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هجوم کشورها به بازار جهانى براى احتکار مواد غذایى!
خریداران کاالهاى کشاورزى از قاهره گرفته تا اسالم آباد، به دلیل نگرانى از مختل شدن 

تامین مواد غذایى بر اثر شیوع ویروس کرونا، به خرید از بازار جهانى پرداخته اند.
به گزارش ایسنا، اردن میزان زیادى گندم ذخیره کرده و مصر که بزرگترین خریدار گندم 
در جهان است، دست به اقدام غیرمعمولى زده و در زمان برداشت داخلى، وارد بازارهاى 
بین المللى شده و خریدش را از آوریل بیش از 50 درصد افزایش داده است. تایوان اعالم 
کرده که ذخایر غذایى استراتژیک خود را تقویت خواهد کرد و چین سرگرم خرید براى 

تامین خوراك دام است.
خریدهاى زودهنگام نشان مى دهد چطور کشــورها تالش مى کنند از خود در برابر 
نگرانیها پیرامون مختل شــدن فعالیت بنادر و آسیب دیدن تجارت جهانى بر اثر شیوع 
ویروس کرونا محافظت کنند. این پاندمى زنجیره تامین مواد غذایى که تاکنون به اندازه 
تقاضا، ذخیره سازى مى کرد را تحت تاثیر قرار داده و قفسه هاى خالى فروشگاهها در 

سراسر جهان باعث شده که مصرف کنندگان عادتهاى خریدشان را تغییر دهند.
به گفته تحلیلگران بانک امریکا، کووید 19 مصرف کنندگان را وادار کرده رویکرد محافظه 
کارانــه ترى را در پیش بگیرند و در نتیجه مواد بیشــترى را به عنوان احتیاط در برابر 

کمبودهاى احتمالى عرضه ذخیره مى کنند.
شمارى از عوامل به افزایش قیمتها براى ذرت، گندم و سویا افزوده که شامل وقوع سیل 
در چین و افزایش خرید این کشور براى تامین تعهداتش تحت توافق تجارى با آمریکا 
بوده است. اما منابع آگاه ماه گذشته اظهار کردند پکن مى خواهد با درسهایى که از پاندمى 

گرفته است، اطمینان حاصل کند که ذخایر کافى براى تحمل مشکالت عرضه دارد.
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو در این باره گفت: برخى از کشورها تصمیم گرفته 
اند خرید غذایى خود را جلو بیاندازند تا تامین مواد مورد نیازشان را در صورت اختالالت 
به وجود آمده بر اثر پاندمى ویروس کرونا تضمین کنند. تنها شمارى از کشورها مانند 
مصر و پاکستان به دنبال افزایش ذخایر استراتژیک خود هستند اما این کشورها دالیل 
دیگرى هم براى انجام این کار دارند که شــامل دسترسى به ارز خارجى، میزان عرضه 

داخلى و ضرورت کنترل قیمتهاى داخلى است.
اما برداشت محصول در ترکیه و مراکش به نیاز این کشورها براى افزایش واردات افزوده 
است. عباسیان در مصاحبه تلفنى از رم به بلومبرگ گفت: بسیارى از کشورها ممکن است 
اکنون خرید کنند اما ممکن است در سال نو خرید کمترى داشته باشند زیرا به آن نیازى 
نخواهند داشت. ممکن است چنین اتفاقى بیافتد به خصوص که شرایط گندم زمستانه 

مطلوب نیست و اگر صبر کنند، قیمتها ممکن است افزایش بیشترى پیدا کند.
قیمتهاى کاالهاى کشــاورزى با افزایش خرید کشورها رو به رشد است. زیرشاخص 
کشاورزى بلومبرگ که معامالت کاالهاى کشاورزى مهم را اندازه مى گیرد، از ژوئن 20 
درصد صعود کرده است. به گفته مدیرعامل یک شرکت شکر و اتانول برزیلى، قیمتهاى 
شکر با اقدام چین در ذخیره سازى، افزایش پیدا کرده است. روند ذخیره سازى چین در 
سال میالدى آینده ممکن است تشدید شود. این کشور که بزرگترین واردکننده هر کاالیى 
از نفت خام گرفته تا سنگ آهن و سویا در جهان است، در راستاى برنامه پنج ساله خود 

قصد دارد میزان ذخایر دولتى را افزایش دهد.

هیچ گونه دارویى از ایران به عراق صادر نشده است
معاون فنى و امور گمرکى با اشــاره به انتشار خبرى در فضاى مجازى مبنى بر کشف 
صدها هزار دالر داروى قاچاق از ایران، گفت: طبق بررسى ها، صادرات هیچ گونه دارویى 
به کشــور عراق از طریق مرزهاى رسمى کشور انجام نشده است. به گزارش گمرك، 
«مهرداد جمال ارونقى» اظهار داشــت: در ماه گذشته چند محموله دارو از طریق قلمرو 
جمهورى اسالمى ایران و با رعایت کامل تمام مقررات، ترانزیت خارجى شده است که 
مبدأ این داروها نیز کشورهاى خارجى بوده است. وى با اشاره به لزوم صدور مجوزهاى 
قانونى از جمله مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى صادرات دارو، 
تصریح کرد: صادرات کاالهاى اساسى و ضرورى از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع 
اســت و داروهاى اعالم شده نیز ایرانى نبودند. این مقام مسوول پروسه واردات، انجام 
تشریفات گمرکى، ترخیص قطعى و توزیع داروهاى خارجى در کشور را یک پروسه 
سیستماتیک برشمرد و خاطرنشان کرد: ورود داروى خارجى به کشور با صدور مجوز از 
سوى وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهاى ترخیص شده را تا مرحله 
توزیع، رصد مى کند، بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از مبادى رسمى، با وجود 
ممنوعیت صادرات آن، دور از ذهن به نظر مى رسد و قطعاً خروج این محموله از طریق 

گمرکات کشور به خارج از کشور انجام نشده است.

گزارش  نگران کننده مرکز خدمات مشاوره سرمایه گذارى اتاق بازرگانى تهران:
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سخنگوى وزارت بهداشت خبر داد

تدقیق گسل و حریم آن در شهرها ضرورتى انکار نشدنى است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازى مطرح کرد:

عبور تعداد جان باختگان کرونا
 در کشور از 30 هزار نفر

خطر فاجعه انسانى
 در اثر حرکت گسل کالن شهرها

تفاوت 100هزار میلیارد تومانى نرخ خودرو 
در جیب دالالن

سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: تاکنون 526 هزار و 490 
نفر در کشور به طور قطعى به ویروس کرونا مبتال شده اند. سیما سادات الرى درباره 
آخرین آمار ابتالى قطعى به ویروس کرونا و موارد فوت ناشى از ابتال به کووید 19 در...

سرمقاله

از ماشین دودى تا ماشین برقى 
   دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف
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تحلیلگر

اقتباس تاالر شیشه اى از آژانس شیشه اى!
  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه

 کتاب هاى کسب و کار
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 رشد 23درصدي پروازهاي عبوري
 از آسمان ایران 

و عملکرد فرودگاه بین المللی کیش
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بر اســاس آمار رســمى شــرکت فرودگاهها در شهریور 99 
جابجایى مسافر نسبت به شهریور 98 بالغ بر 29 درصد کاهش 
و پروازهاى عبورى از آسمان ایران 23 درصد رشد داشته است.
بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده شــرکت فرودگاهها و 
ناوبرى هوایى ایران طى شهریور ماه امسال در 46 فرودگاه تحت 
مالکیت شرکت فرودگاهها در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 
در بخش نشست و برخاســت هواپیما18  درصد و جابجایى 

مسافر و بار به ترتیب29 و 35 درصد کاهش ثبت شده است.
فرودگاه مهرآباد نیز در مرداد ماه امسال در بخش جابجایى بار30 
درصد و در بخش جابجایى مســافر و نشست و برخاست به 

ترتیب 25 درصد و 13 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
کاهش عملکرد داشت که طبق آمار در شهریور ماه امسال بهبود 
عملکرد داشته ولى  نسبت به شهریور سال گذشته در نشست و 
برخاست 6 درصد رشد منفى و در بخش جابجایى مسافر و بار 

نیز به ترتیب 15 و 17 درصد رشد منفى داشته است.
فرودگاه مشهد  نیز در نشست و برخاست، جابجایى بار و مسافر 
به ترتیب نسبت به آخرین ماه تابستان سال گذشته 55 درصد، 

59 و 65 درصد رشد منفى را ثبت کرده است 
آمار فرودگاه امام خمینى (ره) به دلیل "عدم ثبت و مغایرت گیرى 

در سامانه" در آمار شرکت فرودگاه ها درج نشده است.

همچنین در بخش پروازهاى عبورى فرودگاه هاى اختصاصى 
میزان کاهش پروازها نسبت به شهریور سال گذشته رشد منفى 
56 درصدى را ثبت کرده است. تعداد این پروازها در ماه گذشته 
10هزار و 376 پرواز بود که نســبت به مردادماه سال جارى با 

8431 پرواز بالغ بر 23,7درصد افزایش یافته است.
در بین فرودگاه هاى اختصاصى تنها  فرودگاه بین المللى کیش با 
رشد 9 درصدى پروازها و 14 درصدى جابجایى مسافر همراه 
بوده است و عملکرد 5 فرودگاه پرتردد دیگر در همه شاخص ها 
طى شــهریور 99 منفى بوده است. بر اساس آمارمنتشر شده ى 
فرودگاه بین المللى کیش در شهریور ماه سال جارى 723 پرواز 

ورودى و 725 پرواز خروجى انجام شده است که تعداد 90هزار 
و 476 مسافر ورودى و تعداد 84 هزار و 329 مسافر خروجى 
در این فرودگاه پذیرش و اعزام شده اند که این آمار در مقایسه 
با ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست با 9 درصد رشد 
و اعزام و پذیرش مســافر به ترتیب با 15 درصد و 14 درصد 

افزایش به ثبت رسیده است.
براى اطالع بیشــتر از فعالیت ها و عملکرد شــرکت توسعه و 
مدیریــت بنادر و فرودگاه هاى ســازمان منطقه آزاد کیش مى 
 Kishports.com توان وب ســایت این مجموعه به آدرس

و یاkishports @ مراجعه کرد.

 عضو هیات علمى دانشگاه عالمه طباطبایى با تاکید بر لزوم حمایت از 
تولید ملى، تقویت آن را در گروى اصالح جدى در نظام تصمیم گیرى 
کالن کشــور در حوزه اقتصاد و همچنین عزم جدى براى استقرار 

شفافیت در تمامى مراودات اقتصادى دانست.
مساله حمایت از تولید داخلى موضوع مهمى است که رهبر معظم 
انقالب نیز بر آن تاکید کرده اند و عالج مشکالت اقتصادى را در گرو 
تمرکز بر مسئله تولید به همراه جلوگیرى از سقوط ارزش پول ملى 
و بستن رخته هایى همچون قاچاق، واردات بى رویه و فسادهاى مالى 

توصیف کردند.
«مهــدى پازوکى» عضو هیات علمى گروه اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایى، در گفت وگو با ایرنا تحقق جهش تولید در کشــور را در 
گروى حمایت همه جانبه تمامى ارکان حاکمیت و همچنین قانون از 
تولید ملى توصیف کرد و گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلى بیش از 
هر چیز به ثبات نیاز دارد و هر سیاستى که به تقویت ثبات کمک کند، 
باعث رشــد تولید ملى خواهد شد. براى دستیابى به این هدف باید 
فضاى کسب وکار به اولویت نظام تصمیم گیرى کالن کشور تبدیل 

شود.
این اســتاد اقتصاد در ادامه تاکید کرد: ما باید با سیاست ها بخردانه 
هم نظام هاى تصمیم گیرى و هم نظام تصمیم ســازى مان را اصالح 
کنیم. نظام تصمیم ســازى یعنى نظام کارشناسى، که باید بر اساس 
عقالنیت، علم و آگاهى با مشکالت برخورد کند. اما مهم تر از آن نظام 
تصمیم گیرى کشور است که متشکل از مدیران کالن کشور بوده و 

باید منافع ملى را در نظر بگیرند.
وى بــا تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملى اضافه کرد: ما اگر از 
اصالح نظام تصمیم گیرى کالن صحبت مى کنیم، یعنى باید مدیران 
کالن اصالحات را خودشــان شــروع کنند. به عنوان مثال مجلس 
شوراى اسالمى باید این اصالح را از بودجه بندى براى خود شروع 

کند. این یک سوال مهم است که چرا بعد از 41 سال همچنان بودجه 
عمرانــى کالنى به مجلس اختصاص پیدا مى کنــد؟ به عنوان مثال 
هزینه هاى مجلس عوام بریتانیا را با مجلس شوراى اسالمى ما مقایسه 
کنید؟ علت این اشرافیت در مجلس ایران چیست؟ آیا این نحوه تنظیم 
بودجه در اقتصادى که با کسرى بودجه مواجه است، نسبتى با حمایت 

از تولید دارد؟
پازوکى افزود: بر اســاس برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس از 
تعریف پروژه منع شده اند، اما در قانون بودجه سال جارى ما شاهد 
هستیم که در یکى از شهرهاى استان لرستان بودجه اى براى ساخت 
استادیوم در نظر گرفته شده است. این یک روال شده است که منافع 
ملى هر ساله قربانى منافع منطقه اى مى شود. اگر مقایسه اى میان متن 
لوایح بودجــه اى که دولت ها به مجلس ارائه مى دهند با متن قوانین 
نهایى بودجه اى که در مجلس تصویب مى شود، انجام دهید، خواهید 
دید که چگونه بودجه ها به سمت مناطقى که اعضاى کمیسیون برنامه 

و بودجه مجلس از آنجا آمده اند، هدایت شده است.
وى تصریح کرد: بسیارى از تصمیمات مدیران ما نابخردانه بوده که 
منجر به این وضعیت شده است. تنها به عنوان یک نمونه مى گویم که 
شــما االن در شهرهاى قم و کرمانشاه سازه هاى نیمه کاره منوریل را 
مشاهده مى کنید. پروژه اى که بدون هیچ گونه مطالعه علمى و اقتصادى 
میلیاردها تومان صرف آن شد و تنها دلیل اجراى آن این بود که یکى از 
اساتید رئیس جمهورى سابق، به اجراى این پروژه در کشور عالقه مند 

بود.
این کارشناس اقتصادى با تاکید بر این که وجود چنین مسائلى نشان 
مى دهد نظام تصمیم گیرى کالن در کشور ما مشکل دارد، اضافه کرد: 
براى حرکت به ســمت اصالح این نواقص باید تریبون هاى رسمى 
کشور در اختیار افراد متخصص و کارشناسان مستقلى قرار گیرد که 
با استفاده از نیروى تعقل خدادادى و با استناد به تجربیات حرفه اى 

صحبت مى کنند. اما متاسفانه بسیارى از مدیران ما در حلقه محدود 
افرادى درگیر شده اند که جسارت بیان حقایق را به آن ها ندارند و در 

نتیجه از جامعه جدا افتاده اند.
پازوکى ضمن تاکید بر این که باید هزینه تقلب و فساد را در اقتصاد باال 
برد، خاطرنشان کرد: امروز باید دسترسى تولید کنندگان به قوه قضاییه، 
سریع و کم هزینه باشد تا در صورتى که حقى از یک تولیدکننده ضایع 

شد، با مراجعه به قوه قضائیه، سریع دادخواهى صورت گیرد.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: در صورت وجود چنین شــرایطى 
تولیدکننده احســاس مى کند دستگاه قضایى پشتیبانش است. اما در 
شرایطى که به عنوان مثال درخواست بسیارى از تولیدکنندگان براى 
دریافت وام از سوى سیستم بانکى رد مى شود و به صورت همزمان 
همان بانک با انجام یک تخلف به فرد دیگرى بدون رعایت تضامین 
قانونى، وامى مى دهد و خبرى از برخورد قضایى به موقع و قاطع با 
متخلف هم وجود ندارد، طبیعتا تولیدکننده از سرمایه گذارى در داخل 

کشور دلسرد خواهد شد.
وى ادامــه داد: تولیدکننــدگان ملى در خیلــى از مواقع به حقوق 
اقتصادى شان تعدى شده است که این باعث مى شود آن ها سرمایه هاى 
خود را بردارند و از کشــور بروند. اگر بررســى شود طى سال هاى 
گذشته حجم سرمایه گذارى ایرانیان در کشورهاى همسایه براى خرید 
امالك به چه میزان بوده است و بررسى شود چرا این افراد حاضر به 
سرمایه گذارى در داخل کشور نبوده اند، دالیل بسیارى از مشکالت 

زیربنایى مشخص مى شود.
پازوکى با تاکید بر این که حکومت باید از هر فردى که تولید مى کند 
حمایــت کند و قوانین باید به صورت واقعى و نه فقط اســمى در 
خدمت تولید باشند، تصریح کرد: اگر در جامعه هر کس وظیفه خود 
را بهینه انجام دهد، سیســتم به سمت تعالى حرکت خواهد کرد. اما 
متاسفانه در این روزها شاهد هستیم که در شرایط کرونایى با توجه به 

تمامى محدودیت هاى اقتصادى، یک دانشگاه علوم پزشکى اقدام به 
انتشار کتابى با موضوع اقتصادى مى کند.

 شفافیت، مهم ترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات است
این استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت موضوع شفافیت در حمایت از 
تولید ملى اشاره و تاکید کرد: در کشور ما تولید از عدم شفافیت رنج 
مى برد. پدیده قاچاق محصول عدم شفافیت است. اگر گفته مى شود 
براى مبارزه با پولشویى باید سیستم بانکى شفاف عمل کند، این براى 
خدمت به تولید ملى است. سیستم اگر شفاف باشد دولت هم مى تواند 

مالیات بگیرد و هم وابستگى به نفت کاهش پیدا کند.
وى یکى از نتایج شــفافیت را برقرارى عدالت در اقتصاد دانست و 
افزود: بخش زیادى از اقتصاد، معاف از مالیات اســت. براى کمک 
به تولیدکننده باید طى اصالحاتى ســاختارى در نظام بودجه ریزى، 
این مســئله هم در نظر گرفته شود که همه فعالین اقتصادى بایستى 
مالیات دهند. در حال حاضر واســطه ها و دالالن مالیات نمى دهند، 
اما تولید کنندگان به دلیل آنکه کارخانه و کارگاهى دارند، باید مالیات 
بدهند. این عدالت نیست و تولیدکننده در این شرایط به جاى آنکه 
به خاطر سرمایه گذارى در بخش تولید، تشویق شود، گاهى جریمه 
هم مى شوند. اصالح این گونه مسائل باید در نظام کالن تصمیم گیرى 

اتفاق افتد تا شاهد رونق تولید باشیم.
پازوکــى تاکید کرد: اگر در اقتصاد بر تعامل با جامعه جهانى توصیه 
مى شود، به این دلیل است که در یک اقتصاد بسته، فساد اتفاق مى افتد 
و شفافیت وجود ندارد. اما اگر شفافیت به اقتصاد برگردد به این معنا 
که مبادله آزاد اطالعات صورت بگیرد و دانستن همه چیز به استثناى 
اطالعات حوزه خصوصى افراد و مسائل امنیتى، حق همه مردم فرض 
شود و همچنین شرایط رقابت سالم میان بنگاه هاى اقتصادى برقرار 
شود و انحصارهاى دولتى، خصوصى و خصولتى از میان برود، آنگاه 

مى توانیم انتظار داشته باشیم که تولید ملى رونق بگیرد.

رییس کمیسیون حمایت قضایى و مبارزه با فساد اتاق بازرگانى تهران 
اظهار داشت: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور 
مى شود. زیرا به هم ریختگى قواعد بازى و افزایش نرخ ارز، زمینه هاى 
متعددى براى گرفتارى گروهاى مختلف در صنعت و خدمات را به 

وجود مى آورد.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایلنا در رابطه با تاثیرگذارى نرخ ارز 
بر اقتصاد کشــور اظهار داشت: بهتر است به جاى اصطالح افزایش 

نرخ دالر، از کاهش چشــمگیر ارزش پول ملى اســتفاده کنیم، زیرا 
این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررســى نیست. بنابراین 
شــرایط موجود و کاهش چشم گیر ارزش پول ملى، مناسبات ما را 

براى تعامالت بین المللى بر هم زده است.
 وى ادامه داد: تولیدکننــده باید بداند به چه میزان ارز براى فعالیت 
روزمــره خود نیازمند اســت. به معناى آنکه آیا وابســتگى به مواد 
اولیه دارد یا خیــر؟ زیرا براى انواع واحدهاى تولیدى مانند؛ کاالها، 

بســته بندى، تکنولوژى، قطعات فنى و مواردى از این دســت، آثار 
متفاوتــى بر جاى مى گذارد. چراکــه حوزه هاى تولیدى با یکدیگر 
متفاوتند و آنهایى که وابستگى بیشترى به تامین مواد اولیه، ماشین آالت 
و قطعات و تکنولوژى دارند بســیار آسیب دیده  و برخى با کاهش 
تولید جدى مواجه شــده اند. در واقع با کاهش ارزش پول ملى هم 

دسترسى پذیرى کاهش پیدا مى کند و هم مواد اولیه گران مى شود.
عضو اتاق بازرگانى افزود: کاهش دسترســى پذیرى براى برخى از 

تولیدکنندگان باعث به وجود آمدن بســیارى از مشکالت شده، که 
مقوله جدا از کمبود بوده و این واحدها نتوانسته اند مواد اولیه را مهیا 
کنند و منجر به گرانى شده است. به عنوان مثال در حوزه دام و طیور، 
موضوع اصلى دسترسى به اقالم مورد نیاز طیور است. متاسفانه ما در 
این واحدها هم موضوع افزایش قیمت و هم کمبود را پیش رو داریم 
و این موارد باعث کاهش جدى تولید شده و کاهش تولید بالفاصله 

آثار خود را بر روى افزایش قیمت تمام شده محصول مى گذارد.
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کارشناس امور اقتصادى مطرح کرد:

رونق تولید ملى با اصالح نظام تصمیم گیرى و برقرارى شفافیت

رییس کمیسیون حمایت قضایى و مبارزه با فساد اتاق بازرگانى تهران مطرح کرد

افزایش نرخ ارز چه بر سر تولیدکنندگان مى آورد؟

یک کارشناس خبره بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان کرد:

رشد کلى بازارسرمایه بى ارتباط با افزایش تولید و بهره ورى

در همین صفحه

بازار ارز (حواله نیما): دالر  232,089   یورو 283,420
بورس تهران: شاخص کل 1,597,125

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 153,000,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 41/61


