
آگهی هایی در سطح شهر مبنی بر اینکه »بدون پیش پرداخت و 
در کمترین زمان وام ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی بگیرید«، مشاهده 
می شود که خود را دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می کنند 
اما بانک رسالت ارتباط این موضوع با بانک را رد و اعالم کرد که این 
قبیل موضوعات از ســوی مقامات قضایی در حال پیگیری است 
و به آن ها رسیدگی می شــود. به گزارش ایسنا، اگر حداقل یکبار 
تجربه پیاده روی در معابر سطح شهر به خصوص مناطق شلوغ و پر 
رفت وآمد چون خیابان انقالب، ولیعصر و ... را داشته باشید، احتماال 

چشــمتان به آگهی های مختلفی که بر سطح زمین پیاده روها و 
دیوارها نصب شده، خورده اســت. آگهی های مربوط به وام ۱۰ تا 
۱۲۰ میلیون تومانی نیز یکی از این موارد است. در این آگهی ها ذکر 
شده که تمامی شاغالن می توانند بدون پیش پرداخت، بدون کسر 

از حقوق و در کمترین زمان این وام را دریافت کنند.

فریب تبلیغات وام را نخورید!
پیگیری ها از شماره هایی که در این آگهی ها درج شده، نشان 

می دهد که این افراد خود را نماینده یا دفتر کارگزاری بانک 
رسالت معرفی می کنند و رویه دریافت وام از این طریق به این 
شکل است که مسئوالن این آگهی ها، مدارک و فیش حقوقی 
شما را در سامانه مرآت )ســامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی( 
بارگذاری می کنند و مبلغی که از سوی کارشناس بانک اعالم 
می شــود را به عنوان وام پرداخت می کنند اما چند درصد از 

مبلغ وام به صورت حق الزحمه اخذ خواهد شد.
در این زمینه، یکــی از این افراد اعالم کرد کــه اگر به عنوان 

مثــال، مبلغ وام شــما ۶۰ میلیون تومان تعیین شــود، ۲۰ 
میلیون تومان از آن به عنوان حق الزحمه کارشناسان ما از شما 
دریافت می شود. همچنین، توضیح دیگری از مسئوالن این 
تبلیغات بیانگر این است که فرآیند ثبت نام برای این تسهیالت 
در ســامانه مرآت و آی کاپ بانک رســالت انجام می شود و 

بازپرداخت آن دو ساله با کارمزد ۲۰ درصد است.
این در حالی اســت کــه تســهیالت بانک رســالت از نوع 
قرض الحســنه اســت و کارمزد آن نیز چهار درصد و روش 

محاسبه آن متفاوت بوده و نرخ سود سایر تسهیالت در شبکه 
بانکی نیز طبق بخشنامه بانک مرکزی ۱۸ درصد است.

در این زمینه، توضیح بانک رسالت حاکی از آن است که »هیچ 
کدام از تبلیغات موجود سطح شــهر برای وام مورد تایید این 
بانک نیست و دفاتر بانک نیستند و بانک رسالت نیز اقدامات 
قضایی الزم را در این رابطه انجام داده اما برخی از این موارد 
هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته یا به تازگی فعالیت آن ها آغاز 

شده است”.

طبق آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا 
پایان شهریور سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و 
دولت به ترتیب ۱۶۶ هزار میلیارد تومان و ۱۵۶.۵ هزار میلیارد 

تومان اعالم شده است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای 
اقتصادی در پایان شهریور ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۵۹۴ 
هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد ۳۷.۵ 
درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشــابه در سال گذشته 
است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال 

گذشته ۱۵.۸ درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال معادل 
۸.۱۰۰ است که نسبت به پایان و شــهریور ماه سال قبل به 

ترتیب ۱.۲ و  ۳ ۳. درصد رشد داشته است.

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان شــهریور 
ماه به ۷۴۶.۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان 
سال قبل ۱.۹ درصد زیاد شــده و نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۱۱.۵ درصد رشد داشته است. 
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکــزی از بخش دولتی با 
۲۴.۶ درصد رشد نسبت به پایان ســال قبل به ۲۲۳.۱ هزار 
میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکــزی از بانک ها با ۱۳.۴ 
درصد افزایش در مقایســه با پایان ســال قبل به ۱۶۶ هزار 

میلیارد تومان رسید.
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها در شهریور ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳.۶ و ۳۰.۴ درصد 

رشد داشته است.
البته، رقم بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک 

مرکزی در این مدت به ترتیب معــادل ۱۵۶.۵ هزار میلیارد 
تومان و ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه 

با پایان سال قبل با رشد ۱۸ و ۴۳.۴ درصدی مواجه شده اند.
البتــه، بدهــی دولت بــه بانک مرکزی نســبت بــه مدت 
مشــابه در ســال قبــل، ۱.۹ درصــد کــم امــا بدهــی 
 شــرکت ها و موسســات دولتــی ۸۰.۸ درصــد رشــد 

داشته است.
این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با ۲۱.۴ درصد رشد نســبت به پایان شهریور ماه سال 
قبل همراه بوده و به ۱۶۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اســکناس و مســکوک نیز با ۱۱.۱ درصد افزایش به 
۱۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکــزی با ۳۴.۷ درصد افزایش 

نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل به ۵۸۸.۴ هزار میلیارد 
تومان رسید.

همچنین، بدهی بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی به 
بانک مرکزی نیز در پایان شــهریور ماه امسال با ۳۰.۴ درصد 

رشد به ۱۶۶ هزار  میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان 
شهریور ماه امســال معادل ۲۴۳.۵ هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴.۲ درصد رشد نشان 

می دهد.
ســپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۴۳.۳ هزار 

میلیارد تومان بوده که ۶۴.۹ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 
۲۲۱۹.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، 

دارای ۱۱.۱ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک های تجاری 
به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امســال به ۴۳.۷ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
بر اســاس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های 
تخصصی در پایان شــهریور ماه امســال معادل ۳۹۵.۶ هزار 
میلیارد تومان است که نسبت به ســال قبل ۱۵ درصد رشد 

یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تخصصــی در این دوره رقم 
۱۶۵۳.۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳۰.۸ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 
۶۰.۲ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۷.۱ درصد نسبت 

به شهریور ماه سال قبل افزایش داشته است.

اقتصاددان معروفی معتقد اســت که مــا تمایل داریم 
چالش های اقتصادی را موقتی و به سرعت برگشت پذیر 
مشاهده کنیم اما این بار جهان به سمت تغییر اقتصادی 

و مالی عمیقی به جای یک رکود دیگر پیش می رود.
به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، محمد االریان، 
مشاور ارشد اقتصادی آلیانز و مدیرعامل سابق شرکت 
بانفوذ بازار اوراق قرضه پیمکو نوشت که ترکیبی از فشارها 
بر عرضه، انقباض بانک مرکزی و شکنندگی بازار، همگی 

بر رشد تاثیر می گذارند.
سه روند جدید، تغییر از تقاضای ناکافی به عرضه ناکافی 

به عنوان یک عقب نشــینی بزرگ چند ســاله بر رشد، 
نقدینگی بی حد و حصر بانک های مرکزی و شکنندگی 
فزاینده بازارهای مالی به طــور خاص به چنین تحولی 
اشاره می کنند و احتماالً نقش مهمی در شکل دهی به 

نتایج اقتصادی در چند سال آینده خواهند داشت.
وی معتقد اســت: »این تغییرات به توضیح بسیاری از 
تحوالت اقتصادی غیرعادی چند ســال اخیر کمک و 
احتماالً با افزایش مکرر و شوک های شدید، عدم اطمینان 

بیشتری در آینده ایجاد می کنند«.
این اقتصاددان هشــدار داد که این تغییــرات بر افراد، 

شــرکت ها و دولت ها - از نظر اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاسی - تأثیر خواهند گذاشت. االریان از فدرال رزرو 
آمریکا به ویژه به دلیل کندی در تشخیص تأثیر مخرب 
تورم بر اقتصاد ســپس افزایش شــدید نرخ بهره برای 
جبران زمان از دســت رفته انتقاد کرد. وی همچنین 
گفت که بازارها به گونه ای آموزش دیده اند که انتظار پول 
آسان از بانک های مرکزی داشته باشند و تاثیر ناخوشایند 
آن بر بخش قابل توجهی از فعالیت های مالی جهانی به 
مدیریت دارایی ها، سهام خصوصی و صندوق های تامینی 

و نهادهای کمتر تحت نظارت سرازیر می شود.

بدهی خارجی ایران در پایان شــهریور امسال،  به 
شش میلیارد و ۹۰۴ میلیون دالر رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۸ درصد کم شده است.

به گزارش ایســنا، گزارش جدید بانک مرکزی از 
گزیده آمارهــای اقتصادی نشــان می دهد میزان 
بدهی های کوتاه مدت کشــور یک میلیارد و ۹۰۸ 
میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز چهار 

میلیارد و ۹۹۵ میلیون دالر است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 

شــش میلیارد و ۹۸۹ میلیون یورو است که پنج 
میلیــارد و ۵۷ میلیون یورو از ایــن میزان، حجم 
بدهی های میان مــدت و بلندمدت بــوده و یک 
میلیارد و ۹۳۲ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه 

مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور 
در پایان شهریور ماه ســال قبل معادل ۹ میلیارد و 
۳۱ میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت 
کشور دو میلیارد و ۴۵۷ میلیون دالر و بدهی های 

بلند مدت ایران نیز شــش میلیارد و ۵۷۴ میلیون 
دالر اعالم شده است.  

همچنین، رقم بدهی هــای خارجی ایران در پایان 
سال گذشته، معادل هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون 

دالر بوده است.
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
شهریور ماه ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل و پایان سال  گذشته به ترتیب ۳۰.۸ و ۲۵.۶ 

درصد با کاهش مواجه شده است.  

رییس ســازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به تمدید 
اعتبار کارت های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ از احتمال 
اعمال تغییر در کارت های ملی هوشمند خبر داد و گفت: 
دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه از سوی دستگاه های 

خدمات رسان بر خالف قانون است.
به گزارش ایسنا، سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک 
سازمان حاکمیتی و حقوقی است که با داشتن واحدهای 
ثبتی در سراسر کشور به عنوان مرجع اصلی مدیریت 
هویت اشــخاص حقیقی ایرانیان، وظیفه ثبت وقایع 

حیاتی، صدور مدارک هویتی، انتشار آمارهای انسانی و 
جمعیتی را در کشور بر عهده دارد.

از جمله این خدمات می توان به راه اندازی مجدد تولید 
کارت هوشمند ملی، صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان 
خارج از کشور، ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده های ثبتی 
در پایگاه اطالعات جمعیتی، تخصیص شناسه و صدور 
کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه، اختصاص 
شناسه و صدور کارت برای اتباع خارجی، ارتقاء پایگاه 
اطالعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی 

و نسبی، ایجاد پایگاه خانواده، راه اندازی درگاه خدمات 
یکپارچه سازمان با عنوان سامانه هویت یکپارچه ملی 
ایرانیان)سهیم(، کمک به اجرای هر چه بهتر احکام قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اخذ ثبت درخواست 
صدور مجدد کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان، 
بهره برداری از کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات هویتی 
در سطوح مختلف با درگاه هویت دیجیتال ایرانیان) هدا(، 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقا 

کیفیت خدمات اشاره کرد.

روسیه تولید خودروی مسکویچ دوران شوروی را در 
کارخانه سابق رنو آغاز می کند.

به گزارش ایسنا، کاماز، شرکت روسی تولیدکننده 
کامیون اظهار کرد که روسیه پس از دو دهه وقفه، 
تولید خودروی مســکویچ دوران شــوروی را در 
کارخانه سابق خودروســاز فرانسوی رنو در مسکو 

آغاز کرد.
رنو اکثــر ســهام خــود در خودروســاز آوتوواز 
را در ماه مــه به دولــت روســیه را تنهــا با یک 
روبل فروخــت. ایــن کارخانه در جنوب مســکو 

 بــه کارخانــه اتومبیــل مســکویچ تغییــر نام 
داده است.

بعید اســت که با توجه به تولید تنها ۶۰۰ دستگاه 
خودرو در سال جاری، بهبود چشم انداز تیره صنعت 
را تغییر دهد زیرا فروش ســاالنه آن می تواند برای 
اولین بار در تاریخ این کشــور به زیــر یک میلیون 

خودرو برسد.
هدف نهایی تولید ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال 
که برخی از آنها برقی خواهند بود، بســیار کمتر از 
میانگین این صنعت برای یک کارخانه خودروسازی 

بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰هزار اســت. تسال حدود ۲۲ 
هزار خودرو در هفته در کارخانه خود در شانگهای 

تولید می کند.
کاماز در بیانیه ای گفت: اولین خودروهای مسکویچ 
در دسامبر ۲۰۲۲ از خط تولید ارائه خواهند شد و 

مسکویچ ۳، اولین مدل خواهد بود.
منابــع بــه رویتــرز اعــالم کردند کــه پلت فرم 
طراحــی، مهندســی و تولید خودروســاز چینی 
 JAC بــرای تولید این برنــد مورد اســتفاده قرار

 خواهد گرفت.

فریب تبلیغات وام را نخورید

طلب ۳۲۲ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک ها

اقتصاد جهانی در آستانه شوک  شدید

تمدید کارت های ملی تا ۱۴۰۵بدهی خارجی ایران ۳۰ درصد کم شد

روسیه خودروهای قدیمی تولید می کند
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تداوم خروج پول 
حقیقی از بورس

تراز تجاری 
منفی شد

چقدر تلفن همراه 
وارد کشور شد؟
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سرمقاله

اصلی ترین گام
در ایجاد اشتغال

بنگاه اقتصادی به عنوان نیــروی محرکه اقتصاد 
کشور باید در بهترین شرایط ممکن فعالیت کند.
فضای کسب و کار به سمت دولتی بودن گرایش 
دارد و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که 
مالکیت خصوصی و یا حتــی خصولتی نیز دارند 
در خطر حذف از چرخه فعالیــت قرار گرفته اند. 
حمایت های دولتی به دلیل دولتی بودن اقتصاد 
تنها منحصر به بنگاههای اقتصادی بزرگ و کالن 
شده است. سوددهی باالی بنگاههای بزرگ پول 
دولت و تسهیالت بانکی را به ســمت این مراکز 
گسیل کرده است.  این درحالی است که بنگاههای 
کوچک و متوســط ســهم باالیی در اشتغالزایی 
 دارند و از سوی دیگر تولیدات و صنایعی هستند 

که می توانند...

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه ۴
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تورم  سیستان و بلوچستان 
در صدر

اجاره ۸۰۰ هزار تومانی 
کارت ملی برای خرید 

۲۰۰۰ دالر

تقاضا در بازار سکه افزایش یافت

هجوم  نقدینگی  به بازار سکه
صفحه2

صفحه۴

افت  تولید  در  بنگاه های کوچک
آمارها   نشان   می دهد   تولید   در   بنگاه های  کوچک و متوسط   روند   نزولی   دارد

بیشــترین نرخ تورم نقطــه به نقطــه مربوط به 
استان سیســتان و بلوچســتان )۶۰,۴ درصد( و 
 کمترین آن مربوط به اســتان زنجان )۴۱ درصد( 
است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در گزارش 
خود با عنوان شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان، نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه در 
استان های مختلف را در ســه بخش کل خانوارها، 
خانوار شــهری و روستایی بررســی کرده است. بر 
این اســاس، در آبان ماه امسال شاخص کل قیمت 
مصرف کننده برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به عدد ۵۵۲,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان  سیستان و 

بلوچستان با ۳.۷ درصد و...

بررسی های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که دالر 
در بازار آزاد در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار 
تومان فروخته می شود و بازار خرید دالر سهمیه ای 
و اجاره کارت ملی بدین منظور نیز داغ اســت؛ به 
گونه ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت 
ملی اعالم می شود. به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت 
قیمت ها در بازار امروز ارز نشان می دهد که نرخ خرید 
دالر در تابلوی صرافی ها معادل ۳۴ هزار تومان است.  
نرخ فروش دالر در صرافی ها نیز از ۳۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر اســت.  نرخ 
خرید یورو در تابلوی صرافی ها نیز معادل ۳۵ هزار و 

۵۰۰ تومان نمایش داده می شود...



اقتصاد2
ایران

تداوم خروج پول حقیقی از بورس
روز گذشــته 7 آذر 1401 ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین 
روز متوالی منفی شد و 10 میلیارد تومان پول 

حقیقی از بورس خارج شد.
بــه گــزارش اکوایــران، در معامــات 
روز دوشــنبه هفتــم آذر مــاه، شــاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 2 
هزار و 145 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون 

و 408 هزار و 348 واحد رسید.
شــاخص هــم وزن بــورس نیز بــا رشــد 
هــزار و 40 واحدی در ســطح 409 هــزار و 
684 واحــدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 82  واحد باال آمد و در 

سطح 18 هزار و 636 واحد قرار گرفت.  

خروج پول حقیقی از بورس
در مجموع معامات دوشنبه، ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین 
روز متوالی منفی شد و 10 میلیارد تومان پول 

حقیقی از بورس خارج شد. 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خودرو 
)شــرکت ایران خودرو( اختصــاص داشــت 
کــه ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی 
آن 34 میلیــارد تومــان بود. پــس از خودرو، 
نمادهای خساپا )شرکت سایپا( و شستا )شرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند. 

نمادهای پیشران
روز گذشــته نمادهای »بوعلی«، »شــپنا«، 
»شستا« و »شبندر« بیشترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل  بورس  داشتند و در مقابل نمادهای 
»کگل«، »شنفت« و »پارس« بیشترین تأثیر 

منفی را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهــای »آریا«، »زاگرس« 
و »فزر« بیشــترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »دتوزیع«، »خدیزل« 
و »ددانا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند. 
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
خگستر صدرنشین است و خودرو و خساپا در 
رتبه های بعــدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهای گدنا، دی و فزر پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به 
رقم 142 هزار و 444 میلیــارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامات اوراق بدهی در بازار ثانویه 
136 هزار و 776 میلیارد تومان بود که 96 درصد 
از ارزش کل معامات بازار ســرمایه را تشکیل 
می دهد. روز گذشته ارزش معامات خرد سهام 
با افزایش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم 3 هزار و 633 میلیارد تومان رسید. 

صف های خرید و فروش بازار سهام
در معامات دوشنبه 76 نماد صف خرید داشتند 
و 30 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد 27 درصدی به 290 
میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های 
فروش 39 درصد کاهش یافت و 212 میلیارد 
تومان بود. در پایان معامات روز گذشته ارزش 
صف های خرید در رقم 173 میلیارد تومان ایستاد 

و بازار با مازاد تقاضا بسته شد. 
در پایان معامات نماد اخابر )شرکت مخابرات 
ایران( با صف  خرید 61 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای پایانی بازار قــرار گرفت. پس از 
اخابر، نمادهای کپشــیر )شرکت پشم شیشه 
ایران( و غدشت )شرکت دشت مرغاب( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 

سقف فروش ارز به دارندگان 
کارت بازرگانی ۳ برابر شد

ســقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار 
توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی 

از 2 هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافت.
به گزارش بانک مرکزی، با تصمیم این بانک 
و به منظور تأمین ارز )اســکناس( موردنیاز 
تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه های 
مرتبط با امور تجاری، ســقف فــروش ارز به 
صورت اســکناس به اشــخاص دارای کارت 
بازرگانی معتبر، از 2 هزار یورو به 6 هزار یورو 

افزایش یافت.
گفتنی است شناسایی و تأمین ارز موردنیاز 
ســایر گروه ها در دســتور کار مستمر بانک 

مرکزی است.

اخبار

یکی از مهم تریــن دالیل کم 
دســتاورد بودن و افول توسعه 
صنعتی کشور را فقدان استراتژی 
توسعه صنعتی عنوان کرده اند. 
در دو دهه گذشــته، براساس 
گزارش های مرکز ملی آمار ایران، به رغم تاش های گوناگونی 
که برای توسعه صنعتی در کشور صورت گرفته است، سهم 
بخش صنعت از 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1380 
به حدود 20 درصد در سال 1389 رسیده و پس از آن با افول 
تدریجی، به کمتر از 13 درصد در سال 1400 کاهش یافته 
است. این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق 
مانند کره جنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از 30 درصد 

تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.
یکی از مهم ترین دالیل کم دستاورد بودن و افول توسعه 
صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده 
اند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا تاش ها 
و سیاستگذاری های صنعتی، منسجم، هماهنگ و هم افزا 
نباشند. برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه 
برنامه چهارم )1388-1384(، پنجم )1394-1390( و 
ششم توسعه کشور )1400-1396(، احکامی جهت تأکید 
بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد. با این 
وجود، تدوین اســتراتژی توسعه صنعتی یا تهیه فهرست 
اولویت های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این برنامه 
هاست. استراتژی توسعه صنعتی را می توان واجد پنج مؤلفه 
مهم هدفگیری صنعتی )اولویت بنــدی(، اقتصاد کان، 
سیاست های صنعتی و تجاری، سیاست های یادگیری و 
فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب 
دانست )خیریناکز & همکاران, 1394, ص. 42(. در این 
چارچوب، اولین گام دســتیابی به اولویت های صنعتی و 

تمرکز تاش ها در بخش های دارای اولویت است.
گزارش حاضر با بررسی فراز و فرود نقش دولت در توسعه 
صنعتی و نیــز روش های مختلفی که بــرای هدفگیری 
صنعتی معرفی شــده اســت، وضعیت مطالعات اولویت 
بندی، روش ها و نتایج آنها را مورد مطالعه قرار داده است. 
بر این اساس، مرور هشت مطالعه اولویت بندی که وزارت 
صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده 
نشان می دهد که با وجود تنوع موضوع های مورد مطالعه 
)پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع 

یابی(، این مطالعات همگی مبتنی بــر کدهای دو رقمی 
آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است. 
با تمرکز بر همین سطح، می توان رشته فعالیت هایی که 
حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند را 

به صورت زیر برشمرد:
- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

- تولید منسوجات
- تولید مواد و فراورده های شیمیایی

- تولید فلزات اساسی
- تولید ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر
- تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق

- تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی
- تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر

- تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
بر اساس نتایج به دســت آمده نکات زیر را می توان برای 

بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه کرد:
با وجود آنکه در دو دهه گذشــته و در سه برنامه توسعه، 
احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و تاش برای 
اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شــده است، این 
نتایج به دستاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده 
اند. بنابراین باید این نکته را متذکر شــد که صرف نظر از 
نوع نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش های 
گذشته نگر و مبتنی بر داده های موجود به بررسی توسعه 
صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، 
پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که از تکرار این 

نوع مطالعات پرهیز شود.

در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد:
• پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل

• تاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت
• اتخاذ رویکرد دومرحله ای به سیاستگذاری صنعتی هدفمند

1. ســناریوی اول پذیرش اولویت های مشترک و تدوین 
برنامه عمل با تأکید بیشتر بر رویکرد پیچیدگی و تنوع یابی 
محصول است. دولت می تواند بجای تکرار مطالعات اولویت 
بندی، در ظرف 6 ماه برنامه عمل )Action Plan( حوزه 
های اولویت دار )9 رشته فعالیت ذکر شده در باال( را تهیه 
کرده و بر توسعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، امکان 
اشــتباه در اولویت بندی و عدم دستیابی به هدف اولویت 
بندی یعنی تداوم بخشی به رشد سریع و دستیابی به تحول 
ساختاری است. با توجه به اینکه روش های مورد استفاده 
در مطالعات پیشین نقش رانت های دولت را در سودآوری 
صنایع )به ویژه صنایع منبع محور( در نظر نگرفته اند، این 

مخاطره جدی است.
2. سناریوی دوم تاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش 
متفاوت است. دولت می تواند مطالعات اولویت بندی را با 
روش متفاوت در دستور کار قرار دهد. این روش می تواند 
موجب غلبه بر کاستی روش های گذشته شود. با این وجود 
سناریوی فعلی هم با سه مخاطره روبه رو است که عبارتند 
از: نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، 
فقدان نظام آماری بهنگام و مناسب برای مطالعات عمیق 

و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاستگذاری صنعتی.
3. ســناریوی ســوم اتخاذ رویکــرد دومرحلــه ای به 
سیاستگذاری صنعتِی هدفمند است. مخاطره راهکار اول، 
بی توجهی به اقتضائات سیاستگذاری صنعتی میان مدت 

و بلندمدت و مخاطره راهکار دوم، بی توجهی به نیازهای 
یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت های اولویت 
بندی در کوتاه مدت است. در اینجا پیشنهاد می شود که در 
کوتاه مدت، اولویت های مشترک باال مبنای تدوین برنامه 
عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت )سه تا پنج سال( یک 

مطالعه اولویت بندی با رویکردهای نوین صورت گیرد.
در این رویکرد، برای هم راستایی اولویت های کوتاه مدت 
و میان مدت، پیشنهاد می شود با محدود کردن اولویت ها 
به سه تا پنج اولویت از میان اولویت های مشترک باال، این 
اولویت ها از میان صنایع ســاخت محور انتخاب شوند. به 
عبارت دیگر با توجه به اینکه صنایع منبع محور نمی توانند 
منبع پایداری برای استمراربخشی به رشد باشند، جهت 
دهی حمایت ها به سمت صنایع ساخت محور می تواند 

زمینه ای برای رشد سریع تر و پایدارتر فراهم سازد.
در کوتاه مدت، برای توسعه این صنایع، سازمان برنامه و بودجه 
با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر امور 
تولیدی )وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، راه و 
مسکن و شهرسازی و دفاع( مکلف شود تا برنامه عمل توسعه 
صنایع پیش گفته را با ماحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی 
و با تأکید بر توســعه زنجیره ارزش و با بهره گیری از رویکرد 
پیچیدگی )مبتنی بر تحلیل فضای محصولی( تهیه کند. با 
توجه به ظرفیت های رویکرد پیچیدگی برای استفاده از قابلیت 
های موجود در جهت تنوع یابی و افزایش ظرفیت های تولیدی 
و با توجه به اینکه مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی 
)HS( یا کدهای 6 و 8 رقمی آیسیک صورت می گیرد، می 
توان با تمرکز بر حوزه های صنعتی پیش گفته و بررسی های 
مبتنی بر فضای محصولی در این حوزه ها، استراتژی تنوع یابی 
را با استفاده از رویکرد یاد شده در این دوره پیگیری کرد. دست 
آخر، این برنامه عمل باید همــراه با تعیین وظایف نهادهای 
متولی و به ویژه استفاده از ظرفیت های سازمان های توسعه 
ای و مأموریت گرا ساختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی به 
ویژه در زیر حوزه های سیاست های صنعتی )یعنی ازجمله 
سیاست های مالیاتی، سیاست های تجاری و سیاست های 

اعتباری )تأمین مالی( باشد.
در میان مدت، سازمان برنامه و وزارت صمت، ضمن طراحی 
برنامه های اصاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی 
پروژه های مطالعاتی ذیل تدوین اســتراتژی را برمبنای 
ترکیبی از رویکردهای نوین اولویــت بندی )با محوریت 
رویکردهای آینده نگر و مبتنی بر زنجیــره ارزش( مورد 

توجه قرار دهند.

چرا سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران رشد نمی کند  

بن بست توسعه صنعتی در ایران

در ۸ ماهه 1401؛
صادرات با رشد ۴ درصدی به 

۳۲ میلیارد دالر رسید
تجارت خارجی کشور در 8 ماه امسال به 69 
میلیارد و 484 میلوین دالر رســید که سهم 
صادرات 32 میلیــارد و 368 میلیون دالر و 
سهم واردات 37 میلیارد و 116 میلیون دالر 
رسیده اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، بر 
اســاس اعام گمرک ایران تجارت خارجی 
کشــور در 8 ماهه ســال جاری با 10 درصد 
افزایش به رقم 69 میلیــارد و 484 میلیون 
دالر رسید. از مجموع تجارت خارجی کشور، 
37 میلیــارد و 116 میلیون دالر به واردات و 
32 میلیارد و 368 میلیــون دالر به صادرات 
اختصاص داشت. بنابراین تراز تجاری منفی 
4 میلیارد و 252 میلیون دالر شــده است. 
در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 4.44 
درصد و ارزش واردات 15.25 درصد افزایش 
نشان می دهد. در 8 ماهه سال جاری میزان 
وزنی صادرات غیر نفتــی 70 میلیون و 402 
هزار تن بــوده که حــدود 16 درصد کاهش 
داشته است و میزان وزنی واردات 23 میلیون 
و 405 هــزار تن بوده و در مقایســه با مدت 
 مشــابه ســال قبل 12.44 درصــد کاهش 

یافته است.

مواد خــام و نیمه خــام در صدر 
صادرات

پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، 
پلی اتیلن، قیر نفــت، اوره، گاز طبیعی مایع 
شــده، شــمش از آهن و فوالد و روغن های 
سبک، عمده ترین کاالهای صادراتی در این 
مدت را بــه خود اختصاص دادند. 5 کشــور 
عمده مقصد صادرات در 8 ماهه امســال نیز 
به چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و 

هند، اختصاص داشت.

کاالهای اساسی در صدر واردات
اقام عمده وارداتی در 8 ماهه ســال جاری 
شــامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، 
روغن دانه آفتابگردان، گوشــی تلفن همراه، 
کنجاله و شکر تصفیه نشــده، بوده است. 5 
کشــور عمده وارداتی نیز کشورهای امارات 
متحده عربی، چین، ترکیــه، هند و آلمان 5 
کشــور عمده مبدا واردات در 8 ماهه ســال 

جاری بودند.

چقدر تلفن همراه وارد کشور 
شد؟

آخرین آمار حاکی از آن اســت که در هشت 
ماه ســال جاری بیش از 9 میلیون دســتگاه 
تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته حدود دو میلیون کاهش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، آمارهای هشت ماهه گمرک 
حاکی از آن اســت از ابتدای ســال جاری تا 
انتهای آبان ماه، بیش از 9 میلیون و 14 هزار 
دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته که 
بیش از 11 میلیون و 643 هزار دستگاه تلفن 
همراه وارد کشور شــده بود، با کاهشی بیش 
از دو میلیون و 600 هزار دســتگاهی مواجه 

بوده است.
وزن بیش از 9 میلیون دستگاه تلفن همراهی 
که در بازه زمانی مذکور وارد کشور شده بیش 
از ســه میلیون و 284 کیلوگرم بوده اســت، 
درحالی که 11 میلیون و 643 هزار دســتگاه 
تلفن همراهی که در مدت مشابه سال گذشته 
وارد کشور شــده بود بیش از چهار میلیون و 

562 هزار کیلوگرم وزن داشتند.
همچنین ارزش دالری گوشی های همراه وارد 
شده در 8 ماه سال جاری حدود یک میلیارد و 
837 میلیون و 972 هزار و 952 دالر بوده که 
این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 
دو میلیارد و 651 میلیــون و 25 هزار و 458 

دالر بوده است.
طبق قوانیــن، بــرای واردات هر دســتگاه 
تلفن همراه کم تــر از 600 دالر، چهاردرصد 
حقوق گمرکــی، 9 درصد مالیــات بر ارزش 
افزوده و چهــار درصــد از واردکنندگانی که 
 طبق فرمول مالیاتی خوشــنام نیستند اخذ 

می شود.
برای هر دســتگاه تلفن همراه بیشتر از 600 
دالر نیز 12 درصد حقــوق گمرکی، 9 درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده و چهاردرصد نیز از 
واردکنندگانی که خوشــنام نیستند دریافت 

می شود.

اخبار
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بیشــترین نرخ تورم نقطــه به نقطــه مربوط به 
استان سیســتان و بلوچســتان )60,4 درصد( و 
 کمترین آن مربوط به استان زنجان )41 درصد( 

است.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در گزارش خود 
با عنوان شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان، نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه در 
استان های مختلف را در سه بخش کل خانوارها، 

خانوار شهری و روستایی بررسی کرده است.
بر این اســاس، در آبان ماه امســال شاخص کل 
قیمت مصرف کننــده برای خانوارهای کشــور 
)100=1395( به عدد 552,4 رسید که نسبت به 

ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان  سیستان و بلوچستان با 3.7 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 

خراسان جنوبی با 1.2 درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

48,1 درصد است.

بیشــترین نرخ تورم نقطــه به نقطــه مربوط به 
استان سیســتان و بلوچســتان )60.4 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان زنجان )41.0 درصد( 

است.
 نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری 
برای خانوارهای کشور به عدد 44,0 درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به اســتان 
لرســتان )48.9 درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان  خوزستان )39.3 درصد( است.

خانوارهای شهری
در ماهــی که گذشــت عدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای شــهری )100=1395( به 543,2 
رسید که نســبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش 

نشان می  دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 

شهری مربوط به استان سیســتان و بلوچستان 
با 3.0 درصد و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط 
به اســتان های بوشهر و خراســان جنوبی با 1.3 

درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
شهری کشور 47,3 درصد اســت. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شــهری مربوط به 
استان سیســتان و بلوچســتان )55.4 درصد( و 
 کمترین آن مربوط به استان بوشهر )39.4 درصد(

 است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال برای 
خانوارهای شــهری به عدد 43,3 درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایام 
)48.3 درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان 

خوزستان )38.9 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در آبــان ماه امســال عــدد شــاخص کل برای 
خانوارهای روســتایی )100=1395( به  603,7 
رسید که نســبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش 

داشته است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان  سیستان و بلوچستان 
با 5.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان  قزوین با 0.4 درصد است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
روســتایی 52,3 درصد اســت. بیشــترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان  سیستان و 
بلوچستان )71.4 درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان  گیان )44.9درصد( است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری 
برای خانوارهای روســتایی به عدد 47,4 درصد 
رســید. بیشــترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به 
استان  قزوین )52.7 درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان   خوزستان )41.6 درصد( است.

به باور سکه بازان هجوم نقدینگی سرگردان به بازار سکه 
با هدف تبدیل ریال به دارایی امن باعث شد تا با وجود 

صعود بهای سکه، حباب آن افزایش یابد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار سکه روز یکشنبه 6 آذر ماه 
شاهد  یکه تازی قیمت سکه بود و رکورد قیمت سکه هم 

در بورس کاال و هم در بازار آزاد جا به جا شد. 
افزایش قیمت سکه در حالی اتفاق افتاد که بازار جهانی 
طا به علت روز یکشنبه تعطیل رسمی بود و نرخ دالر 

نوسان محدودی را ثبت کرده بود.
برخی از فعاالن بازار معتقدند کاهش امیدها نسبت به 
احیای توافق برجام و افزایش انتظارات تورمی موجب 
شد بانک مرکزی نظارت شدیدی بر نرخ دالر در بازار 

آزاد داشته باشد، به عقیده فعاالن بازار به نظر می رسد 
بخشی از بازیگران ارزی وارد بازار سکه شده اند و همین 
امر باعث شده  سکه سودای صعود نرخ را به خود بگیرد. 
به باور سکه بازان هجوم نقدینگی سرگردان به بازار سکه 
با هدف تبدیل ریال به دارایی امن باعث شد تا با وجود 

صعود بهای سکه، حباب آن افزایش یابد.
بــا افرایــش قیمــت ســکه در هفتــه هــای 
گذشته بانک مرکزی با هدف جذب بخشی از نقدینگی 

سرگردان جامعه و جلوگیری از رکوردشکنی مستمر 
بهای سکه نسبت به انتشــار اوراق سکه بانک مرکزی 
با سررسید 6ماه اقدام کرد. این نهاد سیاستگذار برای 
جذب نقدینگی به این بازار مزایایی از جمله معاف از 
مالیات بودن، امکان توثیق بانکی این اوراق و... را نیز برای 
این ابزار جدید درنظر گرفت. با این حال با توجه به رفتار 
قیمت سکه در روز گذشــته به نظر می رسد مدیریت 

تقاضا در بازار سکه  کنترل نشد.

در شــرایط فعلی عده ای از معامله گران باور دارند در 
صورتی که سکه بازان کانال 17 میلیون تومان را حفظ 
کنند ممکن است سکه به ســمت مرز مقاومتی 17 

میلیون و200 هزار تومان هم حرکت کند.
از سوی دیگر برخی از  سکه بازان نظر کاما متفاوت تری 
دارند. به عقیده آنها با توجه به افزایش بی رویه قیمت 
سکه در روزهای گذشته این احتمال وجود دارد که فلز 
گران بهای داخلی دنده معکوس بزند و تا حدودی اصاح 
شود. یکی از مهمترین عواملی که شانس سکه برای 
ادامه مسیر افزایشی را کمرنگ می کند، میزان حباب 
این فلز گرانبهاست که که تا آستانه مرز 16 درصدی 

باال رفته است.

بررسی های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که دالر 
در بازار آزاد در محدوده 35 هــزار و 500 تا 36 هزار 
تومان فروخته می شود و بازار خرید دالر سهمیه ای و 
اجاره کارت ملی بدین منظور نیز داغ است؛ به گونه ای 
که مبلغ 800 هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعام 

می شود.
به گزارش ایسنا، بررســی وضعیت قیمت ها در بازار 
امروز ارز نشان می دهد که نرخ خرید دالر در تابلوی 

صرافی ها معادل 34 هزار تومان است. 
نرخ فروش دالر در صرافی ها نیــز از 34 هزار و 200 

تومان تا 34 هزار و 300 تومان متغیر است. 
نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی ها نیز معادل 35 هزار 
و 500 تومان نمایش داده می شود و نرخ فروش یورو 

هم 35 هزار و 900 تومان است. 
مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان می دهد که 

دالر در زمان نگارش این گزارش در محدوده 35 هزار 
و 200 تا 35 هزار و 500 تومان خریداری می شود و در 
محدوده 35 هزار و 500 تا 36 هزار تومان به فروش 
می رسد. البته، بررســی ها بیانگر این است که اکثر 
فعاالن نرخ 35 هزار و 500 تومان را برای فروش دالر 

اعام می کنند. 
در این بین، فعاالن بازار ارز درباره وضعیت قیمت ها 
اینگونه توضیح می دهند که آینده بازار قابل پیش بینی 
نیست  و توصیه آن ها در این زمینه خرید و فروش دالر 
سهمیه ای است که همین موضوع در مشاهدات نشان 
می دهد تقاضا برای خرید دالر سهمیه ای در صرافی ها 

همچنان وجود دارد. 
از ســوی دیگر، بازار اجاره کارت ملی برای خرید و 
فروش دالر سهمیه ای نیز داغ است و دالالن مبلغ 800 

هزار تومان را برای اجاره کارت ملی اعام می کنند. 

طبق این گزارش، سابقه خرید دالر توافقی با کارت 
ملی به این برمی گــردد که در خرداد ماه امســال، 
بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش 
التهابات قیمت دالر )که به سطحی بی سابقه رسیده 
بود( به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان 
را با نرخــی توافقی خریداری کننــد و با احیای کد 
24 ســرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فــروش »ارز 
سهمیه ای« با کارت ملی مجاز شمرده شد. در این بین، 
در بازار ارز دالر توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان 
می توانند با کارت ملی خود تا سقف 2000 دالر توافقی 
دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو 
تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبا 
قیمت دالر ســهمیه ای را صرافی ملی روزانه تعیین 
و اعام می کرد اما اکنــون مبنا برای فروش ارز »نرخ 
توافقی ارز خریداری شــده از صادرکننده به اضافه 

حاشیه سود یک درصدی صراف« است. همچنین، 
پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می توانست 
تا ســقف 2000 یورو معادل حدود 2200 دالر ارز 
بخرد که اکنون این ســهمیه به 2000 دالر کاهش 

یافته است.
در این زمینه، بانک مرکزی با افزایش های قابل توجه 
قیمت ها در ماه اخیر برای کاهش صف های شــکل 
گرفته مقابل صرافی ها، خرید دالر ســهمیه ای در 
صرافی ها مشــروط به ثبت نام در سامانه برخط بازار 
مشتکل ارزی کرد و برای جلوگیری و هشدار به اجاره 
کارت ملی، قوه قضائیه تبعات پولشویی و قاچاق کاال 
و ارز را اعــام کرد و مواردی چون قطــع یارانه، اخذ 
مالیات و ... مطرح شد که مشاهدات نیز نشان می دهد 
صرافی ها همچنان این موضوع را به اطاع خریداران 

2000 دالر می رسانند.

نرخ تورم در استان ها اعالم شد

تورم  سیستان و بلوچستان در صدر

تقاضا در بازار سکه افزایش یافت

هجوم  نقدینگی  به بازار سکه 

اجاره ۸۰۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دالر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران در خصوص افزايش قيمت ســکه 
و طال گفت: اين افزايش قيمت ناشــي از نوسان 
نرخ ارزدر داخل کشور بوده هر چند که همچنان 

تقاضاي کاذب شکل نگرفته است.
نادر بذرافشــان، رئيــس اتحاديه ســازندگان و 
فروشــندگان طال و جواهر تهــران ضمن اعالم 
خبر ۱۷ ميليون توماني شدن هر قطعه سکه پس 
از افزايش قيمت گواهي در بازار ســرمايه، اظهار 
کرد: بخش عمده اي از اين افزايش قيمت ها در 
بازار سکه به سبب نوســان نرخ ارز در بازار داخل 
است که قيمت اوراق سکه نيز با پيش بيني همين 
افزايش نرخ ارز باال رفت. بخــش محدودي نيز 
به سبب خبرهاي سياســي- اقتصادي در سطح 

دنياست.

وي تصريح کــرد: نکته مهم اين اســت که بازار 
همچنان بدون تقاضاســت و ايــن التهاب ها و 
افزايش قيمت ها هيچ تاثيري در تقاضا نداشته و 
بازار همچنان روند متعادل هميشگي خود را طي 
کرد. برخالف آنکه هر بار با افزايش نرخ ارز و به تبع 
افزايش قيمت ها در بازار سکه و طال، تقاضا براي 
خريد نيز افزايش پيدا مي کرد، اين بار اين اتفاق 

خوشبختانه نيفتاده است.
بذرافشان ادامه داد: سياست هاي بانک مرکزي در 
رابطه با اوراق سکه در بورس يک موضوع اساسي 
است که همانطور که پيش تر اشاره شد، چنانچه 
کنترل شــده پيش رود و فاصله خود را بازار آزاد 
بيشتر کند؛ بدين معنا که ارزان تر از قيمت سکه 
در بازار آزاد قيمت گذاري و عرضه شــود و اين 
فاصله بيشتر شود )با فاصله بيشــتر، پايينتر از 

قيمت در بازار(. ديديم که امروز قيمت ها به بازار 
آزاد نزديک شد و تفاوت قيمتي کم شد، قيمت ها 

در بازار آزاد هم روند افزايشي پيدا کرد.
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران تاکيد کرد: اگر سياست هاي بانک 
مرکزي به گونه اي باشــد که قيمت ها دورتر از 
قيمت سکه در بازار آزاد )پايين تر( عرضه شود، 
تاثير مثبتي در بازار آزاد خواهد داشت و مي تواند 
در ثبات بازار و حتي کاهشــي شــدن قيمت ها 

تاثيرگذار باشد.
وي در پايان در رابطه با حباب ســکه نيز گفت: 
حباب سکه امروز مجدد بزرگتر شد و در محدوده 
دو ميليون تومان قرار گرفت. براين اساس در حال 
حاضر هر قطعه سکه تمام طرح جديد در حدود 

دو ميليون تومان داراي حباب است

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران گفت: فعاليت 
نانوايي ها به خاطر افزايش قيمت کاال و خدمات، 
صرفه اقتصادي ندارد و تنها براي بقاي کســب 
و کار خود به پخــت نان ادامــه مي دهند. بيژن 
نوروزي مقــدم، رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي 
تهران با بيان اينکه دولت در طرح هوشمندسازي 
يارانه آرد و نــان« تورم ســاالنه را لحاظ نکرده 
است، گفت: فعاليت نانوايي ها به خاطر افزايش 
قيمت کاال و خدمــات، صرفه اقتصــادي ندارد 
 و تنها براي بقا کســب و کار خود بــه پخت نان 

ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: قرار بر اين بــود که دولت اختالف 
هزينه هــاي جاري نانوايي هــا را پرداخت کند، 
اما به دليل تورم ســاالنه و افزايش نيافتن قيمت 
نان، اين امر ميسر نشده اســت. به همين دليل 

فعال نانوايي ها به ســختي در حال ادامه فعاليت 
هســتند و مورد تعطيلي نداريم، اما تا آخر سال 
تعداد زيــادي از نانوايي ها را با تغيير شــغل از 
دســت مي دهيم. چرا کــه هزينــه نانوايي ها 
متناسب با تورم افزايش پيدا کرده، اما پرداختي 
 ســهم دولت در هزينه نانوايي هــا هيچ تغييري 

نکرده است.
رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهران افزود: هر 
نانوايي به صورت تقريبي در روز ۲ ميليون فروش 
دارد و دولت ۱۵ درصــد از فروش را به نانوايي ها 
به صورت يارانه نقدي پرداخت ميکند که رقم آن 
روزانه ۳۰۰ هزار تومان و در ماه به ۸ الي ۹ ميليون 
تومان ميرسد. اين مبلغ با تورم جاري کشور نهايتا 
حقوق يک کارگر فعال است و ساير هزينه هاي 

نانوايي را پاسخ نمي دهد.

نوروزمقــدم اظهار کرد: ميــزان يارانه پرداختي 
دولت به نانواييها را بررســي کرديم و نتيجه را به 
کارگروه آرد و نان اســتان تهران ارسال کرديم 
و کارگروه در مطالعه آن به اين نتيجه رســيده 
است که قيمت نان بايد ۷۰ الي ۸۰ درصد افزايش 
داشته باشــد تا ســهم نانواييها نيز بيشتر شود، 
 اما در ايــن وضعيت افزايش قيمــت غير ممکن 

شده است.
رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهــران تصريح 
کرد: امــروز نانوايــي ها متضرر اصلــي افزايش 
نيافتن قيمت نان هســتند و ۹ ماه اســت که از 
جيب خود هزينه مي کنند و در صورت افزايش 
قيمت نيز دو ســوم ســال را از ســرمايه خود 
 هزينه کرده اند که بايد توســط دولت پوشــش 

داده شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکنندگان سماور، چراغ و 
لوازم گازســوز تهران در اهداف و برنامه هاي هيئت مديره جديد 
اتحاديه متبوع خود گفت: بر آنيم مشکالت اعضاي صنف و اتحاديه 
که اکثراً صنفي، مالياتي و تعزيراتي است را پي گيري و حل و فصل 
کنيم. پدرام حاج ميرزا رحيم شيرازی نبود نرخ تعميرکاران را از 
مهمترين چالش هاي مهم اتحاديه برشمرد و بيان داشت: از آنجايي 
که تعمير انواع آبگرمکن هاي گازي و لوازم خانگي يکي از رسته 
هاي اين اتحاديه است و برخي از تعميرکاران و مشتريان از نبود 
نرخ مشخص و معلوم ناراضي هستند؛ بنابراين اولين اقدام هيات 
مديره جديد، درخواست نرخ معلوم و مشخص براي اين رسته است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکنندگان سماور، چراغ و 
لوازم گازسوز تهران گفت: اتحاديه ســماور در سال ۱۳۶۵ با ۳۵ 

عضو تاسيس و اکنون با ۶۵۰ عضو فعال مي باشد که بيش از ۳۰۰ 
واحد صنفي بدون پروانه کسب در مناطق مختلف شهر هستند؛ بر 
اين اساس از اقدامات اتحاديه ساماندهي افراد بدون پروانه کسب 
است که بازرسان اتحاديه به همراه نمايندگان اتحاديه در مناطق 
غرب، شرق و جنوب به اين مهم جهت شناسايي و راهنمايي براي 
قانونمند شدن عمل خواهند کرد و مسلما اعضاي اتحاديه افزايش 
خواهد داشــت. وي با بيان اينکه تجمع اعضاء بيشتر در مناطق 
وحدت اسالمي، بهارستان و چهاردانگه است ادامه داد: با شناسايي 
واحدهاي بدون پروانه کسب افراد مي توانند در رسته هاي فعال 
اتحاديه عبارت است از سماور ساز- تعميرکار آبگرمکن- فروش 
لوازم گازي- تعميرکنندگان لوازم خانگي اقدام به اخذ پروانه کسب 
کنند. شيرازي در وضعيت توليد صنف نيز گفت: توليدکنندگان 

اين صنف بيش از ۸۰ عضو و فروشــندگان هم ۱۵۰ نفر و مابقي 
اعضاي ديگر رسته ها هستند. اين در حالي است که با توليد کتري 
هاي روگازي و سماورهايي که از خارج وارد مي شود، تقاضا براي 
استفاده از سماورهاي برنجي داخلي بشدت کاهش پيدا کرده است. 
از سوي ديگر گران شدن مواد اوليه باعث شده سماور گران تهيه 
و عرضه شود. وي با بيان اينکه عمده مواد اوليه ساخت سماور فلز 
برنج است گفت: اميدواريم بتوانيم اين ماده مهم را با قيمت دولتي 
تهيه کنيم. اين در حالي است که انواع کاالهاي وارداتي مذکور از 
آلياژهاي بخصوص تشکيل شده و از برنج که ماده اوليه گران است 
تهيه نمي شود. با اين حال سماور را به کشورهاي عراق و افغانستان 
صادر مي کنيم که اگر دولت از توليدکنندگان اين کاال حمايت کند 

براحتي مي توانيم به ديگر کشورها نيز صادر نماييم.

رئيس اتحاديه فروشندگان پيچ و مهره تهران با 
بيان اينکه در حال حاضر نظارت در اين بخش 
بسيار ضعيف است و مواد اوليه عادالنه به دست 
توليدکننده نمي  رسد، گفت: توليدکنندگان در 
سال ۲۰۲۱ توانستند ۷۰ درصد از پيچ و مهره 

مورد نياز کشور را توليد و تامين کنند.
نورالدين مهري، رئيس اتحاديه فروشندگان 
پيچ و مهره تهران با اشاره به توليد انواع پيچ هاي 
ســرمته اي با گريد بندي هاي مختلف که در 
صنعت خودروسازي مورد استفاده است بيان 
کرد: با توجه به اينکه استفاده از پيچ و مهره در 
تمام ابعاد و انواع توليد کاربرد دارد و هيچ کااليي 
بدون وجود پيچ و مهره نمي تواند کار کند، نياز 

به اين کاال در همه صنايع قابل لمس است.
به گفته وي توليدکنندگان داخلي بعد از انقالب 
با تکنولوژي صنعت در سال ۲۰۲۱ توانستند بر 

پايه علم و دانش ۷۰ درصد از پيچ و مهره مورد 
نياز کشور را توليد و تامين کنند. در کل ساختار 
توليد پيچ و مهره کامالً تغيير کرده و توانستيم 
بخشــي از واردات اين حوزه را در داخل توليد 
کنيم. البته اگر مواد اوليه مورد نياز تامين شود و 
ساختارهاي پيچيده که گاهي موجب کندي يا 
مانع براي توليد است، برداشته شود و دولت هم 
از توليدکننده حمايت کند، مي توان بخشي از 
۳۰ درصد مورد نياز ديگر را نيز در داخل توليد 
کرد. رئيس اتحاديه فروشندگان پيچ و مهره 
تهران با بيان اينکه بخشي از توليدات داخلي 
مي تواند با نوع خارجي رقابت کند، تصريح کرد: 
نکته قابل تامل، نياز به نظارت قوي بر اختصاص 
مواد اوليه و توليدکنندگان است. در حال حاضر 
نظارت در اين بخش بسيار ضعيف است و مواد 

اوليه عادالنه به دست توليدکننده نمي رسد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران 
تجهيــزات الکترومکانيکــي تهــران گفت: 
توليدکنندگان متبحر ايراني با تالش توانستند 
انواع سيم هاي مســي مورد نياز را در کشور 
توليد کنند. در حال حاضر توليدات ايراني با نوع 
خارجي خود در کيفيت رقابت دارد و موجب 

مباهات است.
علــي اکبــر ايلخانــي، رئيــس اتحاديــه 
توليدکننــدگان و تعميــرکاران تجهيزات 
الکترومکانيکي تهــران در خصوص توليد با 
کيفيت انواع ســيم هاي مس در کشور بيان 
داشت: انواع سيم هاي مس براي سيم پيچي 
هاي تمامي موتورها استفاده مي شود. از آنجايي 
که اين سيم ها از کشورهاي ديگر مانند چين 
و ژاپن وارد مي شــد و هزينه زيادي بر دوش 
کشور مي گذاشــت، توليدکنندگان متبحر 

ايراني تالش کردند تا کاالي مــورد نياز را در 
کشور توليد کنند و منجر به خودکفايي شوند.

وي در ادامه گفــت: ضــرورت دارد دولت از 
توليدکنندکان داخلي براي رونق کار و اشتغال 
و استقالل اقتصادي حمايت کند. آنچه امروز 
مشاهده مي کنيم اينکه کاالهاي چيني با تمام 
هزينه هاي توليد، گمرکي و حمل و نقل، باز از 
توليدات داخل کشور که اين هزينه ها را ندارد، 
ارزان تر در بازار ايران عرضه مي شود. اگر دولت 
هزينه هاي متبادر در توليد را متحمل شود از 
بار سنگين بر دوش توليدکننده مي کاهد؛ اما 
توليدکننده در ايران هزاران مشکل و هزينه 
را بايد متحمل شود؛ ضمن اينکه باز کااليش 
در بازار نمي تواند با کاالي ارزان چيني رقابت 
کند. اين براي توليد کننده بسيار گران تمام 

خواهد شد.

فعاليت نانوايي  ها صرفه اقتصادي نداردتقاضايي در بازار سکه و طال نيست

خواسته توليدکنندگان سماور تهيه برنج با قيمت دولتی است

دولت هزينه هاي متبادر توليد را متحمل شودسهم ۷۰ درصدي توليد داخلي از بازار پيچ
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بررسی ها نشــان می دهد بالغ بر ۳ ميليون و ۳۷۰ هزار نفر که در 
تابستان سال گذشته دارای شغل بوده، در تابستان امسال يا بيکار 
شده و يا از جمعيت فعال اقتصادی خارج شده اند. به گزارش اکوايران 
بنا به آخرين داده های منتشر شده از بازار کار؛ کل تعداد شاغلين 
اقتصاد ايران در تابستان ســال جاری ۲۳ ميليون و ۷۷۸ هزار نفر 
برآورد شده، بر اين اساس نسبت اشــتغال در اقتصاد ايران ۳۷.۳ 
درصد است، به بيان ساده تر در تابستان امسال تنها حدود ۳۷ درصد 
از افرادی که در سن اشتغال)۱۵ ساله و بيشــتر( قرار دارند شاغل 
بوده اند. اين شاخص در تابستان سال گذشته ۳۷.۲ درصد بوده که 
نشــان می دهد در اين بازه زمانی کمی وضعيت اشتغال در کشور 
بهبود يافته است. در تابستان سال گذشته کل جمعيت شاغل ۲۳ 
ميليون و 4۰4 هزار نفر بوده، به طبع کل اين جمعيت در تابستان 
امسال نيز شاغل نمانده و احتماال وضعيت اشتغال شان تغيير کرده 
است. آمار ها نشان می دهد ۸۵ درصد از جمعيتی که سال گذشته 
تابستان شاغل بوده اند در تابستان امسال نيز دارای کار هستند. به 
عبارت ديگر حدود ۲۰ ميليون نفر از ۲۳ ميليون و 4۰۰ هزار نفری 

که در تابستان سال گذشته شاغل بوده هنوز هم شاغل اند. همچنين 
۲.۹ درصد افراد شاغل در تابستان ۱4۰۰ در تابستان امسال بيکار 
بوده که اين جمعيت برابر است با ۶۷۸ هزار نفر. برآورد ها گويای اين 
است که ۲ ميليون و ۶۹۱ هزار نفر از کسانی که در تابستان ۱4۰۰ 
دارای شغل بوده در تابستان ۱4۰۱ به طور کامل از بازار کار خارج 
شده)خروج از جمعيت فعال اقتصادی( و ديگر جويا و متقاضی کار 
نيستند. بر اين اساس از هر ۱۰ نفری که در سال گذشته دارای کار 
بودند، بيش از يک نفر در امسال اصال مايل به کار کردن نيست. به 
طور کلی می توان گفت که ۳ ميليون و ۳۷۰ هزار نفر که در تابستان 
سال گذشته دارای شغل بوده اند در فصل مشابه امسال يا بيکار شده 
اند يا ديگر تمايلی به شاغل شدن ندارد. البته ممکن است اين خروج از 
جمعيت فعال اقتصادی و متقاضی کار نبودن به علت بيکاری و سپس 
نا اميدی از پيدا کردن شغل باشد.  البته با توجه به اينکه تعدادی از 
جمعيت شاغل کاسته شده، از آن سو نيز درصدی از کسانی که در 
 تابستان سال گذشــته بيکار يا غير فعال بوده در تابستان امسال 

شاغل شده اند

رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه تعيين ضرايب سود عمده  
فروشي  ها و خرده  فروشي توسط سازمان حمايت و وزارت صمت 
انجام مي  شود، گفت: ضرايب سود عمده  فروشي و خرده  فروشي 
در صنوف مختلف براســاس کار کارشناسي انجام شده و سود 
عمده  فروشي و خرده  فروشي  ها براساس قانون مصوب است؛ 
بنابراين فعاالن صنفي مکلفند کاالهاي خود را براســاس سود 
مشخص ارائه دهند، تعيين ســود خرده  فروش توسط عمده 

 فروش،  تخلف است.
علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه عمده فروش 
نمي تواند سود مشخص براي خرده فروش تعيين کند، گفت: 
همانطور که اشاره شد سازمان حمايت ســود عمده فروش و 

خرده فروش را مصوب کرده است بنابراين عمده فروش نيز هيچ 
 مجوزي براي تعيين سود خرده فروشي ندارد و اين اقدام خالف 
قانون است. وي اظهار داشت: در صورتي که اين اقدام از سوي 
عمده فروشان صورت گيرد، همانطور که اعالم شد امکان شکايت 
از طريق اتحاديه ها و اتاق اصناف فراهم است و قطعا موضوع نيز 

پيگيري و رسيدگي خواهد شد.
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه در تعيين قيمت پوشاک، 
مولفه هاي زيادي نظير کيفيت، مواد اوليه و برند، تاثيرگذار است، 
گفت: ضرايب سود عمده فروشي و خرده فروشي کاال در صنوف 
مختلف توسط سازمان حمايت تعيين مي شود و تعيين سود 

خرده فروش توسط عمده فروش، تخلف است.

سرپرست مرکز مديريت حمل و نقل 
و سوخت اظهار داشــت: از 4۰۰ هزار 
ناوگان موجود باری، حدود نيمی يعنی 
۱۸۸هزار ناوگان فرســوده هستند و 
همانطور که گفته شــد برنامه ريزی 
برای نوسازی ناوگان برون شهری انجام شده و نوسازی ناوگان 
امری ضروری است چراکه عالوه بر آاليندگی هوا به دليل تردد 
اين ميزان ناوگان فرسوده، ميزان مصرف اين ناوگان تا سه برابر 

افزايش پيدا می کند
عليرضا احمــدی درباره مشــکالت موجود بــرای ترخيص 
کاميون های وارداتی و داليل تاخير در ترخيص اين کاميون ها 
اظهار داشت: به طورکلی در بحث ناوگان حمل و نقل دو طرح 
نوسازی و توســعه مطرح اســت که در بخش هايی که از بُعد 

ناوگان با کمبود ارائه خدمات مواجه هستيم مانند کاميون های 
يخچال دار يا سرويس تاکسی های برون شهری در بخش توسعه، 
سرمايه گذاری انجام می شود. حال اينکه در بُعد ناوگان، نسبت 
به تقاضايی که برای جابه جايی بار وجود دارد اين موضوع مورد 
بررسی قرار می گيرد که طرح نوسازی يا طرح توسعه بايد در 
دستور اجرا باشد. طرح توســعه در قالب افزايش تعداد ناوگان 
است اما طرح های نوســازی معموال با جايگزينی با خودروی 

فرسوده موجود در ناوگان به اجرا می رسند.  
وی ادامــه داد: پس از ابالغ بنــد ث ماده ۳۰ احــکام دائمی 
برنامه های توســعه کشــور آيين نامه اجرايی برای آن تدوين 
شــد که در اين  نامه اجرايی سياست هايی که مد نظر سازمان 
راهداری بود به نحوی تبيين شــد که يکی از سياست های مد 
نظر سياست نوســازی ناوگان بود.  سرپرست مرکز مديريت 
حمل و نقل و سوخت گفت: در زمان تنظيم  آيين نامه، سياست 
نوســازی تدوين و در قالب ماده 4 قانون آيين نامه اجرايی بند 

ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مقرر شد که به ازای واردات هر 
کاميون حداقل يک کاميون فرسوده از رده خارج شود و اجازه 
تفاوت تناژ تا سه تن داده شد. اما مشــکل پيش آمده اين بود 
که در اصالحيه يکی از بندهــای آيين نامه از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده، بحث قانون منع تردد مطرح شد که به 
نوعی فلســفه ايجابی و ســلبی اين موضوع را نمايان می کرد 
چراکه برای خودروهايی که در چرخه حمل و نقل بودند يک 
سن فرسودگی لحاظ شد که پس از عبور از اين سن اجازه تردد 

در شبکه حمل و نقل را نداشتند.   
احمدی افزود: اما بعد از آن وقتی قانون هوای پاک ابالغ شــد، 
آيين نامه ای برای آن نوشته شد و در اين آيين نامه مواردی که 
در حوزه منع تردد بود تغيير پيدا کرد و اصالح شد. بنابراين پس 
از آن اصالحيه ماده ۸ قانون هوای پاک، سن فرسودگی حذف و 
لغو شد، به جای آن مرز فرسودگی را اعالم کردند و مبنی بر اين 
ماده قانونی پس از اينکه خودروها به مرز سنی رسيدند، چناچه 

اين خودروها بتوانند معاينه فنی اخــذ کنند، برای دوره های 
زمانی کوتاه تری اجازه تردد خواهند داشت.

وی تاکيد کرد: اين موضوع چرخه را دچار مشکل کرد در حاليکه 
موارد سلبی و ايجابی برای خروج ناوگان فرسوده از بين رفت و 
از سوی ديگر به دليل اينکه خودروهايی وارد شده بود تقاضايی 
برای موضوع وجود داشت. همين موضوع باعث شد قيمت ها 
در خودروهای فرســوده به ويژه کاميون های فرسوده افزايش 
قابل توجهی پيدا کند به طوريکه قيمت اين خودروها از ۳۰۰ 
ميليون توماِن اوايل اجرای اين طرح بــه بيش از يک ميليارد 

تومان رسيد.
سرپرســت مرکز مديريت حمل و نقل و سوخت با بيان اينکه 
چون ديگر ممنوعيت برای تردد برای خودروهای فرسوده وجود 
ندارد، تمايلی هم برای اسقاط نيست، گفت: مشکل اصلی از آن 
نشات گرفت که آيين نامه مرتبط منع تردد خودروهای فرسوده 
لغو شد و در بازار با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجه شديم و 

هر روز هم شاهد افزايش قيمت ها بوديم.
احمدی ادامــه داد: البته از زمانی که ســتاد مديريت حمل و 
نقل و ســوخت به اين موضوع ورود پيدا کرده، برای رفع اين 
مشکالت چند اقدام به طور موازی انجام شد. اول اينکه آيين 
نامه بند ث ماده ۳۰ قانون اصالح و قرار بر اين شد که اجازه داده 
شود که در برخی از موارد با شــرايط خاص سازمان راهداری 
بتواند در جهت تنظيم بازار، نحوه اجرا طرح توسعه و نوسازی را 
تنظيم کند و در خواست اين بود که اين تنظيم گری را برعهده 
ســازمان راهداری بگذارند که اين اصالحيه در کميســيون 
 دولتی مربوطه تصويب شــد و در حال حاضر در نوبت صحن 

دولت است.
وی با اشاره به پيشنهاد واريز مبلغی به ازای گواهی اسقاط اظهار 
داشت: اقدام موازی ديگر که مطرح شده، اين بوده که با توجه 
به ابالغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصره ماده ۱۰ به اين 
قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شود و موضوع الحاقيه 
اين اســت که  تمام خودروهايی کــه وارد چرخه حمل و نقل 
شوند اسقاط را انجام دهند چنانچه اگر گواهی اسقاط موجود 
نبود، متقاضيان مبلغی را به صندوق واريز کنند که از آن برای 
رده خارج کردن خودروهای فرســوده استفاده شود البته اين 

اصالحيه پيشنهادی است که به مجلس داده  شد. 
سرپرســت مرکز مديريت حمل و نقل و سوخت درباره ميزان 
اين مبلغ گفت: پيشنهادی که داده شد اين است که ۱.۵ درصد 
مبلغ خودروهای وارداتی يا توليد داخل برای آن در نظر گرفته 

شود. 
وی با اشــاره به افزايش قيمت کاميون های وارداتی که هنوز 
ترخيص نشده اند، افزود: اساسا به دليل همين مشکالت نسبت 
به اصالح آيين نامه اقدام کرديم و در حال حاضر بخشی از اين 
کاميون های وارداتی ترخيص شده و در اختيار مالک قرار گرفته 

اما به دليل اينکه هنوز نتوانسته اند بحث گواهی اسقاط را تعيين 
تکليف کنند اين کاميون ها شماره گذاری نشده اند. موضوع حائز  
اهميت اين اســت که متقاضی کاميون های وارداتی، کاميون 
خود را فروخته يا اينکه در مواردی سه راننده به صورت شراکتی 
نسبت به خريداری يک کاميون وارداتی اقدام کردند و هر چند 
که کاميون در حال حاضر در مالکيت افراد اســت اما به جهت 
اينکه فرايند شــماره گذاری انجام نشده امکان بهره برداری از 

آن را ندارند.
سرپرســت مرکــز مديريت حمــل و نقل و ســوخت درباره 
احتمال حذف شــرط گواهی اســقاط در واردات کاميون ها 
تاکيد کرد: اگر بحث الزام گواهی اســقاط در پروسه ترخيص 
کاميون هــای وارداتی حــذف شــود، دردســرهايی ايجاد 
خواهد شد و اين موضوع تنها به رفع مشــکل کاميونداران بر 
نمی گردد. سياســت حذف خودروهای فرسوده بحث کاهش 
 آاليندگی و کاهش مصرف ســوخت و افزايــش ايمنی تردد 

را دنبال می کند. 
احمدی گفت: از سوی ديگر اينکه کدام طرح توسعه يا نوسازی 
به اجرا برسد، در منابع درآمدی رانندگان هم تاثيرگذار است 
چراکه در حال حارض ميزان بار حمل شده در کشور مشخص 
است و برای اين ميزان بار بايد تعدادی مشخص ناوگان فعال 
باشند و در شرايطی که تعداد ناوگان دو برابر ظرفيت بار باشد، 

سهم جابه جايی بار برای برای رانندگان هم نصف می شود.
وی درباره قدرت خريد رانندگان و مالکان کاميون های فرسوده 
برای اجرای نوسازی ناوگان اظهار داشت: بحث قدرت خريد در 
اجرای طرح نوســازی ناوگان بحث بسيار مهمی است چراکه 
زمانی می توان طرح های سلبی از جمله ممنوعيت تردد ناوگان 
فرسوده را به اجرا برسانيم که دولت از رانندگان کاميون های 
فرسوده حمايت کند و بتواند تسهيالتی در اختيار مالکان قرار 
دهد. امروز که قيمت کاميون ها ميلياردی شده، رانندگان نه به 
اين ميزان درآمد دارند و نه توانايی پرداخت اقساط باال را دارند 
و از سوی ديگر منابع دولت برای پرداخت تسهيالت هم محدود 
است و در اين شرايط نمی توان به رانندگان فشار آورد که نسبت 
به نوسازی اقدام کند چراکه آن کاميون فرسوده، محل درآمد و 

امرار معاش راننده محسوب می شود.
سرپرســت مرکز مديريت حمل و نقل و سوخت درباره ميزان 
ناوگان فرسوده در بخش باری تاکيد کرد: از 4۰۰ هزار ناوگان 
موجود بــاری، حدود نيمی يعنی ۱۸۸ هزار ناوگان فرســوده 
هســتند و همانطور که گفته شــد برنامه ريزی برای نوسازی 
ناوگان برون شهری انجام شده و نوسازی ناوگان امری ضروری 
اســت چراکه عالوه بر آاليندگی هوا به دليل تردد اين ميزان 
ناوگان فرسوده، ميزان مصرف اين ناوگان تا سه برابر افزايش 
پيدا می کند و از همه مهمتر اينکه از لحاظ ايمنی، ريسک اين 

خودرو افزايش پيدا می کند.   

News kasbokar@gmail.com

انباشت کامیون های وارداتی در گمرکات 

نیمی از ناوگان کامیونی از رده خارج هستند

تعيين سود خرده فروشي توسط عمده  فروش خالف قانون است

وضعیت اشتغال شاغلین تابستان 1400 در تابستان 1401؛

خروج 3 ميليون نفر از جمعيت شاغل اقتصاد ايران
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تعداد كاربران جديد در توييتر به باالترين رقم خود رسيد
ایالن ماسک، مالک شرکت آمریکایی توییتر اعالم کرد که تعداد ثبت نام 
کاربران جدید به "باالترین رقم" خود در تاریخ این پلتفرم رسانه اجتماعی 
رسیده است. ایالن ماســک، مالک توییتر، در توییتی اعالم کرد که تعداد 
ثبت نام کاربران جدید به "باالترین رقم" خود در تاریخ این پلتفرم رسانه 

اجتماعی رسیده است.
بر اساس اسالیدهایی از یک گفتگوی شرکتی که او به صورت آنالین منتشر 
کرد، ثبت نام های جدید به طور میانگین بیش از دو میلیون در روز در 7 روز 
منتهی به 16 نوامبر افزایش یافت که 66 درصد نسبت به هفته مشابه در 

سال گذشته میالدی جهش نشان می دهد.
 ماسک در توییت دیگری در اوایل گفت: فکر می کنم مسیری را به سمت 
توییتر می بینم که طی 12 تــا 18 ماه از یک میلیــارد کاربر ماهانه فراتر 
می رود. توییتر از زمانی که این مالک میلیاردر شرکت تسال و اسپیس ایکس 
مســئولیت این پلتفرم را بر عهده گرفت، در هفته های اخیر با چیزی که 

ماسک آن را »کاهش شدید درآمد« می خواند، دست و پنجه نرم می کند.
وی علت این امر را از دست دادن تبلیغ کنندگانی دانست که کمپین های 
توییتری خود را به دنبال تغییرات ماسک در این پلتفرم متوقف کرده اند. 
در اوایل ماه جاری میالدی، ماســک نیمی از نیروی کار توییتر، از جمله 
تیم های مســئول ارتباطات، مدیریت محتوا، و حقوق بشر و اخالق هوش 

مصنوعی را اخراج کرد.
این موضوع، همراه با تصمیم قبلی ماسک برای دریافت هزینه از کاربران 
برای تیک آبی توییتر، نگرانی هایی را در مورد تعدیل محتوای این پلتفرم 
و افزایش حساب های جعلی و اینکه چگونه ممکن است این امر بر تصویر 

ذهنی مردم از تبلیغ کنندگان توییتر تأثیر بگذارد، برانگیخت.

حمایت های مالیاتی ابالغ شد
گام جديد دولت برای حمايت از كسب و كارهای ديجيتال

با توجه به آیین نامه حمایتی دولت از کســب و کارها و سکوهای اقتصاد 
دیجیتال، ســازمان امور مالیاتی احکام مربوط بــه حمایت های مالیاتی 
را ابالغ کرد. حدود یک ماه اســت که دولت آیین نامه حمایت از کسب و 
کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده است. در این آیین نامه 
30 مشموق مختلف در نظر گرفته شــده که برخی از موارد آن مربوط به 
نظام مالیاتی است. براین اساس رییس سازمان امور مالیاتی نیز آیین نامه 
حمایت از ســکوها و کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به ادارات کل 
سازمان امور مالیاتی ابالغ کرده است. در این بخشنامه آمده است: مطابق 
ماده )6( این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده )100( 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصالحات بعدی آن و مقررات 
مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه 
مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت 

خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق های زیر را اعمال نماید:
1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اســناد و مدارک بابت درآمد 
)فروش کاال یا ارائه خدمت( حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان 
مقرر در ماده )100( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366- و اصالحات 
بعدی آن )سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد(.2- تعیین حداقل 
نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشــمول به صورت پلکانی با رویکرد 
کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط 
سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات 
و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می  شود.تبصره- کلیه مشمولین این 
بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تســلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و 

مدارک مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند شد.
3- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در 
سکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان 
امور مالیاتی کشــور مکلف اســت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه بخشنامه های مرتبط 
را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابالغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد 

دیجیتال خواهد رسید.
تبصره-کلیه معافیت ها و بخشودگی  های مودیان که در قانون مالیات های 
مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان 
امور مالیاتی کشــور حســب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در 
صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول 
این تصویب نامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و 

مقررات مربوط برخوردار می  شوند.

برنامه معاونت علمی برای ایجاد »یونیکورن« فناوری
9۵درصد آيين نامه های قانون جهش توليد تصويب شد

معاون علمی رئیس جمهور از ایجاد و راه اندازی تک شــاخ های فناوری 
)یونیکورن( خبر داد و گفت: با به هم پیوستن شرکت های کوچکتر و ایجاد 
شرکت های بزرگ می توانیم 10 اقتصاد بزرگ پیشران را بسازیم. روح اهلل 
دهقانی فیروزآبادی درباره جزئیات قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار 
کرد: حدود ۹۵ درصد از آئین نامه های این قانون تصویب و نهایی شده است 

و ظرف یک ماه آتی اجرا خواهد شد.
وی با اشــاره به برنامه معاونت علمی برای حمایت از مجموعه های بزرگ 
فناوری گفت: برنامه معاونت علمی این اســت که از مجموعه های بزرگ 
حمایت کند و اینها همان یونیکورن ها و تک شاخ هایی هستند که بر مبنای 

فناوری های مختلف چون معدن، سالمت، انرژی و… فعال شده اند.
دهقانی فیروزآبادی ضمن بیان این مطلب که جزئیات این برنامه به زودی 
اعالم خواهد شد، خاطرنشان کرد: با به هم پیوستن شرکت های کوچک تر 
و ایجاد شرکت های بزرگ می توانیم 10 اقتصاد بزرگ پیشران را بسازیم 
و این یونیکورن ها هســتند که قادرند خوراک کار و تعریف مسائل برای 

شرکت های کوچک تر را تأمین کنند.
وی در ادامه درباره تدوین آئین نامه های دانش بنیان با دستگاه های اجرایی 
نیز توضیح داد و افزود: به غیر از یکی دو دستگاه، با همه دستگاه های اجرایی 
آئین نامه های مرتبط با حوزه کاری آنها به امضا رســیده است و اجرای آن 
از سوی معاون اول رئیس جمهور پیگیری می شود. معاون علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ادامه داد: آئین نامه های دانش بنیان 
دستگاه هایی که نهایی نشده اما کار تدوین آنها انجام شده و مراحل تصویب 

را می گذراند تا پایان ماه جاری نهایی خواهد شد.
دهقانی به اقدامات این معاونت درباره اشتغال نخبگان و فارغ التحصیالن 
اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدامی که معاونت علمی در این زمینه می تواند 
انجام دهد، ایجاد فرصت های کاری است. ما در کشوری زندگی می کنیم 
که نیاز فناورانه زیادی دارد و دولت نیز مصرف کننده این فناوری ها است. 
در همین راستا تمرکز ما بر این است که مسائل فناوری کشور در حوزه های 
فناوری های اجتماعی و… را گردآوری و در اختیار مصرف کنندگان قرار 

دهیم که این زمینه ای برای اشتغال نخبگان خواهد بود.

اخبار

در حالی حفــظ بنگاه های 
کوچک و متوســط شرط 
حصول رشــد اقتصادی در 
کشور است که در سالهای 
اخیر بخصوص یک ســال 
گذشته بسیاری از این واحدها قربانی سیاست های 
نادرست شده و از چرخه فعالیت حذف شده اند. شواهد 
بسیاری وجود دارد که نشان دهنده خروج این بنگاهها 
از گردونه رقابت با بنگاههای بزرگ و کالن است. عدم 
توانایی رقابت بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاههای 
اقتصادی بزرگ که عمدتا حمایــت دولت را با خود 
دارند، منجر به تعدیل نیروی کار و تعطیلی خطوط 

تولید شده است. 
به هر ترتیب آمار بانک مرکزی از رشد منفی بنگاه های 
کوچک و حذف تدریجی آنهــا حکایت دارد. اتفاقی 
که حاصل آن دولتی تر شــدن اقتصــاد و تضعیف 

کسب و کارهای خصوصی است.

کاهش رشد تولید بنگاه  های کوچک در شرایطی رخ 
می دهد که در ایران بیشتر شرکت های بزرگ مقیاس 
دولتی و یا خصولتی هستند و شرکت های کوچک و 
متوســط مقیاس را بخش خصوصی در اختیار دارد، 
بنابراین حذف کوچــک مقیاس ها به معنای هر چه 
دولتی تر شدن اقتصاد و جذب منابع مالی کشور به 

بخش دولتی و دفع آن از بخش خصوصی است.
بنگاه های کوچک خصوصی در حال از رشد ضعیف 
تولید در رنج هستند که دولت ها همواره از لزوم توسعه 
خصوصی ســازی می گویند، یکی از آخرین گفته ها 
به احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد منسوب است. او 
اوایل ماه گذشته در جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در استان اصفهان تصریح کرده بود که 
برای تغییر دادن مسیر اشتباه، تمام فرمان های بخش 
اقتصاد را برای تکمیل و تسهیل بیشتر به سمت فعاالن 
بخش خصوصی می چرخانیم، با این حال آمار و ارقام 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی کشور گویای 

عملکردی متفاوت از این گونه گفته هاست.
بنگاه های کوچک خصوصی در حال از رشد ضعیف 
تولید در رنج هستند که دولت ها همواره از لزوم توسعه 

خصوصی ســازی می گویند، یکی از آخرین گفته ها 
به احســان خاندوزی وزیر اقتصاد منســوب است. 
او اوایل ماه گذشته در جلسه شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در اســتان اصفهان تصریح 
کرده بود که برای تغییر دادن مســیر اشتباه، تمام 

فرمان های بخش اقتصاد را برای تکمیل و تســهیل 
بیشتر به سمت فعاالن بخش خصوصی می چرخانیم، 
با این حال آمار و ارقام پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
 مرکزی کشور گویای عملکردی متفاوت از این گونه 

گفته هاست. 

آمارها   نشان  می دهد  توليد  در  بنگاه های كوچك و متوسط  روند  نزولی  دارد

افت  تولید  در  بنگاه های کوچک
بنگاه های كوچك و متوسط در خطر حذف از صنايع قرار دارند 

اصلی ترین گام در ایجاد اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بنگاه اقتصادی به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور باید در بهترین شرایط ممکن فعالیت کند.فضای کسب و کار به سمت دولتی بودن گرایش دارد و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که مالکیت خصوصی و یا 
حتی خصولتی نیز دارند در خطر حذف از چرخه فعالیت قرار گرفته اند. حمایت های دولتی به دلیل دولتی بودن اقتصاد تنها منحصر به بنگاههای اقتصادی بزرگ و کالن شده است. سوددهی باالی بنگاههای بزرگ 

پول دولت و تسهیالت بانکی را به سمت این مراکز گسیل کرده است. 
این درحالی است که بنگاههای کوچک و متوسط سهم باالیی در اشتغالزایی دارند و از سوی دیگر تولیدات و صنایعی هستند که می توانند کاالهای مورد نیاز بنگاههای بزرگ را با هزینه کمتر از نمونه خارجی تولید 
کنند. خطر حذف بنگاههای کوچک و متوسط در حالی رقم خورده که برخی از این  کارگاه ها با افزایش دستمزد کارگرانشان را تعدیل کردند و با ظرفیت بسیار ناچیزی در بخش نیروی انسانی و در بخش تولید مشغول 

به فعالیت هستند. 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی در قالب تعاونی ها باید در شرایط فعلی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. امروز شرایط اقتصادی نیاز دارد که سرمایه های خرد مردم مدیریت شده و تحقق این مهم 

راهی جز ایجاد بنگاههای کوچک و تشکل های تعاونی ندارد.
اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بنگاه های کوچک و زودبازده متکی است. اما در کشور ما این بنگاههای یکی پس از دیگری از چرخه فعالیت حذف می شوند. نکته مهم این است که افزایش 
کارایی صنایع بزرگ، امکان رقابت سالم و جلوگیری از رانت و انحصار از دیگر ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط است. مهمترین گام دولت برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری عمومی در کشور باید اعطای 

تسهیالت آسان و ارزان به کارآفرینان و احیای بنگاههای کوچک و متوسط باشد. 
برای ایجاد اشتغال باید به سراغ احیا و حمایت از بنگاههای کوچک برویم. دولت هم باید برنامه عملیاتی ویژه ای در این خصوص ارائه دهد. یکی از راههای حمایت، تامین سرمایه در گردش بنگاهها به شکل آسان و ارزان 

است و دولت در گام نخست باید اعتبارات و تسهیالت بانکی ارزان و آسان را به بنگاههای خرد و کوچک اختصاص بدهد.
دولت به جای طرح های پیچیده باید شهرک های صنعتی، تعاونی ها و بنگاه هایی را که قبال فعالیت رسمی داشتند و به دالیلی متوقف و از چرخه خارج شده اند را شناسایی و مجدد احیا کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرکت فاکسکان به کارگرانی که قصد دارند کارخانه 
تولید آیفون در ژنگژو را ترک کنند، حداکثر 1800 
دالر پاداش پیشنهاد کرده اســت تا بمانند. شرکت 
تایوانی فاکسکان که بزرگترین تولیدکننده قراردادی 
دستگاه های اپل است، دســتمزدها را در دسامبر و 
ژانویه برای کارگرانی که از ابتدای نوامبر یا قبل از آن 
به کارخانه ژنگژو وارد شده اند، به میزان 13 هزار یوان 
در ماه افزایش می دهد. این شــرکت هفته گذشته 
پاداش مشــابهی را به کارگرانی که قصد داشــتند 
کارخانه را ترک کنند، پیشنهاد کرد تا مانع اعتراض 

کارگران جدیدی شود که در اعتراض های خشونت 
آمیز علیه قرنطینه کرونا شرکت کرده بودند.

این پاداش ســخاوتمندانه غیرمعمــول، منعکس 
کننده نیاز مبرم فاکسکان برای فعالیت خط تولید با 
سرعت کامل پس از یک ماه محدودیت های کرونایی 
و اختالالت ناشــی از آن است که با اعتراضات هفته 
گذشته به اوج رســید. کارخانه ژنگژو که به آیفون 
سیتی معروف است، 200 هزار کارگر دارد و عمده 
مدل های آیفون پرو را تولید می کند. برآورد شــده 
است که بیش از 20 هزار کارگری که تازه استخدام 

شــده بودند، پس از اعتراضات، این کارخانه را ترک 
کردند. اپل اعالم کرده که با فاکســکان برای احیای 
تولید همکاری نزدیک دارد و هر دو شرکت پایبندی 
خود به تضمین ایمنی کارگران را ابراز کرده اند. آیفون 
1۴ پرو و پرو مکس، پرتقاضاترین مدل های گوشــی 
اپل در ســال میالدی جاری بوده انــد و افت فروش 
مدل های اســتاندارد آیفون 1۴ را جبــران کرده اند. 
وضعیت فاکسکان بار دیگر خطرات وابستگی اپل به 
ماشین تولید عظیمی که در چین متمرکز شده است 
را بارز کرد. این شرکت آمریکایی ماه جاری هشدار داد 

عرضه مدل های گران قیمت آیفــون به بازار کمتر از 
پیش بینی قبلی خواهد بود.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، تحلیلگــران مورگان 
استنلی برآورد خود از میزان تولید آیفون پرو در سه 
ماهه چهارم ســال 2022 را به میزان شش میلیون 
دستگاه کاهش دادند. در بدترین سناریو که قرنطینه 
طوالنی کرونا بر فعالیت کارخانه ژنگژو تاثیر بگذارد، 
فاکسکان ممکن اســت حداکثر 36 درصد از درآمد 
آیفون معادل 20 درصد از کل فروش خود در ســه 

ماهه جاری را از دست دهد.

توسعه نهادهای پشتیبانی کسب وکارهای نوپا ظرف 
چند ســال اخیر منجر به رشــد پنج برابــری تعداد 
شتابدهنده ها و 32 برابری تعداد استارتاپ ها شد. یکی 
از شاخصهای اصلی توسعه کسب وکارها که چند سالی 
است در دستور کار مسئوالن اجرایی کشور قرار گرفته 
»بهبود فضای کسب وکارهای نوپا و استارتاپی« است و از 
این رو مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای 
نوپای فاوا با هدف توانمندسازی متخصصان و فعاالن 
کسب وکارهای نوپا در حوزه ICT تشکیل شد. تالش 
این مرکز ملی به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان 

فناوری اطالعات ایران، تســهیل روند ایجاد و توسعه 
کسب وکارها همچنین زمینه سازی برای تعامل آسان 
و حرفه ای بازیگران کسب وکارهای نوپا است. این مرکز 
با چشم انداز ایجاد یک مرجع مورد اعتماد برای توسعه 
کسب وکارهای نوپا )استارتاپها(، سرمایه گذاری و رصد 
بازار در بستر فاوا شکل گرفته است و خدمات متنوعی 
مانند مشاوره های حقوقی، طراحی کسب وکار، خدمات 
و پرورش ایده، تجربــه کاربری و برنامه نویســی ارائه 
می دهد. کارگاه های آموزشــی با محوریت موضوعات 
مهم در راه اندازی و اجرای کسب وکار و همچنین آموزش 

مهارتهای فردی و سازمانی نیز از دیگر اقداماتی است 
که توسط این مرکز انجام می شود؛ از دیگر خدمات آن 
نیز می توان به چهار دوره آموزشی آنالین در موضوعات 
مهارتهای فردی و بیــن فردی، طراحی اســتارتاپ، 
راه اندازی استارتاپ و هک رشد اشاره کرد. پوشش اخبار 
حوزه زیست بوم اســتارتاپی ایران و جهان، مقاله های 
کاربردی، مصاحبه بــا اســتارتاپها، قوانین حقوقی، 
داســتانهای موفقیت، دانش نامه تخصصی عبارتهای 
این حوزه و وبالگ از دیگر خدمات این مرکز به حساب 
می آید. توسعه نهادهای پشتیبانی کسب وکارهای نوپا در 

طی دولت یازدهم، براساس گزارش رسمی دولت موجب 
افزایش تعداد استارتاپها از 130 مورد تا پایان سال ۹2 به 
چهار هزار و 130 مورد تا پایان سال ۹۵ شد؛ به گونه ای 
که رشد پنج برابری تعداد شتابدهنده ها )از پنج به 2۵ 
شــتابدهنده تا پایان ۹۵(، افزایش 60 درصدی تعداد 
سرمایه گذاران و پنج برابر شدن تعداد مراکز آپا، موجب 
افزایش تعداد استارتاپها به ۴130 مورد تا پایان سال ۹۵ 
شده است. مراکز آپا نیز در طول فعالیت دولت یازدهم از 
شش به 30 مورد رسید که در این بخش هم شاهد رشد 

پنج برابری هستیم.

پاداش ۱۸۰۰ دالری به کارگران فراری از آیفون سیتی

استارتاپ های ایران ۳۰۰۰ درصد رشد کردند
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