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سقوط نفت با احیای تولید آمریکا
نفت روز جمعه در پی احیا شــدن میزان بیشتری از تولید خلیج مکزیکوی 
آمریکا کاهش قیمت پیدا کرد اما هر دو شــاخص در مسیر ثبت رشد هفتگی 
بیش از ســه درصد قرار دارند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۵ 
ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۷۵ دالر و ۳۲ ســنت در هر بشکه رسید 
و رشــد ۲۱ سنتی روز پنج شنبه را از دســت داد.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۴۲ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۷۲ دالر و ۱۹ سنت 
در هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشــته بدون تغییر بسته شده 
بود.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد شــرکت OANDA در این باره گفت: قیمت 
نفت پس از بازگشت تدریجی تولید نفت آمریکا و عادی نشدن مصرف سوخت 
در آســیا در شرایطی که بعضی از کشــورها همچنان با شیوع واریانت دلتا در 
کشمکش هســتند، اندکی ضعیف شده است. اما با وجود ضعفی که در سراسر 
بازارهای کاال مشــاهده می شود و ناشی از قوی شــدن ارزش دالر آمریکاست، 
قیمتهای نفت هفته خوبی دیگری را پشــت ســر می گذارند.هر دو شاخص در 
مســیر ثبت بیش از سه درصد رشــد هفتگی قرار دارند. احیای تدریجی تولید 
خلیــج مکزیکو پس از طوفان قدرتمند آیدا که به تاسیســات نفتی منطقه در 
اوت خســارت زد و پس از عبور طوفان گرمســیری نیکالس در هفته جاری از 
قیمتها پشتیبانی کرد.دالر روز جمعه به باالترین حد سه هفته اخیر صعود کرد 
و قیمت نفت را برای واردکنندگان گرانتر کرد.تا روز پنج شــنبه پس از گذشت 
دو هفتــه و نیم از وقوع طوفان آیــدا، ۲۸ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکوی 
آمریکا همچنان متوقف مانده بود.آمار مقدمات اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان 
داد صادرات نفت آمریکا در ســپتامبر به ۲.۳۴ تا ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز در 
مقایســه با سه میلیون بشــکه در روز در اواخر اوت کاهش پیدا کرده است.بر 
اساس گزارش رویترز، آمار سازمان JODI هم نشان داد صادرات نفت عربستان 
ســعودی در ژوییه به باالترین میزان از ژانویه صعود کرده و این کشور در ژوییه 
۶.۳۲۷ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. مجموعا صادرات عربستان 
سعودی شــامل فرآورده های نفتی به ۶.۶۵ میلیون بشــکه در روز رسید. این 
افزایش در راســتای توافق ژوییه اعضای اوپک پالس برای تســهیل محدودیت 

تولید حاصل شده است.

قیمت برق ایران ۳ درصد قیمت برق اروپایی
پایگاه آمریکایی بلومبرگ در گزارشــی به بررسی بازار برق ایران و قیمتهای 
ارزان آن پرداخــت که خالف روند جهانی بوده و مانند یک ســپر اقتصادی به 
ایســتادگی در برابر تحریمهای بین المللی کمک کرده است.به گزارش ایسنا، 
بلومبرگ در این گزارش نوشــت: در حالی که قیمتهــای برق اروپایی در یک 
ماه گذشــته جهش پیدا کرده و باعث تعطیلی صنایع انرژی بر شــده و ریسک 
خاموشی ها را جدی کرده اما قیمت برق ایران کاهش پیدا کرده است.بازار برق 
ایران در وب سایت خود اعالم کرد که میانگین قیمت هر مگاوات برق روز پنج 
شــنبه معادل ۱۲.۴۵ یورو )۱۴.۶۵ دالر( یا حدود ۴۰ برابر پایین تر از میانگین 
قیمت روزانه برق برای انگلیس بود و طبق قیمتهای اسپات بورس برق اروپایی، 
کمتر از ۱۰ درصد هزینه برق در آلمان است.ایران که دومین ذخایر بزرگ گاز 
و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد، معموال یکی از ارزانترین 
قیمتهای برق در جهان را دارد. برق ایران در شــبکه هایی جریان پیدا می کند 
که به هفت کشور همسایه و همچنین بازارهایی در ازبکستان و قزاقستان وصل 

می شوند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حتی اگر اقتصاد ایران در سه سال گذشته تحت 
فشار تحریمهای آمریکا قرار گرفته باشد اما صنایع متکی به برق و گاز آن توسعه 
پیدا کرده اند. تولید فوالد ایران در هشــت ماه نخست سال با روندی سریعتر از 
تولید چین رشــد کرد و ایران را به دهمین تولیدکننده بزرگ این فلز در جهان 
تبدیــل کرد. حجم باالی برق مورد نیاز برای فعالیت ســانتریفوژهایی که برای 

تولید سوخت هسته ای استفاده می شوند هم بدون مانع جریان داشته است.

تولید خودروسازان تنها 1/5 درصد بیشتر شد
براســاس آخرین آمار اعالم شــده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(، در پنج ماهه ابتدای امســال نســبت به مدت مشابه سال گذشته، در 
مجموع تولید انواع خودروها قریب به ۱.۵ درصد )۱.۴۹ درصد( رشــد داشته و 
ســواری ها، خانواده مینی بوس ها و سنگین های باری با افزایش تولید و وانت ها 
و اتوبوس هــا با افت تولید مواجه شــده اند.طبق آمارهای وزارت صمت، در پنج 
ماهه نخست سال جاری، خودروسازان داخلی ۳۸۶ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو 
تولید کرده اند که در مقایســه با ۳۸۰ هزار و ۵۲۱ دســتگاه خودرو تولیدی در 
پنج ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۱.۴۹ درصد افزایش یافته است.در پنج ماهه 
امســال بیشترین تولید در بخش سواری ها آمار ۳۵۴ هزار و ۵۴۱ دستگاهی را 
ثبت کرده اســت که تنها ۹۷۴۱ دستگاه بیشتر از آمار سال گذشته )۳۴۴ هزار 
و ۸۰۰ دســتگاه( بوده و رشد ۲.۷ درصدی داشته است.بیشترین رشد تولید در 
بیــن خودروها را کامیونت، کامیون و کشــنده ها به میزان ۸۳.۱ درصد به خود 
اختصاص داده اند که از حدود ۵۴۳ دستگاه تولیدی در مجموع پنج ماه نخست 
سال گذشته به ۳۲۱۵ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده استمینی بوس 
و میدل باس نیز در این مقایسه آماری، تولید افزایشی ثبت کرده است و با رشد 
۱۰.۴ درصدی از  حدود ۳۰۵ دستگاه به ۳۴۱ دستگاه در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری رســیده است.در مقابل در حالیکه پس از سواری ها بیشترین تیراژ تولید 
در بخش وانت بوده اســت اما تولید این خودرو در پنج ماهه ۱۴۰۰ این خودرو 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۱.۸ درصد کاهش تولید داشته است. از 
ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد ماه ۲۷ هزار و ۸۰۴ دستگاه وانت تولید شده 
اســت در حالیکه در همین بازه زمانی ســال ۱۳۹۹، تعداد وانت های تولیدی 
۳۱ هزار و ۵۲۸ دســتگاه بوده اســت. آمار تولید اتوبوس ها نیز در مدت مذکور 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ثبت شده است. تولید 
اتوبوس ها در پنج ماهه ۱۴۰۰ با افت ۱۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته )قریب به ۱۵۱ دستگاه( ۲۷۴ دستگاه تولید شده است.

۲۸ درصد متقاضیان، وام رونق تولید گرفتند
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در چهار ماهه اول امســال حــدود ۲۸ درصد از کل ثبت نام کنندگان 
دریافت تسهیالت رونق تولید و حدود ۴۷ درصد از ثبت نام کنندگان تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( موفق به دریافت آن  شده اند.به گزارش ایسنا، 
بر اســاس این آمار در چهار ماهه امسال بیش از ۴۲۲۲ میلیارد تومان در قالب 
۱۱۸۴ فقره تســهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و 
طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و 
بیش از ۱۵۸۶ میلیارد تومان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در 
قالب ۱۷۴ فقره به اســتان های مختلف پرداخت شده است.در این مدت ۴۲۱۰ 
مورد ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که ۱۴۰۲ مورد 
برای دریافت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و 
در نهایت ۱۱۸۴ فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۴۲۲۲ میلیارد تومان پرداخت 
شــده است. یعنی حدود ۲۸ درصد از کل ثبت نام کنندگان در فروردین امسال 
موفق به دریافت این تســهیالت شدند.همچنین در چهار ماهه اول امسال ۳۷۲ 
مورد ثبت نام برای اســتفاده از تســهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که 
۲۲ مورد برای دریافت تســهیالت ۳۶۲ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. 
در نهایت ۱۷۴ مورد پرداخت تســهیالت به ارزش ۱۵۸۶ میلیارد تومان صورت 
گرفته است. یعنی حدود ۴۶.۷ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 
این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه 
با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شــود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه 
بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی 

و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

بازار انرژی

خودرو

بانک و بیمه

یک کارشــناس اقتصادی گفت: با توجه بــه اینکه در 
حال حاضر وضعیت برجام و اف ای تی اف نامشــخص است 
بــه انتظــارات تورمی دامن زده شــده اســت و اگر دولت 
ســیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برســاند 
این انتظارات تورمی همه بازارهــای دارایی، کاال و خدمات 
ما را برهم خواهد زد.وحید شــقاقی، کارشــناس اقتصادی 
در کالب هــاوس خبرآنالین که با موضــوع »مخبر،رضایی 
دو فرمانــده در یک میدان« برگزار شــد؛ گفت: بنده هنوز 
متوجه نیستم که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی 
خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه 
همکاری دارند و نه از یک جریان فکری منسجم برخوردار 
هســتند .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، وی در توضیح 
ایــن مطلب افزود: به عبارت دیگــر آقای مخبر، خاندوزی، 
رضایــی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر ســابقه همکاری 
نداشته اند و مســئله اول این است که نحوه همکاری این 
چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آیا اینها از یک جریان 
فکری خاصی برخوردار خواهند بود و یا نســبت به مسائل 
مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند؛ پس مســاله اصلی این 
است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و 
این عدم همکاری در ادامه کار ممکن اســت مسیر را تحت 
الشــعاع خود قرار دهد.این کارشــناس اقتصادی در ادامه 
افزود: این ترکیب از گذشــته مشخص نشده بود و به نظر 
بنــده همه این افراد عمدتا در همیــن روزهای آخر نهایی 
شدند و لذا یک ترکیب از قبل برنامه ریزی شده نبوده است 
و هنوز هم رئیس بانک مرکزی مشــخص نیست؛ یا حداقل 
در اذهان عمومی و اخباری که منتشر می شد تیم اقتصادی 
افراد دیگری بودند همان طور که جایگاه فرهاد رهبر را االن 
خالی مبینید در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد 
بودیم که شــخصی که در زمان انتخابــات همواره به آقای 
رئیسی در حوزه اقتصادی مشورت می داده است آقای رهبر 
بوده اســت اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، حداقل 
جایگاه رســمی ندارد.وی در ادامه افزود: ممکن است ایشان 
در آینده مشاور اقتصادی شوند و یا بخواهند فعالیتی داشته 
باشــند اما حداقل جایگاه رسمی ندارند و تجربه بنده نشان 
می دهد که اگر افراد ســمت اجرایی نداشته باشند طبیعتا 
در تصمیم گیری ها نمی شــود به آنها فشار آورد و اگر آقای 
رهبر به عنوان مشاور اقتصادی در نظر گرفته شده باشد نیز 
نمی تواند خیلی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به 
وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و 
بودجه فشــار وارد کند و نمیتواند سیاست های اقتصادی را 
هدایت کند.شقاقی در ادامه گفت: احساس می شود که آقای 
رهبر در حال حاضر از این گردانه خارج شــده است و آقای 
رضایی نیز تا همین اواخر جایگاه مشخصی نداشته است و 
امروز به یک باره مشــخص شد که ایشان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور شده اند؛ در گذشته آقای رئیسی اعالم کردند 
که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول است ولی طبیعتا 
معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاست های اقتصادی 
را ندارنــد و یک مدیر اجرایی بوده اســت اما مدیر اجرایی 
ناآشــنا با مبانی نظری و تجربی اقتصادی ممکن خطاهای 

بزرگی مرتکب شود.
ابهام در فرماندهی اقتصادی

وی در ادامه افــزود: هماهنگی بین ایــن افراد نیز کار 
دشــواری اســت؛ اوال فرماندهی باید زیر نظر یکی از این 

مسئولین باشد منظور از فرماندهی اقتصادی این است که 
بتواند سیاســت گذاری های اقتصادی را انجام دهد و هنوز 
برای بنده مشخص نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد 
مســئول سیاســت های اقتصادی و هماهنگی این مسائل 
خواهد بود؛ آقای رئیســی چنــد روز پیش اعالم کردند که 
این مسئولیت بر دوش آقای مخبر است اما امروز با انتساب 
آقای رضایی این مســئله باز گنگ شده است و تردید است 
در اینکه آیا این دو بزرگوار می توانند در مسائل اقتصادی به 
یکدیگر هماهنگ بشوند یا خیر.این کارشناس اقتصادی در 
ادامه گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعالم 
نکرده است وما نمی دانیم در ۴ سال آینده در شاخص های 
اقتصادی هدف گذاریشــان چگونه اســت و به کدام سمت 
می خواهنــد حرکت کننــد و چه اصالحــات اقتصادی را 
می خواهند صــورت دهند و جراحی های ســاختاری آنها 
چیست تا مشخص شود ما االن فرماندهی را بیشتر بر عهده 
کدام مسئول بگذاریم.وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر 
هدف این بود که صندوق های بازنشستگی به عنوان محور 
اصالحات اقتصادی در اولویت باشد آنگاه فرماندهی باید به 
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی داده می شد چراکه بخشی 
از صندوق های بازنشســتگی بــه وزارت خانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مربوط می شــود و یا اگر اصالح نظام بانکی 
محوریت اصالحات اقتصادی بود بانک مرکزی می بایســت 
فرماندهی تیم اقتصــادی را بر عهده می گرفت و هنوز هم 
مشخص نیست اولویت تیم اقتصادی آقای رئیسی چیست.
شــقاقی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۲۰ 
تا ۳۰ بیماری اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند و مانند 
این اســت که بدن بنده ۲۰ تــا ۳۰ بیمار را همزمان دچار 
شده اســت و این دوســتان در کابینه نیز نمی توانند همه 
این بیماری ها را همزمان درمان کنند لذا باید اولیت بندی 
صــورت می گرفت به عنوان مثال ما بحــث بحران آب، ابر 
چالش جمعیت، صندوق های بازنشتســگی، ناترازی نظام 
بانکی، فضای کســب و کار، نابرابری فزاینده، اتالف منابع 

یارانه ها ، رشــد نقدینگی و تورم را داریم و شاید اگر آنها را 
بشــماریم به ۲۰ تا ۳۰ بیماری در اقتصاد ایران می رسیم و 
در این خصوص که شــدت و ضرورت این بیمای ها چقدر 
اســت نیز هیچ آزمایشــی در اقتصاد ایران صورت نگرفته 
اســت که مشــخص کند اولین بیماری که باید در اقتصاد 
ایران در مان شود چیســت و به عنوان مثال صندوق های 
بازنشستگی اســت یا نظام بانکی و یا نابرابری فزاینده و ما 
نمی توانیم همه ایــن بیماری ها با یکدیگر درمان کنیم.وی 
در ادامه افزود: در ابتدا باید مشــابه تیم پزشکی اسکنی از 
اقتصاد ایران صورت می گرفت و اسکنی که صورت می گیرد 
باید خیلی دقیق باشد چراکه تیم اقتصادی با اعداد و ارقام 
می خواهد اقداماتی صورت دهد و اولویت بندی کند و حال 
این اسکن اقتصاد ایران صورت نگرفته است و آمار و ارقام ما 
خطا دارد.وی در ادامه به صحبت های همتی در اوایل حضور 
ایشــان در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای همتی در 
آن زمان که به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شــدند 
یک بار گفتند به ایشان گفته شده است که به عنوان مثال 
۴۰ میلیــارد دالر صادرات غیر نفتی داریم و همین حدودا 
نیز صادرات رسمی داریم اما وقتی وارد بانک مرکزی شدند 
این دو شاخص ســاده ما نیز خطا و انحراف داشته است و 
صادرکنندگان غیر نفتی برای اینکه از جوایز صادراتی بهره 
مند شــوند صادرات خود را بیش ارزش گذاری می کردند و 
وارد کننــدگان نیز به این دلیل که معافیت بگیرند واردات 
خود را کم ارزش گذاری می کنند.این کارشناس اقتصادی 
در ادامه افزود: ما در ساده ترین آمار و اطالعات نیز انحراف 
داریم و در نتیجه هیچ تصویر روشنی از وضعیت بیماری های 
اقتصاد ایران نداریم و شاید تنها از عناوین آنها اطالع داشته 
باشــیم و هیچگونه اولویت بندی بر پایه شــدت، فوریت و 
ضرورت آنها صورت نگرفته اســت.وی در ادامه افزود: همه 
وزرا اقتصادی دولت های گذشــته و روسای جمهور آرزو و 
آمالشان این بوده است که تورم را کنترل کنند، بیکاری را 
کاهش دهند و رشد اقتصادی را افزایش دهند مشابه همین 

حرف هایی که دوستان ما در دولت سیزدهم مطرح می کنند 
و سوال بنیادین این است که چرا این دوستان موفق نشدند؛ 
از این منظر می توان به این نتیجه رســید که ما باید جلوتر 
برویم و ببینیم که آیا این هماهنگی در تیم اقتصادی صورت 
خواهد گرفت یا خیر و اولویت بندی در اقتصاد ایران چگونه 
خواهد بود.شــقاقی در ادامه گفت: بــه نظر بنده اگر اخبار 
مثبتی از برجام به بازار منتقل شود می تواند تالطم های بازار 
را کمی آرام کند و کار دوســتان اقتصادی را کمی آرام کند 
اما اگر برجام به یک فرایند فرسایشــی تبدیل شود و اخبار 
بدی به بازار منتقل شود همچنان با مسائل سخت اقتصادی 
مواجه خواهیم بود و تیم اقتصادی در شــرایط سختی قرار 

خواهند گرفت.
چرا دولت های گذشته نتوانستند؟

وی در ادامه افزود: این چرایی خیلی حائز اهمیت است؛ 
مســائل اقتصاد ایران خیلی ســخت اســت و در ۲۰ سال 
گذشته بنده ندیده ام ما یک تجربه موفقی در یک جراحی 
بزرگ اقتصادی داشته باشیم. در واقع چشم اندازاقتصادی را 
خراب کردیم و هدف بندی یارانه ها را به خوبی انجام ندادیم 
و به آنچه انتظار می رفت نیز نرســیدیم؛ بنده در ۲۰ سال 
گذشــته یک برنامه موفق کالن که بتواند به ما را به اهداف 
برســاند سراغ ندارم و این ما را رهنمون می کند به اینکه ما 
مســائل را خیلی ساده ســاده در نظر می گیریم.شقاقی در 
ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام 
و اف ای تی اف نامشخص اســت به انتظارات تورمی دامن 
زده شده اســت و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را 
به یک سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازارهای 
دارایــی، کاال و خدمات ما را برهــم خواهد زد.وی در ادامه 
افــزود: در حال حاضر ۳ هــزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
حجم  نقدینگی ما اســت و رشد نقدینگی روزی ۴۰ درصد 
است به این معنا که روزی ۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد 
پمپــاژ نقدینگی صورت می گیرد، ظرف دو ماه اخیر قیمت 
دالر ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و به تبع 
افزایش قیمت دالر ما شــاهد هستیم قیمت تمام دارایی ها 
مانند طال، خودرو و بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است و 
در ماه های آینده نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت ها در بازار 
کاال و خدمــات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این انتظارات 
تورمی بســیار مهم اســت و عمده آن به ابهام بر سر کابینه 
اقتصادی دولت، ابهام بر ســر اف ای تی اف، ابهام بر ســر 
مذاکرات برجام و ناآرامی هایی که در کشورهای پیراممونی 
اتفاق می افتد بر می گردد.این کارشناس اقتصادی در ادامه 
گفت: در حال حاضر هیچ یــک از وزرای کابینه اقتصادی 
دولت ســیزدهم به این موضوع اشاره نکردند که چرا آقای 
طیب نیا و یا دژپســند نتوانست و من چگونه می توانم.وی 
در آخر افــزود: ناترازی نظام بانکی ما به گفته آقای همتی 
۲۵۰ هــزار میلیارد تومان اســت و حداقل ما این حجم از 
ســرمایه را برای تراز کردن سیســتم بانکی نیاز داریم یک 
نفر در این کشــور هنوز مشــخص نکرده است که ناترازی 
صندوق های بازنشســتگی ما چقدر است و حتی در ساده 
ترین آمارها که نرخ باروری است سه نهاد با یکدیگر اختالف 
دارند و آمارهای ارائه شده از ۱.۶ تا ۱.۹ متفاوت بوده است 
در نتیجه وقتی حتی امار قابل اســتناد نداریم، نمی توانیم 
سیاســتگذاری دقیق برای حل مشــکالت و بحران ها در 

دستور کار قرار دهیم.

اگربرجامبهنتیجهنرسد،بازارهایمالیبهکدامسومیروند؟

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان 
اینکه کشورمان ۱۸ گذرگاه مرزی با همسایگان خود دارد، گفت: 
بازارچه های مرزی در توســعه روابط با کشورهای همسایه نقش 
و ســهم بسیار مهم و چشمگیری دارند.به گزارش ایرنا، »آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیســی« رئیس جمهوری در روزهای گذشته در 
سخنانی، ایجاد بازارچه های مرزی و مبادالت مرزنشینان را مورد 
اهمیت دانست و گفت: تبادالت مرزی مرزنشینان را در قالب یک 
بازار کامال قانونمند و ســامان یافته بسیار سودمند می دانم. این 
تبادالت هم ایجاد اشتغال می کند و هم نحوه تجارت و داد و ستد 
با کشورهای همجوار را سامان می دهد و از قاچاق کاال جلوگیری 

می کند.ایران با کشــورهایی از جمله ترکیه، عراق، ارمنســتان، 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و افغانستان مرزهای 
زمینی دارد و بازارچه های مرزی می تواند با ایجاد فضایی تجاری 
ارتباط با این کشورها را افزایش دهد.از سوی دیگر مردم منطقه 
بــا فعالیت در بازارچه های مرزی امکان ارائه کاال و خدمات خود 
را دارند که هم زمینه اشتغال را افزایش می دهد و هم به فروش 

و ایجاد رونق در مرزها کمک بســیاری می کند.در همین راستا، 
»سیدحمید حسینی« عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق اظهار داشت: ایران با این کشور همسایه ۱۸ گذرگاه 
مرزی دارد که شامل ۹ مرز رسمی و ۹ بازارچه مرزی می شود، این 
در حالی اســت که بازارچه های مرزی فعالیت مهمی را در زمینه 
تردد مسافر و کاالی تجاری ندارند.حسینی خاطرنشان کرد: ۶۰ 

درصد مردم عراق در نزدیکی مرزهای ایران زندگی می کنند که 
نشان می دهد افزایش بازارچه ها و گسترش فعالیت آنها می تواند 
به توسعه روابط دو کشور کمک کند.وی با بیان اینکه منفعت های 
بسیاری برای مرزنشینان در تبادالت تجاری بازارچه های مرزی 
وجود داد، تصریح کرد: این بازارها در توســعه روابط نقش مهم و 
موثری را برعهده دارند به همین دلیل برنامه هایی جهت گسترش 

و راه اندازی آنها وجود دارد.حســینی با تاکید بر اینکه توســعه 
زیرســاخت های همکاری با عراق و افزایش این گذرگاه ها به نفع 
ایران اســت، خاطرنشان کرد: یکی از مزیت های ایران در ارتباط 
با این کشور تعدد راه های ارتباطی و دسترسی آسان است.وی با 
بیان اینکه این تعداد گذرگاه مرزی، ارزان بودن حمل و نقل کاال 
را نیز به دنبال دارد، اظهار داشت: کشورهای همسایه با عراق در 
تالش برای افزایش تعداد مرزهای خود با این کشور هستند این 
در حالی اســت که ایران طی ســالیان گذشته مرزهای رسمی و 
بازارچه های مرزی بســیاری را ایجاد کرده است که می تواند در 

توسعه روابط سیاسی و تجاری تاثیرگذار باشد.

وزیر نفت انجام سرمایه گذاری در حوزه حفظ و نگهداشت 
تولید را با اهمیت دانســت و گفت: دولت آمادگی همکاری 
باسرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه میادین نفتی 
بــه ویژه در میادین مشــترک را دارد.به گزارش ایرنا جواد 
اوجــی در جریان بازدید از دکل حفاری ۲۵ فتح در میدان 
نفتی اهواز  اظهارداشت: توسعه میادین مشترک قولی است 
که رئیس جمهوری داده و سفر به خوزستان نیز در همین 
راستا صورت گرفته اســت.وی تعدادی از میادین نفتی در 
اســتان خوزستان را با کشــور عراق مشترک عنوان کرد و 
گفت: در این سفر روند توســعه این میادین مورد بررسی 
قرار می گیرند.وزیر نفت بر تسریع در تکمیل توسعه میادین 
مشــترک در غرب کارون تاکید کرد و افزود: در این زمینه 
همکاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ضروری 

اســت.اوجی خاطرنشان کرد: موضوع برداشت حداکثری از 
میادین مشترک در اولویت های کاری وزارت نفت قرار دارد 
و این امر به جدیت دنبال خواهد شــد.وی بیان داشت: در 
حال برنامه ریزی هستیم تا فاز دوم و سوم توسعه پروژه ها 
در میادین مشــترک غــرب کارون محقق شــود.احداث 
پتروشــیمی های بزرگ در بخش های پایین دست صنعت 
نفتوزیر نفت همچنین به ســاخت پتروشیمی های بزرگ 
در بخش های پایین دســت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: 
تالش می شــود با برنامه ریزی هایی کــه صورت می گیرد، 
احداث این پروژه ها در آینده آغاز شوند.اوجی به برنامه های 
در دست اقدام دولت به منظور ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی 
پتروشیمی اشاره کرد و گفت: خوزستان از ظرفیت های الزم 
در این زمینه برخوردار اســت و همواره باید به این موضوع 

توجه جدی شــود.وی یادآورشد: توسعه متوازن این بخش 
نیز از دیگر اولویت های وزارت نفت است که بخش مهمی از 

برنامه های دولت را شامل می شود.
۱۵۳ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال داریم

وزیر نفت گفت: کشــور دارای ۱۵۳ میلیارد بشکه نفت 
قابل استحصال اســت که این میزان ظرفیت بسیار خوبی 
برای تولید ایجاد کرده اســت.جواد اوجــی روز جمعه در 
جریان بازدید از مناطق نفتخیز جنوب  در جمع خبرنگاران 
اظهارداشــت: با توجه به  تعهدی که بــرای افزایش تولید 
میادین مشترک به دولت داده ایم و بخش زیادی از میادین 
مشترک خشکی در استان خوزستان قرار دارد بازدید امروز 
را برای بررســی پروژه های جاری و بررســی پیشرفت آنها 
انجام داده ایم.وی افزود: در میادین مشــترک غرب کارون  

تعدادی پروژه منعقد و اجرا شــده که باید تکمیل شــوند 
و پروژه های جدیدی نیز تعریف شــود تــا بتوانیم حداکثر 
برداشت از میادین را داشته باشیم.وزیر نفت گفت: آمادگی 
داریــم در قالب قراردادها و مشــوق های مختلف بتوانیم از 
ظرفیت ســرمایه گذاران برای برداشت از میادن مشترک 
و مســتقل اســتفاده کنیم.اوجی ادامه داد: بــا همکاری 
کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی برنامه هایی برای 
ســرمایه گذاری در میادین مشــترک و مســتقل نفتی و 
گازی و رســیدگی به مشکالت نیروی انسانی رسمی و غیر 
رسمی داریم.وزیر نفت درادامه به صنایع پایین دست نفت 
اشاره کرد و گفت: در استان خوزستان صنایع پایین دستی 
در زمینه پتروشیمی فعال هستند که با هدف توسعه متوازن، 

برنامه هایی برای زنجیره سرمایه پتروشیمی در نظر داریم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مطرح کرد

سهم چشمگیر بازارچه های مرزی در توسعه روابط با کشورهای همسایه

وزیر نفت مطرح کرد

توسعه میادین نفتی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

هرچند هنوز بسیاری از کشورهای جهان با شیوع 
گســترده ویروس کرونا مواجه هســتند امــا به نظر 
می رسد با سرعت یافتن واکسیناسیون، برخی صنایع 

اقتصادی خود را آماده عبور از بحران کرونا می کنند.
به گزارش ایســنا، هرچند شــیوع کرونــا در ابتدا 
به ســالمت جوامع مختلف هجوم بــرد اما با توجه به 
محدودیت هایی که دولت ها مجبور به وضع آنها شدند، 
بســیاری از حوزه های اقتصادی تحــت تاثیر کرونا، با 
افت فعالیت و رشد منفی مواجه شدند.با این وجود در 
سال ۲۰۲۱، با آغاز واکسیناسیون و البته راهکارهایی 
که حوزه های اقتصادی برای فعالیت همزمان با شیوع 
کرونا پیدا کردند، شرایط قدری بهبود یافت و بسیاری 
از بخش هــای اقتصاد بار دیگر مســیر رشــد را طی 
کردند، با این وجود بررســی های اتاق بازرگانی تهران 
از وضعیت تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم سال 
۲۰۲۱ نشان می دهد که همه صنایع شرایط مشابهی 
نداشته اند.بر اساس اطالعات ارائه شده در این گزارش، 
رشــد تولیدات صنعت الســتیک و پالستیک جهان 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۲۰ درصد افزایش 
یافته است. در حوزه مواد معدنی این رشد ۲۱ درصد 

و در حوزه فلزات حدودا ۱۷ درصد بوده است. 
در میان کشــورهای در حال توسعه و نوظهور نیز 
صنایع الســتیک رشــدی ۳۲ درصدی، مواد معدنی 
رشــدی ۶۱ درصدی و فلزات رشــدی حــدودا ۴۰ 
درصدی را بــه ثبت رســانده اند.در حوزه محصوالت 
غذایی رشــد جهانی ۵.۷ درصد و رشــد اقتصادهای 

نوظهور کمتر از پنج درصد بوده است. 

در حوزه نوشــیدنی ها اما رشد جهانی حدودا ۱۴ و 
رشــد نوظهور بیش از ۲۷ درصد بوده است. در حوزه 
محصوالت تنباکو نیز رشد جهانی ثبت شده کمتر از 
دو درصد تخمین زده می شود.در حوزه نساجی، رشد 
تولیدات نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد 
بوده، در حوزه پوشــاک این عدد بــه ۲۰ و در حوزه 
چرم به ۱۷ درصد رســیده است. در میان اقتصادهای 
نوظهور رشد تولیدات پوشــاک از مرز ۶۶ درصد نیز 

عبور کرده است.
در حوزه کامپیوتر و محصوالت الکترونیکی، رشــد 
جهانی ۲۱ و رشــد اقتصادهای در حال توســعه ۲۶ 
درصد بوده اســت. در حوزه تجهیزات الکترونیکی اما 
اقتصادهای نوظهور رشدی بیش از ۵۳ درصدی را به 

ثبت رسانده اند. 
در حوزه تولیدات چوب، رشــد جهانی ۱۷ و رشد 
اقتصادهــای نوظهور ۴۰ درصد بوده اســت. در حوزه 
کاغذ نیز به ترتیب رشد هفت و ۱۰ درصدی در جهان 
و کشــورهای در حال توسعه ثبت شده است.در حوزه 
ماشــین آالت تولیدات ۲۰ درصد، در حوزه وســایل 
نقلیه موتوری ۴۵ درصد و در سایر تجهیزات حمل و 
نقل تولیدات ۲۲ درصد رشد داشته است. کشورهای 
در حال توســعه تنها در حوزه وســایل نقلیه موتوری 
رشــدی ۱۲۵ درصدی را به ثبت رســانده اند.در آمار 
کلی، رشــد صنعتی نسبت به فصل دوم سال ۲۰۲۰، 
افزایشی بیش از ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده اما در 
قیاس با فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی تنها ۰.۳ 

درصد بوده است.

بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، بیشتر 
بنگاه های متقاضی تســهیالت کرونا از نوع کســب و 
کارهــای خرد و کوچک بوده و ۶۴ درصد تســهیالت 
پرداختی کرونا متعلق به ســه رســته حمــل و نقل 
عمومی برون شــهری، مجتمع های فرهنگی، آموزشی 
و هنــری و مراکــز تهیه و توزیع غذاهــای آماده بوده 
اســت.به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا و 
تاثیر آن بر بســیاری از کســب و کارها به ویژه صنوف 
خدماتی، دولت با وجــود محدودیتهای مالی و کمبود 
منابع عمومی، برخی سیاست های مالی و پولی را برای 
حمایت از بنگاههای آســیب دیــده از کرونا در پیش 
گرفت.سیاست پرداخت تسهیالت بانکی برای حمایت 
از بنگاههای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ 
سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت 
تالش کرد با اســتمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی 
انــرژی و تمدید مجوزها به منظــور حفظ و صیانت از 

بنگاهها گام بردارد.
دولــت همچنین به منظــور حمایــت از بیکاران، 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغالن 
بیکار شــده تحت پوشــش بیمه اجباری را به مرحله 
اجرا گذاشــت که حدود ۷۹۱ هزار نفــر از این طریق 
مورد حمایت قرار گرفتند.معاونت توسعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی 
به ارزیابی و بررسی سیاست پرداخت تسهیالت حمایتی 
کرونا پرداخته که بخشــهایی از ایــن گزارش از حیث 
میزان تسهیالت اعطا شده، بخش های دریافت کننده 
تسهیالت، استقبال و عدم استقبال از دریافت و پرداخت 

وام کرونا و استانهای بیشــترین متقاضی وام کرونا به 
طور خالصه ارائه می شــود.دولت برحسب وظیفه باید 
از کســب و کارهای آسیب دیده حمایت می کرد، بنابر 
این شناسایی ۱۴ رسته فعالیت آسیب دیده از کرونا در 
اولویت قرار گرفت.بر اساس این گزارش، روند تسهیالت 
پرداختی به تفکیک رسته های ۱۴گانه نشانگر آن است 
که بیشترین سهم تسهیالت پرداختی به ترتیب به سه 
رســته حمل و نقل عمومی برون شهری )۳۶ درصد(، 
رســته مراکز مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری 
)۱۹,۶( و رســته تولید و توزیع غذاهــای آماده )۸.۳ 
درصد( تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیالت 
پرداختی را تشــکیل می دهد.ارزیابــی کلی از تمرکز 
حمایتی تسهیالتی کرونا حاکی از آن است که اکثریت 
بنگاه های متقاضی تســهیالت از نوع کسب و کارهای 
خرد و کوچک می باشــند که متوسط اشتغال به ازای 
هر بنگاه ۴,۳ نفر است. بزرگترین اندازه بنگاه مربوط به 
رسته فعالیت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، 
مهمانپذیرها، مهمانســراها، مســافرخانه ها، مراکز بوم 
گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، 
موزه ها و زائرســراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای 
هر بنگاه و کوچکترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای 
خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه های رانندگی 
و آرایشگاه ها است. بدترین وضعیت پرداخت تسهیالت 
متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بهترین 
وضعیت پرداخت تسهیالت به استان بوشهر و پس از آن 

استانهای گیالن و مازندران تعلق دارد.

سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتندکدام صنایع پس از کرونا بیشترین رونق را ثبت کردند؟


