
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  با بیان اینکه ۱۴ بلوک 
اکتشافی در ایران تعریف شده است، گفت: با وجود مجوزهای 
الزم، به دلیل تحریم، هیچ بلوکی واگذار نشده و سرمایه گذاری 
صورت نگرفته اســت اما یکی از بلوک های دریایی توســط 
متخصصان ایرانی، طراحی شده و در آستانه عقد قرارداد است.

فکور با بیان اینکه حجم این بلوک ۳۰ تی ســی اف و معادل 
مخزن خانگیران است، اظهار کرد: این مساله در خلیج فارس 

جهش بزرگی در صنایع ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: با یک کشور آسیایی و ۵ کشــور اروپایی وارد 
همکاری شدیم و در برخی پروژه های تحقیقاتی با این کشورها 

فعالیت می کنیم.

به گفته مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران اولین پروژه 
که بکر است و طراحی آن توسط یک شــرکت دانش بنیان 
انجام شده، پروژه ژئوشیمیایی ســطحی است، در این روش 
باکتری های خاصی که در نفت وجود دارد مورد بررسی قرار 

می گیرد.
فکور با بیان اینکه راستی آزمایی این پروژه با لرزه نگاری انجام 
می شود، اظهار کرد: در شمال کشور مخازن گازی شناسایی 
خواهد شــد و در جنوب غربی نیز مخازن نفتی کشف شده، 
روش دومی که انجام شده روش ژئوبوتانی است که بر اساس 
گیاهان روی زمین و باکتری موجود در آن، شناسایی گاز بوتان 
در زیر زمین را امکان پذیر می کند و حفاری های اکتشافی با 

دقت باالتری انجام می شــود و با اولین حفاری به مخزن می 
رسیم. به گفته وی اکنون دستگاه ها در کشور موجود است و 
یک شرکت دانش بنیان ایرانی با همکاری یکی از دانشگاه های 
کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲ اولین چاه اکتشافی را با استفاده از 

این اطالعات حفاری می کند.
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تا کنون 
اکتشــافات بالغ بر ۹۵ درصد از منابع کشــف شده تله های 
طاقدیسی است و تله های چینه ای در ایران تجربه نشده و یا 
بسیار اندک بوده اســت، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده در 
دشت آبادان و همچنین شمال شرق کشور به موفقیت هایی 
در تله های چینه ای و ترکیبی رسیده ایم و با حفاری هایی که 

انجام خواهد شد، مخازن جدیدی کشــف می شود. فکور با 
اشاره به بررسی ۱۰ درصد از مساحت ایران به روش مغناطیس 
سنجی هوایی، گفت: مغناطیس سنجی هوایی توسط هواپیما 
تا اعماق ٧۰۰۰ متر زیر زمین بررسی و تغییرات رسوبی زیر 
زمین شناسایی می شود، این کار برای اولین بار در ایران توسط 

هواپیماهای سبک انجام شده است.
وی با بیان اینکه قطعات هواپیما جدا شده و تجهیزات مورد 
نیاز روی آن نصب شــد و ســپس این هواپیما مونتاژ و مورد 
تایید سازمان هواپیمایی برای پرواز رسیده است، گفت: ۱٧۵ 
هزار کیلومتر از خاک ایران با این هواپیما بررسی خواهد شد، 
یک دهم مساحت ایران قرار است به این صورت موردمطالعه 

قرار گیرد. این روش زمان پروژه های اکتشــافی را به حداقل 
کاهش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون با ۴ کشور برای مطالعات اکتشافی 
وارد همکاری شده ایم، گفت: به طور مثال با کشور تاجیکستان 

وارد مذاکره شده ایم.
او با بیان اینکه در سال گذشته ٨۰۰۰ میلیارد تومان و ۳۶۰ 
میلیون یورو مناقصه انجام شــده اســت، گفت: قراردادهای 
جاری در سال گذشته ۲٧٧۳ میلیارد تومان و ۲۱۵ میلیون 
یورو بوده و حجم مناقصــات و قراردادهای جاری در مجموع 
معادل ۱۰ هزار و ٧۰۰ میلیارد تومان و ۵٧۵ میلیون یورو بوده 

است که عدد بسیار باالیی است.

شرکت اسپیس ایکس ایالن ماسک با معرفی سرویس 
جدید »استار شیلد«، فناوری ماهواره ای استارلینک را 
برای کاربردهای نظامی معرفی کرد. به گزارش ایسنا، 
اسپیس ایکس اعالم کرد اســتارلینک برای مصارف 
عادی و تجاری عرضه می شود اما »استار شیلد« برای 
اســتفاده دولتی طراحی شده اســت. مشتری اصلی 
»استار شــیلد« احتماال پنتاگون خواهد بود که هم 
اکنون بزرگترین مشتری دولتی اسپیس ایکس است و 
خریدار ارزشمندی برای این شرکت بوده و عالقه زیادی 

به توانمندی های استارلینک نشان داده است.
جزئیات اندکی درباره وسعت و توانمندی های سرویس 
»استار شیلد« اعالم شده است. اسپیس ایکس پیش از 
این آزمایش یا کار روی فناوری »استار شیلد« را اعالم 
نکرده بود. این شرکت در وب ســایت خود اعالم کرد 
تمرکز اولیه سیستم »استار شــیلد« روی سه بخش 
تصویر، ارتباطات و میزبانی بســته های داده است که 
سومی، اتوبوس ماهواره ای این شرکت را به عنوان یک 

پلتفرم منعطف به مشتریان دولتی عرضه می کند.

این شرکت »استار شیلد« را به عنوان یک مرکز سر به 
سر برای امنیت ملی، تبلیغ خواهد کرد. اسپیس ایکس 
همه چیز از آنتن زمینی گرفته تا ماهواره ها را خواهد 
ساخت و آنها را با موشــک به فضا برده و در فضا اداره 
می کند. “استار شیلد« از توانایی رمزنگاری با اطمینان 
باال برای میزبانی بســته های داده محرمانه و پردازش 
مطمئن داده برخوردار اســت. یک قابلیت مهم دیگر 
»استار شــیلد«، امکان ارتباط بین ماهواره ای شبکه 
»استار شیلد« با سیستم های دولتی شرکتهای دیگر 
اســت. اســپیس ایکس همچنان به ساخت سیستم 
استارلینک خود ادامه می دهد و هفته گذشته موافقت 
کمیسیون ارتباطات فدرال برای توسعه آن را کسب کرد. 
مدیریت اســپیس ایکس برآورد کرده که استارلینک 
می تواند ساالنه ۳۰ میلیارد دالر درآمدزایی داشته باشد. 
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، اما »استار شیلد« 
گامی فراتر از بازارهای تجاری اســت. پنتاگون روشن 
کرده که تمایل دارد هزینه باالیی انجام دهد تا شرکتها، 

توانمندیهای ماهواره ای نسل جدید را بسازند.

قیمت نفت روز سه شنبه در پی فعال شدن مکانیزم 
سقف قیمت گروه هفت و تحریم اتحادیه اروپا علیه 

واردات نفت روسیه از طریق دریا، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت 
افزایش، به ٨۳ دالر و ۳۴ ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا 
با ٧۰ ســنت افزایش، به ٧٧ دالر و ۶۳ سنت در هر 

بشکه رسید.
بهای معامالت نفت، شب گذشته پس از این که آمار 
بخش خدمات آمریکا که نگرانی ها نســبت به ادامه 
تحکیم سیاست پولی از سوی فدرال رزرو را برانگیخت، 

بیش از سه درصد سقوط کرده بود.
سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، در راستای 
تالش غرب برای محدود کردن توانایی مسکو برای 
تامین مالی جنگ در اوکراین فعال شــده اما روسیه 
اعالم کرده است که از این مکانیزم، تبعیت نخواهد 

کرد حتی اگر مجبور شود تولیدش را کاهش دهد.
ســقف قیمت که از سوی کشــورهای گروه هفت، 

استرالیا و اتحادیه اروپا اجرا می شود، عالوه بر تحریم 
اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه از طریق دریا 
است. آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم تدابیر مشابهی 
را اعالم کرده اند. کشورهای گروه هفت و استرالیا هفته 
گذشته با تعیین سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه 
برای نفت روســیه که از طریق دریا صادر می شود، 

موافقت کردند.
ژاپن از روز دوشنبه سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه 
برای نفت روسیه را به اجرا گذاشت اما نفت خامی که 
از پروژه ساخالین ۲ وارد می شــود را از این مکانیزم 
مســتثنی کرد.  دولت ژاپن در بیانیه ای اعالم کرد 
تصمیم برای معاف شدن نفت خام پروژه ساخالین 
۲ روسیه که شرکت های انرژی ژاپنی پس از خروج 
شرکت شل، همچنان  سهم شان را در آن حفظ کردند، 
بر اساس امنیت انرژی ژاپن گرفته شد. اقدامات بیشتر 
علیه صادرات فرآورده های نفتی روسیه که قرار است 
از پنجم فوریه سال ۲۰۲۳ آغاز شود، در زمان دیگری 

اعالم خواهد شد.

از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، همچنان 
یک میلیون و ٨۰۰ هزار نفر سود سهام خود را دریافت 
نکرده اند. در این راستا شرکت سپرده گذاری مرکزی 
برای مرتبه چهارم اعالم کرده است که شرایط برای 
پرداخت ســود افراد مذکور فراهم است. به گزارش 
ایسنا، از آنجایی که از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول 
سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام عدالت 
خود را طی ســال های قبل دریافت نکــرده بودند، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اواخر سال قبل اعالم 
کرد که امکان پرداخت سود به جاماندگان وجود دارد. 
بر این اساس تا اواسط خردادماه سال جاری،  دو مرحله 
پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شد، در 
مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰٧ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل 
شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی 
ســال های ۱۳۹٨ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند. در 
مرحله سوم که اوایل مردادماه صورت گرفت، مجموعا 
حدود ۱٧٧ هزار تراکنش بانکی انجام شد که از این 
تعداد حدود ٨۶ هزار مربوط به سود سهام عدالت سال 

۱۳۹٨ و حدود ۹۱ هزار رکورد هم مربوط به عملکرد 
سال ۱۳۹۹ شرکت های سهام عدالت بود. ارزش این 
پرداخت ها برای ســال ۱۳۹٨، بیش از ۱۴ میلیارد 
تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ میلیارد تومان 
بود. یعنی در مرحله سوم مجموعا بیش از ۶٨ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان  به حساب بیش از ۹۱ هزار نفر 
مشــموالن واریز شده اســت. در این راستا، شرکت 
سپرده گذاری برای چهارمین مرتبه اعالم کرده است 
که حدود یک میلیون و ٨۰۰ هزار نفر از سهامداران 
سهام عدالت همچنان با مشکل شبای بانکی معتبر 
روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و احراز 
sejam.( هویت در سامانه جامع اطالعات مشتریان
ir( و یا درج شــماره شــبای معتبر خود در سایت 
sahamedalat.ir در فرایند دریافت ســود سهام 
خود قرار گیرند. شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی 
مسدود، راکد، مشترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت 
مهم ترین دالیلی اســت که تاکنون سود به حساب 
این گروه از سهامداران سهام عدالت واریز نشده است.

گوگل یــک به روزرســانی امنیتی بــرای مرورگر 
کروم منتشــر کرد کــه از کاربــران در برابر یک 
 آســیب پذیــری بســیار خطرنــاک، حفاظــت 

می کند.
به گزارش ایسنا، »به روزرسانی کانال ثابت« برای 
نســخه های ویندوز، مک و لینوکس مرورگر کروم 
گوگل عرضه شده و این شرکت به کاربران توصیه 
کرده است هر چه سریع تر این به روزرسانی امنیتی 
را اســتفاده کنند زیرا هکرها هــم اکنون در حال 
 بهره برداری از آســیب پذیری شناســایی شــده 

هستند.
 for این به روزرسانی، آسیب پذیری بسیار خطرناک
CVE-۲۰۲۲-۴۲۶۲  را ترمیــم می کند که اجازه 
می دهد یک هکر از راه دور با استفاده از یک صفحه 

HTML مخرب، در ناحیه هیپ داده خطا ایجاد کند 
و از مشکل موجود در موتور جاوا اسکریپت گوگلی 

وی ٨ بهره برداری کند.
گــوگل اعــالم کــرده اســت از بهره بــرداری 
گســترده هکرهــا از این حفــره امنیتــی مطلع 
اســت اما درباره چگونگــی انجام ایــن حمالت، 
توضیحی نــداد تــا پیــش از ترمیم شــدن این 
 آســیب پذیری، مانــع سوءاســتفاده خالفکاران 

دیگر شود.
بر اســاس گزارش زدنت، در به روزرســانی گوگل 
اعالم شده است دسترســی به جزئیات و لینکهای 
این بــاگ، تــا زمانی که اکثــر کاربــران مرورگر 
 خود را به روزرســانی کنند، محدود نگه داشــته 

خواهد شد.

هند سرگرم بررســی گزینه هایی برای انتقال 
بخشی از تولید آی پد اپل از چین به هند است.

به گزارش ایسنا، شبکه سی ان بی سی به نقل از دو 
منبع آگاه در دولت هند نوشت: اپل مذاکراتی با 
مقامات هندی داشته است. هنوز هیچ برنامه ای 
مشخص نیســت اما اگر این مذاکرات موفقیت 

آمیز باشد، حضور اپل در هند را تقویت می کند.
اپل اوایل امسال تولید مدل آیفون ۱۴ در هند 
را اعالم کــرد. بعضی از مدل هــای قدیمی تر 
آیفون، چند ســالی اســت که در هند تولید 
می شــوند. این غــول فنــاوری آمریکایی در 
پی اعتراضات گســترده ای که طــی دو هفته 
گذشته در چین بر سر سیاست سخت گیرانه 
پکن برای مقابله با کرونا، برگزار شــد، سرگرم 

بررســی متنوع کردن زنجیــره تامین خود و 
 انتقال بخشی از آن از چین، به منطقه دیگری 
بوده اســت. در همین حال، شــرکت تایوانی 
فاکسکان که بزرگترین تولیدکننده قراردادی 
محصوالت اپل اســت، در پی مختل شــدن 
فروش این شرکت به دلیل شــیوع کووید در 
شــهر ژنگژوی چین، کاهش ۱۱.۴ درصدی 
فروش در نوامبر نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته را گزارش کرد. شیوع کووید باعث وضع 
قرنطینه های دولتی، فرار کارکنان و اعتراضات 
خشونت آمیز آنها در کارخانه ژنگژو شد که به 

آیفون سیتی معروف است.
اپل پیش بینی کرده است به دلیل این اختالالت، 
امسال تعداد کمتری آیفون به بازار عرضه شود. 

تحلیلگران متعدد برآوردشان از میزان عرضه 
مدلهای جدید آیفون به بازار را پایین تر برده اند. 
موسســه یوبی اس ماه جاری اعالم کرد عرضه 
مدلهای آیفون ۱۴ ممکن اســت ۱۶ میلیون 
دســتگاه کمتر از حد انتظار باشد. فاکسکان 
اطمینان داده که وضعیت تحت کنترل درآمده 

و تولیدش تا پایان سال بهبود پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چین قرنطینه کووید 
را به بعضی از شــهرها از جمله ژنگژو برگرداند 
که مقامات آن روز یکشنبه پایان فوری تست 
اجباری کووید برای ورود بــه اتوبوس، مترو، 
تاکسی و مکانهای عمومی را برای افرای که از 
شهر خارج می شــوند یا به کافه های اینترنتی 

می روند، اعالم کرده بودند.

وجود ۱۴ بلوک اکتشافی نفت و گاز در ایران

اگر سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اید، بخوانید!صعود قیمت نفت با آغاز تحریم های روسیهنسخه نظامی استارلینک رونمایی شد
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نیاز تولید 
به نوآوری

همیشــه احیای واحدهای 
تولیدی راکد نمی تواند به 
اهداف تعیین شــده دست 
پیدا کند. واحدهایی که به 
دلیل نبود فن آوری و نوآوری از چرخه تولید خارج 
شده اند نیازی برای بازگشت به چرخه فعالیت در 
آنها دیده نمی شود. دولت می بایست این نکته را 
مدنظر قرار دهد. به جای اتالف ســرمایه و هزینه 
کرد کالن می توان در راه اندازی واحدهای جدید با 

نوآوری های جدید...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

2متن کامل  د ر صفحه ۴
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بازار داغ خرید و فروش 
سهمیه دالر

افزایش هزینه مسکن و 
بهداشت کارگران

شامخ کل اقتصاد در آبان ماه با افت 2.8 واحدی به 47.39 واحد رسید

رکود  سنگین  در  بنگاه ها
صفحه2

صفحه۴

احیای  تولید  یا  اتالف  منابع؟
برای   احیای   واحدهای   راکد   از   ابتدای   سال   تا پایان   آبان 

بیش   از   سه   هزار  میلیارد   تومان   سرمایه گذاری   انجام   شده   است

با وجود هشدار مسئوالن نسبت به اجاره کارت ملی به 
دالالن برای خرید دالر سهمیه ای مبنی بر قطع یارانه 
و اخذ مالیات، همچنان تقاضا برای خرید و فروش 
سهمیه دالر وجود داشته و حتی مشاهدات از افزایش 
این امر حکایت دارد. به گزارش ایســنا، با افزایش 
قیمت ها در بازار ارز و تمایل افراد به فروش سهمیه 
دالری خود به دالالن، مسئوالن قضایی نسبت به 
تبعات پولشویی و قاچاق این موضوع هشدار دادند و 
طبق گفته آن ها خرید ۲۰۰۰ دالر سهمیه ای معیار 
تعیین یارانه و مالیات اســت. با این حال، همچنان 
بازار اجاره کارت ملی و خرید سهمیه دالر داغ است 
و مشاهدات امروز از بازار ارز نیز این موضوع را تایید 
می کند به گونه ای که بر تعداد خریداران سهمیه دالر 

نسبت به هفته گذشته افزوده...

چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان ســال، رشــد 
تورمی مسکن و بهداشــت که هزینه های سنگین 
دارو و درمان را دربرمی گیرد، کنترل می شود تا در 
نیمه ی اول سال بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ 
تورم خوراکی ها که همچنان نرخ صعود ماهانه ی آن 
حدود ۲ درصد است، چگونه کنترل و سپس منفی 
می شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟ معاون 
وزیر اقتصاد در اظهاراتی در دوازدهم آذر از کاهش 
تورم خبر داد: »مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول 
سال ۱۴۰۲ می بینند.«سید محمدهادی سبحانیان 
با طرح موضوع »مهار و کنترل نقدینگی«، در باره 
اثرات آن می گوید: »البته شاهد آن هستیم که پس از 
تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه ها روند 

رشد شتابان تورم کاسته...

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشــف مخزن جدید نفتی در 
جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: با استفاده از روش های جدید اکتشاف 
نفت توسط شرکت های دانش بنیان در جنوب غربی کشور مخازن نفتی 

جدیدی کشف شده است.
به گــزارش ایســنا، مهدی فکــور امروز در نشســت خبــری با بیان 
اینکه در یک ســال گذشــته اقداماتی در اکتشــاف نفت و گاز انجام 
شده اســت، اظهار کرد: بر اساس مطالعات ســازمان های بین المللی، 
در آینده سه  کشــور ایران، روســیه و عراق بیشــترین اکتشافات را 
 خواهنــد داشــت و اکتشــاف ســایر کشــورهای منطقه بــه پایان 

می رسد.
وی با بیان اینکه حوزه های رســوبی در جنوب زاگرس هستند، ایران و 
عراق باالترین پتانسیل کشف نفت و گاز را خواهند داشت، گفت: حجم 
 هیدروکربوری که برای ایران در نظر گرفته  شــده معادل ۱۶ میلیارد 

بشکه است.

کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غرب ایران



اقتصاد2
ایران

سازوکار عرضه خودروهای وارداتی 
در بورس کاال تعیین شد

در نشست کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور، سازوکار عرضه 

خودروهای وارداتی در بورس کاال تعیین شد.
بر اساس تصمیمات کارگروهی متشکل از وزرای 
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که با هدف 
تعیین ســازوکار عرضه خودروهای وارداتی در 
بورس کاال تشکیل شده بود، مقرر شد قیمت پایه 
عرضه در بورس کاال بر مبنای قیمت تمام شده وارد 
کننده و ســود منصفانه از سوی سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین  شود.
همچنین قرار شد سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت 
تمام شده خودرو باشد. این ۱۵ درصد شامل سود 
وارد کننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی 
و خدمات پس از فروش، توســعه شبکه خدمات 
پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه 

شبکه است.
ســود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و 
واردات ســال ۱۴۰۱ و مابه التفاوت قیمت کشف 
شده در بورس کاال با قیمت مصوب سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان )قیمت پایه( 

تعیین می شود.
حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات 
صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه های 
مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص به صورت کامل 
توســط وارد کننده پرداخت می شود. همچنین 
مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس 
کاال، پس از فروش، توسط بورس کاال محاسبه و به 

خزانه دولت واریز می شود.
باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مصوبه 
هیات وزیران »خودروهای وارداتی صرفاً در بورس 
کاال عرضه می شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای 
وارداتی برحسب ارزش )فوب( با تصویب وزرای 
عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده )۱9( آئین نامه 
داخلی هیأت دولت به گونه ای تعیین می شود که 
مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس 
کاال معادل سود عادالنه باشــد. کارگروه مذکور 
مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان 
ترخیص و تعیین ســود بازرگانی قطعی در زمان 

فروش است.

بازار داغ خرید و فروش سهمیه دالر
با وجود هشدار مسئوالن نسبت به اجاره کارت 
ملی به دالالن برای خرید دالر سهمیه ای مبنی 
بر قطع یارانه و اخذ مالیات، همچنان تقاضا برای 
خرید و فروش سهمیه دالر وجود داشته و حتی 

مشاهدات از افزایش این امر حکایت دارد.
به گزارش ایســنا، با افزایش قیمت ها در بازار ارز 
و تمایل افراد به فروش ســهمیه دالری خود به 
دالالن، مسئوالن قضایی نسبت به تبعات پولشویی 
و قاچاق این موضوع هشــدار دادند و طبق گفته 
آن ها خرید ۲۰۰۰ دالر سهمیه ای معیار تعیین 
یارانه و مالیات اســت. با این حال، همچنان بازار 
اجاره کارت ملی و خرید سهمیه دالر داغ است و 
مشاهدات امروز از بازار ارز نیز این موضوع را تایید 
می کند به گونه ای که بر تعداد خریداران سهمیه 
دالر نسبت به هفته گذشته افزوده شده و بیشتر 
مبادالت در بازار ارز مبتنی بر خرید ۲۰۰۰ دالر از 

صرافی ها و فروش آن متمرکز است.
در این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که دالالن 
سهمیه دالر را از ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان می خرند. 
البته، خرید دالر سهمیه ای در صرافی ها منوط 
به نوبت گیری در ســامانه برخط بازار متشکل 

ارزی است.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت قیمت ها در بازار 
امروز ارز نیز نشان می دهد که نرخ خرید دالر در 
تابلوی صرافی ها معادل ۳۴ و ۴۰۰ هزار تومان تا 
۳۴ هزار و ۷۰۰ هزار تومان نمایش داده می شود.

نرخ فروش دالر در صرافی ها نیز از ۳۵ هزار تومان 
تا ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان متغیر است.

عالوه بر این، نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی ها 
نیز معادل ۳۶ هــزار و 9۰۰ تومان نمایش داده 
می شــود و نرخ فروش یورو هم ۳۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان است.مشــاهدات از بازار غیررسمی نیز 
حاکی از آن است که دالر ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می شود و نرخ 
فروش این ارز نیز از ۳۶ هزار تومان تا ۳۶ هزار و 

۴۰۰ تومان متغیر است.
اظهارات فعاالن ارز درباره آینده بازار بیانگر این 
است که تحوالت بازار غیرقابل پیش بینی است 
اما نرخ دالر در محدوده ۳۶ هزار تومان به تثبیت 

نسبی رسیده است.

اخبار

مرکز پژوهش های اتاق ایران 
از رسیدن شــامخ اقتصاد به 
۴۷.۳9 واحد خبر داده که ۲.۸ 
واحد کمتر از مهرماه اســت. 
افت این شاخص بیش از هر 
چیز نتیجه کاهش میزان فعالیت های ناشی از رکود در 

بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی است.
گزارش شامخ آبان ماه شــامل دوره سی وهشتم طرح 
شــاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد و گزارش 
دوره پنجاهم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت 
توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی 

از فعاالن و بنگاه های اقتصادی منتشر شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد در آبان ماه به رقم ۴۷.۳9 واحد رسیده که ۲.۸ 
واحد کمتر از شامخ مهرماه اســت. با این میزان افت، 
شاخص آبان ماه به کمتر از ۵۰ واحد نزول کرده و درواقع 
از کاهش میزان فعالیت های کســب وکارها و افزایش 
رکود دارد. در این ماه به جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل 
سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر 

مؤلفه های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده اند.
طبق این گزارش، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در آبان مــاه به واســطه رکود فعالیــت در بخش های 
ســاختمان و خدمات و کشــاورزی به کمترین میزان 
۱۵ ماه اخیر )به غیراز فروردین ماه( رســیده و شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه 
پیاپی و با شیب بیشــتری افت کرده است. همچنین 
در آبان ماه شــاخص میزان صــادرات کاال یا خدمات 
برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان 
 فروش کاالها و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی افت 

کرده است.
در آبان ماه، شــرایط بخش صنعت باوجــود اثرپذیری 
فعالیت های این بخش از تحوالت اقتصاد کالن، اندکی 
مســاعدتر بوده و فعالیت های صنعتی با رشــد بسیار 
اندک روبرو بوده اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص 
موجودی مواد اولیه خریداری شده برای چهارمین ماه 
پیاپی کاهشی بوده و هم زمان شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی کاهشی و البته 
با شدتی کمتر، افت کرده است. ضمن اینکه در آبان ماه، 
شاخص میزان فروش محصوالت بخش صنعت نیز برای 
پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شــده؛ اما در 

مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۴۷.۳9 محاسبه شده 
است و در مقایسه با ماه قبل کاهش در میزان فعالیت های 
کسب وکارها و رکود را نشان می دهد. در این ماه به جز 
مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی کمتر 

از ۵۰ بوده اند.
شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار در آبان ماه 
)۴۶.۲۴( کاهش داشته و از شهریورماه ۱۴۰۰ به کمترین 
میزان ۱۵ ماه اخیر )به غیراز فروردین ماه( رسیده است. 
کاهش میزان فعالیت ها ناشی از رکود در بخش ساختمان 

و خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در آبان ماه 
)۴۳.9۱( برای دومین ماه پیاپی و با شــیب بیشــتری 
کاهش داشته اســت. این شــاخص در هر سه بخش 
کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و 

کشاورزی ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
آبان )۴۸.۸۸( کاهش داشته و به کمترین میزان ۸ ماه 
اخیر از فروردین ماه رسیده است. این کاهش بیشتر در 

بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز )۷۸.۴9( 
با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به 
باالترین مقدار ۵ ماهه خود از خردادماه رسیده است و 
بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات و کشاورزی 
بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش 
محصوالت )۵۵.۴۷( با شــیب کمتری نســبت به ماه 
قبل افزایش داشته است. بر اســاس گزارش مرکز آمار 
ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان نرخ تورم 
نقطه ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۳ واحد 
درصدی به ۶۷.۷ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۳۶.9 درصد 

رسیده است.
شــاخص میزان صادرات کاال یا خدمــات در آبان ماه 
)۴۵.۶9( همچنان برای پنجمین ماه پیاپی کاهشــی 
است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش 

داشته است.
شــاخص میزان فروش کاالها یا خدمــات در آبان ماه 
)۴۸.۲۱( برای دومین ماه پیاپی در رکود بوده اما شدت 
کاهش کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. این 
شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش 
همراه بوده اما فعاالن بخش ساختمان افزایش فروش را 

به ثبت رسانده اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده )۵۲.۶۲( در مقایســه با ماه قبل با شدت 
بسیار کمتری افزایش داشته است. علی رغم انتظارات 
خوش بینانه به بهبود فعالیت ها در بخش صنعت، فعاالن 
اقتصادی در بخش ســاختمان، انتظار کاهش شدید 

فعالیت ها را در آذرماه دارند.
به طورکلی در آبان ماه شرکت ها همچنان با کاهش شدید 
تقاضا به ویژه در بخش خدمات و کشــاورزی و کاهش 
در میزان فروش روبرو هستند. همانند ماه قبل کمبود 
نقدینگی و اتفاقات اخیر کشــور در این روند کاهشی 
تأثیرگذار بوده است. از ســوی دیگر روند صعود نرخ ارز 

با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای 
فعاالن اقتصادی مشکل می کند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی 
نشده( در آبان ماه عدد ۵۲.۴9 به دست آمده است، که 
نشان می دهد فعالیت های بخش صنعت با رشد بسیار 
اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی 
افزایش داشته است. در آبان همه مؤلفه های اصلی شامخ 
بخش صنعت به غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و 
موجودی مواد اولیه عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده اند. در 
میان رشته فعالیت های صنعتی، صنایع پوشاک و چرم با 

بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبرو بوده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در آبان ماه 
)۵۴.۱۰( تقریباً مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار 
جزئی نسبت به مهرماه )۵۴.۸۶( کمتر است. هرچند با 
توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید 

منجر به افزایش موجودی انبار شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در آبان ماه 
)۴9.۸۶( برای دومین ماه پیاپی کاهشی است اما شدت 
آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقیده فعاالن اقتصادی 
عالوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ 
ارز و اتفاقات اخیر کشور و همچنین در برخی از فعالیت ها 

قطعی اینترنت نیز در کاهش تقاضا مؤثر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در آبان ماه 
)۴۸.۸۱( برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت 
به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان 
نشــان دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعاالن 
اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده تا 

بنگاه ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
شاخص میزان اســتخدام در آبان )۵۲.۸9( نسبت به 

مهرماه اندکی افزایش داشته است.
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان ماه )۷۴.99( 
به بیشــترین میزان ۵ ماهه اخیر رسیده است. افزایش 
شــدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر 

داشته است.
شــاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه 
)۵۳.۲۷( همچنان افزایشی است اگرچه شدت افزایش 
آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی 
گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی 
انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان 
صادرات کاال در آبان مــاه )۴۸.۷۳( برای پنجمین ماه 
پیاپی همچنان روند کاهشی دارد و عدد آن تقریباً مشابه 

ماه قبل است. شاخص قیمت محصوالت تولیدشده در 
آبان ماه )۵۳.۰۵( افزایش داشــته و به بیشترین مقدار 
۵ ماهه اخیر از تیرماه رسیده اســت. به عقیده فعاالن 
اقتصادی به دلیل کاهش میزان تقاضا، علی رغم هزینه 
زیاد نهاده های تولید، همچنان محصوالت خود را با سود 

کمتر بفروش می رسانند.
شاخص میزان فروش محصوالت در آبان )۴9.9۶( برای 
پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شده است اما در 
مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. کاهش 
تقاضا و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش میزان فروش 

شرکت ها شده است.
شــاخص انتظارات تولید در ماه آینده )۵9.9۶( تقریباً 
مشابه ماه قبل است به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده 
است. اگرچه همچنان نشان دهنده خوش بینی فعاالن 

بخش صنعت برای آذرماه است.
به طورکلی در آبــان ماه، در بخــش صنعت همچنان 
شــرکت ها با کمبود تقاضای ناشــی از کاهش قدرت 
خرید و اتفاقات اخیر کشور روبرو هستند و میزان فروش 
شــرکت ها با کاهش روبرو اســت که منجر به افزایش 
موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز 
و کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت ها در تأمین مواد 

اولیه با مشکل روبرو باشند.

مشــکالت اصلی از دید برخی از فعاالن 
اقتصادی در آبان ماه 1401

- افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم موردنیاز 
و قیمت انرژی باعث افزایش هزینه های تولید شده است. 

)مواد شیمیایی(
- مســائل اجتماعی و نارضایتی ها در جامعه بر فروش 
شرکت ها تأثیر منفی گذاشته است و بسیاری از مشتریان 
برای خرید دســت نگه داشته اند. از ســوی دیگر روند 
صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تأثیر داشته است. 

)صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و..(
- افزایش هزینه های مواد اولیــه داخلی باعث افزایش 
هزینه تولید شده اســت، این در حالی است که قیمت 
محصوالت وارداتی کمتر است و در نتیجه صنایع وابسته 
)فوالدی( از محصوالت وارداتی اســتفاده می کنند که 
این باعث کاهش سود شده است. )صنایع فرآورده های 

نفت و گاز(
- کمبود نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه در اکثر صنایع 

وجود دارد. )صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی(
- واردات محصوالت مشابه از چین باعث کاهش فروش 
در بعضی از شرکت ها شده است. )صنایع کانی غیرفلزی(
- اختــالل در اینترنت باعث کاهش فــروش و ریزش 

مشتریان شده است. )صنایع چوب، کاغذ و مبلمان(
- اعتراضات اخیر در وضعیت مرزها و کاهش صادرات 
به عــراق تأثیرگذار اســت. )صنایع ماشین ســازی و 

لوازم خانگی(
- خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه سازان فشار 
می آورند. اما قطعه سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از 
طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند 
و فرآیند دریافت مطالبات به ویژه از زمانی که خودروساز 
از طریق سیســتم بانکی و در قالب اعتبار اســنادی و 
تفاهم نامه، پول را به قطعه ساز می دهند که با توجه به عدم 
همکاری بانک ها در این مطالبه گری، تأمین نقدینگی 
زمان بر شده است. )صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته(

- وصول مطالبات از طرف شرکت نیروی برق با تأخیر 
روبرو است که عدم ثبات نرخ ارز نیز این موضوع را تشدید 

کرده است. )صنایع فلزی(

شامخ کل اقتصاد در آبان ماه با افت 2.8 واحدی به 47.39 واحد رسید

رکود سنگین در بنگاه ها

رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
جزئیاتی از نحوه اجرای توافقنامه 

تجارت ترجیحی با پاکستان
رئیس ســازمان توســعه تجارت توضیحات 
جدیدی از نحــوه اجــرای توافقنامه تجارت 

ترجیحی با پاکستان ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت چند 
روز قبل اعالم کرد که پس از چند سال توقف، 
ســرانجام تجارت ترجیحی ایران و پاکستان 
که توافق برای آن اوایل دهه ۸۰ نهایی شــده 
بود به مرحله اجرا خواهد رسید. در چارچوب 
این توافق، دو طرف بــرای صادرات و واردات 
برخی کاالها، تخفیفات گمرکی نهایی کرده و 
مقدمات الزم برای افزایش تجارت مشترک را 
فراهم خواهند کرد. موضوعی که طبق اعالم 
رئیس ســازمان توســعه تجارت می تواند به 
افزایش ۱۰۰ درصدی صــادرات ایران به این 

کشور منجر شود.
علــی رضا پیمــان پاک ا اشــاره بــه وجود 
موافقتنامه تجــارت ترجیحی با پاکســتان 
افزود: این موافقنامه از گذشــته برای حدود 
۴۰۰ قلم کاال وجود داشته تا دو کشور با ارائه 
تخفیــف گمرکی موجب افزایــش تجارت و 

دادوستد میان تجار شوند.
پیمان پاک دلیل اجرایی نشدن این موافقتنامه 
در سال های گذشــته را اعمال ممنوعیت ها 
از جمله برخــی ممنوعیت هــای ایران روی 
کاالها عنوان کــرد و اجرای موافقتانه تجارت 
ترجیحــی را یکی از ابزارهای اصلی توســعه 

تجارت دانست.
وی با بیــان اینکه قبــل از امضــا و اجرای 
موافقتنامه های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، 
مجموعه هایــی ماننــد موسســه مطالعات 
بازرگانی، اتحادیه ها و انجمن ها آنها را مطالعه 
و بررسی می کنند، تاکید کرد: مجموع نظرات 
کارشناسی مشخص می کند که موافقتنامه 
مذکور به نفع کشــور است و موجب صادرات 

می شود یا به ضرر کشور و موجب واردات.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به عنوان 
مثال مطالعات نشان می دهد با اجرای موافقتانه 
تجارت ترجیحی با پاکستان ما یک افزایش چند 

۱۰۰ درصدی صادرات خواهیم داشت.
وی یکی از عوامــل رونق نیافتــن تجارت با 
پاکستان را اجرا نشدن این موافقنامه عنوان 
کرد و افزود: به طور مثال در موضوع محصوالت 
کشاورزی ما به علت ممنوع کردن واردات ۳۰ 
هزار تن نارنگی از پاکستان خود را از صادرات 
۷۰۰ هزار تن ســیب به این کشــور محروم 
کردیم. در تجارت هر دو کشــور می خواهند 
محصولی را صادر و محصول دیگر را وارد و بر 

اساس منافع خود حرکت کنند.
پیمان پاک خاطر نشان کرد: این موافقتنامه 
تنها در حوزه کشــاورزی افزایش چند ۱۰۰ 
درصدی صادرات را موجب می شود، رشدی 
که بخاطــر چند واردات کوچــک جلوی آن 

گرفته شده بود.
 وی بــا تاکید بــر اینکــه منافع کشــور در 
موافقتنامه های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی 
رعایت می شود تا تبدیل به وارد کننده صرف 
نشــویم گفت: در دولت جدید بحث بازنگری 
روی موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه را 
داریم و معتقدیم این موافقتنامه ما را تبدیل به 

واردکننده می کند و باید اصالح شود.
رئیس سازمان توســعه تجارت موافقتنامه های 
با کشور چین را نیز مشــمول بازنگری دانست و 
گفت: در حوزه اوراسیا این موافقتنامه تجارت آزاد 
و ترجیحی موجب می شود تا چندین میلیارد دالر 
صادرات داشته باشیم چرا که این کشورها تولید 

خاصی روی کاالهای مدنظر در توافقنامه ندارند.
وی تاکید کــرد: در خصوص پاکســتان نیز 
واقعیت این اســت که در بخــش صنعتی و 
تولیدی نقطه قوتی ندارند که بگوییم می آیند 
بازار ما را می گیرند. اما در حوزه لوازم خانگی، 
خودرو و لــوازم صنعتی یک جریــان کاال به 

پاکستان که یک بازار خوب است، داریم.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، پیمان 
پاک مشــخصا در خصوص خبر آزاد شــدن 
واردات کیف، کفش و منسوجات از پاکستان 
و تاثیر آن بر تولید داخل گفت: نکته مهم این 
است که همین امروز ۸ میلیارد دالر نیاز کیف، 
کفش و منســوجات حوزه اوراسیا است که 
تاکید دارند از ایران وارد کنند. بنابراین نه تنها 
بازار داخل خودمان ایــن گنجایش رقابت را 
دارد بلکه بازار کشورهای اطراف )اوراسیا( نیز 
خواهان محصول هستند. ما باید فضایی تعریف 
کنیم تا بازار اطراف را بگیریم و کاالیی که می 

خواهند تهیه کنیم.

خبر
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قیمت دالر روز گذشته سه شنبه ۱۵ اذر ماه درجا زد 
و قیمت طال ۱۸ عیار و سکه ریزش کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز گذشته سه 
شنبه ۱۵ آذر ماه در تهران نوسان اندکی را ثبت کرد و 

در مقایسه با روز قبل رنج بود. 
به نظر می رســد ثبات قیمت دالر در هرات و عقب 
نشینی اسکناس آمریکایی در بازار سلیمانیه موجب 
شد، که دالر سوخت کافی برای صعود یا نزول نداشته 
باشد. از سوی دیگر ثبات نرخ حواله درهم نیز باعث 
شد  نرخ دالر تهران روز گذشته در همان محدوده روز 

گذشته درجا بزند. 
 به عقیده بسیاری از فعاالن ارزی بازار تهران، فضای 
حال حاضر معامالت ناشــی از حضور پر قدرت نهاد 
بازار ساز در معامالت ارزی است. این افراد بر این باورند 
که ترکیب تسهیل گری های صورت گرفته در فرآیند 
خرید ارز رسمی در کنار اجرای سیاست های بازدارنده  
سبب شده از حجم معامالت بازار آزاد  کاسته شده و 
در نتیجه آرامشی نسبی در معامالت بازار برقرار شود.

قیمت دالر صرافی ملی سکته کرد!
در سمت رسمی بازار روز گذشته هم سایت صرافی 
ملی  مانند روز گذشته قیمت جدید خرید و فروش 
دالر را اعالم نکــرده بود. صرافی ملــی در چند روز 
گذشته قیمت اعالم نکرده است.آخرین قیمت خرید 
دالر  صرافی ملی که در دو سه روز اخیر اعالم شده  بر 
این اساس قیمت خرید دالر آمریکا ۳۳ هزار و ۲۳۳ 
تومان بود و قیمت فروش دالر آمریکا ۳۳ هزار و ۵۶۷ 

تومان اعالم شد.

نرخ دالر متشکل  روز گذشته در کانال ۳۴ هزار تومان 
معامله شد. روز گذشته هر برگ اسکناس آمریکایی 
در بازار یاد شده در محدوده ۳۳ هزار و ۸۴۵ تومان به 

کار خود پایان داده بود. 

نوسان محدود دالر توافقی 
نرخ دالر توافقی هم  ظهر روز گذشــته در مقایسه 
با قیمت بســته شده روز گذشــته نوسان صعودی 
محدودی را ثبت کرد. هر برگ اسکناس آمریکایی در 
بازار روز گذشته به صورت توافقی در زمان نوشتن این 

گزارش ۳۴ هزارو ۵۸۸ تومان معامله شد. 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته بر روی ۱۷۷۱ 
دالر قرار گرفت که در مقایســه با دیروز ثابت بود.در 
بازار داخلی ایران هم روز گذشته قیمت طال ۱۸ عیار  

کاهش یافت اما قیمت سکه ثابت ماند. 

قیمت طال و سکه ریخت
قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته برخالف روز گذشته 
ریزش کرد. نرخ طال روز گذشته در محدوده ۱ میلیون 
و ۵۸۱ هــزارو ۴۰۰ تومان به فروش رســید که در 
مقایســه با روز قبل ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش را 
نشان می دهد.  قیمت سکه روز گذشته در مقایسه 
با روز قبل  ریزش کرد. بازار سکه  دیروز شاهد جهش 
قابل توجه قیمت سکه بود. سکه بازان  روز دوشنبه از 
نیمه کانال ۱۷ میلیون تومان عبور کردند.قیمت هر 
قطعه سکه امامی عصر دیروز در مقایسه با روز یکشنبه 
نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان گران شد و به یک قدمی 

۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

شاخص کل بورس در پایان معامالت روز گذشته با 
افت ۴ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۴۰9 هزار 
واحدی رسید. شــاخص کل بورس در معامالت روز 
گذشته )ســه شــنبه ۱۵ آذر( با افت ۴ هزار و ۱99 
واحدی همراه بود و به رقم یک میلیون و ۴۰9 هزار 
واحد رســید. شــاخص کل هم وزن با رشد ۱۶۱۶ 

واحدی به رقم ۴۱۶ هزار و ۱9۰ واحدی را ثبت کرد.
همچنین نمادهای میدکو، کگل، فارس، وپاسار، فملی، 
رمپنا و شتران نسبت به سایر نماد ها بیشترین تاثیر را 
روی شاخص گذاشتند. نمادهای خگستر، خودرو، 
خساپا، شستا، غزر، وساپا و دانا پر تراکنش های بازار 
بودند.  در پایان معامالت فرابورس نیز شاخص کل با 
۳۰ واحد افت به رقم ۱۸ هزار و ۶۱۰ واحد رســید و 
نمادهای دی، سمگا، گدنا، کرمان، فرابورس، فتوسا 

و تلیسه پر تراکنش های بازار بودند. 

حرکت شاخص های اصلی بورس در دو 
جهت مخالف

در روزی که شــاخص کل ۳ دهم درصد نزول کرد، 
شاخص هم وزن ۳ دهم درصد رشد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز سه شــنبه 
پانزدهم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل ۴ هزار و ۱99 واحد افت کرد و به 

رقم یک میلیون و ۴۰9 هزار و ۴۰۴ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد هزار و ۶۱۶ 
واحدی در ســطح ۴۱۶ هزار و ۱9۰ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۰ واحد 
پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۱۰ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشته نمادهای »میدکو«، »کگل« و »وپاسار« بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای 
»فارس«، »خــودرو« و »فخاس« بیشــترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »سمگا«، 
»مارون« و »هجرت« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »آریا«، »بپاس« و »صبا« بیشترین 

تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگســتر 
صدرنشین است و خودرو و خساپا در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، سمگا و گدنا 
پرتراکنش  ترین نمادها هســتند.  روز گذشته ارزش 
معامالت کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۷۲۴ میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در 
بازار ثانویه ۲ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان بود که ۳۶ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.   
روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش یک 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۴۳۰ 

میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه 9۶ نماد صف خرید داشتند و ۲۲ 
نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های 
خرید با رشد ۳۸ درصدی به ۲۷۵ میلیارد تومان رسید 
و مجموع ارزش صف های فــروش ۲۵ درصد افزایش 
یافت و ۱۸۸ میلیارد تومان بود. در پایان معامالت روز 
گذشــته ارزش صف های خرید در رقم ۱۷۳ میلیارد 

تومان ایستاد و بازار با مازاد تقاضا بسته شد. 

حضور پرقدرت بازارساز در معامالت ارزی

قیمت دالر درجا زد
افت 4 هزار واحدی شاخص کل

بورس سرخپوش شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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نماینده مردم شــرق مازندران در مجلس شورای اسالمی خواستار 
افزایش سیاســت های حمایتی دولت در قبال برنــج کاران داخلی 
شد. غالمرضا شریعتی گفت: تقویت سیاست های حمایتی دولت از 
برنجکاران موجب افزایش انگیزه برنج کاران و تحقق خودکفایی در 

بخش کشاورزی می شود.
وی با اشــاره به دپوی ۶۰۰هــزار تن برنج ســفید در کارخانه های 
شــالیکوبی مازندران افزود: برنج کاران در پاســخ بــه ندای دولت 
این میزان محصــول را تولید کردند؛ دولت باید بــا حمایت از آنان 
نگرانی های فزاینــده زارعان را رفع کند. عضــو مجمع نمایندگان 

مازندران با تاکید براینکه دولت باید با خرید تضمینی محصول برنج 
کاران به نگرانی های هرســاله کشــاورزان پایان دهد، تصریح کرد: 

اقتصاد شالی کاران متکی به محصول برنج است.
این مسئول ادامه داد: برنج در شــمار کاالی استراتژیک قرار دارد و 
تدوین سیاست حمایتی پایدار در قبال آن ضرورت دارد. شریعتی با 
اشاره به نگرانی های برنج کاران که امنیت اقتصادی آنان را به خطر 
انداخته است، خاطرنشان کرد: دولت باید با تشکیل کارگروه عملیاتی 
تدابیر چاره ساز را در خصوص فروش فوری برنج امسال اعمال کند. 
وی با بیان اینکه دولت باید بگونه ای عمل کند که کشاورزان دغدغه 

فروش محصول تولیدی خود را نداشته باشند، اظهار کرد: وضعیت 
بازار مرکبات امسال در بازار بحرانی است.

نماینده مردم شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه با اشاره به وضعیت آشفته 
بازار مرکبات در سال جاری، ادامه داد: با صادرات و خرید شبکه ای 
آن  توسط سازمان تعاون روستایی و فروشگاه های زنجیره ای می توان 
بخشی از مشکالت باغداران را حل کرد. عضو خانه ملت با تاکید بر 
وظیفه مندی وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صمت در این ارتباط 
افزود: موضوع برنج و مرکبات کشاورزان مازندرانی از سوی خانه ملت 

پیگیری می شود.

مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر نشان کرد: افزایش 
قیمت  سایر اقالم خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می شود که 
مردم سبد غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ 
به نظر می رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف افزایش پیدا 
 کرده باشد. رسول مژده شفق با اشاره به تاثیرات اصالح نظام یارانه ای 
بر عرضه و تقاضا ماکارونی، گفت: روند تولید و تقاضا برای ماکارونی 
بعد از آزادســازی نرخ آرد کاهش پیدا کرد اما از آنجایی که قیمت 
این محصول حدود 3 برابر افزایش پیدا کرد به همان نسبت مصرف 

کنندگان خرید را مدیریت کردند.
وی با بیان اینکه شــایعه افزایش نرخ ماکارونی پیش از اعمال آن از 
سوی تولیدکنندگان در جامعه مطرح شده بود، تصریح کرد: مردم 
برای کنترل نگرانی های خود اقدام به انبار کردن ماکارونی کردند و از 
آنجایی که این محصول خشک است می توان مدت زمان طوالنی آن 
را دپو کرد از این رو بخش قابل توجهی از مردم حداقل برای مدت 5 
تا ۶ ماه نیازشان را خریداری کردند و همین نکته باعث شد که تقاضا 

در سطح فروش کاهش پیدا کند.
به گفته مژده شــفق؛ قیمت ماکارونی 7۰۰ گرمی از 8 هزار و ۶۰۰ 

تومان 24 هزار تومان شــد البته 9 درصد مالیــات بر ارزش افزوده، 
هم باید به این نرخ اضافه شــود. شواهد بازار نشــان می دهد بعد از 
گذشت 7 ماه به شرایط مطلوب نزدیک  می شویم اما هنوز به آن نقطه 
نرسیده ایم چراکه افزایش نرخ در نیمه نخست سال رخ داده و تجربه 
نشان داده است که در این بازه زمانی کاهش مصرف داریم اما در نیمه 

دوم روند مصرف اصالح پیدا می کند.
مشــاور انجمن صنفی کارخانجــات ماکارونی خاطر نشــان کرد: 
ماکارونی همواره کاالی جایگزین در سبد مصرف خانوارها بوده است؛ 
به خصوص خانواده های متوسط رو به پایین. افزایش قیمت  سایر اقالم 
خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می شود که مردم سبد غذایی 
خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می رسد از 

اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف افزایش پیدا  کند.
وی افزایش تقاضا برای مصرف ماکارونی را حدود 2۰ درصد دانست و 
افزود: مصرف ماکارونی به طور معمول در سال 14۰۰ نزدیک به 7۰۰ 
هزار تن بوده و امروز به زیر ۶۰۰ هزار تن رســیده است و امیدواریم 
که در ماه های پایانی سال شرایط بهبود پیدا کند. اما افزایش مصرف 
در ماه های پایانی نمی تواند چندان تاثیرگذار باشــد و باید منتظر 

باشیم و ببینیم که سیاست  دولت برای ســال آتی چه خواهد شد. 
مژده شفق با اشاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده گندم و آرد برای 
مصرف کنندگان، گفت: فعاالن صنف ماکارونی به دولت پیشــنهاد 
دادند که این ارزش افزوده برای صنایع آردبر نیز حذف شــود که با 
حذف آن به مصرف کننده نهایی کمک می شود. وی 15 تا 29 درصد 
تولیدات داخلی ماکارونی را صادراتی دانست و افزود: عمده ماکارونی 
تولید شده به عراق، افغانستان و کشورهای آسیانه میانه و بخشی به 
آفریقا صادر می شود. افزایش قیمت به شدت در روند صادرات تاثیر 
گذاشته است چرا که قیمت در محصول صادراتی باید مزیت قیمتی 

داشته باشد. 
عالوه بر افزایش قیمت گمرک نیز نرخ پایه صادراتی را افزایش داد و از 
تنی 35۰ دالر به تنی ۶84 دالر رساند که این عدد صادرات را دشوار 
می کرد حدود 2۰ روز پیش گمــرک در این موضع تجدید نظر کرد 
و نرخ پایه صادراتی را به 55۰ دالر کاهش داد. مژده شفق در پایان 
بیان کرد: قیمت صادراتی از بازار تبعیت نمی کند و باید رقابت قیمتی 
حفظ شود تازمانی که این اصالح انجام نشده صادرات ما صفر شده 

بود به جز آن بخش هایی که از سال های گذشته تعهد کرده بودیم.

روند کاهش قیمت مرغ در بازار ادامه دارد و هر 
کیلو به قیمت 43 هزار تومان رســیده است که 
2۰ هزار تومــان زیر نرخ مصوب دولتی اســت. 
روند کاهش قیمت مرغ در بازار تهران همچنان 
ادامه دارد و روز گذشــته هر کیلو مرغ به قیمت 
43 هزار تومان رسید که 2۰ هزار تومان کمتر از 
نرخ مصوب دولتی است، این در حالی است که 
پیش از این قیمت 75 هزار تومان را هم دیده بود.

روند کاهش قیمت مرغ از چند هفته گذشــته 
شــروع شــده و ادامه دارد، این خبر خوشحال 
کننده برای مصــرف کنندگان اســت که این 
محصول پروتئینی بسیار مهم سبد خانوار خود را 

به قیمت ارزان تری خریداری کنند.
پس از اصالح ارز ترجیحی 42۰۰ تومانی، قیمت 
مرغ را ستاد تنظیم بازار کیلویی ۶3 هزار تومان 
اعالم کرد تا به نوعی بــا افزایش قیمت نهاده ها 

ضرر مرغداران جبران شــود اما تولید کنندگان 
می گویند قیمت که اکنون زیر نرخ مصوب دولتی 
رسیده است آنها را متضرر کرده است به حدی که 
ادامه این وضع را تهدیدی برای تولید می دانند. 
به طوری که اتحادیه مرغداران از مردم خواسته 
با ذخیره ســازی مرغ در منازل به تنظیم بازرا 

کمک کنند.
تولید کنندگان می گوینــد:  افزایش تولید مرغ 
درکشور و نیز کاهش تقاضا از سوی مردم عامل 
کاهش قیمت مرغ شده است شرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور هم در این شــرایط رکود مرغ 
منجمد را به بازار تزریق کرد و به رکود بیشــتر 
کمک کرد. اکنون بازار مرغ دو وجه دارد نخست 
مردم مصرف کننده است که از این وضعیت پایین 
قیمت خوشحال هستند و دوم تولید کننده که 

ناراضی اند و از نظر آنها تولید تهدید می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران 
گفت: در تمام میوه  هاي مورد نیاز شــب یلدا نه 
تنها کمبود نداریم، بلکــه مازاد بر تقاضاي بازار، 
عرضه وجود دارد و باید فکري به حال صادرات 
این مازاد نیاز کنیم. اسداله کارگر، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و ســبزي تهران عرضه میوه 
براي شب یلدا را بسیار مناسب خواند و توضیح 
داد: یلداي امسال، مازاد نیاز بر بازار میوه داریم، 
چرا که از ابتداي سال در تامین میوه بازار موفق 
عمل کردیم؛ به همین منظور با اعتماد به نفس 
مي گویم در این جشن باستاني، تامین نیاز بازار 

میوه هیچ مشکلي نخواهد داشت.
وي پیش بیني کرد تا آخر ســال افزایش قیمت 
محسوسي در بازار میوه رویت نخواهد شد و حتي 
در بعضي از اقالم امکان کاهش قیمت نیز ممکن 
است. کارگر در ادامه گفت: امسال باید به گونهاي 

برنامه ریزي کنیم که نیــاز داخل به طور کامل 
پوشش داده شود، سپس به فکر صادرات باشیم؛ 
چرا که مــازاد عرضه بازار، باعث ضرر کشــاورز 
خواهد شــد. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
ســبزي تهران گفت: اگر توانایي صادرات ایجاد 
شود کشاورز نیز تشویق مي شــود و انشااهلل به 
سمت افزایش تولید حرکت خواهیم کرد. کارگر 
گلشن آبادي اقدامات شهرداري دربارهي ایجاد 
غرفههاي فروش میوه را به ضرر میوهفروشــان 
دانســت و این اقدام را براي رقابت در بازار مضر 
دانســت. وي تصریح کرد: غرفههاي شهرداري 
با اجارهبهاي کم و ظرفیتهاي جاي پارک زیاد 
فعالیت میکنند، اما ســایر میوه فروشــان این 
امکانات را ندارند و از آنجا که هزینههاي خدمات 
در تهران بسیار باالست، اقداماتي از این دست، 

موجب فضاي ناعادالنه میشود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی:

حمایت دولت از برنج کاران ناکافی است

افزایش ۲۰ درصدی مصرف ماکارونی به دلیل تغییر سبد غذایی

کمبود میوه نداریم، به فکر صادرات مازاد باشیمقیمت مرغ هر کیلو 43 هزار تومان شد
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رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 
خاطر نشــان کرد: زمانی که امکان صادرات دام 
فراهم باشــد دامدار انگیزه ای برای فروش دام 
در بازار داخلی ندارد و ترجیــح می دهد که دام 
را در بازارهای خارجی عرضه کند تا دالر و دینار 
دریافت کند. علی اصغر ملکی با تایید خبر فروش 
راسته گوسفندی کیلویی 3۰۰ هزار تومان گفت: 
راسته گوسفندی بدون استخوان کیلویی 3۰۰ 
هزار تومان بفروش می رسد؛ این در حالیست که 
راسته گوسفندی پاک شده و آماده به سیخ باالتر 

از 3۰۰ هزار تومان عرضه می شود.
وی با بیان اینکه باال بودن قیمت راسته گوشت 
گوســفندی موضوع تازه ای نیست، افزود: شقه 
گوشــت گوســفندی کیلویی 22۰ هزار تومان 
بفروش می رســد. به گفتــه رئیــس اتحادیه 
فروشندگان گوشت گوســفندی؛ تقاضا همواره 
در میانه  ماه  ریزش می کند و در این میان تفاوت 
قیمت گوشــت و افزایشی شــدن قیمت ها در 
کاهش مصرف تاثیر ملموس گذاشــته اســت. 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با 
اشاره به تاثیر صادرات دام در افزایش نرخ گوشت 
گوسفندی در بازار، تصریح کرد: زمانی که امکان 
صادرات دام فراهم باشــد دامدار انگیزه ای برای 
فروش دام در بازار داخلی ندارد و ترجیح می دهد 
دام تولیدی اش را در بازارهای خارجی عرضه کند 

که دالر و دینار دریافت کند.
وی نســبتی بین افزایش نرخ گوشت و افزایش 
نرخ دام زنده برقرار کرد و ادامــه داد: اگر دام از 

کیلویی 2۰ هزار تومان باال برود قیمت گوشــت 
در بازار کیلویــی 4۰ هزار تومــان افزایش پیدا 
می کند. قیمــت دام در وهله نخســت افزایش 
پیدا کرده است که هم اکنون شاهد افزایش نرخ 
گوشت در بازار هستیم. ملکی با اشاره به افزایش 
نرخ نهاده ها در بازار، گفــت: قیمت جو کیلویی 
13 هزار تومان، یونجه کیلویــی 9 هزار تومان، 
کاه کیلویی ۶ هزار تومان شده است؛ تعذیه دام 
برای دامدار گران تمام می شود از این رو به ناچار 
برای جبران هزینه ها گران تر گوشت را بفروش 
می رســاند. از آنجایی که 9 ماه از سال گذشته و 
داشته های دام برای سال جاری رو به اتمام رفته 
است، همه این عوامل دست به دست هم دادند 
که شاهد افزایش نرخ گوشت در بازار باشیم. این 
فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که دامداران 
بر این باورند که فروش دام زنده کیلویی 72 هزار 
تومان نمی تواند هزینه های آنها را جبران کند چرا 
دام زنده کیلویی 72 هزار  باید گوشت آن کیلویی 
22۰ هزار تومان در بازار عرضه شود؟ گفت: من 
فروش دام زنده کیلویی 72 هزار تومان را تایید 
نمی کنم؛ دام زنده کیلویی 85 هزار تومان است. 
شــنیده ها حاکی از این مهم است که مسئوالن 
وزارت کشــاورزی در تالش اند که خروج دام را 
مدیریت کنند که دیگر دام از کشور خارج نشود؛ 
متاسفانه عالوه بر روند قانونی خروج دام از کشور 
در مناطق چون پیرانشهر دام به صورت قاچاق از 
کشور خارج می شود و همین مسائل تنش های 

بازار داخلی را تشدید کرده است.

رئیس اتحادیــه کبابي و حلیم و آشــپز تهران 
مهمتریــن عامــل موفقیت در کســب و کار را 
افزایش ارتقاء ســطح کیفیــت کار و محصول 
خوانده و بیان داشــت: براي رونق هر کســبي 
و فروش هر کاالیــي نیازمند ارائــه آیتم هایي 
 هســتیم که کیفیت حــرف اول را در میان آنها 

مي زند. 
هرچند بســیاري از فعاالن صنفي براي کسب 
موفقیت از تبلیغات زیادي اســتفاده مي کنند؛ 
اما معتقدم مهمترین تبلیغ مي تواند ارائه کاال و 
خدمات با کیفیت باشد. این مهم در تمامي امور 

اقتصادي سنخیت دارد.
حسین محمدي در ادامه گفت: در کنار کیفیت 
باال مي توان به قیمت هاي متعارف نیز اشــاره 
داشت. مشتري بخصوص در شرایط امروزي که 
سبد خانوار کوچک شده، آیتم مهمي که اول در 
نظر مي گیرد قیمت خدمات و کاالهایي است که 

انتخاب مي کند. وي تاکید کرد: اگر چه تا حدود 
زیادي به کسبه براي داشتن قیمت هاي افزایشي 
حق مي دهم؛ چرا که مواد اولیه را بســیار گران 
تهیه مي کنند و باید هزینه هاي مزد کارگر، اجاره 
بهاي محل کسب و حامل هاي انرژي را نیز اضافه 
کنیم اما با این وجود مي توانیم با مردم مدارا کنیم 
و قیمت ها را متعادل تر ارائه دهیم؛ تا هم رضایت 
خدا و هم رضایت مشتري را در پي داشته باشد. 
قطعاً با این تفکر، مشــتریان بیشتري را جذب 

خواهند کرد.
محمــدي در خصــوص بازرســي از واحدهاي 
صنفي زیرمجموعه اتحادیه نیز افزود: بازرسان 
اتحادیــه با آموزش هــاي الزمي کــه دیده اند 
بخوبي واحدهاي صنفي را مورد بازرســي قرار 
مي دهند. قطعاً در تالشــیم تا اعضاي صنف را 
 در راســتاي اجراي هر چه بهتــر قانون هدایت 

کنیم.

چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی 
مسکن و بهداشت که هزینه های سنگین دارو و درمان 
را دربرمی گیرد، کنترل می شود تا در نیمه ی اول سال 
بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ تورم خوراکی ها که 
همچنان نرخ صعود ماهانه ی آن حدود 2 درصد است، 

چگونه کنترل و سپس منفی می شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟
معاون وزیر اقتصــاد در اظهاراتــی در دوازدهم آذر از کاهش تــورم خبر داد: 
»مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال 14۰2 می بینند.«سید محمدهادی 
سبحانیان با طرح موضوع »مهار و کنترل نقدینگی«، در باره اثرات آن می گوید: 
»البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه ها 
روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می رود در صورت ثبات سایر شرایط 
و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی 

سال آینده نشان دهد.«

یک مدیر ارشد اقتصادی دولت اظهار می کند که نیمه ابتدایی سال بعد، اثرات 
کاهش تورم خود را نشان خواهد داد البته به شرِط »ثبات سایر شرایط و تشدید 
انضباظ پولی و مالی دولت« که در شــرایط موجود، شــاید محال باشد؛ با این 
حساب، مردم به خصوص دهک های فرودســت، پس از تحمل تورم برآمده از 
آزادسازی ارز و حذف یارانه ها، احتماال در نیمه ی ابتدای سال بعد، اثرات کاهش 
تورم را می بینند؛ اما سوال این اســت که چگونه؟ آیا قرار است قیمت  کاالها و 

خدمات کاهش یابد؟
این وعده  هنوز اثبات نشــده، ســواالت بسیاری برانگیخته اســت؛ یک کارگر 
حداقل بگیر شــهرداری در این رابطه می گوید: چطور قرار است در نیمه ی اول 
سال بعد تاثیر کاهش تورم را ببینیم؛ یعنی اجناس و خدمات را ارزان می کنند؟ 
مثاًل قیمت مرغ و برنج را که نرخ تنظیم بازار و رسمی آن، نجومی شده و مدیران 
وزارت اقتصاد این قیمت ها را تعیین کرده اند یا اینکه قرار است به صاحبخانه ها 
حکم شود که اجاره خانه ها کاهش یابد؟ معموال اول هر سال بسیاری از نرخ های 
رسمی با مجوز دولت باال می رود مثاًل حمل و نقل کرایه تاکسی؛ چطور چنین 

وعده ای می دهند؟

بهداشت و مسکن رکورددار تورم
آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال 14۰1، کرایه خانه 3۰ درصد گران 
شده است؛ همین یک قلم فشار زیادی روی دهک های فرودست که از داشتن 
خانه ی ملکی محروم اند، وارد آورده است؛ و این در حالیست که داده های مرکز 
آمار ایران برای آبان ماه، نشان از شکاف تورمی سنگین بین دهک ها دارد. براساس 
اعالم مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم 12ماهه در آبان ســال جاری به 44 
درصد رسید اما این متغیر برای دهک اول بیش از 5۰ درصد بوده است. تورم آبان 
برای دهک دهم، 41.7 درصد و تورم دهک اول، 5۰.2 درصد است؛ به عبارتی، 
فرودست ترین دهک درآمدی بیشترین فشار تورمی را در 12 ماه منتهی به آبان 

14۰1 متحمل شده است.
داده های آماری نشــان می دهد اگرچه به دلیل تخلیه بار تورمی، رشــد تورم 
خوراکی ها در پاییز امســال کندتر از تابســتان بوده اما تورم غیرخوراکی ها به 
خصوص در بخش خدمات اساسی مانند مسکن و بهداشت با سرعت بیشتری 
رشد کرده است؛ در واقع صعود تورم از خوراکی ها به غیرخوراکی ها منتقل شده 

است.
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته ی دســتمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشــور( در این رابطه می گوید: فنر تورم خوراکی ها به یک دلیل اصطالحاً شل 
کرده است چون دیگر قدرت خرید در اکثریت جامعه ی مصرف کنندگان وجود 
ندارد وقتی به یک نقطه ی سربه سر می رسیم، کشش بازار به انتها می رسد و دیگر 
امکان خرید به صفر نزدیک می شود؛ بنابراین وقتی تقاضایی نیست، تورم کند 
می شود؛ وقتی سفره ی کارگران هر روز کوچک تر از روز قبل می شود، نمی توانیم 

انتظار داشته باشیم صعود تورم خوراکی ها مثل ماه های ابتدای سال تداوم داشته 
باشد؛ این تاثیر خودبخودی عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد است و هیچ ربطی به 

سیاست های کنترل بازار ندارد.
تورم ماهانه گروه های »بهداشت و درمان« و »مسکن« در آبان ماه به ترتیب 4 
درصد و 3.7 درصد برآورد شده، این دو نرخ باالترین تورم های ماهانه رقم خورده 
در میان گروههای اساسی محسوب می شود. در میان گروه های اساسی باالترین 
تورم ماهانه رقم خورده به گروه بهداشــت و درمان تعلق دارد، تورم ماهانه این 
گروه در آبان 4 درصد به ثبت رسیده است. گروه »مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
سوخت ها« نیز با به ثبت رساندن تورم 3.5 درصدی در ماه دوم پاییز امسال در 
زمره باالترین تورم ها قرار دارد. البته تورم ماهانه مسکن و اجاره به تنهایی در آبان 

3.7 درصد برآورد شده است.
با این حساب، چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی مسکن و 
بهداشت که هزینه های سنگین دارو و درمان را دربرمی گیرد، کنترل می شود 
تا در نیمه ی اول سال بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ تورم خوراکی ها که 
همچنان نرخ صعود ماهانه ی آن حدود 2 درصد است، چگونه کنترل و سپس 

منفی می شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟

آیا مهار تورم ممکن است؟
فرامرز توفیقی در ارتباط با اظهارات معــاون وزیر اقتصاد، به تورم 5۰ درصدی 
دهک فرودســت که کارگران حداقل بگیر در زمره ی آن قرار می گیرند، اشاره 
می کند و می گوید: اگر همین تورم رســمی 5۰ درصدی را مالک قرار دهیم و 
این تورم را روی همان سبد معیشت رسمی 14۰1 که حدود 9 میلیون تومان 
بود )و چندان با واقعیت تطابق نداشــت( اعمال کنیم، امروز کمینه  هزینه های 
زندگی کارگران 14 میلیون تومان می شــود. حقوق ۶ میلیون و خورده ای در 
مقابل این 14 میلیون تومان یعنی فقط حدود 33 درصد هزینه های زندگی را 
پوشش می دهد؛ حال با این فشار معیشــتی که طبقه ی کارگر تحمل می کند، 
چطور قرار است تاب آوری معیشتی داشته باشد تا سال بعد اثرات کاهش تورم را 
ببیند؛ معاون وزیر اقتصاد چطور مدعی اثرات کاهش تورم در سال بعد می شود؛ 
اثرات کاهش تورم روی کدام مولفه ها؛ خوراکی ها، مسکن، بهداشت و درمان یا 

حمل و نقل؟
توفیقی ادامه می دهد: با ســبد حداقلی 14 میلیون تومانــی، کارگران در آبان 
حدود ۶7 درصد عقب ماندگی معیشتی دارند؛ این عقب ماندگی ماه بعد می شود 
حداقل ۶8 درصد، ماه بعدتر ۶9 درصد، و پایان سال حداقل7۰ درصد است؛ این 
عقب ماندگی حداقل 7۰ درصدی در آغاز سال بعد با چه مکانیسمی قرار است 
تقلیل یابد؟ افزایش نقدینگی نیز هر ساله خود را آخر زمستان نشان می دهد؛ آخر 
زمستان امسال، یک کارگر 7۰ درصد عقب ماندگی معیشتی دارد و این شکاف 
عظیم به سال بعد منتقل خواهد شد؛ کارگران قاعدتاً باید روی این رقم، اثرات 

کاهش تورم را ببیند.
در علم اقتصاد نمودار تورم، یک نمودار به هم پیوسته و بدون گسست است و تا زمانی 
که نرخ های تورمی منفی نشود، هر ماه، بار تورمِی انباشته ی ماه های قبل را بر دوش 
خواهد کشید؛ با تغییر سال و شروع یک سال جدید نیز گسست ساختاری در نمودار 
صعودی تورم رخ نخواهد داد؛ با این اوصاف، »مشــاهده ی اثرات کاهش تورم در 

نیمه ی اول سال بعد« بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.

News kasbokar@gmail.com

کمینه  هزینه های زندگی کارگران ۱۴ میلیون تومان شد

رشد تورمی مسکن و بهداشت کارگران

تاثیر محسوس صادرات و قاچاق دام بر بازار گوشت

قیمت دام زنده ۸۵ هزار تومان شد

افزایش هزینه ها دلیل افزایش قیمت است



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2649| چهار شنبه 16 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
64

ه  9
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

رما
  آذ

16
ه|  

شنب
ار 

چه
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

رونمايی ۱2 محصول دانش بنيان در نمايشــگاه 
تجهيزات آزمايشگاهی

معاون نوآوری و تجاری ســازی فناوری معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری از آغاز به کار نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی 
در روز ۱۹ آذرماه خبر داد و گفت: در این رویداد از ۱۲ محصول دانش بنیان 
رونمایی خواهد شــد. محمدحســین بهشــتی، رئیس دهمین نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت در نشست خبری امروز سه شنبه، 
۱۵ آذرماه با بیان اینکه دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران 
ساخت همزمان با بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری 
و فن بازار برگزار می شود، افزود: این نمایشگاه از سال ۹۲ آغاز به کار کرد و 
تاکنون ۹ دوره آن برگزار شده و دهمین دوره آن از روز شنبه، ۱۹ تا ۲۲ آذرماه 
در محل نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه در این دوره 
از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، ۲۹۶ شرکت در ۲۹۳ 
غرفه حضور دارند و بیش از ۹ هزار محصول را به نمایش می گذارند، اظهار 
کرد: در دوره نهم ۴۴۲ شرکت دانش بنیان حضور داشتند که ۱۸۷ میلیارد 
تومان حاصل فروش این شــرکت ها بود و از این میزان فروش، ۵۷ میلیارد 
تومان آن را معاونت علمی و فناوری به عنوان یارانه پرداخت کرده اســت.  
به گفته این مقام مســؤول، در دوره نهم میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر از خروج ارز با تولید محصوالت دانش بنیان و فروش آنها به دانشگاه ها و 

پژوهشگاه ها جلوگیری شده است. 
بهشتی، فروش ۹ دوره قبلی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران 
ســاخت را بیش از ۱۳۳۰ میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: فراخوان 
دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات از شهریور ماه سال جاری منتشر شد و 
طی آن ۶۱۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور )۳۳۸ شرکت دانش بنیان، 
۲۷۲ واحد فناور( اعالم آمادگی کردند که در نهایت ۲۹۶ شرکت با بیش 
از ۹ هزار محصول دانش بنیان در این نمایشگاه حاضر خواهند شد. ۵۰۰ 
محصول ارائه شده در این دوره از نمایشگاه در سطح یک فناوری هستند.   
رئیس دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با اشاره 
به حمایت های معاونت علمی از نمایشگاه تجهیزات، توضیح داد: پرداخت 
بخشی از هزینه خرید مراکز علمی و پژوهشی دولتی براساس سطح بندی 
محصوالت و حمایت معاونت از محصول ســطح اول ۴۰ درصد، محصول 

سطح دوم ۲۵ درصد و سطح سوم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. 
وی ارائه تسهیالت لیزینگ به خریداران محصوالت دانش بنیان را از دیگر 
حمایت های این معاونت نام برد و افزود: تسهیالت لیزینگ ۸ تا ۱۰ درصدی 
برای خریداران بخش خصوصی محصوالت شــرکت های دانش بنیان، از 
طریق خط اعتباری ۲۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی 
صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت می شــود، ضمن آنکه برای تشویق 
شرکت ها به توسعه فعالیت هایشان ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد 

کم توسط صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت خواهد شد. 
معاون نوآوری و تجاری ســازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری، اعطای جایزه ایران را از دیگر بخش های 
نمایشــگاه دهم تجهیزات  آزمایشــگاهی نام برد و گفت: از ســوی مرکز 
طراحی ایران با همکاری معاونت علمی دومین دوره جایزه طراحی ایران 
در حوزه های "تجهیزات آزمایشــگاهی و پزشــکی"، "آموزش، ورزش و 
سرگرمی"، "صنایع دســتی و بســته بندی"، "طراحی فضای نوآوری و 
فناوری" و "ماشین آالت صنعتی و تجهیزات کامپیوتر" برگزار خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات این جایــزه، اظهار کرد: در ایــن دوره از جایزه 
۱۰۸ طرح انتخاب شــدند و در مرحله دوم داوری، ۵۹ طرح انتخاب شده 
و در نهایت قرار است این جایزه به ســه طراح صنعتی اعطا شود.  معاون 
نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری، ادامه داد: در این دوره از نمایشــگاه از ۱۲ محصول 

دانش بنیان فناورانه رونمایی می شود.
وی یادآور شد: حضور انجمن ها و تشکل های دانشجویی و دانش آموزی با 
نمایش دستاوردهای فناورانه جوانان برای کسب آمادگی ورود به بازار در 
کنار شرکت های دانش بنیان و فناور در راستای تجاری سازی محصوالت از 

دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه محسوب می شود.

چند روستا به شبكه ملی اطالعات متصل شده اند؟
با اتصال ۳۳۷ روستای جدید دیگر به شبکه ملی اطالعات، تاکنون حدود 
۳۰ هزار خانوار از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند. طرح شبکه 
ملی اطالعات در کشــور از اواخر ســال ۱۳۸۴ مطرح و مهم ترین دلیل 
پیاده سازی این شبکه در آن سال  کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت 
اعالم شد. در سند »ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« آمده که 
شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه 
همه شبکه های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت های ارتباطی 
با مدیریت مستقل کاماًل داخلی، شبکه ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و 
شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد 
مردم است. در سال های بعد از ۱۳۸۴ عمال اجرای این طرح با کندی انجام 
می شد تا این که در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در 
اواخر همان دولت اعالم شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی 
شده است؛ اما این شتاب بخشی به روند اجرای این پروژه در دولت سیزدهم 
از مهم ترین اقدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اســت؛ بنابراین 
طرح شتاب بخشی به روند اجرای شــبکه ملی اطالعات، از مهرماه سال 

گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد.
در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی درباره آخرین وضعیت اتصال روستاها 
به شبکه ملی اطالعات اظهار کرد: برنامه توسعه پوشش اینترنت روستایی 
توسط همکارانم در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات همچنان با سرعت 
دنبال می شود. از ۱۶ مهر تا ۱۴ آذر تعداد ۳۳۷ روستا در پهنای جغرافیایی 
۲۷ استان کشــور به شــبکه ارتباطی متصل شــده اند که در مجموع آنها 
۲۹۷۵۸ خانوار با حدود ۱۰۳ هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت 
برخوردار شدند. از همکارانم در مدیریت توسعه ارتباطات روستایی)uso( و 
اپراتورهایی که زحمت اتصال این روستاها را به عهده داشتند قدردانی میکنم 
و این مسیر ادامه دارد. پیش از این هم ایرج روحی - مشاور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در توسعه ارتباطات روستایی و مجری طرح خدمات عمومی 
اجباری موسوم به USO – از انتصال بیش از ۱۵۰۰ روستای دیگر به شبکه 
ملی اطالعات خبر داده بود. وی ســهولت دسترسی به اینترنت پرسرعت و 
افزایش کاربردهای فناوری اطالعات و مطالبات مردم در استفاده از شبکه 
اینترنت پرسرعت را دلیل افزایش آمار روستاها عنوان کرد. روحی معتقد بود 
باال رفتن هزینه ها برای تهیه تجهیزات توسط اپراتورها و شرایط موجود در 
کشور از مشکالت پیش روی توسعه ارتباطات در روستاها است. گفتنی است 
هزینه های باال برای برق رسانی و ایجاد جاده های دسترسی به مکان سایت ها، 
نبود لینک انتقال برای اتصال سایت های نصب شده به شبکه و محدودیت 
ظرفیت اجرایی اپراتورها، برخی از مشکالتی است که در توسعه ارتباطات در 

مناطق روستایی وجود دارد.

اخبار

احیا و راه انــدازی واحدهای 
تولیدی راکد یکــی از اهداف 
اصلی دولت ســیزدهم بوده 
است. در این راســتا همواره 
گزارش های بســیاری مبنی 
بر ورود مجدد واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت 
منتشر می شود. این در حالی است که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی بر این باورند بسیاری از واحدهای راکد به دلیل 
عدم تطابق با فناوری ها و استانداردهای روز تولید بهتر 
است احیا نشوند. چراکه هزینه احیای این واحدها بسیار 
گرانتر از راه اندازی واحدهای جدید تولیدی با استاندارهای 
روز است. البته در احیای برخی از این واحدها شکی نبوده و 

باید دولت در این مسیر به راه خود ادامه دهد. 
نکته مهم در رابطه با احیای واحدهای تولیدی راکد این 
است که باید نتیجه کار مورد بررسی قرار گیرد. بازگشت 
دوباره به چرخه تولید در این واحدها با تزریق سرمایه تا 
چه اندازه اهداف مورد نظر را پوشش داده است. هزینه 
های میلیاردی صرف شده برای بازگشت بنگاه اقتصادی 
راکد آیا به اشتغالزایی مورد نظر رسیده است. تولید در 
این واحدها با چه ظرفیتی ادامــه خواهد یافت. چراکه 
یکی از اهداف احیا و راه اندازی واحدهای تولیدی راکد و 
رفع مشکالت و موانع موجود بر سر راه آنها، تداوم تولید، 

افزایش بهره وری، انجام صادرات و حفظ اشتغال است.
در این رابطه طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس 
در ارزیابی خود از بازگشــت به کار کارگاه های تولیدی 
تعطیل و نیمه تعطیل با گذشت ۸ ماه از سال بیان کرد: 
جهشی در این بخش صورت نگرفته است اما اقدامات قابل 

قبول بوده است. این نماینده مجلس تصریح کرد کرد: 
واقعیت این است که تمامی اقدامات در این بخش تاکنون 
روند متوسطی داشته است و ضروت دارد تا مسئولین 

بیشتر به این بخش تمرکز داشته باشد.
بررسی آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی راکد 
از ابتدای امســال تا پایان آبان حکایت از آن دارد که در 
این مدت ۸۶۰ واحد احیا شــده و برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ 
نفر اشتغالزایی و یا تثبیت شغل صورت گرفته است. به 
گزارش مهر، بر اساس اعالم مسئوالن صنعتی کشور، ۱۲ 
هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل 
شهرک ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد در خارج 
از آن ها شناسایی شده است که طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، مقرر است طی سال جاری یک هزار و ۹۸۷ 
واحد تولیدی راکد احیا شوند و در همین راستا نیز ۳۵ 
هزار و ۷۶۶ شغل ایجاد و یا تثبیت شود. بر همین مبنا نیز 
بررسی آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی راکد 
در کشور نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان 
آبان ماه ۸۶۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته 
اند که در مجموع این واحدها برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر 
اشتغالزایی و یا تثبیت شغل صورت داده است. بنابراین 
تاکنون ۴۳ درصد از برنامه تدوین شــده برای احیای 
واحدهای راکد و ۴۵ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر 

از محل این برنامه عملیاتی شده است.
همچنین برای احیای این تعداد واحد راکد، بیش از ۴ 
هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری 
انجام شده است که از این میزان ۳ هزار و ۹۴۴ میلیارد 
تومان در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ۴۳۷ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان تومان نیز در خارج از شهرک ها و 

نواحی صنعتی کشور بوده است.
بر همین اساس نیز ۶۹۳ واحد در محدوده شهرک ها و 

نواحی صنعتی و ۱۶۵ واحد نیز در خارج از این محدوده ها 
احیا که ۱۳ هزار و ۲۰۴ شغل داخل شهرک ها و نواحی 
صنعتی و ۳ هزار و ۱۸ شــغل نیز خارج از شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور ایجاد و یا تثبیت شده اند. رشته 
صنایع شــیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ واحد و 
کانی غیرفلزی با ۱۴۳ واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه 
اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود 
اختصاص داده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان آبان ماه در 
مجموع ۲ و ۱۸۰ واحد تولیدی راکد احیا شده است که 
از این میزان یک هزار و ۳۲۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ 
می شود. طبق اعالم مســئوالن صنعتی، ۴۴ درصد از 
واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد 
مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد 
اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آالت، ۹ درصد 
مشکالت حقوقی با سازمان ها و دســتگاه ها، ۸ درصد 

مشکالت زیرســاختی و ۲ درصد مشکالت مالکیتی و 
سهامداری دارند. الزم به ذکر است، وزارت صمت طرح 
»افزایش ظرفیت تولید« را در دو بخش احیای واحدهای 
تعطیل با هدف گذاری یک هزار و ۹۸۷ واحد و رشــد 
ظرفیت ۳ هزار و ۳۰۰ واحد نیمه تعطیل با کمتر از ۵۰ 

درصد ظرفیت در دستور کار قرار داده است.
گفتنی است، ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه آن اکنون با دارا 
بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه 
ویژه اقتصادی در حال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه 
صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات 
فناوری و کســب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطالعات و 
خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هــزار و ۵۸ قرارداد منعقده و 
بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه هزار و 
۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و 

۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

برای احيای واحدهای راكد از ابتدای سال تا پايان آبان بيش از سه هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری انجام شده است

احیای  تولید  یا  اتالف  منابع؟

نیاز تولید به نوآوری
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

همیشه احیای واحدهای تولیدی راکد نمی تواند به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. واحدهایی که به دلیل نبود فن آوری و نوآوری از چرخه تولید خارج شده اند نیازی برای بازگشت به چرخه فعالیت در آنها دیده 
نمی شود. دولت می بایست این نکته را مدنظر قرار دهد. به جای اتالف سرمایه و هزینه کرد کالن می توان در راه اندازی واحدهای جدید با نوآوری های جدید که حتی هزینه تولید را کاهش می دهند تمرکز داشت. 

اشتغالزایی باید در پروژه های احیای واحدهای راکد مورد نظر باشد. در مسیر اجرای این پروژه، مسئوالن اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان 
برسد. نباید هزینه بازآفرینی بنگاهی از هزینه تولیدی که قرار است به سرانجام برساند بسیار باالتر باشد. 

برخی مواقع ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های کوچک بدون سیاست های علمی، آب در هاون کوبیدن است. هزینه برای بنگاه های بزرگ و بنگاه های کوچک، تفاوت زیادی ندارد. از این رو باید به هر دو توجه کرد. باید از 
ظرفیت های خالی این بخش بهره برد تا این که بنگاهی را با هزینه های جدید تعریف کنیم و تسهیالت بدهیم.

ما با اصول غیراقتصادی تعادل را بر هم زدیم و اکنون می خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم. این کار سختی خواهد بود. اما شدنی است. دولت اگر می خواهد بنگاه ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و 
بنگاه هایی را که فعالیت تولیدی ندارند و یا احیای آنها صرفه اقتصادی ندارد، از فهرست حمایتی خود خارج کند.

دولت تنها از طریق تزریق پول قصد دارد مشکالت بنگاه های تولیدی را رفع کند. صرفا اختصاص نقدینگی به بنگاه های تولیدی مشکالت این بخش را حل نخواهد کرد و به اشتغال زایی و رونق اقتصادی منجر نخواهد 
شد. عمده تسهیالت اعطایی به بنگاه های تولیدی راکد صرف پرداخت بدهی آنها شده و عمال به افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی جدید نرسیده است. 

فعالیت بنگاه های اقتصادی ایران در مقطع کنونی با حداقل بهره وری انجام می شود. از یک سو کار کردن با ماشین آالت و تجهیزات فرسوده به یک چالش بزرگ برای بنگاه های اقتصادی بدل شده و از طرف دیگر قوانین 
و مقررات پیوسته تغییر می کنند. همچنین محدودیت هایی جدیدی برای بنگاه ها به وجود آورده اند. دولت باید در قدم نخست مشکالت بنگاه هایی را که در چرخه فعالیت باقی مانده اند را حل کند. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بر اســاس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان در صدد توسعه 
فناوری و کســب و کارهای ژئوماتیک هســتند. 
به گــزارش معاونت علمــی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان، توسعه زیســت بوم فناوری و نوآوری 
ژئوماتیک در کشــور هدفی اســت که با اجرای 
برنامه ها در ۳ محور »ترویج و فرهنگ ســازی«، 
»شبکه ســازی« و »توســعه زیســت بوم و 
کسب وکارهای بازار محصوالت دانش بنیان« دنبال 
می شود. گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اجرای این 
برنامه در تالش است تا نقش و اثرگذاری فناوری 
ژئوماتیک را در جامعه و کسب وکارها افزایش دهد.

این فناوری که در حوزه های مختلف علم و فناوری 
به ویژه اولویت های پژوهشــی و فناوری کشور به 
اثبات رسیده است و عدم استفاده از آن می تواند به 
ناکارآمدی تصمیم گیری های مدیریتی و تحمیل 
هزینه های هنگفت به بخش های مختلف اقتصادی، 

محیط زیست، اجتماعی و غیره منجر شود.
بر همین اســاس توســعه کســب وکارها و بازار 
محصوالت دانش بنیان حوزه ژئوماتیک در اولویت 

کاری ستاد قرار گرفت و برای تحقق این هدف، ۱۵ 
راهکار را اجرایی کرد. از دیگر برنامه ها می توان به 
»راه اندازی بخش ژئوماتیک شــبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی«، »مشــارکت در برگزاری 
نخســتین نمایشــگاه تخصصی ارائه توانمندی 
های شرکت های دانش بنیان ایران ژنو ۱۴۰۰« و 
»برگزاری نمایشگاه تخصصی ارائه توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان حوزه کاداستر و مقابله با 

زمین خواری« اشاره کرد.
تالش هایی که با »برگزاری نمایشــگاه تخصصی 
ارائه توانمندی های شرکت های دانش بنیان حوزه 

حراســت«، »برگزاری نمایشــگاه تخصصی ارائه 
توانمندی هــای شــرکت های دانش بنیان حوزه 
ژئواینفورماتیــک قضایی«، »استانداردســازی 
محصوالت دانش بنیان حوزه ژئوماتیک«، »برگزاری 
جلسات با دســتگاه های بهره بردار و شرکت های 
دانش بنیــان بــا هــدف بازاریابــی محصوالت 
دانش بنیان« و »شناسایی محصوالت دانش بنیان 
حوزه ژئوماتیک دارای ظرفیت صادراتی و معرفی 
به مراجع ذی ربط«، »حمایت از نزدیک ۲۰ طرح 
فناورانه دانش بنیــان حوزه ژئوماتیــک« به ثمر 

نشست و نتیجه داد.

دانش بنیان های حوزه مکان محور کسب وکارهای خود را توسعه دادند
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