
سومین نمایشگاه تخصصی کاغذ و 
مقوا  برگزار می شود

س��ومین نمایش��گاه تخصصی کاغذ، مقوا، فرآورده 
های سلولزی و ماشین آالت وابسته با حضور  بیش 
از 60 شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی ایران برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی نمایش��گاه، دکت��ر 
بهمن حس��ین زاده مدیر عامل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاههای بین المللی ج.ا.ای��ران با اعالم این 
خبر گفت: سومین نمایشگاه تخصصی کاغذ، مقوا، 
فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته، 24 تا 
27 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای 

بین المللی ایران برپا می شود.
وی اف��زود: در این نمایش��گاه بیش از60 ش��رکت 
داخلی، تولیدات خود را  که شامل انواع کاغذ، مقوا 
و ماش��ین آالت تولید است، به نمایش می گذارند.

زم��ان بازدید از این نمایش��گاه برای متخصصین از 
ساعت 10 صبح تا 18 می باشد.

وی ادامه داد: تمهیداتی اندیش��یده شده تا بازدید 
مج��ازی از نمایش��گاه برای عموم  م��ردم از طریق 

شبکه تلویزیونی ایران کاال فراهم باشد.
به گفته حس��ین زاده س��ومین نمایشگاه تخصصی 
کاغذ و مقوا در حالی برگزار می ش��ودکه نیاز کشور 
به انواع کاغذ چاپ و تحریر 350 هزار تن اس��ت که 
بیشترآن  از طریق واردات تامین می گردد. وی افزود: 
در حال حاضر 3 کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر 
در ای��ران وجود دارد که به دلیل مش��کالت  متعدد 
تولید چندانی ندارند.  این مقام مسئول نمایشگاهی 
با اش��اره به اینکه در حال حاضر نیاز کشور به کاغذ 
روزنامه حدود 65 هزار تن است، اظهار داشت:  برای 
تامین این میزان، کارخانه چوب و کاغذ مازندران  به 
عنوان تنها تولید کننده کاغذ روزنامه فعال می باشد،  
که آن هم  به علت مشکالت،  تولید زیادی در سال 
98 نداشته و عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین 
شده است.به گفته حس��ین زاده نیاز کشور به انواع 
کاغذ بس��ته بندی حدود یک میلیون تن برآورد می 
شود،  در حالی که ظرفیت ماشین آالت  نصب شده 

در داخل 3 میلیون تن است.

پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت 
 سالگرد تاسیس بانک توسعه 

صادرات ایران
دکت��ر علی صالح آب��ادی مدیرعامل بانک توس��عه 
صادرات ای��ران در پیامی به مناس��بت 19 تیرماه، 
بیس��ت و نهمین سالگرد تاس��یس این بانک را به 
هم��کاران، صادرکنن��دگان و مش��تریان این بانک 
تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران متن پیام به شرح زیر است :مشتریان 

گرامی، صادرکنندگان عزیز و همکاران تالشگر
در آستانه فرارسیدن بیست و نهمین سال تاسیس 
بانک توس��عه صادرات ایران و در سالی که مزین به 
نام "جهش تولید" اس��ت، بر آنیم تا چون سالهای 
گذشته دوشادوش تالشگران جبهه اقتصادی، مسیر 
عبور از تحریمهای ظالمانه را برای صادرات کش��ور 
هموار کنیم.امس��ال نیز با همت��ی دو چندان برای 
خدمت رس��انی به صادرکنن��دگان کاال و خدمات 
ایرانی، با بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی 
صادرات در ابعاد داخلی و بین المللی از یکس��و و با 
تدوین برنامه های جامع حمایت از تولید و صادرات 
تحت پوشش نظام اقتصادی و بانکی کشور از سوی 
دیگر ، محکم و موثرتر از گذشته گام برمی داریم.

بی ش��ک یک��ی از راهه��ای تحقق جه��ش تولید، 
صادرات اس��ت. نقش بانکها خصوصا بانک توس��عه 
صادرات ایران نیز در تحقق این هدف بسیار پررنگ 
ب��وده و از طرف��ی همی��ن ارز حاص��ل از صادرات 
اس��ت که تامین کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از 

کارخانجات کشور خواهد بود.

اخبار گزارش

در شرایطی که یک دالر در رقم های 22 هزار 
تومان به باال مبادله می ش��ود و  نوسانات این 
بازار روز به روز بر دامنه نگرانی و دغدغه های 
مردم می افزاید ،طی روزهای اخیر رئیس کل 
س��ابق بانک مرکزی در مصاحبه ای مفصل از 
پشت پرده هایی در مورد ارز 4200 و  تالطم 
های ایجاد شده دربازار ارز خبر داد که نه تنها 
گره ای از مش��کالت امروزه بازار نگشود بلکه  
تکه های گمش��ده ای را نمایان کرد که حرف 

و حدیث های بسیاری را با همراه کرد. 
 اظهارات ولی اهلل سیف در خصوص نرخ ارز و  
البته تولد دالر4200  و حاش��یه های مربوط 
به آن در ش��رایطی عنوان ش��ده  که  بازار ارز 
روزهای پر التهابی را سپری می کند اما رئیس 
کل اسبق بانک مرکزی  که خود  تجربه  این 
روزهای پر آش��وب را داش��ته و به خوبی می 
داند معاندان با واژه به واژه این کلمات چگونه 
جریان س��ازی می کنند ، بی پرده  مسائلی را 
مطرح می کند که  به نظر می رس��د مناسب 

حال و احوال این روزهای کشور نیست. 

تقویم تاریخ 
21 فروردی��ن ماه س��ال 97  بود که  س��یف 
رئی��س کل وق��ت بان��ک مرکزی در جلس��ه 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی بات این ادعا 
که  دو عامل درباره ارز باعث نگرانی اس��ت ؛ 
گفت:» اول اینکه حجم باالیی از نقدینگی در 
کشور داریم که تا این لحظه، اثرش بر بازارها 
تنظیم ش��ده اما آنچه بر نرخ ارز تاثیر داشته، 
عوام��ل غیر بنیادین و عدم اطمینان نس��بت 
آینده اس��ت، دشمنان هم در این زمینه بیکار 
ننشس��ته و س��عی کردند از طرق بین المللی 
در اقتصاد کش��ورمان اختالل ایجاد کنند. ما 
در شرایط عادی نیستیم و دشمنان ما توطئه 

های خود را ادامه می دهند.«
س��یف در آن زمان  با تاکید براین مساله که 
»قرار نیس��ت این قیم��ت 4200 تومان ثابت 
بماند و  متناس��ب ب��ا متغیره��ای اقتصادی 
حرکت می کند« گفت: با قاطعیت می گویم 
که با دالر 4200 تومانی همه نیازهای منطقی 

کشور رفع می شود«

  صحب��ت های آن روز س��یف و قاطعیت آن 
درکنار حرفهایی ک��ه امروز می زند به خوبی 
می تواند محلی برای س��بک و سنگین کردن 
حرفهای ش��خصی باش��د که  روزی سکاندار 
اصل��ی بانک مرک��زی بوده اس��ت. فردی که  

امروز  همچنان در مظان اتهام قرار دارد .
روایتی دیروز و ادعای امروز 

  روایت امروز سیف از تولد ارز 4200 تومانی 
روایتی  پر از تناقض است . تناقضاتی که هنوز 
هم  در بس��یاری از تصمیمات کشور به ویژه 
در بازارهای اقتصادی به چش��م می خورد اما 
از یک تصمیم دسته جمعی است که  همگان 

مخالف بودند اما این مساله رخ داده است .
»موافق دالر 4200 نب��ودم« ا. این جمله ای 
اس��ت که س��یف  در صحبت ه��ای خود به 
کراتب ه آن اشاره کرده و اینگونه روایت کرده 
است:»در نیمه دوم سال 96 بانک مرکزی به 
 ش��دت تحت فش��ار بود، چون من در عمل تا 
پایان س��ال 96 بودم و بعد از آن ابتکار عمل 
دس��ت خود دولت ب��ود و ما با سیاس��ت ارز 

4200 تومان مواف��ق نبودیم. به همین دلیل 
ت��ا آن مقطع قیمت ارز از 3 ه��زار تومان در 
ش��هریور 92 به 4800 تومان در 29 اس��فند 
رس��ید. یعن��ی 60 درصد افزای��ش قیمت ارز 
در 5 س��ال. تورم جمع ش��ونده در این مدت 
چقدر بوده اس��ت؟ پس این رشد نرخ ارز چیز 
عجیبی نبوده اس��ت. تازه ای��ن را بگذارید در 
کنار مسائل بین المللی، محدودیت های ارزی، 

تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران.«
در بخش دیگری از مصاحبه ؛سیف در صحبت 
های خ��ود اینگونه مدعی ش��ده که  درزمان 
ریاس��ت وی بر بانک مرکزی زمانی که مساله 
ن��رخ ارز  و اعالم رق��م 4200 تومانی مطرح 
ش��ده ؛وی از جمله افرادی ب��وده که کامال با 
آن مخال��ف بوده اس��ت. وی در صحبت های 
خود اینگونه می گوید که »دو بحث داشتیم.

من فکر نمی کردم در آن جلس��ه بیش از نرخ 
4800 توم��ان مورد تایید ق��رار بگیرد، منتها 
همزم��ان ب��ا آن این اختی��ار را بانک مرکزی 
گرفت��ه ب��ود ک��ه در مصوبه قید ش��ود بانک 
مرکزی با مدل ش��ناور مدیریت شده نرخ ارز 
را جلو می برد. درواقع از 4800 تومان ش��روع 
می شود. 4800 تومان پیشنهادی ما به شدت 
با مخالفت روبرو ش��د و یکی دو نفر از اعضای 
دولت س��عی کردند از 4200 توم��ان نرخ را 
باالت��ر ببرند ک��ه آقای رئی��س جمهور گفت 

دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.«
 نکته قابل توجه در گفته های سیف آن است 
ک��ه وی در ح��ال حاضر از نداش��تن  اختیار 
س��خن می گوید و به نوعی داستان را مطرح 
م��ی کند که گویی نه تنه��ا اختیاری از خود 
نداشته بلکه با امرو ونهی های مکرر هم روبرو 

بوده است. 
سیف )درباره جلسه تصمیم گیری درخصوص 
ن��رخ ارز 4200 تومانی( گفته اس��ت :»در آن 
جلس��ه رئی��س جمهور ب��ه م��ن نگفتند برو 
مصاحبه ک��ن، اما به طور طبیعی همه نگاه ها 
به س��مت من رفت با این منظ��ور که تو برو 

مصاحب��ه کن. گفتم م��ن مصاحبه کنم؟ من 
که مخالف هستم؟ اگر می گویید من مصاحبه 
کنم، ن��رخ ارز را 4800 تومان اعالم می کنم. 
بع��د از این جمله آقای رئی��س جمهور رو به 
آق��ای جهانگیری کرد و گف��ت این موضوع، 
موضوع مهمی است و در حدی ست که معاون 
اول باید اعالم کند. پس ش��ما این تصمیم را 
اعالم کن. من به آقای دکتر جهانگیری گفتم 
آق��ای دکت��ر 4800 تومان اع��الم کن. وقتی 
آق��ای جهانگیری بلند ش��د که برود پرس��ید 
آق��ای رئیس جمهور اج��ازه می دهید 4500 
تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلس��ه به 
من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت 
اجازه بدهید 4300 تومان بگویم. آقای رئیس 
جمهور گفت نه به هیچ وجه از 4200 تومان 
باالتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر 
من همان 3800 تومان است، اما چون دیدم 
اکثریت این را می گویید، گفتم تابع نظر شما 

باشم.«

سکوتی از جنس خیانت 
 کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
صحب��ت های اخی��ر رئیس کل اس��بق بانک 
مرکزی  به یک نکته کلیدی و مهم اشاره می 
کنند و آن چیزی نیس��ت جز اینکه این قبیل 
اظهارات متولیان نمی تواند ردی از تصمیمات 
غلطی که درزمان مس��ئولیت آنها گرفته شده 
اس��ت پاک کند  و اگر این افراد به مشکالت و 
تصمیماتی که مصوب شد اعتراضی داشتند و  
دلشان برای این مملکت و کشور می سوخت 
در همان زمانی که تکیه بر مسند داشتند باید 
اعتراض��ات خود را ثبت می کردند نه حال که 
شیرازه  بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار 
ارز از هم تنیده شده  ؛ در مصاحبه های پی در 
پی از مخالفت هایی می گیوند که در برابر آن 
سکوت کردند . سکوتی که از دید کارشناسان 
و تحلیلگران چیزی کمتر از خیانت به اقتصاد 

و بازارهای اقتصادی کشور ندارد. 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  17 تیر 1399  شماره 5346 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
مطرح کرد؛

تحقق ۱۰۱ درصد درآمدهای 
پیش بینی شده مالیاتی در سال ۹۸

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، در 
پیام تبریک خ��ود به مناس��بت روز مالیات 
از تحقق 101 درص��د درآمدهای پیش بینی 

شده مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
 امیدعلی پارسا با تاکید بر اهمیت نظام مالیاتی 
کشور، تاکید کرد: اصالح نظام درآمدی دولت، 
ب��ه عنوان یک��ی از محورهای مهم و اساس��ی 
اقتصاد مقاومتی، کاهش حداکثری وابستگی به 
درآمدهای نفتی و اتکای فزاینده بودجه کشور 
به درآمدهای پایدار و درون زای مالیاتی است.  
پارس��ا گفت: نظام مالیاتی ایران، سال گذشته 
با وجود همه فش��ارهای ناش��ی از تحریم های 

ظالمان��ه، موفق ش��د رک��وردی از خود بجای 
گذاشته و با تالش همکاران سازمان و همچنین 
همراهی مودیان، حدود 101 درصد درآمدهای 

مالیاتی پیش بینی شده را محقق کند. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
به رویکرد جدید این سازمان با عنوان »وصول 
با اصول«، خاطر نش��ان ساخت: در حقیقت، 
سیاس��ت »وصول با اصول«، بر حرکت نظام 
مالیاتی در مسیر انصاف و عدالت و به عبارتی 
وصول مالیات بیشتر از دهک های باالی جامعه 
و اخذ مالیات متناسب با درآمد، سود، ثروت و 
مصرف از افراد تاکید دارد. امسال سازمان امور 
مالیاتی کشور بیشترین تعامل را با مودیان در 
چارچ��وب تمدی��د مواعد مقرر قانون��ی ارایه 
اظهارنام��ه و پرداخ��ت مالیات، بخش��ودگی 
جرای��م مالیاتی، ارای��ه خدم��ات مالیاتی به 
صورت الکترونیکی و غیره داشته که نشان از 
عزم جزم نظام مالیاتی برای حمایت از اشتغال 
و تحرک تولید درکش��ور اس��ت. وی در ادامه 
ب��ه توصیف نظام مالیاتی هوش��مند پرداخته 
و افزود: در س��ال گذش��ته، بخ��ش مهمی از 
درآمده��ای مالیاتی با بررس��ی ریزداده های 
مهم اقتصادی موجود در سامانه های اطالعاتی 
سازمان و ازمحل شناسایی فرارهای مالیاتی و 
همچنین شناسایی مودیان جدید محقق شد. 

  سازمان امور مالیاتی 

معاون   وزیر کار؛
2۰ شرکت تعاونی سهامی عام 

تشکیل شد
معاون امور تع��اون وزیر کار، تع��اون و رفاه 
اجتماعی از تش��کیل 20 ش��رکت تعاونی در 

قالب سهامی عام خبر داد.
محمدجعفر کبیری معاون ام��ور تعاون وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در مورد این که 
تاکنون چه تعداد شرکت های تعاونی سهامی 
عام تشکیل شده اند گفت:  تاکنون 20 شرکت 
تعاونی سهامی عام تشکیل شده اند که اولین 
این شرکت ها نیز به نام شرکت بیمه تعاون در 
س��ال 93 در فرابورس پذیرفته ش��د؛ سرمایه 
اولیه این ش��رکت هنگام ورود ب��ه فرابورس 
28 میلی��ارد تومان بود و اکنون س��رمایه اش 
ب��ه بیش از 150 میلیارد تومان افزایش یافته 

اس��ت. وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که چ��ه زمانی ش��رکت های س��رمایه گذاری 
اس��تانی س��هام عدالت وارد بورس می شوند، 
گفت: این امر از اختیارات شورای عالی بورس 
است که هم تعیین کند سرنوشت شرکت های 
تعاونی شهرستانی سهام عدالت چه می شود و 
هم مشخص کند شرکت های سرمایه گذاری 

استانی چه زمانی وارد بورس می شوند.
مع��اون امور تع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین گفت: شرکت های سرمایه 
گذاری استانی که از تجمع شرکت های تعاونی 
شهرستانی عدالت تشکیل شده اند، باید منتظر 
باش��ند که ش��ورای عالی بورس چ��ه زمانی 

تصمیم می گیرد که آنها وارد بورس شوند.
کبیری همچنین در مورد این که 2 میلیون 
نفر از دارندگان کارت پرس شده سهام عدالت 
در س��امانه سازمان خصوصی سازی به عنوان 
سهامدار عدالت ش��ناخته نمی شوند تکلیف 
آنها چیست، اظهار داشت: باید منتظر باشیم 
مجلس ب��رای بازماندگان س��هام عدالت چه 
تصمیمی می گیرد و سازمان خصوصی سازی 
در این زمینه بررس��ی می کن��د. البته هنوز 
بررسی سازمان خصوصی سازی نهایی نشده 
اس��ت و در حال بررسی اس��ت و با توجه به 
مصوب��ه مجلس تکلی��ف بازماندگان س��هام 

عدالت مشخص می شود. فارس

 گزارش تخلف اپراتورها به 
سازمان حمایت

دو اپراتور موبایل گران فروشی 
کردند

 درحالی ک��ه پیش از این عنوان ش��ده بود 
افزای��ش تعرف��ه ای در بس��ته های  اینترنتی 
اپراتوره��ای هم��راه صورت نگرفت��ه، معاون 
وزی��ر ارتباطات اع��الم کرد گرانفروش��ی و 
افزای��ش 100 درصدی تعرفه اینترنت در دو 
اپراتور موبایل، به سازمان حمایت و تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
در روزه��ای گذش��ته، کارب��ران در فض��ای 
مجازی از افزایش قیمت بسته های اینترنتی 
در اپراتوره��ای همراه خب��ر داده و اعتراض 
کردند. این موضوع منجر به واکنش حس��ین 
فالح جوش��قانی -رئی��س س��ازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی- ش��د که اعالم 
ک��رد: باالبردن قیمت در برخ��ی اپراتورهای 
تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع 
کرونا وابس��تگی بیش��تری به فضای مجازی 
پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول اس��ت 

و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده.
او همچنین با اشاره به مصوبه 266 کمیسیون 
تنظی��م مق��ررات ارتباطات گفت: براس��اس 
 )SMP( ای��ن مصوب��ه اپراتورهای مس��لط
ب��رای تغییر تعرفه ه��ای عادی و تش��ویقی 
سرویس هایش��ان باید تایی��د رگوالتوری را 
دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت 
در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید 
رگوالتوری انجام شده، این افزایش قیمت ها 
برخالف مقررات بوده و تمامی قیمت ها باید 

به قبل بازگردد.
فالح جوش��قانی همچنین ش��ب گذشته بار 
دیگر به موضوع گران فروش��ی اپراتورها اشاره 
کرده و در توییتر نوشت: گرانفروشی و تخلف 
دو اپرات��ور موبای��ل، در م��ورد افزایش 100 
درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و 
تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر 
پولهای مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان 
پروانه هم در انتظار آنهاس��ت. هفته  آتی هم 
کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات 

و پیامک را بررسی خواهد کرد. ایسنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران از 
افزایش 11 برابری س��رمایه بانک رفاه کارگران خبر داد 
و گفت: قرار شد بخش��ی از بدهی مسجل شده دولت به 

تأمین اجتماعی پرداخت شود.
  محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   
اعالم کرد: قرار شد بخشی از بدهی مسجل شده دولت به 
تأمین اجتماعی پرداخت ش��ود که منتظر مصوبه هیأت 
دولت هس��تیم و می��زان آن نیز بعد از تصویب در هیأت 

دولت مشخص می شود. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی همچنی��ن گفت: با 
واگذاری 10 درصد از سهام شستا در بورس، ارزش بازار 
10 درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار این شرکت 
نی��ز از 150 ه��زار میلیارد تومان ب��ه 260 هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت. 
تیرم��اه 99  ش��ریعتمداری همچنی��ن گف��ت: در 11 
بزرگترین هلدینگ س��یمانی کش��ور از زیرمجموعه های 
تأمین اجتماعی به ارزش 23 هزار میلیارد تومان عرضه 
اولیه ش��د که در ای��ن عرضه اولی��ه 4.5 میلیون نفر از 
هم وطنانمان ش��رکت کردند و به هر فرد تا س��قف 500 
هزار تومان س��هام از بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور 

رسید. 
وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی 
می ش��ود که یکی از اقدامات زیربنایی افزایش س��رمایه 
بانک رفاه کارگران اس��ت که س��رمایه این بانک که در 

خدم��ت کارمندان و بازنشس��تگان تأمین اجتماعی قرار 
دارد، از 200 میلی��ارد تومان ب��ه 2 هزار و 200 میلیارد 
تومان افزایش می یابد و تس��هیالتی که به بازنشستگان 

پرداخت می شود نیز افزایش خواهد یافت. 
وی همچنین گفت: برای خدمات بهتر به بازنشس��تگان، 
بیمه های تکمیلی بازنشس��تگان توس��عه پی��دا می کند 
و باش��گاهی ب��رای بازنشس��تگان فراه��م می ش��ود که 
بازنشس��تگان بانک رفاه را از آن خود بدانند و مشکالت 

مالی آنها با تسهیالت این بانک برطرف شود. 
ش��ریعتمداری ای��ن را هم گف��ت که براس��اس طرحی 
س��االنه تا س��قف 50 میلیون تومان تسهیالت خرید به 
بازنشستگان با اقس��اط 36 ماهه و سود 15 درصد اعطا 
می شود تا قش��ر بازنشسته ش��رایط مطلوب تری از نظر 

زندگی پیدا کنند.
وی همچنین گفت: قرار اس��ت با مصوب��ه هیأت امنای 
س��ازمان تأمین اجتماعی، امس��ال برای ب��ار دوم برخی 
از م��وارد جنبی حق��وق بازنشس��تگان را افزایش دهیم 
تا قدرت خرید بازنشس��تگان تقویت شود و این افزایش 
موارد غیر از حقوق بازنشس��تگان امسال برای دومین بار 

اجرا می شود.
وزیر تعاون همچنین گفت: در راس��تای همسان س��ازی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، تالش برای ارتقای 
حداق��ل مصوب��ه بازنشس��تگان تأمین اجتماع��ی انجام 

می شود. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد؛

 پرداخت ساالنه 50 میلیون تومان تسهیالت خرید به بازنشستگان
مدی��ر ملی طرح تکاپ��و گفت: در ح��ال حاضر برای هر 
کیلو زعفران ایرانی تنها 300 دالر پرداخت می کنند اما 
همان خریداران در بازارهای جهانی، زعفران را به قیمت 

هر کیلوگرم حداقل 7000 دالر می فروشند.
رضا تازیکی   با بیان اینکه قیمت زعفران صادراتی ایران 
از 4000 دالر در 10 س��ال پیش به 300 دالر در س��ال 
99 رسیده اس��ت، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون هر 
کیلوگ��رم زعفران صادراتی ایران به ط��ور میانگین بین 

300 تا حداکثر 400 دالر صادر می شود.
مدیر ملی طرح تکاپو )توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار( 
اضافه کرد: این در حالی اس��ت که در سال های 1388 تا 
1390، ه��ر کیلوگرم زعفران ایرانی بین 4000 تا 5000 
دالر صادر می ش��د. از طرفی، قیمت نهایی خرده و عمده 
فروش زعفران در بازارهای جهانی از سال 1390 تاکنون 
بی��ن 5 تا 7 هزار دالر در هر کیلوگرم زعفران بوده و هیچ 

تفاوتی در قیمت نهایی زعفران اتفاق نیفتاده است.
تازیک��ی ادام��ه داد: در واقع، با افزای��ش قیمت دالر در 
داخل کشور، قیمت زعفران صادراتی کشور کاهش یافته 
است؛ یعنی بازار جهانی و خریداران خارجی زعفران که 
8 س��ال پیش حاضر بوده اند ب��ه ازای هر کیلو زعفران، 
6000 دالر پرداخت کنند، در حال حاضر برای هر کیلو 
زعفران ایرانی تنها 300 دالر پرداخت می کنند اما همان 
خری��داران در بازارهای جهان��ی، زعفران را به قیمت هر 
کیلوگ��رم حداق��ل 7000 دالر به فروش می رس��انند و 

س��ودی در حدود 6700 دالر در هر کیلو زعفران نصیب 
واس��طه یا فروش��نده نهایی زعفران در خارج از کش��ور 
می ش��ود. به گفته وی مصرف کننده نهایی در بازارهای 
بی��ن الملل��ی زعفران ایران��ی را به قیمت ه��ر کیلوگرم 
باالی 100 میلیون توم��ان دریافت می کند، در حالیکه 
هر کیلوگرم زعف��ران در ایران به زحمت به 10 میلیون 
تومان می رس��د. در واقع س��ود اصلی زعف��ران ایران به 

جیب دالالن بین المللی زعفران می رود.
تازیکی ادامه داد: یک��ی از مهم ترین دالیل این موضوع، 
آن اس��ت که عمده خریداران خارجی زعف��ران ایرانی، 
در واقع ایرانیان خارج از کش��ور هس��تند که زعفران را 
از صادرکنن��دگان این محصول به ص��ورت ریالی خرید 

می کنند.
این مقام مس��ئول گفت: تدبیر و سیاس��ت گذاری برای 
رفع این مش��کل از آنجا دارای اهمیت اس��ت که فروش 
زعف��ران به ص��ورت دالری و به قیمت ه��ای واقعی، اوالً 
موجب افزایش چشمگیر قیمت و ارزش زعفران صادراتی 
کشور به میزان حداقل 10 برابر فعلی می شود و از طرفی 
موج��ب افزایش ارزش و س��ود در تم��ام زنجیره ارزش 
زعف��ران از مزرعه تا صادرات خواهد ش��د، به طوری که 
میزان سودآوری هر بخش از زنجیره ارزش زعفران بیش 
از 8 براب��ر ش��ده و ضمن افزایش ارزآوری برای کش��ور، 
موجب اشتغال بیش��تر، رونق و افزایش سطح معیشت و 
رفاه کشاورزان و فعالیت این زنجیره خواهد شد. مهر 

مدیر ملی طرح تکاپو  مطرح کرد؛

فروش زعفران ایرانی در بازارهای جهانی به قیمت  ۷000 دالر

سیاست روز ناگفته های رئیس کل اسبق بانک مرکزی را بررسی می کند؛

سکوتی از جنس 
خیا نت   


