
یک فعال حوزه کار با بیان اینکــه باید به دنبال 
ایجاد اشــتغال پایدار در کشور باشیم، می گوید: 
وقتی از ساماندهی دستفروشان صحبت می کنیم 
باید به نحوی باشــد که بازخورد عملیاتی داشته 
باشد و دستفروشی نمی تواند پایداری مشاغل را 

به دنبال داشته باشد.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، درباره تبدیل 
دستفروشی به شغل رســمی ابراز عقیده کرد و 
گفت: از نظر من این کار به اشــتغال کشور چه 
اشتغال خدماتی چه اشتغال پایدار ضربه می زند و 
باعث می شود هرج و مرج اجتماعی در خیابان ها 

بیشتر شود، ما منکر دستفروشی نیستیم و همین 
حاال در بسیاری از کشورها دستفروشی رایج است 
و مکان های خاص خود را دارد ولی آنها در زمینه 
ساماندهی خوب عمل کرده اند در حالی که ما در 
ابتدای کار راهکارهای خوبی ارائه می دهیم ولی 

وقت عمل نمی توانیم اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: کســی که به خاطر تامین معاش 
دستفروشی می کند، انسان شــریف و باغیرتی 
است ولی اینکه دستفروشان را وارد بازار کار کنیم 
که درصد اشتغال باال برود، منطقی نیست و نمی 
توان دستفروشی را در زمره اشتغال درصدبندی 

کرد و جزو آمار آورد. به گفتــه چمنی، در حال 
حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که دستفروشــان 
را به رسمیت بشناسد و ساماندهی خوبی در این 

خصوص وجود ندارد.
این فعال حوزه کار متذکر شــد: درست است که 
یک دستفروش با بساط کردن اجناس خود در کف 
پیاده رو یا خیابان به دنبال روزی و تامین معاش 
خود و خانواده اش اســت ولی از آن طرف ممکن 
است باعث ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت شود 
و در برخی موارد فعالیت او به کســبه و بازاریان 

لطمه بزند.

پس از آنکه نماد باشگاه استقالل به دلیل شفاف 
نبودن منابع مصرف شــده توســط این باشگاه 
بسته شد، اکنون این باشــگاه جزئیات پول های 
 برداشت شــده از حســاب را در ســامانه کدال 

منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، ورود باشــگاه استقالل به بازار 
سرمایه با پذیره نویسی ســهام این باشگاه آغاز 
و ایــن پذیره نویســی باعث شــد ۳۵۹ میلیارد 
تومان عاید باشگاه اســتقالل شود. از همان ابتدا 
قرار شــد این پول زیر نظر کمیته ای ســه نفره 
متشــکل از نماینده ســازمان خصوصی سازی، 

وزارت ورزش و باشــگاه پرســپولیس هزینــه 
شود. اما به نظر می رســد آبی ها به تعهد پایبند 
نبودند و نماد اســتقالل به دلیل روشــن نبودن 
منابع مصرف شــده حاصل از پذیره نویســی، 
 دقیقا یک ماه بعــد از قابل معامله شــدن نماد، 

بسته شد.
در این راستا، هشتم آبان ماه باشگاه استقالل در 
نامه ای با امضای علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل این 
باشگاه جزئیات هزینه ای استقالل را منتشر کرد.

در این نامــه فتــح اهلل زاده متعهد شــد پس از 
دریافت وجوه درآمدی باشــگاه از شــرکت های 

 طــرف قــرارداد، اختــالف حســاب موجــود 
جبران شود.

در نهایت امروز، باشــگاه اســتقالل در اطالعیه 
»افشــای اطالعات با اهمیت« در سامانه کدال، 
جزئیات پول های برداشــت شــده از حساب را 

منتشر کرد.
طبق جداولی که باشــگاه استقالل منتشر کرده 
اســت، بیــش از ۲۲۰ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان از منابع حاصل از پذیره نویسی این باشگاه 
برداشــت شــده و ۱۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان موجودی بانک این باشگاه است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای تهران از ثبت ۱۴ میلی متر بارندگی از 
ابتدای سال آبی تاکنون در استان تهران خبر داد.

به گــزارش ایلنــا از وزارت نیرو، »محمدرضا 
خانیکی« با بیان این مطلب اظهار کرد: ســامانه 
بارشــی دومین ماه ســال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با 
8.۹ میلی متر بارندگی، تراز بارندگی اســتان را 
از ابتدای ســال آبی تاکنون بــه ۱۴.۱ میلی متر 

بارندگی رساند.
وی تصریح کرد: سامانه بارشــی از ۲۵ آبان ماه 

در دوره تداوم خود، از بامداد روز پنجشــنبه ۲۶ 
آبان ماه آغاز و با ریزش های حداکثری در گستره 
غرب و جنوب استان و همچنین در گستره شرقی 
استان فعالیت داشت. بیشترین میزان ریزش های 
جوی ثبت شده از این سامانه، به ترتیب مرتبط 
با حوضه آبریز سدهای ماملو، امیرکبیر، لتیان و 
طالقان و الر بوده است. خانیکی با بیان اینکه اگر 
چه این سامانه بارشــی را می توان بعد از ماه های 
متعدد بدون بارش، نخستین سامانه بارشی فراگیر 
و پر قدرت استان تهران قلمداد کرد، افزود: با توجه 

به کمبودهای قابل توجه میزان ریزش های جوی 
دریافتی، این سامانه نیز نتوانست استان تهران را 
به وضعیت نرمال نزدیــک کند، به گونه ای که بر 
اساس تحلیل اطالعات دریافتی از شبکه سنجش 
پارامترهای جوی و ترسیم نقشه های هم باران، 
مجموع بارندگی های دریافتی اســتان تهران از 
ابتدای ســال آبی تاکنون، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۳۲.8 میلی متر و متوسط بلندمدت 
۳8.8 میلی متر، به ترتیــب با کاهش ۵7 و ۶۵.۵ 

درصدی مواجه است.

صادرات محموله های گاز و نفت روسیه به چین طی 
ژانویه تا اکتبر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در 
سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی داشته است. به گزارش 
ایلنا از راشاتودی، اداره کل گمرک چین روز یکشنبه 
گزارش داد که محموله های گاز و نفت روسیه به چین 
طی ژانویه تا اکتبر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 

در سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی داشته است.
 )LNG( بر اساس این داده ها، تحویل گاز طبیعی مایع
با جهش ۳۲ درصدی در ســال به ۴.۹8 میلیون تن 
رسید. از نظر ارزش، این افزایش ۱۵7 درصد بوده و از 

۵.۳ میلیارد دالر فراتر رفته است. روسیه در حال حاضر 
چهارمین تامین کننده LNG چین پس از استرالیا، 
قطر و مالزی است.  داده ها نشان می دهد که واردات 
سوخت چین از قطر نیز در ده ماه اول سال رشد داشته 

اما محموله ها از استرالیا و مالزی کاهش یافته است.
هرچند اداره گمرک چین در حال حاضر حجم فیزیکی 
واردات گاز از طریق خط لوله چین را اع8الم نکرده، 
اما داده های نشان می دهد که ارزش جریان گاز خط 
لوله از روسیه در ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ با ۱8۲ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ به ۳.۱ 

میلیارد دالر رسیده است. این موضوع روسیه را پس از 
ترکمنستان )8.۲۳ میلیارد دالر( دومین تامین کننده 
گاز خط لوله به این کشور آســیایی می کند. واردات 
نفت چین از روسیه نیز در این دوره افزایش یافت و با 
حدود ۹.۵ درصد افزایش به 7۱.۹7 میلیون تن رسید. 
همانطور که از داده های منتشر شده بر می آید، روسیه 
در هر دو ماه اکتبر و ســپتامبر دومین تامین کننده 
بزرگ نفت چین بود. عربستان سعودی با فروش 7۳.7۶ 
میلیون تن سوخت به چین به ارزش ۵۵.۵ میلیارد دالر 

در فاصله ژانویه تا اکتبر همچنان پیشتاز است.

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید بر اساس آنچه که اعالم شده 
ممنوعیت فقط برای واردات خودروهای فرانسوی بوده و امکان 

همکاری با آنها در خطوط تولید یا قطعات وجود دارد.
محمدرضــا نجفی منش در گفت وگــو با ایســنا، اظهار کرد: 
ممنوعیت اعمال شــده از یک زوایه می توانــد برای صنعت 
خودروی ایــران نتیجه مثبت داشــته باشــد. در صورتی که 
شرکت های فرانسوی احســاس خطر کنند که بازار ایران را از 
دســت می دهند قطعا امکان مذاکرات تازه برای همکاری در 

خطوط تولید مشــترک چه در خودرو و چه در قطعات وجود 
خواهد داشت و آنها باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.

وی با بیان این که کنار گذاشتن خودروهای فرانسوی در بحث 
واردات به معنی خالی شدن بازار نیست توضیح داد: آنچه که 
در این زمینه بیشــترین اهمیت را دارد عمل به برنامه اعالم 
شده از سوی نهادهای تصمیم گیر است. این که ما از سویی باید 
استانداردهای 8۵ گانه خودرو را رعایت کنیم و از سویی دیگر 
خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو به کشور وارد کنیم 

قطعا نیاز به بررســی های جدی دارد. با توجه به این مقررات 
تعداد خودروهایی که امکان وارد شدن به ایران را دارند محدود 
می شوند اما قطعا در بازار نمونه هایی برای ورود به کشور وجود 
خواهد داشت که البته فعاالن در این بازار باید نظر نهایی را در 

رابطه با آنها ارائه کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امکان ایجاد تغییرات جزئی 
در مقررات واردات خودرو بیان کرد: نظر شخصی من این است 
که می توان حداکثــر حدود پنج درصد از ســهم واردات را به 

خودروهایی با قیمت های باالتر اختصاص داد زیرا به هر حال 
در جامعه ما افرادی هســتند که به دنبال خریدن خودروهای 
گرانقیمت تر خواهند بــود و در صورتی که نیــاز آنها در این 
چارچوب پاسخ داده نشود باز هم فشاری تازه به خودروسازان 
داخلی وارد می شــود. نجفی منش با اشــاره به لزوم توجه به 
فناوری های داخلی و ارتقاء آنها تاکید کرد: موضوعی که برای 
صنعت خودروی ما اهمیت زیادی خواهد داشــت استفاده از 
فرصت واردات برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت های 

خارجی در خطوط داخلی است. در این صورت می توان انتظار 
داشت که در کنار واردات خودرو شــرایط برای ارتقاء صنعت 
خودروسازی کشور نیز فراهم شود. وی افزود: این همکاری ها 
می تواند برای مشــتریان این خودروهای وارداتی نیز شرایط 
بهتری را فراهم کند زیرا موضوعاتــی مانند قطعات یدکی یا 
خدمات پس از فروش اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورتی 
که فکری به حال آن نشود خریداران این خودروها در آینده با 

چالش مواجه خواهند شد.

مدیرعامل توانیر اظهار کرد: مذاکــرات اولیه برای صادرات برق به 
ترکیه صورت گرفته است و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی هستیم 

تا با خود دولت و یا بخش غیردولتی این کار را انجام دهیم.
به گزارش ایســنا، آرش کردی امروز در حاشــیه بیست ودومین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق در نشستی خبری و در پاسخ به 
سوال ایســنا در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق به ترکیه 
تصریح کرد: ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات پتانسیل تبادل برق با ترکیه وجود 
دارد ترک ها نیز در این زمینه سرمایه  گذاری انجام دادند؛ اقدامات 

اولیه انجام شده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم.
وی با بیان این که برای تعیین نرخ اکنون در حال مذاکره هستیم 
و این مساله تابع بازار برق ترکیه اســت، گفت: زمینه ارتباطی با 

کشورهای خلیج فارس، کشورهای شمالی و بحث  افزایش صادرات 
به پاکستان نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که 
به دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمی توان اظهارنظر 

قطعی را اعالم کرد.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: نکته اساسی این است که ما با محدودیت 
مصرف مواجه هستیم اما با این حال نسبت به قراردادهایی که برای 
صادرات منعقد کرده ایم از نظر حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم 

بود ولی ارجحیت تامین نیازهای داخل است.
کردی با بیان این که از اساس استراتژی و تبادل در صنعت برق یک 
استراتژی پذیرفته شده در تمام کشورها به حساب می آید، تصریح 
کرد: این مساله دالیل مختلفی دارد که می توان به موضوع اقتصادی 

و فنی اشاره کرد دلیل اقتصادی این مساله این است که کشورها 
می توانند با صادرات برق ارزآوری داشــته باشند و از نظر فنی نیز 

هرچه شبکه گسترده تر شود مدیریت آن پایدارتر خواهند بود.
مدیرعامل توانیر تاکید کرد: بنابراین اصل ارتباط و صادرات برق را 
در دستور کار خود قرار داده ایم. توان صادراتی ما اکنون به صورت 
قراردادی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات است و این قابلیت وجود 

دارد که این عدد را به ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ مگاوات ارتقاء دهیم.
وی در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت: در شــمال کشور 
نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود 
می توانیم به روسیه متصل شــویم همچنین از طریق ترکیه نیز 
می توانیم برق را بــه اروپا صادر کنیم اما به دلیــل این که این کار 

می بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود با مسائلی مواجه 
هستیم.

کردی با بیان این که با دو کشور حاشیه خلیج فارس مذاکراتی را 
برای این مساله انجام داده ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر 
آغاز شده که قابلیت اجرا نیز دارد، اظهار کرد: با قطر مذاکرات جدی 
داشته ایم و امیدواریم اولین کابل های دریایی را با عمان و قطر داشته 
باشیم. براســاس پیش بینی های صورت گرفته با هر کدام از این 

کشورها قابلیت تبادل ۱۰۰۰ مگاوات را خواهیم داشت.
مدیرعامل توانیر در خصوص زیرساخت های موجود برای صادرات 
و واردات گفت: در بخش صادرات ۲۰۰۰ مگاوات زیرساخت وجود 
دارد و براساس برنامه  ریزی های صورت گرفته قراردادهایی را جهت 

توسعه این موضوع در دستور کار داریم. زیرساخت واردات نیز ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ مگاوات تخمین زده می شود که اگر طرح های ترکمنستان 
و ارمنستان اجرایی شود می توانیم تا ۱۲۰۰ مگاوات این ظرفیت را 

افزایش دهیم.
کردی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه رمزارزها گفت: 
از همان ســال ۱۴۰۰بحث رمزارزها در دست بررسی قرار گرفت به 
گونه ای که نقش آنها در پیک به چه صورتی باشــد. دولت اخیرا نیز 
مصوبه ای را ابالغ کرد که براســاس آن نحوه برخورداری رمزارزها 
مشخص شــد عمدتا این برخورداری به شکلی بود که منابع جدید 
تامین برق مانند تجدیدپذیرها و یا سایر روش های بهره وری بتواند 

منبع رمزارزها شود و فشار به شبکه نیاید.

استقالل پول های بورسی را صرف چه کاری کرد؟ دستفروشی شغل پایدار نیست

روسیه صادرات سوخت به چین را افزایش داد14 میلی متر بارندگی در استان تهران ثبت شد

امکان همکاری در خودروسازی با فرانسوی ها

در حال مذاکره با ترکیه برای صادرات برق هستیم
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در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد

بازار سهام 
سبز ماند

مخالفت قاطع بخش 
خصوصی با جابجایی 

کمیته اقدام ارزی

عرضه پژو ۲۰۷ 
پنجاه میلیون تومان 

زیر قیمت بازار
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سرمقاله

تامین مالی
چالش اصلی تولید

تولیــد و صنعــت درگیر 
مشکالتی شــده که خروج 
ســرمایه نیز یکی از همین 
مشکالت است. در صنایعی 
که مواد اولیه مورد نیاز تولیــد کاال از بورس کاال 
تامین می شود، نوسانات قیمتی بر فعالیت و تولید 
کاال و خدمات مورد نظر تاثیرگذار است. این بدان 
معناست که افزایش قیمت مواد اولیه عرضه شده 
در بورس کاال به فعالیت صنعت و تولید ضربه وارد 

می کند که...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 
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عقب   نشینی 
قیمت طال

قطری ها در ایران 
سرمایه گذاری می کنند

فعاالن اقتصادی نسبت به موج مهاجرت صنعتگران هشدار دادند

بحران تامین مواد  اولیه  تولید
صفحه4

صفحه2

درخواست  افزایش  قیمت  سیمان
نوسان   قیمت   نهاده های   ساختمانی   ادامه   دارد

قیمت طال در بازار روز گذشته در حالی عقب نشینی 
کرد که قیمت سکه رنج بود. به گزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر در معامالت روز گذشــته دوشنبه ۳۰ 
آبان ماه در صرافی ملی نسبت به روز قبل ثابت ماند. 
بر این اســاس قیمت خرید دالر آمریکا ۳۰ هزار و 
۴۴7 تومان)ســی هزار و چهارصد و چهل و هفت  
تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا  ۳۰ هزار و 7۵۳  
 تومان  )ســی هزار و هفتصد و پنجاه و سه تومان( 
اعالم شد. اسکناس آمریکایی در بازار متشکل ارزی 
هم روز گذشته تا یک قدمی کانال ۳۲ هزار تومان 
باال رفت. نرخ دالر متشکل روز گذشته تا محدوده 
۳۱ هزار و ۹8۰ تومان پیشــروی کرد . این قیمت 
در مقایسه با روز قبل 8۰ تومان باالتر بود. نرخ دالر 

متشکل در نیمه ظهر روز...

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سرمایه 
گذاران قطری با حضــور در ایران به تولید کاالهای 
مورد نیاز خود می پردازند و به قطر صادر می کنند. 
رئیس ســازمان توسعه تجارت از ســرمایه گذاری 
قطری ها در ایران و امکان صادرات مجدد کاالهای 
ایرانی به کشــورهای دیگر به کمک قطر خبر داد. 
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران درباره همکاری های بلند مدت تجار دو کشور 
اظهار کرد: طبق توافقات انجام شده سرمایه گذاران 
قطری با سرمایه گذاری در ایران به تولید کاالهای 
مورد نیاز خود می پردازند و این کاالها را به قطر صادر 
می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه 

نقشه راه توسعه تجارت...



اقتصاد2
ایران

قطری ها در ایران سرمایه گذاری 
می کنند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سرمایه 
گذاران قطری با حضور در ایران به تولید کاالهای 
مورد نیاز خود می پردازند و به قطر صادر می کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت از سرمایه گذاری 
قطری ها در ایــران و امکان صــادرات مجدد 
کاالهای ایرانی به کشــورهای دیگر به کمک 

قطر خبر داد.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران دربــاره همکاری های بلند مــدت تجار دو 
کشور اظهار کرد: طبق توافقات انجام شده سرمایه 
گذاران قطری با سرمایه گذاری در ایران به تولید 
کاالهای مورد نیاز خود می پردازند و این کاالها را 
به قطر صادر می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از تهیه نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر 
و رسیدن به تراز ۳ میلیارد دالری خبر داد و گفت: 
بخش عمده ای از این نقشه راه به صادرات مجدد 
مرتبط می شــود تا بتوانیم از ظرفیت قطر برای 
صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای دیگر استفاده 
کنیم. رئیس سازمان توســعه تجارت ایران بیان 
کرد: کشور قطر تعرفه صادرات مجدد را برای تجار 
ایرانی به شدت کاهش داده و تخفیف قابل توجهی 
را در نظر گرفته است. ضمن اینکه می توانیم از این 
ظرفیت برای واردات کاالهای مورد نیاز خود نیز 

استفاده کنیم.

عقب نشینی قیمت طال
قیمت طال در بازار روز گذشته در حالی عقب 

نشینی کرد که قیمت سکه رنج بود.
به گــزارش اقتصادنیــوز ، قیمــت دالر در 
معامــالت روز گذشــته دوشــنبه ۳0 آبان 
مــاه در صرافــی ملی نســبت بــه روز قبل 
ثابت ماند. بر این اســاس قیمت خرید دالر 
آمریــکا ۳0 هزار و 447 تومان)ســی هزار و 
چهارصد و چهــل و هفت  تومــان( و قیمت 
فروش دالر آمریکا  ۳0 هــزار و 75۳  تومان  
 )ســی هزار و هفتصد و پنجاه و ســه تومان( 

اعالم شد.
اســکناس آمریکایی در بازار متشکل ارزی 
هم روز گذشــته تا یــک قدمــی کانال ۳2 
هزار تومان باال رفت. نرخ دالر متشــکل روز 
گذشــته تا محدوده ۳1 هــزار و 980 تومان 
پیشــروی کرد . این قیمت در مقایسه با روز 
قبل 80 تومان باالتر بود. نرخ دالر متشــکل 
در نیمه ظهر روز گذشــته بر روی ۳1 هزار و 
 900 تومان قرار گرفت که نسبت به روز قبل 

ثابت بود . 
قیمت دالر توافقی در ابتــدای معامالت روز 
گذشته ۳۳ هزار و 200 تومان بود و در نیمه 
ظهر  روز گذشته نزدیک محدوده ۳۳ هزار و 
400 تومان به فروش رســید. قیمت مذکور 
نســبت به روز یکشــنبه 114 تومان رشد را 

نشان می دهد . 

تداوم ریزش قیمت اونس طال 
قیمت اونــس طال روز گذشــته در محدوده 
1742 دالر معاملــه شــد.قیمت طــالی 
جهانــی ســه روز قبــل تقریبــا 7 دالر ، 
دیــروز 2 دالر و در بــازار روز گذشــته 
 در حــدود 8 دالر کاهــش را ثبــت کــرده

 است.

کاهش قیمت طال
در بــازار داخلــی ایران هم قیمــت طال 18 
عیار ظهــر روز گذشــته 900 تومان کاهش 
یافــت و بــر روی 1 میلیــون و 495 هــزار 
و ۳00 تومــان قرار گرفت. قیمت ســکه هم 
روز گذشته نســبت به روز قبل رنج بود .و در 
 محدوده 16 میلیون و ۳50 هــزار تومان به 

فروش رسید . 
برخــی از فعــاالن بــازار می گفتند رشــد 
قیمت سکه به واســطه افزایش قیمت دالر 
و خوشــبینی ســکه بازان به احتمال صعود 
اســکناس آمریکایی در تهــران اتفاق افتاده 

است.

شکست سقف تاریخی قیمت سکه؟
از نگاه آنهــا در صورتی که نرخ دالر مســیر 
رشــد را دنبال کنــد این امر ممکن اســت 
موجب شکست ســقف تاریخی 16 میلیون 
و500 هزار تومان هم شــود.با این حال این 
دســته از تحلیلگران باور دارنــد در صورتی 
که نــرخ دالر صعودی نشــود بــا توجه به 
کاهش قیمــت طــال در بازارهــای جهانی 
 کار ســکه بازان افزایشــی ســخت خواهد 

شد. 

اخبار

بررســی ها نشــان می دهد 
ساختار تولید صنعتی کشور 
طی ســال های اخیر دچار 
پسرفت شــده است. جهش 
نرخ ارز، بی ثباتی در مقررات 
و بخشنامه های دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین 
مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی 
واحدهای تولیدی و افزایش سنگین هزینه های مبادله از 
اصلی ترین دالیل متوقف شــدن موتور خلق ارزش در 
بخش صنعت ایران اســت. گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد در فاصله سال های 2010 تا 2020 
همزمان با سال های برنامه پنجم و ششم توسعه ساختار 
تولید صنعتی دچار پسرفت شد و سهم بخش صنعت 
در اقتصاد ملی به 12.9 درصد و سهم صنایع با فناوری 
متوسط و پیشرفته به حدود 44 درصد کاهش و ثابت شد.
براساس تحوالت در ساختار تولید و تجارت2017 توان 
نتیجه گرفت، سهم بخش صنعت ایران در تولید ناخالص 
داخلی ایران در فاصله سال های 2000 تا 2010 همزمان 
با سال های برنامه سوم و چهارم توســعه از حدود 9 به 
14درصد و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط 
و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور از 41 
به 45 درصد افزایش یافت.  تحول در ســاختار تجارت 
صنعتی ایران در دوره 2000 تا 2020 دارای روند رو به 
بهبودی و صعودی بوده و سهم صادرات صنعتی از کل 
صادرات غیرنفتی کشور از حدود 9 به حدود 40 درصد 
و سهم صادرات محصوالت با سطح فناوری متوسط و 

پیشرفته از 18 به ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد. 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: روند 
بلندمدت سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران حاکی از 
روند صعودی خلق ارزش از سال 2000 تا 2010 است 
و از شروع دهه 90جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور 
دچار افول شد و در این سال ها رشد صنعتی پرنوسان و 
عمدتا منفی بوده است. سال های برنامه سوم و چهارم 
توسعه نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی ایران بود 
و رشد صنعتی در این سال هادر محدوده 5تا 15درصد 

در نوسان بود و به رغم نوسانی بودن رشد حداقلی مثبت 
5درصد را تجربه کرد این در حالی است که دامنه نوسان 
نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در 10سال اخیر به مثبت 

7.5درصد و منفی 7.5درصد بوده است.
این نهاد تحقیقاتی با بررســی گزارش سازمان توسعه 
صنعتی ســازمان ملل )یونیدو( از وضــع رقابت پذیری 
عملکرد رقابت صنعتــی در ۳بخش ظرفیــت تولید و 
صادرات محصوالت کارخانه ای، تعمیق و ارتقای فناوری 
و شاخص های اثرگذاری جهانی می افزاید: ایران در سال 
2020 میالدی در رتبــه 55 دنیا قرار گرفته درحالی  که 
کشورهای آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره  جنوبی و آمریکا 
در رتبه های اول تا ششم جای گرفته  اند. بازوی پژوهشی 
مجلس با اشاره به عملکرد ایران پایین تر از متوسط جهانی 
در شاخص رقابت  پذیری صنعتی می افزاید: ترکیه در رتبه 
28، امارات متحده عربی در رتبه 41، عربستان در رتبه 
41، بحرین در رتبه 48 و قطر در رتبه 51 قرار گرفته است.

طبق این گزارش، بررسی ســطح فناوری محصوالت 
صنعتی یا کارخانــه ای ایران در ســال 2020 حاکی 
از آن اســت که در بخش خروجــی بخش صنعت، 54 
درصد محصوالت منابع  محور و بیشــتر از مشــتقات 
نفتی، منابع نفتی و مواد خام هســتند و ۳2.5درصد 
ســهم محصوالت دارای فناوری با ســطح متوسط و 
9.12درصد محصوالت دارای فناوری با سطح پایین و 

فقط 5دهم سهم محصوالت صنعتی ایران از نوع هایتک 
یا دارای سطح فناوری پیشرفته بوده که نسبت به سال 

2017دچار پسرفت شده است.
بررسی داده های سری زمانی یونیدو نشان می دهد روند 
بلندمدت ارزش افزوده صنعتی ایران طی دوره 20ساله 
1990 تا 2010 صعودی بود و از 12میلیارد دالر به قیمت 
ثابت 2015در سال شروع این دوره، به 20میلیارد دالر 
در ســال 2000 و با ادامه این روند به حدود 6۳میلیارد 
دالر در سال 2010 رســید، اما از سال 2010تا 2020 
میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران به طور میانگین 
60میلیارد دالر در نوسان بوده و تقریبا ثابت مانده است.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: میزان ارزش افزوده 
بخش صنعت ایران در ســال 2020معــادل 1۳99با 
ارزش افزوده صنعتی ســال 2009 یعنی سال 1۳88 
یکسان بوده که دالیل مختلفی دارد ازجمله عمده ترین 
دالیل آن اشــتباهات سیاستی و چالش های مدیریتی 
داخلی در پی تشــدید تحریم های غرب طی سال های 
91و 92خورشیدی و تداوم آن در سال های بعد و شرطی 
شدن اقتصاد ایران درنتیجه فضای برجامی و افت شدید 

سرمایه گذاری و منفی شدن آن است.
مرکز پژوهش های مجلس با اســتناد به  نظرات فعاالن 
اقتصادی و نتایج به  دست آمده از مطالعات پایش محیط 
کســب وکار اتاق های بازرگانی و وزارت اقتصاد، مرکز 

پژوهش های مجلس نتیجه می گیــرد: جهش نرخ ارز 
به ویژه در اوایل ســال 1۳97 همزمان با خروج آمریکا 
از برجام، بی ثباتی در مقررات و بخشــنامه های دولتی، 
مدیریت نشــدن زنجیره تأمین مواداولیــه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی 
و درنهایت افزایش سنگین هزینه های مبادله می تواند 
مهم ترین دلیل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش 

صنعت ایران قلمداد شود.
این نهاد پژوهشی می گوید: عمده چالش رقابت پذیری 
صنعتی ایران در ســال های اخیر از محــل افت تولید 
محصوالت صنعتی نشــأت می گیرد که از اوایل سال 
1۳97 همزمان با تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی 
مانند نرخ ارز و تبعات بعدی آن در اقتصاد ایران به وقوع 
پیوست. افزون بر اینکه سهم پایین محصوالت صنعتی 
با سطح فناوری پیشرفته و پســرفت آن در سال های 
اخیر در اقتصاد ایران و نرخ رشــد منفی سرمایه گذاری 
به دلیل وجود شرایط نااطمینانی فضای برجامی حاکم 
بر اقتصاد کشور ضرورت این موضوع را نمایان می سازد 
که باید در سیاســتگذاری های انتخابی دولت در قالب 
استراتژی توسعه صنعتی و برنامه های پنج ساله توسعه 
به خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش 
رقابت پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله 
اول از طریق گسترش تولید صنعتی و در مراحل بعدی 
با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصوالت تولیدی 
فراهم ساخت. این گزارش می افزاید: افت شدید 20پله ای 
رتبه ایران در ســال 2009 یعنی از 7۳ به 55 در مقابل 
صعود تقریبا ۳0پله ای امتیاز کشور حکایت از آن دارد 
که هرچند در فضای داخلی اقتصاد با پیشرفت خوبی 
در بخش صنعت مواجه بوده ایم اما در مقایسه نسبی با 

کشورهای مختلف دنیا تنزل داشته ایم.
این گزارش تاکید می کند باید در سیاست گذاری  انتخای 
دولت در قالب استراتژی های تولید صنعتی و برنامه های 
پنج ساله توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه پیش 
روی، امکان افزایش رقابت پذیــری صنعتی در صنایع 
پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید 
صنعتی ودر مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای 

فناوری محصوالت تولیدی فراهم ساخت.

چرا موتور خلق ارزش افزوده صنعت متوقف شد؟

پسرفت تولید صنعتی کشور

در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد
مخالفت قاطع بخش خصوصی با 

جابجایی کمیته اقدام ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که اتاق های 
سه گانه با هرگونه جابجایی در کمیته انتقال ارزی 
مخالف هستند و این مخالفت را در قالب نامه ای به 

رئیس جمهوری اعالم کرده اند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق 
ایران در نشست  شورای روسای اتاق های استانی 
با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به صادرات باید 
در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم گیری قرار 
گیرد و بانک مرکزی نیز ابزار الزم برای مدیریت 
ارز را در اختیار دارد، گفت: زمانی که موضع انتقال 
کمیته اقدام ارزی از ســازمان توسعه تجارت به 
بانک مرکزی عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود 
را اعالم کرد بــا این وجود نامه ای هــم با امضای 
روسای هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه 
کردیم و مخالفت خــود را با این موضوع به اطالع 

رئیس جمهوری رساندیم.
او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که در 
طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر 
هیات روس به ایران و برگزاری همایش تجاری بین 
دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل 
از مذاکرات انجام شــده بین روسای اتاق های دو 
کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت:در این 
گفت وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل ونقل 
و ترانزیت، تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده 
از پول ملی دو کشــور تاکید داشتند. شافعی به 
دســتاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق 
ایران به پاکستان اشــاره کرد و از رایزنی با طرف 
پاکستانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.
بررسی روند اصالح قانون اتاق ایران که در حال حاضر 
در کمیته بازرگانی کمیســیون اقتصادی مجلس 
در دست بررسی است، موضوع این نشست شورای 
روسای اتاق های استانی بود. رئیس اتاق ایران درباره 
قانون و اصالح آن، توجه به قانــون اتاق های موفق 
جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم 
که قرار نیست در اصالح قانون اتاق، اقدام کوتاه مدتی 
انجام دهیم، پس الزم است به عمق موضوع رجوع 
کرده و با نگاه بلندمــدت اصالحات الزم را پیگیری 
کنیم. از طــرف دیگر باید برای اســتقالل اتاق ها و 
افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم. بر 
اساس اعالم سایت اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این 
نشست روسای اتاق ها دیدگاه های خود را درباره قانون 
اتاق ایران و بندهای اصالح شده آن مطرح کردند. در 
این بین موضع عضویت فراگیر به عنوان یکی پیشنهاد 
اصلی که باید در بندهای قانون دیده شود پیشنهاد 
شد و از طرفی جلوگیری از دولتی شدن اتاق ایران 

مورد تاکید فعاالن اقتصادی قرار گرفت.

رفتار احتیاطی در بازار دالر
برخی فعاالن با توجه به کاهش سطح معامالت 
و محدود شدن تغییرات قیمتی دالر به دامنه ۳4 
هزار و 800 الی ۳5 هزار و 200 تومان انتظار دارند 
که اسکناس آمریکایی در روز جاری نیز نوسان 
زیادی را تجربه نکند. معامله گران تمایل زیادی 
به خرید و فروش ارز در روز دوم هفته نداشتند. 
گزارش های  میدانی حاکی از آن است که در روز 
یک شنبه خبر خاصی از معامله درهم نبود و در 
بازار دالر نیز خرید و فروش ها در حوالی مرز ۳5 

هزار تومانی در سطح باالیی قرار نداشت.
برخی فعاالن با توجه به کاهش سطح معامالت 
و محدود شدن تغییرات قیمتی دالر به دامنه ۳4 
هزار و 800 الی ۳5 هزار و 200 تومان انتظار دارند 
که اسکناس آمریکایی در روز جاری نیز نوسان 

زیادی را تجربه نکند. 
با این حال، با توجه به صعود محدود دالر در روز 
یک شنبه، در صورتی که اســکناس آمریکایی 
به باالی محدوده ۳5 هــزار و 200 تومان برود، 
احتمال دارد که کمی بازیگران افزایشی بازار فعال 
تر شوند. امری که تا حدی امید افزایشی های بازار 
را کمرنگ می کند، عدم افزایش معنادار قیمت 
اسکناس آمریکایی در بازار کشورهای همسایه 
بود. قیمت دالر در هرات افغانســتان گفته می 
شود که در کانال ۳4 هزار تومانی قرار داشت و در 
سلیمانیه عراق نیز این ارز عقب تر از بازار تهران در 
محدوده ۳5 هزار و 100 تومان بود. در این میان 
برخی فعاالن باور دارند که بازار سکه بار دیگر با 
افزایش حباب رو به شده اســت و این موضوع را 
نشانه ای از تغییر انتظارات معامله گران بزرگ می 
دانند. باال رفتن حباب سکه به طور سنتی می تواند 
ناشی از رشد تقاضا باشد.  با این حال، حداقل تا 
روز یک شنبه بازار دالر رشد معناداری نداشت که 
نشان از جدی گرفتن افزایش حباب سکه داشته 
باشد. بازارساز نیز نشان داده است که با ابزارهای 
مختلف در پی جلوگیری از رشد معنادار قیمت 

دالر است. 

اخبار
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 در روزی که بــورس تهران تحت الشــعاع خبر 
اســتعفای مجید عشقی بود، شــاخص های بازار 

رشد کردند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه 
سی آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبــل 4 هــزار و 4۳1 واحد صعود 
کرد و به رقم یــک میلیون و 409 هــزار و 58 
واحد رســید.  شــاخص هم وزن بورس نیز با 
رشــد هزار و 685 واحدی در ســطح 404 هزار 
و 540 واحــدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابورس )آیفکــس( 41 واحد باال آمد و در 

سطح 18 هزار و 510 واحد قرار گرفت. 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشته قیمت ســهام تمامی نمادهای گروه 

»شرکت های چندرشته ای صنعتی« رشد کرد و 
این گروه سبزترین گروه بازار بود.

»ومعــادن«  »خــودرو«،  نمادهــای 
و »شستا« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای »تنوین«، 
»حکشــتی« و »کاال« بیشــترین تأثیر منفی را 

بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »غصینو« و 
»وهور« بیشــترین تأثیر افزایشــی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »مــارون«، »فــزر« و 
»فرابورس« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین است و خگستر و خساپا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 

کرمان و بکهنوج پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بازار سهام 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام 
به رقم 75 هــزار و 45۳ میلیــارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 
69 هزار و 857 میلیارد تومان بود که 9۳ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل 

می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
1.5 درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۳ 

هزار و 660 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه 74 نماد صف خرید داشتند 

و ۳6 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف هــای خرید با کاهــش 16 درصدی 
به 178 میلیــارد تومان رســید و مجموع ارزش 
صف هــای فــروش 12 درصــد کاهــش یافت 
و 21۳ میلیارد تومــان بود. در پایــان معامالت 
روز گذشــته ارزش صف هــای خریــد در رقم 
 90 میلیارد تومان ایســتاد و بازار بــا مازاد تقاضا 

بسته شد. 
در پایان معامالت نماد وبانک )شــرکت سرمایه 
گذاری گــروه توســعه ملی( با صــف  خرید 11 
میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای پایانی 
بازار قــرار گرفــت. پــس از وبانــک، نمادهای 
مادیــرا )شــرکت صنایــع مادیــران( و دلقما 
 )شــرکت دارویی لقمان( بیشــترین صف خرید 

را داشتند. 

در جریان عرضه امروز خــودرو در بورس کاال، هر 
دستگاه خودروی پژو 207 حدود 50 میلیون تومان 

زیر قیمت بازار کشف قیمت شد.
به گزارش تســنیم، در جریان معامالت )دوشنبه( 

بورس کاالی ایران، تعداد 1000 دستگاه پژو 207 
به عنوان نخستین خودروی پرتیراژ در بورس کاال در 

روند شفاف و طبق عدالت مورد معامله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، این تعداد خودرو با میانگین 

قیمتی ۳42 میلیون و 842 هزار تومان و 400 تومان 
پس از 60 دقیقه رقابت مورد معامله قرار گرفت که 
به احتساب هزینه های جانبی قیمت تمام شده 207 
در بورس به ۳91 میلیون تومان می رســد؛ این در 

حالی اســت که قیمت 207 در سایت های خرید و 
فروش اینترنتی حدود 440 میلیون تومان است و 
به این ترتیب خرید این خودرو در بورس حدود 50 

میلیون تومان زیر قیمت بازار انجام شد.

افزایش ۳5 درصدی قیمت سیمان اعمال شود! این درخواست انجمن 
سیمان در شرایطی به بورس کاال ارایه شده که طی شش ماه گذشته 
هر پاکت سیمان از 28 هزار تومان به حدود 50 هزار تومان رسیده بود. 
سازندگان می گویند که قیمت فوالد و مس و یونولیت هم اخیرا دچار 
نوسان شده است. در این شــرایط عضو شورای عالی مسکن گفت که 
قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن به 8 میلیون تومان رسید.

به گزارش ایسنا، قیمت سیمان برای سومین بار در سال جاری رشد 
داشته است. سیمان در ماه های  اردیبهشت و خرداد، همزمان با ورود به 
بورس با رشد غیررسمی قیمت مواجه شد و به حدود 28 هزار تومان به 
ازای هر پاکت رسید، سپس با طی نوساناتی حدود 50 هزار تومان شد. 
در روزهای گذشته نیز انجمن سیمان درخواست افزایش ۳5 درصدی 

قیمت سیمان را به  بورس کاال اعالم و از هفته جاری اعمال کرد.
قیمت سیمان معموال سالیانه دو بار به شکل رسمی و غیررسمی افزایش 
می یابد. این رشــدها در کنار افزایش قیمت فــوالد و دیگر نهاده های 
ساختمانی هزینه ی ســاخت مســکن را باال برده و در سه سال اخیر 
برآوردها از قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن را مرتبا تغییر داده است. 
مصالح ساختمانی در شرایطی روند صعودی داشته که ساخت و ساز در 
رکود قرار دارد و حتی برخی شرکت ها طرح فروش اقساطی گذاشته اند. 
بنابراین با توجه به بحث اقتصاد بازار نباید قیمت آن افزایش پیدا می کرد.

درخواست افزایش ۳۵ درصدی قیمت سیمان در بورس
در روزهای گذشته انجمن سیمان به بهانه افزایش هزینه های تولید، 

در نامه ای رســمی به بورس کاال درخواســت افزایش تا ۳5 درصدی 
قیمت ســیمان را اعالم کرد. بر این اســاس قیمت هر پاکت سیمان 
50 کیلویی تیپ 2 در بورس کاال به 58 هزار و 570  تومان و سیمان 
تیپ 5 به 59 هزار و 710 هزار تومان افزایش یافت. تاثیر این رشد در 
 خرده فروشــی ها به شــکل بی نظمی و قیمت های دلبخواه بروز پیدا 

کرده است.
تا پیش از این هر پاکت ســیمان در مصالح فروشی ها حدود 50 هزار 
تومان بود که احتماال با نرخ های جدید به حدود 67 تا 68 هزار تومان 
می رسد. البته سیمان تیپ 5 در بسیاری از مناطق تا 58 هزار تومان 
معامله می شد که با این اوصاف باید منتظر قیمت 78 هزار تومانی برای 

این کاال باشیم.
اواسط سال 1۳99 که قیمت هر پاکت سیمان 17 هزار و 500 تومان 
بود، هزینه هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن 2.7 میلیون 
تومان برآورد شده بود. فروردین سال 1400 قیمت سیمان ۳5 درصد 
و سپس در خردادماه همان سال 40 درصد رشد کرد. اوایل امسال نیز 
با بورسی شدن سیمان شاهد رشد قیمت و رسیدن هر پاکت به حدود 
50 هزار تومان بودیم. حاال با سیمان 78 هزار تومانی که ظاهرا نرخ آن 
به شکل رسمی و غیررسمی پذیرفته شده برآوردها از قیمت ساخت 

واحدهای نهضت ملی مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد.
روز گذشته احمد دنیامالیـ  عضو شورای عالی مسکن، قیمت ساخت 
هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن را 8 میلیون تومان اعالم کرد. 
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی هنوز نرخ 4 میلیون و 750 

هزار تومان خود را به روز نکرده و طبق بررسی ها برخی سازندگان در 
حال کنار کشیدن از این پروژه هستند.

البته نوسان قیمت نهاده های ساختمانی فقط مختص سیمان نیست. 
قیمت میلگرد هم از کیلویی 15 هزار تومان در روزهای گذشته به 17 
هزار تومان افزایش یافته است؛ در حالی که دو سال قبل و در آغاز پروژه 
نهضت ملی مسکن قیمت هر کیلو میلگرد حدود 4000 تومان بود. بنا 
به گفته ی فرشــید پورحاجتـ  عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان، 
یونولیت نیز که برای سقف استفاده می شــود به یکباره در هفته های 
گذشــته از 110 هزار تومان به 4۳0 هزار تومان رسیده است. قیمت 
مس هم که یکی از کاالهای مهم در ساختمان محسوب می شود قرار 

است  افزایش پیدا کند.
پورحاجت تاکید کرد: از یک ماه قبل موضوع نوسان قیمت نهاده های 
ساختمانی را به نمایندگان مجلس اعالم کردیم و در نهایت به یک تذکر 

به وزیر صمت بسنده کردند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد: بارها به مســئوالن 
و نماینــدگان مجلــس درخصــوص افزایش هزینه های ســاخت و 
رکود بخش مســکن هشــدار داده ایم. از حدود سه ســال قبل قرار 
بود کارت مصالح ســاختمانی به ســازندگان پروژه های نهضت ملی 
مســکن بدهند اما تا کنون خبری در این خصوص نشده است. اصال 
ما کارت مصالح نخواستیم؛ دست کم شــرایط صدور پروانه، خدمات 
 دستگاه های خدمات رســان، نظام مهندســی، بیمه کارگران و غیره 

را تسهیل کنید.

گام کوتاه شاخص بورس

بازار سهام سبز ماند

عرضه پژو ۲۰۷ پنجاه میلیون تومان زیر قیمت بازار!

نوسان قیمت نهاده های ساختمانی ادامه دارد

درخواست افزایش ۳۵ درصدی قیمت سیمان

مریم بابایی
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رئيس اتحاديه فروشندگان ســبزي و ميوه تهران 
گفت: هر سال در اين فصل جابه جايي داريم که اين 
موضوع باعث ايجاد نوسان قيمت مخصوصاً گوجه 
فرنگي مي  شود. در ايام تابســتان و نيمه اول پاييز 
براي شــهر تهران اين محصول از شــهرهاي ديگر 
تأمين مي  شود که باعث نوسان کوتاه مدت قيمت 

در بازار مي شود.
اسداهلل کارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان سبزي 
و ميوه تهران در رابطه با گرانــي هاي اخير گوجه 
فرنگي و پياز گفت: ما هر ســال در اين فصل جابه 
جايي داريم که اين موضوع باعث ايجاد نوسان قيمت 
مخصوصاً گوجه فرنگي ميشــود. در ايام تابستان 
و نيمه اول پاييز براي شــهر تهران اين محصول از 
شــهرهاي ديگر تأمين مي شــود که باعث نوسان 
قيمت در بازار مي شــود. به همين دليل هرســال 

شــاهد افزايش قيمت کوتاه مدت در اين محصول 
هستيم. گراني پياز بيشتر به دليل کشاورزهاي خرد 
است که محصوالت خود را به روز مي فروشند. آن 
ها با سردي هوا محصوالت خود را به انبار مي گذارند 
و به همين دليل باعث روند صعودي قيمت پياز مي 

شود که اين هم کوتاه مدت است.
وي با بيــان اينکه در آينده شــاهد کاهش قيمت 
خواهيم بود، خاطر نشــان کرد: نســبت به ســال 
هاي گذشــته حتــي با توجــه به اين که شــاهد 
بحران کم آبي هســتيم وضعيت کشاورزي خوب 
اســت. کشــاورزان آب دهي قطره اي را شــروع 
کردند تــا در مصرف آب صرفه جويي شــود. ما در 
حال تالش هســتيم تا کشــاورزان بتوانند خارج 
از تامين محصــول براي داخل کشــور، به راحتي 
صادرات محصوالت کشــاورزي را انجــام دهند. 

رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي تهران 
پيرامون تشــويق کشــاورزان براي صادرات بيان 
کرد: بارها گفته ام براي تشــويق کشــاورزان بايد 
حمايت دولت را داشــته باشــيم و آن ها ارز بدون 
نفت را براي کشاورزان لحاظ کنند. وقتي کشاورزان 
تشويق شــوند محصوالت بيشــتري را تأمين مي 
دهد. بيشتر مواقع وقتي نوسان قيمت در کشاورزي 
 ايجاد ميشــود به اين دليل اســت که کشاورزان 

حمايت نميشوند.
کارگر تاکيد کرد: کشاورز وقتي محصول خود را مي 
کارد و مي بيند که تقاضا و عرضه نيســت باعث بي 
انگيزگي براي او ميشود تا ديگر محصول خود را براي 
سال آينده نکارد. اما وقتي از طرف جهاد کشاورزي 
تشويق شود حتماً با عالقه بيشتري به کار خود مي 

پردازد.

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان 
تهران خاطر نشان کرد: در گذشته توليدکنندگان 
رنگ دانه اســتفاده می کردند امــا از آنجايی که 
نرخ رنگ دانه از 150 تــا 200 هزار تومان به يک 
ميليون و 200 هزار تومان رسيده است از اين رو 
توليدکنندگان برای کاهش قيمت توليد اين ماده 

را از فرآيند توليد حذف کردند. 
ناصر نبی پور از افزايش هزار تومانی نرخ تخم مرغ 
درب مرغداری ها خبر داد و افزود: قيمت يک کيلو 
تخم مرغ از کيلويی 36 هزار تومان به کيلويی 37 
هزار تومان رسيده اســت. به گفته وی؛ افزايش 
هزار تومانی تخم مــرغ درب  مرغداری ها حداقل 
قيمت آن را در واحدهای صنفی حدود 2 تا 3 هزار 
تومان افزايش می دهد. اين فعال اقتصادی ميزان 
توليد روزانه تخم مرغ را حــدود 2 هزار 300 تن 
دانست و افزود: اگر هر کيلو تخم مرغ کيلويی 38 
هزار تومان محاسبه شود توليدکنندگان کيلويی 
10 هزار تومان ضــرر می کنند و نــرخ منطقی 

تخم مرغ بدون احتســاب ســود 10 درصد بايد 
 کيلويی 43 تا 45 هــزار تومان درب مرغداری ها 

شود. 
رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان 
تهران با تاکيد بر عملياتی نشدن وعده های دولت 
در زمينه حمايت از توليدکنندگان، خاطر نشان 
کرد: معاون اول رئيس جمهور به توليدکنندگان 
قول داد در صــورت همراهی با دولــت تا پايان 
شــهريور عالوه بر  اصالح قيمت ها ذرت  معوقه 
ماه های گذشــته را به توليدکننــدگان بدهد اما 
نمی دانم وزير کشاورزی با چه منطقی می خواهد 
اين سخنان را کتمان کند در صورتی که در اين 

جلسه حضور داشتند. 
نبی پور ادامه داد: معاون اول رئيس جمهور 2 بار 
به وزير کشــاورزی نامه نوشت که مشکل قيمت 
تخم مرغ را حل کند اما وزير کشــاورزی تمايلی 
به اصالح قيمت ها نــدارد و ايــن ذهنيت برای 
توليدکنندگان ايجاد شــده است که می خواهند 

ما را بازی بدهنــد. اين فعال اقتصادی با اشــاره 
به افت توان خريد مصرف کنندگان، افزود: سود 
قابل توجهی از محل آزادســازی نــرخ نهاده ها 
عايد دولت شــد از ايــن رو دولت بايــد به اجبار 
يارانه ای به توليدکننــدگان و مصرف کنندگان 
پرداخت کند که آنها بتوانند بــه کار خود ادامه 
 بدهند تا مــردم بتوانند ارزان تريــن پروتئين را 

خريداری کنند. 
وی با انتقــاد از نحوه ذخيره ســازی تخم مرغ از 
سوی شرکت پشــتيبانی امور دام، خاطر نشان 
کرد: شرکت پشتيبانی امور دام ارديبهشت سال 
جاری 2 هزار و 700 تن تخم مــرغ از مرغداران 
خريداری کرد اما هنوز پولی به آنها پرداخت نکرده 
است. نبی پور با بيان اينکه روزانه 100 تا 150 تن 
تخم مرغ از کشور صادر می شود، گفت: صادرات 
متاثر از نرخ دالر است اگر نرخ دالر باال برود شاهد 
افزايش صادرات هستيم و با کاهشی شدن نرخ آن 

روند صادرات متوقف می شود.

نبی زاده گفت: قيمت کنونی هــر کيلو قزل آال 
در عمده فروشــی ها 75 تا 76 هزار تومان است 
و عرضه با نرخ های غيرواقعی در بازار ارتباطی به 
توليد ندارد. آرش نبــی زاده گفت: قيمت کنونی 
هر کيلو قزل آال سرمزرعه 70 هزار تومان و عمده 
فروشی های تهران 75 تا 76 هزار تومان است که 

کماکان با قيمت تمام شده واقعی اختالف دارد.
به گفته او،  با توجه به شــرايط اقتصادی مردم و 
کاهش قدرت خريد خانوار، تقاضای چندانی برای 

خريد ماهی در بازار نيست. هر چند افزايش قيمت 
مرغ تا حدی مردم را به سمت مصرف ماهی سوق 
داده است. نبی زاده می گويد: با توجه به تلفات 8 
هزار تن قزل آال در سيل اخير پيش بينی می شود 

که حداکثر توليد ۹5 هزارتن خواهد بود.
مديرعامل اتحاديه تعاونی ماهيان سردآبی گفت: 
با وجود آنکه اکثر ماهی هايی که در ســيل اخير 
از بين رفتند، بــاالی 1.5 کيلو بودنــد؛ بنابراين 
صادرات تا پايان سال بعيد است که به 4 هزارتن 

 هم برســد چرا که عمده ماهی صادراتی از بين 
رفته است.

او گفت: با توجه به آنکه از سال گذشته قرار بود، 
دولت کمک هايی از پــروش دهندگان به عمل 
آورد. اما متاســفانه به رغم پيگيری های صورت 
گرفته رقمی مصوب نشده است. در اين ميان تنها 
پرورش دهندگانی که بيمه بودند، برخی استان 
ها غرامت خود را دريافت و برخی ديگر در نوبت 

پرداخت هستند.

عضو هيئت مديره کانون سراسری انبوه سازان با بيان 
"وزارت راه برنامه منســجمی برای ساخت 4ميليون 
مسکن ندارد" گفت: پيشنهاد تهاتر زمين در نهضت ملی 
مسکن را برای کاهش هزينه ها ارائه کرده ايم. فرشيد 
پورحاجت با اشاره به برنامه دولت سيزدهم برای ساخت 
4 ميليون مســکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن،  
اظهار کرد: وقتی قرار اســت يک برنامه اقتصادی اجرا 

شود بايد يک سياست منسجم برای آن داشته باشيم.
وی ادامه داد: در اين سياست بايد هرکسی مسئوليت 

خودش را به درســتی انجام دهد يعنی ما نيازمند يک 
کار تيمی بزرگ در بخش مسکن هستيم. امروز به شما 
می گويم که ما اين شرايط را نداريم،  البته اين مشکل 
فقط مختص اين دولت نيســت و طی يک دهه اخير 
با اين معضل مواجه بوده ايم. وی با بيان اين که وزارت 
راه و شهرســازی هر روز آماری درباره ساخت مسکن 
می دهد که البته بايد اين آمار مورد بررسی قرار گيرد، 
افزود: امروز می گويند محدوده شهری را برای مسکن 
گسترش دهيم؛ نبايد تجربه مسکن مهر با تمام بدی ها 

و خوبی های آن فراموش شــود. امروز اگر وزارت راه و 
شهرسازی قرار است يک واحد مسکونی بسازد بايد از 
همين اآلن سرانه های آن را احداث کند. وی با اشاره به 
اين که شهر جديد شيرين شهر را حتی کسی به عنوان 
خوابگاه هم استفاده نمی کند، اضافه کرد: اين شهر در 
کيلومتر 30 جاده اهواز به آبادان است. اين شهر نسبت به 
ساير شهرهای جديد که ايجاد شده از چارچوب و قواعد 
خوبی برخوردار است،  اما از سال 88 تا امروز که استارت 

جدی اين شهر زده شد، کالن شهر اهواز مترو ندارد.

رئيس اتحاديه تهيه کنندگان و فروشندگان مواد 
شــيميايي تهران ضمن اعتراض به بي توجهي 
دولت در تصميم گيري هاي خود نسبت به نظرات 
افراد متخصص در مواد شيميايي بيان داشت: هيچ 
فردي در کشور نمي تواند به قدر و اندازه اعضاي 
اتحاديه مواد شيميايي در خصوص اين مواد و نياز 
کشور اظهار نظر درست تري داشــته باشد. اگر 
مسئوالن از متخصصين اتحاديه مشورت بگيرند 

اتفاقات خوبي در کشور رخ مي دهد.
بهزاد ملکــي، رئيس اتحاديه تهيــه کنندگان و 
فروشندگان مواد شيميايي تهران گفت: افرادي 
که در اين صنف فعال هســتند داراي تحصيالت 
دانشگاهي باال و تجربه هاي فراواني در اين حوزه 
هســتند و بخوبي مي دانند کدام يک از حالل ها 
در کدامين صنايع غذايي- دارويي- بهداشــتي- 
صنعتي و ... کاربرد دارد. مي داننــد بازار در چه 
حوزه و مقداري نيازمند کدام يک از مواد شيميايي 
است که بايد وارد شود. ميزان و قيمت را به شکل 
علمي مي دانند تا از کدام کشــور وارد و يا به چه 

ميزان مصرف داريم
وي با ابراز تاسف از عملکرد دولت تصريح کرد: علي 
رغم اين همه پتانســيل، زمان واردات، توليد و يا 
صدور بخشنامه هايي مبني بر عدم نياز به واردات 
به دليل توليد داخلي از اتحاديه و متخصصين آن 
راهنمايي نمي گيرند و اين مي شود که به سختي 
و با قيمت هاي باال بايد مواد مورد نياز تهيه شود 
در حاليکه اصل قيمت اين مواد حتي نصف مبلغ 

مورد عرضه در بازار هم نيست.
ملکــي در ادامه با تاکيد بر اينکــه موفقيت هاي 
خوبي در توليدات مواد شــيميايي در کشــور به 
وجود آمده گفت: همه ما ايرانيان افتخار مي کنيم 
که تمامي مواد و کاالها را در کشور خودمان توليد 
کنيم. از دانش بنيان ها در اين مورد کمک بگيريم 
و پيشرفت کنيم؛ اما اين درصورتي است که هم 
به کيفيت مورد نظر دست يابيم و هم گران تر از 

قيمت واردات، توليد نکينم.
وي ادامه داد: امروز با توليداتي در کشــور مواجه 

هستيم که نه به اندازه و نه باکيفيت کافي توليد 
مي شوند در حاليکه اگر بخواهيم بهترينش را از 
خارج با تمامي هزينه هــاي وارداتي انجام دهيم 
ارزان تر تمام مي شود. ماده اي به نام گليسيرين 
که ارزش آن و اســتفاده اش تقريبا همه جا و در 
بيشتر محصوالت وجود دارد را در کشور نتوانسته 
ايم با درجه خلــوص ۹۹ درصد توليــد کنيم و 
بسياري از کارخانجات از خريد داخلي آن اجتناب 
مي کنند چرا که کيفيت کامل ندارد؛ حال آنکه 
قيمت وارداتي آن نصف قيمت داخلي اســت و 
درجه خلوص به 100 درصد مي رسد. ورود اين 
ماده را متوقــف کرده اند آن هم بــه دليل اينکه 
توليدکنندگان بــه غلط گفته اند تــوان توليد و 
رقابت با نوع خارجيش در کيفيــت را دارند. اگر 
مسئوالن از متخصصين اتحاديه مشورت بگيرند 

اين اتفاقات در کشور رخ نمي دهد.
ملکي در همين خصوص افزود: مسئوالن هر جا که 
اعالم کرده اند براي واردات فالن محصول بايد مجوز 
دريافت شود بالفاصله قيمت آن ماده يا کاال چندين 
برابر شد و نمونه آن بسيار است؛لذا بايد از اتحاديه 
براي انبار کردن مواد شــيميايي کمک و مشورت 
بگيرند. بارها اتفاق افتاده که برخي از مواد شيميايي 
در کنار کاالهايي قرار داده شده که باعث انفجار و يا 
آتش ســوزي گرديده درحالي که بارها درخواست 
کرديم حاضريم تا کارشناســان فني و بازرســان 
متخصص را به اين انبارها فرستاده و ضمن آموزش 
هر ماه يک بار با بازرســي از انبارهــا مانع از حادثه 
شوند. متاسفانه اجازه اين کار به ما داده نشده است.

رئيس اتحاديه مواد شيميايي تهران تصريح کرد: 
متاســفانه اکثر انبارها از حيطه نظارتي اتحاديه 
تهران خارج و در محدوده شهر ري مستقر است 
و اين موضوع مانع از نظارت ما مي شود. هر ماده 
شــيميايي نبايد در کنار ديگر مواد باشد. هزاران 
نوع ماده شيميايي وجود دارد که فقط تاجر مي 
خرد، مي آورد و انباردار هم نگــه مي دارد. تنها 
متخصصين ايــن امر اتحاديه مواد شــيميايي و 
اعضاي آن اســت. ما بانــک اطالعاتي قوي تهيه 

کرده ايم و حاضريم آن را در اختيارشان بگذاريم 
هدفمان خدمت است.

وي با تاکيد بر ضــررورت رتبه بندي انبارها بيان 
داشــت: مواد شــيميايي با ديگر کاالهــا و مواد 
متفاوت اســت و اصول خاصي بــراي نگه داري 
دارد. هر انباري که اصول ايمني بيشتر و بهتري را 
رعايت مي کند بايد در الويت قرار گيرد. الزم است 
انبارهايي که مواد شيميايي نگه داري مي کنند 
مدير فني با تحصيــالت آکادميک و حرفه اي در 
خصوص مواد شيميايي داشته باشد. اين انبارها 
حداقل 20 تا 30 ميليارد سرمايه را در خود دارند. 
اين اموال عمومي براي کل کشور است و در صورت 
آسيب به کل مردم کشور صدمه وارد مي شود در 
حاليکه مشاهده مي شود در انبارهاي حاوي آهن، 
چاي و. . . مواد شيميايي نگه داري مي شود. اين 
موارد را بارها تذکر داده ايــم و انتظار مي رود هر 
کسي مسئول است رسيدگي کند. ملکي در ادامه 
با انتقاد از فروش حالل ها در برخي از صنوف بيان 
داشت: متاسفانه در گذشته هاي دور، رسته فروش 
حالل ها در اساسنامه برخي از صنوف جاي گرفته 
در حاليکه از محتــوا، ارزش و کاربرد آن به طور 
علمي هيچ اطالعاتي ندارند و رسته حالل ها کاماًل 
به اتحاديه مواد شيميايي ارتباط دارد. متاسفانه 
ساير صنوف اجازه فروش آن را در سطح شهر به 
راحتي دارند و صنف مواد شيميايي که متولي اين 

رسته هاست اجازه فروش ندارد.
رئيس اتحاديه فروشندگان مواد شيميايي تهران 
در پايان اظهار داشت: سه برابر اعضاي اتحاديه در 
سطح شهر واحدهاي بدون مجوز در حال فعاليت 
هستند. اگر کل فروشــندگان مواد شيميايي را 
به 100 تقســيم کنيم 65 درصدشان در تهران 
فعالند. هر چند با تمام قوا تالش داريم اين افراد را 
جذب نماييم؛ اما براي قانونمند شدن، همکاري 
و همراهي ديگر سازمان ها در اين حوزه ضرورت 
دارد. با ايــن وجود طي مدتي کــه هيات مديره 
جديد مســئوليت را پذيرفته است بين 80 تا ۹0 

عضو جديد به اين اتحاديه پيوسته است.

روند رو به رشد بهای فوالد در بازار داخلی 
به رويه ای مستمر بدل شده و قيمت فوالد 
حتی در شرايطی که شاهد سقوط بهای 
اين فلز در بازار جهانی هســتيم نيز در 
بازار داخلی افزايش می يابد. در ماه های 
اخير شــمش فوالد در دنيا در روند ســقوطی نرخ قــرار دارد، اما 
اين محصول در بازار داخل به طور مســتمر گران می شود.  بهای 
شمش فوالد در کشــور در حالی افزايش می يابد که بازار داخلی 
محصوالت نهايی فوالدی با رکود سنگين مصرفی و سرمايه   ای و 
انباشت محصول مواجه اســت. با اين وجود روند رو به رشد قيمت 
دالر و رکوردشکنی های مستمر آن، يکی از مهم ترين داليل جذب 
سرمايه به بازار فوالد است. در واقع خريد و فروش اين محصول نيز 
به راهکاری برای در امان نگه داشتن سرمايه ها بدل شده است. در 
چنين وضعيتی از سياست گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انتظار می رود با کنترل دقيق شرايط، مانع گرانفروشی اين محصول 

در بازار داخلی شوند. 
روند رو به رشد بهای فوالد در بازار داخلی به رويه ای مستمر بدل 
شده و قيمت فوالد حتی در شرايطی که شاهد سقوط بهای اين فلز 
در بازار جهانی هستيم نيز در بازار داخلی افزايش می يابد. عالوه بر 
اين در هفته های اخير شاهد پيشی گرفتن قيمت صادراتی فوالد 
ايران در مقايسه با بهای اين محصول در رينگ معامالتی بورس کاال 
بوده ايم؛ روند اشتباهی که به ضرر توليدکنندگان محصوالت نهايی 

و همچنين خريداران تمام می شود.
قصه ادامه دار گرانفروشی فوالد در بازار داخلی از نبود نظارت کافی 
بر ميزان تقاضا در بازار و خريدهای سرمايه ای با هدف بهره بردن از 
انتظارات تورمی نشأت می گيرد. البته فعاالن صنعت فوالد در توجيه 
گرانفروشی اين محصول در بازار داخلی به تفاوت قيمت دالر در بازار 
آزاد با دالر نيمايی استناد می کنند، اين در حالی است که صنايع 
يادشده بخش قابل توجهی از هزينه تمام شده توليد خود را به ريال 

پرداخت می کنند و چنين مقايسه ای از اساس اشتباه است.
توليدکننده ای که هزينه نيــروی کار را با ريال و حداقل پرداختی 
و همزمان انرژی را با بهای به مراتب ارزان تری در مقايسه با قيمت 
آن در بازار جهانی، خريداری می کند، از فروش محصوالتش برپايه 
نرخ آزاد دالر سخن به ميان می آورد. البته تالش برای کسب سود 
حداکثری ازسوی توليدکنندگان قابل توجيه است، اما از نهادهای 

نظارتی انتظار مــی رود با نظارت دقيق بر فرآينــد خريد و فروش 
محصوالت فوالدی، مانع سوداگری در بازار اين محصوالت شوند.

مصوبه ای برای کنترل بهای آهن اسفنجی
روند رو به رشد بهای فوالد در بازار داخلی به چالشی مستمر بدل شده 
است. البته اين مشکل در برخی از حلقه های زنجيره فوالد جدی تر 
اســت؛ به عنوان مثال در هفته های اخير ميزان رقابت برای خريد 
آهن اسفنجی در بورس کاال شدت گرفته است. رقابت شکل گرفته 
برای خريد آهن اسفنجی در رينگ معامالتی بورس کاال در هفته 
منتهی به 27 آبان  15 درصد برآورد شده است. در چنين شرايطی 
رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزير صنعت، معدن 
و تجارت سياست جديدی را با هدف ايجاد محدوديت در خريد آهن 
اسفنجی در بورس کاال و اختصاص آن تنها به توليدکنندگان شمش 

و اسلب وضع کرده است.
انتظار می رود اجرای اين سياست به کنترل طرف تقاضا منتهی شود و 
از شکل گيری رقابت برای خريد سرمايه ای جلوگيری کند.  بی ترديد 
کنترل قيمت آهن اسفنجی می تواند به کاهش بهای محصوالت 
توليدشده در ساير حلقه های زنجيره فوالد منتهی شود. با اين وجود 
اصالح گسترده تر و اساسی تری در روند قيمت گذاری اين زنجيره 

ضروری به نظرمی رسد.
در نامه معاونت معدنــی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به 
مديرعامل شرکت بورس کاالی ايران چنين آمده است: »باتوجه 
به محدوديت های فنی توليد آهن اسفنجی و کاتد مس نسبت به 
ميزان نياز واحدهای مصرف کننده، مورد امتنان است تا اطالع ثانوی 
و به منظور جلوگيری از التهاب بازار، خريد آهن اسفنجی در بورس 
کاال صرفا توسط واحدهای توليدکننده شمش فوالدی و کاتد مس 

توسط صنايع پايين دستی زنجيره مس انجام پذيرد.«
در ادامه اين نامه آمده است: »ضمنا در بررسی اطالعيه عرضه آهن 
اسفنجی برخی شرکت ها مشاهده می شود مرجع اعالم نظر درباره 
کيفيت کاال، آزمايشگاه فروشنده اعالم شده که نمی تواند به عنوان 
شرط معامله موردقبول واقع شود. تخلف فروشنده از شرايط کيفی 
موجب تضييع حق خريدار و نبود امکان پيگيری انضباطی موضوع 
خواهد شد. موردامتنان است نسبت به اصالح اطالعيه های مذکور، 

امر به اقدام فرماييد.«

 فروش صادراتی ارزان تر از فروش داخلی
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کااليی اظهار کرد: در طول هفته های 

اخير بهای شمش فوالد در بورس کاال در مقايسه با نرخ صادراتی اين 
محصول، حدود 20 تا 25 دالر باالتر بوده است. در هفته منتهی به 
27 آبان ، قيمت دالری بيلت در بورس کاال برابر 487 دالر به ازای هر 
تن برآورد شده است. اين محصول در بازه زمانی موردبحث با قيمت 
463 دالر در فوب صادراتی ايران، فروش رفته است. همزمان بهای 
بيلت فوالد صادراتی دريای سياه 4۹0 دالر به ازای هر تن گزارش 

شده است.
وی افزود: فروش شمش فوالد با قيمتی باالتر از نرخ صادراتی آن 
در بازار داخلی، موردپذيرش نيست و انتظار می رود با اصالح فرآيند 
قيمت گذاری يا فرمول اختصاص يافته برای تعيين بهای پايه شمش، 
اين مشکل مرتفع شود. انصاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، چند 
بار فرمول تعيين قيمت پايه شمش فوالد تغيير کرده است. در آخرين 
تغييرات اعمال شده بر فرآيند قيمت گذاری شمش فوالد، مقرر شد 
با افت بهای اين محصول در بازار جهانی، مجددا ميانگين موزون 
فروش شمش فوالد در بورس کاال به معيار اساسی قيمت گذاری 
اين محصول بدل شود؛ در نتيجه شــاهد روند رو به رشد مستمر 
بهای اين فلز در بازار داخلی هستيم. اين کارشناس بازار کااليی با 
اشــاره به اختالف نرخ ميان دالر بازار آزاد و دالر نيمايی گفت: در 
هفته های اخير اين تفاوت قيمتی قابل توجه گزارش شــده است؛ 
در نتيجه انتظارات تورمی محرک ديگری برای رشــد بهای فوالد 
در بازار داخلی است. اين کارشناس بازار کااليی گفت: در سال های 
گذشته، سياست گذاران به دنبال آن بودند تا با دخالت مستمر در 
فرآيند قيمت گذاری، خريد و فروش فوالد و محصوالت اين زنجيره 
را کنترل کنند؛ دخالت هايی که عموما هم نتيجه بخش نبودند. با اين 
وجود روند دخالت مستقيم نهادهای دولتی در فرآيند قيمت گذاری 
محصوالت عرضه شده در بورس کاال، در طول ماه های گذشته، تغيير 
کرده است؛ کما اينکه عرضه و تقاضا معيار نخست برای قيمت گذاری 

يک محصول هستند.

کنترل تقاضا شدنی است
وی گفت: در مواردی عرضه برخی محصوالت در مقايسه با تقاضا 
برای خريد آن، قابل توجه نيست؛ بنابراين رقابتی قابل توجه برای 
خريد آن محصول شــکل می گيرد که به رشد قابل توجه بهای آن 
در بازار داخلی منتهی می شود؛ کما اينکه در روزهای گذشته نيز 
رقابت 15 درصدی برای خريد آهن اسفنجی از بورس کاال شکل 

گرفته است.
بر همين اســاس معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برای تنظيم شــرايط اقدام به صدور بخشــنامه  کرد. براســاس 
اين بخشــنامه خريد آهن اســفنجی در بــورس کاال تنها برای 
توليدکنندگان شمش و اســلب محدود شده است. انتظار می رود 
با اجرايی شدن اين دســتورالعمل شاهد کنترل طرف تقاضا برای 
 خريد آهن اســفنجی باشــيم و رقابت يادشــده برای خريد اين 

محصول کاهش يابد.
انصاری گفت: توليد شمش در کشور به مراتب باالتر از نياز داخلی 
برآورد می شود؛ در نتيجه باوجود مهيا بودن بستر الزم برای خريد 
آهن اســفنجی توســط بازرگانان و تجار، رقابتی برای خريد اين 
محصول شکل نمی گيرد. وی گفت: باتوجه به انتقاداتی که به روند 
قيمت گذاری فوالد در بورس کاال می شود، انتظار می رود از يک  سو 
سياست های حاکم بر حلقه های مختلف زنجيره توليد، متفاوت باشد 
و از سوی ديگر قيمت اين محصوالت در بازار جهانی معيار تعيين 

بهای شمش فوالد در بورس کاال باشد.

نوردکاران متضرر از گرانفروشی
مجيد سعيديان، فعال صنعت فوالد در گفت وگويی اظهار کرد: در 
هفته های اخير شاهد روند رو به رشد بهای شمش فوالد در بورس 
کاال بوده ايم؛ تا جايی که در موارد متعددی اين محصول با قيمتی 
باالتر از ميانگين نرخ صادراتی فوب خليج   فارس و همچنين گران   تر 
از بهای شمش فوالد CIS معامله شد. البته اين رشد قيمت مختص 
شمش فوالد نيست، زيرا در هفته های اخير قيمت آهن اسفنجی 
عرضه شده در بورس کاال نيز به شــدت افزايش يافته است. يعنی 
روند رو به رشــد قيمت در حلقه های ابتدايــی زنجيره فوالد اعم 
از ســنگ آهن، کنســانتره و گندله نيز جريان دارد. وی دليل اين 
رشــد قيمتی را امکان خريد محصوالت يادشده توسط بازرگانان 
يا تجار دانست. در چنين شرايطی رقابت گسترده ای برای خريد 

اين محصوالت در رينگ معامالتی بورس کاال شکل می گيرد که به 
رشد قابل توجه بهای اين محصوالت در سايه رقابت منتهی می شود. 
سعيديان تاکيد کرد: بخش گسترده ای از رقابت شکل گرفته برای 
خريد فوالد و محصوالت فوالدی، به دليل وجود انتظارات تورمی در 
کشور است. در چنين شرايطی فوالد نيز حکم کاالی سرمايه ای را 
پيدا می کند؛ بنابراين بسياری از صاحبان سرمايه اقدام به خريد فوالد 
از بورس کاال و فروش آن در بازار آزاد می کنند. بدين ترتيب با تقويت 
طرف تقاضا، شاهد روند رو به رشد بهای فوالد و محصوالت فوالدی 

در بازار داخلی خواهيم بود.
اين فعال صنعت فوالد گفت: روند رو به رشد قيمت شمش فوالد در 
بورس کاال در هفته های اخير به گونه ای بوده که اين محصول را در 
خارج از بورس کاال، می توان ارزان تر خريداری کرد. قيمت ميلگرد نيز 
در معامالت بورس کاال، به مراتب باالتر از بهای اين محصول در رينگ 
معامالتی بورس کاال است. وی افزود: باتوجه به شرايط موردبحث 
بورس کاال به بستری برای داللی و گرانفروشی محصوالت فوالدی 

بدل شده است.
سعيديان گفت: شرايط يادشده از سياست گذاری غلط برای زنجيره 
فوالد نشأت می گيرد و عمال سودآوری توليدکنندگان محصوالت 
نهايی را تحت تاثير منفی قرار می دهد. در نتيجه از اين به بعد احتماال 
بايد منتظر تعطيلی نوردکاران به دليل زيان حاصل از خريد شمش 
گران باشيم. عالوه بر اين خريداران نهايی ناچار به خريد محصول 
با قيمت غيرواقعی خواهند شــد و عمال حقوق آنها ناديده گرفته 
می شود. وی افزود: توليدکنندگان محصوالت طويل ناچارند با هر 
روند رو به رشد قيمت مواد اوليه کنار بيايند، زيرا در غير اين  صورت 
خطوط توليد آنها از کار می افتد، اما همين توليدکنندگان ناچارند 
محصول خود را درنهايت به فروش برســانند و در مواردی از اين 

فروش، متضرر هم خواهند شد.

News kasbokar@gmail.com

انفعال وزارت صمت در برابر گرانفروشی فوالد 

قصه گرانی فوالد پایان ندارد

فصل جابه جايي باعث نوسان قيمت محصوالت کشاورزي مي شود

افزايش اندک قيمت تخم مرغ

هشدار افزايش هزينه ساخت نهضت ملیقيمت هر کيلو قزل آال در عمده فروشی ها ۷۶ هزارتومان

ضررورت رتبه بندي انبارها



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2636| سه شنبه اول آذرماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
63

ه  6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

رما
  آذ

ول
ه|  ا

شنب
سه 

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دکت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

با اعالم معاونت علمی؛
2۸0 محصول فناورانه برای توسعه صنعت پتروشيمی 

عرضه شد
بر اساس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ۲۸۰ 
محصول فناورانه برای توسعه صنعت پتروشیمی عرضه شد. به گزارش معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، یکی از اثرگذارترین صنایع 
در تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را نفت و مشتقات آن می دانند. 

صنعتی که از دیرباز چرخ اقتصادی کشور را چرخانده و این روند ادامه دارد.
از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم ترین منبع مالی تامین بودجه 
کشور محسوب می شود، به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تأثیر 
چشمگیری دارد اما این صنعت ماندگار و کهن برای بقا و ارتقای کارکرد خود نیازمند 
استفاده از فناوری های نوین و نوآوری های دانشی و تخصصی است این فناوری های 

بومی می تواند به توسعه معنادار صنعت نفت و مشتقات حاصل از آن منجر شود.
شبکه فن بازار ملی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
از جمله مجموعه هایی است که برای اتصال بازار عرضه و تقاضا تالش می کند و با 
ایجاد فن بازارهای تخصصی در حوزه های گاز، پتروشیمی، سالمت، شهر هوشمند 
و کشاورزی اقدام به معرفی محصوالت تولید شده در این حوزه های فناورانه کرده و 
بازار را به ایده ها و محصوالت رسانده است. حوزه پتروشیمی با معرفی ۲۸۰ محصول 
فناورانه یکی از این عرصه های صنعتی است که توانسته به کمک کارگزاران این 
شبکه به نیازها پاسخ دهد. محصوالتی ایران ساخت که کامال بومی و بر مبنای توان 
داخلی تولید شده اند. محصوالت شیمیایی ضدرسوب و ضدخوردگی، دستگاه های 
آزمایشگاهی دانش بنیان صنعت نفت، دستگاه های اندازه گیری خواص الکترونیکی، 
تولید گازوئیل و قیر، تولید نفتا، نفت سفید، گازوئیل کشتی و مشتقات نفتی دیگر، 
طراحی و اصالح جوش، سنتز و پوشش نانو اکسیدهای فلزی )اکسید زیرکنیوم، 
نانو اکسید سیلیسیم و...(، ترموکوپل پلیتی، مهندسی و طراحی پمپ های صنعتی 
) سانتریفیوژ(، طراحی و ساخت قطعات کمپرسور های صنعتی و غیره از جمله این 

توانمندی های فناورانه هستند.

دهقانی: شهرداری تهران فعاالنه و پیگیر، مسکن نخبگان را دنبال می کند
نهضت تامين مسكن نخبگان كليد خورد

تفاهم نامه همکاری تامین مسکن نخبگان دانشگاه صنعتی شریف با حضور رئیس 
بنیاد ملی نخبگان و شهردار تهران امضا شد. به گزارش معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری، روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی، معاون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در آیین امضای تفاهم  نامه 
همکاری برای تامین مسکن نخبگان دانشگاه شریف، با اشاره به تالش ها برای رفع 
دغدغه های نخبگان و اجرای برنامه های جذب و ماندگاری آن ها گفت: مسکن 
مساله مهمی در حمایت از نخبگان کشور است و رئیس جمهوری محترم بارها 
بر این موضوع تاکید داشته اند. دهقانی فیروزآبادی با اشاره به حمایت دولت در 
جهت رفع دغدغه جوانان و نخبگان کشور بیان کرد: خوشبختانه با عزم و اهتمام 
شهرداری تهران و دست اندرکاران دانشگاه شریف که آغازگر جریان تامین مسکن 
نخبگان شدند این نیاز مهم، در مسیر تامین قرار گرفته است. وی افزود: شهرداری 
تهران فعاالنه و پیگیر، این موضوع را دنبال می کند و امید دارم این جریان در سایر 
دانشگاه ها نیز ادامه پیدا کند. رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این که دانشگاه ها 
با همکاری و حمایت دولت می توانند در رفــع نیازها و حل دغدغه های نخبگان 
اثربخشی باالیی داشته باشند افزود: این اتفاق آغازگر یک جریان است و نهضت 
تولید مسکن نخبگانی کلید خورد. اگر بتوانیم این نهضت را به جد پیگیری و دنبال 

کنیم، قطعا تحولی در عرصه تامین مسکن نخبگان صورت خواهد گرفت.

عزم شهرداری تهران برای تامین مسکن نخبگان
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در این مراسم، پاسخ گویی به نیازها و خدمت به 
نخبگان در کنار خدمت به همه اقشار را از اولویت های شهرداری عنوان کرد و افزود: 
بر همین اساس، برای کمک به دغدغه مسکن نخبگان عزم خود را جزم کرده ایم. 
زاکانی ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه و اجرای آن، الگویی برای توسعه خدمت 
رسانی در سایر دانشگاه ها باشد و تامین مسکن که به عنوان یک آرزو تلقی می شود با 
کمک بنیاد ملی نخبگان، دسترس پذیر شود. شهردار تهران ادامه داد: در این مسیر، 
از همه امکانات بهره می بریم و تالش می کنیم تا با اتصال ظرفیت ها به یکدیگر، این 

فرصت برای نخبگان سایر دانشگاه ها نیز فراهم شود.

رفع نیاز نخبگان دانشگاه شریف
رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان این که وعده تامین مسکن 
نخبگان در مسیر تحقق قرار گرفته است، ادامه داد: پیش از این قول هایی داده شده 
بود اما تا مرحله عمل فاصله داشت. امروز اما اشتیاق و انگیزه شهرداری تهران و 
بنیاد ملی نخبگان این عزم را در ما نیز جزم کرد تا به نیاز نخبگانی که امروز به عنوان 
دانشجو وارد دانشگاه می شــوند و طی چند سال آینده به عضویت هیئت علمی 
دانشگاه در می آیند، پاسخ داده شود. وی افزود: امیدواریم که این مراسم را در دو 

سال آینده در ساختمان های احداث شده برای نخبگان جشن بگیریم.

تيك تاک را حذف و گوشی خود را عوض كنيد
همزمان با توافق احتمالی که به تیک تاک اجازه خواهد داد فعالیت در آمریکا را 
حفظ کند، دو سناتور آمریکایی این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو را ابزار شنود 
چین خواندند. تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آرکانزاس در برنامه خبری یکشنبه 
شبکه فاکس نیوز گفت: نه فقط محتوایی که در تیک تاک بارگذاری می شود بلکه 
همه اطالعات گوشی شما، اپلیکیشــن های دیگر، همه اطالعات شخصی شما، 
حتی تصویر چهره، حتی نقطه ای که چشمان شما به گوشی نگاه می کند، شنود 
می شود. تیک تاک یکی از عظیم ترین برنامه های شنود تاکنون به خصوص از جوانان 

آمریکایی بوده است.
مارک وارنر، رئیس کمیته اطالعات سنا که دموکراتی از ویرجینیاست، گفت: این 
اپلیکیشن یک تهدید عظیم است. همه اطالعاتی که فرزند شما وارد و دریافت 
می کند، جایی در پکن نگهداری می شود. دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
به دنبال توافق امنیتی با تیک تاک اســت که به این اپلیکیشن اجازه می دهد از 
ممنوعیت مربوط به دوران ترامپ رهایی پیدا کنــد. مخالفان نگران اطالعاتی 
مانده اند که ممکن است از طریق این اپلیکیشن محبوب که متعلق به شرکت چینی 

بایت دنس است، به چین درز پیدا کند.
سناتور مارکو روبیو از فلوریدا و مایک گاالگر، نماینده جمهوریخواه از ویسکانسین 
که دو قانونگذار پرنفوذ هستند، ماه جاری اظهار کردند: قانونی را برای ممنوعیت 
استفاده از تیک تاک در آمریکا معرفی می کنند و از دولت بایدن برای عدم انجام 

اقدام کافی، انتقاد کردند.
کریستوفر ری، مدیر اف بی آی، هفته گذشته نگرانی های امنیت ملی این سازمان 
نسبت به تیک تاک را تکرار و به یک کمیسیون مجلس گفت: احتمال دسترسی 
دولت چین به اطالعات کاربران یا نرم افزار، دلیلی نگرانی بی نهایت است. دولت 
آمریکا در حال بررسی پیشنهادی است تا به تیک تاک اجازه دهد تحت مالکیت 
بایت دنس، به فعالیت در آمریکا که میلیون ها کاربر جوان دارد، ادامه دهد. این توافق 
شامل هدایت ترافیک کاربران آمریکایی از طریق سرورهایی است که توسط شرکت 
اوراکل اداره می شوند و پایگاه داده این شرکت، بر الگوریتم های اپلیکیشن تیک تاک 

نظارت خواهد کرد.

اخبار

ایــن روزهــا صحبــت از 
مشــکالت صنایع بســیار 
سخت اســت. چراکه این 
مشکالت به یک یا دو مشکل 
ختم نمی شود که بتوان با 
صحبت در رابطه با آن به راه حل هــا و راهکارهای 
نجات دهنده صنعت دست پیدا کرد. مشکالت صنایع 
به اندازه ای بزرگ و بغرنج شده که صنعتگران دیگر 
از خیر حل مشکالت گذشــته و به فکر مهاجرت از 
کشور افتاده اند. کوچ صنعتگران کشور به کشورهای 
همســایه به دلیل تامین مالی و استفاده از ابزارهای 
متنوع و مورد نیاز تولید در این کشورها، زنگ خطر 
کاهش تولید و افزایش قیمت کاالها را در آینده ای 
نزدیک به صدا در آورده است. در همین رابطه رئیس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفته است صنایع با 
بحران تامین مواد اولیه رو به رو شــده است. این در 
حالی است که بورس کاال هم دچار نوسانات قیمتی 

غیرقابل پیش بینی اســت. علیرضا کالهی صمدی 
افزود: پی وی سی ۶۶ درصد و مس ۴۴ درصد افزایش 
قیمت خورده است. مجموعه این عوامل منجر به کوچ 

صنعتگران کشور به دبی و ترکیه شده است.
فارغ از این موضوعات صنایع در تابســتان با کمبود 
برق و در زمستان با کمبود گاز و حتی در برخی موارد 
کمبود برق مواجه هســتند. این کمبود انرژی تأثیر 
منفی در تولید و بهای تمام شده محصوالت دارد به 
همین دلیل باید چاره اندیشی جدی در این خصوص 
انجام شود. اگر قرار اســت واحدهای تولیدی برای 
تأمین انرژی مورد نیازشان اقدام به ساخت نیروگاه 
کنند، باید گاز به قیمت مناسب در اختیار آن ها قرار 
داده شــود. با این حال ایجاد نیروگاه کوچک برای 
واحدهای صنعتی در شرایط فعلی دشوار است و نیاز 

به منابع بسیاری دارد.
این در حالی است که عضو هیئت مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان معتقد است تزریق 
پول به واحدهای کوچک و متوســط و حتی بزرگ 
راهگشــای فعالیت صنعتی ما نیســت. رضا چینی 
اظهار کــرد: وقتی نرخ تورمی حــدود ۴۵ درصد در 

کشــور وجود دارد، دولت بانک ها را مجبور می کند 
تسهیالت با نرخ ۱۸ درصد در اختیار صنایع قرار دهند 
و از سوی دیگر افراد را به سرمایه گذاری در بانک ها با 
ســودی تقریباً نصف تورم ترغیب کنند، بازار کاذبی 
برای دریافت تسهیالت از بانک ها ایجاد می شود. وی 

افزود: با توجه به اینکه نوآوری کمی در صنایع وجود 
دارد و سیاست گذاری دولت نیز با توجه به تحریم های 
موجود، کمکی به صادرات این شرکت ها نمی کند، 
این کسب وکارها علی رغم دریافت تسهیالت با نرخی 

کمتر از تورم، با شکست مواجه می شود.

فعاالن اقتصادی نسبت به موج مهاجرت صنعتگران هشدار دادند

بحران تامین مواد اولیه تولید

تامین مالی، چالش اصلی تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

تولید و صنعت درگیر مشکالتی شده که خروج سرمایه نیز یکی از همین مشکالت است. در صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز تولید کاال از بورس کاال تامین می شود، نوسانات قیمتی بر فعالیت و تولید کاال و خدمات مورد 
نظر تاثیرگذار است. این بدان معناست که افزایش قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس کاال به فعالیت صنعت و تولید ضربه وارد می کند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کاال و خدمت مورد نظر است. در نهایت 

با گرانتر شدن هزینه تولید مصرف کننده نیز درگیر افزایش قیمت کاالها خواهد شد. 
این در حالی است که برخی صنایع هم وجود دارند که تامین مواد اولیه آنها از روش های دیگری انجام می شود. این صنایع نیز تحت فشار بوده و مشکالت جدی دارند. در شرایط فعلی انتقال ارز و واردات مواد اولیه با 
مشکالت زیادی روبرو است. این اتفاق بر عملکرد و فعالیت صنعت و تولید وابسته به واردات تاثیر گذار است. دشواری تامین مواد اولیه به کاهش تولید منجر می شود. در این حالت نیز قیمت کاالی تولید شده افزایش 

پیدا می کند. چراکه هزینه های تولید افزایش  یافته و تولید کاهش داشته است. برای جبران بخشی از خسارت تولید هزینه کاال افزایش پیدا می کند. 
باز هم مصرف کننده در چرخه آخر متحمل رشد قیمت کاالها خواهد شــد. تولیدکننده برای تامین مواد اولیه باید ارتباط جهانی داشته باشد. انتقال ارز باید از طریق روابط بین المللی و بانکهای خارجی انجام شود. 
تولیدکننده چطور می تواند از پس تامین مواد اولیه در حالتی که روابط خارجی کمتری نسبت به گذشته وجود دارد بربیاید. صنایع کشــور به دالیل مختلف از جمله تحریم های بین المللی و سوء مدیریت یا اتخاذ 

تصمیم های نادرست در عرصه سیاست گذاری با مشکالت متعددی دست وپنجه نرم می کنند. 
چالش تامین نقدینگی هم وجود دارد. کمبود منابع بانکی برای مقابله با اثرات منفی کاهش قدرت خرید صنایع و حفظ سطوح تولید را یکی از مهم ترین دالیل چالشی بودن تأمین مالی صنایع است. به دلیل مشکالتی 
نظیر حذف یک باره ارز ترجیحی و در نتیجه از دست رفتن مزیت رقابتی برخی کاالها در بازار جهانی و همچنین وجود تحریم های مختلف، فرآیند صادرات کاالهای صنایع را با مشکل مواجه کرده و همین امر نیز فشار 

مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد آورده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رئیس دانشگاه تهران با اعالم موافقت برای ایجاد پارک 
علم و فناوری مشترک بین ایران و ونزوئال، گفت: باید به 
مدل مناسبی برای مشارکت و کمک به توسعه فنی و 
ایجاد کســب وکارهای جدید در ونزوئال برسیم. سید 
محمد مقیمی در دیدار با هیأت بلندپایه دانشــگاهی 
ونزوئال، اولویت اول دانشگاه تهران در زمینه گسترش 
همکاری های علمی را ارتقای همکاری ها با کشورهای 
دوست دانست و گفت: کشور ونزوئال یکی از دوستان 
قدیمی ایران محسوب می شود و در دولت سیزدهم، 
تاکید ویژه ای برای گســترش همکاری ها بین ایران 
و ونزوئال در همه زمینه ها بویژه در حوزه دیپلماســی 
علمی صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه تعامالت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی بین ایران و ونزوئال 
روز به روز در حال توسعه است، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
تهران دارای این ظرفیت اســت که فعالیت های خود 
را در طیف وســیعی از حوزه های علمی و تخصصی با 

دانشگاه ها و دولت ونزوئال توسعه دهد.
مقیمی با اعالم آمادگی برای ترسیم نقشه راه تعامالت 

علمی بین دانشگاه های برتر ایران و دانشگاه های مطرح 
ونزوئال، اظهار کرد: چند مرکز علمی معتبر وابسته به 
دانشــگاه تهران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعال 
هستند و ونزوئال نیز دارای بستر مناسب در این حوزه 
است. سطح فنی انستیتو نفت دانشگاه تهران به گونه ای 
اســت که وزارت نفت ایران پروژه های متعددی را در 

برخی میادین نفتی به دانشگاه تهران سپرده است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به بازدیدهای 
چند هیأت از کشورهای عراق، ارمنستان، گرجستان و 
روسیه از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و درخواست 
آنها برای راه اندازی شعبه ای از پارک علم و فناوری در این 
کشورها، گفت: برای راه اندازی شعبه پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران در ونزوئال آمادگی داریم.
مقیمی در پاسخ به ابراز تمایل معاون وزیر تحقیقات، 
علوم و فناوری ونزوئال برای ایجاد پارک علم و فناوری 
مشترک ایران و ونزوئال، گفت: برای ایجاد پارک مشترک 
بین دو کشــور، رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران طی بازدیدی از ونزوئال امکان ســنجی خواهد 

کرد تا بتوانیم به مدل مناسبی برای کمک به توسعه 
فنی کســب وکارها در ونزوئال برســیم و همچنین به 
سرمایه گذاران ایرانی در ونزوئال کمک فنی داشته باشیم. 
مقیمی همچنین درباره همکاری های مشترک دانشگاه 
تهران با دانشگاه های برتر ونزوئال، اظهار کرد: در زمینه 
تقویت رشته زبان اسپانیولی در دانشگاه تهران نیازمند 
تأمین استاد هستیم و از اعزام اســتاد به ایران جهت 
دوره هایی کوتاه مدت و همچنین تأســیس دوره های 
کارشناسی ارشد و دکتری زبان اسپانیولی در دانشگاه 

تهران استقبال می کنیم.
وی در پایان سخنانش گفت: همچنین دانشگاه تهران 
آمادگی دارد تا کرسی زبان و ادبیات فارسی را در یکی از 
دانشگاه های مهم و برتر ونزوئال ایجاد کند و اساتید زبان 
و ادبیات فارسی را نیز اعزام کند. رئیس دانشگاه تهران 
همچنین بیان داشت: تجربه ایران و ونزوئال در مبارزه با 
استعمار و استکبارستیزی، دارای این قابلیت است که 
کار مطالعاتی گسترده بر روی آن انجام شود و الگوی 
جامعی برای استکبارستیزی پیش روی آیندگان قرار 

دهد. داوید سیلوا معاون وزیر آموزش عالی نیز در این 
دیدار با اعالم اینکه ونزوئال دارای ۷۷ دانشگاه دولتی، 
۲۷ دانشــگاه خصوصی و ۷۵ مؤسســه آموزش عالی 
خصوصی است، برای گسترش ارتباطات آموزش عالی 
دو کشور اعالم آمادگی کرد. فرانسیسکو دوران معاون 
وزیر تحقیقات، علوم و فناوری ونزوئال نیز از افتتاح مرکز 
پژوهش های فناورانه و نوآورانــه در ونزوئال در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: همچنین قرار است یک پارک 
علم و فناوری به عنوان پایگاه گسترش سایر پارک ها 
در ونزوئال تأسیس شود. ســید محمد مرندی معاون 
بین الملل دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رئیس پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر مبینی دهکردی 
رئیس سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 
دکتر علی وطنی سرپرســت انستیتو مهندسی نفت 
دانشکدگان فنی دانشــگاه تهران، دکتر فریده علوی 
رئیس دانشــکده زبان ها و ادبیات خارجی و جمعی از 
مدیران حوزه بین الملل و اعضای هیأت علمی دانشکده 

مطالعات جهان در این دیدار حضور داشتند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 
تحقق شــبکه ملی اطالعات کمک می کند تا از حجم 
فروشی به سمت سرعت فروشی اینترنت گام برداریم 
و مطالبه جوان امروزی را برای دسترســی به اینترنت 
پرســرعت محقق می کند. لطف اهلل سیاهکلی درباره 
اهداف توسعه شبکه ملی اطالعات بیان کرد: هر کشوری 
متناسب با فرهنگ و نیازمندی های بومی خود تالش می 

کند که پاسخ نیازهای مردم را در داخل کشور بدهد. این 
اصل در تمام دنیا از جمله اروپا و آمریکا نیز صدق می کند. 
شبکه ملی اطالعات نیز یک گام در راستای پاسخ به نیاز 
داخلی مردم از درون خود کشور است. نکته حائز اهمیت 

در تحقق شبکه ملی اطالعات سرعت اینترنت است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهار کرد: 
با تحقق شــبکه ملی اطالعات سرعت اینترنت افزایش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد. متاســفانه امروز در حوزه 
اینترنت گرفتار حجم فروشی هســتیم در حالی که ما 
باید آرام آرام از حجم فروشی اینترنت به سرعت فروشی 
اینترنت حرکت کنیم. نماینده مردم قزوین در مجلس 
تصریح کرد: جوان امروز دوست دارد با سرعت در فضای 
مجازی کار کند. اگر ما در داخل کشور زیر ساخت الزم 
اینترنت را ایجاد نکرده و بخواهیم همه اینترنت را از خارج 

بخریم همچنان با افت سرعت مواجه خواهیم بود. هرچقدر 
ما زیرساخت های داخلی اینترنت را توسعه بدهیم، سطح 
دسترسی و سرعت دسترسی مردم افزایش پیدا خواهد 
کرد که مطالبه امروز جامعه و جوانان اســت. سیاهکلی 
تاکید کرد: با توجه به پیگیری هایی که مجلس از وزارت 
ارتباطات داشته است، شخص وزیر مدعی شده اند که 

شبکه ملی اطالعات ۵۹ درصد پیشرفت داشته است. 

ایجاد پارک علم و فناوری مشترک بین ایران و ونزوئال

باید از حجم فروشی به سمت سرعت فروشی اینترنت حرکت کرد
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