
حکایت نرخ ارز در ماه ها و به ویژه روزهای اخیر، به نحوی 
بوده که قیمت ها طی یک یا چند روز، چندین هزار تومان 
افزایش پیدا کرده و با توقف چند روزه نرخ ها ثابت مانده 
و یا اندک کاهشی در حد چند صد تومان دارد؛ اما پس از 
چند روز دوباره به بهانه ای بازار توسط افرادی که معلوم 
و قیمت ها در  تعیین شاخص ها  نیست چه قدرتی در 
می  مواجه  وحشتناکی  افزایش  با  یکباره  دارند،  اقتصاد 
شود؛ روندی که هیچ کس هم برای آن پاسخ و ادله ای ارائه 

نمی کند.
 مردم تقریبا از مسئوالن متولی ارز و اقتصاد در کشور نا امید شده 
اند و در برخی مواقع بی مهابا در سناریوی خرید ارز، خودرو، کاال و 
... که تنها توسط عده ای دالل طرح ریزی شده قرار می گیرند و 
خریدهای جنون آمیزی می کنند که هیچ منطق اقتصادی پشت آن 
نیست. همین عطش خرید با تحت تأثیر قرار دادن رابطه بین عرضه 
و تقاضا، باعث افزایش قیمت ها می شود و طبعا مسئوالنی که پیش 
از این نتوانسته اند وضعیت را کنترل کنند، در چنین اوضاعی هیچ 

کاری از دستشان برنمی آید.
در روزهای گذشته بود که در پی روند صعودی نرخ ارز و گذر آن 
از مرز ۱۸ هزار تومان، برخی این افزایش را تنها به دلیل نبود ثبات در 
قوانین و تصمیماتی که موجب متشنج شدن افکار عمومی و کشاندن 
آنها به سمت بازار غیرمولد شده و بازار را ملتهب کرده است، خواندند 
و تأکید کردند، باید در شرایط بحرانی، با همکاری هم از افزایش 

نرخ ها جلوگیری کنیم.
دقیقا می توان این نکته را مورد اشاره قرار داد که اکنون بخش 
پایین دستی جامعه، دیگر هیچ توانی برای خرید ـ چه در بازار ارز، 
چه در بازار خودرو و چه در بازارهای دیگرـ  کاالیی ندارد و این قشر 
متوسط به باال و مرفه جامعه هستند که با خریدهای آنچنانی بازار 
و قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهند، چراکه عطش خرید باعث 

کاهش عرضه می شود و در نتیجه قیمت ها باال و باالتر می رود.
حاال که مردم در بسیاری از محافل می گویند متولیان و مسئوالن 
امر نتوانسته اند بازار و شرایط آن را تحت کنترل دربیاورند و آن را به 
سمت عادی شدن پیش ببرند، این مردم هستند که باید عزم جدی 
نشان دهند و خود دست به عادی سازی شرایط بزنند، چون اگر این 
وضعیت ادامه پیدا کنند، قشر ضعیف جامعه نابود خواهد شد، قشر 
متوسط توان خود را از دست خواهد داد و هرچه بیشتر به سمت فقر 
خواهد رفت و تنها قشر مرفه جامعه هستند که فاصله خود را هر روز 

با دهک های پایین تر از خود افزایش می دهند.
اکنون به  رغم اعالم برخی آمارهای رسمی از سوی نهادهای دولتی، 
مسأله تورم و افزایش قیمت ها به اندازه کافی مشهود است. افزایش 
قیمت ها تقریبا اندکی بعد از صعود قیمت دالر در بازار آغاز شد. این 
تورم ابتدا در بازار کاالهای سرمایه ای مانند مسکن، سکه و طال شروع 
گشت و در ادامه بازار خودرو را هم تحت تأثیر قرار داد. در آخرین 

مرحله از این افزایش قیمت ها، بازار کاالهای مصرفی هم دستخوش 
تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت ها به مغازه های خرد هم رسید.

نرخ دالر که در این هفته عمدتا صعودی بود و همان طور که 
مجمع  گذشت  از  پس  گذشته  روزهای  طی  می شد،  پیش بینی 
عمومی سازمان ملل به روند صعودی خود ادامه داد و بازار ارز را بار 
دیگر دگرگون کرد؛ اما در حقیقت اتفاقات مربوط به مجمع عمومی 
سازمان ملل، نه تنها چیز تازه ای نبود، بلکه تکرار همان تهدیدات 
قبلی از سوی آمریکا و رئیس جمهور این کشور علیه کشورمان بود؛ 
با یک تفاوت که این بار ایران هم پاسخ مستدل و محکمی به این 
موضوعات ـ آن هم در جمع کشورهای مختلف عضو سازمان ملل 

ـ داد.
ایران در این مجمع عمومی توانست با اروپایی ها، روسیه و چین 
به یک مکانیزم مالی برای مقابله با تحریم های آمریکایی برسد و قرار 
است از آغاز ماه نوامبر )دهم آبان ماه( آن را اجرایی کند. همچنین 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به نیویورک با 
مقامات کشورهای مختلف دیدار و رایزنی کردند که فصل مشترک 
تمامی این دیدارها حمایت از برجام و ابراز نگرانی از رویکرد آمریکایی 

ها در قبال خروج از این قرارداد بین المللی بود.

بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل نه تنها حاوی نکته منفی 
جدیدی علیه کشورمان نبود، بلکه دستاوردهای خوبی داشت که با 
اطالع رسانی یکسان و هماهنگ رسانه های داخلی می توانست منجر 
به ایجاد آرامش بیشتر در بازار و حرکت قیمت ها به سمت کاهش 
و عقالنی شدن، بشود؛ اما نه تنها مسیر قیمتی اینگونه تعریف نشد، 
بلکه گویا بازار به هر بهانه ای این روزها میل به افزایش دارد، حاال چه 

می خواهد موضوع به نفع کشور باشد، چه علیه آن.
می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اکنون اقتصاد کشور به یک 
قمارخانه از سوی عده ای دالل تبدیل شده است که به راحتی کار 
را از دست مسئوالن درآورده اند و در این شرایط، نهادهای متولی 
هم انگار بی توجه به این مسأله همچنان دنبال سیاستگذاری و طرح 
ریزی برنامه های جدید هستند؛ موضوعی که خود دلیل بزرگی بر 
آشفتگی وضعیت اقتصادی است و هر روز باعث افزایش قیمت ها در 

این سرای بی سامان اقتصادی می شود.
در حقیقت تیم اقتصادی دولت نشان داده که فقط مرد روزهای 
آرام است و هیچ طرح، برنامه و پلنی برای روزهای سخت ندارد؛ 
موضوعی که متأسفانه رئیس جمهور هم به آن توجهی نداشته و 
طی ماه های اخیر، به رغم اعطای مسئولیت های فراوان برای رفع 

این مشکالت از سوی حاکمیت، نتوانسته است برنامه ریزی جدی 
و کاربردی برای رفع مشکالت اقتصادی کشور و مردم داشته باشد.

وقت آن است که تفکر حاکم و چهره های حاضر در تیم اقتصادی 
دولت، جای خود را به فکرهای جدید و افرادی بدهند که مرد روزهای 
جنگ اقتصادی هستند و می توانند در شرایط بحرانی نیز وضعیت 
را اداره کنند. اینکه قیمت ارز اکنون نسبت به ابتدای سال پنج برابر 
شده است با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی سازگار نیست و افرادی 
که باعث این شرایط شده اند، عالوه بر اینکه باید پاسخگوی ایجاد 
چنین شرایطی باشند، باید هرچه زودتر جای خود را به کسانی بدهند 

که می توانند اقتصاد را نجات بدهند.
باید هرچه زودتر بساط قماربازان در عرصه اقتصاد کشور و دالالن 
سود جو برچیده شود، ایستادن سفت و سخت در مقابل زیاده خواهی 
ها، معرفی بی قید و شرط افراد سودجو و برخورد با آنان، دستگیری 
دانه درشت های اقتصادی و اخاللگرانی که با رانت های اطالعاتی و 
مسئولیتی از جمله افراد تأثیرگذار در این شرایط هستند و تالش 
برای افزایش ارزش پول ملی از موضوعاتی است که باید هرچه زودتر 
برای نجات اقتصاد کشور به کار گرفته شوند؛ هرچند همین االن هم 

خیلی دیر است، »جلوی ضرر را از هر جا بگیرید، منفعت است.«

اقتصادی 5

مدیر امور فناوری و اطالعات و ارتباطات اعالم کرد:

معرفی بانک مسکن به عنوان پایدارترین بانک در بین 
بانک ها ی عضو شتاب

ساسان شیردل در مصاحبه با هیبنا اعالم کرد: بانک مسکن به عنوان پایدارترین 
بانک در بین بانک ها و موسسات مالی عضو شتاب در خرداد،تیر و مرداد سال جاری 

از سوی بانک مرکزی معرفی شد.
ساسان شیردل در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا درخصوص 
پایداری بانک ها در حوزه سرویس دهی خدمات مبتنی برکارت اظهار داشت: پایداری 
بانک ها به مفهوم ارایه خدمات 24*7 بدون وقفه و با سرعت و کیفیت باال در حالت 
صادرکنندگی و پذیرندگی می باشد. در همین راستا بانک مسکن به عنوان پایدارترین 
بانک در بین بانک ها و موسسات مالی عضو شتاب در خرداد،تیر و مرداد سال جاری از 
سوی بانک مرکزی معرفی شده است. مدیر امور فناوری و اطالعات و ارتباطات افزود: 
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی هر 24 ساعت به سه بازه کم باری ،میان باری 
و پر باری تقسیم می شود و هر بانک موظف است در بازه های مورد بحث بیش از 

5/9۸ درصد تراکنش ها را به صورت موفق پاسخ دهد.

تشکیل کارگروه برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس 
دانشکده 

نیم قرن ارتباط با دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 
علوم  دانشکده  تأسیس  سال  پنجاهمین  بزرگداشت  برگزاری  کارگروه 

ارتباطات اجتماعی تشکیل شد. 
ماه سال ۱397 در نشستی دوستانه، کارگروه  روز چهارشنبه چهارم مهر  در 
بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی با حضور 
جمعی از دانش آموختگان رشته های روزنامه نگاری و روابط عمومی دانشکده تشکیل 

شد. 
اکثر  حضور  و  شناسایی  با  است  امیدوار  کارگروه  این  خبر،  این  اساس  بر 
فارغ التحصیالن، ضمن برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال، تا پایان سال ۱397 زمینه 
را برای تشکیل کانون فارغ التحصیالن، جهت برگزاری گردهم آیی های دوره ای، تهیه 
کتاب تاریخچه دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ایجاد ارتباط بین فارغ التحصیالن، 
تهیه مجموعه گزارش های مطبوعاتی در ارتباط با ضرورت تأسیس این دانشکده و 
راه اندازی رشته های روزنامه نگاری و روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات فراهم کند. 
خبرهای مربوطه متعاقباً از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به اطالع 

فارغ التحصیالن خواهد رسید. 

 بانک سامان حامی اصلی هفتمین نشست
بانکی - تجاری ایران و اروپا

بانک سامان به عنوان حامی اصلی هفتمین نشست بزرگ بانکی - تجاری 
ایران و اروپا معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، هفتمین نشست بزرگ بانکی - تجاری ایران 
و اروپا 26 و 27 مهر ماه )۱۸ و ۱9 اکتبر 20۱۸ میالدی( در شهر برلین پایتخت 
آلمان برگزار می شود و بانک سامان همچون تمام شش دوره گذشته، حامی ویژه این 
اجالس است. براساس این گزارش، این نشست با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سفارت ایران در آلمان برگزار می شود.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:

استفاده بهینه از طرح ها و ظرفیت های بانک، بهترین 
راهکار جهت رشد و ارتقاء جایگاه بانک در شبکه بانكی 

كشور است
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران، ضمن 
بازدید از شعب شهر زاهدان و منطقه سیستان، بر برنامه ریزی دقیق جهت 

جذب منابع قرض الحسنه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، حسن تلیکانی با ارائه 
آماری از عملکرد سایر بانکها در شاخص های مختلف و مقایسه آنها با عملكرد بانك 
قرض الحسنه مهر ایران طی بیش از یك دهه گذشته خاطر نشان كرد: با توجه به 
فعالیت غیر تجاری این بانك و همچنین چالش هایی كه طی این مدت با آن رو به رو 
بوده، خوشبختانه آمارهای عملكردی مطلوبی داشته كه بیانگر برنامه ریزی یكپارچه 

و دقیق است.

در راستای بهینه سازی شبکه شعب بانک انجام شد:

افتتاح شعبه بندرگز بانک قرض الحسنه مهر ایران
نخستین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهرستان بندرگز استان 
گلستان با هدف بهینه سازی شبکه شعب بانک و نیز ارائه خدمات بهتر 
بانك  با حضور توکلی، عضو هیأت مدیره  این شهرستان  و سریع تر در 

قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، نخستین شعبه بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در شهرستان بندرگز  استان گلستان، با حضور توکلی عضو هیات 

مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد.

دیدارمدیرعامل بانک صنعت و معدن با استاندار گیالن
حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر 

به استان گیالن با استاندار این استان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین مهری که برای دیدار 
و گفتگو با مقامات استانی و بازدید از طرحهای صنعتی استان گیالن سفر کرده است، 
صبح امروز ضمن دیدار با مصطفی ساالری استاندار این استان گزارشی را از اقدامات 
این بانک در حوزه های زیرساخت، پتروشیمی، نیروگاه، فوالد و همچنین تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط ارائه و تصریح کرد: خوشبختانه بدنه کارشناسی بانک 
صنعت و معدن کارآمد و قوی است و در کنار اعطای تسهیالت به بنگاه های صنعتی 

به عنوان یک مشاور نیز صنعتگران کشور را همراهی می كند .

انتصاب دو عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران

بر اساس احكام صادره توسط حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك 
صنعت و معدن حسین حسن نژاد و امیر رحیمی به سمت اعضای هیات مدیره 

شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران منصوب شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن، دكتر امیر رحیمی فارغ 
التحصیل دكترای شیمی از دانشگاه شیراز و معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه 

اصفهان و از اساتید خوشنام این دانشگاه است.
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کارگروه مشترک پست بانک و سازمان و پژوهشگاه فضایی برای توانمندسازی صنعت و اقتصاد فضایی تشکیل می شود
 جلسه مشترک پست بانک و سازمان و پژوهشگاه فضایی با حضور دکتر خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران، دکتر مرتضی براری رئیس سازمان فضایی و دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برگزار گردید. به گزارش روابط 

عمومی پست بانک ایران دکتر فرحی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از توانمندی های بانک،بخش ICT را از بخش های پر ظرفیت اقتصاد کشور دانست و گفت: پست بانک در توسعه صندوق های خطر پذیر و تامین مالی طرح های ICT فعال 
خواهد بود .  فرحی افزود: پست بانک به عنوان عضو دائم کارگروه اشتغال دولت، عملکرد خوبی در حوزه توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم داشته و هر خدمتی که مردم شهر می گیرند در حوزه پولی و بانکی ، ما در روستاها هم ارائه می دهیم. 

مسئوالن اقتصادی پاسخگو باشند

این اقتصاد ایران است یا قمارخانه یک مشت دالل؟
اخبار

خودکفایی در تولید تایر سنگین

در دسترس اما نیازمند حمایت
 دولت در حالی این روزها برای تامین نیاز داخلی تعرفه واردات الستیک 
خودروهای سنگین باری و اتوبوسی را از 26 به پنج درصد کاهش داده است 
که از نگاه فعاالن صنعت تایر، با حمایت دولت، دستیابی به خودکفایی در این 

صنعت دور از دسترس نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تامین الستیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل 
عمومی یکی از خواسته های رانندگان خودروهای سنگین بود و دولت تصمیم گرفت 
با هدف حمایت از این قشر تعرفه واردات این نوع الستیک ها را از 26 درصد به پنج 

درصد کاهش دهد.
بر این اساس دوشنبه گذشته )دوم مهرماه( »علی معقولی« مدیرکل مرکز واردات 
و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی »کاهش تعرفه 

واردات الستیک به پنج درصد« را ابالغ کرد.
در این پیوند، »مصطفی تنها« سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این سیاست به طور قطع ضد تولید است و انگیزه های 

سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش می دهد.
به گفته این مقام صنفی، بیش از 2 دهه است که سرمایه گذار بخش خصوصی وارد 
صنعت تایرهای سنگین نشده و آخرین بار کارخانه های »آرتاویل تایر« و »کویر تایر« 

در دهه 70 راه اندازی شدند.
»سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( بتازگی سرمایه گذاری هایی در 

شهرستان هایی نظیر زابل داشت اما حتی بانک ها حاضر نشدند مشارکت کنند.«
وی تاکید کرد کاهش تعرفه واردات الستیک، هرچند در کوتاه مدت همانند یک 
مسّکن عمل می کند، اما در بلندمدت انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش داده و 

به صنعت ضربه می زند؛ به عبارتی صدمات آن بیش از فواید آن ارزیابی می شود.

 شبکه توزیع سنتی
تنها اضافه کرد: مشکل کشور در بخش تایرهای سنگین، بیش از آنکه در تولید باشد 

در شبکه توزیع نهفته است؛ زیرا ساختار شبکه توزیع سنتی باقی مانده است.
وی بیان داشت: این شبکه توزیع وقتی با مشکالتی مواجه می شود )بطور مثال 
انتظارات تورمی کنونی جامعه(، به صورت احتکار به آن واکنش نشان می دهد و بر 
این اساس نمی توان انتظار داشت کاهش 2۱ درصدی تعرفه ها مشکل گشا باشد و 

بیشتر طفره رفتن از حل مشکالت است.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران درخصوص شیوه توزیع فعلی تایرهای سنگین در 
کشور توضیح داد: این انجمن تایرها را برپایه سهمیه ای که ستاد تنظیم بازار و سازمان 
راهداری تعیین کرده اند، به نقاط مختلف کشور می فرستند تا به دست نمایندگی ها 

در هر شهرستان برسد.
وی ادامه داد: نمایندگی ها مطابق بخشنامه، مجاز نیستند تایرها را به »افراد« 
بفروشند، مگر اینکه از اداره راهداری منطقه حواله آورده باشند. حتی ستاد تنظیم بازار 
طی بخشنامه ای به این انجمن اعالم کرد که تایر به خودروسازان هم داده نشود، بلکه 

همه چیز تحت نظارت سازمان راهداری باشد.
تنها اظهار داشت: قیمت تایرها که از سال 93 تغییر نداشته، با چراغ سبز سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بهار امسال با افزایش هشت تا 9 

درصدی همراه شد و از خردادماه تاکنون نیز تغییری نداشته است.
وی تاکید کرد: با این اوصاف، مسئول افزایش قیمت های کنونی بازار تولیدکنندگان 

نیستند، بلکه ضعف اصلی در شبکه توزیع است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان تایر کشور در بورس 
حضور دارند و فعالیت هایشان شفاف است، در خوشبینانه ترین حالت در پایان سال 

مالی سود و زیانشان سر به سر می شود.
وی گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و بدهی 
های ارزی خود به شرکت های بین المللی با مشکل مواجه اند اما کسی به داد 

تولیدکنندگان نمی رسد.
تنها تاکید کرد: باید برای بهبود نظام توزیع کشور چاره اندیشی و نظام توزیع سنتی 

فعلی، مدرن شود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای این مهم، تجهیز واحدهای توزیع کننده به صندوق 
مکانیزه فروش است، تا هم خیال دولت از پرداخت مالیات این واحدها راحت باشد و 

هم نظارت بیشتری بر نحوه توزیع تایر اعمال شود.
 واردات 25 درصدی تایر سنگین

به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران ، مصرف سالیانه الستیک سنگین باری 
و اتوبوسی کشور نزدیک به 2 میلیون حلقه است که در 2 نوع بایاس و رادیال تمام 

سیمی عرضه می شود و هر یک از آنها سهم حدود 50 درصدی در بازار دارد.
وی اضافه کرد: در تولید تایر بایاس هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه بیش از نیاز کشور 
نیز تولید می شود، اما فقط یک شرکت داخلی به تولید الستیک تمام سیمی می 

پردازد که آن هم پاسخگوی یک سوم نیاز کشور به این تایر است.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران یادآوری کرد: برخی شرکت ها در این زمینه به 
دنبال سرمایه گذرای و توسعه خطوط تولید بودند، اما کاهش تعرفه یاد شده برنامه 

های آنها را با مشکل مواجه می کند.
»کمبود ارز مشکل دیگر تایرسازان داخلی برای توسعه فعالیت هاست«.

وی افزود: پارسال 4۸3 هزار حلقه تایر وارد کشور و بقیه نیاز مصرف کنندگان از 
تولیدات داخلی تامین شد.

با  زر  پژوهشی  و  صنعتی  گروه  مدیره  هیات  رئیس 
حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع باید ها 
و نباید های صادرات که از شبکه دو سیما پخش شد، 
دوره های گذشته  به  نسبت  ما 14 درصد  کرد:  اظهار 
افزایش صادرات داشته ایم  که حدود 2 تا 3 هزار میلیارد 
محاسبه می شود و رشد انفجاری ارز انتظارها را باال برد 
و تصور می شد که باید رشد صادرات بیش از این ارقام 

باشد.
مرتضی سلطانی گفت: صادرات یک قصه دو و سه روزه نیست 
بلکه نیازمند مهندسی و برنامه ریزی دقیقی است چرا که اگر ما 
بخواهیم در بازارهای دنیا سهمی داشته باشیم نباید به شانس 

تکیه کنیم بلکه باید مدیریت صحیح داشته باشیم.
وی افزود: انتظار داشتیم که با افزایش قیمت ارز صادرات 
افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد چراکه صادرات موفق و 

ماندگار توسط شانس رقم نمی خورد.
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر بیان کرد: 
در کشور ما هنوز ادبیات صادرات به درستی تعریف نشده و 
فرامرزی نیست و اکنون باید تالش کنیم تا در برابر رقبای خود 
سهم گیری کنیم البته نمی توان انتظار داشت که این اتفاق یک 
شبه به وقوع بپیوندد و ما باید یکبار برای همیشه دقت کنیم که 

دنیا برای موفقیت در امر صادرات چه می کند.

سلطانی تصریح کرد: یک شرکت شکالت سازی در سال 
20۱6 توانست در خاورمیانه ۱6 میلیارد دالر سهم بگیرد در 
ایران نیز باید آیین نامه ها وارد فضای درستی شود تا بتوانیم از 

ظرفیت و توان داخلی استفاده کنیم.
امر  برای موفقیت در  بیان کرد: کشورهای دیگر  سلطانی 
صادرات معجزه نمی کنند و به نظر می رسد که ما هنوز نتوانسته 
ایم توانایی های خود را در این زمینه شناسایی کنیم در حالی 

که کریدورهای قوی در منطقه داریم.
وی افزود: 400 میلیون نفر در اطراف ایران نیازمند محصوالت 
تولیدی ما هستند به نظر می رسد که یکی از مشکالت اشتغال 
ما این است که در دو نقطه شغلی تجمع ایجاد کرده ایم در 

صورتی که اشتغال باید به صورت موردی باشد.
گفت:  زر  پژوهشی  و  صنعتی  گروه  مدیره  هیات  رئیس 
فرصت های بسیاری برای صنایع تبدیلی داریم اما از دانش آن 

استفاده نمی کنیم.
که  کرده  مصوب  خود  دولت  در  اردوغان  گفت:  سلطانی 
رهبران تولید کارت امنیتی داشته باشند که گرفتار بروکراسی 
نشوند تا جایی که اگر نیاز به وزیر صنعت داشتند این وزیر در 
امور آنها ورود پیدا کند به عبارت دیگر ترکیه به لیدرهای صنایع 
تبدیلی خود بها می دهد مگر در ایران این ظرفیت وجود ندارد 
اما چرا بها داده نمی شود؟ شرکت های برند ساز باید مورد اعتماد 

دولت قرار بگیرند لذا اگر این مسیر را طی کنیم طی 5 سال به 
هدف خود خواهیم رسید.

مرتضی سلطانی با اشاره به اینکه باید توانمندی ها را در کنار 
هم قرار دهیم، عنوان کرد: با انرژی منفی و ناامیدی نمی توان 
کاری انجام داد، تحریم برای ما بهترین فرصت است و باید تولید 
را محقق کنیم لذا ، صادرات به تبع تولید محقق می شود. 
سلطانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی وفاداری خود را به 
نظام و ملت اثبات کرده است و حافظ منافع و فرصتهای کشور 
است، ادامه داد: این ادبیات باید عوض شود و بخشنامه های 
یک شبه توسط دولتی ها صادر نشود چرا که اینها موانع تولید 
است و البته باید بخش خصوصی واقعی را به میدان بیاوریم، در 
5 ماه گذشته به اندازه 5 سال بخشنامه صادر کرده ایم لذا باید 
برای صادرات مهندسی منطبق با رقبای خارجی داشته باشیم.

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر ضمن گالیه 
در  گرفتن بخش خصوصی گفت:  نادیده  برای  از مسئولین 
کشورهای دیگر وقتی برای 500 نفر اشتغال ایجاد میگردد برای 
کار فرما فرش قرمز پهن می کنند اما متاسفانه مسئولین ما با 
وجود اینکه برای ۱0 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده ایم این افتخار 

را به خوبی نمی بینند.
وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری اعالم فرمودند 
حرف بخش خصوصی را باید به درستی شنید، دولتی ها باید 

حرف خصوصی را بهتر بشنوند و اینکه بخش خصوصی پشت 
در دولتی منتظر بماند اصال صحیح نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید شعار بدهیم، گفت: بنده به عنوان 
سرباز تولید پیشنهاد میدهم کسی صحبت، پیشنهاد یا انتقاد 
کند که کارنامه عملیاتی مناسب داشته باشد، مردم خسته از 
محکوم کردن افراد توسط یکدیگر هستند لذا اگر توانمندی ها 
را به درستی بشناسیم هر کسی از بیرون نمی تواند برای ما یک 
نسخه بپیچد، تحریم استثنایی ترین فرصت است و باید بدون 

تکلف توانمندی ها را در کنار هم قرار دهیم .
این کارآفرین افزود: ای کاش این تحریم ها بوجود نمی آمد 
اما حاال که این اتفاق افتاده باید از این فرصت ها به خوبی 
استفاده کنیم و با سرعت، همدلی و انرژی مثبت  به دور از 

اختالف به دنبال ایرانی آباد باشیم.
وی گفت: بنده باور دارم تحریم اگر ده برابر از این بدتر شود 
اگر توانمندی ها را شناسایی کنیم در هفت سال آینده سند 

چشم انداز را می توانیم محقق کنیم.
سلطانی با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی باید بخش خصوصی 
را از جنس خود بدانند ، اظهار کرد : بخش خصوصی توانسته 
است و وفاداری خود را ثابت کند لذا در شرایط تحریم بهترین 
فرصت است که بتوانیم توانمندی ها را عملیاتی کنیم و امید 

به آینده بسیار روشن با انرژی مثبت و امیدواری داشته باشیم.

درگفتگوی ویژه خبری مطرح شد

صادرات نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح 


