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 بومي سازي يك ميليارد دالري
محصوالت صنعتي

معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
بومي سازي يك ميليارد دالر محصوالت زيرمجموعه اين وزارتخانه 
خبر داد و گفت: در سند چشم انداز كه س�ال ۱۳۸۰ ابالغ شد قرار 
بود ميزان س�رمايه گذاري در بخش تحقيق و توس�عه تا ۱4۰4 به 
4 درصد جي دي پي برسد، اما امروز اين ميزان زير يك درصد است، 
در حالي كه ۲۰ سال از ابالغ اين سند و اسناد باالدستي مي گذرد. 
برات قباديان در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما، با بيان اينكه اين ميزان 
بومي سازي و جلوگيري از خروج ارز در يك سال گذشته انجام شده است، 
گفت: در س��ال هاي اخير به طور متوسط س��االنه ۱۰ ميليارد دالر كاال و 
محصوالت مرتبط با وزارت صمت وارد مي شد كه با بررسي ها مشخص شد 
اين ۱۰ ميليارد دالر براي واردات هزار و ۴۰۶ قلم محصول از كشور خارج 

مي شد كه براي بومي سازي اين محصوالت برنامه ريزي كرده ايم. 
وي با بيان اينكه از ۱۰ ميلي��ارد دالر واردات محصوالت زيرمجموعه 
وزارت صم��ت، ۳ ميليارد دالر مرب��وط به قطعات منفصل��ه خودرو و 
۸۰۰ ميليون دالر مربوط به الكترود گرافيتي مورد نياز كارخانجات فوالد 
است، افزود: براي بومي سازي اين محصوالت وارداتي، فهرست هزار و 
۴۰۶ قلم كاالي مورد نياز را ب��ه وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري اعالم كرديم تا بتوانيم از توانمندي هاي داخلي براي 
بومي سازي اين فناوري ها استفاده كنيم. البته وزارت صمت هم امكانات 
و ساختار هايي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به منظور 
بومي سازي اين محصوالت را نيز در اختيار دارد. قباديان گفت: وزارت 
صمت براي بومي سازي محصوالت وارداتي، ميز هاي ساخت داخل را 
تشكيل داد كه در آن محصوالت وارداتي به نمايش گذاشته مي شوند 
تا سازندگان و توليدكنندگان داخلي كه از توانايي ساخت اين قطعات 

برخوردارند با وزارت صمت قرارداد منعقد كنند. 
    پايين بودن بودجه پژوهشي كشور  از اهداف سند چشم انداز

وي با اش��اره به اينكه متأسفانه در كشور س��رمايه گذاري در تحقيق و 
توس��عه را نوعي هزينه مي دانيم، افزود: در سند چش��م انداز كه سال 
۱۳۸۰ ابالغ ش��د، قرار بود ميزان س��رمايه گذاري در بخش تحقيق و 
توس��عه تا ۱۴۰۴ به ۴ درصد جي دي پي برس��د، اما امروز اين ميزان 
زير يك درصد اس��ت، در حالي كه ۲۰ س��ال از ابالغ اين سند و اسناد 
باالدستي مي گذرد. قباديان ادامه داد: به طور قطع اگر از ۱۰ سال گذشته 
بومي سازي محصوالت وارداتي را به طور جدی پيگيري مي كرديم، اكنون 
بيشتر محصوالت وارداتي بومي سازي شده بود. وي سياست هاي كالن 
علمي و آموزشي كشور را اصلي ترين مانع بر سر راه توسعه بومي سازي 
در كشور بيان كرد و گفت: سياس��ت هاي كالن علمي و آموزشي كشور 
حداقل در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بر اين مبنا بوده كه فقط مقاله يا كتاب 
نوشته شود كه با اين روش به محصول نمي رسيم، زيرا اين روش تربيت 

نظريه پرداز به جاي آچار به دست است. 
قباديان افزود: دانشجوي دكتراي ما در كتابخانه پا روي پا مي گذارد چاي 
مي نوشد و رساله مي نويسد، در حالي كه نمي داند نياز صنعت كجاست. 
نكته اينجاست كه ما به دانش��جوي دكترايی كه مقاله مي دهد جايزه 

مي دهيم، اما او را تشويق نمي كنيم كه مسئله اي از توليد را حل كند. 
وي با بيان اينكه رساله ها و پايان نامه ها بايد در راستاي نياز هاي طرح 
توانمندسازي توليد و توسعه اش��تغال پايدار )تاپ( نوشته شود، نه در 
راستاي مسائل نظري و خيالي عنوان كرد: روشي كه اكنون در رساله ها 
و پايان نامه ها دنبال مي كنيم شايد به درد ترفيع دانشجو و استاد بخورد، 
اما به درد صنعت و توليد كشور نمي خورد كه اين سياست ها بايد تغيير 
كند. معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت افزود: در سامانه 
تاپ ۱۴ هزار واحد صنعتي ثبت نام و ۵ هزار طرح را به عنوان نياز ارائه 
كردند كه مي تواند عنوان پايان نامه و رس��اله باش��د، ام��ا در قبال اين 
۱۴هزار واحد تنها هزار استاد دانشگاه ثبت نام كردند، در حالي كه ۷۰ 

هزار استاد دانشگاه و ۳/۵ ميليون دانشجو داريم. 
    بخشي نگري مشكل دوم بر سر راه بومي سازي

وي دومين مانع بر س��ر راه تحقق بومي س��ازي محصوالت وارداتي را 
بخشي نگري در سطح دستگاه ها و وزارتخانه ها دانست و افزود: تا زماني 
كه هر وزارتخانه فقط خود را ببيند و همه دستگاه ها به صورت هم افزا 

براي حل آن مسئله همكاري نكنند، به جايي نخواهيم رسيد. 
قباديان گفت: ب��راي طرح تاپ ۷۰ ميليارد تومان بودجه درخواس��ت 
كرديم، اما اين بودجه در سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب نشد 
و در كميسيون تلفيق مجلس هم رد ش��د. اين بي مهري به تحقيق و 
توسعه در راستاي بومي سازي در حالي اتفاق افتاد كه اين ۷۰ ميليارد 

تومان كمكي در راه بومي سازي نياز هاي فناورانه كشور بود.

 خروج سيمان از نظام قيمت گذاري
در گام نهايي

رئيس اداره نظ�ارت بر ب�ازار بورس هاي كااليي س�ازمان بورس، 
آخرين اقدامات براي خروج س�يمان از نظام قيمت گذاري و الزام 
شركت هاي سيماني به پذيرش و عرضه در بورس كاال را تشريح كرد. 
به گزارش سنا، مهدي زماني سبزي گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به 
عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقاي شفافيت، تمام تالش 
خود را می كند تا از يك طرف موضوع خروج سيمان از نظام قيمت گذاري 
را پيگيري كند و از طرف ديگر شركت هاي سيماني را ملزم به پذيرش و 
عرضه در بورس كاال كند. وي با بيان اينكه طبق مكاتبات انجام ش��ده با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزير صنعت نس��بت به خروج سيمان از 
نظام قيمت گذاري دستوري و رفع سهميه بندي نظر مساعد دارد، گفت: 
از اين رو با پذيرش مجدد شركت هاي سيماني در بورس كاال شاهد تقويت 
بازار، انجام رقابت، كشف صحيح قيمت س��يمان جهت شفافيت هرچه 
بيش��تر، حفظ حقوق س��هامداران و همچنين حذف رانت خواهيم بود. 
رئيس اداره نظارت بر بازار بورس هاي كااليي سازمان بورس افزود: پيش 
از اين شركت هاي سيماني در بورس كاال حضور فعال داشتند، به طوري 
كه بررسي آمار معامالت نشان مي دهد در سال ۹۰ به ميزان يك ميليون 
و ۸۴ هزار و ۲۲۰ تن سيمان توسط ۲۳ عرضه كننده انجام می شد. پس 
از آن عرضه سيمان توسط شركت هاي س��يماني به دليل اينكه از طرف 
سازمان حمايت قيمت گذاري مي شود پيگيري نشد، به طوري كه به مرور 
حجم عرضه و معامالت در بورس كاهش يافت و عماًل در دو سال گذشته 
عرضه و معامله اي انجام نشده است. وي ادامه داد: در پي آن شركت هاي 
سيماني به دليل عدم ايفاي تعهدات عرضه در بورس لغو پذيرش شدند 
و هم اكنون ب��ا مرقومه وزير صنعت در خصوص خروج س��يمان از نظام 
قيمت گذاري اميد تقويت بازار سيمان در بورس كاال بيشتر شده است. 
به گفته زماني سبزي، عرضه سيمان در بورس كاال مي تواند از دو طريق 
»عرضه در بازار فيزيكي« و »عرضه در بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال« 

كه به صورت گواهي سپرده كااليي است، محقق شود.

بی تفاوتی بازار آزاد ارز به بازار نيما
ب�ا وج�ود آنك�ه صادركنن�دگان ارز خ�ود را در س�امانه نيم�ا 
پايين ت�ر از قيم�ت ب�ازار آزاد عرض�ه مي كنن�د، ام�ا تقاضايي 
ب�راي آن وج�ود ن�دارد. صادركنن�دگان ۳۲۲ ميلي�ون دالر ارز 
خود را در اي�ن س�امانه حوال�ه كرده اند، ام�ا تنه�ا ۱۰۳ ميليون 
دالر، يعن�ي يك س�وم از اي�ن ارز از س�وي واردكنن�دگان 
خريداري ش�ده و ب�راي مابقي مش�تري وجود نداش�ته اس�ت. 
بر اس��اس گزارش��ي كه بانك مرك��زي از عملك��رد س��امانه نيما در 
ارديبهش��ت منتش��ر كرده، صادركنندگان ۳۲۲ ميليون دالر ارز   ۲۵
خود را در اين سامانه حواله كرده اند، اما تنها ۱۰۳ ميليون دالر، يعني 
يك سوم از اين ارز از سوي واردكنندگان خريداري شده و براي مابقي 

مشتري وجود نداشته است. 
اين در حالي اس��ت كه قيمت دالر در بازار آزاد از م��رز ۲۲ هزار تومان 
گذاشته، اما نرخ ارز در سامانه نيما كمتر از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
شده اس��ت. به اين ترتيب واردكنندگان حتي نس��بت به خريد ارز با 

قيمتي پايين تر از نرخ بازار آزاد نيز رغبت چنداني نشان نمي دهند. 
مهدي عليپور، فعال اقتصادي و عضو س��ابق ات��اق بازرگاني ايران در 
گفت و گو با ايسنا، سه موضوع را عامل اصلي نبود خريدار براي ارزهاي 
س��امانه نيما عنوان كرد و گفت: موضوع نخس��ت به منطق اقتصادي 
بازمي گردد. وقتي احتمال يك تحول در فضاي اقتصادي كشور وجود 
داشته باشد، صادركنندگان ترجيح مي دهند كه ارز خود را با باالترين 
قيمت بفروش��ند و از س��وي ديگر واردكنندگان تمام ت��الش خود را 
مي كنند كه ارز با پايين ترين قيمت به دس��ت آنها برسد. از اين رو به 
نظر مي رس��د فعاًل واردكنندگان صبر پيش��ه كرده اند تا وضعيت بازار 

مشخص شود. 
وي با اش��اره به مذاكرات وين و احتمال تغيير در شرايط تحريم هاي 
اقتصادي بيان كرد: هرچند اخبار ض��د و نقيضي از مذاكرات به گوش 
مي رسد و هنوز نمي توان به شكل قطعي از نتيجه بخش شدن يا نشدن 
آن صحبت كرد، اما با توجه به تداوم مذاكرات و احتمال آنكه دو طرف به 
توافقي جديد براي كاهش تحريم ها دست يابند، بازار در انتظار كاهش 
نرخ ارز است و همانطور كه چند هفته قبل با آغاز مذاكرات افت قيمت 
دالر شروع شد، به نظر مي رسد امروز نيز واردكنندگان منتظرند تا شايد 
با رسيدن خبرهاي خوش جديد، ميزان كاهش نرخ دالر بيشتر شود. 

اين فعال اقتصادي به موضوع انتخابات رياست جمهوري نيز پرداخت 
و تش��ريح كرد: اگر گزينه هايي كه مخالف مذاكره ي��ا برطرف كردن 
مشكالت بين المللي و تحريم هستند يا پيش از اين عملكرد قابل دفاعي 
نداشته اند، تأييد صالحيت شوند و شانس پيروزي داشته باشند، احتمال 
آنكه بازار به آن واكنش منفي نشان دهد و قيمت ارز دوباره صعودي شود 
نيز وجود دارد، اما در صورتي كه مسير عكس پي گرفته شود، احتمال 

نگاه مثبت بازار وجود دارد. 
عليپور خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي به نظر مي رسد واردكنندگان 
به دنبال روشن شدن نسبي شرايط اقتصادي و كاهش قيمت ارز هستند 
و علت كاهش تقاضا احتماالً در همين موارد نهفته است. تا زماني كه 
تكليف اين موضوعات روش��ن نشود و اقتصاد به مس��ير باثبات نرسد، 

احتماالً ترديدهاي اينگونه باقي خواهند ماند. 
........................................................................................................................
افزايش قيمت ارز، سكه و طال را گران تر كرد

محم�د كش�تي آراي، كارش�ناس بازار س�كه و ط�ال در خصوص 
داليل افزايش قيمت ارز، س�كه و طال  گفت: در بازار روز يك شنبه 
بهاي جهاني ه�ر اونس ط�ال در مح�دوده يك ه�زار و ۸44 دالر 
و ۹۰ س�نت ثاب�ت ماند، ام�ا در بازار داخل�ي ش�اهد افزايش نرخ 
ارز بودي�م ك�ه روي به�اي ان�واع س�كه و ط�ال تأثير گذاش�ت. 
محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال در گفت وگو با پارسينه 
در خصوص وضعيت ديروز بازار طالي كشور گفت: در بازار روز يك شنبه 
بهاي جهاني هر اونس طال در محدوده يك هزار و ۸۴۴ دالر و ۹۰ سنت 
ثابت ماند. در بازار داخلي ش��اهد افزايش نرخ ارز بوديم كه روي بهاي 

انواع سكه و طال تأثير گذاشت. 
كارشناس بازار سكه و طال افزود: در بازار روز گذشته سكه طرح قديم 
با قيمت ۱۰ ميليون و ۲۰۰ تومان، س��كه ط��رح جديد ۱۰ ميليون و 
۴۰۰ هزار تومان و نيم سكه هم با قيمت ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان 
داد و ستد ش��د. ربع س��كه هم با قيمت ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
و س��كه هاي يك گرمي هم با قيمت ۲ ميليون و ۲۵۰ تومان خريد و 

فروش شد. 
كش��تي آراي گفت: هر مثق��ال طالي آب ش��ده ۱۷ عي��ار با قيمت 
۴ ميليون و ۵۲۸ هزار تومان و يك گرم ط��الي ۱۸ عيار هم با قيمت 

يك ميليون و۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. 
وي افزود: يك گ��رم طالي ۲۰ عيار با قيمت ي��ك ميليون و ۱۶۱ 
هزار تومان، ي��ك گرم طالي ۲۱ عيار با ي��ك ميليون و ۲۲۰ هزار 
تومان، يك گرم طالي ۲۲ عيار ب��ا يك ميليون و ۲۷۷ هزار تومان 
و يك گرم طالي ۲۴ عيار با قيمت يك ميليون و ۳۹۳ هزار تومان 

قيمت گذاري شد. 
اين فعال بازار طال و جواهر كشور گفت: حباب سكه با كاهش به زير ۲۰۰ 

هزار تومان رسيد. نرخ دالر در بازار آزاد ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. 
    نزول شاخص كل

شاخص كل بورس تهران ديروز حدود ۸۰۰ واحد، معادل ۰/۰۷ درصد 
افت كرد و در ارتفاع يك ميليون و ۱۸۸ هزار واحدي متوقف شد. 

در جريان معامالت ديروز بورس اوراق بهادار تهران، ش��اخص كل هم 
وزن ۱/۰۱ درصد افت را شاهد بود و به اين ترتيب، واضح است كه افت 
نماگر اصلي بازار، به دليل فشار فروش در نماد هاي كوچك بوده است. 
اين در حالي بود كه شاخص كل تا ميانه زمان معامالت مثبت بود، اما با 
پيشي گرفتن عرضه از تقاضا، به ويژه در مورد نماد هاي بزرگ، جريان 

سمت و سوي شاخص تغيير كرد. 
در اين ميان، اما اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چرا بورس با وجود 
بازگشت به وضعيت دامنه نوسان متقارن، يعني وضعيتي كه بسياري 
پيش بيني مي كردند با خروج گسترده پول حقيقي از بازار همراه شود، 

نه فقط قرمزپوش نشد كه سبزپوش شد. 
يك متغير، ورود منابعي از صندوق توسعه ملي به بورس است كه اعالم 
ش��د معادل ريالي ۵۰ ميليون دالر امريكا بوده است. متغير ديگر، افت 
بازدهي در بازار هاي موازي، از بازار مس��كن گرفته تا بازار خودرو، طال 
و ارز هاي س��نتي و ديجيتال بوده و اين در حالي است كه با پيش بيني 
حصول نتيجه در مذاكرات وين، به نظر مي رسد باز هم اين بازار سرمايه 

باشد كه گوي رقابت را از ديگر بازار ها بربايد. 
از آن سو، با زمزمه بازگشت برخي شركت هاي بزرگ به بازار ايران در 
صورت احياي برجام، برخي صنايع به استقبال اين پيش بيني رفته اند. 
به عنوان نمونه، نماد هاي گروه خودروسازي طي روز هاي اخير شاهد 
تشكيل صفوف خريد بوده اند و عالوه بر اين نمادها، نماد هاي گروه هاي 
پااليشي هم با پيش بيني صادرات نفت و محصوالت پااليشي ايران به 

بازار هاي جهاني، دوباره سبزپوش شده اند.

افزاي�ش ب�دون توق�ف قيمت ه�ا در دولت 
روحاني، ۱۰۰ روز نخست و پاياني ندارد، دولت 
دوازدهم با نزديك ش�دن ب�ه روزهاي پاياني 
فعاليت خود ف�از ديگر افزاي�ش قيمت ها را 
بدون هيچ استدالل منطقي آغاز كرده است 
به طوري كه روز گذش�ته، نان با افزايش ۱۰ تا 
۵۰ درصدي و ش�كر با افزايش ۷۲ درصدي به 
صورت چراغ خاموش گران شدند. همچنين 
با مجوز س�ازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنن�دگان روغ�ن ماي�ع ۳۵ درصد و 
ان�واع روغ�ن جام�د ۳۰ درص�د گران ش�د. 
روند افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي درحالي 
از ديروز رس��ماً كليد خورده اس��ت كه قرار بود 
براساس اظهارات ربيعي، س��خنگوي دولت در 
سه ماهه نخست امس��ال هيچ تغييرات قيمتي 
در انواع كاالها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با 
نقض اين موضوع و استفاده از شرايط انتخاباتي 

جامعه، نان، شكر و روغن را گران كرد. 
نكته قابل تأمل اينجاست، انجمن ها و اتحاديه ها 
هر بار كه درخواست افزايش قيمت از مسئوالن 
مربوطه را به بهان��ه افزايش هزينه ه��اي توليد 
داش��تند س��ازمان حمايت با افزاي��ش بيش از 
۱۵درصدي قيمت ها موافق��ت نمي كرد، اما در 
شرايط فعلي كه كشور درگير انتخابات رياست 
جمهوري است مجوز افزايش بيش از ۳۵درصدي 
روغن، ۵۰ درصدي نان و ۷۲ درصدي ش��كر را 

صادر كرده اس��ت. نكته قابل تأمل اين است كه 
افزايش قيمت ن��ان را وزارت صمت تكذيب و از 
تصميمات استانداري اظهار بي اطالعي مي كند. 
عالوه براين روز گذش��ته م��دام افزايش قيمت 
ش��كر در حال تأييد و تكذيب بود. در حالي كه 
كارخانجات شكر و توزيع كنندگان اتيكت هاي 

قيمتي را تغيير داده بودند. 
در اين خصوص رئيس س��ازمان صمت استان 
تهران در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا افزايش 
قيمت نان در برخي از اس��تان ها از جمله البرز 
اعالم شده، اما در تهران هنوز به صورت رسمي 
اعالم نشده است، گفت: به علت حساسيت هايي 
كه نسبت به استان تهران وجود دارد و مركزيت 
آن، اع��الم قيمت جدي��د براي نان هميش��ه با 
هماهنگي مقام��ات دولتي بوده اس��ت. اگرچه 
كارهاي كارشناسي انجام شده است، اما نتيجه 
نهايي تأييد نش��ده، لذا فعاًل نمي توان در مورد 

ميزان افزايش قيمت نان اظهار نظر كرد. 
   قيمت شكر ۷۲ درصد گران شد 

همچنين يك منب��ع آگاه در گفت و گو با مهر 
در مورد تغيير قيمت شكر اظهار داشت: قباًل 
براي اينكه قيمت ش��كر افزاي��ش نيابد، براي 
اي��ن كاال ارز ۴هزارو۲۰۰ تومان��ي تخصيص 
مي دادند ك��ه از اواخر س��ال ۹۸ تخصيص ارز  
۴هزارو۲۰۰ تومان��ي به ش��كر متوقف ش��د. 
بر اين اس��اس طي يكس��ال و نيم گذشته، از 

محل ذخايري كه ب��ا ارز  ۴هزارو۲۰۰ توماني 
وارد كشور شده بود، ش��كر مصرف خانوار در 
س��طح بازار عرضه مي ش��د و همين مس��ئله 
موجب شده بود كه قيمت شكر در بسته بندي 
يك كيلوگرمي ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند. 
وي افزود: با توجه به اتم��ام ذخاير مذكور و با 
توجه به اينكه ش��كرهاي بعدي با استفاده از 
ارز نيمايي وارد ش��ده، به ناچار قيمت نهايي 

محصول نيز افزايش يافته است. 
وي ادامه داد: قباًل به اين ش��كل بود كه شكر با 
قيمتي پايين تر از ۷ هزار تومان تحويل انبار مي شد 
و پس از اعمال هزينه هاي مترتب و بسته بندي 
با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش مي رفت، اما 
از امروز شكر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحويل 
انبار مي شود و پس از اعمال هزينه هاي مترتب، 
شكر در بسته هاي يك كيلوگرمي با نرخ ۱۵  هزار 

تومان به فروش خواهد رسيد. 
اين منبع آگاه در ب��اره اينكه چرا انجمن صنايع 
قند و شكر از افزايش قيمت شكر بي اطالع است، 
گفت: هنوز به صورت رسمي اعالم نشده است، 
اما اگر كسي به شركت بازرگاني دولتي ايران براي 
تحويل شكر در درب انبار مراجعه كند، بايد شكر 

را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت كند. 
   افزايش ۳۵ درصدي روغن 

۱۰۰ روز پاياني دولت روحاني درحالي س��پري 
مي شود كه مس��ئوالن دولتي مدعي هستند در 

اين دولت مردم ش��اهد قحطي و كمبود كااليي 
نبوده اند. يك��ي از نمونه ه��اي مديريتي دولت، 
در بازار روغن بوده است كه همچنان هم شاهد 

اثرات آن هستيم. 
 بازار روغن در ماه هاي اخير ش��اهد نا بس��اماني 
ش��ديد ش��د. در بهمن و اسفند ماه  سال گذشته 
مردم نمي توانس��تند ب��راي تأمين ني��از روزانه 
خود حتي يك بطري كوچ��ك روغن مايع تهيه 
كنند و روغن براي مدتي در بازار ناياب شده بود. 
همچنين روغن جامد از ماه ها قبل از سبد غذايي 
مردم حذف ش��ده؛ چراكه ديگ��ر روغن جامد با 
تعرفه شركتي در بازار موجود نبوده و همچنان 
هم نيست، ولي اين وضعيت براي روغن مايع هم 
به وجود آمده بود و فروشگاه ها ديگر روغني براي 

فروش نداشتند. 
امروز هم به لطف سياست هاي تنظيم بازاري 
دولت تدبي��ر، كار به جايي رس��يده كه مردم 
براي خريد روغن جامد ب��ا تعرفه به اصطالح 
دولتي مجبور هستند در صف طوالني برخي 
از فروش��گاه هاي زنجي��ره اي بايس��تند تا در 
صورت خوش شانسي بتوانند يكي از خريداران 
س��هميه بس��يار محدود )بعضاً ۲۰ تايي( آن 

فروشگاه باشند. 
اما ماجراي بازار روغن به همين جا ختم نمي شود، 
آن طور كه از نامه يكي از شركت هاي روغني به 
سازمان بورس مشخص است، از روز گذشته براي 
دومين بار در سه ماه اخير قيمت روغن جامد و 

مايع در بازار ۳۰ تا ۳۶ درصد گران شد. 
با اتفاقات روز گذش��ته ب��ازار م��واد غذايي، در 
اين روزها عالوه بر رقابت كانديد اهاي رياس��ت 
جمهوري، بايد ش��اهد رقابت گراني ه��ا در بازار 
كاالهاي اساسي هم باش��يم و هر روز گراني يك 
گروه از كاالهاي اساسي ش��وكي به سبد خانوار 
وارد می كند؛ يك روز گوش��ت، روز ديگر مرغ و 
تخم   مرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنيات و 

ساير كاالهاي اساسي!
طبق نامه اي كه از س��وي يكي از ش��ركت هاي 
روغن��ي در ۲۵ ارديبهش��ت م��اه ص��ادر ش��د، 
بناس��ت از روز ۲۶ ارديبهش��ت ماه قيمت انواع 
روغن مايع ۳۵ درصد و روغ��ن جامد ۳۰ درصد 
افزايش يابد. در اي��ن نامه تأكيد ش��ده كه اين 
قيمت ها بر اساس واردات با ارز يارانه اي )هر دالر 
۴۲هزارو۲۰۰ريال( اس��ت. در ص��ورت هرگونه 
تغيي��ر در ن��رخ ارز ترجيحي كاالهاي اساس��ي 
قيمت فروش محصوالت ش��ركت نيز به تبع آن 

تغيير خواهد كرد. 
ظاهراً دولت تصميمي براي مديريت اين اوضاع 
ندارد و بيش��تر ترجي��ح مي دهد ب��ر طبل اين 
گراني ها بكوبد اما س��ؤال اينجاس��ت براساس 
كدام استدالل اين افزايش قيمت ها شروع شده 
اس��ت و آيا تا پايان ۱۰۰ روزه دولت تدبير ادامه 

خواهد داشت؟

اواخر سال ۹۸ بود كه وزير اقتصاد به صراحت 
گفت نبايد بگذاريم نقدينگي وارد بازار ارز و 
طال شود، اما نگفت كه از منظر صالح اقتصاد 
نقدينگ�ي بايد به چ�ه بازاري هدايت ش�ود، 
در نتيج�ه ش�اهد ورود بي حس�اب و كتاب 
نقدينگي به بازار س�هام بوديم ت�ا جايي كه 
به گفت�ه نايب رئي�س مجلس در اثر نوس�ان 
بازار سرمايه در س�ال گذشته 46ميليون نفر 
از س�هامداران بخش�ي از دارايي خ�ود را از 
دس�ت داده اند، حاال به گفته ي�ك مقام آگاه 
۱۲ميليون ايراني وارد بازار رمز ارزها شده اند 
بازاري ك�ه ارزش مب�ادالت آن ۵ ت�ا ۱۰ هزار 
ميليارد تومان اس�ت و مش�خص نيس�ت در 
شرايطي كه توليد با كمبود سرمايه در گردش 
مواجه اس�ت، چرا بايد نقدينگ�ي از اقتصاد 
ايران به بازار رمز ارزهاي خارجي نشت كند. 
وقتي براي تقويت توليد ملي از منظر كيفي و كمي 
برنامه عملياتي در كار نباشد، نتيجه آن مي شود كه 
در درياي مواج نقدينگي، توليد با عطش سرمايه در 

گردش و سرمايه اوليه روبه رو مي شود. 
همه مي داني��م كه در اثر نات��رازي دخل و خرج 
دولت و همچنين دخل و خرج بانك ها نقدينگي 
به ش��كل گلوله برفي كه از باالي ك��وه به پايين 
سرازير است، رفته رفته بزرگ و بزرگ تر مي شود، 
اين در حالي اس��ت كه به روز نش��دن آمارهاي 
مربوط به بخش پول و بانك به خوبي نش��ان از 
آن دارد ك��ه در بهار ۱۴۰۰ با بهم��ن نقدينگي 

مواجه هستيم. 
    بهمن نقدينگي

در شرايطي بهمن نقدينگي بر سر اقتصاد ايران 
فرود مي آيد كه توليد در وضعيت خشكس��الي 
نقدينگي قرار گرفته اس��ت تا جاي��ي كه اغلب 
توليد كنندگان از كمبود س��رمايه در گردش و 
حتي سرمايه اوليه گله و ش��كايت مي كنند، اما 
در همين ش��رايط نقدينگي كه در ابتداي سال 
گذشته طوفاني در بازار سهام به راه انداخته بود، 

حاال به بازار رمز ارزها ورود كرده است. 
جهت يادآوري بايد گفت اواخر س��ال ۹۸ فرهاد 

دژپس��ند وزير اقتصاد به صراحت اظهار داشت 
كه نبايد بگذاريم نقدينگي به س��مت بازار ارز و 
طال حركت كند، اما نگفت كه نقدينگي در حال 
جهش بايد ب��ه كدام ي��ك از بخش هاي اصلي و 
مفيد اقتصاد ورود كند، در نتيجه نقدينگي چنان 
طوفاني در بازار سهام به راه انداخت كه يك شبه 
بسياري از سهامداران ره صد ساله را رفتند و در 
خمير مايه اين طي االرض س��رمايه سهامداران 

تازه وارد از همه جا بي خبر بود. 
    بی تفاوتی دولت به سرمايه داخلی

به گفت��ه عل��ي نيك��زاد نايب رئي��س مجلس 
۴۶ ميليون س��هامداري كه س��ال گذش��ته به 
دعوت دول��ت وارد بازار س��هام ش��دند، بخش 
قابل مالحظ��ه اي از داراي��ي خود را از دس��ت 
داده اند، اين تنها بخش��ي از نتيج��ه بي تفاوتي 
دولت در هدايت صحيح نقدينگي به بخش هاي 
مولد اقتصاد ايران است، زيرا به گفته يك منبع 
آگاه ام��روز ۱۲ ميلي��ون ايراني در ح��وزه رمز 
ارزها ورود كرده اند، حال ج��ا  دارد وزير اقتصاد 
و همچني��ن رئيس كل بانك مرك��زي و در كل 
مجموعه دولت به اين پرس��ش پاسخ دهند كه 

آيا هدايت نقدينگي به بازارهاي مولد وظيفه آنها 
هست يا خير؟!

    هدف ۷۷ درصد؛ حفظ ارزش پول
فرزين فرديس، نايب رئيس كميس��يون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران گزارش��ي 
درباره رمزارزها ارائه ك��رد و در جريان ارائه اين 
گزارش گفت: ارزش كل بازار رمزارزها در جهان 
تا ۸ م��ي ۲۰۲۱ به ۲ه��زارو۴۶۰ بيلي��ون دالر 
رس��يده و ارزش كل بازار بيت كوين طي همين 
مدت هزارو۱۱۰ بيليون دالر برآورد شده است. 
همچنين تعداد رمزارزهاي پذيرش و ليست شده 
در صرافي هاي معروف دنيا تا ۱۵ آوريل ۲۰۲۱ 
عدد ۴۷۰۱ را نشان مي دهد. در حالي كه تعداد 

رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه »بازيگ��ران و ذينفعان يك 
سيستم مالي پولي، مردم، دولت و كسب وكارها 
هس��تند«، ادامه داد: بر اس��اس پژوهش��ي كه 
شركت مشاوره مديريت ايليا روي ۵هزارو۶۰۰ 
نفر از جمعيت ۱۸ تا ۶۵ س��اله كش��ور به انجام 
رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا 
كرده اند كه در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. 

۶ درصد اعالم كرده اند ك��ه پيش از اين از چنين 
دارايي برخوردار بوده اند. ۶۳ درصد هم گفته اند 

كه هيچ گاه رمز ارز نداشته اند. 
فرديس ب��ا بيان اينك��ه ۶۲ درص��د مردمي كه 
رمز ارز خري��داري كرده اند، در ش��ش ماه اخير 
وارد بازار شده اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها 
در پايان اسفند بين ۵ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان 
تخمي��ن زده مي ش��ود، توضيح داد: ۷۷ درصد 
از دارن��دگان رمز ارز  اع��الم كرده اند كه به قصد 
سرمايه گذاري و حفظ ارزش پول وارد اين بازار 
شده اند. ۱۵ درصد س��رمايه گذاري در اين بازار 
را شغل و حرفه خود برش��مرده اند، ۳ درصد به 
دليل حماي��ت از تكنول��وژي، ۳ درصد به دليل 
كنج��كاوي و س��رگرمي، يك درصد ب��ه دليل 
جابه جاي��ي بين المللي پول و ي��ك درصد براي 

پرداخت و خريد وارد اين بازار شده اند. 
    شيوه های تهيه رمز ارز

فردي��س در ادامه به موقعيت كس��ب وكارها در 
اين ب��ازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد كس��ب و 
كارها اعالم كرده اند كه رم��زارز خود را از طريق 
پلتفرم ه��اي خريد و ف��روش آنالين به دس��ت 
آورده اند. ۵ درصد از طري��ق صرافي فيزيكي، ۴ 
درصد از طريق اس��تخراج، ي��ك درصد در ازاي 
فروش محص��والت و خدم��ات و ۲ درصد هم از 
طريق دريافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز 
ش��ده اند. او با اش��اره به ك��وچ ۵۰ ميليون دالر 
س��رمايه از پلتفرم هاي داخلي در ۹۰ ساعت به 
دنبال ابالغ بخش��نامه ش��اپرك به شركت هاي 
پرداخت يار در اسفندماه سال ۹۹گفت: بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه ۲/۵ ميليون حساب كاربري 
رمز ارز در صرافي هاي داخلي وج��ود دارد كه با 
احتساب كاركرد چهار يا پنج به يك، حدوداً ۱۲ 

ميليون نفر در ايران رمز ارز دارند. 
 فرديس در ادام��ه بزرگ ترين دغدغ��ه مردم و 
كس��ب وكارها را در حوزه رمز ارزها، بالتكليفي 
مسائل قانوني، نوسانات شديد ارزش، عدم امنيت 
و كالهبرداري، عدم پشتوانه شفاف و مالحظات 

شرعي عنوان كرد.

ورود ۱۲ ميليون ايراني به بازار رمز ارز
6۲درصد دارندگان رمز ارز در 6 ماه اخير وارد اين بازار شدند؛ بازاری كه ارزش معامالت روزانه آن ۵ تا ۱۰هزار ميليارد تومان است
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