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روند افزایشی قیمت نفت معکوس شد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه بازار آســیا در پی نگرانی از ضعیف 
شدن تقاضای چین برای سوخت، اندکی کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت با ۱۵ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۸ دالر و ۲۱ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹ 
ســنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۰ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز سه شنبه پس از این که امارات متحده عربی، کویت، عراق 
و الجزایر در اظهاراتی مشابه گفته وزیر انرژی عربستان سعودی، اعالم کردند 
اوپک پالس قصد افزایش تولید نفت را ندارد، حدود یک درصد افزایش داشتند. 
نشست بعدی اوپک پالس برای بازبینی سیاست تولید، چهارم دسامبر برگزار 
می شود.در این بین، چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، با موج 
جدید افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می کند که نگرانی ها 
نسبت به اقتصاد این کشور را تشدید کرده است. شانگهای که قطب مالی چین 
اســت، اواخر روز سه شــنبه مقررات برای افرادی که وارد این شهر می شوند 
را تشــدید کرد. پکن هم پارک ها و موزه ها را تعطیل کرده اســت.ادوارد مویا، 
تحلیلگر ارشد بازار شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: نگرانی هایی که در 
خصوص وضعیت تقاضا برای سوخت در چین در پی افزایش آمار کرونا در این 
کشــور وجود دارد، با تالش عربستان سعودی برای محدود نگه داشتن عرضه 
در بازار تقابل پیدا کرده است.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس 
اظهار کرد: معامله گران در آستانه انتشار جزئیات نشست سیاستگذاری نوامبر 
بانک مرکزی آمریکا، محتاط شده اند. انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا روند 
افزایش نرخ بهره را آهســته کند اما اظهاراتی که موافق تحکیم سیاست پولی 
باشــد، باعث تقویت ارزش دالر شــده و قیمت نفت را تحت فشار نزولی قرار 
می دهد.عامل دیگری که از قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه پشتیبانی 

کرد، آماری بود که کاهش ذخایر نفت آمریکا را نشان داد. 

نرخ مد نظر آمریکا و متحدانش برای نفت روسیه 
آمریکا و متحدانش امیدوارند نرخی را تعیین کنند که قیمت نفت روسیه باالتر 
از آن فروخته نشود.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع 
آگاه گزارش کرد مقامات آمریکا و هم پیمانانش سرگرم گفت وگو درباره نرخ ۶۰ 
دالر در هر بشکه به عنوان سقف قیمت برای نفت روسیه هستند و قرار است روز 
جاری برای رســیدن به توافق درباره سقف قیمت نفت دیدار کنند. با این حال، 
یک منبع آگاه به رویترز گفت: تصمیم درباره سقف قیمت نفت روز چهارشنبه 
یا پنج شنبه پس از دیدار ســفرای اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد.برنامه گروه 
هفت برای اعمال سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه از پنجم دسامبر اجرایی 
می شــود و همزمان، اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه را ممنوع می کند.اعمال 
سقف قیمت از سوی گروه هفت و تحریم اتحادیه اروپا ممکن است باعث مختل 
شــدن تجارت ۲.۵ میلیون بشکه در روز یا بیشــتر نفت دریابرد به اروپا شود. 
روســیه هفته جاری تهدید خود درباره عدم عرضه نفت به کشورهایی که تحت 
مکانیزم سقف قیمت عمل می کنند را تکرار کرد. الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه گفت: روسیه حتی ممکن است تولیدش را در واکنش به استراتژی 
ســقف قیمت، کاهش دهد.گروه هفت هفته گذشته تقال می کرد پیش از مهلت 
پنجم دسامبر، ساز وکار مکانیزم خود را مشخص کند. مقررات اتحادیه اروپا برای 
فعالیت بازارهای نفت پس از مهلت پنجم دســامبر، هنوز تعریف یا نهایی نشده 
و در انتظار مشــخص شدن سقف قیمت است. طرح سقف قیمت، خریداران را 
ملزم می کند نفت روسیه را باالتر از نرخ مشخص شده، خریداری نکنند. هدف از 
این طرح، محدود کردن درآمد نفتی روسیه و همزمان فراهم کردن تداوم تامین 
نفت از روســیه برای مصرف کنندگان است.بر اساس گزارش اویل پرایس، نرخ 
۶۰ دالر در هر بشکه، حدود ۳۰ دالر پایین تر از قیمت فعلی نفت برنت خواهد 
بود و به منزله یک تخفیف خوب برای هر خریداری است.یک مقام ارشد وزارت 
خزانه داری آمریکا روز سه شنبه گفت: کشورهای گروه هفت بزودی سقف قیمت 
برای صادرات نفت روسیه را اعالم خواهند کرد و این ائتالف، نرخ سقف قیمت را 

به جای ماهانه، چند بار در سال تنظیم می کند.

تغییرات قیمت شوینده ها در ۴ ماهه امسال
براســاس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، در تیر امسال قیمت 
انواع شــوینده بین ۲۹.۲ تا ۴۵.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 
یافته اســت.به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با جزئیات، مربوط به تیر ماه است.بر اساس این آمار که البته در 
آن فقط قیمت برخی از برندها منتشر شده، قیمت هر بطری مایع دستشویی 
۵۰۰ گرمی در تیر امســال با افزایش ۳۲.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در تیر پارسال 
حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.پودر دســتی و ماشــینی ۵۰۰ گرمی نیز به 
ترتیب ۴۵.۳ و ۴۳.۳ درصد افزایش یافته و به ۱۳ هزار و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل حدود ۹ و ۱۲ هزار تومان 
بود.در این مدت قیمت مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرمی و یک لیتری نیز به ترتیب 
۴۳.۳ و ۴۴.۱ درصد افزایش یافته و به حدود ۹۰ هزار و ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل نزدیک به ۶۲ هزار و ۸۰۰ 
و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده اســت.در این میان قیمت هر عدد صابون ۱۳۰ 
گرمی نیز در مدت یاد شده از نزدیک ۵۰۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان رسده که 
یعنی در تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته 
است.گفتنی است بختیار علم بیگی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران اخیرا گفته بود که در سال جاری در یک مقطع مجوز 
افزایش قیمت ۲۵ درصدی شوینده ها صادر شد، اما با توجه به اینکه درخواست 
تولیدکننــدگان افزایش ۴۵ درصدی قیمت به خاطر افزایش هزینه های تولید 
بود، در حال رایزنی برای افزایش قیمت مجدد هستند. البته معموال قیمت بازار 
با قیمت مصوب متفاوت اســت و در مواردی تولیدکنندگان به دلیل تاخیر در 
بررسی قیمت ها، برای جلوگیری از زیان ممکن است زودتر قیمت های جدید 
اعمال کنند. این موضوع معموال جریمه هایی از ســوی تعزیرات برای آن ها به 
دنبال دارد. پیش تر انجمن صنایع کنسرو و تولیدکنندگان بخش های دیگر هم 

مشکالت مشابهی در حوزه قیمت گذاری داشته اند.

بازار انرژی

گزارش

ســهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۳ درصد 
است که کارشناسان یکی از مهم ترین دالیل کم دستاورد 
بودن و افول توســعه صنعتی کشــور را فقدان استراتژی 
توســعه صنعتی عنوان کرده اند.به گزارش خبرنگار مهر، 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی مطالعات 
اولویت بندی و پیشــنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری 
صنعتی پرداخته اســت.بر این اساس، در دو دهه گذشته، 
بر اســاس گزارش هــای مرکز ملــی آمار ایــران، به رغم 
تالش های گوناگونی که برای توســعه صنعتی در کشــور 
صورت گرفته اســت، ســهم بخش صنعــت از ۱۴ درصد 
تولید ناخالص داخلی در ســال ۱۳۸۰ به حدود ۲۰ درصد 
در ســال ۱۳۸۹ رســیده و پس از آن با افول تدریجی، به 
کمتر از ۱۳ درصد در ســال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این 
در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند 
کره جنوبی و چین، حداقل ســهمی بیــش از ۳۰ درصد 
تولیــد ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.یکی از 
مهم ترین دالیل کم دســتاورد بودن و افول توسعه صنعتی 
کشــور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند. 
فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا تالش ها و 
سیاستگذاری های صنعتی، منســجم، هماهنگ و هم افزا 
نباشــند.برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در 
سه برنامه چهارم )۱۳۸۸-۱۳۸۴(، پنجم )۱۳۹۰-۱۳۹۴( 
و ششم توســعه کشــور )۱۴۰۰-۱۳۹۶(، احکامی جهت 
تأکید بر لزوم تدوین اســتراتژی توسعه صنعتی گنجانده 
شد. با این وجود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه 
فهرست اولویت های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این 
برنامه هاست.استراتژی توسعه صنعتی را می توان واجد پنج 
مؤلفه مهم هدفگیری صنعتی )اولویت بندی(، اقتصاد کالن، 
سیاســت های صنعتی و تجاری، سیاســت های یادگیری 
و فناوری و دســت آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاســتی 
مطلوب دانســت. در این چارچوب، اولین گام دستیابی به 
اولویت های صنعتی و تمرکز تالش ها در بخش های دارای 
اولویت است.مرور هشــت مطالعه اولویت بندی که وزارت 
صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده 
نشــان می دهد که با وجود تنوع موضوع های مورد مطالعه 
)پیوندهای پســین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع 
یابــی(، این مطالعات همگی مبتنی بــر کدهای دو رقمی 
آیســیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است.

با تمرکز بر همین ســطح، می توان رشته فعالیت هایی که 
حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند 

را به صورت زیر برشمرد:
- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

- تولید منسوجات
- تولید مواد و فراورده های شیمیایی

- تولید فلزات اساسی
- تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 

دیگر
- تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق

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

- تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
نحوه بهبود سیاستگذاری صنعتی

بر اســاس نتایج به دســت آمده نکات زیر را می توان برای 
بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه کرد:

با وجود آنکه در دو دهه گذشــته و در ســه برنامه توسعه، 
احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و تالش برای 
اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شــده است، این 
نتایج به دســتاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده 
اند. بنابراین باید این نکته را متذکر شد که صرف نظر از نوع 
نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش های گذشته 
نگر و مبتنی بر داده های موجود به بررسی توسعه صنعتی 
بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، پیشنهاد 
مشــخص گزارش حاضر این اســت که از تکــرار این نوع 
مطالعات پرهیز شــود.در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو 

پیش روی سیاستگذار قرار دارد:
- پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل

- تالش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت
- اتخاذ رویکــرد دو مرحله ای به سیاســتگذاری صنعتی 

هدفمند
۱. ســناریوی اول پذیرش اولویت های مشــترک و تدوین 
برنامه عمل با تأکید بیشــتر بــر رویکرد پیچیدگی و تنوع 
یابی محصول است. دولت می تواند به جای تکرار مطالعات 
 )Action Plan( اولویت بندی، در ظرف ۶ ماه برنامه عمل
حوزه های اولویت دار )۹ رشته فعالیت ذکر شده در باال( را 
تهیه کرده و بر توســعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، 
امکان اشــتباه در اولویت بندی و عدم دســتیابی به هدف 
اولویت بندی یعنی تداوم بخشی به رشد سریع و دستیابی 
به تحول ساختاری است. با توجه به اینکه روش های مورد 
استفاده در مطالعات پیشــین نقش رانت های دولت را در 
ســودآوری صنایع )به ویژه صنایع منبــع محور( در نظر 

نگرفته اند، این مخاطره جدی است.
۲. سناریوی دوم تالش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش 
متفاوت اســت. دولت می تواند مطالعات اولویت بندی را با 
روش متفاوت در دســتور کار قرار دهد. این روش می تواند 
موجب غلبه بر کاستی روش های گذشته شود. با این وجود 
سناریوی فعلی هم با سه مخاطره رو به رو است که عبارتند 

از نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، 
فقدان نظام آماری بهنگام و مناســب برای مطالعات عمیق 

و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاستگذاری صنعتی.
۳. ســناریوی ســوم اتخــاذ رویکــرد دو مرحلــه ای به 
سیاستگذاری صنعتِی هدفمند است. مخاطره راهکار اول، 
بی توجهی به اقتضائات سیاستگذاری صنعتی میان مدت 
و بلندمــدت و مخاطره راهکار دوم، بی توجهی به نیازهای 
یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت های اولویت 
بندی در کوتاه مدت است. در اینجا پیشنهاد می شود که در 
کوتاه مدت، اولویت های مشترک باال مبنای تدوین برنامه 
عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت )ســه تا پنج سال( 
یک مطالعه اولویت بندی با رویکردهای نوین صورت گیرد.

در این رویکرد، برای هم راســتایی اولویت های کوتاه مدت 
و میان مدت، پیشــنهاد می شود با محدود کردن اولویت ها 
به سه تا پنج اولویت از میان اولویت های مشترک باال، این 
اولویت ها از میان صنایع ســاخت محور انتخاب شوند. به 
عبارت دیگر با توجه به اینکه صنایع منبع محور نمی توانند 
منبع پایداری برای استمراربخشــی به رشد باشند، جهت 
دهی حمایت ها به ســمت صنایع ســاخت محور می تواند 

زمینه ای برای رشد سریع تر و پایدارتر فراهم سازد.
در کوتاه مدت، برای توســعه این صنایع، ســازمان برنامه 
و بودجــه با همکاری وزارت صمت و ســایر وزارتخانه های 
مؤثر بر امور تولیدی )وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، 
بهداشــت، راه و مسکن و شهرســازی و دفاع( مکلف شود 
تا برنامه عمل توســعه صنایع پیش گفتــه را با مالحظه 
اقتضائات بخشــی و فرابخشی و با تأکید بر توسعه زنجیره 
ارزش و با بهره گیری از رویکرد پیچیدگی )مبتنی بر تحلیل 
فضای محصولی( تهیه کند. با توجه به ظرفیت های رویکرد 
پیچیدگی برای اســتفاده از قابلیت های موجود در جهت 
تنوع یابی و افزایش ظرفیت های تولیدی و با توجه به اینکه 
مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی )HS( یا کدهای 
۶ و ۸ رقمی آیسیک صورت می گیرد، می توان با تمرکز بر 
حوزه های صنعتی پیش گفته و بررسی های مبتنی بر فضای 
محصولی در این حوزه ها، استراتژی تنوع یابی را با استفاده 
از رویکرد یاد شــده در این دوره پیگیری کرد.دست آخر، 
این برنامه عمل باید همراه با تعیین وظایف نهادهای متولی 
و به ویژه اســتفاده از ظرفیت های سازمان های توسعه ای و 
مأموریت گرا ســاختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی به 
ویژه در زیر حوزه های سیاست های صنعتی )یعنی ازجمله 
سیاســت های مالیاتی، سیاست های تجاری و سیاست های 
اعتباری )تأمین مالی( باشد.در میان مدت، سازمان برنامه و 
وزارت صمت، ضمن طراحی برنامه های اصالح نظام آماری، 
تربیت کارشناســان و طراحی پروژه هــای مطالعاتی ذیل 
تدوین اســتراتژی را بر مبنای ترکیبی از رویکردهای نوین 
اولویت بندی )با محوریت رویکردهای آینده نگر و مبتنی بر 

زنجیره ارزش( مورد توجه قرار دهند.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

افول صنعت در 10 سال اخیر

پــژو ۲۰۷ بــه  عنــوان اولیــن خــودروی پرتقاضای 
خودروســازان، دوشــنبه هفته جاری )۳۰ آبان ماه( در 
بورس کاال عرضه شــد؛ که با در نظــر گرفتن قیمت ها 
در بــازار آزاد و درب کارخانه، خریــدار از بورس حدود 
۲۸ میلیون تومان نسبت به خرید از بازار سود می کند و 
ایران خودرو محصول خود را قریب به ۱۲۷ میلیون تومان 
بیشتر از قیمت دستوری می فروشد.به گزارش ایسنا، در 
آخرین روز آبان ماه )دوشنبه(، تعداد ۱۰۰۰ دستگاه پژو 
۲۰۷ بــا میانگین قیمتی ۳۴۲ میلیــون و ۸۴۲ هزار و 
۴۰۰ تومان در حدود یک ســاعت رقابت، در بورس کاال 
معامله شــد؛ این در حالی اســت که قیمت این خودرو 
همــان روز، با قیمتی حدود ۴۴۰ میلیون تومان در بازار 

قیمت گذاری شده بود.
در معامالت روز دوشنبه، در حالی قیمت پایه پژو ۲۰۷، 
۱۸۷ میلیون تومان تعیین شده بود که در جریان رقابت 
تا قیمــت ۳۶۶ میلیون تومان هم بــاال رفت که حدوداً 
افزایــش ۹۵ درصدی نســبت به قیمت پایه را نشــان 
می دهــد؛ اما در نهایت با احتســاب ۱۳ درصد مالیات و 
عــوارض و همچنین چهار میلیــون و ۳۷۱ هزار تومان 
هزینــه ثابت که به مبلغ معامله اضافه می شــود، خرید 

پــژو ۲۰۷ از بورس کاال به طور میانگین برای خریداران 
حدود ۳۹۲ میلیون تومان تمام شــده اســت.با توجه به 
اینکه تحویل خودروهای عرضه شده در بورس کاال،  سه 
ماهه )۳۰ بهمن( اســت، با احتســاب هزینه خواب پول 
بر مبنای نرخ ســود ســپرده بانکی )حدود ۲۰ میلیون 
تومان(، می توان گفت خرید ایــن خودرو از بورس کاال 
حدود ۲۸ میلیون تومان برای متقاضیان آن نســبت به 

بازار سود داشته است.
آغاز جلوگیری از زیان دهی خودروسازان

ایــن محصول ایران خــودرو در حالی در بــورس کاال با 
قیمتــی حدود ۳۹۲ میلیون تومــان به  فروش رفت که 
قیمــت  آن درب کارخانه، ۲۰۹ میلیــون و ۲۸۹ هزار و 
۴۰۰ تومان مصوب شده و در طرح های فروش فوق العاده 
ایــن گروه صنعتی نیز با همین قیمت عرضه می شــود. 
بنابراین ضمن اینکه، خواب ســه ماهه، پول خریدار در 
این وضعیت یکسان است و تفاوتی ایجاد نخواهد کرد اما 
ایران خودرو از عرضه هر پژو ۲۰۷ دستی در بورس کاال، 
)با توجه به اینکه قیمت خودرو، بدون احساب مالیات و 
ســایر هزینه ها برای خودروساز پرداخت می شود( ۱۲۶ 
میلیون و ۷۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان بیشــتر کسب خواهد 

کرد. که بر این  ۱۰۰۰ دستگاه به رقمی ۱۲۶ میلیارد و 
۷۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسیم.به عنوان نمونه 
با هر مرحله فروش تنها یک محصول خودروســازان در 
بــورس کاال در تعداد همین یک هزار دســتگاه، قریب 
بــه ۱۸۳ میلیــارد تومان نقدینگی بیشــتر وارد چرخه 
خودروسازی خواهد شــد و به مرور اوضاع خودروسازان 
را بســیار بهتر خواهد کردبدین ترتیــب می توان گفت 
به عنــوان نمونه با هر مرحله فــروش تنها یک محصول 
خودروســازان در بــورس کاال در تعداد همین یک هزار 
دســتگاه، قریب به ۱۸۳ میلیارد تومان نقدینگی بیشتر 
وارد چرخه خودروســازی خواهد شــد و به  مرور اوضاع 
خودروســازان را بســیار بهتر خواهد کرد. با تعمیم این 
شــرایط به اکثریت محصوالت خودروســازان و افزایش 
عرضه، به  مرور شــرایط نقدینگی و مالی خودروســازان 
بهتــر و بهتر خواهد شــد و نه تنها زیان گذشــته صفر 
می شــود که از زیان دهی های آینده جلوگیری می شود. 
بر همین اســاس، روند توســعه صنعت نیز بهتر خواهد 
شد و می توان از افزایش کیفیت محصوالت نیز امیدوارتر 
شــد.این موضوع که به معنای کامل حذف قیمت گذاری 
دستوری که به گفته خودروسازان، فعاالن و  کارشناسان 

صنعت خودرو کشور، عامل اصلی زیان دهی خودروسازان 
است و افزایش بدهی آن هاســت، می تواند آغازی برای 
توقف زیان دهی خودروســازان و نزدیک شــدن قیمت 
فروش خودروها به قیمت تمام شــده محصول باشــد.

بدین ترتیب با واقعی تر شدن قیمت ها و اختالف فاصله 
قیمت کارخانه ای تا بازار آزاد محصوالت، بازار آزاد را هم 
آرام تر خواهد کرد و از ســرعت افزایش قیمت خودروها 
در بازار که این روزها شاهد آن هستیم، خواهد کاست.از 
سوی دیگر با خارج شدن تمامی محصوالت ایران خودرو 
از گردونه قرعه کشــی ها )به عنــوان آخرین محصوالت 
مشــمول فرآیند قرعه کشی( و جمع شدن بساط فروش 
بصورت قرعه کشی، عرضه در بورس کاال، راه حل مناسبی 
بــرای خرید و فروش واقعی بر اســاس واقعیت عرضه و 
تقاضا خواهد بود و این شــیوه هــم به نفع خریدار و هم 
به نفع خودروســاز است.این درحالیســت که  به تازگی 
مسئوالن ســازمان بورس، اعالم کرده اند که عرضه پژو 
۲۰۷ آغاز ورود ســایر خودروهــای عمومی و پرتیراژ در 
بورس کاال اســت و متقاضیان خودرو می توانند به  جای 
امتحان کردن شــانس خود در سیســتم قرعه کشی، از 

بورس خودرو خریداری کنند.

به دنبال باز شدن پای اولین خودروی پرتقاضا در بورس کاال اتفاق می افتد

سود ۲۸ میلیونی خریدار و افزایش درآمد ۱۲۷ میلیونی خودروساز

عضــو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی ایــران می گوید، 
سیاســت های محدودکننده ارزی در ســال های گذشته 
شــبیه ابزاری برای تنبیه صادرکننــدگان به کار رفته و 
همین موضوع فرصت جهش صــادرات را از ایران گرفته 
است.حســن فروزان فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
نحوه تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، مســائل مهمی هستند که تا حد 
زیادی بســتر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه 
صادرات را تعیین می کنند. در ســال های گذشته و پس 
از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشــت که ما افزایش 
قابــل توجهی در صــادرات را به ثبت برســانیم اما چرا 
این فرصت از دســت رفت؟ به دلیل اعمال سیاست های 
محدودکننده ای که باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید 
وارد عرصه نشوند که حتی تعدادی از فعاالن اقتصادی که 
پیش از این در صادرات حضور داشــتند نیز ترجیح دادند 
که کار خود را متوقف کنند.وی با بیان اینکه هیچ منطقی 
در این موضوع وجــود ندارد که صادرکننده ارز خود را با 

قیمتی پایین تر از نرخ بازار به فروش برساند، تصریح کرد: 
صرف همین موضوع عالمتی منفــی به صادرکنندگانی 
اســت که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل 
ابتدایی تصمیم گیری هســتند و ایــن در نهایت به ضرر 
اقتصاد ایران تمام خواهد شــد. در واقع بخش خصوصی 
همانطور که در سال های گذشته بارها تاکید کرده، امروز 
نیز معتقد اســت که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری 
ارزی نه تنها راهگشــا نیســت که حتی بیشتر شبیه به 
وسیله ای برای ادب کردن صادرکنندگان است.عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با 
توجه به محدودیت های دولت در دسترسی به منابع ارزی، 
آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز 
موردنیاز برای واردات منجر نخواهد شد؟ بیان کرد: آنچه 

که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می دانیم این است 
که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که 
اساســا توان این کار را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ 
باالی تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از 
واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند 
و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه های آنها برای 
تامین نیازهای داخلی به شــمار می رود.فروزان فرد ادامه 
داد: در چنین بســتری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت 
ارز بخش خصوصی وجود داشــته باشد. در کنار آن باید 
توجه کرد که تنها بخشی از صادرات به وسیله شرکت های 
غیر دولتی انجام می شــود و ســهم بزرگی از اقتصاد در 
اختیار شرکت های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی ها 
است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کرد اساسا میزان 

ارزی که در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار دارد، قابل 
مقایسه با مثال صادرکننده رب گوجه فرنگی نیست. از این 
رو دولت اگر هم بنا بر برنامه ریزی برای بازگشت ارز دارد، 
باید ابتدا به سراغ این شرکت ها و مجموعه های بزرگ برود.

وی با اشاره به پیگیری های بخش خصوصی در سال های 
گذشــته برای کاهش مشــکالت مربوط به ارز حاصل از 
صادرات گفت: یکی از چالش هایی که ما در سال های آخر 
دولت قبل با آن مواجه بودیــم، بحث جابجایی مکرر در 
مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. 
تحت تاثیر این شرایط بانک مرکزی برای دوره ای در رابطه 
با ارز مستقیما ورود کرد که با توجه به اینکه صادرات یک 
موضوع تخصصی به شمار می رود، شرایط را بسیار دشوار 
کرد و ناهماهنگی های فراوانی به وجــود آورد. امروز نیز 
اگر بنا بر انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی باشد، 
قطعا اتفاق مثبتــی رخ نخواهد داد و همانطور که رئیس 
اتاق بازرگانی اعالم کرده، بخش خصوصی با این موضوع 

مخالف است.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

فرصت جهش صادرات چطور از دست رفت؟

بررســی آخرین آمار مربوط به صنعت فوالدسازی نشان 
می دهد که در ۷ ماه نخست امسال، تولید فوالد رشد ۱۲ 
تا ۱۹ درصدی داشــته و در مقابل صادرات کاهش یافته 

و مصرف داخلی رشد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررســی آخرین آمار مربوط به 
صنعت فوالدسازی نشــان می دهد که در ۷ ماه نخست 
ســال جاری، ۷ میلیون و ۳۵۶ هــزار تن مقاطع طویل 
فوالدی شــامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر 
مقاطع تولید شــده که نسبت به ۶ میلیون و ۲۸۵ هزار 
تن تولیدی طی هفت ماهه نخســت ۱۴۰۰، رشــد ۱۷ 
درصدی را تجربه کرده اســت.در بخــش صادرات این 
محصول نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به گونه ای که 
در ۷ ماه امســال یک میلیون و ۵۸۰ هزار مقاطع طویل 
فوالدی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

رشد ۶ درصدی را نشان می دهد.
البته صادرات در بخش های تیرآهن و نبشــی، ناودانی و 
ســایر مقاطع به ترتیب افت یک درصدی و ۱۳ درصدی 
داشته است.البته آمارها نشان می دهد که مصرف داخلی 
مقاطع طویل فوالدی رشد محسوسی داشته و نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۴ 
میلیون و ۸۵۳ هزار تن در ۷ ماهه ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و 

۸۲۷ هزار تن در ۷ ماهه ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین در این بــازه زمانی ۵ میلیون و ۳۱۴ هزار تن 

مقاطع تخت فوالدی تولید شــده که نســبت به مدت 
مشابه پارسال ۱۲ درصد رشــد را تجربه کرده است؛ با 
این حال در بخش صادرات این محصول )۲۰۱ هزار تن( 
شاهد کاهش ۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال 

هستیم.
مصرف داخلی مقاطع تحت فوالدی در ۷ ماهه نخســت 
امســال بر خالف صادرات این بخــش، با افزایش همراه 
بوده به گونه ای که در ۷ ماهه امســال ۵ میلیون و ۳۴۹ 
هزار تن مقاطع تخت از سوی مشتریان داخلی خریداری 
شده که نســبت به ۷ ماهه پارسال رشد ۱۳ درصدی را 
نشــان می دهد.در مجموع ۱۲ میلیــون و ۶۷۰ هزار تن 
محصوالت فوالدی تولید شده که در مجموع ۱۵ درصد 
بیشتر از میزان تولید آن ها در مدت مشابه سال گذشته 

است. 
همچنیــن در مجموع صادرات کل محصوالت فوالدی با 
افت ۴ درصدی مواجه بوده اســت. اما در بخش مصرف 
داخلی رشد ۱۹ درصدی را شاهد بوده ایم.همچنین در 
بخش مربوط به شمش فوالد )فوالد میانی شامل اسلب 
و بیلت و بلوم( نیز شــاهد تولید ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار 
تن محصول بوده ایم که نســبت به مدت مشابه پارسال 

رشد ۱۶ درصدی یافته است.
همچنیــن ۴ میلیون و ۷۹۹ هزار تــن از این محصول 
صادر شــده که بیانگر رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت 

مشابه پارسال است.در ۷ ماه نخست امسال ۲۰ میلیون 
و ۷۳۷ هزار تن آهن اســفنجی تولید شده که رشد ۱۹ 
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. البته 
در بخش صادرات این محصول )۳۷۸ هزار تن( شــاهد 

افت ۴۶ درصدی بوده ایم.
به گزارش مهــر، به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد از جمله 
دالیــل کاهش صادرات فوالد می تــوان به وضعیت بازار 
جهانــی فوالد و کاهــش تقاضا برای فــوالد در مناطق 
مختلف دنیا، اعمال عــوارض صادراتی روی محصوالت 
فوالدی در ابتدای ســال و دامپینگ روسیه که منجر به 

کاهش سهم ایران در بازارهای هدف شد، اشاره کرد.
دالیل کاهش صادرات فوالد

وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در این ارتباط به مهــر گفت: منحنی قیمتی فوالد یک 
منحنی سینوسی است و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین، 
قیمت فوالد به قله خود رســیده بود اما متأسفانه کشور 
یک فرصت ســوزی بزرگ انجام داد و در قله قیمت ها، 
عوارض صادراتی روی فوالد اعمال کرد.وی افزود: روسیه 
به واسطه تحریم هایی که دارد وارد بازارهای صادراتی ما 
شد و رقابت بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی 

که روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی کم شد.
یعقوبــی در مــورد وضعیت صادرات تا پایان ســال هم 
گفت: طبق پیش بینی هایی که مؤسســات تحلیلی ارائه 

کردند، تا ۳ ماه اول ســال ۲۰۲۳ رونــد تقاضای فوالد 
نزولی اســت؛ یعنی عماًل پیش بینی نمی شود که قیمت 
افزایش چندانی یابد و نوســان خاصی نخواهد داشــت.

معــاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: 
در مــورد کف قیمتی فوالد هم دو نظریــه وجود دارد؛ 
نخســت اینکه به دلیل باال رفتــن نرخ بهره در آمریکا و 
نزولی بودن نرخ کامودیتی ها، نرخ فوالد متأثر خواهد شد 
و از این هم کمتر خواهد شد و نظریه دوم هم این است 
که قیمت کمتر از این برای تولیدکنندگان فوالد جهان 
به صرفه نیســت و به دلیل افزایــش نرخ گاز و تعطیلی 
برخی از کارخانجات در اروپا و رسیدن قیمت ها به کف، 
بنابراین دیگر قیمت فــوالد از این پایین تر نخواهد بود. 
این دو نظریه متفاوت اســت کــه باید ببینیم کدام یک 

محقق می شود.
وی ادامــه داد: رونــد نزولی قیمت هــای جهانی روی 
صادرات فوالد اثرگذار است؛ اگرچه صادرات در شهریور 
مــاه افزایش یافته اما روند، روند نزولی ا ســت و به نظر 
نمی رســد که بتوان تا پایان سال این افت ۱۵ درصدی 
را جبران کرد و حتی پیش بینی این است که به میزان 

صادرات پارسال هم نرسیم.
یعقوبی تصریح کرد: امسال احتماالً در بهترین حالت و با 
کمک دولت برای توسعه صادرات، ۵ تا ۵.۵ میلیارد دالر 

صادرات خواهیم داشت.

روایت آماری از وضعیت فوالدسازی

 افت صادرات فوالد و افزایش مصرف داخلی

بیت کوین سطح حمایتی را از دست داد؟
کاهش ارزش ارزهای دیجیتــال پس از ریزش نقدینگی یکی از صرافی های 
 )BTC( رمزنــگاری، تقریباً به همه دارایی های دیجیتال از جمله بیت کوین

سرایت کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، همانطور که مشــخص است، بیت کوین 
نتوانســت حمایت قبلی در ۱۵هــزار و۸۰۰ دالر را حفظ کند. در ۲۱ نوامبر 
زمانی که بیت کوین هنوز این ســطح را آزمایش می کرد، متخصص رمزارز با 
نام مســتعار، Mustache توییتی منتشــر کرد که در آن ذکر شد، منطقه 
احتمالــی برای مدت طوالنی بین ۱۵هزار و۱۵۰ تا ۱۵هزار و ۲۵۰ دالر بود.
همچنین معامله گر معروف ارزهای دیجیتال و بنیان گذار LedgArt، کالیو 
با اشــاره به شــاخص فریم زمانی باالتر )HTF(، ابــراز خوش بینی کرد که 
»تغییر شــتاب عمده ای در آغاز روند نزولــی ورود HTF رخ خواهد داد«.

با این حال، کارشــناس انتظار ندارد که این حرکت منجر به یک اوج قیمت 
)ATH( جدید شــود. توییت دیگر کالیو تصریح کــرد که نباید انتظار یک 
رکورد جدید را تا اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ داشت.در این میان، 
ارزش بیت کوین از نظر حامیان پر سر و صدایی که هنوز هم در مورد دارایی 
دیجیتال صعودی فکر می کنند و همچنان به هودل ادامه می دهند، از جمله 
نویســنده کتاب »پدر پولدار، پدر بی پول« رابرت کیوساکی، بسیار کم است.
پیش از این، کارشناســان TradingShot خاطرنشان کردند که بیت کوین 
در حال شــکل گیری کف پایین است که نشــان می دهد می تواند در ماه مه 
۲۰۲۳ از منطقه نزولی خارج شود و پیش بینی می شود در مارس ۲۰۲۴ بازار 

صعودی جدیدی را آغاز کند.
همچنین دارایی شاخص مالی غیرمتمرکز )DeFi( با قیمت ۱۵هزار و۷۲۷ 
دالر تغییر می کند که ۲.۱۴ درصد در ۲۴ ســاعت گذشــته و ۶.۵۷ درصد 
در هفته کاهش یافته اســت و به زیان تجمعــی ۱۸.۰۹ درصدی در نمودار 
ماهانه می افزاید.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۸۱۹.۶۲ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۴۰ 
درصد بیشــتر شــده اســت. در حال حاضر ۳۸.۶۷ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالــی در اختیار بیت کوین بوده که در یــک روز ۰.۰۷ درصد افزایش 
داشته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۲.۳۶ 

میلیارد دالر است که ۵.۸۶ درصد کاهش داشته است. 

ارز دیجیتال


