
سومین الیو اینستاگرامی یکشنبه های فرابورسی با موضوع 
»بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در فرابورس« شب گذشته 
برگزار شد و موضوعاتی از قبیل پذیرش باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس و استارتاپ ها در فرابورس مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. به گزارش ایسنا، حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش 
فرابورس ایران در این الیو با اشاره به اینکه تا پایان آذرماه ۲۸ 
جلسه هیئت پذیرش برگزار شده که میانگین ماهانه سه الی 
۴ جلسه بوده است، گفت: حاصل این جلسات پذیرش تقریبا 
۳۰ شرکت در فرابورس بوده که متوسط سرمایه ثبت شده هر 

شرکت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی با اشــاره به اینکه طی ۹ ماهه امسال ۳۲ شرکت پذیرش 
و به مرحله درج رسیده اند، افزود: این نمادها به تدریج آماده 
عرضه می شوند، همچنین ۱۳ شرکت هم در این ۹ ماه عرضه 
اولیه و گشایش نماد شده اند، به این ترتیب که ۳ شرکت با ارتقا 
از بازارپایه به بازارهای اصلی فرابورس، گشایش نماد و ۱۰ نماد 

هم عرضه اولیه شدند.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه ۱۰ نماد فوق تامین مالی بالغ بر 
۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را در فرابورس رقم زدند، گفت: 

طی این مدت ۶ شــرکت هم پذیره نویسی شده که شامل ۵ 
شرکت بیمه ای و یک شــرکت تامین سرمایه بوده و مجموعا 
حدود ۵۲۰ میلیارد تومان هم از طریق پذیره نویســی تامین 

مالی کردند.
معاون پذیرش فرابورس ایران با اشــاره بــه اینکه در ۹ ماهه 
امسال ۷ شرکت در بازار پایه درج شــده و ۴ معامله در بازار 
دارایی فکری در حال انجام است، ادامه داد: در حال حاضر روی 
شرکت های بازار پایه برای انتقال به بازار اصلی تمرکز شده تا با 
بررسی آن ها، شرکت هایی که حایز شرایط بودند به بازار اصلی 
منتقل شوند. در روند این بررســی ها ۶ شرکت پذیرش و در 

ماه های آینده به بازارهای اصلی منتقل شدند.
وی در ادامه به ورود شرکت پروژه ها به فرابورس اشاره کرد و 
گفت: ورود این شرکت ها به بازار سرمایه سابقه قبلی دارند و 
پیش از شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، شرکت میدکو 
هم سال های گذشته به عنوان شرکت پروژه وار بازار سرمایه 

شد.
وی درباره فرایند ورود شرکت پروژه ها به بازار سرمایه گفت: 
این شرکت ها چارچوب و دســتورالعمل مشخصی دارند که 

توسط سازمان بورس ابالغ شــده و هدف این است که امکان 
توسعه بازار اولیه و تامین مالی شرکت ها از محل سرمایه های 
خرد برای توسعه پروژه هایی که در نقطه شروع هستند، فراهم 
شود. حداقل ســرمایه شــرکت پروژه ها باید ۵۰۰ میلیارد 
تومان باشد و در قالب شــرکت سهامی عام در شرف تاسیس 

درخواست خودشان را ارائه کنند.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه، شرکت های پروژه در قدم اول 
کلیات طرح را برای بررسی به هیات پذیرش ارسال می کنند، 
گفت: درصورتی که هیئت پذیرش فرابورس با طرح موافقت 
کند برای دریافت مجوز پذیره نویسی به سازمان بورس ارجاع 
داده می شــود و بعد از دریافت مجوز، پذیره نویســی آن در 

فرابورس انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به شرکت پروژه ها 
مختصات مشخصی دارد، گفت: در این دستورالعمل حداقل 
سود مشخص شــده و نظارت هایی مثل ناظر فنی، ناظر مالی 
و کارشــناس رســمی دارد، در مجموعا تالش بر این است 
که دســتورالعمل بهینه شــود، البته دســتورالعمل امکان 
تغییر بیشــتر دارد و در همین راستا پیشــنهادهایی برای 

سازمان بورس ارسال شده و در ماه های پیش رو دستورالعمل 
بهبودهایی خواهد داشــت. در ادامه این الیو معاون پذیرش 
فرابورس ایران درباره روند پذیرش دو تیم باشگاهی استقالل و 
پرسپولیس در فرابورس گفت: مدت هاست بحث ورود دو تیم 
ورزشی استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه وجود دارد و در 
ابتدا بحث پذیرش این شرکت ها در بازار اصلی مطرح بود اما با 
توجه به مختصات مالی غیراستاندارد این دو تیم ورزشی، آن ها 

امکان حضور در بازار اصلی را ندارند.
به گفته وی بعد از جمع بندی ها قرار شد این شرکت ها پس از 

درج، ابتدا وارد بازارپایه شوند.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه این شرکت ها به دلیل شرایط 
خاص و ویژگی هایی که دارند دارای فرایند کندی در پذیرش 
هستند، گفت: در حال حاضر نیز دو تیم استقالل و پرسپولیس 
فرایند سهامی عام شدن را در سازمان بورس طی می کنند و 
درصورتی که طی این فرایند با سرعت انجام شود و به سهامی 
عام تبدیل شــوند در کمیته درج فرابورس مورد بررسی قرار 
خواهند گرفت. وی درباره زمان ورود این دو تیم به بازار سرمایه 
گفت: درباره این گونه شرکت ها نمی توان زمان دقیقی را اعالم 

کرد اما استقالل و پرسپولیس فعال در حال طی فرایند سهامی 
عام شدن نزد سازمان بورس هستند.

برنامه فرابورس برای تغییر ارزیابی مشــاوران 
پذیرش

معاون پذیرش فرابــورس با انتقاد از اینکه گاهی مشــاوران 
پذیــرش حتی از شــرکت ها بازدیــد نمی کنند خبــر داد: 
پیشــنهادهایی در مورد تغییر ســازوکار اقتصاد مشــاوران 
پذیرش وجود دارد که امید است سازمان بورس در این زمینه 
مساعدت کند.به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران  او 
همچنین توضیحاتی در خصوص برنامه های جدید فرابورس 
در مورد ارزیابی مشاوران پذیرش ارائه کرده و گفت: با هیات 
پذیرش کاری را در جهت ارزیابی ۳۶۰ درجه برای مشاوران 
پذیرش پیش می بریم. به این ترتیب مشاوران از سوی هیات 
پذیرش، واحد پذیرش و متقاضی ارزیابی می شــوند و خود 
مشــاور خودارزیابی را انجام می دهد. در این راستا قرار است 
هیات مدیره حمایت کند که مشــاورانی که حائز رتبه بندی 

نشوند امکان کار با فرابورس را نداشته باشند.

محققان بررسی می کنند که آیا پس از دو سال رشد 
بیش از حد قیمت مسکن، در سال ۲۰۲۲ اصالحی 
در بازار مسکن رخ خواهد داد یا خیر البته چندین 
کارشناس مسکن معتقدند امید زیادی به بهبودی 

در بازار مسکن ندارند.
به گزارش ایســنا به نقل ازفایننس یاهو، الرنس 
یون، اقتصاددان ارشد انجمن ملی مشاوران امالک 
ایاالت متحده گفت: احتماال فروش خانه در سال 
۲۰۲۲ نسبت به افزایش پیش بینی شده در نرخ وام 
مسکن اندکی کمتر خواهد بود اما افزایش قیمت 
مسکن به دلیل کمبود مسکن با وجود کاهش اندک 

تقاضا ادامه خواهد یافت.
آندریس برگرون، رئیس کارگزاری یک شــرکت 
فناوری امالک و مستغالت گفت: »فکر نمی کنم 
بعد از چنین رشد فوق العاده ای، شاهد اصالح باشیم 

اما ممکن است کاهش سرعت را مشاهده کنیم«.
رایان مک الفلیــن، مدیر عامــل انجمن امالک 

ویرجینیای شمالی )NVAR( نیز انتظار کاهش 
قیمت ها را ندارد زیــرا با توجه بــه دورکاری در 
آمریکا، تقاضا برای خانه های بزرگتر افزایش یافته 
اســت. نرخ پایین وام مســکن  همچنین افزایش 
 میزان خریــد خانه اولی های نیــز در این موضوع 

موثر است.
بر اســاس گزارش انجمن ملی مشــاوران امالک 
آمریکا، قیمت متوسط یک خانه در سال گذشته به 
باالترین حد خود یعنی ۳۵۷ هزار و ۹۰۰ دالر رسید 

که ۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
این سازمان گفت: حدود ۹۴ درصد از ۱۸۳ منطقه 
شهری ارزیابی شده، افزایش دو رقمی داشتند که 

نسبت به سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشت.
به گفته کارشناسان، در مورد فروش خانه در سال 
جاری، بازار قوی خواهد ماند اما شــبیه به سطوح 

نزدیک به نرمال است.
پیش بینی انجمن ملی مشــاوران امالک آمریکا 

افزایــش میانگین قیمــت تا پایان ســال ۲۰۲۲ 
بین ۵ تا ۷ درصد اســت اما خریداران باید با تورم 
فزاینده ای کــه می توانــد قیمت هــا همچنین 
 نرخ های بهــره اندکی باالتــر را افزایــش دهد، 

مقابله کنند.
یون گفت: نرخ وام مســکن امسال پس از رسیدن 
به پایین ترین سطح تاریخی در همه گیری افزایش 
خواهد یافت اما این افزایش خیلی زیاد نیســت. 
اگرچه ممکن است در سال ۲۰۲۲ شاهد حدود ۲ 

درصد کاهش فروش خانه باشد.
انجمن ملی مشــاوران امالک آمریکا پیش بینی 
می کند که میانگین ساالنه قیمت مسکن در سال 

۲۰۲۲ به میزان ۵.۷ درصد افزایش یابد.
کارشناسان بر این باورند که اصالح ارزش مسکن 
تحقق نخواهد یافت بلکه کاهش برخی روندهای 
رشد را خواهیم داشت و البته بازارهای کوچکتر در 

حال رشد هستند.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد: اقتصادهای نوظهور 
باید برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شوند و هشدار داد 
که حرکت های فدرال رزرو سریع تر از حد انتظار می تواند 
بازارهای مالی را متزلزل کند و باعث خروج ســرمایه و 

کاهش ارزش پول در خارج از آمریکا شود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول 
گفت: انتظار دارد رشد قوی ایاالت متحده ادامه یابد و تورم 
احتماال در اواخر سال تعدیل شود. این وام دهنده جهانی 

قرار است پیش بینی های جدید اقتصاد جهانی را در ۲۵ 
ژانویه منتشــر کند. در این بیانیه آمده است که تشدید 
تدریجی سیاست پولی ایاالت متحده احتماال تاثیر کمی 
بر بازارهای در حال ظهور خواهد داشت و تقاضای خارجی 
تاثیر افزایش هزینه های تامین مالی را خنثی می کند اما 
تورم گسترده دستمزد در ایاالت متحده یا محدودیت های 
عرضه پایدار می تواند قیمت ها را بیش از حد انتظار افزایش 
دهند و انتظارات برای تورم سریع تر را تقویت کنند و باعث 

افزایش سریع تر نرخ توسط بانک مرکزی ایاالت متحده 
شوند. صندوق بین المللی پول با اشاره به خطرات ناشی 
از افزایش سریع تر از حد انتظار نرخ بهره بانک مرکزی و 
شیوع مجدد همه گیری گفت: »اقتصادهای نوظهور باید 
برای دوره های مهم تالطم اقتصادی آماده شوند.« جیمز 
بوالرد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفت: فدرال  رزرو 
می تواند در ماه مارس، زودتر از آنچه قبال انتظار می رفت، 

نرخ بهره را افزایش دهد.

طبق اعالم بانک مسکن، طرح کاهش ۵۰ درصدی 
هزینه خرید اوراق مســکن تا پایان بهمن ماه سال 

جاری تمدید شد.
به گزارش ایسنا، بانک مســکن اعالم کرد: یک ماه 
پیش و در جریان افزایش قیمت اوراق مســکن بود 
که مسئوالن این بانک به مناسبت هشتاد و سومین 
سالگرد تأســیس آن، به کاهش ۵۰ درصدی هزینه 

خرید اوراق مسکن اقدام کردند.
این طرح کــه با عنوان طــرح ۸۳ بانک عامل بخش 

مسکن منتشر شــد، از ۲۳ آذرماه آغاز و قرار بود تا 
پایان دی ماه به اتمام برســد اما با اســتقبال انجام 
 شده از سوی مشــتریان، این طرح تا پایان بهمن ماه 

تمدید شد.
بر اســاس این طرح، تمامی متقاضیانــی که قصد 
بهره مندی از تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق 
ممتاز به تنهایی و یا همزمان با تسهیالت جعاله تعمیر 
را دارند، می توانند از سقف تسهیالت به صورت ۵۰ 
درصد از محل اوراق ممتاز و ۵۰ درصد از محل منابع 

بدون سپرده بانک، برای خرید مسکن استفاده کنند. 
همچنین این شرایط شامل تسهیالت جعاله )تعمیر 

مسکن( نیز است.
الزم به ذکر اســت نرخ سود تسهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده و جعاله تعمیر مســکن بدون سپرده 
۱۸ درصد بوده، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت 
خرید مسکن بدون ســپرده مذکور ۹۶ ماه )هشت 
سال( و جعاله تعمیر مسکن بدون ســپرده ۶۰ ماه 

)پنج سال( است.

شرکت خودروسازی تسال مشکالت زنجیره تامین را 
بهتر از سایر خودروسازان در سال ۲۰۲۱ مدیریت و 
در نتیجه نزدیک به یک میلیون خودروی الکتریکی 

عرضه کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از فول، ســال ۲۰۲۱ برای 
بســیاری از تولیدکنندگان سال ســختی بود زیرا 
کســب وکارها مجبور شــدند از افزایش هزینه ها و 
محدودیت های زنجیره تامین عبور کنند اما تسال، 
رهبــر خودروهای الکتریکی )EV( این مســائل را 

مدیریت و پیشرفت کرد. بر اساس داده ها، تسال به رشد 
خود ادامه داد و در سال ۲۰۲۱ سهام آن ۴۹.۸ درصد 
افزایش یافت، این جهش پس از یک سال سخت برای 
سهام در سال ۲۰۲۰ و زمانی بود که سهام بیش از ۷۰۰ 

درصد رشد کرد.
بسیاری از سرمایه گذاران مشتاق هستند که بدانند 
آیا سهام در سال ۲۰۲۲ به رشد خود ادامه خواهد داد 
یا خیر. تسال سال ۲۰۲۱ را با قدرت به پایان رساند و 
بیش از ۳۰۸ هزار خودرو در سه ماهه چهارم تحویل 

داد. به این ترتیب مجموع تحویل های سال ۲۰۲۱ آن 
به ۹۳۶ هزار و ۱۷۲ رســید که نشان دهنده افزایش 
۸۷.۴ درصدی نسبت به ســال ۲۰۲۰ است. وقتی 
شرکت نتایج سال ۲۰۲۱ را به طور کامل گزارش کند، 
سرمایه گذاران احتماال خواهند شنید که درآمد سال از 
۵۰ میلیارد دالر فراتر رفته و کسب وکار سودآور است.

درآمد خالص تــا ۹ ماه اول ســال ۲۰۲۱ نزدیک به 
۳.۲ میلیارد دالر بود. سرمایه گذاران اکنون مشتاقانه 

منتظر کاتالیزورهای جدید هستند.

آخرین وضعیت بورسی شدن سرخابی ها

جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شودقیمت مسکن کاهشی خواهد شد؟

چرا ارزش سهام تسال صعودی است؟تمدید تخفیف ۵۰ درصدی هزینه وام مسکن
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 احمدرضا فرشچیان، 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات ایران:

صادرات به کشورهای همسایه افتخار نیست                                  

به غلط واردات را در مقابل خودکفایی قرار می دهند

      با کج اندیشی  فرصت های صادراتی را  از دست دادیم

 نگرش  منفی  به
واردکننده  اصالح شود

 افت ۴ هزار واحدی
 شاخص بورس

 واردات ۱.۶ میلیارد دالری
 دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
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سرمقاله

چشم انداز 
بازار خودرو

خودروهــای خارجــی بــا 
نوســانات نرخ ارز تغییرات 
قیمتی بیشــتری متحمل 
می شــوند. با رشد نرخ دالر 

افزایش قیمت...

  محمدرضــا نجفی منش، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 

متن کامل  د ر صفحه3
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خوانساری در مراسم تقدیر از 
صادرکنندگان نمونه:

می شد صادرات بسیار 
بیشتر از این باشد

 زمزمه اجرای طرح
 » بنزین برای همه«

کف قیمت دالر چقدر است؟

سیگنال ریزشی به بازار ارز
صفحه۲
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خریداران خودرو 
 در انتظار افت  قیمت ها

آیا توافق در مذاکرات به کاهش قیمت     خودرو های  داخلی   منجر می شود؟

شیب   تند  کاهش   قیمت   خودروهای  خارجی

 اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی، آیین 
معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران را 
برگزار کرد. در این مراســم که در مرکز همایش های 
بین المللی کتابخانه ملی و با حضور مسووالن دولتی و 
نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، ۱۵ صادرکننده 
ممتاز، نمونه و شایســته تقدیر استان تهران معرفی 
شــدند، صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر و 
سخت اقتصادی، در حال تالش و مجاهدت هستند. 
پس از بررسی پرونده  فعالیت صادرکنندگان و ارزیابی 
اسناد ارائه شــده، ۱۵ بنگاه بخش خصوصی فعال در 

حوزه صادرات، به عنوان...

طرح اختصاص بنزین به افراد به جای وسایل نقلیه به 
مرحله اجرا نزدیک شده است. پیش بینی می شود در 
صورت موفق بودن اجرای طرح آزمایشی دولت در دو 
جزیره کیش و قشم، با اجرای آن به صورت سراسری، 
ساالنه به هر خانواده با جمعیت چهار نفری، حدود یک 
میلیون و صد هزار تومان یارانه بنزین برسد؛ این یارانه 
اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت می شــود.

کارشناس حوزه انرژی و نماینده اسبق مجلس درباره 
اختصاص یارانه بنزین به افراد می گوید: فکر نمی کنم 
این طرح عملی باشــد چرا که مشکالت را دوچندان 
می کند و انتظارات و توقعات مردم را باال می برد. حسن 
مرادی افزود: با اجرای این طرح، با انبوهی از افراد روبرو 

می شویم که کوپن ۲۰ لیتری...

همه دستگاه ها برای
 عرضه کاالها به قیمت 
منصفانه تالش کنند

رییس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

روز افت ۴ هزار واحدی شاخص و 
رشد سهام خودروسازان

شاخص بورس در پایان معامالت روز گذشته ۴ 
هزار واحد افت کرد و در ایستگاه یک میلیون 

و ۳۳۲ هزار واحدی متوقف شد.
شــاخص کل بورس در پایــان معامالت روز 
گذشته دوشــنبه ۲۰ دی ماه با افت ۴ هزار 
و ۱۸۰ واحدی به یــک میلیون و ۳۳۲ هزار و 

۶۴۰ واحد کاهش یافت.
شاخص هم وزن نیز روند نزولی یکهزار و ۹۹ 
واحدی را پیش گرفت و رقم ۳۶۳ هزار و ۲۴۲ 

واحد را رد کرد.
تعداد معامالت روز گذشته ۳۵۳ هزار فقره به 
ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بود و ارزش کل 
بازار نیز در کانال ۵.۳ هزار هزار میلیارد تومان 

باقی ماند.
نمادهای پارس و فملی عوامل اصلی در افت و 

خودرو در رشد بازار بودند.
خودرو و خســاپا عــالوه بر اینکــه در صدر 
نمادهای پُرتراکنش قرار گرفتند، در معامالت 
روز گذشته رشد ۴ تا ۵ درصدی ارزش سهام 

را نیز ثبت کردند.
فرابورس ۹۹ واحد منفی شد و در رقم ۱۸ هزار 

و ۱۸ واحد متوقف ماند.
به گفته برخی کارشناســان، سقوط دالر به 
کانال ۲۷ هزار تومان در بازار آزاد و نیز برخی 
اتفاقات بین المللی، از عوامل نزولی شــدن 

بورس در روزهای اخیر به حساب می آید.

3۴ هــزار میلیارد ریــال ارزش 
قراردادهای عاملیت بانک توسعه 

تعاون برای پرداخت تسهیالت
 ۱۸۳۴ هزار میلیارد ریال ارزش قراردادهای 
عاملیت بانک توســعه تعاون برای پرداخت 
تسهیالت تبصره ۱۸رئیس هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون گفت: بر اساس ظرفیت هایی 
که تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار داده 
بانک توســعه تعاون برای فعال کردن بخش 
های مختلف اقتصادی تا پایان ســال جاری 
۳۴ هزار میلیارد ریال قــرارداد عاملیت امضا 
می کند.سید باقر فتاحی اظهار داشت: پیش 
از این برای تکمیل طرح های نیمه تمام بخش 
های گردشگری و بوم گردی با وزارت میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، قرارداد 
عاملیت برای پرداخــت ۷۵۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به فعاالن بخش گردشگری منعقد 
گردیده است.وی ادامه داد: قرار است با وزارت 
صنعت ،معدن و تجارت نیز برای فعال کردن 
بخش های مختلف صنعتی و معدنی به زودی 
قرار داد عاملیت به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال 
منعقد شود.به گفته فتاحی ،قرارداد عاملیت 
پرداخت تسهیالت با شــرکت راه آهن نیز به 
مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال انعقاد است.

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران 
اعالم کرد:

تخصیص 323 میلیون دالر ارز وارداتی 
از سوی این بانک تا پایان آبان ماه

مدیر عامل بانک توســعه صــادرات ایران از 
تخصیص ۳۲۳ میلیون دالر ارز جهت واردات 
از سوی این بانک تا پایان آبان ماه خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با شادا 
اظهار داشت: با توجه به محدودیت های اعمال 
شده بر نظام بانکی کشور، انتظارات در سطح 
داخلی و خارجی، رسیدن جمهوری اسالمی 
ایران به جایگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در 
نظام اقتصادی بین الملل است.وی گفت: در 
شرایط تحریم های بین المللی سالهای اخیر، 
حفظ و ارتقای نقش بانک توســعه صادرات 
بعنوان یکی از نهادهای مهم حمایتی جهت 
حمایت از حضور اقتصادی ایران در کشورهای 
هدف به خصوص کشــورهای همســایه از 
اهمیت بیشــتری نســبت به قبل برخوردار 
شده است.حســینی افزود: در همین رابطه، 
بانک توســعه صادرات اقدام به ارائه خدمات 
کارگزاری شامل صدور ضمانتنامه، گشایش 
اعتبار اسنادی های وارداتی و پذیرش و ابالغ 
اعتبار اســنادی های صادراتی، نقل و انتقال 
وجوه و همچنین ارائه تســهیالت به فعاالن 
تولید و تجارت از قبیل ســرمایه در گردش 
)برای طرحهای صادراتــی(، اعتبار خریدار، 
اعتبار فروشنده و تامین مالی سرمایه گذاری 

)با رویکرد صادراتی( می کند.

خبر

خبرهای خوبی از مذاکرات 
ویــن مخابــره می شــود، 
اقتصــادی  کارشناســان 
پیش بینــی می کنند که در 
صورت توافق قیمت دالر به 

محدود ۲۵ هزار تومان برسد.
به گزارش تجارت نیوز، اخباری که از مذاکرات منتشر 
می شود سیگنال هایی به بازار ارز داده که موجب شده 
روند قیمت دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد کاهشی 
شود. دوشــنبه ۲۰ دی ماه قیمت دالر در صرافی ملی 
برای فروش ۲۶ هزار و ۶۷۰ تومان اســت .کارشناسان 
اقتصادی پیش بینی می کنند کــه در صورت توافق در 
مذاکرات قیمت این ارز تا محدوده ۲۵ هزار تومان کاهش 

پیدا می کند.

دالر ارزان می شود؟
امیرحســین نام آور، کارشــناس بازارهــای مالی در 
پیش بینی نرخ دالر می گوید: اگر مذاکرات نتجه بخش 
نباشد، قیمت دالر تا پایان سال به ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان 
می رسد. در صورتی که مذاکرات نتایج مثبت داشته باشد 
دالر وارد محدوده قیمتی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می شود.

پیش بینی سیامک قاسمی، کارشناس بازارهای مالی این 
است که می توان قیمت ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان را برای دالر 
تا پایان سال تصور کرد. احتماال دولت رئیسی اجازه ندهد 
که دالر ۳۰ هزار تومان شــود؛ مگر در صورت شکست 

برجام.  مهدی سوری نیز پیش بینی کرده که نرخ دالر تا 
پایان سال به ۳۰ هزار تومان برسد.

علی صادقین، کارشــناس بازارهای مالــی در این باره 
می گوید: ممکن اســت با توافق دالر تا ۲۳ هزار تومان 

برسد، اما ادامه این روند و تثبیت آن بعید است.
نیما آگاهی، کارشناس بازارهای مالی توضیح می دهد: 
کف قیمتی برای دالر ۲۵ هزار تومان و سقف آن بین ۳۱ 

تا ۳۳ هزار تومان است.
به گفته مریم محبی، رســیدن به دالر ۲۰ هزار تومانی 

بعید است، احتمال دالر رسیدن آن به ۳۰ هزار تومان نیز 
وجود دارد، البته اگر دستور کاهش قیمت نداشته باشیم.
نیما میرزایی، کارشناس بازارهای مالی می گوید: قیمت 
دالر با برجام ۲۵ هزار تومان و بدون برجام نهایتا ۳۰ هزار 
تومان خواهد شد. اگر اصالحی هم صورت بگیرد ممکن 

است این ارز تا ۲۴ هزار تومان ارزان شود.
مجتبی دیبا نیز تاکید می کند که قیمت دالر کمتر از 
۲۵ هزار تومان بعید و ممکن است قیمت آن به ۳۰ هزار 
تومان نیز برسد. براساس پیش بینی کارشناس ها، با به 

نتیجه رسیدن مذاکرات کمترین قیمتی که برای دالر 
می توان متصور شد ۲۳ هزار تومان و بیشترین مبلغ ۳۳ 

هزار تومان است.
کارشناسان و فعاالن بازار ارز معتقدند در صورت دستیابی 
به یک توافق، شاهد ریزش بیشــتر دالر خواهیم بود و 
میثم رادپور، کارشناس این حوزه به اقتصادآنالین گفت 
احتماال ریزش قیمت دالر تا ۱۰الی۱۵درصد وجود دارد.
به این ترتیب دالر امروز در بازار آزاد در محدوده ۲۷هزار 

و ۷۰۰تومان معامله می شود.
کانون صرافان نیــز در صرافی ها قیمــت خرید دالر را 
۲۶هزار و ۳۴تومان و فروش آن را ۲۶هزار و ۴۱۳تومان 
اعالم کرد که نسبت به معامالت صبح اندکی افزایش یافته 
است. همچنین یورو در صرافی ها ۳۰هزار و ۲۳۱تومان 
به فروش می رسد و قیمت خرید آن از فروشنده، ۲۹هزار 
و ۸۲۳تومان است که نسبت به صبح کاهش اندکی را 

تجربه کرده است.
صرافی ملی نیز قیمت دالر را نسبت به روز گذشته حدود 
۱۰۰تومان کاهش داد و بــه ۲۶هزار و ۸۸۹تومان برای 

فروش و ۲۶هزارو ۳۵۶تومان برای خرید رساند.
یورو نیز در این صرافی ثابت ماند و ۳۰هزار و ۵۷۵تومان 
برای فروش و ۲۹هــزار و ۹۷۰تومان برای خرید قیمت 
خورد. همچنین هر اسکناس دالر در سامانه نیما ۲۴هزار 
و ۶۹۴تومان برای خرید و ۲۴هــزار و ۹۱۸تومان برای 

فروش قیمت خورد.
 یورو نیز در این سامانه ۲۸هزار و ۳۱۳تومان به فروش 
می رسد و قیمت خرید آن از فروشنده ۲۸هزار و ۵۸تومان 

است.

کف قیمت دالر چقدر است؟

سیگنال ریزشی به بازار ارز

رییسی در ستاد اقتصادی؛
همه دستگاه ها برای عرضه کاالها 

به قیمت منصفانه تالش کنند
رییس جمهور اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیره ای 
را از نمونه های خوب هماهنگی دستگاه های اقتصادی 
دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار 
بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.  در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه 
شب به ریاست سید ابراهیم رییسی برگزار شد، احکام 
پیشنهادی مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی و صنعت، معــدن و تجارت و بانک مرکزی به 
منظور ارتقاء شیوه های تأمین مالی سرمایه در گردش، 
کاهش هزینه های تولید و کمک به رشد اقتصادی 
بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد. در شیوه تأمین 
مالی زنجیره ای، بنگاه های تولیدی به جای دریافت 
تسهیالت مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در 
طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین 
مالی خواهند شد. بر اساس این احکام دستگاه های 
اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر ساخت های مورد 
نیاز توسعه تأمین مالی زنجیره ای را فراهم سازند. این 
روش در هفته های اخیر به صورت آزمایشی توسط 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن 

و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است.
رییس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشــی 
تامین مالی زنجیره ای را از نمونه های خوب وحدت نظر، 
تعامل و هماهنگی دستگاه های مختلف اقتصادی دولت 
دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار 
مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت. رییسی بار 
دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه های دولتی 
برای عرضه کاالها بویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده 
به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد. در این جلسه، 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
موظف شد با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین 

و به مردم اعالم کند.

جزئیات تغییرات دســتور پرداخت های 
ساتنا و پایا

سامانه ساتنا جایگزین چک های 
رمزدار بین بانکی می شود

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی سقف 
مبلغ دســتور پرداخت پایا را به ۱۰۰ میلیون تومان 
و کف مبلغ دســتور پرداخت ساتنا را به ۵۰ میلیون 
تومان افزایش داد. بر اســاس بخشنامه جدید بانک 
مرکزی، در راســتای اجرای دقیق رســالت سامانه 
ســاتنا در انتقال وجــوه کالن و همچنین مدیریت 
حجم دستور پرداخت های ســامانه یاد شده، از روز 
شــنبه آینده )۲۵ دی ماه( تغییراتی در سامانه های 
ساتنا و پایا اعمال می شود. براساس بخشنامه بانک 
مرکزی، کف مبلغ دستور پرداخت های بین مشتری 
ســاتنا، از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، 
افزایش خواهدیافت. همچنین سقف مبلغ دستور 
پرداخت های پایا، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد 

ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش می یابد.
درخصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی 
)غیرتعطیل رسمی(، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷ 
و ۴۵ دقیقه به منظور تســویه دستورپرداخت های 
غیرشــاپرکی افــزوده خواهــد شــد. همچنین 
دستورپرداخت های ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک 
مرکزی و همچنین دستور پرداخت های مربوط به 
تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت های 
مبلغی ذکر شده مستثنی هســتند. در صورت عدم 
رعایت کنترل های برشمرده، وجه التزام سامانه های 
ساتنا و پایا اعمال خواهد شــد. بانک مرکزی تاکید 
کرد پیــش از اجرای تغییرات الزم در ســامانه های 
بانک ها به مشتریان بانکی اطالع رسانی خواهد شد.   
به این ترتیب صاحبان انواع حســاب بانکی )جاری، 
پس انداز و مــدت دار(، می توانند به کمک ســامانه 
ساتنا به حساب خود یا سایر افراد در بانک های دیگر 
انتقال وجه در همان روز انجام دهند و در حقیقت این 
سامانه جایگزین چک های رمزدار بین بانکی است. 
تســویه مبادالت بین بانکی در این سامانه به صورت 
آنی، قطعی، نهایی و برگشت  ناپذیر انجام می شود، 
مشروط بر اینکه حساب بانک دارای مانده کافی برای 
انجام تسویه باشد، در غیر این صورت مبادالت تا تامین 
نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در 
صورت عدم تامین نقدینگی، درخواست های مربوطه 
ابطال و برگشت داده می شوند. بنابراین این سامانه 
برای ۲ کاربرد اساسی بانک ها، شامل تسویه بین  بانکی 
و انجام پرداخت های کالن و تجاری ایجاد شده است.

همچنین سیســتم پایا به گونه ای طراحی شده که 
می تواند دستور پرداخت های متعدد را از جانب بانک 
مبدأ دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد 
ارسال کند. بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های 
مشتریان خویش را به صورت انفرادی یا انبوه، دریافت 
و برای پایاپــای و انجام در بانک هــای مقصد به پایا 

ارسال کنند.
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 اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی، آیین 
معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران 
را برگزار کرد. در این مراسم که در مرکز همایش های 
بین المللــی کتابخانه ملــی و با حضور مســووالن 
دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، ۱۵ 
صادرکننده ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر استان تهران 
معرفی شدند، صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر 
و سخت اقتصادی، در حال تالش و مجاهدت هستند.

 پس از بررسی پرونده  فعالیت صادرکنندگان و ارزیابی 
اسناد ارائه شده، ۱۵ بنگاه بخش خصوصی فعال در 
حوزه صادرات، به عنوان صادرکننده نمونه اســتان 
تهران شناخته و معرفی شــدند. این پنجمین سال 
پیاپی است که فرآیند بررسی فعالیت های صادراتی و 
انتخاب صادرکننده توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار 
می شــود که البته عالوه بر رضایت دولت از ارزیابی 
دقیق و تقدیر از برگزیده ها، رضایت بخش خصوصی و 

صادرکنندگان را هم در پی داشته است.
در این مراسم که با حضور اســتاندار تهران، رئیس 
سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان صمت استان، 
رئیس اتاق تهران، جمعی از اعضای هیات نمایندگان 
اتاق تهران و نمایندگان بخش خصوصی و تشکل ها 
برپا شد، از ۱۵ شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه 

استان تهران تقدیر و تشکر شد.

تحریم های داخلی بزرگ تر از تحریم های 
خارجی

در ابتدای این مراسم، محمد الهوتی، رئیس دبیرخانه 
کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، 
طی سخنانی با اشــاره به اینکه برای پنجمین سال 
متوالی، فرآینــد انتخاب و معرفــی صادرکنندگان 
اســتان به اتاق تهران واگذار شده است، توضیح داد: 
پس از اعالم فراخوان در سال جاری، ۴۹ شرکت برای 
مشــارکت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه 
داوطلب شــدند که از این تعداد ۳۹ شــرکت اقدام 
به تحویل مدارک کردند و پــس از انجام ارزیابی ها، 
۱۵شــرکت با عنوان ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر 

انتخاب شده اند.
الهوتی سپس به تغییراتی که در وضعیت صادرات و 
صادرکنندگان از سال گذشته تاکنون ایجاد شده اشاره 
کرد و گفت: با تغییر دولت و تغییر نسبی سیاست ها، تا 
حدودی راه تنفس صادرکنندگان باز شده و چنانچه 
این سیاست ها تداوم پیدا کند، افزایش صادرات رقم 

خواهد خورد.
او گفت: تحریم های خارجی، اگرچه فضای کسب وکار 
و تجارت کشــور را تحت تاثیر قــرار داده اما بیش از 
تحریم های خارجــی، تحریم های داخلــی در برابر 
فعالیت های اقتصادی مانع ایجاد کرده است. چنانکه 
اگر قید و بندها و مقررات دست و پاگیر اعمال نشده 
بود، صادرات کشــور در ســال ۱۳۹۹ در کانال ۳۶ 

میلیارد دالر قرار نداشت. به بیان دیگر، خودتحریمی ها 
سبب شد که به رغم کاهش ارزش پول ملی، افزایش 
صادرات محقق نشــود. رئیس کمیســیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره 
به پایش قوانین دســت و پاگیر و رفــع برخی از این 
مقررات طی ماه های اخیر گفت: این اقدامات سبب 
شده است که صادرات در ۹ماهه سال جاری حدود ۴۰ 
درصد رشد را تجربه کند. البته افزایش صادرات یک 
حادثه نیست و نباید چنین تصور شود که فعالیت های 
صادراتی به صورت تصادفی ممکن اســت رونق پیدا 
کند؛ عوامل متعددی در حصول این رشد دخیل است 
که یکی از آنها رفع موانع از برابر صادرکنندگان است. 
بنابراین با تداوم این رویکرد  می توان امیدوار بود که 

رشد صادرات مستمر باشد.
الهوتی به برخی از مشکالت صادرکنندگان از جمله 
افزایش هزینه حمــل پرداخت گفت: نرخ حمل ونقل 
در حال حاضر حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت کاالی 
صادرات یرا به خود اختصاص  می دهد و چنانچه سازمان 
توسعه تجارت و ســازمان برنامه بودجه مشوق های 
صادراتی را هر چه زودتر اجرایی نکنند، مساله هزینه 
حمل ونقل به تهدیدی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او همچنین یکپارچه ســازی تصمیمات و سیاست ها 
در حوزه تجارت را از دیگــر انتظارات صادرکنندگان 
برشمرد و گفت: خوشبختانه به دلیل کاهش نرخ ارز در 
هفته اخیر، فاصله نرخ ارز در بازار و سامانه نیما که در 
مقطعی به ۲۰ درصد رسیده بود، کاهش یافته و در این 
شرایط اگر بانک مرکزی مساله چندگانگی نرخ ارز را 
حل کرده و این ۴ الی ۵ نرخ را به هم نزدیک کند، انگیزه 
عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش یافته و نرخ 
در بازار نیز تعدیل خواهد شــد. در واقع کاهش فاصله 
نرخ ها به تســریع در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 

منجر خواهد شد.

می شد صادرات بسیار بیشتر از این باشد
مسعود خوانســاری گفت: در ۴۰ ســال گذشته ما 
همیشه با مشکل کســری بودجه در کشور رو به رو 
بوده ایــم و این یکــی از عوامل اصلــی چالش های 
اقتصادی در کشــور ماســت؛ یعنی همیشه میزان 
درآمدهای کشور از میزان هزینه ها کمتر بوده است؛ 
اگر این اتفاق برای یک بنگاه یا خانواده رخ دهد؛ بعد از 
یکی، دو سال آن خانواده یا بنگاه ورشکسته می شود اما 
برای دولت ها چنین اتفاقی رخ نمی دهد؛ زیرا دولت ها 
روز به روز از ذخایر و منابع کشور استفاده می کنند. 
در حالی که این منابع در نهایت به انتها می رسد و به 
دنبال آن مردم فقیر و فقیرتر می شوند اما ورشکستگی 
برای دولت مفهوم ندارد. متاسفانه فکر نمی کنم سالی 
را در ۴۰ سال گذشته داشته باشیم که بودجه کشور 
بدون کسری بسته شده باشد. کسری بودجه یعنی از 
چاپ پول و این کار بخ معنای دست کردن در جیب 

مردم اســت که در پی آن افزایش قیمت ها و تبعات 
اقتصادی و اجتماعی منفی دیگری رخ می دهد.

 رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: بسیاری از کشورها 
تالش می کنند در شرایطی که با تورم روبه رو می شوند 
آن را به نحوی حل کنند. بعضی از کشورها مثل چین 
حتی از عمد ســعی می کنند ارزش پول خودشان را 
پایین نگهدارند تا بتوانند از مزیت صادراتی بهره ببرند 
و صادراتشان را توسعه دهند. چین با همین سیاست 
و برنامه توانسته است تمام بازارهای صادراتی جهان 
را به دست بیاورد و شاید یکی از اصلی ترین دعواهای 
اقتصادی آمریکا و چین برسر همین ماجرا باشد که 
چین اجازه نمی دهد ارزش واقعــی یوان بروز کند و 

همیشه ارزش یوان را پایین نگه می دارد.
خوانساری ادامه داد: کشــور دیگری که می توانم مثل 
بزنم، ترکیه است که در سال گذشته میالدی به خاطر 
مشکالت اقتصادی که داشــت با تورم باالیی روبه رو 
شــد اما از این موقعیت توانست به خوبی استفاده کند 
و درآمدهــای صادراتی خود را بــه ۲۲۰ میلیارد دالر 
برساند که در تاریخ این کشور بی ســابقه بود. در واقع 
ترکیه توانســت از چالش تورمی کــه رخ داد بهترین 
بهره را ببرد و صادرات را افزایش دهد. اما ما متاسفانه 
در کشــور نمی توانیم تهدیدها را به فرصت بدل کنیم 
و چون جزیره ای عمل می کنیم نمی توانیم به موفقیت 
برسیم. برای مثال در سال ۱۳۹۷ دیدیم که قیمت ارز 
به یکباره شروع به افزایش کرد و در عوض اینکه موانع 
از پیش روی صادرات برداشته شود، متاسفانه برخورد 
با صادرکنندگان و بگیر و ببند شروع و بخشنامه های 
متعددی صادر شد که کم ســابقه بود. فکر می کنم در 
طول ۲ سال تعداد بخشــنامه هایی که بانک مرکزی، 
وزارت صمت و دستگاه های مربوطه صادر کردند به ۲۰۰ 
عدد رسید و این شد که عمال نه تنها نتوانستیم صادرات 
را رشد و افزایش دهیم که شاهد کاهش صادرات بودیم 

و موقعیت بسیار خوبی را از دست دادیم.
او با اشــاره به اینکه دولت و اقتصاد ایران نفتی است، 
گفت: دولت به دلیل درآمدهای نفتی و اقتصاد نقتی 
خود را بی نیاز از بخش خصوصی و مــردم می داند. 
متاســفانه دولت چون خود تولید ارز می کند خود را 
بی نیاز از مردم، بخش خصوصــی و صادرکنندگان 
می بیند و تنها در مواقعی که مشکل پیدا کند شاید به 
این بخش ها مراجعه شود. ما در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ 
نزدیک ۷۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی داشته ایم و در 
همین دوره بیشترین میزان واردات را شاهد بودیم؛ 
یادم هست که قیمت موز تقریبا نصف قیمت سیب 
درختی بود؛ یعنی اینکه به تمام کاالهایی که از خارج 
وارد می شد؛ یارانه تعلق می گرفت چرا چون دولت ارز 
داشــت و ارز را به قیمت خیلی پایین در بازار عرضه 
می کرد و از خالل دندان تا ســنگ قبــر همه چیز از 

خارج وارد می شد.
او ادامه داد: در اقتصاد ایران دولت ها وقتی درآمد نفتی 

باال و ارز دارند آن را خرج و در بازار ارزپاشی می کنند 
بدون اینکه تورم داخلی را در نظر داشته باشد و وقتی 
که با مشکل ارزی رو به رو می شــوند به دنبال چاپ 
پول می روند و از یک طریق دیگر تورم ایجاد می کند. 
وقتی ارز نداریم چاپ پول صورت می گیرد و رکود رخ 
می دهد و وقتی ارز داریم بیماری هلندی بروز می کند 

و تورم باال ایجاد می شود.
 خوانساری با اشاره به اینکه صادرات را باید جزیی از 
اقتصاد کشــور ببینیم، گفت: ما در سال هایی شاهد 
بودیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود 
۵ تا ۶ میلیارد دالر رسید و امروز فکر می کنم این عدد 
کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر باشد؛ باید بررسی 

کنیم که چرا این اتفاق رخ داده است.
او با بیان اینکه یکــی از مخرب تریــن اقداماتی که 
دولت ها انجام می دهند قیمتگذاری دستوری است، 
ادامه داد: تولیدکننده با هزینه های باال فعالیت می کند 
اما به او می گویند باید با قیمت پایین کاالی تولید شده 
را بفروشد. همین اتفاق را درباره ارز هم از سال ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰ شاهد بودیم؛ به صادرکنندگان می گفتند 
باید ارز خود را در سامانه نیما به قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصد 
زیر قیمت بازار بفروشید و این را به واردکننده بدهید. 
این تصمیماتی غیرمنطقی و خلق الساعه ای که مرتب 
گرفته می شود ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد 
کرده و می کند. خوانســاری با طرح این پرسش که 
کشور ما چه چیزی کمتر از ترکیه دارد، گفت: ترکیه 
که نه نفت و نه منابع عظیم معدنی همچون کشور ما 
دارد در سال گذشته میالدی ۲۲۰ میلیارد دالر درآمد 
صادراتی داشته است و بعد ما که دومین ذخیره گاز 
جهان را داریم متاسفانه شــاهد قطعی گاز و برق در 

تابستان و زمستان هستیم.
او با اشاره به تیم جوانی که در سازمان توسعه تجارت 
مستقر شده است، گفت: در دو، سه ماه گذشته سازمان 
توسعه تجارت انصافا اقدامات خوبی را انجام داده است و 
انشاهلل این عملکرد را در ادامه هم شاهد باشیم و بتوانند با 
دیگر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و... یک هماهنگی 
ایجاد کنند تا اگر می خواهند سیاستگذاری انجام دهند 
به نحوی باشد که همه جنبه های کار، صادرات، واردات 

و... با هم و در دورن یک بسته اقتصادی دیده شود.
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود گفت: 
کشور ایران در هر زمینه ای می تواند حرف اول را در 
منطقه و حتی جهان بزند. در بحث گردشگری، منابع 
و ذخایر، نیروی جوان، نیروی نخبه و... ایران شرایط 
ویژه ای دارد و نباید وضعیت ما به شکل کنونی باشد. 
قطعا ایران باید جزو کشورهای سرآمد جهان باشد. 
زمانی ما جز ۲۰ اقتصاد برتر جهان بودیم ولی حاال با 
کاهش درآمدها به رتبه ۴۰، ۵۰ رسیده ایم. امیدوارم 
با تالش و حضور صادرکنندگان، فعاالن اقتصادی و 
مسئوالن جوان شرایط تغییر کند و سال های خوبی را 

برای کشور در پیش داشته باشیم.

در ســال جاری تاکنون بیش از ۱.۶ میلیارد دالر 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی 

وارد ایران شده است.
به گزارش ایســنا، با وجود محدود شــدن لیست 
دریافت کنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته، 
همچنان بخشــی از دارو، تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی مشــمول دریافت این ارز است و در کنار 

شش قلم گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های 
روغنــی و روغن خــام بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می شود.  این در حالی است که بررسی آمار گمرک 
ایران در رابطه با واردات کاالهای اساســی  نشان 
می دهد که در ۹ ماهه امسال، ۲۰.۱ میلیون تن به 
ارزش بیش از ۱۱.۱ میلیارد دالر با ارز ترجیحی وارد 
کشور شده است. از واردات صورت گرفته ۱۶ هزار و 

۲۷۴ تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون 
و ۹۸۰ هزار دالر مربوط به دارو، تجهیزات و ملزومات 

پزشکی است.
میزان واردات دارو در ۹ ماهه امسال نسبت به سال 
گذشته ۴۲ درصد از لحاظ وزن و ۳۶ درصد از نظر 

ارزش افزایش دارد.
در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بارها بحث تداوم 

پرداخت به دارو مطرح بوده اما آنچه که ســازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرده اســت، از این حکایت 
دارد که حتی برای دارو هم در سال آینده پرداخت 
نرخی با ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده وجود نخواهد 
داشت و این یارانه به نوعی دیگر و از طریق بیمه ها 
در دسترس مردم قرار خواهد گرفت که البته هنوز 

جزئیات این برنامه دولت مشخص نیست.

خوانساری در مراسم تقدیر از  صادرکنندگان نمونه

می شد صادرات بسیار بیشتر از این باشد

واردات ۱.۶ میلیارد دالری دارو با ارز ۴۲۰۰

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

عقبگرد سکه به کانال ۱۱ میلیون تومان 
قیمت سکه در بازار تهران با ۴۶۷ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۴۶۷ هزار 

تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به 

یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۱۴۰ هزار تومان شد.

بانک ها
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چشم انداز بازار خودرو
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 

خودروهای خارجی با نوسانات نرخ ارز تغییرات قیمتی بیشتری متحمل می شوند. با رشد نرخ دالر افزایش قیمت خودروهای خارجی با شیب باالیی همراه می شود. با کاهش نرخ دالر قیمت خودرو خارجی هم کاهش می یابد اما 
این کاهش یا شیب بسیار کندی همراه است. این بدان معناست که تاثیر افزایش نرخ ارز بر رشد قیمتها بیشتر از کاهش نرخ ارز بر کاهش قیمت خودرو است. 

اما در رابطه با خودروهای داخلی به دلیل تفاوت بسیار باالی قیمتی با بازار آزاد تاثیر کاهش نرخ ارز بسیار ناچیز خواهد بود. هنوز تفاوت قیمت خودروهای داخلی با خارجی ها بسیار زیاد است. خودروهایی در بازار وجود دارد به عنوان 
مثال دیگنیتی و فیدیلیتی که تفاوت قیمت آنها با بازار آزاد تا 600 میلیون تومان است. ایران خودرو نیز خودروهایی دارد که تفاوت قیمت 200 میلیونی با بازار آزاد دارند. این اتفاق موجب شده تا متقاضیان به دنبال مابه التفاوت 
قیمتها باشند. قیمت فروش کارخانه با حاشیه بازار باید متناسب شود. خودرو باید یک نرخ داشته باشد و همان نرخ بازار باشد نه نرخی که خود دولت دوست دارد. بنابراین این شرایط موجب تاثیری گذاری ناچیز نوسان ارز بر بازار 
خودرو می شود.  اما الزم به ذکر است با احیای برجام میزان هزینه وارداتی 10 تا 15 درصد کاهش پیدا می کند. با این اتفاق می توان به هزینه کمتری مواد اولیه صنعت خودرو را وارد کرد. با احیای برجام می توان با اقساط گشایش 
ال سی ایجاد کرد. ال سی های مدت دار به کمک تولید خودرو خواهند آمد. قیمت مواد اولیه با کاهش بسیار خوبی مواجه می شود و ضرر و زیان خودروسازان جبران خواهد شد. مجموعه اتفاقات موجب کاهش اختالف قیمت 

کارخانه با بازار آزاد  می شود.   تولید در واقع نباید با ضرر و زیان همراه باشد. اما این اتفاق در طول این سالها برای خودروسازان افتاده و بازار خودرو را دچار نابسامان هایی کرده است.
از طرفی دیگر، گر چه احیای برجام ضمن تاثیر مثبت روی تولید، قیمت بازار خودرو را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد اما در جریان قیمت های فعلی نباید افزایش حجم نقدینگی در کشور را که به بیش از چهار هزار میلیارد تومان 
رسیده است را نادیده گرفت. در صورت نتیجه مثبت این دور از مذاکرات و رفع تحریم ها به نظر می رسد این مساله شوک اولیه ای را در قیمت خودرو ایجاد خواهد کرد اما با توجه به مشکالت اقتصادی و حجم باالی نقدینگی، مجدد 
قیمت ها به رقم های قبلی باز می گردد. با احیای برجام و رفع تحریم ها مسلما حجم نقدینگی در کشور کم نخواهد شد اما در صورتی که 4300 همت نقدینگی را به 3500 تا چهار هزار همت کاهش دهند طبعا قیمت خودرو نیز 

کاهش خواهد یافت. نباید انتظار داشت که بالفاصله بعد از احیای برجام، قیمت ها به شدت کاهش پیدا کنند چنین انتظاری در کوتاه مدت و میان مدت چندان منطقی نیست.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم شــوفاژ و تهویه 
مطبوع تهران از افزایش متوسط 13تا 14 درصدي 
قیمت شوفاژ نسبت به سال گذشته و رکود در بازار این 
کاال خبر داد و گفت که سهم واردات در بازار شوفاژ 
کمتر از 5 درصد اســت. محمدباقر معتمد، رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم شــوفاژ و تهویه مطبوع 
تهران با بیان اینکه عمده لوازم شوفاژ در ایران تولید 
میشــود، اظهار کرد: این لوازم شامل دیگ چدني و 
فوالدي، رادیاتور، پمپ، پکیج، شیرآالت رادیاتور و 
سایر لوازم تکمیلي موتورخانه هاست که در داخل 

تولید مي شود.
وي در ادامه از افزایش متوســط 13 تا 14 درصدي 
قیمت شوفاژ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
در حال حاضر در این بازار عرضه بیشتر از تقاضا و زمان 

مناسبي براي خرید است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران در ادامه در پاسخ به 
سوالي درباره میزان واردات در این بخش اظهار کرد: 
واردات در این حوزه خیلي کم اســت و هم به لحاظ 
مقداري و هم به لحاظ ریالي کمتر از پنج درصد بازار 

را تشکیل مي دهد.
معتمد در پایان مشــکل اصلي ایــن صنف را رکود 
عنوان کرد و گفت: با توجه به راکد بود ساخت مسکن، 
وضعیت صنعت شوفاژ هم راکد است و اعضاي صنف 
با حداقل ســود کاالهاي خود را عرضه میکنند. از 
طرف دیگر این کاالها در انتهاي تکمیل ساختمان 
خریداري مي شــود، بنابراین در صورت ایجاد رونق 
احتمالي باز هم طول مي کشد تا این رونق به صنف 

شوفاژ برسد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران 
از فراوانــي مرغ در بــازار خبر داد و بیان داشــت: 
خوشــبختانه بازار آرامــي را در این روزها شــاهد 
هســتیم. به اندازه کافي مرغ مورد نیاز با قیمت زیر 
نرخ مصور اعالم شــده داریم. میزان قابل توجهي 
مرغ منجمد از ســوي تامین کنندگان و مسئوالن 
جهاد کشاورزي از کشــورهاي ترکیه و برزیل تهیه 
و وارد بازار شده اســت. مهدي یوسف خاني، رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران در ادامه 
گفت: ذخائر کافــي از دام هاي منجمد و زنده براي 
تامین نیاز بازار وجــود دارد و واحدهاي صنفي به 
راحتي و بدون دغدغه بعــد از تامین کاال به عرضه 
مرغ به شــهروندان اقدام مي کنند. به اندازه کافي 
کشــتار روزانه صورت مي پذیرد و هیــچ نگراني از 
بابت این کاالي اساسي و مورد تقاضاي بازار وجود 
ندارد. یوسف خاني تصریح کرد: مهمترین عامل در 
تولید، نهاده هاي دامي است. چنانچه مدیران جهاد 
کشاورزي این مهم با اهمیت را با وسواس و درایت 
مدیریت کنند و بموقع نهاده دامي در اختیار جوجه 
کشي ها و مرغداري ها قرار گیرد هرگز با این دست 

از مشکالت کمبود مواجه نخواهیم شد.

وي همچنین بیان داشت: از سوي دیگر مدیران باید 
بر منابع تولید نظــارت و اجازه کمبود ندهند. رصد 
بموقع کمبود نهاده دامي از وظایف جهاد کشاورزي 
است که این مهم در سال گذشــته تحقق نیافت و 
موجب زیان هاي بسیار براي مرغداران و مردم کشور 
شد. کمبود این دست از کاالها به جهت اساسي بودن 
از موضوعاتي است که مدیریت صحیح و لحظه اي را 
مي طلبد. وي تامین تولید را از ارکان توزیع دانسته 
و تاکید کرد: همه واحدهاي صنفي به دنبال مشتري 
هســتند و هیچ کاالیي را در مغــازه هاي خود نگه 
نمي دارند؛ بنابراین کمبود و گراني هر کاالیي هیچ 
ارتباطي به واحدهاي صنفي فعال در شهر ندارد. هر 
آنچه تولید شود به کانال توزیع وارد مي شود و افراد 

صنفي کسب خودشان را مدیریت مي کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران 
تصریح کرد: تمامي مشــکالت این حوزه از کانال 
تولید و تامین نشات مي گیرد و اگر فراواني هم باشد 
باز کانال تولید و تامین مدیریت درســت و اصولي 
نشــان داده اند. توزیع کننده همیشه توزیع کننده 
 اســت اگر کاال باشــد به راحتي در معرض فروش 

مي گذارد و اگر نباشد نمي تواند.

زاهدی موحد گفت: صادرات فرش در ۸ ماه اول سال 
1400، 3۸ میلیون دالر بوده است.عضو اتاق بازرگانی 
گفت: فرش دستباف در اکثر نقاط کشور به خصوص در 
استان های آذربایجان، خراسان، زنجان، قم، سیستان 
و بلوچستان، کرمان تولید می شود. بخش نامه و موانع 
مختلفی در ســرراه تجار و تولید کنندگان فرش قرار 
گرفته است که موارد باعث افول صادرات فرش شده 

است.
به گفته زاهدی موحــد، ایجاد خانه هــای فرش در 
کشور های هدف در دولت قبل مصوب شد  و تاکنون 
هم اجرایی نشده است، و همچنین قانونی وضع شد که 
هر کارمند دولتی می تواند 50 میلیون تومان با اعتبار 
خرید با نرخ ارزان دریافت کند و صندوق کارآفرین امید 
هم مسئول پرداخت شد، ولی بیش از دوسال است که 

عملیاتی و اجرایی نشده است. احمد کریمی اصفهانی 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش 
ایران به یکی از دالیل کاهش صادرات فرش اشاره کرده 
و می گوید: در وزارتخانه مرتبط)صمت( با بازرگانی و 
تجار خارجی به فرش دســتباف و تجارت آن چندان 

توجهی نشده است.
حاجی میری یکی دیگر از اعضای رئیس اتحادیه تولید 
کنندگان و صادرکنندگان فرش ایران نیز معتقد است، 
دیگر دالیل کاهش صادرات فرش، اُفت تولید بوده و 
نبود آمارهای دقیق از میزان تولیدات نیز امکان برنامه 
ریزی برای افزایش صــادرات را هم غیرممکن کرده 
است.صادرات فرش ایرانی در سال گذشته 60 میلیون 
دالر و امسال 3۸ میلیون دالر  است که این رقم در سال 

۷4، یک میلیارد و ۷00 میلیون دالر بوده است.

بی تردید در صنعت بین المللی صنعت ذوب آهن 
همواره یکی از صنایع تخصصــی و مادر بوده و این 
مجموعه ، به عنــوان کانون ارزنــده خودباوری و 
توانمندســازی بومی در طول 50 سال معاصر به 
خصوص پس از انقالب شکوهمند انقالب اسالمی 
و در طول دوران دفاع مقدس و پس از آن در دوران 
های مختلف به گونه ای جهادی و تحسین برانگیز 
در راستای ایجاد تحوالت ســاختاری و عملیاتی 
با رویکردی مدیریتی بــر مبنای آینده محوری در 
راستای بومی سازی این صنعت بنیادین نقشی بی 

بدیل ایفاد نموده و می نماید. 
 بی گمان نقش این مجتمع صنعتی در سازندگی 
پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان محرز 
و تحســین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این 
جبهه راهبردی با ممارست مجدانه و کوشش های 
ساعیانه خود توانســته اند در انتقال سازنده دانش 
فنی و ســاخت صنایع بزرگ و مهم و زیربنایی به 
گونه ای موفق و اثرگذار حاضر شده و این مجتمع 
صنعتی با بهره مندی از خرد جمعی و مدیریت آگاه 
و آینده  نگر توانسته است، همچون سایر پیشرفت ها 
در تحقق رسالت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود 
نیز با بهره مندی از پتانسیل های بومی و ملی نقشی 
بســزا و ژرفی ایجاد نموده و جایگاهی ممدوح در 
شاخص مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند 
غیرعامل، تربیت نیروی متخصص و تحول آفرین،  
بومی ســازی و خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و ... 

خلق نماید.  حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در 
جغرافیای سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده 
بسترهای بی همتا و نافعی باالخص در محوریت با 
موضوعاتی همچون مشارکت های عمومی، حوادث 
غیرمترقبه و... بوده که می توان به مشارکت فعال 
و مستمر نیروهای جان برکف و ایثارگر در جنگ 
تحمیلی، از جمله تقدیم 2۹0 شهید گرانقدر به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی اشاره نمود و اعتقاد راسخ 
هرم انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم 

پویای صنعتی خبر دارد.
 رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی 
در شرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی با موضوع 
تولید موفق انواع ریل بر اســاس اســتانداردهای 
جهانی بــا حجمی بالغ بــر 55 هزار تــن،  نقش 
مهم ایــن صنعت مــادر را در اجــرای پروژه های 
ریل ملــی تبیین و مبرهن می ســازد.  همچنین 
کاهــش 50 درصدی برداشــت آب از حوضه آبی 
زاینــده طی 10 ســال اخیر و گســترش جنگل 
دست کاشت با وســعتی افزون بر 16 هزار و 500 
 هکتار گواهی موکد بر  رویکرد مدیریت ســبز این 

صنعت است.
 در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع 
عظیم صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی که 
نقش بسزا  در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد نموده 
و می نماید و با اتخاذ تمهیدات سازنده و پیشرو در 
جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه 
در راستای پیشــبرد اهداف متعالی کشور و دولت 
مردمی گام بر میدارند. سالروز تاسیس ذوب آهن 
اصفهان را به مردم شریف ایران و به ویژه به مدیریت 
خدوم، کارگزاران و کارگران تالشگر و زحمتکش این 
صنعت و خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم.

طرح اختصاص بنزین به افراد 
به جای وسایل نقلیه به مرحله 
اجرا نزدیک شده است. پیش 
بینی می شود در صورت موفق 
بودن اجرای طرح آزمایشــی 
دولت در دو جزیره کیش و قشم، با اجرای آن به صورت 
سراسری، ســاالنه به هر خانواده با جمعیت چهار نفری، 
حدود یک میلیون و صد هزار تومان یارانه بنزین برسد؛ این 

یارانه اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت می شود.
کارشــناس حوزه انرژی و نماینده اسبق مجلس درباره 
اختصاص یارانه بنزین به افراد می گوید: فکر نمی کنم این 
طرح عملی باشد چرا که مشکالت را دوچندان می کند 
و انتظارات و توقعات مردم را باال می برد. حســن مرادی 
افزود: با اجرای این طرح، با انبوهی از افراد روبرو می شویم 
که کوپن 20 لیتری دست می گیرند و به دنبال خریدار می 

گردند. پیشنهاد می شود در درازمدت طوری برنامه ریزی 
کنیم که نه تنها یارانه بنزین بلکه همه یارانه ها به افراد 

مستحق تعلق گیرد.
برخی از مردم نیز معتقدند این طــرح اصال به درد نمی 
خورد و دولت باید بیشتر به فکر مردم باشد. 15لیتر بسیار 
ناچیز است و اگر این جور باشد مردم اصال مسافرت نمی 
توانند بروند. در این شرایط کســی که دو خودرو دارد و 
خودش و همسرش شاغل هستند، واقعا شرایط زندگی 
سختی در انتظارشان است. کسی هم توانایی استفاده از 

بنزین آزاد را ندارد. 
معاون برنامه ریــزی وزارت نفــت در توضیح چگونگی 
اجرای این طرح افزود: این که آغاز اجرای طرح آزمایشی 
بنزینی دولت، اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر، در حال 
بررسی است. به گفته هوشنگ فالحتیان، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران، در حال تهیه 
زیرســاخت های الزم نرم افزاری و سخت افزاری است و 
هر زمان که این زیرســاخت ها آماده شود، اجرای طرح 

»بنزین برای همه« را انجام خواهند داد. وزارت اقتصاد، 
سازمان هدفمندســازی یارانه ها، بانک مرکزی، وزارت 
ارتباطات و سازمان پدافند غیرعامل، در اجرای این طرح 
مسئولیت هایی دارند که باید مجموعه ای از اقدامات را به 
صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی حاصل شود.

روز ششــم دی، جواد اوجی وزیر نفت، اعالم کرده بود، 
طرح دولت بــرای اختصاص بنزین به افراد بر حســب 
کدملی به جای اختصاص این حامل انرژی بر حســب 
پالک خودروها، در دو جزیره کیش و قشــم، به صورت 
آزمایشــی و با اختصاص 15 لیتر بنزین 1500 تومانی 
به هر فرد، آغاز خواهد شــد و در صورت کســب نتیجه 
مطلوب، با تایید تیم اقتصادی دولت در سراســر کشور 
قابل اجرا خواهد بود. سیدمحســن دهنوی عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره علت در نظر گرفتن 
این طرح گفته است: دولت ســاالنه 124 هزار میلیارد 
تومان یارانه بنزین پرداخت می کند کــه 60 درصد آن 
برای 4 میلیــون خانوار دارای بیش از دو خودرو اســت. 

14میلیون خانواده بی خودرو هیچ ســهمی از این یارانه 
 نمی برند. در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در گفت و گو با »کسب و کار« گفت: هر کاری قرار باشد 
از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از 
آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می تواند به عنوان 

یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد.
فریدون عباسی دوانی افزود: درصدی از مشکل کشور در 
حوزه یارانه ها مختص بنزین است. ما در مابقی بخش های 
انرژی هم مشــکل داریم. برای اصالح نظام یارانه انرژی 
باید تمام حامل هاي انرژی باهم دیده شوند. و باید به این 
موضوع دقت کنیم که در حوزه انرژی تخصیص یارانه ها 

باید عادالنه شود.
به گفته وی، با استناد به آنچه که مطرح شده، تصور این 
اســت که این طرح منجر به افزایش مصرف نمی شود. 
قیمت نیز بســتگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد 
می داند قیمت تمام شده، هزینه حمل ونقل، درصد سهم 

جایگاه های توزیع و... چه میزان است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نرخ ارز در بازار روند کاهشی 
را در پیش گرفتــه و قیمت 
خودروها در بــازار آزاد اعم از 
داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز 
روند کاهشی در پیش گرفته 
و بازار آرام اســت. این اتفاق در حالی افتاده اســت که 
قیمت های بازار خودرو در ماه های پایانی ســال 1400 

شــیب صعودی به خود گرفته است. با توجه به کاهش 
قیمت دالر انتظار بر این است که قیمت ها در بازار خودرو 
نیز شروع به ریزش کند. این ریزش در حالی رقم خواهد 
خورد که تا چند روز گذشته شاهد افزایش روزانه قیمتها 
در بازار خودرو بودیم. براساس معامالت انجام شده قیمت 
خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معامالت روزهای 
گذشته با تغییراتی همراه بوده است. نرخ ارز با توجه به 
اخبار مثبت منتشر شده از وین وارد مسیر کاهشی شده 
و درحال حاضر در کانال 26 هزار تومان مانده است. البته 

انتظارها بر این است که این ارز به کانال 25 هزار تومان نیز 
سقوط کند. روند نزولی قیمت دالر 20 دی ماه هم ادامه 
داشت. اگرچه سایت اطالع رسانی طال و ارز قیمت دالر 
صرافی را 26 هــزار و ۸00 تومان اعالم کرده اما صرافی 
بانک پاسارگاد و بانک شــهر دالر را با قیمت 26 هزار و 
100 تومان می فروشند. قیمت دالر در یک قدمی 25 

هزار تومان است.
از آنجاییکه که بازار خودرو تاثیرپذیری بسیاری از بازار ارز 
دارد نوسانات و تغییرات قیمت ارز می تواند بر روند قیمتها 

تاثیر داشته باشــد. گزارش های میدانی از بازار خودرو 
نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی پس از ریزش 

نرخ ارز، مسیر کاهشی را انتخاب کرده است. 
فیروز نادری، فعال بازار خودرو می گوید: درحال حاضر 
به دلیل کاهش نرخ دالر و اخباری که از مذاکرات آمده، 
رشد قیمت ها متوقف شده است. او افزود: به نظر می رسد 
مذاکرات برجام در مرحله خوبی قرار دارد. همچنین اگر 
قیمت دالر نیز پایین بماند بازار خودرو با کاهش قیمت 

همراه خواهد بود.

آیا توافق در مذاکرات به کاهش قیمت     خودرو های  داخلی   منجر می شود؟

خریداران خودرو  در انتظار افت  قیمت ها
شیب تند کاهش قیمت خودروهای خارجی

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

فراواني مرغ و عرضه آن در بازار

صادرات فرش در سال ۱۴۰۰ ۳۸ میلیون دالر است

اجرای آزمایشی طرح »بنزین برای همه« در ابتدای بهمن قوت گرفت

زمزمه اجرای طرح » بنزین برای همه«
یارانه یک میلیون و ۱00 هزار تومانی برای ۴ نفره ها                                                                            ۱۴میلیون خانواده بی خودرو سهمی از یارانه ندارند

سهم واردات در بازار شوفاژ کمتر از ۵ درصد است

رکود و کسادي بازار صنف شوفاژ

پیام سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به مناسبت ۲۳ دی ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است
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هفته کاری کارمندان پاناسونیک کوتاه تر شد
پاناسونیک گزینه چهار روز کار در هفته را معرفی کرد و به جمع شرکتهای ژاپنی پیوست که ترند جهانی توازن مناسب بین کار و زندگی را تشویق می کنند.یوکی کاسومی، مدیرعامل پاناسونیک هفته گذشته 

در جلسه کوتاهی به سرمایه گذاران اعالم کرد کارمندان این شرکت می توانند در روزهای استراحت اضافی، مشاغل جانبی اختیار کنند و اوقاتشان را برای کار داوطلبانه سپری کنند.وی گفت: مسئولیت 
ما ایجاد توازن بین سبک کار و زندگی برای سرمایه انسانی متنوعمان است. پاناسونیک همچنین به کارمندان اجازه می دهد هنگامی که شریک زندگیشان به مناطق دیگر منتقل می شود، به دورکاری 

بپردازند.اقدامات پاناسونیک همسو با اقدامات شرکتهای فناوری سراسر جهان است که تالش می کنند با کوتاه کردن هفته کاری، استعدادها را در بازار کار دچار کمبود نیرو جذب کنند. 

در بزرگ ترین اقتصادهای 
صادرکننده دنیــا واردات 
مهمــی  جایــگاه  نیــز 
دارد. در کشــور مــا امــا 
واردات به غلــط در مقابل 
خودکفایی و تولید ملــی قرار می گیــرد و واردکننده اغلب 
تخریب می شود. فعاالن اقتصادی که در هر دو بخش واردات 
و صادرات فعالیــت دارند،چنین دیدی ندارنــد و معتقدند 
تجارت یــک جاده دو طرفه اســت و بــه همان انــدازه که 
صادرات اهمیت دارد، واردات نیز نیاز کشــور اســت و منجر 
 به اشــتغالزایی و ایجاد زنجیــره ای از فعالیت های اقتصادی 
می شود.احمدرضا فرشچیان، فعال صنعت غذا و خشکبار و از 
صادرکنندگان و واردکنندگان خوشنام این عرصه، می گوید 
به هیچ وجه نمی توانیم و نباید نقش واردات را منکر شویم. او 
معتقد است حتی جدا از واردات، واردکننده را هم نمی توانیم 
کنار بگذاریم. در گفت و گوی مفصل با این فعال اقتصادی از 
سقوط لیر و فرصت طلبی ترک  ها در مقایسه با سقوط ریال در 
سال 97 و فرصت سوزی ایران صحبت کردیم و به حاشیه های 
 حذف یا ماندگاری ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور 
رسیدیم. فرشچیان، کج اندیشی و بی سلیقگی مسئوالن در 
وزارت صمت، بانک مرکزی و...وقت را دلیل از دســت رفتن 
فرصت های صادراتی در روزهای ســقوط ریــال و اوج گیری 
دالر می داند.این فعال اقتصادی از محــدود کردن بازارهای 
صادراتی به بازارهای درجه دوم و ســوم کشورهای همسایه 
در صحبت های مسئوالن انتقاد دارد و صادرات به کشورهای 
همسایه را تنها یک مزیت برای کشــور می داند نه یک هدف 

مطلوب.
در ادامه گفت و گو با این فعال اقتصادی را می دانید:

؟    در کشــور ما دید منفی نســبت به واردکنندگان 
وجــود دارد و در بســیاری مواقــع واردات را مقابل 
خودکفایی قرار می دهیم و اهمیــت این بخش چه در 
مورد واردات اقالمی که مزیت تولیــد نداریم و چه در 
مــورد واردات اقالمی که نیــاز تولید اســت، نادیده 
گرفته می شود. شــما تا چه میزان با این نگرش منفی 
 نسبت به واردات برخورد داشــته اید و دلیل آن را چه 

می دانید؟
تجارت یک جاده دو طرفه اســت. چه بخواهیم چه نخواهیم 
50 درصد بازرگانی کشور واردات است. کدام کشور را سراغ 
داریم که واردات نداشته باشد که تا این حد در کشور ما واردات 
را سرکوب می کنند؟ بزرگ ترین اقتصادهای دنیا مثل اروپا، 
آمریکا و چین را هم که بررسی کنیم، تفاوت واردات و صادرات 
در تراز تجاری شان چند درصد اســت. هیچ کشوری نیست 
که مثال 90 درصد صادرات داشته باشد و 10 درصد واردات. 
از سوی دیگه مگر قرار اســت و اساسا می توانیم همه کاالها و 
اقالم را تولید کنیم که واردات را مقابــل خودکفایی و.. قرار 
می دهیم و تخریب می کنیم؟ در تولید باید مزیت ســنجی و 
بررسی شود که کدام کاال پتانسیل و مزیت تولید دارد و سپس 
واردات آن محدود شود. اینکه به طور کلی واردات را سرکوب 
کنیم، غیرمنطقی و ناصحیح اســت.از طرف دیگر بســیاری 
 از کاالهای صادراتی بــرای تولید و صادرات نیــاز به واردات

 دارند.
 مثال در صنعت بسته بندی تولید این میزان کاغذ و ...در کشور 
نداریم. طبیعی است که بخشــی از اقالم مورد نیاز تولید باید 
وارد شود. یا در مورد نهاده های دامی با مشکالت خشکسالی 
و... آیا امکان تولید وجود دارد و اساسا آیا تولید منطقی است؟  
ظرفیت ها باید سنجیده شود و از پتانسیل های موجود برای 
تولید کاالهایی باید استفاده کنیم که مزیت تولید یا صادرات 
داریم. موضوع مهم دیگر اینکــه واردات نیز فعاالن اقتصادی 
در کشور دارد که اشــتغالزایی ایجاد کرده اند. بسیاری مواقع 
واردکننده ها، واردکننده تکنولوژی و دانش فنی و تخصصی 
و بازوی حمایتی از جمله حمایت مالی برای تولیدکنندگان 

هستند.
 تولیدکننده نمی توانند همه بخش هــای کاالرا تولید کنند، 
الزم است واردکننده در کنار تولیدکننده باشد و مواد اولیه، 
قطعــات و... را تامین کند. بنابراین به هیــچ وجه نمی توانیم 
و نباید نقش واردات را منکر شــویم. حتی جــدا از واردات، 
واردکننده را هــم نمی توانیم کنار بگذاریــم و بگوییم مثال 
تولیدکننــده کاالی مورد نیاز خــود را وارد کنــد. خیر؛ به 
 طور حتــم نیاز به حضــور واردکننده در کنــار تولیدکننده

 است.متاسفانه دستگاه ها از جمله وزارت صمت به تولیدکننده 
یک نگــرش دارند و بــه واردکننده نگاه و نگرشــی دیگری 
که صحیح و دلپذیر نیســت. وزارت صمت به واردکننده که 
بازوی حمایتی و تامین کاال برای تولیدکننده و تولید اســت، 
چندان اعتقادی ندارد. حتی نگرش بهتری به تولیدکننده ای 
که واردات انجام می دهد در مقایســه بــا واردکننده ای که 
 برای نیاز تولیــد کاال وارد می کند، وجــود دارد. این نگرش

 باید اصالح شود.

؟    طی چند وقت اخیر لیر ترکیه ســقوط کرد. البته 
بالفاصله یکسری سیاست ها توســط اردوغان اتخاذ 
شــد که جلوی این ریزش را بگیرد. مشابه این وضعیت 
را ما در سال 97 داشتیم و سقوط ریال فرصت مناسبی 
را برای افزایش صادرات به وجــود آورد. اما در آن زمان 
نه صادرکنندگان آمادگی کافی برای اســتفاده از این 

فرصت را داشتند نه مسئوالن. در واقع خود دستگاه های 
اجرایی و سیاســتگذاری مثل بانک مرکــزی و وزارت 
صمت تبدیل به مانعی برای صادرات شــدند. ارزیابی 
 شــما از این موضوع و تاثیر ســقوط لیر بــر بازارهای 

صادراتی کشور چیست؟
بله به درســتی اشــاره کردید. واقعا ســوال این است که 
چرا ما در ســال 97 و با ســقوط ارزش ریال نتوانستیم از 
این فرصت اســتفاده کنیم؟ چرا ترکیه به عنوان همسایه 
توانســت از این فرصت اســتفاده کند؟ آمارهای منتشــر 
شده نشان می دهد تا پایان ســال 2021، صادرات ترکیه 
به220 میلیارد دالر می رســد. چــرا ما این تا ایــن اندازه 
عقب هســتیم و صحبــت از 30-40 میلیــارد می کنیم؟ 
دلیل ایــن وضعیت، سیاســت های غلط اســت. به دلیل 
سیستم رعب و وحشــتی که وزارت صمت و بانک مرکزی 
به راه انداخت ما از فرصت کاهش ارزش ریال برای افزایش 
صادرات نتوانســتیم اســتفاده کنیم. اقتصــاد، صادرات و 
 واردات و.. تکنولوژی نیست که بخواهیم اختراع یا اکتشاف
 کنیــم. علم نظــری و بــر پایه 
تجرییات اســت. باید عینک مان 
را عوض کنیم. نگاه مان را تغییر 
دهیم و ببینیم همین کشورهای 
اطراف و همســایه  چه اقداماتی 
کرده اند که موفق شده اند، همان 
مسیر را حداقل در زمینه هایی که 
مطلوب مان است، طی کنیم. در 
مورد تاثیر سقوط لیر بر صادرات 
کشــور نیز یک ماه دیگــر باید 
بررسی شود که ســقوط لیر چه 
تاثیری بر میزان صادرات ترکیه 
و بازارهای صادراتی ما گذاشــته 
است. مطمئنا سقوط ارزش لیر 
در صــادرات کاالهایــی که در 
بازارهای صادراتی با ترکیه رقابت 
داریم، بسیار موثر است و توانسته 
بازار ما را تحت تاثیر قرار دهد یا 
حداقل در کوتاه مدت خریداران ما 
عقب نشسته اند و در حال تامین 
کاال از ترکیه هستند تا ببنید در 

آینده وضعیت چه می شود.

؟    به نظر می رســد بخشی 
از مشــکالت ما در بازارهای 
صادراتی به مسئله تحریم ها و 
محدودیت روابط برمی گشت 
و بخــش زیــادی بــه دلیل 
مشــکالت داخلــی و ضعف 

زیرساخت هاست. 
موانــع زیــادی در داخــل 
کشــور وجود دارد کــه مانع 
از رشــد صادرات اســت از 
محدودیت هــای  جملــه 
صادراتــی کــه در دوران 
گذشــته برای صادرکنندگان 
در زمینــه بازگشــت ارز و پیمان ســپاری ارزی و... 
 ایجاد شد. شــما ســهم هر کدام از این موارد را چطور

 ارزیابی می کنید؟
به عنوان یک فعال اقتصادی به موضوع تحریم های خارجی 
فعــال ورود پیدا نمی کنم. در ســطح حاکمیتی براســاس 
صالحدید در این زمینه تصمیم گیری می شــود. در مقابل 
تحریم های خارجی در بیش از سه دهه گذشته مسیر خود را 
با هر سختی که بوده با وجود هزینه های زیاد، پیدا کرده ایم. 
برای فعاالن اقتصــادی چالش بیشــتر از تحریم خارجی، 

تحریم داخلی است.
 مســئله این اســت که در حال حاضر عالوه بر تحریم های 
خارجی با تحریم های داخلی رو به رو هســتیم. ســال 97 
شــروع افزایش نرخ ارز بود. اما چرا همزمان با افزایش نرخ 
ارز، افزایش صادرات نداشــتیم؟ دلیــل آن به تحریم های 
داخلی و موضع گیری های غلط وزارت صمت و بانک مرکزی 
در مقابل صادرکنندگان برمی گردد. دلیل آن کج اندیشی 
مســئوالن نظام پولی، ارزی و وزارت صمــت در آن زمان 
است. از سال 97، ارز کشور شروع به جهش کرد و دالر از 3 
هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، آیا صادرات ما ده برابر 
شد؟ پنج برابر شد؟ صادرات باید به تناسب افزایش نرخ ارز 
 رشــد پیدا می کرد اما به دلیل سیاست های غلط این اتفاق
 نیفتاد.به دلیــل این موضع گیری های غلــط صادرکننده 
نتوانست در مسیری که باید حرکت کند. ما حتی نتوانستیم 
بازار کشــورهای همســایه را تصاحب کنیم. البته شخصا 
اعتقادی به صادرات به کشــورهای همسایه به عنوان یک 
هدف اصلی ندارم. معتقدم پتانســیل کشور ما صادرات به 
کلیه کشورهاست. اینکه ما هدف صادراتی مان را محدود به 
کشورهای همسایه و کشورهایی چون روسیه و کشورهای 
CIS و افغانستان و عراق کنیم، مورد قبول نیست. متاسفانه 
کشورهای هدف صادراتی حتی در صحبت های مسئوالن، 
محدود به کشــورهای همســایه شده اســت. صادرات به 
کشورهای همسایه یک مزیت است. هدف مطلوب ما نیست، 
افتخار نیســت. تا زمانی که این طرز تفکر از حاکمیت پاک 
نشــود، هر روز عقب و عقب تر می رویم. باید این را پذیرفت 
 که صادرات به این کشــورها صرفا به دلیلــی نزدیکی راه

 یک مزیت است؛ همین.

؟    عالوه بــر موانــع و ناکارآمدی دســتگاه های 
دولتی و مســئوالن، تولید مــا در برخــی اقالم نیز 
متناسب با بازارهای صادراتی نیســت. در واقع تولید 
صادرات محــور نداریم و خیلی مواقع مــازاد تولید به 
عنوان صادرات در نظر گرفته می شــود و ضعف هایی در 
زمینه کیفیت، استاندارد و بســته بندی اقالم صادراتی 
وجــود دارد که باعث می شــود بازارهــای صادراتی 
 را از دســت بدهیم یا نتوانیم بازارهای جدید به دست 

آوریم.
در مورد کیفیت و استانداردها به این دلیل که ما بازارهای رده 
سه دنیا مثل عراق، افغانستان، روسیه و... را هدف صادراتی 
قرار دادیم، بهبودی در این زمینه نداشته ایم. در هر صورت 
این موضوع را را باید پذیرفت که وقتــی هدف را بازارهای 
رده ســه قرار می دهیم، نباید انتظار داشت تولیدکننده و 
صادرکننده نیز هم راســتا با بازار رده یک دنیا تولید کند. 
بلکه مطابق با همان بازار درجه ســه تولید و صادر می کند. 
در صورتی که پتانســیل کشــور فراتر از بازارهای رده سه 
صادراتی است. نباید تولید و استاندارد کیفی تولیدات مان 
بازار عراق و افغانستان شود. باید بازارهای درجه یک دنیار 
ا ببینیم و هــدف را این بازارها  قرار دهیــم. اما در مواردی 
مثل بســته بندی بایــد بگویم بســته بندی های صادراتی  
حداقل در صنایع غذایــی کامال جوابگــوی نیازهای بازار 
دنیا است. مواردی مثل بســته بندی را صادرکننده تعیین 
نمی کند، بلکه بازار و ســلیقه بازار هــدف و نوع مصرف آن 
 بازار است که دیکته می کند. ما بسته بندی ها را با بازارهای 

هدف تنظیم می کنیم.

؟   در دو ســال گذشــته به ویژه در زمینه صادرات   
محصوالت کشــاورزی با مشــکالتی مثل باقیمانده 
سموم کشــاورزی و.. رو به رو بودیم و بسیاری از کاالها 
حتی از بازارهــای عــراق و ... که بازار درجــه دوم و 
سوم محســوب می شوند، برگشــت خوردند، در واقع 
 باید بپذیریم این مسئله بیانگر مشــکالتی در فرایند

 تولید نیز هست.
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد این موارد را اصالح کند تا 
بازارهای درجه یک دنیا را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه طی 
این سال ها قصور وزارت جهاد را در این زمینه شاهد بودیم. 
حتی حاضر نیستند در این زمینه مشــورت و تامل کنند. 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی حتی متوجه این موضوع 
نیستند که یک بازار همیشه بازار درجه سه نمی ماند. همین 
عراق و روسیه و کشورهای اطراف که محصوالت کشاورزی 
ما را برگشــت می زنند، در حال ارتقای استانداردهای خود 
مطابق با اســتانداردهای بازارهای درجه یک دنیا هستند. 
وقتی شما در تولید واگرا باشید و درجا بزنید، بازارهای درجه 
سوم را هم از دست می دهیم. این بازارها استانداردهای خود 
را هر روز ارتقا می دهند و ما مجبوریم به ســمت بازارهای 
پایین تر و پایین تر برویم. آیا اساســا بعد از مدتی با ارتقای 
استانداردهای بازارهای صادراتی، بازاری برای فعال اقتصادی 
باقی می ماند؟در صادرات محصــوالت از جمله محصوالت 
کشاورزی مشکل این اســت که ما هدف را پایین و نزدیک 
قرار دادیم. ما هدف های عالــی و رتبه یک را برای خودمان 
در نظر نمی گیریم که به همان نســبت تولید و صادرات را 
ارتقا دهیم. برای ورود به بازارهای درجه دوم و اول دنیا باید 
یکسری زیرساخت ها اصالح شــود. این کار فعال اقتصادی 
نیست. وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارتخانه های مختلف 
و در صدر آن حاکمیت باید در این زمینه اقدام کند. وقتی 
مرتب تاکید می کنیم این موارد باید اصالح شود، اما اقدامی 
صورت نمی گیرد، فعال اقتصادی و صادرکننده هم نمی تواند 
کاری انجــام دهد. ســیاه را می توان خاکســتری کرد اما 
نمی  توان سفید  کرد. ما به عنوان فعال اقتصادی تا حدودی 
 می توانیم این موارد را بهبود ببخشیم، به صورت صد درصد 
نمی توانیــم.  وزارتخانه هــای مرتبــط کــه کارهــای 
زیربنایــی را برعهــده دارنــد، بایــد وارد گود شــوند که 
نمی شــود و دلیل آن هم کج سلیقیگی و ســوء مدیریت 
اســت. همان هزینه و ریخــت و پاش ها می شــود، همان 
بودجــه و پرســنل وجــود دارد، امکانات هم هســت، اما 
 ناکارآمدی و ســوء مدیریت اجازه نمی دهــد اقدام موثری

 صورت گیرد. 

؟   شما در صنعت غذایی کشور هم به عنوان واردکننده   
و هم به عنوان صادرکننده فعال هستید؛ ارزیابی شما از این 
صنعت چیست؟  در این صنعت چه جایگاهی در بازارهای 

صادراتی داریم؟
چالش صنایع غذایی ما در حال حاضر در بازارهای صادراتی 
است. متاسفانه این صنایع در بازارهای صادراتی با چالش رو 
به رو هستند و وزارت صمت و امور خارجه توجه الزم به این 
موضوع را ندارد. کارخانجــات صنایع غذایی ما باید بتوانند 
بازارهای صادراتی را حفظ کنند وگسترش دهند. به دلیل 
بی دقتی به این موضوع از دو طــرف در حال ضربه خوردن 
هستیم و از پتانسیل موجود استفاده نمی شود. بسیاری از 
کارخانجاتی که می توانند تولید و اشتغالزایی باالتری داشته 
باشند، راکد مانده اند. صنایع مواد غذایی در کشور همیشه 
جزو صنایع ارزآور بوده  است. سال هایی بوده که ارزآوری این 
صنعت به چند صد میلیون دالر و حتی به میلیارد رســیده 
است. اما متاسفانه در حال حاضر با کاهش شدید این میزان 
مواجه هســتیم. در حالی که ارزآوری این صنایع می تواند 

تا حد زیادی مشــکالت کشــور را حل کند. وزارت صمت، 
وزارت جهاد، بانک مرکزی نباید صادرکننده را بترســانند 
و بخشنامه های خلق الساعه صادرکنند. در صنایع غذایی از 
پتانسیل این بخش به دلیل مشکالتی که در وزارت صمت 
و بانک مرکزی و دســتگاه های دولتی وجود دارد، استفاده 
نمی شود. صنعت غذا بسیار بیشــتر از آنچه اکنون داریم، 
می تواند تولید و صادرات و ارزآوری داشــته باشــد. حدود 
چهارســال پیش صادرات صنایع غذایــی از 700 میلیون 
دالر فراتر رفــت اما در حال حاضر این میزان شــدیدا افت 
کرده و به حدود 250 میلیون دالر رســیده اســت. صنایع 
غذایی ما در مقایسه با صنایع بزرگ دنیا در جایگاه مناسب 
و قابل  قبولی از لحاظ کیفیت و پتانسیل تولید قرار دارد و به 
جرات می توانم بگویم توانایی و پتانسیل برای تولید، عرضه، 
بسته بندی مناسب و رفع نیاز بازار داخل در این بخش وجود 
دارد. اما توانایی و پتانسیل تولید صنایع غذایی ما فراتر از بازار 
داخلی است.کاالی خشکبار و صنایع غذایی ما صادر شده و 
می شود اما عدد و میزان صادرات قابل ارتقا است و می توانیم 
بهره بیشتری ببریم به شــرطی که وزارت جهاد برنامه های 
آموزشی در بخش کشت، داشت، برداشت را بازبینی کند، 
وزارت صمت مقررات را اصالح کند و بخشنامه خلق الساعه 
صادر نکند و بانک مرکزی در زمینه پیمان سپاری و بازگشت 
ارز ضوابط را اصالح کند. در بخش 
خشکبار و محصوالت کشاورزی 
به راحتی می توانیــم هم میزان 
صادرات فعلی را افزایش دهیم و 
هم به بازارهــای درجه یک نفوذ 
کنیم که باعــث افزایش قیمت 
می شود. وقتی کاال را در بازارهای 
 رده پاییــن فروخته می شــود،

 طبیعتا ارزان تر است.

؟    یکسری تغییرات در دولت 
جدید در ساختار وزارت صمت 
اتفاق افتاده است، ارزیابی شما 
چیست؟ اساسا مناسب ترین 
سیاستی که در این زمینه باید 
اتخاذ شــود که حداقل منجر 
بــه افزایش هزینــه فعالیت 
 اقتصادی و بی ثباتی نشــود،

 چیست؟
در کشــور مــا کج ســلیقگی و 
سوء مدیریت وجود دارد. مسئوالن 
حداقل کاری که می توانند صورت 
دهند این اســت که هــر آنچه 
می خواهند تصویب، بخشــنامه 
و حکم کنند، با مشــورت بخش 
خصوصــی و فعــاالن اقتصادی 
مربوطه باشد. در تصمیم گیری ها 
فعــاالن اقتصــادی را شــرکت 
 دهند و نظــر آنها را هــم جویا 
شوند. قبل از هدفگذاری و ...توان 
فعال اقتصــادی بــرای تولید و 
صادرات پرسیده شود. در کشور 
ما یک مدیر از همه جا بی خبر که 
درکی از مشکالت و ظرفیت ها و... 
ندارد، در یک اتاق در بسته برای 
صادرکننــده، واردکننده و فعال 
اقتصادی تصمیــم می گیرد و از 
آنها می خواهد اجرا کنند. در صورتی که فعال اقتصادی ای که 
قرار است این سیاست ها را اجرا کند باید توان سنجی شود، 

مسیر و راه و روش مشخص شود. 
نمی توان خارج از توان و ظرفیت ها به فعال اقتصادی دیکته 
کرد. در قالب ظرفیت ها باید برنامه ریزی شود.متاسفانه در 
دور دوم دولت آقای روحانی لطمات سنگینی به کشور در 
این زمینه وارد شــد. امیدواریم با تغییراتی وسیعی که به 
ویژه در وزارت صمت هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ تیم 
 مدیریتی در دولت جدیــد رخ داده، حداقل دیدگاه دیگری

 در این زمینه وجود داشته باشد.

؟    موضوع دیگری که شــاید در کار شما تاثیرگذار 
باشــد، حرف یا مانــدگاری ارز دولتی اســت. دولت 
ســیزدهم در الیجه بودجه 1401 اقدام بــه حذف ارز 
14200 تومانی کرده اســت. هر چند هنوز اما و اگرهای 
 زیادی وجود دارد. این تصمیم دولــت را چطور ارزیابی 

می کنید؟
از همــان ابتــدا، تشــکل های بخــش خصوصی بــا ارز 

4200 تومانــی مخالفت کردنــد و معتقد بودنــد این ارز، 
ارزی رانتی اســت که منافع آن به دســت مصرف کنده و 
گروهــی کــه بایــد از آنهــا حمایت شــود، نمی رســد 
 و باعــث سوءاســتفاده و هدررفــت منابــع دولــت 
می شــود. در آن زمان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
مکاتبه های زیادی با مســئوالن دولتی داشتند و نسبت به 
هدررفت منابع با ارز 4200 تومانی هشــدار دادند. دولت 
گذشــته اما به رغم این مطالبات و هشدارها، سیاست های 
خود در این زمینه را ادامه داد. در حــال حاضر روزنه های 
جدیدی باز شــده که دولت ســیزدهم در مورد ارز 4200 
تومانــی تصمیم  گیری کند و قرار اســت از ابتدای ســال 
1401  ایــن ارز حــذف شــود. البته برخــی در مجلس 
مخالفت هایی با حــذف ارز دولتی کرده انــد و این موضوع 
در حال بررسی اســت اما برخی هم عنوان می شود حذف 
این ارز در اختیار دولت اســیت و نیازی به مصوبه مجلس 
ندارد. البته زمزمه های مبنی بر این است که در مورد دو قلم 
کاالی گندم و دارو این ارز حفظ شود، وجود دارد و مبلغی 
 هم برای تخصیص ایــن ارز به این دو قلــم در بودجه نظر 

گرفته شده است.

؟    با حفظ ارز دولتی برای دارو و گندم موافقید؟
  در مــورد دارو ورود پیدا نمی کنم امــا در مورد گندم چه 
ضرورتی بــرای پرداخت این یارانه وجــود دارد؟ این یارانه 
را می توان بــه صورت مســتقیم و موثرتر بــه دهک های 
پاییــن جامعه تزریق کرد. چــرا از طریق گنــدم و نانوایی 
به کل دهک هــای جامعه یارانــه را بدهیــم؟ دهک های 
باال که اساســا نیــازی به ایــن یارانــه نــدارد. معتقدم 
اگــر ارز یارانــه ای گنــدم اصالح شــود تا حــد زیادی و 
 به صــورت اتوماتیــک وار و ناخواســته اصــالح مصرف

 شــکل  می گیرد. چــرا که هــر کاالیی به ســمت ارزش 
واقعی خــود پیش مــی رود. طبیعتا وقتــی ارزش واقعی 
برای کاالیی پرداخت شــود در حفظ و حراســت آن دقت 
بیشــتری می شــود. در مقابل وقتــی کاالیی بــا قیمت 
سوبسیدی تهیه شــود، ممکن اســت در مصرف آن دقت 
الزم نشــود. در هر صورت امیدواریم دولــت هر چه زودتر 
در مــورد ارز 4200 تومانی تصمیم درســت را اتخاذ کند 
 و تفاوت قیمت را به صورت یارانه مســتقیم به دهک های

 پایین اختصاص دهند. 

؟    حــذف ارز 4200 تومانــی مطمئنا بــر تولید و 
هزینه های تولید تاثیر خواهد داشت؟ حمایت از تولید 
با حذف این ارز باید به چه ســمت و ســویی برود؟ در 
 واقع چه سیاســت های حمایتی برای تولیدکننده باید

 لحاظ شود؟
برای حمایــت از تولیــد الزم اســت نظام بانکــی دچار 
اصــالح و تغییرات شــود. نظــام بانکی در حــال حاضر 
تبدیل بــه یک بنگاه اقتصادی شــده و بانک هــا، با فاصله 
گرفتن از وظایــف اصلی خود از جمله تامیــن مالی تولید 
در فعالیت هــای اقتصادی و بنگاه داری وارد شــده اند و در 
 بازارهایی همچون بازار امالک، ســرمایه و...سرمایه گذاری

 می کنند.
 الزم است بانک ها از این فعالیت ها فاصله بگیرند و به وظایف 
اصلی خود برگردند. منابع بانکی باید در اختیار تولیدکننده و 
صنایع قرار بگیرد و تسهیالت دهی بانک ها از حالت انقباضی 
خارج شود. بانک ها در قبال تولید حالت انقباضی گرفته اند 
و منابع خود را در بازارهای دیگــر وارد کردند که لزومی به 
حضور آنها نیست. کار بانک بنگاه داری و فعالیت اقتصادی 
نیست. کار بانک تامین مالی تولید و.. است. فعالیت اقتصادی 
 بانک باید به تامین مالی بنگاه ها محدود شود و از ابن طریق

 درآمدزایی کند.

؟       انتقاد به بنگاه داری بانک هــا و تخلفاتی همچون 
ســرپیچی از نرخ مصوب تســهیالت همواره مطرح 
بوده اما به نظر می رســد بانک ها چنــدان به مطالبات 
فعــاالن اقتصــادی و .. توجهــی ندارنــد و اراده ای 
 هم برای برخــورد با آنهــا و اصالح ایــن روند وجود 

ندارد. 
 باید از حاکمیت این سوال را پرسید که چرا به رغم مطالبه 
فعاالن اقتصادی و نارضایتی و حتی تاکید مقامات، بانک ها 
تغییر رویــه نمی دهند؟ به زبان عامیانه چرا زور کســی به 
بانک ها نمی رسد؟ سوال واقعا این است که چرا دولت، بانک 
مرکزی و حاکمیت نمی تواند بانک هــا را از این رویه ای که 
در پیش گرفتند و به زیان تولید است، خارج کند. تخلفات 
بانک ها بــه ویژه در بانک هــای خصوصی بســیار پررنگ 
 اســت. در مورد بانک های دولتی باز کمــی وضعیت بهتر

 است. 
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تصمیم گیری ها 

فعاالن اقتصادی 
را شرکت دهند 
و نظر آنها را هم 

 جویا 
شوند. قبل از 
هدفگذاری و 
...توان فعال 

اقتصادی برای 
تولید و صادرات 

پرسیده شود.

در تولید باید 
مزیت سنجی و 
بررسی شود که 

کدام کاال پتانسیل 
و مزیت تولید دارد 

و سپس واردات 
آن محدود شود. 

اینکه به طور کلی 
واردات را سرکوب 
کنیم، غیرمنطقی 

و ناصحیح است.
از طرف دیگر 

بسیاری از 
کاالهای صادراتی 

برای تولید و 
صادرات نیاز به 

 واردات
 دارند.

ظرفیت ها باید 
سنجیده شود و 
از پتانسیل های 

موجود برای تولید 
کاالهایی باید 

استفاده کنیم که 
مزیت تولید یا 
صادرات داریم.


