
ب��ا اظه��ار نظ��ر روز گذش��ته رحمان��ی وزی��ر 
صنعت،مع��دن و تج��ارت  در م��ورد نقطه نظر 
رئی��س کل بانک مرکزی مبنی بر فش��ل بودن 
صنعت خودروسازی در کشور ؛دامنه کشمکش 
های بانک مرکزی با این وزارت خانه وارد مرحله 

جدید شد. 
روز گذشته رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت 
در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه داخلی ساری 
تجهیزات صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال 
که رییس کل بانک مرک��زی اعالم کرده که چرا 
باید بانک مرکزی تاوان خودروسازی فشل را بدهد، 
گفت: رییس کل بانک مرکزی خودش اعالم کرده 

و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.

شرح ماوقع 
داس��تان ای��ن گفت و ش��نودها از آنجا ش��روع 
ش��د که رئی��س کل بانک مرکزی در نشس��ت 
ات��اق بازرگان��ی درب��اره درخواس��ت های مکرر 
خودروسازان اینگونه پاسخ داد که   بانک مرکزی 
نبای��د تاوان  خودروس��ازان را بدهد؛ گفت:» در 
مورد خودرو س��ازی ها، به شخصه در ابتدا قبول 
نداش��تم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان 
ق��رار بدهیم. به دلیل اینک��ه مطمئن بودم مانند 
سال های گذش��ته نقدینگی ها را هدر می دهند. 
اما آن ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز 
درس��ت می شود. آن ها ده بار گفته اند، شش ماه 
دیگر درس��ت می شود. اما نه تنها درست نشده، 
بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه 
حس��ن نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد 
توم��ان ریال��ی و ۸۴۰ میلیون ی��ورو به  صورت 
ارزی به آن ها اختصاص دادیم. بعضی  بی انصافی 
می کنن��د و ما را مورد نقد قرار می دهند. اما من 
آن زمان به خودروس��ازان گفت��م ۸۴۰ میلیون 
یورو را به ش��ما مانند ال س��ی خارجی می دهم 
و ش��ما س��ال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی 
برگردانید. اما آن ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز 
یک سال آینده را بپذیریم؟ شاید ارز گران شود. 
به آن ها گفتم ش��ما که هر روز قیمت خودرو را 
باال می برید، ریس��ک نرخ ارز را هم نمی خواهید 
بپذیرید؟ آن ریس��ک را هم بان��ک مرکزی باید 
بپذی��رد؟ یک س��ال معط��ل کردن��د و ای��ن ارز 
را نگرفتن��د. ارز را م��ا به عن��وان بان��ک مرکزی 
نمی فروش��یم. ارز را به بان��ک عامل می دهیم و 
آن ه��ا می فروش��ند. بانک عامل ه��م می خواهد 

ری��ال را به نرخ روز به بان��ک مرکزی بدهد. در 
نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین، این خودروسازان 
بودند ک��ه ریس��ک را نپذیرفتن��د. مقصر بانک 
مرک��زی نبود. آن ها خودش��ان می خواهند همه 
چیز به نفعش��ان باش��د و هر چ��ه گفتند بانک 
مرکزی بگوید چش��م. ت��ا صحبتی هم می کنیم 
می گوین��د این همه کارگر داریم و اگر آس��یب 
ببینیم بحران ایجاد می ش��ود. تا کی می خواهیم 
این خودروس��ازی فش��ل را ادام��ه دهیم؟ بانک 

مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟«

ستاره های بی فروغ 
براس��اس گزارش ارزش��یابی کیفی خ��ودرو در 

م��رداد ۹۸ که در آخر ش��هریور ماه س��الجاری 
توسط ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد 
ایران منتش��ر شده  ؛ در مرداد ماه ۱۳۹۸ تعداد 
۴۱۷۳۳ دس��تگاه خ��ودرو تولید ش��ده که ۹۹ 
درص��د از حج��م تولیدات ب��ه خودروهای گروه 
س��بک و یک درصد دیگر ب��ه خودروهای گروه 
س��نگین اختصاص داشته اس��ت. به این ترتیب  
خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۳ 
م��دل خودرو درگروه س��بک و ۹ مدل در گروه 
س��نگین  است. براس��اس گزارش اعالم شده در 
گروه  س��بک؛ بخ��ش وانت ، در س��طح قیمتی  
؛تنه��ا خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی با 
اخذ ۳ س��تاره کیفی باالترین کیفیت خودروی 

تولیدی س��اخت داخ��ل را در این م��اه به خود 
اختصاص داده اس��ت. در بخش سواری نیز ، در 
س��طح قیمتی یک  خودروی نیو مزدا ۳ با اخذ 
۴ س��تاره کیفی، در س��طح قیمتی ۲، خودروی 
پ��ژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ س��تاره کیفی، در س��طح 
قیمتی ۳ خودروه��ایB ۳۰و چانگان ۳۵CS و 
در س��طح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پالس 
اتوماتی��ک، تندر ۹۰ پالس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، 
پژوSD  ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷، پارس تندر و 
دنا پالس با اخذ ۴ ستاره کیفی باالترین کیفیت 
خودروهای تولیدی س��اخت داخل را در این ماه 

به خود اختصاص دادند.
براس��اس این گ��زارش  در گروه س��نگین و در 

 ،۸۵NMR بخ��ش ب��اری ، کامیونت ایس��وزو
کامیونت هیوندای ۷۸HD، کامیونت هیوندای 
۶۵HD و کامیون ایس��وزو M۷۵NPR با اخذ 
۴ س��تاره کیف��ی باالترین کیفی��ت خودروهای 
تولیدی س��اخت داخ��ل را در این م��اه به خود 
اختصاص دادند. در  بخش مسافری نیز، اتوبوس 
بین ش��هری درسا و اتوبوس بین شهری اسکانیا 
۴۲۱۲ م��ارال با اخذ ۴ س��تاره کیف��ی باالترین 
کیفیت خودروهای تولیدی س��اخت داخل را در 

این ماه به خود اختصاص دادند.
فارغ از اینکه همتی ب��ه عنوان رئیس کل بانک 
مرک��زی باید ثابت کند که ای��ن صنعت در چه 
جایگاهی ق��رار دارد  و ایا این در حیطه وظایف 
و اختیارات وی است  ؛چند نکته مهم و اساسی  
مدنظر اس��ت ؛نخس��ت اینکه در شرایطی که به 
گفته متولیان کش��ور در جنگ اقتصادی به سر 
میبرد و هر روز یک نقش��ه از نقشه های دشمن 
رو می شود ؛چنین گپ و گفتی تا چه اندازه می 
تواند به روند اقتصاد کشور و مشکالتی که با آن 

دست و پنجه نرم می کند ؛ کمک کند.

عینک منصفانه 
موض��وع دوم در مورد تش��ریح وضعیت صنعت 
خودروس��ازی کشور اس��ت که بی شک با توجه 
ب��ه وظای��ف محول��ه در حیطه اختی��ارات وزیر 
صنعت،معدن و تجارت است که البته اگر بخواهد 
عینک انصاف بر چش��م بگذارد و آمارهای ناشی 
از تصادفات جاده ای کش��ور که به علت نا ایمنی 
خودروه��ا رخ داده را مدنظر قرار دهد ،قطعا مهر 
تایی��دی بر صحبت های همتی می زند  اما بروز 
مش��کالتی از این دس��ت  در جای جای اقتصاد 
کش��ور  از جمله وضعیت بازار ارز به وضوح دیده 
می ش��ود  و در ش��رایط جنگ اقتصادی کنونی 
مط��رح کردن  این مش��کالت ریش��ه ای ؛اقدام 
جالبی از س��وی متولیان نیس��ت تا  آن را دست 
آویز قرار داده و نسبت به زیر سوال بردن عملکرد 
یکدیگر ازآن بهره بگیرند  نکته آخر مدنظر دادن 
این نکته است که این روند بگو مگوها و درگیری 
های لفظی چه گره ای می توانداز مشکالت بازار 
خ��ودرو و ناایمنی تولی��دات آن که عمدتا مردم 
ت��اوان آن را می دهند و یا نوس��انات بازار ارز که 
ماحصل آن چیزی جز گرانی کاالهای معیش��تی 
مردم نیست؛ حل میکند  که این متولیان اینگونه 

به جدال بایکدیگر قدم برداشته اند.  
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 مديرعامل بانک صنعت و معدن 
به همدان سفر کرد

دکترحس��ین مهري رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
بان��ک صنع��ت و مع��دن ب��ه اتف��اق هی��أت هم��راه 
امروزچهارشنبه به استان همدان سفر کرد.به گزارش 
پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، وي در این 
سفر ضمن دیدار با مس��ؤالن استاني مرتبط با بخش 
تولید از چندین واحد تولیدي که از س��وي این بانک 

تسهیالت دریافت کرده اند، بازدید کرد.
دیدار ب��ا صنعتگران و کارآفرینان و ش��ناخت چالش 
هاي پیش روي آنان به منظور ارائه راهکارهاي الزم از 
دیگ��ر برنامه هاي مدیرعامل بانک صنعت و معدن در 

سفر به این استان است.

 بانک ملت پیشتاز نظام بانکی کشور
در حوزه ريسک 

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با همراهی مدیرعامل و 
اعض��ای هیات مدیره بانک ملت از توانمندی های این 

بانک در حوزه فناوری اطالعات بازدید کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ت، دکتر فرهاد 
دژپس��ند در این بازدید اظهار داش��ت: بانک ملت به 
عنوان یکی از بانک های خصوصی ش��ده و پیشتاز در 
پذیرش ریسک، با استمرار و افزایش تالش های علمی 
و پژوهش��ی و فعالیت های نوآورانه، می تواند بستری 
مناس��ب برای اجرای کارآمد سیاس��ت ه��ای پولی و 
مالی کشور فراهم س��ازد.وی با اشاره به آشنایی خود 
ب��ا فعالیت های این بانک از س��الیان گذش��ته، تاکید 
کرد: یکی از ویژگی های ش��اخص بانک ملت در نظام 
بانکی کش��ور این است که همیش��ه در حوزه ریسک 
پذیری پیشتاز بوده و هست.دکتر دژپسند با تاکید بر 
این نکته که بانک ملت ریش��ه و پایه های قوی دارد، 
تصریح کرد: این ویژگی باعث شده است که این بانک 
بتوان��د فعالیت ها و کارهای ش��اخصی را انجام دهد و 
در راهی که در پیش گرفته اس��ت شاخص باشد و در 
عین حال، انتظ��ارات و توقعات بیرونی را هم افزایش 
داده است.وی با بیان این نکته که بانک ملت در زمینه 
کاهش هزینه ها، تعدیل شعب، اعطای تسهیالت و ... 
بسیار خوب عمل کرده اس��ت و این موارد جزو نقاط 
قوت این بانک خصوصی ش��ده محس��وب می ش��ود، 
اضافه کرد: خوش��بختانه بانک ملت در زمینه فناوری 
اطالع��ات و بانک��داری دیجیتال رتبه خوب��ی دارد و 
ش��رکت های زیرمجموعه آن به جایگاهی رسیده اند 

که می توانند مورد توجه رقبا قرار گیرند.
دکتر دژپسند با اشاره به این نکته که بانکی در مسیر 
بلوغ اس��ت که ه��م ابزارها و روش ه��ا و هم خدمات 
بانکی را نو کند، ادامه داد: در بانکداری هوشمند فقط 
ابزارها،نوین نمی ش��وند بلکه خدم��ات نیز تغییر پیدا 

می کنند و نو می شوند. 
به عب��ارت دیگ��ر رابطه انس��ان و خدم��ات بانکی و 

تکنولوژی ها کامال تغییر می کند.

 دريافت رمز دوم يکبار مصرف 
کارت های بانک ملی با ۶۰#*۷۳۷*

با راه اندازی س��امانه ای جدید، از این پس دارندگان 
گوش��ی های تلف��ن همراه غیرهوش��مند نی��ز امکان 
دریاف��ت رمز دوم یکبار مصرف برای کارت های بانک 

ملی ایران را خواهند داشت.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران، پیش از 
این تنها اپلیکیشن ۶۰ رمز یکبار مصرف را در اختیار 
دارندگان گوشی های هوشمند قرار می داد، اما اکنون 
س��امانه USSD طراحی شده، ش��رایطی ساده تر را 
برای دریافت رمز توس��ط گوش��ی های غیرهوشمند 
فراهم کرده است.در این روش، مشتری می تواند ابتدا 
با وارد کردن کد دس��توری #۶۰*۷۳۷* در س��امانه 
ثبت نام کرده و پس از دریافت کد فعالسازی، مراحل 

ثبت نام را ادامه دهد.
س��پس تنها با یک بار مراجعه به دستگاه خودپرداز و 
انتخاب عملیات رمز، وارد منوی فعالس��ازی رمز یکبار 

مصرف دوم شده و مشخصات الزم را وارد کند.

پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد ريال تسهیالت از 
بانک توسعه تعاون استان مرکزی

حجت اله مهدیان رییس هی��ات مدیره و مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون: طی نوزده ماه اخیر ۴۳۰۰ میلیارد 
ریال تس��هیالت از س��وی این بانک ب��ه تعاونگران و 
فعاالن اقتصادی اس��تان مرکزی پرداخت شده است.
حجت اله مهدیان رییس هی��ات مدیره و مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون که در قالب هیاتی از مدیران ارشد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اس��تان مرکزی 
حضور پیدا کرده اس��ت در جلس��ه اقتص��اد مقاومتی 
این اس��تان که ب��ا حضور محمد ش��ریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید علی آقازاده استاندار 
مرکزی برگزار ش��د حضور یافت و در حاش��یه جلسه 
به خبرنگاران گفت: اس��تان مرکزی ب��ا ۲۷۰۰ واحد 
صنعتی از ظرفیت باالی اقتصادی و تولیدی برخوردار 
اس��ت و در رتبه ششم شاخص کسب و کار را در بین 
استانهای کشور تصاحب نموده است. وی افزود: بانک 
توس��عه تعاون متناسب با مزیت های اقتصادی استان 

نسبت مصارف به منابع را افزایش داده است.

اخبار

آغاز بازرسی ها  از واحدهای نانوايی  
مع��اون وزی��ر صنعت معدن و تج��ارت از اولتیماتوم س��ازمان حمایت به منظور 
رعای��ت قیمت های مصوب نان خبر داد و گفت: تمامی واحدهای نانوایی مکلف 

به نصب تابلوی قیمت هستند.
عباس تابش از اولتیماتوم س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

جه��ت نصب نرخ نامه های مرتبط با وزن چانه خمیر و قیمت های مصوب نان خبر 
داد و گف��ت: با توجه به ابالغ نرخ ان��واع نان، تمامی واحدهای نانوایی اعم از آزادپز و 

یارانه ای مکلف به نصب تابلوی قیمت انواع نان قابل عرضه، متضمن وزن چانه خمیر و 
ممهور به مهر اتحادیه هستند.

وی اف��زود: مبن��ای پخت و عرضه ن��ان در تمام خبازی ها، ارائه نان س��اده و بدون مواد 
افزودنی بوده و عرضه نان کنجدی و س��ایر انواع نان صرفا با س��فارش و بنا بر تقاضای 
مشتری مجاز است. همه شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند از طریق تماس 

با تلفن ۱۲۴  نسبت به انعکاس شکایت خود اقدام نمایند.  مهر 

درآمد ۱۴۲هزارمیلیارد تومانی دولت از هدفمندی يارانه ها  
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: با بررسی دقیق و 

مدیریت درآمدها می توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
به بحث شفاف س��ازی در بودجه پرداخت و از انحراف پیش بینی های انجام ش��ده 

با واقعیت بودجه بندی س��ال ۹۸ گفت و ابراز کرد: بر اس��اس تحقیقات انجام شده 
درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال  ۹۸ مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است 

و درآمدهای نفتی کشور امسال ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه "ما می توانیم از سد نفت بگذریم" افزود: اکنون ۱۰۰ 
هزار میلی��ارد تومان هدفمندی یارانه ها برای دولت درآم��د دارد. حاجی بابایی با تصریح 
ب��ه اینکه "امروز ما مش��کل اجرای قانون داریم و نگران عواق��ب اجرای مصوبات مجلس 
هس��تیم"، اضاف��ه کرد: درآمدهای دول��ت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات اس��ت. 

مشکل در اجرانشدن قانون است وباید ساختار پولی کشور اصالح شود.  تسنیم 

ايجاد ۲۳۷ هزار شغل روستايی با منابع صندوق توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با تسهیالت ۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون 
دالری دالری صندوق توس��عه ملی در بخش روس��تایی ۲۳۷ هزار ش��غل ایجاد 

شد.
محمدباقر نوبخت با اش��اره به برنامه های ایجاد اشتغال طبق قانون بودجه اظهار 

داشت: سال گذشته برای ایجاد ۹۸۸ هزار شغل برنامه ریزی کردیم و در هر استان 
یک برنامه اش��تغال داریم. وی افزود: رسانه متعهد برنامه ایجاد اشتغال را از سازمان 

برنام��ه و بودجه بگیرد. برای ایجاد اش��تغال ۱۸۰۰ میلیارد توم��ان از بودجه عمومی و 
۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی در قالب تبصره ۱۸ بودجه پرداخت شد؛ همچنین 
۱.۵ میلی��ارد دالر از صن��دوق  توس��عه ملی ب��ا اذن مقام معظم رهبری برای اش��تغال 
روس��تایی اختصاص یافت ک��ه از این میزان ۱.۲۵۵ میلیارد دالر آن از س��وی صندوق 
توسعه ملی پرداخت شد؛ همچنین معادل ریالی آن ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود 

که در این راستا ۱۰۹ هزار طرح پذیرفته شد.  فارس

عطش توزیع رانت ارزی به بهانه حمایت از اقش��ار متوسط 
و آس��یب پذیر در حال��ی ادامه دارد که نه تنه��ا این ارز به 
سفره  آنها نمی رس��د بلکه فقط دام دالالن برای جمع آوری 

دالرهای ارزان را گسترده تر می کند.
دولت همچنان بر تداوم توزیع دالر ۴۲۰۰ تومانی به بخشی 
از کاالها پافش��اری می کند. سیاس��تی که اگرچه منتقدان 
بس��یاری در خارج از دولت دارد، ام��ا برخی اظهارنظرهای 
دولتمردان در درون دولت هم نش��ان می دهد که حتی در 
کابینه نیز، مخالفان بس��یاری در م��ورد اختصاص ارزهای 
ارزان قیم��ت وجود دارند؛ اما داس��تان هر چه باش��د، یک 
نفر فصل الخطاب اختصاص ارزهای دولتی به کاالها را بیان 

می کند و آن فردی جز حسن روحانی نیست.
دو روز پی��ش بود ک��ه عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک 
مرک��زی در جمع فعاالن اقتصادی در هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران، به صراحت اعالم کرد که به عنوان س��کاندار 
پولی و ارزی کش��ور، اعتقادی ب��ه پرداخت دالرهای ۴۲۰۰ 
تومانی ندارد؛ اما او یک عضو کابینه است و حرف آخر را در 
این باره نمی زند. البته او به این نکته هم اشاره کرد که دولت 
هم مالحظاتی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دارد، ولی به 

صراحت گفت که با ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیست.
رئی��س جمهور ه��م البته در آخرین نشس��ت خبری که به 
تازگ��ی با رس��انه ها برگزار کرده اس��ت، اگرچ��ه از زیر بار 
مس��ئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی ش��انه خالی کرد و اتخاذ این 
سیاس��ت را بر گردن دیگران انداخت اما تاکید کرد که این 
سیاس��ت درستی بوده اس��ت؛ وی گفت: »اعالم ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی علیرغم اینکه بنده موافق نبودم، کار درس��تی بود؛ 
اما عده ای سوءاس��تفاده کردند که حتماً باید بررس��ی شود 
و کس��ی اگر تخلف ک��رده، باید با آن برخورد ش��ود«. این 
صحبت ها در حالی مطرح ش��د که مردم از س��ال گذش��ته 
ت��ا کن��ون بارها ش��اهد برگ��زاری دادگاه های مفس��دان و 
اخالل گران نظام اقتصادی از رس��انه های مختلف بوده اند و 
مش��خص نیس��ت چرا دولت علیرغم وجود این همه فساد 
ناشی از اجرای این سیاست، همچنان به آن ادامه می دهد.

اص��رار دولت به ت��داوم سیاس��ت ارز ۴۲۰۰تومانی به بهانه 
حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر در حالی اس��ت که مطابق 
قان��ون بودجه س��ال ۹۸، مجلس دو روش دیگ��ر نیز برای 
حمایت از معیش��ت م��ردم پیش پای دولت گذاشته اس��ت 
که روش اول، اس��تفاده از کارت های اعتب��اری الکترونیک 
و روش دوم، افزای��ش یارانه نقدی بوده اس��ت؛ اما با وجود 
این، دولت راهکار س��وم یعنی اختص��اص ۱۴ میلیارد دالر 

از منابع ارزی کش��ور به واردات کاالهای اساسی را انتخاب 
کرده اس��ت؛ راهکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان نه 
تنها تاثیری برمعیشت مردم نداشته است بلکه باعث بوجود 

آمدن بسترهای گسترده فساد در کشور شده است.
مس��ئوالن اقتصادی دولت، بارها دلیل عدم عالقه دولت به 
ح��ذف دالر ۴۲۰۰ تومانی را پیش��گیری از افزایش قیمت 
کاالها و تورم در کاالهای اساس��ی بی��ان کرده اند. غالمرضا 
تاجگردون رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه مجلس خرداد 
م��اه ۹۸ در برنام��ه گفت وگوی ویژه خب��ری در این رابطه، 
گفت: » از آنجایی که هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت آن متوجه 
دولت اس��ت، ش��خص رئیس جمهور احساس می کند این 
اتف��اق، قیمت ها را افزایش دهد و هنوز درباره آن به نتیجه 

نرسیده و احتیاط می کند«.
ام��ا تجربه حذف ارز دولتی در بعضی از محصوالت از جمله 
گوش��ت خالف این اظهارات را نشان می دهد. دلیل این امر 
نیز بدون ش��ک حذف واس��طه های غیر مرتبط از بازار بوده 
اس��ت؛ چرا که س��ودهای کالن ناش��ی از دالر ارزان قیمت 
در واردات کاالهای اساس��ی که در برخ��ی کاالها به ۲۰۰ 
درصد نیز رس��ید، باعث ورود بسیاری از سودجویان به این 

بازارها شد.
در این میان، علیرغم ح��ذف دالر ۴۲۰۰ تومانی از واردات 
گوش��ت، تبع��ات حض��ور واردکنن��دگان در بازار گوش��ت 
همچن��ان ادام��ه دارد؛ به نحوی که دو هفت��ه قبل، رئیس 
کان��ون انجمن صنفی گاوداران ای��ران در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: »واس��طه ها نمی گذارند قیمت گوش��ت پایین 

بیاید، چون می خواهند گوشت منجمد وارد کنند«.
در ای��ن می��ان، علیرغ��م پایین آم��دن قیم��ت دام زنده، 
واردکنندگان گوشت با واس��طه گری مانع از کاهش قیمت 
آن می شوند تا بتوانند گوشت های منجمد وارد شده خود را 

در بازار به فروش برسانند.
در این میان، با وجود اینکه مسئوالن دولتی، افزایش قیمت 
و بوج��ود آمدن تورم را علت عدم ح��ذف ارز دولتی عنوان 
کرده ان��د اما عوامل دیگری را نیز می ت��وان به عنوان دالیل 

پافشاری دولت بر ادامه اجرای این سیاست غلط دانست.
یکی از علت های گفته شده  برای ادامه اجرای این سیاست، 
ترس دولت از متهم ش��دن به »بازگش��ت به عقب« است؛ 
درحالیکه یکی از ش��عارهای اصلی دول��ت تدبیر و امید در 
انتخاب��ات ۹۶ ، »ب��ه عقب ب��از نمی گردیم« ب��ود؛ افزایش 
یاران��ه نقدی می توانس��ت دولت را در منگنه بازگش��ت به 

سیاست های دولت های گذشته قرار دهد. مهر 

دام دالالن برای جمع آوری دالر ارزان گسترده است؛
عطش دولت برای توزیع رانت ارزی 

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
  دو راهکار دولت برای جبران 

کسری بودجه 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت 
با کس��ری بودجه باالیی روبرو است بیان داشت: برای 
جبران کس��ری بودجه، دولت درآمده��ای مالیاتی و 

انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.
مسعود خوانساری با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم 
توس��عه قرار بود که وزارت اقتصاد ش��اخص مالکیت و 
رقابت پذی��ری را ارایه دهد، اما هنوز این ش��اخص به 
دست ما نرسیده گفت: براساس گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می 
دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نس��بت به س��ال قبل افت 
داش��ته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است. 
وی افزود: رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری ۳۷ پله 
س��قوط داش��ته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت 
کشور از ما جلو افتاده اند. ضعیف ترین رتبه های ما در 
شاخص رقابت پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب 

و کار و کارایی بازار کار بوده است. 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران، کارایی بازار کار، وضعیت 
اقتصاد کالن و وضعیت بازار محصول را جز ضعیفترین 
شاخص های کش��ورمان در این گزارش خواند رتبه ای 

بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ را در میان ۱۴۴ کشور داشتند.
وی در ادامه با اش��اره به پیش بینی صندوق بین المللی 
پول از رش��د اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی 
این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد 
بود و به عدد -۹.۵ درصد خواهد رسید. خوانساری اضافه 
کرد: نرخ تورم کشورمان برای امسال، سال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
، ب��ه ترتیب ۳۸ درص��د، ۲۹ درصد و ۲۲.۷ درصد پیش 
بینی ش��ده است که نشان میدهد با تورم و رکود توامان 
در سال جاری و سال های آینده روبرو هستیم. خوانساری 
عمده چالش های پیش روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، 
استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه های دولت 
و محدود ش��دن بانک ها دانست که به گفته او همه این 

موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اش��اره به کس��ری 
بودجه دولت در سال جاری و سال های آینده گفت: پیش 
بینی ها نش��ان می دهد امسال ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران 
این کسری، ۲ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار 
اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده ولی در هر دو 

مورد با نگرانی هایی مواجه هستیم . اتاق بازرگانی 

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛
 تصمیم دولت برای 

واردات گندم 
وزیر جهاد کش��اورزی از تصمی��م دولت برای واردات 
گن��دم خبر داد؛ ب��ه گفته او علی رغ��م افزایش تولید 
گندم، نفروختن گندم های تولیدی به دولت از دالیل 

واردات گندم در سال جاری است.
محمود حجتی ضمن تش��ریح برخ��ی اقدامات وزارت 
جهاد کش��اورزی، به برخی انتقادات و سواالت اعضای 
اتاق بازرگانی تهران پاس��خ داد و در واکنش به موضوع 
اختالط خاک با گندم که در روزهای اخیر مطرح شده 
اظهار کرد: این یک واقعیت است که حدود ۹۰ درصد 
گن��دم تحویلی به س��یلوها، از کمباین به کامیون و از 
کامیون ها به مراکز خرید تحویل می شود و بخش بسیار 
کمی از گندم ها که توس��ط کشاورزانی که محصوالت 
نسبتاً کم تری داشته و یا توسط دالالن به روش دیگری 
تحویل می شود. وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: از سوی 
دیگر مدت ۳۰ س��ال است که از همین غربال ها برای 
سیلوهای گندم استفاده می شود و البته گرچه ممکن 
اس��ت یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باش��د ولی 
مساله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال ها نبودند 
بلکه مس��اله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه 

زمانی، ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.
وی در پاس��خ به س��وال یکی از اعضای اتاق بازرگانی 
درخصوص اختالف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده 
خرید گوش��ت وارداتی و قیمت توزیع گوش��ت، با رد 
این موضوع گفت: موضوع قیمت گوش��ت ۲ دالری به 
هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، 
گوش��ت استرالیایی باشد که قیمت آن ۷.۵ دالر است 
و گوشت مغولس��تان هم درب کش��تارگاه، به قیمت 
۵ دالر به فروش می رس��د؛ لذا م��ن نمی دانم موضوع 
گوش��ت ۲ دالری از کجا درآمد؟ متاس��فانه بعضاً یک 
تریبونی یا یک سایتی در یک جایی موضوعی را بدون 

هیچ اطالعی مطرح می کند که اصال صحت ندارد.
حجتی ادامه داد: ما اعالم کرده ایم اگر کس��ی گوشت 
۲ دالری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی 
ب��رای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات 
گوش��ت وجود ن��دارد. وزیر جهاد کش��اورزی گفت: تا 
۶ س��ال پیش، موضوع س��م و کود در کشورمان لجام 
گس��یخته بود و ما در این مدت سعی کردیم اوالً نوع 
سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و در ثانی حد سالمت 

را برای استفاده سموم رعایت کنیم. تسنیم 

هیاهو برسر هیچ 
سیاست روز تقابل نظر بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر خودروسازی  را بررسی می کند؛

گزارش


