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خبر اقتصادی

 بازارهای صادراتی خرمای ایرانی
در حال کوچک شدن است

اقتصاد آنالیــن - دبیر 
انجمن ملی خرمای ایران 
معتقد اســت؛ هــر چند 
محصوالت مزیت دار ایرانی 
همواره در بازارهای خارجی 

مشتریان خود را داشــته اســت اما، افزایش نرخ تورم 
به گونه ای است که دیگر نمی توان آن را به واردکنندگان 
تحمیل کرد و باید آماده افت بیشتر صادرات با افزایش 

تورم باشیم.
مقداد تکلوزاده با اشاره به میزان تولید خرمای کشور 
در سالجاری، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته 
افزایش تولید خرما داشته ایم و میزان آن به یک میلیون و 

۳۰۰هزار تن رسیده است.
وی ادامه داد: این افزایش تولید در حالی بوده است 
که در استان های خرما خیر کشــور مانند سیستان و 
بلوچستان و بوشهر بخشی از محصول تحت تاثیر سیل و 

بارندگی های شدید و بی موقع از دست رفته است.
    

تضاد منافع، ماسک را به مدیری 
خطرناک برای توئیتر تبدیل می کند 

قرن نو- منافع تجاری 
ایالن ماســک در تضاد با 
مفهــوم »آزادی بیــان 
مطلق« قــرار دارند که او 
مدعی آن است و این تضاد 

منافع، ماســک را به مدیری خطرناک برای توئیتر 
تبدیل می کند.

خرید توئیتر توسط میلیاردر معروف ایالن ماسک، 
آتشی به جان این شــبکه اجتماعی انداخته است. 
ماســک البته پیشــتر در رابطه با چنین وضعیتی 
هشدار داده بود و در توئیتی صراحتاً اظهار داشت که 
»لطفاً توجه داشته باشید که توئیتر در ماه های آینده 
کارهای احمقانه زیادی انجام خواهد داد« استعفای 
دســته جمعی و اخراج گروهی کارمنــدان توئیتر، 
بسته شــدن دفاتر این شــرکت، کاهش قابل توجه 
آگهی های تبلیغاتی و افزایش حســاب های جعلی، 
همه و همه نگرانی ها درباره فروپاشــی قریب الوقوع 
این شبکه اجتماعی را برانگیخته است؛ فروپاشی ای 
که جلوگیری از آن، تنها یک راه دارد و آن این است که 

ایالن ماسک خودش را اخراج کند.
    

قدرت خرید مردم نسبت به سال۹۵ 
چه قدر کاهش یافته؟

اتــاق بازرگانی تهران 
در گزارشــی با بررســی 
شــاخص های اقتصادی 
مهرمــاه از افــت ۲۰ 
درصــدی تراکنش ها به 

قیمت های ثابت سال ۹۵ نسبت به آن سال خبر داد.  
این شاخص به این معناست که با حذف اثر تورم از ارقام 
تراکنش ها، رقم واقعی تراکنش ها نسبت به سال ۹۵، 
۲۰ درصد کاهش یافته است که به معنای کاهش قدرت 

خرید مردم است.
براساس این آمار، روند نزولی کل تراکنش های خرید 
)موبایل- اینترنتی- پایانه فروشــگاهی( از مرداد سال 
۱۳۹۹ آغاز شده است. همچنین افت کل تراکنش ها به 
نسبت سال ۹۵ از رقم منفی ۲۵/۶ درصددر شهریورماه 
به ۲۰/۵ درصد در مهرماه رسیده است که بهبود اندکی 
را نشان می دهد. همچنین بررسی ها از وضعیت خرید 

اینترنتی در مهر ماه امسال نشان می دهد
در این ماه حــدود ۹۶ هزار میلیــارد تومان خرید 
اینترنتی انجام شده که سهمی حدود ۱۳/۶درصد از کل 
تراکنش ها دارد. همچنین در هفت ماه نخست امسال 
حدود ۶۳۴ هزار میلیارد تومــان خرید اینترنتی انجام 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ 

درصدی را نشان می دهد.
    

 سقوط آزاد بورس
در نخستین روز هفته

بورس افت بی سابقه و 
بیش از ۲۰ هزار واحدی را 
تجربه کرد. شــاخص کل 
بورس پس از آن که در هفته 
گذشــته روند اصالحی را 

طی کرد و دوباره سبزپوش شد، در نخستین روز هفته 
جاری ســقوط خیره کننده ای را به ثبت رساند و با افت 
۲۰ هزار و ۲۵۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۹۳ هزار 
و ۳۱۶ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز امروز ۳ هزار و 
۴۱۸ واحد افت کرد و به عدد ۳۹۸ هزار و ۴۷ واحد رسید.

نمادهای شاخص ساز فوالد، فملی، شبندر، شتران، 
شپنا، شپدیس و شستا امروز سرخ پوش بودند و نمادهای 
خگستر، شپنا، شتران، سآبیک، خساپا، خودرو و شستا از 

جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.
در فرابورس شاخص ۱۳۲.۶۰ واحد افت کرد و به عدد 

۱۸ هزار و ۳۴۵ واحد رسید.

بانک مرکزی با هدف مهار قیمت ارز 
در بازار برنامه ای را از دیروز به مرحله 
اجرا گذاشــت تا بتواند به کسانی که 
متقاضی خرید ارز هستند، جایگزینی 

را معرفی کند. 
 این جایگزین البته اوراقی اســت 
که به اوراق ارزی شهرت دارند. افراد 
در این قالب می توانند نسبت به خرید 

چهار هزار دالر اقدام کنند. 
هرچند رئیــس کل بانک مرکزی 
این ابزار را ابزاری تازه عنوان می کند اما 
در دوره احمدی نژاد نیز با هدف مهار 
تقاضا در بازار ارز، اوراق ارزی به مردم 
فروخته شد اما در نهایت بازپرداخت 
ریالی این اوراق اعتمادها را از بین برد. 
این تنها سیاست احمدی نژاد نیست 
که در دولت رئیسی اجرایی می شود. 
رئیسی بخش مهمی از الگوهایش را 
از دولت احمدی نژاد برداشــته است. 
از ســاخت مســکن در قالب نهضت 
ملی مســکن تا وعده ایجاد اشتغال 
و همچنین افزایش یارانــه با اجرای 
سیاست شــوک درمانی و حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی. 
 بســیاری از افــراد و دارنــدگان 
ســرمایه های خرد در تالش هستند 
تا بــرای مصون نگه داشــتن دارایی 
خود از دستبرد تورم نسبت به خرید 
ارز و ســکه اقدام کنند. این دو کاال به 
واسطه داشــتن قدرت نقدشوندگی 
باال، در دوره های تورمی با اقبال مردم 
روبرو می شوند.  بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، فــروش اوراق گواهی ارزی 
سه ماهه و معاف از مالیات است، صفر 
بودن حق الوکاله  تسویه نقدی )ریالی( 
و همچنین امکان تحویل فیزیکی ارز 

از ویژگی های آن اعالم شده است. 
حداقل و حداکثر میــزان خرید 
اوراق توسط هر شــخص حقیقی به 
ترتیب معادل ریالــی ۱۰۰۰ دالر و 
۴۰۰۰ دالر اســت. ضمناً با توجه به 
محدودیت عرضه اســکناس کمتر از 
۱۰۰ دالر، مبالــغ گواهی های مزبور 
مضاربی از معادل ریالــی ۱۰۰ دالر 

قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار 
تنها به »ریــال« خواهد بــود. بانک 
مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، 
نسبت به تأمین ارز )دالر( و نگهداری 
آن تا زمــان سررســید اوراق اقدام 

می کند.

پیش از این نیز بانــک مرکزی با 
معرفی اوراق سکه درصدد مهار تقاضا 
در بازار سکه برآمد. معاف بودن اوراق 
سکه از مالیات نیز نقطه قوت این طرح 

اعالم شده بود . 
 گزارش میدانی خبرنگار »توسعه 
ایرانی« از ســطح شهر نشان می دهد 
در اولیــن روز عرضه اوراق بــازار ارز 
دستخوش تغییر خاصی نشده است. 
بســیاری از صرافان در پاسخ به این 
ســئوال که آیا بازار ارز با تغییر میزان 
تقاضا روبروست؟ می گویند این ابزار 
تنها می تواند تقاضای سرمایه گذاران 
را پوشش دهد و بی تردید کسانی که 
قصد خروج از کشور را دارند، مشتری 

این اوراق نخواهند بود .
علی صالح  آبادی گفته، افرادی که 
نگران نوسان در بازار ارز هستند و به 
این دلیل خرید ارز انجام می دهند باید 
بدانند که با ابزار جدید می توانند اوراقی 
را که منتشر می شود خریداری کنند 
و دیگر نگرانی از این جهت نداشــته 
باشــند. خریداران در سررسید های 

مشخصی می توانند اوراق را به بانک 
مرکزی بفروشند.

رئیس کل بانک مرکــزی تاکید 
کرده که در سال جاری به دلیل اینکه 
ارز ترجیحی حذف شــده و دیگر این 
نوع را ارز نداریم حجــم عرضه های 
بانک مرکزی در بازار بیشــتر شده و 
از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا 

کرده است.

کارشناسانچهمیگویند؟
حسین ســالح ورزی، کارشناس 
اقتصادی درباره اثرگذاری اوراق ارزی 
بانک مرکزی در توییتر نوشته است: 
اوراق ارزی بانک مرکزی وقتی به داد 
بازار ارز خواهد رســید که سه شرط 

داشته باشد. 
وی گفته اســت: عــدم مداخله 
ســاختاری و قیمتــی در بــازار ارز، 
اهتمام جدی به اصالح مالیه عمومی 
نمایش اراده سیاسی در بهبود روابط 
بین الملل، سه شرطی هستند که باید 

پشتیبان ان باشند. 

از سوی دیگر وحید شقاقی شهری، 
کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با 
خبرآنالین درباره ابــزار جدید بانک 
مرکزی برای مهار و کنتــرل بازار ارز 
و فروش اوراق ارزی می گوید: بســته 
اجرایی بانک مرکــزی، راهکارهای 
گذرا و کوتاه مدت است. به عبارتی، حل 
مساله نیست و صرفا ما می توانیم به آن 
به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.

وی می افزاید: بانک مرکزی اعالم 
کرده که شــما ریال خود را بدهید و 

عمال اوراق ارزی برای سررسید سال 
آینده دریافت کنید و در آن سررسید 
هم به بانک مراجعه کنید و دالر خود را 

تحویل بگیرید.
او عنوان می کند: ایــن کار عمال 
بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط 
کنونی اســت که به بازار ارز مراجعه 
نکنند. به این شکل، هم جلوی التهاب 
در بازار ارز گرفته شــود و هم این که 

نقدینگی عمال جمع شود.
این کارشــناس اقتصادی تاکید 
می کند: این ها عمال راهکار نیســت، 
ایجاد یک وقفه و گرفتن یک فرصت 
زمانی اســت تا التهــاب تاحدودی 

فروکش کند.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس 
پولی درباره تاثیر انتشــار اوراق ارزی 
توســط بانک مرکزی نیز به اکوایران 
گفت که نکتــه اول اعتمــاد مردم و 
عامالن اقتصادی به اوراق ارزی است، 
برای مثال در دولــت دهم )دوره دوم 
احمدی نژاد( اوراق ارزی منتشر شد 
که مردم نیز اعتمــاد کردند و هنگام 

بازپرداخــت دولــت تصمیم گرفت 
بازپرداخت را برای همه به طور ریالی 
انجام دهد که اعتمــاد مردم را از بین 
برد و تــا مدت ها ابــزار اوراق ارزی را 

ناکارآمد کرد.
او در این باره ادامه داده، برای جلب 
اعتماد مردم انتشــار اوراق ارزی باید 
همراه با تضمین های مشخص باشد 
که البته چالش این ضمانت ها هم این 
اســت که درصورت وجود تالطمات 
ارزی ناشــی از انتظارات تورمی باال 
عمال امکان ایجاد تضمین هم از بین 

خواهد رفت.

تورممهارمیشود؟
مهمترین دلیل رشــد قیمت ارز 
را باید رشــد تورم ریالی از یک سو و 
همچنین نگرانی از آینــده و تیره تر 
شدن چشم انداز اقتصاد ایران از سوی 
دیگر دانست. بی تردید در سایه حل 
نشدن هر دو مشــکل این دو بحران 
همچنان به قوت خــود باقی خواهند 
ماند و در نتیجه شــاهد رشد فزاینده 
قیمت ها، حتی در صورت فروش اوراق 

ارزی خواهیم بود . 
 در عین حال مولفــه اطمینان به 
سیاســتگذار نیز باید مد نظر باشد. 
اطمینان به سیاست های ابالغی که در 
علم سیاست بدان سرمایه اجتماعی 
می گویند مساله مهمی است که باید 
مدنظر قرار گیرد. باید دید در چنین 
شرایطی مردم اطمینان الزم و کافی 
را برای خریــد اوراق ارزی دارند و در 
عین حال خرید این اوراق می تواند به 
مهار تقاضا منجر شــود . کارشناسان 
متعــددی هســتند کــه معتقدند 
تقاضای ارز در ایران به کف رســیده 
اســت. کاهش قابل توجــه واردات و 
همچنین بســته بــودن منافذ برای 
خرید ارز زیاد از سوی سرمایه گذاران 
دالیلی است که بدان استناد می کنند. 
در چنین شــرایطی باید دید دولت 
ســیزدهم برای مهار تورم به صورت 
عمومی چه تدبیری می اندیشد و آیا 
تالشی برای تدوین بودجه انقباضی 
و حــذف هزینه هــای سرســام آور 
 غیرضــروری در قالــب ایــن الیحه 

خواهد کرد؟ 
 کارشناســان می گوینــد ایران 
نیازمند اصالحات ساختاری در حوزه 
اقتصاد اســت اما مهم این اســت که 
جراحی اقتصادی بایــد از بدنه دولت 

آغاز شود. 

اجراییکیدیگرازسیاستهایارزیاحمدینژادتوسطدولترئیسی؛

فروش اوراق ارزی برای مهار بازار
هانیهعسگری

هرچندرئیسکلبانک
مرکزیاوراقارزیراابزاری

تازهعنوانمیکندامادر
دورهاحمدینژادنیزبا

هدفمهارتقاضادربازار
ارز،اوراقارزیبهمردم
فروختهشدودرنهایت

بازپرداختریالیایناوراق
اعتمادهاراازبینبرد

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
واردات خودروهای خارجی باید به اجرا برسد تا بتوانیم انحصار 
را بشکنیم و ذره ای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور هستند 

پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.
غالمرضا مرحبا در گفت وگو با ایلنا درباره تامین ارز برای 
واردات خــودرو در حالی که گفته می شــود بانک مرکزی 
در تامین ارز برای کاالهای اساســی با مشکل مواجه است، 
اظهار داشت: مشکل تامین ارز برای کاالهای اساسی را تایید 
نمی کنیم اما این فیلمی که تولیدکنندگان خودرو در داخل 

بازی می کنند، تکرار شده و دیگر حنای آنها رنگی ندارد.  
وی تاکید کرد: ایــن ادعا کــه ارز واردات خودرو تامین 
نشده و هنوز ارز منشا را نداریم و بانک مرکزی در این زمینه 

تناقضاتی دارد، نمایش هایی اســت که خودروسازان اجرا 
می کنند.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: واردات 
خودروهای خارجی باید به اجرا برســد تا بتوانیم انحصار را 
بشکنیم و ذره ای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور هستند 

پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.  
مرحبا با بیان اینکه باید اولین محموله  خودروهای خارجی 
را وارد کشور کنیم و ارز آن تامین می شود، ادامه داد: تامین ارز 
خودروهای وارداتی قانون است و دستگاه های مربوطه باید به 
این قانون عمل کنند. امیدوارم تا پایان امسال اولین محموله 
وارد کشور خواهد شد و از انواع خودروهایی باشند که طبقات 

متوسط امکان دسترسی به آن را داشته باشند.

وی همچنین درباره راه اندازی رمز ریال و شروع به کار آن 
اظهار داشت: رمز ریال همان ریال دیجیتال است و آیین نامه 
و شرایط استفاده و کارکرد آن را بانک مرکزی اعالم خواهد 
کرد و طبیعتا از طریق سامانه هایی قابل استفاده خواهد بود و 
مردم دیگر با گرفتاری های پول فیزیکی مواجه نخواهند بود.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: در حال 
حاضر کارت اعتبــاری بین المللی در کشــور وجود ندارد و 
کارت های بانکی هم از ســپرده بانکی استقاده می کنند اما 
در بحث رمز ریال همان ریالی کــه در اختیار دارید ماهیت 

دیجیتال پیدا می کند.
مرحبا با بیان اینکه استفاده از مرز ریال راحت تر و امن تر 
اســت، گفت: نمونه ای از مزیت های رمز ریال این است که 
با ورود رمز ریال مشکل وجود ریال های تقلبی در بازار حل 
می شــود و دیگر انگیزه ای برای تولید ریال تقلبی نخواهد 
بود. از دیگر مزایای رمز ریال اســت که مشکالت مرتبط با 
بحث خزانه داری و حمل و نقل و جابه جایی پول فیزیکی را 

نخواهیم داشت.   

وی تاکید کرد: الزم نیست همه مردم از رمز ریال استفاده 
کنند و صحبت از رمز ریال برای جابه جایی ها و تراکنش های 
خرد نیست بلکه صحبت از حسابداری و بانکداری کالن در 
اقتصاد کالن است. ارقام های درشــت و قابل توجهی بین 
دســتگاه ها یا بین بانک ها در حال جابه جایی اســت که با 
وجود رمز ریال این انتقاالت بســیار سهل تر انجام می شود 
و همچنین با رمز ریال فیزیک پول کمتر چاپ خواهد شد و 

هزینه های دولت را کاهش می دهد.

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس:

مردم پول بنز را می دهند، تیبا می خرند

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید بیرون آوردن آمار 
صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه های 

گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد.

یحیی آل اســحاق در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در 
ماه های گذشــته با توجه به برخی مشــکالتی که در رابطه 
با مسائل حسابرســی و تبادالت گازی در صادرات به عراق 
وجود داشت بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط 
به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی ترین دالیل 
کاهشی شــدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین 

حوزه می شود.
وی با بیان این که برخی مشکالت داخلی در اقتصاد ایران 
نیز همچنان در مســیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، 
بیان کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی و 
همه جانبه سیاسی، فرهنگی و مذهبی بازار عراق همواره برای 
تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی به حساب می آمده است. با 

این وجود اما برای حفظ آمارهای صادراتی به عراق و افزایش 
آن نیاز به برطرف شــدن برخی مشــکالت و محدودیت ها 

احساس می شود.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و عراق ادامــه داد: کاهش 
محدودیت های بروکراسی، اعمال سیاست های حمایتی در 
حوزه هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای 
بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است 

که به ما کمک می کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم.
آل اسحاق با بیان این که رسیدن به هدف گذاری تجارت 
مشترک ساالنه ۲۰ میلیارد دالری با عراق ممکن خواهد بود 
توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این است 
که با حضور قدرتمند می توان تا پایان سال جاری صادرات به 
عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دالر رساند تا بدین ترتیب کاهشی 
ثبت نشود. برای رســیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد 
همکاری های همه جانبه دولت ها و البته فعال شدن ظرفیت 

شرکت های بخش خصوصی باشیم.
وی با اشاره به برخی تحوالت ثبت شده در اقتصاد عراق در 

سال های گذشته تصریح کرد: عراق در سال های اخیر توانسته 
میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد 
تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود 
۱۱ میلیارد دالر رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که 
به زودی عراق به یکی از اصلی ترین مقاصد ســرمایه گذاری 
زیرساختی و عمرانی تبدیل می شود و در چنین شرایطی ما 
باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، 

عربستان سعودی و اروپا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: پیش بینی ما این 
است که تا ۱۵ ســال آینده فرصت ها برای سرمایه گذاری در 
عراق بســیار باال خواهد بود در چنین شرایطی شرکت های 
ایرانی باید از مزیت همســایگی و ارتباطات گســترده خود 
نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکالتی که در سال های 
گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت های اروپایی برای 
سرمایه گذاری تردیدهایی دارند اما با کنار رفتن این تردیدها 
فضای رقابتی شــدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید 

تالش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند.

ازسویآلاسحق؛

دالیل کاهش صادرات ایران به عراق اعالم شد

گزارش


