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«همدلی» دالیل زیانده بودن یک صنعت قدیمی و پر حاشیه را در گفتوگو با کارشناسان ارزیابی کرد

خبر
با حضور مدیران شستا ،تاپیکو و پتروشیمی
غدیر عنوان شد:
افزایش تولید و کسب سود  3رقمی،
خط مشی پتروشیمی غدیر

مدیــر عامل شســتا و هولدینگ تاپیکــو از مجتمع
پتروشیمی غدیر بازدید کرد .در این بازدید رضوانی فر
مدیر عامل شستا و مخدومی مدیر عامل محترم تاپیکو
از پتروشــیمی غدیر بازدید و ضمن دیدار با کارکنان از
نزدیک نسبت به روند تولید محصول این شرکت بازدید
بعمل آوردند .سپس با حضور در سالن جلسات و دیدار
صمیمانه با مدیران و روسا ،گزارش های جامعی توسط
مدیران واحد های مختلف پتروشیمی غدیر ارائه شد.
پس از گزارش مدیران واحد ها،مهندس امین بیانک
مدیر عامل پتروشــیمی غدیر ضمن عرض خیر مقدم و
قدردانی بابت حضور رضوانی فر و مهندس مخدومی ،به
ارائه ی گزارش عملکرد  9ماهه ی  97پرداخته و از روند
روبه رشد و کسب موفقیت های مداوم و افزایش درآمد
شرکت خبر داد.
مدیر عامل غدیر افزود  :ســود پیش بینی شده سال
جاری  40میلیارد تومان برآورد شــده بود اما به فضل
خداوند و همت همه پرسنل عزیز و زحمتکش و علیرغم
اورهــال دو ماهه و تعمیر رآکتور ،تنها در  9ماهه ی 97
بیش از  80میلیارد تومان سود کسب کردیم.
بیانک به وجود مشکل در تهیه ی مواد اولیه و دشواری
تامین کلر و  EDCاشاره کرد و عنوان داشت  :علیرغم
اینکه به همت پرســنل شرکت در بهترین شرایط برای
تولید با ظرفیت کامل هستیم اما متاسفانه کمبود مواد
اولیه موجب آن شــده اســت که ظرفیت تولید اسمی
کارخانه را کاهش داده و از مدیران عامل محترم شستا
و تاپیکو تقاضای رســیدگی جهت رفع این مشــکل با
همکاری و هماهنگی سایر مجموعه های مربوطه را داریم.
او در خصوص وضعیت رفاهی کارکنان و کارگران این
شرکت ابراز داشت  :مهمترین بخش هر مجموعه صنعتی
یا تولیدی  ،جایگاه نیروی انسانی یا همان منابع انسانی
آن مجموعه است ،و ما از زمان تصدی این مسئولیت در
پتروشیمی غدیر به این مسئله توجه ویژه ای داشته ایم
و با تاکید بر افزایش سطح رفاهی پرسنل و خانواده های
محترمشان ،موضوع منازل  224واحدی را مطرح نموده
و از سپری شدن مراحل نهایی جهت آغاز مجدد احداث
و اعطای آن ها به همکاران مژده دادند.
مدیرعامل پتروشــیمی غدیر در ادامه افزود  :از دیگر
موارد مربوط به منابع انسانی در مجموعه غدیر  ،اجرای
طرح رتبه بندی یا همان طبقه بندی و همســان سازی
جایگاه نیروی انسانی میباشد که افتخار میکنیم اولین
شرکت در سطح مجموعه های تاپیکو بودیم که در سال
 1395این موضوع را به اجرا در آوردیم .
او در خصوص جایگاه بین المللی پتروشــیمی غدیر
بیان داشــت  :اســتقبال کم نظیر کشورهای مختلف
آســیایی ،اروپایی و آفریقایی جهت خرید  pvcغدیر،
نشان از برند و نشان برتر پتروشیمی غدیر در میان سایر
تولید کنندگان بین المللی دارد و تالش میکنیم جهت
ایجاد دفتر فروش مستقیم و ساماندهی کانال های مالی
با این کشورها اقدامات الزم را انجام نموده و از مهمترین
برنامه های پیش روی غدیر میباشد.
در ادامه محمد رضوانی فر مدیر عامل شســتا ضمن
ابراز خرســندی از حضور در پتروشــیمی غدیر و دیدار
با همکاران اظهار کرد  :پیشــرفت هــا و موفقیت های
پتروشیمی غدیر بسیار چشمگیر و موجب فخر و غرور
و شادی بخش برای ما و سایر ملت شریف ایران است.
او افزود :این پیشرفت ها و موفقیتهای غدیر را مرهون
و مدیون سرمایه های عظیم انسانی و پرسنل سختکوش
این شرکت دانسته و ضمن ابراز خرسندی بابت ترکیب
سنی جوان شــرکت ،بزرگ ترین و اصلی ترین دارایی
غدیر را همین پرسنل دلسوز و زحمتکش عنوان کرد.
مدیر عامل شستا با اشاره به گزارش مدیر مالی غدیر،
ابراز امیدواری کردند که به خواســت خداوند و با همین
همت و تالش که در پرسنل غدیر دیدیم در پایان سال
 97رســیدن به رقم فروش  800میلیارد تومان و کسب
سود  100میلیارد تومان مد نظر می باشد.
محمد رضوانی فر در خصــوص روند تولید محصول
با اشــاره به گزارش های فنی مدیران پتروشیمی غدیر
عنوان داشــت  :علیرغم دشواری های تامین مواد اولیه،
آنچه امروز در غدیر میبینم رسیدن به رکورد تولید باالتر
از سقف  120هزار تن قابل دسترسی می باشد.
او افــزود  :اجرای پروژه هــای مربوط به  HSEجزو
اولویــت ها بوده و عنوان کرد :در صنعت همه چیز قابل
جبران است مگر آنکه خسارت جانی برای همکاران پیش
بیایــد که به هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود  ،و به
همین دلیــل در بودجه ی  98پــروژه های  HSEدر
اولویت خواهند بود.
مدیر عامل شســتا در بخش دیگــری به گام بزرگ
پتروشــیمی غدیر در تهیه ی  EDCاز شــرکت های
داخلی و حمایت های بی دریغ مالی و زیر ســاختی در
راســتای تجهیز و تقویت این شرکت ها و رشد ظرفیت
های داخلی و قطع وابســتگی به بیگانگان و همچنین
حمایت بی دریغ از شــرکت های دانــش بنیان را یک
حرکت عظیم ملی دانســته که در خور تحسین فراوان
است.
محمد رضوانی فر با اشــاره به ســفر رئیس جمهور
محترم به ترکیه خواهان آن شدند که پتروشیمی غدیر
با بهره برداری از فضای مناسب ایجاد شده ،جهت تقویت
مناســبات تجاری با این کشور نقش شایسته ای را ایفا
کند.
مدیر عامل شســتا آغاز مجدد احــداث منازل 224
واحدی را مژده ای بســیار خوشــآیند مطــرح کرده و
اظهار کرد  :مجموعه ی شســتا و تاپیکو آمادگی کامل
دارند تا کلیه ی مقدمات را فراهم نمایند زیرا احداث این
منازل باعث افزایش سطح رفاه و رضایت پرسنل غدیر و
خانوادههایشان خواهد شد.

اقتصاد
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بحران خودرو؛ بازگشت به نقطه صفر

همدلی| گروه اقتصادی -فاطمه آقاییفرد:
«خودروســازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله
هســتند تا بتوانند روال مشــخصی را در تولید
محصول در شرکتهای خود پیاده کنند».؛ این
اظهارنظری است که دیروز معاون طرح و توسعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد .اظهار
نظــری که میتوان آن را از ابعاد مختلف و قابل
تاملی بررسی کرد.
تهیه یــک برنامه اســتراتژیک و میانمدت
برای حل مشــکالت صنعت خودرو اتفاق خوبی
اســت ،اما ســوال مهمی را به ذهن میرســاند
کــه انــگار پاســخ آن را حتی کارشناســان و
تحلیلگران اقتصادی هم نمیدانند؛ اگر قرار بود
صنعت خودروســازی در ایران طبق یک برنامه
استراتژیک و مدتدار پیش برود ،مگر  50سال
مدت زمان کمــی برای دســتیابی به اهداف
این صنعت و حتی رقابــت اتومبیلهای ایرانی
با غولهای خارجی بود که حاال خودروســازان
بخواهند طی یک برنامه  5ســاله به اهداف خود
برســند؟ اگرچه اظهار نظرهای کارشناســی در
پاسخ به این پرســش متفاوت است ،اما آگاهان
اقتصــادی در یک مورد اتفاق نظر دارند ،آنکه با
توجــه به بیثباتی و بیمار بــودن اقتصاد ایران،
این برنامه میان مدت در صنعت خودروســازی
بــدون فایده و به نوعی اتالف وقت اســت .به
گفتــه بســیاری از تحلیلگران بخــش صنعت،
یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکالت بازار
خودرو تولید محصوالتی است که توان رقابت با
محصوالت خارجی را داشته باشند تا با افزایش
تقاضا فروش را بیشتر کرده و سود خوبی را عاید
خودروســازان کند .این در حالیست که تجربه
ســالها آزمون و خطا در ایــن صنعت ،بحران
مواد اولیه و افزایش قیمت میلیونی خودروهایی
کــه داد مصرف کننده از بیــداد کیفیت پایین
آنهــا درآمــده ،حاکی از آن اســت این صنعت
همــه فرصتهای طالیی خود را برای توســعه
تولید از دســت داده اســت .به بیان روشــنتر
انحصار ،صنعت خودرو را جــوری از پا درآورده
کــه حــاال تولیــد کننــدگان به نقطــه صفر
بازگشتهاند.
اما شــاید  5دهه پیش وقتــی صنعتی به نام
خودروسازی در ایران شکل میگرفت ،حتی در
باور کسی هم نمیگنجید که آینده این صنعت
به تلخی خبرهای اینروزها باشــد .خبرهایی از
جنس افت هر ساله کیفیت ،افزایش بیحساب و
کتاب قیمتها ،تعدیل یا اخراج کارگران و البته
داستان کهنه و قدیمی انحصاری که انگار قرنها
اتومبیلهای ایرانــی را از محصوالت به روز دنیا
دور نگه داشته اســت .مشکالت صنعت خودرو
هر سال متولد میشوند و تقریبا هفتهای نیست
که در تارنمای رســانهها گزارشی از حاشیههای
این صنعت کهنســال که هنوز نوپا است ،در

مقایســه با غولهای دنیا توجه مردم را به خود
جلب نکند .اما امســال این خبرها با ایجاد رکود
اقتصادی و تشکیل کمپینهای «نه به خودروی
داخلی » وارد فاز دیگری شده است که مهمترین
نتیجه آن تعدیل کارگران صنعت خودروسازان و
قطعهسازان است .بماند که کیفیت خودروهای

ایرانی طی این همه ســال بــا وجود اینکه هیچ
پیشرفتی نمیکند با باال رفتن قیمتها در بازار
هر روز صدای مردم را بلندتر از گذشته به گوش
میرساند.
پاییز همین امســال بود که خودروســازان با
بحران نقدینگی مواجه شــدند .بــا این بحران

بود که افزایش هــر روزه قیمتها پای ثابت هر
روز اخبار اقتصادی در ســایتهای خبری شد.
با افزایش قیمــت دالر بود که یکی از بهانههای
خودروســازان برای افزایش قیمتها باال رفتن
قیمــت مواد اولیه بود و پیشبینی میشــد که
قیمتها ،بین  60تا  80درصد افزایش مییابد.

استراتژیهایی که به ضد خود تبدیل میشوند
حسین ساسانی

تحلیلگر توسعه پایدار

در کشورهایی که شرایط اقتصادی مساعدی
دارند ،یعنی اقتصاد آنها با ثبات اســت ،یک
برنامه استراتژیک  5ساله در همه صنایع وجود
دارد .این برنامه استراتژیک به صورت مجزا به
هر یک از صنایع داده میشــود تا طی 5سال
آینــده اهداف آن صنعت مشــخص شــود .با
تدوین این برنامههــا ،صنایع باید با این هدف
پیش بروند که مشــخص شود طی چند سال
آینده قرار اســت چه جایگاهی را در بازارهای
جهانی یا داخلی داشته باشند .طبق این برنامه
باید نوع ،کیفیت و کمیت محصوالت در قالب
یک طرح از پیش تعیین شــده مشخص شود
و بر اســاس این برنامه هر یک از صنایع مسیر
ویژهای را داشته باشند .با این برنامه استراتژیک
صنعت خودرو باید در حوزه بازار ،مهندســی،
تولید ،توسعه محصول ،آی تی و نیروی انسانی

بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده حرکت
کند .این برنامه از قبل تعیین شده در صورتی
به هدف میرســد که شرایط محیطی تقریبا با
ثباتی در فضای اقتصادی وجود داشــته باشد.
کشــورهای خارجــی تنها به دلیــل اینکه در
فضای رقابتی قرار دارند ،از این ثبات برخوردار
نیســتند ،اما در ایران به دلیل دستکاریها و
تصمیمگیریهای دولت ثبات اقتصادی وجود
ندارد و تهیه هر گونه برنامه بلند مدت یا میان
مدت به نتیجه نمیرسد.
در صورت وجود ثبات اقتصادی و عدم دخالت
سیاســت در اقتصاد میتوان طــی یک مدت
مشــخص به شرکتهای خودروســازی برنامه
تهای بــزرگ در دنیا عمل
داد تا مانند شــرک 
کنند .با چنین شــرایطی مشــتری باید بتواند
در انتخاب رنگ و نوع و کیفیت خودروی خود
نقش داشته باشــد و از این شرکتها محصول
متناسب با نیاز خود را خریداری کند .در صورت
ثبات اقتصادی شرکتهای خودروسازی باید در
توسعه محصول و مونتاژ اتومبیلها گام بردارند.

باید هزینه تولید خودرو در کشــور کاهش یابد
تا محصوالت با قیمت تمام شده پایین تری به
دست مشتری برســد .توسعه نوآوری و توسعه
محصول یکی دیگر از اهدافی است که در صورت
ثبات اقتصادی در میان مدت باید ایجاد شــود.
توسعه منابع انسانی و جذب نیروهای نخبه در
این صنعت یکــی از راهکارهای کاهش قیمت
تمام شده است و با استفاده از نیروهای انسانی
نخبه میتوان بســیاری از هزینههای باالی این
صنعت و بدهی به قطعهســازان را جبران کرد.
شرکتهای خودروســازی برای تسویه بدهی
خود با قطعهســازان و کاهش هزینه تمام شده
باید رضایت مشتری را جلب کنند تا با افزایش
تقاضــا بتوانند محصول بیشــتری را به فروش
رسانده و سود بیشتری را عاید خود کنند .باید
محصوالت شرکتهای خودروســازی توانایی
رقابت با محصوالت بازارهای جهانی را داشــته
باشــند و بر اساس ســلیقه و خواست مشتری
تولید شــوند تا بر اساس ســفارش مشتری به
فروش رفته و سودآور باشند.

ایــن در حالی اســت که یکــی از نقدهایی که
بارها از زبان مسئوالن شــنیده میشد این بود
که  80درصد قطعات خودرو در داخل کشــور
تولید میشــود و گرانی دالر توجیه مناســبی
بــرای باال بردن قیمتها نیســت .اما گرانی بی
حســاب و کتاب تنها مشــکلی نیست که این
صنعت را در میان مردم بدنام کرده است ،تعدیل
کارگران خودروسازی و قطعهسازی یکی دیگر از
مهمترین مشکالت این صنعت است.
بیکاری ،ارمغان صنعت خودرو
« تــا امروز  280هزار کارگر تعدیلی و تعلیقی
در صنعت قطعه سازی مشغول به کارند که اگر
اقدامی انجام نشــود کمتــر از  250هزار کارگر
صنعت قطعهســازی که امروز شــاغل هستند،
ظرف مدت دو هفته بیکار خواهند شــد».؛ این
جمله حاال آخرین واکنشــی اســت که از سوی
دبیر صنایع همگن و قطعهســازی کشور شنیده
میشود تا تنها گوشهای از مشکالت صنعت پیر
اما هنوز در اوایل راه خودروســازی را به تصویر
بکشد .بدهی خودورســازان به قطعهسازان که
بین  15تا  20هزار میلیارد اســت ،باعث شــده
تا قطعهســازان تعداد زیادی از کارگران خود را
تعدیل کنند .اگرچه آمارها در این زمینه متفاوت
اســت .مازیار بیگلو ،دبیر انجمن قطعهســازان
هم گفتــه« :تعداد کارگــران تعدیلی و تعلیقی
قطعهسازیها  ۱۴۰هزار نفر است».
او در توضیــح به ایلنا میگویــد« :نگرانی ما
مربوط به انتهای سال است .زمانی که قراردادهای
بلندمدت قطعهسازان با خودروسازیها و قرارداد
کارگران با قطعهســازیها تمام میشــود .چرا
میگویم نگرانی؟ به این خاطر که شــرکتهای
قطعهســازی به خاطــر تیره بــودن افق ،۹۸
قراردادهــای کارگــران خود را دیگــر تمدید
نمیکنند».
این مشــکالت در شــرایطی گزارش میشود
که رضا رضایــی ،عضو انجمــن صنایع همگن
نیرومحرکــه و قطعهســازان بــه ایرنــا گفت:
«صنعت قطعه ســازی  20هزار میلیارد تومان
از خودروســازان طلبکار اســت و باید دستکم
 40درصــد آن (معادل هشــت هــزار میلیارد
تومان) پرداخت شــود تا به روز رسانی خطوط،
ظرفیت ســازی و تامین کارکنــان و کارگران
این صنعت میسر شــود .کارشناسان اقتصادی
تنها راه نجــات این صنعــت و پرداخت بدهی
به بخشهــای مختلف را رقابــت با محصوالت
جهانــی و اســتفاده از تکنولــوژی روز عنوان
میکننــد ،موضوعی که هیچ گاه در قالب برنامه
خودوسازان ایرانی قرار نگرفته است ،اما همچنان
این خودروسازان انتظار دارند تا در فضای کامال
انحصاری و بــدون رقابت با محصوالت خارجی،
گرانتریــن محصوالت را با بدتریــن کیفیت به
دست مشتری برسانند.

گوشه
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک:

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعالم کرد براساس قانون
و مصوبه هیات وزیران ،کسبه آسیبدیده پالسکو باید از مالیات معاف میشدند
و اگر تعدادی مشــمول این قانون نشدهاند به اتاق اصناف تهران مراجعه کنند تا
به مشکالتشان رســیدگی کنیم .به گزارش ایسنا سیام دی ماه  ۱۳۹۵آتش
سوزی در ساختمان پالسکو اتفاق افتاد و پس از چند ساعت این ساختمان ۱۵
طبقه تجاری قدیمی فرو ریخت اما همچنان کسبه این ساختمان منتظر تحقق
وعدههایی هستند که مســئوالن از همان زمان تاکنون برای ساخت پالسکو و
جبران خسارت وارد شده به آنها ،داده بودند.
پیــش از ایــن نیز مجتبــی درودیــان -رئیس اتحادیــه پیراهــن دوزان و
پیراهنفروشان -گفته بود :اگرچه عملیات گودبرداری ساختمان پالسکو با توجه
به استحکام بســیار باالی پایههای بتنی و پی این ساختمان بسیار زمانبر بوده
است اما اجرای عملیات ســاخت این ساختمان با تاخیر انجام میشود و هنوز
گودبرداری آن هم تکمیل نشده است در حالیکه پیمانکار میتوانست با تعدادی
کارگر و تجهیزات بیشتر این زمان را کوتاهتر کند.
در این رابطه ابوالقاسم شیرازی  -رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشــاک  -به ایسنا گفت :عملیات اجرای ساخت پالسکو در حال انجام است و

پالسکوییها باید از مالیات معاف شوند

بنیاد مســتضعفان به این پروژه ورود پیدا کرده اســت ،اما اگر تاخیری در این
زمینه بهوجود آمده اســت اعضای شورای پالسکو و بنیاد مستضعفان میتوانند
دقیقتر درباره علت آن صبحت کنند اما مهمتر این است که کار ساخت پالسکو
آغاز شده است.

او در پاســخ به این سوال که چرا همچنان برخی از کسبه دیده آسیب دیده
پالســکو با مشکل مواجه هستند و به عنوان مثال تعدادی از آنها به دلیل معاف
نشــدن از مالیات ممنوعالخروج هســتند ،افزود :اینگونه نیست و اگر کاسبی از
پالسکو ممنوعالخروج شود دیگر کسبه نیز چنین دغدغهای دارند.
شیرازی ادامه داد :البته اتاق اصناف ایران و وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئله
معافیتهای مالیاتی آنها را پیگیری کرده و میکنند و اگر کسبهای از ساختمان
پالسکو مشمول این قانون نشده باید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند چرا که
اتاق همواره مدافع آنها بوده است .از آنجا که طبق قانون آنها باید از مالیات معاف
شوند اگر به اتاق اصناف ایران مراجعه کنند میتواند با مشاوران مالیاتی و حقوقی
که اتاق دارد از این حقوقشان بهرهمند شوند.
با توجه بــه اینکه هیئت وزیران در  ۸بهمــن  ۱۳۹۵مصوبهای ابالغ کرد که
براساس آن کسبه آســیب دیده پالسکو باید مشــمول قانون معافیت مالیاتی
میشدند ،وزارت اقتصاد و امور دارایی ،سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاههای
متولی و نظارتی باید این مصوبه را اجرایی کنند تا دیگر پس از دو ســال از این
حادثه فعال اقتصادی و کسبه پالسکو نگران و نارضی از اجرایی نشدن این قانون
نباشد.

بازرگانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

صادرکنندگان لشکر  ۸۰۰۰نفری کشورند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت در شــرایط فعلی صادرکنندگان
میتوانند به عنوان بازوی اقتصادی کشور عمل و بسیاری از دغدغهها و نگرانیهای
پیــشرو را برطرف کنند .محمدرضــا انصاری در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد:
صادرکننــدگان ایرانی همانطــور که پیش از این نیز در ایــام تحریم تالش کرده
بودند شرایط را برای حفظ مراودات تجاری کشور فراهم کنند ،در شرایط فعلی نیز
میتوانند به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در شرایط اقتصادی کشور نقش خود را ایفا
کرده و در راستای پاسخ دادن به نیازهای ایران گام بردارند.
به گفته وی شــرط اصلی این اتفاق ،اعتماد به بخش خصوصی و سرمایهگذاران
فعال در این حوزه است .موضوعاتی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی
از همین نگاه است .صادرکنندگان بزرگ تا امروز تالش کردهاند ارز خود را به ایران
بازگردانند زیرا ســرمایه و کار و کارخانههایشان اینجاست و از این پس نیز همین
رویه را ادامه خواهند داد.

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی ســالهای
طوالنی برای به دســت آوردن بازارهای بینالمللی تــاش کردهاند ،گفت :وقتی
بحث دشواری تجارت در ایام تحریم مطرح میشود قطعا استفاده از ظرفیت تجار
ایرانــی یکی از بهترین گزینهها بــرای دور زدن و عبور از این محدودیتها خواهد
بود .صادرکنندگان ما ســالهای طوالنی تالش کردهاند که راهی برای عبور از این
محدودیتها پیدا کنند و در شرایط فعلی نیز این امکان را خواهند داشت که برای
مدیریت اقتصاد کشور در روزهای تحریم کمک کننده باشند.
انصاری ادامه داد :دولت باید به صادرکنندگان به چشم یک لشکر اقتصادی نگاه
کند .لشکری  ۸۰۰۰نفر نیرو دارد و هر یک از آنها به طور جداگانه و در حوزه خاص
فعالیت خود تواناییهایی داشته و بازارهایی دارند که برای حفظ آمار صادراتی کشور
در این دوره نقشی مهم ایفا میکند.
او خاطرنشان کرد :اگر به درستی از ظرفیت این لشکر اقتصادی استفاده شود و

از فرصت به وجود آمده پس از دگرگونیهای حاصل از افزایش نرخ ارز بهره بگیریم،
میتوان انتظار داشت که الاقل بخشــی از نگرانیهای اقتصادی به وجود آمده در
ماههای اخیر برطرف شود.

