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وضعیت نابسامان تولید و صنعت در 
سال های اخیر آنچنان وخیم شده که 
چیزی از این پیکــر نحیف باقی نمانده 
و اینک زنگ خطر تولید در کشــور به 
صدا درآمده اســت. در حالی که انتظار 
می رفت در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها«، بخش تولید مورد توجه 
ویژه قرار گیرد، این اتفاق نیافتاد و به گفته 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران؛  شاخص تولید صنعتی ایران طی 
مهرماه بــه دلیل کاهــش تقاضا و افت 
موجودی مواد اولیه  8.6 واحد افت داشته  
که زنگ خطری برای تولید در کشــور 
محسوب می شــود . به اعتقاد این فعال 
بخش خصوصی همچنین رشد شاخص 
کل تولید صنعتی شرکت های بورسی در 
مهر 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل 

مجدد، روند نزولی را آغاز کرده است. 
با استمرار این شرایط می توان انتظار 
داشت که در ماه های آتی شرایط برای 
بخش تولید و صنعت در کشور وخیم تر 
شود و حتی هزینه تولید کاالهای داخلی 
نسبت به اجناس وارداتی بیشتر شود. 
البته نمی توان از موضوع مهم نبود امکان 
صادرات تولیدات ایرانــی و در نتیجه از 
دست رفتن بازارهای صادراتی و جهانی 

نیز غافل شد. 

چرایی افت  شاخص تولید صنعتی 
در ایران

حمیدرضــا صالحی، عضــو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران 
درباره چرایی افت  شاخص تولید صنعتی 
ایران به »توسعه ایرانی« گفت: در حوزه 
تولید صنعتی، بحث قیمت تمام شــده 
کاالها و همچنین تسیهالت اختصاص 
یافته به این بخــش از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و در کنار آن مســاله 
واردات مواد اولیه و روابط مورد نیاز با سایر 
کشورها و همچنین مسائل بانکی جزو 
موارد بســیار مهم و موثر در حوزه تولید 
است. وی با اشاره به اینکه تولید در یکی از 
بدترین وضعیت های ممکن در دهه های 
اخیر قرار دارد، افزود: در سال های اخیر 
موارد دیگری که بر موضوع تقاضا تاثیر 
گذاشــته و موجب کاهــش تقاضا و در 
نهایت افت شاخص تولید صنعتی ایران 
شــده اســت، به نگرانی های مربوط به 
آینده و پیش بینی از شرایط تولید و بازار 
بازمی گردد. این فعال بخش خصوصی 
تاکید کرد: نبایــد فراموش کرد که بازار 
همیشــه به آینده نگاه دارد و باید توجه 
داشــت موضوع صادرات در بازارهای 
تولیدی و صنعتی ایران نیز بسیار مهم 
اســت و اگر نتوانیم در زمینه صادرات 
کاالها موفق شــویم، تولید برای داخل 
فایده ای نــدارد و هزینه آن باال می رود و 

این در حالی اســت که با وجود نداشتن 
صــادرات، همچنان درهای کشــور بر 
روی واردات باز اســت و بخش تولید و 
صنعت داخلی آســیب خواهند دید و 
اصوال به کشورهای دیگر اختیار فروش 
محصوالتشان در بازار ایران داده می شود 
و در مقابل صادراتی انجام نمی شود که این 
مساله سبب خواهد شد تا کاالی ایرانی 
برای بازار داخلی گران  تولید شود زیرا بازار 
رقابتی بین المللی از دست رفته و میزان 
تولید نیز افزایش نیافته تا هزینه تولید 
کاهش یابد در نتیجه کاالی ایرانی برای 
مصرف کننده داخلی گران تمام می شود. 
وی ادامه داد: درحالی که در بخش تولید و 

با صادرات می توان با تولیدکننده چینی، 
ترکیه ای و ... رقابت کرد. 

گران بودن تولید در ایران 
رئیــس کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانی تصریح کــرد: در این صورت 
 شــاخص تولید صنعتی ایران روندی 
صعودی می یابد. مجموع موارد یاد شده 
سبب شــده تا مهر 1400 این شاخص 
روند نزولی یابد. اکنون این بحث وجود 
دارد که قیمت تمام شده کاالهای ایرانی 
در حال افزایش است به طوری که یک 
کت و شــلوار ایرانی در مقایسه با کت و 

شلوارهای ترک و ... گران تر می شود.
وی عنوان کرد: از دالیل گران بودن 
تولید در ایران، جدا از تسهیالت ریالی ، 
موضوع نبود امکان صادرات به دنیا و به 
ویژه کشورهای منطقه است و همچنین 
مساله تورم انتظاری نیز بر این موضوع 
تاثیرگذار بوده زیرا ثبات در اقتصاد کشور 
وجود ندارد و در بسیاری از موارد مشاهده 
می شود برای خرید مواد اولیه مورد نیاز 
تولید برخی واردکنندگان تحت تاثیر 
تورم انتظاری و نگرانی از آینده نرخ ارز 
از فروش ســر باز زده و اجناس خود را 
نگه دارند و منتظر به سرانجام رسیدن 
مذاکرات برجام و... بمانند. صالحی گفت: 
مهمترین مساله  در این شرایط نبود ثبات 
در اقتصاد و نگرانی تولیدکنندگان و تجار 
و ... از آینده است و مولفه هایی مانند تهیه 
مواد اولیه، قیمت تمام شده تولید، عدم 
ارتباط با کشورهای همسایه و دنیا و نبود 
صادرات می تواند بر افت  شاخص تولید 

صنعتی ایران موثر باشد. 
تاثیر برجام و نپیوستن به FATF  بر 

کاهش تولید کشور 
وی درباره تاثیر بی ســرانجام بودن 
مذاکرات برجام و همچنین نپیوستن 
به FATF  بر میزان تولید گفت: صادرات 
بدون روابط بانکی میسر نیست و تولید 
در هر کشــوری زمانی موفــق خواهد 
بود که صادرات انجام شــود؛ در شرایط 
فعلی که درهای کشــور را برای واردات 
بازگذاشته ایم و اکنون 80 میلیون نفر 
جمعیت داریم و باید توجه داشت که فقط 
نمی توان برای این جمعیت تولید داخلی 
انجام داد زیرا تولید برای نیاز داخلی به 
صرفه نیست و حتما باید زمینه صادرات 

کاالهای ایرانــی را فراهم کنیم. زمانی 
تولید منطقی است که با سایر کشورهای 
منطقــه و دنیا روابط تجاری داشــته و 
بتوانیم کاال صادر کنیم و در مقابل اجناس 

و کاالهای مورد نیاز را وارد کنیم. 
صالحی اضافــه کرد: الزمــه انجام 
تجارت فرامرزی داشــتن روابط بانکی 
بین المللی اســت که اکنون به پیوستن 
به FATF گره خورده به عبارت بهتر اگر 
روابط بانکی برقرار باشد، صادرات کاالهای 
ایرانی نیز میسر خواهد شد و می توان بابت 
صادرات کاالهای درآمد ارزی کسب کرد. 
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی گفت: 
اکنون واردات نیز برای ما گران تر شــده 
زیرا به دلیل نپیوستن به FATF امکان 
انجام مبادالت بانکــی نداریم و هزینه 
مبادله کاالهای وارداتی باال می رود. در 
این صورت قیمت تمام شــده در تولید 
افزایش می یابد و در نهایت تولیدکننده 
دچار ضــرر و زیان می شــود زیرا امکان 
صادرات وجود نــدارد و همچنین بازار 
داخلی کشش خرید ندارد. وی گفت: در 
یک دهه اخیر و به ویژه سال های گذشته 
که مساله روابط بانکی وFATF  حادتر 
شده اســت به طوری که به عنوان یک 
ایرانی امکان بازکردن حساب در کشور 
عراق هم ممکن نیست بنابراین شاهد از 
دست دادن بازارهای فراوانی در منطقه 
بوده ایم به طــوری که بیش از 50 درصد 
از بازارهای جهانــی و منطقه ای ایران از 
دست رفته و کاهش یافته و ادامه این روند 
موجب ضرر فراوان بــر اقتصاد و تجارت 
فرامرزی کشور خواهد شد. برای نمونه 
عراق باز ار بزرگی اســت اما در سال های 
اخیر بخشی از این بازار را از دست داده ایم 
و شاهد هستیم که تجار و تولیدکنندگان 
ترکیه ای موفق تر عمــل می کنند زیرا 
مشکالت و محدودیت هایی تحریم ها، 
FATF، عدم حمایــت دولت همانند 

ایران را ندارند. 
راهکار بازگرداندن شاخص تولید 

صنعتی ایران به مسیر رشد 
وی با اشاره به راهکارهای بازگردان 
شاخص تولید صنعتی ایران به مسیر رشد 
و صعود توضیح داد: مشکالت صنعت و 
تولید ناشی از سیاست ها و راهبردهای 
کالن در دولت های مختلف وجود داشته 

و اکنون به دولت سیزدهم هم ارث رسیده 
است. به دولت پیشنهاد می کنم در درجه 
نخست توجه کند که مسائل و تصمیمات 
بین المللی می تواند روی اقتصاد تاثیر 
بگذارد بنابراین مذاکرات باید به گونه ای 
پیش رود که به گرفتن امتیازات اقتصادی 
ختم شــود. در جریان مذاکرات بهتر 
اســت از فعاالن بخــش خصوصی نیز 
استفاده شــود تا با امتیازگیری بیشتر 
در اقتصاد کشور گشــایش ایجاد شود. 
وی خاطرنشــان کرد: دولتمردان باید 
اصالحات اقتصادی را در دســتور کار 
قرار دهند و رانــت و یارانه های پنهان را 
به عنوان موانع بهبود و پیشرفت اقتصاد، 
حذف کنند؛ همچنین از ابزارهای الزم 
برای اقتصاد استفاده شود تا رونق به این 
بخش بازگردد و در نهایت موجب ایجاد 
ثروت عمومی شــود.به گفته این فعال 
بخش خصوصی، زمانی این اتفاق خواهد 
افتاد که رانت نباشد، یارانه ها به تدریج 
کم شده باشد، مداخله دولت در اقتصاد 
کاهش یابد، صادرات برقرار شود و روابط 
ایران با سایر کشورها خوب شده باشد و 
این مواردی است که دولت سیزدهم باید 
به آنها توجه و با برنامه ریزی چندساله آن 

را دنبال کند. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تولید در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد 

تولید در یکی از بدترین 
وضعیت های ممکن در 

دهه های اخیر قرار دارد. 
در سال های اخیر یکی از 

مواردی که موجب کاهش 
تقاضا و در نهایت افت 

شاخص تولید صنعتی ایران 
شده است، به نگرانی های 

مربوط به آینده و پیش بینی 
از شرایط تولید و بازار 

بازمی گردد

حمیدرضا صالحی در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: الزمه تجارت 
فرامرزی داشتن روابط 

بانکی بین المللی است که 
 FATF اکنون به پیوستن به
گره خورده است. اگر روابط 

بانکی برقرار باشد، صادرات 
کاالهای ایرانی نیز میسر 

خواهد شد و می توان بابت 
صادرات کاال، درآمد ارزی 

کسب کرد

خبر

کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه قیمت بسیاری از 
ســهام بازار به کف تاریخی و نقطه مطلــوب ارزندگی برای 
سرمایه گذای بلندمدت رسیده است، گفت: پیشنهاد می شود 
که ســهامداران به منظور جلوگیری از ضــرر احتمالی خود 
اقدام به سرمایه گذاری غیرمستقیم  و متنوع کردن پرتفوی 

سرمایه گذاری خود کنند.
»عرفان هودی« در گفت و گو با ایرنا به افت شاخص بورس 
در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: اکنون برای ارزیابی روند 
کلی بازار باید برخی از مؤلفه ها مورد بررســی قرار بگیرند تا 
بتوان به ارزیابی دقیق تری نسبت به وضعیت فعلی بازار دست 

پیدا کرد.
وی اظهار داشت: در دو ماه گذشــته و در بیشتر روزهای 
معامالتی شــاهد خروج پول حقیقی از این بازار بودیم اما از 

هفته گذشته و تحت تاثیر حمایت هایی که مسووالن از این 
بازار داشتند، بازار وارد مدار تعادل شــد اما دوباره از چند روز 
گذشته تحت تاثیر نگرانی سهامداران شاهد خروج نقدینگی 

از این بازار هستیم.
هودی خاطرنشان کرد: ســهامداران به صورت هیجانی 
در حال فروش سهام خود از این بازار هستند و طبیعی است 
زمانی که بازار سرمایه طی یک سال گذشته تجربه روند نزولی 
شــدیدی را دارد و فقط در برخی از شــرایط خاص وارد مدار 

صعودی شده است، خروج پول از بازار صورت بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بهتر است حمایت های 
صورت گرفته از بازار، کمک کننده بازگشت اعتماد سهامداران 
حقیقی به بازار باشد و شاهد حمایت ســهامدار خرد از روند 

معامالت این بازار باشیم.

وی گفت: در دو هفته گذشــته و تحت تاثیر حمایت های 
انجام شده از این بازار، نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی به 

سهام بزرگ و شاخص ساز ورود پیدا کرد.
توصیه به سهامداران

هودی به سهامداران توصیه کرد که به منظور جلوگیری 
از ضرر وزیان هــای احتمالی خود اقدام به ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم در بازار کنند و به طور حتم پرتفوی ســرمایه 

گذاری آنها متنوع باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه اتفاقاتی 
مثبت در بازار سرمایه در حال رخ دادن است و به زودی شاهد 
تاثیرگذاری آن در بازار خواهیم بود، گفت: تیمی که در رأس 
سازمان بورس حضور دارند از افراد برگزیده بورس کاال هستند 
که خــود مخالــف 100 درصدی قیمت گذاری دســتوری 

هستند و بارها مقاومت شــدیدی را در مقابل این اقدامات از 
خود نشان دادند.

به گفته وی، این اتفاق به عنوان نکته ای مثبت در بازار تلقی 
می شود که امیدواریم در بازار ادامه پیدا کند.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته ای که گذشت )چهارشنبه، ۲6 آبان ماه( با 46 هزار واحد 
کاهش نســبت به هفته قبل به عدد یک میلیون و 410 هزار 
واحد رسید؛ براین اســاس افت شاخص کل در هفته گذشته 

۳.۲ درصد بود.

کارشناس بازار سرمایه:

 بورس به کف تاریخی و نقطه مطلوب سرمایه گذاری رسیده است 

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

سهم ۱۹ درصدی تجارت ایران 
با اتحادیه اروپا

اتاق بازرگانی 
ایران- تجارت ترکیه 
و ایران با اتحادیه اروپا 
طی ۹ ماه گذشــته از 
سال ۲0۲1 به ترتیب 
11۳ میلیــارد یورو و 

۳.4 میلیارد یورو بوده است که نشان می دهد ترکیه 
۳۳ برابر بیشتر از ایران با اروپا تجارت داشته است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی میزان تجارت مشترک میان ایران و اتحادیه 
اروپا پرداخته و برای مشخص شدن میزان فاصله 
ایران با اهداف کالن در نظر گرفته شده، این آمار را 

با تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا مقایسه کرده است.
بر این اساس، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا 
)۲۷ کشور( در ۹ ماه گذشته از سال ۲0۲1، به رقمی 
در حدود ۳.4 میلیارد یورو رسیده است.داده های 
مرکز تجارت اروپا نشان می دهد که طی این مدت، 
ارزش صادرات کاالیی کشورهای اروپایی به ایران 
معادل ۲ میلیارد و ۷۲0 میلیون یورو بوده و در مقابل، 
از ایران نیز کاالهایی به ارزش 6۳۲ میلیون یورو به 
اروپا صادر شده است. به این ترتیب، وضعیت تجارت 
ایران و اروپا در مدت ۹ ماه سال ۲0۲1، تراز منفی ۲ 

میلیارد یورو را برای ایران نشان می دهد.

عرضه تخم مرغ وارداتی به بازار
مهر- دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان 
تهران گفت: توزیع وارداتی تخم مرغ ترک شــروع 
شده و با قیمت 41 هزار تومان به دست بنکدار می 
رسد و در بازار با قیمت 4۲ تا 4۳ هزار تومان فروخته 

می شود.
قاسمعلی حســنی در مورد وضعیت بازار مواد 
غذایی اظهار کرد: بازارهای 144 گانه کشور تا هشتم 
آذر ماه در یک دوره انتظار به ســر می برد و خرید و 
فروش از ســوی بنکداران در رکود است و منتظر 
کاهش قیمت ها هســتند.دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی استان تهران افزود: دوران انتظار کاهش 

قیمت با گشایش های ارزی در اذهان کسبه است.
وی در مورد وضعیت قیمت ها، گفت: فعاًل هیچ 
گونه افزایش قیمتی نداریم زیرا بازار کشش ندارد 
و کاالها از نظر قیمتی اشباع شده اند و جایی برای 

افزایش قیمت نیست.
    

 باران گوجه فرنگی را 
گران کرد

ایسنا- رییــس 
ملــی  یــه  د تحا ا
محصوالت کشاورزی 
علت افزایش قیمت 
گوجه فرنگی و سیب 
زمینی را بارش های 

اخیر دانســت و گفت که این بارش ها منجر شد تا 
بخشی از محصوالت آســیب ببینند و ورود آنها به 

بازار با کندی انجام شود.
سیدرضا نورانی در پاســخ به این سوال که آیا 
افزایش صادرات قیمت گوجه فرنگــی را باال برده 
است یا خیر؟ گفت: صادرات  میوه و تره بار آزاد است 
و مشکل قانونی برای آن وجود ندارد. میزان صادرات 
، افزایش یا کاهش آن هم بایســتی توسط گمرک 
اعالم شود.وی ادامه داد:شاید صادرات نقش بسیار 
کوچکی در افزایش قیمت ها داشته باشد اما قطعا 

دلیل اصلی نیست.
    

پاکستان: توافق تجارت پایاپای 
با ایران حاصل شد

تسنیم- مقامات 
پاکســتان از توافق 
این کشــور بــا ایران 
درباره تجارت پایاپای 
به منظور حل مشکل 
نبود کانال های بانکی 

خبر دادند.کمیته دائمی بازرگانی مجلس سنای 
پاکستان روز پنجشنبه از توافق اسالم آباد و تهران 
در مورد تجارت پایاپای مطلع شده است.این توافق 
را صالح فاروقی، معاون وزیر بازرگانی پاکستان در 
پاسخ به سؤال ســناتور فیدا محمد بیان کرد. این 

جلسه به ریاست سناتور زیشان خانزاده برگزار شد.
صالح فاروقــی در اظهارات خــود تأکید کرد: 
به دلیل نبود کانال هــای بانکی با ایــران، برخی 

مشکالت در تجارت با تهران وجود دارد.
وی گفت: موضوع تجــارت پایاپای با ایران حل 
شده است.وی در ادامه گفت: اجرای توافق تجارت 

پایاپای با ایران تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی پاکســتان به کمیته سنا 
تأکید کرد که قرار گرفتن نام این کشور در لیست 
خاکســتری FATF هیچ تأثیری بــر صادرات 

پاکستان ندارد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز با بیان اینکه 
برای جلوگیری از افت فشــار پارس جنوبی به 
کمپرسور نیاز داریم، گفت: اگر قرار بود گازرسانی 
نکنیم باید 5 میلیون بشکه نفت را در داخل کشور 

مصرف می کردیم.
حمیدرضا عراقی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اینکه چرا ممکن است ما به واردکننده گاز تبدیل 
شــویم، اظهار داشــت: حداقل نیاز برای اینکه 
مخازن پارس جنوبی افت پیدا نکند و به میزان رقم 
قبلی تولید برسد، کمپرسور است و در غیرمیادین 
مشترک نیز نیاز به اکتشــاف و سرمایه گذاری 
داریم، اگر سرمایه گذاری نکنیم افت فشار داریم و 
واقعا ممکن است احتیاج به واردات داشته باشیم. 
وی افزود: از سوی دیگر صرفه جویی در کشور 

ما فقط شعار است ما قانون صرفه جویی داریم ولی 
بستر آن باید فراهم و اجرا شود، صرفه جویی در 
نیروگاه ها، صنایع و بخش خانگی باید بر اساس 

استاندارد و تکنولوژی بین المللی اجرایی شود.
مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز با بیان اینکه 
همه مشکالت گاز مربوط به افت فشار نیست، به 
لحاظ نوع مصرف هم مشکل داریم، گفت: ما اکنون 
به جای ذخیره انرژی آن را هدر می دهیم، یعنی 
گاز را هم مردم و هم نیروگاه ها بد می سوزانند، زیرا 

همواره گفته شده گاز زیاد داریم.

تحریم ها هم در مشکالت گازی 
مقصرند؟

وی با اشاره به تاثیر تحریم بر بروز مشکالت 

کمبود گاز تصریح کرد: در بخشــی که نیاز به 
کمپرســور و صرفه جویی مطابق استاندارد 
دنیا داریم، تحریم تاثیر داشته، هر قدر با دنیا 
تعامل بیشتری داشته و تکنولوژی جدیدتر در 
ارتباط با صرفه جویی و اکتشاف داشته باشیم، 
مشکالت کمتر می شود ولی اینکه گفته شود 
با لغو تحریم تمام مشــکالت حل می شــود، 
صحیح نیست. باید همه عوامل را یکجا در نظر 
بگیریم عدم مدیریــت، و صرفه جویی باضافه 
تحریم تاثیر دارد، بعبارت دیگر همانگونه که 
نمی توانیم فقط تحریم هــا را موثر بدانیم، به 
همان میزان هم نباید کامال بی تاثیر انگاشته 

شوند.
عراقی یادآور شد: باید بدانیم هم مدیریت بد 

هم تحریم ها ایجاد مشکل می کنند، بنابراین 
باید بدانیم در این رابطــه چند درصد تحریم 

و چند درصد مدیریت و فرهنگ موثر است.
 اگر گاز وارد می کردیم 

به راحتی مصرف نمی کردیم
وی با بیان اینکه می توانیم ۲0، ۳0 درصد 
گاز را بهینه مصرف کنیم، گفت: اما اگر گاز را 
از ابتدا وارد می کردیم قطعا به راحتی مصرف 
نمی کردیم، پس باید کمک کنیم مصرف بهینه 
انرژی در تمام ابعاد خانگی و صنایع؛ قانون را 
رعایت کنیم، از ســوی دیگر تکنولوژی مورد 
نیاز را وارد کنیم، اکتشاف جدید داشته باشیم 
و هم اینکه نگذاریم پارس جنوبی بیش از این 

افت تولید داشته باشد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز:

 ممکن است واقعا واردکننده گاز شویم


