
با بیان اینکه حجم و سیل  یک کارشناس بازار سرمایه 
جدید از نقدینگی وارد بورس خواهد شد، گفت: با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور امکان دارد شاخص بورس تا آخر 

امسال به 200 هزار واحد نیز افزایش یابد.
شاخص بورس در هفته های اخیر با ثبت رکوردهای بی سابقه 
ورود  است.  شده  تبدیل  سرمایه گذاران  برای  جذابی  محل  به 
در  که  است  باعث شده  نقدینگی های جدید  و  سرمایه گذاران 
همه بخش های بازار سرمایه از جمله شاخص ها، حجم و ارزش 

معامالت، رشد زیادی وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری در بورس، 
جلوی التهاب بازار ارز و سکه را گرفته و به هدایت نقدینگی به مسیر 
درست کمک می کند، تالش شده است که مردم برای حضور در 
بورس ترغیب شوند. کارشناسان نیز با استقبال از ورود سرمایه های 
جدید مردمی به بورس که می تواند برای تقویت مالی شرکت های 
تولیدکننده صرف شود، توصیه می کنند که الزم است تازه واردان 
از ورود مستقیم و ناآگاهانه به بورس و خرید سهام خودداری کنند 
و پیش از اقدام به خرید و سرمایه گذاری از مشاوره های تخصصی 

شرکت های مشاوره و سبدگردان ها بهره بگیرند.
دالیل رشد بازار سرمایه

مهدی طحانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا درباره 
وضعیت بازار سرمایه گفت: دو عامل »رشد حجم نقدینگی« و 
همچنین »انتظارات تورمی« از مهم ترین دالیل رشد شاخص 
بورس در هفته های اخیر بوده اند. وی افزود: حجم نقدینگی در 
جامعه به علت سود باالی بانکی به شدت افزایش یافته به طوری  که 
حتی از تولید ناخالص داخلی نیز جلو زده است، بدین ترتیب، 
این نقدینگی ها روانه بازارهای مختلف شده و آن ها را دچار نوسان 
می کند که بر این اساس، ابتدا به سراغ بازار ارز و سکه رفت و 

سپس روانه بخش مسکن، خودرو و بورس شد.
طحانی با بیان اینکه عامل دیگر رشد بازار سرمایه، تورم انتظاری 
در جامعه محسوب می شود، ادامه داد: انتظار مردم این است که 
در ماه های آتی میزان تورم افزایش یابد؛ براین اساس به دنبال 
آن هستند تا از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، قدرت 
خرید پول خود را حفظ کنند که از جمله حضور در بورس است. 
این کارشناس بازار سرمایه گفت: مقایسه بورس با سایر بازارهای 
موازی نشان می دهد که میزان رشد آن نسبت به سایر بازارها هنوز 
پایین است بنابراین انتظار رشد هر چه بیشتر آن وجود دارد. وی 
به صدور مجوز افزایش قیمت محصوالت تولیدی شرکت ها اشاره 
کرد و افزود: افزایش نرخ محصوالت پایه و مواد اولیه و همچنین 
محصوالت صنایع پایین دستی می تواند موجب شناسایی سود 
نرخ  افزایش  بدین صورت که  بورسی شود  توسط شرکت های 
فروش محصول، سود آن ها و به تبع آن قیمت سهام شان را باال 

می برد.
طحانی به تاثیر منفی نقدینگی در جامعه اشاره کرد و گفت: 
نقدینگی جدیدی در حال شکل گیری در جامعه است که بر خالف 
نقدینگی پیشین، ناشی از سود بانکی نیست بلکه تحت تأثیر سایر 
عوامل تورمی قرار دارد. وی افزود: با توجه به باال رفتن نرخ تورم و 
حجم نقدینگی، به صورت ظاهری همه مردم احساس می کنند که 
پول بیشتر و حتی چند برابر گذشته را در جیب خود می گذارند 

اما واقعیت این است که با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید واقعی 
کاهش پیدا کرده است.

تطبیق بازار بورس با نرخ ارز در سامانه نیما
این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر رشد نرخ دالر و ارز بازار 
سرمایه گفت: اکنون بازار سرمایه خود را با دالر هفت هزار و 500 
تومانی که نزدیک قیمت ارز در بازار ثانویه سامانه نیماست، تطبیق 

داده است.
طحانی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد 
باالتر از نرخ ارز در بازار ثانویه است به همین دلیل از نظر برخی 
فعاالن بازار سرمایه، چشم انداز رشد نرخ ارز وجود دارد که این 
موضوع می تواند دوباره باعث رشد قیمت سهام در شرکت های 

بورسی شود.
وی گفت: البته باید دقت کرد که افزایش نرخ دالر باعث باال 
رفتن هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصوالت این 
شرکت ها نیز می شود که از این نظر بر سودآوری آن ها تاثیر منفی 

خواهد داشت.
ریسک های پیش روی بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر منفی تحوالت مربوط 
به مسایل بین المللی بر بازار سرمایه نیز گفت: از آذرماه پارسال به 
دنبال برخی تحوالت سیاسی و بین المللی، سرعت گردش پول در 

کشور باال رفت که به صورت نقدینگی وارد بازارهای مختلف شد.
طحانی تصریح کرد: در صورت ایجاد ثبات در عرصه خارجی 
با  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  تا  داشت  انتظار  می توان 
خیال راحت بتوانند برای فعالیت و سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقتصاد تصمیم گیری کنند که این موضوع رشد اقتصادی 
را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه درباره سایر 
ریسک های پیش روی بازار سرمایه گفت: بزرگ ترین و مهم ترین 
ریسک موجود در کشور حرکت نقدینگی است که قابل پیش بینی 
نبوده و هر بار به یک سو روانه می شود و یک بازار را دچار التهاب 
و نوسان می کند. وی اضافه کرد: افزایش هزینه های تولید و بهای 
تمام شده شرکت ها نیز از ریسک های دیگر بازار سرمایه محسوب 

می شود.
خطر حبابی شدن قیمت برخی سهام ها

این کارشناس بازار سرمایه، به سهام داران عمده شرکت های 
بورسی توصیه کرد: بهتر است از این حجم نقدینگی برای افزایش 
سرمایه شرکت ها و سرمایه گذاری استفاده کنند که در غیر این 
صورت، قیمت سهام شرکت آن ها به سوی حبابی شدن حرکت 
خواهد کرد. وی یادآور شد: اکنون صنایع مرتبط با نفت و معدن 
دارای »جریان وجوه نقد« قوی هستند و با حبابی شدن فاصله 
زیادی دارند اما سایر صنایع در مقابل این موضوع، ضربه پذیرند. 
طحانی ادامه داد: اکنون بسیاری از شرکت های بازار پایه فرابورس 
به مرحله حبابی شدن نزدیک شدند زیرا قیمت سهام در آن ها 
دارای نوسان زیادی است و سهام داران عمده نیز تمایلی برای 
عرضه سهام نشان می دهند. وی گفت: وجود شرکت های کوچک 
در بازار پایه فرابورس باعث فعالیت آسان سفته بازان و نوسان گیران 

در آن بازار شده است.
امکان رسیدن شاخص بورس به 200 هزار واحد

این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم انداز بازار سرمایه تا پایان 

امسال نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی، امکان دارد تا آخر امسال 
شاخص بورس به 200 هزار واحد نیز افزایش پیدا کند.

طحانی افزود: در مهرماه، گزارش های ماهانه و صورت های مالی 6 
ماهه شرکت ها ارائه می شود که به نظر می رسد گزارش های خوبی 
باشند. همچنین با پایان شهریورماه تسویه اعتباری شرکت ها پایان 
یافته و بر این اساس از مهرماه، بازار سرمایه می تواند موج جدید 

صعود را آغاز کند.
بازدهی بیشتر بورس نسبت به بازارهای موازی

وی درباره امکان رقابت بازار سرمایه با بازارهای موازی نیز توضیح 
داد: بررسی دوره های 10 ساله اقتصاد و همچنین بازارهای موازی 
نشان می دهد که بازار سرمایه همواره نسبت به سایر بازارها دارای 
بازدهی بیشتری بوده است. وی افزود: با توجه به ورود نقدینگی 
جدید به بورس، به نظر می رسد این بار نیز بورس نسبت به همه 

آنها بازدهی بیشتری را به ثبت برساند.
توصیه به سهامداران تازه وارد

این کارشناس بازار سرمایه با توصیه به سهام داران تازه وارد 
گفت: مردم در صورت تمایل برای سرمایه گذاری در بورس الزم 
است که با آگاهی و دانش این اقدام را انجام دهند تا دچار زیان 

نشوند.
فرهنگ  ما  کشور  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  طحانی 
سرمایه گذاری ضعیف است، ادامه داد: مردم و تازه واردان برای 
حضور در بورس باید از شرکت های مشاوره و سبد گردان ها 
تا  گیرند  بهره  آنها  مشاوره های  و  نظرات  از  و  کرده  استفاده 

گرفتار سفته بازان نشوند.

اقتصادی 5

در راستای تامین نیازهای تسهیالتی مشتریان صورت گرفت

دریافت تسهیالت با نرخ سود ٦ درصدی از شعب بانک 
صادرات

دریافت تسهیالت با نرخ سود ٦ درصدی از شعب بانک صادرات ایران در 
قالب »سپرده کوتاه مدت طرح ٦٧« عملیاتی شد.

  بانک صادرات در راستای تامین نیازهای تسهیالتی مشتریان با ارائه طرح 
جدیدی از مجموعه خدمات نوین بانکی خود، شرایط دریافت تسهیالت در تمامی 
بخش های اقتصادی را با اجرای »سپرده کوتاه مدت طرح ٦٧« تسهیل کرد که 
بر اساس آن، مشتریان و عموم هموطنان می توانند با افتتاح »سپرده کوتاه مدت 
طرح ٦٧«، منابع خود را با نرخ سود ٧ درصد ساالنه در شعب بانک صادرات ایران 
سپرده گذاری و در شرایط نیاز، حداکثر ظرف ٤٨ ساعت، ٨٠ درصد آن را با نرخ 

٦ درصد تسهیالت دریافت کنند.
حداقل مبلغ جهت افتتاح این نوع حساب ٥٠ میلیون ریال و حداکثر سقف 
تسهیالت پرداختی ٢ میلیارد ریال است. نرخ سود علی الحساب در این طرح نیز 

هفت درصد است.
 این طرح در قالب عقد مرابحه با اقساط ٣٦ ماهه اجرا می شود و نیازی به 

وثیقه ندارد.
بانک صادرات ایران با عملیاتی کردن طرح هایی همچون »خزانه زرین سپهر«، 
»اعتبار سپهر«، »پیمان«، »همیاران محرم« و »سپرده کوتاه مدت طرح ٦٧« طی 
دو ماه اخیر تالش های ویژه ای برای تسهیل دریافت تسهیالت با توجه به نیاز های 
متنوع مشتریان، روان سازی وصول مطالبات با ایجاد مشوق های ارزشمند، ایجاد 
ارزش افزوده برای دارایی های مشتریان و استفاده بهینه از منابع بانکی در مسیر 
تولید داخلی انجام داده که مورد استقبال  فراوان مشتریان و هموطنان نیز قرار 

گرفته است.

عضو هیات میدیره بانک پاسارگاد  مطرح کرد

سرگردانی بدهی ها
سهم باالی دولت در اقتصاد کشور توأم با بی انضباطی های مالی؛ کسری 
بودجه، افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی و در نتیجه کاهش توان 

اعتباری بانک ها را موجب شده است.
 یکی از مسایل نظام پولی و مالی کشور، وجود ارقام باالی بدهی است. دولت، 
تأمین اجتماعی، بانک ها، شرکت های تولیدی، پیمانکاران و فروشندگان کاال و 
خدمات به دولت و صندوق های بازنشستگی، همه بدهکار محسوب می شوند. 
نکته اینکه همه ارگان ها نیز با مشکل بازپرداخت مواجه هستند. اهمیت این 
موضوع ما را بر آن داشت تا در این باره نظرات مصطفی بهشتی روی، عضو هیات 

میدیره بانک پاسارگاد را جویا شویم
در حال حاضر دولت با حجم باالیی از بدهی مواجه شده است، این امر را ناشی 

از چه عواملی میدانید؟
فزونی مخارج بر دریافت های دولت عامل اصلی ایجاد کننده بدهی های دولت 
است که دولت ها کسری بودجه خود را به طرق مختلف از جمله روش های زیر 

تامین می کنند:
-استقراض از بانک مرکزی که به دلیل افزایش پایه پولی ناسالم ترین نوع آن 

برای اقتصاد کشور است.
استقراض از بانک ها که موجب کاهش توان اعتباردهی بانک ها و به تبع آن 
 crowding out :کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد. )اثر ازدحام

.)effect
استقراض از مردم در قالب اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی که اثر انقباضی 

بیشتری می تواند داشته باشد.

بانک ملی ایران اعالم کرد
لزوم ارائه مدارک هویتی برای انجام امور بانکی

مشتریان برای دریافت هر گونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی 
و...، ضرورت دارد کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

در راستای اجرای ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، برای دریافت هرگونه خدمات بانکی ضرورت همراه داشتن مدارک هویتی 

معتبر مجددا تاکید می شود.
ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیالت و ... نیز طبق روال 
معمول با دریافت کارت ملی و شناسنامه یا گواهینامه منقضی نشده یا گذرنامه 

معتبر انجام می شود.

یادداشت رئیس هیات عامل ایمیدرو به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس

تولد حماسه ای مقدس از درون باورها
تهاجم ناجوانمردانه بعثی ها و حامیان آن ها در 31 شهریور 59، آغازی بر 
حماسه ای مقدس در این سرزمین شد که از درون باورهای عمیق ملت 
شکل گرفته بود؛ ملتی که همواره در بزنگاه های تاریخی نشان داد حس 

میهن پرستی و دفاع از ارزش ها، آرمان اصلی آن هاست. 
بی تردید مقدس ترین جهاد، جهادی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانی 
صورت می گیرد و هشت سال دفاع مقدس نمونه بارز جهاد مردمی است که 

غیرتمندانه از استقالل سرزمین دفاع و حماسه سازی کردند.
امروز دفاعی دیگر در عرصه توانمندی ها و خود باوری ها در عرصه جهانی تبلور 
یافته است. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ دفاع مقدس امروز ما است و حماسه ای 
دیگر را می طلبد. امیدوارم تاثیر اندیشه های دفاع مقدس که دالورانی همچون همت 
ها و باقری ها رقم زدند؛ نقشه راه ما باشد و با بهرمندی از تمام ظرفیت ها، روز به 
روز به آرمان های نظام اسالمی ایران عزت و عینیت ببخشیم. هفته دفاع مقدس 
که امسال مقارن با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا و یاران با وفایش است را 
گرامی می داریم. ضمن آرزوی سالمتی برای ایثارگران و خانواده های محترم شهدا، 
از خداوند منان می خواهم که ملت هوشیار ایران عزیز، همچنان پیرو راه و مدافع از 
جان گذشتگان باشند. بر ما مسئوالن و تمامی خادمان ملت واجب است، رسالتی که 
طی 4 دهه گذشته شکل گرفته را با ایثارگری در عرصه کار و آبادانی، ادامه دهیم. 
انشاا... استمرار در این رویه،  تضمین کننده تحقق اهداف انقالب اسالمی خواهد بود.

انتشار کتابچه مستندسازی طرح احداث جاده خواف- سالمی
مجری طرح احداث زیربناهای معدن و صنایع معدنی در معادن بزرگ و 
مناطق معدنی از انتشار کتابچه مستندسازی طرح خاتمه یافته احداث باند 

دوم محور خواف- سالمی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
رامین بهمنی در این باره توضیح داد: طرح احداث زیربناهای معادن و صنایع معدنی 
در معادن بزرگ و مناطق معدنی با رویکرد توجه به مدیریت دانش و جلوگیری از 
هدر رفتن دانش و تجربه های پروژه های اجرا شده به عنوان بخشی از سیاست های 
حوزه مدیریت دانش ایمیدرو، تصمیم به تهیه و چاپ طرح خاتمه یافته احداث باند 

دوم محور خواف- سالمی گرفت.
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تامین مالی ۲۰ شرکت دارویی داخلی توسط اگزیم  بانک ایران
بانک توسعه صادرات ایران تا کنون در صنعت دارو اعم از داروهای انسانی و داروهای دامی، 20 شرکت فعال دارویی را با هزینه ای بالغ بر ۸00 میلیارد ریال تامین مالی نموده است.  طاهره نورسته، معاون اداره صادرات کاال وسرمایه گذاری داخل کشور اگزیم بانک ایران اعالم کرد: بانک 
توسعه صادرات ایران تا کنون در صنعت دارو اعم از داروهای انسانی و داروهای دامی، 20 شرکت فعال دارویی را با هزینه ای بالغ بر ۸00 میلیارد ریال تامین مالی نموده است. نورسته در خصوص اهمیت تامین مالی شرکت های دارویی در کشور گفت: بانک توسعه صادرات نیز به منظور 

استفاده حداکثری واحدهای تولیدی فعال در صنعت دارو از پتانسیل های موجود برای افزایش رقابت پذیری محصوالت دارویی در بازارهای جهانی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی و نسبت به تأمین مالی ارزان قیمت واحدهای دارویی فعال اقدام نموده است.

موج جدید نقدینگی در آستانه ورود به بورس است

ورود نقدینگی به بورس
اخبار

یک استاد دانشگاه:

فقرزدایی نیازمند برنامه های مدون بلندمدت است
یک استاد دانشگاه با اشاره به سبد غذایی اعطا شده به اقشار ضعیف جامعه، اینگونه 
طرح ها را مقطعی توصیف کرد و فقرزدایی را نیازمند برنامه های بلندمدت مدون 

ارزیابی کرد.
پویا عالء الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به طرح دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سبد مواد غذایی اظهار 
کرد: این مساله در کوتاه مدت می تواند موثر واقع شود، اما واقعیت این است که 
در چند سال اخیر ما برنامه مشخصی برای فقرزدایی در بین گروه های کم درآمد 
جامعه نداشته ایم، بلکه به طور روزمره و مقطعی با مساله ی فقر مواجه شدیم. وی 
با بیان این که دولت باید سیاست های اجتماعی مشخصی برای کاهش نابرابری 
و فقرزدایی داشته باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت برای حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه ناتوان است، چرا که قدرت شناسایی وضعیت فقرا را ندارد و 
نمی داند که وضعیت افراد مختلف در جامعه چگونه است و اقشار آسیب پذیرتر چه 
کسانی هستند. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که تصور ایجاد 
یک بانک اطالعاتی بزرگ توسط دولت یک تصور اشتباه است، گفت: ما باید سعی 
کنیم تا سطح جماعتی و محلی فقرا را شناسایی کنیم. برای مثال در یک روستا 
و یا یک محله کوچک از طریق افراد محلی می توان به راحتی تشخیص داد که 

چه کسانی را چقدر باید تقویت کنیم.
وی با تاکید بر این که نباید برای خانوارهای مختلف برنامه های واحدی ارائه داد، 
تاکید کرد: پوشش از فقرا باید به صورت متناسب باشد و بتوان با سنجش نیازهای 

مختلف خانوارهای مختلف به صورت مناسبی از آنها حمایت کرد.
عالء الدینی با ارائه  طرحی با عنوان اجرای برنامه های فقرزدایی جماعت محور، ادامه 
داد: از این طریق می توان با تکیه بر منابع محلی به صورت محله محور نسبت به 
نیازهای خانوارهای مختلف اشراف اطالعاتی پیدا کرد. در این شرایط ما فقرا را راحت تر 
شناسایی می کنیم تا این که بخواهیم از طریق طرح های کالنی همچون بانک های 

بزرگ اطالعاتی اغنیا را حذف کنیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به آزمون استطاعت مالی این 
آزمون را در کنار اجرای برنامه های فقرزدایی جماعت محور به عنوان یک روش ترکیبی 

برای برخورد بهتر با مساله ی فقر و شناسایی فقرا معرفی کرد.
گفتنی است در ماه های گذشته و همزمان با به وجود آمدن تالطمات ارزی قیمت 
اقالم خوراکی در بازار باال رفته و همین مساله باعث شده تا اقشاری که سرمایه های 
کمتری دارند نتوانند قدرت خرید خود را متناسب با افزایش قیمت ها باال بیاورند و 

همین مساله باعث نزدیک شدن آنها به خط فقر شده است.

کاهش قیمت فوالد با آزاد سازی سقف رقابت در بورس
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: آزاد سازی سقف رقابت در  معامالت بورس کاال  

برای  فوالدی ها قطعا در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت .
به گزارش ایلنا، سیف اهلل امیری تصریح کرد : با اینکه آزاد سازی سقف رقابت رد بورس دست فوالدی ها را باز گذاشته 
ولی در عین حال قیمت پایه ای هم تعیین شده است ولی بدون شک در چند عرضه بعدی در بورس قیمت به راحتی 

شکسته می شود .
با توجه به شرایط ایجاد شده تنها شرکت های فوالدی اجازه صادرات دارند که محصول خود را در بورس عرضه کنند. اگر 
بتوانیم دست دالل ها را از این بازارقطع کنیم و کاال را بدون واسطه به دست تولید کننده برسانیم بدون شک تاثیر بسیار مثبتی 

در کاهش قیمت ها می گذارد. دالالن و احتکار کنندگان باعث مشکالت موجود بازار هستند. 
البته سازمان های حمایتی و نظارتی در این موضوع بسیار فعالند و احتکارکنندگان نیز با شناسایی از سوی این سازمان ها 

مجبور به عرضه فوالد در بازار می شوند.

واردات طال تاثیری روی نرخ سکه ندارد
کشتی آرای اظهار داشت: هر میزان واردات طال داشته باشیم تاثیری روی نرخ ندارد و مزیت آن در افزایش ذخایر طالی 
کشور و حمایت از پول ملی است. همچنین با توجه به نیاز صنعت طال به شمش استاندارد و مواد اولیه باکیفیت، واردات آن 

موجب تولیدات باکیفیت و استاندارد مصنوعات کشور شود.
محمد  کشتی آرای در گفت وگو با ایلنا در مورد بخشنامه جدید مبنی بر آزاد بودن واردات طال گفت: البته واردات طال پیش از این نیز 
آزاد بوده و منعی نداشته است، اما در بخشنامه جدید برخالف گذشته مبدا و منشاء ارز آن مهم نیست و هر شخص حقیقی و حقوقی 

می تواند بدون پرداخت عوارض گمرکی و ارزش افزوده اقدام به آن کند.
هر میزان واردات طال داشته باشیم تاثیری روی نرخ ندارد و مزیت آن در افزایش ذخایر طالی کشور و حمایت از پول ملی است. 
همچنین با توجه به نیاز صنعت طال به شمش استاندارد و مواد اولیه باکیفیت، واردات آن موجب تولیدات باکیفیت و استاندارد مصنوعات 

کشور می شود.

جدیدترین وضعیت تولید در سواری سازان
مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در برخی نیز کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروهای سواری از 1۳5 هزار و 6۸0 دستگاه در 
مرداد سال گذشته به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دستگاه در مرداد امسال رسید. در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن صعودی بود و از 654 

دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 1۳4۹ دستگاه افزایش یافت.
تولید این محصوالت در کرمان موتور نیز افزایش یافته و از ۳۳۳۷ دستگاه در مرداد ماه 1۳۹6 به 415۹ دستگاه رسید.

اما در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو نزولی بوده و از 6۷ هزار و 604 دستگاه در مرداد ماه 1۳۹6 به 40 هزار و 
4۷0 دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصوالت در گروه خودروسازی سایپا نیز کاهش یافته و از 5۷ هزار و ۸64 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳2 هزار و ۷00 
دستگاه رسید.

جنس چینی با افزایش قیمت دالر برای مردم نمی صرفد!
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کاالهای وارداتی و چینی تحت تاثیر 
نوسان دالر دو برابر شده است، شرایط امروز اقتصاد فرصتی تاریخی برای تولیدکنندگان داخلی است و خرید 

کاالی ایرانی مقرون به صرفه تر است.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایطی که امروز در کشور تجربه می کنیم، ماندگار نیست. در دل هر تهدید، 

فرصتی نهفته است و ما باید از شرایط موجود اقتصاد به نفع تولید داخلی استفاده کنیم. 
با توجه به نیروی عظیم انسانی در چین بسیاری از کاالها ارزان تمام می ش��ود و ما تا قبل از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت 
نداشتیم ولی امروز تولیدکننده داخلی قادر به عرض اندام با تولید خارجی است و تولید برای تولیدکننده ایرانی و خرید کاالی 

ایرانی صرفه اقتصادی بیش تری دارد. 
نوسان نرخ ارز بر قیمت بسیاری از کاالهای وارداتی از جمله کاالهای چینی تاثیرگذاشته و قیمت آن ها را دو برابر کرده 

است، به همین دلیل خرید کاالی ایرانی در شرایط حاضر مقرون به صرفه تر است.


