اقتصاد
اخبار
سردرگمي فعاالن اقتصادي
بهدليل تعدد قوانين و مقررات

رييس کميسيون ويژه جهش و رونق
توليد مجلس با اشاره به لزوم افزايش همافزايي
و قدرت ريسکپذيري در بين مديران ،تعدد
قوانين را يکي از موانع اصلي در بخش توليد و
سردرگمي فعاالن اقتصادي برشمرد.
به گزارش وزارت صمت ،سيد شمسالدين
حسيني در جلسه همانديشي و ارائه بسته
پيشنهادي وزارت صنعت در زمينه پشتيباني
و مانعزدايي از بخش توليد ،با تشريح وضعيت
اقتصادي کشور ،اظهار داشت :گرچه همچنان
مشکالت مربوط به تحريمها و شيوع بيماري
کرونا ادامه دارد ،اما چشمانداز خوبي براي سال
 1400متصور است.
رئيس کميسيون ويژه جهش و رونق
توليد در مجلس با بيان اينکه در سالهاي
اخير قدرت ريسکپذيري در بين مديران
کاهش يافته است ،ادامهداد :نميتوان از
مديري که قدرت ريسکپذيري ندارد ،انتظار
کارهاي بزرگ داشت و عالوه بر آن ،کاهش
همافزايي بين بخشهاي مختلف سبب
ايجاد مشکالت و موانع متعددي در حوزه
اقتصادي شده است.وي تصريح کرد :تعدد
مجوزها براي انجام يک فعاليت اقتصادي
بايد بهصورت جدي مورد توجه قرار گيرد،
اکنون يک فعال اقتصادي براي اخذ مجوز
بين دستگاهها و بخشهاي مختلف سردرگم
است و براي بهبود فضاي کسبوکار الزم
است اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
حسيني در ادامه به اصالح ماده هفت
قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسي اشاره کرد و
گفت :سال گذشته اين ماده اصالح شد و
اگر اعتقاد بر اجراي جدي آن باشد ،نياز به
قانون جديد وجود ندارد ،بنابراين الزم است
اين ماده در دستور کار جلسهاي متشکل
از همه دستگاههاي مرتبط قرار گيرد و از
ظرفيت آن استفاده شود.رئيس کميسيون
ويژه جهش و رونق توليد مجلس همچنين
با اشاره به مشکالت مربوط به نقدينگي،
تأمين مالي و بازار سرمايه در بخش توليد و
با تاکيد بر جلوگيري از انحصارها گفت :يکي
از موضوعاتي که وزير صنعت در قانون برنامه
بودجه به آن اشاره کرد ،معادن و استفاده از
ظرفيت آنها بود ،اگر بتوانيم زنجيره توليد
 20درصد از معادن کشور را تکميل کنيم
بسياري از مشکالت مربوط به بودجه حل
خواهد شد و بايد در اين زمينه نيز اقدامهاي
مناسب را انجام داد.
مقام مسئول به مهر اعالم کرد؛

علت چندنرخي شدن شکر
در بازار

مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني
وزارت صمت گفت :شکر سهميه بندي نشده
و هر فروشگاهي هر چقدر نياز داشته باشد
شکر تحويل مي گيرد ،اگر کمبودي وجود
دارد شايد به دليل تخلف عرضه کننده باشد.
صديف بيک زاده در مورد کمبود
شکر با نرخ مصوب دولتي ،اظهار داشت:
بحث سهميه بندي شکر مطرح نيست و هر
فروشگاهي نياز به شکر داشته باشد دريافت
ميکند؛ کمبود شکر تنظيم بازاري مطرح
نيست.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر
کمبودي وجود ندارد ،چرا برخي از
فروشگاهها از عرضه شکر خودداري ميکند،
تصريح کرد :شايد برخي از فروشگاهها تخلف
کنند و شکر عرضه نکنند ولي در مجموع هم
سطح عرضه مناسب است و هم هر عرضه
کنندهاي نياز به شکر داشته باشد ،تحويل
ميدهيم.
وي ادامه داد :به احتمال زياد
فروشگاهها با سليقه خودشان اقدام به عرضه
تکي شکر ميکنند و يا اينکه به طور کلي
شکر عرضه نميکنند؛ ما هيچ گونه آئين نامه
يا بخشنامهاي براي عرضه محدود شکر صادر
نکردهايم.
چرا شکر در بازار چند نرخي است؟
بيک زاده در مورد علت چند نرخي
شدن شکر در بازار ،گفت :ارز مورد نياز
شکر از اواخر سال  98نيمايي شد؛ وقتي ارز
نيمايي شود به طور طبيعي نرخ کاال باالتر
ميرود از اين رو قيمت شکري که از طريق
بنکداري و به صورت عمده تحويل صنف
ميشود حدود  11هزار و  500تومان است.
مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني
وزارت صمت افزود :همچنين بخشي از
ذخاير راهبردي شکر که از سوي شرکت
بازرگاني دولتي براي بخش مصرف تحويل
ميشود بايد نرخ تعديل شدهاي داشته باشد.
وي ادامه داد :بنابراين شکر مورد مصرف
خانوار در سطح کشور با قيمت تعديل شده
 8هزار و  700تومان عرضه ميشود ولي
شکر مورد مصرف صنف و صنعت همچون
شيريني فروشيها با قيمتهاي تمام شده
مدنظر بخش خصوصي ،کارخانجات توليد
داخل و شرکت بازرگاني دولتي عرضه
ميشود.
بيک زاده گفت :اينکه قرار باشد براي
يک بخشي مثل صنف قيمتهاي متفاوتي
براي شکر در نظر بگيريم ،درست نيست و
هيچگاه بناي کار بر اين نبوده است.
وي افزود :همچنين از سويي ديگر
براي اينکه شکر خانوار عرضه خارج از شبکه
نشود ،اين کاال در بستههاي يک کيلوگرمي
عرضه ميشود.
مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني
وزارت صمت در خصوص اينکه آيا بعد از
ماه رمضان ،افزايش قيمت در شکر خانوار
خواهيم داشت يا خير ،گفت :فع ً
ال در بخش
شکر خانوار بنا بر افزايش قيمت نداريم.
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ضربه سنگين دولت به بخش کشاورزي؛

نگراني از داللبازي در بازار گندم

کارشناسان و فعاالن بخش کشاورزي جايزه هزار توماني دولت
را نه تنها راه گشاي حل مسائل بازار نميدانند بلکه معتقدند دولت با
تصميمات ديرهنگام خود به داللبازي در بازار گندم دامن زده است.
در چند سال اخير قيمتگذاري ديرهنگام براي خريد تضميني
محصوالت کشاورزي از سوي دولت محل مناقشه بوده است و بسياري
از کارشناسان بر اين باور هستند که تصميمگيريهاي ديرهنگام دولت
يکي از داليل التهاب در بازار داخلي فروش محصوالت کشاورزي است.
در حالي که کمتر از يک ماه تا فصل برداشت گندم زمان باقي است
دولت در حال تصميمگيري و کارشناسان در حال چانهزني براي خريد
تضميني اين محصول استراتژيک از کشاورزان است.
بخش کارشناسي و فعاالن حوزه کشاورزي بر اين باورند که قيمت
خريد تضميني گندم بايد متناسب با نرخ جهاني گندم باشد تا هم براي
کشاورز مقرون به صرفه بوده و هم از سوداي دالل بازي در بازار گندم
بکاهد اما آنچه عم ً
ال اتفاق ميافتد يا خالف نظر کارشناسان است و يا راه
درازي تا رسيدن به آن فاصله است.
يک کشاورز گلستاني درباره قيمتگذاري گندم به خبرنگار مهر
گفت :در حالي که تمام اقالم و اجناس خوراکي و غير خوراکي در بازار
نسبت به سال گذشته افزايش دو تا سه برابري داشته اما دولت پس از
ماهها چانهزني در نهايت با افزايش يک هزار و  500توماني هر کيلوگرم
گندم نسبت به سال گذشته موافقت کرد.
عبدالحميد کتولي نژاد با اشاره به اينکه از سال گذشته تاکنون
قيمت تراکتور از  150ميليون تومان به  300ميليون تومان رسيده
است ،افزود :سال زراعي گذشته قيمت خريد تضميني کلزا  4هزار
تومان بود اما امسال به  11هزار تومان رسيده است و به نظر ميرسد
با اين نرخ قيمتگذاري در محصول گندم ،دولت به دنبال کاهش توليد
گندم داخلي و واردات اين محصول از خارج کشور است.وي با اشاره بر
اينکه دولت با اکراه افزايش يک هزار توماني گندم و خريد تضميني 5
هزار توماني را پذيرفت ،تأکيد کرد :جايزه يک هزار توماني دولت کمک
چشمگيري به کشاورز نميکند و فقط دالل بازي در بازار گندم را افزايش
ميدهد.وي با بيان اينکه فعاليت دالالن از هماکنون آغاز شده است ،ادامه
داد :در حالي حاضر عدهاي از دالالن محصول سبز کشاورز را پيش خريد
کرده و حتي هزينه برداشت محصول را هم متقبل ميشوند.
احساسي برخورد نکنيم
اما نايب رئيس بنياد گندمکاران ايران معتقد است نبايد با موضوع
قيمتگذاري اين محصول استراتژيک ،احساسي برخورد کنيم و بايد به
دور از غوغاساالري بر مبناي مسائل علمي و کارشناسي به اين مقوله
بپردازيم.
علي قلي ايماني اظهار کرد :شوراي قيمتگذاري با در نظر گرفتن
چهار فاکتور در نهايت به نرخ خريد تضميني  5هزار توماني رسيده است
اما عدهاي از دوستان بدون اطالع ميگويند فروش گندم با اين قيمت
براي کشاورز مقرون به صرفه نيست.
نگران هستيم دالالن يک انگيزه را کنار دانه گندم بگذارند و کشاورز
به جاي تحويل گندم به مراکز دولتي به فروش محصول به دالالن و

واسطهها ترغيب شود
وي با تأکيد بر اينکه اين موضوع با مسائل علمي و کارشناسي
متناقض است؛ توضيح داد :نبايد در اين موضوع تنها فاکتور قيمت را
بچسبيم؛ تأکيد صرف بر قيمتگذاري غفلت از افزايش بهرهوري را به
دنبال دارد.
دبير خانه کشاورز استان گلستان اضافه کرد :قيمت  5هزار توماني
گندم براي کشاورزي که از هر هکتار دو تن گندم برداشت ميکند
در کنار هزينههاي هنگفت ،کاشت ،داشت و برداشت مقرون به صرفه
نيست؛ نه تنها اين قيمت براي کشاورز سود ندارد بلکه قيمت  10هزار
توماني هم راهگشا نيست.وي با بيان اينکه نميخواهم از تعيين نرخ خريد
تضميني  5هزار توماني گندم از سوي دولت دفاع کنم ،تأکيد کرد :بايد
به سمت افزايش بهرهوري و کاهش ضايعات در اين حوزه گام برداريم تا
کشاورزي براي بهرهبرداران مقرون به صرفه باشد نه اينکه تالش کنيم
با افزايش خريد تضميني کشاورز به سود مورد انتظار خود برسد.ايماني
متذکر شد :به دليل نظارتهاي ضعيف در بازار ،احتمال افزايش دالل
بازي در بازار اين محصول وجود دارد و ممکن است در حاشيه مرزها با
خروج آرد و در بعضي از استانها با خوراک طيور شدن گندم مواجه
شويم و بايد راهکار مناسبي براي اين موضوع پيشبيني شود.
کاهش  30درصدي توليد گندم در گلستان
مدير زراعت جهاد کشاورزي گلستان هم در پاسخ به اين سوال که
قيمتگذاري  5هزار توماني گندم براي کشاورز گلستاني مقرون به صرفه
هست يانه؟ به خبرنگار مهر گفت :اين قيمت تا حدودي مقرون به صرفه
است؛ در واقع مقرون به صرفه بودن و يا نبودن آن به عملکرد در واحد
سطح بستگي دارد؛ براي کشاورزي که بيش از دو تن برداشت داشته
باشد به طور قطع و يقين به صرفه است.
علي اکبر مهقاني با اين توضيح که هزينه توليد در مزارع ديم نسبت
به آبي کمتر است ،افزود :ميانگين برداشت محصول از مزارع ديم استان
حدود دو تن و  600و مزارع آبي استان سه تن و  800است.
اگر قيمت هر کيلوگرم گندم بين  5هزار و  500تومان تا 6
هزار تومان تعيين شود براي کشاورز توجيه اقتصادي دارد اما با اين
قيمتگذاري (قيمت  5هزار توماني) کشاورز به دولت يارانه ميدهد
وي ادامه داد :در سال زراعي جاري  355هزار هکتار گندم در
استان کشت شده که دو سوم آن ديم و يک سوم آن آبي است و با

خشکساليهايي که داشتيم تاکنون  30درصد به مزارع استان خسارت
وارد شده است.
مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي گلستان اضافه کرد :اگر تمام
شرايط بعدي را نرمال در نظر بگيريم تاکنون با کاهش حدود 300
هزار تني توليد گندم نسبت به سال گذشته در استان مواجه هستيم
و پيش بيني ميکنيم امسال حدود يک ميليون تن گندم در استان
توليد و برداشت شود.وي توضيح داد :کشت غالب در استان گندم
است و قيمتگذاري خيلي روي ميزان کشت تأثير نميگذارد و فکر
نميکنيم براي سال زراعي آينده کاهش اقبال کشت از سوي کشاورزان
و بهرهبرداران را شاهد باشيم.
مهقاني تصريح کرد :نگراني در حوزه توليد گندم در استان نداريم
اما نگران هستيم دالالن يک انگيزه مانند پول کمباين و هزينه برداشت
و قيمت باالي کاه را کنار دانه گندم بگذارند و کشاورز به جاي تحويل
گندم به مراکز دولتي به فروش محصول به دالالن و واسطهها ترغيب
شود.
کشاورز توان يارانه دادن به دولت را ندارد
نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران با انتقاد شديد
نسبت به قيمتگذاري گندم از سوي دولت به خبرنگار مهر اظهار کرد:
زماني که دولت نرخ تضميني خريد گندم را چهار هزار تومان اعالم کرد
اتاق بازرگاني ايران و کميسيون کشاورزي به شدت با آن مخالفت کرد و
جلسات اعتراضي متعددي برگزار شد.
امير يوسفي با تأکيد بر اينکه محصول بايد بر مبناي کيفيت
قيمتگذاري شود ،افزود :در بازار جهاني هم قيمتگذاري بر اساس
کيفيت است نرخ گندم روسيه ،کانادا و قزاقستان و … بر مبناي کيفيت
آن متفاوت است اما متأسفانه در کشور ما گندم بي کيفيت و با کيفيت
با يک نرخ از کشاورز خريداري ميشود و کشاورز بابت اين موضوع دچار
ضرر و زيان ميشود.
وي با اشاره به اينکه قيمت جهاني گندم هماکنون حدود هفت هزار
تومان است ،ادامه داد :اگر قيمت هر کيلوگرم گندم داخلي بين  5هزار و
 500تا  6هزار تومان تعيين شود براي کشاورز توجيه اقتصادي دارد اما با
اين قيمتگذاري (قيمت  5هزار توماني) کشاورز به دولت يارانه ميدهد.
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني گرگان تأکيد کرد :کشاورز
در شرايطي نيست که بتواند به دولت يارانه بدهد؛ دولت بايد پشتيبان
کشاورزان باشد و در سال برداشتن موانع و پشتيباني از توليد بيش از
پيش کشاورزان را زير چتر حمايت خود ببرد.
يوسفي متذکر شد :اگر دقت الزم در اين زمينه اتفاق نيفتد و قيمت
متعادل نشود نگران هستيم که گندم خوراک دام و طيور شده و بازار
دالالن داغتر شود و اين محصول استراتژيک و با ارزش در امنيت غذايي
کشور قاچاق شده و دولت ناچار به واردات گندم شود.
فعاالن و کارشناسان بخش کشاورزي نگران کاهش توليد،
داللبازي ،افزايش احتمالي قاچاق و واردات گندم هستند و معتقدند
اگر قيمتگذاري متعادل نشود و دولت تدبير نکند امنيت غذايي کشور
مورد تهديد قرار ميگيرد.

اما و اگرهاي بازگشت لوازم خانگي خارجي به ايران

طي روزهاي گذشته در مورد بازگشت يا عدم بازگشت شرکتهاي
لوازم خانگي خارجي به کشور بحثهايي مطرح شده ،اما فعاالن صنعت
تاکيد دارند نبايد بازار کشور را دو دستي تقديم برندهاي خارجي کرد.
مذاکرات وين در جريان است و برخي معتقدند ممکن است بخشي
از تحريمها و محدوديتهايي که طي سالهاي گذشته عليه کشورمان
ايجاد شده بود را از ميان بردارد که در اين بين شايد بتوان گفت
بازگشت شرکتهايي همچون سامسونگ ،ال جي و … که به تبعيت از
تحريمهاي آمريکا از کشور خارج شده بودند ،محتمل خواهد بود.
اين احتمال ،واکنشهاي متفاوتي را ميان مسئوالن برانگيخته
است؛ سعيد عمراني ،معاون قضائي دادستان کل کشور اخيرا ً با تاکيد
بر اينکه اجازه بازگشت به اين شرکتها نخواهيم داد ،گفته است« :اين
دو شرکت (سامسونگ و ال جي) در شرايط سخت مردم ايران را تنها
گذاشتند؛ در حوزه قضائي اجازه نميدهيم اين نوع شرکتها بخواهند به
کشور بازگردند و به طور حتم امکان فعاليت براي اين دو برند در ايران
وجود نخواهد داشت».
اما در طرف ديگر ماجرا مهدي صادقي نيارکي ،معاون امور صنايع
وزير صمت که به نظر ميرسد موافق بازگشت شرکتهاي خارجي است،
ميگويد« :ما در وزارت صمت و در سياستهاي کالن دولت ،بازگشت
بدون جبران ضرر و زيان برندهاي کرهاي لوازم خانگي را نشدني ميدانيم.
بايد آنها در کشور سرمايه گذاري مستقيم داشته باشند و زيان ايجاد شده
را جبران کنند .حتماً حمايت از توليد کنندگان داخلي را خواهيم داشت
و از برندهاي ملي پشتيباني خواهيم کرد».
ناگفته پيداست که در زمان فعاليت اين برندهاي کرهاي در
ايران ،به دليل ضعف سياست گذاري دستگاههاي متولي ،متأسفانه
صنعت لوازم خانگي داخلي مجالي براي نفس کشيدن نداشت و
عليرغم اينکه اين برندهاي کرهاي مکلف بودند اقدام به توليد در
داخل ايران کنند ،عموماً با دور زدن مقررات ،عم ً
ال اقدام به واردات
محصوالت نهايي ميکردند .اما طي دو سال گذشته با خروج اين
شرکتها از ايران ،حدود  150شرکت داخلي توليدکننده لوازم
خانگي مجال رشد پيدا کردند و با توسعه خطوط توليد و افزايش
اشتغال زايي ،توانستند به سرعت جاي خالي اين برندها در بازار
داخل را پر کنند .اين افزايش توليد داخلي ،سال گذشته بسيار
چشمگير بود و توليدکنندگان داخلي با افزايش سرمايه گذاري
توانستند رکوردي تازه در اين زمينه به ثبت برسانند.

موضوعي که با زمزمه دو باره بازگشت برندهاي کرهاي به بازار ايران،
در معرض تهديد قرار گرفته است.
بازار را نبايد دودستي تقديم برندهاي کرهاي کنيم
در اين ارتباط ،عباس هاشمي دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران
در گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :برقراري تعامالت و ارتباط
سازنده با دنيا اجتناب ناپذير است .نميتوان گفت که دور کشور ديوار
بکشيم و با هيچ شرکت و کشور خارجي ارتباط برقرار نکنيم زيرا اين
مساله موجب ميشود از نظر تکنولوژي از دنيا عقب بمانيم؛ شايد بتوان
از نظر کمي توليد داخل را ارتقا داد اما از نظر بهبود کيفي نياز به تعامل
با دنيا داريم.
هاشمي گفت :زماني که شرکتهاي خارجي در ايران حضور
داشتند ،وزارت صمت سياستهايي را براي حضور مؤثرتر اين شرکتها
در کشور ابالغ کرد اما در زمان اجراي اين سياستها ،تحريمها تشديد و
اين شرکتها از کشور خارج شدند.
وي افزود :از جمله سياستهاي ابالغي ميتوان به استقرار بخش
دانش بنيان ،تحقيق و نوآوري و  R&Dشرکتهاي خارجي در ايران،
فراهم کردن زمينه براي صادرات محصوالت توليد شده با برند آنها ،ورود
قطعه سازان داخلي به شبکه تأمين قطعات آنها و دادن قالبهاي به روز
محصوالت به قطعه سازان داخلي اشاره کرد .اين سياستها نه تنها منجر
به ارتقاي بومي سازي حداکثري در کشور ميشد بلکه بازارهاي هدف
صادراتي را نيز گسترش ميداد که همانطور که گفته شد پيش از اجراي
اين سياستها ،اين شرکتها تحت تأثير تشديد تحريمهاي آمريکا ،از
کشورمان خارج شدند.
هاشمي گفت :در حال حاضر با توجه به اينکه در غياب اين
شرکتها ،علي رغم همه مشکالتي که کشور داشت ،صنعت لوازم خانگي
داخلي توانسته به نوعي به يک سري پيشرفت دست پيدا کند که البته
هنوز با محصوالت تکنولوژيک برتر دنيا فاصله داريم؛ اما به هر حال در
قطعات ،بومي سازي خوبي انجام شده است.
شرکتهاي خارجي ملزم به سرمايه گذاري در کشور شوند /سرمايه
گذاري  3ميليارد دالري بوش در ترکيه
وي ادامه داد :در صورت لغو تحريم ،بايد براي بازگشت شرکتهاي
خارجي الزاماتي را در نظر بگيريم و براي آن يک برنامه مشروط و
هوشمندانه طراحي کنيم تا از اين طريق بازار کشور را دودستي تقديم
برندهاي معروف نکنيم چراکه در اين صورت ،زحماتي که در اين مدت

برندهاي داخلي و قطعه سازان کشور کشيدهاند آسيب ميبيند.
هاشمي با تاکيد بر اينکه بايد مطابق با سياستهاي کالن اقتصادي
کشور پيش برويم و به صورت مشروط از تعامالت استقبال کنيم ،گفت:
يکي از مهمترين الزاماتي که بايد مدنظر قرار دهيم لزوم سرمايه گذاري
برندهاي خارجي در کشور است .البته اين موضوع مستلزم فراهم کردن
زمينه و استانداردهايي است که در همه جاي دنيا رعايت ميشود ،چراکه
سرمايه گذار براي سرمايه گذاري ريسک را نميپذيرد و بايد فضا کام ً
ال
فراهم باشد.
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران افزود :شرکت آلماني بوش
در کشور ترکيه  3ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم انجام داده است؛
اين موضوع نشان ميدهد که سرمايه گذار براي سرمايه گذاري شرايط
را ميسنجد و در صورت وجود فضاي نامناسب اقدام به سرمايه گذاري
نميکند.
الزام شرکتهاي خارجي به توسعه صنعت قطعه سازي و آموزش
وي افزود :عالوه بر آن ،بايد الزاماتي در نظر گرفته شود که توسعه
صنعت قطعه سازي ،R&D ،آموزشهاي مارکتينگ ،آموزشهاي
توليدي و حتي آموزشهاي مربوط به سطوح مديريتي به صورت پايدار
در قرارداد با خارجيها گنجانده شود.
هاشمي تاکيد کرد :همچنين اين شرکتها بايد در تحقيق و توسعه
و دادن قالبهاي مختلف و به روز نيز اقدام کنند تا توليد داخل صادرات
محور شود و بازارهاي هدف صادراتي گسترش يابند.
کمي توليد کمک ميکند
عدم ارتباط با دنيا ،فقط به رشد ّ
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در خصوص اينکه ورود
شرکتهاي خارجي ،به توليدکنندگان آسيب ميزند يا خير ،تصريح کرد:
در زمان غيبت شرکتهاي خارجي ،توليدکنندگان داخلي به دليل پر
کردن سهم بازار و خالئي که ايجاد شده بود ،به لحاظ کمي و افزايش
توليد پيشرفت داشتند که امري طبيعي بود اما از نظر کيفي هنوز با دنيا
فاصله داريم.
وي افزود :بايد در نظر داشته باشيم که توليد صرف کفايت نميکند
و بايد به دنبال توليد و توسعه پايدار محصوالت باشيم تا مصرف کننده
تمايل به خريد داشته باشد .نکته مهم اين است که اگر تعامالت نباشد،
توليدکننده در درازمدت آسيب ميبيند چراکه توليدکننده به زعم خود
ميبيند که به همه چيز دست يافته اما از آن طرف تکنولوژي دنيا و
سليقه مصرف کننده به سمت ديگري حرکت ميکند.

استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت»؛

الینحل شدن مشکالت با عدم کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران

استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت :یکی از مسائل اینکه مشکالت و
چالش های بازارهای ما الینحل باقی مانده به دلیل این است که ما علت رارها
کردیم و معلول ها را دستکاری می کنیم ،یعنی خود نرخ سود و نرخ بهره
معلول تورم و نهایتا بحث عدم تولید و تورم در اقتصاد است
به گزارش اخبار صنعت ،امروز اهالی بازار سرمایه نسبت به نرخ باالی
سود بانکی معترض هستند ،تولید کنندگان نیز به این مساله اعتراض دارند
اما در روند کاهش ارزش پول ملی ،سپرده گذاران بانکی که نرخ تورم را با نرخ
سود سپرده های خود ارزیابی می کنند به شکل دیگری معترض کم بودن
نرخ سود سپرده ها هستند .اینکه حق با چه کسانی است و چرا تکلیف تعیین
نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران حل نمی شود را اخبار صنعت با قدرت اهلل
امام وردی اقتصاددان واستاد دانشگاه مطرح کرده که ماحصل این گفت و گو
را در ادامه می خوانید.
قدرت اهلل امام وردی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت
و گو با اخبار صنعت به چالش تعیین نرخ سود و گیرافتادن این موضوع در
انتقادات بازار سرمایه ای ها ،سپرده گذاران و تولید گفت :در واقع نرخ سود
یا نرخ پول یا هزینه سرمایه گذاری از مولفه های مهمی است که تولید را
تحت تاثیر قرار می دهد ،بر این اساس اگر قرار است تولید از تسهیالت و وام
بانکی برای توسعه کار خود استفاده کند ،وام و اعتباراتی دریافت کند ،طبیعی
است نرخ سود باال منجر به افزایش هزینه تامین مالی باال برای تولید می
شود ،موضوع نه چندان جالبی که قطعا اثرات منفی رو قسمت واقعی اقتصاد
به جا می گذارد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد :از ان سوی قضیه شاهد اعتراضات و
نگرانی اهالی سرمایه نسبت به باال بودن نرخ سود بانکی هستیم ،یعنی کسانی
که در بازار سرمایه یا بازارهای موازی هستند از هر گونه افزایش نرخ سود
بانکی نگران می شوند و دالیلی نیز برای نگرانی خود ارائه می دهند .مهمترین

دلیل نگرانی بازار سرمایه ای ها این است که با افزایش نرخ سود بانکی ،طبیعتا
سرمایه ها به جای ورود به بازار سرمایه و بورس جذب بانک می شود  ،لذا این
مساله در تامین نقدینگی بورس تاثیر منفی به جا می گذارد.
قدرت اهلل امام وردی خاطر نشان کرد :با همه این تفاسیر مشخص می
شود که بحث تعیین نرخ سود بانکی و اثرات آن دراقتصاد کالن موضوع مهمی
است که بانک مرکزی با اشراف کامل باید به آن ورود کند چرا که بحث نرخ
سود یا اثرات تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی بر بازارهای موازی طبیعی
است که باید دریک تصمیم گیری کالن ،باید فراتر ازبانک مرکزی یا بورس
انجام بپذیرد ،یعنی وزارت اقتصاد نیز باید به این بحث ورود کند تا با اتخاذ
بهترین تصمیم چالش های کمتری به بازارهای مختلف و به سپرده گذارانی
که مایل به سپرده گذاری در بانک هستند وارد شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد :نکته ای که در
بحث تعیین سود وجود دارد این است که به هر حال نرخ سود باید به گونه ای
تنظیم شود که نرخ واقعی منفی نباشد ،یعنی وقتی نرخ بهره واقعی تعیین می
شود طبیعتا بر این روال است که اگر کسی پولش را در بانک سپرده گذاری
می کند باید مقداری بیشتر از نرخ تورم ،سود دریافت کند تا به نوعی از آب
شدن پولش جلوگیری شود در غیر این صورت ارزش پول از بین می رد و این
مساله منجر به کاهش قدرت خرید فرد می شود.
امام وردی در این زمینه توضیح داد :یعنی حداقل نرخ سود باید به
نوعی پوشش دهنده نرخ تورم باشد ،اگر این موضوع رعایت نشود طبیعی
است کسانی که پول نقد خود را در بانک می گذارند اگر مثال  20درصد
سود دریافت کنند ،از آن طرف تورم  30درصد منفی باشد ،یعنی به عبارتی
منفی  10درصد قدرت خرید پول خود را از دست می دهند ،بنابراین باید
به منطق نرخ سود مراجعه کنیم منطقی که نرخ بهره واقعی تفاوت نرخ بهره
اسمی منهای تورم را تعریف می کند یا باید حداقل صفر باشد یا مثبت باشد،

لذا طبیعی است که این مشکالت باید به صورت ریشه ای حل شود در غیر
این صورت مشخص است که در سیکل باطلی افتاده ایم که به راحتی نمی
توانیم چالش ها را از سر راه برداریم ،اصطالحا نمی توان مشکل را به صورت
دستوری یعنی با کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود حل کرد .
قدرت اهلل امام وردی مشکل اصلی که باعث چالش زایی در نرخ تورم شده را
اینگونهتوضیحدادوگفت:اصلیترینمشکلاقتصادایرانکههمهیبازارهارابه
چالشکشیدهورویتعییننرخسودبانکیهمتاثیراتمنفیگذاشته،مسالهتورم
یابهعبارتبهترناتوانیدولتدرکنترلوکاهشتورماست.
استاد اقتصاد دراین باره توضیح داد :اگر ریشه ای ترین مشکل اقتصاد
ایران حل شود ،یعنی مشکل تورم حل شود بسیاری از چالشهای اقتصادی
خود به خود حل می شود ،بنابراین کنترل تورم نکته بسیار مهمی است.
قدرت اهلل امام وردی دراین باره توضیح داد :وقتی نرخ تورم در اقتصاد
پایین باشد ،مثل همه کشورهای توسعه یافته که تورم های یک رقمی بسیار
پایین زیر  5درصد دارند ،طبیعی است سایر نرخ ها براساس نرخ تورم شکل
می گیرند ومشکالت اقتصادی متعاقب آن یک به یک حل می شوند .یکی از
مسائل اینکه مشکالت و چالش های بازارهای ما الینحل باقی مانده به دلیل
این است که ما علت رارها کردیم و معلول ها را دستکاری می کنیم ،یعنی
خود نرخ سود و نرخ بهره معلول تورم و نهایتا بحث عدم تولید و تورم در
اقتصاد است که اگر تمایلی برای حل این مشکالت درمسوولین وجود داشته
باشد ،قطعا بدون اینکه در یک سیکل باطل گرفتار شوند با کنترل وکاهش
نرخ تورم می توانند مشکالت این حوزه و چالش های دیگر در عرصه های
مختلف اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی را که متاثر از تورم و گرانی
است را از بین ببرند ،در غیر اینصورت اگر مشکل تورم حل نشود؛ هر گونه
دستکاری در نرخ سود بانکی به جز گرفتار شدن در بن بست هیچ عایدی و
دستاوردی برای اقتصاد ما نخواهد داشت.

اخبار

3

جزئياتتفاهمنامه2ميليارد
دالري چادرملو با وزارت صمت

مهندس ناصر تقي زاده مدير عامل شرکت
معدني و صنعتي چادرملو در گفت و گويي با
اشاره به نقش صنايع و معادن بزرگ در رونق
بخشي به اقتصاد کشور و توسعه مناطق کم
برخوردار و محروم گفت وظيفه ما مديران
صنعتي عالوه بر توليد حرکت به سمت آباداني
کشور و ايجاد اشتغال براي جوانان است .وي
با بيان اين نکته که شرکت معدني و صنعتي
چادرملو قادر است سرمايه گذاري قابل
توجهي ،بدون مراجعه به بانکها در بخشهاي
مختلف صنعتي و معدني و حتي غيرفلزي و
پتروشيمي انجام دهد گفت  :براي اثبات اين
گفته با وزارت صمت تفاهمنامه اي به ارزش
 2ميليارد دالر امضاء کرده ايم .تقي زاده طرح
هاي ارائه شده براي اين ميزان سرمايه گذاري
را شامل  ،احداث واحد  4ميليون تني کنسانتره
آهن – ساخت گندله سازي به ظرفيت 5
ميليون تن – ساخت واحد سوپر مگامدول 2/2
ميليون تني – احداث واحد توليد فروآليازها
به ظرفيت  50هزارتن – ساخت واحد توليد
اسلب فوالدي به ظرفيت  2ميليون تن و ورق
هاي آلياژي به ظرفيت  2ميليون تن – احداث
دومين نيروگاه سيکل ترکيبي  500مگاواتي با
مشارکت سرمايه کذاري اميد – ساخت  2واحد
نيروگاه خورشيدي  10مگاواتي – ساخت واحد
مگامدول  800هزارتني در ابرکوه -تکميل طرح
نيمه تمام توليد شمش فوالدي به ظرفيت 600
هزارتن در ابرکوه و راه اندازي ناحيه صنعتي
در استان يزد عنوان و در عين حال تصريح
کرد اجراي اين طرح ها در صورتي است که
تشريفات اداري و بوروکراسيهاي حاکم که
مانع از تسريع و تحقق اينگونه سرمايهگذاريها
ميگردد برداشته شود.مدير عامل چادرملو به
دغدغه هاي خود در خصوص نا کارآمدي برخي
دستگاهها و ايجاد موانع در مسير رشد اقتصادي
و توسعه کشور اشاره کرد و گفت :وقتي شرکتها
براي سرمايهگذاريهاي صنعتي و توليدي اعالم
آمادگي مي کنند ،برخي از نهادها به دليل عدم
اشراف بر اهميت موضوع ،مانع از تسريع در
روند سرمايهگذاري و فعاليتها ميشوند ،اگر
کميته يا ستادي در استانها تشکيل شود و
همه ادارات تابعي از آن باشند و به نظرات ستاد
يادشده احترام بگذارند ،سرمايهگذاري در ايران
هم مانند همه کشورهاي ديگر در کمترين
زمان ممکن صورت خواهد گرفت و معتقدم
بهترين راه رفع موانع توليد و سرمايهگذار،
ايجاد ستادهايي متشکل از افراد نخبه ،دلسوز
و توسعهگرا در هر استان است.وي افزود  :اين
ستاد ميتواند با بهره گيري از ظرفيت هاي بي
القوه معدني و صنعتي در هر استان اندوخته
اي قابل توجه براي سرمايهگذاري در زمينه
هاي توليدي و توسعه اجتماعي سازماندهي
نمايد و با اختيارات الزم و بدون دخالت در
امور مالي و صرفاً با نگاه نظارت و حمايت در
حل مشکالت و به عنوان عامل تسهيلکنند
امور ،موانع ناشي از بخشينگري ،تصميمهاي
غيرکارشناسي و بروکراسي هاي اداري را
مرتفع سازد.مهندس تقيزاده ،با اشاره به نمونه
اي از همکاري و سرمايه گذاري شرکت هاي
بزرگ معدني و صنعتي در استانهاي کرمان و
يزد گفت :طرح عظيم و ملي شيرين سازي
و انتقال آب خليج فارس يکي از موارد خارق
العاده همکاري همه جانبه ارکان موثر در اين
پروژه و جسارت و شجاعت مديران خدوم بود
که با پذيرش ريسک هاي ناشي از اين اقدام
غير قابل باور حتي براي دست اندرکاران توسعه
کشور ،حرکتي بزرگ را آغاز کردند که انشاهلل
سرآغازي باشد براي توسعه ساير مناطق کشور

چادرملو  100هزار تن سنگ
آهن و کنسانتره عرضه کرد

در پي پذيرش عرضه محصول سنگ
آهن و کنسانتره چادرملو در بازار اصلي شرکت
بورس کاالي ايران ،مدير امور بازرگاني شرکت
معدني و صنعتي چادرملو اعالم کرد با موافقت
مديريت پذيرش و بازاريابي شرکت بورس
کاالي ايران  ،انشاهلل  50هزار تن کنسانتره
و 50هزار تن سنگ آهن در اين بازار عرضه
مي کنيم .در پي پذيرش عرضه محصول سنگ
آهن و کنسانتره چادرملو در بازار اصلي شرکت
بورس کاالي ايران ،مدير امور بازرگاني شرکت
معدني و صنعتي چادرملو اعالم کرد با موافقت
مديريت پذيرش و بازاريابي شرکت بورس
کاالي ايران  ،انشاهلل  50هزار تن کنسانتره و50
هزار تن سنگ آهن در اين بازار عرضه مي
کنيم .دکتر اطمينان همچنين پيش بيني کرد:
تا پايان سال جاري حداقل  150هزار تن سنگ
آهن و 200هزار تن کنسانتره آهن از سوي
چادرملو در بورس کاال عرضه مي شود .مدير
بازرگاني چادرملو در خصوص اهميت اين کاال
براي اقتصاد کشور گفت :سنگ آهن به عنوان
ماده اوليه کارخانجات فوالد سازي همواره به
عنوان يک ماده استراتژيک شناخته مي شود،
در سالهاي اخير با توجه به کاهش يافتن ذخاير
معادن سنگ آهن فعال ،خصوصاً معادن بزرگ ،
اين شرکتها براي تامين مواد اوليه خود به خريد
سنگ آهن از ساير معادن و بازار رو آورده اند.
وي عدم وجود مرجع قيمت گذاري استاندارد
و وجود واسطه هاي متعدد بين معادن و مصرف
کننده نهايي را سبب آشفتگي اين بازار عنوان
کرد و افزود :اين نابساماني موجب شده بود که
معدنکار و مصرف کننده نهايي در اين فرايند
منتفع نگردند و اکثر سود به سمت واسطه ها
سوق پيدا کند .لذا با سامانه بورس کاالي ايران
به عنوان يک بستر شفاف و استاندارد و شرايط
رقابت يکسان براي خريداران و همچينين
شفافيت عرضه براي توليد کنندگان  ،قطعاً
توليد کنندگان و مصرف کنندگان به سمت
شفاف سازي و شرايط استاندارد خواهند رفت .
به همين دليل است که استقبال قابل توجهي از
بورس کاال براي عرضه اين محصول شده است .

