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کســادی بازار و کاهــش تقاضای 

گزارش
خریــداران کم قــدرت، فعــاالن 
اقتصادی را نسبت به وضعیت تولید 
در آینده نزدیک بدبین کرده؛ به گونه ای که در 16ماه 

گذشته کمتر سابقه داشته است.
به گزارش همشــهری، بررســی اطالعات شاخص 
پیش نگر مدیران خرید اقتصاد )PMI( نشان می دهد 
در تیرماه امسال، بنگاه های اقتصادی عمدتا با کاهش 
ســفارش های جدید مشــتریان روبه رو بوده اند و 
همزمان موجودی مواد اولیــه آنها نیز کاهش پیدا 
کرده است. در این میان، فقر تقاضا در بازار و کاهش 
قدرت خریــد متقاضیان، ضمن کاســتن از میزان 
تولید جاری و افول برآوردهای تولید در آینده، انبار 

تولیدکنندگان را پرتر کرده است.

نبض اقتصاد در تیرماه
شــاخص مدیران خریــد اقتصــاد در تیرمــاه به 
10.50واحد رسیده که 4.63واحد کمتر از ماه قبل 
است. طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، از 
این شاخص که تحت عنوان شامخ منتشر می شود، 
کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، 
افزایش موجودی انبار و افول انتظارات تولید برای 
فعالیت در ماه آینده، از تحوالت شاخص این ماه است. 
براساس اطالعات شامخ، در تیرماه1401، شاخص 
میزان سفارشــات جدید مشــتریان، 14.47واحد 
ثبت شــده که کمترین میزان طی 3ماه اخیر است 
و این شــاخص در بخش های خدمات، کشاورزی 
و ســاختمان با رکود همراه بوده اســت.  همچنین 
شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 
برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته و نگرانی ها در 
مورد تضعیف تقاضــا به دلیل کاهش قدرت خرید و 
تورم، باعث کاهش انتظارات کسب وکارها و کاهش 
خرید مواد اولیه و عقب نشــینی در استخدام شده 
است. در مقابل، شاخص موجودی محصول )انبار( 
در تیرماه 10.57واحد برآورد شــده که بیشترین 
میزان از ابتدای شــروع طرح )دوره 34ماهه( است 
و از ناتوانی بنگاه ها در فروش تولیدات حکایت دارد. 
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال و خدمات 
نیز به 46.96واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر 
طی 9ماه گذشته )به غیر از تعطیالت فروردین ماه( 
است و همین مسئله به پر شدن انبار دامن زده است. 

از سوی دیگر در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف 
قدرت خرید متقاضیان، شــاخص میــزان فروش 
محصوالت نیز در تیرماه به 32.46واحد رسیده که 
طی 11ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( 
یکی از کمترین مقادیر خود از شــهریورماه1400 
است. این شاخص در هر ســه بخش اصلی اقتصاد 
با کاهش روبه رو بوده است.  یکی از مهم ترین نکات 
گزارش شامخ در تیرماه1401 این است که شاخص 
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه 
آینده به 18.50واحد رسیده که طی 16ماه گذشته 
)به  غیر از تعطیــالت فروردین ماه( یکی از کمترین 
مقادیر محسوب می شود و منعکس کننده انتظارات 
بسیار بدبینانه شــرایط فعاالن اقتصادی به ویژه در 

بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

صنعت بدون مشتری
طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایران، در تیرماه، 
وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم وبیش 
تکرار شده است؛ به گونه ای که شاخص مدیران خرید 
صنعت به کمترین مقدار در 5مــاه اخیر )به غیراز 
تعطیالت فروردین ماه( رســیده و شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار 5ماهه 
خود را ثبت کرده است. بررسی ها نشان می دهد در 
تیرماه، شــاخص موجودی محصول )انبار( بخش 
صنعت به بیشــترین مقدار در 9ماه گذشته رسیده 
و کاهش سفارشات مشــتریان و همچنین کاهش 
صادرات و درنتیجه پیشــی گرفتن تولید از فروش 

موجودی انبار، افزایش یافته است.
طبق آمار و اطالعات گزارش شامخ، شاخص قیمت 
خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه رو 
بوده است؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در 
مقایسه با ماه های قبل داشته، اما همزمان، شاخص 
میزان صادرات بخش صنعــت در تیرماه با کاهش 
روبه رو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد 
ارزی برای صادرکنندگان باعث شــده تا صادرات، 
بســیار هزینه بر و عمال توجیه ناپذیر باشد. از سوی 
دیگر شــاخص میزان فروش محصــوالت بخش 
صنعت نیز کمترین میزان را طی 3 ماه اخیر داشته و 
نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان 
و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصوالت بخش 

صنعت دامن زده است.

فعاالن اقتصادی چه می گویند؟
شــاخص مدیران خرید اقتصاد )PMI( بر مبنای 
نظرسنجی از بنگاه های منتخب انجام شده و نتایج 
در قالب یک شــاخص یک تا 100 تنظیم می شود 
که رقم 50واحد، حد وســط و وضعیت خنثی آن 
است. در این شــاخص ارقام باالی 50واحد نشانگر 
انبساط و رونق فعالیت های اقتصادی است و ارقام 
کمتر از 50واحد از شدت انقباض و رکود فعالیت ها 

حکایت دارد. 
در تیرماه، رقم شاخص مدیران خرید اقتصاد )شامخ( 
معادل 50.10واحد اعالم شده که تقریبا در حالت 
خنثی قرار دارد، اما در بخشــی از گــزارش که به 
انتظارات تولید در ماه آینده می پردازد، نشانه های 
نگران کننــده ای از بدتر شــدن اوضــاع بنگاه ها و 

تولیدکنندگان در مردادماه دیده می شود.
به عقیده فعاالن اقتصادی، تــورم و کاهش قدرت 
خرید مشــتریان، باعث کاهش میزان سفارشــات 
شــده و قدرت مانور کســب وکارها در خرید مواد 
اولیه را کاهــش داده و باعث عقب نشــینی آنها در 
اســتخدام نیروی کار جدید شــده اســت. نتیجه 
این وضعیــت، افزایش موجــودی کاال و محصول 
در انبارهــا بوده که به نوعی تشــدیدکننده کمبود 
نقدینگی تولیدکنندگان و خواب سرمایه آنهاست. 
از نظرسنجی فعاالن اقتصادی چنین برمی آید که 
ازیک طرف موانع موجود در مسیر صادرات به موجب 
قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر باال رفتن قیمت 
نهاده ها، باعث شــده تا صادرات به صرفه نباشد؛ آن 
 هم در شرایطی که مشتریان داخلی نیز خرید خود 
را کاهش داده اند. در این میان، فعاالن اقتصادی در 
بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بسیار بدبینانه ای 
دارند که منعکس کننده شرایط مالی سخت تر برای 

آنها در مردادماه خواهد بود.
به طورکلی در گزارش شامخ تیرماه، کاهش شدید 
قدرت خرید مشــتریان، نبود ســرمایه در گردش، 
قطعی برق، مشکالت ناشــی از مدیریت ناکارآمد 
برخی از دســتگاه های اجرایی که فعاالن اقتصادی 
با آن سروکار دارند از مهم ترین مشکالتی است که 
شرکت ها مطرح کرده اند. بســیاری از شرکت های 
فعال در حوزه خدمات نیز که با مشــتریان بخش 
دولتی سروکار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات 
توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال های 

قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با 
کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند.

دومینوی چالش ها در بخش صنعت
در تیرماه، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی به دلیل 
قطعی برق با مشکل در تولید مواجه شده و ظرفیت 
تولید خود را پایین آورده اند، از ســوی دیگر با تورم 
ماه های اخیر با کمبود شــدید نقدینگی و کاهش 
قدرت خرید مشــتریان روبه رو هستند که به دلیل 
عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت به شرکت ها 
با کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و 
تولید مواجه شدند. تعطیالت تابستانی و محرم نیز 
در کاهش تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده است.

اطالعات شامخ نشان می دهد که در تیرماه، افزایش 
قیمت ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روی صنایع 
کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک 
و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی 
در تقاضا روبه رو بودند. فعاالن اقتصادی، عمده ترین 
چالش های تولید صنعتی در تیرماه را تداوم کاهش 
سفارشات، کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی های 
برق، تعطیالت تابستانی برخی شرکت ها و کمبود 

مواد اولیه عنوان می کنند. 
در این وضعیت، فعالیت های صنایع غذایی رکورددار 
کاهش سفارشــات بوده اند که دلیــل آن به عقیده 
فعــاالن اقتصادی، کاهــش تقاضای ایــن صنایع 
به واســطه تورم باالی مواد غذایی و افزایش قیمت 
فروش محصوالت است. به گزارش همشهری، بخشی 
از کاهش سفارشــات و افت تولید در صنایع غذایی 
نیز ناشی از اجرای سیاســت حذف ارز ترجیحی و 
به صرفه نبودن صادرات اقالم غذایی تولید شــده با 
ارز آزاد و نیمایی است که در گام نخست به پر شدن 
انبار تولیدکنندگان بزرگ صادراتی منجر شده و از 
سوی دیگر مقیاس تولید آنها را کاهش داده است. 
در گزارش شامخ نیز فعاالن اقتصادی پیشی گرفتن 
تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشــی از 
کاهش سفارشات مشتریان و کاهش صادرات عنوان 
کرده اند. فعاالن اقتصادی می گویند: قوانین مرتبط 
با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی 
که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد 
اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، باعث شده تا 

صادرات بسیار هزینه بر و عمال توجیه ناپذیر شود.

تولید صنعتی در وضعیت خاکستری
شاخص مدیران خرید به منطقه خنثی رسید

مرکز آمار ایران از تورم تولید گاوداری ها رونمایی کرد
 افزایش 97درصدی هزینه 

پرورش گاو در ایران
هزینه تولید در بخش گاوداری های صنعتی ایران در بهار امسال 
نسبت به بهار سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( 97.2درصد و 
هزینه پرورش مرغ به شــیوه صنعتی هم 46.1درصد افزایش 
یافته که می تواند نشــانه هایی از افزایش بهای گوشــت گاو و 
گوساله و همچنین گوشــت مرغ و تخم مرغ در ماه های آینده 
برای مصرف کننده باشد. این تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران 
است که می گوید در فصل بهار امسال تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه 
سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه به 97.2 درصد رسید که در 
مقایسه با زمستان سال گذشته 57.5درصد بر هزینه پرورش و 
نگهداری گاو و گوساله در گاوداری های صنعتی کشور افزوده 

شده است.
به گزارش همشهری، پس از حذف یارانه ارزی واردات نهاده های 
دامی با مبنــای دالر 4200تومــان، هزینه تولیــد در بخش 
گاوداری های صنعتی ایران رشد قابل مالحظه ای داشته به نحوی 
که در فصل بهار1401 تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده 
بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
به 50.8درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان سال1400،  
47.6درصد بر هزینه تولید بخش گاوداری های صنعتی کشور 
افزوده شده است. پیش از این مرکز آمار ایران نسبت به کشتار دام 
مولد به دلیل افزایش هزینه تولید هشدار داده بود و دولت تالش 
می کند تا با تامین به موقع نهاده های دامی و به ویژه خوراک دام از 
پیشروی قیمت محصوالت و فرآورده های دامی جلوگیری کند. 
تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که هزینه تولید شیر 
در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته در گاوداری های 
صنعتی ایران رشدی بیش از 69درصدی داشته است؛ این در 
حالی است که کمترین تورم فصلی مربوط به تولید کود به میزان 

11.2درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: کمترین نرخ تــورم نقطه به نقطه تولید 
محصوالت گاوداری های صنعتی مربوط به پرورش گاو تلیسه 
به میزان 35.9درصد و بیشــترین هم مربوط به هزینه تولید 
شیر خام به میزان 128.7درصد بوده اســت. نرخ تورم ساالنه 
محصوالت گاوداری هــای صنعتی در 4فصــل منتهی به بهار 
امسال در حالی با رشد 8.3درصدی نسبت به بهار سال گذشته 
به 67.3درصد رســیده که کمترین تورم ساالنه مربوط به قلم 
گوساله نر زیر 4 ماه معادل 30.7درصد و بیشترین هم مربوط به 

تولید شیر به میزان 77.3درصد بوده است.

شکاف تورم در گاوداری ها
مرکز آمار ایران می گوید: بیشترین افزایش هزینه پرورش و تولید 
محصوالت گاوداری های صنعتی ایران در بهار امســال مربوط 
به اســتان البرز به میزان 74.5درصد بوده اســت؛ درحالی که 
تولیدکنندگان این بخش در استان هرمزگان با افزایش هزینه 
تولیــد 13.6درصدی مواجــه بوده اند. براســاس این گزارش 
بیشترین فشــار افزایش هزینه تولید در بهار امسال نسبت به 
زمستان سال گذشته را گاوداران صنعتی استان البرز با بیش از 
150درصد افزایش و کمترین را گاوداران سیستان و بلوچستان 

با افزایش 32.3درصدی تحمل کرده اند.

سنجش فشار هزینه در مرغداری ها 
گزارش دیگر مرکــز آمار بیانگــر ثبت تورم نقطــه به نقطه 
46.1درصدی تولیــد مرغداری های صنعتی در بهار امســال 
نسبت به بهار سال گذشته اســت که اعالم می کند: مرغداران 
در بهار امســال برای ادامه فعالیت شان ناچار به پرداخت بیش 
از 46درصد هزینه جهت پرورش مرغ شده اند که در مقایسه با 
تورم نقطه به نقطه زمستان سال گذشته 14.9درصد بر هزینه 
تولید آنها اضافه شده است. این گزارش می افزاید: مرغداری های 
صنعتی در بهار امســال نسبت به زمستان ســال قبل شاهد 
افزایش 19.5درصدی هزینه هایشان بودند و در یکسال منتهی 
به بهار گذشته هزینه تولید آنها 43.4درصد قد کشیده است. 
به گفته مرکز آمار ایران بیشترین افزایش هزینه تولید در بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته مربوط به تولید مرغ گوشتی 
به میزان 26.3درصد و کمترین افزایــش هم مربوط به تولید 
جوجه یکروزه به میزان 2درصد بوده و هزینه تولید تخم مرغ 

نطفه دار 2.9درصد کاهش یافته است.

شاخص تورم مرغداری ها و گاوداری های صنعتی در بهار 1401
گاوداری هامرغداری هاشاخص

19.550.8تورم فصلی
46.197.2تورم نقطه به نقطه

43.467.3تورم ساالنه

دوربین های نظارتی را خاموش نکنید!
علی صالح  آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید: براساس قانون بودجه سال1401، 
به روز رسانی فصلی فهرست ابربدهکاران 
بانکی توســط بانک مرکزی امری قانونی 
است. این بانک موظف به اطالع رســانی است. بر این اساس در 
پایان هر فصل، آمارها را براساس اطالعات دریافتی از بانک ها با 
سامانه  بانک مرکزی مطابقت می دهیم و در سایت بانک مرکزی 

منتشر می کنیم.
گام بانک مرکزی در مسیر افزایش شفافیت بانکی البته شایسته 
حمایت است. انتظار می رود که سیاستگذار پولی به این حکم 
قانون بودجه هم پایبند بماند که تأکید دارد: اعطای اعتبار جدید 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه 
در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشــت، توسط بانک مرکزی 
ممنوع است. انتشار فهرست ابربدهکاران یک روی سکه است. 
روی دیگر ســکه تالش برای وصول این مطالبات انباشته شده 
است. از این روی علی صالح آبادی، می تواند برای الزام بانک ها 
به پیگیری وصول مطالبات شان  از دادن هرگونه اعتبار جدید 
به بانک ها آن هم بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری و یا 
اضافه برداشت خودداری کند و فشارهای سیاسی را خنثی سازد.

تردیدی نیســت که اگر قرار بر اطالع رســانی رسانه ای لیست 
ابربدهکاران باشد و تالشی برای وصول این طلب ها صورت نگیرد، 
عمال اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. انتظار می رود رئیس کل بانک 
مرکزی دوربین های نظارتی اش را در تاریکخانه بانک ها روشن 
نگه دارد و اجازه خاموش شــدن آنها تحت فشــارها، البی ها و 
تماس ها را ندهد. چه اینکه هرگونــه اهمال در وظیفه نظارتی 
بانک مرکزی باعث انحراف بانک ها و جوالن ابربدهکاران خواهد 
شد. افزون بر اینکه خطر افزایش تسهیالت تکلیفی به بانک ها را 

نباید دست کم گرفت.

شرط سوت زنی مالیاتی
  خبر: وحید عزیزی، مدیر دفتر بازرسی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و پولشویی ســازمان امور مالیاتی با 
اشاره به سامانه سوت زنی این سازمان، می گوید: اگر 
گزارش مؤثری به سازمان امور مالیاتی داده شود و 
این گزارش منجر به صدور برگه تشخیص و درنهایت 
وصول مالیات شود، از محل وصولی پاداشی معادل 
یک درصد از ارزش آن بــه گزارش دهنده پرداخت 

می شود.
  نقد:مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نقطه عطف 
توسعه یافتگی اقتصاد است و در چند سال اخیر در 
اقتصاد ایران به صورت ویژه بر آن تمرکز شده است. 
یکی از مطمئن ترین شیوه ها برای پیشبرد این هدف، 
بحث ساماندهی درگاه پرداخت است که در ماه های 
اخیر طی چندین فراخوان عملیاتی شده و بالغ بر 2 
میلیون و 200 هزار مؤدی جدید از این طریق ثبت نام 
شــدند. نکته اینجاســت که هنوز بانک اطالعاتی 
جامعی برای راســتی آزمایی سریع و بدون حاشیه 
سوت زنی های مالیاتی وجود ندارد؛ در حالی که برای 
سوت زني مالیاتی، آنچه اهمیت دارد، راهکاری برای 
رسیدگی سریع به ادعاهای مطرح شده است آن هم 
به گونه ای که کمترین وقت کشی، حاشیه و دردسر را 
برای سازمان امور مالیاتی و شهروندان داشته باشد. 
فعال، با وجود مسائلی نظیر پزشکان بدون کارت خوان 
و دریافت وجه به صورت نقــدی و کارت به کارت در 
بسیاری از صنوف و بنگاه های اقتصادی، هنوز زمان 
پرداختن به سوت زنی مردمی برای یافتن فراری های 

مالیاتی نرسیده است.

چهره روز

نقد  خبر

آمار


