
پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه 
کارگران به مناسبت شصتمین سالروز 

تأسیس بانک
ــماعیل للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران  اس
ــصتمین  ــرداد ماه، در پیامی ش ــبت 27 م به مناس
سالروز تأسیس این بانک را تبریک گفت.به گزارش 
ــط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این  رواب
ــت و هفتم مرداد ماه  ــت:فرا رسیدن بیس ــرح اس ش
ــیس بانک مردمی و ارزش آفرین رفاه  ــالروز تأس س
ــما بزرگواران  کارگران را صمیمانه محضر یکایک ش
ــرمایه های بانک هستید، تبریک  که اصلی ترین س
عرض می نمایم.در شصت سال پیش و در چنین روز 
ــان و مردمی  مبارک و ماندگاری، نهالی خدمت رس
ــته شد و هم اینک به لطف و توفیق الهی و در  کاش
چتر حمایت، همراهی، اعتماد و وثوق شما مشتریان 
فرهیخته همچون درختی تنومند، ستبر و ریشه دار 
گشته و بر آن است تا با ارائه خدمات نوین، رقابتی، 
با کیفیت و در شأن و منزلت مشتریان و ذی نفعان، 

پاسدار شش دهه همراهی باشد.
ــتیبانی و حمایت های  اینک که به حمد الهی و پش
ــتریان ارجمند و  ــهامداران محترم، مش بی د ریغ س
تالش و مساعی مستمر پرسنل خدوم و زحمتکش 
بانک، به عنوان نهادی خدمت رسان و خوشنام در 
ــور شناخته می شویم، بر آنیم تا با  نظام بانکی کش
ــدس الهی و همچنین  ــتعانت از ذات اق توکل و اس
ــتمر و اهتمام زایدالوصف، عرصه مقدس  جهد مس
ــانی را بیش از گذشته فراخ و گسترده  خدمت رس
ــت فناوری های نوین و نوظهور  ــازیم و با کاربس س
عرصه بانکداری، تجهیز بیش از پیش زیرساخت ها 
ــتن کارکنان به  با تکنولوژی های روزآمد و نیز آراس
ــدار همراهی و  ــرفته، پاس ــت دانش روز و پیش زین
ــتریان باشیم و بتوانیم بیش از گذشته  وفاداری مش

رضایت عموم ذی نفعان را برآورده سازیم.

»رونق تولید« و »جهش تولید«، محور 
جوایز بانک ملی 

ــش تولید«  ــق تولید« و »جه ــه »رون ــک ب     کم
ــاب های  ــنواره حس ــز چهل و یکمین جش در جوای
ــی ایران نیز نمود  ــنه پس انداز بانک مل قرض الحس

پیدا کرده است.
ــی بانک ملی ایران، در این  به گزارش روابط عموم
ــاب و یا  ــن مهلت افتتاح حس ــنواره که آخری جش
ــرکت در آن پایان مرداد  تکمیل موجودی برای ش
ماه سال جاری است، مجموعه ای از جوایز »ایرانی« 
ــت.99 کمک هزینه خرید  ــده اس در نظر گرفته ش
واحد مسکونی هر یک به مبلغ 1000 میلیون ریال 
بزرگترین جایزه شرکت کنندگان در این جشنواره 
است که عالوه بر کمک به خانه دار شدن آنها، می 
ــکن  تواند کمکی هر چند کوچک به رونق بازار مس
ــودروی داخلی  ــد.299 کمک هزینه خرید خ باش
ــغ 700 میلیون ریال، 1399 کمک  هر یک به مبل
ــک به مبلغ 200  ــه خرید کاالی ایرانی هر ی هزین
ــک هزینه خرید صنایع  میلیون ریال و 1399 کم
ــون ریال از دیگر  ــتی هر یک به مبلغ 10 میلی دس
ــی است که همه آنها به نوعی  جوایز این قرعه کش

کمک به تولید داخل است.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
تصویر بانک های سنتی به طور کامل 

تغییر می کند
ــها  ــاره به تالش ــل بانک ایران زمین با اش مدیرعام
ــال و  ــه س ــه ریزی های صورت گرفته در س و برنام
ــته گفت: ما به عنوان اولین بانک در ایران  نیم گذش
ــتیم. آنچه  به اجرای بانکداری دیجیتال نزدیک هس
ــالهای گذشته به عنوان چشم انداز بانک ایران  در س
ــت.به گزارش  ــرح بود، در حال تحقق اس زمین مط
روابط عمومی: عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک 
ــاره به تالش ها و برنامه ریزی های  ایران زمین با اش
صورت گرفته در سه سال و نیم گذشته حول محور 
بانکداری دیجیتال در این بانک گفت: به عنوان اولین 
بانک در ایران در شرف اجرای بانکداری دیجیتال به 
ــتیم. آنچه در سال های گذشته  صورت پایلوت هس
ــران زمین مطرح بود،  ــم انداز بانک ای به عنوان چش
ــعید که همواره در حوزه  در حال تحقق است.پورس
های بانکداری الکترونیک و دیجیتال فعالیت داشته، 
ــاند.  ــرانجام خواهد رس حال آزمون دیگری را به س
ــل و عضو هیات  ــعید، مدیرعام ــد پورس عبدالمجی
ــابق براین به  ــت. وی س مدیره بانک ایران زمین اس
عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تجارت 
الکترونیک پارسیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت داده پردازی بانک پارسیان، معاون مدیرعامل 
ــرح و برنامه و همچنین  ــیان در امور ط ــک پارس بان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بهسازان ملت 

مشغول به فعالیت بوده است.
ــق بانکداری  ــران زمین تحق ــک ای ــل بان مدیرعام
ــت: هنوز مفهوم  ــت و گف دیجیتال را نزدیک دانس
ــای آن در  ــال و اجرای فرآینده ــداری دیجیت بانک
ــتریان برای  ــات به مش ــعب و ارائه خدم ــطح ش س
ــاختار  ــور س ــیاری از فعاالن عرصه بانکی کش بس
ــی ندارد، اما بانک ایران زمین به عنوان اولین  اجرای
ــور، با برنامه ریزی های صورت  بانک دیجیتال کش
گرفته در سال های گذشته و مشخص کردن نقشه 
راه در مرحله تبدیل شدن به اولین بانک دیجیتال 
است و به زودی از اجرایی شدن بانکداری دیجیتال 

رونمایی خواهیم کرد.
پورسعید با بیان این نکته که چشم انداز بانکداری 
در ایران با توجه به رشد و توسعه این صنعت تغییر 
ــده بانکداری و  ــرد: باید آین ــد کرد، اظهار ک خواه

صنعت مالی را دوباره بازنگری کنیم. 

اخبار گزارش

ــده از سوی متولیان  ــاس  آمار و اطالعات منتشر ش  براس
ــاالنه معادل 9۸7 هزار میلیارد  ــازمان برنامه و بودجه،س س
ــوخت، کاالهای  تومان پرداختی  در حوزه های مختلف  س
ــم    بیش از  ــورت میگیرد که ازاین رق ــی و دارو ص اساس
900 هزار میلیارد ؛600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی 
ــه بیش از 200  ــتقات آن اختصاص دارد ک ــت و مش و نف

هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. 
 رقم بیش از 200 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین و توزیع 
ــایه   ــورهای همس ناعادالنه آن ، قاچاق بی رویه آن به کش
ــاند تا دولت  در کنار نبود نظارت دقیق کار را به جایی رس
ــم و دهم را در  پیش  ــار دیگر نهضت دولت نه ــم ب دوازده
ــردن آن تن داد.  طرحی که  ــهیمه بندی ک گرفت و  به س
ــاس و  نادرست بود  درابتدای روی کارآمدن طرحی بی اس
ــید  متوجه  اما به دولت دورازدهم به میانه های راه که رس
ــد این چرخ پیش از این  اختراع شده و نیازی به اختراع  ش

مجدد آن نیست. 
اگر چه  با گذشت بیش از 10 ماه همچنان حرف و حدیث 
ــر گران شدن یک شبه بنزین  و تبعات منفی ناشی  ها برس
از آن به طرح اجرا شده  وجود داشته و دارد  اما بی عدالتی 
در توزیع بنزین  علی رغم  سهمیه بندی شدن آن کار را به 
جایی رسانده  که نمایندگان مجلس هم به آن ورود کردند 
ــد را جایگزین این طرح  ــدد برآمدند تا طرح جدی و  در ص

کنند تا حداقل رعایت عدالت الزم را داشته باشند. 

پیدا و پنهان جزئیات یک طرح 
داستان شکل گیری این طرح از آنجا نشات گرفت که مقرر 

ــتفاده کرده  ــد تا افراد فاقد خودرو هم از یارانه انرژی اس ش
ــخنگوی  ــود.این موضوع را س ــتری رعایت ش و عدالت بیش
کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرده و با بیان جزئیات طرح 
ــهمیه بندی بنزین، می گوید:»  جدید مجلس برای تغییر س
آنچه در این طرح هم اکنون در مجلس دنبال می شود استمرار 
وضعیت فعلی قیمت گذاری بنزین است و تغییری در آن رخ 
نخواهد داداما در صورتی که طرح جدید سهمیه بندی بنزین 
به تصویب نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن 
ــهمیه بندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و  را تأیید کند س

کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.
ــیون انرژی مجلس در این طرح  به گفته سخنگوی کمیس
مقرر شده، افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوارهایی که 
ــودرو ندارند در یک نظام عادالنه تر از یارانه انرژی بنزین  خ
بهره مند شوند و از آنجایی که طبق آمار بیش از ۵0 درصد 
خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند  و حتی برخی از آنها 
ــتگاه خودرو دارند؛ بنابراین عادالنه نیست  بیش از یک دس
ــودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش  که افرادی که خ

محروم باشند.
ــه به حفظ میزان  ــن نماینده مجلس میگوید: » با توج  ای
مصرف بنزین در کشور، و محاسبات انجام شده احتماالً به 
هر کد ملی 7 دهم تا ۸ دهم لیتر در روز اختصاص می یابد 
ــت خانوار  ــه به ازای هر فرد بر روی کارت بانکی سرپرس ک
ــارژ می شود و اگر آن ها سهمیه خود را استفاده کردند از  ش
ــتفاده  ــهمیه اس یارانه انرژی بهره بردند و اگر هم از این س
نکرده و یا به صورت ناقص استفاده کردند می تواند در یک 

سامانه ای سهمیه خود را به دیگران واگذار کنند.«
ــده در سامانه در  ــر شده مقرر ش ــاس اطالعات منتش براس
ــده، قیمت واگذاری آن  به عنوان قیمت دوم  نظر گرفته ش
ــان  خواهد بود و اگر فرد تمایلی به  ــر 3 هزار توم بنزین،زی
ــهمیه در پایان ماه به  ــد این میزان س ــته باش فروش نداش
ــت تا دولت بتواند آن را صادر کرده و  دولت بازخواهد گش
از این طریق مابه التفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست 
ــت نحوه استفاده از  ــارژ کند تا خود افراد سرپرس خانوار ش
آن را مدیریت کنند.براساس این طرح ؛افراد فاقد خودرو از 

یارانه انرژی توزیعی هم استفاده خواهند کرد.

فاصله تا اجرا 
براساس اخبار و اطالعات منتشر شده این طرح تا سرمنزل 
اجرایی و قانونی شدن راه بس طوالنی دارداما  با این وجود 

نمی توان از مزایای و معایب آن گذشت و ندید گرفت. 
ــادی در واکاوری این طرح  ــان و تحلیلگران اقتص کارشناس
ــس در تالش  ــه نمایندگان مجل ــد که اینک ــن اعتقادن برای
هستند تا اختصاص سهیمه را به صورت فردی لحاظ کنند 
و کد ملی هر فرد مبنای پرداخت باشد خود یک گام رو به 
ــه تا پیش از این درمورد  ــت ک جلو برای اجرای عدالتی اس
بنزین و توزیع آن در کشور وجود نداشته است ؛هرچند که 
ــت  تنها 20 لیتر به هر فرد اختصاص  دراین طرح قرار اس
ــد در حالی که در حال حاضر به هر خودرو دارای کارت  یاب

سوخت ماهانه 60 لیتر اختصاص می یابد. 
ــی  و مثبت در اجرای  ــان و تحلیلگران نکته اصل کارشناس
طرح را اجرای عدالت برشمرده و معتقدند این روش نسبت 
به روش کنونی این مزیت را  دارد که در طرح قبلی اقشار 
ــتری می گرفتند اما با این طرح همه  پر درآمد ،یارانه بیش

مردم به عدالت و یکسان ازآن بهره مند می شوند .
ــه ناگفته نماند که آنچه نمایندگان امروز به عنوان یک  البت
طرح جدید روانه بهارستان کردند،طرحی است که تا پیش 
ــس هم عنوان  و  ــوی مرکز پژوهش های مجل ــن از س ازای
پیشنهاد شده بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.طبق طرح 
مرکز پژوهش های مجلس مقرر بود  به هر فرد 30 لیتر  

ــن تخصیص یابد و  در مقابل قیمت بنزین هم افزایش  بنزی
یابد و  اگر فردی تمایل به استفاده نداشت  با اعتبار آن می 
ــتند نسبت به پرداخت قبوض و یا کرایه حمل و نقل  توانس
ــهری و یا خرید کاالی ایرانی اقدام کنند.این طرح  درون ش
ــل بزرگی به نام گرانی مجدد بنزین روبرو  اگر چه با  معض
ــا توجه به تورم موجود و  ــت تا حدودی ب بود اما می توانس

مشکالت پیرامون آن ،نسبت به اجرای عادالنه توزیع بنزین 
و از همه مهمتر  کاهش قاچاق آن منتهی شود.

اگر چه امروز این طرح به شکل و شمایل دیگری توسط در 
ــت اما  ابهامات پیش  مجلس  در حال پیگیری برای اجراس
ــت که مرکز پژوهش  روی آن  به مراتب بیش از طرحی اس

های مجلس ارایه کرد. 
ابهاماتی از این دست که سامانه که بناست درآن نسبت به 
ــه مبنا فعالیت خواهد کرد  ــود برچ خرید و فروش اقدام ش
ــن درآن به چه  ــذاری برای فروش بنزی ــوه قیمت گ و  نح
ــکل خواهد بود. به عنوان مثال کارشناسان وجود هسته  ش
ــرایطی  معامالت بورس را مدنظر قرار داده و میگویند در ش
که تنها ۸۵0 هزار نفر در یک روز اقدام به معامله می کنند 
هسته معامالت مدام  با مشکل روبروست حال با این تصور 
که ۸0 میلیون ایرانی در نظر داشته باشند تا از طریق این 
ــامانه اقدام به داد و ستد سهمیه بنزین خود کنند و  به  س

خوبی این معامالت به سرمنزل مقصور برسد. 

چالش های از جنس فنی 
ــا اجرا طرح فاصله زیادی  ــا این حال طرح مجلس هنوز ت ب
دارد و این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی 
ــیاری  ــت. اجرای این طرح از طرفی مزایای بس ــتر اس بیش
ــز دارد؛ به عنوان مثال راه اندازی  دارد؛ اما معایبی جدی نی
سامانه خرید و فروش بنزین و قیمت گذاری آن و همچنین 
ــت که  ــد صرف کاالهای ایرانی یکی از موضوعاتی اس خری
ــای جدی روبرو  ــرح را می تواند با چالش ه ــرای این ط اج
ــان البته مساله آمادگی دولت را هم مدنظر  سازد.کارشناس
قرار داده و معتقدند متولیان توان تامین بیش از 60لیتر را 
ــد به اینکه به هر فرد بنا باشد 20 لیتر  هم ندارند چه برس

تخصیص یابد. 
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه خواستار شد ؛
 تعیین سقف سود برای اوراق نفتی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 
ــورای هماهنگی سران سه قوه درباره  هر تصمیمی در ش
ــود، در نهایت باید به  طرح گشایش اقتصادی گرفته ش
مجلس بیاید، گفت: اگر دولت می خواهد تعهد و تضمینی 
برای حداقل سود بدهد باید یک سقف برای سود هم در 
ــی سود نبرد. جعفر قادری  نظر بگیرد تا مازاد از آن کس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به طرح دولت برای گشایش اقتصادی )پیش 
فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی( گفت: 

ــان کردند مبتنی بر پیش  ــی که رئیس جمهور بی طرح
ــکه نفت و تحویل آن در  فروش حدود 200 میلیون بش
ــکاالت جدی است که باید در  ــال آینده دارای اش دو س

مجلس بررسی شود.
ــورای هماهنگی سران سه  وی افزود: هر تصمیمی در ش
ــه مجلس بیاید و این  ــود در نهایت باید ب قوه گرفته ش
ــران هم بر آن تاکید شده  ــه شورای س موضوع در جلس
است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: 
در شورای هماهنگی سران سه قوه صرفا بر روی کلیات 
بحث شده است و تصمیمی در خصوص اجرای طرح در 

این شورا گرفته نشده است.
ــاره به ایرادات طرح اوراق سلف نفتی خاطر  قادری با اش
نشان کرد: اگر قرار باشد بر اساس طرح دولت، پول نفت 
ــی برود و دولت  ــده به جیب دولت فعل پیش فروش ش
ــاری کند اما دولت بعدی  ــی هم آن را خرج امور ج فعل
ــته باشد، این  ــید درآمدی از نفت نداش در موعد سررس
ــاره به دیگر اشکاالت  موضوع ایراد جدی دارد. وی با اش
ــایش اقتصادی گفت: همچنین اگر قیمت ارز  طرح گش
ــد سود زیادی نصیب  ــته باش و نفت افزایش زیادی داش
ــایر بازارها را با  ــود و این امر س ــداران اوراق می ش خری

مشکل مواجه می کند. فارس

وزیر جهاد کشاورزی
شورای عالی خاک تشکیل شود

ــس جمهور  ــه ای به رئی ــاورزی در نام ــر جهاد کش وزی
ــورای عالی خاک به ریاست حسن  ــتار تشکیل ش خواس

روحانی رئیس جمهوری شد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به 
ــن روحانی، رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خاک  حس
ــاورزی و محیط  ــتر اصلی کش به عنوان ثروت ملی و بس
ــت و انجام فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای  زیس
برخوردار است، اظهار کرد: چنانکه در رهنمودهای مقام 
ــم رهبری به عنوان »قضیه ای مهم تر از آب« از آن  معظ

یاد شده و حضرتعالی نیز آن را به عنوان »اولین سرمایه 
بسیار بزرگ« ذکر نموده اید.

این نعمت خدادادی در مقیاس عمر بشری تجدید ناپذیر 
ــی از تخریب و  ــده و آسیب های شدید ناش محسوب ش
آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، 
ــی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و …  کاهش مواد آل

این منبع پایه را دچار چالش جدی نموده است.
ــبختانه با تصویب  ــت: خوش ــه این نامه آمده اس در ادام
ــط جنابعالی و  ــون حفاظت از خاک و ابالغ آن توس قان
ــاک توجه ویژه  ــایر قوانین و مقررات ذی ربط، به خ س
ــتگاه های اجرایی  ــذول و وظایف و تکالیفی برای دس مب

مختلف در مورد خاک تعیین شده است.
ــاورزی با اشاره به این که موضوع خاک و  وزیر جهاد کش
ــت، از رئیس  بهره برداری از آن، موضوعی چندوجهی اس
جمهور تقاضا کرده است: به منظور هماهنگی بیشتر برای 
تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از 
خاک، شورای عالی خاک به ریاست حضرتعالی و عضویت 
برخی از اعضای هیأت دولت، نمایندگان و صاحب نظران 
مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارتخانه تشکیل شود 
تا سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت در این امر بر عهده 

داشته باشد.  وزارت جهاد کشاورزی

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز تبعات اختصاص بنزین به هر فرد را بررسی می کند؛

پیدا و پنهان طرح بنزینی  
مجلس

 براس���اس آم���ار و اطالع���ات موجود متوس���ط 
مصرف سوخت در خودروهای اروپایی را ۴.۴ لیتر در 
هر ۱۰۰ کیلومتر است اما این رقم در ایران در بهترین 
حال���ت، ۷.۸ لیت���ر در ۱۰۰ کیلومت���ر اس���ت . باای���ن 
تفاس���یر مصرف س���وخت درایران سه برابر میانگین 
جهانی و ۵ برابر میانگین کشورهای پیشرفته انرژی 

مصرف می کند.  

در حالی در چند ماه گذشته هیچ کاالی همراه مسافری 
ــت که با  ــده و دپو مانده اس در مناطق آزاد ترخیص نش
ــه هنوز وزارت صنعت،  وجود پیگیری های صورت گرفت
ــهمیه ارزی مورد  ــارت در رابطه با ابالغ س ــدن و تج مع

توافق اقدامی انجام نداده است.
ــش فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد هفت گانه  از مدتی پی
ــبت به انباشت کاالها و  ــم نس به ویژه در منطقه آزاد قش
عدم ترخیص از گمرک گله هایی را مطرح کرده و خواستار  
رسیدگی به وضعیت موجود شدند. این کاالها همان کاالی 
ــاس مصوبه هیات وزیران  ــافر هستند که براس همراه مس
ــافر و براساس سهمیه بندی  تحت عنوان کاالی همراه مس
ــود امکان ورود به مناطق آزاد و عرضه در  که انجام می ش
ــت  ــق را دارند، این در حالی اس ــگاه های این مناط فروش
ــدت گرفتن تحریم ها و  ــال 1397 و با ش که از ابتدای س
ــد و کنترل نظام ارزی، هیات وزیران  لزوم حمایت از تولی
کارگروهی با حضور نمایندگان تام االختیار  بانک مرکزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی با 
مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و در ابتدای هر 
سال فهرست و سهمیه ارزی کاالی همراه مسافر را تعیین 

و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابالغ کند.

ــال با وجود این که کمیته مربوطه با حضور  اما برای امس
نمایندگان دستگاه ها در رابطه با تعیین سهمیه به توافق 
ــیده و  ۴۵0 میلیون دالر را به تصویب رسانده است،  رس
هنوز این مصوبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــورای عالی مناطق آزاد ابالغ نشده و در  جهت اجرا به ش
ــه آن حجم زیادی از کاال در این مناطق بالتکلیف  نتیج
ــئوالن مناطق آزاد  ــور که مس ــت. آن ط باقی مانده اس
ــت شده به  می گویند حل و فصل موضوع کاالهای انباش
ــتگی دارد که  ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بس
ــا وجود پیگیری های صورت گرفته در این باره  تاکنون ب
ــت. چندی پیش خرمالی مدیر  ــده اس اقدامی انجام نش
ــعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد  در  توس
این باره گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال حتی یک ریال 
ــافر به مناطق آزاد وارد نشده و فعال  از کاالی همراه مس
ــت، در حالی که اگر وزارت صمت فهرست  دپو مانده اس
ــه را که به توافق و امضای نمایندگان تام االختیار  مربوط
ــده از سوی هیات وزیران رسیده  دستگاه های تعیین ش
ــریع در ترخیص این کاالها  ــالغ کند، به طور حتم تس اب
صورت گرفته و فعاالن اقتصادی نیز از وضعیت نامناسب 

موجود خارج خواهند شد. ایسنا 

ــناس اقتصادی با بیان اینکه اوراق سلف ارزی  یک کارش
ــت تفاوت دارد، گفت: منظور دولت از  با پیش فروش نف
ــایش اقتصادی پیش فروش ارزی نفت است که این  گش
کار به نوعی پیش خور کردن درآمد دولت بعدی است.

مهدی موحدی با بیان اینکه طرحی که رئیس جمهور در 
ــورای عالی هماهنگی سران قوا تحت عنوان گشایش  ش
ــتوانه نفت  ــادی ارائه کرد، بحث اوراق ارزی با پش اقتص
ــلف  ــلف موازی، گفت: فروش اوراق س بود و نه اوراق س
موازی با نفت را در گذشته نیز تجربه کرده بودیم و کار 
ــت. این اوراق حتی قرار بود روز گذشته در  جدیدی نیس
ــید دوساله و با سود 1۸ الی 19  ــر رس بورس انرژی با س
درصد بدون پرداخت دوره ای عرضه شود که تامین مالی 
ــرکت ملی نفت شامل برخی از  پروژه های سرمایه ای ش
پاالیشگاه ها، احداث خطوط لوله نفت برای بندر جاسک 

و بهرگان و … از طریق آن انجام شود.
ــام آن را دارد،  ــه دولت قصد انج ــه داد: کاری ک وی ادام
ــت یعنی قرار  ــتوانه نفت اس ــا پش ــروش اوراق ارزی ب ف
ــا و کاهش تحریم ها و  ــد پایان بحران کرون ــت به امی اس
در نتیجه افزایش تقاضای نفت به شکل بشکه ای اوراقی 
ــود و در سررسید  ــر ش برای فروش نفت به مردم منتش

ــورت می گیرد اگر قیمت نفت و دالر  که فروش نفت ص
مجموعاً ارزش اوراق را پایین آورده بود، این اوراق بیمه 
ــتر شده بود نیز  ــود و اگر بیش ــوند و ضرر پرداخت ش ش
دولت به سود مردم کار کرده است. بنابراین اوراق ارزی 
ــد ارز در اختیار مردم را جمع کند و مابه ازای  می خواه

ریالی آن وارد اقتصاد شود.
ــاره به محتوای طرح گشایش اقتصادی دولت،  وی با اش
ــک دارم که این طرح واقعاً گشایش  بیان داشت: من ش
ــور کردن نفت  ــه این کار به نوعی پیش خ ــد، چراک باش
است و وقتی شما برنامه ای برای مدیریت کشور ندارید و 
ــر بازار نفت و  برآوردی ندارید که این اوراق چه بالیی س

دولت آینده خواهد آورد، خطرناک خواهد بود.
موحدی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ــده است که سرعت تصمیم گیری را  سران قوا ایجاد ش
ــتیم که شورا کارهای بنیادین  باالتر ببرد. ما انتظار داش
ــه، ایجاد نظام  ــاختار بودج ــاختاری مانند اصالح س و س
ــی  مالیاتی و … را رقم بزند نه اینکه امور نیازمند بررس
کارشناسی را بدون بررسی ابعاد و تبعات آن، در دستور 
ــه نمونه کوچک این موارد، طرح  ــرار دهند که البت کار ق

گشایش اقتصادی دولت است. مهر 

عدم توافق بر سر سهمیه ارزی رقم زد؛ 

کاالهای وارداتی مناطق آزاد روی 
زمین ماند

کارشناسان مطرح کردند؛ 

پیش فروش ارزی نفت پیش خوری 
درآمد دولت بعدی 


