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 صادرات ۶ میلیارد یورو کاال از ایران
به اروپا در ۶ ماه

ص��ادرات ایران ب��ه اتحادیه اروپا در نیمه نخس��ت 
س��ال جاری میالدی با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون یورو رسید.

 پایگاه خبری کمیسیون اروپا از رشد 8 درصدی 
مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران در ش��ش ماهه 

نخست سال جاری میالدی خبر داد.
مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماه های 
ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱7 بالغ بر 9.9 میلیارد یورو اعالم 
شده بود در مدت مشابه امسال به ۱۰.۶8 میلیارد یورو 
افزایش یافته اس��ت. صادرات اتحادی��ه اروپا به ایران در 
نیمه نخست ۲۰۱8 کاهش یافته اما واردات این اتحادیه 

از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است.
اعضای اتحادیه اروپا در نیمه نخس��ت ۲۰۱7 بالغ 
بر 4.9۶ میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بودند که 
این رقم در نیمه نخست ۲۰۱8 با رشد ۲۳ درصدی به 
۶.۱۱ میلیارد یورو رسیده است. اسپانیا، فرانسه، یونان 
و ایتالی��ا بزرگترین واردکنندگان کاال از ایران در نیمه 

نخست ۲۰۱8 شناخته شده اند. 
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست ۲۰۱8 
افت 7 درصدی داش��ته و به 4.57 میلیارد یورو رسیده 
اس��ت. اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۱7 بالغ بر 
4.94 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود. آلمان، 
اسپانیا، فرانسه و ایتالیا چهار صادرکننده بزرگ کاال به 

ایران در نیمه نخست ۲۰۱8 بوده اند.  تسنیم

ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز
مع��اون س��ابق وزارت اقتصاد با اش��اره به ازدیاد 
تقاضای س��وداگرایانه برای ارز، دالیل استقبال بیشتر 

نسبت به حواله را تشریح کرد.
حس��ین قضاوی گف��ت: اینکه اکن��ون بر خالف 
گذش��ته قیم��ت دالر حواله ای )ارز موج��ود در خارج 
از کشور(، از اس��کناس دالری در داخل کشور بیشتر 
اس��ت، به معنای ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز 
است. وی ادامه داد: در شرایط نرمال تقاضای معامالتی 
برای ارز وجود دارد و در نبود تقاضای سوداگرایانه، ارز 

حواله ای طالب بیشتری دارد؟  مهر

 سود سیاست قیمت گذاری 
نصیب رانت خواران 
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: 
مش��اهده می کنی��م تولیدکننده در سیاس��ت قیمت 
گذاری اگر دس��تور ارائه ش��ده را رعایت نکند با قانون 
مواجه ش��ده و جریمه می ش��ود، اما فعالیت دالالن و 
رانتخواران از قانون خاصی برخوردار نیس��ت، بنابراین 
سود این نوع سیاست فقط نصیب رانتخواران می شود.

 عزیر اکبریان به قیمت گذاری دستوری و آسیب های 
آن اشاره کرد و بیان کرد: قیمت محصوالت باید براساس 
قیمت تمام ش��ده محصول و نیز س��ود متعارف تعیین 
شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی 
باشد تا ش��اهد تعادل در قیمت ها باشیم. وی افزود: به 
ط��ور قطع قیمت گذاری دس��توری زمینه ایجاد رانت و 

فساد در بازار را فراهم می کند.  میزان
 

 تولید فوالد به ۲۶ میلیون تن می رسد
 عضو هیئت مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
گف��ت: قیمت گ��ذاری در ب��ورس بای��د آزاد باش��د تا 
مصرف کنندگان نهایی وارد شده و خرید خود را انجام 

دهد و دالالن در این بین حذف شوند.
رضا شهرس��تانی درب��اره وضعی��ت صنعت فوالد 
کش��ور اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته به 
دنبال آن هستیم که تولید فوالد کشوربه ۲۶ میلیون 
تن برس��د و از این مقدار نیمی را بتوانیم صادر کنیم 

که حدود 9 میلیون دالر ارز عاید کشور می شود.
وی درباره وضعیت تولید گفت: بخش زیادی از تولید 
ما با کوره های قوسی صورت می گیرد که نیاز به الکترود های 
گرافیتی است که باید برای واردات 5۰ هزار تن برنامه ریزی 

مناسب صورت بگیرد تا با مشکل مواجه نشویم.
شهرستانی درباره صادرات فوالد با آغاز تحریم ها 
خاطرنشان کرد: با ش��روع تحریم با مشکالتی مواجه 
خواهیم ش��د اما، به دلیل اینکه این تحریم ها فقط از 
س��وی آمریکا اعمال می ش��ود باید به دنبال تجارت با 
مشتریانی باشیم که این موضوع برایشان مهم نباشد.

عضو هیئ��ت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ادامه داد: کشور های همسایه ما مانند عراق و افغانستان 
به علت اینکه نظارت زیادی بر معامالتشان وجود ندارد 
تحریم آمریکا برای آن ها زیاد مهم نیست به دلیل اینکه 
آن ها بیش��تر ب��ه دنبال قیمت کمتر هس��تند بنابراین 
می توانی��م از این فضا ب��رای صادرات اس��تفاده کنیم.

وی درب��اره تاثیر جنگ تجاری که بین آمریکا و برخی 
کشور ها صورت گرفته بر فوالد کشور گفت: همین االن 
م��ا ارزان ترین فوالد دنیا را داریم و تعرفه ای که آمریکا 

گذاشته است مشکلی برای ما ایجاد نمی کند.
وی درب��اره قیمت گذاری فوالد اظهار کرد: دولت 
ب��ه هیچ عنوان نباید بر قیم��ت گذاری دخالت کند و 
اج��ازه دهد قیمت ها در بازار براس��اس عرضه و تقاضا 
تعیین ش��ود، قیمت گذاری در بورس باید آزاد باشد تا 
مصرف کنندگان نهایی وارد شده و خرید خود را انجام 

دهد و دالالن در این بین حذف شوند.  میزان

اخبار

عرضه مواد غذایی با قیمت مناسب به سفره مردم 
مع��اون وزیر جه��اد گفت: هدف دولت این اس��ت که نهاده های��ی که با ارز 
دولتی وارد کشور می شود، بدون واسطه به دست تولیدکننده برسد و در نهایت 

محصوالت غذایی با قیمت مناسب سر سفره مردم قرار گیرد.
علی اکبر مهرفرد گفت: با توجه به شرایط تشدید تحریم ها، تامین کاالهای 

اساس��ی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، از ضروریات است. وی افزود: مسئوالن 
تنظیم بازار در سراسر کشور موظف هستند کل فرآیند تامین و توزیع نهاده هایی را 

که با اس��تفاده ارز دولتی تامین شده اند، از مبدا تا مصرف کننده، نظارت و کنترل کنند 
تا محصوالت غذایی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.

به گفته وی هدف آن است که نهاده هایی که با ارز دولتی وارد کشور می شود بدون 
واس��طه به دست تولیدکننده برس��د. همچنین وی پیش از این بر ضرورت ارائه خدمات 

بدون وقفه برای صدور مجوزهای تامین کاالهای اساسی تاکید کرده بود.  مهر

وز  بازار ر
بازآفرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی 
 وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از بزرگترین ماموریت های دولت اجرای طرح 
بازآفرینی ش��هری به منظور کاهش بحران های بافت های فرسوده و ارتقای سطح 

زندگی در آنهاست.
عباس آخوندی افزود: یک سوم جمعیت شهری کشور در بافت فرسوده زندگی 

می کنند و این طرح به عنوان طرح اولویت دار در بیس��ت ساله آینده کشور مطرح 
است. وی با بیان اینکه طرح بازآفرینی شهری بسیار پیچیده است و باید ابعاد اقتصای، 

مالی، اجتماعی و فرهنگی آن را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، باید 
تفکر محله محور داشت و این اصل که محله به انسان هویت می بخشد را لحاظ کرد. 

وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: زندگی مردم در شهرها باید با رویکرد بازآفرینی 
ش��هری ادامه یابد، براس��اس آمار، میزان بزهکاری اجتماعی در بافت های بی اصالت زیاد 

است و رفع بحران های بافت های فرسوده، چهره شهرها را امن تر خواهد کرد.  ایرنا

یل گاردر
نمایش اندازه گیری پارازیت آنالین می شود

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: بنا داری��م اندازه گیری پارازیت در 
کشور به صورت آنالین نمایش داده شود.

محمدجواد آذری جهرمی گفت: در این ارتباط در ش��هرهایی که تجهیزات 
الزم نصب ش��ده، اندازه گیری پارازیت ازطریق س��ایت تنظی��م مقررات، علنی 

پخش خواهد شد. وی اظهارداشت: اگر در شهر گناوه چنین وضعیتی وجود دارد 
آمادگی داریم که اندازه گیری آنالین انجام شود تا مردم دغدغه نداشته باشند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داش��ت: سالمتی مردم مهم و دغدغه است 
ام��ا نباید بزرگ نمایی ش��ود و یا از آن به راحتی گذش��ت بلک��ه واقعی به آن پرداخت و 
اگر اثری داش��ته باشد دین، قانون و مس��ئوالن کشور نسبت به سالمتی مردم بی تفاوت 
نیستند و پیگیری خواهد شد. وی گفت: برنامه ریزی شده اشکاالتی که در مسیر جاده ای 

و راه های بوشهر وجود دارد تا پایان سال حل شود.  ایرنا

وی آنتن  ر

اقتصاد گروه معیشت  همچن��ان یک پای فس��اد در آق�اي 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رخنه کرده است 
و هرچ��ه می گذرد این فس��ادها عیان تر می ش��ود. 
فس��ادهایی که از زبان متولی یک وزارتخانه جاری 
ش��ود بی ش��ک حکایت هایی بس مثال زدنی دارد. 
گاهی این فس��اد ریش��ه درچرخ خودرو می کند و 
معاونین متخلف را معرفی می کند؛ گاه س��ر از بازار 
فوالد و حکم دس��توری آقای وزیر سر در می آورد و 
گاهی هم مثل همیش��ه گریبانگیر ثبت سفارش و 
واردات را می گی��رد که تخلفات آن نه برای یک روز 
و دو روز که 4 فصل سال همین روال است فقط گاه 
و بی گاه لباس دالالن و سودجویان مبدل می شود. 

۲۵۰ میلیارد دالر ثبت  سفارش واردات
ط��ی روزه��ای اخی��ر وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت از تقاضای ثبت س��فارش ۳.5 برابری در 
مقایسه با 4 ماه س��ال قبل خبر داد و مدعی شد؛ 
اگر بنا باش��د تا همه این ثبت س��فارش های انجام 
ش��ده را بخواهیم وارد کنیم به ۲5۰ میلیارد دالر 

می رسد که قابل تصور نیست.
این ادعای شریعتمدرای در حالی مطرح شده 
که بیش از 8 ماه است که بازار ارز کشور و نوسانات 
مختل��ف آن ،نه تنها کمر مردم ب��ه عنوان مصرف 
کنندگان اصلی کمر تمام بازارهای اقتصادی کشور 
را خم کرده است و هرچند متولیان مدعی هستند 
که برنامه ها و کاره��ای خاص و قابل توجهی را به 
این منظور اجرایی و عملیاتی کرده اند اما از آنجایی 
که این سیاست ها هیچگونه همخوانی با هم ندارد 
و درکنار آن تمام نهادهای مرتبط به صورت کامال 
ناهماهن��گ با هم حر کت می کنن��د لذا نمی توان 

آینده خوبی را برای تداوم این روند متصور بود. 
 نکته قابل توجه در صحبت های شریعتمداری 
آنجاس��ت که وی معتقد است ش��رایط ایجاد شده 
نشات گرفته از رویارویی بازار با یک عامل برون زا به 
نام پمپاژ عدم قطعیت به اذهان ایرانیان باز می گردد 

که نتیجه آن ایجاد فض��ای تردید در اذهان اعم از 
تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و مصرف کننده 
اس��ت و همین مش��کل سبب ش��ده تا رفتار همه 
تغییرکند. به اعتقاد وی در چنین ش��رایطی اس��ت 
که تولیدکننده کمتر تولی��د می کند، عرضه کننده 
محصول��ش را کمتر عرضه می کن��د و نهایتا منجر 
به افزایش قیمت یک کاال می ش��ود که ما با ایجاد 
بسته ها و به کارگیری روش های حمایتی، تالش در 

افزایش تولید و تنظیم بازار داریم.
 نکت��ه قاب��ل توجه دراین میان آن اس��ت که 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت هیچگاه به این مساله 
اذع��ان ندارد که سیاس��ت های غلط و ناهماهنگی 
وزارتخان��ه متب��وع وی با س��ازمانی مانند گمرک 
منجر به بروز چنین نگاه و رویه ای ش��ده و اگر بنا 
باش��د این روند ادامه داشته باشد بی شک نه تنها 
بقایایی از تولید نمی ماند که کل بازارهای اقتصادی 
فدای این عملیات هایی می شوند که چیزی کمتر 

از عملیات انتحاری برای اقتصاد ندارند. 
البت��ه وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در کنار 
کارکنان و زیر دستان متخلف، از کلید واژه دالالن 
و رانت خواران نیز زیاد استفاده می کند و گفته های 
وی این مساله را در ذهن متبارد می سازد که این بار 
هم در کنار کارکنان متخلف؛ تعدادی دالل صاحب 
ت��راز اول دارند که نه تنها ب��ه فعالیت آنها نظارتی 
نمی شود بلکه به واسطه ارتباطات نزدیکی و دوری 

که دارند، روند فعالیت ها بهبود بیشتری می یابد.

آب گل آلود
به گفته  وزیر صنعت از مشکالت و عوامل برون زا 
قدری که خارج می ش��ویم به حوزه س��ودجویی وارد 
می شویم که برخی از این آب گل آلود تالش می کنند 
برای خودشان ماهی بگیرند و این امر به دلیل این است 
که احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل مالحظه 
در برخی باعث ایجاد این تقاضای غیرمتعارف شده بود.

هرچند شریعتمداری به خوبی می داند که این 
مشکل زمانی حل خواهد شد که دولت با کارآمدی، 

مسائل موجود را مدیریت کند و با اتخاذ تصمیمات 
به موقع نگذارد اهداف این سودجویان محقق شود.

اما آنچه مس��لم اس��ت نه تنها امیدی به قطع 
ش��دن دس��ت دالالن نیس��ت بلکه دراین شرایط 
متولیان خود دل به دل س��ودجویان داده و راه را 

برای این افراد هموارتر می کنند. 
نکته قابل توجه تر در این میان آن است که وزیر 
کش��ور نسبت به تایید حرف های وزیر رئیس جمهور 

پرداخته و اعالم کرده اس��ت که تامین، تش��خیص، 
مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه 
تامین نیز، دوس��تانی که باید مناب��ع ارزی را تامین 
می کردند، کوتاهی کردند و در منابع ارزی که باید در 

اختیار بانک مرکزی قرار می دادند، کوتاهی کردند.

ثبت 1۰ برابر بیش از نیاز
وی در سخنان خود طبق اعالم انجمن صنایع 

غذای��ی؛ اعالم کرده ک��ه بعضی کاالها بیش از ۱۰ 
برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ ضمن اینکه در حوزه 
مص��رف نیز از نظر قیمت، با نرخ باالتری به فروش 
رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کاالی 4 هزار و 

۲۰۰ تومانی انجام نشده است.
به گفته وی، در ش��کل سابق سودجویی هایی 
اتفاق افتاد. یعنی بعضی از آنهایی که با ارز 4۲۰۰ 
تومان��ی کاالی خود را وارد کردن��د با همین نرخ 
آن را در ب��ازار عرض��ه نکردند که نظ��ارت بر بازار 
و مبارزه با احتکار تش��دید ش��د ام��ا با این وجود، 
س��ودجویی هایی صورت گرفت ک��ه در این زمینه 

برخوردها و نظارت ها تشدید شده است.
وزی��ر صنع��ت در حالی از رش��د ۳.5 برابری 
واردات خبرداده که معتقد است، برای درخواست 
ثبت س��فارش، اهلیت متقاضی باید بررسی شود. 
همچنین میزان واردات انجام ش��ده و س��ابقه فرد 
م��ورد نظر در گذش��ته در این بررس��ی نیز رصد 
می ش��ود و باید آنهای��ی واردات انج��ام دهند که 
حداقل س��ابقه آن را داش��ته باش��ند تا بخشی از 

سودجویی ها را از بازار واردات حذف کنیم.

چوب سوءمدیریت
حال دراین میان سوال اصلی تر آن است متولیان 
اقتصادی که البته در جرگه تصمیم گیران این حوزه 
هس��تند و تا این ان��دازه به مش��کالت حوزه تحت 
مدیریت خود واقفند و آسیب های آن ها و همچنین 
ریشه مشکالت را می شناسند چرا هیچ تالشی برای 
حل ش��دن این ناهماهنگی ها و رفع و رجوع کردن 
ای��ن معضالت که ضربه های کاری ب��دی به اقتصاد 
و معیشت مردم زده اس��ت؛ نکرده و نمی کنند. چرا 
نمی کوش��ند تا برای یکبار هم که ش��ده مسئولیت 
س��وءمدیریت و ناتوانی خود را در س��طوح مختلف 
بپذیرن��د و به جای قرار دادن انگش��ت اتهام خود به 
سایرین و زیردستان همچنان معتقدند نحوه مدیریت 
و نظ��ارت آنها عاری از عیب و نقص بوده و نیازی به 

برنامه ریزی برای هماهنگی بیشتر وجود ندارد. 

به موازات اعالم بس��ته ارزی  باج�ه دول��ت و کاه��ش نرخ ه��ا در پش�ت 
بازار، بانک ه��ا نیز رقابتی را با بازار ارز برای جذب 
منابع آغاز کرده اند و حتی پای س��ودهای ۲۳-۲۲ 

درصدی هم به نظام بانکی دوباره باز شده است.
ب��ازار ارز هن��وز هم تب و ت��اب خاص خود را 
دارد. نرخ ه��ا اندک��ی متع��ادل ش��ده و صرافی ها 
مش��غول به کار ش��ده اند، اما هنوز هم دالل ها در 
بازار فعال  هستند و تالش می کنند تا بلکه بتوانند 
دوب��اره نبض ب��ازار را در دس��ت گیرن��د. اگرچه 
صرافی ها همیش��ه برای آنها ی��ک رقیب جدی به 
ش��مار می روند. اکنون، هم صرافی ها تالش دارند 
نقش آفرین میدان باشند و هم دالالن می خواهند 

خود را از تب و تاب نیندازند.
در ای��ن می��ان دولت می گوید ک��ه نرخ ها در 
بازار کاه��ش یافته و روند کاهش��ی در بازار ادامه 
خواه��د یافت؛ چراکه هنوز هم دالر و یورو، حباب 

دارن��د و بای��د تا جای��ی که امکانش وج��ود دارد، 
حباب آنها تخلیه ش��ود؛ دولت امیدوار اس��ت که 
بتوان��د برنامه ه��ای منطقی خ��ود را در این حوزه 
پیاده س��ازی کند. به هر ح��ال هنوز هم اخبار ضد 
و نقیض و ش��ایعاتی که در بازار وجود دارد، باعث 
ش��ده وسوس��ه حضور در این بازار خاتمه نیابد و 
هنوز هم بخشی از نقدینگی در سودای حضور بازار 
ارز را دارد؛ ش��اید مقاومت در برابر کاهش نرخ به 
همین خاط��ر حجم باالی نقدینگی باش��د که در 
ماه های گذش��ته با برخی سیاست های غلط، روانه 

بازار ارز شدو توازنش را بر هم ریخته است.
اما اتفاق دیگ��ری که به موازات بازار ارز اکنون 

در بازار پولی و مالی کش��ور در حال رخ دادن است، 
سپرده های بانکی و بازی بانک ها برای جذب سهمی 
بیش��تر از نقدینگی در دس��ت مردم باش��د. دوباره 
برنامه های س��ودهای جذاب در نظام بانکی، پرونده 
خود را گش��وده و بانک ها ب��ا نرخ های متنوعی که 

دارند، تالش دارند تا سهم بیشتری از آن بستانند.
گزارش میدانی از شعب بانکی نشان می دهد که 
برخی بانک ها به مشتریان خاص خود، حتی نرخ های 
سود باالی ۲۲ درصد را هم پیشنهاد می دهند و در 
اعالم رسمی خود، برای سپرده های خرد و اندک نرخ 
۱5 درصد مصوب شورای پول و اعتبار با ترفندهایی 
همچون انتش��ار اوراق گواهی س��پرده ویژه، به ۱8 

درصد افزایش یافته است اعالم می کنند.
در بهترین حالت، برای نرخ های سود بانکی در 
س��پرده های با رقم چندصد میلیونی، نرخ بین ۲۰ 
تا ۲۳ درصد و در بدترین حالت برای س��پرده های 
صدهزار تومانی تا چند ده میلیونی، نرخ س��ود ۱8 
درصد در نظر گرفته ش��ده است که البته در قالب 
گواهی سپرده بانکی با مجوز بانک مرکزی از سوی 

برخی بانک ها عرضه شد.
گویا برخی شعب با اجازه ای که از سیاستگذار 
پولی و ارزی دریافت کرده اند، تالش دارند که نرخ 
را برای مردم جذاب کنند؛ چراکه بخش عمده ای از 
س��پرده های مردم از بانک ها خارج شده و به سمت 
بازارهای سوداگری از جمله طال و سکه و همچنین 
ارز رفت��ه اس��ت و بنابرای��ن بانک ها بای��د با ایجاد 

جذابیت در نرخ سود، آن را باز هم جذب کنند.
بررسی های منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی 
تهران، حکایت از آن دارد که طی فصل اول سال 97، 

حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از حجم س��پرده های 
بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده است و در پایان 
خرداد سال جاری هم، حجم سپرده های بلندمدت به 

رقم 8۳5.9 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابرای��ن نظام بانکی امیدوار اس��ت که بتواند 
بخش��ی از سپرده ها که بعد از اجرای سیاست های 
غلط ارزی از بانک ها خارج ش��ده و روانه بازار سکه 
و ارز ش��ده اس��ت را جذب کرده و وارد پروژه های 
جدی��دی کند که برای هر دو طرف، مردم و بانک، 

سود داشته باشد.
در همین رابطه، رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت که در رابطه با س��ود و اضافه برداشت 
ب��ا بانک ها به زودی صحبت خواهد کرد. عبدالناصر 
همتی گفته ک��ه بانک مرکزی وظیفه دارد تا ارزش 
پ��ول ملی را حفظ کرده و تورم را کنترل نماید؛ این 
در حالی است که بانک ها باید ضوابط جدید را رعایت 

کرده و از خلق پول جلوگیری کنند.  مهر

سنا
ای

 سیاست روز رشد 3/5 برابری
ثبت سفارش واردات را بررسی می کند؛

تخلفات 4 فصل

معاون وزیر صنعت اعالم کرد
ونیک توسط صندوق ضمانت و صکوک  تضمین برات الکتر
ضمان��ت  صن��دوق  س��وی  از  ضمانتنام��ه  نخس��تین  توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک، به مبلغ ۶۲ میلیون تومان مسیر 

در سامانه ملی سککوک صادر شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک در مراسم رونمایی از »صدور 
نخس��تین ضمانتنامه« صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک برای 
سامانه سککوک در قالب برات الکترونیک، گفت: در پلتفرم سککوک، پولی رد 
و بدل نمی ش��ود، در واقع هر واحدی که می خواهد قطعه ای را تولید کند و یا 
از جایی بگیرد و یا تاجری بخواهد داد و ستد کند، در این پلتفرم، عملی است. 
در واقع این دو سامانه ملی سککوک و صندوق در کنار همدیگر قرار می گیرند 

و با اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک، همدیگر را تضمین می کنند. 
صادق نجف��ی تأکید کرد: در چنین فرآیند تضمین��ی، کاِر تأمین منابع 
مال��ی به جای بانک صورت می گیرد که این اقدام، عماًل به عنوان یک ابتکار 

ملی، ما را با روح اقتصاد اسالمی نزدیک تر می سازد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در این مراسم 
گفت: این نخس��تین ضمانت نامه ای اس��ت که برای این س��امانه ملی صادر 
می ش��ود. به باور ما، سامانه سککوک، می تواند امتیازات موثری برای حمایت 
از بنگاه ها و صنایع کوچک داش��ته باش��د که مهم ترین آن، ایجاد تسهیالت 
درس��ت در همان جایی اس��ت که می بایس��ت قرار بگیرد. این اتفاق س��بب 
می شود تا به طور بدیهی، بحث انحراف استفاده از تسهیالت به صفر برسد. 
محمدحسین مقیسه تأکید کرد: از امتیازات دیگر سامانه ملی سککوک در 
قالب برات الکترونیک، تسریع در صدور ضمانت نامه و فرآیندهای انجام است و 

همین امر باعث می شود تا دغدغه فعاالن اقتصادی به حداقل برسد.  مهر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد
وزانه 2/5 میلیون بشکه نفت در 4 ماه  وش ر  فر

عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س گفت:  در 4  س�یاه ماهه امس��ال اوض��اع درآمد فروش نفت خ��وب بوده و ط�الي 
روزانه به طور میانگین ۲.5 میلیون بشکه نفت فروش داشتیم.

ه��ادی قوامی با اش��اره به درآمدهای بودجه س��ال 97 در 4 ماه نخس��ت 
س��ال اظهار داشت: براس��اس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه 
درآمدهای نفتی تاکنون رشد خوبی داشته و توانسته بیش از رقم مصوب عملکرد 
داشته باشد. معموالً میانگین میزان درآمدهای نفتی ۲5 درصد است، اما اکنون 

شاهد بیش از ۳۰ تا 4۰ درصد تحقق درآمدهای نفتی در این مدت هستیم.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بی��ان اینکه میانگین فروش 
نفت نیز حدود ۲ میلیون و 5۰۰ هزار بش��که در روز بوده اس��ت و همچنین 
قیمت دالر ۳ هزار و 8۰۰ تومان پیش بینی ش��ده بود که اکنون دولت آن را 
4۲۰۰ تومان می فروشد، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع مناسبی 

داشته و فکر نمی کنم در این مدت کسری در درآمدها وجود داشته باشد.
قوامی ب��ه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پرداخت و گفت: بس��یاری از 
دستگاه ها در رابطه با این ش��یوه بودجه ریزی مقاومت می کنند، اما می تواند 
منجر به افزایش ش��فافیت و عملکرد خدمات و تولید براس��اس قیمت تمام 
ش��ده کاال و هزینه تمام شده باش��د. وی یکی از عوامل اجرایی شدن بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد را الزام و اجرایی ش��دن حسابداری تعهدی به جای 
نقدی در دس��تگاه های اجرایی دانس��ت و گفت: بدین منظور باید اتفاقات و 

بسترهایی فراهم شود، تا بتوان آن را اجرا کرد. 
قوامی تصریح کرد: فکر نمی کنم در 4 ماهه کسری تراز عملیاتی آن قدر 

فاحش باشد، چراکه میزان درآمدها خوب بوده است.  تسنیم

از امروز انجام می شود؛
وابط کار  آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه ر

ثبت ن��ام جامعه کارگری و کارفرمایی در س��امانه جامع  کار و  رواب��ط کار صرفا برای اس��تان ته��ران در مرحله اول از کس�ب 
امروز از طریق دفاتر اعالمی پیشخوان دولت آغاز می شود.

س��رانجام پس از تاخیرهای پی درپی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان 
در س��امانه جامع رواب��ط کار، فرایند ثبت نام کارگران و کارفرمایان اس��تان 

تهران از امروز در برخی از دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.
»سامانه جامع روابط کار« س��امانه ای است که امکان ثبت تمام فرایندها 
و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی را فراهم 
می کند. در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران 
و هم برای کارفرمایان پیش بینی ش��ده که در فاز نخست دو زیرسامانه »ثبت 
الکترونیکی دادخواس��ت کارگ��ران« و »ثبت قراردادهای نیروی کار توس��ط 
کارفرمایان« راه اندازی می شود. ثبت الکترونیکی شکایات )دادخواست( کارگران 
بدون مراجعه حضوری به مراج��ع حل اختالف و ثبت قراردادهای کار نیروی 

انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی های سامانه جامع روابط کار است.
ب��ا توج��ه به اینکه یک��ی از معضالت پی��ش روی جامع��ه کارگری نبود 
امنیت ش��غلی و گسترش قراردادهای موقت اس��ت، راه اندازی این سامانه و 
ثبت قراردادهای نیروی کار در آن باعث شناس��ایی و ش��فافیت در وضعیت 
قراردادهای نیروی کار می ش��ود. پیاده س��ازی این س��امانه ع��الوه بر ایجاد 
ش��فافیت در اطالعات کارگ��ران و کارفرمایان، امکان نظ��ارت و پایش وضع 

حاکم بر روابط کار را فراهم می آورد.
در مرحله اول صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در 

سامانه را دارند و به تدریج در کل کشور این امکان مهیا می شود.  مهر

بانک ها با نرخ سود مانور می دهند؛

ارز، رقیب این روزهای سپرده ها

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
 بودجه ریزی عملیاتی

راهکار درمان مشکالت بودجه 
مشاور رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت:  ساختار بودجه در سال های گذشته ساختاری نقش����ه راه

بیمار بوده و تنها راه اصالح این ساختار بودجه ریزی عملیاتی است.
محم��د کردبچ��ه اظهار داش��ت: س��اختار بودجه س��ال ها 

س��اختاری بیمار بوده اس��ت و در چند س��ال اخیر سیاست های 
زیادی گذاشته شده تا این ساختار را اصالح کنیم و به این سمت 
برویم که ساختار مالی درستی داشته باشیم. وی افزود: برای این 
کار باید کسری تراز مالی را کاهش دهیم و تا حد ممکن به صفر 
برسانیم، از طرف دیگر در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
برنامه ششم توس��عه به سمتی برویم که در میزان صادرات نفت 

صرفه جویی داشته باشیم تا منابع برای نسل آتی حفظ شود.
مش��اور رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بی��ان اینکه برای 
این منظ��ور باید از چند راه اقدام کنیم، گفت: نخس��ت اینکه با 
تاکی��د بر سیاس��ت های مالیاتی، توان مالیاتی کش��ور را افزایش 

دهیم. مشکلی که اکنون در نظام مالیاتی داریم اتکا به روش های 
س��نتی مالیاتی، محدود بودن پایه های مالیاتی و عدم استفاده از 
شیوه های نوین و پرظرفیت مالیات مانند مالیات بر ثروت خالص، 
مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر افزایش ارزش سرمایه است 

که در نظام مالیاتی ما جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین ضمن حرکت به سمت نظام های جدید 
مالیاتی باید در مورد سایر مالیات ها نیز اشکاالت را برطرف کنیم که 
یکی از این اشکاالت وجود معافیت های زیاد مالیاتی است که باید تا 

حد امکان آنها را کاهش دهیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.
کردبچ��ه تصریح کرد: دومین اقدام این اس��ت که در اعتبارات 

ج��اری و هزینه ای صرفه جویی کنیم؛ بس��یاری از کارشناس��ان و 
نماین��دگان مجلس تاکید می کنند که دولت باید هزینه های جاری 
خود را کم کند اما نکته مهمی که در این بخش وجود دارد این است 
ک��ه اگر به ترکیب هزینه های جاری نگاه کنی��م، حدود 75 درصد 
اعتبارات هزینه ای دولت را حقوق و دستمزد و حق بیمه و بازنشتگی 

تشکیل می دهد که امکان صرفه جویی در آن بسیار کم است.
وی اف��زود: از طرف دیگ��ر اگر از بُعد طبقه بن��دی عملیاتی 
نگاه کنی��م حدود 8۰ درصد اعتبارات ج��اری هزینه ای را چهار 
بخش دفاع، آموزش، بهداشت و سالمت و بخش تامین اجتماعی 

تشکیل می دهد.  پژوهشکده پولی و بانکی


