
يك كارشناس ارش�د اقتصادي با بيان اينكه 
چش�م انداز اقتصاد ايران بايد بر اساس بيانيه 
گام دوم رهبر انقالب تدوين شود، گفت: بايد 
دقت داش�ت كه با جهان بيني س�رمايه داري 
نمي توانيم اقتصاد مقاومتي ديني را پياده كنيم. 
رهبر انقالب اخيراً به مناس��بت ورود به دهه پنجم 
انقالب اس��المي، بيانيه گام دوم را صادر كردند. در 
اين بيانيه رهبر انقالب ملت ايران، به ويژه جوانان را 
مورد خطاب قرار مي دهند و به توضيح و روشن كردن 
مسئله برداش��تن »گام دوم« به س��وي آرمان هاي 

انقالب اسالمي در هفت فصل مي پردازند. 
در همين خصوص ابراهيم رزاقي در گفت وگو با 
تسنيم، با بيان اينكه، در اصول اوليه قانون اساسي 
ايدئولوژي اقتصادي انقالب اسالمي تبيين شده 
است، همچنين حضرت امام نيز چارچوب اصلي 
اقتصاد اس��المي كه مبتني بر استقالل سياسي 
و اقتصادي اس��ت را طرح كرده اند،  گفت: ايجاد 
رابط��ه مس��تقيم و همه جانبه بي��ن بخش هاي 
تعاوني، خصوصي و دولتي بايد شكل مي گرفت 
كه متأسفانه نتوانستيم در اين حوزه توفيق جدي 

داشته باشيم و دچار نوعي تناقض شديم. 
  نقص�ان و تناقض در اص�ول اقتصاد مانع 

اصلي عدم تحقق اقتصاد مقاومتي
رزاقي افزود: اگر در اصول اقتص��اد دچار نقصان 
باشيم حتماً در آينده دچار مشكل مي شويم كه 
امروز مي بينيد كه در بخش هاي مختلف اين رفتار 
تناقض آميز نشانه هاي خود را هويدا كرده است. 
به نظر مي رسد يكي از داليل اصلي تحقق نيافتن 

اقتصاد مقاومتي همين موضوع است. 
وي با اشاره به اجراي خصوصي سازي هاي اخير 
به عنوان يكي از آفت هاي اقتصاد ايران گفت: محور 
هر گونه سرمايه داري توليد و صادرات است، اما در 
كشور ما اقتصاد مبتني بر نفت پياده شده و گويي 

توليد خيلي جدي گرفته نشده است. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: آنچه در كشور ما 
اجرا شد و در حال اجراست سرمايه داري ليبرال 
اس��ت كه به توليد توجه ندارد. بخش خصوصي 
ايران توليد كننده نيس��ت و قدرت و ثروت اصلي 
در دست اقش��اري اس��ت كه به دنبال واردات و 
اس��تفاده از رانت هس��تند. ش��ما ببينيد در چه 

سطحي امكانات و كاال در كشور وجود دارد، اما به 
بازار عرضه نمي شود. امروز متأسفانه حداكثر سود 

در داللي و سفته بازي خالصه شده است. 
وي افزود: بايد به اين نكته توجه داش��ته باشيم 
كه در س��ال هاي ابتداي انقالب با توجه به ضعف 
بخش خصوصي و تعاوني، دولت قوي شد، اما همه 
اين قدرت واگذار شد. ما ديديم كه در نتيجه اين 
خصوصي سازي، زمين كارخانجات به يغما رفت. به 
اعتقاد بنده اين خصوصي سازي ها بر خالف قانون 
اساس��ي بوده و درست اجرا نش��د. شما به عنوان 
مص��داق چالش ها مجموع��ه آذرآب را ببينيد يا 
حواش��ي كه در مورد مس��ئول خصوصي سازي 

مطرح مي شود. 
اين كارشناس اقتصادي گفت: رهبري در بيانيه 
خود به استفاده از جوانان اشاره كردند، نكته جالب 
اينكه امريكايي ها هم به اي��ن جوانان نظر دارند. 
محتوايي ك��ه در اختيار جوان��ان در اقتصاد قرار 
مي گيرد حداكثر سازي سود از راه هاي نادرست 
است. بايد به سمت متشكل و سيستماتيك شدن 

استفاده از جوانان حركت كنيم. 
  مثلث 3 ضلع�ي چالش هاي اقتصادي در 

ايران: از ضعف نظارت تا مديران نااليق
رزاقي گفت: اين جوانان بايد به سربازاني تبديل 

ش��وند كه ريل اقتصاد ايران را با حداكثر سرعت 
تغيير دهند، اما متأسفانه مديران امروز اين توان 
را ندارند. نكته اساسي اين است كه جوانان كشور 
با جهان بيني كه مي تواند ما را از اين مسير خارج 
كند، آش��نا باش��ند. به عبارت ديگر براي تغيير 
ريل اقتصاد بايد تغيير جهان بيني انجام ش��ود. 
همچنين بايد مديراني انتخاب ش��وند كه توان 
و انگيزه الزم را مثل دوران دفاع مقدس داش��ته 

باشند. 
وي افزود: در حوزه نظارت ضعف چش��م گيري 
داريم و با خطا كار و مفسد برخورد الزم صورت 
نمي گيرد و در دهه پنجم بايد برخورد قاطعي با 
اين دست افراد انجام ش��ود تا امنيت اقتصادي 
براي صاحبان كس��ب و كار ايجاد شود. مجازات 
آنچنان مؤثر است كه اگر كنار گذاشته شود، افراد 
فاسد همه شئون اقتصاد را تحت تأثير خودشان 

قرار مي دهند. 
وي با بي��ان اينكه ام��روز اكثر قريب ب��ه اتفاق 
نمايندگان مجلس، از اص��ول اقتصادي انقالب 
اسالمي آگاه نيستند، گفت: قانونگذار بايد با اين 
اصول آش��نا باش��د تا بتوان در گام دوم ظرفيت 

استفاده اقتصاد از جوانان را فراهم كرد. 
اين استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: 

امام تأكيد مي كرد كه مديران ما از كوخ نشينان 
باش��ند و واي به ح��ال روزي كه مس��ئوالن ما 
كاخ نشين شوند. متأسفانه امروز در برخي موارد 
اين اتفاق افتاده اس��ت كه بايد پاك ساز ي الزم 

صورت گيرد. 
  از ظرفيت هاي خالي اقتصاد مثل روستا 

استفاده نمي كنيم
رزاقي با اشاره به ظرفيت هاي خالي اقتصاد كشور 
تأكيد كرد، وقتي تحريم مي ش��ويم متأس��فانه 
دفاع الزم ه��م ص��ورت نمي گي��رد و گاهي به 
تحريم كنن��دگان ه��م كمك مي كنيم. س��ؤال 
اساسي اين اس��ت كه چرا در اقتصادمان از اين 

ظرفيت هاي خالي استفاده نمي كنيم. 
به اين نكته توجه داشته باشيد كه امروز بسياري 
از كارخانج��ات زير ظرفيت خ��ود كار مي كنند، 
از ظرفيت روس��تاها استفاده درس��تي صورت 
نمي گيرد و اقتصاد در 30 هزار روس��تاي ما در 

شرف تعطيلي است. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: متأسفانه امروز 
تورم ب��ه يك وس��يله و ابزار ب��راي دولت جهت 
ثروت اندوزي به قيمت فقير تر شدن مردم تبديل 
شده است. توجه داشته باش��يد كه حقوق 1/5 
ميليون توماني كارگر كف��اف زندگي روزمره را 
با ش��رايط تحريمي و افزايش ش��ديد قيمت ارز 
نمي دهد. از همين رو بر اس��اس بيانيه گام دوم و 
اصول قانوني اساسي همه قربانيان اقتصاد فعلي 
بايد به صحنه بيايند و اين ريل گذاري اشتباه را 

تغيير دهند. 
  برخي به دنبال ش�كاندن مقاومت مردم 

هستند
رزاقي ادامه داد: به اعتقاد بنده يكبار براي هميشه 
بايد جلوي اين نوع تورم س��ازي ها را گرفت تا به 
برنامه هاي اقتصادي كش��ور خللي وارد نش��ود. 
متأسفانه تورم سازي اين برنامه ها باعث شكاندن 

مقاومت مردم مي شود. 
وي با بيان اينكه هم در جوامع سوسياليس��تي و 
هم سرمايه داري با جهان بيني خودشان اقتصاد 
مقاومتي پياده شده است، گفت: بايد دقت داشت 
كه با جهان بيني سرمايه داري نمي توانيم اقتصاد 

مقاومتي ديني را پياده كنيم. 

برخالف اعالم دبير ستاد تنظيم بازار كشور كه 
فروش مرغ باالتر از نرخ ۱۱ه�زار و ۵۰۰ تومان 
را تخلف دانس�ت، قيمت اي�ن كاال به صورت 
عمده در ميدان بهمن ته�ران كيلويي ۱۴هزار 
تومان و مراكز خرده فروش�ي س�طح شهر به 
كيلويي ۱۵ ه�زار و ۵۰۰ توم�ان افزايش يافته 
اس�ت. همچنين از بازار گوش�ت گ�رم تنظيم 
ب�ازاري ني�ز خب�ر مي رس�د توزيع كنندگان 
گوشت كه الشه گوس�فندان را از كشتارگاه ها 
تحوي�ل مي گيرند، بس�يار مح�دود در ميان 
قصاب�ان توزي�ع می كن�د و ب�ا قيم�ت باالتر 
به كبابي ه�ا و رس�توران داران مي فروش�ند. 
هفته گذش��ته عباس قبادي، دبير س��تاد تنظيم 
بازار كشور اعالم كرد: »با توجه به قيمت مصوب، 
هيچ خرده فروش��ي حق ندارد مرغ گ��رم را باالتر 
از 11هزار و 500 توم��ان عرضه كند و در صورت 
مشاهده با متخلف برخورد قانوني مي شود. انتشار 
اين س��خنان، اين اميد را زنده كرد كه مسئوالن 
دولتي قصد دارند بعد از مدت ها، سر و س��اماني به 
اين بازار بدهند. روش اين مس��ئول براي كاهش 
قيمت در بازار »دس��توري« ب��ود. روش آزموده 
ش��ده اي كه طي چند سال گذش��ته اصاًل جواب 
نداده است، مشكالت بازار مجموعه اي از مشكالت 
از توليد كنندگان گرفته تا نهاده ها و توزيع و بازار، 
 فساد و ورود شركت ها نامعتبر را شامل مي شود. 

در اطالعيه اين س��تاد ذكر شده است: همكاران 
ما بايد توجه كنن��د قيمت هاي اعالمي فوق نرخ 
استعالمي بوده و آنها مي توانند با توجه به فاكتور 
خريد رسمي و با احتساب 10درصد سود اقدام 
به فروش كنند، ضمن اينكه اعالم نرخ به صورت 
خريد نقدي اس��ت و به ازاي ه��ر 10روز تأخير 
در هر كيل��و 100 تومان به قيم��ت پايه افزوده 

خواهد شد. 
اما گزارش ها از سطح بازار نش��ان مي دهد از روز 
چهارشنبه تاكنون؛ قيمت ها در عمده  فروشي ها 
و در سطح خرده فروشي بدون توجه به اظهارات 
دبير ستاد تنظيم بازار كشور و معاون وزير صمت، 
همچنان مس��ير قبلي خود را ط��ي مي كند و هر 
كيلوگرم مرغ گرم در خرده فروشي ها، بين 15 هزار 
تا 15 هزار و 500 تومان به دس��ت مصرف كننده 
مي رسد. ظاهراً بازرس��ان تعزيرات كه اجرا كننده 
مصوبات س��تاد تنظيم بازار هس��تند، در مراكز 
عمده فروشي كه تعيين كننده قيمت روز هستند ، 

حضور ندارند!
البته روز گذش��ته در فضاي مجازي نيز با انتشار 
سخنان قبادي، كاربران از روش مديريت بازار مرغ 
و گوش��ت انتقاداتي كردند، اينكه مرغ 11 هزار و 
500 توماني، گشتيم نبود، نگرد نيست، يا »آقاي 
مس��ئول، برخورد با گرانفروشي مرغ پيش كش، 

بازار را به حال خود رها كنيد...«

   گوشت تنظيم بازاري در قرق دالالن 
از بازار گوشت گرم تنظيم بازاري نيز خبر مي رسد 
كه توزيع كنندگان گوش��ت به دلخواه خود چند 
الشه را در ميان قصابان توزيع و مابقي را با قيمت 
باالتر به كبابي ها و رس��توران ها مي فروشند. يكي 
از فعاالن بازار در گفت و گو ب��ا »جوان« از معضل 
ديگري در بازار توزيع گوش��ت گ��رم دولتي خبر 
داد و گفت: از هفته گذش��ته كه گوشت هاي گرم 
توزيع مي ش��ود، دالالني كه الشه گوسفندان را از 
كشتارگاه ها تحويل مي گيرند، فقط دو تا سه الشه 
را به قصابان به قيمت 50 هزار تومان مي فروشند و 
مابقي را با نرخ باالتر مي فروشند. وي از نبود نظارت 
بر نحوه توزيع گوشت هاي تنظيم بازاري در ميان 

اصناف گله كرد و افزود: هر خودروی يخچال دار ۲0 
شقه گوسفند در ميان س��اعات ۸ تا 10 صبح بايد 
توزيع كنند كه متأسفانه چهار تا پنج شقه تحويل 
قصابان مي شود و مابقي در بازار آزاد به قيمت باالتر 
فروخته مي ش��ود. اين فعال بازار گف��ت: اتحاديه 
توزيع كنندگان مدام از كمبود گوشت گرم تنظيم 
بازاري سخن مي گويد، در حالي كه اين گوشت ها 
نيز به دس��ت مصرف كننده واقعي نمي رسد و در 
ميان رستوران ها توزيع مي شود. وي معتقد است: 
اگر س��ازمان هاي ناظر توزيع گوشت هاي تنظيم 
بازاري را به حال خود رها كنند، شب عيد بار ديگر 
قيمت گوشت گرم در بازار آزاد به بيش از 1۲0 هزار 

تومان افزايش مي يابد. 
روز گذشته گوشت گوس��فندي در بازار بين ۸5 
تا ۹0 هزار تومان، گوش��ت گوساله بين ۷۸ تا ۸0 
تومان و گوشت گرم دولتي نيز با قيمت 5۲ هزار 

تومان به فروش مي رسيد. 
  رئيس شوراي تأمين دام: از دپوي ۱۷ هزار 

تن گوشت در گمرك شوكه شديم
نابس��اماني بازار مرغ و گوش��ت در اين روزها به 
حدي رس��يده كه وارد كنندگان گوشت گرم نيز 
به طم��ع بهره مندي از معافيت ماليات��ي و احياناً 
افزايش قيمت ه��ا حدود 1۷ هزار تن گوش��ت را 
درگمرك دپو كرده اند. رئيس شوراي تأمين دام با 
اعالم اينكه از انبار شدن اين حجم گوشت شوكه 
شده ايم، افزود: درحالي كه س��االنه بيش از 100 
هزار تن گوش��ت قرمز به كش��ور وارد مي شود تا 
كسري توليد را تأمين كند و ذخاير فعلي گوشت 
هم ۲5 هزار تن است، هم اينك 1۷ هزار تن گوشت 
در گمرك به طمع بهره مندي از معافيت مالياتي 

دپو شده است. 
بر اساس خبري كه دادستان بندرعباس به تسنيم 
داده است، معادل 1۷درصد واردات ساالنه گوشت 
قرمز را وارد كنندگان در گمرك ذخيره كرده  اند. 
ابوالفتح ابوالهادي اظهار كرد: در اين منطقه مستقر 
شديم و با همه مسئوالن از جمله سازمان بنادر، 
گمرك، جهادكش��اورزي  و دامپزش��كي ديدار و 

مستندات را دريافت و بررسي كرديم. 
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر بخش��ي از اين 
محموله ها كه تحت عنوان كاالي متروكه و بخشي 
ديگر كه مربوط به س��ازمان پش��تيباني امور دام 
است، مي تواند ترخيص شود. دادستان بندرعباس 
درباره عل��ت دپوي اين حجم از گوش��ت در بندر 
ش��هيد رجايي گفت: به دليل اينكه اين كار به نفع 
واردكنندگان بوده ت��ا از معافيت ه��اي مالياتي 
بهره مند ش��وند، عامدانه اقدام به دپوي گوش��ت 
در اين منطقه كرده اند. ابوالهادي تأكيد كرد: اگر 
خود واردكنندگان به س��رعت اق��دام به ترخيص 
محموله هاي گوشت كنند كه خيلي خوب است 
در غير اين صورت، مجبور هستيم خودمان براي 

اين كار اقدام كنيم. 
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 گوشت و مرغ  تنظيم بازاري را 
دالالن  در ميانه راه می دزدند!

جعفر تكبيري

درحالي كه س�االنه بيش از 
۱۰۰ هزار تن گوش�ت قرمز 
به كش�ور وارد مي ش�ود تا 
كسري توليد را تأمين كند 
و ذخاير فعلي گوشت هم 2۵ 
هزار تن است، هم اينك ۱۷ 
هزار تن گوشت در گمرك به 
طمع بهره مندي از معافيت 
ماليات�ي دپو ش�ده اس�ت

مجموعه ای از مشكالت نهاده ها، توزيع و فساد بازار مواد پروتئينی را بر هم زد و مرغ را به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رساند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

رزاقي: با جهان بيني سرمايه داري نمي توان اقتصاد مقاومتي ديني را پياده كرد
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

آيا دستورالعمل جديد ارزي كارگشاست؟
بازار ارز اين روزها، آرامشي نسبي را تجربه مي كند، اما همچنان يكي از 
بزرگ ترين معضالت اين بازار، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. 

اتفاقي كه اگر روي دهد مي تواند، آبي بر آتش تقاضاي بازار ارز باشد. 
در همين ارتباط بانك مركزي در آبان ماه دستورالعملي را ابالغ كرد 
كه بر اساس آن همه صادركنندگان كاال و خدمات مكلف به ارائه تعهد 
بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي كشورند. 
منظور از چرخه اقتصادي كشور در اين بخشنامه سامانه نيماست كه 
متقاضيان ارز واردات بايد در اين س��امانه، ارز مورد نياز خود را تهيه 
كنند. البته اين موضوع در همان زمان باعث اعتراض صادر كنندگان 
شد و آنان معتقد بودند كه اين بخش��نامه انگيزه صادركنندگان را از 

بين خواهد برد. 
اين در حالي بود كه صادركنندگان هم بر خالف اين دستور العمل تمايلي 
به عرض��ه درآمده��اي ارزي خود با نرخ دس��توري دولت را نداش��تند و 
همين موضوع باعث ش��ده بود كه آنان با بلوكه كردن درآمدهاي خود در 
حساب هاي خارجي، در داخل كشور به بازاريابي براي اين درآمدها بپردازند 

و با نرخ باالتري از سامانه نيما، ارز خود را به متقاضيان ارائه دهند. 
اما حاال بانك مركزي پس از آنكه مشاهده كرد كه دستورالعمل قبلي 
براي بازگرداندن ارز ناش��ي از صادرات، جوابگو نب��وده، در ابالغيه اي 
جديد اعالم كرد كه سياس��ت هاي تش��ويقي را براي صادركنندگان 
خوش حساب اجرايي مي كند. بر اين اساس، به نظر مي رسد كه بانك 
مركزي تغيير كالني در دستورالعمل قبلي ايجاد نكرده، اما با تفكيك 
صادركنندگان ميان خوش حس��اب و بدحساب شرايطي جديد براي 

پيگيري بازگشت ارز به كشور فراهم شده است. 
از اين رو، صادركنندگاني كه بازگشت ارزشان بيش از ۶0 درصد بوده، 
ضمن حفظ معافيت زير يك ميليون يورو در صورتي كه يك تا 3 ميليون 
يورو صادرات داشته باش��ند، مي توانند 1/5 ميليون آن را به صرافي ها 
بفروش��ند، در صورتي كه 3 تا 10 ميليون يورو صادر كنند، مي توانند 
۲ ميليون يوروي آن را به صرافي بدهن��د و در صورت فروش باالي 10 
ميليون يورو امكان فروش 4 ميليون آن را به صرافي ها خواهند داشت. 

براي صادركنندگان با عملك��رد بين 30 تا ۶0 درص��د نيز همچنان 
معافيت از ورود به س��امانه نيما در فروش زير يك ميليون يورو ادامه 
دارد و پس از آن در فاصله يك تا 3 ميليون يورو و 3 تا 10 ميليون يورو 
امكان فروش 1/5 ميليون يورو به صرافي ها فراهم شده و براي صادرات 
بيش از 10 ميليون نيز امكان فروش ۲ ميلي��ون يورو در صرافي ها به 

وجود آمده است. 
در رابطه با صادركنندگاني كه عملكردشان بيشتر از 30 درصد بوده، ضمن 
حفظ معافيت زير يك ميليون يورو در ساير مراحل تنها امكان فروش ارز 
حاصل از صادرات شان تا سقف يك ميليون يورو در صرافي ها به وجود آمده 
و مابقي طبق دستورالعمل هاي قبلي بايد در سامانه نيما به فروش برسد. 
جالب اينجاست كه بانك مركزي در رابطه با صادركنندگاني كه تاكنون 
هيچ بازگشت ارزي به كشور نداشته اند نيز اعالم كرده كه در حداقل 

زمان ممكن اين افراد را به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد. 
هرچند بسته جديد ارزي بانك مركزي مي تواند الاقل براي گروهي از 
صادركنندگان فضايي تازه به وج��ود آورد كه در دل آن امكان انتقال 
ارز حاصل از صادراتشان به بازار را پيدا كنند، اما واقعيت آن است كه 
همچنان صادركنندگان بزرگ با مش��كل پيش��ين روبه رو هستند و 
مجبورند بخش مهمي از درآمدهاي خود را با قيمتي پايين تر از بازار 
آزاد نقد كنند. بنابراين بعيد است كه اين روند نيز تغييري در شرايط 
ايجاد كند؛ اگرچه بايد ديد آيا در آين��ده راهي براي حل اختالف نظر 
ميان دولت و بخش خصوصي درباره چگونگي فعاليت صادركنندگان 
بزرگ پيدا مي شود يا همچنان كار همچون گذشته ادامه خواهد يافت. 
البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه صادركنندگان از مواهب ويژه 
و جايزه های صادراتی بهره بسياری برده اند و نبايد در شرايط ويژه فعلی، 

به دنبال سود خارج از عرف باشند.

 7 ميليون امريكايي
 توان پرداخت قسط خودرويشان را ندارند

فدرال رزرو نيوي�ورك اعالم كرد: رق�م بي س�ابقه ۷ ميليون نفر 
در امريكا، س�ه م�اه قس�ط هاي وام خودرويش�ان عق�ب افتاده 
ك�ه اي�ن رق�م بي�ش از دوره اي اس�ت ك�ه بح�ران مال�ي در 
جه�ان رخ داده بود و چ�راغ قرمزي ب�راي اقتصاد امريكاس�ت. 
به گزارش نيوي��ورك تايمز، ف��درال رزرو نيويورك اع��الم كرد: رقم 
بي سابقه ۷ ميليون نفر امريكا براي مدت ۹0 روز يا سه ماه قسط هاي 
مربوط به وام خودرويشان عقب افتاده است كه اين رقم بيش از دوره اي 

است كه بحران مالي در جهان رخ داده بود. 
اقتصاددان ه��ا اين موضوع را چ��راغ قرمزي دانس��تند؛ چراكه به رغم 
اقتصاد قوي و ن��رخ پايين بيكاري، بس��ياري در امري��كا در پرداخت 

صورتحساب هاي خود با چالش روبه رو هستند. 
ميشائيل تايانو، مدير ارشد مؤسسه رتبه بندي فيچ گفت: » وام ماشين 
شما، اولويت شماره يك شما به لحاظ پرداخت است. اگر شما خودرو 
نداشته باشيد، نمي توانيد براي كار در بسياري از مناطق كشور، برويد و 
بياييد. يك خودرو معموالً اولويت پرداخت باالتري نسبت به وام مسكن 

يا اجاره خانه دارد.«
افرادي كه سه ماه بدهي معوق وام خودرو دارند، معموالً وسيله نقليه 
خود را از دست مي دهند و اين امر سركار رفتن، به پزشك مراجعه كردن 

يا ديگر مكان حياتي را دشوار مي سازد. 
فدرال رزرو نيويورك اعالم ك��رد: در پايان س��ال ۲01۸ بيش از يك 
ميليون نفر »وام گيرنده مش��كل دار« به نس��بت س��ال ۲010 وجود 
داشت؛ درحالي كه در سال ۲010 نرخ بيكاري 10 درصد و نرخ معوقات 
وام هاي خودرو به اوج خود رسيده بود، اما در حال حاضر نرخ بيكاري 4 
درصد است و بسياري از امريكايي ها شغل دارند، اما تعداد قابل توجهي 

نمي تواند وام خودروي خود را بپردازند. 

 مذاكرات تجاري امريكا و چين
 اين هفته از سرگرفته مي شود

امريكا و چين اين هفته مذاكرات تجاري خود را در واش�نگتن از 
س�ر خواهند گرفت تا در زم�ان اندكي ك�ه از ضرب االجل ترامپ 
باقي مانده اس�ت، مش�كالت تجاري خ�ود را حل وفص�ل كنند. 
به گزارش رويترز، امريكا و چين اين هفته مذاكرات تجاري خود را در 
واشنگتن از س��ر خواهند گرفت تا در زمان اندكي كه از ضرب االجل 
ترامپ باقي مانده است، مش��كالت تجاري خود را حل وفصل كنند. 
هر چند ترامپ روز جمعه مجدداً تكرار كرد ك��ه احتماالً موعد اين 
ضرب االجل را براي رس��يدن ب��ه توافق تمديد خواهد ك��رد و فعاًل 

تعرفه هاي واردات براي كاالهاي چيني افزايش نخواهد يافت. 
هم اياالت متح��ده و هم چين پس از پنج روز مذاك��رات تجاري هفته 

گذشته، در گزارشات خود به پيشرفت در مذاكرات اشاره كرده اند. 
سارا سندرز، منشي خبري كاخ سفيد گفت: مذاكرات با جزئيات بسيار و 
فشردگي باال، باعث شده است كه در بين دوطرف پيشرفت حاصل شود، 

هر چند هنوز كارهاي زيادي باقي مانده است. 
ترامپ همچنين گفت كه اگر ببيند مذاكرات در مس��ير درستي پيش 
مي رود و احتمال دستيابي به توافق تجاري باالست، ۶0 روز ديگر پس از 

ضرب االجل يكم مارچ، نرخ تعرفه كاالهاي چيني را باال نمي برد. 

رضا دهشيری| جوان


