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 گوجه هاي كال هم به پاكستان وحید حاجی پور
صادر شد!

 در حال�ي كه در هفت�ه اول آب�ان گوج�ه را با چك ش�ش ماهه و 
هر كيلو 500 توم�ان مي خريدند، ام�ا به دليل نبود يك سيس�تم 
مناس�ب توزيع واجازه صادرات، پاكس�تاني ها حت�ي گوجه هاي 
كال و نارس را بردند و قيمت گوجه به باالي 10 هزار تومان رس�يد. 
 به گزارش »جوان« دارايي نژاد رئيس اتحاديه بار فروشان در نشست 
خبري امض��اي تفاهمنامه يك��ي از بانك ه��ا با اتحاديه بارفروش��ان 
سخنگوي س��ازمان براي ايجاد س��ردخانه 100 هزار تني با بيان اين 
مطلب گفت: روزانه 15 تا 20 هزار تن ميوه و تره بار به ميدان بارفروشان 
تهران وارد مي شود و در شب عيد ورودي بار به اين ميدان حدود 30 

تا 40 هزار تن مي شود. 
وي گفت: با اين شرايط بايد ميدان ميوه  و تره بار شهر تهران را يك مركز 
كشوري به حساب آورد، اما متأسفانه هنوز سردخانه اي در اين ميدان 
براي نگهداري از ميوه و س��بزي وجود ندارد و به اين ترتيب موضوع 

تنظيم بازار معنايي ندارد. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان افزود: زماني كه در مرك��ز ورود و خروج 
ميوه و سبزي سردخانه اي وجود نداشته باشد، بنابراين مسائل گراني 
به وجود مي آيد. وي با بيان اينكه اگرچه الگوي كش��ت وجود ندارد و 
بسياري از مشكالت ناشي از اين موضوع اس��ت، بيان داشت: اما عدم 
وجود سردخانه در ميدان ميوه و تره بار مش��كالتي را براي نگهداري 

ميوه و تره بارفراهم كرده است. 
دارايي نژاد بيان داشت: عدم وجود سيستم نگهداري سردخانه اي باعث 
مي شود كه يك سال بر اثر توليد بيش از اندازه پياز، مازاد توليد را دور 
انداخته و يك سال هم با ناياب شدن آن قيمت هر كيلوگرم پياز به 10 

هزار تومان مي رسد. 
    با سردخانه دور ريزها به 5 درصد مي رسد

وي همچنين در حاشيه اين نشست در پاسخ به سؤال جوان مبني بر 
اينكه سرمايه گذاري اتحاديه براي ايجاد سردخانه 100 هزار تني چه 
تأثيري در بهره وري و جلوگيري از دو ر ريز مي شود، گفت: طبق اعالم 
فائو سهم ايران از كل غذايي كه هرسال در جهان به هدر مي رود 2/7 
درصد اعالم شده اس��ت كه به نسبت جمعيت كش��ور بسيار باال است 
و به استناد آمار همين س��ازمان بين المللي 30 -25 درصد ضايعات 
در ميوه ها و س��بزيجات داريم كه با اين كار هم مي توان در كالنشهر 
تهران دور ريز ميوه ها و به خصوص سبزيجات را بسيار كم و در حدود 
5 درصد كرد و از س��وي ديگر امكان تعادل قيمت ها و حتي صادرات 

را فراهم كرد. 
 وي در پاسخ به اين س��ؤال »جوان« كه آيا ايجاد س��ردخانه و امكان 
صادرات موجب تحميل گراني به مصرف كننده نهايي نخواهد شد، گفت: 
با وجود يك س��ردخانه بزرگ مي توان از يك س��و مانع از ضرر و زيان 
كشاورزان در هنگام اوج توليد محصوالت شد و از سوي ديگر با توجه 
به ميزان مصرف مورد نياز مي توان م��ازاد محصوالت را انبار و به موقع 

صادر ويا توزيع كرد. 
    وارد كنندگان موز كشور فقط 15 نفرند!

وي در ادامه با اشاره به اينكه 15 نفر وارد كننده انبه، آناناس و موز در 
كشور وجود دارد، گفت: كل موز ايران توسط اين 15 نفر وارد مي شود 
و در مقاب��ل 100 صادركننده خ��وب در زمينه ص��ادرات محصوالت 

كشاورزي وجود دارد. 
رئيس اتحاديه بار فروشان بيان داشت: صادركنندگان ميوه و تره بار براي 
گرفتن ارز مشكل دارند، در حالي كه اگر يك بانك اقدام به ايجاد شعبه 
ارزي در ميدان ميوه و تره بار تهران كند، قطعاً بسياري از مشكالت در 

اين زمينه رفع مي شود.

پول مهم است يا مجازات سخت؟
بازگشت رس��ول دانيال زاده به كش��ور و زمان بندي قوه قضائيه براي 
متخلفان بانكي در پرداخت بدهي ها طي ماه هاي گذشته از يك تغيير 
بزرگ در دوره جديد قوه قضائيه حكايت مي كند. در دوران گذش��ته 
اين قوه، تعقيب متخلفان و صدور احكام س��نگين در دستور كار قرار 
داشت كه در دوره جديد دستگاه قضا، بازگشت منابع بيت المال از اصل 

محاكمه و صدور احكام اهميت بيشتري يافته است. 
نمونه بارز اين تفاوت را مي توان در دو پرونده اقتصادي به وضوح ديد؛ 
بابك زنجاني و رسول دانيال زاده. پرونده زنجاني تبديل به يك پرونده 
سياسي شد و با افزايش هجمه ها و اخبار ضد و نقيض درباره زنجاني، 
قوه قضائيه و دولت يازدهم وارد كارزار شدند كه به بازداشت اين مجرم 
اقتصادي ختم شد. وقتي حكم اعدام براي زنجاني صادر شد، كسي به 
آن اهميت نداد چراكه مهم ترين موضوع در اين پرونده، بازگش��ت 2 
ميليارد يورو از منابع كشور بود كه زنجاني براي بازگرداندن آن شش 
 سال است همه را معطل خود كرده است. در همان زمان اين پبشنهاد 
– البته نه به صورت عيان- مطرح شد كه بهتر است با تحت الحفظ كردن 
زنجاني در خارج از زندان، به س��مت احياي پول رفت. برخي آگاهان 
مي گويند بازداشت بابك موجب شد تا همدستان وي همه اموال اماني 

و غيراماني او را از آن خود كرده و كشور را از حق خود محروم كنند. 
اندك اميدي كه براي احياي پول وجود دارد، اجراي حكم اعدام زنجاني 
را به تأخير انداخته است، در حالي كه اگر در اين پرونده، تدبير بيشتري به 
خرج داده مي شد شايد تا كنون بخش بزرگي از بدهي زنجاني به دولت 
تسويه ش��ده بود اما چه مي توان كرد كه عدم تسويه حساب زنجاني با 

وزارت نفت، به سود برخي جريان هاي سياسي و افراد خاص بود. 
زنجاني چه اعدام شود و چه نش��ود، هيچ تفاوتي براي منافع كشور ندارد 
تا زماني كه 2 ميليارد يورويي كه از كف رفته، به خزانه باز گردد. در مقابل 
اين پرونده اما رسول دانيال زاده قرار دارد. س��لطان فوالدي كه حدود 4 
 هزار ميليارد تومان بدهي بانكي دارد. او در ش��ب بازداش��ت اكبر طبري

– مرد شماره 2 قوه قضائيه در دوره آملي الريجاني – از كشور فرار كرد و 
در كشور آلمان ساكن شد. با تغيير رويكرد قوه قضائيه در حوزه مبارزه با 
مفاسد اقتصادي، قوه قضائيه و پاسداران گمنام اطالعات سپاه مذاكراتي را با 
دانيال زاده آغاز كردند تا وي به كشور بازگردد. به گفته اسماعيلي سخنگوي 
قوه قضائيه اين فرآيند در كمال آرامش و تالش هاي دلسوزان نظام انجام 
شد و وقتي به دانيال زاده اعالم شد كه در صورت همكاري با دستگاه قضا، 

ترحم اسالمي شامل حال وي مي شود، خود را به تهران رساند. 
اتفاق مهم در اعالم اين خبر آن بود كه سخنگوي قوه قضائيه در رسانه 
ملي اعالم كرد رويكرد جديد قوه قضائيه به چنين رويه اي تغيير كرده و 
متهمان و مجرمان اقتصادي كه از كشور فرار كرده اند، مي توانند از اين 
امتياز برخوردار ش��وند كه در قبال همكاري كامل با محاكم قضايي از 

تخفيف هاي قابل توجه در احكام دادگاه ها سود ببرند. 
دانيال زاده هم  اكنون در حال همكاري كامل با قوه قضائيه است و گويا 
مقرر شده بدهي وي به نظام بانكي تسويه شود و كارخانه هاي فوالد نيز 
به كار مشغول شوند تا هم منابع بيت المال احيا شود و هم كارخانه هاي 

توليدي كشور به چرخه اشتغالزايي و توليد ثروت بازگردانده شوند. 
چنانچه اين رويكرد، پيشتر هم وجود داش��ت هزاران ميليارد تومان 
از پول مردم، به خزانه دولت واريز مي ش��د و هم برخورد متناسب تر با 
افرادي كه فساد كرده اند، ش��رايط را براي بازگشت متخلفان به كشور 
فراهم مي كرد. اين پديده در ماجراي زنجاني بيشتر رخ نمايي مي كند 
كه متأسفانه با گذشت شش سال از بازداشت وي، هيچ خبر و نشانه اي 
از پول نيست. ضمن آنكه پرونده زنجاني دستمايه بازي هاي سياسي و 
جناحي شد، اما در دوره فعلي، دستگاه قضا بدون توجه به فضاسازي هاي 
سياسي و مجازي، بهترين رويكرد را در پيش گرفته و بيش از آنكه به 
دنبال برخوردهاي سفت و س��خت و قضايي با متخلفان باشد، اولويت 
خود را در بازگرداندن منابع كشور قرار داده است و در مرحله بعد، احكام 

قانوني را بر اساس رافت اسالمي براي متخلفان صادر مي كند. 
گرچه برخورد با مفس��دان براي مردم مهم اس��ت، ام��ا مهم تر از آن 
احياي منابع كشوري اس��ت كه در سخت ترين ش��رايط تحريمي با 
انواع مش��كالت اقتصادي مواجه شده اس��ت. رويه جديد قوه قضائيه 
كه به صورت قانونمند در حال پيش ب��ردن جبران ضررهاي وارده به 
بيت المال است، حاوي پيام روشني است كه برخي جريان هاي سياسي 
به هيچ عنوان عالقه ندارند نهادينه شود؛ چراكه منافع برخي افراد در 

گرو وصول نشدن مطالبات مالي است. 

لوح تقدیر و تندیس ویژه صادرکننده نمونه کشور در سال 1398 در آیین 
بیست و سومین سالروزملى صادرات به شرکت فوالد خوزستان اهدا شد

بــه گــزارش خبرنــگار روابــط عمومــى، علــى 
محمــدى مدیرعامــل فــوالد خوزســتان، 
لــوح و تندیــس صــادر  کننــده نمونــه 
ــاون اول  کشــور را از اســحاق جهانگیــرى مع
ــر  ــى وزی ــا رحمان ــورى و رض ــت جمه ریاس
ــرد.  ــت ک ــارت دریاف ــدن و تج ــت، مع صنع

  

ایــن گزارش حاکیســت، مراســم بیســت و ســومین 
ســالروز ملــى صــادرات روز دوشــنبه 11 آذرماه 98 
در محــل ســالن اجــالس ســران در تهــران برگــزار 
شــد و در آن عــالوه بــر مقامــات عالــى  رتبــه دولتى 
ــران  ــادى از مدی ــس، جمــع زی ــدگان مجل و نماین
روســاى  و  صادرکننــده  شــرکت هاى  عامــل 

ــتند. ــازمان ها حضــور داش س
اســحاق جهانگیــرى معــاون اول رییــس جمهــور 
در ایــن مراســم از صادرکننــدگان بــه عنــوان 
رزمنــدگان جنــگ اقتصــادى و مدافعــان کیــان و 
تمامیــت ارضــى کشــور نــام بــرد و بــا بیــان ایــن 
ــه ثبــت  ــران ب ــخ ای کــه قطعــا ایــن دوران در تاری
خواهــد رســید،  افــزود: بایــد دســت فعــاالن عرصه 
صــادرات کــه توانســته اند بــا وجــود فضاى بســته و 
محدودیت هــاى مختلــف فعالیــت کنند را بوســید.
وى بــا اشــاره بــه خــروج آمریــکا از برجــام و 
فشــار هاى همــه جانبــه ایــن کشــور بــر بخش هاى 
ــا در دو  ــت: آمریکایى ه ــران، گف ــى اقتصــاد ای اصل
ســال گذشــته تمــام گلوگاه هــاى اصلــى فعالیــت 
اقتصــادى ایــران را مســدود کردنــد، امــا بــا وجــود 
همــه ایــن مســائل، امــروز بــا ســرافرازى مى گوییم 
کــه اقتصــاد ایــران اگرچــه بــا مشــکالت مختلفــى 
روبــرو شــد، امــا توانســت روى پــاى خــود بایســتد.
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــور اف ــس جمه ــاون اول ریی  مع
آمارهــا میــزان صــادرات غیرنفتــى در 8 مــاه 
ــى  ــر وزن ــد از نظ ــش از 16 درص ــارى بی ــال ج س
ــت  ــته اس ــد داش ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب نس

 کــه ایــن یعنــى کشــتیرانى و بنــادر ایــران فعالیــت 
 گســترده اى داشــته و صــادر کننــدگان نیــز 
ریســک هایى را پذیرفتــه انــد تــا در نهایــت اقتصاد 

کشــور توانســته روى پــاى خود بایســتد.
جهانگیــرى از صــادرات غیــر نفتــى بــه عنــوان یک 
فرصــت بــراى مبــارزه بــا رقبــا و بــه دســت آوردن 
بازارهــاى بیــن المللــى یــاد کــرد و بــا تاکیــد بــر 
ــد  اینکــه صــدور بخشــنامه هاى لحظــه اى مى توان
بــه صــادرات لطمــه وارد کنــد، گفــت: مدیــر واقعى 
ــایى  ــاى کشــور را شناس ــه نیازه کســى اســت ک
ــم و  ــر تصمی ــد. ه ــخ ده ــه آن پاس ــبت ب  و نس
ــک  ــراى ی ــت ب ــن اس ــا ممک ــت گذارى م سیاس
ــاى  ــاد و زوای ــد ابع ــا بای ــد ام ــد باش ــش مفی بخ
مختلــف و تاثیــرات آن بــر ســایر بخش هــا را نیــز 
ــم. ــى قراردهی ــى و بررس ــورد ارزیاب ــت م ــه دق ب
وى صــادرات غیرنفتــى را از مهمترین پیشــران هاى 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــمرد و گف ــور برش ــاد کش  اقتص
ــام  ــده نظ ــاذ ش ــات اتخ ــا و تصمیم برنامه ریزى ه
بانکــى 100 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت براى 
ــدى  ــاى تولی ــردش واحده ــرمایه در گ ــن س تامی
ــه  ــرد ک ــد ک ــت خواه ــاد پرداخ ــران اقتص پیش
ــت  ــه فعالی ــدى ک ــاى تولی ــن راســتا واحده در ای
ــود. ــد ب ــت خواهن ــد در اولوی ــى دارن صادرات

ــن  ــم در ای ــارت ه ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مراســم یکــى از راهبردهــا بــراى مقابلــه بــا تحریم 
ــوان  ــادى عن ــاالن اقتص ــردم و فع ــارکت م را مش
ــه  ــت بلک ــعار نیس ــک ش ــن ی ــت: ای ــرد و گف ک
ــت و سیاســت وزارت صمــت اســت  سیاســت دول
کــه تشــکل ها، بخــش خصوصــى و مــردم محــور 

فعالیت هــاى اقتصــادى باشــند.
ــرد: یکــى از راهبردهــاى  ــى خاطرنشــان ک رحمان
اساســى بــراى عبــور از تحریمهــا حضــور پررنــگ 
ــه  ــردم و تشــکل هاى بخــش خصوصــى در هم م
ــوزه اقتصــاد اســت. ــژه در ح ــه وی ــا ب عرصه ه

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه گفــت: 

ــى  ــد ســبب جهــش صادرات ــرخ ارز بای ــش ن افزای
بشــود، اشــکاالت ســاختارى بــراى نیــل بــه 
ــه  ــن ب ــود. همچنی ــد اصــالح بش ــدف بای ــن ه ای
ــى هســتیم،  ــن مال ــن تامی ــال شــیوه هاى نوی دنب
نظــام بانکــى بایــد تقویــت بشــود و ایــن نیازمنــد 

ــت. ــترك اس ــى مش ــکارى و همراه هم
رحمانــى ادامــه داد: توســعه صــادرات جــزو 7 
برنامــه محــورى ماســت و بــاور داریــم کــه امســال 
ــن  ــا همی ــادى م ــران اقتص ــده پیش ــال آین و س

ــت. ــادرات اس ص
رییــس اتــاق بازرگانــى ایــران نیــز در ایــن مراســم 
توســعه صــادرات را یکــى از راه هــاى دســتیابى بــه 
ــیارى از  ــت: بس ــت و گف ــادى دانس ــعه اقتص توس
کشــورها بــا تاکیــد بر بخــش صــادرات توانســته اند 
بــه رشــد بــاالى اقتصــادى دســت پیــدا کننــد.

مســاله تامیــن مالــى صــادرات، مالیــات بــر ارزش 
افــزوده، نبــود متولــى واحــد و مدیریــت یکپارچــه 
از  صــادرات  امــر  در  سیاســت گذارى  بــراى 
مهمتریــن مســائلى بــود کــه از ســوى رییــس اتاق 

ــران مطــرح شــد. ــى ای بازرگان
ــت،  ــى حاکیس ــط عموم ــگار رواب ــزارش خبرن  گ
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــتان ب ــوالد خوزس ــرکت ف ش
جهانــى شــمش تولیــدى، همــواره از تــوان بــاالى 
صادراتــى بــراى فــروش محصــوالت خــود در 
بازارهــاى منطقــه و بیــن المللــى برخــوردار بــوده 
ــا  اســت. ایــن شــرکت طــى ســال هاى گذشــته ب
توجــه بــه کیفیــت مرغــوب محصــوالت و وجــود 
مشــتریان خــاص، جهــش قابــل توجــه اى در حوزه 
صــادرات داشــته اســت و محصــول خــود را بــه 18 
ــاره جهــان صــادر نمــوده اســت.  کشــور در 4 ق
ــا  ــارى ب ــال ج ــتان در س ــوالد خوزس ــرکت ف ش
ــادرات 2  ــل کشــور، ص ــاز داخ ــن نی ــت تامی اولوی
میلیــون تــن از محصــوالت خــود را هــدف گــذارى 
نمــوده و همچنــان پرچــم دار صــادرات در حــوزه 

فــوالد کشــور اســت

 نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى - یک مرحله اى شماره  98/1-53 
به شماره ثبت سامانه تدارکات دولت«ستاد»2098001224000050

عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشى خط چهار مداره 230 و 63 کیلو 
ولت تغذیه کننده ایستگاه 230 کیلوولت محمودآباد (قطعه اول) 

www.setadiran.ir 

شرایط مناقصه:

 www.setadiran.ir

–

 www.Tavanir.org.ir

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران

آگهی مزایده امالك

در ش�رايطي كه مقرر شده است تا حساب و 
كتاب بودجه 99 در ش�رايط جنگ اقتصادي 
و تحريم هاي نفتي، از درآمدهاي نفتي جدا 
شود س�ؤاالت فراواني در اين رابطه در ميان 
اقشار مختلف جامعه وجود دارد. اظهارات ضد 
و نقيض در رابطه با وضعي�ت اقتصاد كالن از 
سوي كابينه حسن روحاني موجب سردرگمي 
جامعه شده اس�ت، می گويد رئيس كل بانك 
مركزي نبض بازار ارز و سكه در دستش است 
و نوسان ها ناشي از سفته بازي زود گذر است 
و از طرف ديگر مع�اون اول رئيس جمهور يا 
وزراي ديگر از وضعيت ناگوار اقتصادي خبر 
مي دهند كه اميد مي رود در چنين شرايطي 
مس�ئوالن حداقل آرامش روان�ي جامعه را 
در اظهار نظره�اي خود مدنظر ق�رار دهند. 
به گزارش »جوان«، بودجه سال 99 از اهميت 
و حساس��يت ويژه اي برخوردار اس��ت، به ويژه 
آنكه در وضعيت جنگ اقتصادي و تحريم نفتي 
تصميم برآن شده است كه حساب و كتاب بودجه 
سال آتي از درآمدهاي نفتي جدا شود، اين بدان 
معني است كه به سياستگذار و حسابدار كالن 
اقتصاد ايران بگويي براي تراز كردن هزينه ها و 
درآمدهاي كشور يا به درآمدي به غير از صادرات 
نفت تكيه كند يا اينكه هزينه هاي غير ضروري را 

تا جايي كه امكان دارد، حذف يا كاهش دهد. 
با توجه به اينكه اين نگراني در جامعه وجود دارد 
كه سياستگذار از محل هاي تشديد كننده تورم 
اقدام به تراز بودجه سال آتي كند، جامعه انتظار 
دارد تا به جاي اينكه شاهد انبوهي از اطالعات 
ضد و نقيض اقتصادي در رابطه با وضعيت كنوني 
اقتصاد در حي��ث منابع دول��ت و تصميم هاي 
بودجه اي چون نرخ ارز و ماليات ها و آب و برق و 
يارانه ها باشد، دولت كه در آستانه اقدامي بزرگ 
يعني رهايي بودجه كش��ور از درآمدهاي نفتي 
است، روش مناسبي را براي اطالع رساني در اين 
رابطه در دس��تور كار قرار دهد تا افكار عمومي 

دچار سردرگمي نشود. 
بي شك اگر نحوه ترازمالي بودجه كشور ، مسير 
صحيح و عقالني و مبتني بر توس��عه عدالت در 
جامعه باش��د افكار عمومي ني��ز از آن حمايت 
مي كند و اتفاقاً اقشاري چون نخبگان و اساتيد 

دانشگاه و كارشناسان نيز براي كمك به تحقق 
هدف مذك��ور به ميدان مي آين��د به طور نمونه 
اگر راهكارهايي چون كاهش هزينه هاي مازاد 
در بخش وزارتخانه هاي دولتي يا ش��ركت هاي 
دولتي مد نظر باشد و يا فروش 20 درصد از اموال 
دارايي هاي خرد و كالن مازاد دولت و نهادهاي 
عمومي غير دولتي ب��راي احياي صندوق هاي 
بيمه اي تأمين اجتماعي و بازنشستگي عملياتي 
شود و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي 
دولتي به سودآوري س��االنه 30 درصدي ملزم 
شوند و اخذ ماليات از خانه هاي خالي و مجموع 
دارايي ها و مجموع درآمد و عايدي س��رمايه در 
دستور كار س��ازمان امور مالياتي قرار بگيرد و 
درآمدهاي اختصاصي 50 هزار ميلياردي برخي 
از دس��تگاه ها و مجموعه ها به خزانه واريز شود 
و حسابرسي اين دستگاه ها مدون انجام گيرد، 
جامعه از شكل گيري چنين اصالحاتي در بودجه 

حمايت مي كند. 
از اين رو به جاي اينكه اين روزها با انتشار اخبار 
ضد و نقيض در رابطه با ارز و ماليات ها اقش��ار 
مختل��ف جامعه  از مردم ع��ادي مصرف كننده 
گرفته تا فعاالن اقتصادي را سر درگم كنيم، بهتر 
است شيوه اطالع رساني صحيحي را در رابطه 
با بودجه سال آتي در پيش بگيريم و به سؤاالت 

فراوان و جدي مردم در اين رابطه پاسخ دهيم 
تا به جاي تراز بودجه منهاي درآمدهاي نفتي 
با تأمين مالي هاي ب��د تورم آفرين، روش هاي 
تأمين مالي صحيح كاهنده ت��ورم را در پيش 
بگيريم كه از اين رهگذر هم تورم كنترل شود 
و هم اينكه شاهد بهبود توزيع عادالنه ثروت و 
امكانات و خدمات در جامعه باشيم. متأسفانه 
در اي��ن روز ها از ي��ك طرف رئي��س كل بانك 
مركزي تالش دارد ب��ازار ارز و طال و س��كه را 
مديريت كند از طرف ديگ��ر اظهارات اعضاي 
ديگر كابينه حس��ن روحاني بازار ها را با تنش 
روبه رو مي كند، افكار عمومي و سرمايه گذاران 
اقتصادي و به ويژه سهامداران بازار سرمايه نيز 
در مي��ان انبوهي از اظه��ارات متناقض درباره 
متغيرهاي اقتصاد ايران و چشم انداز آتي اقتصاد 

سردرگم شده اند. 
  واكنش همتي به نوسانات اخير ارز 

در شرايطي كه اين روز ها سرمايه گذاران بورسي 
نسبت به بودجه سال آتي سؤاالت فراواني دارند 
و نمي دانند ارز و ماليات و عوارض و نرخ خوراك 
چه وضعيتي را در بازار س��رمايه پديد خواهد 
آورد،  رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد: در دو 
هفته اخير انتظارات غيرواقعي در بازار ارز ايجاد 
و عمدتاً در برخي فضا هاي داللي و سفته بازي 

به آن دامن زده شد. با اطالعاتي كه از توانايي ها، 
امكان��ات و ذخاير ارزي كش��ور و ارز صادراتي 
دارم، اين روند نمي تواند واقعي و پايدار باش��د؛ 
چراكه تغيير خاصي در متغير هاي كليدي اتفاق 

نيفتاده است. 
 عبدالناص��ر همت��ي در تازه تري��ن پس��ت 
اينس��تاگرامي خود نوش��ت: از ابتداي س��ال، 
عالوه بر تأمي��ن بيش از 10 ميلي��ارد دالر ارز 
براي كاال هاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
توسط بانك مركزي، حدود 15 ميليارد دالر نيز 
در چارچوب سامانه نيما براي واردات مواد اوليه 
واحد ه��اي توليدي و س��اير كاال هاي ضروري 
تأمين شده اس��ت. اين روند به امي��د خدا و با 
ادامه تالش هاي صادركنندگان با قدرت تداوم 

خواهد يافت. 
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: خبر بسيار 
اميدواركننده اينكه بانك ه��ا در ماه هاي اخير 
نياز نقدينگي كوتاه مدت خود را عمدتاً از بازار 
بي��ن بانكي تأمي��ن مي كنند، بنابراي��ن اضافه 
برداشت بانك ها با بيش از 40 درصد كاهش به 
رقم بسيار كمتري در مقايسه با رقم آن در يك 
سال گذشته رسيده اس��ت. همتي متذكر شد: 
از مديران بانك ها به دلي��ل اين انضباط مالي و 
همراهي در اعم��ال سياس��ت هاي پولي بانك 
مركزي كه در نهايت در جهت كاهش نرخ تورم 

است، تشكر مي كنم. 
  پيشنهاد 1۶0هزار ميليارد تومان درآمد 

مالياتي در بودجه 99
از سوي ديگر، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي در جمع خبرن��گاران در مورد ميزان 
درآمد ماليات��ي در اليحه بودجه س��ال آينده 
گفت: در س��ال قبل 109 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي وصول شد. برنامه اين است براي 
سال بعد 1۶0 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 

در نظر بگيريم. 
وزير اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالي در مورد نرخ 
محاس��باتي ارز در بودجه 99 گفت: در جلسه 
بررسي بودجه در دولت مصوب شد تا همچنان 
ارز دولت��ي به كااله��اي اساس��ي و دارو تعلق 
بگيرد، بنابراين نرخ ارز محاسباتي نسبت به سال 

قبل تغيير چنداني نمي كند.

بودجه بدون نفت را با تورم تراز نکنیم 
 در شرايطي كه مردم در رابطه با نحوه تأمين مالي و تراز بودجه منهاي نفت سؤاالت فراواني دارند،  اعضاي كابينه با ارائه اطالعات 

ضد و نقيض در رابطه با اقتصاد و بودجه سال آتي موجبات سردرگمي مردم را فراهم آورده اند

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک


