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چهارشنبه  20تیر 1397

اقتصاد

سال چهارم شماره 916

اختصاص  ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان بودجه برای گذر از تنش آبی

خبر
دالر معروف  ۴۲۰۰تومانی تمام شد!

جلوی خروج پولهای ایران
از بانکهای آلمان را بگیرید

در پی انتشار درخواســت ایران از دولت آلمان برای
عودت پولها و داراییهای ایران از بانکی در هامبورگ،
ســفیر آمریکا در برلین در اظهــارات مداخلهجویانه
خواستار توقف این روند توسط دولت آلمان شد .به نقل
از «اسپوتنیک» ،سفیر آمریکا در آلمان از برلین خواسته
مانع از فشار تهران برای انتقال صدها میلیون دالر پول
نقد این کشور در آلمان شود.
«ریچارد گلنل» ،ســفیر آمریکا در برلین ،به نگرانی
جدی واشنگتن بابت انتقال پولهای ایران اشاره کرده
و مدعی شد « :ما برلین را در عالیترین سطوح دولتی
تشویق به مداخله و توقف برنامه انتقال پولها کردهایم».
این گزارش مدعی شــد که پیشتر اخباری مبنی بر
تمایل دولت ایــران به خروج  ۳۵۳میلیون دالر پول از
«هندلزبانک» هانبورگ منتشر شده بود که این بانک
داراییهای ایران را نگه میدارد .بر اساس این گزارش،
«هندلزبانک» تحت مدیریت بانک فــدرال آلمان ،در
صورت تایید تراکنش ،قرار است پول نقد را به نماینده
ایران بدهد.
بعد از آن پولها توسط هواپیمای ایرانی به جمهوری
اســامی عودت داده خواهد شد .سوپروایز مالی آلمان
در حال بررسی این درخواست تحت «قانون بانکداری
و پولشویی» است« .اسپوتنیک» نوشت :تهران گفته به
این منابع برای تامیــن پول نقد مورد نیاز مردم ایرانی
برای سفرهای خارجی بعد از بسته شدن دسترسی آنها
به کارتهای اعتباری شناخته شده است.

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی:
بحث سهمیه بندی یا بنزین 2نرخی
مطرحنیست

ایرنا -مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران تاکید کرد «اکنون بحث سهمیه بندی بنزین
و عزضه  2نرخی آن مطرح نیست و طبق قانون ،استفاده
از کارت ســوخت الزامی اســت» .به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایرنا« ،محمدرضا موســوی خواه» عصر سه
شنبه در حاشیه آغاز نصب نسل جدید سامانه هوشمند
و کارتخوان در جایگاه های سوخت کشور یادآوری کرد:
ما فقط مجری قانونیم و دولت باید در این باره (سهمیه
بندی یا عرضه سوخت با  2نرخ) تصمیم گیری کند.
موســوی خواه یــادآوری کــرد :برای هــر خودرو
شــمارهگذاری شــده ،کارت ســوخت صادر می شود
و افــرادی که دریافــت نکرده اند بایــد از طریق اداره
های پســت پیگیــری کنند .بــه گــزارش ایرنا21 ،
میلیون کارت بنزین برای خودروهای سراســر کشور
صادر شده است.

از میان یک هزارو  157شــهر ایران  ۳۳۴شــهر بــا جمعیتی بالغ بر ۳۴
میلیون نفر با مشکالت کم آبی مواجه هستند .به همین دلیل دولت دو هفته
گذشــته حدود  ۱۰۲۰میلیارد تومان به منظور اجرای  ۱۱۹۵پروژه در ۲۸۰
شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا ،روزهای گرم تابستان امسال در حالی آغاز شده که میزان
بارشهای کشــور از ابتدای ســال آبی تاکنون به  ۱۶۷میلیمتر رسیده که در
مقایســه با مدت زمان مشــابه سال گذشــته  ۲۶درصد و در مقایسه با مدت
متوســط دراز مدت  ۳۰درصد کاهش داشته است .برنامه نخست وزارت نیرو
در این بین مربوط به اجرای  ۱۰۱پروژه در  ۱۶۴شهر با اعتباری بالغ بر ۴۳۲
میلیارد تومان برای اجرای پروژه های تامین آب شــرب اضطراری اســت که
خرید چاه های کشاورزی ،اجرای خطوط انتقال در کرمان ،حفر و تجهیز چاه
و ارتقای تصفیه خانه ها در مشــهد ،ارتقای وضعیت تصفیه خانهها در شــهر
میناب ،طرح های آبرسانی به مناطق مختلف سیستان و بلوچستان و ...پیش
بینی شــده است .همچنین برنامه دوم این طرح اجرای  ۵۴پروژه در  ۵۷شهر
به منظور بهبود کیفیت آب شــرب با اختصــاص اعتباری بالغ بر  ۸۰میلیارد

تومان و طرح سوم این برنامه نیز به موضوع آبرسانی روستایی و سیار در میان
پنج تا  ۶۰۰۰روستای کشور با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان اختصاص
پیدا کرده است .عالوه بر این تکمیل  ۴۰پروژه در  ۵۹شهر با اختصاص ۲۸۸
میلیارد تومان از محل اعتبار مصوب شــده از سوی دولت چهارمین برنامه ای
اســت که برای کاهش تنش آبی در کشــور در نظر گرفته شده است بر این
اســاس در مجموع  ۱۱۹۵پروژه در  ۲۸۰شــهر کشــور و آبرسانی به بیش از
 ۵۰۰۰روستای کشــور به منظور کاهش تنش آبی در دستور کار قرار گرفته
است.
بر اســاس گفته های شاهین پاکروح  -معاون هماهنگی و پشتیانی شرکت
مهندســی آب و فاضالب کشور  -امسال شــرایط منابع آبی کشور به واسطه
کاهش جدی بارندگی چه در قالب باران و چه در قالب پوشــش برفی شرایط
سختی پیش بینی می شــود و در تمام حوزههای آبی به ویژه در حوزه آبریز
فالت مرکزی شــرایطی را تجربه میکنیم که طی  ۵۰ســال گذشته سابقه
نداشته است .او با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب در بخش
خانگی  ۱۵۰لیتر در شــبانه روز اســت ،تصریح کرد :با توجه به سرانه مصرف

مشترکان در شهرها و روستاها معتقدیم که اگر تنها  ۲۰درصد سرانه مصرف
در بخش خانگی کاهش یابد میتوانیم تابستان را به راحتی پشت سر بگذاریم
رضا اردکانیان  ،وزیر نیرو  -نیز معتقد اســت که اگر بتوان حدود  ۱۰درصد
بهرهوری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد اطمینان کامل داریم که حقابه
های زیســت محیطی به خوبی تامین خواهد شــد و برای مصارف بخش آب
شرب و صنعت دو برابر جمعیت فعلی کشور هم منابع آب کافی وجود خواهد
داشت.
به گفته او  ،الزم است که جانمایی صنایع به خوبی انجام شود و به موضوع
آمایش ســرزمین و آبمحور در زمان اجرای یک صنعت توجه شــود .چراکه
در شــرایط کنونی وضعیت منابع آب نمیتوان نسبت به انجام اینگونه کارها
بیتفاوت بود .بر اســاس آخریــن اطالعات موجود برای شــهرهای اصفهان،
بندرعباس ،بوشهر ،شیراز ،کرمان ،مشهد و تقریباً تمام شهرهای استان اصفهان
و یزد تنهش آبی در فصل تابســتان پیش بیتی شده است که با اجرای طرح
مدیریــت مصرف و برنامه هــای وزارت نیرو می توان نســبت به عبور از این
چالشها امیدوار بود.

روایت اینستاگرامی سکاندار اقتصاد از واکنش او به مطالبات اقتصادی مردم طی ماههای گذشته تا کنون

همدلی| ســکاندار اقتصاد دســت به قلم شد
و در صفحه اینســتاگرامش تالش کرد به مردم
اطمینان دهد صدای مطالبه آنها را شنیده است.
او نوشته است « :وضعیت مردم را درک میکنم».
چند ماهی میشود که مســعود کرباسیان وزیر
امور اقتصادی و دارایی آماج انتقاد شــدید قرار
گرفته اســت .همین چند روز پیش بود که عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی استیضاح
کرباســیان در مجلــس خبر داده بــود .اگرچه
موضوع استیضاح مورد حمایت همه نمایندگان
قــرار نگرفت امــا همین اتفاق نشــان میدهد
که اوضاع و احوال اقتصادی کشــور تحت تاثیر
عوامل داخلی و خارجی متعددی پدیده آمده اما
به مطالبه ترمیم کابینه ختم شده است .برخی
از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی
معتقد هستند که عملکرد تیم اقتصادی دولت
ناموفق بــوده و نیاز به تغییر دارد .گروه دیگر اما
با اشــاره به اینکه رویکردها و سیاســتها بیش
از افــراد تاثیرگذار هســتند در مقابل این تغییر
مقاومت میکنند .ماههاســت اوضاع اقتصادی
کشــور چنان گره کور خورده است که به اعتقاد
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دیگر به دندان
هم باز نمیشــود .همین چند روز پیش بود که
عضو هیات رئیســه مجلس نامــه  ۱۰۲نماینده
خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه برای
رسیدگی به شرایط اقتصادی کشور را قرائت کرد.
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در
جلسه علنی روز چهارشنبه  13تیرماه با اشاره
به نامه  ۱۰۲نماینده خطــاب به رئیس جمهور
و رئیــس قــوه قضاییه ادامــه داد« :تعداد ۱۰۲
نماینده طی نامه ای خطاب به حســن روحانی
رئیس جمهــور و آیت اهلل صادق آملی الریجانی
خواهان توجه به شــرایط کنونی اقتصاد کشور و
یادآوری مواردی از جمله کنترل نقدینگی و سوق
دادن آن به سمت تولید ،ارائه بسته حمایتی ویژه
طبقات محروم ،واگــذاری طرح های نیمه تمام
به مردم و ایجــاد جاذبه برای ســرمایه گذاری
مردم ،ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای
سرمایهگذاری مردم در بانک ها شدند».
او تصریح کرد « :نمایندگان همچنین خواهان
حمایت حداکثری قوه قضاییه از سرمایه گذاری
و ایجاد فضای امن و آرام برای فضای کسب و کار

نوشداروی آقای وزیر

خبرگزاری آنا

نرخی که دولت بــرای دالر اعالم کرد و قرار بود که
تمامی معامالت با این نرخ انجام شود و به دالر ۴۲۰۰
تومانی معروف شــده بود ،دیگر این نرخ را نداشته و از
دیــروز  ۴۳۰۰تومان قیمت خورده اســت .به گزارش
ایسنا ،بانک مرکزی دیروز (سهشــنبه) قیمت دالر را
 ۴۳۰۱تومان اعالم کرده اســت .این در حالی اســت
که دالر در ســال جاری و بعد از ادامه نوســانات بازار
ارز از ســال گذشته ،در فروردین ماه دچار تغییراتی در
سیاستگذاری معامالتی شده بود ،به طوری که دولت
به یکباره تصمیم گرفت قیمــت بازار آزاد که تا ۶۰۰۰
تومــان پیش رفته بود و نرخی کــه در مرکز مبادالت
ارزی به  ۳۸۰۰تومان میرسید را حذف و فقط یک نرخ
برای آن اعالم کند ۴۲۰۰ .تومان نرخی بود که معاون
اول رئیس جمهور تاکید داشــت غیر از آن را دولت به
رسمیت نشناخته و معامالت با هر نرخی به جز آن برای
دالر ممنوع و قاچاق است.
در حالــی در ابتدای امر یعنــی از  ۲۱فروردین ماه
امســال با اجرایی شــدن این سیاست ،برخی مقامات
مسئول تاکید داشــتند که قیمت  ۴۲۰۰تومان برای
دالر حداقل تا شــش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند
که فقط  40روز دوام داشــت و از  ۳۰اردیبهشــت ماه
یعنی حدود  ۴۰روز بعد از اینکه دالر فقط  ۴۲۰۰تومان
روزانه قیمت میخورد ،افزایش آن شروع شد و در فاصله
 ۵۰روز گذشــته حدود  ۱۰۰تومان به آن اضافه شده
اســت .البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعالم
کرده بود که این نرخ میتواند با توجه به شــرایط بازار
و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.
با قیمتگذاری امروز بانک مرکزی دالر  ۴۲۰۰تومانی
ت خواهد خورد
از این پس  ۴۳۰۰و احتماال باالتر قیم 
و این نرخ مرجع آن است ،یعنی قیمتی که صادرکننده
و واردکننده میتوانند دالر خود را عرضه و یا خریداری
کند ،متفاوت خواهد بود .این در حالی است که معامالت
در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) و همچنین
هر گونه معامله دیگر برای ارز نیز از جمله تقاضای ارز
مسافرتی ،دانشجویی ،درمانی و  ...نیز از کانال بانکها
انجام میشود .بنابراین نرخ مرجع دالر برای صادرکننده
و یا فروشنده ارز  ،کمتر و برای خریدار بیشتر از این نرخ
تعیین میشود .بر این اساس امروز که دالر  ۴۳۰۱تومان
قیمت خورده اســت ،بانک دالر را حدود  ۴۲۷۹تومان
خریداری و  ۴۳۲۲تومان به متقاضی میفروشد.
افزایش نرخ دالر دولتی در حالی ادامهدار شــده که
اخیرا ارز ناشــی از  ۲۰درصد صادرات غیر نفتی نیز به
معامالت سامانه نیما اضافه شده است ،اما قیمتگذاری
آن با نرخ  ۴۲۰۰یــا  ۴۳۰۰تومان فعلی متفاوت بوده
و به طور توافقی انجام میشــود اما تاکنون هیچ اعالم
شــفافی در رابطه با قیمت ارز عرضه شده این صادرات
انجام نشده است.
همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معامالت
هر چند به طور غیر شــفاف انجام میشود و نرخ فعلی
دالر به  ۸۰۰۰تومان و باالتر میرســد .بر این اســاس
اختالف حــدود  ۴۰۰۰تومانی بین دو نرخ رســمی و
غیررسمی مشهود است.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

و برخورد با احتکارگران و سوداگران ،همچنین
بسیج امکانات نهادها ،بنیادهای عمومی وابسته
به بخش های حاکمیتی و نیروهای مسلح برای
کمک به حل مشکالت مردم در شرایط کنونی،
پاسخگویی بهنگام نسبت به شایعات و ابهامات و
تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز
برای اســتفاده از امکانات منطقه ای ،تســهیل
فضای کســب و کار داخلی شــدند ».به گفته
عضو هیات رئیسه مجلس  « :مجلس طی نامه
ای اعالم آمادگی کرده که آماده است برای برون
رفت از شرایط کنونی و همچنین انجام ماموریت
های فوق الذکر در صورت نیاز به اخذ مجوز در
قالب طرح یا الیحه اقدام کند».
حاال وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده
است « :به هیچ عنوان مطالبات و خواستههای
مــردم را رد نمیکنم و وضعیــت آنها را درک
میکنــم ».بر اســاس این گزارش مســعود
کرباســیان؛ در بخشی از یادداشت خود با اشاره

به وضعیت فعلی اقتصادی کشور اینطور نوشته
اســت « :دولت اقدامات اصالحــی و مدیریتی
من وزیر اقتصاد این کشور هستم که
خودم را با منافع ملی ،توسعه و نیازهای
مردم تراز میکنم .اما یک رسالت مهم من به
عنوان وزیر اقتصاد این است که از حیثیت
اقتصاد ایران دفاع کنم .قبول دارم که اخبار
منفی مدام در گردش است .به وضعیت
 99.72درصد سپردهگذاران شش موسسه
مالی و اعتباری منحله بزرگ رسیدگی و
مشکالت سپردهگذاران رفع شد ه است.
تقریبا میتوانم بگویم که هیچ اقتصاددانی
با هر گرایش فکری در کشور نیست که
موضوعی را مطرح کرده ،راهبرد و تحلیلی
ارائه داده باشد و ما از آن بی اطالع باشیم یا
به آن رجوع نکرد ه باشیم

خــود را انجام میدهد ولــی زمانی مردم از آن
آگاه میشوند که اثراتش را در جامعه و اقتصاد
ببینند و حتی شــاید گاهی هــم نیاز به اطالع
رســانی فراگیرتر در مورد این اقدامات باشد» .
او در ادامه قدری صریحتر صحبت کرده و گفته
اســت « :من وزیر اقتصاد این کشور هستم که
خودم را با منافع ملی ،توســعه و نیازهای مردم
تراز میکنم .اما یک رســالت مهم من به عنوان
وزیر اقتصاد این اســت کــه از حیثیت اقتصاد
ایران دفاع کنــم .قبول دارم کــه اخبار منفی
مدام در گردش است .به وضعیت  99.72درصد
ســپردهگذاران شش موسســه مالی و اعتباری
منحله بزرگ رسیدگی و مشکالت سپردهگذاران
رفع شــد ه است .تقریبا میتوانم بگویم که هیچ
اقتصاددانی با هر گرایش فکری در کشور نیست
که موضوعــی را مطرح کرده ،راهبرد و تحلیلی
ارائه داده باشــد و ما از آن بی اطالع باشیم یا به
آن رجوع نکرد ه باشیم».

او در ادامه یادداشــت خــود بخش مهمی از
اقتصــاد ایران؛ تجارت داخلــی و خارجی را به
تصویــر کشــیده و گفته اســت « :در دو ماهه
ابتدای امســال میــزان صادرات کشــور 21.9
درصد افزایش یافت ه اســت ».به گفته کرباسیان
همچنیــن تاکید دولــت فروش امــوال مازاد
بانکهاســت .نتیجه اینکه کمیته فروش اموال
مازاد بانکها در وزارت اقتصاد شروع به کار کرد
و طی  6ماه  4400میلیارد تومان از اموال مازاد
بانکها فروخته شــد .دولت موفق شد 99.72
درصد سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری
را تعیین تکلیف کند 100 ،درصد واگذاریهای
سال گذشته و دو ماهه امسال به بخشخصوصی
واقعی بود طی سالهای  93 ،92و  94رقم رشد
نقدینگــی به ترتیــب  22.3 ،32.8و 30درصد
بودهاست .از سال  1395حرکت نقدینگی نزولی
شــد و در این سال به  23.2درصد رسید .سال
 96هم نرخ رشــد نقدینگــی  22.1درصد بود.
سال  1396تشکیل سرمایه در بخش ساختمان
 9دهم درصد مثبت ،در بخش ماشینآالت 2.5
درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم
 1.4درصد مثبت بودهاست.
او در پایــان بادداشــت اینســتاگرامی خود
نوشته اســت « :سال گذشته خالص عرضه کار
جدید کشــور  797هزار نفر و خالص اشــتغال
جدید  791هزار نفر بود ه اســت .در خرداد ماه
امســال دو متغیر اصلی شــاخص کل بورس و
ارزش بازار ،نســبت به خرداد ماه سال گذشته
به ترتیب با  38.3و  31.6درصد رشــد مواجه
شــدند؛ در گمرکات زمان ترخیص کاال که یک
بحران بزرگ ما بــود در مورد صادرات از  7روز
به یک روز رســیده و زمان ترخیص کاال برای
واردات از  26روز به  3روز رسید ه و سال گذشته
کل تسهیالت اعطا شده به تولید  12درصد در
قیاس با سال ماقبل رشد داشت ه است».
اظهــار نظرهــای متفاوتــی در خصــوص
صحبتهای مسعود کرباسیان وجود دارد .برخی
کارشناســان میگویند شفاف ســازی یکی از
ویژگیهای تیم اقتصــادی دولتهای یازدهم و
دوازدهم اســت ،در مقابل کارشناسانی هم قرار
دارند که میگویند این حرفها با فرض درست
بودن ،نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

گزارش
رئیس سازمان توسعه تجارت:

رئیس ســازمان توسعه تجارت گفت :در این سازمان تصویب شد
که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته
شــود و صرافان برای کاالهای گروه ســه ،ارزهای خریداری شده از
صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند.
رئیس ســازمان توسعه تجارت گفت :در این سازمان تصویب شد
که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته
شــود و صرافان برای کاالهای گروه ســه ،ارزهای خریداری شده از
صادرکننــدگان را به واردکنندگان عرضه کنند .به گزارش ایســنا،
مجتبی خسرو تاج  -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت  -و حسین
سالح ورزی  -نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران  -موضوع صادارت غیر نفتی و نقش آن در تحقق سیاست های
حمایت از تولید داخل را بررســی کردند .خسروتاج در این نشست
درباره ضعف بازارسازی و ظرفیتســازی و نقش آن در رونق بازار،
اظهار کرد :در ماه های اخیر با انباشــت محصول واحدهای تولیدی
مواجه بودیــم ،در حالیکه باید به این واحدها در فروش محصوالت
آنها کمک کرد و اهمیت بازاریابی در این مقوله مشخص میشود و
بازاریابی را باید در هر دو سطح خرد و کالن مورد توجه قرار دهند،
چراکه به دلیل نوع کاال ،بنگاه ها باید در سطح خرد بازاریابی انجام
دهند و این وظیفه دولت نیست.
او افزود :گاهی دولت می خواهد یک رشته ای را شاخص و برند
کند و برای آن تبلیغات کالن و خاصی انجام دهد .رئیس کل سازمان
توسعه تجارت همچنین در رابطه با فراهم کردن بستر صادرات برای
واحدهای تولیدی کوچک ،گفت :ســازمان توســعه تجارت بر این
موضوع تأکید دارد که در سفرهای وزرا و در گفتوگوهای دو جانبه
فضا برای صادرات بنگاه های کوچک فراهم شــود .مانند سفر اخیر
رئیس جمهور به اتریش و سوئیس که این موضوع را پیگیری کردیم.
خسرو تاج به بسته حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اشاره

صرافان واسطه معامالت کاالهای گروه  ۳هم شدند

کرد و ادامه داد :در مقوله بازاریابی ،ارتباط با واحدهای دانشگاهی و
مســائل مورد نیاز این واحدها در بسته حمایتی دیده شده ۱۳۰۰
میلیارد تومان در این رابطه اعتبار در نظر گرفتیم.
افزایش صادرات نیازمند برندهای ماندگار است
ســاحورزی نیز در ادامه این نشست که در برنامه تلویزیونی «رو
در رو» انجــام شــد ،در مورد بازاریابی و ظرفیت ســازی به عنوان
ضــرورت صادرات کاالی داخل اظهــار کرد :ضعف در این مقوله به
دلیل محدودیت های مالی و اطالعاتی بوده و بازاریابی و بازارسازی
در سالهای گذشته بخشی بوده که حتی مشوق های صادراتی را به
درســتی محقق نکرده و واقعیت این است که شرکت های کوچک
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و انجام تبلیغ در آن سوی
مرزها نیــاز به منابع مالی دارند و بــا محدودیت مالی و همچنین
محدودیت اطالعاتی مواجه هستند .او در مورد نقش رایزنان بازرگانی
و شرح وظایف آنها اظهار کرد :رایزنان در برخی از کشورهای هدف
مستقر هستند و در روسیه ،هند و پاکستان تالش موفقیت آمیزی
داشتند .البته رایزن به تنهایی نمی تواند موجب رونق صادرات غیر
نفتی کشور شود .نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد :افزایش
صادارت نیازمند داشــتن برندهای ماندگار با محصوالت با کیفیت
مستمر در بازارهای بین المللی است.
سالح ورزی به  ۴۷اتاق بازرگانی مشترک با کشورها در اتاق ایران
اشاره کرد و افزود :در روسیه دفتری ایحاد شده و در برنامه داریم که
در پنج نقطه جهان اتاق مشترک بازرگانی تأسیس کنیم .در ادامه
این بحث نیز خسروتاج به تخصص رایزن های بازرگانی در کشورهای
هدف اشــاره کرد و گفت :رایزن بازرگانی مــی تواند رقابت در بازار
کشور هدف را با اطالعات مفید به داخل کشور مخابره کند و بنگاه
های داخلی با تخصص خود از اطالعات بازار هدف استفاده کنند .در
این میان اتاق های بازرگانی همراه رایزنان بازرگانی دفاتری تأسیس

کردند و کشــورها نیز پذیرفته اند و بر اساس روابط متقابل اقدام به
تأسیس دفاتر تجاری در کشور ما خواهند کرد .او تأکید کرد :رایزن
بازرگانی در داخل سفارتخانه ها مستقر هستند و محدودیت هایی
دارند ،در حالیکه در اتاق های بازرگانی چنین محدودیت هایی وجود
ندارد و بخش خصوصی نگاه هدفمندتری در ارتباط گیری های خود
با طرف های خارجی دارد.
خســروتاج در مورد مشــکالت بازرگانی کشــورهای منطقه و
همسایگان کشورمان که فرصت جذب بازار برای کشور دارند به مثال
قطر پرداخت و اظهار کرد :محموله مرغ تازه ایران از راه هوایی به قطر
صادر می شــود و صاردات ما دو برابر شده که با وجود جمعیت دو
میلیونی ،بازار خوبی برایمان بوده است.
تک نرخی کردن ارز در زمان نامناسب اجرا شد
سالح ورزی در بحث ارز و تأثیر آن بر صادرات و موقعیت فعلی بازار
ارز گفت :دولت در سالهای گذشته در مواعدی وعده تک نرخی شدن
ارز را اعالم و با وجود شرایط مناسب از این اقدام امتناع کرد و در زمان
نامناسب این موضوع را اجرا کرد .و باید نرخ ارز توسط مکانیزم بازار
تک نرخی شود و با تعادل که توسط بازار ثانویه به دست آید می توان
ارز را تک نرخی کرد که امیدواریم با دخالت کمتر نرخ ارز به یک رقم
برسد ،نه بر اساس دستور دولت که بدون توجه به بازار انجام شود.
پرداخت ارز دولتی به خودرو و موبایل بازار را ملتهب کرد
بــا انتقاد از ارز دولتی برای کاالهــای غیر ضروری گفت :خودرو،
موبایل و کاالهای آرایشــی و بهداشتی که ارز دولتی دریافت کردند
بــازار ارز را ملتهب کردند و دولت باید روش حمایتی برای کاالهای
اساسی تولید داخل در نظر می گرفت تا مشکل این چنینی به وجود
نمیآمد .همچنین پرسش هایی از این دست که چرا اجاره واردات
بدون انتقال ارز را ندادیم ،مطرح است.
سالح ورزی خاطر نشان کرد :در موقعیت اقتصادی کشور از حیث

منافع و امنیت ملی دولت با تصمیم های کوتاه مدت اقدام درستی
انجام می دهد اما تداوم و اســتمرار این سیاست ها درست نیست و
باید بازار ثانویه را گسترش داد و رانت موجود در بازار ارز فعلی بسیار
وسوسه انگیز است و امیدوارم دولت به گسترش صادرات با تصمیم
های جدید کمک کند.
مگر چقدر ارز در خارج از کشور داریم که واردات بدون
انتقال ارز انجام شود!؟
در ادامه این نشست خســروتاج اظهار کرد :بخشی از موضوع را
بر اســاس اختیارات ،دولت ورود کرد که سفارش ها در سامانه نیما
انجام می شــود از جمله معامالت پتروشیمی ها و بخشی از صنایع
سبک که صادرات آنها باد نرخ توافقی بین صادرکننده و وارد کننده
انجام خواهد شد خارج از این سیستم خواهد بود و اجازه دادیم که
ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی انجام شود و به چرخه
اقتصاد کشور بازگردد .گروه سه کاالهای مصرفی با ارز صادراتی قابل
واگذاری از سوی صادرکنندگان است و  ۱۷میلیارد دالر صادرات در
این بخش انجام می شود .او افزود :پیش بینی شده که پروانه صادراتی
در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برسد و صراف
ها برای کاالهای گروه سه ،ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان
عرضه کنند و این موضوع را به تازگی ( ۱۶تیرماه) در سازمان توسعه
تجارت مصوب کردیم.
خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی بیان کرد :بخشی از تقاضاها
به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه
است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در
خارج از کشــور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.
البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل
اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به
ارز تبدیل می شد.

