دالیل افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته

اخبار

خبرهای خوب برای بازار ارز

آلاسحاق :در حوزه اقتصاد
اسالميو انقالبي عمل نکرديم

وزير اس��بق بازرگان��ي در تحليلش از
بيانيه گام دوم انقالب درباره اينکه چرا
اقتصاد اي��ران مثل بخشهاي علميو
نظاميرشد نکرده گفت :اشکال مديريت
اقتصاد کشور طي سالهاي گذشته اين
بوده که در اقتصاد ،اس�لاميو انقالبي
عم��ل نکردي��م واز مدله��اي غربي
اس��تفاده کردهاي��م .در آس��تانه ورود
جمهوري اس�لاميايران به دهه پنجم
انق�لاب اس�لامي ،حض��رت آيت اهلل
العظميامام خامن��هاي (مد ظله) رهبر
معظم انقالب اسالميدر بيانيه مهم و
راهبردي موسوم به «گام دوم انقالب»
خطاب به ملت ايران بهويژه جوانان ،به
تبيين دستاوردهاي شگرف چهار دهه
گذشته پرداخته و توصيههايي اساسي
بهمنظور «جهاد بزرگ براي س��اختن
ايران اسالميبزرگ» ارائه فرمودهاند.
يحيي آلاس��حاق وزير اسبق بازرگاني
در گفتوگ��و با تس��نیم ،در تحليلي از
بيانيه گام دوم انق�لاب ،دليل آنچه را
اقتصاد کش��ور همتراز بخشهاي ديگر
مانند علميو نظاميموفق نبوده است،
عدم اجراي مديريت جهادي ،انقالبي
و اس�لاميدر اقتصاد ميداند و معتقد
اس��ت که در حوزه اقتصادي ،اس�لام
را دور زدهاي��م و از مدله��اي غرب��ي
استفاده کردهايم.
اولین نشست تعیین دستمزد ۹۸
یکشنبه تشکیل میشود

نشست ش��وراي عالي کار براي تعيين
دستمزد سال آينده يکشنبه هفته آينده
برگزار ميش��ود.به گزارش مهر ،اولين
نشست ش��وراي عالي کار با دستور کار
«تعيين حداقل دس��تمزد  »۹۸کارگران
يکش��نبه هفته آينده ( ۵اسفند  )۹۷در
محل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
با حضور نمايندگان کارگري ،کارفرمايي
و دولت برگزار ميش��ود.حداقل حقوق
کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در
ش��وراي عالي کار که به رياس��ت وزير
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي تش��کيل
ميشود ،تعيين ميش��ود.بر اساس اين
گزارش ،مذاکرات براي تعيين دستمزد
عموما در يک جلس��ه شوراي عالي کار
به نتيجه نميرس��د و پس از چانه زني
ش��رکاي اجتماعي در چندين نشست،
در نهاي��ت در روزهاي پاياني اس��فند و
در نشس��ت نهايي اين ش��ورا ،حداقل
دس��تمزد س��ال آينده تعيين و از سوي
وزير کار به عنوان رئيس شوراي عالي
کار براي اجرا ابالغ ميشود .در نشست
هفت��ه گذش��ته «کارگروه دس��تمزد»
ش��وراي عالي کار ،هزينه سبد معيشت
به استناد گزارشات مراجع رسميآماري
اس��تخراج و در نهايت ميانگين هزينه
زندگ��ي ماهيانه يک خان��وار  ۳.۳نفره
 ۳ميلي��ون و  ۷۶۰هزار توم��ان تعيين
ش��د .هزينه سبد معيش��ت و نرخ تورم
اعالمياز سوي مراجع آماري به عنوان
دو پارامتر مهم در تعيين دستمزد و چانه
زني نمايندگان کارگ��ري و کارفرمايي
مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.سال
گذش��ته نيز در نشس��ت اين کارگروه،
هزينه معيش��ت خانوار حدود  ۲ميليون
و  ۷۰۰هزار تومان تعيين ش��ده بود که
نش��ان ميدهد ،هزينه زندگي در سال
جاري نس��بت به س��ال گذشته بيش از
يک ميلي��ون و  ۸۰هزار تومان افزايش
داشته است.
 10هزار شغل در معرض تهديد

صدها نفر از صاحب��ان مغازههاي بازار
کوهک در اعتراض به دس��تور تعطيلي
اين بازار از سوي نيروي دريايي ارتش
و بنياد مس��تضعفان ،مقاب��ل اين بنياد
تجمع کردند.نماين��ده تجمع کنندگان
ب��ازار کوه��ک در توضي��ح داليل اين
تجمع گفت:ب��ازار کوهک در زميني به
مساحت  9هکتار در کنار پادگان نيروي
دريايي در منطقه رسالت واقع شده که
مدت  10سال است فعاليت ميکند.وي
با اش��اره به اينکه  10سال قبل کسبه
سنگ و س��راميک از منطقه بابايي در
نتيجه فشار شهرداري به کوهک منتقل
شدند گفت :اين زمين متعلق به نيروي
دريايي ارتش اس��ت و نيروي دريايي با
تماميکسبه اين بازار که حدود  2هزار
نفر هس��تند ،قرارداد بسته است.نماينده
تجمع کنندگان بازار کوهک با اش��اره
ب��ه اينکه نداجا هنگام عق��د قرارداد به
کسبه قول داده بود که هيچ محدوديت
و ممنوعيت��ي ب��راي کار در اي��ن بازار
وجود ن��دارد گفت :به همي��ن دليل در
اي��ن زمين که باير بود ،هزينه س��اخت
و س��از کردي��م و بي��ش از  50ميليارد
تومان صرف ساخت سوله و امکانات از
قبيل آسفالت و خدمات شهري کرديم.
وي با اعالم اينکه س��االنه  18ميليارد
توم��ان به نيروي درياي��ي ارتش اجاره
ملک ميدهيم گفت :در تمام  10سال
گذش��ته به موقع اجاره ملک را به نداجا
داده اي��م تا آنکه يک ب��اره نداجا به ما
هش��دار داد بايد ملک را تخليه کنيم و
هم��ه روزه پيامکهايي مبني بر تخليه
به ما ميدهند.

يک کارش��ناس اقتصادي ،با تش��ريح
دالي��ل افزايش قيمت ارز طي روزهاي
اخي��ر گفت :به لحاظ فني ،ارتباطي بين
 FATFو نرخ ارز وجود ندارد و برخي
تصميمات اتخاذ ش��ده اخي��ر ،منجر به
آرامش بازار خواهد ش��د .مجيد شاکري
در گفتگ��و با مه��ر ،در خصوص داليل
افزايش نرخ ارز طي هفته اخير در بازار
تهران گفت :دي��روز روز مهميبود که
بانک مرکزي بتواند روند افزايش��ي که
براي مدتي ادامه داشت را بشکند که با
رس��يدن به بعد از ظهر ،به اين موضوع
نزديکت��ر ش��د.اين تحليلگ��ر اقتصادي
افزود :بانک مرکزي چند بار ش��جاعانه
نرخ ارز را در صرافيهاي بانکي باال برد
و مانع از ايجاد آربيتراژ وس��يع بين نرخ
بازار و صرافي ش��د؛ همين که اين فهم
در بان��ک مرکزي وجود دارد که فروش
زير نرخ ارز نه تنه��ا باعث کاهش نرخ
آن نميشود؛ بلکه افزايش نرخ ارز را به
دنبال دارد ،بسيار عامل ارزندهاي است.
وي در ادامه گفت :در رسانهها روي اين
موضوع که سر رسيد شدن سپردههاي
يک س��اله (گواهي س��پردههايي که در
بهمن و اس��فند پارس��ال فروخته شد)
در اين مس��اله تاثير داشته است ،بحث
بسياري صورت گرفت؛ اما اين موضوع
نميتوان��د چندان در افزاي��ش نرخ ارز
موث��ر بوده باش��د؛ چراکه م��وازي اين
اثر افزايش��ي ،يک اثر کاهش��ي بسيار
مه��م در نقدينگ��ي داريم ک��ه کاهش
بدهي بانکها ب��ه بانک مرکزي بدون
ارتباط به موض��وع تهاتر بدهيها را در
برميگيرد.ش��اکري به عوامل افزايش
نرخ ارز در روزهاي گذشته اشاره کرد و
افزود :در چند روز اخير اخبار مهمينشر
يافت که بازار بسيار آنها را جدي گرفت؛
از جمله اي��ن اخبار ،حمله به خط حواله
کانادا توسط مقام قضايي در کانادا بود؛
در اي��ن موضوع پيش از آنک��ه با مقام
قضايي کانادايي طرف باش��يم ،با خزانه

داري آمريکا طرف هس��تيم؛ به نحوي
ک��ه اين اقدام کان��ادا ميتواند در ادامه
برنامه مبارزه با پولشويي در کازينوها و
موضوع چينيها باشد؛ اما به طور خاص
داليل��ي وجود دارد که نش��ان ميدهد
اين موضوع نميتواند بدون هماهنگي
با خزانه داري امريکا و مش��خصا براي
ضرب��ه زدن ب��ه کان��ال حوال��ه ايران
انج��ام گرفت��ه باش��د.اين کارش��ناس
اقتص��ادي اظهار داش��ت :اگرچه کانادا
خط فرع��ي کانال حواله ايران اس��ت؛
اما ب��ا توجه به کث��رت ايرانيان در اين
کش��ور و همچني��ن به اي��ن دليل که
تس��ويه برخي از کاالهاي اساس��ي در
کانادا انجام ميش��ود ،اين کانال اثرات
بسياري دارد که البته مهم تر از موضوع
کانادا ،اين اس��ت ک��ه صرافيهايي در
اين کش��ور م��ورد تهاجم ق��رار گرفتند
ک��ه صرافيهاي بزرگ��ي بودند و نقش
مهميرا در صرافان تهران داشتند و اين
مساله اثر جدي داشت.شاکري با اشاره
به نش��ر برخي ش��ايعات منفي در بازار
دب��ي ،گفت :ش��ايعاتي در دوبي مطرح

ش��د مبني بر اينکه قرار است در آينده
با برخي صراف��ان برخوردهايي صورت
بگيرد که اين منجر به ش��کلگيري جو
منفي شد؛ که اگرچه شايعه جدي نبود؛
اما صرافها اي��ن خبر را جدي گرفتند.
وي ادامه داد :خبر ديگري که روز بازار
اثر گذاش��ت ،ممنوعيت ري اکسپورت
ميعانات و فراوردهها از کردستان عراق
بود که نش��ان داد خزان��ه داري آمريکا
ي��ک تهاج��م را به س��مت منش��ا ارز
غيرنفتي آغاز کرده که به نظر ميرس��د
يک خط سازماندهي شده خبري وجود
دارد ب��راي اينکه موضوع ن��رخ ارز در
ته��ران را به موض��وع  FATFو عدم
تصويب پالرمو وصل کنند.اين تحليلگر
اقتصادي با تاکيد ب��ر اين که به لحاظ
فني واقعا در وضع موجود ارتباطي بين
ن��رخ ارز و  FATFوجود ندارد ،اظهار
داشت :بنابراين اينکه اين خط رسانهاي
تا اين حد شديد پيگيري ميشود نشان
ميدهد که انگيزههاي سياسي در داخل
ي��ا خارج درباره اين موضوع وجود دارد.
ش��اکري در ادامه با بيان اينکه به طور

نتيجه بررسي مرکز پژوهشها درباره برجام؛

اجراي الزامات« »FATFشرايط اقتصادي را بدتر ميکند

معاون سابق امور زيربنايي مرکز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالميبا اشاره به اينکه همانند
آمريکا و چين بايد از توافق پاريس خارج شويم
گفت :پيوس��تن ب��ه اليحه  FATFش��رايط
اقتص��ادي کش��ور را بدتر ميکن��د .محمدرضا
محمدخاني معاون س��ابق امور زيربنايي مرکز
پژوهشه��اي مجل��س ش��وراي اس�لاميدر
گفتوگ��و با فارس ،با اش��اره ب��ه اينکه توافق
پاريس بر اس��اس تحقيقاتي ک��ه انجام داديم
توافقي ب��ه معناي کلمه افتضاح اس��ت،گفت:
پيوس��تن به اين توافق منجر به کش��يده شدن
ترمز اقتصادي ايران ميش��ود.وي ادامه داد :ما
نيز مانند آمريکا بايد کام ً
ال شفاف با اين موضوع
برخورد کنيم و از اين توافق خارج ش��ويم.وي
تصري��ح کرد :آمريکا و چين از اين توافق خارج
ش��دند و روسيه نيز هرگز به اين توافق نخواهد
پيوست و جالب اينجاس��ت که عربستان براي
پيوس��تن شروطي را گذاش��ته است که اجرايي
نيس��ت به همين دليل من معتقدم ما نيز مانند
آمري��کا و چين بايد از اين توافق خارج ش��ويم.

محمدخان��ي با اش��اره ب��ه مباح��ث مربوط به
 FATFاظه��ار داش��ت FATF :ني��ز مانند
برجام شرايط کشور را بر هم ميزند به طوريکه
پذيرش ب��ي چون و چ��راي الزامات FATF
از توافق پاريس نيز بدتر اس��ت.اين کارشناس
حوزه انرژي خاطرنش��ان کرد :زماني که برجام
داشت تصويب ميش��د ما يک کار ويژهاي در
مرک��ز پژوهشهاي مجلس انج��ام داديم و در
آنجا رس��مًا اعالم کرديم که برجام کشور را در
سربااليي به صورت نيمکالچ قرار ميدهد که
نميتوانيم جل��و برويم و بلکه بالعکس ما را رو
ب��ه عقب باز ميگرداند؛ ام��ا در مورد FATF
ميگويند اين اليحه بسيار بدتر از برجام است.
هر چن��د که برخيها انتظار دارن��د ما از برجام
و  FATFتعري��ف کنيم.وي در پايان تصريح
کرد :ظاهراً براي برخي از مسئوالن اص ً
الآينده
اقتصاد ايران و ش��رايط کشور مهم نيست زيرا
پيوستن به  FATFميتواند ايران را در شرايط
بدت��ر از اين قرار دهد و ما نبايد خودمان طناب
دار را به گردنمان بيندازيم.
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طبيع��ي يک افزايش گ��ردش پولي در
ماه پاياني سال وجود دارد ،تصريح کرد:
هيچ کدام از عوامل مذکور چندان پايدار
به نظر نميرس��ند .البته اين موضوع به
اي��ن معنا نيس��ت که بع��د از پايان اين
موضوع��ات ،م��ا يک روند کاهش��ي يا
افزايش��ي را خواهيم داش��ت؛ اما اگر با
روند کاهش��ي مواجه نش��ويم ،معنايش
اين اس��ت که عوام��ل مقطعي ديگري
متولد ش��ده اند؛ که البته چنين عواملي
فعال متولد نشدهاند و ظرفيت تولدشان
کم است.وي افزود :اجزاي نقشه ارزي
ايران نش��ان ميدهد آمريکاييها براي
ايج��اد اخالل در نظ��ام ارزي ايران ،به
هس��ته س��خت برخورد کرده اند ،زيرا
اليههايي ک��ه ميتوانس��تند به راحتي
بردارند را برداشته اند.
دو خبر خوب بنيادين براي بازار ارز

شاکري اظهار داش��ت :نکته بعدي اين
است که ما دو خبر بنيادين خوب داريم
ک��ه روي بازار ارز اثر مثب��ت دارد؛ خبر
خوب اول ،موضوع بازار متش��کل ارزي

اس��ت .اي��ن ب��ازار يک ش��کل معمول
افزايش نرخ ارز ،يعني افزايش از طريق
افزاي��ش بازار فردايي (ب��ه اين معنا که
ن��رخ نق��دي ته��ران از روي فرداي��ي
محاس��به ش��ود) را تغيير خواه��د داد و
تعيي��ن نرخ تهرانازطريق دب��ي را نيز با
تغيير مواجه خواهد کرد که از اين بابت،
جلوي بس��ياري از افزايشها را ميتواند
بگي��رد و از ط��رف ديگر دس��ت بانک
مرکزي براي مداخله منعطف ،موزون و
غيرشکسته بازتر شده و واکنشها سريع
تر ميش��ود.وي افزود :خبر خوب دوم،
اجرايي ش��دن توافقات رييس کل بانک
مرکزي در عراق است؛ با توجه به اينکه
هم مبادالت ما با ع��راق تقريبا تحريم
ناپذير اس��ت و با توجه ب��ه اينکه دينار
ارز جايگزين دالر اس��ت ظرفيت خوبي
را ب��راي ميزباني انتق��االت مالي ايران
در آين��ده دارد؛ پس در مجموع اگر روند
کاهش��ي نرخ ارز همچون ديروز ،امروز
هم ادامه يابد يک روز تاريخي را از سر
رد ميکند.شاکري افزود :عوامل بنيادي
ک��ه امروز در بازار وج��ود دارد و اثرگذار
است ،تا حدي گذرا هستند و ميتواند در
مقطع ديگري پي گرفته شود؛ اما هزينه
زي��ادي براي تحريم گر دارد و زدن اين
عوامل به سادگي زدن اجزاي قبلي نقشه
ارزي ايران نيست.وي گفت :يک فلسفه
کلي وجود دارد و آن اينکه ،اگر ما فعال
بوده و ب��ه طور دائم به دنبال راه حلها
باش��يم ،آينده خوبي قابل تصور خواهد
بود؛ نقش کنش گري بانک مرکزي در
بلندمدت مهم تر از وقايع گذرا اس��ت و
ب��ا توجه به اينکه بان��ک مرکزي کنش
خوب��ي ميکند ،به اقدام��ات اين بانک
و ق��درت آن در مديريت ب��ازار اميدوار
ش��ده ايم؛ هر چند که اساس��ا نميتوان
پيشبيني دقيقي انج��ام داد .وي تاکيد
کرد :ميتوانم بگويم که عوامل بنيادي
مثبتي پيش رو داريم که ما را نسبت به
گذشته اميدوار تر ميکند.

گرانی گوشت ارتباطی به قاچاق دام ندارد

آدرس غلط میدهند

سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و
ارز با ارائه آماري از کشفيات ميزان قاچاق دام،
گفت :گراني گوش��ت قرمز نميتواند مربوط به
قاچاق دام باش��د و برخي آدرس غلط ميدهند.
حميدرضا دهقانيني��ا در گفت و گو با مهر ،در
خصوص وضعيت قاچاق دام ،اظهار داش��ت :از
نظر ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،به
عنوان تنه��ا مرجع ارائه دهنده آمار و اطالعات
در حوزه قاچاق ،اينکه ميگويند گراني گوشت
قرمز به واسطه قاچاق دام است را نميپذيريم.
وي افزود :بر اس��اس آمار مربوط به کش��فيات
ظن قاچاق که ما داريم ،طي  ۱۰ماه س��ال ۹۶
تعداد  ۹۳هزار و  ۲۴۰راس قاچاق دام داش��تيم
ولي در  ۱۰ماه امس��ال اين عدد با  ۴۰.۲درصد
رشد ،به  ۱۳۰هزار راس رسيده است؛ دهقانينيا
گف��ت :به عن��وان مثال در مس��اله جابجايي و
حمل ،حداقل بايد دو سند وجود داشته باشد که
يکي سند حمل محموله است که بايد از سامانه
بارنامه برخط بگيرند و يکي گواهي بهداش��تي
حم��ل دام اس��ت که بايد از س��امانه س��ازمان

دامپزش��کي کش��ور بگيرند؛ بنابراي��ن نيروي
انتظاميميتوان��د در گام اول از هر محمولهاي
ک��ه ميخواهد جا به جا ش��ود اين دو س��ند را
مطالب��ه کند.دهقانينيا تاکيد کرد :همچنين در
خري��د و فروش دام ،براي جابجاي��ي ،بايد دام
زنده داراي پالک شود و جابجايي دام زنده فاقد
پالک ممنوع اس��ت.وي افزود :از سويي ديگر
هم خريدار و هم فروشنده موظف هستند خريد
و فروش خود را در سامانه هويت دام ثبت کنند.
سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در ادامه اظهار داش��ت :هم اکنون در فصلي
هستيم که به دليل شرايط جوي از برخي مرزها
دامينميتواند رد شود.وي تصريح کرد :بنابراين
سوال اصلي اين است که ما اين ميزان دام وارد
کرديم وبيش��تر از دام ۲۰ ،درصد نسبت به ۱۲
ماهه س��ال  ۹۶گوشت گرم وارد کردهايم؛ آيا با
اين تفاسير قيمت گوشت کم شده است؟ خير.
دهقانينيا تاکيد ک��رد :بنابراين اينکه برخي از
افراد ميگويند قاچاق دام باعث افزايش قيمت
گوشت شده ،آدرس غلط است.

کش و قوس اتاق بازرگانی و سازمان تجارت بر سر اعزام رایزن

بس��ياري از کارشناس��ان معتقدن��د،
رايزنها عملک��رد قابل قبولي در رونق
بخشي به توليد و توسعه بخش صادرات
نداشتهاند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،بسياري از کارشناسان معتقدند،
رايزنه��ا عملک��رد قاب��ل قبول��ي در
رونق بخش��ي به توليد و توسعه بخش
صادرات نداش��تهاند .راي��زن بازرگاني
باي��د ضمن برخ��ورداري از حداقل ۱۰
س��ال س��ابقه کار در اين حوزه به زبان
انگليس��ي مس��لط باش��د و زبان کشور
مقصد را هم به خوبي بداند .رايزنها به
دليل عدم تس��لط به زبان کشور مقصد
تا به امروز نتوانس��تهاند در بخشهاي
اقتصادي و توسعه بازارها نقش موثري
را ب��راي صنعتگران و فعاالن اقتصادي
کش��ورمان ايف��ا کنن��د .همچنين عدم
آگاه��ي از مس��ائل روز اقتصاد ،بخش
خصوصي و سياست موجب شده است
تا عملکرد رايزنان در اين سالها مورد
انتقادهاي متعددي قرار بگيرد .رايزنها
در سفارتخانههاي ايران مستقر هستند
و همين موضوع باعث ش��ده اس��ت تا
آنها به دليل برخي مسائل عجين شده
با سياس��ت نتوانند از پتانسيلهاي الزم
جه��ت توس��عه بخش تجارت کش��ور
اس��تفاده کنن��د .از طرف ديگ��ر فقدان
حض��ور رايزنهاي بازرگاني از س��مت
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني موجب
شده تا امر تبليغات و شناسايي بازارهاي
ه��دف صادرات��ي به درس��تي صورت
نگيرد؛ موضوعي که سالهاست توسط
مقامهاي سازمان توسعه تجارت مطرح
ميش��ود و انتقادهاي بس��ياري در پي
داشته اس��ت.در جهت بررس��ي بيشتر
عملکرد رايزنه��اي بازرگاني ايران در
خارج از کش��ور ،با چند ت��ن از صاحب
نظ��ران ب��ه گفتوگ��و پرداختهايم که

بودجه رایزنهای بازرگانی کاهش یافته است

در ادام��ه ميآيد؛محمدرض��ا مودودي
مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت و
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره
به ک��م بودن تعداد رايزنهاي بازرگاني
اي��ران در دنيا اظهار کرد :افزايش تعداد
رايزنهاي بازرگاني کشور در سراسر دنيا
نيازمند فراهم آوردن زمينههاي الزم و
ارتقا فن آوريهايي مانند  ITاست.وي
افزود :بايد بدانيم ک��ه نبود رايزنهاي
تجاري ايران در بس��ياري از کشورهاي
دني��ا ،لطمههاي جب��ران ناپذيري را به
تجارت و صادرات کش��ور وارد ميکند.
مودودي تصريح کرد :بر اس��اس هدف
گذاري سازمان توس��عه تجارت ،تعداد
رايزنهاي تجاري ايران در چند س��ال
آين��ده بايد به  ۵۰نفر برس��د.وي تاکيد
ک��رد :اين موضوع نياز ب��ه تامين منابع
مالي دارد که بايد توسط سازمان برنامه
و بودجه براي س��ازمان توسعه تجارت
تعيين شود.وزير صنعت ،معدن وتجارت
در پاي��ان يادآوري ک��رد :در صورتيکه
اتاق بازرگاني بهعن��وان نماينده بخش
خصوصي در حوزه صادرات ،بخش��ي از
منابع خود را به افزايش تعداد رايزنهاي
بازرگاني در سراسر دنيا اختصاص دهد،
ش��اهد عملکرد بهت��ري در اين زمينه
خواهي��م بود.حميدرضا نب��يزاده فعال
حوزه صادرات اظهار ک��رد :رايزنهاي
بازرگاني حدود  ۱۰س��ال پيش توس��ط
وزارت ام��ور خارج��ه تعيي��ن و اع��زام
ميشدند .در واقع رايزنهاي بازرگاني،
کارمندهاي وزارت امور خارجه بودند که
در کشورهاي ديگر موظف به بازاريابي
تجاري براي ايران ميشدند.وي افزود:
در آن زمان حضور رايزنهاي بازرگاني
قاعدهمند و منظم بود ،اما در عين حال
مش��کالتي هم وجود داشت .مهمترين
مشکل ،ديدگاه کارمندي اين رايزنهاي

بازرگاني بود که موجب ميش��د اشراف
کاملي به ساختارهاي اقتصادي نداشته
باشند.نبيزاده تصريح کرد :پس از مدتي
سازمان توسعه تجارت ،مسئوليت تعيين
و اعزام رايزنهاي بازرگاني را بر عهده
گرف��ت و در برخي کش��ورهاي مهم،
کارمندان و مديران س��ازمان توس��عه
تجارت به عنوان رايزن بازرگاني اعزام
ش��دند.فعال حوزه صادرات اضافه کرد:
ورود سازمان توس��عه تجارت به حوزه
اع��زام رايزنهاي بازرگان��ي ،تا حدي
مش��کالت را نس��بت به گذش��ته حل
ک��رد ،اما از آنجايي که اي��ن آدمها نيز
کارمند سازمان توسعه و تجارت بودند،
ديدگاه کالني نسبت به امور اقتصادي
نداش��تند و به يکب��اره در فضايي قرار
گرفتند که آمادگي الزم براي حضور در
آن فضا را نداش��تند.ابراهيم محمدرضا
زاده رايزن س��ابق ايران در عراق گفت:
شرح وظايفي که رايزنهاي بازرگاني بر
عه��ده دارند و تعداد زياد ذينفعان آنها
که همان صادر کنندگان هستند ،موجب
شده تا به تنهايي نتوانند مسئوليتهايي
را ک��ه بر عهده آنها ق��رار دارد ،انجام
دهند.وي افزود :رايزن بازرگاني با خيل
عظيمياز درخواستها اعم از رصد بازار،
بازاريابي کاالهاي مختلف و ش��ناخت
تماميمحصوالت توليد داخلي که بالغ
بر  ۲هزار و  ۵۰۰قلم ميش��ود ،مواجه
است.محمدرضا زاده اظهار کرد :رايزن
بازرگان��ي نميتواند به ط��ور عملي به
تمام درخواستهاي مد نظر پاسخ دهد
و بدون شک بازاريابي در بازار هدف با
يک نفر امکان پذير نيس��ت و اين امر
نياز به يک گروه متخصص دارد.رايزن
س��ابق اي��ران در عراق با بي��ان اينکه
معوقات حقوقي رايزنهاي بازرگاني به
ميزان بااليي افزايش يافته است ،گفت:

اکنون برخي از رايزنهاي بازرگاني ۱۰
ماه حقوق نگرفتهاند و بايد حق داد که
ادام��ه فعاليت براي آنها کار مش��کلي
است و اين مسائل فشار روحي و رواني
بر روي اين افراد را بيش��تر ميکند.وي
تصريح کرد :بودجهاي براي جايگزيني
رايزنه��اي بازرگاني که برگش��تهاند،
نداريم و سازمان برنامه و بودجه هم در
اين زمينه همکاري نميکند.
محمدرض��ا زاده اع�لام ک��رد :اکنون
کش��ورهاي هدف مهميهمچون چين
و هن��د از رايزنه��اي بازرگاني ايراني
خالياند و اين موضوع به تجارت خارجي
کش��ور ضرر خواهد زد.وي در خصوص
اعزام رايزنهاي بازرگاني توسط بخش
خصوصي و اتاق بازرگاني اظهار کرد :در
اين راه  ۲مس��ئله جدي وجود دارد؛ اول
اين که وزارت امور خارجه به افرادي که
کارمند رسميدولت نباشند اجازه کار در
سفارت را نميدهد.
دوم اينک��ه اتاق بازرگان��ي در برخي از
مناطق همچون عراق دفتر جداگانهاي
را تاس��يس ک��رد ،ام��ا ع��دم رعاي��ت
استانداردهاي الزم و از طرف ديگر توجه
به منافع ش��خصي موجب شد تا حضور
اين افراد موفقيت آميز نباشد.محس��ن
بهراميارضاقدس ،رييس کميس��يون
تس��هيل تجارت و توس��عه ص��ادرات
اتاق تهران درب��اره عملکرد رايزنهاي
بازرگان��ي ميگويد :درب��اره عملکرد و
چگونگ��ي اعزام رايزنه��اي بازرگاني،
نمايندگان دولت صحبتهاي خود را در
راستاي اجراي برنامهها مطرح کردهاند
و هم نمايندگان بخش خصوصي درباره
چگونگ��ي اعزام رايزنه��ا ،ويژگي اين
اف��راد و همچنين چالشه��اي موجود
بر س��ر راه اعزام اين افراد صحبتهاي
کارشناسي شده خود را گفتهاند .ما هم

بارها در جلسات پياپي نمايندگان بخش
خصوصي با س��ازمان توسعه تجارت و
ديگ��ر نمايندگان دول��ت اعالم کرديم
ت��ا ماداميک��ه رايزنه��اي بازرگان��ي
براس��اس آييننامه موجود قرار باشد از
بين کارکنان س��ازمان توس��عه تجارت
انتخاب شوند ،وضعيت بخش صادرات
کاالهاي ما به همين روال باقي خواهد
ماند.وي افزود :متاسفانه در زمينه اعزام
رايزنه��اي بازرگاني ،م��ا دچار نقص
برخي قوانين و مقررات هس��تيم که در
اين باره در نشست همانديشي با فعاالن
بازرگاني بخشي از بندهاي آييننامه از
س��وي افراد مورد بازنگري قرار گرفت
و در اين راس��تا ني��ز نمايندگان بخش
خصوصي خواس��تار اصالحيه بندهاي
قانوني آييننامه سازمان توسعه تجارت
شدند .به واقع پيشنهادهاي الزم قانوني
از س��وي نماين��دگان بخش خصوصي
تقدي��م دولت ش��د.بهراميارضاقدس
تاکيد ک��رد :بحثهاي مطرح ش��ده از
س��وي نماين��دگان بخ��ش خصوصي
کام�لا کارشناس��ي ش��ده ب��ود و در
جلس��اتي که دولتمردان در کنار بخش
خصوص��ي حضور داش��تند ،نمايندگان
دولتي خواس��تار اص�لاح بخش قانون
بودند .رييس کميسيون تسهيل تجارت
و توس��عه صادرات اتاق ته��ران گفت:
ب��ه عب��ارت ديگ��ر بحثه��اي مطرح
ش��ده نماين��دگان بخ��ش خصوص��ي
در راس��تاي اج��راي قوانين از س��وي
نمايندگان دولت رد نش��ده است و آنها
نيز خواس��تار اصالحيه بندهاي قانوني
هس��تند .به هرحال بحثه��اي ما هم
در حد پيشنهاد بوده که با تصويب اين
نوع پيشنهادهاي قانوني از سوي دولت
بيشک شرايط اعزام رايزنها تسهيل و
منطقيتر خواهد شد.
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اخبار
تحقیق و تفحص از شرکت فرودگاهها
کلید خورد

رئيس کميس��يون عم��ران مجلس از
تصوي��ب تحقيق و تفحص از ش��رکت
فرودگاهه��ا و ناوب��ري هوايي ايران در
اي��ن کميس��يون و ارائ��ه آن به هيئت
رئيس��ه مجل��س خب��ر داد .محمدرضا
رضاي��ي کوچي در گفت وگ��و با مهر،
درباره ط��رح تحقيق و تفحص مجلس
از ش��رکت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران ،ب��ا بيان اينکه انجام اين تحقيق
و تفحص در کميسيون عمران مجلس
به تصويب رس��يده است ،اظهار داشت:
موضوع��ات زي��ادي زمينه ب��روز اين
تحقيق و تفحص را ايجاد کرده اس��ت.
وي با بيان اينک��ه عمدتا نگاه مالي در
تحقيق و تفحص از شرکت فرودگاهها
وجود دارد ،ادامه داد :بحث قراردادهاي
واگذاريها شامل واگذاري پارکينگها،
واحده��اي تج��اري CIP، VIP ،و
ابهاماتي که نس��بت به قراردادهاي ۱۰
سال اخير درباره واگذاري بسياري امور
وجود دارد ،ميش��ود.رئيس کميسيون
عمران مجلس يادآور شد :در تحقيق و
تفحص از ش��رکت فرودگاهها ،موضوع
خريد هواپيماي فاليت چک هم وجود
دارد.
توزیع گسترده مرغ تنظیم بازاری
با قیمت  ١١هزارو  ۵۰۰تومان

مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از
توزيع گس��ترده مرغ گرم تنظيم بازاري
با قيم��ت  ١١هزار و ٥٠٠تومان در بازار
خب��ر داد و گفت:قيمت م��رغ در دو روز
اخير  ١۵٠٠تومان کاهش داشته و روند
همچنان کاهشي است.حميد ورناصري
در گفتگو با مهر با اش��اره به توزيع مرغ
گرم در بازار ،گفت :تاثير توزيع مرغ گرم
بر ش��رايط قيمتي بازار بسيار سريع تر از
مرغ منجمد اس��ت چراکه اين نوع مرغ
با ذائقه مردم کشورمان همخواني دارد.
وي تصريح کرد :ب��ه همين دليل ما در
کنار توزيع مرغ منجمد ،توزيع گس��ترده
مرغ گرم را در تهران و ساير استانهاي
کشور انجام ميدهيم.مديرعامل شرکت
پشتيباني اموردام با بيان اينکه در استان
تهران تمام غرفههاي س��ازمان ميادين
ميوه و ت��ره بار ،مرغ گ��رم را به قيمت
مص��وب کيلويي  ١١هزار و  ۵۰۰تومان
عرضه ميکنن��د ،گفت:عالوه بر اين ما
با صنف فروش��ندگان پرنده و ماهي نيز
هماهنگيهاي انجام داده ايم .مرغ مورد
ني��از آنها را براي توزيع فراهم آورده ايم
و بخش زيادي از صنوف را نيز وارد اين
چرخه کرده ايم.
شاخص بورس  ۶۸۲واحد رشد کرد

شاخص بورس در جريان معامالت امروز
بازار س��رمايه  ۶۸۲واحد رش��د کرد .به
گزارش تسنیم ،در جريان دادوستدهاي
امروز بازار سرمايه تعداد يک ميليارد و
249ميليون س��هم و حقتقدم بهارزش
435ميليارد توم��ان در 131هزار نوبت
مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص
بورس با رش��د 682واح��دي در ارتفاع
157ه��زار و 387واح��د ق��رار گرفت.
بيشترين اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار
س��هام در روز جاري به ن��ام نمادهاي
معامالت��ي مل��ي صنايع م��س ايران،
فوالد خوزستان و پتروشيميشازند شد
و در مقابل نمادهاي معامالتي توس��عه
معادن و فلزات ،پتروش��يميجم و نفت
بهران با افت خود مانع افزايش بيش��تر
ش��اخص ب��ورس شدند.ش��اخصهاي
اصل��ي بازار س��رمايه ه��م روز متعادل
را پش��ت س��ر گذاش��تند بهطوري که
ش��اخص قيم��ت (وزن��ي ــ ارزش��ي)
197واح��د ،کل (هم��وزن) 117واحد،
قيم��ت (هموزن) 82واحد ،آزاد ش��ناور
1127واح��د و ش��اخصها ب��ازار اول
و دوم ب��ه ترتي��ب  704و  409واح��د
رش��د را بهثبت رس��اند.بر اس��اس اين
گزارش ،در بازاره��اي فرابورس ايران
هم با معامله 688ميليون ورقه بهارزش
926ميلي��ارد تومان در 164هزار نوبت،
آيفکس 18واحد رش��د کرد و در ارتفاع
1965واحد قرار گرفت.
ورود اسکناس ارز به کشور توسط همه
اشخاص و به هر ميزان مجاز است

بخشنامه تأکيدي گمرک ايران مبني بر
بالمانعبودن ورود اسکناس ارز به کشور
به ه��ر ميزان براي اش��خاص حقيقي و
حقوقي ابالغ ش��د .به گزارش تس��نیم،
مديرکل دفتر واردات گم��رک ايران در
بخشنامهاي مجدداً بر بالمانع بودن ورود
اسکناس ارز به کشور به هر ميزان براي
اش��خاص حقيقي و حقوق��ي تأکيد کرد.
در اين بخش��نامه آمده اس��ت ،هيچ يک
از دستگاههاي امنيتي ،انتظاميو گمرک
حق ممانعت از آن را ندارند.

