
یوآن چین بیش از هر زمــان دیگری بر همتایان خــود در بازارهای نوظهور 
تاثیر می گذارد و ممکن اســت نقش مهمی در تعیین عملکرد آنها در ســال 
آینده داشته باشــد.به گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، همبستگی این ارز 
با شــاخص ام اس ســی آی همتایانش در کشــورهای در حال توسعه در ماه 
ســپتامبر قبل از کاهش اندک در بحبوحه شیوع ســویه اُمیکرون به صورت 
هفتگی افزایش یافت.در حالی که همبســتگی ها را می تــوان به روش های 
مختلفی اندازه گیری کرد اما حضور فزاینده چین در تجارت جهانی به تدریج 
پیوندهای یوآن را با همتایان خود در بازارهای نوظهور تقویت کرده اســت و 

ارتباط یوآن با رئال برزیل به قوی ترین ســطح خود حداقل از سال ۲۰۰۸ و 
روپیه هند به باالترین حد خود در ۳ ســال اخیر رســیده است.افزایش نفوذ 
جهانی یوآن نشــانه دیگری از تعمیق روابط چین در سراسر اقتصاد جهانی 
است. ســرمایه گذاران به طور فزاینده ای به ســمت اوراق قرضه آن به عنوان 
جایگزینی بــرای اوراق خزانه ایاالت متحده جذب می شــوند حتی برخی از 
بانک ها خواستار پیوستن یوآن به دالر، یورو و ین به عنوان ارز ذخیره جهانی 
هستند.ماگدالنا پوالن، اقتصاددان اصلی در شرکت پی جی آی ام  لندن گفت: 
چین عنصر بسیار مهمی برای ثبات بازارهای نوظهور و موقعیت رشد خواهد 

بود.بر اساس داده های جمع آوری شده همبستگی بین یوآن و همتایانش در 
شــاخص ارزهای بازارهای نوظهور MSCI در سپتامبر به صورت هفتگی از 
۰.۲۴ پایان سال ۲۰۱۰ به ۰.۸۱ رســید.داده های سوسیته جنرال، شرکت 
خدمات مالی و بانکداری فرانسوی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰، متوسط 
کشورهای در حال توســعه تنها ۲.۲ درصد از صادرات خود را به چین ارسال 
کردند، در حالی که این نســبت اکنون به ۱۱.۳ درصد رسیده است.این بانک 
سرمایه گذاری می گوید که ثبات نســبی یوان باعث شده است که با همتایان 
خود در بازارهای نوظهور با سیاســت گذاران قوی و معتبری مانند مکزیک، 

شــیلی و کره جنوبی نزدیک ترین همبستگی را داشته باشــد. با این حال، از 
زمان جنگ تجاری ایاالت متحده و چین در سال ۲۰۱۸، پیوند یوآن با بازارهای 
نوظهور به طور کلی قوی تر شده است.بر اساس داده های سوسیته جنرال، از 
زمان جنگ تجاری ایاالت متحده و چین در سال ۲۰۱۸، پیوند یوآن با بازارهای 
نوظهور با افزایش میانگین همبستگی به میزان ۸۳ درصد در آن سال، به طور 
کلی قوی تر شده است.انعطاف پذیری نسبی یوآن در سال جاری نیز در محدود 
 کردن نوسانات در بازارهای نوظهور نقش داشته در حالی که در ۱۲ ماه بسیار 

پرتالطم بوده است.

منابع بانکی و یک شــرکت به رویترز اعالم کردند: بانک های ترکیه با افزایش 
نرخ وام در رقابت برای جذب سپرده های لیره به طرح جدید دفاعی لیره دولت 
واکنش نشان دادند و این چیزی است که می تواند برای وام گیرندگانی که انتظار 
اعتبار ارزان تری دارند شگفت انگیز باشد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نرخ 
سپرده ها از ۱۷ تا ۱۸ درصد هفته گذشته به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، 
در حالی که افزایش هزینه های تامین مالی نرخ وام بنگاه های کوچک و متوسط 
)SME( به بیش از ۳۰ درصد رســید.بانکدارانی که نخواستند نامشان فاش 

شود، گفتند که این نرخ ها در هفته های گذشته افزایش یافته بود اما در این هفته 
تصاعدی شدند.طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده است که دولت از 
سپرده گذاران محلی در برابر هرگونه ضرر ناشی از کاهش ارزش در برابر ارزهای 
خارجی محافظــت می کند.یکی از منابع بانکی گفــت: هیچکس نمی خواهد 
سپرده های لیری را از دست بدهد. ما به پایان سال نزدیک می شویم و ترازنامه ها 
باید خوب به نظر برسند. این طرح رقابت را افزایش داد و شاهد افزایش نرخ سود 
سپرده در هفته گذشته بودیم.بر اســاس داده های بانک مرکزی، متوسط نرخ 

وام بانک ها برای وام های لیره شرکت ها تا ۱۷ دسامبر از ۱۹.۶۳ درصد در هفته 
قبل به ۲۰.۹۱ درصد افزایش یافت.برای سرمایه گذاری دو نرخ سود مناسب و 
تامین مالی بلندمدت ضروری است.یکی دیگر از منابع بانکی گفت: بانک ها به 
سپرده لیری نیاز دارند و برای افزایش دارایی های خود باید سپرده های لیری را 
جذاب کنند و این مورد باعث افزایش نرخ ها می شود.بانک مرکزی تحت فشار 
اردوغان از سپتامبر، علیرغم افزایش تورم بیش از ۲۱ درصد، نرخ بهره خود را 
۵۰۰ واحد کاهش داد و به ۱۴ درصد رســاند. در پاسخ، بازدهی اوراق قرضه و 

نرخ وام های شرکتی افزایش یافت زیرا معامله گران یک عقب نشینی کامل در 
سیاست ها را پیش بینی کردند.بر اساس این طرح، خزانه داری و بانک مرکزی 
زیان سپرده هایی را که ترک ها از لیر یا ارزهای رایج به ابزار جدید تبدیل  کنند 
را جبران خواهند کرد.منابع گفتند که بانک ها در پاســخ، نرخ ها را برای ایجاد 
ذخایر لیر در مواجهه با افزایش هزینه های تامین مالی و انتخاب ارز همچنان باال 
باز هم افزایش دادند.اردوغان گفته است که برنامه جدید اقتصادی وی تا حدی 

به منظور کاهش اعتبار حساب بانکی و در عین حال افزایش صادرات است.

گروه مالی میتسوبیشــی یواف جی، شرکت خدمات 
مالــی و بانکــداری ژاپنــی، صنــدوق جدید ۳۰۰ 
میلیون دالری را بــرای ارائه تامیــن مالی بدهی به 
استارت آپ های فناوری پیشــرفته در منطقه آسیا 
و اقیانوســیه راه اندازی خواهد کرد زیرا بزرگ ترین 
وام دهنده ژاپن به دنبال بهره برداری از فرصت ها در 
اقتصادهای رو به رشد است.به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز، این اقدام در بحبوحه جمع آوری کمک های 

مالی در آسیا صورت می گیرد زیرا تعداد تک شاخ ها 
یا اســتارت آپ های خصوصی بــا ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر آمریکا افزایش یافته اســت.هیرونوری 
کامزاوا، رئیس و مدیرعامل گروه میتسوبیشی گفت 
که این گروه یک تعهد سرمایه ای ۳۰۰ میلیون دالری 
بــه Mars Growth Capital )صندوق فناوری 
مستقر در سنگاپور( خواهد داشت که در مراحل بعدی 
رشــد تامین مالی بدهی را برای استارت آپ ها فراهم 

می کند.کامزاوا گفت: اگر شــرکت های سرمایه پذیر 
 MUFG ،در نهایت تصمیم به عرضه عمومی کنند
قصد دارد از عرضه های عمومی اولیه خود با شــریک 
ایاالت متحده مورگان استنلی حمایت کند.تصمیمات 
مالی صندوق بر اساس مدل امتیازدهی اعتبار مبتنی 
بر هوش مصنوعی خواهد بود کــه درآمدهای آتی و 
جریان نقدی یک اســتارت آپ را از داده های مالی و 

حسابداری پیش بینی می کند.

جریان تعیین تکلیف داروهای موجود در سازمان اموال 
تملیکی با اختالف نظر بین این سازمان و وزارت بهداشت 
مواجه اســت؛ به طوری که ســازمان تملیکی به استناد 
قانون تاکید بر تحویل داروهای متروکه و قاچاق به وزارت 
بهداشت و تعیین تکلیف از سوی این وزارتخانه دارد ولی 
وزارت بهداشت به استناد قانونی دیگر معتقد است باید 
داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی منهدم شود و آن 
را تحویل نمی گیرد.به گزارش ایسنا، طبق قانون تاسیس 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه 
آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع آوری و نگهداری، 
اداره و فروش کاالهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی 
و قاچــاق قطعیت یافته و کاالهای قاچــاق  بالصاحب و 
صاحب متواری، است.بر این اساس ســاالنه حجم قابل 
توجهی از اقالم مشمول در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار می گیرد که از جمله آن داروســت،  اما ظاهرا درباره 
تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی بین 

سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.

سازمان تملیکی: باید داروها را وزارت 
بهداشت ببرد

این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد 
براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، 
باید دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هالل احمر تحویل 
دهد و اگرچه در دو ســال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با 
سازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته  تا اقالم 
دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچگاه این گونه نشده و تنها 
پاسخ دریافتی این بوده که "منهدم کنید".در مدت اخیر 
هم بــا ورود رئیس جمهوری و قوه قضائیــه برای تعیین 
وضعیت کاالهای موجود در ســازمان اموال تملیکی، بار 
دیگر این سازمان درباره داروهای در اختیار اعالم کرد که 
با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو سال گذشته، 
تاکنون این وزارتخانه اقدامی در ایــن رابطه انجام نداده 
است؛ در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به عدم 
تائید اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو، 

تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.

وزارت بهداشت: منهدم کنید
اما این بار وزارت بهداشت نسبت به این اعالم واکنش نشان 
داده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته که برای 
داروهای مذکور ورود خواهد کرد و باید منهدم شود.در حالی 
تاکید سازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و تعیین تکلیف 
آن از سوی وزارت بهداشت اســت که این وزارتخانه اعالم 
کرده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، فقط اقالم خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به 
استعالم مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط الزم 
برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقالم قاچاق و خارج 
از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین 
وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سالمت داروها، اجازه 
مصرف این داروها را نمی دهد.همچنین اعالم کرده که معموال 
محموله هایی که کشف و به سازمان اموال تملیکی تحویل 
می شوند، قاچاق اســت که اگر بخواهند از سالمت داروها، 
اطمینان حاصل کنند باید کل محموله را آزمایش کنند و 

طبیعتا در این صورت، آن محموله ارزش فروش ندارد.

روســیه در ســال جــاری میــالدی خریــد گاز از 
ترکمنستان را ۲ برابر کرد.به  گزارش ایلنا از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، الکســاندر بالخین، سفیر روسیه در 
عشــق آباد روز جمعه )ســوم دی ماه( اعالم کرد که 
مســکو تاکنون در ســال ۲۰۲۱ میالدی حدود ۱۰ 
میلیارد مترمکعب )۳۵۳ میلیارد فوت مکعب( گاز از 
ترکمنستان وارد کرده که این رقم حدود دو برابر مقدار 

واردشده در سال ۲۰۲۰ اســت.گاز وارد شده در سال 
جاری میالدی برابر با دوره قبل از ۲۰۱۶ بود. روسیه در 
آن سال واردات گاز از این کشور آسیای مرکزی را در 
بحبوحه اختالف بر سر قیمت و سقوط قیمت جهانی 
گاز متوقف کرده بود.مسکو خرید گاز از ترکمنستان 
را در سال ۲۰۱۹ با امضای یک قرارداد پنج ساله ازسر 
گرفت و بر اساس این قرارداد، روسیه ساالنه ۵ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون مترمکعب )۱۹۴ میلیارد فوت مکعب( 
گاز از این کشور وارد می کند.ترکمنستان به شدت به 
صادرات ذخایر گاز طبیعی خود وابسته است و توقف 
واردات گاز روسیه از این کشور در سال ۲۰۱۶ ضربه 
شدیدی به اقتصاد ترکمنستان وارد کرد.چین به عنوان 
برترین مقصــد صادرات گاز ترکمنســتان جایگزین 

روسیه شده  است.

امــارات متحــده عربی بــه بعضــی از بزرگترین 
شــرکت های خانوادگی اعــالم کرد قصــد دارد 
 به انحصــار آنهــا در فــروش کاالهــای وارداتی

 پایان دهد.
به گزارش ایســنا، روزنامه فایننشــیال تایمز در 
گزارشی نوشت: دولت امارات متحده عربی قانونی 
را پیشــنهاد کرد که به تمدید اتوماتیک توافقهای 
ســازمان بازرگانی پایان می دهد و به شــرکتهای 

خارجی امکان می دهد کاالهایشان را خود توزیع 
کنند یا عامل توزیع محلی را پس از انقضای قرارداد، 

تغییر دهند.
فایننشــیال تایمــز بــه نقــل از مقامــات آگاه 
نوشــت: انتظار می رود این قانون توســط دولت 
امارات تایید شــود اما زمــان آن نامعلوم اســت 
 و دولــت امــارات متحــده عربــی در ایــن باره

 اظهارنظر نکرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 

شــرکتهای خانوادگی عمده فعالیتهای تجاری در 
منطقه خلیج فارس را تشکیل می دهند و صاحب 
سوپرمارکتهای زنجیره ای و نمایندگیهای فروش 
خودرو هســتند. بعضی از شــرکتهای خانوادگی 
شــناخته شــده در دوبی شــامل ماجد الفطیم 
هولدینگ، اپراتور فروشگاههای کارفور در خاورمیانه 
و گروه الحبتور مالک هتلها، امالک و نمایشگاههای 

خودرو هستند.

یوآنچینارزهاینوظهورراتقویتمیکند؟

بانکهایترکیهنرخسپردهراافزایشدادند

صندوق۳۰۰میلیوندالریژاپنبرایاقتصادهاینوپا
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معاون اول رئیس جمهوری:

ناکامیطرحهای
فروشخودروسازان
درتحققوعدهها

امکانثبتناممجردها
درنهضتملیمسکن
حذفنشدهاست

آزادسازیارزترجیحی
بخشدارومطرحنیست
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سرمقاله

 راهکار جبران 
هزینه بنگاه ها

با حذف یــا افزایش قیمت 
یارانه ســوخت و انرژی به 
طور قطع هزینه های تولید 
در کوتاه مدت باال می رود. 
اما در بلندمدت دولت می تواند با ارایه تسهیالت، 
بهبود فضای کسب و کار، کاهش امضاهای طالیی 

و سرمایه گذاری...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه3

2
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نشست هم اندیشی فعاالن بخش 
خصوصی  با  رئیس کل بانک مرکزی

بانکهاازتولیدکننده
حمایتکنند

بیاعتمادیبه
ابرپروژههایمسکنی

آیا یارانه  انرژی  صنایع حذف می شود؟

سیگنال  منفی  به  تولید
صفحه3

صفحه4

موج  نگرانی  از
کیفیت  محصوالت  کشاورزی

برگشت   خوردن    محصوالت
  کشاورزی   ایران   از بازارهای    صادراتی    ادامه   دارد

رییس کل بانک مرکزی در نشســت هم اندیشی با 
بخش خصوصی گفت: برای رســیدگی به مسائل 
مطرح شــده در این نشســت، باید یک کارگروه 
مشــترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و ســایر 
نهادهای ذیربط تشکیل شود.نشست هم اندیشی 
هیات رئیسه اتاق ایران، تشکل های اقتصادی، روسای 
اتاق  شهرستان ها و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
با رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.در ابتدای نشست 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، حضور علی صالح آبادی، 

رئیس کل بانک مرکزی ...

طرح نهضت ملی مســکن در حالی در مراحل ثبت 
نام قرار دارد که امکان انتخاب ۴۰۰ شهر برای مردم 
مهیا نشده و بخش عمده ای شهرهای مجاز نیز فاصله 
طوالنی با شــهر محل زندگی مردم دارد. متاسفانه 
در حالی که قرار بر این است که طرح های حمایتی 
دولت در قالب ابرپروژه های مسکنی به کمک مردم 
برای خانه دار شدن بیاید، سنگ های زیادی پیش 
پای مردم انداخته و دسترسی را برای خانه دار شدن 
مشــکل تر خواهد کرد. موارد بسیاری از این دست 
وجود دارد کــه امید برای خانه دار شــدن را باز هم 
کاهش داده است.  برای مثال متقاضیان نهضت ملی 
مسکن در محالت باید در فاصله ۱۵۰ کیلومتری برای 

شهر جدید امیرکبیر برای...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش ارزش معامالت بازار؛
افت اندک شاخص بورس

در دومین روز معامالتی بورس تهران شاخص های 
بازار سهام کاهش کمی را پشــت سر گذاشتند. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه، 5 دی 
1400، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش هزار و 
490 واحدی نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون 
و 384 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز افت کرد 
و با کاهش هزار و 638 واحدی در سطح 360 هزار و 
269 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 158 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار 
و 657 واحد قرار گرفت.  روز گذشته ارزش معامالت 
کل بازار ســهام با افت 12 درصدی به رقم 8 هزار و 
373 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه 3 هزار و 30  میلیارد تومان 
بود که 36 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 
را تشــکیل می دهد.  ارزش معامالت خرد سهام نیز 
افت کرد و با کاهش 19 درصدی نسبت به روز کاری 
قبل به رقم 3 هزار و 936 میلیارد تومان رســید که 
47 درصد از کل معامالت بازار را شــامل می شود.  
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »نوری« و »خودرو« 
بیشترین تأثیر را در نزول شــاخص کل داشتند و 
»فارس«، »شبندر« و »اخابر« بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، 
»زاگرس« و »شــگویا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »کگهر«، »وملل« و 
»اتکای« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین است و شبندر و کدما در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای توسن، فرابورس 
و حســیر پرتراکنش  ترین نمادها هستند. در پایان 
معامالت  روز یکشنبه، 180 نماد رشد قیمت داشتند 

که 125 نماد بورسی و 55 نماد فرابورسی بودند. 

بانک توسعه صادرات ایران اختصاص داد:
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
برای تبلت و گوشی دانش آموزان 

مناطق محروم
بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و 
گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق محروم 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.
این اقدام به موجب بند 3 صورتجلسه مهرماه سال 

جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده است.

توسط بانک سامان  صورت گرفت:
پرداخت 498 میلیــارد ریال 

تسهیالت ازدواج در آذرماه
بانک سامان در طول آذرماه ســال 1400 نزدیک 
به 498 میلیــارد ریال تســهیالت ازدواج پرداخت 
کرده است.به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعالم 
بانک سامان، طي آذرماه ســال جاري بانک سامان 
629 فقره تســهیالت ازدواج به مبلــغ 497700 
میلیون ریال پرداخت کرده است.بر همین اساس، 
با احتســاب پرداختي هاي آذرماه، بانک سامان از 
ابتداي سال 1400 تا پایان آذرماه همین سال 3563 
فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 277961 میلیارد 
ریال پرداخت کرده است.همچنین بر اساس همین 
گزارش، از ابتداي سال جاري تا پایان آذرماه، 8815 
نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که 
از این تعداد 7025 نفر در انتظار تعیین شعبه، 716 
نفر در انتظار پذیرش در شــعبه، 958 نفر در انتظار 

تکمیل مدارک و 116 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه 
تعاون تا پایان ۱4۰۰ تمدید شد 

مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون تا پایان 1400 
تمدید شــدبه گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
، براســاس مجوز های بانک مرکزی ودر راستای »قانون 
تســهیل تســویه بدهی بدهکاران بانکی کشور« مهلت 
استفاده از این قانون تا پایان اســفند ماه 1400 تمدید 
شد،بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا 
درابالغیه ای تصریح کرد ،با عنایت به استمرار شرایط ناشی 
از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شــده برای مشاغل و 
کسب و کارها ، به دلیل اینکه برخی از مشموالن نتوانستند 
با تسویه نقدی ، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه 1400 
تعیین تکلیف و از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شبکه بانکی استفاده کنند لذا مهلت زمانی برای بهره مندی 
از قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی برای مشموالن برای 
آخرین بار از اول مهر ماه سال جاری به مدت شش ماه تا 
پایان اسفند 1400 تمدید می شود،همچنین مقرر شده 
است ، اعطای تسهیالت کرونا وهمچنین امهال بازپرداخت 
اقساط تســهیالت بانکی اعطایی تا پایان سال 1400 به 
کسب و کارهای فرهنگی ، هنری و رسانه ای آسیب دیده از 

بحران کرونا نیز تمدید گردد.

خبر

رییــس کل بانــک مرکزی 
در نشســت هم اندیشــی با 
بخش خصوصی گفت: برای 
رســیدگی به مسائل مطرح 
شده در این نشست، باید یک 
کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر 

نهادهای ذیربط تشکیل شود.
نشست هم اندیشی هیات رئیسه اتاق ایران، تشکل های 
اقتصادی، روسای اتاق  شهرستان ها و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی بــا رئیس کل بانک مرکــزی در اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای نشســت غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش 
خصوصی را حاوی پیام مثبتــی برای فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی 
بخش عمده ای از مسائل و گرفتاری های فعلی در نهاد 
بانک مرکزی قابل حل است و حضور رئیس کل این نهاد 
در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکالت 

محسوب می شود.
او با اشــاره به گزارش های پایش محیط کســب وکار 
بیان کرد: از نظر فعاالن اقتصادی ســه مؤلفه شــامل 
غیرقابــل پیش بینــی بــودن و تغییــرات قیمــت 
مواد اولیه، بی ثباتی سیاســت ها و رویه هــای ناظر بر 
کسب وکار و سوم دشــواری تأمین مالی از بانک ها، از 
تابستان ســال 97 تا تابستان امســال به طور ثابت در 
 تمام فصول نامناســب ترین مؤلفه های کسب وکار در 

کشور ارزیابی شده اند.
شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکالت 
در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش 
خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی باالست، به برخی 
از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور 
پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات 
دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیالت بانکی 
از فعالیت های تولیدی اســت. طبق آمار بانک مرکزی 
ســهم تســهیالت بانکی به بخش های تولیدی شامل 
صنعت، معدن و کشاورزی به طور سرجمع 40 درصد 
از کل تسهیالت بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. 
همچنین درحالی که سهم بخش صنعت و معدن از مانده 
تسهیالت بانکی در سال 85، 30 درصد بوده این میزان 

در سال 95 به 18 درصد رسیده است.
او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیالت در 
سال 78، 28 درصد بوده درحالی که در سال 95 به 9,6 
درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در 
ســال 78، 5.4 درصد بوده اما در سال 95 به نیم درصد 

رسیده است.
شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می دهند بخش های 
تولیدی و مولد سهم بایســته ای از منابع و تسهیالت 
بانکی کشور دریافت نمی کنند. حاشیه سود باال، بازده 
کوتاه مدت و ریســک پایین فعالیت هــای غیرمولد و 
ســفته بازی نه  تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده های 
بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه های مولد شده است 
بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طال و سکه و ارز 
داشته است. لذا اصالح این رویه نیازمند نظارت های الزم 
از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابالغیه ها و 
مصوبه های اعالمی در خصوص سهم اعطای تسهیالت 

به بخش های مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و 
توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: 
طبق ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا 
نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین 
سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، 
کشاورزی، حمل ونقل، صنوف، بنگاه های دانش بنیان و 
شرکت های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از 
تاریخ ابالغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب 
ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی 
کشور ابالغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل 

هنوز صورت نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده 21، 
از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می کند تســریع 
در راه اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در 

گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
او ادامه داد: موضوع ســوم حفظ ثبات اقتصادی کشور 
از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد 

کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک ترین 
تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می کند. 
لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کالن کشور 
اســت. هرگونه بی ثباتی در این حوزه می تواند تبعات 
منفی برای همه دســت اندرکاران جامعــه از دولت تا 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه 

داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین 
مواد اولیه و فناوری تولید وابســتگی باالیی به خارج از 
کشــور دارد افزود: با جهش های مکرر نرخ ارز، قیمت 
کاالهای تولید داخــل افزایش می یابد کــه این امر به 
افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تقاضای مؤثر 
در بازار و افزایش هزینه های حقیقــی دولت به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده در اقتصاد ایران منجر شده و 

درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شــرایط نوسانات 
نرخ ارز، غیرقابل پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه باعث ســرگردانی فعاالن اقتصادی شده و از 
طرف دیگر این موضوع در شکل گیری انتظارات تورمی 
نقش موثر داشــته و به رونق فعالیت های سوداگرانه و 
داللی دامــن خواهد زد بیان کــرد: بخش خصوصی از 
بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیــدات الزم برای افزایش 
 عرضــه ارز و ایجــاد ثبات در بــازار را در دســتور کار 

خود قرار دهد.
شافعی در مورد مشکالت بازگشت ارز صادراتی تحت 
تأثیر تحریم های بین المللی و محدودیت های ناشی از 
فقدان ارتباطات بانکی و بین المللی گفت: بخش خصوصی 
معتقد است تمهیدات عقالیی برای افزایش عرضه ارز باید 
به این شکل باشد که به جای فشار بیش ازحد به فعالن 
اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش 
عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای 
افزایش کارایی این سیاست ها برای تأمین ارز موردنیاز 
کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود 
را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس کل 

بانک مرکزی خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف سازی آماری از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت افزود: متأســفانه می بینیم که 
در مواجهه با مشــکالت اقتصادی کشور به جای اتخاذ 
سیاســت های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای 
مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش های رسمی در 
اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به جای حل مسئله به پاک 
کردن صورت مسئله اقدام شده است. بدیهی است این 
راهبرد نه تنها به حل مشکالت منجر نخواهد شد بلکه 
در عمل به ضربه به اعتماد بخــش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را 
برای آمارسازی های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا 
کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید 
نسبت به انتشــار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و 
به موقع و به صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت وگوی 
کارشناسی و تصمیم گیری علمی برای اساتید دانشگاه و 

اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک 
مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تالش ها بی نتیجه 
خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقالل 

خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.

بانک مرکزی درباره پیمان سپاری ارزی چه 
سیاستی در پیش می گیرد؟

در ادامه نشست حسین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ایران گفت: اخیراً نقشه راه رشــد غیر تورمی در ستاد 
اقتصادی  دولت تصویب شــده است که بخش کنترل 
تورمی آن از مأموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک 
این بســته را قبول دارد یا خیــر؟ هدف گذاری کنترل 
تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم اســت، چگونه و 

از چه مسیری ممکن است؟ ســالح ورزی درباره بسته 
سیاست گذاری ارزی گفت: قریب به اتفاق بررسی ها و 
پژوهش های معتبر نشان می دهد که در اغلب کشورها، 
همزمان با کاهــش ارزش پول ملــی، صادرات جهش 
معنــاداری می یابد ولــی در ایران وقتــی ارز از چنین 
نشد. بســیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، 
پیمان سپاری ارزی بوده اســت. چند وقت پیش وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال 
آینده موضوع پیمان سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر 
رئیس کل بانک مرکــزی درباره پیمان ســپاری ارزی 

چیست و چه برنامه ای دارید؟

ارزآوران کشور را جریمه نکنید
بعد از آن محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به 
اینکه از مشکالت حوزه صادرات اطالع دارید، مسئولیت 
سنگین تری هم دارید و انتظار صادرکننده ها این است که 

از حقوق آن ها چون گذشته دفاع کنید.
الهوتی گفت: هر تهدیدی در دل خود فرصت هایی دارد؛ 
وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای 
صادرات پیش آمد که متأسفانه این فرصت هدر رفت. در 
دوماهه گذشته ترکیه در سایه کاهش ارزش پول ملی 
خود، افزایش صادرات را تجربه کرد. این باید درســی 
برای سیاست گذارهای ما باشــد که در دوره ای طالیی 

فرصت سوزی کردند.
الهوتی گفت: مصوبه ای که دولت ســیزدهم از طریق 
معاونت اقتصــادی اعالم کــرد، از نظر مــن، یکی از 
مصوبه های خوب و کارآمدی اســت کــه اگر اجرایی 
می شد، امروز شاید درباره مشکالت صادرکننده ها کمتر 
حرف می زدیم. روش هایی که در آن مصوبه اعالم شده، 
اگر به مکاتبات اتاق با بانک مرکزی 97 دقت کنید این 
مصوبه ها همان پیشنهادهای چهار سال گذشته است؛ 
اما به دلیل عدم توجه کشور را درگیر ناکارآمدی در حوزه 

برگشت ارز کردیم.
او ادامه داد: امروز به دلیل اختالف ارز نیما و آزاد کماکان 
آن بخشنامه ناکارآمد است. تا زمانی که تفاوت نرخ ارز 
نیمایی و آزاد وجــود دارد 50 درصد صادرکننده های 
این کشور با رفع تعهد ارزی مشــکل خواهند داشت. 
اگر قرار اســت نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال 
بگویند ارز 4200 تومانی چالش بوده این اتفاق در تفاوت 
نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده 
است. دست مصرف کننده کاال با نرخ ارز آزاد می رسد نه 
ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را 
جریمه می کنیم که ارز ارزان بفروشــند و کاال به دست 

مصرف کننده گران می رسد.
او تأکید کرد: بحث ما نزدیک شدن نرخ ارزها به هم دیگر 
اســت؛ ارز صادراتی نباید ارزان تر به دست واردکننده و 
تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده ها 
است. اتفاق خوبی که در این دوره  افتاده با تصمیم وزارت 
صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته 
پایش تشکیل شده که امیدواریم نگاه آن ها به تسهیلگری 

باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود.

تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکالت 
ارزی و تجاری فعاالن اقتصادی

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی 
نشست هم اندیشی با اعضای اتاق ایران از تشکیل کارگروه 
مشترک بین بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت صنعت و 
سازمان گمرک ایران برای حل مشکالت ارزی و تجاری 
بخش خصوصی خبر داد و گفت: معتقدم ما جزیره های 
جدا از هم نیستیم و باید در کنار هم مسائل کشور را پیش 
ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما 
باید نگاه ها را با گفت وگو به هم نزدیک کنیم. لذا تشکیل 

این کارگروه می تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.

او ادامه داد: اگر قرار اســت بخشنامه ای صادر شود باید 
نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مسئله می تواند 
کمک بزرگی به حل مشکالت از طریق بخشنامه ها کند. 
همان طور که یکی از اعضای اتاق بیان کرد تحریم های 
خارجی را می توان پشت سر گذاشت اما مشکالت داخلی 

جز با تعامل حل نمی شوند.
صالح آبادی با بیان اینکه به لحاظ عرضه ارز، سال آینده 
را بهتر از امسال می بینم همان طور که امسال از پارسال 
وضعیت بهتری داشــتیم افزود: در حالی که در 12 ماه 
سال گذشته تنها 36 میلیارد و 482 میلیون دالر تأمین 
ارز به روش های مختلف داشتیم، امسال و فقط در 9 ماهه 
نخست، 39 میلیارد و 895 میلیون دالر ارز به روش های 
مختلف از جمله ارز نیمایی، ترجیحی و ارز اشخاص تأمین 
شده است. بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز 
صادراتی بخش خصوصی و عرضه مناسب ارز در سامانه 
نیما بازمی گردد. خوشــبختانه پتروشیمی ها هم عدد 
بیشتری نسبت به توافق اولیه با بانک مرکزی به سامانه 
نیما واریز کرده اند که نشان می دهد وضعیت صادرات 

آن ها بهبود یافته است.
او با بیان اینکه بازگشــت ارز حاصل از صادرات چه ارز 
نفتی، چه فرآورده های نفتی و چه ارز غیر نفتی حتی در 
صورت لغو تحریم ها جز اولویت های کشور است تأکید 
کرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه ای باشد که 

صادرکننده متضرر نشود.
صالح آبادی ادامه داد: در این راستا کارگروه مشترکی بین 
بانک مرکزی و وزارت صنعت تشکیل شده که تقریباً هر 
هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیالتی 
را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فراهم کردیم که چارچوب های آن در حال نهایی شدن 

است و به زودی ابالغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار 
ارز بیان کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی 
ارز خود را عرضه می کنند ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز 
نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل 
ارزی نیز به همین صورت بوده اســت. البته باید توجه 
داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی 
است. حتی نرخ سیب زمینی هم در خرید کیلویی و یا 

خرید تنی با هم متفاوت خواهد بود.
صالح آبادی تأکید کرد: در سامانه نیما به هیچ وجه نرخ 
ارز به صورت دستوری تعیین نمی شود و نرخ ارز مبتنی 

بر عرضه و تقاضاست.
او با بیان اینکه تالش بانک مرکزی پیش بینی پذیر کردن 
اقتصاد است گفت: ما تالش می کنیم آمارهای اقتصادی 
را در بازه های مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر 

کنیم.
صالح آبادی یکی از ریشــه های تورم در ایران را سلطه 
سیاست های مالی بر پولی دانســته و بیان کرد: از آنجا 
که اقتصاد ما به نفت متکی بوده همواره سیاست مالی بر 
پولی غلبه داشته است. در حالی که در دنیا سیاست های 
مالی مستقل از پولی اســت و ناظر پولی به فکر آرامش 
اقتصاد کالن و پیش بینی پذیر کردن آن است و دولت از 

محل های دیگری بودجه خود را تأمین می کند.
او افزود: وقتی درآمدها نفتی باشــد و بانک مرکزی ارز 
نفتی بخرد موجب افزایش پایــه پولی و در نهایت تورم 
می شود بنابراین سعی می کنیم اتکا به درآمدهای نفتی 
را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقالل بیشتر 

هدایت کنیم.
صالح آبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانک ها در 
دستور کار است گفت: در بحث ذی نفع واحد، حمایت از 
تولید، افزایش تسهیالت در بخش تولیدی و دستورالعمل 
زنجیره تأمین برنامه هایی داریم. دستورالعمل زنجیره 
تأمین به صورت آزمایشــی قرار است اجرا شود و هنوز 
نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت 
صنعــت و وزارت اقتصاد بحث هایی صــورت گرفته تا 
به صورت پایلوت اجرا شــود و پــس از اخذ نظر بخش 
خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار 
مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم 
بانکی باالست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود 
تولیدکننده مواد اولیه را می خرد و با ضمانت بانک اوراقی 
را صادر می کند و آن را در اختیار حلقه های بعدی قرار 
می دهد؛ این موضوع نیاز بــه نقدینگی را در واحدهای 

تولیدی کاهش می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای 
اعتباری به جای پول در شاخص های کالن اقتصاد اثر 
مثبتی می گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده مند شــود 
لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی 

می تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.

نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی  با  رئیس کل بانک مرکزی

بانک ها   از  تولید کننده   حمایت  کنند

معاون اول رئیس جمهوری:
 تکذیب خبر حذف ارز 4۲۰۰ 

تومانی دارو
معاون اول رییس جمهور توجه به موضوع سالمت 
و بهداشــت مردم را جزو سیاست های راهبردی 
دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد: دولت و وزارت 
بهداشت در کنار صنعت پرافتخار داروسازی است 
تا دارو با قیمت مناسب و باالترین کیفیت در اختیار 

مردم قرار گیرد.
به گزارش »انتخــاب«،  محمد در جلســه ای با 
اعضای سندیکای داروی انســانی افزود: تامین و 
تولید 97 درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط 
صنایع داروســازی مایه افتخار بــرای این بخش 
صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکالت 
و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی 3 
درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه 

بیماران صعب العالج در کشور تهیه و تولید شود.
معــاون اول رییس جمهور تصریح کــرد: دولت 
و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به 
دنبال آن اســت که صنعت داروســازی کشور با 
رفع مشکالت با قوت به کار خود ادامه  دهد و با به 
روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات در جهت سالمت 

مردم گام های موثری بردارد.
هار داشت: از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم 
تا با مدیریــت قیمت گذاری و همــکاری وزارت 
بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه ای اداره 
شود که مردم برای تامین دارو  در داروخانه ها دچار 

مشکل نشوند.
مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به عنوان 
بازوی دولت و وزارت بهداشت راهکارها، پیشنهادها 
و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه صنعت 

دارو هر چه زودتر ارائه دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین در خصوص 
برخی شایعات مطرح شــده در زمینه حذف ارز 
ترجیحی 4200 تومانی به بخش دارو تاکید کرد: 
آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه 
مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح 
نیست و انتظار می رود صنایع داروسازی با قیمت 
گذاری مناســب به رفع نیازمندی های دارویی 

کشور کمک کنند.

امکان ثبت نام مجردهــا در نهضت ملی 
مسکن حذف نشده  است

آقایان مجرد باالی ۲۵ سال از 
۱۵ دی ماه ثبت نام کنند

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: آقایان مجرد 
باالی 25 ســال از 15 دی ماه بــرای ثبت نام در 

نهضت ملی مسکن به سامانه ثمن مراجعه کنند.
محمود محمودزاده با بیان اینکه امکان ثبت نام 
مجردها در پروژه نهضت ملی مسکن )4 میلیون 
مسکن در 4 سال( حذف نشــده است، گفت: در 
حال حاضر گزینه و امکان ثبــت نام مجردها در 
ســامانه ثمن وجود دارد اما فعــال آقایان مجرد 
در ســامانه پذیــرش نمی شــوند تــا زمانی که 
 دستورالعمل مربوط به این گروه در شورای عالی 

مسکن نهایی شود.
وی ادامه داد: قرار بر این است که درباره ثبت نام 
مجردها در نهضت ملی مســکن دستورالعملی 
تدوین و از ایــن طریق امکان اجــرای آن فراهم 
شود. این دســتورالعمل که موضوعات حقوقی 
متعددی داشت انجام شده است و تا 15 دی ماه 

این دستورالعمل در سامانه بارگذاری می شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره شرایط سنی 
آقایان مجرد گفت: آقایان مجرد باالی 25 ســال 
می توانند اقدام بــه ثبت نام در ســامانه کنند و 

همچنان شرط تحویل واحد تاهل است.  
معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: تا قبل 
از 15 دی ماه سامانه ثبت نام آقایان مجرد را قبول 
نمی کند و این گروه قبل از تاریخ مذکور به سامانه 

مراجعه نکنند.
وی افزود: طبق قانون همچنان شرایط برای ثبت 

نام بانوان مجرد باالی 35 سال فراهم است.   

اخبار
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به دنبال مشخص شدن نتایج بیســت و هفتمین مرحله از طرح های فروش 
فوق العاده محصــوالت ایران خودرو پس از انجام فرآیند قرعه کشــی، ثبت 
درخواست بالغ بر سه میلیون و 531 هزار متقاضی برای چهار محصول این 
شرکت با مجموع ظرفیت 5500 دستگاه، نشان می دهد که اختالف قیمت  
خودروها در کارخانه و بازار آزاد آنقدر جذاب است که همگان را به مشارکت 
در این بخت آزمایی ترغیب می کند و در نتیجه، هــدف اصلی برگزاری این 
طرح ها که اختصاص خودرو به مشتریان واقعی است، از واقعیت دور می شود. 
به گزارش ایسنا، صبح روز شنبه 4 دی ماه قرعه کشی برای مشخص کردن 
منتخبان بیست و هفتمین مرحله از طرح های فروش فوق العاده محصوالت 
ایران خودرو برگزار شد. ثبت نام برای این طرح از روز سه شنبه هفته گذشته 
)30 آذرماه( با عرضه چهار محصول سورن  پالس، رانا پالس سقف شیشه ای، 
پژو 207 دستی سقف شیشه ای و دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک با موعد تحویل 
حداکثر سه ماهه و قیمت قطعی به مرحله اجرا درآمد. متقاضیان به مدت سه 
روز )تا پایان روز پنجشنبه 2 دی ماه( فرصت داشتند با مراجعه به سایت فروش 

اینترنتی محصوالت ایران خودرو درخواست خود را برای خودرو مورد نظر ثبت  
کنند.  نتایج حاصل از برگزاری طرح مذکور نشان می دهد که در این مرحله، 
در مجموع سه میلیون و 531 هزار و 457 نفر برای 5500 دستگاه خودرو در 
قالب چهار محصول مذکور ثبت نام کردند که براساس آمار از میان مجموع 
شرکت کنندگان دارای شرایط و احراز هویت شده، دو میلیون و 95 هزار و 676 
نفر برای خودرو پژو 207 دستی پانوراما ) سقف شیشه ای(،  572 هزار و 906 
نفر برای سورن پالس با ظرفیت 1500 دستگاه، 525 هزار و 938 نفر برای 
خودروی راناپالس پانوراما با ظرفیت 1500 دستگاهی و 336 هزار و 937 نفر 
برای خودروی دنا پالس توربو اتوماتیک با ظرفیت 1000 دستگاه شرکت کرده 
بودند. براین اساس به ترتیب شانس برنده شدن برای محصول پژو 207 دستی 
پانوراما 1 به 1397، برای سورن پالس 1 به 381، برای رانا پالس پانوراما 1 به 

350 و برای دناپالس توربو اتوماتیک 1 به 336 بوده است.

وسوسه برانگیز بودن شرکت در قرعه کشی ها
این حجم از تقاضا نشان می دهد که فاصله قیمت مصوب خودروها برای عرضه 
محصوالت از کارخانه تا بازار آزاد آنقدر وسوسه کننده است که چندان بی شباهت به 
داستان کارت های بازرگانی به نام پیرزن ها و پیرمردهای روستایی در سال 1397 
نیست. البته آن ها بعضا بی خبر از این بودند که کارت بازرگانی به نام شان ثبت شده 
است اما در طرح های فروش خودروسازان، هزاران راه برای خرید کدملی  افراد 
واجد شرایط  این طرح ها همچون حداقل سن 18 سال، ارائه گواهی نامه معتبر، 
عدم پالک فعال انتظامی برای فرد متقاضی یا حداقل فاصله 48 ماهه از خرید 

)ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکت های ایران خودرو و سایپا وجود دارد. 

جذابیت اختالف باالی قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار
البته این موضوع نیز بسیار شایع است که بسیاری از این ثبت نام کنندگان، 

متقاضیان واقعی خرید خودرو و برای مصرف شخصی نیستند. افراد در این 
بخت آزمایی شانس خود را امتحان می کنند تا در صورت برنده شدن، خودرو 
را در بازار آزاد فروخته و سودی در این میان کسب کنند. بطور مثال در همین 
طرح اخیر ایران خودرو، راناپالس پانوراما با قیمت مصوب 227 میلیون و 623 
هزار تومان عرضه شد که اختالف قیمت 71 میلیون تومانی با بازار آزاد ) 298 
میلیون تومان( دارد. دنا پالس توربو اتوماتیک با خرید از کارخانه 127 میلیون 
تومان ارزان تر تمام می شود. این خودرو در بازار آزاد 520 میلیون تومان قیمت 
دارد و این درحالیســت که قیمت آن در کارخانه 393 میلیون و 956 هزار 
تومان تعیین شده است. سورن پالس نیز که با قیمت 240 میلیون و 408 
هزار تومان در طرح ها برای ثبت نام عرضه می شود، در بازار آزاد بالغ بر 299 
میلیون تومان قیمت دارد که سودی 59 میلیون تومانی برای فروشنده اش 
خواهد داشت. همچنین پژو 207 دستی پانوراما نیز با قیمت 233 میلیون 
و 503 هزار تومان قیمت گذاری رسمی شده است که با اختالف حدود 137 

میلیون تومانی در بازار 370 میلیون تومان قیمت دارد.  

ناکامی طرح های فروش خودروسازان در تحقق وعده ها
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معامله سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان  
قیمت سکه در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه 

سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسید و 
قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۶۱۵ هزار تومان شد.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2381| دوشنبه 6 دی ماه

راهکار جبران هزینه بنگاه ها
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

با حذف یا افزایش قیمت یارانه سوخت و انرژی به طور قطع هزینه های تولید در کوتاه مدت باال می رود. اما در بلندمدت دولت می تواند با ارایه تسهیالت، بهبود فضای کسب و کار، کاهش امضاهای طالیی و سرمایه گذاری قیمت یارانه انرژی را افزایش دهد. از 
سوی دیگر می بایست مدت زمان معطل ماندن تولیدکنندگان برای فعالیت کاهش یابد. به مجموعه این عوامل هزینه های تاخیر می گوییم که با تسهیل آنها در بلندمدت افزایش قیمت یارانه انرژی بی تاثیر شده و قیمت کاال ثابت خواهد ماند. به عبارتی حذف 
یا افزایش قیمت یارانه سوخت و انرژی  باید در ازای در اختیار گذاشتن فضای فعالیت بیشتر و باال رفتن بهره وری واحدها و بنگاههای تولیدی باشد. از این کانال خسارتی وارد حوزه تولید نخواهد شد. در غیر این صورت با افزایش هزینه های تولید هم تاثیر بر روی 
تورم ایجاد مشاهده شده و هم بر روی فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. هرچند این سوال هم مطرح می شود که آیا دولت در بلندمدت باید همچنان یارانه انرژی را پرداخت کند. پاسخ این سوال منفی است.  باید همواره به صورت هموار شده و پلکانی این 
یارانه حذف شود. همچنین به ازای حذف یارانه که منجر به رشد هزینه های تولید بنگاهها می شود می بایست فرصت های فعالیت بیشتر و امکاناتی مانند مهارتهای باالتر نیروی کار، امکان دسترسی به تکنولوژی ها و بازارهای بیشتر، کمک در راستای حضور در 
مجامع بین المللی، افزایش صادرات موفق کسب و کارها و اخذ استانداردهای اجباری مورد قبول جوامع بین المللی ایجاد شود. باید کاالیی تولید شود و به فروش برسد تا بتوان با ارز حاصل از این صادرات مواد اولیه، مواد غذایی و دارو وارد کرد. همچنین دولت باید 

برای انعقاد قراردادهای تجاری و اخذ مشاورهای حقوقی و وکالتی باالتر و بهتر برای این واحدها ورود کند. به همین اندازه و با ارایه این خدمات دولت می تواند قیمت انرژی را باال ببرد و یا در بلندمدت این یارانه را حذف کند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: با توجه به 
عدم بارش در برخی استان ها، کشاورزان چشم انتظار 
بارش و شرایط مساعد آب و هوایی هستند تا بتوانند 
کشت را انجام دهند.علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد 
ملی گندم کاران گفت: بنابر آخرین آمار ۳ میلیون و 
۷۵۰ هزار هکتار کشت دیم و یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
هکتار کشت آبی انجام شده است که انتظار می رود 
همانند سنوات قبل کشت اراضی دیم ۴ میلیون هکتار 

و اراضی آبی به ۲ میلیون هکتار برسد.
او ادامه داد: گرچه در برخی استان ها شرایط بارش و 
پراکنش بارندگی مناسب است،  اما در استان هایی 
به دلیل عدم بارش کشــت به تاخیر افتاده است که 
کشاورزان همچنان چشم انتظار شرایط مساعد آب و 

هوایی هستند تا بتوانند کشت را انجام دهند.
ایمانی گفت: اگر بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی 
شرایط بارش در زمستان و بهار مناسب باشد، می توان 
نیاز کشور را با سطوح پایین تامین کرد.نایب رئیس 
بنیاد ملی گندم کاران درباره اینکه سطح زیر کشت 
از ۶ میلیون هکتار فراتر می رود، گفت: اگر شــرایط 
بارندگی مســاعد بود، انتظار می رفت که سطح زیر 
کشــت از ۶ میلیون هکتار فراتر رود، اما در شرایط 
فعلی حداکثر سطح زیر کشت به ۶ هکتار می رسد. در 
مناطق سرد پایان شهریور و مناطق معتدل از دهه دوم 
آبان تا اوایل آذر تاریخ مناسب کشت است که در این 

مقطع در برخی استان ها بارندگی مناسبی نداشتیم. 
او درباره آخرین وضعیت واردات گندم گفت: بازرگانی 
دولتی حدود ۹ میلیون تن ثبت سفارش انجام داده 
است. با توجه به ثبت سفارش ۹ میلیون تن گندم برای 
تامین نان مردم و ذخایر استراتژیک، بازرگانی دولتی 
اعالم کرده که مشکلی در تامین آرد و نان نداریم. این 
امر نشان می دهد که بخشی از گندم مورد نیاز وارد و 
مابقی در کشتی هاست که تا پایان سال ترخیص و 
وارد می شود.ایمانی ادامه داد: بنابر اذعان مسئوالن 
تخصیص ارز ترجیحی همچنان به واردات دارو و گندم 
ادامه دارد که با این وجود قابــل قیاس با نرخ گندم 
داخلی نیست، چرا که تولیدکنندگان تمامی نهاده ها 
را با ارز آزاد تهیه می کنند. به گفته او، بنابر آمار قیمت 
هر کیلو گندم خارجی با احتســاب ارز آزاد در مبدا 
حدود ۹ هزار تومان است که با احتساب هزینه های 
حمل، عوارض گمرکی، تخلیــه و بارگیری ۱۱ هزار 
تومان تمام می شود.نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران 
ادامه داد: کشاورزان تا نیمه دوم دی می توانند کشت 
را انجام دهند و همــواره آگاهی دارند که با تاخیر در 
کشت میزان بذر مصرفی را باید افزایش دهند تا خال در 
عملکرد ایجاد نشود. او درباره اهمیت مصرف کودهای 
فسفاته و پتاسه گفت: امسال نسبت به سال گذشته تا 
حدودی مصرف کودهای پایه روند بهتری دارد، هر 

چند ایده آل و مطلوب نیست.

رئیــس اتحادیه صنــف دارندگان اتوســرویس، 
تعمیــرگاه، پارکینــگ و کارواش تهــران گفت: 
پارکینگ هاي خصوصي اجازه ندارند بیشتر از نرخ 
مشخص از مشــتریان وجه دریافت کند. محسن 
فقیهي رئیس اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، 
تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش تهران اظهار داشت: 
نرخ پارکینگهاي خودرو از اول سال ۱۴۰۰ تاکنون 
تغییر نکرده است و مبلغ ۵ هزار تومان براي ورودي 
است که به ازاي هر ســاعت توقف ۲ هزار تومان و 
براي ۲۴ ســاعت توقف ۲۰ هزار تومان مشخص 

شده است.
فقیهي افزود: پارکینگهاي خصوصي اجازه ندارند 
بیشتر از نرخ مصوب از مشتریان وجه دریافت کنند. 

شهرداریها باید با پارکینگهاي خصوصي که بیشتر 
از نرخ مشــخص وجه دریافــت میکنند، برخورد 
کنند. محســن فقیهي گفت:ســرمایه گذاران در 
ساخت پارکینگ ها، مشارکت نمي کنند، چندي 
پیش قرار شــده بود ۲ هزار متر زمین با ۵ طبقه 
اداري-تجاري براي پارکینگها ســاخته شود اما 
این طرح روي زمین مانــد. رانندگان مي توانند از 
پارکینگ هایي که بیش از نرخ مصوب وجه دریافت 
مي کنند به اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، 
تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش یا تعزیرات شکایت 
کنند. نهادهاي ناظر به ازاي هر میزان تخلف ۱۰ 
برابر واحد متخلف را جریمه و در صورت تکرار آن، 

واحد را پلمب مي کند.

رئیــس انجمن دخانیات گفت: جداســازی مرکز 
دخانیات از ســاختار وزارت صمت تهدیدی برای 
کاهش تولید و رهاســازی بازار دخانیات اســت.
محمدرضا تاجدار اظهار کرد: طی ۹ ماهه ســال 
جاری ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید 
شــده که در قیاس با مدت مشــابه پارسال رشد 
۱۴ درصدی داشته البته افزایش تولید بیشتر در 
محدوده تولیدات بین المللی بوده و ظرفیت تولید 

داخلی ها تقریباً ثابت مانده است.
وی افزود: قانون مالیات نخی که توســط مجلس 
تصویب شــد، کفه تــرازو را به نفع شــرکت های 
بین المللی ســنگین کرده اســت. در حال حاضر 
ردیف های مختلفی برای پرداخت مالیات سیگار 
داریم که ۱۰ درصد برای شرکت های داخلی، ۲۵ 
درصد برای شــرکت های بین المللی، ۱۵ درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده و ۲ درصد حق انحصار را 

شامل می شود.
رئیس انجمن تولیدکننــدگان، صادرکنندگان و 
واردکننــدگان محصوالت دخانــی ادامه داد: در 
مجموع ۲۵۰ هــزار تومان مالیــات کارتُنی برای 
شــرکت های داخلی و ۵۰۰ هزار تومــان مالیات 
کارتنــی برای شــرکت های بین المللــی در نظر 
گرفته شــده که ۵۰ درصد قیمت تمام شده کاال 
را شامل می شود اما با توجه به اینکه حاشیه سود 
شــرکت های بین المللی باال اســت، این مالیات 
تأثیری در تولید آنها ندارد. با توجه به سود پایین 
شرکت های داخلی و سر به سر بودن آن، واحدهای 

تولیدی داخلی تــوان افزایش تولیــد آنچنانی را 
ندارند.وی گفت: حق انحصار وارد شــده به خزانه 
۲۵۰ میلیارد تومــان بوده که طبــق پیش بینی 
بودجه تا پایان ســال باید به ۳۰۰ میلیارد تومان 
برســد. تاجدار به تولید تنباکو نیز اشــاره کرد و 
گفت: طی ۹ ماهه ســال جاری ۳۷۰۰ تن تنباکو 
تولید شده که در مقایســه با پارسال )۱۸۷۲ تن( 
رشد ۹۸ درصدی داشته است. همچنین ۱۴۹ تن 
واردات تنباکو داشته ایم که این عدد برای پارسال 
که واردات ممنوع نبود ۱۲۸۵ تن بوده اســت.وی 
اظهار کرد: این در حالی اســت که برآورد مصرف 
ساالنه تنباکو در کشور ۱۲ هزار تن است که برآورد 
۹ ماهه ۹۰۰۰ تن می شــود که از این میزان تنها 
۳۸۸۹ تن به صورت قانونی تولید یا وارد شــده و 
۵۷ درصد مصرف از طریق قاچاق یا تولید جعلی 

بوده است.
رئیس انجمن تولیدکننــدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی گفت: نمی توان 
مصرف ۱۲ هزار تنی تنباکو را نادیده گرفت؛ طی ۹ 
ماهه سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تن تنباکو قاچاق 
شده یا به صورت جعلی تولید شده است. تاجدار در 
ادامه با اشاره به چارت جدید وزارت صمت و خروج 
مرکز دخانیات از ساختار این وزارتخانه گفت: این 
اقدام منجر به افزایش تجارت غیرقانونی محصوالت 
دخانی خواهد شد و درآمد این تجارت مختص به 
بخش های مافیایی اســت که اثرات زیادی روی 

مدیریت بازار دخانیات خواهد گذاشت.

طرح نهضت ملی مسکن در 
حالی در مراحل ثبت نام قرار 
دارد که امکان انتخاب ۴۰۰ 
شهر برای مردم مهیا نشده و 
بخش عمده ای شهرهای مجاز 
نیز فاصله طوالنی با شهر محل زندگی مردم دارد. متاسفانه 
در حالی که قرار بر این است که طرح های حمایتی دولت 
در قالب ابرپروژه های مسکنی به کمک مردم برای خانه 
دار شدن بیاید، سنگ های زیادی پیش پای مردم انداخته 
و دسترسی را برای خانه دار شدن مشکل تر خواهد کرد. 
موارد بســیاری از این دســت وجود دارد که امید برای 
خانه دار شــدن را باز هم کاهش داده است.  برای مثال 
متقاضیان نهضت ملی مسکن در محالت باید در فاصله 
۱۵۰ کیلومتری برای شهر جدید امیرکبیر برای دریافت 
مســکن ثبت نام کنند یا متقاضیان بهبهانی تنها برای 
دریافت مسکن در فاصله ۲۰۰ کیلومتری در شهر جدید 

رامین امکان ثبت نام دارند.
همچنین زوج های جوان شهر بوشهر پس از سال ها انتظار 
جهت خانه دار شدن در نهضت ملی مسکن شهر بوشهر 

ثبت نام کردند ولی متأسفانه با بی سلیقگی و بی تدبیری 
مسئولین روبرو شدند. مسئولین اداره راه و شهرسازی 
بوشهر علیرغم وجود اراضی متعدد در شهر بوشهر اقدام به 
انتقال طرح احداث مسکن به شهر جدید عالیشهر در ۲۵ 
کیلومتری شهر بوشهر نمودند که این موضوع سبب ایجاد 
نارضایتی در متقاضیان مسکن ملی شهر بوشهر وعدم 

انگیزه آن ها برای تکمیل فرآیند ثبت نام گردیده است.
این در حالی اســت که برخی از مهمترین ایراداتی که 
به طرح ســاخت ســاالنه یک میلیون مسکن از سوی 
کارشناســان اقتصادی وارد اســت، موضوعاتی چون 
»احتمال تورم زا بودن این طــرح«، »احتمال مواجهه 
با حجم زیــادی از واحدهای مســکونی تولیدی بدون 
متقاضی«، »عدم توجه به نوسازی بافت های فرسوده و 
توجه صرف به ساخت و سازهای جدید« و از همه مهمتر 
»بی تأثیری ساخت و ساز در حاشیه تهران یا کالنشهرها 

در توقف رشد قیمت مسکن پایتخت« است.
کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که به جای اینکه در 
اطراف تهران، خانه سازی صرف کنیم، در شهرک هایی که 
هم شغل هست هم نیروی کار و هم خانواده ها مستقرند، 
مسکن ســازی کنیم. مثاًل در اطراف برخی شهرهای 
استان تهران که کارگاه های صنعتی یا تولید مبل و امثال 

آنهاست و از سویی هم امکان انتقال این صنایع به داخل 
پایتخت وجود ندارد، ساخت و ساز شود.

یک کارشناس مسکن از ایرادات این طرح را اولویت دادن 
به زوج های جوان دانســت و گفت: باید اولویت به خانه 
اولی هایی که چند سال است ازدواج کرده اند اما امکان 
خرید مسکن ندارند، داده شــود تا اینکه گفته شود هر 

کس ازدواج کند، او را خانه دار می کنیم.
آقایی درباره نوسازی بافت های فرسوده گفت: معتقدم 
برای نوسازی بافت های فرســوده، باید محله به محله 
پیشروی و نوسازی کرد. اما آیا برای بیش از یک میلیون 
ساکن بافت های نابه سامان شــهر تهران، مکانی برای 
اسکان داریم؟ ضمن اینکه نوسازی گسترده بافت های 
فرسوده، به نابه سامانی بازار اجاره مسکن و افزایش اجاره 
بها هم دامن می زند. راه حل هایی که داده می شود از خود 
معضل هم پر رنگ تر اســت. این مدرس دانشگاه ادامه 
داد: به نظر می رسد در صورتی که تولید انبوه مسکن در 
اطراف تهران اجرایی شود، تا ۲۰ سال آینده این ساخت و 

سازها به حاشیه نشینی جدید تبدیل می شوند.
در همین رابطه یک کارشــناس بازار مسکن در گفت 
و گویی با "کســب و کار" گفت: مسکن صرفا محدود 
به زمین، مصالح ساختمانی و ســازنده نیست. بخش 

ساختمان یک زنجیره صنعت است که از زمین گرفته 
تا مصالح، مواد اولیه حمل و نقل، تجهیزات، زیرساختها، 
منابع مالی، گردش پول، نیروی انسانی و غیره را شامل 
می شود. شما نمی توانی چشــمت را به روی صنعت و 
اقتصاد کشور ببندی و بگویی می خواهم مشکل مسکن 
کشور را حل کنم. بیت اهلل ستاریان اضافه کرد: همین 
مشــکالت موجب انصراف مردم از طرح های مسکنی 
دولت می شود. همچنین مشکالت بازار مسکن در کوتاه 
مدت رفع نمی شود و دولت جدید باید برنامه میان مدت و 
بلند مدت در حوزه مسکن تدوین کند. اصال برنامه کوتاه 
مدت نمی توان برای مسکن داشت برای مسکن ایران 
باید یک برنامه ۱۰ساله میان مدت و ۲۰ساله بلند مدت 
نوشته شود کاری که دولت های قبلی باید انجام می دادند 
که متأسفانه انجام ندادند.  این کارشناس مسکن اظهار 
داشت: مشکل مسکن این است که شناخته نمی شود و 
در حد یک صورت مساله کوچک دیده می شود و جایگاه 
خاصی هم تاکنون برای آن تعریف نشــده و وزارتخانه 
کوچکی هم که برای آن وجود داشت آن هم ادغام شد. در 
حالی که باید بخش های دیگری در وزارتخانه های اقتصاد 
و دارایی، وزارت صمت و بانــک مرکزی برای مطالعه و 

برنامه ریزی در خصوص مسکن در نظر گرفته می شد. 

امکان ثبت نام در 400 شهر برای متقاضیان  نهضت ملی مسکن فراهم نشد

بی اعتمادی  به  ابرپروژه های  مسکنی
شایلی قرایی
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در حالی زمزمه حذف یارانه 
انرژی صنایع بــه گوش می 
رســد که فعــاالن صنعت 
کشــور بر این باورنــد اتخاذ 
سیاســت های جبرانی برای 
این بخش ضرورت دارد چون همین حاال بخش تولید 
و صنعت ما با هزینه های فراوانی دست به گریبان بوده و 
نباید فشار بیشتری به آن تحمیل شود. زمزمه حذف یارانه 

سوخت صنایع از آنجا نشات گرفته که به نظر می رسد 
دولت نمی تواند قیمت حامل های انرژی را برای مردم و 
خانوارها تغییر دهد بنابراین به سمت کاهش و یا حذف 

یارانه سوخت و انرژی صنایع خواهد  رفت.  
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند 
 اینکه دولت بــرای تمامی حوزه هــای انرژی تصمیم 
می گیرد، مشکالتی را به وجود آورده، درحالی که این 
مسائل در دیگر کشورهای دنیا حل شده است. به طور 
مثال تولید و توزیع  در کشــورهای اروپایی در اختیار 
بخش خصوصی است اما در ایران صرفا تولید بر عهده 

بخش خصوصی است و توزیع آن بر عهده دولت گذاشته 
شده است.

در همین رابطه رییس پیشین کمیسیون صنایع اتاق 
ایران می گوید: ممکن است با اعمال این شرایط اوضاع 
بهتر شــود اما در زمان طوالنی مدت، وضعیت بغرنج تر 
می شــود. گاهی اوقات دولت، ریسک فشار بر صنایع را 
می پذیرد تا نیازهای بودجه را تامین کنند. صنایع هم 
در خط اول این فشار هستند و این اتفاق متحمل است. 
اگر قرار باشد سهمیه و سوبسید بنزین به افرادی که از 
از سوخت مصرف نمی کنند اختصاص دهیم، احتماال 

مجبور شویم از افرادی که مصرف بنزین شان بیشتر است 
هزینه بیشتری دریافت کنیم. که از جمله تبعات چنین 

طرحی، افزایش تورم است.
پورفالح افــزود: اگر قرار باشــد به افــرادی که انرژی 
مصرف نمی کنند سوبســید داده شــود، بودجه آن از 
مصرف کنندگان گرفته می شود. مصرف کننده هم واحد 
تولیدی است و شبکه توزیع و جذب مواد اولیه و قیمت 
حمل و نقل بر تمام پارامترها تاثیر می گذارد. با افزایش 
قیمت حامل های انرژی، قیمت پوشاک، لبنیات و بقیه 

محصوالت هم افزایش پیدا می کند.

آیا یارانه انرژی صنایع حذف می شود؟

سیگنال  منفی  به  تولید
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

جداسازی مرکز دخانیات از وزارت صمت تصمیم نادرستی است

کشت گندم تا ۱۵ دی در برخی مناطق کشور ادامه دارد

جريمه و پلمب در انتظار پارکینگ داران متخلف
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نحوه حمایت از دانش بنیانهای استانهای محروم
توليد فناورانه در استانهای محروم رونق می گيرد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه»افزایش ضریب نفوذ 
خدمات در اســتان های کم برخوردار«،گفت: تاکنون دانش بنیانهای ۵ 
استان از تسهیالت صندوق نواوری در قالب این برنامه بهره مند شده اند. 
دکتر علی وحدت اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷۰ نوع خدمت متناسب 
با چرخه عمر شرکتهای دانش بنیان در قالب سه دسته تسهیالت و ضمانت 
نامه سرمایه گذاری و توانمندسازی توســط صندوق به شرکتهای دانش 

بنیان ارائه شده است.
وی با اشــاره به برنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص شرکتهای 
دانش بنیان مستقر در مناطق محروم افزود: برنامه »افزایش ضریب نفوذ 
خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی« در استان های کم برخوردار را از دو 
الی ۳ ماه گذشته آغاز کردیم تا شرکتهای دانش بنیان، فناور و خالق این 
استان ها بتوانند محصوالت فناورانه ای را به تولید برسانند. به گفته وی، این 
طرح در راستای تقویت مزیت های فناورانه بومی و منطقه ای استان های کم 
برخوردار و محروم و توزیع عادالنه منابع دولتی در سراسر کشور اجرایی 

می شود.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این برنامه با 
همکاری مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
و با محوریت پارکهای علم و فناوری اجرا می شود، گفت: این طرح با تمرکز 
بر استان های کم برخوردار سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان شمالی، خراسان 

جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایالم آغاز به کار کرده است.
وی در خصوص برنامه »ضریب نفوذ در اســتان های کم برخوردار« افزود: 
این برنامه شامل فعالیت های مختلف از مراحل اولیه آشنایی شرکت های 
دانش بنیان و فناور با خدمات صندوق در قالب جلسات عمومی و اختصاصی 
معرفی خدمات صندوق و تسهیل گری استفاده از آنها شامل مشاوره تلفنی 
و حضوری تک به تک برای هر شــرکت، حضور تیم صندوق در هر استان 
به همراه مدیران صندوق های عامل، بررسی نیاز شرکت ها و تنظیم مصوبه 
و انعقاد قرارداد در محل همان اســتان )در قالب تسهیالت قرض الحسنه 
و کم بهره، ضمانت نامه های پیمان، مشــارکت و سرمایه گذاری و خدمات 
باالعوض توانمندســازی(، تعریــف رویدادهای حل مســاله در صورت 

درخواست استان و حل مشکالت شرکت ها می شود.
وحدت با تاکید بر اینکه برنامه »ضریب نفوذ در استان های کم برخوردار« 
از آشنایی دانش بنیان های مناطق محروم با تسهیالت صندوق تا مرحله 
دریافت این تسهیالت ادامه دارد، گفت: در صورتیکه نیاز به تقویت صندوق 
استانی جهت اجرایی سازی برنامه باشد تامین مالی از طریق تخصیص خط 

اعتباری، خط جعاله و خط استقرار و خط ویژه اتفاق می افتد.
به گفتــه وی، در حال حاضر این اقدامات برای اســتان های سیســتان و 
بلوچستان، ایالم، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و کردستان 
انجام شــده اســت. وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه، مبلغ یکصد و یازده 
میلیارد و هشــتصد و پنجاه و نه میلیون تومان به ۸۸ شرکت دانش بنیان 
در استان های محروم اختصاص یافته است، گفت: همچنین مبلغ پانزده 
میلیارد تومان برای تامین نیاز مالی شــرکت های خالق و فناور از طریق 
صندوق های عامل )صندوق های پژوهش و فناوری( اختصاص یافته است.

وحدت افــزود: تأمین مالــی صندوق نســبت به برگــزاری رویدادهای 
شبکه ســازی و تبادل فناوری و ارائه خدمات آموزش و مشــاوره به ۱۹۲ 
شرکت ها دانش بنیان مستقر در این استان ها نیز تحت برنامه توانمندسازی 

تعریف و اجرایی شده است.

ان سی سی گروپ بررسی کرد؛
حمله باج افزار »پيسا« به انبوه كسب و كارها

باج افزار پیسا مدتی است که با رمزگذاری فایل های کسب و کارهای مختلف 
مشکالت زیادی ایجاد کرده و تشدید حمالت آن موجب نگرانی جدی شده 
است. باج افزار پیســا از ماه نوامبر فعالیت خود را آغاز کرده و بررسی های 
مؤسسه ان سی سی گروپ نشان می دهد حمالت آن به سازمان های دولتی 

از آن زمان تاکنون ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
پیسا اطالعاتی را از بیش از ۵۰ سازمان مختلف در یک ماه اخیر در فضای 
مجازی منتشر کرده و قربانیان خود را تهدید به نشت اطالعات بیشتر در 
صورت عدم پرداخت باج می کند. بر اساس گزارش ان سی سی گروپ، پیسا 
در کنار دو باج افزار کنتی و الک بیت ســه بدافزار فعال و برتر در اینترنت 

است.
کشــورهای مختلف اروپایی و مقامات آمریکایی در تالش برای شناسایی 
عوامل پشت پرده طراحی پیسا هســتند، اما هنوز در این زمینه موفقیتی 
به دست نیاورده اند. پیسا که به مســپینوزا هم شهرت دارد توسط برخی 

گروه های جنایتکار هم برای باج گیری مورد استفاده قرار گرفته است.
از جمله قربانیان پیســا می توان به مؤسســات و نهادهای فعال در حوزه 
بهداشت و درمان، ده ها شرکت خصوصی، نهادهای دولتی و صنایع مختلف 
اشاره کرد.برای فریب کاربران و نفوذ این باج افزار به رایانه های شرکت ها و 
نهادهای مختلف معموالً از حمالت فیشینگ استفاده می شود. ۱۴۰ سازمان 

و قربانی این باج افزار آمریکایی و ۹۶ مورد از آنها اروپایی بوده اند.

فعاليت 265 شركت دانش بنيان در حوزه كشاورزی
بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری، ۲۵۶ شرکت دانش بنیان در حوزه 
کشاورزی فعالیت می کنند.به گزارش معاونت علمی و فناوری، زیست بوم 
فناوری و نوآوری طی چند سال اخیر با تولید محصوالت دانش بنیان توسعه 
یافته است. این توسعه یافتگی در همه حوزه های فناورانه مانند کشاورزی 

و صنایع غذایی هم مشهود است.
۲۶۵ مجموعه دانش بنیــان با اثبات توانمندی خــود و تولید محصوالت 
فناورانه در حوزه کشاورزی، زیست فناوری و صنایع غذایی، این حوزه ها را 
به سمت اســتفاده از نوآوری های فناورانه و خالقیت ها سوق دادند و نسل 
جدیدی از این صنایع را ایجاد کردند. صنایع کاربردی و راهبردی در کشور 
که ارتباط تنگاتنگی با دیگر علوم پایه دارند.ها از این حکایت دارد که هنوز 
صنعت کشاورزی چندان بهره درستی از نوآوری ها و توانمندی شرکت های 
دانش بنیان نبرده اســت؛ اما این صنعت با ورود تخصص ها و توان دانشی 
جوانان در مسیر توسعه یافتگی قدم گذاشته است. رفع مشکالت شرکت 
های دانش بنیان می توانــد زمینه ورود فناوری هــای جدید را در بخش 
کشاورزی فراهم کند.امنیت غذایی کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش 
کشاورزی وابسته است و هرگونه اختاللی در روند تولید این بخش میتواند به 
طور مستقیم، امنیت غذایی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را 
تهدید کند. بر همین اساس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان فعال این حوزه 
حمایت کرده است.اما حوزه زیست فناوری یکی از عرصه های بهره مند از این 
فناوری ها است و شرکت های زیادی در این زمینه تالش می کنند و جایگاه 

ایران در دنیا را ارتقایی قابل توجه داده اند.

اخبار
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رئیــس مرکز ملــی فرش 
ایران بــا بیان اینکــه با ۳۰ 
میلیون تومــان برای هر نفر 
در صنعت فــرش می توان 
اشــتغال ایجاد کــرد گفت: 
 این اشــتغال دارای زنجیره تولیدی بــزرگ و قابلیت

 صادرات است.
فرح ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه 
با ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر می توان اشتغال ایجاد 
کرد گفت: این اشتغال دارای زنجیره تولیدی بزرگ و 
قابلیت صادرات است.وی با اشاره به مشکالت کم آبی 
در کشور گفت: در روستاهای ما صنعت فرش اشتغال 
زایی باالیی از گذشته داشته است و به راحتی می توان 
آن را توسعه داد و در شــرایط کم آبی برای روستائیان 

اشتغال ایجاد کرد.
رافع با بیان اینکه بعد از برنامه چهارم توســعه کشور 
تا به امروز در مجمــوع  تنها ۷ میلیــارد تومان برای 
توسعه هنر صنعت فرش کشــور اختصاص داده شده 
است، اظهار داشت: این رقم برای ۲ میلیون نفر شاغل 
در این بخش بســیار ناچیز اســت؛ بــا کوچک ترین 
 ارائه تســهیالت به این بخش می توان اشــتغال زایی

 ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی فرش با داشتن حدود ۵۰ 
نفر نیرو نمی تواند به درستی به امور ۲ میلیون نفر فعال 
در بخش فرش و ۴۸ هزار تشکل رسیدگی کند، اظهار 
داشــت: قبل از پیروزی انقالب بیش از ۳۰۰ مدرسه 
فرش در کشــور وجود داشــت اما اکنون در سایه کم 
توجهی تنها حدود ۱۱۵ هنرستان و کار و دانش فرش 
وجود دارد و برای هدایت تحصیلی فرش، کاری نشده 
است درحالی که این هنر ۲ تا ۳ هزار سال قدمت دارد و 

در صورت ادامه به این شکل، از بین می رود.
آغاز خرید تضمینی فرش دستباف در برخی از مناطق

رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: اخیرا در مناطق 
محروم شمال خوزستان برای ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد 
شده است و فرش آنها توســط کارآفرینان به صورت 

تضمینی خریداری می شــود و امیداریم این طرح به 
مناطق دیگر نیز با همراهــی کارآفرینان دیگر ایجاد 
شود.این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس ظرفیت 
های موجود، برای آموزش فرشبافی  به عالقه مندان 
در کشــور، فرشباف های شهرهای پیشــرو به عنوان  
معین تعیین شدند تا به فعاالن فرش در سایر شهرها 
نیز آموزش دهند؛ تــا در نتیجه فرش هایی با کیفیت، 
مواد اولیه مناسب و سلیقه داخلی و جهانی بافته شود، 
همچنین خرید محصــوالت در آن مناطق خریداری 

می شود. 
وی افزود: بر این اساس برای فرشــباف های  مناطق 
محروم درآمد مناســب ایجاد می شــود به طوری که 
فرشبافان تازه کار می توانند هر ســه ماه ۱۰ میلیون 
تومان از بافت یک فرش درآمد داشته باشند در حالی 
که فرشــبافان خبره می توانند همان فرش را در یک 

ماه ببافند.
رافع اظهار داشت: فرشــباف ها می توانند برای ایجاد 
کسب و کار خود با واسطه پیشران ها، تسهیالت ۴، ۶ 
و ۱۸ درصدی را  در ارتباط با مرکز ملی فرش دریافت 
کنند و آموزش  ببینند. با یکی از فروشگاه های زنجیره 
ای نیز مذاکره شده که فرش دستباف روستائیان را به 

فروش برساند.
وی افزود: نهضت آموزش بافت فرش دســتباف با دار 
های کوچک با کمک  شــهرداری تهران نیز در حال 
انجام است؛ بر این اســاس  عالقه مندان و متقاضیان 
به صــورت رایگان آموزش مــی بینند. رافــع با بیان 
اینکه مرکز ملــی فرش مســئولیت دارد، فرش های 
فاخر ایرانی را به دنیا معرفی کند اظهار داشــت: مرکز 
ملی فرش با همکاری دســتگاه هــای ذی ربط این 
 فرش ها را در دیگر کشــورها بــرای نمایش و فروش

 عرضه می کند.
این مقام مسئول در ارتباط با وضعیت صادرات فرش 
گفت: به دلیل خود تحریمی ها و لزوم  بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات آمار رسمی صادرات فرش به شدت 
کاهش و صادرات غیر رسمی افزایش یافته است.وی 
افزود: فرش، کاالیی هنری است و نمی توان تمام فرش 
های یک محموله صادراتی را به صورت یکجا فروخت، 
زیرا ممکن اســت یک فرش مدت ها در گالری های 

هنری باقی بماند تا مشــتری خاص خود را پیدا کند؛ 
لزوم پیمان سپاری ارزی برای این محصول، مشکالت 

جدی پیش روی صادرات ایجاد کرده است.

صادرات فرش به روش های غیر رسمی
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ادامــه داد: در 
حال حاضر صادرکننــدگان برای رفع این مشــکل 
فرش را  با پســت، حمل مســافر و راه های مختلف 
 دیگر بــه صــورت غیــر معمــول از کشــور خارج

 می کنند.وی تصریح کرد: هند و پاکســتان در حال 
پیشــرفت در تولید فرش دستباف هســتند اما هنوز 
نتوانسته اند جایگاه فرش ایرانی را بگیرند، با این وجود 
این کشور ها نیز در حال پیشــرفت هستند و ممکن 
اســت در آینده بتوانند بازار صادراتی فرش ایران را با 
مشــکل مواجه کنند.رافع اظهار داشت: تحریم های 
بیرونی مهمی نیــز درباره فرش داریــم به طوری که 
 ترامپ بعد از نفت در اولین اقدام صادرات فرش  ایران

 را ممنوع کرد.
وی با بیان اینکه صادرات فــرش ایران به طور معمول 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر در سال است اظهار داشت: 
آمریکا در ابتداصادرات فرش ایران را به سرعت ممنوع 
کرد زیرا می دانست که زنجیره اشتغال ۲ میلیون نفری 
دارد  که با در نظر گرفتن خانــواده آنها، ۸ میلیون نفر 

از این هنر صنعت ارتزاق می کنند؛ ایاالت متحده در 
نهایت به دنبال ایجــاد نارضایتی میان یک دهم مردم 
کشورمان)فرش بافان(، از طریق ایجاد محدودیت در 

صادرات بوده است.

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اصالح 
کیفیت پشم

رافع با اشــاره بــه اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی 
به اصــالح کیفیــت پشــم دام در کشــور توجهی 
ندارد گفــت: با وجود اینکــه این وزارتخانــه، دارای 
مرکز اصالح نــژاد دام و به دنبــال افزایش کیفیت و 
 بازدهی شــیر و گوشــت دام ها اســت امــا توجهی 

به پشم تولیدی ندارد.
رئیس سازمان ملی فرش ایران گفت: در گذشته ۷۰ 
درصد پشم دام های ایرانی سفید بوده اند اما اکنون 
به دلیل عدم انجام اصالح نژاد در پشم، این رقم به 
۵۰ درصد کاهش یافته  و در عوض حجم تولید پشم 
رنگی که برای فرشــبافی مناسب نیست زیاد شده 
است .وی گفت: در برخی از اســتان های کشور با 
توجه به اینکه کارگاه و کارخانه پشم وجود ندارد، 
پشم ها سوزانده می شــود؛ درحالی که اگر اصالح 
نژاد پشم صورت می گرفت، برای خود دامداران نیز 

درآمدزایی ایجاد می شد.

آغاز خريد تضمينی فرش دستباف در كشور

چرا صادرات فرش دستباف ایران کم شد؟
News kasbokar@gmail.com

رییس اتحادیه بارفروشــان مشــهد از برگشت 
خوردن ســیب زمینی های ایران از ترکمنستان 
خبر داد و گفت که این کشور واردات سیب زمینی 
ایران را به دلیل استفاده از سم چینی ممنوع کرده 
اســت. خبری که اظهار نظرهــای متفاوتی را به 
دنبال داشت ولی هنوز دقیقا مشخص نیست که 
آیا محموله های سیب زمینی ایران از ترکمنستان 

برگشت داده شده یا خیر؟
به گزارش ایســنا چندی پیش اخباری مبنی بر 
بازگشت محموله های سیب زمینی از ازبکستان 
منتشر شد. پس از آن نیز روسیه به دلیل استفاده 
از چندین سم واردات فلفل را از ایران به کشورش 
ممنوع کرد. بعد از آن نیز اخباری مبنی بر برگشت 
خوردن محموله های کیوی ایران از هند به دلیل 
باقی مانده ســموم کشاورزی منتشــر شد. اخیرا 
هم گفته می شــود که ترکمنســتان هم واردات 
سیب زمینی ایران را ممنوع کرده است.   اخباری 
که برخی آن را تایید و برخــی تکذیب کرده اند و 
این اظهار نظرهای متفاوت ســواالتی را در اذهان 
عمومی ایجاد کرده اســت که چرا دستگاه های 
مربوطه شفاف و روشــن برای مردم در این زمینه 
روشنگری نمی کنند؟ چرا روســیه،  ازبکستان، 
ترکمنستان و هند به یکباره محصوالت کشاورزی 
ایران را برگشت زده اند؟ آیا نظارتی بر  سالمت و 
کیفیت محصوالت کشاورزی تولید شده در کشور 
و محصوالت صادراتی نیســت ؟ آیا دستگاه های 
مربوطه بر ســموم استفاده شــده در محصوالت 
کشاورزی نظارت ندارند و آیا مردم در داخل کشور 

از محصوالت سالمی استفاده می کنند؟
البته انتشار خبر برگشت خوردن سیب زمینی های 
ایران از ترکمنستان واکنش نائب رئیس اول اتاق 
مشترک ایران و ترکمنستان را به همراه داشت و 
این مقام مسئول ضمن تکذیب این خبر اعالم کرد 
که سیب زمینی صادراتی ما از کشور ترکمنستان 
برگشت نخورده و چنین چیزی صحت ندارد.  فقط 
بار ســیب زمینی یک کامیون از کشور ازبکستان 
برگشت خورد که علت آن خاک زیاد بود اما برخی 
رسانه ها آن را بزرگ نمایی کردند.در این راستا و 
براســاس اعالم اتاق بازرگانی تهران محمد رحیم 
نیازی_رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان 
سیب زمینی نیز با بیان اینکه چندی پیش ۳۵۰۰ 
تن سیب زمینی ایرانی از ازبکستان برگشت خورد 
و حاال گفته می شــود که اخیرا سیب زمینی های 
ایرانی از ترکمنستان هم برگشت خورده گفت که 
هنوز جزییات این ماجرا مشخص نیست و معلوم 
نیســت این محصوالت بعد از قرنطینه به کشور 
بازگشته شده اند یا قبل از آن و دلیل آن چه بوده 
است. در روزهای آینده، اطالعات دقیق تری از این 
ماجرا به دستمان می رسد. اما در این مرحله می 
توان سه فرضیه برای این اتفاق در نظر گرفت.وی 
افزود:اول اینکه ممکن است سمی که در ایران برای 
محصوالت کشاورزی و حاال درباره سیب زمینی 
استفاده شده، مورد تایید کشور مقصد نبوده باشد. 

این اتفاق خیلی شایع است و دلیل بر بی کیفیت 
بودن محصول نیست. در واقع کشورها تنها بر سر 
سم استفاده شده توافق ندارند، نه چیز بیشتر. به 
هرحال هر کشوری الگو و تعریف و قانونی برای سم 

استفاده شده در محصوالت کشاورزی دارد.
رئیس هیــات مدیــره انجمــن تولیدکنندگان 
ســیب زمینی تصریح کرد:فرضیه دوم می تواند 
مربوط به سمی باشــد که از چین وارد می شود. 
این احتمال وجود دارد که چیــن در تحویل این 
ســم به ایران تقلب کرده باشــد. یعنی سمی که 
تحویل داده، ســمی نباشــد که در ابتدا معرفی 
کرده اســت. به این شــکل که ابتدا نمونه سمی 
که داده می شــود، یک چیز اســت و بعد ممکن 
 است ســمی با دوزی متفاوت تحویل ایران شده

 باشد.
وی در ادامه گفت:فرضیه ســوم بحــث مافیای 
اقتصاد و صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی 
دیگر کشورها و رقبای ایران است. ایران دیپلماسی 
اقتصادی قوی ای نــدارد و رقیبان ما می توانند به 
راحتی در بازار صادراتی ما نفوذ کنند. االن بحث سر 
یک میوه و دو میوه یا صادرات سیب زمینی نیست، 
بحث بر ســر کل صادرات محصوالت کشاورزی 
ایران است. وقتی مشاهده می کنیم که طی چند 
وقت اخیر مدام محصوالت کشاورزی ایران مانند 
کیوی، فلفل دلمه ای و ... به کشور بازگشت داده 
می شوند، فرضیه مافیای تجارت قوی تر می شود. 
این گروه می توانند صادرات محصوالت کشاورزی 
ما را هدف قرار دهند تا صادرات غیرنفتی ایران هم 
با مشکل مواجه شود.نیازی تصریح کرد: کیفیت 
سیب زمینی ایران در حد قابل قبول است، نه در 
همه جا اما اصوال در اکثر استان ها کیفیت باالست. 
از طرفی هم ایران ســال هاست این محصوالت را 
بدون مشکل به کشورهای مختلف صادر می کرده 
است، این که چرا در چند روز اخیر مدام خبرهایی 
از بازگشت محصوالت کشاورزی ایران شنیده می 

شود، جای سوال دارد.

امحا یا عرضــه به بازار سرنوشــت 
محصوالت باز پس فرستاده شده

به گزارش اقتصاد آنالین مســعود لطیفیان عضو 
هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  
کشاورزی، در پاســخ به این پرسش گفت: دلیل 
بازپس فرستادن محصوالت کشاورزی صادراتی در 
تصمیم گیری برای سرنوشت آنها پس از بازگشت 

به کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی توضیح داد: اینکه محصول کشــاورزی به چه 
دلیلی از کشــور هدف صادراتی به کشــور مبدا 
بازگردانــده می شــود در نحــوه تصمیم گیری 
درباره امحا شــدن یا عرضه آن ها به بازار مصرف 
داخلی مهم است.به گفته وی به طور کلی باز پس 
فرستادن محصوالت کشاورزی صادراتی به دلیل 
آلوده بودن به آفت یا بیماری گیاهی قرنطینه ای 
و یا به دلیل وجود باقی مانده خارج از اســتاندارد 
ترکیبات شیمیایی کشاورزی )کود یا آفت کش( یا 

فلزات سنگین انجام می شود.
لطیفیان با تاکید بر اینکه عامــل آفت یا بیماری 
گیاهی تهدیدی برای سالمت انسان نیستند، اظهار 
کرد: در این موارد کشــور هدف صادراتی تنها به 
دلیل جلوگیری از انتقال آفت و بیماری به سیستم 
های کشــاورزی یا جنگلی و زیان های اقتصادی 
ناشی از آن مانع ورود محصول به کشور خود شده و 
آن ها را برگشت می دهد.به گفته وی اگر محصول 
به دلیل آفت یا بیماری ها باز پس فرستادن شده 
باشد با برخی از عملیات های آفت زادیی بهداشتی 
امکان مصرف بدون خطر برای سالمتی افراد، وجود 
دارد. لطیفیان یادآور شد: تا کنون هیچ نوع بیماری 
مشترک خطرناک بین انســان و گیاه شناسایی 
نشده است و  مصرف محصوالت آفت زده یا بیمار 
همراه با آسیب خطرناک برای انسان نیست.وی اما 
شرایط را برای محصوالتی که به دلیل باقی مانده 
ترکیبات شیمیایی کشــاورزی خطرناک )کود یا 
آفت کش( یا فلزات سنگین به کشور برگشت داده 

شده اند را کامال متفاوت عنوان کرد.

این پژوهشگر گفت: در صورت تایید وجود سموم 
و فلزات سنگین خطرناک خارج از استانداردهای 
تعریف شده که برای سالمت جامعه در محصوالت 
امکان مصرف آن وجود ندارد، تنها باید امحا شده و 

از دسترس خارج شوند.
لطیفیان در پاسخ به این پرسش که چه دستگاهی 
وظیفه جلوگیری از عرضه این محصوالت  و امحای 
آن ها دارد. گفــت: این وظیفه بر عهــده وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و به طور 
مشــخص معاونت غذا و دارو باید اقدام به این امر 

کند. 
سازمان بهداشت جهانی در مورد بقایای آفتکشها 
یک"حد آستانه قابل تحمل از باقیمانده سموم"را 
به عنوان معیار ارائه کرده که در داخل کشــور نیز 
اســتانداردهای آن تعریف شده اســت و رعایت 
استانداردها و رعایت دوره کارنس آنها در زمان ارائه 
محصوالت کشــاورزی به بازار مصرف بسیار مهم 
و ضروری اســت. به طور کلی یکی از چالش هایی 
که در همه دنیا وجود دارد، ســالمت مواد غذایی 
از نظــر باقی مانده های مواد شــیمیایی، داروها و 
مایکوتوکسین هاست که باید در همه موارد عرضه 
داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی مورد توجه 

قرار گیرد.
امروزه در بخش مواد غذایي وزارتخانهها و 
سازمانهای مختلفي دخالت دارند. اصليتـرین 
ویژگـي تحقـق امنیت غذایي و به تبع آن ایمني 
غذایي در یک جامعه، لزوم نگاه فرابخشي به آن 
است. تعامل، ارتباط و اجـرای هماهنگ با سایر 
بخشها در سیاستگذاری و پیادهسازی برنامهها 
به طور همخوان و هماهنگ، ضـرورتهـایي 
هستند که ميبایست تحقق یابند تا سرانجام 
امنیت غذایي و ارتقـای سـالمت و بهداشـت 
عمـومي در جامعـه تقویت شود. در وزارت جهاد 
کشاورزی سه سازمان در حوزه ایمنــی غذایی به 
ایفای نقش مــیپردازند که عبـارتنـد از: سازمان 
دامپزشکي کشور، سازمان حفظ نباتات کشور، 
و دفتر محیطزیست و سالمت غذا. در وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشکي، سازمانهای 
دخیل در امر ایمني غذایي عبارتند از: سازمان غذا و 
دارو، مرکز سالمت محیط و کار و انستیتو تحقیقات 
تغذیهای و صنایع غذایي کشور. در معاونت صـنایِع 
وزارت صـنعت، معـدن و تجارت، دفتری به نام 
صنایع غذایي، دارویي و بهداشتي، مسئولیتهایي 

مرتبط با ایمني غذایي بـر عهـده دارد.
با توجه به اینکه تجربــه شورای سالمت و امنیت 
غذایي تا کنون برآیند مطلوبي نداشته است، بـه 
نظـر ميرسد تشکیل یک سازمان یکپارچه و 
فراگیر و فرابخشي که از کلیة اختیارات مربوط بـه 
سـالمت و ایمني غذایي، از مرحله نظارت بر تولید 
و واردات گرفته تا صنایع فرآوری و حمـل و عرضـه 
و صـدور مجوزهای الزم را برخوردار باشد، به نحو 
مناسبتری پاسخگوی الزامات و نیازهـای ایـن 

امـر حیـاتي باشد.

برگشت   خوردن    محصوالت  كشاورزی   ايران   از بازارهای    صادراتی    ادامه   دارد

موج  نگرانی  از  کیفیت  محصوالت  کشاورزی


