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ابالغ دستورالعمل جدید تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط

بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای ب��ه ش��بکه بانکی، 
دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
س��ال ١٣٩٨ را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات به نقل از بانک 
مرکزی، در راس��تای تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام 
"رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری  -مدظله العالی 
و پی��رو اب��الغ دس��تورالعمل تامین مال��ی بنگاه های 
کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد 
مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به   منظور تأمین 
مالی واحدهای یاد ش��ده فراهم شد.براساس اطالعات 
دریافتی از س��امانه ثبت نام واحده��ای تولیدی، آمار 
عملکرد اجرای این طرح طی س��ال  ١٣٩٧، حاکی از 
تامین مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با 
تخصیص مبلغی معادل ١٨٩.٢٦٢ میلیارد ریال توسط 
شبکه بانکی است که به بنگاه های اقتصادی اختصاص 
داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام 
نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم له و سیاست های 
دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت 
بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راس��تای بهبود 
وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در س��ال جاری نیز با توجه به ش��رایط ویژه اقتصادی 
و اعم��ال تحریم ه��ای ظالمانه بر علیه کش��ور، بانک 
مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت 
از بنگاه های اقتصادی در راس��تای تحقق ش��عار رونق 
تولی��د، هدایت نقدینگی جامعه به س��مت بخش های 
مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی، دس��تیابی 
به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهیالت پرداختی 
برای تأمین س��رمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را 

هدف گذاری کرده است.

راه اندازی سامانه "بورسار" در بانک شهر
مع��اون برنام��ه ری��زی و ف��ن آوری اطالع��ات بانک 
ش��هر از راه اندازی سامانه "بورس��ار" با هدف تسهیل 
خرید و فروش برخط س��هام در ای��ن بانک خبر داد.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباط��ات و رواب��ط عمومی بانک 
ش��هر، جواد عطاران با بیان اینکه ش��عار" نوآوری در 
خدمت" س��رلوحه خدمات ارایه ش��ده از س��وی این 
بانک اس��ت،گفت:در راستای توس��عه ارائه خدمات به 
مشتریان و فعاالن بازار سرمایه امکان خرید سهام در 
س��امانه معامالت برخط کارگزاران به صورت مستقیم 
و بدون نیاز به واریز مبالغ به سپرده شرکت کارگزاری 
موردنظر میس��ر خواهد ب��ود؛ بدین ترتی��ب که ابتدا 
مش��تری اقدام به واگذاری س��پرده بانکی خویش به 
ش��رکت کارگزاری موردنظر در کان��ال اینترنت بانک 
خود می کند و پس از تأیید ش��رکت مزبور، در زمان 
ثبت س��فارش خرید اصل مبلغ در سپرده فرد مسدود 
شده و در صورت تأیید سفارش و انجام عملیات خرید 
مبلغ به صورت لحظه ای از س��پرده مشتری برداشت 
و به س��پرده کارگ��زاری واریز می ش��ود و در صورت 
عدم اجرای س��فارش خرید در زمان بسته شدن بازار 
معامالت مبلغ س��فارش از س��پرده فرد رفع انس��داد 
خواهد ش��د. وی افزود: برای اس��تفاده از این خدمت، 
متقاضیان ابتدا الزم است در سیستم معامالت برخط 
یکی از ش��رکت های کارگزاری ط��رف قرارداد با بانک 
ش��هر ثبت نام کرده و کد بورس��ی، نام کاربری و رمز 

سامانه مذکور را دریافت کنند.

 افزایش سرمایه بانک ها شتاب دهنده
 رونق تولید است

 رضا س��هم دینی، رئیس هیئ��ت مدیره بانک دی، در 
بازدید از هلدینگ توربو کمپرس��ور نفت )OTC( بر 
تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیالت بانکی مناسب 
به پروژه های کالن ملی و صنایع اش��تغال زا بر اساس 

اولویت های اقتصادی کشور تاکید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، رضا 
س��هم دینی، رئیس هیئت مدیره به همراه شعبانعلی 
داورپن��اه، مع��اون اعتبارات، ناصر ش��ریعتی، مدیرکل 
امور ش��عب و بازاریابی ، مهدی یدالهی فر، رئیس اداره 
اعتبارات و مس��عود الویریان، رئیس اداره امور ش��عب 
جنوب کش��ور و ش��رق تهران در راس��تای گس��ترش 
مب��ادالت مالی و ارائه خدمات بانکی از هلدینگ توربو 
کمپرس��ور نفت )OTC( بازدی��د و  با مدیر عامل این 
مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.بر اساس این گزارش 
در این دیدار س��هم دینی ضمن آشنایی با دستاوردها 
و اقدامات  هلدینگ توربو کمپرس��ور نفت با تمجید از 
اقدامات انجام شده در این مجموعه گفت: دستاوردهای 
توس��عه ای حاصل ش��ده در هلدینگ توربو کمپرسور 
نف��ت، بعد از اعم��ال تحریم ه��ای ظالمانه غرب علیه 
کش��ور و قطع همکاری شرکای خارجی این مجموعه 
می تواند به عنوان یک الگوی موفق برای سایر شرکت 
های ایرانی مطرح ش��ود.وی افزود: تولید اولین توربین 
ملی ٢٥ مگاواتی در زی��ر مجموعه OTC که موجب 
ش��د ایران در جمع ٥ کش��ور دارن��ده دانش فنی این 
صنعت قرار گیرد پس از آن اتفاق افتاد که در پی موج 
جدید تحریم های غرب علیه ایران   همکاری بسیاری 

از کشورها و شرکت ها با کشور قطع شده بود.

اخبار

ممنوعیت واردات ۱۴۴۸ قلم کاال به کشور
  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته ممنوعیت واردات یک هزار 
و ٣٣٩ قلم انواع کاال به کشور اعمال شده بود که امسال تاکنون برای ١۴٨ قلم 

کاالی دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم.
 رض��ا رحمانی اظهار کرد: طی چندین س��فری که به شهرس��تان های مختلف 
خراس��ان داشتم خوشبختانه انس��جام و همدلی خوبی میان مردم و همه فعاالن 

اقتصادی وجود دارد که کامال قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: پیش ش��رط توفیق همه ما در کش��ور ایجاد همین زمینه های همدلی و 
همکاری برای آبادانی کش��ور اس��ت. وزیر صنعت گفت: مقام معظم رهبری در مورد این 
راهبرد توضیحات مبس��وطی ارائه فرمودند؛ ایش��ان در چندین سخنرانی عمومی فلسفه 
و اهمیت رونق تولید را تش��ریح نموده و همواره تاکید دارند که در صورت بها دادن به 
تولید بیکاری جوانان رفع، فقر و مس��ائل معش��یتی مردم حل می شود، ارزش پول ملی 

حفظ و وابستگی به بیگانگان از بین می رود.   میزان 

افزایش  سقف تسهیالت مشاغل خانگی 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ٦٧ هزار نفر از تس��هیالت بانکی مرتبط با 

اشتغال و مشاغل خانگی استفاده کردند.
ش��ریعتمداری گفت: اولین جلس��ه ستاد هماهنگی توس��عه مشاغل خانگی در 
س��ال جاری و دومین جلس��ه کلی این ستاد امروز تش��کیل شد که گزارشی از 

فعالیت های اشتغال ارائه شد .
وی افزود: با اس��تفاده از روش شبکه س��ازی، برند سازی و مفاهیم جانبی در زمینه 

اش��تغال مش��اغل خانگی با استفاده از شبکه تسهیل گری و مش��ورت و راهنمایی جهاد 
دانشگاهی با صدور گواهی رسمی مشاغل خانگی ایجاد شده است. 

وی گفت: از ٢٧0 هزار نفر ثبت نام ش��ده در س��امانه مشاغل خانگی ؛ ٦٧ هزار نفر تاکنون 
از تسهیالت بانکی استفاده کرده و سقف این تسهیالت برای کارفرمایان که بتوانند ١٥ نفر 
را به کار گیرند، ١00 میلیون تومان است و در این جلسه از بانک مرکزی  خواستیم سقف 

تسهیالت از سرانه هر نفر ٦.٦ میلیون تومان به ١0 میلیون تومان افزایش یابد.  فارس

پیشنهاد آزادسازی  سهام عدالت برای همه دهک ها
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد که برای 
این کار باید کل پرتفوی سهام عدالت تعیین تکلیف شود، در نتیجه این درست 
نیست که بگوییم فقط برای دو دهک اول آزادسازی انجام می شود، چرا که اگر 
بلد باشیم آزادسازی را انجام دهیم، برای همه مشموالن سهام عدالت آزادسازی 

را انجام خواهیم داد.
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی اظهار کرد: اگر قرار باشد برای گروه یک و دو  یا 

هر گروه دیگری آزادسازی سهام عدالت انجام گیرد، باید برای کل پرتفوی سهام عدالت 
تعیین تکلیف و کل سهام آزاد شود.

وی افزود: ۴٩ شرکت هستند که سهم یک تا ٧0 درصدی در سهام عدالت دارند. بیش 
از ۴٩ میلیون نفر مش��موالن س��هام عدالت در این پرتفوی ش��ریک هستند و نمی توان 
بدون تعیین تکلیف کل پرتفوی بگوییم که س��هام عدالت بخش��ی از آن ۴٩ میلیون نفر 

آزاد می شود.  ایسنا 

مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو  ل ت������و در حاش��یه برگ��زاری مجم��ع ع��ادی ا
سالیانه این شرکت، با اشاره به ظرفیت های قابل توجه بازار 
سرمایه از برنامه ریزی برای بهره گیری از پتانسیل این بازار 

در راستای ایجاد ارزش و تولید ثروت خبرداد.
حامد شادکام مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو با اشاره 
به فعالیت های انجام ش��ده با تش��ریح دستاوردهای  شرکت 
گفت:گروه اقتصادی کرمان خودرو در سال گذشته با تمرکز بر 
اطالع رسانی به موقع و قابل اتکا، شفافیت اطالعاتی مجموعه 
را به نحو چش��مگیری باال برده اس��ت و در کنار آن ساختار 
راهبری ش��رکتی را به منظور صیانت از حقوق س��هامداران 
مس��تقر نموده است. وی اس��تفاده از فرصت های موجود در 
بازار س��رمایه را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های پیش 
روی شرکت برشمرد و گفت: به عنوان یک هلدینگ تخصصی 
و در راس��تای خدمت به تولید داخل در نظر داریم عالوه  بر 
حوزه خودرو در سایر حوزه هایی که منجر به ارزش آفرینی و 

تولید ثروت می شود، نیز ورود کنیم.
ش��ادکام تغییر در ساختار سازمانی و مالی شرکت، استقرار 
راهبری ش��رکتی و همچنین ش��فافیت و اطالع رس��انی به 
موق��ع و قابل اتکا را از جمله اقدامات در این مس��یر عنوان 
کرد و  افزود: هدف اصلی از این اقدامات آماده سازی بستر 
الزم ب��رای پذیرش در بازارهای بورس یا فرابورس اس��ت و 
این نوید را به سهامداران می دهیم که با راهبردهای جدید 
هیات مدیره برای ش��رکت، ش��اهد تحوالت چش��مگیر و با 

اهمیتی در شرکت باشیم.
مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو گسترش حوزه های 
فعالیت و همچنین تنوع در ساختار سهامداری شرکت را امکان 
مطلوبی برای  بهره گیری ازظرفیت های بازار سرمایه دانست 
و گفت: اس��تفاده درس��ت و بهینه از منابع شرکت با تبدیل 
دارای��ی های ک��م بازده به دارایی های مال��ی پربازده از دیگر 

اقدامات و برنامه های در دست اجرای این شرکت است.
شادکام با تاکید بر چشم انداز گروه اقتصادی کرمان خودرو 
ب��ه منظور ورود به س��ایر فعالیت ها، تصری��ح کرد: در این 
راس��تا ورود به حوزه های��ی همچون انرژی، پتروش��یمی، 

معدن و کشاورزی در دست بررسی است.
استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه بازار سرمایه درسالهای 
اخیر، در اولویت دستور کار گروه صنایع خودروسازی کرمان 
قرار داش��ته و تالش نموده در جرگه شرکت هایی باشد که از 
امکانات این حوزه حداکثر بهره را ببرد. وی درادامه به انتشار 
اوراق رهنی و مرابحه برای شرکت کرمان موتور و درج شرکت 
گ��روه اقتصادی کرم��ان خودرو در بازار فرابورس و اس��تفاده 
از خدمات رتبه بندی بازار س��رمایه اشاره کرد. گفتنی است 
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ١٣٩٧ گروه اقتصادی 
کرم��ان خ��ودرو، در تاریخ ٢٥ تیرم��اه در مجموعه فرهنگی 
صدف با ریاست جناب آقای مهندس شه بخش برگزار گردید 
و ضمن تصویب صورت های مالی و اس��تماع گزارش فعالیت 
هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به ازای هر 

سهم مبلغ ١00 ریال تقسیم گردید.  تسنیم  

در راستای بهره گیری از پتانسیل کشورانجام می شود؛
رونق تولید داخلی از مسیر ارزش آفرینی و تولید ثروت

کنترل نقدینگی س��ال جاری همچون  س��ال گذش��ته از اه��داف اصلی بانک جنب استانبول
مرکزی اس��ت و با این سیاست امیدواریم شاهد کاهش آثار 

تورمی و کنترل نوسان نرخ ارز باشیم.
رئی��س کل بانک مرکزی ک��ه به منظور بررس��ی وضعیت 
پولی و ارزی به اس��تان اصفهان س��فر کرده است، در دیدار 
با اعض��ای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی این اس��تان، با 
بیان اینکه علی رغم ش��رایط تحریم، طی یک س��ال اخیر، 
فعالیت فعاالن اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته اس��ت،  
گف��ت: با توجه به این ش��رایط، فعاالن اقتصادی باید از این 
فرصت اس��تفاده کنند تا تهدی��د را به فرصت تبدیل کنیم. 
خوش��بختانه در حال حاضر و با اقدامات دولت، فش��ارهای 
دش��من خنثی ش��ده اس��ت و امیدواریم با تدبیر و حمایت 

فعاالن اقتصادی به نتایج بهتری دست یابیم.
همتی با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک 
ارزی، شاخص های اقتصادی رو به اصالح است،  عنوان کرد 

که نرخ تورم و بیکاری نیز رو به کاهش است.
ب��ه گفته رئی��س کل بانک مرکزی در س��ال گذش��ته ۴٢ 
میلیارد دالر و در س��ه ماه و نیم گذش��ته ١٢ میلیارد دالر 
تأمین ارز برای واردات صورت گرفته اس��ت و بخش مهمی 

از آن را صادرکنندگان تأمین کرده اند.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات 
بانک مرکزی، روند بازار ارز را رو به ثبات برده است، تأکید 
کرد: با همت صادرکنندگان وابس��تگی هایمان به ارز نفتی 

کم ش��ده اس��ت، همچنی��ن در صنعت خودروس��ازی هم 
بهت��ر اس��ت واردات را محدود و صنع��ت داخلی قطعات و 

خودروسازی را تقویت کنیم.
همت��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود در خصوص 
سیاس��ت های ارزی بانک مرک��زی گفت: بانک مرکزی در 
تعیین نرخ ارز دخالتی نمی کند چرا که معتقدیم شاخص 
ه��ای اقتصادی و بازار، ن��رخ ذات��ی ارز را تعیین خواهند 

ک��رد.
وی با اش��اره ب��ه تولید ملی و لزوم حمای��ت از آن گفت: 
مبنای ارزش پول ملی، تولید ملی اس��ت پس باید در این 
مسیر به جد تالش و گام برداریم.رییس کل بانک مرکزی 
در ادامه به تش��ریح سیاس��ت های پولی پرداخت و گفت: 
تمام ت��الش بانک مرکزی، کنترل نقدینگی اس��ت ضمن 
آنک��ه بدلیل افزایش ن��رخ ارز، واحده��ای تولیدی دچار 
کمبود نقدینگی ش��ده اند، بر این اس��اس بانک مرکزی با 
درک این ش��رایط گام های مهمی در این مسیر برداشته 

اس��ت.
وی افزود: س��ال جاری نیز کنترل نقدینگی از اهداف اصلی 
بانک مرکزی اس��ت و با این سیاس��ت امیدواریم شاهد آثار 
تورمی و نوس��ان نرخ ارز نباش��یم. رییس کل بانک مرکزی 
ب��ا بیان اینک��ه از روش های مختلف درص��دد تامین مالی 
واحدهای تولیدی هس��تیم تاکید کرد: اولویت اصلی بانک 
مرک��زی کنترل نقدینگی و همچنین تامین ارز برای تامین 

کاالهای اساسی است.  روابط عمومی بانک مرکزی 

رئیس کل بانک مرکزی
شوک ارزی تخلیه شد 

گروه معیشت  ن�ه ا ر در شرایطی که بعد چند سال ی����ا
دولت تن به حذف یارانه نقدی غیر نیازمندان داده 
و در مصوبه ای از س��وی هیئت دولت دو وزراتخانه 
کار و رف��اه اجتماعی و وزرات کش��ور و س��ازمان 
هدفمن��دی یارانه ها را مکلف به حذف یارانه نقدی 
س��ه دهک باالی جامعه کرده اس��ت ؛روز گذشته 
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت که سهم 
ه��ر ایرانی از کل یارانه ه��ای تخصیصی به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در کش��ور ماهان��ه یک 
میلیون تومان اس��ت.با مصوبه هیئ��ت وزیران در 
خص��وص بند ب تبصره ١۴ قان��ون بودجه، دولت 
موظف شد با استفاده از بانک های اطالعاتی نسبت 
به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست 

یارانه بگیران اقدام کند.
هیئت وزیران در جلسه ١٦ تیر ١٣٩٨ به پیشنهاد 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه کش��ور )ب��ا همکاری 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی( و به اس��تناد بند )ب( 
تبصره )١۴( ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٨ 
کل کشور، آیین نامه اجرایی این تبصره را با هدف 

تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد. 

حذف یارانه سه دهک از شهریور 
بر اساس این آیین نامه، دولت موظف است با استفاده 
از کلی��ه بانک های اطالعاتی در اختیار، نس��بت به 
شناس��ایی و حذف س��ه دهک ب��االی درآمدی از 
فهرس��ت یارانه بگیران اقدام کند. همچنین یارانه 
آرد صن��ف و صنعت، ح��ذف و منابع حاصل از آن 
به خری��د تضمینی گندم اختص��اص می یابد و بر  
این اس��اس وزارت تعاون و رف��اه اجتماعی مکلف 
شده اس��ت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها و وزارت 

کش��ور )استانداران( طی دس��تورالعملی که ظرف 
یک ماه از تاریخ ابالغ ای��ن آیین نامه )١٩ تیرماه( 
تهیه می کند نس��بت به شناس��ایی و حذف یارانه 
نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوار ها در اولین 
نوب��ت اقدام کن��د. همچنین س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها موظف اس��ت پس از اع��الم وزارت کار و 
رفاه اجتماعی نس��بت به ح��ذف یارانه خانوار های 
اعالم��ی در اولین نوبت اقدام نماید. به این ترتیب 
ب��ا توجه به آماده ش��دن احتمالی آیین نامه حذف 
افراد در ١٩ مرداد و مش��خص شدن لیست حذفی 
یارانه بگیران غیر نیازمند از شهریور یارانه نخواهند 
گرفت. البته در تبص��ره ماده ٦ این آیین نامه حق 
اعت��راض ب��رای خانوار هایی که یارانه ش��ان حذف 
شده، محفوظ مانده، اما باید تمامی اطالعات بانکی 
و مس��تندات الزم را ارائه دهند تا در صورت محق 
بودن یارانه نقدی دوباره برقرار شود. در تبصره دو 
ای��ن م��اده وزارت کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان 
هدفمن��دی یارانه ها مکلف به تب��ادل اطالعات با 
یکدیگر ش��ده اند. همچنین بر اساس این آیین نامه 
بهره من��دی متولدی��ن جدی��د از یاران��ه نقدی و 
غیر نق��دی منوط به وجود مناب��ع و رعایت قوانین 

مربوط مشمول دریافت یارانه شده است.

خطر کسری بودجه
مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی تهران اظهار کرد: با توجه به ش��رایطی 
که تحریم ها و س��ایر مش��کالت اقتصادی برای ما 
به وجود آمده اس��ت به نظر می رسد خطر کسری 
بودجه در س��ال ١٣٩٨ یک��ی از خطرهای جدی 
اس��ت که اقتصاد ایران باید راه ه��ای مقابله با آن 

را پیدا کند.
ب��ه گفته رئیس اتاق بازرگانی ته��ران، در صورتی 
ک��ه نتوان برخی اصالح��ات را اجرایی کرد امکان 

آنکه بودجه حتی با رقم بیش از ١00 هزار میلیارد 
تومان کسری مواجه شود وجود دارد.

وی ادامه داد: بررس��ی های اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی نشان می دهد که دولت باید در سه حوزه 
اصالح��ات الزم بودج��ه ای را انجام ده��د. یکی از 
اصلی ترین این حوزه ها کاهش بودجه شرکت های 
حیات خلوت دولتی اس��ت. این شرکت ها معموالً 
هزینه های قابل توجهی دارند اما منافع ش��ان برای 
اقتصاد ایران زیاد نیس��ت. بودجه کل دولت حدود 
۴00 ه��زار میلیارد تومان اس��ت ک��ه رقم بودجه 
این ش��رکت ها از ١.٢00 میلی��ارد تومان نیز عبور 
می کن��د یعنی بودجه آنها س��ه برابر بودجه جاری 
دولت اس��ت که اگر بهره وری باال داش��تند، برای 
این موض��وع توجیه اقتصادی وجود داش��ت اما با 
توج��ه به نبود بهره وری، بای��د تغییراتی را در آنها 

ایجاد کرد.
خوانس��اری اص��الح قان��ون یارانه ه��ا را یک��ی از 
اولویت ه��ای اصل��ی بودجه ای کش��ور دانس��ت و 
توضیح داد: طبق آمارهای رس��می دولت س��االنه 
رقم��ی نزدیک به ٨٩0 ه��زار میلیارد تومان یارانه 
پرداخ��ت می کند ک��ه حدود ٥٨0 ه��زار میلیارد 
تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالیکه 
بر همگان واضح اس��ت در اس��تفاده از بسیاری از 
این یارانه ها، عدالت رعایت نمی شود و اقشار هدف 

جامعه از آن بهره ای نمی برند.
وی ادامه داد: با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص 
می ش��ود که هر ایرانی حدوداً ماهانه یک میلیون 
تومان س��هم یارانه دارد که ب��ا توجه به تخصیص 
آن به برخی حوزه ها، عماًل اقش��ار کم درآمد از آنها 
به��ره زیادی نمی برن��د از این رو به نظر می رس��د 
اصالح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت 
شیوه های پرداخت نقدی، یکی از گزینه هایی است 

که می توان به آن فکر کرد.

رئی��س اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر لزوم حذف 
ارز ۴٢00 تومانی از چرخه اقتصادی کش��ور تاکید 
کرد و گفت: در سال گذشته تورم کاالهای خوراکی 
ک��ه بس��یاری از آنه��ا ارز ۴٢00 تومان��ی دریافت 
کرده اند، حدود ٥٦ درصد بوده اس��ت این در حالی 
است که اگر این طرح حمایتی بنا بود نتیجه بخش 

شود، باید این تورم بسیار پایین تر می بود.
به گفته خوانس��اری، ارز چن��د نرخی نتیجه ای جز 
ایجاد رانت و س��ودجویی در اقتصاد کش��ور ندارد و 
عملک��رد ماه های گذش��ته و تخلف هایی که در این 
ح��وزه به ثبت رس��یده نیز این مس��اله را به خوبی 
نشان می دهد. از این رو امیدواریم که دولت به عنوان 
س��ومین موضوع تأثیرگذار در اصالح بودجه، بحث 

حذف ارز چند نرخی نیز در دستور کار قرار دهد.
وی با اش��اره به رویکرد غلطی ک��ه درباره ارزهای 
دیجیتال و رمزگذاری شده در اقتصاد ایران وجود 

دارد، تصریح کرد: ما از حدود دو س��ال قبل بحث 
بررس��ی این ارزه��ا را در هیأت نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی آغاز کردیم و در هم��ان زمان نیز اعالم 
شد که با رویکردی درست می توان از ظرفیت های 
آنها استفاده کرد، اما متأسفانه دولت تکلیف آنها را 
روش��ن نکرد تا امروز که می بینیم با یک نگاه صفر 
و صدی به دنب��ال ممنوعیت یا محدودیت در این 

زمینه هستند.
به گفته رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران در صورتی 
که تنها مش��کل فعلی با این ارزه��ا، میزان باالی 
مصرف برق شان اس��ت می توان با تعیین تعرفه ای 
مناس��ب این انتخاب را به فع��ال اقتصادی داد که 
با قیمت ه��ای جدید ارزیابی کند که آیا حضور در 
این بخش برایش صرفه دارد یا خیر، اما برخوردی 
ک��ه به طور کلی فعالیت در ای��ن حوزه را محدود 

می کند، به صالح اقتصاد ایران نیست.

کارشناسان اقتصادی  همراستا با حذف 3 دهک از یارانه بگیران اعالم کردند؛  

یکمیلیونتومانماهانه؛سهمهرایرانیازیارانه

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان  ک��ش و صادرکنندگان صنعت چاپ خ�ط 
گفت: نرخ کاغذ ب��ا دالر ١٣ هزار تومانی اکنون با 
احتساب همه هزینه ها ٣٣0 هزار تومان است، در 
حالیک��ه با دالر ۴٢00 تومانی ب��ه نرخ ٥٥0 هزار 

تومان در بازار به فروش می رسد.
باب��ک عابدین با اش��اره به تداوم نابس��امانی ها در 
بازار کاغذ گف��ت: دلیل اصلی هر اتفاقی که منجر 
به بره��م ریختگی بازار می ش��ود، دخالت در بازار 
و عرضه و تقاضا اس��ت؛ بنابراین طبیعی است که 
اگ��ر عرضه و تقاضا به هم بخ��ورد، قیمت کاال در 
ب��ازار باال خواهد رف��ت؛ پس این موض��وع، عامل 
بس��یار مهمی در این حوزه اس��ت؛ از سوی دیگر، 
شرایط اقتصادی دالر نیز بر بازار کاالهایی همچون 
کاغذ اثرگذار است ولی آنگونه که روند بازار نشان 
می دهد به دلیل سیاس��تگذاری های اشتباه، حتی 
قیم��ت کاغذ در بازار به تناس��ب افزایش نرخ دالر 

هم حرکت نکرده و بسیار باالتر رفته است.
رئیس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
صنعت چ��اپ افزود: در ش��رایط کنونی، در مورد 
کاالی استراتژیکی مثل کاغذ که ١0 تا ١٢ درصد 
آن ص��رف مطبوعات و نش��ر در کش��ور می ش��ود 

و ٨٨ ت��ا ٩0 درص��د آن، مصرف تجاری و بس��ته 
بن��دی در صنایعی همچون دارو و غذا دارد، دولت 
واردکنن��دگان و بازار را ب��ا تزریق ارز دولتی دچار 
مش��کل کرده و در سامانه ثبت سفارش نیز، آن را 
ذی��ل گروه کاالیی یک قرار داده اس��ت؛ پس همه 
متقاضیان واردات باید با ارز دولتی ثبت نام واردات 
داش��ته باش��ند؛ از س��وی دیگر در حوزه واردات، 
تاجران قوی داریم که واردات کاغذ انجام می دهند 
و برخ��ی از آنها در مقاطع��ی از زمان، دچار برخی 
سوءاس��تفاده ها ش��دند؛ یعن��ی ارز ۴٢00 تومانی 
دریافت کرده و بازار را به هم ریختند که از آنها به 

عنون سالطین کاغذ هم یاد می شود.
وی تصری��ح ک��رد: بر همین اس��اس ب��ا توجه به 
سوءاستفاده هایی که از بازار کاغذ و ارز دولتی انجام 
ش��د، دولت خود وارد عمل شده و توزیع، فروش و 
انبارهای کاغذ را زیر دس��ت خ��ود گرفت؛ در واقع 
اس��تدالل دولت این بود که چون کاغذ، ارز دولتی 
گرفته و این کاغذ باید در خدمت نش��ر مطبوعات و 
کتاب قرار می گرفت و سوءاس��تفاده صورت گرفته 

اس��ت، بنابراین توزی��ع کاغذ در بازار باید توس��ط 
کارگروه��ی به نام کارگروه کاغذ انجام ش��ود و این 
کارگروه وظیف��ه دارد کاغذه��ای وارداتی را توزیع 
کند؛ بنابراین کاغذ در بازار کمیاب شد و وقتی این 

اتفاق رخ داد، قیمت به صورت طبیعی باال رفت.
به گفته عابدین، در این شرایط تولیدکنندگانی که 
نیاز به اس��تفاده از کاغذ برای تولید محصوالت خود 
داشتند، برای اینکه کارخانه هایشان متوقف نشده و 
تولیدش��ان ادامه یابد، مجبور به خرید کاغذ از بازار 
آزاد ش��دند و به هر قیمتی از سوی عرضه کنندگان 
و دالالن، کاغ��ذ را خری��داری کردن��د؛ اما این روند 
ادامه یافت و قیمت همچنان رو به افزایش گذاشت؛ 
چراکه برخی افراد در بازار رانت ایجاد کردند و کاغذ 
خری��داری به نرخ دولتی، به ن��رخ بازار آزاد فروخته 
ش��د و این طور ش��د که رانت به وجود آمده ناش��ی 
از دسترس��ی عده ای به ارز دولتی، کاغذ ١٣0 هزار 
تومانی )برای کاغ��ذ ٢۴.٥ بندی( را به قیمت ٥٥0 
هزار تومان رس��اند؛ در حالی که اگر با دالر ١٣ هزار 
تومانی نیز این کاغذ وارد بازار شود، در نهایت باید به 

نرخ ٢٧0 تا ٣00 هزار تومانی فروخته شود؛ اگر هم 
با ارز دولتی محاسبه گردد، باید نرخ به ١٣0 تا ١۴0 
هزار تومان برس��د؛ پس این اتفاق نشان می دهد که 
دولت عرضه را محدود و در بازار کاهش داده است و 
از سوی دیگر، تقاضا باال رفته است. وی اظهار داشت: 
اگ��ر حتی قیمت دالر نی��ز افزایش نمی یافت، برهم 
ریخت��ن عرضه و تقاضا خود منج��ر به افزایش نرخ 
می ش��د ولی اکنون این اتف��اق در کنار افزایش نرخ 

دالر، به شدت منجر به افزایش قیمت شده است.
رئیس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
صنع��ت چاپ خاطرنش��ان ک��رد: از س��وی دیگر، 
چاپخانه ها ه��م می گویند که فروش��ندگان کاغذ 
از آنه��ا می خواهند تا ١٥0 ه��زار تومان را به یک 
حس��اب بریزند و مابقی قیمت تا سقف ٥٥0 هزار 
توم��ان را به حس��اب دیگ��ر آنها واری��ز کنند؛ در 
حالیکه این اتفاق س��بب می شود مشکل عظیمی 
در حس��اب های دفتری چاپخانه ها ایجاد شود که 
ی��ک کاال را با فاکتور رس��می ١٥0 ه��زار تومانی 
خریداری کرده ان��د و مابه التف��اوت را نمی توانند 
در قال��ب یک فاکتور رس��می از فروش��نده طلب 
کنند؛ وقتی هم که می خواهند کاالی تمام ش��ده 
خود را با قیمت ٥٥0 هزار تومانی محاس��به کنند 

با این چالش مواجه می ش��وند که فاکتور رس��می 
م��واد اولیه آنها یعن��ی کاغذ، ١٥0 ه��زار تومانی 
اس��ت؛ پس باید به همان تناس��ب کاالی خود را 
نرخ گذاری کنن��د؛ در حالیکه در عمل ٥٥0 هزار 
تومان پرداخت کرده اند و این سیس��تم مالیاتی و 

اقتصادی چاپخانه داران را دچار مشکل می کند.
وی اظهار داشت: تاجران زیادی که در عرصه کاغذ 
فعالیت می کردند، امروز به دلیل همین مش��کالت 
سرمایه های خود را از بازار خارج کرده و به بانک ها 
سپرده اند و یا سرمایه هایشان ساکن است؛ چراکه 
ق��درت مواجهه با این نظام چن��د نرخی را ندارند. 
همی��ن امر خود به زنجی��ره تأمین ضربه می زند و 

تقاضاها نیز به موقع پاسخ داده نمی شود.
عابدین گفت: این اقدام دولت در ارائه دالر ۴٢00 
تومانی نه تنها به سیستم تولید کشور کمک نکرد 
بلکه بازار را به این سمت برد که کاغذی که ارزش 
واقعی آن با احتس��اب افزایش نرخ دالر ١٣0 هزار 
تومان است ٥٥0 هزار تومان فروخته می شود؛ پس 
کتاب هم گران تر تولید می شود و کتابفروشی هم 
انگیزه خرید کتاب ن��دارد چراکه کتاب ها خریدار 
ندارن��د؛ پس به همین تناس��ب س��ایر حلقه های 

بعدی نیز دچار مشکل می شوند.  مهر

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنعت چاپ
روایتی از نرخ گذاری های عجیب در بازار کاغذ


