
چهارمين جلسه محاكمه متهمان پرونده محيط زيســت به اتهام جاسوسي از 
مراكز نظامي كشور روز چهارشنبه به صورت غيرعلني در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
به رياست قاضي صلواتي و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد. در اين جلسه كه 
وكالي تعييني متهمان نيز حضور داشــتند، نماينده دادستان تهران در ادامه 
بخش هاي ديگري از كيفرخواست پرونده را قرائت كرد. تاريخ جلسه بعدي دادگاه 

متعاقبا اعالم خواهد شد. 
به گزارش قوه قضائيه، پرونده موسوم به فعاالن محيط زيست، هشت متهم دارد 

كه براي چهار نفر به اتهام افساد في االرض، سه نفر به اتهام جاسوسي و يك نفر 
هم به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، كيفرخواست صادر شده است. اتهام 
چهار متهم اين پرونده در ابتدا جاسوسي بود كه بعد به افساد في االرض تغيير كرد. 
حجت االســالم غالمحسين محســني اژه اي، ســخنگوي قوه قضائيه 20 آبان 
درباره پرونده فعاالن محيط  زيست و تغيير عنوان اتهامي تعدادي از متهمان از 
جاسوسي به افساد في االرض گفت: كيفرخواست آنها تغيير نكرده، بلكه عنوان 
آن تغيير كرده است. اينكه در يك پرونده كيفرخواست چيزي باشد و بعد عنوان 

كيفرخواست تغيير كند، موضوع جديدي نيســت و تغيير عنوان اتهامي مساله 
تازه و بعيدي به شمار نمي رود. 

وي افزود: عنوان اوليه اتهامي اين افراد جاسوســي بود و طبق ماده 286 قانون 
مجازات اسالمي براي برخي جاسوسي ها مي تواند تا افساد في االرض هم پيش 
برود. اين آقايان يك سري ادعاهايي مي كردند و برخي نهادها مي گفتند كه آنها 
جاسوس نيستند و برخي افراد هم مي گفتند جاسوس هستند كه گزارش آن براي 
ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال شد و ابزار و آالت آنها هم مورد بررسي قرار گرفت 

و سوال شد كه ابزار و وسايل آنها براي چه كاري استفاده مي شود. 
روز سه شــنبه نامه اي از ســوي خانواده فعاالن بازداشت  شــده محيط زيست 
به رهبر معظم انقالب منتشــر شــد كه اين خانواده ها خواســتار رســيدگي 
به وضعيت ايــن پرونده و تغييــر در روند بازداشــت  متهمان شــدند. فاطمه 
قديريان، خواهر يكي از بازداشت شدگان محيط زيســتي و اميرسامان خالقي، 
 برادر يكــي ديگــر از بازداشت شــدگان، اين نامــه را در  صفحه اينســتاگرام

 خود منتشر كردند. 

 دادســتان عمومــي و انقــالب قزويــن خبر 
دســتگيري معاون اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي اين اســتان را به اتهــام اختالس و 
 تصــرف غيرقانونــي در امــوال دولتــي تاييد

 كرد. 
به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان 
قزوين، محمد قاسمي روز چهارشنبه در تشريح 
دســتگيري معاون اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي اين استان، افزود: طبق گزارش دريافتي 
از سوي مراجع نظارتي، معاون اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اســتان قزوين به دليل برخي 
تخلفات مالي تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير 

شد. 
دادستان مركز اســتان افزود: با توجه به بررسي 
اســناد مالــي و اداري اين اداره كل مشــاهده 
شــد اموال و وجوهي كه بايد در امــور اداري و 
برنامه هاي فرهنگي هزينه شود توسط متهم اين 
پرونده توسط حساب هاي واسطه اي برداشت و 

تصاحب شده است. 
قاســمي در ادامه خاطرنشــان كــرد: اتهامات 
مطرح شــده در ايــن پرونــده كــه متهم آن 

ديــروز دســتگير شــد، اختــالس و تصرف 
غيرقانونــي در امــوال دولتــي بــوده و ايــن 
 پرونــده در دادســراي قزويــن در حــال

 رسيدگي است. 
دادستان عمومي و انقالب قزوين تاكيد كرد: ما 
به مردم اين اطمينان را خواهيم داد كه دستگاه 
قضايي با هيچ شخص و مقامي عهد اخوت نبسته 
اســت و همانند گذشته با كســاني كه مرتكب 
جرمي شوند فارغ از هر پســت، مقام و جايگاه، 

برخورد خواهد كرد. 
وي گفــت: دســتگاه قضــا آمــاده دريافــت 
گزارش هاي مردمي در اين زمينه است و مردم 
مي توانند در صورت مشــاهده تخلفات از سوي 
 ســازمان ها موارد را به مراجع قضايي و نظارتي

 اطالع دهند. 
قاســمي افزود: كليه اخبــار مربوط بــه روند 
رسيدگي به اين پرونده ها در زمان مناسب توسط 
روابط عمومي دادگستري قزوين به اطالع مردم 
و اصحاب رسانه خواهد رسيد و مردم به شايعات 
منتشرشــده در فضاي مجازي توجهي نداشته 

باشند. 

پنتاگون از اســتراتژي جديد هوش مصنوعي 
با هدف حفظ جايگاه و رقابت با دســتاوردهاي 
فناوري چين و روسيه پرده برداشت. به گزارش 
ايسنا به نقل از پايگاه خبري هيل، براساس اين 
استراتژي با عنوان »بهره برداري هوش مصنوعي 
در جهت پيشــبرد امنيت و عظمــت آمريكا« 
پنتاگون اعالم كرد كه ســاير كشــورها به ويژه 
چين و روسيه دستاوردهاي زيادي را در زمينه 
هوش مصنوعي در اهداف نظامي داشته اند. در 
ادامه بيانيه پنتاگون همچنين آمده اســت: اين 
ســرمايه گذاري ما تهديدي براي بيرون كردن 
دســتاوردهاي عملياتي و فنــاوري ما از عرصه 
رقابت و بي ثبات كردن نظم آزاد و باز بين المللي 
است. آمريكا در كنار ساير متحدان و شركايش 
بايد هــوش مصنوعي را با هــدف حفظ موضع 
اســتراتژيك خود، پيروزي در صحنه هاي نبرد 

آينده و تضمين اين نظم به كار ببندد. 
اين اســتراتژي چگونگي توســعه و استفاده از 
ماشين هوش مصنوعي را توســط وزارت دفاع 
در وظايفي كه معموال بشر آنها را انجام مي دهد، 
مطرح مي كند و در طوالني مدت باعث پيشرفت 

امنيت، صلح و ثبات مي شــود. مركز مشترك 
هوش مصنوعــي رهبري و هدايــت پروژه هاي 
آزمايشــي هوش مصنوعي را در كنــار وزارت 
دفاع برعهده دارد كه شــامل عمليات، آموزش، 
نگهــداري، حفاظت نيرو، اســتخدام، درمان و 
دفاع در مقابل حمالت سايبري مي شود. در اين 
گزارش و بيانيه پنتاگون به هزينه هاي مرتبط با 
اين استراتژي اشاره اي نشده است. ژنرال جك 
شــاناهان، مدير مركز مشترك هوش مصنوعي 
روز سه شــنبه گفت كه بودجه هوش مصنوعي 
براي پنتاگون در ســال مالي جاري ۹0 ميليون 
دالر است. درخواستي براي مبالغ بيشتر در سال 

مالي بعدي 2020 وجود خواهد داشت. 
وي ادامه داد: اين اســتراتژي جديد از صنعت 
تجاري براي استفاده بيشتر هوش مصنوعي در 
ارتش بهره مي برد. پيش از انتشار اين خبر، جميز 
اينهوف، رئيس كميته خدمات مســلح سناي 
آمريكا به خبرنگاران گفته بود كه پول بيشتر براي 
اين برنامه اولويت اصلي نيست و گفت: چيزهاي 
ديگري در اولويت هســتند كه بايد ابتدا به آنها 

رسيدگي شود. 

مديركل دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت گفت: سايت ثبت ســفارش واردات خودرو 
براســاس مصوبه هيات وزيــران بــراي ترخيص 

خودروهاي درگمرك مانده باز شده است. 
 به گزارش فارس، سيد مهدي نيازي گفت: براساس 
مصوبه هيات وزيــران براي ترخيــص خودروهاي 
درگمرك مانده ســايت ثبت سفارش واردات خودرو 
مدتي است كه باز شده است. مديركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات با تاكيد بر اينكه از طريق ســايت 
ثبت سفارش واردات خودرو امكان ثبت سفارش فقط 
براي خودروهاي درگمرك مانده فراهم شده است، 
افزود: براســاس مصوبه هيات وزيران خودروهايي 
كه تا تاريخ ۱3۹7/۵/۱6 داراي قبض انبار هستند، 
مي توانند ثبت ســفارش شــوند و اين امكان براي 
خودروهايي كه بعد از اين تاريــخ داراي قبض انبار 
هستند، فراهم نيست. وي همچنين تاكيد كرد: سايت 
ثبت سفارش براي واردات خودروهاي جديد نيست. 
نيازي بيان داشت: براساس مصوبه هيات وزيران كه 
به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شد خودروهايي كه تا 
تاريخ ۹7/۱0/۱6 داراي قبــض انبار گمرك بودند، 
مي توانستند با ثبت ســفارش از گمركات ترخيص 

شــوند؛ اما بعد از مدتي تاريخ مذكــور به ۹7/۵/۱6 
اصالح شد و امكان ترخيص فقط براي خودروهايي 
فراهم شد كه داراي تاريخ قبض انبار قبل از ۱6 مرداد 
۹7 باشند. وي در پاســخ به اين سوال كه با توجه به 
اينكه گفته مي شــود امكان جعل قبض انبار وجود 
دارد، آيا نظارت هاي الزم صــورت مي گيرد تا فقط 
خودروهاي مانــده در گمركات كه داراي شــرايط 
مذكور هستند ثبت ســفارش شــوند و خودرويي 
اضافه تر از گمركات ترخيص نشود، گفت: مسئوليت 
بررسي اصالت و تاييد قبض انبار خودروها با گمرك 
جمهوري اسالمي ايران است و در دستورالعمل 20 
ماده اي وزير صنعت كه درباره نحوه ثبت سفارش و 
ترخيص خودروهاي درگمرك مانده ابالغ شد، تمام 
اين موارد به صراحت ابالغ شــده است. نيازي بيان 
داشت: بر مبناي بند 7 دستورالعمل هيات وزيران، 
وزير صنعت موظف شــد تا ضوابط ورود و ترخيص 
خودروهاي موضــوع تصويب نامه و دســتورالعمل 
اجرايــي آن را در چارچــوب قوانيــن مربوط ابالغ 
كند كه پيرو آن وزير صنعت يك دســتورالعمل 20 
ماده اي ابالغ كرد و در آن دستورالعمل تمام وظايف 

سازمان هاي مربوطه ذكر شده است. 

اســتعفاي ناگهاني يك وزير كانادايي باعث شد كه اتهام 
دخالت در دادرسي كيفري پرونده يك شركت مهندسي 
به بحران سياسي عظيمي براي نخست وزير كانادا تبديل 
شود. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از 
تشديد درخواست ها از جاستين ترودو، نخست وزير كانادا 
براي روشن كردن اين مســاله كه آيا دفتر نخست وزيري 
ريبولد را براي مداخله در پرونده دادرسي شركت مهندسي 
»اس ان ســي الوالين« تحت فشار گذاشــته، اين زوير 
كانادايي به طور ناگهاني استعفاي خود را اعالم كرد. اين 
شركت كانادايي مستقر در مونترال در سال 20۱۵ به دادن 
رشوه به مقامات ليبي در سال هاي 200۱ و 20۱۱ براي 
حفظ قراردادهاي دولتي در زمان حكومت معمر قذافي 
ديكتار سابق ليبي، متهم شد. جودي ويلسون ريبولد كه 
نخستين دادستان عمومي بومي و وزير دادگستري پيشين 
بود، در ماه هاي گذشــته به پست ديگري انتقال يافت در 

توئيتر خود نوشت كه »غمي ســنگين« كابينه را ترك 
كرده است. ترودو گفت كه »شوكه و نااميد« شده است. او 
با سرزنش ريبولد و اينكه او بايد نگراني هاي خود را مستقيم 
به ترودو مي گفت، بيان كرد: دولت ما براساس تمام قوانين 
كار خود را به خوبي انجام داده اســت. شركت مهندسي 
اس ان ســي الوالين دولت از جمله مقامات دفتر ترودو را 
تحت فشار گذاشته بود تا با پرداخت جريمه و توافق خارج 
از دادگاه براي قبول خواسته هاي آنها مساله را حل و فصل 
كنند. يك راي احتمالي به گناهكاري عليه اين شركت به 
گفته آنها باعث فلج شدن تجارت و بيكار شدن هزاران نفر 
خواهد شد. اما به نقل از منابع ناشناس، ويلسون ريبولد از 
دادستان ها نخواسته است تا با شركت مسائل را حل كنند 
و حكم در دست انجام است. ترودو تمام اين اتهامات را رد 
كرده و گفته است: هيچ گاه نه من و نه افراد دفترم هرگز از 
دادستان كل نخواستيم تا در اين مساله دخالت كند. احزاب 

مخالف با اين حال خواستار شفافيت بيشتري درباره اين 
مساله شده اند. روز دوشنبه كميســيونر مستقل اخالق 
براي دومين بار تحقيقاتي براي شفاف سازي درباره فساد 
روي نخست وزيري كه در 20۱۵ انتخاب شد، انجام داد و 
اين تنها هشت ماه پيش از راي گيري بعدي است. در حالي 
كه جدال ها افزايش يافته ويلسون ريبولد از صحبت درباره 
اين مساله خودداري كرده است. او در بيانيه اي گفت: من 
مي دانم كه بسياري از كانادايي ها اميدوارند كه من درباره 
مسائلي كه هفته گذشته در رسانه ها مطرح بود، صحبت 
كنم. من در فرايند گرفتن مشاوره درباره مسائلي هستم كه 
قانونا به من اجازه داده شده تا درباره شان بحث كنم. آندرو 
شــير، رهبر حزب محافظه كار كانادا به استعفاي ريبولد 
واكنش نشان داده و گفته كه فاجعه اخالفي ترودو در حل 
كردن رسوايي اخير باعث شــده تا دولتش در يك هرج و 

مرج گرفتار شود. 

مدير روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران درباره جزئيات حذف طرح زوج و فرد توضيحاتي را 
ارائه كرد. علي عالي درباره تغييرات محدوده زوج و فرد با بيان 
اينكه در تغييرات طرح، چند نگاه مهم وجود داشته است كه 
بايد به آن توجه شود، گفت: مهم ترين دليل ايجاد تغييرات، 
حل مشكل ساكنان طرح و توجه به مسائل آنها بوده؛ چراكه 
در اين چندسال توجهي به آن نشده بود؛ اما سال گذشته 
امتياز ورود و خروج براي ساكنان محدوده طرح ترافيك در 
نظر گرفته شد و سال آينده هم تخفيف ويژه براي ساكنان 
محدوده زوج و فرد اعمال مي شود. وي با بيان اينكه يكي از 
تصميمات مهم در حوزه معاونت حمــل و نقل و ترافيك، 
توجه ويژه به معاينه فني برتر است، گفت: بر همين اساس 
براي رانندگاني كه اقدام به اخذ معاينه فني برتر كنند، 2۵ 
درصد تخفيف در طرح ترافيك و طرح جايگزين زوج و فرد 
در نظر گرفته مي شود كه به نسبت ســال گذشته تنها 8 

درصد هزينه هاي آنها اضافه مي شود. 
عالي با اشاره به استدالل هاي حذف طرح زوج و فرد با بيان 
اينكه تفكر پشــت اجراي اين طرح اين است كه طرحي 
عادالنه تر براي شــهروندان تهراني باشد و تاثير بيشتري 
بر كاهش آلودگي هوا داشته باشد و بتواند قدم هايي مهم 
براي كنترل ترافيك شهر بردارد، افزود: براي نخستين بار 
به مردم اختيار داده شــد كه خودشــان تصميم بگيرند و 
سفرشــان را مديريت و برنامه ريزي كنند. موضوعي كه از 
سطح كارشناسي به نظر مردمي گذاشته و در شوراي شهر 
هم تصويب شد و حاال مردم حق انتخاب دارند كه اين تغيير 
رويه در شــهرداري بسيار مهم اســت و راه را براي حضور 
پررنگ و اثرگذار شهروندان باز مي گذارد. در حقيقت آقاي 
پورسيدآقايي در جلسات هم مدام روي اين موضوع پافشاري 
مي كند و اعتقاد دارد طرح هايي كه با مشاركت مردم همراه 

باشد، اثرات بلندمدتي در شهر خواهد داشت. 

وي افزود: با اجراي طرح جديد از تابســتان ســال آينده، 
مديريت تردد به خود شهروندان سپرده مي شود اما چند 
اتفاق مهم در اين طرح ديده شــده است؛ چراكه تا به حال 
خودروهاي پالك فرد در هر فصــل حداكثر 26 روز مجاز 
و خودروهاي پالك زوج حداكثر 3۹ روز مجاز داشتند كه 
روزهاي تعطيل بين هفته هم از اين اعداد كم مي شــد اما 
در طرح جديد، تعداد روزهاي مجــاز هر خودروي پالك 
تهران در طول فصل به عدد ثابت 20 روز خواهد رســيد تا 
تاثير بيشتري بر كاهش ترافيك و آلودگي هوا داشته باشد 
و خودروهاي غير پالك تهران نيز ۱۵ روز در هر فصل مجاز 
خواهند بود بر اين اساس از تابســتان ۹8 رانندگان در هر 
فصل 20 روز حق تردد رايگان دارند و وقتي اين 20 روز تمام 
شد، براي بعد از آن بايد عوارض بپردازند. البته رانندگان دقت 
داشته باشند كه تعداد روزهاي مجاز استفاده نشده در هر 

فصل به فصل بعد قابل انتقال نيست. 

چهارمين جلسه محاكمه متهمان   محيط زيستي برگزار  شد

سايت  ثبت سفارش واردات خودرو   با   شرايطي   باز شدپنتاگون از استراتژي هوش مصنوعي  پرده   برداشتبازداشت معاون   اداره   ارشاد  قزوين
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راهکار مهار نقدینگي  

ضرورت عرضه زمین های دولتی

3 پارامتر اثرگذار بر قیمت خودرو

رشد نقدينگي كم و بيش 
در ســال هاي اخيــر در 
كشور ديده شده؛ ولي در 

سال جاري ...

  تيمور رحماني

  فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

  حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو
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 گرانی  در كمين  
بازار  خودرو

 تنش  در  بازار  ميوه 
شب عيد
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گره  کور تامین  مسکن کم  درآمدها 
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تقالی    دالالن   در  صفوف    گوشت
دو   هزار   رأس   دام    زنده    به    منظور    توزیع    گوشت    ارزان   و   سرکوب    قیمت ها    وارد    کشور   شد

اگرچــه خودروهای پيش فروش شــده با قيمت 
قطعــی مشــمول افزايــش قيمت خــودرو كه 
خودروســازان مجوز آن را دريافت كــرده بودند، 
نشــدند اما هنوز دلهره اصلی خريــداران خودرو 
 افزايــش قيمت ها و آينــده مبهم بــازار خودرو
 است.طی چند ماه گذشته خودروسازان چندين بار 
قيمت ها را افزايش داده اند. يك بار اواخر آذر ماه بود 
كه ايران خودرو قيمت چهار محصول خود را افزايش 
داد و بار ديگر هم اوايل دی ماه بود كه قيمت خودرو 
مجددا افزايش يافت. اواخر دی ماه نيز قيمت خودرو 
توسط خودروسازان  باال رفت و بدين ترتيب قيمت 
پرايد يك شبه 6 ميليون تومان رشد قيمت را تجربه 

كرد. رشد قيمتی...

با توجه به آنكه تا پايان سال جاری و شب عيد زمان 
كمی باقی مانده، بازار ميوه دچار نوسانات قيمتی 
شده است كه اين موضوع تامين و گرانی بازار شب 
عيد را رقم خواهد زد. بازار ميوه به عنوان يكی از 
محوری ترين اقالم سبد غذايی خانوار با نوساناتی 
روبه روست كه هر يك از مسئوالن داليل خاص 
خود را برای اين گرانی ها مطرح می كنند. افزايش 
هزينه سردخانه ها عامل اصلی نوسان قيمت در 
بازار عنوان شده است. اسدا... كارگر، رئيس اتحاديه 
ميوه و سبزی تهران درباره آخرين تحوالت بازار 
ميوه شــب عيد اظهار كرد: با افزايش تقاضا در 
ايام پايانی سال، نوســان قيمت ميوه تا حدی در 

بازار منطقی...



اقتصاد2
ایران وجهان

ررر

خودروهــای  اگرچــه 
پیــش فــروش شــده با 
قیمــت قطعی مشــمول 
افزایــش قیمــت خودرو 
خودروســازان  کــه 
مجــوز آن را دریافــت کــرده بودنــد، نشــدند 
اما هنــوز دلهــره اصلــی خریــداران خــودرو 
 افزایش قیمت هــا و آینــده مبهم بــازار خودرو

 است.
طی چند ماه گذشــته خودروســازان چندین بار 
قیمت ها را افزایش داده اند. عبور پراید از 40 میلیون 
تومان و  نوسانات قیمت ها در بازار حکایت از عطش 
دوباره خودروسازان برای افزایش قمیت ها دارد که 
در این میان این سوال مهم را مطرح می کند که آیا 
قیمت ها دوباره  افزایش پیدا خواهد کرد؟ و مهم تر 
آنکه آیا با نزدیک شدن به عید مسیر قیمت ها به 

چه سمت خواهد رفت؟
عقیده کارشناســان بازار خودرو  بر این است که 
واقعی ســازی قیمت ها به ایجاد رقابــت در بازار 
و همچنیــن افزایش عرضه منتهی می شــود که 

خواه و یا ناخواه خودروســازان را ناگزیر از کاهش 
قیمت خواهد کرد. برخی اما مسائل و دغدغه های 
خودروسازان برای عرضه  را بزرگ تر از آن می دانند 
که با واقعی ســازی قیمت ها حل شــود. به همین 

دلیــل از دید آنها نه تســهیالت 4 هــزار میلیارد 
تومانی به قطعه ســازان جوابگو است و نه افزایش 
 قمیت ها، بلکه مسئله مهم تر حل مشکالت تحریم و 
محدودیــت هــای خودروســازان در واردات 

قطعــات مــورد  نیاز اســت. بــا این حــال باید 
دیــد رونــد افزایشــی قیمــت خــودرو چــه 
زمانــی متوقــف می شــود و آیــا همانطــور که 
 کارشناســان پیش بینی کرده اند؛ بــازار متعادل 

خواهد شد.

رشــد 90 درصدی قیمت 
مســکن تقریبــا امــکان 
خانه دار شــدن از طریق 
وام مسکن را امری محال 
کــرده اســت. بــر هیچ 
کس پوشــیده نیســت وقتی یک واحد مسکونی 
9۵ متــری در عبدل آباد به قیمــت 4۲۵ میلیون 
تومــان و آپارتمــان ۱۵0 متری در آلســتوم به 
قیمت ۲.۲ میلیــارد تومان معامله می شــود؛ با 
۱60 میلیون تومان وام مســکن نمــی توان یک 
خانه متوســط و حتــی کوچک در نقــاط پایین 
دست شــهر هم خرید. اما از ســوی دیگر تصمیم 
مسئوالن برای افزایش ســقف تسهیالت مسکن 
نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت این مبالغ به مردم 
و انتقاداتی کــه از آثار تورمی آن اســت، منتفی 
 شــده اســت. پس مردم از چه طریقی می توانند 

خانه بخرند؟
به اعتقاد وزیر راه و شهرســازی یکی از ابزارهای 
مهم و اثرگذار در متعادل کردن قیمت مســکن؛ 
تشــویق و ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز 
است که عرضه مسکن را افزایش می دهد. برخی 
از کارشناســان هم پیشــنهاد می کنند که دولت 
خود ورود کرده و با افزایش ساخت و ساز، مسکن 
 ارزان در اختیــار متقاضیان قرار دهــد. اما تجربه 

شکست خورده طرح های مشــابه این مکانیزم را 
منتفی می کند. بر اســاس گــزارش های موجود 
وام مســکن به هیچ وجه جوابگوی نیاز متقاضیان 
مسکن نیست و کاهش شــدید معامالت مسکن، 
اقبال سرمایه گذاران به اوراق تسهیالت مسکن را 

به شدت کاهش داده است. 
با توجه به قیمت های موجود در تابلوی معامالت 
فرا بورس با قیمت حدودی هر برگ تسه 60 هزار 

تومــان، زوج های تهرانی بــرای دریافت وام ۱00 
میلیون تومانی مســکن باید ۲00 برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند. آن ها بایــد ۱۲ میلیون 
تومان صرف خرید این ۲00 بــرگ کنند. به این 
مبلغ با احتســاب ۲0 میلیون تومان وام جعاله که 
بابتش باید 40 برگ تســه خرید بهــادار 60 هزار 
تومانی خرید، دو میلیون و 400 هزار تومان اضافه 
می شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 

۱۲0 میلیون تومانی مسکن، حدود ۱4 میلیون و 
400 هزار تومان صرف شود.

»کسب و کار« نوسانات بازار خودرو  را بررسی می کند

گرانی در کمین  بازار خودرو
کاهش توان تولید خودروسازان

»کسب و کار«  اثرات تورمی  افزایش سطح تسهیالت مسکن  را  بررسی می کند

گره کور تامین  مسکن کم درآمدها

آخرین اقدامات بانک سینا در 
زمینه فروش امالک

بانک ســینا در راســتای کمک به ایجاد جریان 
نقدینگی و تزریق منابع بــه واحدهای تولیدی، 
۲7۲ واحد از امالک خود را در سال 97 به فروش 
رسانده است.  به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
این بانک به منظور چابک سازی ساختارهای مالی 
تا پایان آذر ماه سال 97 تعداد ۲7۲ واحد از امالک 
بانک را جمعا به ارزش بیش از 9۲0 میلیارد ریال به 
فروش رسانده است و این روند کماکان ادامه دارد. 
طبق این گزارش، از جمله اولویت های بانک سینا در 
سال های اخیر، حمایت از طرح های اشتغالزا و مولد 
به ویژه در مناطق روستایی بوده که تبدیل دارایی ها 
و سرمایه گذاری های راکد به مولد و فروش امالک 

خود در همین راستا صورت می گیرد. 

آغاز احداث یک کتابخانه در منطقه 
کوهدشت، توسط بانک پاسارگاد

بانک پاســارگاد در راســتای ایفای رسالت های 
اجتماعی خود، عملیات ساخت کتابخانه ی پاسارگاد 
در منطقه کوهدشت از توابع استان لرستان را آغاز 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی 
مراسمی که با حضور دکتر خادمی استاندار لرستان، 
دکتر ملک شــاهی نماینده مردم کوهدشــت در 
مجلس  شورای   اسالمی، حجت االسالم طهماسبی 
امام جمعــه کوهدشــت، آزادبخــت فرماندار، 
طهماسبی مدیرکل کتابخانه های استان، دوستی 
عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد، شهردار، اعضای 
شورای شهر، مسئوالن منطقه، جمعی از مدیران 
بانک پاســارگاد و اهالی محل برگزار شد، کلنگ 
احداث یک باب کتابخانه در منطقه کوهدشت از 
توابع استان لرستان، با ۲60 مترمربع زیربنا و ۵00 

مترمربع محوطه سازی بر زمین کوبیده شد.

بازدید از ۶ طرح اقتصادی استان 
یزدکه با تسهیالت بانک توسعه 

تعاون راه اندازی شده است
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی از 6 طرح اقتصادی موفق در استان 
یزد بازدید به عمل آمد. شش طرح اقتصادی فعال 
و موفق استان یزد صبح امروز توسط سعید معادی 
مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی و پرویز 
اسدی ماهفروزی مدیر امور حقوقی بانک توسعه 

تعاون مورد بازدید قرار گرفت.

اینترنت بانک مســکن به امکان 
»حسابداری شخصی« مجهز شد

ساسان شــیردل از راه اندازی یک سرویس ارزش 
افزوده جدیــد در اینترنت بانک مســکن در حوزه 
کنترل درآمد-هزینه شخصی از سوی مشتریان خبر 
داد.ساسان شــیردل،مدیر امور فناوری اطالعات و 
ارتباطات بانک مسکن افزود: حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک مســکن برای ارایه یک سرویس 
ارزش افزوده به مشتریان برنامه ریزی و آن را اخیرا 
در سامانه اینترنت  بانک مســکن پیاده کرده است 
که به واسطه آن مشتریان می توانند بر سبد درآمد 

– هزینه های خود نظارت و کنترل داشته باشند.

رشــد ۳۷ درصدی سپرده های 
شعب بانک توسعه صادرات ایران

مدیر امور شعب وبازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
در همایش سراســری مدیران بانک توسعه صادرات 
عملکرد یکســاله این بانک را در حوزه های مختلف 
تشریح کرد و از رشد ۳7 درصدی سپرده های شعب و 
۱7 درصدی مانده تسهیالت خبر داد. احمدی در این 
همایش که در ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد، با اشــاره به رشد ۵4 درصدی در 
مصوبات تسهیالت و تعهدات صادره تا پایان آذرماه 
گفت: تسهیالت اعطایی ریالی درمحدوده زمانی یاد 
شــده، ۳۵ هزار و 90 میلیارد ریال بوده که رشد ۲۵ 
درصدی را داشته اســت؛ در ارائه تسهیالت ارزی 6 
درصد کاهش داشته ایم اما در مجموع بانک ۲۲ درصد 

رشد را در تسهیالت اعطایی تجربه کرده است.

بانک توسعه صادرات مشهد پرداخت کننده 70 درصد 
کل تسهیالت صادراتی اعطایی استان خراسان رضوی

رییس شعبه بانک توسعه صادرات مشهد گفت: در 
حال حاضر بیش از 70 درصد کل تسهیالت صادراتی 
اعطایی در استان خراســان رضوی توسط این بانک 
پرداخت شده است. علی قربانی مقدم در گفت و گو 
با روابط عمومی بانک توســعه صادرات با اعالم این 
مطلب افزود: این بانک از ســال ۱۳74 در خراسان 
رضوی شعبه تاسیس کرده و در حال حاضر با مانده 
تسهیالت اعطایی بیش از 9000 میلیارد ریال دارای 

نسبت مطالبات معوق کمتر از نیم درصد است.

رررر رر

INFO@biznews.ir

سهم کارت های بازرگانی حقوقی و حقیقی از کل کارت های عضویت 
و بازرگانی اتاق تهران در حال حاضر بالغ بر ۸۱ درصد است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، برابر گزارش آماری منتشــر شده 
از ســوی واحد عضویت و گواهی مبداء اتاق بازرگانی تهران، سهم 
کارت های بازرگانی حقوقی و حقیقــی از کل کارت های عضویت و 
بازرگانی اتاق تهران، در حال حاضر بالغ بر ۸۱ درصد است. همچنین 
آهنگ رشد اعضای اتاق تهران، نشان از همبستگی مستقیم آهنگ 

رشد با توسعه خدمات اتاق  به اعضاء دارد.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی از روند رشد 
کارت های بازرگانی و عضویت در چهار سال گذشته اعالم کرد: برابر 
آخرین آمار موجود از ابتدای فروردین ماه ۱۳94 تا میانه بهمن ماه 
۱۳97 )۱۵/ ۱۱/ 97( تعداد اعضای اتاق تهــران، یعنی دارندگان 
کارت های بازرگانی و عضویت، اعم از حقیقی و حقوقی، به ۱۸ هزار 
۲۵۸ عضو بالغ شده که در مقایسه با رقم ۱4 هزار و 64 عضو افزایشی 

معادل چهار هزار ۱94 عضو داشته است.
وی افزود: این اعداد گویای رشــد حــدوداً ۳0 درصدی در خالل 
دوره هشــتم هیــات نماینــدگان اتاق تهران اســت کــه گرچه 

هنوز با شــمار اعضای پارلمــان حقیقی بخــش خصوصی فاصله 
 دارد امــا نمایانگر رشــد قابــل توجهــی در شــمارگان اعضای 

این اتاق است.
عشقی افزود: در شروع به کار دوره هشــتم هیات نمایندگان اتاق 
تهران )در ابتدای فروردین ماه ۱۳94( تعداد کل کارت های عضویت 
و بازرگانی صادر شده توسط اتاق تهران ۱4 هزار و 64 کارت با ترکیب 
کارت های بازرگانی ۱۱ هزار و 64۵، عضویت حقوقی یک هزار و ۲۳۸ 

و عضویت حقیقی یک هزار و ۱۸۱ بود.
وی اظهار داشــت: تعــداد کل کارت های بازرگانــی و عضویت در 
فروردین ماه ۱۳96 با ۱۳.7 درصد رشــد نســبت به زمان مشابه 
ســال قبل )فروردین 9۵(، به ۱6 هزار و ۲۱0 کارت بالغ شــد. در 
این تاریخ تعداد کارت هــای بازرگانی ۱۳ هــزار و 4۲۲، عضویت 
 حقوقی یک هزار و 4۲6 و عضویت حقیقــی نیز به یک هزار و ۳6۲ 

رسید.

جزئیات آمارهای صدور کارت بازرگانی و عضویت

81 درصد اعضای اتاق کارت بازرگانی دارند
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سکه طرح به ۴ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن  ۹۷، به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. در جریان معامالت امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷، قیمت هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و 
سکه یک گرمی ۷۵۵ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۱۲ دالر و ۷۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۳۸۱ هزار و ۸۲۶ تومان است.

3 پارامتر اثرگذار بر قیمت خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو

با دستوری که وزیر صنعت مبنی بر ضرورت عرضه خودروهای پیش فروش شده با قیمت سابق دادند، پیش بینی خوبی از وضعیت آینده بازار خودرو به دست نمی آید.  یک 
میلیون خودروی پیش فروش شده با قیمت سابق تحویل بازار می شود که چیزی حدود یک سال تولید شرکت های خودروسازی است. در این بین خودروسازان تنها اجازه دارند 
بخشی از تولید خود را که زیر ۲0 درصد است، با قیمت جدید به بازار عرضه کنند. طبیعتا این میزان ناچیز نمی تواند شرایط کمبود نقدینگی را در شرکت های خودروسازی 
جبران کند.به همین دلیل به اعتقاد بنده شرکت های خودروساز کماکان در وضعیت مناسبی به سر نمی برند و مجبورند میزان تولید خود را پایین بیاورند. توان پایین شرکت 
های خودروساز با این شرایط و همچنین نوسانات قیمت ارز، وضعیت مبهمی پیش پای بازار خودرو می گذارد که چندان خوش بینانه نیست. عرضه به قیمت قدیم است و تولید 

با نرخ جدید. کدام خودروساز قادر به مدیریت چنین هزینه ای است؟
بنابراین شرکت های خودروساز با وجود دستور وزیر مبنی بر سرکوب قیمتی یک سال تولید خودرو،  بیش از گذشته تحت فشار اند.از سویی معلوم نیست میزان تسهیالت 
پرداختی به قطعه سازان تا چه اندازه از مشکالت خودروسازان را حل کند.اگر خوش بین باشیم به اعتباری که از طریق بانک ها به قطعه ساز می رسد و قطعه سازان نیز با توجه 
به محدودیت تحریم بتوانند قطعات را وارد کنند، عرضه افزایش پیدا می کند ولی در مجموع شرایط مناسبی پیش روی خودروسازان نیست. در حال حاضر سه پارامتر اثرگذار 
بر بازار خودرو سرنوشت آن را در دست گرفته ، یکی نرخ ارز، دیگری جریان تامین قطعات و سومین مورد هم نقدینگی است. از آنجایی که پیش بینی مثبتی از این سه پارامتر 
نمی توان  داشت، به نظر می رسد خودروسازان در نهایت تحت فشارها ناگزیر از کاهش تولید شده و این امر دست دالالن را برای افزایش قیمت ها در حاشیه بازار خودرو باز کند.

ضرورت عرضه زمین های دولتی
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

افزایش سقف تسهیالت مسکن به دلیل اثرات 
تورمی ای که دارد از یک سو هم قیمت مسکن 
را باال می برد و از ســوی دیگر هم بانک عامل را 
برای پرداخت این میزان با مشکل روبرو می کند. 
پس از طریق وام مســکن نمی توان امیدی به 
افزایش قدرت خرید مردم داشت. یک راه حل 
مهم عرضه زمین های دولتی برای ساخت و ساز  
و کنترل قیمت تمام شده از این طریق است. با 
راه اندازی طرح های مشارکتی با انبوه سازان و 
کاهش قمیت زمین که۵0 تا 60 درصد قیمت 
تمام شــده مسکن اســت، قیمت مسکن نیز 
کاهش پیدا می کنــد. وگرنه قیمت های فعلی 
هیچ انگیزه ای در ســرمایه گذار برای ساخت و 
ساز ایجاد نمی کند ضمن آنکه خیلی از سرمایه 
گذاران را نیز فراری داده اســت.  از آنجایی که 
عزمی جدی در مســئوالن برای پایین آوردن 
قیمت ها نیســت به نظر می رسد، در خصوص 
قیمت زمین تجدید نظری صورت نگیرد. اما در 
هر صورت یک ثبات نسبی در  بازار مسکن در 

آینده ای نزدیک برقرار خواهد شد.

افزایش ۵ تا ۱۵ میلیونی قیمت خودرو
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از شــوک 
قابل توجه قیمــت  دارد به نحــوی که قیمت 
انواع خودروهــای داخلی از ۵ تــا ۱۵ میلیون 
تومان گران شــده اســت. به گزارش تسنیم، 
بازار خرید و فروش خودرو با شوک قابل توجه 
قیمت ها روبه رو است به نحوی که قیمت انواع 
خودروهای داخلی از ۵ تــا ۱۵ میلیون تومان 
گران شــده اســت. در بازار امروز قیمت پراید 
۱۱۱ به مرز 4۵ میلیون تومــان و پژو 40۵ به 
مرز 70 میلیون رسیده است همچنین قیمت 
پژو ۲0۵ تیپ ۵ نیز ۸۱ میلیون تومان و قیمت 
دنا به مرز ۱00 میلیون رســیده است. در حال 
حاضرپژو۲06 صندوق دار با افزایش ۵ میلیون 
تومانی با قیمت ۸۱ میلیــون تومان ، پژو ۲06 
تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیــون تومانی با قیمت  
70 میلیون تومان، پژو۲06 تیپ ۵ با افزایش 6 
میلیون تومانی قیمت 7۵ میلیون تومان، پراید 
۱۱۱ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت 4۳ 
میلیون و ۵00 هزار تومان، استپ وی با افزایش 
۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۳7 میلیون تومان، 
سمند EF7  با افزایش ۳ میلیون و ۵00 هزار 
تومانی با قیمت 7۲ میلیون و ۵00 هزار تومان 
و رانا با افزایش 6 میلیــون تومانی با قیمت 67 
میلیون تومان مــورد معامله قــرار می گیرد.  
همچنین چانگان با افزایش 9 میلیون تومانی 
با قیمت ۱40 میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۵ 
میلیون تومانی با قیمــت 9۸ میلیون تومان به 

فروش می رسد.

رهبر معظم انقالب در بیانیه »گام دوم انقالب«: 
دولت  مرزبندی  خود  با اروپایی ها  

را  حفظ کند
رهبر انقالب اسالمی در بیانیه ای به مناسبت چهل سالگی 
انقالب با عنوان »گام دوم انقالب« توصیه هایی ارائه کردند 
که از جمله مهم ترین آن تاکید بر ضرورت حفظ مرزبندی 
دولت با کشورهای اروپایی است. محور صحبت های ایشان 
در7  مورد علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت 
و مبارزه با فســاد، اســتقالل و آزادی، عزت ملی، روابط 
خارجی، مرزبندی با دشــمن و ســبک زندگی خالصه 

می شود که توضیحات آن به شرح ذیل است:
۱- علم و پژوهش: دانش،  آشــکارترین وسیله عزت و 
قدرت یک کشور اســت. روی دیگر دانایی، توانایی است. 
دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود 

ثروت و نفوذ و قدرت ۲00 ساله فراهم کند.
2-  معنویــت و اخالق: معنویت به معنی برجســته 
کردن ارزش های معنــوی از قبیل  اخالص، ایثار، توکل، 
ایمان در خود و در جامعه است و اخالق به معنی رعایت 
فضلیت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، 
راســتگویی، شــجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر 

خلقیات نیکو است. 
3- اقتصاد: اقتصاد یک نقطه  کلیدی تعیین کننده است. 
اقتصاد قوی، نقطه  قوت و عامل مهم ســلطه ناپذیری و 
نفوذناپذیری کشور اســت و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف 
و زمینه  ساز نفوذ و ســلطه و دخالت دشمنان است. فقر و 
غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البته 
هدف جامعه  اسالمی نیست، اما وسیله ای است که بدون 
آن نمی توان به هدف ها رســید. تأکید بر تقویت اقتصاد 
مستقل کشور که مبتنی  بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع 
عدالت محور و مصرف به اندازه و بی  اســراف و مناسبات 
مدیریتی خردمندانه است و در ســال های اخیر از سوی 
این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین 
تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و 
فردای جامعه بگذارد.انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد 
ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، 
ولی عملکردهای ضعیــف، اقتصاد کشــور را از بیرون و 
درون دچار چالش ساخته اســت. چالش بیرونی تحریم 
و وسوسه ها ی دشمن است که در صورت اصالح مشکل 
درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد شــد. چالش درونی 
عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است.
مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن 
بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، 
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک 
از ظرفیت نیروی انســانی کشــور، بودجه بندی معیوب 
و نامتوازن، و ســرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی 
اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و 
حتی مســرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی 
است. نتیجه  اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بی کاری 
جوان ها، فقر درآمدی در طبقه  ضعیف و امثال آن است.
راه حل این مشکالت، سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
که باید برنامه های اجرائی برای همه ی بخش های آن تهیه 
و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولّیت، در دولتها 
پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن 
و دانش بنیان شــدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدی 
گری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده از ظرفّیت هایی 
که قبالً به آن اشاره شد، بخشهای مهّم این راه حل ها است. 
بی گمان یک مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر 
دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به 
این مقاصد برسند. دوران پیِش  رو باید میدان فّعالّیت چنین 

مجموعه ای باشد.
4- عدالت و مبارزه با فســاد: ایــن دو الزم و ملزوم 
یکدیگرند. فســاد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده ی 
چرکین کشــورها و نظامها و اگر در بدنه ی حکومت ها 
عارض شود، زلزله  ویرانگر و ضربه زننده به مشروعّیت آنها 
است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند 
مشروعّیتی فراتر از مشــروعّیت های مرسوم و مبنائی تر 
از مقبولّیت اجتماعی است، بسیار جّدی تر و بنیانی تر از 

دیگر نظام هاست. 
۵- استقالل و آزادی: استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت 
و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان 
است و آزادی اجتماعی به معنای حّق تصمیم گیری و عمل 
کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است؛ و این هر دو 
از جمله ی ارزش های اسالمی اند و این هر دو عطّیه  الهی 
به انســان ها یند و هیچ کدام تفّضل حکومت ها به مردم 

نیستند. حکومت ها موّظف به تأمین این دو اند. 
6-عّزت مّلی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: 
این هر سه، شاخه هایی از اصِل »عّزت، حکمت و مصلحت« 
در روابط بین المللی اند. صحنه  جهانی، امروز شاهد پدیده هایی 
است که تحّقق یافته یا در آستانه  ی ظهورند: تحّرک جدید 
نهضت بیداری اســالمی براســاس الگوی مقاومت در برابر 
سلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست های آمریکا در 
منطقه ی غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در 
منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه  سیاسی جمهوری اسالمی 

در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
7- سبک زندگی: سخن الزم در این باره بسیار است. 
آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا 
می کنم که تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در 
ایران، زیان های بی جبــران اخالقی و اقتصادی و دینی و 
سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی 
همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن 

به شما جوان هاست.
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این روزها گرانی گوشــت 
قرمــز و ناکارآمــدی در 
توزیــع آن در بــازار بــه 
معمــای بزرگــی تبدیل 
شده اســت. قیمت شقه 
گوســفندی به بیش از 120 هزار تومان رسیده و 
در قصابی ها مشــتری چندانی برای گوشت گرم 
دیده نمی شود. برعکس این اتفاق، در میادین میوه 
و تره بار شاهد تشــکیل صف های در هم پیچیده 
متقاضیان گوشــت منجمدهســتیم. متاســفانه 
امــا تاکنون توزیع  صفــی و اینترنتــی هیچکدام 
به فرجام نرســیده اســت. واردات با شدت بیشتر 
انجام اما اتفاقی در قیمت بــازار نمی افتد که هیچ 
روز به روز هم باالتر هم می رود، طوری که قیمت 
گوشــت گوســفندی کیلویی 120 هزار تومان را 
رد کرده است. بخشــی از این گوشت های وارداتی 
توسط دالالن جابجا می شود و بخشی هم در توزیع 
نامناسب به دست استفاده کننده اصلی نمی رسد 
و همین است که مشکالت همچنان پابرجاست و 
بازرسی هایی که  بازرسان وزارت دادگستری اخیرا 
از توزیع گوشــت در بازار داشتند اعالم کردند،  که 

توزیع بســیار نادرست اســت و داللی در آن موج 
می زند.

البته در همین رابطه مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور از واردات 2 هــزار رأس دام زنده 
از رومانی به کشــور خبر داد. حمیــد ورناصری، 
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور 

اظهار کرد: نخســتین محموله دام زنده سحرگاه 
روز چهارشــنبه 2۴ بهمن از رومانی وارد کشــور 
شد. مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
گفت: این محموله که ســاعت ۴ بامداد به تهران 
رســیده اســت، بالغ بر 2 هزار رأس دام را شامل 
می شــود. ورناصری تصریح کرد: این گوسفندان 

در کوتــاه ترین زمــان در کشــتارگاه هــا ذبح 
و گوشــت آنها با قیمت تنظیم بازار وارد شــبکه 
توزیع می شــود. مدیرعامل شــرکت پشتیبانی 
امــور دام کشــور گفت: بــا توجه به ایــن میزان 
 واردات پیش بینی می شــود که قیمت گوشــت 

در بازار کاهش یابد.

با توجه به آنکه تا پایان سال 
جاری و شب عید زمان کمی 
باقی مانده بــازار میوه دچار 
نوســانات قیمتی شده است 
که این موضوع تامین و گرانی 
بازار شب عید را رقم خواهد زد. بازار میوه به عنوان یکی 
از محوری ترین اقالم ســبد غذایی خانوار با نوساناتی 
روبروست که هر یک از مســئوالن دالیل خاص خود 
را برای این گرانی ها مطرح می کننــد. افزایش هزینه 
سردخانه ها عامل اصلی نوســان قیمت در بازار عنوان 
شده است. اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره آخرین 
تحوالت بازار میوه شب عید اظهار کرد: با افزایش تقاضا 
در ایام پایانی سال، نوسان قیمت میوه تا حدی در بازار 
منطقی است. وی با اشاره به اینکه سیب، پرتقال و نارنگی 
از عمده میوه های پرتقاضا در بازار شــب عید به شمار 
می رود، افزود: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره مناسب 
مانده در ســردخانه ها، جای هیچگونه نگرانی مبنی بر 

افزایش چشمگیر قیمت در بازار نیست. کارگر با تکذیب 
کمبود عرضه سیب در ایام پایانی سال گفت: با توجه به 
آنکه مصرف ســیب به مرکبات در شب عید ۷0 به ۳0 
درصد است، از این رو با مدیریت به سهولت می توان این 
مساله را کنترل کرد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران 
در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی تولید مرکبات، 
قیمت این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مطلوب است و در هفته های اخیر تنها به سبب افزایش 
هزینه سردخانه ها،قیمت ها  تا حدی افزایش یافته است.

بر اساس اخبار منتشر شده مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی ایران اعالم کرد که عرضه میوه شــب 

عید شامل سیب درختی و پرتقال با قیمت های مصوب 
ســتاد تنظیم بازار از 20 اسفندماه امســال در سراسر 
کشور انجام می شود. حسین شیرزاد افزود: با مباشرت 
سازمان تعاون روســتایی و اتحادیه باغداران تاکنون در 
مجموع ۷0 هزارتن پرتقال و ســیب درختی از شمال و 
جنوب کشور خریداری شده اســت.  وی اظهارداشت: از 
این میزان، ۳0 هزار تن سیب درختی تامین و به استان ها 
ارسال شده است.  شیرزاد ادامه داد: تاکنون ۴0 هزار تن 
پرتقال خریداری شده که ۳0 هزار تن آن تامسون شمال و 
10 هزار تن والنسیای جنوب کشور است.  وی اضافه کرد: 
برای شب عید تا به امروز 12 هزارتن پرتقال به 10 استان 

کشور حمل شده است. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران گفت: برای تامین به هنگام و قیمت میوه 
شب عید، هشت هزار تن پرتقال و 6 هزار تن سیب درختی 
ذخایر احتیاطی در نظر می گیریم تا در صورت لزوم به بازار 
عرضه شود.  وی افزود: برای رضایتمندی مردم در شب 
عید، عرضه مستقیم سیب درختی و پرتقال در دستور کار 
داریم.  شیرزاد درباره باال بودن قیمت میوه در بازار نیز گفت: 
اکنون قیمت هر کیلوگرم پرتقال در شــمال کشور بین 
2۸00 تا ۳100 تومان است که با نرخ مناسب در میادین 
میوه و تره بار عرضه می شود.  وی علت گرانی میوه در سطح 

خرده فروشی ها را خالءهای قانونی و نظارتی بیان کرد.

دو   هزار   رأس   دام    زنده    به    منظور    توزیع    گوشت    ارزان   و   سركوب    قیمت ها    وارد    كشور   شد

تقالی    دالالن   در  صفوف    گوشت

ورود دیرهنگام سازمان تعاون روستایی به خرید میوه گرانی را كلید خواهد زد

تنش در بازار میوه شب عید

عرضه سیب سوپر کاهش یافته است
حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار 

ورود دیرهنگام سازمان تعاون روستایی به خرید پرتقال و سیب موجب شد تا قیمت سیب و پرتقال با نوساناتی در بازار روبرو شود. هم چنین کمبود عرضه سیب سوپر در بازار 
شب عید را هم پیش بینی می کنیم چراکه با توجه به سرمازدگی بهاره و از بین رفتن بخشی از تولید، عرضه سیب سوپر کاهش یافته است. اما کمبودی در عرضه سیب ممتاز و 
درجه یک نداریم. به هر ترتیب با توجه به آنکه در تابستان کمبود سیب درختی در ایام پایانی سال را به مسئوالن هشدار داده بودیم، از این رو امیدواریم در بحث تنظیم بازار شب 

عید این مسئله پیش بینی شده باشد.
از طرفی دیگر افزایش صادرات را دلیل اصلی گرانی کیوی در بازار است. در ماه های اخیر همزمان با اوج برداشت کیوی، صادرات رونق گرفت که این امر موجب شد به سبب کمبود 
عرضه در بازار قیمت با نوساناتی در بازار روبرو شود، ممکن است این روند در ایام پایانی سال ادامه یابد. با ازدیاد تقاضا در ایام پایانی سال، قیمت میوه با افزایش 10 تا 20 درصدی 

در بازار روبرو خواهد شد اما مجدد بازار به روال عادی خود باز خواهد گشت.

قیمت فعلی گوشت در بازار غیر واقعی است
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی

طی هفته های گذشته قیمت گوشت دو تا سه بار افزایش را تجربه کرده که دلیل اصلی این موضوع کاهش میزان عرضه گوشت تازه به واسطه قاچاق دام زنده است. آنچه در بازار داخلی شاهد آن هستیم افزایش قیمت گوشت است 
که شقه گوسفندی بدون دنبه از 10۵ تا 110 هزار تومان قیمت گذاری شده است. گوشتی که خرده فروشی ها می خرند هم حدود ۸۹ تا ۹0 هزار تومان است که با 10 درصد سود به این مبلغ می رسد. گرانی در بازار وجود دارد که 
دالیل مختلفی که بارها به آن اشاره کرده ایم در بروز آن موثر بوده اند. قاچاق دام داریم اما تمام دام موجود در کشور قاچاق نشده و هنوز هم دام پرواری و مولد در کشور وجود دارد. به هر ترتیب عامل اصلی گرانی های اخیر قاچاق دام 
بوده، چراکه دام زیادی از کشور خارج می شود که اآلن این مسائل بروز پیدا کرده است. احتمال داده می شود در روزهای اخیر از میزان قاچاق دام زنده از کشور کاسته شده باشد اما به دلیل آن که حجم قابل توجهی از نیاز بازار به صورت 

قاچاق دام از کشور خارج شده، در شرایط فعلی بازار با کمبود و افزایش قیمت گوشت مواجه شده است.
دام پرواری به بازار می آید اما میزان آن در کشور به شدت کاهش یافته است و موجودی دام فعلی کفاف بازار را نمی دهد و فروشنده به خاطر کمبود دام اعمال نرخ می کند و قیمت را افزایش می دهد. واردات دام از رومانی کلید خورده و 
اگر این کار صورت بگیرد تاثیر خوبی بر بازار خواهد گذاشت و امیدواریم این اقدام هرچه سریعتر انجام شود. طبق گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی روزانه ۵0 هزار رأس گوسفند زنده از رومانی وارد خواهد شد که این واردات گوشت را 
ارزان خواهد کرد. عرضه فراوان گوشت ۴0 هزار تومانی در بازار قیمت این محصول را  کاهش خواهد داد و بازار را تعدیل خواهد کرد. امروز قیمت فعلی گوشت در بازار غیر واقعی است، از این رو امیدواریم که با واردات دام زنده و تشدید 

جلوگیری از قاچاق دام از مرزهای کشور بازار گوشت داخل به تعادل برسد.
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ملکی گفت: با توجه به توزیع مناســب آالیش دام 
در بازار انتظار می رود که قیمت کله پاچه ۳0 درصد 
کاهش یابد. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت 
گوســفندی در جریان بازدید از کشتارگاه و محل 
نگه داری دام هــای وارداتی در جمــع خبرنگاران 
اظهار کرد: با توجه به وعده های مسئوالن پشتیبانی 
امور دام و ســتاد تنظیم بازار قرار اســت بخشی از 
گوشت قرمز مورد نیاز کشــور برای ایام پایان سال 
از طریق واردات تأمین شود که در صورت استمرار 
واردات دام زنــده می تــوان این وعــده  را به مردم 
داد که کاهش قیمت در بازار اتفــاق خواهد افتاد. 
وی افزود: با وجود آنکــه در اوایل جنگ تحمیلی 
فروشــگاه زنجیره ای وجود نداشــت، اما هیچگاه  

صف هــای طوالنی برای دریافت گوشــت قرمز به 
 وجود نیامد و تنها عرضه گوشت از طریق مغازه ها

 صورت می گرفت.
ملکی ادامه داد: در شرایط کنونی توزیع گوشت های 
وارداتی باید به مغازه های منتخب واگذار شود که بر این 
اساس مغازه داران موظفند بر اساس قیمت مصوب، 
گوشت را به مصرف کننده عرضه کنند. رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی با بیان اینکه برای صنوف سود 10 
درصدی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بر این 
اساس مغازه داران نباید وجه بیشتری از مصرف کننده 
دریافت کنند.وی در پایان گفت: بــا توجه به توزیع 
مناســب آالیش دام در بازار انتظار می رود که قیمت 

کله پاچه ۳0 درصد کاهش یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشــور گفت: با توجه به قیمت 
مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر 
از 11 هزار و ۵00 تومان عرضه کند و در صورت مشاهده، 
با متخلف برخورد قانونی می شود. عباس قبادی با اشاره 
به وظایف وزارت جهاد کشــاورزی و ستاد تنظیم بازار 
در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود ۵0 هزار تن 
سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا ۸0 درصد 
سهمیه استان ها، در سردخانه های استانی ذخیره شده 
که با تصویب کارگروه های تنظیم بازار اســتان ها، این 
محصوالت در شــبکه توزیع قرار می گیرد و قیمت آنها 
نیز در نیمه اسفندماه ابالغ می شود. وی افزود: تکالیف 
عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کردیم که از جمله 
آن، افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها است و اگر رقم 
اعالمی محقق شــود، می تواند نیاز عید و بعــد از آن را 
برطرف کند.قبادی اظهار داشــت: همچنین به وزارت 
جهاد کشاورزی اختیار دادیم در صورت نیاز، برای حفظ 
ذخایر استراتژیک، گوشت مرغ وارد کند.معاون بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعت، معدن و تجــارت، صدور مجوز 
واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه 
مبارک رمضان را دیگر تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعالم 
کرد و گفت: مقدار قابل توجهی نهاده، وارد کشور شده و 

مشکالت ارزی هم با کمک بانک مرکزی برطرف شد.
وی افزود:  تا زمان رسیدن این نهاده ها به مرغداری ها، 
وزارت جهاد کشــاورزی، ســازمان حمایت مصرف 

کننــدگان و تولیدکنندگان و تعزیــرات حکومتی بر 
روند کار نظارت می کنند.قبادی بــا بیان اینکه هیچ 
خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از کیلوگرمی 
11 هزار و ۵00 تومان عرضه کند، افزود: قیمت جوجه 
یک روزه هم 2۴00 تومان اعالم شد و فروش با قیمت 
باالتر به عنوان تخلف محسوب می شود و از مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای زنجیره بر کار نظارت 
دارند، درخواســت کردیم که نظارت را تشدید کنند. 
وی با اشاره به اصالح فرایند توزیع گوشت قرمز قیمت 
تنظیم بازار، از برنامه ســتاد برای توزیع هدفمند این 
محصول در میان اقشار مختلف مانند کارمندان دولت 
خبر داد و افزود: هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ 
و گوشت قرمز نداریم و نقایصی که در بحث نهاده های 
دامی داشتیم، نیز برطرف شــده است و از هفته آینده 
دیگر شاهد صف دریافت این محصوالت نخواهیم بود.

قبادی اضافه کرد: برای توزیع روغن، شــکر و برنج هم 
مقرر شد ذخائر اســتراتژیک و محصوالتی که از سوی 
تجار وارد کشور شــده، در اختیار استان ها قرار گیرد و 
با تصویب کارگروه تنظیم بازار استانی بین شهروندان 
توزیع شود.دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تامین پوشاک 
مورد نیاز مردم برای شب عید، گفت: اتحادیه ها و اصناف 
با فروش های فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کاال، 
پوشاک را عرضه می کنند و اطمینان داشته باشید در این 

بخش هیچ گونه کمبودی نخواهیم داشت.

ســرانه روزانه اســتفاده ایرانی ها از شــبکه های 
اجتماعی حدود یک ســاعت و چهار دقیقه است 
و ۹۴ درصــد از اعضای فعال در این شــبکه ها از 
تلگرام استفاده می کنند.به گزارش ایسنا، آماری 
که اخیراً مرکز آمار از وضعیــت فرهنگی رفتاری 
خانوارهای ایرانی در ســال 1۳۹6 منتشــر کرده 
نشــان می دهد که ۴۷ درصد از افراد 1۵ ســاله و 
بیشــتر در شــبکه های اجتماعی عضو بوده اند و 
۵۳ درصد نیز در این شــبکه ها عضویتی ندارند.
این در حالی است که از افرادی که در شبکه های 
اجتماعی عضو هستند ۹۴.۵ درصد از تلگرام، ۴۳.1 
اینستاگرام، 2۴.۳ واتس آپ و 1۵.۴ درصد در سایر 

شبکه ها فعال هستند.

موسیقی پاپ اولویت ایرانی ها
در رابطه با وضعیت گوش دادن به موســیقی در 
افراد 1۵ ساله و بیشتر نیز آمار از این حکایت دارد 
که 6۸ درصد ایرانی های در این ســن موســیقی 
گوش می کنند و ۳2 درصد باقی مانده موســیقی 
گوش نمی دهند.ســرانه هفتگی گوش کردن به 
موسیقی در کشور دو ســاعت و 2۹ دقیقه است، 
اما نوع موســیقی که گوش داده می شــود ۷1.1 
درصد سهم موســیقی پاپ ایرانی، ۴۹.2 سنتی، 
۳6.۸ محلی ایرانی، 12.2 رپ، کالســیک غربی 

۹.۳، غیرفارســی ۷.۳ و 1.6 نیز برای ســایر انواع 
موسیقی است.در مورد وضعیت مطالعه کتاب های 
غیردرسی در افراد 1۵ ساله و یا بیشتر باسواد آمار 
نشــان می دهد که ســرانه ماهانه مطالعه در این 
بخش هفت ســاعت و ۴1 دقیقه است که در بین 
جمعیت حدود ۵۸ درصد مطالعه کتاب غیردرسی 
نداشته و ۴2 درصد مطالعه دارند. موضوعات مورد 
مطالعه این افراد نیز از این قرار است که ۸1.6 قرآن 
و کتب ادعیه، ۳۳ درصد رمان و داســتان کوتاه، 
2۵.2 دینی، 1۵.۹ روانشناســی و تربیتی، 12.۳ 
کتب شعر، 12 درصد اجتماعی، ۴۴.6 درصد سایر 

کتب را مطالعه می کنند.

سرانه ۲۰ دقیقه ای ورزش
اما سرانه روزانه ورزش در ایران 2۷ دقیقه است و 
وضعیت ورزش کردن افراد 1۵ ساله و بیشتر نشان 
می دهد که ۵1 درصد اصاًل ورزش نمی کنند و ۴۹ 
درصد هستند که ورزش انجام می دهند.رشته های 
ورزشی افرادی که ورزش می کنند نیز از این قرار 
اســت که 62.۴ درصد نرمش و پیاده روی، 1۵.1 
فوتبال، 1۴.۸ آمادگی جسمانی و ایروبیک، 10.۴ 
والیبال، ۹.6 پرورش اندام، ۷.۷ شــنا، ۳.6 درصد 
کوهنوردی و 16.۳ درصد سایر ورزش ها را انجام 

می دهند.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: به زودی 
صندوق خرما با مشــارکت بخــش خصوصی و 
دولتــی در کشــور راه اندازی می شود.محســن 
رشــیدفرخی، چهارشــنبه 2۴ بهمن در کارگاه 
آموزشی خرما که در حاشیه ی نمایشگاه خرما و 
صنایع وابسته، برگزار شد، گفت: مبلغ پیشنهادی 
برای بخش های دولتی و خصوصی در راه اندازی 
صندوق خرما، هزار میلیارد ریال پیش بینی شده 
است. وی برگزاری نمایشگاه بین المللی توسط 
انجمن خرمای استان فارس را شایسته عنوان و آن 
را گامی مؤثر در تحقق اهداف این انجمن دانست و 
گفت: اقتصاد ایران ما در برهه کنونی اقتصاد سالم 
و شادابی نیست، در صورتی که با توجه به دوران 
پختگی انقالب اسالمی باید تالش بیشتری برای 

اقتصاد کرد.
رشیدفرخی با بیان اینکه می توانیم با از مشکالت 
موجود عبور کنیم، به موضــوع صادرات و تولید 
خرما اشــاره و اضافه کرد: برای جایگزینی ارقام 
برتر و بازارپســندتر خرما و تولید و صادرات آن 
تفاهم نامه ای با جهاد کشــاورزی منعقد شــده 
است.وی با مهم دانســتن توجه به شرایط تولید 
خرما متناسب با هر اقلیم و شــرایط هر منطقه 
افــزود: موضوعــی در حدود چهار ماه گذشــته 

مبنی بر منع صادرات خرما مطرح شــد که پس 
از رایزنی با مســئوالن مربوطه ایــن امر منتفی 
شــد اما در 2 هفته اخیر دوباره این بحث مطرح 
شده است.رئیس انجمن خرمای ایران با اشاره به 
مضرات این تصمیم بیان کرد: این امر سبب ایجاد 
فرصت برای کشورهای رقیب می شود و باید در 

تصمیم گیری ها این موضوع دقت شود.
رشــید فرخی با اشــاره به اینکه قول راه اندازی 
صندوق خرما گرفته شده است، عنوان کرد: این 
صندوق بناست با مشــارکت بخش خصوصی و 
دولتی راه اندازی شود که مبلغ پیشنهادی برای 

هر بخش هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه موضوع دیگری که باید در زمینه 
محصول خرما در نظر گرفــت، بیمه محصوالت 
کشــاورزی اســت، تصریح کرد: هر سال مبلغی 
را بابت بیمه دریافت می کننــد اما در عمل مؤثر 
نیست پیشــنهاد بخش خصوصی این است که 
بیمه واقعی انجام شود و بیمه گر هم حقیقی عمل 
کند.رئیس انجمن خرمای ایران با اشاره به برپایی 
۳ نمایشگاه خرما در ۳ ماه گذشته عنوان کرد: باید 
برای به دست آوردن منافع مشترک تالش کرد و 
وفاق و وحدتی که در زمینه خرما اســت در همه 

اقتصاد کشور رسوخ کند.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت کله پاچه در راه است

فروش مرغ، به قیمت باالتر از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است

سرانه  ایرانی ها  از  شبکه های  اجتماعی

راه اندازی صندوق خرما در کشور
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روحاني: 
اگر كسي مي خواهد با ما حرف بزند، در صورتي كه به قانون 

و حرمت مردم ايران احترام بگذارد، مذاكره مي كنيم
رئيس جمهوری با قدرداني از حضور گســترده مردم در مراسم راهپيمايي چهلمين 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي تصريح كرد: بايد از ملت هوشيار، فهيم و 
زمان شناس ايران عزيز كه با حضور گسترده خود در مراسم 22 بهمن امسال، سنگ تمام 
گذاشتند، قدرداني كرد؛ ملتي كه با حضورشان اين پيام بسيار مهم را به جهانيان دادند 
كه آنچه 40 سال پيش اين ملت براي حاكميت ملي انجام داد، مورد تاييد آنان است و 
هرگز نمي خواهند حاكميت مردم بر سرنوشت خود را تحويل تجاوزگران خارجي دهند. 
روحاني گفت: دشمنان طي يك سال گذشته به طور مداوم تالش كردند كه مردم را 
نگران، پريشان و مأيوس كنند. البته فشارهايي را به مردم ما وارد كردند و اين طبيعي 
است وقتي جنگي بر مردم ما تحميل مي شود، آن جنگ خود به خود مجروح دارد و 
مشكالتي ايجاد مي كند. ما در جنگ تحميلي 8 ساله شهيد، مجروح و جانباز داديم و 
اين طبيعت جنگ است؛ اما ايستادگي كرده و كشور، عزت، استقالل و تماميت ارضي  
سرزمين خود را حفظ كرديم. رئيس جمهوری با تاكيد بر اينكه امروز نيز دشمن يك 
جنگ اقتصادي، تبليغاتي و رواني بر ملت ما تحميل كرده است، افزود: اين ملت بار ديگر 
براي عزت، استقالل  و حيثيت  خود مي ايستد و حاضر نيست در برابر دشمن، تسليم 
شود؛ چراكه تسليم در برابر دشمن پايان ندارد. اگر ملت ما در برابر آمريكا تسليم شد، 
ديگر تا آخر بايد تسليم شويم يعني بايد كشور، عزت، استقالل  و هويت مان را واگذار 
كنيم. روحاني تصريح كرد: اگر مي خواهيم بايستيم، بايد از اول بايستيم و بي ترديد مردم 
ما در برابر تعدي، تجاوز و تحميل دشمنان، ايستادگي مي كنند. رئيس جمهوری افزود: 
البته اگر كسي در يك موضوع خاصي با ما حرف و گفتگو داشت، در صورتي كه حرمت 
كشــور و قانون و مقررات بين المللي را محترم بشمارد، ما هميشه اهل گفتگو، كالم، 
منطق و جدال احسن به تعبير قرآن مجيد هستيم؛ اما حاضر به پذيرش تحميل، زور و 
فشار و زير پا گذاشتن حقوق ملي خود نيستيم. رئيس جمهوری با اشاره به تصميمات 
اتخاذشده در جلسه امروز اعضاي دولت، گفت: امروز از ابتداي جلسه از ساعت 8 صبح 

تقريبا همه بحث ها پيرامون اين بود كه چگونه همه ما از ملت بزرگ قدرداني كنيم. 

واعظي: 
اگر مجمع لوايح FATF را تصويب نكند، بايد نتيجه 

آن را بپذيرد 
رئيس دفتر رئيس جمهوری درباره موضوع استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: 
من از آقاي صالحي همين امروز هم سوال كردم كه شما براي ما استعفانامه فرستاديد 
كه ايشان پاسخ دادند خير. به گزارش انتخاب، محمود واعظي ظهر روز چهارشنبه در 
حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي پيرامون استعفاي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اظهار داشت: من از آقاي صالحي همين امروز هم سوال 
كردم كه شما براي ما استعفانامه فرستاديد كه ايشان پاسخ دادند خير. وي با بيان اينكه 
حتما بايد زودتر راه حل هايي براي گراني داشته باشيم، افزود: امروز در جلسه هيات 
دولت درباره جلسه شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحبت شد برخي مسئوالن 
امروز گفتند با فضايي كه براي بانك هاي ما ايجاد كرده اند در صورت عدم تصويب اين 
لوايح فشار بيشتر مي شود. واعظي تصريح كرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اين لوايح را تصويب نكند بايد نتيجه آن را بپذيــرد. رئيس دفتر رئيس جمهوری در 
پاسخ به سوالي پيرامون اجالس ورشو، گفت: ما عمال براي اجالس ورشو حسابي باز 
نكرده ايم، ما معتقديم كشورهاي منطقه براي اين منطقه دل مي سوزانند. رئيس دفتر 
رئيس جمهوری در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا رئيس جمهور شخصا در جلسه ر وز 
شنبه مجمع تشخيص كه درباره پالرمو راي گيري مي شود، حاضر خواهد شد، گفت: تا 

جايي كه من اطالع دارم ايشان در روز شنبه برنامه هاي ديگري دارند. 

نوبخت خبر داد
 واريز حقوق  ها در نيمه دوم اسفند 

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: تالش مي كنيم يارانه بهمن ماه تا 2۶ اين ماه و يارانه 
اسفند را هم قبل از 2۶ اسفند پرداخت كنيم. همچنين تالش مي كنيم حقوق ها را از 
نيمه دوم اسفند پرداخت كنيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه تالش 
مي كنيم حقوق  اسفند را از نيمه دوم آن پرداخت كنيم، گفت: يارانه اسفند ماه نيز زودتر 
از موعد مقرر پرداخت مي شود. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه 
روز چهارشنبه هيات دولت درباره واريز عيدي كارمندان و بازنشستگان اظهار كرد: 
تخصيص عيدي همه افرادي كه مشمول دريافت عيدي مي شوند قبل از 22 بهمن داده 
شده است، خزانه هم مبالغ آن را آماده كرده است. هر دستگاهي كه فهرست كاركنان 
خود را تهيه كرده و درخواست وجه داده است، اين مبلغ را دريافت كرده است. وي ادامه 
داد: روز يكشنبه 2۱ بهمن من به يك وزير سه بار تماس گرفتم كه عيدي آنها آماده 
است و براي دريافت آن اقدام كنند اما آنها اظهار كردند مشكلي در تهيه ليست كارمندان 
خود دارند. به هر حال عيدي همه دستگاه ها آماده است و االن خزانه هم دنبال اين است 
كه دستگاه ها وجه خود را دريافت كنند. او تاكيد كرد: اكنون ديگر عذر هيچ دستگاهي 
موجه نخواهد بود كه فهرست خود را تهيه نكند و به خزانه ندهد. اين قصور مربوط به 
خود دستگاه هاي اجرايي است زيرا عيدي ها آماده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: تالش مي كنيم يارانه بهمن ماه تا 2۶ اين ماه و يارانه اسفند را هم قبل از 2۶ 
اسفند پرداخت كنيم. همچنين تالش مي كنيم حقوق ها را از نيمه دوم اسفند پرداخت 
كنيم. به گفته وي، در اين هفته ۵,000 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني تخفيف 
مضاعف داده مي شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: اين سازمان با وجود 
همه مضايق فعاليت هاي خود را به گونه اي تنظيم كرده است تا همه مطالبات بخش هاي 

مختلف را پرداخت كند. 
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   مریم بابائی/ ثمانه نادری
 فضای اقتصادی ماه های اخير همه تجار را با شــوک بزرگی

 رو به رو كرد. از كمبود و نوسانات ارز گرفته تا سيستم دريافت 
ارز دولتی؛ ارزی كه بسياری از تجار خوش نام و معتبر قديمي 
را متهم به رانت جويي و فرصت طلبي كرد .عليرضا عباسی، 
فعال اقتصادی انتقادات زيادی نســبت بــه فضای اقتصادی 
و تجارت در ماه های اخيــر دارد.  او معتقد اســت در فرايند 
تخصيص ارز دولتي حتما بايد تجديد نظر شــود. عباســی 
 تاكيد دارد در حال حاضر بسياري از حمايت هايي كه توسط

سازمان هاي حمايتي و نظارتي مي شود سرمايه سوز است و 
نهايتا منجر به ضرر عموم مردم مي شود. در ادامه و طی گفتگو 
با اين فعال اقتصادی، فضای تجارت طی ماه های گذشــته را 

بررسی و آسيب شناسی كرده ايم.

؟   در ماه های اخير با افزایش نوسانات نرخ ارز روبه رو 
بودیم. بعد از شروع دور جدید تحریم ها در 13 آبان نيز 
عرصه براي فعاالن اقتصادي تنگ تر از قبل شد. طي 
این مدت به شما به عنوان واردكننده و فعال اقتصادی 

چه گذشت ؟
همه كسب وكارها تحت تاثير جنگ اقتصادي بي رحمانه اي كه 
عليه ايران شروع شده است، دچار چالش هاي اساسي شده اند 
.در تاريخ معاصر ايران، اين ســطح از فشــار اقتصادي شايد 
بي سابقه باشد. حتي در زمان جنگ تحميلي هم كسب وكارها 
به اين شدت تحت فشار نبودند. آن زمان بنادر و فرودگاه هاي 
ما باز بود. امكان ارسال حواله هاي ارزي به خوبي وجود داشت؛ 
اما در حال حاضر همه تجار و بازرگانان در مسير پرداخت ها و 
حواله هاي ارزي با مشكل مواجه شده اند. تمامي توليدكنندگان 
مشكل دارند. كشــتيرانی ها در زمينه حمل كاال با مشكالت 
زيادي روبه رو هستند و بسياري از خطوط كشتيراني خارجي 
بنادر ما را ترک كرده اند و كشــتيراني جمهوري اسالمي هم 
شايد به تنهايي ظرفيت الزم براي پوشش همه نيازهاي حمل 
و نقل دريايي ما را ندارد. در بحث خطوط هوايي، بســياري از 
خطوط هوايي حمل كاال به ســمت ايران را متوقف كرده اند 
و كاال با واسطه از يك ســري نقاط ديگر ترانزيت مي شود. اين 
امر در نهايت هزينه هاي حمــل كاال را افزايش می دهد و در 
بازار داخلي و مديريت كسب وكارها مشكالت عديده اي ايجاد 
مي كند. يكي از اين مشكالت افزايش قيمت تمام شده كاالست 
كه چون توان مصرف كننده داخلي براي خريد كاال به هر قيمت 
ممكن نيست، در نهايت موجب ركود بازار مي شود. بحث بعدي 
اين است كه فضاي كسب وكار داخلي كه مديريت آن با دولت 
است را اگر در حالت عادي با سال 9۵ و 9۶ كه بعد از برجام بوده، 
مقايسه كنيم، به شدت مسموم شده است؛ يعني اينكه فضايي 
تحت عنوان نظارت بر بازار به وجود آمده كه نتيجه آن دخالت 
در بازار، ترساندن تجار و فراري دادن سرمايه  ها از كشور و كم 
كردن انگيزه تجار و بازرگانان قديمي به ادامه فعاليت است. در 
واقع در شش ماهه گذشته هم منطق تجارت زير سوال رفته 
است، هم تجارت سخت تر شده و هم برخي نگران برخوردهاي 
قضايي و امنيتي هستند. اين سه ضلع مثلث در نهايت منجر 
به كاهش واردات شده است و اين روند كاهشي واردات اگر به 
اين شكل ادامه پيدا كند، به كمبود برخي كاالها منجر خواهد 
شد؛ يعني نيت هاي خيري كه بسيج شدند كه بازار را به نظم 
و تعديل قيمت ها وادارند، ممكن است در نهايت و ناخواسته 
موجب افزايش قيمت ها و كمبود و گراني كاال شوند . پس بايد 
با احتياط بيشتري قضاوت كنيم و درک عميق تري از هجمه 

دشمن داشته باشيم.
 

؟   شركت های وارد كننده طی این مدت برای تامين 
ارز از سامانه نيما با مشکالت زیادی رو به رو بودند. شما 
در حوزه تجهيزات پزشکی ارز مورد نياز را چطور تامين 

می كردید؟
دو دسته از شركت ها توان واردات دارند؛ يكي شركت هايي كه 
كاالي اساسي وارد مي كنند و دوم كساني كه دارو و تجهيزات 
پزشــكي وارد مي كنند و ارز دولتي مي گيرنــد. اين بخش از 
شركت ها با مشــكالت زيادي روبه رو شــدند. مثال در حوزه 
تجهيزات پزشكي ارز تخصيص داده شده تقريبا كمي بيشتر از 
۵0 درصد ارز مورد نياز اين حوزه است و به كاهش ۵0 درصدي 
واردات حوزه پزشكي منجر شــده است. البته تاكيد مي كنم 
برخي آمارها ممكن اســت تغيير يافته باشد.حوزه پزشكي، 
حوزه بسيار حساسي اســت. اگر كمبودي در اين حوزه اتفاق 
بيفتد، تاوان آن كاهش رفاه مردم نيست، بلكه كاهش سالمت 
مردم است و كاهش ســالمت مردم خط قرمز نظام و كشور 
به شــمار مي رود. به همين دليل از حساسيت بسيار بااليي 

برخوردار است.
در تاميــن ارز دولتي چند مشــكل وجــود دارد؛ يكي اينكه 
در اوايل كار ســازمان هاي تخصيص دهنــده ارز مثل وزارت  
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و صنعت، معدن و تجارت با 
گشاده دستي و فراغ  بال ارز تخصيص مي دادند؛ اما هرچه جلوتر 
رفتيم، اين سازمان ها با كمبود منابع روبه رو شدند و بسياري از 
منابع تامين ارز بسته شد؛ چون تنها مرجع تامين ارز اين گونه 
كاالها ارز دولتي بود، در نهايت منجر به كاهش واردات شد و 
نتيجه اين روندي كه ادامه پيدا مي كند، اين اســت كه دولت 

مجبور به تغيير سياست خود درباره تامين ارز دولتي شود.
ما در واقع برخالف موازين بين المللي، حقوق بشــر و ادعاي 
غربي ها در حوزه تجهيزات پزشكي، دارو و اقالم پزشكي، مورد 
تحريم هستيم. رايزني هاي زيادي هم با كشورهاي تامين كننده 
در حال انجام است كه در اين حوزه حداقل به ما خدمات الزم 
را ارائه بدهند تا مردم قرباني اين تحريم ها نشوند و تاوان آن را 
نپردازند. تا به حال با وجود آنكه شركت هاي اروپايي در قالب 
SPV يا سازكار مالي INSTEX تالش مي كنند كه نياز بازار 
ما را تامين كنند، عمال ارســال حواله هاي ارزي به بسياري از 
كشورهاي اروپايي مثل آلمان، سوئيس، هلند و انگلستان ممكن 
نشده است اما اميدواري جديدي براي شروع به كار سازكار مالي 

اروپا وجود دارد.
 

؟   شــما با اختصاص ارز دولتی حتی برای واردات 
كاالهای اساسی موافق بودید؟

بســياري از تجار و بازرگانان حوزه تجهيزات پزشكي و دارو، 
ارز دولتي را بالي جان تجارت خود مي دانند؛ چون ارز دولتي 
باعث شده است توقعات زيادي از سمت دولت، سازمان هاي 
نظارتي و مردم نسبت به شركت ها ايجاد شود و در واقع منطق 

تجارت از بين برود. زماني كه طبق مقررات افراد كااليي را با ارز 
دولتي وارد مي كنند، تنها مي توانند ۱8 درصد ســود واردات 
به آن اضافه و كاال را در كشور توزيع كنند، در ظاهر همه چيز 
ساده، روشن و شفاف به نظر مي رســد؛ يعني اگر ارز دولتي 
بگيريد، بايد ۱8 درصد ســود اضافه كنيد و كاال را بفروشيد؛ 
اما در عمل ممكن است هزينه هاي واردات تا 40 درصد نسبت 
به ارز دولتي افزايش پيدا كند و براي هر كاال و كشور هم فرق 
مي كند.چون روش هاي دور زدن تحريم ها براي حمل كاال، 
هزينه خواب ســرمايه اي كه ممكن است بارها ناشي از بلوكه 
شدن پول حاصل از ارســال حواله  هاي ارزي بابت ارز دولتي، 
يا برگشت پول و هزينه هاي ارسال حواله به واردكننده متقبل 
شــود، وجود دارد. واردكننده كاال را در سال هاي گذشته به 
دليل اينكه بازار در يك نظام عرضــه و تقاضا و در يك فضاي 
رقابتي بوده، متناســب با قيمتي كه در بازار كشف مي شده، 
قيمت گذاري مي كرده و به ســود معقول  رسيده است؛ يعني 
اين امر انگيزه تجاري وي بوده؛ اما زمانی كه ما سطح يك تاجر 
را از سطح يك تصميم گير مســتقل اقتصادي به سطح يك 
كارگزار دولتي كاهش مي دهيم و مي گوييم ما ارز مي دهيم و 
شما مثل يك مامور كاال را وارد كنيد و هزينه سود و كميسيون 
 را به آن اضافه كنيد و بــه مردم تحويل بدهيد،بــازار به هم 
مي ريزد. زمانی كه ما اســتقالل تصميم گيــري را از تجار و 
بازرگانان مي گيريم و به آنها امر و نهي هاي غيرمنطقي مي كنيم 
كه با بازار سازگار نيست، در نهايت باعث كاهش انگيزه واردات و 
نپذيرفتن ريسك تجاري و خروج سرمايه داران و فعاالن بخش 
حوزه هاي تامين كاال با ارز دولتي از بازار خواهد شد. به همين 
دليل بسياري از تجار و واردكنندگاني كه با ارز دولتي كاال وارد 
كرده اند، اميدوارند اين ارز حذف شود و می گويند اي كاش ما 
بتوانيم در نظام منطق بازار و بازار آزاد با يك سيستم رقابتي كاال 
را بفروشيم و مدام از اين نگران نباشيم كه هر لحظه ممكن است 
مورد برخورد امنيتي، قضايي، نظارتي قرار بگيريم. اين نگراني 
عمده اي است كه بين تمام تجار به صورت اپيدمي وجود دارد 
و موجب برخي انحرافات در بيش اظهاري كاال، قاچاق كاالي 

يارانه اي از كشور و مشكالت ديگر مي شود.
 

؟   یعني شما عقيده دارید كه ارز دولتي باید حذف 
شود؟

موافق حذف ارز دولتي به طور كامل نيستم؛ چون در رابطه با 
برخي از كشورها مثل كره جنوبي هيچ راه ديگري براي پرداخت 
بهاي كاال به جز استفاده از سيستم بانك مركزي نيست و بانك 
مركزي هم به ناچار ارز خود را به قيمــت دولتي به اين گروه 
از كاالها اختصاص مي دهد. ما موافق اين هســتيم كه دولت 
به يك درک جامع از شرايط برســد و به وحدتي كه كاالهاي 
حوزه سالمت و تجهيزات پزشكي، دارو و كاالهاي اساسي به 
هر روش ممكن تامين شوند؛ چه با ارز دولتي؛ چه با ارز نيمايي 

و چه با ارز بازار آزاد.
وفور كاال در اين حوزه از بازار يك ضرورت اجتناب ناپذير است؛ 
يعني ماموريت دولت بايد تامين به هر روش ممكن باشد.پس 
زماني كه تامين به هر روش ممكن است، تمام تجار هم به انگيزه 
سود و رســالت اخالقي كه دارند و هم به انگيزه حفظ و دوام 
تجارت وارد اين حوزه خواهند 
شــد و ســرمايه ها را مجددا 
درگير واردات كاالهاي اساسي 
مي كنند. اين امــر مي تواند 
خيال فعاالن اقتصادي كشور 
را راحت كند كه حداقل جامعه 
از حوزه تامين كاالهاي اساسي 
در دوره ســخت تحريم زيان 
نخواهد ديد وگرنه به شــكل 
فعلي ادامه دادن ممكن است 
منجر به كمبود كاال ظرف چند 

ماه آينده شود.
 

؟   عالوه بر مشــکالت 
مطرح شــده، ارز دولتي 
باعث یك رانت گسترده 
شــد كه در واقع با اصول 
اقتصاد آزاد مغایرت دارد. 
به نظر شما این ارز دولتي 
چقدر ما را از اقتصاد آزاد 
كه هميشه ایده آل فعاالن 
اقتصادي است، دور كرده 

است؟
سيستم ارز دولتي يك سيستم 
تجربه نشــده بود؛ سيستمي 
بــود كه بــه عنــوان راه حل 
مقطعــي ارائــه و خيلي زود 
ظرف سه ماه از لحظه اعالم ، 
عيب ها و فسادها و رانت هاي 
موجود در ارز دولتي كشــف 
شــد. آسيب شناســي الزم 
صورت گرفت. در كل ديدگاه 
بنده اين اســت كه ارز دولتي 
باعث برچسب خوردن اتهام 
رانت جويي به تمام تجاري شده 
كه در اين حوزه فعال هستند و اتهام رانت جويي هم باعث ايجاد 
ناامني شغلي و افزايش ريسك تجاري مي شود. اين امر در نهايت 

مجددا باعث كاهش واردات و 
كمبود كاال خواهد شد. پس اگر 
دولت بنا به ضرورت، تخصيص 
ارز دولتي را به كاالهاي اساسي 
مصوب مي كند در عين حال 
بايد به معايب اين كار هم نظر 
داشــته باشــد. البته چون ما 
نمي توانستيم حجم تحريم ها 
و ميزان سختگيري و لجاجت 
دشمن را ارزيابي كنيم، طبيعي 
بود كه بايد با آزمون و خطا جلو 
مي رفتيم؛ اما االن منسجم تر و 
هوشيارتريم و توان تاب آوري 

ما افزايش يافته است . 
 

؟   سيستم تصميم گيري 
و اقتصاد ما اشکاالتي دارد 
كه قبل از تحریم ها هم بود. 
پس نمي توانيم بگویيم همه 
مشکالت به دليل تحریم 

است...
در طول تاريخ يكصد ســاله 
ايران، اقتصاد كشور تحت تاثير 
فضاي رانتي بوده است. ما در 
واقع يك اقتصاد رانتي بوديم، 
نه آزاد و نه سوسياليســتي و 
كسي هم نمي تواند منكر اين 
قضيه باشد. چون همواره نفت 
به عنوان منبــع اصلي درآمد 
در اختيار دولت قرار مي گرفته 
و تجار و بازرگانان متناســب 
با تعريفي كــه از رابطه خود با 
دولت داشــته اند، يك فضاي 
كســب وكار پيدا مي كردند كه ممكن بود در قالب يك رانت 
انحصاري براي واردات يك كاالي خاص يا در قالب يك مجوز 
فعاليت باشد. پس فضاي اقتصادي ما در ساليان سال يك فضاي 
 اقتصادي سالم و رقابتي نبوده است. اگر تاريخ تجارت ايران را در 
چند صد سال اخير و به ويژه در 80 سال اخير مورد مطالعه قرار 
دهيم؛ يعني از زماني كه نفت محور فعاليت هاي اقتصادي در 
كشور شد، تجارت در ايران تحت تاثير حاكميت بالمنازع دولت 
بوده است. 8۵ درصد اقتصاد ما به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
در اختيار دولت است و بخش خصوصي همواره نحيف و الغر و 
تحت تاثير تصميمات دولتي بوده است. بعد از انقالب و در زمان 
جنگ تحميلی، يك مديريت دقيق و تخصيص بهينه منابع را 
شاهد بوديم. چقدر خوب منابع ارزي به واردات تخصيص يافت. 
در اولويت اول كاالي اساسي و ضروري، در اولويت دوم كاالي 
توليد داخلي و در سرريز منابع ارزي با وسواس فراوان واردات 
كاالي رفاهي و ساير كاالها قرار داشت؛ اما در سال هاي بعد از 
آن جهت گيري مناسبي در استراتژي هاي بازرگاني كشور و 
نظام اقتصادي نداشتيم و مشخص نبود كه باالخره ما به دنبال 
حمايت از توليد داخلي يا افزايش رفاه مردم هســتيم؛ يعني 
درست در حالي كه در همين كشور خودرو بي كيفيتي مانند 
پرايد 24 سال تمام توليد و به مردم عرضه و بالي جان مردم 
شده، در همين دوره هم ماشين هاي لوكس خارجي ده ها هزار 
دالري وارد كشور شده است.دوگانگي عجيبي در حوزه تجارت 
داشتيم و مشخص نبود استراتژي دولت به چه سمتي است. آيا 
به سمت حمايت از توليد داخلي است يا به سمت افزايش رفاه 
داخلي؟ همين وضعيت دوقطبي و دوگانگي و همين بي نظمي 
در حوزه طرح ريزي برنامه هاي اقتصادي، ادامه پيدا كرد تا زماني 
كه تحريم ها و قيمت مصنوعي ارز در سال 9۱ فضاي كسب وكار 

را دچار شوک اساسي كرد.  
بعد از برجام باور داشــتيم كه بســياري از تحريم ها برداشته 
مي شــود، تجارت خارجي آمريكايي ها با ايران شروع خواهد 
شد، بسياري از كشــورهاي اروپايي سرمايه گذاري مي كنند 
و منابع تامين مالي بين المللي به روي ايران باز مي شــود؛ اما 
متاسفانه با عهدشكني و خروج آمريكا از برجام نه تنها منافع 
اقتصادي اين قرارداد به روي ايران بسته شد، بلكه ناگهان با يك 
شوک مواجه شديم. صادرات اصلي ترين منبع درآمد اقتصادي 
كشور؛ يعني نفت به شدت محدود شده است. صادرات كشور 
هم به دليل سياست  هاي متغير و شايد نامتناسب داخلي مثل 
پيمان سپاري ارزي، باعث مشكالت زيادي براي صادركنندگان 
شده است.به دليل تحريم ها در شبكه حمل و نقل بين المللي، در 
حال حاضر حمل كاال به برخي مقاصد بين المللي ممكن نيست 
و مجبوريم از طريق ساير كشور ها و از طريق ترانزيت، كاال را به 
مقاصد اصلي بفرستيم. تحت تاثير چنين فضايي منابع ارزي 
مورد نياز كشور كاهش پيدا كرده و طبيعي است كه منتقدان 
هم به كليه دريافت كنندگان ارز دولتي به عنوان رانت جو در 
فضاي كسب وكار فعلي نگاه كنند. اين نگرش اشتباهي است و 
نوعي خودزني است . تجار و بازرگانان نقش تاريخي در توسعه 
 كشور داشته اند و دارند و به آنها به عنوان فرصت بايد نگريست،

 نه تهديد .

؟   طی این مدت و به دليل این مشکالت عده زیادی 
در حال ترك فضاي اقتصادي هســتند. بعضي ها هم 

سرمایه هاي خود را از این حوزه خارج مي كنند.
بله، در نهايت به نظر نمي رسد  اين سياست منجر به بهره وري 

ملي و برخورداري همه مردم از منافع ارز دولتي شود. بنابراين 
در فرايند تخصيص ارز دولتي حتما بايد تجديد نظر شود. به 
هر حال بايد بدانيم هر تصميمي كه مي گيريم، در زمان جنگ 
گسترده اقتصادي اســت. در جنگ نظامي خاكريزمان مورد 
تهاجم قرار مي گيرد و  ســرباز ما اسير و شهيد مي شود؛ اما در 
جنگ اقتصادي بنگاه اقتصادي هدف قرار مي گيرد و تاجر و 
توليد كننده ما از بين مي رود . در جنگ اقتصادي نيروهاي ما 
بيكار مي شوند و فقر به سراغ جامعه مي آيد.پس ما از فضاي يك 
جنگ نظامي به فضاي يك جنگ اقتصادي كه بسيار ويرانگرتر 
است و جنگ مزمني است و كم كم يك كشور را از پا در مي آورد، 
منتقل شده ايم. در چنين شرايطي دولت بايد بيشترين خدمات 
را به سربازان خود بدهد و سعي كند افراد و داوطلبان بيشتري را 
به حوزه تجارت دعوت كند، نه اينكه اين سرمايه هاي ارزشمند 
كه تامين مايحتاج ضروری  مردم را از سراسر دنيا بر عهده دارند 
از خود پراكنده كند. صحبت ما با دولتمردان اين اســت كه 
همان طور كه ما جنگ تحميلي را با وحدت و يگانگي و فداكاري 
و از خودگذشــتگي تاريخي ايرانيان اداره كرديم و با غيرت و 
جنگندگي يك مسلمان شيعه و زيرک موفق و پيروز هم شديم، 
حاال هم به سمت وحدت در امور اقتصادي قدم برداريم تا در 
نهايت موفق شويم در يك دوره طوالني مدت، جنگ اقتصادي 

را مديريت كنيم تا گشايشي در كارها حاصل شود.
 

؟   سامانه جامع تجارت هم گرفتاری هایی برای تجار 
به وجود آورد و حتی توليد كنندگان هم به دليل نرسيدن 
مواد اوليه توليد به مشکالت زیادی برخوردند. تجربه 

شما از برخورد با این سامانه چيست؟
در حال حاضر بخش توليد كشور در خطر است. توليدكنندگان 
مدت هاست كه نمي توانند مانند گذشته تجهيزات و مواد اوليه 
الزم را  وارد كنند. خيلي از انبارهاي ما ممكن است همچنان 
مملو از كاال و مواد اوليه باشد؛ اما بعد از ۵ نوامبر امكان واردات 
سخت تر شده است و بنادر و آمار گمركات ما نشان مي دهند 
كه واردات كاال به صورت انبوه كم شــده است. ميزان واردات 
ما نسبت به ســال ۱٣9۶ به طور ميانگين طبق آمار گمرک 
۵0 درصد كاهش پيدا كرده اســت. از اين ۵0 درصد بخشي 
كاالي مصرفي، لوكس و... بوده؛ اما بخشــي هم مواد اوليه و 
تجهيزات مورد نياز صنايع توليدي است. پس ما ممكن است 
با يك سونامي از تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي تحت تاثير اين 
جنگ اقتصادي و جهش نرخ بيكاري رو به رو شويم. از همين 
االن دولت بايد بتواند يك سال آينده را كامال تصور و سياست ها 
را معطوف به شرايط يك سال آينده كند. در شش ماه گذشته 
آشفتگي نسبي در نظام تصميم گيري و در حوزه اقتصاد كشور 
داشتيم و اميدواريم از اين به بعد با انسجامي كه پيدا شده و با 
سياست هايي كه هر روز روندی بهتر پيدا مي كند، روند اصالح 
و بهبود امور اتفاق بيفتد تا خطــرات عظيم تحريم در ماه ها و 
سال هاي آينده كمتر متوجه مردم باشد. يكي از مشكالتي كه 
در حال حاضر براي واردكنندگان وجود دارد، مشكل سامانه 
جامع تجارت است. زماني كه بنده در گمرک مناطق آزاد بودم، 
بخشي به نام كاغذبازي يا بوروكراسي هاي اداري داشتيم؛ يعني 
تقريبا ۱۵ يا 20 سال پيش زمان ترخيص كاال از گمركات بين 
يك تا دو ماه بود. بعدها با اصالحاتي كه در سيســتم گمركي 
انجام شد اين زمان بين يك تا ســه روز كاهش پيدا كرد و به 
 سطح استانداردهاي جهاني نزديك شد؛ اما در شش ماه اخير 
به دليــل تغيير مداوم سياســت ها و تغيير روزانه شــرايط، 
هر هفتــه مقــررات جديــدي در ســامانه جامــع اتفاق 
 افتاد و كار ثبت ســفارش و ارســال حواله و ترخيص كاال با 
دشواري هايي روبه رو و زمان ترخيص كاال مجددا طوالني شد.

 
؟   راهکار بهبود فضای تجــارت در چنين فضایی 
كه مشکالت و موانع آن را طی این گفتگو با هم مرور 
كردیم، چيست؟ سيســتم تجاری ما به چه سمت و 

سویی باید برود؟
ما در نحوه برخورد بخش دولتي با بخش خصوصي دو سبك 
داريم؛ يك سبك، سبك چيني اســت و يك سبك اروپايي.

سبك اروپايي بســيار مقيد به قانون اســت؛ يعني مقيد به 
رعايت مقررات و تشريفات اداري است؛ اما در عين حال كند 
و زمان بر است و اســتانداردهاي بااليي دارد. تن دادن به آن 
استاندارد ها هم بسيار سخت است. در مقابل اين يك سبك 
چيني است. شما در ويزيت شهرک هاي چين و مطالعه روند 
توسعه اقتصادي چين متوجه سطح بسيار بااليي از تساهل و 
تسامح مي شويد؛ يعني دولت فقط يك هدف دارد و آنكه بخش 
خصوصي خود به هر قيمت ممكن فعال شود و بنگاه اقتصادي 
به هر قيمت ممكن به توليد ادامه دهــد. بازار خارجي به هر 
روش ممكن به روي توليد كننده چيني باز بماند؛ اما ســبك 
اروپايي سبكي اســت كه در آن به اين دليل كه كشورهاي 
اروپايي كشورهاي توسعه يافته هستند و از سطح رفاه بااليي 
برخوردارند، برندينگ و رعايت اســتانداردها اهميت دارد؛ 
ازاين رو در واقع در ســبك اروپايي ما يك نوع كندي و اتالف 
زمان و طوالني بودن كسب مجوزهاي توليد را شاهديم؛ اما 
موقعي كه به سمت سبك چيني مي رويم، مي بينيم يك فرد 
در چين ظرف چند روز  مي تواند يك شــركت تاسيس كند، 
ظرف چند ماه يك كارخانه راه اندازی كند و ظرف حداكثر يك 
سال محصول توليدي را به كشورهاي ديگر صادرات كند. ما در 
حال حاضر نياز داريم كه سبك اروپايي را رها كنيم و به سمت 
سبك چيني روي بياوريم.سختگيري هايي كه به يك واحد 
توليدي براي گرفتن مجوزهاي توليد، بيمه تامين اجتماعي 
و براي گرفتن پايان كار صنعتي و پروانه توليد داريم، شــايد 
حتي در سوئيس و در ژاپن هم نداشته باشيم؛ يعني ما گاهي 
اداي كشورهاي اروپايي را در مي آوريم؛ در حالي كه يك كشور 
درحال توسعه هستيم. بايد به هر روش ممكن چراغ توليد را 
روشن كنيم و به توليدكننده بها بدهيم، از بخش خصوصي 
حمايت و محيط كسب وكار را تسهيل كنيم وگرنه با گذاشتن 
موانع بي شمار و اتالف زمان براي نظارت، رعايت استانداردها 
و رعايت كيفيت مورد انتظار ، باعث مي شويم كه هيچ كاري 
انجام نشود و محصولي به بازار ارائه نشود؛ چه باكيفيت و چه 
بي كيفيت.هدف بايد تشويق همه به سمت توليد و گشودن 
بازارها به سمت آزادسازي قيمت ها و تسهيل صادرات و تعامل 
 با دنيا باشد؛ كاري كه همه كشــورهاي در حال توسعه انجام 
مي دهند.  ما نيز مي توانيم.  فعال تحريم ها مانع اساسي رشد 
 و توسعه است؛ اما مي توان اثر آن را با بهبود فضاي كسب و كار 

كاهش داد .

عليرضا عباسي،  فعال اقتصادی در گفتگو با »كسب و كار«:

ارز دولتی، تجار  را  متهم  به  رانت جویی كرد
سيستم ارز دولتی يك سيستم تجربه نشده بود                            فضای اقتصادی ما سالم و رقابتی نيست                     ممكن است با سونامی تعطيلی بنگاه ها و بيكاری رو به رو  شويم 

راهكار مهار  نقدينگي
به واسطه عوامل ديگر، افزايش آن بيشــتر از حد انتظار بوده است. اين حجم از نقدينگي 
به جاي اينكه به ســمت توليد و توليدكننده داخلي روانه شود، به ســمت بازارها رفته و 
موجب گراني هاي اخير شده است. سياســت هاي بانك مركزي به عنوان متولي و مسئول 
 كنترل اين اتفاق به دليل ناكارآمدي مفيد واقع نشده و افزايش گراني ها در بازار رقم خورده
 است.اين موضوع به وجودآورنده بحران است. ما هم رشد نقدينگي را داريم و هم اين حجم از 
نقدينگی سيال شده كه اين دو در كنار هم توانسته اند اقتصاد كشور را از مسير خود منحرف 
سازند. به عبارت دقيق تر در كشور ما عالوه بر رشد باالي نقدينگي، حجم بيشتر نقدينگي 
به شدت سيال شده است. در اين شرايط ديگر كمتر كسي تمايل خواهد داشت پول خود را 
در بانك  بگذارد و بيشتر مردم به دنبال خارج كردن آن هستند. اين بحران است كه افزايش 
نقدينگي سرگردان را موجب مي شــود و اقتصاد و بازار را دچار نابه ساماني مي كند؛ همين 
شرايطي كه امروز شاهد آن هستيم. بنابراين متولي امر بايد اقدام سريع براي كنترل آن به كار 
گيرد؛ در غير اين صورت نمي توان گراني و كمبود كاال را در بازار كنترل كرد. بايد در گام نخست 
مشكالت سيستم بانكي حل و فصل شود. به دقت كه بنگريم اول و آخر اين مشكالت؛ يعني 
همين نقدينگي سرگردان به ضعف سيستم بانكي بازمي گردد. بنابراين مي توان در نخستين 
قدم براي مهار نقدينگي، مشكالت بانكي را حل كرد كه اگر ايرادات نظام بانكي حل شود، رشد 
نقدينگي تداوم نخواهد داشت و قطعا بحران هم تشديد نمي شود. در غير اين صورت براي 
سال آينده نمی توان تصوير روشني از اقتصاد ارائه كرد. دولت هم در اين بين مي تواند با افزايش 
 ذخاير قانوني بانك ها و انتشار اوراق مشــاركت بلندمدت به بانك ها اجازه دهد در حل اين 

مشكالت سريع تر  عمل كنند. 

ررررر ررررررر

 فضاي كسب وكار داخلي 
كه مدیریت آن با دولت 

است را اگر در حالت 
عادي با سال 95 و 96 كه 

بعد از برجام بوده، مقایسه 
كنيم، به شدت مسموم 
شده است؛ یعني اینکه 

فضایي تحت عنوان 
نظارت بر بازار به وجود 

آمده كه نتيجه آن دخالت 
در بازار، ترساندن تجار و 

 فراري دادن
 سرمایه  ها  از كشور و 

كم كردن انگيزه تجار و 
بازرگانان قدیمي به ادامه 
فعاليت است. در واقع در 

شش ماهه گذشته هم 
منطق تجارت زیر سوال 

رفته است، هم تجارت 
سخت تر شده و هم برخي 
نگران برخوردهاي قضایي 

و امنيتي هستند. این 
سه ضلع مثلث در نهایت 

منجر به كاهش واردات 
شده است و این روند 

كاهشي واردات اگر به این 
شکل ادامه پيدا كند، به 

كمبود برخي كاالها منجر 
خواهد شد

زمانی كه ما استقالل 
تصميم گيري را از تجار 

و بازرگانان مي گيریم 
و به آنها امر و نهي هاي 

غيرمنطقي مي كنيم 
كه با بازار سازگار 

نيست، در نهایت باعث 
كاهش انگيزه واردات و 

نپذیرفتن ریسك تجاري 
و خروج سرمایه داران و 
فعاالن بخش حوزه هاي 

تامين كاال با ارز دولتي از 
بازار خواهد شد. به همين 

دليل بسياري از تجار و 
واردكنندگاني كه با ارز 

دولتي كاال وارد كرده اند، 
اميدوارند این ارز حذف 

شود و می گویند اي كاش 
ما بتوانيم در نظام منطق 

بازار و بازار آزاد با یك 
سيستم رقابتي كاال را 
بفروشيم و مدام از این 

نگران نباشيم كه هر 
لحظه ممکن است مورد 

برخورد امنيتي، قضایي، 
نظارتي قرار بگيریم
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