اقتصاد

۱۴
گفت و گو

معاون اقتصادی مرکز ملی فرش
خبرداد:

شناسایی بازارهای جایگزین
آمریکا پس از تحریم فرش
حسین بردبار -پسازتحریمفرشایرانیتوسط
ترامپ ،ظاهرا کشورمان نزدیک به  30درصد از
مشتریان خود را (دربازار آمریکا) از دست داد اما
این موضوع واقعیت چندانی ندارد زیرا از یک سو
خود آمریکایی ها از تجار فرش ایرانی می خواهند
که کاالهایشان را بفرستند و پولش را به روش
های دیگری پرداخت کنند و از سوی دیگر مرکز
ملی فرش ایران و چند نهاد اقتصادی دیگر به فکر
جایگزینی بازارهای جدید هستند .گفت وگو با
محمدمهدی فرشچی موحد ،معاون اقتصادی
مرکز ملی فرش را دراین باره می خوانید.
پس از تحریم های آمریکا در زمینه
فرش ،بخشی از فروش خود را از دست دادیم،
چه تدابیری را برای جبران این مسئله در نظر
گرفته اید؟

 اگر شما به مصاحبه آقای ترامپ درزمان اعالمتحریم توجه کرده باشید ،دقیقا در صحنه ای که
مصاحبه می کردند ،فرش ایرانی وجود داشت
و ایشان روی فرش ایرانی مصاحبه را انجام می
داد .دراصل آقای ترامپ مردم کشورش را از این
که باکیفیت ترین فرش را استفاده کنند ،تحریم
کرده است .ما به هرجهت فعالیت های خودمان
را انجام می دهیم و صادرکنندگان مان به عنوان
س ــرداران جبهه اقتصاد ،فعالیت هــای خوبی
داشته اند و باید از آن ها تشکر کنم ،االن هم دارند
فعالیت می کنند و بازارهای جدیدی را ایجاد و
این خأل را پرخواهند کرد.
چــه بــازارهــای جانشینی را درنظر
گرفته اید؟

 نشست هــای مختلفی بــرگــزار شــده اســت وبــازارهــای جدیدی را مرکز ملی فــرش ایــران
شناسایی کــرده و پیشنهاد داده اســت و اتاق
بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان نیز همین
فعالیت را دارند دنبال می کنند .همه با هم باید
دست به دست هم بدهیم تا بازارهای جدیدی
را که شناسایی کــرده ایــم به عنوان بازارهای
جانشین دنبال کنیم و بتوانیم از این مرحله هم با
سربلندی عبور کنیم.

اعالم خطر روحانی
درباره قیمت سبوس
رئیس جمهور خطاب به معاون اول :اعالم
 2قیمت برای سبوس خطرناک است ،تذکر
الزم به وزارت صمت داده شود
رئیس جمهور در واکنشی جدید دربــاره موضوع
چالشبرانگیزقیمتسبوسبابیاناینکه،اعالمدو
نرخازسویمقاماتدولتیخطرناکاست،موضوع
رابرایبررسیفوریبهجهانگیریارجاعداد.
به گزارش تسنیم ،حدود دو ماه قبل حسن روحانی
رئیس جمهور به درخواست محمود حجتی وزیر
جهاد کشاورزی مبنی بر «کانلمیکن اعالم کردن
قیمت سبوس» واکنش نشان داده بود .این پیام
توسط محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد
ریاست جمهوری با ارسال نامهای به رضا رحمانی
وزیرصنعت،معدنوتجارتاعالمشدهاست.رئیس
جمهوردراینپیاماعالمکردهاستکه"چرابیدقتی
میشود؟"
بنابراین گــزارش قیمت مصوب سبوس گندم در
چهار ماه گذشته حدود  140درصد افزایش یافته
و از 520  تومان در اواخــر سال به  1250تومان
رسیده است.ایناتفاقموجبافزایشهزینهبرخی
صنایعغذاییاستفادهکنندهازسبوسواقدامبرخی
دامــداری ها برای جایگزینی گندم و نان به جای
سبوسشدهاست.
اما ظاهر ًا رئیس جمهور واکنش تازهای درخصوص
این نوع قیمت گذاری داشته است .در پینوشت
حسن روحانی به اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور آمده است« ،فوری بررسی و گزارش
شود ،اعالم دو نرخ از سوی مقامات دولتی بسیار
خطرناک است ،تذکر الزم به وزارت صنعت ،معدن
وتجارتدادهشود».
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رونمایی همتی از سیاست جدید
مهارنقدینگی

عملیات «بازار باز» چگونه رشد نقدینگی
از مسیر بانک ها را محدود می کند؟

در آستانه اجرای سیاست جدید بانک مرکزی،
همتی خواستار انتشار تدریجی اوراق خزانه
دولتیومدیریتاضافهبرداشتبانکهاشد.
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی
به بیان تاثیر سیاست جدیدی پرداخت که بانک
مرکزی در پیش گرفته است .این سیاست ناظر
بهکنترلفرایندخلقپولتوسطسیستمبانکیو
افزایشنقدینگیدراقتصاداستکهمستقیم ًابر
نرخبهرهبانکیوتورماثرمیگذارد.
بــر ایــن اس ــاس دول ــت بــا اســتــقــراض از بانک
مرکزی ،هزینه های جاری و عمرانی خود را
جبران می کند اما در مقابل افزایش نقدینگی و
تورم را رقم می زند.
از سوی دیگر ،بانک ها نیز برای جبران کسری
بودجهخود،دستبهدامنبانکمرکزیشدهاند
که این موضوع منجر به خلق پول در نظام بانکی،
رشدنقدینگی،تورمودرنهایتممانعتازکاهش
نرخسودبانکیشدهاست.
این ها همه در شرایطی است که طبق اظهارات
همتی،تاکنونعمدهترینابزارهایبانکمرکزی
بــرای کنترل نقدینگی ،مدیریت و جیره بندی
اعتبارات بانکی یا تاکید بر رعایت حد مطلوب
سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بوده که
اثربخشیچندانینداشتهاست.

با این حال ،از این پس قرار است بانک مرکزی به
جای کنترل مقدار پول وارد شده به اقتصاد از دو
مسیر یادشده ،به کنترل قیمت پول با استفاده از
ابزاراوراقبدهیبپردازد.
به گزارش فارس در این باره ،بانکها برای اضافه
برداشت نیاز خواهند داشت که اوراق بدهی با
ارزشی باالتر از میزان اضافه برداشت را به بانک
مرکزی ارائه بدهند .همچنین طبق برنامهریزی
بانک مرکزی ،بانکها رتبهبندی میشوند و
بانکهاییکهدراینرتبهبندیجزوبانکهایبد
قراربگیرند،امکانحضوردرفرایندعملیاتبازار
بازرانخواهندداشت.
برایهمینهمهستکههمتیدریادداشتخود،
بابیاناینکهبانکمرکزیمصممبهتغییرکانال
انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی ،با راهاندازی
عملیات بازار باز است ،تصریح کرده است :با این
روش ،بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از
بانکهایمرکزیدنیا،بهجایکنترلمقدارپول
بهکنترلقیمتپولخواهدپرداخت  .
وی با تاکید بر ایــن که بانک مرکزی از تمام
ابزارهای خود برای مهار تورم بهره میگیرد،
تصریح کرده است :با اجرای این سیاست ارتباط
بین ورود پــول پــرقــدرت به اقتصاد ،با ایجاد
نقدینگی قطع خواهد شد.
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اسناد پژمانفر درباره واگذاری
غیرقانونی ایران ایرتور
نماینده مجلس درباره پرونده تخلف واگذاری
شرکت ایــران ایــر تــور گفت :رئیس سازمان
خصوصیسازیووزیراقتصادادعاداشتنداین
واگذاری وکالتی بوده است و بنده مستنداتی
ارائهکردمکهاینگونهنبودهاست.
به گزارش خراسان ،حجت االسالم نصرا...
پژمانفر در حاشیه جلسه علنی مجلس ،در
نشستیخبریباارائهمستنداتیبهخبرنگاران
با اعالم این که قیمت پایه واگذاری شده برای
شرکت ایرانایرتور رقم کارشناسی شده پنج
سالپیشترازعقداینقراردادبودهاستاظهار
کرد:قطعااینشرکتبیشترازرقم ۳۴میلیارد
تومانارزشداشتهاست.اینرویهطبققاعده
فقهی "الضــرر و الض ــرار" غیرقانونی است.
نماینده مجلس تصریح کرد :نحوه پرداخت
اقساط هم نشان میدهد که آقــای شکاری
وظایف خود را به صورت قانونی انجام نداده و
فاصلهبیناقساطزیادبودهچوناساساخریدار
تمکن مالی نداشته است .وی گفت :برخی
از همکاران بنده همچون آقای پزشکیان هم
جلساتیراباحضوربندهدردفترشانوباحضور
خریداران شرکت ایرانایرتور برگزار کردند تا
موضوعبهصورتکدخدامنشیپیگیریشود.
وی همچنین در گفت وگــوی اختصاصی با
خبرنگارپارلمانیخراساننیزاظهارکرد:هماز

طرفافرادیکهشرکتایرانایربهآنهاواگذار
شدهوهمازناحیهطرفدارانآنهادرمجلساز
بنده شکایت شد .همچنین شرکت خصوصی
ســازی هم شکایت دیگری از من داشته که
امیدوارمهمهاینهادردادگاهصالحهبررسیو
رسیدگیشود.ویافزود:واگذاریغیرقانونی
بــوده و خریدار تعهدات خود را انجام نداده
است و امروز ما با یک شرکت کامال ورشکسته
مواجهیمکهبدهیهایشدرسالهایاخیربه
شدت افزایش پیدا کرده است .پژمانفر تصریح
کرد:مامستنداترابهصورتکاملبهدستگاه
قضاییارائهکردیم.
وی با بیان این که ادعــای وزیر اقتصاد مبنی
بر عملکرد خوب شرکت ایرانایرتور بعد از
واگـــذاری درســت نیست گفت :ایــن شرکت
در سالهای  ۹۴تا  ۹۶هیچ نوع اظهارنامه
مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات
ندادهاست!طبقحسابرسیموسسههوشیار
ممیز این شرکت در سال  ۴۴۱ ،۹۴میلیارد
ریــال زیـــانده ،در ســال  ۳۸۹ ،۹۵میلیارد
ریال زیانده و در سال  ۹۳هم به همین میزان
زیانده بوده است .وی گفت :متأسفم که آقای
دژپسند همان نامه آقای پوری حسینی رئیس
سابق سازمان خصوصیسازی درباره شرکت
ایرانایرتوروروندواگذاریراامضاکردهاست.

گزارشرویترزازافزایشفروشمشتقاتنفتیایران
خبرگزاری رویترز با استناد به دادههای مربوط به ردیابی نفتکشها و همچنین محاسباتی در
این زمینه گزارش داده با وجود تحریمهای واشنگتن علیه تهران ،صدور مشتقات نفتی از ایران
افزایش یافته و به  ۵۰۰میلیون دالر در ماه رسیده است.به گزارش بی بی سی ،تحریمهای
یک جانبه آمریکا فروش مشتقات نفتی را کمتر تحت تاثیر خود قرار داده است؛ که از این میان
میتوان به محصوالتی نظیر نفت کوره و ال پی جی (گاز مایع) اشاره کرد.شرکت مشاوره
انرژی اف جی ای تخمین میزند که صادرات این محصوالت روزانه به  ۴۰۰تا  500هزار
بشکه رسیده باشد.صادراتی که در سال می تواند معادل شش میلیارد دالر از کاهش درآمد
نفتیکشورراجبرانکند.خریداراننفتعموماپاالیشگاههاهستندولیمشتریانمحصوالتی
نظیر نفت کوره و گاز مایع میتواند هزاران واحد صنعتی کوچک یا مسکونی را دربر گیرد.

عقبگرد یک درصدی بورس و 1.5
درصدی شرکت های کوچک
شاخص کــل بــورس تــهــران کــه چند روزی
بر موج نقدینگی با قــدرت رشد کــرده بود،
دیروز و با شروع به کار بازارهای جهانی و افت
محسوس قیمت های جهانی در اثر جنگ
تجاری ،دچار ریزش شد .میزان ریزش در
شرکت های کوچک و شاخص هم وزن بیشتر
از شرکت های بزرگ و شاخص ساز بود.

بازار خبر

پیشبینیکاهشقیمتخودرو
بهسطحفروردین
میزان -رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان
اینکههماکنونروندقیمتیدربازارخودروکاهشی
است پیش بینی کرد :روند کاهشی قیمت خودرو
ادامهیابدتاقیمتهابهسطحفروردینماهبرسد.

رشدقیمتطالیجهانی
مهر -پس از این که دیروز چین و آمریکا تعرفههای
وارداترابرایکاالهاییکدیگرافزایشدادندتقاضا
برای سرمای ه امن باال رفت و قیمت جهانی طال رشد
کرد .به طوری که تا بعد از ظهر دیروز با حدود 4دالر
افزایشبه 1524دالررسید.

موز ارزان شد
باشگاه خبرنگاران -رئیس اتحادیه میوه و سبزی
تهرانگفت:قیمتکنونیهرکیلوموزباکاهش۲۳
تا ۲۴درصدینسبتبههفتهگذشتهدرمیدانمیوه
وترهباربه ۱۰تا ۱۲هزارتومانرسیدهاست.

