
تشریح بانک توسعه صادرات ازبانکداری 
 باز ،سفیر اعتماد، امنیت و سرعت 

برای مشتریان 
ب��ا بانکداری بازش��خصی س��ازی و برآورده ش��دن 
نیازهای خاص هر مش��تری ب��ه راحتی امکان پذیر 
شده و با ایجاد بستر رقابتی در ارائه خدمات مبتنی 
بر سرویسهای بانکی، ارزش افزوده بالقوه باالیی برای 
موسسات پولی و بانک ها به همراه دارد.مرکز فناوری 
و اطالعات بانک توسعه صادرات در گزارشی بانکداری 
ب��از را معرفی کرد.در این پژوهش بانکداری باز یکی 
از گرایش��های جدی��د بانکداری در جه��ان معرفی 
ش��ده که توجه بسیاری از بانکهای بزرگ را به خود 
جلب کرده است .بانکداری باز به مفهوم به اشتراک 
گذاری سرویسهای بانکی ش��امل داده ها، تراکنش 
ها و الگوریتم ها با ش��رکای اکوسیستم کسب وکار 
بانک شامل مشتریان، بنگاه ها، فین تک ها و توسعه 
دهندگان اس��ت.این گرایش جدید باعث تعامل هر 
چه بیشتر مش��تریان در امر بانکداری و برنامه های 
کاربردی آن می ش��ود. همچنین ش��خصی سازی و 
برآورده ش��دن نیازهای خاص هر مشتری به راحتی 
ام��کان پذیر ش��ده و با ایجاد بس��تر رقابتی در ارائه 
خدمات مبتنی بر سرویس��های بانکی، ارزش افزوده 
بالقوه باالیی برای موسسات پولی و بانک ها به همراه 
خواهد داشت.در ادامه این بررسی آمده است: بخش 
اصلی اکوسیس��تم بانکداری باز، واسط های توسعه 
نرم افزار در قالب API اس��ت که سرویسهای بانکی 
را ب��ه صورت عمومی در پلتفورم های مختلف مانند 
موبایل و PC ارائه می دهد .این واسط به افرادی که 
در توسعه نرم افزار تخصص ویژه ای دارند امکان می 
ده��د این تخصص را در تولید ن��رم افزارهای بانکی 
قرار داده و در گسترش فضای بانکداری الکترونیکی 
س��هیم شوند . سرویس��هایی مانند" مانده و صورت 
حس��اب"،" پرداخت قبض و انتق��ال وجه" می تواند 
نمونه هایی از سرویس��های این واس��ط باشد .مرکز 
فاوا بانک توس��عه ص��ادرات ایران اع��الم کرد: این 
سرویس��ها می توانند در برنامه های تحت وب مثال 
یک فروشگاه اینترنتی، برنامه های تحت حسابداری 
ی��ا امور مالی و ی��ا برنامه های تح��ت موبایل مانند 
مدیریت مالی شخصی یا موبایل بانک به کار گرفته 
شوند.برای مدیریت توسعه دهندگان و با ثبت نام در 
 AIP این سیستم ارزیابی ش��ده و مجوز استفاده از
دریافت و س��پس برنامه های تولیدی خود را در این 
سیستم عرضه می کنند .پس از بررسی برنامه توسط 
کارشناس��ان و اطمینان از درستی و امن بودن آن، 
برای استفاده عمومی در فروشگاه قرار داده می شود 
مشتریان بانک با اعتمادی که به این سیستم مرکزی 
دارند با خاطری آسوده از این برنامه ها استفاده می 
کنند.در ادامه این تحقیق آمده اس��ت: امنیت یکی 
از ارکان اساس��ی بانکداری باز است .با توجه به ارائه 
س��رویس به صورت باز، الزم است اطمینان حاصل 
ش��ود که امکان هیچ گونه سوء استفاده از مشتریان 
نهای��ی وجود ن��دارد .برای این منظ��ور چند راهکار 
دیده ش��ده است:س��رویس صرفا به نهاد های ثالثی 
ارائه میگردد که حضوراً اقدام به عقد قرارداد نمایند 
.ارزیابی و اعتبار سنجی آنها قبل از عقد قرارداد انجام 
خواهد ش��د و ضمانت های الزم نیز از آنها دریافت 
میگردد.مش��تری نهایی بایستی مجوز دسترسی به 
حس��اب خود جهت انجام تراکنش توس��ط هر نهاد 
ثالث را رأسا بدهد.احراز هویت مشتری نهایی با تائید 

بانک انجام خواهد شد.

رونمایی از سامانه »پیکاپ« در شعب 
منتخب بانک آینده

رونمایی از س��امانه »پیکاپ« )پیشخوان کارگزاری 
در بازار پول( در ش��عب منتخ��ب بانک آینده، طی 
مراس��می با حضور دکتر محمد فطانت، مدیرعامل؛ 
دکتر حس��ین فهیمی، مدیرعامل ش��رکت سپرده 
مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( و 

جمعی از مدیران ارشد بانک آینده، انجام شد.
با راه اندازی س��امانه ای به نام »پیکاپ« )پیشخوان 
کارگ��زاری در ب��ازار پول( در ش��عب منتخب بانک 
آین��ده و احراز هویت نهایی در س��امانه »س��جام«؛ 
فع��االن ب��ازار س��رمایه در هیچ ی��ک از مراجع��ات 
بع��دی خود به نهادهای مالی اع��م از: کارگزاری ها، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری، ش��رکت های تأمین 
س��رمایه و ...، نیاز به اح��راز هویت مجدد، نخواهند 
داش��ت. امکان دریافت کد بورس، دریافت کاربری 
کارگ��زاری بانک آین��ده، تغییر کارگ��زار ناظر و ...، 
از جمله دیگر امکانات س��امانه »پیکاپ« به ش��مار 

می رود.
دکترمحم��د فطانت مدیرعامل بان��ک آینده ضمن 
تأکید بر ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای مشتریان 
بازار س��رمایه، اظهار داش��ت: تالش ما بر آن است 
ک��ه این خدمت برای تم��ام 4 میلیون و 500 هزار 
نفری که در حال حاضر، به عنوان مش��تری، عضوی 
از خان��واده بزرگ بان��ک آینده، به ش��مار می آیند، 
به صورت فراگیر عملیاتی ش��ود و طبیعتاً در صورت 
تمای��ل، برای هر یک از هم وطنان عزیز که به جمع 
مشتریان بانک بپیوندند، بالفاصله این امکان، فراهم 
خواهد بود تا ضمن دریافت کد بورس��ی خود، وارد 

بازار سرمایه کشور شوند.
در ادامه، دکتر حس��ین فهیمی مدیرعامل ش��رکت 
سپرده مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
نی��ز در خص��وص ای��ن رونمای��ی گفت: ح��ال که 
هم وطنان عزیز با اعتماد به بازار س��رمایه کشور، در 
ماه های اخیر به این عرصه ورود یافته و قصد دارند، 
پس اندازهای خود را با هدف مشارکت در سازندگی 
هر چه بیش تر کش��ور عزیزمان، به سمت بنگاه های 
تولیدی و خدماتی داخل کشور، سوق دهند، ما نیز 
مصمم هس��تیم؛ خدمات بازار س��رمایه را یک گام 

به سمت آن ها نزدیک تر سازیم.

اخبار

 انتقادات وارده به الیحه مشارکت عمومی-خصوصی
مشارکت  اسم  به  خواهند  می  حاال  اسم خصوصی سازی  به  ملت  اموال  چپاول  از   پس 
ورزشگاهها،  بیمارستانها،  مدارس،  از  اعم  را  ملت  های  دارائی  تمامی  عمومی-خصوصی 

دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
قابل  طرح  انتخاب  درباره  گیری  تصمیم  زیرا  است.  آفرین  بسیار فساد  کار هم  و   ساز 
فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در 

عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.
 منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطالح خریدار تامین می شود 
و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق 

تخفیف دهد.
 مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که 
قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید 

دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود.
 مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب الیحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. 
بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقالبیون کشور اجازه چنین خیانی 

را به کسی نمی دهند.

نمای نزدیک

گزارش

»م��ی خواهند به اس��م مش��ارکت عمومی-
خصوص��ی تمامی دارائی ه��ای ملت را اعم از 
مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و 
... همه، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه 
کاره را به تاراج بدهند.« این خالصه انتقاداتی  
اس��ت که روز گذشته از س��وی احمد توکلی 
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
در رسانه ها منتشر شد.نامه ای که بیش از هر 

گونه انتقاد بوی هشداربه مشام می رسید. 
 انتق��اد به خصوصی س��ازی و روند آن مس��اله 
ای نیس��ت که مربوط به دیروز یا امروز باش��د و 
سالهاس��ت که این اتفاق در کشور با ابهامات؛اما 
و اگر و مش��کالت متعدد مواجه است  و با وجود 
هدف  و رسالتی که در ابتدای امر برای آن تصور 
شد و درپی آن به شکل قانون  در آمد و پیش بینی 
می شد با عملیاتی کردن آن  گره ای از مشکالت 

اقتصادی کشور برداشته شود اما چنین نشد. 

انحراف پشت انحراف
انحراف��ات از واگذاری و  مدیری��ت دولتی  با 

وجود اجرایی شدن خصوصی سازی در شرکت 
های واگذار شده و دست آخر اهلیت داشتن یا 
نداشتن مالک و خریدار تنها بخشی از شبهات 
این اتفاق اس��ت  که همچنان بدون حل باقی 
مانده است . در میان بحث پر حاشیه خصوصی 
س��ازی و مش��کالت پیرامون آن که هنوز به 
سرانجام نرسیده اما گفته می شود که بررسی 
الیحه مشارکت عمومی – خصوصی که از آن 
به عنوان خصوصی س��ازی دوم یاد می کنند 
در دستور کار مجلس قرار گرفته  و نکته قابل 
تامل آنجاس��ت که دولت و بعضی نمایندگان 
مجلس تالش می کنند تا این الیحه بدون طی 
روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در قالب 
اصل 85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن 

مجلس تصویب شود.
 ای��ن مس��اله و تبعات ناش��ی از آن کار را به 
جایی رس��انده که احمد توکل��ی که تا پیش 
از انتقادات گس��ترده ای در م��ورد انحرافات 
خصوصی س��ازی و تبعات آن داش��ته لب به 
ش��کوه و هشدار باز و از فس��اد موجود درآن 

پرده برداری کند. این نماینده س��ابق مجلس 
در انتقادات وارده به فرآیند اجرای این الیحه 
، از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی 
یاد کرده و نس��بت به آن هش��دارهای الزم را 

ارایه کرده است. 
برآیند این هش��دارها و  انتقاداتی که تاکنون 
در م��ورد خصوصی س��ازی و اقداماتی که به 
این ش��کل در کشور اجرا ش��ده  و یا درحال 
اجراس��ت به خوبی نشان می دهد که نگاهی 
ک��ه دولت برای خصوصی س��ازی و امثال آن 
پیش گرفته  هیچ گاه نمیتواند مشکل اقتصاد 
کشور را درمانکند چرا این حرکت بیش ازآنکه 
به ش��فافیت و تقسیم عاوالنه ثروت و کوچک 
ش��دن دولت  بی انجام��د ؛در حال کمک به 
س��رمایه داری و به نوعی از بین بردن سرمایه 

های ملی کشور است. 

نئولیبرالها چه می کنند؟
 به اعتقاد کارشناس��ان وتحلیلگران اقتصادی 
آنچ��ه دولت کنونی و دولت های پیش��ین در 

مسیر خصوصی سازی انجام داده اند این بوده 
که با نگاه »نئو لیبرالیس��م« و به اس��م فعال 
ش��دن حوزه اقتصاد خصوصی و پایان تصدی 
گری دولت ؛همه کارخانجات و صنایع بزرگ 
را به س��رمایه داران واگذار ک��رده و عمال در 
مس��یر حذف  اقتصاد ملی  گام برداشتند که  
این سیاست نتیجه ای جز حذف سندیکاهای 
کارگری و نابودی طبقه کارگر و متوس��ط  در 
بر نداش��ته چراک��ه س��رمایه داران و مالکان 
جدی��د در نبود نظ��ارت درس��ت و دقیق به 
هرشکلی که خواستند عمل کردند و به ا داره 

اقتصاد  پرداختند.
 به اعتقاد این کارشناسان سیاستی که دراین 
مسیر پیش گرفته شده  دقیقا به مثابه همان 
سیاستی است که افرادی مانند تاچر و ریگان 
انجام دادن��د و عمال طبقه کارگ��ری را نابود 
کردن��د و اگر امروز بهداش��ت و درمان اروپا و 
امریکا مقابل کرونا ناتوان اس��ت نتیجه همان 

نئولیبرالیسم است . 
این کارشناس��ان با بررسی روندی که افرادی 

همچون تاچر پیاده سازی کردند،می گویند؛
دول��ت تاچر پس از محکم ک��ردن جای پای 
خ��ود در دولت، برای جبران کس��ری بودجه 
و عمل��ی کردن وع��ده های خ��ود در مورد 
کوچک س��ازی دول��ت، سیاس��ت خصوصی 
سازی، کاهش اعتبارات بخش های عمومی و 
رفاهی را آغاز کرد.او با رویکردی نئولیبرالی و 
اقتدار گرایانه، حمایت از بازار آزاد را سرلوحه 
سیاس��ت ه��ای خود ق��رار داد و به س��رعت 
مالی��ات ه��ا را افزای��ش داد و ش��رکت های 
ب��زرگ دولتی را به بخ��ش خصوصی واگذار 
کرد.سیاس��ت های حمایتی نظیر توزیع شیر 
مجان��ی در مدارس را متوقف و اعالم کرد که 
در ب��ازار رقابتی انگلیس هرک��س نتواند کار 
کند و مالیات بپ��ردازد نمی تواند به حمایت 

های دولتی امیدوار باش��د.
 به گفته این منتقدان؛ سیاست های اقتصادی 
تاچر تنها ش��کاف طبقاتی را عمیق تر کرد  و 
به فقرا و طبقات پایینی جامعه ضربه زد و در 
کن��ار آن  بورژوازی انگلس��تان با تاچر دوباره 
ق��وه گرف��ت و قریب ب��ه ۹ درصد ب��ه ثروت 

ثروتمندان افزوده شد.

الگوبرداری غلط
این کارشناسان  سیاست های مالیاتی تاچر را 
ضربه دیگر وی بر اقتصاد بریتانیا برشمرده و می  
گویند؛ پس از به قدرت رس��یدن تاچر نس��بت 
مالیات بر تولی��د ناخالص داخلی نه تنها کمتر 
نشد بلکه 4 درصد افزایش پیدا کرد. در دوران 
وی  باالترین نرخ مالیات  که مالیات ثروتمندان 
محسوب می ش��ود  از 8۳ درصد به 40 درصد 
رس��ید، اما در مقابل مالیات ب��ر ارزش افزوده 
مص��رف کنندگان و طبقات پایینی از هش��ت 
درصد به ۱5 درصد رس��ید. این کارشناس��ان 
معتقدند ؛دولت طرفدار نئولیبرالیس��م است و 
تا پیش ازاین برخ��ی از متولیانی که در دولت 
سمت داشتند مانند وزیر راه و شهرسازی سابق 
دولت یازدهم همواره تاکید داش��تند که با نگاه 
سویالیستی نمی توان  کش��ور را اداره کرد اما 
اینکه بنا باش��د  با این نگاه به سمت خصوصی 
سازی حرکت کرد برآیندی ندارد جز مشکالتی 
که امروز به واس��طه خصوصی س��ازی صورت 

گرفته شاهد آن هستیم .
به باور این گروه در چنین شرایطی که سنگ 
بنای نئولیبرالیس��م  در کش��ور بنا نهاده می 
شود بایداین گزینه مدنظر باشد که در چنین 
فرآیندی مالیات سرمایه دار کم و مالیات های 
مس��تقیم که همان  مالیات از طبقات ضعیف 
و متوسط جامعه  است ،بیشتر می شود و این 
روند درست همان اتفاقی است که به نظر می 
ش��ود در حال اجراست به این ترتیب که  در 
حال حاضر دولت مالیات را از طبقه متوس��ط 
و کارمندی و کارگی اخذ می کند  و درمقابل 
طبقه سرمایه دار باالترین فرار مالیاتی را دارد 
و ی��ا اینک��ه اصال مالیاتی نمی ده��د . از نگاه 
این گروه با درنظر داش��تن فرآیندی ه دولت 
در جریان خصوصی س��ازی و سایر اصالحات 
اقتصادی در کش��ور در دس��ت اجرا دارد باید 
عالوه بر پیامدهای هر  داس��تان به این مساله 
ه��م توجه کند که هر حرک��ت و اقدامی باید 
همخوانی الزم با الگوی کش��ور داش��ته باشد 
و هر الگوی اجرا ش��ده در کش��ورهای غربی 
و اروپایی نمی تواند بدون مش��کل و نقص در 
کش��ور پیدا ش��ود و قطعا تبعاتی را به همراه 

دارد که شاید حتی جبران ناپذیر باشد. 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz چهار شنبه  10 اردیبهشت 1399  شماره 5292 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی
کاهش نرخ سود بانکی اقدامی واقع بینانه بود

رئیس کل اس��بق بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی، 
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بر اساس یک 
ارزیابی واقع بینانه صورت گرفته اس��ت، زیرا پیش بینی 

شده امسال بانک ها سود کمتری داشته باشند.
طهماس��ب مظاهری رئیس کل اس��بق بان��ک مرکزی 
ب��ا بیان اینکه در ایران س��ود بانکی، درواقع س��ود علی 
الحسابی اس��ت که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
تعیین می کنند تا بانک ها به س��پرده گذاران پرداخت 

کنند، گفت: چند س��الی اس��ت که بانک ها س��ود علی 
الحس��اب را ب��ه عنوان س��ود قطعی به س��پرده گذاری 
پرداخت می کنند، در واقع بانک اگر س��ود بیشتری به 
دست بیاورد، پول بیشتر را به سپرده گذار پرداخت نمی 
کند که این خالف قانون بانکداری بدون ربا است. رئیس 
کل اس��بق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی 
سود علی الحساب را طی یک دستورالعمل کاهش داده 
است، عنوان کرد: آنچه در عمل اتفاق می افتد این است 
که بانک عدد س��ود علی الحس��اب را به سپرده گذار به 
عنوان س��ود قطعی پرداخت می کند و نه س��پرده گذار 
از بانک مطالبه ای می کند و نه بانک تس��ویه حسابی را 
با س��پرده گذار انجام م��ی دهد. وی درباره علت کاهش 
سود س��پرده بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی پیش بینی 
می کند امس��ال عملیات بانکی و تسهیالتی که بانک ها 
به مش��تریان پرداخت می کنند، سود کمتری نسبت به 
سال گذشته داشته باش��د، در نتیجه تصمیم به کاهش 
س��ود علی الحس��اب گرفته است که در ش��رایط فعلی، 
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بر اساس یک 

ارزیابی واقع بینانه انجام شده است. صدا و سیما  

بانک مرکزی انجام داد؛
 تصویب  وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 

مسکن مهر پردیس  
مدیرعامل ش��رکت عمران پردی��س از تصویب پرداخت 
وام ۱000 میلی��ارد تومانی برای تکمی��ل زیربناهای و 
پروژه های مسکن مهر این ش��هر از سوی بانک مرکزی 
خب��ر داد. مهدی هدای��ت اظهار کرد:  ب��ا پیگیری های 
ص��ورت گرفته از س��وی وزی��ر راه و شهرس��ازی، قائم 
مقام وزیر در مس��کن مهر و مدیرعامل ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید ایران امروز مصوبه نهایی پرداخت وام 

۱000 میلیارد تومانی برای زیربناها و تکمیل واحدهای 
مسکن مهر  از بانک مرکزی اخذ شد.

بانک مس��کن آذرماه سال گذش��ته درباره این وام اعالم 
کرد:  »از س��وی شرکت عمران شهر جدید پردیس برای 
دریاف��ت تس��هیالتی به مبل��غ ه هزار میلی��ارد ریال از 
محل منابع بند »ب« تبصره قانون بودجه س��ال ۱۳۹8 
درخواستی ارائه ش��ده است که بر اساس بند ذکر شده 
مبلغ مصوب برای تکمیل عملیات زیربنایی فاز ۱۱ شهر 
جدی��د پردیس و ایفای تعهدات باقیمانده ش��رکت فوق 
در قب��ال واحدهای در دس��ت اجرای این ف��از از جمله 
محوطه سازی می باش��د. موضوع مذکور در حال بررسی 
کارشناسی بوده و مقرر شد در صورت ارائه مداکر مورد 
نی��از از جمله گزارش توجیه فنی، مای و اقتصادی مورد 
تایید بانک که حاکی از سودآوری طرح باشد و همچنین 
اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، تسهیالت تا سقف ده هزار 
میلیارد ریال با ن��رخ ۱8 درصد و در قبال توثیق وثایق 
غیرمنقول واجد شرایط با رعایت سایر ضوابط و مقررات 
ذی ربط به شرکت  عمران شهر جدید پردیس پرداخت 

شود.« وزارت راه و شهرسازی 

خ��ب��رخ��ب��ر

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با انتقاد از ثبت 
س��فارش و واردات بی رویه شکر گفت: ممکن است فاجعه 

سال 85 تکرار شود و تولید داخلی آسیب جدی ببیند.
بهمن دانایی با بیان اینکه قرار بود واردات ش��کر با نظارت 
انجمن صنفی کارخانجات قند و ش��کر انجام ش��ود، گفت: 
نظارت دقیق بر واردات ش��کر در سال گذشته موجب شد 
ای��ن کاال ک��ه با ارز 4٢00 تومانی وارد می ش��د براس��اس 
اهداف دولت در داخل توزیع شود و شاید بتوان گفت شکر 
تنها کاالی وارداتی با ارز 4٢00 تومانی بود که وارد س��فره 

مردم شد.
وی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر هر کس که مایل 

اس��ت اقدام به ثبت سفارش ش��کر می کند. شکرهایی که 
االن ثبت سفارش می ش��وند حدود دوماه دیگر وارد کشور 
خواهند ش��د که این همزمان با عرضه شکر تولید داخل به 

بازار خواهد بود و بازار را بر هم می زند.
دانایی تصریح کرد: متأسفانه االن نظارتی روی واردات نیست 
و احتم��ال دارد فاجعه ای که س��ال 85 در این حوزه رخ داد 
دوباره تکرار شود. در سال 85 صفر شدن تعرفه واردات منجر 

به واردات ٢.5 میلیون تن شکر و وارد آمدن آسیب شدید به 
تولید داخل شد. وی با تاکید بر لزوم ساماندهی واردات گفت: 
اگر واردات مدیریت نش��ود، تولید داخل به شدت در معرض 
خطر قرار می گیرد. در حال حاضر که باید مصارف ارزی کشور 
بدرستی مدیریت شود، باید از تولید داخل حمایت کنیم که 
ارز از کشور خارج نشود؛ بااین توصیف چرا باید با ایجاد رانت 

برای یک عده، منابع ارزی کشور هدر داده شود؟

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث 
مطرح شده مبنی بر کاهش حدود ۳0 درصدی قیمت شکر 
و عدم تأثیر این مس��اله بر قیمت ش��کر وارداتی در داخل 
کش��ور توضیح داد: ش��کرهای وارداتی ک��ه در حال حاضر 
در ب��ازار عرضه می ش��ود دی و بهم��ن ۹8 و با قیمت های 
آن زمان وارد ش��ده اس��ت. ضمن اینکه شکرهایی که االن 
ثبت س��فارش و حدود دوماه دیگر وارد می ش��ود متأثر از 
کاهش قیمت جهانی خواهند بود و دوماه دیگر قیمت شکر 
وارداتی ارزان تر می ش��ود. وی افزود: قیمت ش��کر متأثر از 
قیمت نفت اس��ت و باکاهش قیم��ت نفت، نرخ جهانی این 

کاال هم کاهش یافته است. مهر 

سرمایه های ملی در پیچ و خم 
آدرس های غلط  

سیاست روز اما و اگرهای الیحه مشارکت عمومی – خصوصی را بررسی می کند؛

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکرمطرح کرد؛

 هشدار درباره واردات بی رویه شکر


