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توافق ایران و عربستان
 چه معنایی برای قیمت نفت دارد؟

بازارهای انرژی هفته جاری را با کاهش قیمت آغاز کردند و نفت روز دوشنبه، 
درست چند روز پس از اعالم توافق ایران و عربستان و پایان یافتن اختالف هفت 
ساله دو طرف، افت قابل توجهی پیدا کرد.به گزارش ایسنا، اما این کاهش قیمت 
ارتباطی به احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان نداشت و ناشی از نگرانی ها 
نسبت به ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و بروز یک بحران مالی جدید بود.با این 
حال، تحلیلگران پیش بینی کردند که ترمیم روابط میان دو کشــور، می تواند با 
تحکیم ثبات در منطقه، نرخ پریمیوم ژئوپلیتیکی که گاهی در بازار نفت به دلیل 
تنش میان ایران و عربســتان ایجاد می شد را مالیم کند. جان کربی، سخنگوی 
شورای امنیت ملی آمریکا هم از این توافق استقبال کرد.توافق ایران و عربستان، 
جدیدترین مورد از سلسله توافق های ژئوپلیتیکی است که این اواخر در خاورمیانه 
در جریان بوده است. بیش از یک سال است که ترکیه و عربستان سعودی بی سر 
و صدا، سرگرم مذاکره برای عادی سازی روابط دو کشور هستند که پس از واقعه 
قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی منتقد برجسته ریاض در استانبول، 
تیره شــده بود. قطر هم اختالف پنج ساله با همسایگان خود در خلیج فارس را 
پشت سر گذاشت. همزمان، رژیم صهیونیستی روابط عربی خود را در شرایطی 
که منازعه با فلسطینی ها تشدید شده است، عمیق تر می کند.صادرات نفت ایران 
ســال گذشته به باالترین رکورد از زمان وضع تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ 
رســید. به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، ایران ۸۱ میلیون بشکه نفت بیشتری از 
۲۱ مارس ۲۰۲۲ )ســال ۱۴۰۱( صادر کرده که بیشــتر از مدت ۱۲ ماه قبل و 
۱۹۰ میلیون بشــکه بیشــتر از هر یک از دو سال قبل است. صادرات گاز ایران 
هم بر مبنای سال به سال، ۱۵ درصد رشد کرده است.هر چند افزایش صادرات 
نفت ایران، ممکن است تعادل بازارهای نفت که هم اکنون شاهد توازن ظریفی 
است را برهم بزند اما رشد صادرات ایران به عواملی نظیر رفع تحریم ها نیاز دارد 
تا روند پایداری پیدا کند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، اما حتی در صورت لغو 
تحریم ها هم توازن کلی بازار ممکن اســت تغییرات چشمگیری پیدا نکند زیرا 
داده های منابع رصد نفتکش نشان می دهد که صادرات نفت ایران به کشورهایی 
نظیر چین، در حال حاضر به حد کافی باال بوده و ممکن است حتی در صورت 
بازگشــت نفت ایران به بازارهای جهانی، افزایش عظیمی مشاهده نشود.قیمت 
نفت در معامالت روز چهارشــنبه، تحت تاثیر خوش بینی اوپک به رشد بیشتر 
تقاضای چین برای سوخت که بدبینی سرمایه گذاران جهانی در پی ورشکستگی 
اخیر چند بانک آمریکایی را تحت الشــعاع قرار داد، بیش از یک درصد افزایش 
یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹۳ سنت معادل ۱.۲ درصد 
افزایش، به ۷۸ دالر و ۳۸ ســنت در هر بشــکه رســید. بهای معامالت تگزاس 
اینترمدیت آمریــکا با ۹۶ معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۷۲ دالر و ۲۹ ســنت 
در هر بشــکه رســید. هر دو شاخص روز سه شــنبه بیش از چهار درصد نزول 
کرده و به پایین ترین رکورد در ســه ماه گذشــته عقب نشینی کرده بودند.به 
گفته توشی تاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت »فوجیتومی سکیوریتیز«، بازار نفت پس 
از زیان شــدیدی که در نخســتین روزهای معامالت هفته جاری متحمل شد، 
بهبود پیدا کرده و بعضی از ســرمایه گــذاران، از این کاهش به عنوان فرصتی 
برای خرید ارزان اســتفاده کردند. اوپک، دورنمــای تقاضای چین برای نفت را 
ارتقاء داد که این موضوع از قیمت ها پشتیبانی کرد. با این حال، سرمایه گذاران 
همچنان نگران سرایت بحران مالی پس از فروپاشی و شکستگی اخیر بانک های 
آمریکایی هستند. وی خاطر نشان کرد این که وست تگزاس اینترمدیت بتواند 
باالی ۷۰ دالر در هر بشــکه بماند، به دقت دنبال می شود.اوپک در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود که روز سه شنبه منتشر شد، پیش بینی خود از رشد تقاضای 
چین برای نفت در ســال ۲۰۲۳ را به دلیل تسهیل محدودیت های کووید- ۱۹ 
در این کشــور باال برد اما برآوردش از تقاضای جهانی را با اشاره به ریسک های 
نزولی احتمالی برای رشــد اقتصاد جهانی، بدون تغییر نگه داشت.آماری که روز 
چهارشــنبه منتشر شد، نشان داد پاالیشــگاه های چین در دو ماه نخست سال 
۲۰۲۳ به میزان ۳.۳ درصد، نفت بیشتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
پاالیش کردند که این رشد تحت تاثیر سیاست صادرات سوخت روی داده است 
و پاالیشگاه های خصوصی در واکنش به بهبود حاشیه سود سوخت های حمل و 

نقل پس از رفع محدودیت های کرونایی، نفت بیشتری پاالیش می کنند.

اوپک به چین خوش بین تر شد
اوپک پیش بینی پیش بینی خود از رشــد تقاضای چین برای نفت در سال 
۲۰۲۳ را به دلیل تســهیل محدودیت های کووید۱۹ در این کشــور باال برد اما 
برآوردش از تقاضای جهانی را با اشاره به ریسک های نزولی احتمالی برای رشد 
اقتصاد جهانی، بدون تغییر نگه داشت.به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( در گزارش ماهانه خود اعالم کرد تقاضای جهانی برای نفت در 
سال، ۲۰۲۳ به میزان ۲.۳۲ میلیون بشکه در روز معادل ۲.۳ درصد رشد خواهد 
کرد. این پیش بینی نســبت به گزارش ماه قبل اوپک تغییری نداشته است.در 
حالی که رشد سریع تقاضای چین برای نفت، می تواند از بازار نفت پشتیبانی کند 
قیمت های نفت هفته جاری تحت تاثیر و شکستگی بانک سیلیکون ولی که باعث 
نگرانی ها نسبت به بروز بحران مالی جدیدی شد، ریزش کرد.اوپک به ریسکهای 
نزولی بالقوه برای اقتصاد جهانی در نتیجه افزایش نرخ های بهره اشــاره کرد. در 
گزارش اوپک آمده است: بازگشایی چین پس از لغو سیاست سخت گیرانه کووید 
۱۹ در این کشور، سرعت قابل مالحظه ای به رشد اقتصاد جهانی بخشیده است. 
با این حال، رشــد سریع نرخ های بهره و سطح بدهی جهانی، ممکن است باعث 
سرایت پیامدهای منفی شده و تاثیر منفی بر پویایی رشد اقتصاد جهانی داشته 
باشــد.اوپک انتظار دارد تقاضای چین برای نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان ۷۱۰ 
هزار بشــکه در روز رشــد کند که باالتر از پیش بینی ۵۹۰ هزار بشکه در روز 
در گزارش ماه گذشــته این سازمان است. این گروه انتظار دارد تقاضای جهانی 
به دلیل بازبینی های نزولی مناطق دیگر، ثابت بماند.بر اســاس گزارش رویترز، 
گزارش اوپک همچنین نشــان داد تولید نفت این گروه در فوریه با وجود توافق 
ســال گذشــته گروه اوپک پالس برای کاهش تولید، افزایش پیدا کرده است. 
طبق آمار اوپک، تولید نفت این گروه در فوریه به میزان ۱۱۷ هزار بشکه در روز 
افزایش یافت و به ۲۸.۹۲ میلیون بشکه در روز رسید.جدیدترین گزارش ماهانه 
اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران در فوریه، برای دومین ماه متوالی 
افزایش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در 
فوریه، به ۸۱ دالر و ۸۸ ســنت در هر بشــکه رسید که در مقایسه با قیمت ۸۱ 
دالر و ۵۶ سنت در ژانویه، ۳۲ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش داشت. میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۸۱ دالر و ۷۲ سنت در 
مقایسه با ۸۹ دالر و ۲۲ سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در فوریه، به ۸۱ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید که 
در مقایسه با ژانویه، ۲۶ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت 
میانگین ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۸۱ دالر و ۷۵ سنت 
بوده که هفت دالر و ۷۵ سنت معادل ۸.۷ درصد کاهش در مقایسه با میانگین 

قیمت ۸۹ دالر و ۴۹ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می دهد.

اوج گیری بیت کوین دوام نیافت
بیت کوین به ۲۶هزار دالر رســید که باالترین قیمت از ژوئن گذشته تاکنون 
است اما این سطح چندان پایدار نبود و در حال حاضر با ارزش حدود ۲۵ هزار 
دالر معامله می شــود.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، ارزش ارز دیجیتال 
پیشــرو جهان روز سه شنبه، دقایقی پس از انتشار گزارش تورم آمریکا، افزایش 
یافت. بیت کوین پس از انتشار این گزارش به ۲۶هزار و ۴۲۹ دالر رسید، ارزشی 
که از ژوئن گذشته مشاهده نشده است.پیش از آن نیز اداره آمار کار اعالم کرده 
بود که تورم این کشور در ماه فوریه ۶ درصد بوده، در حالی که شاخص قیمت 
مصرف کننده )CPI( اصلی، بدون مواد غذایی و انرژی، ۵.۵ درصد افزایش یافته 

است.
بیت کوین پس از رسیدن به باالترین میزان خود، ۸.۲۶ درصد افزایش یافت 
و بــه قیمت ۲۶هزار و ۲۱۴ دالر فروخته شــد، در حالی که اتر با ۴.۲۶ درصد 
افزایش به ۱۷۵۲.۸۴ دالر در ساعت ۹ صبح به وقت شرقی رسید.مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۰ تریلیون دالر برآورد می شود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۱.۷۴ درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر 
۴۳.۷۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 
۰.۰۶ درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت 
گذشته ۱۰۲.۷۲ میلیارد دالر است که ۱۵.۷۱ درصد افزایش داشته است. حجم 
کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۵۷ میلیارد دالر است که ۹.۳۱ 
درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون ۹۵.۷۱ میلیارد دالر است که ۹۳.۱۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

فرشاد مومنی و حسین راغفر با اشاره به تحوالت اقتصاد 
بین الملل در حوزه حرکت به ســمت اقتصاد دیجیتال، در 
خصــوص عدم بکارگیری نخبگان هشــدار دادند.فرشــاد 
مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه، در 
این نشســت با بیان اینکه جوامع اکنــون زده با تحوالت 
جدیــد بی اعتنایی می کنند، گفــت: هزینه فرصت اکنون 
زدگــی برای ایران، درآینده بســیار باالتر خواهد رفت. در 
عصر اقتصاد دیجیتال، انســان ها به انســانی ترین جایگاه 
خود در طول تاریخ می رســند. در آستانه موج دوم انقالب 
صنعتی، جان اســتوارت میل نامه ای به رهبران انگلستان 
می نویســد و می گوید اگر فکر می کنید می توانید همچنان 
با تحقیر و نادیده گرفتن انســان ها به حکومت خود ادامه 
دهید، در اشــتباه هســتید. بنابراین در عصر دانایی وقتی 
انســان ها جایگاه های بی ســابقه ای پیدا می کنند، فقط 
حکومت هایی می توانند پایدار بمانند که نگرش خود درباره 
انسان را متناســب با این تغییر، وفق دهند.وی افزود: اگر 
حکومت ها افق دید خود را تغییر ندهند و از مشارکت دادن 
انسان ها اجتناب کنند، هزینه زیادی پرداخت خواهند کرد. 
از این جهــت ما در ایران بایــد روی برخی الزامات بحث 
کنیم. یکی از این محورها، جلب مشارکت هم وطنان مقیم 
خارج از کشور است. یکی از رموز موفقیت چین این است 
که آنها از طریق هموطنان مقیم خارج خود توانســتند در 
یک دوره کمتر از سی سال، صادرات خود را ۷۰ برابر کنند 
در حالی که عضو WTO هم نبودند. بیش از دو دهه است 
که ما شــاهد پدیده نوظهور جنگ جهانی استعدادها بین 

چین و آمریکا هستیم.
 آنقدر این نیروهای انســانی مهم هســتند که بیش از 
۲۴۰۰ ان جی او توســط چینی ها در دنیا ســاخته شد تا 
استعدادهای خود را جذب کنند لذا تصمیم گیران ما باید 
بدانند در این شــرایط، مشــارکت زدایی از مردم و دانایان 
می تواند هزینه های زیادی برای امنیت ملی در بر داشــته 
باشد.مومنی در پایان گفت: ما که قبل از پیوستن به عصر 
اقتصاد دیجیتال یکی از بی ســابقه ترین ابعاد نابرابری را 
به کشــور تحمیل کرده ایم، باید از طریق توجه به منشا و 
پیامدهای نابرابری های ناموجه فزاینده در درون کشورمان 

بحث های بیشتری راه بیندازیم. 
ما با یک سرعت و شتاب بی سابقه در تغییر عرصه های 
حیــات جمعی مواجه هســتیم لذا نظام اساســی تصمیم 
گیری های اساسی کشور باید ببیند از دریچه مفهوم اقتصاد 
مقاومتی چه هزینه هایی کرده ایم و چه به دست آورده ایم؟ 
مقاومت در برابــر تهدیدها، یکی از مولفه های عصر دانایی 
است اما عنصر کلیدی تر ظرفیت ها و فرصت هایی است که 
پدیدار می شــود. آنها که دســتی در اقتصاد سیاسی دارند 
می دانند که آســیب پذیری ایران از ناحیه عدم استفاده از 

فرصت ها، به مراتب شــکنندگی آورتر بوده است بنابراین 
برجســته کردن فرصت های ناشــی از اقتصاد دیجیتال و 
آمادگی ظرفیت های نهادی و انسانی یکی از ضروری ترین 
کارهایی اســت که می تواند در ایــن زمینه رخ دهد. زنده 
یاد مرحوم دکتر عبدالهادی حائری نشان داد در نخستین 
موج انقالب صنعتی، تصلبات فکری و جزم اندیشــی های 
افراطی در ســاحت های علم و دیــن  آنچنان ضربه ای به 
توان ایران بــرای مواجهه با تغییرات وارد کرد که ما هنوز 
نتوانستیم کمر راست کنیم لذا اینکه به شکل های جدیدی 
از طالبانیسم و ... رنگ و لعاب ایرانی یا شیعی بدهیم خیلی 

خطرناک است. 
امیدوارم عده ای متوجه شــوند رونق بخشــی به دین 
مداحان به جای دین امثال شــهیدان بهشــتی و مطهری 
چه بر ســر آینده ایران خواهد آورد و آنهایی که بازارگرایی 
مبتذل را به عنوان یک اندیشه متصلب و فاجعه ساز برای 
دیروز، امروز و فردا تــدارک دیده اند نیز باید بفهمند این 
نوع تفکر می تواند ایران را با بن بســت مواجه کند.حسین 
راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)س( و اقتصاددان نیز 
در این نشست گفت: ما امروز به یک مصرف کننده صرف 
در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شــده ایم. اگرچه اقتصاد 
دیجیتال در ابتدای راه خود اســت اما تحوالت مهمی را در 
آینــده رقم می زند لذا پرداختن به آن یک مســئله مهم و 
ضروری اســت.وی افزود: یکی از آثــار اقتصادی دیجیتال 

تغییر در ســازمان کار است و به تبع آن روابط اجتماعی و 
مقررات نیز تغییر می کند. در نتیجهه ما با پدیده ای روبرو 
هســتیم که جبر فناوری نامیده می شود. از طرفی هوش 
مصنوعی و رباتیک به عنوان فناوری های دگرگون کننده با 
کیفیت های حیاتی تر از فناوری های فضای مجازی و سایر 

فناوری های قبلی مطرح هستند. 
هوش مصنوعی یک سیســتم یکپارچه است که اهداف 
کســب اطالعات، اصول اســتدالل منطقی و قابلیت های 

خودتصحیح را در درون خود دارد. 
محصوالت هــوش مصنوعــی از لوازم خانگــی مانند 
ماشین های ظرفشــویی هوشــمند گرفته تا دستگاه های 
پزشــکی هوشــمند، تلفن ها و رایانه های هوش مصنوعی، 
بلندگوهای هوشمند، منابع انســانی هوش مصنوعی و ... 
بدون دخالت انســان مســتقل عمل می کنند و می توانند 
الگوهایی را برای تصمیم گیری ورسیدن به نتایج متفاوت 

یاد بگیرند و شناسایی کنند.
راغفر با بیان این پرسش که  نقش فناوری های مبتنی 
بر هوش مصنوعی بر مشارکت سیاسی چیست؟ خاطرنشان 
کرد: فناوری همیشه منبع دائمی نااطمینانی ها، ریسک ها، 
تغییرات و در بسیاری موارد اختالل ها بوده است درنتیجه 
فنــاوری به تنظیم کننده ها نیاز دارد تا تصمیمات پیچیده 
ای اتخاذ کننــد ازجمله اینکه چه زمانی باید مداخله کند 
و چه نوع مداخله ای به کار گرفته شــود.وی با اشــاره به 

شاخص های حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: ۲۶ درصد اقتصاد 
دیجیتال در آمریکا و ۲۴ درصد آن در اختیار چین است.

سهم کشورهای دنیا از اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال شــامل بالکچین، تحلیل داده، هوش 
مصنوعی، چاپگرهای سه بعدی، اینترنت اشیا، اتوماسیون 
و رباتیــک و فضای ابری اســت.  ۷۵ درصــد فناوری های 
مربوط به بالک چین در اختیار چین و آمریکا اســت. این 
دو کشــور حــدود ۹۰ درصد ســرمایه گذاری ها در حوزه 
پلتفرم ها به خود اختصاص داده اند. عالوه براین، ما شاهد 
تحول شــاخص های اقتصاد دیجیتال هستیم. رشد جریان 
اطالعات نیز به جایی رســیده اســت که سرعت ترافیک 
اینترنــت از ۱۰۰ گیگابایت در روز به ۱۵۰ هزار گیگابایت 

در ثانیه رسیده است.
اســتاد دانشگاه الزهرا با اشــاره به نابرابری های موجود 
در حــوزه دیجیتال، گفت: تقریبــا نیمی از جمعیت جهان 
به اینترنت دسترســی ندارند. در کشــورهای با کمترین 
میزان توسعه، از هر ۵ نفر تنها یک نفر می تواند به اینترنت 
وجــود دارد. نکته تکان دهنده در ایــن زمینه  نگرانی از 
تکرار تحوالتی اســت که در جریان انقالب صنعتی دنیا را 
به کشــورهای توســعه یافته و عقب مانده تقسیم کرد لذا 
انقالب صنعتی چهارم در حال شــکل گیری اســت و اگر 
کشورها نتوانند مشــارکتی در آن داشته باشند، به زودی 
تبدیل به زائده هایی در جریان اقتصاد جهانی می شود.وی 
افــزود: برخی از اثرات کلیدی دیجیتالی شــدن مربوط به 
سیاست پولی به تولید و بهره وری، بازار کار، دستمزدها و 
قیمت ها مربوط می شود. پیش بینی هایی وجود دارد که به 
دلیل ســلطه فناوری های هوش مصنوعی که تمام وظایف 
کنونی بشر را در زندگی روزمره اجرا می کند، بیکاری انبوه 
ایجاد خواهد شد تا جایی که گفته می شود تا سال ۲۰۳۰ 

حدود یک میلیارد شغل از بین خواهد رفت.
 یکی دیگر از پیامدهای دیجیتال شدن اقتصاد این است 
که دانشگاه دیگر به شکل سنتی خود، وجود نخواهد داشت. 
از ســویی با توجه به نقش تجارت الکترونیک بین مصرف 
کننده ها و  مشاغل، پیشــبینی می شود تورم کاهش پیدا 
کند و اگر فناوری های هوش مصنوعی به خوبی اداره شوند، 
رشــد اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهند داشــت، 
سطوح زندگی در ســطح جهان را باال می برند و به مقابله 
با بسیاری از چالش های حیاتی جهانی، مانند دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار، افزایش ســالمت جهانی یا مقابله با 
تغییرات آب و هوایی کمک می کنند.راغفر در پایان گفت: 
اصلی ترین رقابتی که بین کشورهای رقیب در حوزه هوش 
مصنوعی وجود دارد، جذب نیروی انسانی متخصص است 
و با کمال تاســف باید بگویم هرچه دانشگاه های ما در این 

حوزه تولید می کنند، جذب کشورهای غربی می شوند.

دو اقتصاددان هشدار دادند

خروج استعدادهای کشور در آستانه انقالب چهارم صنعتی

متاسفانه شــرایط نامطلوب اقتصادی مردم را به سوی 
تامین کاالهای اساسی وخوراکی برای عید نوروز سوق داده 
اســت و به نوعی جای پوشــاک در سبد معیشتی نوروزی 
خالی اســت.در آستانه ســال نو و با نزدیک شدن به عید 
باستانی نوروز یکی از بازارهای مهمی که مردم برای خریدن 
اقالم و کاالهای موردنظر خود به آن مراجعه می کنند، بازار 
پوشاک اســت. به گزارش خبرگزاری بازار، در سال ۱۴۰۱ 
تولیدکنندگان پوشــاک ایرانی شرایط مناسبی را به لحاظ 
تامین مواد اولیه ونوسانات نرخ ارز تجربه نکردند اما، با این 
حال برای فروش ویژه در شــب عید برنامه های گسترده ای 
تدارک دیدند که متاســفانه با ســردی بازار مواجه شدند.
حضــور کم رنگ مردم بــرای خرید انواع پوشــاک در بازار 
مشهود اســت هرچند نباید از شــلوغی و ازدحام در بازار 
پوشاک شــب عید غفلت کرد. به راســتی مهمترین علت 
کم رونقی بازار پوشاک در شــب عید امسالچه بوده است؟ 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه پوشاک بر این موضوع 
مهم اعتقاد دارند که کمبود نقدینگی مردم و گرانی بیش از 
حد پوشاک در بازار موجب شده است تا شاهد سردی خرید 
از سوی اقشار مختلف مردم در بازار پوشاک باشیم.به منظور 
بررسی علل سردی شب عید فروشندگان پوشاک با دوتن 
از کارشناســان و فعاالن این حوزه گفتگو کرده ایم، تا نظر 
آنها را درباره این موضوع جویا شویم.مجید افتخاری، عضو 
هیئت مدیره اتحادیه نساجی و پوشــاک ایران با اشاره به 

اینکه در بازار پوشاک شب عید شاهد رکود فروش هستیم، 
گفت: افزایش قیمت ۴۰ درصدی پوشاک در بازار نسبت به 
سال گذشــته، برای تولیدکنندگان و فروشندگان به نوعی 
زیان محسوب می شود ولی با این همه میزان خرید پوشاک 
توسط مردم به شدت کاهش داشته است.وی با بیان اینکه 
تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک ایرانی بسیار 
سخت و دشوار شده اســت، تصریح کرد: تا قبل از تشکیل 
تــاالر معامــالت ارزی مواد اولیه با نرخ نیمایی به دســت 
تولیدکنندگان می رسید ولی با تشکیل این تاالر، در شرایط 
کنونی مواد اولیه و موردنیاز تولیدکنندگان پوشاک ایرانی با 
نرخ آزاد به دست آنها می رسد که باید این شرایط را تغییر 
داد.افتخاری با بیان اینکه شرایط اقتصادی مردم نسبت به 
سال های گذشته سخت تر شــده است، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه خرید اقالم خوراکی در اولویت اقتصادی بســیاری 
از مردم اســت باید به این موضوع مهم اشاره کرد که خرید 
پوشــاک برای بسیاری از اقشــارهای مختلف مردم جامعه 
چندان اهمیت ندارد.عضو هیئت مدیره اتحادیه نســاجی و 
پوشاک ایران اضافه کرد: اخذ مالیات های سنگین به همراه 
مشکالت متعددی بیمه و هزینه های افسارگسیخته حقوق 
کارگران، کارمندان و تامین انرژی بسیاری از تولیدکنندگان 
پوشاک در ایران را با مشکالت متعددی مواجه کرده است 
به طوری که شــاهد تعطیلی بخش بزرگــی از واحدهای 
تولیدی پوشــاک در نقاط مختلف کشور بوده ایم.وی حوزه 

پوشاک را از قدیمی ترین صنایع تولیدی در ایران برشمرد و 
افزود: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در اعطای 
تسهیالت تشویقی به تولیدکنندگان پوشاک ایرانی، کمبود 
شــدیدی حس می شود و از طرف دیگر تا زمانی که انگیزه 
الزم برای تولیدکننده نباشد تا تولید را با قدرت ادامه دهد 
نمی توان به رونق بازار پوشــاک امیدوار بود.افتخاری اضافه  
کرد: تشــویق تولیدکننده پوشاک به تنوع در تولید از یک 
طرف و ایجاد تخفیف های ویژه برای خرید پوشــاک توسط 
مردم از طرف دیگر باید از سوی دولت های مختلف به عنوان 
یک موضوع مهم دنبال شود که متاسفانه در سال های اخیر 
شاهد آن نبودیم.حسین آقا کوچکی، رئیس اتحادیه صنف 
پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران با بیان اینکه کسادی 
کامل از اوایل اســفند سال جاری بر بازار پوشاک به صورت 
محســوس حاکم بود، گفت: متاسفانه شــرایط نامطلوب 
اقتصادی مردم را به سوی تامین کاالهای اساسی وخوراکی 
برای عید نوروز ســوق داده است و به نوعی جای پوشاک 
در سبد معیشتی نوروزی خالی است.وی اضافه کرد: تغییر 
مد وتنوع انواع لبــاس در بازار هم به نوعی تولیدکنندگان 
پوشاک ایرانی را با مشــکالت مختلف روبرو کرده است. با 
توجه به تغییر مد و رنگ لباس با شروع هر سال باید به این 
نکته مهم اشاره کرد که تولیدکنندگان پوشاک اگر نتوانند 
محصوالت تولیدی خود را در همان سال به فروش برسانند، 
در ســال آینده دیگر توانایی فــروش محصوالت خود را به 

دلیل تغییر در مد و رنگ لباس نخواهند داشت.آقاکوچکی 
تاکیدکرد: دستفروشــان بازار بســیاری از مغازه داران که 
محصوالت تولیدی پوشــاک ایرانی را به فروش می رسانند 
به نوعی کســاد کرده اند. وقتی دستفروشــان پوشاک در 
شــهرهای بزرگ و به خصوص در پایتخت اقدام به فروش 
پوشــاکی می کنند که برند آنها خارجی و به صورت قاچاق 
وارد کشور شده است نمی توان به تولیدکننده ایرانی انگیزه 
داد که پوشاک تولیدی وی حتما در بازار با قیمت مناسب 
فروختــه خواهد شــد.وی افزود: قاچاق پوشــاک با وجود 
ممنوعیــت همچنان به کشــور در برخی از مبادی و حتی 
از طریق کولبری انجام می شــود که برای مقابله با آن باید 
راهکارهای اساســی را در نظر گرفت. از طرف دیگر ایجاد 
فضای ســالم رقابتی بین تولیدکننده و واردکننده پوشاک 
چندسالی اســت که به عنوان یک شعار مطرح شده است 
ولی در عمل شــاهد وقوع آن نیســتیم. واردات پوشاک به 
کشــور به دلیل ســود هنگفتی که بــرای واردکننده دارد 
موجب شده تا پررنگ تر از سال های گذشته حتی به صورت 
قاچاق رونق بگیرد.آقاکوچکی برندسازی در صنعت پوشاک 
ایران را با اهمیت دانســت و گفت: اگر بسیاری از برندهای 
پوشــاک خارجی در نقاط مختلف جهان موفق هستند به 
این دلیل است که در حوزه برندینگ قوی کار کرده اند ولی 
متاسفانه برندسازی در پوشــاک ایرانی همچنان به عنوان 

یک موضوع فانتزی دیده می شود.

تهدید هزاران تولیدی پوشاک با بازار بدون مشتری

سبد نوروزی هزینه خانوار خالی از پوشاک

رئیس مجمع ملــی صادرکنندگان دام زنده گفت: 
قرار اســت ۲۵۰ هزار تن گوشت )معادل ۶.۵ میلیون 
راس دام ســبک ۴۰ کیلویی( وارد کشور کنیم و این 
بدان معناســت که ریشه کل دام سبک کشور را بدون 
اینکه برنامه ای برای تولید داخل داشته باشیم، می زنیم.
منصور پوریــان در گفت و گو با ایلنا با اشــاره به 
واردات گوشــت و تاثیر آن بــر تولید داخل دام اظهار 
داشــت: اکنون میزان زیادی گوشت در حال ورود به 
کشور است در حالی که ما قبال در بخش تولید طی ۶ 
ماه اول ســال مازاد دام داشتیم و تولید به گونه ای بود 
که به دلیل اینکه زایش ها در برخی مناطق یکسان بود 

به صورت حجمی وارد بازار می شد.
وی افزود: روزانه ۱۱ تا ۱۱.۵ هزار الشه گوسفندی 
و حدود ۱۳۰۰ راس گوســاله کشــتار می شود و در 
باالترین سطح در کشور کل کشتار ساالنه به ۴ میلیون 
راس می رسد. در حالی که میزان بره تولیدی کشتاری 
در طول ســال در محدوده های ۷.۵ تا ۸ میلیون راس 
است، یعنی با یک حجمی از دام بره روبرو هستیم. البته 
در کنار آن حدود ۸۰۰ تا یک میلیون راس میش هم 
در سال کشتار داریم.رئیس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده تصریح کرد: اکنون فصل زایش ها تمام شــده 
و بایــد بازار ایجاد کنیم امــا بهانه اینکه دامدار عرضه 
نمی کنــد، کاهش علوفه و یا کاهــش قیمت؛ واردات 

انجام می شود.
وی همچنیــن گفت: در ســال ۴۰۰ هــزار بره نر 

کشــتاری داریم در حالی که میزان تولید ما در بخش 
بره پرواری ســاالنه حدود ۹۰۰ تــا یک میلیون راس 
اســت و با این وجود بنا داریــم واردات انجام دهیم.
پوریان تاکید کرد: ما کمبود گوشت نداریم و مشکالت 
قیمتی هم ارتباطی به تولید و دامدار ندارد، مشکالت 
قیمتی ناشــی از مســائل موجود در دل بازار و قیمت 
ســایر کاالها اســت، ما به جای حمایــت از دامدار و 
تولید و بازار مصرف هدف و برنامه را مســتقیما روی 
واردات متمرکز کرده ایم و خیلی هم افتخار می کنیم.

وی با اشــاره به واردات گوشت با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی 
خاطرنشــان کرد: با این اقدام سرمایه ملت خرج بازار 
اســترالیا و رومانی می شود و به جای حمایت از تولید 
داخل صنعت دامپروی را تحت تاثیر قرار دادیم و تنها 

نتیجه آن به حاشیه بردن تولید داخل است.
رئیــس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان 
اینکه حتی اگر قرار اســت واردات داشــته باشیم باید 
به اندازه ای باشــد که تولید داخل متضرر نشود، گفت: 
بدون اینکه برنامه ای برای تولید داخل داشــته باشیم 
در برنامه مهندسی شــده یک روز قیمت گوشت را باال 
می بریــم و روز بعد به بهانه افزایــش قیمت اقدام به 
واردات به میزان باال می کنیم این نشــان می دهد که 
برای این حجم از واردات بیش از ۵ تا ۶ ماه برنامه ریزی 
شــده است و این در حالی است که جلوی صادرات را 
هــم می گیریم به طوری که کل صادراتی که در طول 

سال انجام شد ۳۵۰ هزار راس بیشتر نبوده است.

آخرین وضعیت آمار سدهای کشور بیانگر این است 
که اکنون ۲۱ ســد از سدهای مهم شرب و کشاورزی 
بیش از ۵۰ درصد آب دارند.به گزارش ایسنا، در حال 
حاضــر میزان ورودی آب به ســدهای کشــور تا ۲۰ 
بهمن مــاه معادل ۱۵میلیــارد و ۹ میلیون مترمکعب 
بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی 
معادل ۱۴ میلیــارد و ۷۹ میلیون مترمکعب بوده دو 
درصد کاهش داشــته، همچنین میــزان خروجی از 
مخازن ســدهای کشور در این تاریخ معادل ۹ میلیارد 
و ۷۴ میلیون مترمکعب ثبت شــده کــه این عدد در 
قیاس با ســال گذشته که عددی معادل ۱۰ میلیارد و 
۷۲ میلیــون مترمکعب بوده بیانگر کاهش ۹ درصدی 
است.در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۲۴ 
میلیارد و ۴۵ میلیون مترمکعب ثبت شــده که نسبت 
به ســال گذشــته که عددی معادل ۲۳ میلیارد و ۳۹ 
میلیون مترمکعب بوده پنج درصد افزایش داشــته و 
درصد پرشــدگی مخازن سدهای کشــور به عدد ۵۰ 
درصد رسیده است.وضعیت ســدهای مهم )شرب  - 
کشــاورزی( بیانگر این اســت که در ۲۱ ســد درصد 
پرشــدگی بیش از ۵۰ درصد اســت به طوری که سد 
زنجیره کارون ۶۴ درصد و ســد دز ۷۳ درصد  و سد 
چره استان خوزستان ۶۱ درصد آب دارند همچنین در 
سد شهید قنبری اســتان آذربایجان غربی۶۵ درصد، 
سد استقالل ۶۰ درصد و سد جگین استان هرمزگان 
۹۸ درصد پر هستند.سد تالوار استان زنجان ۸۱ درصد، 

ســد رودبار استان لرســتان ۸۵ درصد، سد درودزن، 
مالصدرا ۷۰ درصد و سد سلمان فارسی استان فارس 
۷۰ درصد پرهستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز 
سد داریان ۷۷ درصد و در استان سیستان و بلوچستان 
سد پیشــین ۶۸ درصد و سد ریزدان ۷۵ درصد و سد 
خیرآباد ۶۱ درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان 
و بلوچستان ۵۸ درصد پر هستند.در این بین نیز سد 
رودبار استان لرستان نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد 
بیشــتر آب دارد و بعد از آن نیز سد رئیسعلی دلواری 
استان بوشهر ۲۹ درصد، سد چره استان خوزستان ۴۴ 
درصد، سد درودزن مالصدرا استان فارس ۷۱ درصد، 
سد ارس، خداآفرین استان آذربایجان شرقی ۱۸ درصد  
سد زاینده رود استان  اصفهان ۲۵ درصد، سد ماشکید 
علیا اســتان سیستان و بلوچســتان ۵۸ درصد،   سد 
دز استان خوزستان ۱۳ درصد، سد گلپایگان، کوچری 
حوضه قمرود ۱۹درصد، ســد آزاده استان کردستان 
۷ درصد، ســد کوثر کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ درصد، 
سد داریان اســتان کرمانشاه ۴۴ درصد و سد پیشین 
استان سیستان و بلوچستان ۱۳ درصد نسبت به سال 
قبل پر شرشدگی بیشتری دارند.همچنین ارتفاع کل 
ریزش های جوی کشــور معادل ۱۴۳.۹ میلی متر بوده 
که این مقدار بارندگی نســبت به میانگین دوره مشابه 
درازمدت ۱۶۰.۸ میلی متر ۱۰ درصد کاهش و نسبت 
به دوره مشــابه سال آبی گذشــته که عددی معادل 
۱۴۹.۹ میلی متر بوده ۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

۲۱ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارندواردات ۲۵۰ هزار تن گوشت؛ تیشه به ریشه دام داخلی

گزارش

شــاخص کل بورس روز چهارشنبه با بیش از ۳۸ هزار واحد افزایش دوباره 
توانست وارد کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد شود.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روزگذشــته با ۳۸ هزار و ۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۸۲۰ 

هزار واحد افزایش یافت. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۳ هزار و ۱۶۲ واحد صعود رقم ۵۵۴ 

هزار و ۱۹۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۶۰۱ هزار معامله انجام شد که ۹۳ 
هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال ارزش داشت.

روز چهارشــنبه ۸۹ درصد نمادهای بورســی مثبت بودند که از میان آن ها 
معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری غدیر 

نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شــاخص کل فرابورس هم با افزایشــی ۳۷۴ واحدی به رقم ۲۳ هزار و ۸۴ 
واحد رسید. 

در این بازار ۴۱۶ هزار معامله به ارزش ۴۷۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام 
شد. ۷۴ درصد نمادهای فرابورســی امروز ثمبت بودند که پلیمر آریاساسول، 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان و پتروشــیمی  تندگویان نســبت به ســایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. بیشترین ورود پول حقیقی به 

گروه های فلزات اساسی و شیمیایی بود.

صعود ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس


