
 انجمن جهانی فوالد گزارش داد؛
پیشتازی ایران در عرصه جهانی در 

تولید آهن اسفنجی
 

 ای��ران ک��ه اکنون در 
تولید فوالد در  زمینه 
جایگاه دهم قرار دارد، 
انجمن  آمارهای  برابر 
جهانی ف��والد در پنج 
س��ال  نخس��ت  م��اه 
۲۰۲۰ در زمینه آهن 
اس��فنجی، ب��ه عنوان 
بزرگترین تولیدکننده معرفی ش��د. براساس اهداف 
کمی زنجیره فوالد قرار اس��ت، امسال میزان تولید 
آهن اسفنجی به ۳۳ میلیون تن برسد که تحقق این 
مهم زمینه مساعدی برای فراهم سازی تولید حداقل 

۳۰ میلیون تن فوالد را فراهم می سازد.
بررس��ی آمار عملکرد تولید آهن اس��فنجی در سال 
۱۳۹۷ برپایه داده های انجمن تولید کنندگان فوالد 
ای��ران، رقم ۲۶ میلی��ون و ۳۵۹ هزار تن را نش��ان 
می دهد که با رشد ۶ درصدی در سال ۱۳۹۸ به رقم 

۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن رسید.
ضمن اینکه در چهار ماهه نخس��ت پارس��ال میزان 
تولید آهن اس��فنجی به رقم ۴۰۵ هزار تن رس��یده 
بود. کارنامه صادرات آهن اسفنجی در سال های ۹۷ 
و ۹۸ نیز روند افزایشی را نشان می دهد، برپایه آمار 
مربوطه در س��ال ۹۷ حجم صادرات آهن اسفنجی 
برابر با ۵۳۳ هزار تن بود که با رشد ۷۷ درصدی در 

سال گذشته بالغ بر ۹۴۲ هزار تن شد.
میزان مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال گذشته 
به رقم ۲۶ میلیون و ۹۶۵ هزار تن رس��ید که رش��د 
چهار درصدی در مقایس��ه با سال ۹۷ که بالغ بر ۲۵ 
میلیون و ۸۲۶ هزار تن بود، نشان می دهد. بررسی 
وضعیت تولید آهن اس��فنجی ای��ران در بین تولید 
کنندگان این ماده گویای آن اس��ت، با وجود اینکه 
کشورمان در بحث تحریم ها بیشترین فشار از سوی 
دشمنان را متحمل شده،  در بیش از پنج ماه نخست 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی در جایگاه نخست تولید آهن 

اسفنجی جهان قرار گرفت.  
روابط عمومی س��ازمان ایمیدرو پی��ش از این اعالم 
کرد: برابر گزارش انجمن جهانی فوالد، ایران در ماه 
می ۲۰۲۰ توانس��ت با پشت سرگذاشتن هند، رتبه 
نخست تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم 
را در اختیار گیرد. عالوه بر این، پنج ماه نخست سال 
۲۰۲۰، ایران افزون بر ۱۲ میلیون تن آهن اسفنجی 
تولید کرد در حالی که تولید هند به ۱۱میلیون تن 

رسید.
یکی از مهمترین دالیل افزایش تولید آهن اسفنجی 
ایران، راه اندازی کارخانه های جدید آهن اس��فنجی 
در کش��ور اس��ت. در چه��ارم ش��هریورماه،  افتتاح 
همزمان سه طرح صنعتی و معدنی با دستور رییس 
جمه��وری در قالب پویش ملی »تولید، تداوم امید« 
آغاز ش��د که یکی از این س��ه طرح مربوط به تولید 
آهن اس��فنجی اردکان یزد با ظرفیت ۹۵۰ هزار تن 
بود که در کنار واحد کامیون کش��نده و شمش طال 
با س��رمایه گذاری بالغ بر دو هزار ۶۹۵ میلیاردتومان 
برای ۹۵۰ نفر به صورت مس��تقیم اشتغالزایی ایجاد 
کرد. بر اساس این گزارش ایران در ماه می میالدی، 
در عی��ن حال حدود ۵۰ درصد از تولید این ماده در 
جهان را در اختیار گرفت و در این مدت در مجموع 
در م��اه میالدی مورد اش��اره، ۵.۶ میلیون تن آهن 
اس��فنجی در جهان تولید شد که پس از کشورمان، 
هند با ۱.۵ میلیون تن تولید در رتبه دوم قرار گرفت. 
تولید این کش��ور با افت ۵۵ درصدی روبرو ش��د در 
حالی که ایران رشد ۷.۶ درصدی را کسب کرد. پس 
از هند، مصر، مکزیک و عربس��تان جای گرفتند که 
ب��ه ترتیب ۴۶۲هزار، ۳۹۰ هزار و ۳۴۲هزار تن آهن 
اسفنجی تولید کردند. تولید آهن اسفنجی تا ۲۲ ماه 
ژوئن امس��ال در جهان به ۳۲.۱ میلیون تن رس��ید 
که همچنان پس از ایران، کشورهای هند، مصر)۲.۲ 
میلیون تن(، مکزیک )۲.۰۵ میلیون تن( و عربستان 

)۱.۷ میلیون تن( قرار گرفتند.  ایرنا

اخبار گزارش

دوم تیرماه س��الجاری بود که معاون امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی  از متعادل شدت وضعیت تامین نهاده های دامی  
خبر داد و مدعی شد»با توجه به پیگیری های به عمل آمده 
از سوی مقام عالی وزارت و دستور صریح ریاست جمهور در 
تخصیص ارز مورد نیاز نهاده های وارداتی با همکاری بانک 
مرکزی پیش بینی می شود وضعیت تامین و عرضه نهاده ها 
در آینده نزدیک متعادل ش��ده و مشکالت تولیدکنندگان 

محصوالت دامی در این خصوص تعدیل می شود.«
صحبت های این مقام مس��ئول در شرایطی منتشر شد که 
تا پیش از آن نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوش��تی کش��ور با اعالم اینکه نهاده ه��ای دام و طیور به 
اندازه نیاز بازار توزیع نمی ش��ود و مرغداران مجبور هستند 
نهاده ه��ا را چندین براب��ر قیمت واقعی از ب��ازار آزاد تهیه 
کنند  گفت:»اگر مش��کل تامین و توزیع نهاده ها حل نشود 
ممکن اس��ت مرغداران خسارت ببینند و اقدام به تعطیلی 
واحدهایش��ان کنند و از دولت نیز درخواست کرد که برای 
جلوگیری از آس��یب به تولید و ب��ازار مصرف تالش کند تا 

نهاده ها با قیمت واقعی به دست تولیدکننده برسد.«
در ش��رایطی که متولیان در گی��رو دار وعده دادن آن هم 
پشت س��ر هم بودن ،باالخره با نابسامانی بازار مرغ و تخم 
مرغ این نگرانی ها به واقعیت پیوس��ت و  قیمت مرغ به۱۹ 

هزار تومان رسید. 
نای��ب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با اعالم 
اینکه قیمت مرغ گرم در بازار  ۱۹ هزا رتومان است مدعی 
ش��دکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به صورت 
غی��ر نقدی بین ۱۲ ه��زار و ۹۰۰ تا ۱۳ ه��زار تومان و به 
ص��ورت نقدی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان ت��ا ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان اس��ت و ا زآنجایی که قیمت تمام ش��ده تولید هر 
کیلوگرم مرغ زنده ب��ا توجه به تأمین بخش اعظم نهاده ها 
از ب��ازار آزاد ۱۴ ه��زار و ۵۰۰ تومان اس��ت بنابراین مرغ 
داران در ه��ر کیلوگرم تولی��د در حال حاضر ۲ هزار تومان 
زیان می کنند.  از س��وی دیگر رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
م��رغ تخم گذار تهران نی��ز از کاهش تولید تخم مرغ  خبر 
داده و اعالم کرده که  تاثیر س��وء افزایش قیمت نهاده های 

دامی بر بازار 

 تخم مرغ
چنین اتفاقی را رقم زده اس��ت. ب��ه گفته وی قیمت  تمام 
ش��ده هر کیلو تخم مرغ باالی ۱۱ ه��زار تومان وعرضه با 
نرخ های فعلی بیانگر زیان حداقل ۳ هزار تومانی مرغداران 

در فروش هر کیلو تخم مرغ است.در حال حاضر قیمت هر 
کیل��و ذرت به باالی ۳ هزار تومان و کنجاله ۱۰ هزارتومان 
در بازار آزاد رسیده و که با استمرار این روند مرغداران قادر 

به ادامه تولید نیستند. 

 بازارلوازم خانگی
 دوم تیر ماه س��الجاری بود که  سعید زرندی  معاون طرح 
و برنام��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت  ب��ا بیان اینکه 
صنعت لوازم خانگی متاثر از ش��رایط عمومی اقتصاد کشور 
و عوامل خارجی روزهای دش��واری را پش��ت سر می گذارد 
گفت:»اما رصد آمارها حاکی از بازگش��ت روزهای رونق به 
این صنعت اس��ت و  به نظر می رس��د بازار لوازم خانگی در 

آینده ای نزدیک به تعادل برسد.«
این وعده متولیان هم به مثابه وعده های دیگر سر از مسیر 
وعید ش��دن درآورد چراک��ه  همچنان قیم��ت  انواع لوازم 
خانگی روند صع��ودی دارد .تولیدکنندگان عدم اختصاص 
ارز را مهم تری��ن دلیل افزایش قیمت ه��ا اعالم کرده و می 
گویند ع��دم تخصیص ارز به طور حتم قیمت تمام ش��ده 
کاال افزای��ش داده و فروش��ندگان مجبور به افزایش قیمت 

کاال هستند.
براس��اس اعالم نظر این فعاالن تاخیر شرکت ها در تحویل 
کااله��ا به واحدهای عرضه کنن��ده و همچنین نظارتی که 
مقرر ش��ده بود در راس��تای مدیریت قیمت الوازم خانگی 
صورت بگیرد اما میس��ر نش��د همه و همه منجر به رش��د 

قیمت دراین بازار شده است. 

 بازار خودرو 
۱۹ تیرماه سالجاری معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص قیمت های باال و نامتعارف خودرو در 
بازار اعالم کرد:»با برنامه ری��زی بانک مرکزی برای تثبیت 
نرخ ارز و افزایش ش��مارگان تولید خودروسازان، به زودی 

متعادل سازی قیمت ها در بازار را شاهد خواهیم بود.
 صادق��ی نیارکی  ب��ا بیان اینکه افزای��ش قیمت های این 
روزهای خودرو در بازار ناش��ی از افزایش نرخ ارز اس��ت و 
آن دس��ته از افرادی که به خودرو به چشم کاالی سرمایه 
ای ن��گاه می کنند، قیمت های پیش��نهادی خود را با نرخ 
ارز منطب��ق می کنند؛اب��راز امیدواری کردک��ه» با تالش 
ه��ای بانک مرکزی در مدیریت تقاض��ای ارز و تثبیت نرخ 

آن در روزه��ای آین��ده، همچنین افزایش تی��راژ و عرضه 
خودروس��ازان، متعادل س��ازی قیمت ها در بازار را شاهد 

باشیم.«
 در خص��وص این ب��ازار آمارها حکایت کام��ال متفاوتی را 
نشان می دهد بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد 
که اگرچه  مش��تری چندانی در بازار نیست اما با این حال 
قیمت ها همچنان روند صعود یدارند  و هرچند این وضعیت 
از نظ��ر فعاالن بازار خودرو  چندان غریب  نیس��ت چرا که 
طی م��اه های اخیر هم��واره بازار خودرو ب��ا این وضعیت 
مواجه بوده اس��ت .این اتفاق در حالی رخ داده که با ورود 
رئیس جمهور به موض��وع گرانی این بازار متولیان  فرآیند 
ثبت ن��ام  برای خودروها یپیش ف��روش را ب ا روند قرعه 
کش��ی اجرا کردند و اعالم کردند خودروس��ازان هر ۳ ماه 

یکبار می توانند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند . 
 بررس��ی وضعیت بازار به خوبی نش��ان م��ی دهد که این 
تدابیر هم نتوانست  آرامش را به این بازار بازگرداند همانند 
هم��ان  اقداماتی که از س��وی متولیان برای بازار مس��کن 

اجرایی شد اما باز هم آرامش به این بازار ها باز نگشت. 
تالش برای ارزان نشدن 

بررس��ی بازاره��ای اقتصادی کش��ور از کااله��ای خوراکی 
،مصرف��ی و س��رمایه ای  همچون دالر  ،طال ،مس��کن و ... 
به خوبی بیانگر آن اس��ت  که متولیان و دس��ت اندرکاران 
تنهاادع��ای نظ��ارت دارند و تالش می کنن��د با ابالغ یک 
مصوبه و اعالم ن��رخ اینگونه عنوان کنند که درتالش برای 
ثبات بازار هس��تند  اما بررسی تاثیرات این اقدامات درکنار 
نظارتهای��ی که  گفته می ش��ود اما عملیاتی نمی ش��ود به 
خوبی نشان می دهد که  بخش قابل توجهی از این افزایش 
قیمت ها نش��ات گرفته از فعالی��ت و اقدامات این متولیان 
اس��ت  به این ترتیب ک��ه صرفا  ادای نظارت داش��ته و با 
ی��ک مصوبه نرخی را اعالم می کنند اما به مرور و دراندک 
زمان��ی   به بهانه ه��ای مختلف خود به گرانی ها دامن می 
زنند و درنهایت نظارت را هم فراموش می کنند. به س��خن 
دیگر می توان این برداش��ت را داش��ت که در یک جایگایه 
قرار داریم که دولت ، س��ازمان حمایت از مصرف کننده و 
تولید کننده، س��ازمان بازرسی و تعزیرات و ... همه و همه 
در کنار هم ش��دن صرفا محل��ی برای برخی قیمت گذاری 
های ظاهری و مصوبات بدون پش��توانه اجرایی شده اند و 
دراین بین تنها دود آن به چش��م مصرف کننده می رود و 
این باور شکل می گیرد که متولیان گویی نظارت می کنند 

که چیزی ارزان نشود.
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مدیر پروژه رصد سیستمی فوالد 
مطرح کرد؛

تکلیف زنجیره تامین فوالد به ثبت 
اطالعات موجودی، تولید و فروش

مدیر پروژه رصد سیس��تمی ف��والد از تکلیف 
زنجی��ره تامی��ن فوالد ب��رای ثب��ت اطالعات 
موج��ودی، تولید و ف��روش خود در س��امانه 
جامع انبارها خبر داد و گفت: مدیریت عرضه و 

تقاضای فوالد در دستور کار است.
مرتضی احمدی گفت: با توجه به حساس��یت 
وی��ژه دول��ت و نهادهای نظارت��ی روی قیمت 
محصوالت میانی و نهایی فوالد، گاها شاهد آن 
هستیم که برخی تولیدکنندگان، محصول خود 

را خ��ارج از بورس و با قیمتهای باال عرضه می 
کنن��د و به افزایش قیمت ه��ا دامن می زنند. 
وی اف��زود: همچنین به دلیل انتظار تورمی در 
کشور، بخش��های پایین دست این صنعت نیز 
بی��ش از نی��از واقعی متقاضی خرید هس��تند 
و بعضا اش��خاص غیر تولیدکنن��ده نیز به نام 
تولیدکنندگان و صرفا جهت به��ره برداری از 
اختالف قیم��ت بازار و بورس، در بازار تقاضای 
غیر واقعی ایجاد می کنند که این مس��اله هم 
موجب تشدید بحران در بازار می شود. احمدی 
تصریح کرد: از این روی و بر اس��اس مصوبات 
کارگروه تنظیم بازار که بخش��ی از آن توسط 
معاونت بازرگانی و بخش دیگر آن که مربوط به 
تقاضای ورقهای فوالدی است و توسط معاونت 
صنایع لحاظ شده است، کلیه عرضه محصوالت 
می بایست در بورس انجام شود. وی ادامه داد: 
همه اعضای زنجی��ره تامین مکلفند اطالعات 
موج��ودی، تولید و فروش خود را در س��امانه 
جام��ع تجارت ثبت کنن��د و این موضوع هیچ 
استثنایی نخواهد داش��ت. وی افزود: صادرات 
این محصوالت و خرید مواد اولیه نیز وابسته به 
رعایت مصوبات توسط شرکتها و ایجاد شفافیت 

در عملکرد آنها خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی
 مجلس اعالم کرد؛

ع�دم تعیین تکلی�ف 4.5 میلیارد 
دالر ارز 4۲۰۰ تومانی  

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکه حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف 
نش��ده اس��ت، گفت: با این منابع تاکنون نه 
کاالیی وارد کشورشده و نه این مبلغ تصفیه 
شده اس��ت.  محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاری اش��تباه دانس��ت 
و عنوان ک��رد: حجم زی��ادی از منابع ارزی 

برای مصرف کاالهای اساس��ی وغیر اساسی 
اختصاص پیدا کرد و متأس��فانه حجم بسیار 
زیادی از آن  ه��ا نیز تاکنون تصفیه و تعیین 
تکلیف نش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
حدود چهار میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون دالر از 
منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعیین تکلیف 
باقی مانده اس��ت، اظهار کرد: ب��ا این منابع 
تاکنون نه کاالیی وارد کش��ور شده و نه این 
مبلغ تصفیه ش��ده اس��ت و در حقیقت این 
ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کس��انی شد 
که در آن زمان نس��بت به ثبت سفارش کاال 

اقدام کرده بودند.
 رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی درباره واردات کاالهای اساسی بیان 
ک��رد: باید دول��ت نظارت جدی ب��ر فرآیند 
واردات کاال داش��ته باش��د تا مصرف نهایی 
جهت اس��تفاده مردم داشته باشد و مجلس 
نیز موافق اس��ت کاالهای اساس��ی با قیمت 
پایین در اختیار مردم قرار گیرد و در بودجه 
سه سال گذش��ته مصوب کردیم ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای اساس��ی از جمله دارو، 
مواد غذای��ی، نهاده های دامی و کش��اورزی 

اختصاص داده شود.  تسنیم 

معاون وزیر راه و شهرسازی؛
گروه های جدید مشمول وام ودیعه 

 مسکن می شوند
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان "حدود 
۵۰ ه��زار پرون��ده مس��تأجران در کارتاب��ل 
بانک هاس��ت" از اضافه شدن گروه های جدید 
به واجدان شرایط دریافت وام ودیعه خبر داد. 
محمود محم��ودزاده در خصوص جدیدترین 
وضعی��ت پرداخ��ت وام ودیع��ه مس��کن به 
مس��تأجران اظهار کرد: بر اساس مصوبه پس 
از ثبت نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن 
امتیاز بندی ش��دند و به عنوان نمونه مستأجر 
کارگر دارای ۳ فرزند و تحت پوشش نهادهای 

حمایت��ی باالترین امتی��از را دارد. وی با بیان 
این که برخی متقاضیان دو امتیاز ویک امتیاز 
دارند، افزود: امتیازبندی متقاضیان وام ودیعه 
انجام شده و تاکنون وام ۱۳۰ پرونده پرداخت 

شده است.
وی با تاکید بر این که هیچ مشکلی در پروسه 
دریافت وام ودیعه برای مستأجران وجود ندارد 
و س��رعت اجرای این برنامه مناس��ب است، 
تصریح ک��رد: هفته ج��اری گروه های جدید 
مش��مول دریافت وام ودیعه مس��کن خواهند 
شد که اطالع رسانی  های الزم در این باره انجام 
می شود. معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه 
و شهرس��ازی  با اعالم این که پرونده بیش از 
۲۰۰ ه��زار  مقاضی وام ودیعه مس��کن آماده 
ارس��ال به سیستم بانکی اس��ت که به زودی 
ای��ن کار را انجام خواهی��م داد، گفت: مطابق 
مصوبه مس��تأجران به ص��ورت گروه، گروه به 

بانک معرفی می شوند.
محمودزاده با اشاره به این که پرونده حدود ۵۰ 
هزار نفر در کارتابل بانک هاس��ت، اضافه کرد: 
پی��ش بینی می کنیم در این مرحله به حدود 
۷۰۰ هزار مستأجر وام های ۱۵ تا ۵۰ میلیون 

تومانی ودیعه پرداخت شود. تسنیم

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

طرح سلف نفتی، همان استقراض
 از مردم است؛

تحمیل بدهی ۲۸۰ هزار 
میلیارد تومانی به 

دولت بعد
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که فروش 

سلف نفتی در واقع استفاده از منابع 
دولت بعد اس��ت گفت: ۲۰۰ هزار 
میلی��ارد تومانی ک��ه دولت آقای 
روحان��ی ب��رای تأمین کس��ری 
بودجه، دنبال آن است، دو سال 
بعد دولت بعدی باید ۲۸۰ هزار 

میلیارد تومان پس دهد.
کارش��ناس  راغف��ر  حس��ین   
اقتص��ادی گفت: طرح س��لف 

نفتی، همان اس��تقراض از مردم است و در واقع نفت فقط 
تضمین بازپرداخت و پشتوانه پول مردم است.

 راغفر با بیان اینکه در این طرح قیمت هر بشکه نفت باالی 
چه��ل دالر و قیمت دالر هم حدود ۲۰ هزار تومان در نظر 
گرفته ش��ده، اما معلوم نیست دو سال آینده قیمت نفت یا 
دالر چقدر باشد، گفت: آنچه تضمین شده بازپرداخت پول 
مردم با نرخ بهره بانکی اس��ت که خیلی برای سرمایه 
گذاران جذاب نیست و بعید است با استقبال مردم 
روبرو ش��ود. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در 
مورد بسته گش��ایش اقتصادی دولت هم گفت: 
تاکن��ون اطالعات دقیق و معتبری اعالم نکردند، 
اما آنچه مس��لم است بدون حمایت از تولید و 
متوقف کردن فرآیند مخرب سفته بازی 
و سوداگری در اقتصاد، امکان اصالح و 

بهبود وجود نخواهد اشت.
راغف��ر ب��ا تأکی��د براینک��ه فروش 
س��لف نفتی ی��ک بدهی بزرگ 
دولت  کنونی  بدهی ه��ای  به 
اضافه می کند و مقابل دولت 
ق��رار می دهد، گفت:  بعدی 
ای��ن اقدام اس��تفاده از منابع 

دولت بعد اس��ت و دولت بعدی را با مشکالت بسیار جدی 
روب��رو خواهد کرد. وی با اش��اره به اینکه همین االن برای 
بازپرداخ��ت دیون قبلی دولت ۴۰ ه��زار میلیارد تومان در 
بودجه در نظر گرفته ش��ده است و در ش��رایط عادی این 
عدد برای س��ال آین��ده به حدود ۶۵ ه��زار میلیارد تومان 
خواهد رس��ید، گفت: ۲۰۰ ه��زار میلیارد تومانی که دولت 
آقای روحانی برای تأمین کس��ری بودجه، دنبال آن است، 
دو سال بعد دولت بعدی باید ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پس 

دهد که آثار تورمی بزرگی به همراه خواهد داشت.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه الزه��را اخذ مالی��ات بخصوص از 
فعالیت ه��ای نامول��د را بهترین راهکار تأمی��ن منابع مالی 
جدید برای دولت خواند و گفت: گردش مالی بازار سرمایه 
در هفته های اخیر متوس��ط روزانه ح��دود ۱۲ تا ۱۳ هزار 
میلی��ارد تومان بوده که دولت می توانس��ت با دریافت یک 
مالی��ات منطقی، بخ��ش قابل توجه��ی از نیاز های خود را 

جبران کند.
وی همچنی��ن اخ��ذ مالیات از فروش س��که، ارز، امالک و 
مس��تغالت را از دیگر راه های مناسب تأمین کسری بودجه 
دولت عنوان کرد و گفت: عموم کشور های صنعتی مالیات 
قابل توجهی از مستغالت می گیرند، به طور مثال در آمریکا 
۱۲ و ۸ ده��م درصد درآمد های مالیاتی از مالیات بر زمین 

و مستغالت تأمین می شود.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه الزهرا با تأکی��د براینکه نباید 
بازار هایی همچون بورس، ارز و سکه که می تواند درآمد های 
قابل توجهی برای دولت ایجاد کند از مالیات معاف باش��ند 
و نیاز ه��ای دولت از منابع دیگر تأمین ش��ود، گفت: اصالح 
نظام مالیاتی و بانکی کش��ور به گونه ای که منابع به سمت 
تولید هدایت ش��وند، راهی مناس��ب ب��رای اصالح و بهبود 

شرایط اقتصادی کشور است.
راغف��ر همچنین با بیان اینکه نوس��انات در بازار س��رمایه 
طبیع��ی، اما افزایش ش��اخص در ماه های گذش��ته خیلی 
منطقی نبوده اس��ت، گفت: برخی واحد هایی که سهامشان 
عرضه ش��د ازس��ال های قبل زیان های انباشته داشتند، اما 
س��هام آن ها، چند برابر ش��د که نش��ان می دهد که عوامل 

دیگری در رشد تقاضا ها مؤثر بوده است.
راغفر با بیان اینکه نوعی ش��کل بخشی به انتظارت مردمی 
باعث ش��د تعداد زیادی از هموطنان بدون آگاهی از دانش 
بورس ب��ه این ب��ازار هج��وم بیاورند، گفت: ای��ن موضوع 

می تواند آسیب زا باشد.
استاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا با تأکید براینکه بورس آئینه 
تولید است، گفت: تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد، 

بازار سرمایه قابل اعتماد نخواهد شد.  تسنیم  

سیاست روز وعده های متولیان برای تعادل بخشی در اقتصاد کشور را  بررسی می کند؛ 

 نظارت های ناظران فقط ناظر


