
بانک صادرات ایران به چهار هزار 
مستأجر ٨١٢ میلیارد ریال وام ودیعه 

مسکن پرداخت کرد
بانک صادرات ایران در ٧٠ روز گذش��ته به بیش از 
چهار هزار مس��تأجر ٨١٢ میلیارد ریال وام ودیعه 

مسکن پرداخت کرد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بانک برای حمایت از مس��تأجران در دوران شیوع 
بیم��اری کرونا، پرداخ��ت وام ودیعه مس��کن را با 
جدیت در دستور کار داشته به نحوی که از ابتدای 
ش��هریور تا ١٠ آبان س��ال ٩٩ چهار ه��زار و ١٦٧ 
مس��تأجر ٨١٢ میلیارد ریال از بانک صادرات ایران 
تس��هیالت ودیعه مس��کن دریافت کردند.طی این 
مدت، بیشترین تعداد وام ودیعه مسکن مستأجران 
بانک صادرات ایران با پرداخت ٣٦٥ فقره به ارزش 
بیش از ٨١ میلیارد ریال به استان فارس تخصیص 
یافته اس��ت. استان های خراس��ان رضوی، مرکزی، 
البرز، چهار محال و بختیاری، مازندران، خراس��ان 
شمالی، آذربایجان ش��رقی، کهکیلویه و بویراحمد، 
کرمان و اصفهان رتبه ه��ای بعدی دریافت این وام 
از بانک ص��ادرات ایران بوده اند.بانک صادرات ایران 
طی س��ال های اخیر کمک به بخش مس��کن را در 
ش��هرها و روستاهای کش��ور با پرداخت تسهیالت 
حمایتی مورد توجه ق��رار داده به نحوی که عالوه 
بر پرداخت تس��هیالت خرید مس��کن اقش��ار ویژه 
)خانواده های معظم ش��هدا، جانبازان و ایثارگران(، 
پرداخ��ت تس��هیالت  اح��داث حمام روس��تایی، 
بافت های فرس��وده ش��هری و بهس��ازی و نوسازی 

مسکن روستایی را نیز با جدیت دنبال می کند.

مشارکت بانک توسعه تعاون استان 
البرز در اهدای تبلت به دانش آموزان 

نیازمند
با همکاری بانک توس��عه تعاون و کمیته امداد امام 
خمینی اس��تان البرز ٦٦ دستگاه تبلت میان دانش 

آموزان نیازمند استان البرز توزیع گردید.
علی غیاثی مدیر بانک توس��عه تعاون استان البرز در 
جلس��ه ای که با حضور مدیرکل کمیت��ه امداد امام 
خمینی اس��تان البرز و معاون پرورش��ی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان البرز برگزار ش��د 
اظهار داش��ت: بانک توس��عه تعاون به عن��وان نهاد 
توسعه ای همواره محورهای همکاری با سازمان های 
اجتماعی به ویژه کمیته امداد امام خمینی و آموزش 
و پرورش را برقرار نموده اس��ت.وی افزود: آموزش به 
عنوان مهم ترین محور و زیربنای توس��عه اقتصادی و 
اجتماعی کش��ورها شناخته شده است و در وضعیت 
کنون��ی، فراهم س��ازی زیرس��اخت الکترونیک برای 
تحصی��ل دانش آموزان از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 
است.غیاثی به فعالیت های ارزنده کمیته امداد استان 
و آموزش و پرورش استان در حمایت از دانش آموزان 
نیازمند اشاره نمود و افزود: با مشارکت کمیته امداد 
امام خمینی اس��تان البرز و مرک��ز نیکوکاری بانک 
توسعه تعاون اس��تان البرز، ٦٦ دستگاه تبلت جهت 
اهدا به دانش آموزان نیازمند تهیه گردیده که تعدادی 

نیز در این مراسم اهداشده است.

تسهیل دسترسی دارندگان تلفن 
همراه آیفون به خدمات بانکداری 

الکترونیک بانک رفاه کارگران
 بانک رفاه کارگران، در راس��تای نوآوری، توس��عه 
بانکداری اینترنتی و س��هولت کاربری مش��تریان، 
امکان اس��تفاده از نس��خه واکنش گ��رای اینترنت 
بانک را ب��رای گوش��ی های آیفون فراه��م کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دارندگان 
تلفن هم��راه با برند آیفون ب��دون نیاز به پرداخت 
اشتراک سیبچه و سیب اپ می توانند تنها با اضافه 
نمودن آیکون اینترنت بانک رفاه روی صفحه اصلی 
موبایل و با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز عبور 
اینترنت بانک ب��ه راحتی از تمامی خدمات موبایل 

بانک استفاده نمایند.

اخبار گزارش

 کمب��ود و گرانی نهاده های دامی در ماه ه��ای اخیر، تاثیر 
مس��تقیمی در قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی مانند 
گوشت قرمز،  مرغ و تخم مرغ داشته و مصرف آن را کاهش 
داده اس��ت، اما با تصمیم روز گذش��ته س��تاد تنظیم بازار، 
ب��ه زودی تامی��ن نهاده های دامی س��رعت گرفت��ه و بازار 

محصوالت پروتئینی به ثبات خواهد رسید.
ایران در دهه های اخیر توانس��ته در تولید انواع محصوالت 
پروتئینی از جمله گوش��ت مرغ،  تخم مرغ و فرآورده های 
لبنی به خودکفایی رس��یده و از واردکننده این محصوالت 
ب��ه صادرکننده ای فعال تبدیل ش��ود. با ای��ن حال بعد از 
بازگشت تحریم ها و فشار حداکثری بر اقتصاد و تامین ارز، 
قیم��ت نهاده های دامی که بخش��ی از آن از طریق واردات 
تامین می ش��ود، با رش��د همراه بوده و این موضوع،   تولید 

فرآورده های پروتئینی را با چالش همراه کرده است.
این در ش��رایطی اس��ت که در سال گذش��ته، حدود ٨٥٩ 
هزارتن گوش��ت قرم��ز، دو هزارو ٧٣٣ تن گوش��ت مرغ و 
یک میلیون ١٧ هزارتن تخم مرغ در کش��ور تولید ش��د. با 
این ح��ال طبق آمارها، قیمت ان��واع محصوالت پروتئینی 
از جمله گوش��ت قرمز، گوش��ت مرغ و تخ��م مرغ افزایش 

چشمگیری داشت.
ر ای��ن می��ان،  محصوالت لبنی نیز از رش��د قیمت در امان 
نماندند و ش��رکت های لبنی به طور محسوس و نامحسوس 
اق��دام به افزایش قیمت فرآورده های خود می کنند تا جایی 
که مصرف این محصوالت در س��فره ایرانی ها رو به کاهش 
است. مش��کل افزایش قیمت این محصوالت اما در ماه های 
اخیر با کاهش واردات و افزایش چند برابری نرخ نهاده های 
دامی، بیش��تر و قیمت تمام شده محصوالت نهایی چندین 
برابر ش��د. این در حالی اس��ت که البته وضعیت بازار نشان 
می  دهد که این موضوع نه به نفع تولید و نه به نفع مصرف 
 کنندگان اس��ت. در ش��رایط فعل��ی، تولیدکنن��دگان باید 
نهاده ه��ای مورد نیاز تولید را با نرخ ه��ای باال از بازار خرید 
کنند تا آنجا که کنجاله س��ویا با نرخ مصوب دو هزارو ۴٥٠ 
تومانی را باید ١٥ هزارتومان و ذرت یک هزارو ٥٠٠  تومانی 
را باید با قیمت چهار هزارتومان بخرند. به دلیل محدودیت 
منابع آبی در ایران، ذرت و کنجاله س��ویا در حد محدودی 
کشت ش��ده و بیش از ٩٠ درصد نهاده های مذکور از محل 

واردات با ارز رسمی ۴٢٠٠ تومانی تامین می شود.
از همی��ن رو تولیدکنندگان فرآورده ه��ای پروتئینی، اکنون 
در س��ردرگمی تامی��ن نهاده ها ب��رای ادامه حی��ات تولید و 
مصرف کنن��دگان با افزای��ش روز اف��زون قیمت محصوالت 
دربازار روبرو هستند تاجایی که گفته می شود کاهش تقاضای 
محصوالت پروتئینی در ماه های اخیر در ایران بی سابقه بوده 
است. در این بین برخی کارشناسان وضعیت نابسامان قیمت 
محص��والت پروتئینی در ب��ازار را نه تنها ب��ه دلیل افزایش 
قیم��ت نهاده های دامی بلکه ناش��ی از باال بودن قیمت تمام 
ش��ده تولید، حضور دالالن و واس��طه گران و عدم نظارت بر 

ب��ازار می دانند. روندی که ادام��ه آن نه تنها برای تولید بلکه 
برای مصرف کننده ای که هر روز سفره اش کوچکتر و کوچکتر 

می شود، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

با 

توج��ه به حفظ س��المت جامعه و ت��داوم امنیت غذایی،  با 
حمایت دولت، در نیمه ش��هریورماه امس��ال یک میلیون و 
٦٠٠ ه��زار تن نهاده های دامی در بن��در امام خمینی)ره(، 

بندرعب��اس و چابهار به طور همزمان ترخیص و به س��مت 
استان ها بارگیری شد.

کاهشی در تولید محصوالت پروتئینی نداریم
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینک��ه تولید به میزان کافی انجام می ش��ود و کمبودی در 
تولید نداریم، اف��زود: امیدواریم با تامین نهاده ها و واردات، 

وضعیت بازار محصوالت پروتئینی ثبات پیدا کند.
مرتضی رضایی اظهارداش��ت: همچنان به ناحق ابهاماتی به 
س��امانه بازارگاه وارد می ش��ود و برخی ب��ا نیت های خاص و 
برخی بدون اطالع این س��امانه را تخریب می کنند، در حالی 
که باید نهاده به اندازه کافی وارد سیس��تم ش��ود. وی افزود: 
بدیهی اس��ت وقتی ورودی س��امانه ب��ازارگاه بین ٥٠ تا ٥٥ 
درصد است و با کمبود روبرو هستیم، نمی توانیم توزیع ١٠٠ 
درصدی داشته باشیم.   معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزیادامه داد: سامانه بازارگاه یک سیستم حسابداری است و 
سیستم پیچیده ای ندارد و در صورت تامین، نهاده های موردنیاز 
بخش تولید به دستش��ان خواهد رسید که همین امر موجب 

متعادل شدن قیمت محصوالت پروتئینی در بازار خواهد شد.

هشدار نسبت به کاهش تولید 
فرآورده های پروتئینی

گرانی اقالم غذایی در ب��ازار نه تنها نگرانی مصرف کنندگان 
بلک��ه دغدغه تولیدکنن��دگان را در پی دارد ب��ه طوری که 
تولیدکنندگان می گویند اکنون بیش از  ٧٠  درصد نهاده های 
مورد نیاز تولید از جمله ذرت و کنجاله س��ویا را از بازار سیاه 
تامین می کنند و کمتر از ٣٠ درصد با نرخ های مصوب تامین 
می ش��ود. با توجه به مش��کالتی که در ترخی��ص نهاده ها و 
کاالهای اساسی و مواد اولیه از گمرک وجود داشت، در جلسه 
ویژه ستاد تنظیم بازار در روز سه شنبه ١٣ آبان، مصوب شد 

تسهیالتی در ترخیص این کاالها فراهم شود.
بر این اس��اس، رییس کل گمرک جهوری اس��المی ایران 
گفت: براساس تصمیم جدید س��تاد تنظیم بازار، کاالهای 
اساس��ی، نهاده ها و مواد اولیه با اعالمیه تعهد ارز سه ماهه 
بانک مرکزی بدون کد رهگیری گمرک ترخیص می شوند. 
مهدی میر اش��رفی  افزود: در واقع با مصوبه همین جلسه 
به گمرک اجازه داده می شود، ترخیص درصدی این نهاده 

ها را شروع کند.
رییس کل گمرک جمهوری اس��المی ای��ران تصریح کرد: 
اما در خصوص م��واد مورد نیاز تولید، مصوبه اخیر ناظر بر 
این اس��ت که چنانچه با ارز متقاضی یا در مقابل صادرات، 
واردات انجام شود نیاز به کد رهگیری بانک نیست بنابراین 

رسوب کاالها به حداقل کاهش می یابد.
وی گف��ت: در روزهای و هفته های جاری امیدواریم با این 
تصمیم��ات برای مواد اولیه کارخانجات و نهاده های دامی، 

تسهیل ایجاد شود تا به وضعیت پایدار برسیم.  ایرنا 
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وزیر جهاد کشاورزی  اعالم کرد؛
جهاد کشاورزی مسئول تنظیم 

بازار عمده فروشی مرغ و گوشت  
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه 
ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت تأمین نهاده 
های زراعی، باغ��ی، دامی و همچنین تنظیم 
بازار مرغ، تخم مرغ و گوشت در سطح عمده 
فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد 
بود. کاظم خ��اوازی اظهار کرد: در راس��تای 
فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری، هماهنگی 
بس��یار خوبی بی��ن دس��تگاه های مرتبط به 
وی��ژه وزارت صمت، بان��ک مرکزی و گمرک 
جمهوری اس��المی ایران ص��ورت گرفته و با 

مصوبه س��تاد اقتصادی دولت، وظیفه تامین 
کلیه نهادهای زراع��ی، باغی و دامی بر عهده 

وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
وی افزود: ثبت س��فارش ها همچنان توس��ط 
وزارت صم��ت انجام خواهد ش��د و بقیه کارها 
با هماهنگ��ی گمرک و بانک مرکزی توس��ط 
وزارت جهاد کش��اورزی مدیریت خواهد شد و 
امیدواریم این تصمیم منجر به فراوانی نهاده ها 
در اختیار تولیدکنندگان باشد. خاوازی با بیان 
این که همچنین تصمیم گرفته شد تنظیم بازار 
مرغ و تخم مرغ که از مایحتاج اصلی خانواده ها 
هس��ت، تا سطح عمده فروشی بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در 
خصوص تولید مرغ، تخم مرغ و گوش��ت قرمز 
در کشور وضعیت خوبی داریم و جای هیچگونه 

نگرانی برای مردم نیست.
وی تاکی��د کرد: تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ 
در س��طح خرده فروش��ی همچنان بر عهده 
وزارت صم��ت خواهد بود. خاوازی با اش��اره 
به ارتباط خوبی که بین دستگاه های ذیربط 
وجود دارد، ابراز امیدواری کرد تا در ماه های 
آینده ش��اهد وضعیت خوبی در بازار باشیم. 

 وزارت جهاد کشاورزی

از محل ورود موقت انجام می شود؛
تعیین تکلیف رفع تعهد 

ارزی صادرات 
توافق��ات بانک مرک��زی، گم��رک و وزارت 
صم��ت حکایت از تعیین تکلی��ف رفع تعهد 
ارزی ص��ادرات از مح��ل ورود موقت دارد و 
بانک مرکزی مکلف ش��ده تا منشاء و میزان 
تامین ارز اظهارنامه های صادراتی را بررس��ی 

نماید.
در جریان توافقات صورت گرفته میان بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک ایران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بر این 
است که گمرک ایران اطالعات اظهارنامه های 

ورود موق��ت و پروانه های ص��ادرات از محل 
ورود موقت ب��رای صادرکنندگان مش��مول 
ط��ی دوره زمان��ی ٢٢ فروردی��ن ٩٧ تا ٣١ 
ش��هریورماه ٩٩ را به بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ارسال نماید.
همچنی��ن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نیز در این توافق مکلف ش��ده تا در راستای 
عملیاتی کردن بند ٦-١ بسته سیاستی نحوه 
برگشت ارز صادراتی در سال ٩٩ و نحوه رفع 
تعهد ارز صادراتی ایفا نش��ده س��ال های ٩٧ 
و ٩٨ صادرکنن��دگان مصوب روز ٢٢ تیرماه 
٩٩ کمیت��ه ماده ٢ ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی، اقدام الزم مبنی بر ایجاد امکانات 
فنی الزم در س��امانه جامع تجارت پیرامون 
ثب��ت آم��اری از مح��ل ورود موقت توس��ط 

صادرکنندگان مجاز را صورت دهد.
در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نیز مکلف اس��ت منشأ و میزان تأمین 
ارز ص��ورت گرفته اظهارنامه های صادراتی از 
مح��ل ورود موقت دریافت��ی از گمرک ایران 
را بررس��ی ک��رده و می��زان تعه��دات ارزی 
صادرکنن��دگان مربوط��ه را محاس��به و ب��ه 

دستگاه های ذیربط اعالم نماید. مهر 

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده؛
 کمبود پوشک نداریم 

طب��ق گفت��ه فروش��ندگان و تولیدکنندگان 
محصوالت سلولزی کمبودی در زمینه پوشک 
در ب��ازار وجود ندارد و حت��ی تولید بیش از 
نیاز است، اما به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت 
محصوالت این بخش که بخشی از مواد اولیه 

آن وارداتی است افزایش یافته است.
علیرض��ا رضائی قه��رودی، رئی��س اتحادیه 
عطار وس��قط فروش و عمده فروش��ان مواد 
شوینده و پاک کننده، درباره افزایش قیمت 
پوش��ک اظهار کرد: قیمت کاالها در کارخانه 
تعیین می ش��ود و کسبه  اجناس را بر اساس 

فاکت��ور خرید با س��ود ١٣ ت��ا ١٥ درصدی 
می فروشند.

وی با اش��اره به اینکه بخش��ی از مواد اولیه 
تولیدی های س��لولزی وارداتی است، تصریح 
کرد: به دلیل نوس��انات ارزی تولیدکنندگان 
مجبورند قیمت های خ��ود را افزایش دهند. 
تا زمانی که قیمت ارز نوس��ان دارد ش��اهد 
نوس��انات قیم��ت در حوزه ه��ای مختل��ف 

خواهیم بود.
رضائی قه��رودی با بیان اینک��ه با باال رفتن 
قیم��ت تمام ش��ده، قیمت ف��روش هم باال 
م��ی رود، تاکید کرد که کمب��ودی در زمینه 
پوش��ک وجود ندارد و جنس به مقدار کافی 
در بازار هس��ت و فقط قیم��ت کاالهای این 

بخش افزایش داشته است.
هاش��معلی حس��نی،  عض��و هیئ��ت مدیره 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، گفت 
که تمام کارخانه های پوشک و نوار بهداشتی 
مواد اولی��ه فراوان دارند، تولید باال اس��ت و 
هیچکمب��ودی وجود ن��دارد. به گفته وی در 
حال حاضر تولید بیش از نیاز مصرف اس��ت، 
ام��ا به دلیل افزایش قیمت ارز، مانند س��ایر 

کاالها نیز افزایش داشته است. ایسنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

با تسریع در ترخیص نهاده ها از گمرک رخ خواهد داد؛

بازگشت ثبات به بازار فرآورده های پروتئینی

ارزانی کاالهای اساسی؛ وعده وزارت صمت 
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای 
ترخیص فوری کاالهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید در گمرک، عرضه کاال در سطح بازار افزایش خواهد 

یافت و قیمت ها متعادل می شود.
صدیف بیک زاده اظهار کرد: میلیون ها تن کاالهای موجود در گمرک، با تسهیل و استفاده از روش هایی از جمله 
استفاده از ارز صادراتی، متقاضی و یا ارز تأمین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص 
این  و  از گمرکها تسریع خواهد شد  کاال  روند ترخیص  به گمرک،  اجازه ترخیص درصدی  کنار  خواهند شد. در 

موضوع موجب متعادل شدن قیمت ها و دسترسی مصرف کنندگان به این کاالها می شود.
وی افزود: پس از بیانات مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی، ستاد تنظیم بازار 
کشور، بعد از ظهر دیروز جلسه ویژه ای را برگزار کرد و با تقسیم کار میان دستگاه های مختلف قطعًا شاهد مؤثر 

بودن تنظیم بازار خواهیم بود.
به گفته این مقام مسئول، وظایف وزارت جهاد کشاورزی تا سطح عمده فروشی کاالهایی مانند مرغ و تخم مرغ 
خواهد شد و محدودیت یا اعمال هر گونه صادرات مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه خواهد بود، اما کماکان وزارت 
صمت ضمن انجام وظیفه ثبت سفارش کاالها، در سطح خرده فروشی و توزیع، وظایف قبلی خود را انجام خواهد 
داد. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین گفت که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در 

این جلسه حضور داشت و مطابق با وظایفش قرار شد که با خروج دام زنده مقابله کند.
وی در پایان وعده داد که با این تقسیم کار و تعیین شدن وظایف دستگاه های اجرایی با توجه به قوانین باالدستی، 

شاهد تنظیم مؤثر بازار در هفته ها و ماه های آینده خواهیم بود.
گفتنی است، در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار، مقرر شد با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( و وزارت جهادکشاورزی به گمرک اجازه داده شد که کاالهای اساسی و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص 

کند تا کاالهای رسوبی وارد چرخه تولید و بازار شوند.

نمای نزدیک

رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی 
ب��ا بیان این که تأثی��ر خودتحریمی ها بر اقتص��اد ایران از 
تحریم های آمریکا بیش��تر بوده است گفت: روابط خصمانه 
آمریکا با ایران با رفت و آمد دولت ها هیچ تغییری نخواهد 

کرد.
بهرام ش��کوری، رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی 
ات��اق بازرگانی ایران اظهارک��رد: آمریکا بیش از ٢٥ درصد 
از تج��ارت دنی��ا را به خود اختص��اص داده و بنابراین وزن 

اقتصادی سنگینی در دنیا محسوب می شود.
وی با اش��اره به تأثی��ر رویکرد اقتصادی روس��ای جمهور 
آمری��کا بر وضعی��ت تجاری دنی��ا گفت: گرچ��ه انتخابات 
متعلق به خود مردم است، اما در نهایت این رویکرد و نگاه 

روسای جمهور است که وضعیت تجارت را تعیین می کند، 
کمااینک��ه ترامپ هم با جن��گ اقتصادی که راه انداخت به 

اقتصاد اکثر کشورهای اروپایی و چین لطمه زد.
ش��کوری با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمی ها بر اقتصاد 
ایران از تحریم های آمریکا بیشتر بوده گفت: ما در شرایط 
تحریم��ی، خیلی از تحریم ه��ا را دور زدیم و به تکنولوژی 
های جدیدی رس��یدیم، اما مشکالتمان در داخل به مراتب 

بیشتر از خارج است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
تأکی��د کرد: با اینکه تحریم ها و انتخابات آمریکا می تواند 
اقتصاد ایران را متأثر کند، اما در عین حال باید از ظرفیت 
های داخلی کشورمان اس��تفاده کنیم، برنامه های مدونی 

برای توسعه ارائه دهیم و بازارهای هدف را هم شناسایی و 
برای آن اقدام کنیم. وی تأکید کرد: روابط خصمانه آمریکا 
با ایران با رفت و آمد دولت ها هیچ تغییری نخواهد کرد، اما 
در ص��ورت روی کار آمدن »بایدن«، می توان احتمال داد 

که تحریم ها به شدِت حال حاضر دنبال نشود.
رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی 
ای��ران با تأکید براینکه همه ما ایرانیان باید در یک راس��تا 
قرار بگیریم، گفت: ما با عدم انسجام و دعواها و درگیری ها 
و بی ثابتی ها در کش��ور عماًل به بایدن و ترامپ کمک می 
کنیم و تنها راه نجات این است که انسجام ملی را حفظ و 

از نعمت های کشورمان استفاده کنیم.
همچنین در ادامه دکتر وحید ش��قاقی، رئیس دانش��کده 
اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: هر چه قدر که سهم عوامل 
داخلی در اقتصاد پررنگ تر ش��ود می توان امیدوار بود که 

سهم عوامل خارجی کمتر شود.
وی اف��زود: از آنجایی که ما س��هم عوامل داخلی از اقتصاد 

کش��ورمان را ط��ی دهه ه��ای اخیر به ش��دت کمرنگ تر 
کردیم، لذا طبیعی اس��ت که آسیب پذیری اقتصادمان هم 
از عوام��ل خارجی مانند انتخابات آمریکا یا هر رخداد برون 
مرزی بیش��تر ش��ود کمااینکه به دلیل تأثیرگذاری مسائل 
آمریکا بر کانال نرخ ارز و س��ایر مولفه های اقتصادی ایران 
هم اکنون موض��وع انتخابات آمریکا در زندگی مردم ایران 

پررنگ شده است.
این کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت تا زمانی که اقتصاد 
ایران تا این حد آس��یب پذیر باشد سهم عوامل بیرونی هم 
پررنگ تر خواهد ش��د و انتخاب��ات آمریکا هم از این قاعده 
مس��تثنا نیست. وی با اشاره به تأکید سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی بر درون زایی اقتصاد ایران گفت: متاسفانه 
ما هنوز برای کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت، اصالح 
نظ��ام مالیاتی و بودج��ه ای و بانکی، کاهش فس��اد مالی، 
رقاب��ت پذیری اقتصاد و توازن و ثب��ات مالی اقدام خاصی 

انجام نداده ایم. تسنیم 

  اقتصاد ایران بیشتر از خودتحریمی لطمه دیده است 
تا تحریم های آمریکا


