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بازار و اصناف
پیشبینی وضعیت بازار داخلی بعد از رای سازمان ملل

بازار بیماشه چگونه خواهد بود؟!
تاثیر واقعی یا روانی؟!

زیر بیشترین فشار بودهایم

مراقب تحریمهای داخلی باشیم

بیتردید اقتصاد آغش��ته به سیاست
م��ا خواهناخ��واه ب��ا تصمیمگیریهای
سیاس��ی تح��ت تاثیر ق��رار میگیرد و
ممکن اس��ت با چالشه��ای متفاوتی
روبهرو ش��ود اما بسیاری از کارشناسان
در این زمین��ه معتقدند موضوعی مثل
فعال ش��دن مکانیسم ماشه و بازگشت
تحریمها تنه��ا میتوانس��ت اثر روانی
برای جامعه داشته باش��د و اینکه این
موض��وع چه تاثیری ب��ر فضای اقتصاد
ای��ران میگذاش��ت ،کامال وابس��ته به
عملکرد دولت بود.
بهعبارت دیگر کارشناسان اقتصادی
اعتق��اد دارند در چنین ش��رایطی اگر
اقدام��ات بیثباتکنن��ده داخل��ی رخ
نده��د و دولت خود به تنش در بازارها
دام��ن نزن��د ،بازگش��ت تحریمه��ا در
قالب مکانیس��م ماشه ش��ورای امنیت،
نمیتوان��د اث��ری ب��ر اقتص��اد ای��ران
بگذارد.
در هر حال تا پیش از رای س��ازمان
مل��ل در ای��ن زمینه بهنظر میرس��ید
بیش��ترین دغدغهه��ا از جان��ب ب��ازار
ارز ای��ران باش��د ،چراکه هم مس��تعد
تاثیرپذیری شدید از اخبار منفی است
و هم ب��ر بازارهای دیگ��ری چون بازار
سرمایه و طال اثر میگذارد.

علی اژدرکش -رئیس کمیس�یون اقتصادی
اتاق اصن�اف تهران :تا آنجا ک��ه مربوط به قوانین
و مقررات بینالمللی میش��ود امریکا در تالش خود
برای کلید زدن مکانیسم ماشه از طریق سازمان ملل
و فعال کردن  ۱۵تحریم سازمان ملل موفق نبود و این
پیشنهاد ازس��وی دیگر کشورها رد شد اما اینکهاین
کشور و دولتمردان آن بخواهند با قلدرمنشی بهطور
یکطرفه کش��ور ما و اقتصاد آن را تحریم کنند و کش��ورهای دیگر را در موضوع
ارتباط با ایران مورد تهدید قرار دهند ،مسئله دیگری است که تاثیر آن بر اقتصاد
ایران بس��تگی به عوامل متعدد دارد .شکس��ت امریکا در متقاعد کردن اعضای
س��ازمان ملل برای بازگش��ت تحریمها علیه ایران موفقیتی بود که با دیپلماسی
صحیح و مهمتر از آن مقاومت اقتصادی مردم در این مدت بهدس��ت آمد .با این
حال امریکا برای جبران این موضوع قصد دارد فش��ار حداکثری را به کار ببندد و
از هیچ تهدیدی هم فروگذار نمیکند .با این تفاسیر بهنظر نمیرسد تحریمهای
یکجانب��ه امریکا از نظر عملیاتی در بازار کس��بوکار ای��ران تاثیر منفی بگذارد و
ش��اید بیشترین تاثیر منفی این موضوع از بعد روانی و جوسازی برای سودجویی
برخی عوامل ،از آن باش��د .نکته دیگر درباره تهدید جدید امریکا این است که ما
سالهاس��ت که در کش��ور خود با تحریمهای متعدد دست و پنجه نرم میکنیم
و امریکا در این س��الها تقریبا هر روزنهای را که توانسته به روی تجارت خارجی
ایران بس��ته و دولتمردان امریکایی اگر تمام تالش خود را بهکار بگیرند شاید در
نهایت  ۲درصد بر فش��اری که در حالحاضر بر کشور ما وارد میشود ،بیفزایند و
حتی در این صورت هم اگر ما با بیتدبیریهای داخلی و خودتحریمیها مواجه
نباش��یم ،میتوانیم از این تنگنا حرکت کنیم .تایید نشدن موضعگیری خصمانه
امریکا علیه کشور ما ازسوی کشورهای دیگر یک اتفاق بزرگ سیاسی محسوب
میش��ود که ممکن اس��ت در آینده باعث گشایشهای اقتصادی در کشور شود.
البته این موضوع نیز تا حدود زیادی بس��تگی به واکنشهای کش��ورهایی مثل
چین و روسیه و همچنین کشورهای طرف مراوده با ایران دارد.

قاس�م نوده فراهانی -رئیس اتاق اصناف
تهران :حقیقت این اس��ت که ما در این سالها
مکانیسمهای ماش��ه فراوانی را در حوزه اقتصاد
تجرب��ه کردهای��م و ای��ن موضوعی نیس��ت که
صحبت این ماهها باش��د .امری��کا و متحدان این
کش��ور در هر مقط��ع و با هر بهان��های ،حداکثر
تحریمهایی را که توانستهاند علیه کشور ما بهکار
بس��تهاند اما مقاومت مردم در حوزههای مختلف باعث شده تا امروز با تمام
مشکالت موجود و کاستیها ،کشور ما همچنان روی پای خود بایستد .مردم
ما با نجابت این مشکالت را تحمل میکنند و تنها یک خواسته از دولتمردان
دارند و آن هم احترام است .دولت باید این موضوع را بر خود تکلیف بداند که
به مردم احترام بگذارد و نهایت تالش خود را برای تامین نیازهای آنها بهکار
بندد .مس��ئوالن ما نباید نگرانی از تحریمهای خارجی داش��ته باش��ند زیرا
مردم در این  4دهه نشان دادهاند که اگر نیاز به از خودگذشتگی وجود داشته
باشد ،از هیچ کمکی دریغ نمیکنند .دستاندرکاران اقتصادی کشور امروز
باید درباره تحریمهایی که از درون بر مردم اعمال میش��ود ،تصمیمگیری
کنند .گرانی و کمبود کاالیی که میتواند با تدبیر و برنامهریزی درست وجود
نداش��ته باش��د ،نباید تا این حد مورد غفلت واقع ش��ود و بعد از بروز مشکل
و ایجاد گرانی و کمبود ،تازه مس��ئوالن به فکر چارهجویی بیفتند .مدیرانی
که برای اداره امور اقتصادی کشور انتخاب شدهاند ،باید کفایت الزم را برای
تامین نیازهای مردم داش��ته باش��ند .در هر حال بهنظر میرس��د با ناتمام
ماندن مکانیسم ماشه علیه ایران ،هم امریکا در رسیدن به اهداف خود دچار
شکست شد و هم تیر س��ودجویانی که حساب زیادی روی فعال شدن آن و
ایجاد فرصت برای س��ودجویی باز کرده بودند به سنگ خورد .اگر بخواهیم
بهط��ور کلی وضعیت آینده بازار را پیشبین��ی کنیم ،میتوان گفت باتوجه
به این روند بهنظر میرس��د در ماههای آینده بازار و اصناف کش��ور روزهای
بهتری را تجربه کنند و مردم نیز روزهای روشنتری را ببینند.

عکس:

پیمان صفردوست :مطابق نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی کشور ،مکانیسم ماشه در سازمان ملل آنطور که مدنظر دولت امریکا بود علیه ایران فعال نشد و این موضوع یک
اتفاق بزرگ سیاسی را برای کشور ما رقم زد .این مکانیسم قرار بود در صورت فعال شدن ،تشدید موکدی بر تمام تحریمها علیه کشور ما باشد و ما را از نظر سیاسی و اقتصادی در
تنگناهای شدید قرار دهد ،اما با عملی نشدن این مکانیسم آیا اقتصاد کشور دچار دگرگونی خاصی میشود؟ آیا بازار کسبوکار کشور که در حالحاضر باتوجه به شیوع کرونا و تورم
بیسابقه ،روزگار بدی را تجربه میکند ،رو به بهبود خواهد رفت؟ این موضوعی است که روزنامه
ی آن پرداخته است .با ما همراه باشید:
در گفتوگو با کارشناسان بازار به بررس 

بهبود وضع بازار بسته به همت داخلی است
عب�اس هاش�می -دبی�ر کل انجمن صنای�ع لوازم
خانگی ایران :در حالحاضر همچنان تحریمهای یکجانبه
امریکا و دولتمردانش در جای خود باقی است و تغییر خاصی
در آن رخ ن��داده اس��ت .ضمن اینکه این کش��ور اعالم کرده
خود قصد دارد تا فش��ار حداکث��ری را بر ایران وارد کند و این
یعنی حکایت اقتصاد و تجارت ما در شرایط کنونی همانآش
اس��ت و همان کاسه س��ابق .در این شرایط باز هم این خود ما
هستیم که باید با برنامهریزیهای داخلی در کشور ورق تجارت و بهبود
اقتص��ادی را بهنفع خود برگردانی��م و از تنگناهایی که تحریمها برای ما
ایجاد کردهاند ،عبور کنیم .بهنظر میرسد دو نهاد تاثیرگذار حال حاضر
در رون��ق بازار داخل��ی بانک مرکزی و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
هس��تند که بانک مرکزی با تخصیص ارز و وزارتخانه با برنامهریزی برای
تامی��ن مواد اولیه میتوانند محرکی برای رونق بازار باش��ند .با این حال
میبینیم که حرکتهای اثربخش و مطلوبی در این حوزه اتفاق نمیافتد
و تولیدکنن��ده ما باوجود تم��ام تالشها ،در حرکت در مس��یر تولید با
مشکالت جدی مواجه است .ما باید قبول کنیم که بسیاری از واحدهای
تولیدی کش��ور ما باوجود اینکه تم��ام تالش خود را برای تامین قطعات
مورد نیاز از داخل کشور انجام میدهند ،در بخشی از فرآیند تولید ،برای

تامین برخی قطعات یا مواد اولیه نیازمند واردات هس��تند و
اگر این مهم انجام نگیرد ،باعث توقف تولید خواهد شد .بدون
شک نقش وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این زمینه بسیار
مهم است اما این وزارتخانه در ایفای این نقش بهدرستی عمل
نمیکند و ش��اید بتوان گفت سیاس��تهای این وزارتخانه و
زیرمجموعهه��ای آن حتی در م��واردی در مقابل تولید قرار
میگی��رد .این موضوع یک عامل مه��م در جلوگیری از رونق
بازار و تولید داخلی است که ارتباطی با تحریمها و مکانیسم ماشه ندارد
ل حاضر
و بای��د در داخل کش��ور ب��رای آن راه چارهای اندیش��ید .در حا 
نهادهایی مثل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با رها
کردن نیمی از مس��ئولیت خود گمان میکنند تعیین قیمت دس��توری
ب��رای تولیدات داخلی ،حمایت از مصرفکننده اس��ت ،در حالی که این
روش مقطعی تنها باعث از بین رفتن تولید و ورشکس��تگی تولیدکننده
میش��ود .اگر اقدامات دس��تاندرکاران داخلی م��ا در جهت حمایت از
تولید باش��د ،میتوانیم در مدت کوتاهی شاهد بهبود و رونق بازار داخلی
باش��یم اما متاس��فانه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت بهجای نظارت و
حمای��ت ترجیح میدهد با تصدیگ��ری و دخالت ،این موضوع را پیش
ببرد.

سخن آخر

در هر حال ماشهای که امریکا تا دیروز اسلحهاش را بهسوی ایران نشانه رفته بود ،چکانده نشد و میتوان امید داشت که وضعیت بازار داخلی اگر
هم بهبود پیدا نکند ،از این بدتر نخواهد ش��د .اما این امیدواری زمانی میتواند به حقیقت تبدیل ش��ود که بیتدبیریهای دس��تاندرکاران داخلی،
س��ودجوییها و فرصتطلبیها مدیریت ش��وند .بازار داخلی کش��ور بیش از آنکه به لحاظ عملی و واقعی تحت تاثیر سیاس��تهای خارجی باش��د ،از
نظر روانی ضربهپذیر اس��ت و هر کنش اقتصادی و سیاس��ی در س��طح جهان در بازار داخلی ما تاثیر میگذارد .ضمن اینکه در این ش��رایط بهنظر
میرسد دستاندرکاران بیش از آنکه دوراندیشیهای اقتصادی را برای تقویت تولید پیشه کنند تا بازار در بلندمدت از تک و تا نیفتد ،با شیوههایی
مثل قیمتگذاریهای دس��توری ،قصد آرام کردن لحظهای بازار را دارند که گرچه ش��اید در کوتاهمدت در آن موفق باش��ند اما در باالدس��ت تولید،
تولیدکننده و واحدهای تولیدی را به زانو درمیآورد و آینده بازار را به نابودی میکشاند.

