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مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر: 
برای کشت تابستانه 

نیاز به نقدینگی داریم 

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
ایران گفــت: اکنون ما از همه لحاظ آماده کشــت 
تابستانه هستیم که این کشت می تواند کمک زیادی 
به تامین محصول مورد نیاز کشور بکند اما موضوع 

این است که با وجود آمادگی، نقدینگی نداریم. 
محمدرضا شــمیلی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص میزان خســارات وارد 
شده به مجموعه کشت و توسعه نیشکر و ادامه روند 
تولید این محصول در واحدهای زیرمجموعه این 
هلدینگ گفت: تولید شکر یک محصول ویژه است 
که هم کشاورزی و هم صنعتی محسوب می شود 
و به دلیل فرآیند تولید آن اگر خسارتی به آن وارد 
شود آثار آن سه ساله خواهد بود. مدیرعامل شرکت 
توسعه نیشــکر و صنایع جانبی ایران در خصوص 
دســتور معاون اول رئیس جمهور برای وضعیت 
نیشکر گفت: ما با جلساتی که با استاندار خوزستان 
داشتیم مشکالت از طریق ایشان به معاون رئیس 
جمهور منتقل شد اســتان خوزستان بزرگترین 
قطب صنعت و کشاورزی توسعه نیشکر کشور است 
و بیشترین پرسنل و کارگر را در استان خوزستان 
دارد از طرف دیگر 40 درصد نیاز کشور به شکر در این 
استان تامین می شود. وی ادامه داد: اگر به سرعت 
نتوانیم نقدینگی مورد نیاز را تامین کنیم وضعیت 
شرکت با مشکل خواهد شد. موضوع این است که با 
وجود آمادگی،  نقدینگی نداریم و منابع ما در زمان 
خشکسالی و سیالب خرج شد و چیزی زیادی برای 

ما نمانده است.
    

دبیر انجمن برنج کشور 
در گفت وگو با ایلنا:

دلیل منطقی برای افزایش قیمت 
برنج وجود ندارد

دبیر انجمن برنج کشور گفت: در هفته های اخیر 
بارها نسبت به تخلفاتی که در بازار برنج در حال رخ 
دادن است به سازمان های ناظر هشدار داده ایم، اما تا 

امروز هیچ واکنش موثری از آن ها دیده نشده است.
جمیل علیزاده شــایق در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با بیان اینکه محصولی که اکنون به بازار 
عرضه می شود، مربوط به سال97 است،  اظهار کرد: 
هر ساله در استان های شمالی با آغاز فصل برداشت 
در مردادماه قیمت برنج کاهش و با پایان یافتن آن 
به تدریج تا فصل برداشت بعدی، روند افزایشی به 

خود می گرفت.
علیزاده شــایق با تاکید بر اینکه در یک هفته 
پیش، قیمت برنج در اســتان های شــمالی تا 35 
درصد افزایش داشته است، افزود: این افزایش نرخ در 
استان های شمالی در حالی است که برنج موجود در 
انبارها با قیمت نازل در فصل برداشت از کشاورزان 

خریداری شده است.
وی بهانه دالالن برای افزایــش قیمت برنج را 
افزایش قیمت سایر کاالهای مصرفی و هزینه تولید 

در سالجاری عنوان کرد.
به گفته علیزاده شایق، هیچ دلیل منطقی برای 
افزایش قیمت برنج در مبدا تولید وجود ندارد چراکه 
محصولی که در سال 97 تولید شده باید با نرخ همان 

سال به فروش برسد.
دبیر انجمن برنج کشــور همچنیــن از رواج 
تخلفی جدید در عرضه برنج های داخلی خبر داد 
و گفت: در گذشته گاهی شاهد اختالط برنج های 
درجه یک با  2 تا 3 درصدی خرده برنج های رقم 
پر محصول یــا برنج های خارجــی بوده ایم، اما 
اکنون برخی برای ســودجویی بیشــتر اقدام به 
اختالط 7 تا 8 درصــدی برنج های کم کیفیت با 
برنج های درجه می کنند که تنها در هنگام پخت 

قابل تشخیص است.
علیزاده شــایق در پایان گفت: در هفته های 
اخیر بارها نسبت به تخلفاتی که در بازار برنج در 
حال رخ دادن است به سازمان های ناظر هشدار 
داده ایم، اما تا امروز هیچ واکنش موثری از آن ها 

دیده نشده است.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی 

رئیس جمهــور در ســالروز خروج 
آمریکا از برجام که یکــی از بزرگترین 
دســتاوردهای دیپلماســی جامعــه 
بین الملل بود، بعــد از رصد یک دوره از 
تحوالت پرتنش میان تهران و واشنگتن 
و همچنین بدعهدی اروپایی  ها در اجرای 
مفاد برجام و راه اندازی اینستکس برای 
سه کشور اروپایی در کنار چین و روسیه 
در مقام شــرکا یک پیام هشــدارآمیز 
فرستاد تا روی دیگر برجام را نمایان کند.

روحانی تحول راه امــروز ایران را نه 
راه جنگ که گشوده نگه داشتن مسیر 
دیپلماسی توصیف کرد و دستیابی به 
این هدف را منوط به اجرای شرط مهمی 
کرد که اگر ایران در خالل 60 روز آینده 
منافع اقتصــادی و بانکی خود را تحقق 
نیافته ببیند، گام بعدی  را در چارچوب 

کاهش تعهداتش محکم تر برمی دارد.
رئیس جمهور در بخــش دیگری از 
صحبت  های خود با تاکید بر لزوم تغییر 
رویکرد تهران در قبال توافق هسته ای، 
تصریح داشت که احساس کردیم برجام 
نیاز به جراحی دارد و صبر ما استراتژیک 
بود. ما آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود. 
مردم بدانند ما از برجام خارج نشده ایم؛ 
برجام پابرجاست، اما امروز آن روی سکه 

برجام را نشان می دهیم.
حلقه  های تحریمی با گذشت 

یک دهه 
بعد از تحریم  های دور اول؛ این بار نفت 
و گاز دو حوزه ای بوده است که واشنگتن 
در ماه های گذشته از طریق آنها و ذیل 
استراتژی موســوم به فشار حداکثری 
تالش کرد تا ایران را در تنگنای اقتصادی 

قرار دهد.
صادرات نفتی، سیستم مالی و بانکی، 
نظام بیمــه ای، بخش های حمل ونقل 
و ســرمایه گذاری خارجــی در بخش 

انرژی ایران ازجمله مواردی بودند که در 
سال های 90 و 91 در دور اول تحریم  ها 
قرار گرفتند. با اجرای توافقنامه برجام، 
این تحریم ها لغو یا تعلیق شدند ولی یک 
سال پیش با خروج آمریکا از توافقنامه 
برجام، همه این بخش ها تحت تحریم 

آمریکا قرار گرفتند. 
بعد از آن کــه تحریم های آمریکا دو 
بخش بانکی، مالــی و تجارت خارجی 
ایران را هدف قرار داد، اروپایی ها متعهد 
شدند برای دور زدن تحریم های آمریکا 
یک ســازوکار مالی طراحی کنند که 
تحریم های بانکــداری، تامین مالی و 
بیمه، تحریم های مربوط به بخش نفت و 
گاز و پتروشیمی، ممنوعیت های بخش 
حمل ونقل، ترانزیت و کشتی ســازی، 
تحریم های طال و فلزات باارزش را پوشش 
دهد، اما درنهایت این ســازوکار مالی با 
تقلیل بســیاری، به یک ابزار تسویه ای 
تبدیل شــده که نه تنها به لحاظ فنی و 
اجرایی قــدرت الزم را بــرای دور زدن 
تحریم ها ندارد، بلکه در بیانیه ای که برای 
همین منظور از سوی اروپایی ها صادر 
شــده، در بهترین حالت فقط می تواند 
اقــالم بشردوســتانه را در بخش هایی 
همچون دارو، تجهیزات پزشکی و مواد 

غذایی جابه جا کند.
دیگر دســتاوردهای مــورد انتظار 
برجام یعنی افزایش ســرمایه گذاری 
خارجی نیــز به  رغم وعــده جذب 30 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در 
دو سال اول پسابرجام، ناکام باقی ماند. 
جدیدترین آمار سازمان برنامه و بودجه 
نشان می دهد مجموع سرمایه گذاری 
خارجــی و فاینانس های جذب شــده 
ایران در پســابرجام در سال 95 حدود 
چهارمیلیــارد دالر و در ســال 96 نیز 
حدود پنج میلیارد دالر اســت که این 
رقم عالوه بر عدم تحقق پیش بینی  ها، 
از سرمایه گذاری در سال  های 91 و 92 

نیز کمتر است )ســال 91 به 6 میلیارد 
دالر رسید( و این در حالی بود که در آن 
زمان ایران تحت شدیدترین تحریم های 

آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بود.
کاهش تعهدات برجامی و 

تنگناهای اقتصاد ایران
بعد از این که اروپا از خرید نفت ایران 
ممانعت ورزید و میــزان تجارت ایران و 
اروپا به دلیل عدم پذیرش ریسک از سوی 
اروپایی  ها، در مدار کاهشی قرار گرفت 
و آمریکا با قــدرت تمامی بخش  های 
تحریم پذیر یعنی صنایع باالدستی را در 
فهرست تحریم  ها قرار داد، دیپلماسی 
سیاسی ایران در حمایت از دیپلماسی 
اقتصادی به میدان آمد تا در یک مهلت 
60 روزه شــرکای برجامی را به اجرای 

تعهدات یادآورشود.
فلزات ایران هم به تحریم  های 

خزانه داری آمریکا پیوست
وزارت خزانه داری اآمریکا دســتور 
دونالــد ترامــپ  را بــرای دور جدید 
تحریم  ها، مبنی بر تحریم بخش آهن، 
فوالد، مس و آلومینیوم ایران را ابالغ کرد. 
بنابر دستور اجرایی که رئیس جمهور 
آمریکا صادر کرد؛ بخش فلزات و معادن 
ایران که به گفته آمریکایی ها می تواند در 
تامین مالی برنامه هسته ای ایران موثر 

باشد، مشمول تحریم شده است.
ترامپ در این دســتور به اشخاص 
حقیقی و همه کشورها هشدار داده است 
که هرگونه معامله با ایران در بخش فلزات 
و یا اجــازه دادن به ورود محصوالت این 
بخش به بندرهای این کشورها برای آن ها 
پیامدهای وخیمی از جمله مصادره اموال 
و قرار گرفتن در لیست تحریم های آمریکا 
به دنبال خواهد داشــت و ناقضان این 

تحریم از ورود به آمریکا منع می شوند.
اما رئیس خانه معدن ایران در گفتگو 
با ایرنا اعالم کرد که معادن ایران پیش از 

این هم 70 درصد تحریم بود.

محمدرضــا بهرامن با بیــان اینکه 
تحریم معادن و صنایع معدنی مســاله 
جدیدی نیســت که بخواهد روی این 
بخش اثر منفی بگذارد؛ یادآورشــد که 
به دلیل محدودیــت در مبادالت مالی، 
جابجایی پول و همچنین هزینه حمل و 
نقل و کشتیرانی، عمال بخش عمده ای از 

معادن در تحریم قرار داشت. 
با احتساب متغیرهای سیاسی 

وارد بازار ارز نشوید
این هشــدار را همتــی رئیس کل 
بانک مرکــزی بعد از مهلــت 60 روزه 
رئیس جمهــور به شــرکای برجامی و 
واکنش دولت آمریکا به این سخنان، داد. 
همتی با بیان اینکه همیشه توصیه ام 
این بوده کــه در بــازار ارز فاکتورهای 
اقتصادی نیســت که نــرخ دالر را باال 
برده است، یادآورشد که با همین تعبیر 
تنش های سیاسی ممکن است متغیرها 
مجدد تغییر کنند. همیشه گفته ام در 
بازار ارز سرمایه گذاری صورت نگیرد؛ 
چرا که تصمیمات اقتصادی نیست که 
نــرخ دالر را باال برده اســت. امیدواریم 
اتفاقاتی کــه تحت عنوان آثــار روانی 
سیاســی در بازار مطرح می شــود، به 

حداقل برسد. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد 
جوی کــه در بازار ارز طــی چند هفته 
اخیر اتفاق افتــاده حاصل تنش  های 
سیاسی اســت و من فاکتور اقتصادی 
در آن نمی بینــم. مردم با احتســاب 
متغیرهای سیاسی وارد این بازار نشوند. 
بانک مرکزی پیش بینی  ها را انجام داده و 
پیشگیری  های الزم را خواهد داشت. این 
مقطع هم خواهد گذشت و خوش بین 

هستیم.
وی در پاسخ به شــایعه ای مبنی بر 
کسری بودجه دولت توسط افزایش نرخ 
ارز، گفت که اصال چنین چیزی نیست، 
اگر چنین بود باید عرضه ســنگینی در 
بازار داشته باشیم. تمام تالش و همت 
بانک مرکزی این است که ثبات نسبی 
در بانک مرکزی ایجاد کند و از نوسانات 
شدید جلوگیری کند و این مهم ترین 

استراتژی بانک مرکزی است.
حرکت بورس در مدار هیجانی 

شــاخص بورس که از ابتدای سال 
جاری با شدت باالیی افزایش پیدا کرده 
بود از چند روز گذشته روند نزولی را در 
پیش گرفت که کارشناســان عالوه بر 
اینکه علت این رویــداد را اصالح بازار 
مطرح کرده اند، تحرکات سیاســی را 
نیز در این امر بی تاثیر ندانسته اند. زیرا 
اصالح شاخص بورس همزمان با طرح 
شایعه خروج ایران از برجام و نیز برخی 
از ریسک  های سیاســی صورت گرفت 
که منجر به اصالح کوتاه مدت و طبیعی 

شاخص شد.
بخشــی از فروش هــا به دلیــل 
نگرانی های غیراقتصادی شکل گرفت 
که به اعتقاد کارشناسان نشان دهنده 
سهم باالی هیجان معامله گران بورس 
در مقایسه با سایر بازارهاست. همچنین 
افت قیمت ها در بــازار جهانی کاالها و 
خروج سراســیمه پول های تــازه  وارد 
بر قیمت سهام فشــار آوردند. از سوی 
دیگر، برخی محدودیت های ساختاری 
معامالت بورس نظیر محدودیت دامنه 
نوسان قیمت هم منجر به تشدید هیجان 

صف های فروش شد. 
به گفته فعاالن این بازار چالش  های 
سیاسی متاثر از توئیت ترامپ در مورد 
اعمال تعرفه گمرکی 25 درصدی کاالی 
وارداتی چین نیز در کاهشــی شــدن 
شاخص بورس بسیار موثر بود. اما بازار 
همچنان امیدوار اســت که این ریزش 
موقتی باشــد و به زودی به مسیر سابق 

خود باز گردد.
باال گرفتن دوبــاره اختالفات میان 
آمریکا و چین بر سر تعرفه های وارداتی 
و نگرانی از انقباض تجارت جهانی و افت 
سرعت رشد اقتصادهای بزرگ عاملی 
است که قیمت جهانی سهام و مواد خام 
را در بازگشایی بازار جهانی طی این هفته 
تحت الشعاع قرار داد. توییت تهاجمی 
ترامپ اگرچه واکنش تندی از ســوی 
بازارها در پی داشــت اما معامله گران 
جهانی پس از واکنش ســریع، طی روز 
گذشته از زیر بار فشــار روانی اظهارات 
ترامپ تا حــدودی خارج شــدند. این 

موضوع، هم در بازار نفت، هم ســهام و 
هم فلزات نمودار شــد. با وجود این، 
بورس تهران در محاصره فروشندگان 

هراسان، به افت شدید خود ادامه داد.
از جمله عوامــل چندگانه موثر بر 
اصالح شدید شاخص سهام طی دو 
روز پایانی هفته  گذشته را می توان در 
قالب سه محور کلی دسته بندی کرد. 
در وهله نخست می توان به باالگرفتن 
دوباره مناقشات تجاری اشاره کرد که 
اثرات نامطلوب آن در بازارهای جهانی 
و بورس تهران نمودار شــد. از طرفی 
تشدید سطح تنش سیاسی نیز عامل 
دیگری اســت که بین اهالی بورس 
تهران به عنوان نیروی فزاینده عرضه 
طی این دو روز مطرح شد.  تاثیر این دو 
عامل کالن در کنار تمایالت هیجانی 
پول های خرد برای گریز از ریسک ها و 
حفظ سود کسب شده نیز بر این موج 
نزولی تاثیر خود را بر جا گذاشــت تا 
سهام در تسخیر فروشندگان ریزش 5/ 
3 درصدی شاخص کل را تجربه کند.

امــا در آخریــن روز کاری هفته 
شــاخص کل بــورس بی اعتنــا به 
تنش  های سیاســی دوبــاره در مدار 
افزایشــی قرار گرفت ولی ماندگاری 
آن در روزهای بعد با توجه به تشدید 
بحران  های سیاســی و اقتصادی در 

سایه ای از ابهام قرار دارد.
روی دیگر سکه برجام

اقــدام متقابــل رئیس جمهور در 
سالگرد خروج آمریکا از برجام این پیام 
را به بازارها مخابره کــرد که آیا کاهش 
تعهدات برجامــی می تواند بیش از این 
به بخش  هــای اقتصادی ایــران ضربه 
وارد کند؟ آنچه که این ابهام را عمیق تر 
می کند عدم ریسک پذیری طرف  های 
اروپایــی در دورزدن تحریم  ها اســت؛ 
اما یک نکته آشــکار اســت که گستره 
تحریم  ها از این بیشتر نخواهد شد زیرا 
تا به  امروز همه بخش های تحریم پذیر 
یعنی صنایع باالدســتی ایران تحریم 
شده است. بر این اصل ادامه این فشارهای 
اقتصادی تنها به عملکرد تیم دیپلماسی 
سیاســی ایران بســتگی دارد تا پای 
میز مذاکره در قرائت جدیــد از برجام 
؛»دیپلماسی با یک زبان جدید و با منطق 

جدید« را حاکم کنند.

مرور آثار اقتصادی دیپلماسی برجامی جدید ایران 

عبور آمریکا از خاکریز معادن و فلزات

 رئیس خانه معدن ایران: 
تحریم مساله جدیدی 
نیست که بخواهد روی 

معادن و صنایع معدنی اثر 
منفی بگذارد. پیش از این 
هم عمال بخش عمده ای از 
معادن به دلیل محدودیت 

در مبادالت مالی، و 
همچنین هزینه حمل و نقل 
و کشتیرانی، در تحریم قرار 

داشت 

 گستره تحریم  ها از این 
بیشتر نخواهد شد زیرا تا 

به امروز همه بخش های 
تحریم پذیر یعنی صنایع 

باالدستی ایران تحریم شده 
است. براین اصل ادامه این 

فشارهای اقتصادی تنها 
به عملکرد تیم دیپلماسی 

سیاسی ایران بستگی دارد 
تا پای میز مذاکره در قرائت 

جدید از برجام ؛»دیپلماسی 
با یک زبان جدید و با منطق 

جدید« را حاکم کنند

گزارش

نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازی کشور گفت: در حال حاضر به دلیل 
شرایط موجود بخشی از تولیدات خودروسازان 
قابلیت تجاری شدن پیدا نمی کند به طوری که 
حدود 100 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف 
کارخانه ها موجود اســت. مهدی مطلب زاده در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بخش اعظم 4,000 
میلیارد تومان تسهیالت اولیه پرداختی از سوی 
خودروسازان به قطعه ســازان تنها صرف خرید 
مواد اولیه شد، اظهار کرد: چنانچه باقی تسهیالت 
11 هزار میلیاردی که وعده داده شده در اختیار 
قطعه سازان قرار نگیرد، مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
قطعه به اتمام رسیده و مشکالت این صنعت و به 

تبع آن صنعت خودروسازی بیشتر خواهد شد.

وی یادآور شــد: مطالبات قطعه ســازان از 
خودروســازان در حدود 20 هزار میلیارد تومان 
بوده که پرداخت 4,000 میلیــارد تومان اولیه 
در سال گذشــته تنها یک پنجم آن بود. به تبع 
قطعه ســازی هم دارای هزینه هــای دیگر مثل 
معوقات بانکی، بدهی به پیمانکاران زیرمجموعه 
خود و غیره است که بخشی از پول دریافتی صرف 
این دست از هزینه ها شده و باقی آن را قطعه و مواد 
اولیه تهیه کرده است. چنانچه تسهیالت باقی مانده 
از سوی خودروســازان به قطعه سازان پرداخت 
نشود، مشکالت عدیده ای در تهیه مواد اولیه ایجاد 
خواهد شد؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان 
نیز رو به اتمام اســت. نایب رئیس انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اظهار کرد: 

تا زمانی که مواد مورد نیاز برای تولید در دسترس 
فعاالن این حوزه قرار نگیرد، شرایط صنعت قطعه 
بهبود نخواهد یافت. امروز صنعت قطعه نیازمند 
مواد اولیه و ماشین آالت اســت اما به طور قطع 
با در اختیار داشــتن مواد مورد نیاز خود، حتی با 

ماشین آالت قدیمی نیز قادر به تولید خواهد بود.
وی ماشــین آالت جدید را راهی برای بهبود 
بهره وری، تولیــد بهتر و دسترســی به کیفیت 
بیشتر دانسته و معتقد است که این امر نیازمند 
سرمایه گذاری بزرگی اســت که در حال حاضر 
امکان پذیر نیست. در این شرایط بخشی از کار با 
امید به آینده پیش می رود ضمن آنکه الزم است 
افق کار نیز مشخص و ثبات اقتصادی افزایش یابد 
تا سرمایه گذاری های انجام شده، ثمربخش باشند.

مطلب زاده تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل 
شرایط موجود بخشی از تولیدات خودروسازان 
قابلیت تجاری شــدن پیدا نمی کنند به طوری 
که حدود 100 هزار دستگاه خودروی ناقص در 
کف کارخانه ها موجود است که در صورت تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه، این خودروها 

تکمیل شــده و به بازار عرضه می شوند که خود 
می تواند کمک کننده برای بازگشــت آرامش به 
بازار و متعادل شدن قیمت ها شــده و در نهایت 
تعهدات خودروسازان را نیز پاسخگو باشد ضمن 
آنکه قطعه ســاز نیز می تواند امیدوار به دریافت 

مطالبات خود باشد.

در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

وجود ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه های خودروسازی


