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قیمت جدید شیرخام و لبنیات اعالم شد 
براس��اس آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار، قیمت 
شیرخام کیلویی ۱۵۷۰ تومان تعیین شد که بر این اساس، 
قیمت س��ه قلم کاالی لبنی مش��مول گروه یک کاالی 

اساسی از جمله شیر، ماست و پنیر مصوب و ابالغ شد.
کارگ��روه تنظیم بازار در جلس��ه اخیر خود )دوم 
مردادماه امس��ال( مصوب کرد که کیفی ترین شیرخام 
ب��ا مش��خصات ۳.۲ درصد چربی و ب��ار میکروبی زیر 
۱۰۰ هزار تحویل درب کارخانه کیلویی ۱۵۷۰ تومان 
خریداری ش��ود. البته براساس این مصوبه، به ازای هر 
یک ده��م درصد کاهش یا افزایش چربی، معادل ۱۵۰ 

ریال به قیمت خرید اضافه یا کم می شود.
همچنین قیمت س��ایر احجام محصوالت لبنی به 
تناس��ب وزن و درصد چربی توس��ط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و ابالغ خواهد 
ش��د و قیمت این محصوالت در اس��تان ها براس��اس 
میانگی��ن قیمت خرید ش��یر خام توس��ط واحدهای 
تولی��دی و مطابق تصمیم��ات کارگ��روه تنظیم بازار 

استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین می شود.
بر این اس��اس، قیمت س��ه قلم کاالی لبنی )شیر، 
ماس��ت و پنیر( مشمول گروه یک کاالی اساسی موضوع 
این مصوبه مشخص شده اس��ت که هر لیتر شیر نهایتا 
۳۷۰۰ توم��ان، هر عدد ماس��ت دب��ه ای ۲.۵ کیلوگرمی 
پرچرب نهایتا ۱۰ هزار تومان و هر عدد پنیر تتراپک ۵۲۰ 

گرمی نهایتا باید ۸۰۰۰ تومان فروخته شود.  ایسنا

رشد 2 هزار واحدی دماسنج شاخص 
ش��اخص ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران در پایان 
معامالت سومین روز مردادماه با ۱۹۷۴ واحد کاهش 

به پله ۱۱۳ هزار ۸۵۲ واحدی صعود کرد.
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
دیروز با ۱۹۷۴ واحد رشد به پله ۱۱۳ هزار و ۸۵۲ صعود 
کرد. در معامالت دیروز تعداد یک هزار و ۷۱۲ سهم اوراق 
بهادار به ارزش ۵ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۶ ریال در بیش 

از ۱۲۲ هزار و ۹۶۹ نوبت معامالتی داد و ستد شد.
براین اساس شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( بیش از 
۵۷۸ واحدی، شاخص آزاد شناور ۲۱۷۳ واحد، شاخص 
بازار دوم ۱۷۹۶ واحد، ش��اخص بازار اول ۱۹۰۲ واحد 
رشد و ش��اخص کل )هم وزن( ۴ واحد، شاخص قیمت 
)هم وزن( ۳ واحد را تجرب��ه کردند. نماد های پربیننده 
معامالت دیروز فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران، سایپا، سرمایه گذاری سایپا، پتروشیمی پارس با 
رون��د صعودی و نماد های س��ایپا آذین و پاالیش نفت 
اصفهان با روند نزولی به کار خود پایان داد.  میزان

نابسامانی با سوءسابقه و چک برگشتی در 
اصالحیه کارت بازرگانی 
 رئیس کنفدراس��یون صادرات با بیان اینکه حدف 
سوءسابقه و چک برگشتی در اصالحیه کارت بازرگانی 
نابس��امانی ایجاد می کن��د، گفت: تعیین س��قف برای 
کارت های بازرگانی نمی تواند مشکالت را برطرف کند.

محمد الهوتی درباره اصالحیه کارت بازرگانی اظهار 
کرد: اصالح فرایند صدور کارت بازرگانی توافقی بود که 
بی��ن اتاق و وزرات صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده 
است اما، اینکه چگونه در اجرا بتواند جلوی سوءاستفاده 
را بگیرد، ش��اید هدف اولیه را به درستی نتواند برآورده 
کند. وی افزود: س��قفی که برای کارت ها در س��ال اول 
تعیین می شود می تواند برای فعالیت هایی که به عنوان 
اج��اره کارت، دور زدن قوانی��ن واردات رس��می اتفاق 
می افتد، جذاب باشد یعنی اگر فقط سقف تعیین کنیم 

به تنهایی نمی تواند از مشکالت جلوگیری کند.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ادام��ه داد: یکی از 
نکاتی که هیچ زمانی دیده نش��ده جایگاه تش��کلی در 
بحث صدور کارت بازرگانی، اس��ت بدین معنی که در 
ح��ال حاضر قوانین ما این گونه تعریف ش��ده که افراد 
ابتدا کارت بازرگانی می گیرند و س��پس عضو تش��کل 
یا اتحادی��ه صادراتی یا وارداتی می ش��وند در صورتی 
که ای��ن فرایند باید معکوس اتف��اق بیفتد. وی گفت: 
متاس��فانه این قانون از س��ه دهه قبل برداشته شده و 
کارت های تشکل به هیچ عنوان قابل اعتباردهی نیستد 

و از ظرفیت تشکل ها استفاده نمی شود.  میزان

 توسعه کشت آناناس، موز و انبه
در سواحل مکران

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
معاونت امور باغبانی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود 
امس��ال ۱۷۹ ه��زار و ۸۷۶ تن محصوالت گرمس��یری 
تولید شود، گفت: طرح توسعه کشت آناناس، موز و انبه 

در سواحل مکران اجرا می شود.
مسعود لطیفیان گفت: در سال جاری برآورد تولید 
م��وز ۱۰۰ هزار تن، انبه ۴۳ ه��زار و ۲۰۹ تن، کنار ۲۱ 
هزار و ۹۱۹ تن، چیکو ۳۳۱۴ تن، گوارا ۸۹۲۲ تن، پاپایا 
۳۵۰ تن، نارگیل ۵۷۲ تن، و سایر میوه های گرمسیری 
۱۴۸۲ تن اس��ت. در س��ال ۹۶ نزدیک به ۱۹۲ هزار و 
۱۲۳ تن میوه های گرمسیری از سطح ۴۵۳ هزار هکتار 
باغات در کشور برداشت شد. وی، الگوی بررسی فنی و 
اقتصادی تولید گلخانه ای آناناس و طرح توسعه چیکو و 
کنار را از طرح های توسعه ای باغات میوه های گرمسیری 
نام برد و اذعان داشت: این طرح ها در حال تدوین هستند 

و در سال ۹۸ برای اجرا ابالغ می شوند.  مهر

اخبار

از یک ماه پیش، تخصیص ارز به ایرالین ها متوقف شد
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اعالم کرد ک��ه از حدود یک ماه پیش 

تخصیص ارز به ایرالین های ایرانی متوقف شده است.
مقصود اسعدی سامانی اعالم کرد: متاسفانه با وجود آنکه در بسیاری از جلسات 
و مذاکرات رس��ما اعالم کردیم که بخش قابل توجهی از هزینه های ش��رکت های 

هواپیمایی مستقیما باید با پرداخت ارز همراه شود، اما متاسفانه حمایت های الزم در 
این زمینه انجام نشده و ما در هفته های گذشته با مشکالت جدی مواجه بودیم. از حدود 

یک ماه قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت های ایرانی نرسیده، آنها عمال تنها تالش کردند 
فضا را مدیریت کنند تا در آینده نزدیک تصمیم های الزم در این زمینه اتخاذ شود.

اسعدی سامانی با بیان اینکه در شرایط فعلی خرید ارز در بازار آزاد نیز چندان عملی 
و قانونی به شمار نمی رود، اظهار کرد: وقتی دولت رسما یک نوع قیمت گذاری برای ارز 

را تعیین می کند.  ایسنا

ج مراقبت  بر
تحویل فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه به سازمان مالیاتی 
رئیس کل س��ازمان مالیاتی با بیان اینکه، کشف بیش از ۴۰۰۰ شرکت صوری 
نش��ان از س��ودجویی عده ای خاص است، گفت: فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه از 

بانک مرکزی دریافت شد که مشخص شده باالترین خریدار سکه پادو شرکت است.
س��یدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه، امس��ال ۴ میلیون و ۸۶۳ هزار اظهارنامه 

مالیاتی دریافت کردیم گفت: ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار اظهارنامه از این تعداد مربوط به 
مش��اغل و خودرو است. وی گفت: از مجموع اظهارنامه های مالیاتی دریافت شده، ۲۸۰ 

هزار اظهارنامه حقوقی و ۴۳۰ هزار اظهارنامه مربوط به امالک اجاره ای و مستغالت است. 
تقوی نژاد جهت گیری س��ازمان امور مالیاتی کشور را تعامل و ارتباط با مؤدیان اعالم 
کرد و افزود: با یک میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی در بخش اسناد توافق کردیم تا مالیات آنها 
در سال ۹۶ پنج درصد نسبت به عملکرد سال ۹۵ آنها افزایش یابد. پارسال یک میلیون و 

۳۰۰ هزار برگ مالیاتی به شکل واقعی به اصناف ارائه کردیم.  صداوسیما

وده ارزش افز
آغاز آمارگیری مدرن در کشور بزودی

رئی��س مرکز آمار ایران گفت: امیدواری��م مجموع اقداماتی که در مرکز آمار 
صورت می گیرد منجر به سیس��تم آمارگیری مدرن و نوین در کش��ور ش��ود و 

سیستم آمارگیری قدیمی به زودی کنار گذاشته شود.
محمدعلی پارسا با اشاره به محرمانه بودن تمامی اطالعات افراد در نزد مرکز آمار 

گفت: اطالعات ش��خصی افراد کامال محرمانه است و تنها با دستور قضایی و در موارد 
خاص در اختیار مرجع قضایی قرار می گیرد و در همه جای دنیا اطالعات فردی صد درصد 

محرمانه است و مردم ما با اطمینان کامل اطالعات آماری خودر را در اختیار مرکز آمار قرار 
دهند. امیدواریم مجموع اقداماتی که در مرکز آمار صورت می گیرد منجر به سیستم آمارگیری 

مدرن و نوین در کشور شود و سیستم آمارگیری قدیمی به زودی کنار گذاشته شود.
پارس��ا توضیح داد: در سال جاری و سال گذش��ته این موقعیت برای عملیاتی شدن 

آمارگیری مدرن روی کار خواهد آمد.  میزان

مسیر توسعه

ادامه از صفحه اول
ب��ه اعتقاد تحلیلگران این موفقیت و اس��تقالل 
رویه وی در کار به حدی بوده که وی در دور اولی که 
به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی در این ارگان ایفای 
نقش می کرد نتوانست در برابر فرمایشات دستوری 
ک��ه به قول خودش تبع��ات منفی برای این صنعت 
داش��ت؛ گوش به فرمان باشد و همین سبب شد تا 
عط��ای رئیس کلی را به لقای آن بخش��ید و از این 
سمت با گذشت تالش بی وقفه ای که برای سال های 

متمادی در عرصه آن داشت کناره گیری کند.
بررس��ی کارنام��ه کاری همتی از س��ازگاری 
باالی��ی وی خب��ر می دهد به ای��ن ترتیب که وی 
در تمام س��الهایی که جناح های مختلف روی کار 
بوده اند توانسته پست های کلیدی قابل توجهی را 
در دس��ت گرفته و به کار خ��ود ادامه دهد. همتی 
با وج��ود این کارنامه موفق؛ زمانی که در س��مت 
مدیرعامل��ی بان��ک ملی ایفای نق��ش می کرد ؛در 
پاس��خ به این س��وال که اگ��ر بازگردی��د به بیمه 
مرکزی چه اقداماتی را اجرایی و عملیاتی خواهید 

کرد گفت: "هیچ وقت باز نخواهم گشت".
زمانی ک��ه همتی به عن��وان مدیرعامل وقت 
بانک ملی؛ چش��م در چش��م خبرن��گار اینگونه به 
ماج��را نگاه می کرد که دیگر ب��ه بیمه مرکزی باز 
نمی گردد هیچ گاه فکر نمی کرد که دس��ت روزگار 
و ش��رایط کشور کار را به جایی برساند که وی بار 

دیگر تکیه بر این مسند بزند.
ح��ال دس��ت روزگار به ش��کل دیگ��ری رقم 
خورده و وی را در جایگاهی قرار داده که به گفته 
تحلیلگ��ران بحرانی ترین ش��رایط ممکن اس��ت و 
اینکه آیا همتی از پس مدیریت این بازار بر می آید 
و یا اینکه رویه ای مانند سیف را در پیش می گیرد 
همچنان محل بحث و بررسی است و باید آن را به 
دس��ت زمان سپرد تا بار دیگر تاریخ اقتصاد کشور 
نش��ان دهد که این رجل سیاسی اقتصادی چگونه 
س��کان بانک مرکزی را هدای��ت خواهد کرد و آیا 
می تواند کش��تی بانک مرکزی را در توفان بازار ارز 
و سکه و طال به سالمت به مقصد رسانده و آرامش 

را به این بازارها باز گرداند یا خیر. 

ویژگی های مدیریتی
برخی کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در 
تش��ریح ویژگی های عبدالناصر همت��ی به عنوان 
رئیس کل جدید بانک مرکزی با تکیه بر ۲ ویژگی 
مطلوب وی؛ابراز امیدواری می کنند تا در مقایس��ه 

با سیف ، عملکرد بهتری را را شاهد باشیم. 
ای��ن گ��روه با تکی��ه ب��ر تحصی��الت همتی 
می گویند؛ با درنظر داش��تن این مساله که همتی 
ف��ردی اقتصاد خوانده اس��ت به نظر می رس��د که 

با تس��لط کاملتیری بر علم اقتص��اد عمل کند. به 
اعتقاد این کارشناسان از سوی دیگر تجربه حضور 
در س��مت های مدیرعامل��ی بانک مل��ی و رئیس 
کلی بیمه مرکزی از جمله مزیت هایی اس��ت که 
می تواند نوع نگاه کارشناسان و منتقدان به حضور 

وی در این سمت را مثبت تر کند.
منتقدان و تحلیلگ��ران اقتصادی در کنار این 
ویژگی ها، همتی را در جرگه رجال سیاس��ی قرار 
داده و معتقدن��د مجموع این موارد می تواند کمک 
حال مناسبی برای داشتن یک کارنامه قابل قبول 

برای همتی در این سمت باشد.
این منتقدان ب��ا تمام ویژگی های��ی که برای 
همت��ی قایل هس��تند؛ مختصات ش��رایط کنونی 
اقتصاد را مساله مهمی دانسته و می گویند؛ همتی 
در ش��رایطی وارد بانک مرکزی شده که اقتصاد با 
بحران روبه روس��ت و با این شرایط می توان گفت 
ش��رایط کنونی برای متول��ی جدید بانک مرکزی؛ 
ش��رایط با توجه به نوسانات بازار ارز و تحریم های 
ک��ه دور جدی��د آن درحال آغاز اس��ت، ش��رایط 

مطلوبی نیست.
 به اعتقاد این کارشناس��ان این ش��رایط نحوه 
کار برای همتی را بس��یار س��خت ک��رده و به نظر 
می رس��د وی برای کس��ب موفقیت در این عرصه 
باسد تصمیمات جس��ورانه ای اتخاذ کند. بی شک 
ش��رایط کنونی جای هیچگون��ه مالحظه کاری را 
برای رئیس کل نگذاش��ته و ج��ا دارد تا به منظور 
بهبود شرایط تصمیمات پرریسک تری اتخاذ شود 

که این مهم هم به زمان نیاز دارد.
تحلیلگران اقتصادی در کنار موارد یاد شده ۲ 
نکته کلیدی را مدنظر قرار داده و معتقدند اعتقاد 
عمل��ی و باور اجرایی به اس��تقالل بانک مرکزی و 
همچنین جسارت در تصمیم گیری ها ۲ شاه کلید 
اصلی در کس��ب موفقیت در عرصه ریاس��ت بانک 

مرکزی برای همتی است.
به گفته اینافراد دیر یا زود بازار های اقتصادی 
کشور از جملهارز و سکه و طال به آرامش می رسد و 
چه بهتر که رسیدن به این آرامش با استقالل بانک 
مرکزی همراه باش��د. به سخن دیگر کارشناساناین 
عرص��ه براین باورندک��ه اگر بانک مرکزی ش��رط 
رسیدن به آرامش را دس��تیابی به استقالل عنوان 
کند می تواند از شرایط موجود حداکثر استفاده در 

جهت به استقالل رسدن بانک مرکزی را ببرد.

ضمانت های نادیده
 در مقابل این نوع نگاه کارشناسان اما آنچه مهم و 
قابل توجه به نظر می رسد بی شک ضمانت هایی است 
که همتی مدعی اس��ت در اختیار دارد و با استناد به 
آن ضمانت زمام امور بانک مرکزی را در دست گرفته 
است که امید می رود اینچنین باشد. بی شک اگر این 
ضمانت ها وجود داشته باشد تا همتی با اختیار کامل 
و ب��ر مبنای آنچه علم اقتصاد می گوید عمل کند به 
نظر می رس��د کارنامه وی درخشان تر خواهد شد اما 
اگر حضور وی در س��مت رئی��س کل بانک مرکزی 
و آن هم در ش��رایطی که تا پیش ازاین سمت سفیر 
چین برای وی لحاظ شده بود؛ تنها به منظور ایجاد 
شوک در بازار بوده باشد، قطعا نمی توان انتظار اتفاق 

قابل توجهی را در این عرصه داشت.
قدر مس��لم همت��ی و همتای��ان وی در چنین 
شرایطی معجزه گر نیستند که امید داشته باشیم با 
تردستی های جذاب به یکباره هم بازار ارز را آرام کند 
و هم س��که را از تب و تاب گرانی، پایین آورد اما اگر 
مساله ضمانت ها آن طور که گفته شده وجود داشته 
باشد و همتی اجازه داشته باشد تا با جسارت نسبت 
به اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها، تغییر ترکیب 
سهامداران بانکی؛ تعیین تکلیف صندوق های مالی در 
معرض خطر و از همه مهمتر معرفی بدهکاران بزرگ 
بانکی و بازپس گیری سرمایه های ملی اقدام کند و در 
کنار آن قوه قضاییه به در راستای همراهی و همکاری 
با وی گام برداد، قطعا آنچه که به نفع اقتصاد و کشور 
است رخ خواهد داد امادر غیر این صورت همتی هم 
مانند همه مدیران دولتی خواهد بود که در این سمت 
قرار می گیرد و خودش نیز به خوبی می داند که این 

میز ریاست به کسی وفا نخواهد کرد.

شفافیت برنامه ای
 نکته مهم و اصلی تر هم در این میان آن است 
که همتی در حالی از ضمانت های اخذ شده حرف 
می زند و مدعی که طرح دارد که تاکنون هیچ سند 
مکتوبی در این خصوص از سوی وی مشاهده نشده 
اس��ت و جا دارد که همتی به عنوان سکاندار اصلی 
بانک مرکزی در ش��رایطی ک��ه اقتصاد در بحران و 
تمام بازارها در نوسان و تالطم؛ این مساله را مدنظر 
قرار دهد که با توجه به شرایط موجود هیچ مساله 
و موض��ع پنهانی در این خصوص وجود نداش��ته و 
ن��دارد و ج��ا دارد که اگر ط��رح و برنامه ای به این 

منظور وجود دارد با مردم به عنوان ذی نفعان اصلی 
این اقتصاد در میان گذاش��ته ش��ود و وی با اولین 
گام در مس��یر شفاف بودن نشان دهد که شفافیت 

در اقتصاد ح��رف اول را می زند و می توان در عین 
شفافیت و استقالل مسیر توسعه و پیشرفت و البته 

آرامش را طی کرد. 

رئیس کل جدید بانک مرکزی:
برنامه های ارزی مشخصی به رئیس جمهور دادم

رئیس کل جدید بانک مرکزی با تشریح برنامه های کالن خود در حوزه سیاست های پولی 
و بانکی از ارائه برنامه های خود به رئیس جمهور خبرداد.

مرکزی،  بانک  جدید  کل  رئیس  مسند  در  خود  سخنرانی  اولین  در  همتی  عبدالناصر 
در آیین معارفه رئیس کل جدید بانک مرکزی که با حضور اسحاق جهانگیری در ساختمان 
میرداماد برگزار شد، با بیان اینکه بانک مرکزی ستون اقتصادی است، گفت: افزایش تاب 

آوری اقتصاد در مقابل دشمنان بسیار ضروری است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان با اعمال تحریم به دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی 
به  به فرصتی  را  تهدید  این  امیدواریم  که  اداره کشور هستند  در  القای ضعف  و  دولت 
اصالح نظام بانکی تبدیل کنیم افزود: وضعیت کنونی ارز محصول ناترازی بانک مرکزی و 
سردرگمی در سیاست های ارزی است. همتی ادامه داد: عدم کنترل جریان نقدینگی، خلق 
نقدینگی در شبکه بانکی و نبود جایگزین مناسب برای ارز و سکه و البته جو بدبینی نسبت 

به آینده از سوی دشمنان در ذهن مردم است.
به  خصوص  این  در  را  هایی  برنامه  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  جدید  کل  رئیس 
رئیس جمهوری ارائه کرده ام، بیان صادقانه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به مردم 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: تالش من بر حفظ قدرت ارزی کشور و اعتبار بانک مرکزی 
نظام  از بی انضباطی در  بانکی، جلوگیری  ناترازی در شبکه  بود. وی اصالح  استوار خواهد 

بانکی و مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی را مورد تاکید قرار دارد.
مهمترین  از  را  سرمایه  جذب  برای  سرمایه  بازار  پایدار،  صادرات  از  حمایت  همتی 
تاکید  بر مبنای علمی  بانک مرکزی  پولی  افزود: سیاست گذاری  و  برنامه های خود برشمرد 

خواهد کرد زیرا تجربه نشان می دهد در بدترین شرایط هم نباید مبانی 
علمی اقتصادی را کنار گذاشت. وی گفت: ثبات در مقررات بانکی، 
حذف رانت ارزی، حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه برای 

افزایش بهره وری از جمله برنامه های من است ضمن اینکه حتما 
در  چراکه  رفت  خواهم  پیش  اقتصاد  علم  نظری  مبانی  براساس 

کرد.وی  پیروی  علمی  مبانی  از  می توانیم  نیز  بدترین شرایط  این 
افزود: پیام آور ثبات فکری و احیای اعتماد به سیاستگذار خواهم 
بود ولی کار اصلی برای جلب اعتماد، مدیریت انتظارات است. 
خواهیم  بانک ها  بر  قوی  نظارت  پول  بازار  هدایت  حوزه  در 
داشت اگرچه ضمن توجه به ترازنامه های بانکی باید زمینه ساز 

پیشگیری از خلق نوسانات بی قاعده باشیم.
با  مبارزه  گفت:  مرکزی  بانک  جدید  کل  رئیس 
در  باید  دارد  قبولی  غیرقابل  وضعیت  که  رانت خواران 
و  هستم  اقتصاد  معلم  یک  من  گیرد؛  قرار  کار  دستور 
به من منعکس کنند و  را  از همه می خواهم نظرات خود 
جلسه  اولین  که  داشت  خواهم  جلسه  افراد  با  مستقیم 
فردا با صاحب نظران، خواهد بود. همتی افزود: با مدیران 

از اتمام جلسه معارفه در طبقه هفدهم  بانک ها بعد  عامل 
بانک مرکزی خواهم داشت تا وقت هدر نرود.

نمای نزدیک سیاست روز زوایای تغییر رئیس کل بانک مرکزی را بررسی می کند؛

رئیس کل شفاف

تعاونی های  اتحادی��ه  رئی��س  ل و صنایع پایین دستی پتروشیمی پت�����ر
گفت: از س��وی انجمن کارفرمایان پتروش��یمی با ما 
ارتباط برقرار کرده و اعالم کردند که ما پس از تضعیف 

بورس نظر شما را جلب می کنیم که موافقت نکردیم.
این روزها شاهد برخی تحرکات در راستای تضعیف 
بازارهای رسمی هستیم؛ دولت که با رای باالی مردم 
و با شعار »به عقب برنمی گردیم« روی کار آمد، امروز 
در کمال تعجب از سرکوب قیمت ها و نرخ گذاری های 
دستوری سخن می گوید، ادبیاتی که متعلق به سه دهه 
گذشته و همه اقتصاددانان نیز به عقبگرد اقتصاد کشور 

درپی اینگونه تصمیمات هشدار می دهند.
در همین ارتب��اط، رئیس اتحادی��ه تعاونی های 
صنایع پایین دس��تی پتروشیمی از ردپای محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر پیش��ین صنعت در برخی اختالالت 

بازار پتروشیمی خبر داد؛ به طوری که شواهد بیانگر آن 
است که برخی افراد در صنایع باالدستی پتروشیمی 
درتالش برای تضعیف بازار رس��می کش��ور در حوزه 

مبادالت کاالها یعنی بورس کاالی ایران هستند.
 مس��عود میرزایی درخص��وص التهابات اخیر 
بازار پتروشیمی گفت: بورس کاال تنها بازار شفاف 
برای مبادالت محصوالت از جمله مواد پتروشیمی 
اس��ت، اما امروز ش��اهد آن هس��تیم که به دلیل 
ش��رایط به وجود آم��ده در اقتصاد کش��ور برخی 
به بهانه های��ی قصد تخریب ب��ورس کاال را دارند؛ 
این در ش��رایطی است که مشکالت فعلی به خود 

ب��ورس برنمی گ��ردد و از عوامل خ��ارج از بورس 
نشات می گیرد.

وی ب��ا بیان اینکه در راس��تای بهبود ش��رایط 
معام��الت، هماهنگ��ی می��ان ب��ورس، اتحادیه ها و 
صنایع باالدست کمک کننده خواهد بود، ادامه داد: 
در ش��رایط فعلی برخی ب��ورس کاال را مقصر حضور 
واس��طه ها برای خرید محصوالت پتروشیمی عنوان 
می کنند در ش��رایطی که مجوز خرید محصوالت را 
بورس کاال صادر نمی کند و از طرف دیگر اساسا بورس 
نقشی در تعیین قیمت ها ندارد بلکه این بازار بستری 
شفاف برای قرار گرفتن عرضه و تقاضا در مقابل هم 

است؛ البته مشخص است که دوستان منتقد، از ریشه 
اختالف قیمت ها و تالش واسطه ها برای تصاحب مواد 

پتروشیمی به خوبی مطلع هستند.
میرزای��ی در ادام��ه به وجود برخ��ی تحرکات 
همسو با نظرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت 
اش��اره کرد و گفت: تالش برای غیر ش��فاف شدن 
معامالت پتروش��یمی ها که خواس��ته وزیر س��ابق 
صنعت بود همچنان در بازار پتروش��یمی مشاهده 
می ش��ود، ای��ن در حالی اس��ت که وزیر پیش��ین 
صنعت، معدن و تج��ارت برای خارج کردن عرضه 
پتروشیمی ها از بورس کاال قسم جالله خورده بود، 
اما اینگونه رفتارها در گذشته با همکاری اتحادیه ها 
و انجمن های پتروشیمی و حمایت دولت و مجلس 

به کلی لغو شده و خواهد شد.
رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دستی 

پتروشیمی در ادامه به گفته های اخیر احمد مهدوی 
ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی 
اش��اره ک��رد و گفت: طبیعی اس��ت که ایش��ان به 
عنوان نماینده صنایع باالدست پتروشیمی، درصدد 
ناکارآمد جلوه دادن بورس کاال باشد اما این رویکرد 

غیرکارشناسی در میان مسئوالن خریدار ندارد.
صنای��ع  تعاونی ه��ای  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
پایین دس��تی پتروش��یمی در پایان از تالش احمد 
مهدوی ابهری، برای جلب نظر صنایع پایین دستی 
به منظور کس��ب موافقت آنها برای تضعیف بورس 
کاال در حوزه معامالت پتروش��یمی پرده برداشت و 
گفت: در این راستا آقای مهدوی با ما ارتباط برقرار 
ک��رده و اعالم کردند که ما پ��س از تضعیف بورس 
نظر ش��ما را جلب می کنیم؛ اما صنایع پایین دستی 
هیچ گاه با این موضوع موافقت نکرده است.  مهر 

رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دستی پتروشیمی مطرح کرد؛
ردپای نعمت زاده درالتهابات بازار پتروشیمی

رئیس مجمع واردات خبر داد
توقف ثبت سفارش واردات کاال 

رئیس مجم��ع واردات ب��ا تائید خبری  ت ر مبنی بر توق��ف ثبت س��فارش واردات تج����ا
کاالها در گمرک، گفت: با دس��تور دولت، ثبت س��فارش های 
قبلی نیز ابطال ش��ده و همین امر منجر به انباشت مواد اولیه 

در گمرکات شده است.
علیرض��ا مناقب��ی گف��ت: دول��ت ب��ه دلی��ل بررس��ی 
ثبت س��فارش های قبلی واردات، هر گونه ثبت سفارش جدید 
ب��رای واردات کاال را متوق��ف اعالم کرده اس��ت ت��ا بتواند به 
سفارش های قبلی رس��یدگی کند؛ این در حالی است که هر 
یک از این پرونده ها، باید در وزارت صنعت تائید شود و مجدد 

برای انجام عملیات ثبت سفارش، مجوز داده شود. 
رئیس مجمع واردات افزود: تمام فضایی که اکنون دولت 
پی��ش روی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید و به صورت 
کلی واردکنندگان کاال قرار داده است، یک فضای مبهم است 
و حت��ی صادرکنندگان نیز نمی دانن��د که باید چگونه با یک 
واردکننده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود در ارتباط 
باشند؛ این در حالی است که ارزهای حاصل از صادرات برای 

عرضه در بازار ثانویه نیز، اکنون بدون مشتری مانده است.
وی تصری��ح ک��رد: از س��وی دیگ��ر واردکنن��ده نیز با 
تغییراتی که در ش��کل ثبت س��فارش واردات کاالهایشان 
ایجاد ش��ده اس��ت، نمی دانند چه باید کنن��د و اکنون باید 
به صراحت گفت که تمام��ی بنگاه های اقتصادی ایران اعم 
از تولیدکنن��ده، واردکنن��ده و صادرکنن��ده همه بالتکلیف 
هستند و هیچ کس نمی تواند به این موضوع پاسخ دهد که 

در شرایط فعلی باید چه کرد.
به گفته مناقبی، اکنون تمامی فعاالن اقتصادی منتظر 
هس��تند که ببیند چه دس��تورالعمل و بخش��نامه ای بابت 
ثبت س��فارش واردات کاال و مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان 
صادر می ش��ود؛ این در ش��رایطی اس��ت که تبعات چنین 
رفتارهایی با تولید اکنون هنوز مش��خص نیست؛ چراکه در 
انبارها انباش��ت کاال وجود داشته و اکنون تولیدکنندگان از 

موجودی انبارهای خود استفاده می کنند.
وی اظهار داش��ت: تولید اکنون با شرایط بسیار سختی 
مواجه است و بسیاری از تولیدکنندگان نمی توانند کاالهای 
خود را به دلیل تعدد بخش��نامه ها، ترخی��ص کنند؛ این در 
حالی اس��ت که اکنون انباشت کاال در گمرکات نیز به چشم 
می خ��ورد و این امر، هزینه تولی��د را باال می برد. پس چنین 
شرایطی می تواند آرام آرام تولید را مختل کرده و کارخانجات 
را ب��ه مضیقه بین��دازد؛ چراکه وقت��ی مواد اولی��ه و کاالی 
واس��طه ای در اختیار تولید نیست و دولت نیز جلوی واردات 
برخ��ی از اقالم مورد نیاز تولید و مصرف را گرفته اس��ت، در 
عمل مش��کالتی ایجاد می کند که در میان مدت و درازمدت، 

آثار خود را بر روی تولید کاال نشان خواهد داد.
مناقب��ی خاطرنش��ان ک��رد: ما ب��ه عن��وان نمایندگان 
تش��کل های وارداتی، به صورت م��داوم گزارش های مرتبط 
ب��ا حوزه تولی��د را اعالم کرده و وضعیت مبهم کش��ور را به 
مس��ئوالن هش��دار می دهیم، حتی گاهی اوق��ات مصداقی 
آن دس��ته از واردکنن��دگان و تولیدکنندگانی را که به دلیل 
مشکالت ناش��ی از تصمیمات خلق الس��اعه دولتی که خود 
نوعی خودتحریمی به شمار می رود را به دولت اعالم می کنیم 

که چنین رفتاری باعث تعدیل نیرو شده است.  مهر

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان:
یم! واگن برای صادرات کاال به قزاقستان ندار

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان  پ������ه از نب��ود واگ��ن برای ص��ادرات کاال به کو
قزاقس��تان خبر داد و گفت: به دلیل مش��کالت در تبادالت 
مالی و تسویه حس��اب های واگنی، قزاقستان از ارائه واگن به 
ایران امتناع می کند و در مرز اینچه برون و س��رخس که دو 

گلوگاه ترانزیتی هستند، دچار مشکل شده ایم.
براساس اخبار رسیده "برای حمل کاالهای صادراتی از یزد 
به شمال کش��ور مشکالتی ایجاد شده و از سمت شرق ایران 
که تجارت با تاجیکس��تان و قزاقس��تان داریم، حدود ۴۰ روز 
است که یک واگن هم برای صادرات داده نشده است، چراکه 
واگن های وارداتی وارد ایران نشده اند که کاال به ایران بیاورند و 
در برگشت، کاالهای صادراتی را حمل کنند و گمرک راه آهن 

مشهد با کمبود واگن برای صادرات مواجه است".
در این ب��اره امیر عابدی رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی 
ایران و قزاقس��تان اعالم کرد: حمل ونقل ریلی که این روزها 
گریبان گی��ر تجار و بازرگانان در مبادی خروجی در مرزهای 
اینچه برون و سرخس شده است، سال های گذشته هم وجود 

داشت واکنون هم با مشکل کمبود واگن مواجه شده ایم.
وی علت مشکالت حمل ونقلی برای صادرات را چنین عنوان 
کرد که هر ساله در این فصل، زمان برداشت غالت و نهاده های 
کش��اورزی در روس��یه، قزاقستان، ترکمنس��تان، ازبکستان و 
تاجیکس��تان و همچنی��ن تجارت بین این کشورهاس��ت؛ لذا 

واگن ها در تردد قراردادهای داخلی و ترانزیتی هستند.
ای��ن عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران افزود: 

علت دیگر مش��کالت حمل ونقلی، این اس��ت که در بخش 
ناوگان ریلی با مش��کالت در بخش تبادالت مالی و تس��ویه 
حس��اب های واگنی مواجه هس��تیم که البت��ه گرچه که دو 
طرف در حال مذاکره هستند اما از ارائه واگن از قزاقستان به 
ایران امتناع می شود؛ لذا هم در مرز اینچه برون و هم در مرز 
سرخس که دو گلوگاه ترانزیتی و حمل ریلی ما هستند دچار 

مشکل شده ایم که نیازمند تمهیدات و رسیدگی است.
ب��ه اعتقاد وی، عدم تخصیص واگن از جانب قزاقس��تان 
سال هاست که ما را در زمان های مختلف دچار مشکل کرده 

و به طور قطع از موانع توسعه تجارت ما با این کشور است.
عابدی تاکید کرد: از زمانی که کش��ورهای قزاقس��تان، 
روس��یه، ازبکس��تان، ترکمنس��تان و تاجیکس��تان بتوانند 
قرداده��ای خود را با طرف ایرانی در خرید غالت، محصوالت 
کش��اورزی و محصوالتی که در گروه فلزات و مواد شیمیایی 
ق��رار می گیرند، عملی کنند، واگن  وارد کش��ور خواهد ش��د 
و بخش��ی از نیازه��ای کااله��ای صادراتی تامین می ش��ود. 
وی افزود: عالوه بر این مش��کالت، نکته مهم این اس��ت که 
واگن های صادراتی واگن های مس��قف هس��تند که به لحاظ 

تعداد بسیار کمتر از واگن های فله بر هستند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایرانی و قزاقستان درباره 
ن��اوگان زمینی نیز گفت: در س��ال ۲۰۱۸ طبق توافقی که 
بی��ن وزارت راه با طرف قزاقی صورت گرفت، ۱۵۰۰ پروانه 
ت��ردد برای طرف ایرانی تعیین ش��د اما از ط��رف قزافی ها 
کارش��کنی هایی ص��ورت گرفت و تا به ام��روز بالغ بر ۵۰۰ 
پروان��ه تردد به طرف ایرانی داده ش��ده که طی ش��ش ماه 
اول سال میالدی استفاده شده است؛ بنابراین ایران ۱۰۰۰ 

پروانه تردد از قزاقستان طلب دارد.  ایسنا


