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اخبــــار
مجتبی خسروتاج:

مجبور به واردات
برخيكاالهاهستيم

رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت :هر
صنعت نوپايي براي حمايت نيازمند تعرفه
وارداتي است؛ اما انتظار ميرود تا طي يكدوره
پنجساله با كاهش تعرفهها بازار رقابتي شود .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،مجتبي خسروتاج ،رئيس كل سازمان
توسعه تجارت ،درباره نظام تعرفهاي كاالهاي
وارداتي و حضور ايران در سازمان تجارت
جهاني اظهار كرد :حضور در مجموعهها و
نهادهاي مهم اقتصادي جهان ازجمله سازمان
تجارت جهاني ( )WTOنيازمند چارچوبها
و قانونهاي خاصي است كه با توجه به اين
امر ،كشورها هنگام ورود به اين سازمان ،بايد
به اصالح نظام تعرفهاي خود اقدام كنند.
خسروتاج با بيان اينكه ورود به اين نهادها
و سازمانها نيازمند يك اجماع جمعي است،
بيان كرد :تا زمانيكه كشورهايي در اين
مجموعه موافق حضور ايران نباشند ،نميتوانيم
وارد اين نهادهاي مهم اقتصادي شويم .وي در
ادامه افزود :ايران بيشتر به لحاظ ابعاد سياسي
با مشكل مواجه است ،نه بعد فني و تجاري و
اين امر نشان از اثرگذاري سياست بر اقتصاد
بوده و رفع اين موانع بهشدت به مقوالت
سياسي گره خورده است.خسروتاج با اشاره
بهرعايت برخي الزامات بر اعضاي سازمان
تجارت جهاني تصريح كرد :كشور ما بهدليل
شرايط خاص سياسي و اقتصادي دوران
انقالب و سپس جنگ تحميلي ،نتوانست
بسياري از نيازهاي داخلي را تأمين كند؛
بنابراين توليدات برخي از صنايع ،فقط تقاضاي
داخل را پوشش ميداد و بهتبع ظرفيتسازي
براي آنها انجام نگرفته و بهاجبار از خارج وارد
ميشد.رئيس كل سازمان توسعه تجارت افزود:
پس از انقالب تاكنون با تكيه بر صنايع خود
توانستهايم نياز داخليمان را تأمين كنيم و با
وجود تحريمهاي بينالمللي نيز دريافتيم كه
به با وارد نكردن برخي محصوالت و همچنين
ظرفيتسازي در بخشهاي مختلف ميتوانيم
در جهت بهبود توليدات خود گا م برداريم.
وي گفت :براي حضور فعالتر در عرصه
بينالمللي نيازمند به اصالحات ساختاري
از طريق ارتقاي كيفي محصوالت و بهبود
وضع توليدات داخلي هستيم تا شرايط براي
ورود به سازمان تجارت جهاني ،سهلتر شود.
خسروتاج در پايان با بيان اينكه نظام تعرفهاي
بايد در كوتاهمدت طراحي شود ،يادآور شد :هر
صنعت نوپايي كه در كشور ايجاد ميشود بايد
از طريق اعمال تعرفههاي باال مورد حمايت
دولت قرار گيرد؛ اما انتظار ميرود تا پس از يك
دوره دو تا پنج ساله اين نظام ،روند كاهشي
خود را در پيگيرد تا بدين طريق ،عرصه براي
رقابتپذيري توليدات داخلي ،تنگ نشود.
دبير انجمن روغن نباتي اعالم كرد

افزايشتوليدروغن
براي ماه محرم

دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي اعالم
كرد :هيچ مشكلي براي تأمين روغن در ماه
محرم وجود ندارد و كارخانهها توليدات خود
را مطبق با نياز اين ماه تضمين كردهاند؛ اما
مخالفت با افزايش قيمت روغن با وجود
موافقت سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان نه تنها به زيان صنعت و
توليدكنندگان تمام ميشود؛ بلكه هزينه
بيشتري روي دوش همه ميگذارد .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،داريوش
محمودي اظهار كرد :كارخانههاي توليدكننده
روغن نباتي در ماههايي مانند محرم كه مصرف
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي افزايش
پيدا ميكند توليد خود را مطابق با نياز مردم
در آن بازده زماني تنظيم ميكنند؛ بنابراين
هيچ مشكلي براي تأمين روغن مورد نياز مردم
وجود ندارد.
وي با بيان اينكه دليل مخالفت با افزايش
قيمت اعالم مخالفت برخي كارخانههاي
توليد روغن نباتي است كه نقش چنداني در
صنعت ندارند ،اعالم كرد :صنعت روغن نباتي
با توجه به هزينههاي افزايش يافته توليد
محصولشان ناگريرند قدري قيمت محصولشان
را افزايش دهند كه در اين راستا تقاضاي خود
را به سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان اعالم كردهاند كه اين سازمان
با بررسي پيشنهاد ارائه شده از سوي صنعت
و محاسبه دقيق قيمت تمام شده توليد ،اعالم
كرد روغن مايع ششدرصد و روغ نباتي ۱۰
درصد ميتواند افزايش قيمت پيدا كند؛ اما از
سوي وزارت صنعت ،با آن مخالفت شد .دبير
انجمن صنفي صنايع روغن نباتي گفت :البته
اين مصوبه برخالف قانون صنعت سالمت است
كه افزايش توليد و مصرف روغن نباتي را در
مقابل روغن جامد مدنظر قرار داده است و
انتظار داريم در كمترين زمان ممكن مسئوالن
با افزايش قيمت روغن نباتي موافقت كنند تا
بيش از اين ،دود اين تصميم اشتباه به چشم
توليدكنندگان و مصرفكنندگان نرود.

حذف ارز دولتي برای کاالهاي سرمايهاي ضربه سنگينی به توليد ملي وارد میکند

مهار گراني سبد غذايي نیازمند تدبیر

سبزینه

پریسا مهریان

به اعتقاد بسياري از کارشناسان طرح يکسانسازي
نرخ ارز به صالح اقتصاد کشور است؛ اما مسئوالن بايد
تدابيري براي مهار گراني احتمالي کاالها بعد از اجراي
اين طرح اتخاذ کنند .وعده تک نرخي شدن ارز ،بارها از
سوي مسئوالن دولتي داده شده؛ اما تا کنون به مرحله
اجرا نرسيده است .به تازگي بانک مرکزي اقدامات
مهمي در راستاي اجرايي شدن ارز تک نرخي انجام
داده و زمان جديدي را براي تحقق اين امر اعالم کرده
است .غالمعلي کامياب ،معاون بينالمللي بانک مرکزي،
زمان اجراي برنامه يکسانسازي نرخ ارز را اواخر سال
 96اعالم کرده و توقف فروش ارز مسافرتي به نرخ
دولتي را مقدمهاي در جهت اجراي اين تصميم ديرينه
معرفي کرده است .قبل از اين نيز نرخ ارز دولتي برخي
کاالها حذف شده بود و هماکنون اجراي اين وعده تنها
معطل حذف ارز مبادلهاي  64رديف کاال و خدمات
است.هرچند همه صاحبنظران موافق و مخالف دولت،
تک نرخيشدن ارز را به صالح اقتصاد کشور ميدانند؛
اما در اين بين ،برخي معتقدند که حذف نرخ دولتي
ارز تعدادي کاالها ،نرخ پايهاي محصوالت کشاورزي را
افزايش داده و در نهايت سفره مردم گرانتر و کوچکتر
از اين خواهد شد؛ بنابراين مسئوالن قبل از اجراي اين
امر حتماً بايد زيرساختهاي الزم را براي حمايت از
قشر ضعيف جامعه مهيا کنند.
گفتني است کارشناسان اقتصادي ،کاهش چشمگير
رانتهاي نشأت گرفته از ضايع شدن حقوق تساوي
اطالعاتي و روشن شدن موتور محرکه توليد ملي را از
تبعات تک نرخي شدن ارز ميدانند .در اين گزارش طي
گفتوگو با صاحبنظران به اين موضوع پرداخته شده
که چه زمينههايي بايد مهيا شود تا با حذف نرخ ارز
دولتي از سبد کاالهاي اساسي خانوار ،فشاري بر اقشار
کم درآمد تحميل نشود.
تنها راه نجات توليد ملي
افزايش قيمت ارز است
مهرداد بائوج الهوتي ،عضو کميسيون برنامه و بودجه
مجلس شوراي اسالمي ،درباره حذف نرخ مبادلهاي ارز
ميگويد :هرچند واردات کاال با نرخ آزاد در ميان مدت
موجب افزايش نرخ برخي محصوالت خواهد شد؛ اما
اين مسأله در بلندمدت با فراهم کردن شرايط توليد
ملي و رقابت آن با محصوالت خارجي ،کمرنگ و حتي
بياثر جلوه خواهد کرد .وي گفت :درخوشبينانهترين
شرايط از حدود  70ميليارد دالر واردات ساالنه به
کشور 40 ،تا  45ميليارد دالر آن از مسير قانوني و
حدود  25ميليارد دالر آن هم بهطور قاچاق از مرزهاي
ايران عبور ميکند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي
اسالمي ادامه داد :در بسته واردات ،کاالهايي مشمول
ارز مبادلهاي شدهاند که بستر الزم براي توليد آن
در داخل وجود داشته يا هماکنون مشابه آن توليد
ميشود؛ بنابراين چرا بايد به اين حرکت غلط ادامه
داده و با ارزان در اختيار گذاشتن ارز براي آنها،
بر حجم واردات مخرب توليد داخل افزوده و دالل و
سودجو پرورش دهيم .بائوج الهوتي با بيان اينكه ارز
مبادلهاي شرايط را براي واردات سهل و ريشه توليد
ملي را ضعيف ميکند ،افزود :اختصاص ارز مبادلهاي
به محصوالت وارداتي ،توان رقابت توليدکننده داخلي

بازديدمديرعاملبانككشاورزي
از شركت «پاژن»

مرتضي شهيدزاده ،رئيس هيئت مديره و مديرعامل
بانك كشاورزي ،از شركت توليد فرآوردههاي لبني
پاژن بازديدكرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
روابط عمومي بانك كشاورزي ،در جريان اين بازديد
كه با هدف توسعه و گسترش همكاريها برگزار
شد ،شهيدزاده با مديران اين واحد توليدي ديدار و
گفتوگو كرد .براساس اين گزارش ،مسعود شريفات و روحاهلل خدارحمي،
اعضاي هيئت مديره بانك كشاورزي ،نيز در اين بازديد شهيدزاده را
همراهي ميكردند .اين گزارش ميافزايد ،بانك كشاورزي بهعنوان تنها
بانك تخصصي بخش كشاورزي كشور نقش عمدهاي در تأمين نيازهاي
اعتباري توليدكنندگان بخش كشاورزي ،ازجمله صنايع غذايي و تبديلي
وابسته به كشاورزي برعهده دارد و تاكنون طرحهاي بزرگي با مشاركت اين
بانك در سراسر كشور به بهرهبرداري رسيده است.
معاون مالي و بينالملل بانك صنعتومعدن:

را از بين ميبرد .وي تأکيد کرد :معتقدم پايينآوردن
قيمت ارز به نفع کشور نيست و تنها راه نجات توليد
ملي افزايش نرخ ارز است .اين عضو کميسيون برنامه
و بودجه مجلس شوراي اسالمي گفت :بنابراين بايد با
ايجاد اراده در کل کشور بهطور ساالنه و به تدريج از
حجم ارز مبادلهاي براي کاالهاي وارداتي بکاهيم .بائوج
الهوتي يادآور شد :طبق گفته نعمتزاده ،وزير سابق
صنعت ،معدن و تجارت ،شاهد واردات  80قلم کااليي
هستيم که امکان توليد آنها در داخل وجود دارد.
 پايان دادن به رانتهاي خاموش
با تک نرخي شدن ارز
مهدي طغياني ،عضو هيئت علمي دانشگاه امام
صادق ،نیز گفت :فضاي حاکم از دو نرخي بودن ارز
در مجموع به صالح اقتصاد کشور نيست .در دورهاي
که دچار محدوديت منابع ارزي بوديم ،دولت به ناچار
ارز مبادلهاي را در نظر گرفت تا مديريت بهتري بر منابع
صورت گيرد .وي با بيان اينكه تداوم ارز دو نرخي به
هيچ عنوان درست نيست و بايد هرچه زودتر به اتمام
برسد ،افزود :حذف رانت ناشي از دو نرخي بودن ارز
مهمترين دليل اين تصميم است .اين پژوهشگر اقتصاد
اسالمي با اشاره به حذف ارز مبادلهاي مسافرتي گفت:
هرچند يارانه ارائه شده به متقاضيان سفر به خارج رقم
زيادي نبود؛ اما مابهالتفاوت  150هزار توماني براي هر
فرد در نرخ آزاد و دولتي نميتوانست براي هميشه
ادامه داشته باشد .طغياني تصريح کرد :به هرحال بايد
يکسانسازي نرخ ارز صورت بگيرد و مسئوالن بايد براي
جلوگيري از بروز نوسانات ناشي از نرخ آزاد ارز در برخي
مواد غذايي و محصوالت کشاورزي تدبيري اتخاذ کنند.
وي ادامه داد :با حذف ارز دولتي ،بايد حمايتهاي
يارانهاي و ارائه تسهيالت سهل براي اقالم اساسي در
نظر گرفته شود .در اينصورت به راحتي ميتوان فضا را
مديريت کرده و از فشار احتمالي وارده بر قشر ضعيف
و کشاورزان جلوگيري کرد .عضو هيئت علمي دانشگاه
امام صادق تأکيد کرد :معتقدم حمايت ارزي نوعي رانت
غيرآشکار را ايجاد کرده است که بايد با حذف آن به
سمت حمايت آشکار از توليد تغيير مسير دهيم.
 حمايتهاي ويژه
جايگزين اختصاص ارز دولتي شود
نادر قاضيپور ،عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس

شوراي اسالمي ،در اين خصوص ميگويد :برخي
کاالهاي وارداتي مشمول ارز مبادلهاي ،با قيمت آزاد
به دست مردم ميرسند يا خدماتي که امکان توليد
آن در داخل کشور وجود دارد با رانتهايي از نرخ
دولتي بهره برده و از مرزها عبور کردهاند؛ بنابراين
اگر حذف ارز مبادلهاي براي صرفهجويي ارزي است
و تمامي کاالها را در برميگيرد ،ما استقبال ميکنيم.
وي با بيان اينكه اين تصميم نبايد تأثير منفي در سفره
مستضعفان داشته باشد ،افزود :با حذف نرخ مبادلهاي
بايد حمايتهاي ويژهاي براي تشويق صادرکنندگان،
ايجاد رغبت براي توليد ملي و اشتغالزايي جوانان در
دستور کار قرار بگيرد .اين عضو کميسيون صنايع و
معادن تصريح کرد :ارز مبادلهاي صرفاً بايد براي مواد
خاص با ميزان محدود که توان توليد آن در داخل وجود
ندارد ،اختصاص يابد تا ضمن تأمين نياز حياتي کشور،
همزمان تالش براي فراهم کردن زمينه خوکفايي
صورت گيرد .وي در پايان گفت :ايجاد فضاي رقابت و
ارتقاي کيفيت خدمات و محصوالت از ديگر فوائد آزاد
بودن نرخ ارز است.
ضرورت تداوم اختصاص ارز مبادلهاي
به کاالهاي سرمايهاي
عليمحمد شاعري ،سخنگوي کميسيون کشاورزي
مجلس شوراي اسالمي ،هم ميگويد :محصوالت
کشاورزي وارداتي مثل برنج و گندم ارزانتر از هم
نوع داخلي خود بوده و به همين علت توليد ملي را
متضرر ميکند؛ بنابراين اختصاص ارز مبادلهاي به
اين دسته تصميم مناسبي نبوده و بايد حذف شود.
وي گفت :اما در اين بين حذف ارز دولتي از کاالهاي
سرمايهاي که منجر به افزايش هزينههاي توليد ملي و
کاهش سياستهاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي
است ،اقدام مناسبي نيست.سخنگوي کميسيون آب،
کشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي بيان
کرد :حذف نرخ مبادلهاي از کاالهاي سرمايهاي منجر به
کاهش صادرات ،افزايش هزينه توليد داخلي و افزايش
هزينههاي تحميل شده به مصرف کننده خواهد بود.
شاعري در پايان گفت :بنابراين اگر قرار است تا کاالهاي
سرمايهاي بخش کشاورزي نيز از دريافت سهميه
دولتي حذف شوند ،مسئوالن بايد بستههاي حمايتي
ويژه ديگري را براي آن در نظر بگيرند.

معاون وزير كشاورزي برزيل اعالم كرد

پيشنهاد برزيل به ايران براي ايجاد كميته مشورتي كشاورزي
معاون وزير كشاورزي ،دامپروري و مواد
غذايي برزيل گفت :اين كشور براي رفع
مشكالت و موانع تجاري و بهبود روابط
دو كشور ،بهطور مشخص راهاندازي
كميته مشورتي كشاورزي را پيشنهاد
كرده است .به گزارش «سبزینه» بهنقل
از ایرنا ،آئومار روبرتو نواك تصريح كرد:
تالش داريم  21و  22نوامبر (دوم و
سوم آبان) توافقنامه تشكيل اين كميته
مشورتي كشاورزي براي رفع مشكالت
به امضاي دوطرف برسد تا از آن پس
همكاريها آغاز شود .آنچه مقصود برزيل
است ،شامل همه محصوالت كشاورزي
ميشود و ايران قابليت توليد و ارائه آنها
به بازار برزيل را دارد و ميتواند نيازهاي
بازار  200ميليون نفري ما را برآورده
كند .به گفته نواك ،توليدات كشمش و
زعفران و پسته ايران قابليت پذيرش در
بازار بزرگ برزيل را دارد.
معاون وزير كشاورزي ،دامپروري و
مواد غذايي برزيل اضافه كرد :تأكيد
دارم ما بهعنوان دولت ،نه خريدار و نه
فروشندهايم؛ بلكه امور و ارتباط بين
بازرگانان دو كشور را تسهيل ميكنيم.
بنابراين محصوالت باكيفيت و داراي
قيمت رقابتي ميتواند وارد بازار برزيل
بشود .به گفته وي ،قرار است يكهيئت
بزرگ تجاري برزيل براي شركت در اين
نمايشگاه به ايران بياوريم تا در زمينه
سرمايهگذاري و صادرات گفتوگو كنند.
حجم مبادالت تجاري ايران
و برزيل  2/3ميليارد دالر است
نواك گفت :اكنون سطح تجاري
مبادالت برزيل و ايران دو ميليارد و 300
ميليون دالر و عمده تجارت دو كشور

اخبار بانکی

محصوالت كشاورزي است كه با حل و
فصل مشكالت ميتواند اين روابط بيش
از پيش گسترش يابد .برزيل به ايران
گوشت قرمز ،سويا و ذرت صادر ميكند.
 برزيل آماده ارائه انتقال
دانش فني كشاورزي به ايران است
اين مقام برزيلي گفت :اگر ايران از
فناوريهاي جديد استفاده كند ميتواند
در توسعه بخش كشاورزي گام مهمي
بردارد .ايران همچنين ميتواند در
چارچوب همكاري با برزيل از تجربيات
مركز تحقيقات كشاورزي اين كشور در
زمينه آبياري و بذرهاي مقاوم نسبت
به خشكي و تغيير آب و هوا استفاده
كند .برزيل يك مركز تحقيقاتي بهنام
«ايمبراپا» در بخش كشاورزي دارد.
وي تصريح كرد :برزيل در بحث حفظ
محيط زيست ،ژنتيك گاوي ،پرندگان
و سويا كارهاي ارزندهاي انجام داده
است و اينكه در قالب قراردادهاي
مشاركتي چه اطالعاتي مبادله شود ،به
عالقهمندي طرف ايراني برميگردد كه
بهدنبال تبادل فناوري و تجربيات در چه
زمينهاي باشد.اين مقام برزيلي درباره

انتقال فناوري كشاورزي و خدمات فني
و مهندسي به ايران گفت :قصد داريم در
آغاز فعاليت كميته مشورتي كشاورزي،
تفاهمنامهاي بين شركت ايمبراپا و
ايران داشته باشيم .وي درباره گسترش
مبادالت تهاتري كاال با كاال و نفت در
برابر كاالي كشاورزي با ايران نيز گفت:
در بحث همكاريهاي فني و علمي فقط
دانش دو كشور تبادل ميشود و بحث
تجاري موضوع ديگري است.
اعتراض بازرگانان برزيلي
و ايراني به مشكالت بانكي
نواكي در پاسخ به اين پرسش كه
آيا برزيل براي سرمايهگذاري در
ايران برنامهاي دارد ،گفت :يك سري
پيشنهادها بين سفارت ايران و برزيل
براي تأمين مالي برخي فعاليتهاي
كشاورزي مبادله شده؛ اما با موانع
بوروكراسي (كاغذبازي اداري) روبهرو
شده است .در كنار اين پيشنهاد تالش
ميكنيم موانع بانكي را مرتفع كنيم تا از
لحاظ مالي محدوديتي ايجاد نكند .وي
افزود :بازرگانان برزيلي و ايراني به وجود
مشكل بانكي در مبادالتشان اعتراض

دارند .البته در ماههاي اخير پيشرفتي
حاصل شده و بانك مركزي برزيل اعالم
كرده است براي حضور بانكهاي ايراني و
مبادالت بانكي هيچ مانعي وجود ندارد و
اگر بتوانيم اين مشكل بانكي را حل كنيم
امتياز و مزيت زيادي براي دو كشور دارد.
رفع مشكالت تجاري كشاورزي
ايران و برزيل در اولويت
نواك درباره بازار ايران گفت :ارزيابي من
از بازار ايران اين است كه با رفع مشكالت
بانكي ،تعرفهاي و موانع موجود ميتوانيم
روابط تجاري 2كشور را گسترش دهيم.
دسترسي به دو بازار مشكلي است كه
كميته مشورتي كشاورزي ميتواند
مرجع خوبي براي حل و فصل آن باشد.
معاون وزير كشاورزي ،دامپروري و
موادغذايي برزيل درباره توسعه روابط
تجاري ايران با كشورهاي آمريكاي
التين از طريق برزيل افزود :تأكيد
ما بر روابط دوجانبه ايران و برزيل و
عمده تالش ما توسعه اين روابط است.
در وهله دوم در قالب بلوك تجاري
«مركوسور» ميتوانيم به ارتباط ايران
با مجموعه كشورهاي ديگر كمك
كنيم.اكنون  9درصد سرزمين برزيل
به توليد محصوالت كشاورزي20 ،
درصد به دامپروري و  65درصد به
مرتع و جنگلهاي بومي اختصاص
دارد .همچنين  96درصد تنوع زيستي
جهان در برزيل وجود دارد .بنابراين ما
نيز ميتوانيم نقش بهسزايي در تغييرات
آب و هوايي جهان داشته باشيم و
ميخواهيم دنيا اقداماتي را كه ما در
برزيل در حفظ محيط زيست انجام
دادهايم به رسميت بشناسد.

كاهش نرخ سود به رونق توليد
و خروج اقتصاد از ركود كمك ميكند

اماناهلل اسماعيلي آفتابدري ،معاون مالي و بينالملل
مديرعامل بانك صنعتومعدن ،گفت :در دولت نهم و
دهم نرخ تورم تقريباً دوبرابر نرخ سود سپردهها بود و
اين درحالي است كه در دولت يازدهم و دوازدهم با
كاهش نرخ تورم ،نرخ سود بانكي مطابق با آن كاهش
نيافته است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه
اطالعرساني بانك صنعتومعدن ،اسماعيلي افزود :طي سالهاي گذشته
درچند مرحله شاهد كاهش نرخ سود سپرده بوديم ،بهگونهاي كه نرخ
سود سپردهها از  23درصد به  15درصد رسيده است .نرخ سود در پايان
سال  93حدود  23درصد ،در اسفن د  94به  18درصد و در خرداد  95به
 15درصد رسيد.
وي خاطرنشان كرد :كاهش نرخ سود امتيازات مثبت و منفي را درپي
دارد .امتياز مثبت آن را ميتوان كمك به خروج اقتصاد و توليد از ركود
عنوان نمود .اگر نرخ سود پايين بيايد بعضاً برخي از سپردهگذاران ترغيب
ميشوند تا در واحدهاي توليدي و صنعتي سرمايهگذاري کنند كه در اين
صورت ميتوان اميد داشت تا رونق اقتصادي در بخش صنعت و توليد
كشور ايجاد شود.
معاون مالي و بينالملل مديرعامل بانك صنعتومعدن بيان داشت :با
كاهش نرخ سود بسياري از مردم كه سپردههاي خود را با كمترين ريسك
در بانكها سپردهگذاري کردهاند ،چون بهدنبال بيشترين كسب سود
هستند و ممکن است سپردههاي خود را به بازارهاي مسكن ،طال ،سكه و ارز
ببرند كه در اين صورت ممكن است باعث ايجاد تورم در آن بخشها شود.
وي تصريح كرد :به همين دلیل اگر كاهش نرخ سود بهصورت دستوري
و مديريت نشده باشد باعث خروج منابع از بانكها و افزايش نقدينگي در
جامعه شده و در نتيجه موجب افزايش تورم ميشود .چه بسا كه دولت
كنوني با اجراي سياست انقباضي طي سالهاي گذشته ،تورم را مديريت
کرده و باعث كاهش قابل توجه آن شده است.
اسماعيلي عنوان داشت :به همين دلیل دولت ،بانك مركزي و بانكها بايد
همكاري كنند تا سرمايهگذاران بهجاي تمركز در بازارهاي غيرمولد ،بر
سرمايهگذاري در صنعت و توليد كشور متمركز شوند .فراهم کردن شرايط
براي رونق توليد ممكن است تورمي را نيز بههمراه داشته باشد؛ اما در خروج
از ركود و رونق توليد و افزايش اشتغال كشور كمك شاياني خواهد کرد.
اسماعيلي عنوان كرد :با شعار «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» در سال
 96اميد است كه با رونق توليد و ايجاد  950هزار شغلي كه دولت محترم
در برنامههاي خود پيشبيني کرده است ،بهسمت تحقق فرمايشات مقام
معظم رهبري حركت كنيم .از سوي ديگر براي رونق توليد بايد كيفيت
توليدات داخلي را افزايش دهيم تا ضمن اينكه مصرفكننده داخلي
ترغيب به استفاده از اين محصوالت شود ،از واردات بيرويه جلوگيري شده
و صادرات غيرنفتي نيز افزايش يابد.
معاون مالي و بينالملل مديرعامل بانك صنعتومعدن بيان داشت :زمانيكه
توليدات داخلي باكيفيت باشد ،ميتواند با محصوالت خارجي رقابت كند و
جايگزين اين محصوالت شود .اين روند موجب رونق توليد و ايجاد اشتغال
بيشتر در كشور ميشود .وي اظهار كرد :معضل مطالبات معوق نيز از
بزرگترين مشكالت نظام بانكي كشور است كه بايد توجه بسيار ويژهاي
بهرفع اين مشكل شود؛ چراكه بخش اعظم منابع بانكها ازجمله بانك
صنعتومعدن مطالبات معوق است كه اگر وصول شوند تسهيالت دهي
بانكها به بخش توليد افزايش يافته كه نتيجه آن رونق توليد و صنعت
كشور خواهد بود .اسماعيلي در ادامه به تشريح موفقيتهاي اين بانك
در زمينه تأمين مالي ايجاد خط آهن سريعالسير تهران– قم– اصفهان و
قرارداد تأمين مالي  5/1ميليارد دالري برقي كردن راه آهن تهران– مشهد
كه بين بانك صنعتومعدن بهعنوان بانك تضمينكننده فاينانس و اگزيم
بانك چين امضاء شد كه اين قرارداد نخستين قرارداد از نوع فاينانس در
يكونيم سال اخير بانك صنعتومعدن است ،اشاره كرد .معاون مالي و
بينالملل مديرعامل بانك صنعتومعدن گفت :همچنين امضاي قرارداد
فاينانس یکميليارد و  200ميليون يورويي براي تأمين مالي پروژه نيروگاه
حرارتي هرمزگان بين بانك صنعتومعدن و ونش اكونوم بانك روسيه كه با
وام دولت روسيه طي پنجسال به بهرهبرداري خواهد رسيد ،ازجمله اقدامات
مهم بانك صنعتومعدن در چند وقت اخير است.
وي خاطرنشان كرد :از سوي ديگر امضاي موافقتنامه قرارداد  10ميليارد
دالري خط اعتباري سيتيك گروپ چين با پنج بانك ايراني به نامهاي
بانك صنعتومعدن ،پارسيان ،پاسارگارد ،رفاه كارگران و توسعه صادرات
نخستين قرارداد بزرگ ايران با چين پس از برجام است.

دکه

مرغ كيلويي ارزان شد

رئيس اتحاديه پرنده و ماهي ،از كاهش یکهزار و 100توماني قيمت هر
كيلوگرم مرغ در بازار خبر داد و گفت :قيمت اين كاال به هفت هزار و500
تومان رسيده است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،مهدي يوسفخاني
گفت :قيمت اين كاال در مراكز خردهفروشي ،به هفتهزار و  500تومان
رسيده است .وي قيمت مرغ زنده را چهارهزار و  900تومان اعالم و اضافه
كرد :قيمت هر كيلوگرم مرغ آماده طبخ در عمدهفروشي درب كشتارگاه
ششهزار و  650تومان ،تحويل درب واحدهاي صنفي ششهزار و 800
تومان و خردهفروشي واحدهاي صنفي هفتهزار و 500تومان است .رئيس
اتحاديه پرنده و ماهي ،قيمت هر كيلوگرم ران مرغ باكمر را ششهزار و500
تومان اعالم كرد و گفت :هر كيلوگرم ران مرغ بيكمر هفتهزار و500
تومان ،سينه باكتف  13هزار تومان ،سينه بدون كتف  14هزار تومان و فيله
مرغ  16هزار و  500تومان به مشتريان عرضه ميشود.

