
رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: در حال حاضر ۲۰ میلیون 
نفر در بافت فرسوده و آســیب پذیر زندگی می کنند و سازمان 
نظام مهندســی باید کمک کند تا احیای بافت فرسوده هر چه 

سریع تر و قوی تر انجام شود.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، سعید ســعیدیان با بیان 
توضیحــات جامع و کامل در مورد ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان و اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران، خواســتار تعامل و همراهی بیشتر نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: 
بیش از ۲۵ سال از عمر قانون نظام مهندسی ساختمان کشور 

می گذرد و در حال حاضر این قانون نیاز به بازنگری و اصالح دارد.
بهمن مؤمنی مقدم، عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و مدیر 
اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با بیان شرایط 
فعلی اقتصادی کشور، به کمبود منابع مالی و سرمایه های انسانی 
اشاره کرد و گفت: در شرایط موجود چاره ای جز تقویت بخش 

خصوصی، انجمن ها و تشکل های صنفی و حرفه ای نداریم.
وی همچنین بابیان ظرفیت های عظیم نیروهای سازندگی در 
کشور، آمادگی ســازمان نظام مهندسی ساختمان را به منظور 

همکاری های بیشتر با مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
عضو هیئت رئیسه ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و 
هیئت رئیسه شورای مرکزی با اشــاره به لزوم بازنگری قانون 

نظام مهندسی افزود: موفقیت در امور درگروی مشارکت و همدلی 
همه سازمان های مرتبط با موضوع است و نظرخواهی از ارکان 
مربوطه، نظیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به 

نتیجه، کمک خواهد کرد.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به موضوع 
معیشت مهندسان و فارغ التحصیالن رشته مهندسی پرداخت 
و با اشاره به رکود حوزه مســکن گفت: با یک مدیریت صحیح، 
می توان هم از فروش فضای سبز شهری جلوگیری و هم مشکل 

مسکن را در کشور حل کرد.
کوچی، همچنین توان مهندسان را برای ارائه خدمات و صادرات 
خدمات فنی، مهندسی بسیار باال عنوان کرد و گفت: در بحث 

صادرات نظام مهندســی وزارت امور خارجه نقش مهمی دارد 
به طوری که می تواند شرکت های صادرکننده را مورد حمایت 

قرار دهند.
وی نقش سفرای کشورمان در کشــورهای دیگر را مؤثر عنوان 
کرد و افزود: در حال حاضر سفرای کشورمان در بخش سیاسی 

متمرکز هستند و باید بخش اقتصادی را هم فعال کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اینکه برخی تصور 
کنند نظام مهندســی ابزاری برای وزارت راه و شهرســازی و 
یا شهرداری ها می باشد، اشتباه اســت و کمیسیون عمران از 
استقالل نظام مهندسی دفاع می کند و البته انتظار ما از سازمان 
نظام مهندسی این است که کیفیت ساخت وساز را بتواند افزایش 

دهد چراکه در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر در بافت فرســوده و 
آسیب پذیر زندگی می کند و سازمان نظام مهندسی باید کمک 

کند تا احیای بافت فرسوده هر چه سریع تر و قوی تر انجام شود.
احمد جباری دبیر اول کمیسیون عمران با اشاره به فعالیت انجام 
شده در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و آموزش های الزم 
برای ارتقا پایه مهندســان پیشنهاد کرد که یک کمیته مشترک 
بین سازمان نظام مهندســی و دبیرخانه دائمی تشکیل و در این 
کمیته نمایندگان کمیسیون عمران و سازمان حضور داشته باشند 
تا بتوانند از توان حمایت مجلس در پیشــبرد کار و توسعه صدور 
خدمات مهندسی و توسعه اقدام کنند. همچنین جلسات مشترکی 

نیز در این رابطه پس از همکاری های الزم تشکیل شود.

سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: با دستور سعید نمکی 
وزیر بهداشت و در راســتای مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر خرید واکسن کووید ۱۹ از ساز و کار کواکس، با 
هماهنگی های انجام شده از سوی اداره کل همکاری های بین 
المللی وزارت بهداشت، توافقنامه ای از سوی محمدرضا شانه 
ساز رییس ســازمان غذا و دارو امضا و به اتحادیه بین المللی 

واکسن، ارسال شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
کیانــوش جهانپور افــزود: گام بعدی پس از امضا و ارســال 
توافقنامه، تامین پیش پرداخت الزم تــا ۱۸ مهر مطابق با ۹ 

اکتبر ۲۰۲۰ است که قاعدتا بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به تامین این مرحله اقدام خواهد کرد؛ همچنین 
در راســتای دستور ســعید نمکی وزیر بهداشــت در جهت 
استفاده از منابع ارزی کشورمان در برخی کشورهای آسیایی، 
هماهنگی ها و مذاکرات متعددی با وزارت امور خارجه و طرف 

خارجی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: اتحادیه بین المللی واکسن به منظور برجسته 
کردن ابعاد بین المللی خرید واکسن کووید ۱۹، فهرستی از 
دولت های مشارکت کننده در ســاز و کار کواکس را منتشر 
کرده که جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از این کشورها است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: برای سالمت 
انســان ها به دور از هرگونه تبعیض و یکســونگری و تحریم 
ظالمانه، نگاه علمــی به مدیریت پاندمی، اولویت ســالمت، 
مشارکت مردم، مسوولیت مشــترک و همکاری بین بخشی 
و بین المللــی، رویکرد همه جانبه، توجه بــه مولفه ها و آثار 
اجتماعی و اقتصادی بیمــاری و همچنین تعهد حکومت ها 
و رهبران کشــورها، مهمترین ابزار مقابله جهانی با پاندمی 

کرونا است.
جهانپور یــادآور شــد: در راه مقابله با کرونــا، فعاالن عرصه 
سالمت از بهورزان و مراقبان سالمت تا پرستاران پیراپزشکان 

و پزشکان و همه کارکنان سالمت، به عنوان خط مقدم دفاع 
از سالمت عمومی، بیشترین فشار را متحمل شدند و باید در 
مقابل ایثار و جانفشانی همه مدافعان سالمت به ویژه شهدای 
عزیزی که جان خویش را فدای سالمت مردم کردند، تعظیم 

کنیم.
وی گفت: تالش همگانی در عرصه تولید واکســن کووید ۱۹ و 
دسترسی همزمان، عادالنه و به دور از تبعیض به واکسن های 
احتمالی که توسط ســاز و کار کواکس با مشــارکت سازمان 
جهانی بهداشت، اتحادیه جهانی واکسن و سایر نهادهای بین 
المللی مدیریت می شود و پیوستن جمهوری اسالمی ایران به 

این ساز و کار در کنار بیش از ۱۸۰ کشور جهان، درس دیگری 
در پاندمی کرونا است که برای مقابله با مشکالت جهانی، راهی 

به جز همکاری و مشارکت جهانی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، ســازمان جهانی بهداشــت در هماهنگی با 
گروهی از ائتالف جهانی واکسن موسوم به »گاوی« و ائتالف 
برای نوآوری های آمادگی همه گیری )CEPI(، سازوکاری را 
موسوم به کواکس برای اطمینان بخشی درمورد توزیع عادالنه 
تر واکســن کووید – ۱۹ ایجاد کرده است. اما این سازوکار به 
جمع آوری وجوهات مالی برای تامین واکسن ۹۲ کشور کم 

درآمد و اقتصادهای دیگر نیاز دارد.

طبق تصمیم شورای رقابت که به خودروسازان اجازه 
داده هر ســه ماه یکبار با توجه بــه تغییرات قیمتی، 
هزینه های تولید و همچنین با توجه به نرخ تورم بخشی، 
قیمت محصوالت خود را در صورت تایید افزایش دهند، 
اکنون قیمت هفت محصول گروه صنعتی ایران خودرو 

برای فصل پاییز جاری مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، براساس دعوتنامه های ارسال شده از 

سوی گروه صنعتی ایران خودرو برای تسویه حساب 
محصوالت این شــرکت با موعد تحویل مهر، قیمت 
هفت محصول آن برای سه ماهه سوم امسال مشخص 

شده است.
براین اساس پژو ۲۰۷ )پانوراما( با قیمت جدید ۱۵۸ 
میلیون و ۸۷۰ هزار تومــان، پژو پارس LX با قیمت 
جدید ۱۰۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه 

سوز ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار 
۱۰۴ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و تیپ ۲ آن با قیمت 
جدید ۸۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، پژو پارس سال 
به ارزش ۹۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومــان و پژو ۴۰۵ 
SLX  با قیمت جدید ۸۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان 
در سه ماه سوم سال جاری تعیین قیمت شده و عرضه 

خواهند شد.

وزارت دادگستری آمریکا پیشــنهادی را در خصوص 
بازبینی قانون مصونیت حقوقی پلتفرمهای آنالین مانند 
گوگل به کنگره ارایه کرد. به گزارش ایســنا، همچنین 
دونالد ترامــپ، رییس جمهور آمریکا روز چهارشــنبه 
با ویلیام بار، دادستان کل کشــور برای صحبت درباره 
جانبداری ضد محافظه کارانه شرکت های فناوری دیدار 
کرد. دولت ترامپ اعالم کرده که موضوع جانبداری ربطی 
به آزادی بیان ندارد بلکه شرکت های فناوری قوانین کشور 
را نقض کرده و شیوه های کسب و کار فریبکارانه ای دارند.

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: پیشــنهادهای وزارت 
دادگستری آمریکا شــامل ملزم کردن این شرکت ها 

برای مدیریت محتوا و نظارت بر آن به منظور برخورداری 
از مصونیت حقوقی اســت. قانونگذاران جمهوریخواه و 
دموکرات به دنبال تغییراتی در قانون مصونیت حقوقی 
شرکت های اینترنتی هســتند اما در مورد این رویکرد 
توافق نظر ندارند. کنگــره فعلی احتماال در فاصله چند 
هفته تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بعید 

است تغییراتی در این خصوص را تصویب کند.
تالش برای بازبینی بخش ۲۳۰ قانــون رعایت اخالق 
در ارتباطات همزمان با آماده شدن وزارت دادگستری 
برای انجام یک شکایت ضد انحصارطلبی علیه گوگل در 
راستای مقابله با قدرت غول های فناوری، دنبال می شود.

بخش ۲۳۰ این قانون به وب ســایتهایی نظیر گوگل و 
فیس بوک اجازه می دهد بابــت محتوایی که کاربران 

ارسال می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند.
وزارت دادگستری در ژوئن نخســتین دور اصالح این 
قانون را پیشــنهاد کرده بود و دولت ترامپ کمیسیون 

ارتباطات فدرال را وادار کرد به بررسی تغییرات بپردازد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، پس از این که توییتر برای 
پستهای ترامپ فکت چک و هشدار گذاشت، اقدامات 
اخیر دولــت مایه نگرانی دموکراتهــا و جامعه حقوقی 
 در خصوص تالش رییس جمهــور آمریکا برای تنبیه 

پلتفرم های اینترنتی شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که تولید سیگار 
در پنج ماهه اول امســال ۱۲.۴ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشته، اما صادرات این محصول 

با افزایش ۱۸۴ درصدی مواجه بوده است..
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار در پنج ماهه اول 
امسال ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده 
که نسبت به تولید ۱۹ میلیارد و ۷۹۰ میلیون نخ در پنج 

ماهه اول سال گذشته ۱۲.۴ درصد کاهش داشته است.
در پی این کاهش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف 
در پنج ماه ۲۷ میلیارد و ۸۰ میلیون نخ برآورد شــده، 

برآورد قاچاق ســیگار هم ۶۳.۲ درصد افزایش، از چهار 
میلیارد و ۵۱۰ میلیون نخ سیگار در پنج ماهه اول سال 
قبل به هفت میلیارد و ۳۶۰ میلیون نخ سیگار در مدت 

مشابه امسال رسیده است.
در میانه تیــر ماه، رئیــس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصــوالت دخانی از 
عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت طی 
سه ماه قبلش خبر داد و گفت که این مسئله باعث شده 
تولید هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی 

متوقف شود.
او همچنین هشدار داده بود که ادامه این وضعیت و عدم 

تخصیص ارز به مواد اولیه این صنعــت تا یک ماه بعد 
می تواند همه واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند. 
البته اوایل مرداد مــاه عطااهلل معروفخانی، رئیس مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور، از حل شدن 
بخش عمده مشــکل تامین مواد اولیه واحدهای تولید 

سیگار خبر داد.
همچنین آمارها نشــان می دهد که از ابتدای امسال تا 
پایان مرداد ماه صادرات سیگار با افزایش ۱۸۴ درصدی 
به ۷۱ میلیون نخ رسیده اســت. این در حالی است که 
صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ میلیون 

نخ بوده است.

تقویت شاخص دالر باعث شد تا قیمت جهانی طال به 
افت خود ادامه دهد و به پایین ترین سطح در ۲ ماه اخیر 
برسد. سرمایه گذاران همچنین منتظر اعالم گزارش 

هفتگی بیکاری آمریکا در ادامه روز گذشته هستند.
به گزارش سی ان بی ســی، روز پنج شــنبه، تقویت 
شاخص دالر باعث شد تا قیمت جهانی طال به افت 
خود ادامه دهد و به پایین ترین سطح در ۲ ماه اخیر 

برسد. سرمایه گذاران همچنین منتظر اعالم گزارش 
هفتگی بیکاری آمریکا در ادامه روز گذشته هستند.

تا ساعت ۱۰:۴۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر 
اونس طال در بورس لندن ۱۱.۹۴ دالر یا ۰.۶۴ درصد 
افت کرد و به ۱,۸۵۱.۶۱ دالر رسید. این پایین ترین 

قیمت طال از ۲۲ جوالی تا کنون است.
قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا تا این لحظه 

۶.۲۰ دالر یا ۰.۳۳ درصد افت کرد و به ۱۸۶۲.۲۰ دالر 
رســید. قیمت دالر در معامالت روز گذشته تقویت 
شد و به حدود باالترین سطح در ۸ هفته اخیر رسید. 
شــاخص دالر در برابر ارزهای مهم جهان در ۹۴.۴۰ 
واحد قرار گرفت. تقویت دالر باعث می شود قیمت طال 
برای دارندگان ارزهای دیگر گران تمام شده و تقاضای 

جهانی آن کاهش یابد.

ایران به توافق نامه خرید واکسن کرونا پیوست

قیمت ۷ محصول ایران خودرو برای عرضه در پاییز مشخص شد

صادرات سیگار تقریبا ۳  برابر شداقدام ترامپ برای کاهش مصونیت حقوقی شرکت های اینترنتی

 قیمت جهانی طال تا پایین ترین سطح ۲ ماهه افت کرد
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جهش 600  تومانی نرخ دالر 

اعالم اسامی ۱۲ دستگاهی 
که با سازمان امور مالیاتی 

همکاری نداشتند

 یورو در نیمه کانال 
۳۲ هزار تومان

یک میلیارد 
دالر گواهی 
ارزی صادر 
شد 

همتی:

با بروز موج  جدید 
کرونا  برخی 

محدودیت ها را 
اعمال می کنیم
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

یکه تازی تورم
 با حمایت دولتی از بورس 

به اسم تولید 
به کام سودجویان

مهــم ترین اولویــت بانک 
مرکــزی در حــال حاضر 
کنترل رشد نقدینگی و تورم 
است. مصوبه ای وجود دارد 
که بانک مرکزی را از انتشــار آمار معاف می کند. 
 این در حالی اســت که بانک مرکزی به مراکزی 

که مکاتبه می کنند...

  کامران ندری، اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
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اختالف 500 درصدی 
قیمت  میوه   از باغ 

تا  مصرف کننده

افت ۹ درصدی تجارت 
ایران و اتحادیه اروپا

تورم نیمه اول امسال باالترین تورم در شش ماهه اول 30 سال گذشته شد

ناتوانی  دولت  در مهار  تورم
صفحه4

صفحه3

زمین گیر شدن  تولید
  با   سود جویی   بانک ها 

وزیر کشور  دستور  حل  مشکالت  واحدهای  تولیدی  مشکل دار  و  بحرانی  را  داد

اختالف قیمت محصول از مزرعه تا مغازه به حدی 
باالست که میوه و صیفی با چندبرابر نرخ واقعی به 
دست مصرف کننده می رســد. براساس نرخنامه 
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، متوسط 
اختالف قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار با 
میانگین قیمت های سطح شهر، ۴۰ درصد است. 
این در حالی اســت که معاون باغبانی وزیر جهاد 
کشاورزی از اختالف ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت 
میوه از باغ تا مصرف کننده نیز انتقاد کرده اســت. 
محمد علی طهماسبی درباره اینکه چرا قیمت میوه از 
باغ تا مصرف کننده چندین برابر گران می شود، گفت: 

متاسفانه این مسئله...

طی ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰، تجارت کاالیی ایران 
و اتحادیه اروپا معادل ۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون یورو 
بوده که نســبت به مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ افت 
بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده اســت. معاونت 
بررسی های اتاق بازرگانی در گزارشی به بررسی روند 
تجارت ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. براساس 
این گزارش؛ طی ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰، تجارت 
کاالیی ایران و اتحادیه اروپا معادل ۲ میلیارد و ۶۴۹ 
میلیون یورو بوده که نســبت به مدت مشابه سال 
۲۰۱۹ افت بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده است. 
طی این هفت ماه تنها در ماه ژانویه تجارت ایران با ۲۷ 
کشور اتحادیه اروپا در سطح قابل توجهی باالتر از ماه 
مشابه سال ۲۰۱۹ قرار داشته است. در ماه های بعد 

به دلیل شیوع گسترده کرونا...

رئیس کمیسیون عمران عنوان کرد

۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند



اقتصاد2
ایران وجهان

در جلسه رییسان کمیته های ستاد ملی 
مقابله با کرونا؛

روحانی: با بروز مــوج  جدید کرونا 
برخی محدودیت ها را اعمال می کنیم

رییس جمهوری گفت: در صورت عدم رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی و بروز موج های جدید 
کرونا در جامعه، ناچار به اعمال برخی محدودیت ها 
خواهیم بود. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه 
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: 
اگر چه ممکن اســت برخی طرح ها در این حوزه 
با تاخیر یا با تنگناها اجرا شود، اما مردم و به ویژه 
کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد 
داد در این حوزه، کادر سالمت کشور تحت فشار 
قرار گیرند. رییس جمهوری در عین حال تاکید 
کرد که تامین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری 
سازمان برنامه و بودجه است و در مقابل، مردم نیز 
شایسته است دستورالعمل های بهداشتی را برای 
حفظ سالمتی خود و جلوگیری از فرسودگی کادر 

درمانی کشور، به طور دقیق رعایت کنند.
روحانی با توجه به شیوع مجدد بیماری در برخی 
مناطق کشــور اظهارداشــت که این روند نشان 
می دهد متاســفانه انتظار کادر درمان فداکار از 
برخی مردم عزیز کشــورمان برای رعایت دقیق 

دستورالعمل های بهداشتی برآورده نشده است.
رییس جمهوری تاکید کرد کــه دولت از ابتدای 
شــیوع بیماری کرونا، فــارغ از همــه تنگناها و 
محدودیت های اقتصادی ناشــی از تحریم های 
ظالمانه، تامین نیازهای بخش ســالمت و کادر 
درمان را به عنوان رزمنــدگان خط مقدم مقابله 
با بیماری کرونا، در اولویت قرار داده اســت و این 
سیاســت همچنان تداوم خواهــد یافت. رییس 
جمهور با بیان اینکه همچنــان طبق ارزیابی ها، 
سفرهای تابســتانی برون شــهری، ترددهای 
غیرضروری درون شهری و فشار بر سیستم حمل 
و نقل عمومی به ویژه خطوط مترو و عدم رعایت 
دقیق دستورالعمل های بهداشتی، از جمله دالیل 
شیوع بیماری کرونا است، گفت: کمیته های درمان 
و امنیتی و اجتماعی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، ضروری است که با جدیت و قاطعیت برای 
اجرای دقیق پروتکل ها در حوزه اجتماعی، درمانی 

و اطالع رسانی اقدامات موثری انجام دهند.
روحانی به کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا 
دستور داد با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای کشور و 
با یک برنامه ریزی دقیق آموزش و اطالع رسانی در 
حوزه رعایت پروتکل ها و تغییر سبک زندگی مردم 

در دوران مبارزه با کرونا، وارد عمل شود.
رییس جمهوری همچنین از کمیته های امنیتی- 
اجتماعی و درمان نیز خواست با تشدید نظارت ها، 
برای کسانی که عامدا و علیرغم تذکرات چند باره 
همچنان از عمل به دستورالعمل های بهداشتی طفره 
می روند و سالمت خود و جامعه را به خطر می اندازند، 
اعمال مجازات و از جمله معرفی به افکار عمومی را 
در دستور کار قرار دهند. روحانی با تاکید بر نظارت 
دقیق تر کمیته امنیتی – اجتماعی بر سیستم حمل 
و نقل در سفرهای درون و برون شهری گفت: دریافت 
نقدی و ایجاد صف های طوالنی پرداخت عوارض 
در اتوبان ها و آزاد راه ها می تواند در کنار تلف کردن 
وقت مردم در صف های ایجاد شــده برای پرداخت 
عوارض، روند شیوع بیماری را هم تشدید کند که به 
طور جدی الزم است در این روند، تجدید نظر شود. 
رییس جمهور در ادامه اظهارداشت: با وجودی که 
تمامی کشورها در روند مقابله با بیماری کرونا به این 
نکته کلیدی رسیده اند که ایجاد محدودیت نه تنها 
تضمین کننده مصونیت نیست، بلکه می تواند زندگی 
مردم را دچار اختالل کند اما چنانچه با عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، دچار موج های جدید 
این بیماری در جامعه بشویم، ناچار به اعمال برخی 

محدودیت ها خواهیم بود.
روحانی با تاکید بر نقش اصلــی و محوری مردم 
در مقابله با کرونا گفت: با همه آمادگی های ستاد 
مقابله با کرونا و برنامه ریزی هایی که برای مقابله با 
موج های بعدی این بیماری در کشور انجام شده، 
این نکته نباید فراموش شود که در کنار مجریان و 
مسووالن، مردم محور اصلی مقابله با کرونا هستند.

رییس جمهور با اشــاره مجدد به اهمیت رعایت 
دســتورالعمل ها بویژه در فصل کنونی و احتمال 
همزمانــی بیماری کرونــا با ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا گفت که عامــل اصلی مصونیت، رعایت 
دســتورالعمل ها و مراقبت های بهداشتی است 
و استفاده از واکســن تنها می تواند یک مصونیت 
نسبی ایجاد کند. روحانی در ادامه به گزارش هایی 
در خصوص عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در چند نقطه محدود از ســوی شرکت کنندگان 
در مراسم عزاداری ها اشاره کرد و افزود: این عدم 
رعایت، روند شیوع بیماری را سرعت می بخشد که 
باید در مراسم عزاداری اربعین و ماه صفر نظارت ها 

در این عرصه تشدید شود.

خبر

طی ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰، 
تجارت کاالیی ایران و اتحادیه 
اروپا معادل ۲ میلیارد و ۶۴۹ 
میلیون یورو بوده که نسبت 
به مدت مشــابه سال ۲۰۱۹ 

افت بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده است.
معاونت بررســی های اتاق بازرگانی در گزارشــی به 
بررسی روند تجارت ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. 
براساس این گزارش؛ طی ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰، 
تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا معادل ۲ میلیارد و 
۶۴۹ میلیون یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰۱۹ افت بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده است. طی 
این هفت ماه تنها در ماه ژانویه تجارت ایران با ۲۷ کشور 
اتحادیه اروپا در سطح قابل توجهی باالتر از ماه مشابه 
سال ۲۰۱۹ قرار داشته است. در ماه های بعد به دلیل 
شیوع گسترده کرونا و تشــدید تحریم ها علیه ایران 
تجارت ایران با این منطقه در سطحی پایین تر از مدت 
مشابه ســال ۲۰۱۹ قرار گرفته است.  کمترین میزان 
تجارت ایران با اتحادیه اروپا در هفت ماه ۲۰۲۰، مربوط 
به ماه آوریل و بیشــترین آن مربوط به ماه ژوئن است. 
بیشترین کاهش ماهانه تجارت ایران با این منطقه نیز 
در جوالی با کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش تجارت 

خارجی رخ داده است.

صادرات ایران به اتحادیه اروپا
صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۷ ماه منتهی به جوالی 
۲۰۲۰ حدود ۴۴۰ میلیون یورو رقم خورده که نسبت به 

مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته 
است. طی این هفت ماه؛ در دو ماه نخست صادرات ایران 
به اروپا نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۹ با رشد همراه بوده 
اما پس از آن تا ماه ژوئن در سطح کمتر از سال ۲۰۱۹ قرار 
گرفته اســت. با این وجود در ماه جوالی صادرات ایران 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ از رشد یافته و با رشد 

بیش از ۵۲ درصد همراه بوده است.
کمترین ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در هفت ماه 
۲۰۲۰، مربوط به آوریل و بیشترین آن مربوط به جوالی 
است. بیشترین کاهش ماهانه ارزش صادرات ایران به این 

منطقه نیز در آوریل با حدود ۶۵ درصد رخ داده است.

صادرات غیرنفتی ایران
روند صادرات غیرنفتی ایران بــه اتحادیه اروپا طی هفت ماه 
سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ تقریبا همانند روند کل صادرات کاالهایی 
است طی ۷ ماه ۲۰۲۰ صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. 
بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا مربوط 
به ژانویه ۲۰۲۰ با ۷۶ میلیون یورو و کمترین سطح مربوط به 

آن به آوریل این سال ۱۹.۸ میلیون یورو بوده است.

واردات ایران از اتحادیه
طی ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش واردات ایران از 

اتحادیه اروپا ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون یورو بوده که با افت 
بیش از ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
همراه شده است. طی این مدت به غیر از ماه ژانویه، در 
سایر ماهها ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ در ســطح کمتری است. روند 
واردات ایران از اتحادیه اروپا طی ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰ 
علی رغم نوسانات جزئی تقریباً ثابت بوده است. بیشترین 
کاهش ماهانه ارزش واردات ایران از این منطقه در جوالی 

۲۰۲۰ با حدود ۲۹ درصد کاهش رخ داده است.

۵ شریک عمده
طی هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰، در میان کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، ایران بیشــترین ارزش تجارت را با 
آلمان داشته است. به طوری که حدود ۴۱ درصد از کل 
ارزش تجارت اروپا ایران با اتحادیه اروپا طی این بازه زمانی 

مربوط به کشور آلمان است.
ایتالیا، هلند، اســپانیا و فرانسه نیز ســایر شرکای 
عمده تجاری ایران در اتحادیه اروپا هســتند که به 
ترتیب ســهم های ۱۵ درصد و ۱۱ درصد ،  ۶ درصد 
و ۶ درصد از کل ارزش تجارت ایران با این منطقه را 
دارا می باشند. طی ۷ ماه نخست ۲۰۲۰ ارزش تجارت 
ایران با آلمان و هلند نسبت به مدت سال گذشته رشد 
داشته؛ این در حالی است که در ایتالیا و فرانسه ارزش 
تجارت با کاهش همراه بوده است و در اسپانیا تغییری 

نداشته است .
تجارت ایران با کشور فرانســه حدود ۳۷ درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ کاهش داشته که در میان 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشــترین افت را داشته 

است.

در ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰؛

افت ۹ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا

برای ترخیص مواد اولیه کارخانجات
یک میلیارد دالر گواهی ارزی 

صادر شد 
رئیس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه کنترل 
نقدینگی و مهار تورم مهمتریــن قدم در بهبود و 
اصالح کالن اقتصادی است،از صدور یک میلیارد 
دالر گواهــی ارزی بــرای ترخیص مــواد اولیه 

کارخانجات از گمرک خبر داد.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پســتی 
اینستاگرامی نوشت: شبکه بانکی کشور در  کنار 
خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش های تولید 
و خدمات، دارای اشکاالت و ضعف هایی است که در 
روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی 
قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک ها 
بایستی انصاف را رعایت کرد، باید به بانک ها کمک 
کرد که این مســیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی 
کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصالح 
نظام بانکی، نحوه امهال و محاسبه سود بر اساس 
مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به 

طور جدی دنبال اصالحات بیشتر است.
وی افزود: بانــک مرکزی برای کنتــرل ترازنامه 
خود و مهار تــورم چاره ای جز مقاومــت در برابر 
خواسته هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، 
ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص های ارزی 
صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی تردید 
کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود 

و اصالح کالن اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکــزی در ادامه گفت: در کنار 
کنترل پایه پولــی اعمال سیاســت های کالن 
احتیاطی در دســتور بانک مرکزی است. یکی از 
ابزارهای مهم این سیاســت، اعمال محدودیت 
و کنترل رشد ترازنامه بانک هاســت که در کنار 
مجموعه دیگری از سیاست های کالن احتیاطی 
اعمال خواهد شد تا ثبات سیســتم مالی و پولی 

استحکام بیشتری پیدا کند.
همتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: حدود 
یک ماه از موافقت بانک مرکــزی برای ترخیص 
کاالهای اساسی انباشته شده در گمرک می گذرد 
و امروز در جلسه دولت مجدد بر آن تأکید کردم. 
در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شــده در 
گمرک، بر اســاس اعالم وزارت صنعت و گمرک 
که در صف تخصیص ارز بودن، معادل یک میلیارد 
دالر گواهی ارزی صادر شده است. در مورد بقیه 
کاالهای انباشته شده در گمرک به محض اعالم 
لیست ثبت سفارش های مرتبط به فوریت تعیین 

تکلیف خواهند شد.

مهلــت پرداخــت وام ودیعه 
مسکن تمدید شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای از تمدید پرداخت 
وام ودیعه مسکن خبر داد.

بانک مرکــزی در بخشــنامه ای، تمدید مهلت 
پرداخت وام های ودیعه اجاره مســکن، مشاغل و 
کسب وکارها و حوزه های حمل ونقل آسیب دیده از 

کرونا را به بانک های عامل ابالغ کرد.
در این بخشنامه جزء )۶( بند )ب( از مصوبات سی و 
هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۹   
شــهریور ماه ۱۳۹۹ در خصوص تمدید پرداخت 

تسهیالت کرونایی به شرح زیر ابالغ شده است:
پرداخت وام به مشاغل و کسب وکارها و حوزه های 
حمل و نقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه 

امسال تمدید می شود.
همچنین به موجب مصوبه یاد شــده، پرداخت 
وام های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی ماه سال 

۱۳۹۹ تمدید می شود.

جهش 600  تومانی نرخ دالر 
 یورو در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان

صرافی های بانک ها از صبح پنج شنبه،سوم مهرماه، 
قیمت دالر را برای فروش به مردم ۲۷ هزار و ۸۰۰ 
تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز گذشته ۶۰۰ 

تومان افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، صرافی های بانک ها از صبح پنج 
شنبه، ســوم مهرماه، قیمت دالر را برای فروش 
به مردم ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرده اند که 
نسبت به روز گذشته ۶۰۰ تومان افزایش داشته 
است. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۲۷ هزار 

و ۷۰۰ تومان خریداری می کنند.
بر همین  اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو 
در صرافی های بانک ها، ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم 
شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این 

صرافی ها ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.
گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با 
داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به 
نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دالر آمریکا 

به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.

اخبار
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وزارت نفت ترجیح مــی دهد حدود ۹ میلیون تن 
LPG در خط لوله بســوزد، اما ســهمی در سبد 
سوختی کشور به آن اختصاص ندهد. به نظر می 
رسد این مجموعه در ســال پایانی خود ناگهان به 

اهمیت CNG پی برده است.
به گزارش مهر، وزیر نفت بارها تاکید کرده است که 
جایگزین بنزین در سبد سوختی کشور، گاز سی ان 
جی است. درهمین راستا نیز شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی بیش از یک سال است 
که به طور محسوسی اقدام به توسعه ظرفیت های 
صنعت سی ان جی کرده است. این در حالی است 
که از سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید با وزارت بیژن 
زنگنه آغاز شــد، خبری از چنین اهتمام جدی در 
توسعه ظرفیت های این صنعت نبود. افزایش تولید 
گاز از پارس جنوبی و در پی آن رشد تولید گاز سی 
ان جی، که البته ناگزیر به تولید است، اصلی ترین 
دلیلی است که کارشناسان از آن به عنوان انگیزه 
وزارت نفت برای تمرکز روی توسعه صنعت سی ان 

جی طی حدود یک سال اخیر، یاد می کنند.
در میان آفت دیگری بنام تحریم های خرید نفت و 
البته سایر مشتقات آن مانند ال پی جی موجب شد 
تا صادرات این فرآورده ارزشمند به چالش بخورد. 
 LPG با توجه به اینکه ساالنه حدود ۶ میلیون تن
صادر می شــود و مصرف داخلی آن ۲ میلیون تن 
است؛ با رسمی کردن اتوگاز در سبد سوخت کشور 
از ســوختن ۹ میلیون تنی LPG در خطوط لوله 
گاز و فلرها جلوگیری می شود. همچنین مطالعه 

وضعیت اســتفاده از اتوگاز در کشورهای مختلف 
نیز نشان دهنده مزایای زیاد این سوخت در حمل 
و نقل اســت. از جمله مزایای قابــل ذکر می توان 
آلودگی بســیار کم آن نســبت به بنزین و دیزل، 

پیمایش زیاد، اقتصادی بودن و … را بر شمرد.
وزارت نفت در شرایطی اقدام به صفر کردن مصرف 
اتوگاز از ۰.۰۱ درصد سهم ســبد سوخت کشور 
کرده اســت که با توجه به تولید فعلی ساالنه ۱۷ 
میلیون تن LPG و شرایط تحریم و عدم صادرات 
کامل تولید مازاد بر مصــرف، چاره ای جز مصرف 
LPG در خــودرو و مصرف در پتروشــیمی های 
PDH نیست. از طرفی با توجه به زمانبر بودن راه 
اندازی واحدهای PDH گزینه ارجح منبع مصرف 
LPG مازاد کشور خودروها هستند. زیرا هم فراهم 
آوردن زیر ساخت های الزم برای مصرف LPG به 
عنوان اتوگاز آسان تر و در دسترس تر است و هم 

نیاز به زمان زیادی برای آن نیست.

ارجحیت صادرات بنزین بجای گاز!
محمد رضایی، مدیر پژوهش و فناوری شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی چندی 
پیش طی مصاحبه ای گفت: اگر قرار باشد به جای 
۲۰ میلیون مترمکعب سی ان جی، بنزین در کشور 
مصرف شود، نیازمند ســرمایه گذاری حدود ۷ تا 
۸ میلیارد دالری اســت تا روزانه ۲۰ میلیون لیتر 
بنزین تولید کنیم. این در شرایطی است که اگر یک 
میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی به ۲ میلیون 

خودرو افزایش یابد و دوگانه ســوز شود، نیازمند 
۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دالر است که صرفه جویی ۲۰ 
میلیون لیتری را محقق می کند، بنابراین می توانیم 
به جای سرمایه گذاری حدود ۸ میلیارد دالری در 
ساخت یک پاالیشــگاه، ۸۰۰ میلیون دالر هزینه 
کنیم و با تولید خودرو سی ان جی ســوز به همان 

هدف برسیم.
وی با بیان اینکه ایران منابــع گازی زیادی دارد و 
به ویژه در فصول گرم سال عالوه بر صادرات گاز، 
مازاد تولید نیز داریم، افزود: از آنجا که هنوز توسعه 
ال ان جی در کشور کامل نشده، منطقی است از این 

فرآورده در داخل کشور استفاده شود.
این اظهار نظر مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به روشنی نشان 
می دهد که عقیده ای در این مجموعه نه تنها برای 
توسعه صنعت پاالیشی کشور نیست بلکه الزامی 
هم برای آن نمی بینند و به طور کلی درکی از ارزش 
توسعه صنایع پاالیشی وجود ندارد. از سویی دیگر 
جایگاهی نیز برای ال.پی.جی به عنوان در ســبد 
سوختی قائل نیستند و اهمیت استراتژیک صادرات 
گاز به خط لوله را نیز به طور کلی در نظر نگرفته و 
با یک مقایسه غیرکارشناسی اولویت مصرف گاز را 
سی ان جی عنوان کردند. ضمن اینکه باید پرسید 
این مدیر چطور از سال ۹۲ تاکنون به چنین نکاتی 
اشاره نکرده و سکوت پیشــه کرده است و در یک 
ســال اخیر ناگهان به اهمیت و ارجحیت سوخت 

سی ان جی پی برده است؟

ســهم وزارت نفت در ایجاد تقاضای
 سی ان جی

وی در بخش دیگر اظهــارات خود وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را مورد خطاب قــرار داده و گفته 
است: اگر وزارت صنعت در طول سال های گذشته، 
دوگانه ســوز کردن خودروها از کارخانه را انجام 
داده بــود، اکنون تعداد خودروهای دوگانه ســوز 

بیشتر بود.
جالب است بدانید در دولت دهم، رستم قاسمی، 
وزیر وقت نفت کشــور الزام تولید خودرو سی ان 
جی سوز با استفاده از بخشی از منابع وزارت نفت 
از محل جایگزینی سوخت را ایجاد کرده بود که از 
زمان شــیخ الوزرا ابتر ماند. در حقیقت زمانی که 
مردم مشکالت سوخت ســی ان جی را از جمله 
پیمایش کمتر نسبت به سوخت مایع، صف طوالنی 
سوختگیری، تعداد کم جایگاه های سوخت، آسیب 
به مکانیــک خودروهای تبدیلــی، قیمت باالی 
خودروی گازسوز نسبت به نمونه بنزینی و… را 
مشــاهده می کنند طبیعتاً میلی به استفاده برای 

سی ان جی ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد وزارت نفت 
ترجیح می دهد ال.پی. جی را در خطوط سراسری 
گاز بســوزاند اما آن را وارد ســبد سوختی کشور 
نکند. البته اظهارنظرهای اخیر نشــان می دهد به 
طور کلی دیدگاه صحیحی نسبت به برنامه ریزی 
 استراتژیک برای سبد سوخت یا صادرات آن وجود 

ندارد.

یک مقــام مســئول گفت:بانــک هــای انصار،حکمت 
ایرانیان،قوامین،ســازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق 
اصناف،برخی معاونت های وزات تعاون وبهداشت،شرکت 
ارتباطات سیار وایرانسل همکاری مالیاتی الزم را نداشته اند.
به گزارش مهر، هادی خانی معــاون فناوری های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی شب گذشــته در شبکه خبر، گفت: 
از ســال ها پیش، مکاتبات و جلســات متعــددی را از با 
دستگاه های مختلف برای ارائه دیتاهای الزم داشتیم اما 
در یک الی دو سال اخیر و به طور ویژه در ماه های گذشته 
رویکردمان را از درخواست به مطالبه جدی و تهاجمی تغییر 
داده ایم. نامه نگاری هایی را با برخی از دستگاه ها داشتیم 
و به آنها اطالع دادیم که اگر همکاری نکنید اقدام قضائی 
خواهیم کرد و دو مورد از دســتگاه ها نیــز در حال حاضر 
در مراجع قضائی اقامه دعوا شده اســت. وی ادامه داد: از 
۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری های خوبی را با سازمان 
امور مالیاتی داشته اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با 
مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه 

داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به اسامی ۱۲ دستگاهی که با ســزمان مالیاتی همکاری 
نمی کنند، گفت: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان 
امور مالیاتی همکاری نکرده اند نام چند بانک دیده می شود 
که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمــت ایرانیان و بانک 
قوامین که به دلیل ادغــام در بانک ســپه، از این به بعد 
بانک سپه مواجه خواهیم بود، دســتگاه های دیگری که 
همکاری های الزم را نداشــته اند نیز عبارتند از؛ سازمان 

تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونت های 
وزات تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشــت شــرکت 
ارتباطات سیار ایران و ایرانســل. این دستگاه ها از جمله 
دستگاه هایی هستند که همکاری الزم را با سازمان امور 
مالیاتی نداشتند که برای این دستگاه ها از فاز درخواست 
خارج شــده و به فاز اقدام قضائی وارد شدیم که ان شا اهلل 
هرچه سریع تر بتوانیم نیاز اطالعاتی سازمان را کامل کرده 

و عدالت مالیاتی را اجرا کنیم.
خانی بیان داشــت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیــون دیتا از 
دستگاه ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی 
را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تالش های 
زیادی را انجام دادیم بعضاً برخی سازمان ها با اشاره به قوانین 

و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی دادند.
وی ادامه داد: سازمان در این باره تالش های زیادی انجام داد 
و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه های خوبی گرفت 
ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم این 
تکلیف را به تمام دستگاه ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ 
نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به ویژه در زمینه بانک ها و 
در اختیار قرار دادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم 

بنابراین هیچ بهانه ای برای دستگاه ها وجود ندارد.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان 
کرد: ۳۲ دستگاه نیز قول همکاری داده اند ما نیز اسامی آنها 
را فعالً منتشر نخواهیم کرد تا دیتاهایشان را در اختیار قرار 
دهند اما اگر همــاری الزم را صورت ندهند در برنامه های 
بعدی به این لیست ۱۲ شرکت، شرکت های دیگری نیز 

اضافه می شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اعالم اینکه دغدغۀ 
گمرک ایران درخصوص کاالهای مرتبط با تولید است نه 
کاالهای لوکس و غیر ضروری، چهار پیشنهاد گمرک برای 
ترخیص کاال را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال 
ارونقی در تشریح آخرین وضعیت کاالهای موجود در بنادر و 
گمرکات کشور، با اشاره به میزان کاالهای اساسی، کاالهای 
غیراساســی غیر کانتینری و کاالهای کانتینری گفت: از 
ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ 
میلیون و ۴۷۲ هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش 
از پنج میلیارد و ۴۱۴ میلیون دالر از گمرکات کشور ترخیص 
شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال )وزن ۱۱ میلیون 
و ۳۴۴ هزارتن و ارزش هفت میلیارد و ۵۹۸ میلیون دالر( 
از نظر وزنی ۱/۱۳ درصد افزایش داشته است. معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران درخصوص نحوۀ اجرای تصمیمات 
ستاد اقتصادی دولت افزود: مشخصاً چهار پیشنهاد از سوی 
گمرک جمهوری اســالمی ایران در این زمینه به مراجع 
ذیصالح و ذیربط منعکس شده است که درصورت پذیرش 
این پیشنهادات، ترخیص اقالم موجود در بنادر و گمرکات 
سرعت پذیرفته و مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تأمین 

مواد اولیه و واسطه ای خطوط تولید برطرف خواهد شد.
پیشنهاد اول این اســت که "بانک مرکزی در اسرع وقت 
نسبت به بررسی و تأمین ارز کاالهای اساسی دپو شده در 
بنادر و گمرکات کشور اقدام کرده یا طی مذاکره با صاحبان 
کاالهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعالمیۀ 
تأمین ارز بصورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبۀ شــعام، 
اطمینان الزم را در راستای تأمین ارز این اقالم ظرف موعد 

مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقالم اساسی با اطمینان خاطر، 
نسبت به ترخیص کاالهای خود از بنادر و گمرکات کشور 
اقدام کنند". در پیشــنهاد دوم درخواست شده " بانک 
مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و » تأیید منشأ ارز « 
مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که 
در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت ، با ترخیص آنها با منشأ 

ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند".
همچنین در پیشنهاد ســوم تصریح گردیده " ترخیص 
کاالهای اساســی، مواد اولیه و  اجــزاء و قطعات وارداتی 
گروه دوم کاالیی، درصورت عدم درخواســت انتقال ارز از 
طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشأ ارز 
متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره 
و بدون مطالبۀ کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده ، گمرک 
ایران بقید فوریت نســبت به انجام تشــریفات گمرکی و 
ترخیص کاالهای اعالم شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام 
کرده و آمار و اطالعات مربوط به ترخیص کاال را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی 
جهت رفع تعهد ارزی اعالم کند". در ادامه، پیشنهاد چهارم 
بصورت کلی داده شده است که " گمرک جمهوری اسالمی 
ایران جهت جلوگیری از توقف هر واحد تولیدی ، بتواند رأساً 
نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات 
مربوط به واحدهای تولیدی، همچنین کاالهای خطرناک 
از جمله آتش زا و کاالهای فسادپذیر یا در آستانۀ فساد دپو 
شده در بنادر و گمرکات کشــور که دارای ثبت سفارش و 
قبض انبار معتبر بوده و » درصــف تخصیص یا تأمین ارز 

بانکی « قرار دارند، اقدام کند.

گرای غلط برای توسعه LPG در سبد سوخت

! CNG برمال شدن ناگهانی اهمیت

معاون سازمان امور مالیاتی:

اعالم اسامی ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نداشتند
معاون گمرک تشریح کرد

۴ پیشنهاد برای ترخیص کاالهای دپو شده در گمرک

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه ارسال شد
سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به 
روش های اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد.  طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو 

است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد الزم صورت گیرد. گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به 
قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.
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تحمیل تورم به مصرف کننده در نبود نظارت
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

 نبود الگوی کشت علت اصلی اختالف چند برابری قیمت میوه از مبدا تا بازار است. به رغم شرایط مساعد تولید محصوالت باغی، اختالف قیمت از باغ تا مغازه به دلیل کمبود نظارت دستگاه های متولی به چند برابر می رسد. 
دستگاه های مسئول باید مداوم بر قیمت های سطح شهر نظارت کنند تا تورم به مصرف کننده تحمیل نشود که در نتیجه زنجیره تولید دچار آسیب شود. بی توجهی به مصوبه اجرای الگوی کشت موجب شده تا تمامی محصوالت 
باغی اعم از هلو، شلیل، زردآلو، گیالس و ... به یکباره وارد بازار شود که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های صادراتی و افت چشمگیر قیمت، تولیدکننده متحمل زیان می شود . با توجه به اینکه ما برای تولید میوه مشکلی در کشور 
نداریم، نبود نظرات می تواند بزرگترین مشکلی باشد که در حال حاضر وجود دارد. نبود نظارت ها میوه و تره بار را با قیمت های غیرمنصفانه به دست مصرف کننده می رساند. باید دستگاههای اجرایی بتوانند نظارت بر بازار را افزایش 
دهند و بازرسی ها از این بخش شدت بگیرد. از طرفی دیگر قاچاق میوه هم در این امر بی تاثیر نیست. شاهد هستیم میوه هایی از کشورهای دیگر وارد کشور می شود و همین امر موجب رشد روزانه قیمت ها در بازارها شده است. 
در بخش نظارت بر بازار میوه و تره بار که بیشترین سهم را کنترل قیمت ها می تواند داشته باشد بی توجهی وجود دارد و همین امر موجب شده از باغ تا بازار و همچنین از میادین میوه و تره بار تا دست مصرف کننده افزایش قیمت 
ها اتفاق بیفتد. سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف  کننده، تعزیرات حکومتی و اصناف می توانند با کنترل میادین میوه فروشی، کنترل عمده فروشی تا خرده فروشی نظارت ها را افزایش دهند. همچنین مشکالت کمبود 
صنایع تبدیلی و تکمیلی هم وجود دارد. این در حالی است که با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دیگر نگران مازاد تولید و ضرر و زیان باغداران  نیستیم چرا که با ورود محصوالت درجه ۲ و ۳ به صنایع تبدیلی و تکمیلی، شاهد 
عرضه انبوه و افت قیمت در بازار نیستیم. علی رغم آنکه قیمت محصوالت باغی در مغازه های سطح شهر به سبب کمبود نظارت دستگاه تعزیرات سرسام آور است، اما محصول از باغداران با نرخ نازلی خریداری می شود که علت 

اختالف چندبرابری قیمت مربوط به سودجویی عوامل واسطه و دالل و بی توجهی به ایجاد زنجیره تولید تا مصرف است. 

سخنگوی گمرک کشور از ترخیص بیش از ۱۱ میلیون 
تن کاال در نیمه نخست امسال خبر داد.روح اهلل لطیفی 
در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفت: در 
6 ماه نخست امسال حجم ترخیص کاال از گمرکات 
کشور نسبت به مدت مشابه ســال قبل با نیم درصد 
افزایش همراه بوده است. وی با اعالم میزان ۱۱ میلیون 

و صد هزار تن کاالی ترخیصی در این مدت افزود: در 
حال حاضر حدود 8 میلیون تن کاال در انبار های گمرک 
کشور متوقف است و عمده ترین مشکل ترخیص این 
میزان کاال، صادر نشدن کد ترخیص و رهگیری کاال 
می باشد که این موضوع هم با رسیدگی و پیگیری های 

مستمر در ماه های اخیر رو به مرتفع شدن است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه 
به انباشت دام در واحد های دامداری نگرانی بابت 
افزایش قیمــت در حوزه گوشــت نداریم.منصور 
پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور 
از انباشــت دام در دامداری ها خبر داد و گفت: هم 
اکنون دامداران به سبب انباشــت دام و نبود بازار 
مناسب به ویژه در بخش سبک و همچنین با توجه 
به گرانــی و کمبود نهاده های دامی با مشــکالت 
متعددی در حوزه تولید رو به رو هستند.او با اشاره 
به اینکه در حوزه تولید در سطح بسیار مناسبی قرار 
داریم، افزود: با توجه به طــرح خرید تضمینی در 
بخش گوساله تا حدودی از فشار بر دامداران کاسته 
شده است، اما متاسفانه این طرح در تمامی استان ها 

فراگیر نیست.
پوریان ادامه داد: با توجه به آغاز زایش ها در فصل 
پاییز، از لحاظ تولید در شرایط مناسبی قرار داریم 

که با وجود فراوانی دام و گوشــت جای هیچ گونه 
نگرانی مبنی بر التهاب قیمت در بازار وجود ندارد.

این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو دام سبک 
درب دامداری را ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان و هر کیلو دام 
ســنگین را ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان اعالم کرد.رئیس 
شورای تامین کنندگان دام، صادرات را راهکاری 
مناسب برای رفع انباشت دام اعالم کرد و گفت: با 
گسترش موج بیماری کرونا و کاهش ۵۰ درصدی 
مصرف، مقدار زیادی دام در سطح بازار وجود دارد 

که انتظار می رود در حد تعادل دام صادر شود.
او در پایان با اشاره به اینکه گرانی گوشت ارتباطی به 
دامداران ندارد، تصریح کرد: با توجه به انباشت دام 
در واحد های دامداری، نگرانی بابت افزایش قیمت 
گوشــت در بازار نداریم و تنها به ســبب حلقه های 
متعدد واسطه، قیمت دام و گوشت در میادین باالست 

که این موضوع هیچ ارتباطی به دامداران ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
شــرایط فعلی اقتصاد و تداوم کرونــا را بهترین 
فرصت برای رونق بازار کار،خلق فرصتهای شغلی 
جدید و جهش تولید دانست و گفت:در شرایطی 
که درآمدهــای صادراتی، نفتی و گردشــگری 
کاهش یافته باید روی تولیــد و صنعت داخلی 
متمرکز شویم.ناصر چمنی درباره راهکار جبران 
کاهــش درآمدهای نفتــی ابراز عقیــده کرد و 
گفت: اگر تالش کنیم از پتانســیل های داخلی 
و محصوالت تولیدی خودمان اســتفاده کنیم 
و فرهنگ مصــرف کاالی ایرانــی را رواج دهیم 
 قطعا در رونق تولید و بــازار کار و گردش چرخ 

کارخانه ها اثرگذار است.
وی ادامه داد: ســالها به دلیــل واردات بی رویه 
کاالی خارجی مخصوصا کاالهایی که مشابه آن 
را در داخل تولید می کردیم، تولید داخلی دچار 
مشکل شــده و تمایل به خرید و مصرف کاالی 
ایرانی کاهش یافته بود ولی امروز با افزایش نرخ 
ارز و شیوع بحران کرونا شرایطی به وجود آمده که 
خرید کاال و محصوالت ایرانی افزایش یافته است؛ 
لذا اگر این شــرایط را مدیریت و به یک فرصت 
مناســب تبدیل کنیم ضمن ایجــاد فرصتهای 
شــغلی و حفظ اشــتغال موجود، کارخانه های 
تولیدی و صنایع داخلی بیش از پیش تقویت می 

شوند و بازار کار هم رونق می گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بــر کاهش تمرکز بــر درآمدهای نفتی 
خاطرنشــان کرد: کشــورهایی که نفت دارند 
دالرهای نفتی خود را در توســعه زیرساختها به 

کار می گیرند یا برای نسل های آینده پس انداز 
می کنند.ما باید ببینیم که چقدر از درآمدهای 
نفتی خود را توانســتیم پس انــداز کنیم و بی 
حساب خرج نکردیم.وقتی امروز با کمبود بودجه 
مواجه می شــویم به بازار بورس و ارز چشم می 
دوزیم در حالی که باید از اتکا به نفت رها شویم 
و سیاستهای اقتصادی خود را در جهت تقویت 
و حمایت از تولید و اشــتغالزایی در این مسیر به 

کار گیریم.
چمنی تصریح کرد: زمانی که ژاپن با بمب اتمی 
آمریکا از هم فروپاشید کسی انتظار نداشت که 
این کشور بتواند سرپا بایســتد ولی ژاپن با یک 
چرخش ۱8۰ درجه ای به ســرعت در مســیر 
تولید قرار گرفت و امروز جزو یکی از کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته اســت که در بسیاری از 
زمینه ها حرف اول را مــی زند لذا باید از تجارب 
کشورهایی که شرایط بحرانی را پشت سرگذاشته 
و کشورهایی که فاقد درآمدهای نفتی هستند، 
استفاده کنیم.وی در پایان گفت: در حال حاضر 
به دلیــل باال رفتــن قیمــت دالر خرید کاالی 
خارجی به صرفه نیست و گرایش به مصرف تولید 
داخل بیشتر شده است؛ بنابر این باید از شرایط 
موجود و کرونا بهترین بهره را ببریم و با حمایت 
از تولید داخلــی و رواج فرهنــگ خرید کاالی 
ایرانی بازار اشــتغال را تضمین کنیم و به سمت 
بومی کردن صنعت کشور برویم تا هم پایداری 
اشتغال در کارخانه ها را رقم بزنیم و هم کارگران 
 واحدهــای تولیدی با انگیزه بیشــتر بــه کار و 

تولید بپردازند.

اختالف قیمــت محصول 
از مزرعه تا مغــازه به حدی 
باالست که میوه و صیفی با 
چندبرابر نرخ واقعی به دست 
مصــرف کننده می رســد. 
براساس نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران، متوسط اختالف قیمت انواع میوه در میادین 

میوه و تره بار با میانگین قیمت های سطح شهر، ۴۰ 
درصد اســت. این در حالی اســت که معاون باغبانی 
وزیر جهاد کشاورزی از اختالف ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی 
قیمت میوه از باغ تا مصرف کننده نیز انتقاد کرده است. 
محمد علی طهماسبی درباره اینکه چرا قیمت میوه از 
باغ تا مصرف کننده چندین برابر گران می شود، گفت: 
متاسفانه این مسئله وجود دارد مثال چندی پیش از یک 
باغدار نمونه، گالبی تک رگ بیروتی را کیلویی 8 تا ۱۲ 
هزار تومان خریده اند ولی تا ۵۰ هزار تومان فروخته اند.

میادین میوه و تره بار قرار بود واسطه ها را کمتر کنند 

ولی وقتی واســطه ها زیاد می شوند طبیعی است این 
اتفاق رخ می دهد البته لفظ دالل لفظ بدی نیســت و 
وجود دالل کامال الزم اســت زیرا باید میوه را بگیرد و 
سورت کند و... منتهی وقتی میوه چند دست می چرخد 
قیمتش هم باال می رود. اما این سؤال مطرح می شود که 
باالخره چند نفر واسطه می خواهند از دسترنج یک نفر 
سود ببرند؟ وزارت جهادکشاورزی باید یک فکری برای 
این موضوع بکند ولی میادین میــوه و تره بار زیر نظر 

وزارت جهاد نیستند. 
به هر ترتیب اختالف قیمت محصول از مزرعه تا مغازه به 

حدی باالست که میوه و صیفی با چندبرابر نرخ واقعی به 
دست مصرف کننده می رسد. گرانی میوه در حالی است 
که انتظار می رفت با وجود قطع و یا کم شدن صادرات 
و تعطیلی رستوران ها و سالن های پذیرایی و مراسم ها 
شاهد کاهش قیمت آن باشیم که برعکس آن اتفاق افتاد 
و با افزایش قیمت انواع میوه جات در بازارهای روز روبرو 
شدیم. بسیاری از فروشندگان خود را مقصر این گرانی ها 
نمی دانند و معتقدند آب از چشمه گل آلود است و الزم 
است برای بررسی علت گرانی ها از بازار مرکزی میوه 

پیگیری بشود.

اختالف قیمت میادین میوه و تره بار با قیمت های سطح شهر به 40 درصد رسید

اختالف 500 درصدی قیمت  میوه   از باغ  تا  مصرف کننده                 
گرانـی سرسام آور میوه در سبد خانوار                                                                                                                                               مقصر اصلی گرانی میوه كیست؟
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کشاورزان پنبه کار، بحران آب، عدم حمایت الزم 
دولت از تولید، هزینه های باالی کشــت و واردات 
 بی رویــه را از جمله دالیل افــت تولید پنبه طی 
سال های گذشته در کشور عنوان کردند. در نشست 
پنبه کاران نمونه کشور با فعاالن صنعت نساجی 
و مجری طرح پنبــه وزارت جهاد کشــاورزی در 
شهرســتان کاشــمر که یکی از قطب های تولید 
پنبه کشور است، کشــاورزان به بیان مشکالت و 
چالش های موجود در این حوزه پرداختند. در همین 
راستا قربانعلی اسدی یکی از کشاورزان پنبه کار با 
اشاره به دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه طی 
سال های گذشته گفت: کمبود آب یکی از دالیلی بود 
که باعث شد کشاورزان به سمت تولید محصوالت 
دیگر بروند. ضمن اینکه هوشمندسازی چاه های 
آب باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند مزارع خود 
را به اندازه کافی آبیاری کنند و برای استفاده از آب 

محدودیت ایجاد شده است.
همچنین هادی تقوی پنبه کار نمونه کشور در سال 
۷۲ با بیان اینکه در حال حاضر کشــت پنبه را رها 
کرده و به تولید محصوالت دیگر روی آورده است، 
گفت: در حال حاضر بنده به جای پنبه محصوالتی 
مانند انگور، جو و ذرت را می کارم چرا که در سال های 
گذشته عدم حمایت دولت از محصول پنبه باعث 
شد کشاورزان کشت این محصول را رها کنند. وی 
با اشاره به اینکه آن زمان اوج تولید پنبه در کشور 
بود، افزود: حتی صادرات به کشورهای آسیای میانه 
و ترکمنستان در حال انجام بود که با اجازه دولت 
وقت پنبه و به ویژه الیاف مصنوعی وارد کشور شد و 

همین واردات بی رویه تولید داخل را فلج کرد. وی با 
اشاره به وضعیت تولید پنبه در دهه ۷۰ اضافه کرد: 
در آن زمان کارخانه های پنبه به طور مستمر در کنار 
صنایع نساجی فعالیت می کردند و حتی در مقاطعی 
پنبه ایران به کشورهایی مانند فرانسه و آلمان صادر 
می شد که با اوج گرفتن واردات این وضعیت تغییر 
کرد و ایران به یکی از واردکنندگان پنبه تبدیل شد.

تقوی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تولید پنبه 
برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: 
نرخ خرید تضمینی پنبه از کشاورزان پایین است 
و در بهترین حالت در هر هکتار برای کشــاورزان 
۲۰ میلیــون تومان درآمد حاصــل می کند که با 
کسرهزینه های تولید عمالً چیزی برای کشاورز پنبه 
کار باقی نمی ماند. این کشاورز نمونه با اشاره به اینکه 
هزینه نهادهای کشاورزی از جمله کود شیمیایی 
بسیار باالست، تصریح کرد: قیمت کودهای فسفاته 
و پتاسه در ســال جاری به کیســه ای ۵۰۰ هزار 
تومان رسیده است که این اتفاق خوشایندی برای 

کشاورزی کشور نیست.
وی اضافه کرد: پنبه محصول هزینه بری اســت و 
شرایط تولید آن باعث شــده کشت این محصول 
برای بسیاری از کشاورزان از جمله خود بنده مقرون 
به صرفه نباشــد.عباس زابلی مقدم یکی دیگر از 
پنبه کاران کشور در ســال ۹۴ به عنوان پنبه کار 
نمونه برگزیده شده بود با بیان اینکه مشکل اصلی 
کشاورزان کمبود آب است، اظهار داشت: اگر دولت 
می خواهد کشاورزان مایل به ترغیب پنبه شوند باید 

ابتدا مشکل آب آنها را برطرف کند.

روند تعطیلــی کارخانجات 
تولیدی و صنایع در چند سال 
اخیر شدت بســیاری گرفته 
است و در دولت روحانی بیش 
از ۳۰ برند از گردونه فعالیت 
خارج شده اند. کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی 
از جمله خودروسازی ها، فوالدســازی ها، لوازم خانگی، 
صنایع کوچک و متوسط از یک سو و شرایط ارزی کشور 
از سوی دیگر روزهای سختی را برای بخش تولید کشور 
ایجاد کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی 
کشانده شده اند و بسیاری دیگر با مشکالت حاد و وضعیت 

بحرانی دست و پنجه نرم می کنند. 
این در حالی است که بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدند که مشکالت واحدهای صنعتی ناشی از مدیریت 
ناکارآمد و بهره وری پایین این واحدهاســت و ربطی به 
نقدینگی ندارد چــرا که حتی با کامیون هــای پول هم 

نمی توان شــرایط را برای بخش تولید با بهره وری پایین 
مســاعد کرد. در این بین برخی دیگر از کارشناسان نیز 
بر این باروند که ممکن اســت برخی مشکالت مدیریتی 
بنگاه ها مانند گذشته وجود داشته باشد اما پدیده ای که 
این روزها به شدت بنگاه ها از آن در رنج هستند بی توجهی 
به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی 
اســت.  اما در همین رابطه معاون اقتصادی وزارت کشور 
از دستور رحمانی فضلی جهت پیگیری و حل مشکالت 
واحدهای تولیدی مشــکل دار و بحرانی در استان های 
سراسر خبر داد. بابک دین پرست معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشور اظهار کرد: 
در راســتای تأکیدات دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، 
مبنی بر ضرورت پیگیری مشــکالت واحدهای تولیدی 
مشکل دار و بُحرانی در استانهای سراسرکشور، این مهم 
 همواره جزء اولویت های وزارت کشــور، استانداری ها و 
فرمانداری ها بوده است. دین پرست در همین راستا با اشاره 
به اینکه وضعیت بنگاه های اقتصادی و مشکالت مرتبط با 
این حوزه در شرایط خاِص تحریمی نیاز به رسیدگی بیش 
از پیش دارد، اعالم کرد: مطابق گزارش منتهی به خرداد ماه 

۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون آخرین 
وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی به تفکیک 
استان ها، لیست واحدهای تولیدی موصوف در اول مهرماه 
جاری به استانداران سراسرکشور ابالغ شد. معاون اقتصادی 
وزیر کشور اضافه کرد: در این ابالغیه به استانداران تاکید 
شد تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن 

یکسان سازی تعاریف واحدهای مشــکل دار و بحرانی و 
تطبیق اطالعات ملی و اســتانی، با بسیج کردن امکانات 
استان و بهره مندی از ظرفیت های ملی و استانی به ویژه 
ستاد ملی و کارگروه اســتانی تسهیل و رفع موانع تولید، 
درخصوص رفع مشکالت واحدهای موصوف تدابیر مناسب 

اندیشیده و اقدام الزم بعمل آورند.

وزیر كشور دستور حل مشکالت واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی را داد

زمین گیر شدن تولید با سودجویی بانک ها 
تعطیلی و خروج واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت                                                                                بنگاه داری وجانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی

به اسم تولید به کام سودجویان
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تولید در شرایط فعلی با مشکالت بسیاری روبرو است و این در حالی است که تولید نقش بسیار باالیی در رشد اقتصادی و ارزآوری در صورت راه یافتن کاالها به بازارهای صادراتی دارد. اگر کیفیت تولیدات بنگاه هاي ما به حدي برسد که بتوانند 
صادرات محور شوند، با بازاریابي درست مي توان امیدوار بود که تاثیر تحریم ها در این بخش از اقتصاد به کمترین میزان برسد. از طرفی دیگر جهش تولید حرکتی است که به آن نیاز داریم و برای برون رفت از ابر چالش ها باید محقق شود اما در 
این راستا گام اول این است که نقدینگی به این سمت هدایت شود. تسهیالت بانکی نیز باید تنها در اختیار تولید قرار گرفته و به عبارتی به نقطه هدف و نقطه اثر برسد به این معنی که ما بررسی کنیم که از ۱۷ میلیون میلیون ریال تسهیالت داده 
شده چه میزان به واحد های تولیدی و تولید واقعی رسیده است. در حالت عادی و بدون مالحظه کارشناسی نیز مشخص است که این منابع به بخش تولید نرسیده زیرا اگر این رقم هدایت شده بود مشکل اشتغال و کمبودهای بسیار در اقتصاد 
حل شده بود. متاسفانه در ارایه تسهیالت کالن بانکی در حوزه اهلیت سنجی و ارزیابی طرح های مختلف دچار مشکل هستیم. منابع از بانک ها به عنوان تسهیالت برای تولید اخذ شده و در جایی غیر از تولید و در بازارهای سوداگری هزینه شده 

که این خروج پول به این تسهیالت تولیدی و حضور آن در بازار سوداگری باعث رشد بی رویه تورم شده است.
چاره اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. باید سرمایه های خرد را مدیریت کرد تا به بازارهای مختلف منتقل نشوند و شاهد نقدینگی سرگردان نباشیم. به طور مثال سرمایه داران برای از دست ندادن سرمایه خود به 
سمت بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا طال و ارز باحالتی شتاب زده هجوم می برند و باعث ایجاد آشفتگی در بازار می شوند. بنابراین باید با کنترل سرمایه های سرگردان و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی بازار را مدیریت کرد. کشور 
قابلیت توانمند شدن در بخش خصوصی را دارد، اما باید سرمایه ها از سوداگری به سمت تولید سوق پیدا کند و تا زمانی که سود تولید از همه بخش ها بیشتر نباشد جهش تولید در کشور محقق نخواهد شد. جهش تولید زمانی اتفاق می افتد 
که منابع به سمت تولید هدایت شده و مالیات بر عایدی ثروت اخذ شود. در آن صورت است که تولید رونق می گیرد. دریافت مالیات انگیزه های داللی را کاهش داده و چرخ تولید به حرکت درمی آورد. زمانی که یک واحد تولیدی به سود 8۰ 
درصد رسیده اما تنها ملزم به پرداخت ۱۰ درصد آن به عنوان مالیات است، تولیدکننده و سرمایه گذار به این بازار اشتیاق نشان می دهند. راه خصوصی سازی و رونق تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران است. سود تولید باید از تمام بخش 

های اقتصادی بیشتر باشد تا شاهد سرمایه گذاری در بازارهای دیگر و درنتیجه باال رفتن تورم نباشیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت مشکل آب كشاورزان را حل كند

دالیل کاهش کشت پنبه در کشور 

گرانی گوشت ارتباطی به دامداران ندارد

ثبات قیمت گوشت در ۶ ماهه دوم سال

11 میلیون تن كاال در نیمه نخست سال ترخیص شد

توقف ۸ میلیون تن کاال در گمرک

رئیس كانون انجمن های صنفی كارگران:

کرونا مصرف کاالی ایرانی را افزایش داد
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موضوع الزام کاربران سایت هایی چون دیوار، شیپور و باما به احراز هویت 
برای ثبت آگهی های خودرو و مسکن، که قرار بود از دیروز اجرایی شود 

فعال متوقف شده است و رایزنی ها با مقامات قانونی ادامه دارد.
کسب و کارهای انتشار آگهی آنالین از صدور دستورالعمل های قانونی، 
بدون مشورت با آنها گالیه دارند؛ یکی از جدیدترین این تصمیمات که قرار 
بود از دیروز اجرایی شود، احراز هویت آگهی دهندگان در سامانه امتا بود.

برخی کارشناسان نگران بودند که اجرای شتابزده این تصمیم و ایجاد ابهام 
و پیچیدگی در احراز هویت کاربران، آنها را از سایت های انتشار آنالین 
آگهی دلزده کند و به سمت پلتفرم های غیرقابل نظارت سوق دهد.بر 
اساس نامه دادستانی به اتحادیه کسب و کارها مجازی، این دستورالعمل 
قرار بود از دیروز اجرایی شود اما آنگونه که رسانه ها گزارش داده اند، این 

موضوع فعال متوقف شده است.
 پیگری های نهادهای صنفی از جمله ســازمان نظام صنفی رایانه ای و 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی برای رایزنی در این زمینه با دادستانی 
و دیگر تصمیم گیران ادامه دارد. مدیران کسب وکارهای آنالین معتقدند 
انحصار احراز هویت با یک سامانه و خارج شــدن کاربر از پلتفرم برای 
هویت سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب وکار آنها می زند. 

بر اساس این گزارش، بررسی های سازمان نظام صنفی رایانه ای نشان 
می دهد که پلتفرم های موفق انتشــار آگهی در دنیا، برای احراز هویت 
کاربران خود از شماره تلفن کاربر استفاده می کنند. در هیچ کدام از این 
پلتفرم ها کاربر برای احراز هویت از فرایند ثبت آگهی خود نمی شــود. 
براساس بررســی های این کمیســیون از آنجایی که هر سیم کارت به 
اسم یک شخص معین صادر شــده، فرایند احراز هویت بدون کمترین 
پیچیدگی و مشکل سمت کاربران انجام می شود. در حالی که در روش 
پیشنهادی کنونی توسط »امتا« کاربر از مسیر ثبت آگهی خود خارج شده 

که این امر چالش زیادی برای کاربران ایجاد خواهد شد.

تحمیل هزینه و ضرر به کسب و کارها
نیما اشرف زاده مدیر بازاریابی سایت شیپور گفته است که از زمان صدور 
این نامه، آنها و چندین کسب و کار آنالین دیگر خواستار برگزاری جلساتی 
پیرامون موضوع سامانه امتا با مقامات مســئول شده اند اما هیچ یک از 

نامه ها پاسخ شفافی دریافت نکرده است.
او می گوید آنها نمی دانند درباره مشکالتی که اجرایی شدن این طرح دارد، 
باید با چه کسی صحبت کنند. وی درباره همین مشکالت می گوید: »در 

وهله اول، با اجرایی شدن این طرح قرار است مشتریان از پلتفرم ما خارج 
شوند و در سامانه امتا احراز هویت شوند و دوباره به پلتفرم ما برگردند؛ 
این اتفاق که کاربر ما از مجموعه خارج شــود و درگیر یک فرایند دیگر 
شود، قطعا به رابط کاربری پلتفرم ها آسیب خواهد زد و مشتریان را کمتر 
خواهد کرد. با اعطای یک API به راحتی می توان جلوی چنین مشکلی 
را گرفت و دسترسی به ما داده شود تا بتوانیم در آن واحد این احراز هویت 

را انجام دهیم.«
اشرف زاده تاکید دارد که این API نباید مانند سامانه شاهکار هزینه ای 
داشته باشد چرا که بسیاری از شــرکت های فعال در این حوزه یا به 
سوددهی نرسیده اند یا مانند شیپور بعد از چندین سال ضرر تازه به 
سوددهی رسیده اند و پرداخت این هزینه ها برایشان بسیار سنگین 
تمام خواهد شد.از سوی دیگر »محمدحسن فرازمند«، مدیر بازاریابی 
باما نیز اجرایی شدن چنین طرحی با شرایط کنونی اش به کسب وکارها 
ضربه خواهد زد. او در گفتگو با دیجیتاتو تاکید کرده اســت که هیچ  
کسب و کاری با مساله مهمی مانند احراز هویت مخالف نیست اما این 
مساله را باید اصولی پیش برد تا بتوان تمام بازیگران آنالین کشور را 

همراه کرد.

توقف دستورالعمل احراز هویت کاربران برای انتشار آنالین آگهی
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استفاده از ظرفيت شركت های دانش بنيان؛ رهيافت 
جديد قوه قضائيه 

عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: طی 
دو سال گذشته شاهد اعمال رویکرد جدید در قوه قضاییه با حضور آیت اهلل 
رئیسی هســتیم که در آن موضوع نوآوری و استفاده از شرکت های دانش 
بنیان برای هوشمندســازی قوه و دانش بنیان شدن این نهاد مورد تاکید 

قرار گرفته است.
محمدصادق خیاطیان با اشــاره به وضعیت فناوری در کشور اظهار کرد: 
موضوع توسعه فناوری و نوآوری همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده 
است و با توسعه شرکت دانش بنیان شاهد افزایش حضور این شرکت های 

در دستگاه های اجرایی بوده ایم.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری تصریح 
کرد: طی دو سال گذشته شاهد اعمال رویکرد جدید در قوه قضاییه با حضور 
آیت اهلل رئیسی هستیم که در آن موضوع نوآوری و استفاده از شرکت های 
دانش بنیان برای هوشمندســازی قوه و دانش بنیان شدن این نهاد مورد 
تاکید قرار گرفته است.وی افزود: ســال گذشته جلسه ای با حضور رئیس 
قوه قضاییه و فعاالن زیســت بوم نوآوری و فناوری کشــور و شرکت های 
دانش بنیان خدمت تشکیل شــد و در پایان مقرر شد استفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان در مســائل و بخش های مختلف قوه قضاییه و 
خدماتی که قوه قضاییه می تواند به شــرکت های دانش بنیان ارائه دهد، 

مورد بررسی قرار گیرد.
 خیاطیان عنوان کرد: این دو محور اصلی با پیگیری های صورت گرفته در 

قالب پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی روز گذشته افتتاح شد.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری تصریح 
کرد: این پردیس ســه هدف اصلی را دنبال می کند، هدف اول حمایت از 
ایده ها، تیم و خالقیتی که مرتبط با نظام حقوقی و قضایی است، کسانی که 
صاحب ایده و خالقیت در خصوص کسب و کار های دانش بنیان هستند، 
مورد حمایت از پردیس قرار می گیرد.وی ادامه داد: محور دوم استفاده از 
طرح های نوآورانه است به این معنی که با نیاز سنجی قوه قضاییه فراخوان 
به شــرکت های دانش بنیان و فناوری داده می شــود و از بین طرح های 
پیشــنهادی با انتخاب بهترین ها طراح های نهایی به قوه قضاییه معرفی 

خواهد شد.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بیان کرد: 
محور ســوم بحث خدماتی که قوه قضاییه به شــرکت های دانش بنیان و 
نوآور ارائه می دهد مانند خدمات ثبت شرکت، ثبت مالکیت فکری و عالئم 
تجاری به صورت ویژه در پردیس ارائه می گیرند.به گفته وی، یک دبیرخانه 
به دســتور قوه قضاییه در پردیس به عنوان دبیرخانه کارگروه ساماندهی 

حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان مستقر می شود.
وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان و نوآفرین مسائل حقوقی و قضایی 
دارند از طریق این دبیرخانه پیگیری می شوند.خیاطیان با اشاره به رویکرد 
قوه قضاییه بیان کرد: سال گذشته که نشست شرکت های دانش بنیان با 
حضور آیت اهلل رئیسی برگزار شــد، رئیس قوه قضاییه بحث قوه قضاییۀ 
هوشمند و دانش بنیان را بســیار مورد تاکید قرار دادند و همواره استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف مورد تاکید قرار 
گرفته است.وی ادامه داد: در حوزه ثبت شــرکت، ثبت اختراع و کاداستر 
که یکی از مهترین بخش های ثبت امالک است تیم های دانش بنیان برای 

کمک به سازمان ثبت اعالم آمادگی کردند.
خیاطیان ادامه داد: در حوزه تامین تجهیزات پزشک قانونی شرکت های 
بومی دانش بنیان در کشور وجود دارد که می توانند این کیت ها و تجهیزات 
را تأمین کنند.وی تصریح کرد: از اقدامات ملمــوس برای مردم می توان 
به طرح های پیش گیری از جرم مانند مشــاوره وکیل آنالین و قرارد های 
هوشــمند و امضای الکترونیک که با ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 

می توانند این خدمات را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند.
خیاطیان افزود: بسیاری از این ســرویس ها آماده خدمات رسانی و بحث 
توسعه پلتفرم و محصول جدی این شــرکت های دانش بنیان مورد بحت 
است که با افزاش آگاهی برای استفاده از عموم مردم است، میزان آشنایی 

مردم از این خدمات باال خواهد رفت.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تصریح کرد: 
آیت اهلل رئیسی بر دو موضوع استفاده از محصوالت شرکت دانش بنیان در 
پابند الکترونیکی به دلیل حل مسائل اجتماعی خانواده و دور نشدن فرد 
زندانی از کانون خانواده و موضوع دیگر استفاده از هوش مصنوعی در فرایند 
قوه قضاییه به عنوان دستیار قاضی و جمع آوری دیتا با تکنولوژی هوش 

مصنوعی تاکید داشتند.

استفاده از ارز ديجيتال در فوتبال ايران شدنی است
سعید آذری درباره پیشنهاداتش برای استفاده از ارز دیجیتال در عقد قراداد 
با مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران، گفت: من این پیشنهاد را به 
سازمان لیگ داده ام و مسئوالن این سازمان باید آن را بررسی کنند. باید 
دید آیا این پیشنهاد می تواند معضل استفاده از بازیکن و مربی خارجی در 

فوتبالمان را رفع کند.
وی افزود: منشا عدم حضور بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال ایران به 
خاطر مشــکالت ارزی و تحریم های بین المللی است. سازمان لیگ باید 
این پیشنهاد را بررسی کند و در صورتی که استفاده از ارز دیجیتال شدنی 
باشد، با پیشنهاد دهندگان، دســتگاه های نظارتی و کارشناسان جلسه 
مشترک بگذارد و ابعاد مختلفش را در نظر بگیرد. مدیرعامل باشگاه فوالد 
در پاســخ به این ســئوال که »آیا فکر می کنید اجرای چنین طرحی در 
فوتبال ایران شدنی باشد؟« تاکید کرد: فکر می کنم شدنی است. می شود 
برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، به این بخش ورود کرد ولی این یک 
بحث دو طرفه است. باید طرف قرارداد هم به عقد چنین قراردادی راضی 
باشد. به شخصه فکر می کنم امکان استفاده از »وب مانی« نسبت به سایر 
شیوه ها بیشتر باشد.  آذری در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص 
وضعیت تیم فوالد خوزستان در نقل و انتقاالت تابستانی تاکید کرد: ما ۹۸ 
درصد تیم فصل قبل را حفظ کرده ایم. تمرینات هم با انرژی آغاز شده است. 
هدف گذاری فوالد حضور قدرتمند در سه جام یعنی لیگ برتر، جام حذفی 
و مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا است. ان شاءاهلل بتوانیم موفقیت فصل 

قبل را حفظ و آنرا ارتقا بدهیم. 
وی ادامه داد: قبل از آنکه پنجره نقل و انتقاالتمان بســته شود، بازیکنان 
خوبی گرفتیم. منتظر رسیدگی به دادخواستمان نسبت به رفع محرومیت 
هســتیم. امیدوار و خوشبین هســتیم که حق فوالد داده شود. بازیکنان 
جدیدی به خدمت گرفته ایم که آنها را به زودی و بعد از رفع محرومیت به 

هواداران معرفی می کنیم. 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در خصوص وضعیت »موسی کولیبالی« 
و »لوسیانو پریرا« دو بازیکن خارجی این باشگاه هم گفت: کولیبالی که در 
ایران است و فکر می کنم از امروز به تیم ملحق شود. پریرا هم تست کرونا 

داده و حداکثر تا یکشنبه هفته بعد به تیم فوالد اضافه می شود. 

اخبار

سرویس پمپ بنزین سیار »پالک« راه اندازی شد
پالک؛ ارائه دهنده خدمات در محل، سرویس جدیدی به نام »پالکزین« که ایستگاه سیار بنزین است را به سبد خدمات خود اضافه کرد. آنطور که علی رضایی آشتیانی، هم بنیان گذار و 

عضو هیات مدیره پالک می گوید این سرویس در حال حاضر به صورت آزمایشی در برخی مناطق تهران در حال ارائه سرویس است و تا یک ماه دیگر فعالیت جدی آن شروع خواهد شد. این 
سرویس با توجه به جذب سرمایه سال گذشته پالک از گروه صنعتی ماموت راه اندازی شده است.

بیماری تــورم در حالی به 
ســرعت به فضای اقتصاد 
ایران ســرایت می کند که 
هنوز پای واکسن ضدتورمی 
به کشــور باز نشده، این در 
حالی اســت که قریب به اتفاق کشــورهای جهان 
توانســته اند »عارضه تورمی« را پشت سر بگذارند. 
این بار اما جهش تورم، باعث شــد سه متهم ردیف 
اول برای ایجاد تورم مزمن شناســایی شوند: بانک 
مرکزی، بورس و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی. 
در ایــن میان ســخنان نماینده مردم شهرســتان 
های بویراحمد و دنا و مارگون در مجلس شــورای 
اسالمی خالی از لطف نیســت که می گوید: »تورم 
نه تنها طبقات ضعیف، بلکه گلوی طبقه متوســط 
را می فشارد. پراید کهکشانی شده و قیمت ها نیز هر 

لحظه بدون کنترل افزایش پیدا می کند.« گروهی 
معتقدند علل ایجادکننده این تورم در وجه نخست 
به بانک مرکزی برمی گردد زیرا بانک مرکزی مسئول 
اصلی کنترل تورم اســت و رشــد ناگهانی نرخ ارز، 
مهم ترین عامل تورم سال  جاری است. برخی دیگر 
اعتقاد دارند که ریشــه اصلی ایجاد تورم در کسری 
بودجه است که در نهایت این شکاف مالی از طریق 
مسیرهای گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزی 

و افزایش پایه پولی می شود.
 اما در درجه سوم و در یک نمای کلی تر، برخی نیز 
معتقدند که ریشــه ایجاد تورم بورس و رشدهای 
ناگهانی آن در چهار ماهه نخست سال جاری است 
که باعث ایجاد عدم تعادل در پیکره اقتصادی شده 

است. 
بررســی آمارهای مرکز آمار ایران از تورم شهریور 
ماه نشان می دهد طی این ماه تورم ماهانه کاالهای 
بادوام حدود ۱۱.۶ درصد بوده است. در شهریور ماه 
بیشترین افزایش قیمت ماهانه برای حمل و نقل 
۸.۴ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶.۸ درصد، ماهی 

و صدفداران ۶.۶ درصد، چای قهوه و کاکائو و رب 
گوجه ۵.۱ درصد است.

کمترین میزان افزایش قیمت ماهانه کاالها نیز برای 
میوه و خشــکبار ۰.۸ درصد، گوشت قرمز و ماکیان 

۱ درصد، خدمات نگهداری و تعمیرات مسکونی ۱.۳ 
درصد و دخانیات ۱.۴ درصد است.  »کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشناس، دالیل افزایش تورم در 

نیمه نخست سال را بررسی می کند. 

تورم نيمه اول امسال باالترين تورم در شش ماهه اول 30 سال گذشته شد

ناتوانی دولت  در مهار  تورم
حقوق هايی كه از تورم جا ماند                                                                                                                     كاهش 25 درصدی قدرت خريد ايرانيان در 12 سال اخير

یکه تازی تورم  با حمایت دولتی از بورس 
کامران ندری، اقتصاددان

مهم ترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر کنترل رشد نقدینگی و تورم است. مصوبه ای وجود دارد که بانک مرکزی را از انتشار آمار معاف می کند. این در حالی است که بانک مرکزی به مراکزی که مکاتبه می کنند و آمار را الزم 
دارند به شکل محرمانه آمار را ارائه می دهد؛ ولی مصوبات حاکی است که آمار را باید مرکز آمار ایران منتشــر کند. البته بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی کند. سایر آماری که مربوط به بانک مرکزی است مثل آمار پولی، رشد 

نقدینگی و آمارهای مربوط به نظام بانکی با کمی تاخیر منتشر می شود. البته نظم کافی را ندارد. 
بانک مرکزی گرچه برای دستیابی به تورم 22 درصدی هدف گذاری کرده بود؛ اما نتوانسته به آن دست پیدا کند. سوال اصلی این است که چرا بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی موفق نبوده است؟ آیا خود بانک مرکزی 
در این زمینه کامال مقصر است؟ باید به این نکته توجه داشت که بورس و در وهله دوم تحریم ها در به وجود آمدن این تورم بسیار موثر بوده است. نمی شود گفت که افزایش تورم همه ناشی از ناکامی بانک مرکزی بوده است. برخی 
عوامل خارج از کنترل بانک مرکزی است. جهت گیری ای که رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم اعالم کرده جهت گیری خوبی است. منتها این جهت گیری کافی نیست. به طور مثال برنامه بانک مرکزی این است که نرخ 
بهره باید افزایش پیدا کند و این سیاست کامال درستی است منتها نرخ بهره به اندازه کافی افزایش پیدا نکرده است و می شد نرخ بهره بیش از این افزایش پیدا کند. یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی این است که جلوی رشد پایه 

پولی را بگیرد. این برنامه کامال درست است اما اینکه آیا موفق می شود به نظر می رسد براساس آمار و ارقام این گونه نبوده است. 
یکی از عوامل کلیدی که موجب افزایش تورم بود، بورس بود و هنوز اثرات منفی بورس بر قیمت ها هنوز ادامه دارد چون هنوز کسانی که در بورس ثروت قابل مالحظه ای را کسب کرده اند به مرور خارج می شوند و دارایی خود را 
تبدیل می کنند چون به این جمع بندی رسیده اند که قیمت سهام بیشتر از این افزایش پیدا نمی کند و سهم ها به حداکثر میزان قابل قبولش براساس شرایط اقتصادی رسیده ولی در مقایسه با قیمت سهام هنوز بقیه دارایی ها به 
نسبت سهام باال نرفته و به همین دلیل این انگیزه وجود دارد که آنها به مرور زمان خارج شوند. از طرفی دولت هم مانع از این شده که قیمت سهام کاهش پیدا کند. در حال حاضر که دولت از آنها حمایت می کند که قیمت سهام آنها 
پایین نیاید سهامداران بهترین فرصت را می یابند که سهام خود را به حقوقی ها و کسانی که دولت آنها را مجبور کرده سهم ها را بخرند، بفروشند و وارد بازارهای دیگر شوند. سیاست های دولت در مورد بازار سهام سیاست های بسیار 
بدی بوده و بخش عمده مشکلی که ما در زمینه تورم داریم به سیاست های دولت در زمینه بورس برمی گردد. البته بانک مرکزی هم معترض است که در زمینه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی باید سخت گیری های بیشتری می 
کرد. هرچند یکی از برنامه های بانک مرکزی سخت گیری بیشتر در همین زمینه برای نیمه دوم سال است. ولی به عملکرد این بانک در نیمه اول سال انتقاد وارد است که باید در مقابل رشد پایه پولی ایستادگی می کرد. چون رشد 
پایه پولی در کشور ما خیلی باال بوده است. از این جهت می توانیم بگوییم که بانک مرکزی مسئولیت دارد ولی من فکر می کنم دلیل اصلی تورم هایی که در این فصل دوم سال با آن مواجه شدیم یکی بورس و دیگری مشکالت ناشی 

از عدم برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. یعنی اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما برمی گشت و بورس به این وضعیت نمی افتاد به احتمال زیاد تورم کمتری را داشتیم. 
در نیمه دوم سال همچنان تورم را خواهیم داشت ولی اگر بانک مرکزی موفق شود که رشد نقدینگی را کنترل کند تا حدودی جلوی رشــد باالی تورم گرفته می شود ولی مشکلی که هست این است که ما مساله بورس را داریم؛ 
مشکلی که در نیمه اول سال داریم و آقایون به جای حل آن به آن دامن زدند. بنابراین فکر می کنم این مساله را ما حاال حاالها داریم. مساله ای که االن وجود دارد این است که عده ای وارد بازار سرمایه شدند و قیمت سهام به شدت 
باال رفت، حاال دولت دارد کمک می کند که آن قیمت پایین نیاید. این در حالی است که سهامداران هنوز فروشنده اند. یعنی یک روز حمایت کم شود قیمت سقوط می کند و این سیاست دولت نیز اشتباه است. دولت در حال حاضر 
به کسانی کمک می کند که در واقع ثروتشان در بورس ۵ برابر در یک سال گذشته شده و این سهامداران پرسود همه فروشنده اند و فقط دولت دارد کمک می کند که قیمت پایین نیاید و این سهامداران بتوانند در قیمت های باال 
بفروشند. آنها وقتی سهام خود را می فروشند ریال نگهداری نمی کنند. به احتمال زیاد به سراغ سایر دارایی ها می روند. بنابراین مشکل بورس از نظر داخلی مشکل جدی ما خواهد بود و به این زودی ها مساله بورس حل نخواهد 
شد. در رابطه با صادرات غیرنفتی بخشی از صادرکنندگان به احتمال زیاد برای بازگشت بهانه جویی می کنند. اگر سیاست های داخلی نبود شاید اوضاع بهتر بود. این را هم دقت کنید که شما تحریم هستید و انتظار نداشته باشید 

در شرایط تحریمی اقتصاد تورم نداشته باشد و رشد اقتصادی باال داشته باشید. تحریم آثار منفی خود را روی اقتصاد دارد. منتها بحث بورس و اف ای تی اف داخلی است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رییس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد که یوروی دیجیتالی 
جایگزینی مناسب برای رمزارزها خواهد بود. در همین 
حین، بانک مرکزی اروپا )ECB( در حال بررسی مزایا و 
ریسک های ارز دیجیتال است.به گزارش پایگاه خبری 
بانکداری الکترونیک، کریستین الگارد در یک سخنرانی 
مقدماتی در مجمع پارلمانی فرانسهـ  آلمان گفت: "یورو 
دیجیتالی به جای اینکه جایگزین پول نقد شــود، در 
واقع »مکمل« پول سنتی خواهد بود." به گفته الگارد، 
ارز دیجیتال این بانک مرکزی بیشــتر می تواند برای 
شهروندان اتحادیه اروپا جایگزینی در مقابل "ارزهای 
دیجیتال خصوصی" فراهم کند. بر اساس گفت و گویی 
که با وی انجام شد، با این روند "می توان اطمینان حاصل 
کرد که پول حاکمیتی در هســته اصلی سیستم های 

پرداخت اروپا باقی می ماند".
اظهار نظر اخیر اشاره به ترس از نهادهای نظارتی و دولت 
ها دارد مبنی بر اینکه یک رمز ارز بسیار محبوب می تواند 
قدرت بانک های مرکزی در کنترل سیاست های پولی را 
تهدید کند و حتی باعث تغییر جهت استفاده از پول های 

بدون پشتوانه فیات شود.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، در اکتبر گذشته نیز با اشاره 
به تهدیدی که از ســوی پروژه هنوز اجرا نشده »لیبرا« 
تحت پشتیبانی فیسبوک حس می شد، گفت: "لیبرا در 
حال تجاوز به حق حاکمیت کشورها برای صدور ارزهای 
خود اســت و می تواند پروژه اروپا را تضعیف کند."وی 
گفته بود: "آیا ما واقعاً مــی خواهیم با توجه به عواقبی 
که بر ثبات اقتصادی و تجاری خواهد داشت، به منافع 
خصوصی چنین قدرتی بدهیم؟ من نمی توانم از این طرح 
حمایت کنم که یکی از قدرتمندترین ابزارهای یک کشور 
مستقل، یعنی سیاست های پولی، تحت اختیار نهادهایی 

باشد که دموکراتیک نیستند."
ماه گذشته، الگارد در یک سخنرانی دیگر نیز گفت که 
ارائه دهندگان خارجی به دلیل فقدان وجود زیرساخت 
های یکپارچه در اروپا، نوآوری در پرداخت را پیش گرفته 
اند، اما یوروی دیجیتال به این اتحادیه اجازه می دهد تا 
فرصت های از دست رفته را جبران کند.وی سپس گفت 
که یوروی دیجیتال آینده ممکن اســت برای پرداخت 
خرده فروشی استفاده شود و "برای بسیاری از افراد قابل 

دسترسی باشد".

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوســازی و تحــول اداری 
استانداری سمنان بر لزوم ایجاد شتاب دهنده ها با هدف 
جلوگیری از افول استارتاپ ها تاکید کرد. حسن سعدالدین 
در نشستی با رئیس و هیئت علمی دانشگاه دامغان اظهار 
کرد: بنا به دالیلی برخی از استارت آپ ها و شرکت های 
فناور، رو  به افول هســتند که در این راستا ایجاد شتاب 
دهنده ها در سطح شهرســتان ها، می تواند مانع از افول 
این شرکت ها شود. وی با بیان اینکه رسالت ت دانشگاه 
محدود به آموزش نیست، ادامه داد: مراکز دانشگاهی باید 
با بهره گیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی خود گام های 

بلندتری در راستای کمک به توسعه استان بردارند.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، نوســازی و تحول اداری 
استانداری سمنان با بیان اینکه سمت و سوی دانشگاه ها 
به سمت رشد وتعالی است خاطرنشان کرد: دانشگاه باید 
در مسیری قرار گیرد که ارتباط بین دانشگاه ، پارک علم 
و فناوری و دستگاههای اجرایی و مراکز صنعتی تقویت 
شود. وی با اشاره به راه اندازی اتاق حل مسئله در دانشگاه 
سمنان افزود: به دنبال گسترش بانک حل مسئله در کلیه 
دانشگاه های سطح استان با کمک فرمانداران هستیم. 

سعدالدین ضمن تاکید بر توجه بیشــتر به طرح های 
پژوهشی گفت: بررسی طرح های اجرا شده نشان دهنده 
آن است که تاکنون بخش عمده پژوهش های انجام شده 
کاربردی نبوده و لذا در باید این راستا رویکردمان تغییر 
کند . وی با بیان اینکه باید ایجاد مراکز و کارخانه های 
نوآوری باید مورد توجه قرار گیرد به برنامه های استان 
برای راه اندازی کارخانه  نوآوری پسته در دامغان اشاره 
و اضافه کرد: باید پژوهش ها در حوزه پسته دامغان نیز، 

کاربردی شود . 
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، نوســازی و تحول اداری 
استانداری ســمنان با اشــاره به لزوم اجرای طرح های 
اقتصادی در دانشــگاه ها اظهار کرد: طرح های دانشگاه 
باید به سمت درآمد زایی ســوق پیدا کند و الزم است 

تا دانشگاه ها در درآمد ملی GDP ایفای نقش کنند. 
وی از اولویت بندی پژوهش ها در استان سمنان خبر داد 
و گفت: پژوهش ها در مراکز دانشگاهی استان باید بر مدار 
۸ محور و سرفصل توسعه استان پیگیری و دنبال شود ، 
فلذا تالش ما بر این است که این پژوهش ها با همکاری 

دانشگاه های استان انجام شود .

كريستين الگارد:

یوروی دیجیتال جایگزینی برای رمزارزها
در بحران شيوع كرونا مطرح شد

لزوم ایجاد شتاب دهنده ها با هدف جلوگیری از افول استارت آپ ها 
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