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سرپرس�ت وزارت صم�ت ك�ه در كاه�ش 
قيمت خودرو در س�ه ماه�ه اخير ن�اكام بوده، 
اين ب�ار افزاي�ش قيمت ه�ا را به زمي�ن گرانی 
ارز مي ان�دازد و می گويد ش�رايطی ك�ه امروز 
در ب�ازار خودرو مش�اهده می ش�ود، ناش�ی از 
افزاي�ش ن�رخ ارز اس�ت و هم�ه خودروه�ای 
داخلی و خارج�ی از اين قضيه متأثر ش�ده اند.

مدرس خیابانی در سه ماهی که سرپرستی وزارت 
صمت را برعهده گرفته از خودروسازی و حواشی 
آن دور نبوده است. وی در اردیبهشت ماه ارزانی 
قیمت خودرو را به مردم داد: »تا قبل از رسیدن 
به عید فطر حتماً ب��ازار بهتری در بخش خودرو 
خواهی��م داش��ت و اقداماتی ک��ه در این زمینه 
انجام می شود اثرگذار خواهد بود و روش فروش 
فوق العاده را در ایام عید فطر عملی می کنیم.« اما 
این وعده آقای سرپرس��ت در پنجمین ماه سال 

هنوز محقق نشده است.
بازار خرید و فروش خودرو طی هفته های اخیر نه 
تنها روی آرامش به خود ندی��ده، بلکه با رقم های 
نجومی حتی با رکود معامالت هم روبه رو ش��ده 
و به نوعی همه به دنبال ف��روش خودرو، آن هم با 
قیمت های باال هستند. از طرف دیگر مصرف کننده 
هم بالتکلیف تر از همیشه در انتظار ثبات قیمت ها 

برای خرید خودرو است.
جال��ب اینجاس��ت وزارت صنع��ت ب��ه هم��راه 
خودروسازان با اعالم قیمت های جدید از طرح های 
فروش فوری خودرو، آن هم در قالب قرعه کشی هایی 
رونمایی کرد که قرار بود ب��ا اجرای آنها تا حدودی 
تقاضا در بازار مدیریت و قیمت ها به سمت منطقی 
شدن حرکت کند. وضعیت بازار اما نشان از آن دارد 
که قرعه کشی ها هم دردی از بازار دوا نکرده و روند 
صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی حتی 

بیشتر از وارداتی ها هم شده است.

این روزها ب��ازار خرید و فروش خ��ودرو در حالی 
با روند افزایش��ی قیمت ها مواجه اس��ت که هنوز 
وزارت صنعت تدبیري جدی ب��رای مدیریت بازار 
نیندیش��یده و مدام از افزایش عرضه محصول به 
بازار صحبت می کند، اما در عمل شکاف قیمت ها از 
کارخانه تا بازار هر روز افزایش مي یابد.  البته قرار بود 
براساس تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با اعالم قیمت های جدید کارخانه، 
بازار فقط مجاز ب��ه افزایش 10 درصدی قیمت ها 
نسبت به کارخانه باش��د، اما فروشندگان خودرو 
می گویند این بحث فقط در ح��د مصاحبه بوده و 
در عمل هیچ تدبیری ب��رای مدیریت قیمت ها در 
بازار خودرو اندیشیده نشده است. همین موضوع 
باعث شده با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار 
معامالت به صفر برس��د و نمایشگاهداران ترجیح 
بدهند واحده��ای خود را زود تعطی��ل کنند و به 

بهانه کرونا راهی خانه شوند.
آنط��ور ک��ه فع��االن خودروس��ازی می گوین��د 
مدرس خیابانی اعتقادی به سیاست قیمت گذاری 
دستوری ندارد و قائل به آزاد سازی و تعیین قیمت 
براس��اس نظام عرضه و تقاضاس��ت. مرور برخی 
اظهارنظره��ای او نیز بر این موض��وع که چندان 
به سیاس��ت نرخ گذاری دس��توری اعتقاد ندارد، 
صحه می گذارد. به عن��وان مثال، مدرس خیابانی 
چن��دی پ��س از برگ��زاری دور نخس��ت فروش 
فوق العاده خودروس��ازان به نوعی ب��ا کنایه اعالم 
کرد بیش��تر تقاضای ثبت ش��ده در این فروش، 
مختص خودروهایی بوده که فاصله قیمت کارخانه 
و بازار زیادی داش��ته اند. برخی کارشناس��ان این 
اظهارنظ��ر سرپرس��ت وزارت صمت را ناش��ی از 
تفکرات وی مبنی بر کارآمد نب��ودن نرخ گذاری 
دس��توری می دانن��د و معتقدن��د او ب��ه دنب��ال 

کمرنگ کردن چنین سیاس��ت هایی، به ویژه در 
صنعت خودروس��ازی اس��ت. اگر چنین باشد و 
مدرس خیابان��ی با عبور از فیلتر مجلس ش��ورای 
اسالمی سکاندار وزارت صمت شود، خودروسازان 
احتماالً یک قدم دیگر به آرزوی خود مبنی بر لغو 

قیمت گذاری خودرو نزدیک تر خواهند شد.
اخیراً نیز مدرس خیابانی در اظهارات جدیدی عدم 
تحقق وعده های ارزانی قیمت خودرو را به گردن 
افزایش نرخ ارز انداخته و تأکید کرده شرایطی که 
امروز در بازار خودرو مش��اهده می شود، ناشی از 
افزایش نرخ ارز اس��ت و همه خودروهای داخلی 
و خارجی از این قضیه متأثر ش��ده اند. مراقبت و 
کنترل نرخ ارز بسیار مهم اس��ت، وگرنه افزایش 
قیمت روی هم��ه کاالها از جمله خ��ودرو اتفاق 
خواهد افت��اد. وی همچنی��ن تأکید ک��رده که 
خودروس��ازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام 
شده خودرو تولید می کنند و زیان انباشته 40هزار 
میلیارد تومانی در ایران خودرو و سایپا وجود دارد. 
البته با اقدامات انجام ش��ده اکنون فاصله قیمتی 
بازار و کارخانه کمتر ش��ده و عط��ش افراد برای 

ثبت نام نیز کاهش یافته است.
متأسفانه سرپرست وزارت صمت مانند وزرای سابق 
این وزارتخانه در ابتدای کار، خود را درگیر حواشی 
صنعت خودرو کرده است و به جای اینکه دلیل زیان 
خودروسازان و افزایش روزانه هزینه های تولید را در 
خود مجموعه خودروسازان جست وجو کند، به دنبال 
مقصرانی خارج از این صنعت می گردد. سال هاست 
که صاحب نظران مش��کالت این صنع��ت را بزرگ 
و طویل بودن س��اختار مجموعه های خودروساز و 
هزینه های مازاد آنها عنوان می کنند، اما هیچ کدام 
از متولیان این صنع��ت و در رأس آنها وزرای صمت 
نخواسته یا نتوانسته اند اصالحات و کاهش هزینه های 

تولید را به درستی انجام دهند.

گرانی خودرو به گردن دالر افتاد
وعده های ارزانی قيمت آقای سرپرست محقق نشد
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بهانه جويی های دولت برای توزيع کوپن 
در طول این سال ها، هرگاه که بر فش��ار ها و تنگناهای اقتصادی افزوده 
شده، بارها بازگشت نظام کوپنی به  عنوان راه چاره  برای کاهش فشار بر 
طبقات ضعیف و کم برخوردار مطرح شده است. اخبراً نیز مجلس طرح یک 
فوریتی را به تصویب رسانده که براساس آن دولت موظف می شود کارت 
الکترونیکی)کوپن( را در اختیار اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دهد 
و کاالهای اساسی و ضروری مردم به صورت سهمیه بندی با قیمت ارزان 
در اختیارشان قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور در روزهای پایانی هفته 
گذشته از مخالفت دولت با توزیع کوپن در کشور خبر داد و با این توجیه 
که شرایط آنقدر سخت نیست که به سمت کاالبرگ برویم، از بهانه های 
دولت برای عدم توزیع کوپن در میان اقشار متوسط و ضعیف سخن گفت. 
در خصوص ضرورت های توزیع کوپن و دغدغه های نمایندگان مجلس، 

ذکر نکاتی ضروری است:
  چرا توزيع كوپن؟

معاون اول رئیس جمهور تصور می کند که دلیل طرح مجلس برای توزیع 
کوپن کمبود کاالس��ت! جهانگیری در توجیه مخالفت دولت می گوید: 
»شرایط فعلی ما به گونه اي است که می توانیم کاالی مورد نیاز مردم را 
به وفور فراهم و توزیع کنیم«. در حالی که هدف مجلس از توزیع کوپن 
به این دلیل اس��ت که امروز بطن جامعه و مردم در شهر ها و روستا ها در 
تأمین کاال های اساسی خود با مشکل رو به رو هستند و قیمت ها هر لحظه 
تغییر می کند و بخش اعظمی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند. 
همچنین تأمین کاال های اساسی برای مردم یک دغدغه شده است. کاال 
به میزان فراوان وجود دارد، ولی مردم توان خرید آنها را ندارند. براساس 
آماری که مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده، بخش اعظمی از مردم در 
استفاده از گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل رو به رو هستند و میزان مصرف 
این مواد نسبت به سال های قبل کاهش یافته است، به طوری که قدرت 
خرید افراد نسبت به سال ۹0 به یک سوم کاهش یافته است و خانواده های 
فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. از این رو به منظور کمک به اقشار 
آسیب پذیر و متوسط جامعه، مجلس طرح توزیع کوپن را با یک فوریت در 
هفته های اخیر در مجلس به تصویب رساند تا با توزیع کارت های هوشمند 
کاال با قیمت مناسب به دست اقشار ضعیف و متوسط جامعه برسد؛ چراکه 
در حال حاضر تمامی کاالهای مصرفی و اساسی مردم به وفور در کشور 

وجود دارد، اما تقاضا برای خرید کاهش یافته است. 
  بهانه جويی در سال پايانی دولت

مع��اون اول رئیس جمه��ور حجم تج��ارت خارجی کش��ور را س��االنه 
100میلی��ارد دالر اعالم می کند و معتقد اس��ت با وج��ود چنین حجم 
تجارتی در مقطع فعلی نیازی به ضرورت توزیع کوپن احساس نمي کنند. 
اکنون این سؤال مطرح مي شود که آیا با افزایش جزئی حقوق، دستمزد 
و تجارت 100 میلیاردی کاال سفره مردم بزرگ تر شده است؟ آیا فراوانی 

کاال در کشور به معنای ارزانی آن است؟ 
با رصد اخبار در یک ماه گذش��ته درمی یابیم که دولت به دلیل افزایش 
هزینه های تولید روزانه با افزایش 10 تا ۲0 درصدی قیمت انواع کاالها و 
مواد مصرفی مردم موافقت کرده و خودش مصوب افزایش قیمت ها را امضا 
کرده است. چگونه با این اقدامات به این نتیجه رسیده اند که کاال فراوان 

است و مردم در خرید آن هیچ مشکلی ندارند؟
توجیهات جهانگیری در خصوص آماده نبودن زیرساخت های توزیع 
کوپن، انحالل ستاد بس��یج اقتصادی و هزینه باالی این طرح برای 
دولت حاکی از آن است که دولت خسته است و در سال پایانی عمرش 
حوصله کارتراشی های مجلس را ندارد، زیرا بازگشت طرح کوپن به 
سیس��تم اقتصادی کش��ور نیاز به برنامه ریزی و تأمین به موقع کاال 
دارد که در حال حاضر با رهاسازی بازار ها و صدور مجوزهای گرانی 
قیمت کاال ها این امر امکانپذیر نیست. کارشناسان معتقدند یکی از 
روش های تخصیص منابع و سهمیه بندی کاالیی، روش کوپنی  کردن 
آنهاس��ت و زمانی که جامعه با محدودیت های زیادی مواجه شود از 
روش کوپنی  کردن کااله��ا برای تأمین نیازها اساس��ی جامعه باید 
استفاده شود. باید دید در این میان و در شرایطی که به نظر می رسد 
در برخی حوزه ها دولت نیز با بازگشت این نظام توزیعی چندان موافق  

نیست، مجلس بر نظر خود پافشاری مي کند یا نه.

اواخر هفته گذشته بود كه به يكباره مقامات دولتي 
خبر از گش�ايش اقتصادي دادند ك�ه از آن زمان 
تا كنون اطالعات قطره چكان�ي در كنار انبوهي 
از گمانه زني ها فضاي جامعه را فرا گرفته اس�ت، 
گمانه زني هايي چون تصويب اف اي تي اف، ارائه 
س�هام عدالت به جاماندگان، آزاد سازي ارزهاي 
بلوكه شده، برداشت مجدد ارز از صندوق توسعه 
ملي، خصوصي سازي وسيع از طريق بازار سرمايه 
و در نهايت انتشار اوراق مالي همانند سلف نفتي 
جهت تأمين مالي دولت پيوسته در فضاي مجازي 
دست به دست مي شد تا اينكه نحوه اطالع رساني 
دولت و خطر انجام طرح هاي شتابزده تعهد آفرين 
براي مردم مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت. 
در حالي که راهبرد کاهش ارزش پ��ول ملي با هدف 
افزایش صادرات غیر نفتي در دول��ت دوازدهم دنبال 
ش��د و طبقات ضعیف جامعه به دلیل برخورداري از 
درآمد ثابت محدود و ان��دك دارایي مصرفي با اجراي 
این راهبرد در تنگناي معیش��تي شدید قرار گرفتند، 
امروز مشخص شده که بالغ بر ۲٧ میلیارد دالر تعهدات 
ارزي سال هاي ۹٧ و ۹٨ انجام نشده است. در این میان 
باید گفت در همین سال ها تورم زیادي از ناحیه چاپ 
پول و پرداخت سودهاي موهوم بانکي گریبانگیر اقتصاد 
ایران شده  است و حاال در ماه هاي پایاني، دولت به طور 
مجدد وعده گشایش اقتصادي داده است که نگراني ها 
را به جهت تشدید مشکالت اقتصادي و آینده فروشي و 
ایجاد تعهد و بدهي براي دولت آتي تقویت کرده است. 
اخبار اقتصادي ای��ن روزهاي اقتصاد ایران نش��ان 
از تخلفات اقتص��ادي و بي انضباطي ه��اي متعدد و 
متن��وع دارد. در دول��ت دوازدهم با ای��ن راهبرد که 
براي خنثي س��ازي تحریم هاي نفتي باید صادرات 
کاالهاي غیر نفت��ي تقویت ش��ود، ارزش پول ملي 
کاهش یافت به طوري که حجم نقدینگي از محدود 

1٥00 هزار میلیارد توم��ان به مح��دوده ۲٧00 هزار 
میلیارد تومان رسیده اس��ت و رشد اقتصادي در این 
س��ال ها منفي بوده . در این بین با وج��ود این که در 
ماه هاي پایاني دولت قرار داری��م ۲٧ میلیارددالر از 

تعهدات ارزي سال ۹٧ و ۹٨ بالتکلیف است. 
عدم بازگشت ارزهاي ناشي از صادرات کاالي غیر نفتي 
در حالي ضربه سنگیني در کنار تحریم، شیوع کرونا و 
رکود تورمي به اقتصاد ایران زده است که این گمانه زني 
مبني بر خرید ارزهاي بلوکه شده نفتي دولت، برداشت 
از صندوق توسعه ملي و شرکت ملي نفت تقویت شده 
اس��ت. در واقع حوزه مالي در چهارسال اخیر شاهد 
سیاست هاي عجیب و غیر مس��ئوالنه بوده است. در 
این ش��رایط با وجوداینکه دولت در چهار سال دولت 
یازدهم همه تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشت 
و با روي کار آمدن ترامپ تص��ورات و انتظارات بر باد 
رفت و تحریم ها مجدداً اعمال شد، در دولت دوازدهم 
هم همه تخم مرغ ها درسبد صادرات غیر نفتي گذاشته 
ش��د که ۲٧ میلیارد دالر تعهدات ارزي در حالی که 
در ماه هاي پایاني دولت هستیم بالتکلیف است. در 
این سال ها آنقدر ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها 
و کاال ها کاهش پیدا کرده که اشخاصی مانند همتی 
معتقدند برای حفظ حیثیت پ��ول باید چند صفر از 
پول ملی حذف شود. اما کارشناسان معتقدند این کار 
کمکی به تقویت پول ملی نمی کند. حال در ماه هاي 
پایاني به یکباره خبر از گشایش اقتصادي مي دهند 
که عده اي مي گویند احتمال دارد این گش��ایش هم 
یک وعده باشد که از محل ایجاد تعهد و بدهي براي 
دولت آتي تأمین مالي  مي شود.از این رو افکار عمومي 
از خیر توسعه و گشایش هاي یک شبه گذشته اند و از 
مجلس و قوه قضائیه، نهادهاي نظارتي، اساتید دانشگاه 
و کارشناس��ان اقتصادي مي خواهند ک��ه دولت را از 
اعمال طرح هایي که مشکالت اقتصادي را پیچیده تر 

از وضعیت فعلي مي کند و براي عده اي رانت و امتیاز 
ایجاد مي کند، باز دارند. یکي از نگراني ها آن است که 
به جاي اصالحات اقتصادي در بخش بودجه و بانک و 
جدایي بودجه از درآمدهاي نفتي و ارزي اتفاقاً از طریق 
اوراق مالي بر پایه پیش فروش نفت، تأمین مالي شود 
و براي اینکه استقبال از خرید این اوراق ایجاد شود، 
به طور موقت بازارهاي رقیب این اوراق، همانند ارز ، 
طال ،سکه و سهام با سرکوب موقت قیمت مواجه شوند 
و عده اي سفته باز در جریان این سرکوب در کمترین 

قیمت کاالهاي فوق را خریداري کنند. 
  حريري: معيشت مردم جاي طرح معما

و پازل نيست!
در این خصوص رئیس اتاق بازرگاني ایران و چین در 
مورد انتشار مطالبي در شبکه هاي اجتماعي مبني 
بر در راه بودن یک اتفاق مهم اقتص��ادي براي ایران 
مي گوید گمانه زني ها درباره گشایش اقتصادي اگر 
به اتفاقي بزرگ ختم نشود، نتیجه اي جز عصباني تر 
کردن جامعه که در ماه هاي اخیر فشارهاي اقتصادي 
جدي را تحمل کرده اند، نخواهد داشت. مجیدرضا 
حریري در گفت و گو با ایس��نا اظهار کرد: متأسفانه 
شرایط اقتصادي کشور به گونه اي پیش رفته که دیگر 
با طرح هاي صرفاً اقتصادي و مدیریتي نمي توان توقع 
تحولي جدي داشت و راهکار از دل سیاست مي گذرد. 
وقتي فش��ارهاي تحریم یکي از عوامل تأثیرگذار بر 
مشکالت بوده، قاعدتاً براي برون رفت از این شرایط، 

باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد. 
رئیس ات��اق بازرگان��ي ای��ران و چین با اش��اره به 
گمانه زني هاي صورت گرفته درباره اینکه گشایش 
اقتصادي اعالم شده در چه حوزه اي خواهد بود، بیان 
کرد: در ای��ن روزها گمانه زني های��ي صورت گرفته 
و افراد مختل��ف گزینه هایي را مط��رح کرده اند، اما 
هیچ یک از آنها در عمق زندگي مردم تغییري ایجاد 

نمي کند و م��ردم بیش از آنکه به وعده نیاز داش��ته 
باشند، تصمیمات جدي مي خواهند که شرایط آنها 
را تغییر دهد. اگر تصمیم جدي گرفته شود حتي به 
اطالع رس��اني نیز احتیاج ندارد و با اجرایي شدنش، 

مردم خودشان متوجه تغییر مي شوند. 
حریري اف��زود: اینکه یک��ي از مش��اوران دولت در 
شبکه هاي اجتماعي مي نویسد که براي تصمیم گیري 
اقتصادي صبر کنید، در کنار آنکه مش��خص نیست 
چه ارتباطي با واقعیت دارد، نش��ان از آن دارد که از 
وضعیت معیشتي مردم دور ش��ده ایم. امروز بخش 
قابل توجهي از جامعه با توجه به مشکالت اقتصادي، 
اساساً توان تصمیم گیري ندارد که بخواهد آن را نیز 
یک هفته عقب بیندازد. در کنار آن در س��الي که به 
جهش تولید نامگذاري شده، این توقع که یک هفته 
تمام کارها باید تا نتیجه این خبر روشن شود، چندان 

منطقي نیست. 
  واكن�ش س�الح ورزي به گش�ايش جديد؛  

»وعده سرخرمن است«
حس��ین س��الح ورزي نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران 
در پیامي درباره گش��ایش اقتصادي وعده داده شده از 
س��وي رئیس جمهوري، در خصوص اوراق سلف نفتي 
نوشت: دولت ها بارها به وضوح و بدون هیچ پرده پوشي 
اساسي ترین حقوق مالکیت مردم را با تصویب یک قانون 
یا صدور یک بخشنامه نقض کرده اند. آیا مردم به چنین 
وعده سرخرمني که »دوسال دیگر نفت مي فروشیم و 
پولت را به دالر مي دهی��م« اطمینان و اعتماد خواهند 

کرد؟! امید که چنین باشد.
  واگذاري بزرگ بورسي در راه است؟

همچنین تجارت نیوز در گزارشي با عنوان گشایش 
اقتصادي هفته آینده چیست؟ اشاره کرده که با توجه 
به اشاره رئیس جمهور به مقوله بودجه شاید قرار است 
مجوز جدیدي براي واگذاري در بازار سهام براي دولت 
صادر شود که به همین دلیل گمانه عرضه اولیه بزرگ 
بورسي تقویت مي شود. واگذاري بزرگي که احتماالً 
بتواند بخشي از کسري بودجه دولت را تقویت کند 
و دولت با کمک آن اقداماتي در حوزه سیاست هاي 

حمایتي و مانند  آن انجام دهد.
اگرچه برخي هم گفته بودند ممکن است این گشایش 
در حوزه دیپلماسي باشد و سران سه قوه تصمیمي در 
خصوص FATF گرفته باشند، اما این گمانه چندان 
تقویت نش��ده چون به نظر مي رس��د اگر چنین بود 
باید اخباري هرچند پراکنده در این حوزه به گوش 
مي رسید. به همین دلیل به نظر مي رسد این گشایش 

بیشتر داخلي باشد تا خارجي. 
قرار اس��ت از این گش��ایش اقتصادي هفته جاری 
رونمایي ش��ود. احتماالً تا آن زم��ان بازارها منتظر 
بمانند تا ببیند این گشایش چیست و چقدر اقتصاد 
را متحول خواهد کرد. اگرچه اقتصاددانان معتقدند 
گشایش اقتصادي اثرگذار نمي تواند ظرف یک هفته 
رخ دهد. مگر آنکه گشایش��ي دستوري باشد. مانند 
واگذاري بورس، تغییر نرخ س��ود، ممنوعیت خرید 
و فروش ارز یا حتي واگ��ذاري کوپن و افزایش یارانه 
نقدي. از آن جمله داوود س��وري، اقتص��اددان هم 
در حساب توییتر خود نوش��ته بود: این چه گشایش 
اقتصادي است که وعده سورپرایز آن براي هفته بعد 
داده مي شود، مگر کادوي تولد یا ازدواج است که بدون 
مشورت و بدون مقدمه بتوان گشایي در سطح کالن 

مطرح و اجرا کرد.

 خريد تشكیالتی
راه فراخ به سوی جهش تولید

یکی از بهترین راهبردهایی که امروز می توانیم از تولیدکننده داخل در 
جهت رونق و جهش تولید حمایت کنیم، خرید تش��کیالتی با پشتوانه 
یک برنامه ریزی همه جانبه و در س��ایه یک نظارت دقیق بر بازار تمامی 

صنایع است. 
 تصور کنید در یکی از سازمان ها و نهادهای کشور)سپاه، ارتش، بسیج، 
وزارتخانه ها، ش��هرداری ها و...( تصمیم جمعی مدیران و کارکنان بر آن 
شود که اقالم مصرفی سازمان مانند چای، لوازم التحریر و اقالم مورد نیاز 
شخصی افراد مانند کفش و پیراهن را از تولیدکنندگان داخلی خریداری 
کنند و تهیه و تولید این اقالم به پنج ش��رکت برت��ر تولیدکننده داخلی 
سپرده شود. در این شرایط وقتی تولیدکننده ببیند به عنوان مثال یک 
س��ازمان یا در حقیقت یک بازار 300 هزار نفری برای ارائه محصوالتش 
وج��ود دارد، قطعاً ت��الش می کند برای حف��ظ این ب��ازار، ضمن تولید 
محصوالت باکیفیت تر از متخصصان خبره تر و از تکنولوژی به روزتری در 
تولید بهره ببرد. حاال اگر تمام نهادها، سازمان ها و اقشار جامعه تصمیم 
بگیرند که از برندهای ایرانی حمایت کنند، مطمئناً تمام تولیدکنندگان 

داخل در تمامی ابعاد روز به روز پیشرفت خواهند کرد.
 با همین حمایت ها در قالب برنامه های منس��جم اس��ت ک��ه پویایی و 
رقابت س��الم در بازار ایجاد می ش��ود، کیفیت و تنوع محصوالت داخلی 
افزایش و قیمت تمام ش��ده کاالها کاهش می یاب��د. همچنین رضایت 
حداکثری مشتری حاصل می ش��ود و مصرف کننده کاالی داخلی را به 
کاالی خارجی ترجیح می دهد، اش��تغالزایی افزایش می یابد و در نهایت 
جهش تولید پایدار ایجاد خواهد ش��د. در چنین ش��رایطی وقتی رقابت 
بین نام های تجاری داخلی شکل بگیرد، تمامی تولیدکنندگان به دنبال 
ایجاد و افزایش مزیت رقابتی محصوالت و خدمات خود نس��بت به رقبا 

خواهند رفت.
از جهتی برای تحقق این برنامه ها باید ورود کاالهای خارجی به درستی 
مدیریت شود. به عنوان نمونه یکی از استراتژی هایی که برندها و نام های 
تجاری خارجی برای نف��وذ در بازارهای بین المللی اس��تفاده می کنند، 
دامپینگ یا ارزانفروش��ی موقت اس��ت. برندها و ش��رکت های تجاری 
پرف��روش خارجی هم��واره برنامه ه��ای هدفمند و منس��جمی را برای 
مدیریت و توس��عه بازار و محصوالت خود طراح��ی می کنند، به همین 
دلیل است که هوشمندانه بازارهای دنیا را رصد می کنند. آنها افرادی را 
برای بازارگردی و ویترین گردی به کشورهای دیگر می فرستند تا از کم 
و کیف بازار کش��ورهای مورد هدف خود در صنایع مختلف مطلع شوند. 
در استراتژی دامپینگ، کشور صادرکننده کاال، محصوالتش را با همان 
کیفیت و بعضاً با کیفیت باالتر از محصوالت مشابه داخلی، اما ارزان تر وارد 
بازار کشور هدف می کند. در این شرایط وقتی مردم در بازار به دو کاالی 
هم جنس و مشابه با کیفیت یکسان برخورد کنند که یکی از آنها قیمتش 
مناسب تر باشد، قطعاً آن را برای خرید انتخاب می کنند. در این صورت 
فروش کاالهای خارجی در کشور افزایش و س��هم بازار کاالهای داخلی 
کاهش می یابد. به مرور زمان تولیدکنندگان داخلی به علت نبود بازار و 
هزینه های باالی تولید )مواد اولیه، حقوق و دستمزد، توزیع، بیمه، مالیات 
و...( نمی توانند با کاالهای خارجی رقابت کنند و شرکت شان ورشکسته و 
تعطیل می شود. در نتیجه شرکت خارجی، دیگر در داخل کشور رقیبی 
ندارد و به علت تقاضای بازار، محصوالتش را با قیمت باالتر به کشور هدف 
صادر می کند. ع��دم مدیریت صحیح و به وجود آمدن چنین ش��رایطی 
موجب تعطیلی کارخانه ها، هدررفت سرمایه ملی، کاهش اشتغال، ترس 
از کارآفرینی، افزایش بزهکاری اجتماعی و دهها آس��یب و معضل دیگر 

در جامعه می شود.
از نکات دیگری که می تواند به پیش��برد و تحقق این برنامه کمک کند، 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- استفاده از سیستم بانکی کارآمد و ارائه تسهیالت بانکی طوالنی مدت 

به تولیدکنندگان و کارآفرینان.
۲- ایجاد بورس��ی پویا جهت هدایت سرمایه های س��رگردان مردمی به 

سمت سرمایه گذاری در تولید. 
3- ارائه برنامه های آموزشی مناسب در رسانه ها جهت حضور هوشیارانه، 

اصولی و برنامه ریزی شده مردم در بورس. 
4- در اولویت قرار دادن حمایت های مالی از فعالیت های مولد نسبت به 

فعالیت های غیرمولد. 
٥- حمایت از تولیدکنندگان جهت مجهز ش��دن به نس��ل های جدید 
تکنولوژی و تجهیزات که این امر موجب افزایش بهره وری شرکت، افزایش 

کیفیت محصوالت و کاهش قیمت تمام شده مي شود.
6- تأکید بر استفاده از سیس��تم تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع که 
موجب ارتقاي کیفی��ت کاالها و کاهش هزینه ها، مش��تری محور بودن 
فعالیت ها، استاندارد سازی و برندسازی محصوالت و حضور جدی تر در 

بازارهای جهانی می شود. 
٧- استفاده از اس��تراتژی هایی مانند کایزن )بهبود مستمر( در صنایع و 
کسب و کارهای کوچک و متوسط که به صورت اصولی و مستمر موجب 

ارتقا و پیشرفت خواهد شد.
٨- برنامه ریزی بلندمدت اما منس��جم جهت شکل گیری زنجیره تأمین 
قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان توسط قطعه سازان داخلي که این امر به 
حمایت دولت، تعامل و ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان و استفاده از 

ظرفیت ها و توانمندی های متخصصان کشور نیاز دارد. 
به زعم نگارنده هر تولیدکننده یا شرکت خصوصی را که در جهت منافع 
جامعه و مشتریان خود حرکت می کند، می توان یک نهاد و ارگان عمومی 
به حساب آورد. این شرکت ها منافع، رضایت مصرف کننده و رفاه اجتماعی 
را در یک سطح و هم اندازه قرار می دهند و ضمن اینکه اهداف اجتماعی 
بزرگی برای خود تعریف می کنند، اغلب می کوشند تا مدیران و کارمندانی 

اجتماعی و مسئولیت پذیر نسبت به جامعه تربیت کنند. 
مسئولیت اجتماعی برای شرکت ها در   چهار بعد تعریف می شود:

1- مسئوليت پذيری اقتصادی: مؤلفه ای است که شرکت ها را متعهد 
می کند برای جامعه مفید و س��ودمند باش��ند. پایبند بودن به این اصل 

تکیه گاهی برای سایر سطوح است. 
2- مسئوليت پذيری حقوقی: این اصل شرکت ها را مجاب می کند که 
قوانین و مقررات وضع ش��ده در جامعه برای شناخت درست از نادرست 

است، لذا باید به آن پایبند بود. 
3- مسئوليت پذيری اخالقی: مقید بودن به اصول اخالقی و تعهد به انجام 

آنچه منصفانه و درست است و موجب رضایت و خشنودی مردم می شود. 
4- مس�ئوليت پذيری بشردوس�تانه: مش��ارکت تولیدکنندگان و 
ش��رکت ها در فعالیت های اجتماعی که موجب بهب��ود کیفیت زندگی 

مردم خواهد شد.
لذا نه تنها از ارگان ه��ای دولتی، نظام��ی و عمومی انتظ��ار می رود که 
برنامه های جام��ع و منس��جمی را جهت حمای��ت از تولی��دات داخل 
طرح ریزی کنند، بلک��ه تولیدکنندگان داخلی خودش��ان نیز باید جزو 
حلقه های ابتدایی و اصلی مش��ارکت در خریدهای تشکیالتی باشند و 
با یک تفکر و تصمیم جمعی کاالها و اقالم مورد نیاز س��ازمانی و فردی 
کارمندان را از تولیدات داخل تأمین کنند. امروز مردم شریف و انقالبی 
ایران در تمامی دوران ثابت کرده اند که اگ��ر برنامه و حرکت معقوالنه و 
مجدانه ای در مسیر حفظ نظام و پیشرفت و آبادانی کشور صورت گیرد 
و مسئوالن کشور با صداقت و همیت کامل به میدان بیایند، آنها نیز جهد 
و اهتمام ویژه ای را براي حمایت از آن برنامه در پیش خواهند گرفت و از 
هیچ کاری دریغ نخواهند کرد. نکته مهم این است که در خرید تشکیالتی، 
جهت حمایت از تولیدات داخلی یک همبستگی ملی الزم است تا دولت و 
تمامی نهادهای کشوری و لشکری، تولیدکنندگان و فروشندگان و آحاد 
جامعه در قالب مشتری و مصرف کننده در کنار یکدیگر برای یک هدف 

مشترك که اقتصاد ما را پویا و متحول می کند، همکاری داشته باشند.

مجید عامری

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

 بار جديد سهام عدالتي ها 
بر شانه هسته خسته معامالت بورس

 ۶۰  درصد سهام عدالت
 از اين هفته قابل فروش است 

پيش از اين وعده داده ش�ده بود كه همزمان با عيد غدير 3٠ درصد از 
س�هام عدالت قابل آزاد س�ازي خواهد بود، هر چند به واسطه فراهم 
آوردن امكان وثيقه گذاري س�هام عدالت توصيه شده كه دارندگان 
سهام از فروش سهام پرهيز كنند، اما به دليل نياز مالي يا تبديل سهام 
امكان تشديد عرضه سهام در بازار سرمايه وجود دارد، به ويژه آنكه 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني س�هام عدالت نيز در بازار پاگشا 
شدند. بدين ترتيب بار روي هسته معامالت بورس بيشتر خواهد شد. 
اخبار سهام عدالت این روزها در رأس خبرها قرار گرفته است، از طرفي عده اي 
از اشخاصي که در خواست فروش س��هام عدالت را به بانک ها ارائه داده بودند 
گالیه مند هس��تند، زیرا مي گویند سفارشش��ان هنوز اعمال نشده یا اینکه 
ارزانفروشي صورت گرفته است. در چنین ش��رایطي همانطور که وعده داده 
شده بود، بعد عید غدیر 30  درصد دیگر از سهام عدالت آزاد سازي مي شود، این 
رویدا دها در کنار ورود شرکت هاي سرمایه گذاري استاني سهام عدالت فشار به 
هسته خسته معامالت بورس را تشدید مي کند، هر چند که قرار است ساعات 
معامالت دوشیفته شود. در این خصوص مدیر برنامه ریزي شرکت سپرده گذاري 
مرکزي اوراق بهادار کشور با اشاره به امکان فروش 60 درصد سهام عدالت از 
این هفته گفت: این هفته 30 درصد بعدي سبد سهام عدالت قابل معامله است. 
کساني که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، نیز مي توانند در سامانه تغییر 
وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند. سید محمدجواد فرهانیان افزود: در 
دور گذشته به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها مردم به بانک ها و کارگزاري ها 
مراجعه مي کردند و در این مرحله، مراجعه به بانک ها وجود دارد اما بانک ها از 

درگاه کارگزاري های خود اقدام به فروش مي کنند. 
وي با اشاره به اینکه فروش سبد سهام عدالت محدودیت زماني ندارد، افزود: 
کساني که روش مستقیم را براي دسترسي به سبد سهام خود انتخاب کرده 
و به کارگزاري هاي بازار سرمایه معرفي ش��ده اند، ممکن است به حساب 
برخي از آنها پول سهام واریز نشده باشد، زیرا همه سفارش ها تکمیل نشد و 
ناهماهنگي بین بازار پول و سرمایه اتفاق افتاد. وي با بیان اینکه اکنون این 
ناهماهنگي رفع شده است، گفت: کساني که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده و سهامشان را نفروخته اند، اما اکنون به فروش آن نیاز دارند مي توانند 
در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند. هفته آینده بانک ها 
زیرساخت هاي شان براي قبول س��هام عدالت به عنوان وثیقه کارت هاي 

اعتباري آماده مي شود. 
  معامالت بورس از هفته آينده دو زمانه مي شود

همچنین مدیرعامل بورس تهران از دو زمانه شدن معامالت بورس خبر داد 
و گفت: اقدامات کوتاه مدت بورس تهران، براي کاهش فش��ار روي هسته 
معامالتي بدین گونه است که از هفته آینده س��هام صنایع مختلف در دو 
زمان ٨:30 تا 11 و 11 تا 13 هر روز کاري معامله خواهند شد. علي صحرایي 
اظهار داشت: براي کاهش مشکالت هسته اصلي معامالت، یکي از اقدامات 
بورس تهران به کارگیري دو سامانه معامالتي براي بورس و فرابورس است 

که تا دو ماه آینده، دو موتور معامالت جداگانه ایجاد مي شود.

وحید  حاجي پور

بهناز قاسمي


