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تولیدکنندگان توان خرید ارز
 8هزارتومانی به باال را ندارند

مســعود دانشــمند با بیان این که بســیاری از تولیدکنندگان و مشــتریان ارز در بازار ثانویه توان خرید ارز هشــت هزارتومانی به باال را ندارند،
میافزاید :خیلی از افراد کارخانه دار یا صاحبان صنایع پیشتر با ارز به مراتب ارزان تر کار می کرده اند و حاال که دربازار ثانویه ارز هشت هزار
تومان است ،مشکل نقدینگی دارند و نمی توانند به میزان مثال 100هزاردالر ارز بخرند .حداکثر ارزی که می توانند بخرند  40هزاردالر است .
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خراسان در گفت وگو با فعاالن اقتصادی بررسی کرد:
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چالش تولید با ارز  8هزارتومانی
حسین بردبار
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نوسان های ارزی اخیر ابعاد متفاوت و دالیل مختلفی دارد.
در این میان جدای از مشکالتی که اقشار عادی جامعه از
رهگذر این چالش ارزی با آن مواجه هستند ،معضل واردات
وانباشت کاالها در گمرک و همچنین افزایش نرخ ارز مواد
اولیه تولید از  4200به  8000تومان نیز به بخش تولید
فشار می آورد .این را که این فضا چه تاثیری بر بخش تولید
می گذارد ،در گفت وگو با فعاالن اقتصادی بررسی و تالش
کرده ایم به پاسخ درستی برسیم که می خوانید:مسعود
دانشمند ،بازرگان پیش کسوت و دبیرکل خانه اقتصاد
ایران ،درگفت و گو با خراسان با بیان این که شکل توزیع
و ارائــه ارز به کسانی که به آن نیاز دارنــد غلط است ،می
افزاید :اگر بخواهید نگاه کالن داشته باشید ،ما درسال
حدود 110تا 120میلیارد دالر درآمدهای ارزی ناشی از
صادرات نفت وگاز ،میعانات گازی و پتروشیمی و صادرات
غیرنفتی داریم در مجموع  60میلیارد دالر واردات کاال
و  30میلیارد دالر واردات خدمات داریم که می شود 90
میلیارد دالر پس نباید مشکلی داشته باشیم.وی درپاسخ
به این که پس به چه دلیل این شرایط ایجاد شده است و
احتمال دارد مسئله خاصی در درآمدهای ارزی کشور
اتفاق افتاده باشد ،می گوید:نه ،موضوع خاصی نیست،
سیستم توزیع ارز مشکل دارد .دولت می گوید یک سری
منابع درآمدی و یک سری مراکز مصرف داریم .دربخش
مصرف ابتدا 25قلم کاالی اساسی ،سپس بقیه کاالهای
تجاری مورد نیاز صنایع و بخش های مختلف اقتصاد و
پس از آن بخش خدمات را که برای آن  23مورد در بانک
مرکزی مشخص و به صرافی ها ابالغ شده ،احصا کرده
است.می گویند25 ،قلم کــاالی اساسی از ارز دولتی
 4200تومانی {یا  3800تومان } استفاده کنند ،مواد
اولیه کارخانه ها و کاالهای واسطه ای از ارز حاصل از
صــادرات و بخش خدمات از ارز صرافی ها وبــازار ثانویه
استفاده کنند .دانشمند ادامه می دهد:ما دربازار اولیه
مان ارز زیاد داریم یعنی ارز حاصل از صادرات نفتمان 60تا
 70میلیارد دالر و مصرفمان دربــازار اولیه حدود 20تا
 25میلیارد دالر است .در بازار ثانویه باالی  40میلیارد
دالر برای مواد اولیه و قطعات و ملزومات صنایع مختلف
مصرف داریم اما حداکثر صادراتمان نیز  40میلیارد دالر،
یعنی تقریبا مساوی است البته اگر همه صادرکنندگان
ارزشــان را همان جا ارائــه و همه واردکنندگان از آن جا
بخرند و مکانیزم آن درست باشد.وی می افزاید:ارزی که
در صرافی ها خریداری می شود نیز مربوط به  30میلیارد
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این شرایط موجب شده است،
سالطینی برای واردات یک سری
کاالها و یک نوع انحصارگرایی به وجود
بیاید که هرکسی میل یا جرئت رفتن
به سمت واردات یک سری کاالها
را نداشته باشد .شاید یک سری از
بوروکراسی ها ایجاد می شوند که ایجاد
مشکلکنند
دالر خدماتی است که تعریف شده،آن خدمات را صرافی
ها نمی توانند پاسخ گو باشند و این جا مشکل ایجاد شده
است ،بنابراین باید محدودیت تخصیص ها را بردارند یعنی
بگویند اگر حدود 60تا  65میلیارد دالر درآمد ناشی از
صادرات نفت و فراورده های نفتی داریم ولی مصرفمان
دراین بخش  20میلیارد دالر بیشتر نیست ،مقداری از
 40میلیارد دالر اضافی را به بازار ثانویه تخصیص بدهیم.
به گفته وی ،باوجود برخی وعده ها مبنی بر اختصاص ارز
ناشی از صادرات نفت به بازار ،این کار انجام نشده درنتیجه
تراکم صورت گرفته است و در بازار ثانویه نیز میزان ارزی
که ارائه می شود با میزان تقاضای آن جا همخوانی ندارد.

مسعود دانشمند با بیان این که بسیاری از تولیدکنندگان
و مشتریان ارز در ب ــازار ثانویه تــوان خرید ارز هشت
هزارتومانی به باال را ندارند ،می افزاید :خیلی از افراد
کارخانه دار یا صاحبان صنایع پیشتر با ارز به مراتب ارزان
تر کار می کرده اند و حاال که دربازار ثانویه ارز هشت هزار
تومان اســت ،مشکل نقدینگی دارنــد و نمی توانند به
میزان مثال 100هــزاردالر ارز بخرند .حداکثر ارزی که
می توانند بخرند  40هزاردالر است که این رقم هم پاسخ
گوی زندگی وی نیست.به گفته وی االن قیمت صرافی
ها با بازار ثانویه نیز متفاوت است و درمجموع چهار بازار
ارز ایجاد شده که اولی بازار ارز  4200تومانی ،دوم بازار
ارز ثانویه ،سوم بازار صرافی ها و چهارمی بازار غیررسمی
کوچه و کنار خیابان است.دبیرکل خانه اقتصاد ایران،
درخصوص بوروکراسی موجود بــرای تخصیص ارز نیز
میگوید :هرجا که امکان سوء استفاده ای به وجود میآید
ما برای این که ریشه این سوء استفاده را بخشکانیم ،سه
تا چهار مورد مانع ایجاد می کنیم .مثال به واردکننده می
گوییم که درخواست اش را به وزارت صنعت و سپس به
فالن اداره و سازمان توسعه تجارت بدهد و بعد آن ها به
بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی به بانک عامل نامه بزند
و پس از بررسی ارز بدهند درحالی که می توانند سامانه
ای بگذارند و تمام این کارها را داخل یک سامانه پیگیری
کنند.به گفته وی هرنوع بوروکراسی ناپسند است .نه

تنها بوروکراسی هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه قفلی
را روی قفل های دیگر می زنــد.وی راه حل مسئله را در
مسئولیت دادن به تشکل های مربوط می داند و می گوید:
هرکسی که می خواهد ارزی را برای کاری خریداری کند،
باید از تشکل مربوط تاییدیه بگیرد .بانک مرکزی تامین
کننده ارز است ،وزارت صنایع هم نمی داند که هرکسی
برای چه کاری ارز می خواهد اما به تشکل های مربوط
باید مسئولیت بدهند و بگویند با امضای شما ارز می دهیم
ولی اگر ارز درمسیری دیگر هزینه شد ،شما باید مسئول و
پاسخ گو باشید.به گفته وی در چنین شرایطی ممکن است
چهار تخلف به وجود بیاید ولی بهتر از آن است که 400
تخلف ایجاد شود.
▪راهبرد تجاری کشور باید تعریف شود

حمیدرضا قاسمی ،دبیرکمیسیون واردات اتاق بازرگانی
ایران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با بیان این که باید
ببینیم درقبال واردات می خواهیم چه سیاستی را پیش رو
داشته باشیم ،می گوید :این که بخواهیم با بوروکراسی و
بازی با نرخ ها جلوی واردات را بگیریم مشخص نیست ،باید
رویه ای را مشخص کنیم و بعد بگوییم که واردات بی رویه
خالف آن هدفی است که ما تعیین کرده ایم.
به گفته وی ،امنیت سرمایه گذاری در کشورمان خیلی
اهمیت دارد ،بنابراین نمی شود به صورت دل بخواهی یک
روز کاالیی جزو گروه اول باشد و روز بعد جزو گروه دوم .باید

دستور وزیر اقتصاد برای جلوگیری
از انباشت کاالها در گمرک
برنامه ای بلندمدت داشته باشیم که براساس آن رویه ها را
تعیین کنیم ،یعنیبدانیم کهراهبردتجاری ماطیپنجسال
آینده چیست.قاسمی می گوید :متاسفانه گیر یک مشت
سیاست های سلیقه ای افتاده ایم که رانت به شدت درآن
دخیل است .مثال در کاالهایی که در گروه های مختلف
قرار می گیرند،خیلی از مونتاژکارها در لباس تولیدکننده
و به اسم این که تولید کننده است ،قطعات را وارد و به اسم
تولید ارز گروه اول را نیز دریافت می کند درحالی که خیلی
از کاالهای مشابه مشمول چنین موهبتی نمی شوند.این
فعال اقتصادی سخت گیری برای واردات را موجب افزایش
قاچاق می داند و می افزاید:باید این فرهنگ که کال واردات
مذموم است از بین برود زیرا ما نمی توانیم صرفا یک کشور
صادرکننده باشیم .همه کشورها یک سبد تجاری دارند
 ،این طور نیست که هروارداتی بد و هرصادراتی خوب
باشد.به گفته وی موضوع پنجره واحد دربرخی کشورهای
شرق آسیا به صورت بین کشوری در حال اجرایی شدن
اســت ،یعنی اگــر در کشوری یک ســری کارها را انجام
دادید  ،درکشور دیگر نیازی به تکرار آن ندارید ،درحالی
که در کشور ما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.وی
میافزاید :این شرایط موجب شده است ،سالطینی برای
واردات یک سری کاالها و یک نوع انحصارگرایی به وجود
بیاید که هرکسی میل یا جرئت رفتن به سمت واردات یک
سری کاالها را نداشته باشد .شاید یک سری از بوروکراسی
ها ایجاد می شوند که ایجاد مشکل کنند.
▪همه پتروشیمی ها در بازار ثانویه فعال هستند

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فــارس درپاسخ
به پرسش گزارشگر ما دربــاره عرضه ارز پتروشیمی ها
به قیمت هشت هزارتومان با تایید این که هم اکنون ارز
هشت هزارتومانی پتروشیمی ها وارد بــازار شده است،
می گوید:ما درزمانی که ارز  4200بود و همه پتروشیمی
ها موظف بودند ارزشان را در سامانه نیما به همین قیمت
بفروشند ،مقدار زیادی عرضه ارز داشتیم و از یک هفته
پیش که بسته سیاست های جدید ارزی آمد و بازار ثانویه
شکل گرفت ،همه پتروشیمی ها دراین بازار فعال شدند.
وی با یــادآوری این که حدود چهار ماه ارز پتروشیمی ها
در سامانه نیما به قیمت  4200تومان عرضه می شد،می
افزاید:دراین مدت فقط هلدینگ خلیج فارس حدود 1.5
میلیارد دالر ارز  4200تومانی فروخت و شرکت های
پتروشیمیدیگریهمفعالبودندامااززمانیکهبازارثانویه
شکل گرفته است ،ما سعی کرده ایم با تزریق ارز به بازار تا
جایی که می توانیم نرخ ها را تعدیل کنیم.

وزیر اقتصاد به گمرکات کشور دستور داد تا برای جلوگیری
از انباشت کاالهای مربوط به خط تولید صنایع و واحدهای
تولیدی ،نهایت همکاری را با آن ها داشته باشند.
به گزارش ایبنا ،مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی طی یادداشتی در اینستاگرام درباره مشکالت
صنایع در بخش واردات ،نوشت :طی چند روز گذشته
جلسات ،تماس ها و گفت وگوهای بسیاری با فعاالن بخش
خصوصی داشتم .صاحبان صنایع که بخش مهمی از
واردات آن ها مربوط به مواد اولیه برای خطوط تولید و حتی
ماشین آالت است ،با مشکالت ارزی مواجه شده اند که در
نهایت مانع انتقال کاالهایشان به کارخانه ها می شود.
هدف وزارت اقتصاد همراهی با صاحبان کسب و کار و از
همه مهم تر کمک به اشتغال آفرینی است .با توجه به برخی
مشکالت پیش آمده ،از گمرک خواستم برای جلوگیری از
انباشت کاالهای مربوط به خط تولید صنایع و واحدهای
تولیدی ،نهایت همکاری را با آن ها به عمل آورد تا فعاالن
اقتصادی برای ترخص درصدی از کاالی مورد نیازشان
اقدام کنند .به این ترتیب با ارائه درخواست از طرف صاحب
کاال ،امکان ترخیص به صورت نسیه و با دریافت ضمانت
نامه بانکی در گمرکات سراسر کشور فراهم آمده است.
برای تسهیل در فرایندهای اجرایی نیز اختیارات الزم
برای گمرکات سراسر کشور فراهم شده و رئیس گمرک
هم به دقت این موضوع را پیگیری می کند .پیش از این
هم گمرک را مکلف کرده بودم بیشترین میزان همکاری
با تولید کنندگان را در دستور کار قرار دهد .صدای بخش
خصوصی به ما می رسد .دولت همراه کارآفرینان است و
این رسالت را فراموش نمی کند.
همان طور که پیش از این هم گفتم ،اقتصاد ایران وام دار
حضور کارآفرینان سالم و خدمت گزار به اقتصاد ملی است
که با سخت کوشی به راهشان ادامه می دهند .همکاران
ما در گمرکات جنوب باوجود گرمای شدید هوا در خدمت
مردم هستند تا چرخ هیچ کارخانه ای از حرکت نایستد.
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دستیار  -مرکز شهرستان تنگستان - 10چاالك  -رودخانه
ایدرایتالیا-ازدامنشمردبهمعراجمیرود- 11پراكندگی

دستآموز-هرطبقهازدیوارگلی- 12جایماسورهدرچرخخیاطی-نیکی- 13مجلهمدلهایلباس-دستگاهردگیری
در هواپیما  - 14عروس خط های اسالمی  - 15بچه ای که
هنوز به دنیا نیامده  -شب سی ام آذر - 16ضمیر مونث عربی
 مردم  -عددی مفرد - 17كامل و بدون نقص بودن  -دریدن - 18قابل مشاهده  -خط القعر - 19شاعر و نویسنده نامدار
هند و برنده جایزه نوبل  -دیواری كه آجرهای آن به صورت پله
ای درهم چفت شده باشد - 20نظام اداری یا حكومتی كه در
آنبهمقرراتوضوابطموجودبهشدتتوجهمیشود.
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افقی
-1دستور خودداری از تیراندازی – تنور  -خانه شعری -
اعتراف -2افسانه سرا  -خواننده موسیقی کالسیک و از
بنیان گذاران انجمن موسیقی ایران – نکته ها  -دوا -3دور
دهان-دفعه-قلب–ناروا-فلزسرچشمه-4حرفنداری-
گروه -رویان -دستخط  -دريا-5برات  -حدیث سعدی اگر
 .......بپسندد  /به هیچ کار نیاید اگر تو نپسندی – هر یک
از دو جسم بادامی شکل کوچک که از بافت لنفی تشکیل
شده و در دو طرف حلق قرار دارد  -6به طمع انداختن
– ُم ِصر -مسن  -جدار  -7اگر حروفش مرتب شود عظیم
ترین پستاندار دریایی است  -سوغات  -حرارت  -8حرف
همراهی – هيمه – نقاب – سکوی پرتاب موشک – بيماری
ريوی  -9موی مجعد – خشکی  -پهلوان – مشورت – راز
 -10عموم مردم – خاکروبه – معدنی  -مرمر -11بيماری
قند -عدد مجهول  -واله  -سنگ نوشته
عمودی
-1بنیان – مضطرب و سراسیمه  -رفوزه  -2درنگ  -نوعی
مارسمی  -3نود و یکمین ســوره قــرآن کریم – آسمان -
دورویــی  -4پهلو – گنج  -باالرفتن حــرارت بــدن -5از
زیباترینخطوطخوشنویسی-6رستنی–پارچهفروش-7
ازميوههایگرمسيری-میوهایکهدرشیرهشکرپختهشده
باشد  -8مقام  -بيهوشی – کلمه تنبیه  -9لحظه  -شهری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

درخراسانشمالی–دشمنسخت-10فرومایه-واکسن
 -11نرم کننده – شست و شوی شرعی  -12شامه نواز-
پلید – چه وقت  -13بیهوده و ضایع  -انجير -خوشحال
 -14عالمت صفت عالی – حمام بخار  -15کــذاب
آخرالزمان  -درشكه  -16نام قديم جيحون  -17اندازه
– شکست  -عريان  -18اهلی – جواب " های"  -بخشنده
-19نوعی پاپوش -تشنه فريب -20چهره – آهو  -قمر
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