
دو س�ال و نيم پس از آغاز رياس�ت جمهوري 
دونال�د ترام�پ، تردي�دي وج�ود ن�دارد كه 
تحريم ه�اي اقتص�ادي، س�اح سياس�ت 
خارجي دول�ت وي اس�ت. از چين ت�ا ايران و 
ونزوئا، تحريم ها و س�اير ابزارهاي اقتصادي 
محدودكننده ترامپ براي اعمال فشار حداكثري 
عليه دش�منان كاخ س�فيد به اجرا گذاش�ته 
اس�ت. هرچند ترامپ سياس�ت تحري�م را به 
صورتي تهاجمي تر از پيشينيان دنبال مي كند. 
راهبردتحريم های تهاجمی ترامپ س��ه ويژگي 
كليدي دارد و ابهام هايی در م��ورد آينده جايگاه 

اقتصادي اياالت متحده پديد آورده است. 
نخست اينكه تحريم هاي واشنگتن تهاجمي تر از 
هميشه دنبال مي شود. براساس گزارش مؤسسه 
حقوفي گيبسون در سال ۲۰۱۸ ميالدي، بيش از 
هزار و 5۰۰ فرد، مؤسسه و شركت از سوي وزارت 
خزانه داري تحريم ش��ده اند. اين عدد نس��بت به 
تحريم هاي س��ال ۲۰۱۷ ميالدي به عنوان سال 
ركورددار تحريم ه��ا حدود 5۰ درص��د افزايش 

يافته است. 
هنگامي كه م��ن در س��ال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ 
ميالدي در دول��ت اوباما به عنوان مس��ئول ميز 
تحريم ها مشغول به كار ش��دم در هر زمان روي 

تحريم يك يا دو كشور تمركز داشتيم. 
در دوره ب��اراك اوباما و از س��ال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱5 
ميالدي، ايران اولويت دولت وي محسوب مي شد. 

در سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ميالدي، روسيه در 
كانون تحريم ها قرار گرفت. لذا س��اير كشورها از 

اولويت اندكي برخوردار بودند. 
اما در دولت ترامپ، شاهد رويكرد تهاجمي عليه 
سه كش��ور ايران، ونزوئال و كره ش��مالي هستيم. 
همچنين تحريم هاي حقوق بش��ري عليه كوبا، 

سوريه و روسيه نيز در حال پيگيري است. 
از س��وي ديگر، دولت ترامپ نشان داده در بخش 
اقتصادي نيز از اب��زار تحريم ها ب��راي كنار زدن 
رقبا در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد دنيا بهره 
مي گيرد. مثاًل اليگار اولگ دريپاسكا، مديرعامل 
ش��ركت روس��ال به عنوان عرضه كننده ۶ درصد 
آلومينيوم دنيا در فهرست تحريم هاي واشنگتن 
قرار گرفته است. تحريم شركت ملي نفت ونزوئال با 
توليد روزانه ۱/5 ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۱۸ 
ميالدي از اقدامات دولت ترامپ به شمار مي رود. 
ترامپ از ابزار تحريم هاي ثانويه نيز بهره برده كه 
براس��اس آن ش��ركت هاي خارجي نمي توانند با 
كشورهاي تحريم ش��ده دادوستد تجاري داشته 

باشند. 
 البته اين اتفاقات جديدي نيست. در دهه ۱۹۷۰ 
ميالدي دولت هاي عربي براي مقابله با اس��رائيل 
از تحريم فروش نفت بهره برده بودند. اقدامي كه 
مي توان آن را نخستين نمونه از تحريم هاي ثانويه 

در عصر مدرن دانست. 
 پيش از ورود ترامپ به كاخ س��فيد، واشنگتن از 

تحريم هاي ثانوي��ه اندكي بهره مي ب��رد. تحريم 
س��رمايه گذاري در صنعت نفت ايران يكي از اين 

موارد محسوب مي گرديد. 
در دولت اوباما عموم��اً از ابزار ديپلماس��ي براي 
پيوستن دولت هاي ديگر به تحريم هاي كاخ سفيد 
بهره گرفته مي شد و در صورت ناكامي ديپلماسي 
از تحريم هاي ثانويه استفاده مي گرديد. در مقابل، 
ترامپ از اين تحريم ه��اي ثانويه به عنوان اولويت 
نخس��ت دولتش به ويژه در برابر ايران بهره برده 
است.   با وجود مخالفت هاي جهاني، ترامپ فشار 
اقتصادي گس��ترده اي به ايران وارد كرده اس��ت. 
ترامپ شركت هاي داراي همكاري با كوبا و ونزوئال 
را با ابزار تحريم هاي ثانويه تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت. بر خالف اوباما، ترامپ فاصله اندكي ميان 
تحريم هاي اوليه و ثانويه ايجاد كرده اس��ت. اين 
تحريم هاي ثانويه بايد در كنگره تصويب شوند، اما 

امريكايي ها درحال توسعه دامنه آن هستند. 
از سوي ديگر، اين تحريم ها سياسي و ديپلماتيك 
ش��ده اند. گويي تحريم ها بايد روز ب��ه روز و بدون 
هيچ شروطي توس��عه يابند. در دوره باراك اوباما 
لغو تحريم هاي مسكو در گروي موافقتنامه صلح 
با اوكراين بود، اما بس��ياري از تحريم هاي ثانويه 
كنوني تا س��ال ها ب��ه كش��مكش هاي حقوقي و 

سياسي منجر خواهد شد. 
بسياري از افراد و شركت هاي تحريم شده تالش 
مي كنند ب��ا ثبت ش��كايت حقوقي از فهرس��ت 

تحريم ها خارج شوند. 
بازپس گيري اموال ضبط ش��ده و حضور در بازار 
اياالت متحده در گروي موفقيت در اين پرونده ها 
است. دولت ترامپ براي دفاع از اقدامات خود بايد 
همزمان در مراحل پيگيري صدها پرونده قضايي 

حضور يابد. 
نكته سوم اينست كه امريكايي ها براي كنار زدن 
رقباي خود نظير هوآوي، زد ت��ي اي و چند غول 
ديگر به ابزار تحري��م روي آورده اند. اين اقدامات 
هزينه هاي هنگفتي براي آنان پديد خواهد آورد. 
پرونده هاي مربوطه نيز براي حل و فصل به ماه ها يا 
سال ها زمان نياز دارد. مهم ترين پرسش در مورد 
تحريم هاي ترامپ اينس��ت كه آيا اين اقدامات به 
بهبود امنيت ملي اياالت متح��ده كمك خواهد 

كرد؟
ترام��پ در كاهش صادرات نفت اي��ران موفقيت 
داشته است. رشد اقتصادي ايران نيز منفي بوده 
اس��ت. در ونزوئال نيز ش��اهد كاهش چش��مگير 
صادرات نفت اين كشور بحران زده هستيم. اقتصاد 
كره ش��مالي و ش��ركت هوآوي نيز با چالش هاي 
بزرگي روب��ه رو ش��ده اند. اما بس��ياري معتقدند 
دولت آين��ده اي��االت متحده ممكن اس��ت اين 
تحريم ها را لغو كند. در بلندمدت نيز نمي توان اين 
سياست ها را با موفقيت پيش برد. امريكايي ها نبايد 
موفقيت هاي كوتاه مدت را فداي دس��تاوردهاي 

بلندمدت كنند. 
اما با وجود هزينه هاي هنگف��ت تحريم ها، مردم 
كش��ورهاي هدف قربانيان اصل��ي خواهند بود. 
اقدامات اتحاديه اروپا و چين براي ايجاد سازوكار 
مستقل تجاري و دور زدن تحريم هاي ثانويه را بايد 
زنگ خطري براي ترامپ دانست. هرچند سازوكار 
اينتكس اتحاديه اروپا در شرايط كنوني نمي تواند 

چندان كارا باشد. 
بسياري از كارشناس��ان از انزواي تجاري اياالت 

متحده با پافشاري بر تحريم ها سخن مي گويند. 
هيچ ك��دام از دولت ه��اي تحريم ش��ده با وجود 
شرايط دشوار  پديد آمده حاضر به پذيرش شروط 
كاخ سفيد نشده اند، اما واشنگتن حاضر به بررسي 
ابزارها براي پيش��برد اهداف خود نيست. در اين 
ش��رايط همه در انتظار نتاي��ج انتخابات ۲۰۲۰ 
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انزوای امريکا با تحريم هاي تهاجمي ترامپ 

از كارشناس�ان  بس�ياري 
از ان�زواي تج�اري اي�االت 
متح�ده ب�ا پافش�اري ب�ر 
تحريم ها س�خن مي گويند. 
هي�چ ك�دام از دولت ه�اي 
تحريم شده حاضر به پذيرش 
شروط كاخ س�فيد نشده اند

فارين پاليسي: امريكا ركورددار تحريم عليه افراد، مؤسسات و كشورها است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 »درس هايي از هدفمندي يارانه ها«  كتاب شد
كت�اب »درس هاي�ي از هدفمن�دي 
يارانه ها« به رواي�ت محمدرضا فرزين، 
دبي�ر س�تاد هدفمن�دي يارانه ه�ا در 
دولت ه�اي نه�م و دهم منتش�ر ش�د. 
به گزارش نود اقتصادي اين كتاب به روايت 
محمدرضا فرزين، دبير س��تاد هدفمندي 
يارانه ه��ا در دولت هاي نهم و دهم اس��ت 
و پيرامون ماجراهاي��ي درباره هدفمندي 

يارانه هاست كه تاكنون از سوي مقامات دولتي منتشر نشده است. 
اين كتاب كه توسط انتشارات نور علم در ۱۰ فصل به چاپ رسيده، به 
زواياي منتشر نشده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي ۸۷ 

تا ۹۲ پرداخته است. 
در اين كتاب عالوه بر بررس��ي تاريخي اجراي هدفمن��دي يارانه ها و 
اقدامات رخ داده، قبل، حين و بعد از اجراي اين قانون در دولت دهم و 
بيان جزئيات برخي از تصميمات و جلسات شكل گرفته در آن مقطع به 
اتفاقات و تحليل هاي رخ داده بعد از پايان دولت دهم و دولت بعدي نيز 
پرداخت شده و راهكارهايي در اين زمينه با توجه به تجربه اجراي اين 

قانون در سال ۸۹ مطرح شده است. 
كتاب مذكور در ۱5۰ صفحه تدوين و توسط انتشارات نورعلم منتشر 
شده است. كتاب درس هايي از هدفمندي يارانه ها با تدوين و تحقيق 

مهدي و ميثم مهرپور به رشته تحرير آمده است. 

 رشد اقتصادي امريکا 
به 1/8 درصد كاهش مي يابد

ب�رآورد  برجس�ته  اقتص�اددان   ۵۳ از  متش�كل  گروه�ي 
كرده ان�د در س�ال 2۰2۰ تولي�د ناخال�ص داخل�ي )رش�د 
1/8 درص�د كاه�ش پي�دا كن�د.  اقتص�ادي( امري�كا ب�ه 
به گزارش شين هوا، طبق گزارش جديد اتحاديه ملي اقتصاد شركت ها 
)ان اِي بي اي( گروهي متش��كل از 5۳ اقتصاددان برجسته پيش بيني 
كرده اند در سال ۲۰۲۰ توليد ناخالص داخلي )رشد اقتصادي( امريكا 
به ۱/۸درصد كاهش پيدا كند. رئيس اتحاديه ان اِي بي اي، كانستنس 
هانتر، مي گويد: اقتصاددانان شركت كننده در نظرسنجي ان اِي بي اي 
پيش بيني كردند كه اقتصاد امريكا در سال ۲۰۲۰ همچنان رشد كند، 
اما آنها اعالم كردند كه رشد اقتصادي اين كشور از ۲/۹درصد در سال 
۲۰۱۸ به ۲/۳ درصد در سال جاري و ۱/۸درصد در سال ۲۰۲۰ كاهش 
يابد. هانتر گفت: اين اقتصاددانان پيش بيني كردند بخش مسكن رشد 
كند، اما رشد بخش سرمايه گذاري تجاري و خريدهاي مصرف كنندگان 
كاهش خواهد يافت. همچنين كسري تجاري و كسري بودجه افزايش 

خواهد يافت.
 

 فرار بانك هاي مركزي جهان 
از دالر امريکا با افزايش خريد طال

دور ش�دن از دالر در بانك هاي مركزي يا به عبارت ديگر، افزايش 
تقاضاي بانك هاي مركزي براي طا به باالترين حد رس�يده و اين 
بانك ه�ا حاال 2۰ درص�د عرضه جهان�ي طا را مص�رف مي كنند. 
به گزارش بلومبرگ، مؤسسه سرمايه گذاري گلدمن ساچز اعالم كرد 
بانك هاي مركزي يك پنجم عرضه جهاني طال را مصرف مي كنند كه 

نشان دهنده دور شدن آنها از دالر است. 
جف كوري، سرپرست تحقيقات جهاني كاال در اين مؤسسه گفت: »دور 
شدن از دالر در بانك هاي مركزي يا به عبارت ديگر، افزايش تقاضاي 
بانك هاي مركزي براي طال از زمان نيكسون به باالترين حد رسيده و 
اين بانك ها حاال ۲۰ درصد عرضه جهاني طال را مصرف مي كنند. من 
طال را بيشتر از اوراق قرضه دوس��ت دارم چون استفاده از اوراق قرضه 
باعث دور شدن از دالر نمي ش��ود«. تحليلگران گلدمن هفته گذشته 
گفتند س��رمايه گذاران بايد دارايي هاي بلند مدت خود را با طال متنوع 

كنند. 
قيمت طال در ماه سپتامبر به باالترين حد شش ساله رسيد. فدرال رزرو 
هزينه هاي وام گيري را پايين آورده و مي��زان كل بدهي ها كه كمتر از 
صفر بود، حاال به ركورد ۱۷تريليون دالر رسيده است. اطالعات دولتي 
نشان مي دهد صندوق هاي س��رمايه گذاري تأميني و ساير دالالن در 
هفته  منتهي به سوم دسامبر، ۸/۹ درصد شرط بندي هاي خوشبينانه 
خود را بر اين فلز گرانبها افزايش داده اند كه بيشترين افزايش از اواخر 
سپتامبر است. گلدمن طي يادداشتي اعالم كرد: » طال نمي تواند كاماًل 
جايگزين اوراق قرضه باشد، ولي ميزان تخصيص بخشي از اوراق قرضه 

معمولي به طال همچنان باالست.« 
 طال حدود ۶ درصد ارزش خود را نس��بت به اوج قيمت در سپتامبر از 
دست داده است. قيمت اين فلز گرانبها در نيويورك ۰/۱ درصد افزايش 

يافته و به۱۴۶۱/۶۸ دالر در هر اونس رسيده است. 
 اين بانك سرمايه گذاري پيش بيني مي كند قيمت دالر در سال آينده 

به هزار و ۶۰۰ دالر در هر اونس برسد.

تراكنش هاي بين بانکي محدود شد
طب�ق اع�ام بان�ك مرك�زي، از بيس�تم آذر م�اه، تراكنش هاي 
كليه س�امانه هاي بين بانكي به ازاي هر ش�خص در 2۴ ساعت از 
درگاه ه�اي غيرحضوري به ي�ك ميليارد ريال محدود مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، بانك مركزي در اطالعيه اي اعالم كرد: در ادامه اجراي 
الزامات مبارزه با پولشويي و مديريت جريان وجوه در كشور، از بيستم آذر 
ماه، تراكنش هاي تمامی س��امانه هاي بين بانكي به ازاي هر شخص در ۲۴ 
ساعت از درگاه هاي غير حضوري به يك ميليارد ريال محدود مي شود. تمامی 
بانك ها و مؤسسات اعتباري نيز موظفند اين محدوديت را براي تراكنش هاي 
درون بانكي در درگاه هاي غير حضوري خود اعمال كنند. روابط عمومي اين 
بانك تأكيد كرد كه مش��تريان بانك ها مي توانند براي انجام تراكنش هاي 

باالتر از اين مبلغ كماكان به شعب بانك ها مراجعه كنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

وزير اقتصاد ب�ا بيان اينكه وجود فس�اد را در 
زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد نفي نمي كنم 
وع�ده داد، اي�ن وزارتخانه؛ به ه�ر فردي كه 
فس�اد را افش�ا كن�د و منجر به ص�دور حكم 
عليه فس�اد كننده ش�ود، جايزه خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، فرهاد دژپسند 
در نود و يكمين نشست شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اف��زود: »بدون اينكه بخواهيم 
حاش��يه جديدي ايجاد كنيم بايد فساد را ريشه 
كن كرد و از هي��چ چيزي در اين مب��ارزه ترس 
نداشته باشيم، اين رويكرد عالوه بر وزارت اقتصاد 

در قوه قضائيه و مجلس هم وجود دارد.« 
وي افزود: »فساد مانند موريانه است كه هم پيدا 
كردن آن خيلي راحت نيست و هم اساس را دچار 

سستي و ويراني مي كند.« 
وزير اقتصاد گفت: »شايد در مقام مبارزه، راه هاي 
مبارزه و تأثير مبارزه با فساد سخن زيادي گفته 
شده باشد، اما بين ادراك فساد و خود فساد تفاوت 
زيادي وجود دارد به نظر من آنچه مانند س��م به 
اقتصاد ايران آسيب مي رساند و آن را در معرض 
خطر جدي قرار داده، ادراك فساد است كه فاصله 

جدي با خود فساد دارد.«
دژپس��ند افزود: »باور، احس��اس و ادراك فساد 
خيلي خطرناك است و موجب مي شود اتفاقات 
وحشتناكي رخ دهد؛ به طور نمونه برخي دالل ها 
در حوزه هايي مانند ماليات و گمرك با دامن زدن 

به ادراك فساد به دنبال كاسبي خود هستند.« 
وي با بيان اينكه وجود فساد را در زيرمجموعه هاي 
وزارت اقتصاد نفي نمي كنم، گفت: »شما فعاالن 
اقتصادي بايد در مبارزه با فس��اد و جلوگيري از 
وقوع فساد كمك كنيد، زيرا هر چه محيط فساد 
گسترش يابد اين براي ما بد اس��ت، هم ما را در 
موضع تخلف قرار مي دهد و ه��م انعكاس آن در 

دنيا براي ما بسيار بد است.« 
وزير اقتصاد با اش��اره به اينكه در مبارزه با فساد 
نمي توان باالي سر هر مأمور در گمرك و سازمان 
امور مالياتي مأمور ديگري گماشت، افزود: »اين 
نوع مبارزه شدني نيست، بلكه براي مبارزه با فساد 

بايد محيط شيشه اي و شفاف ايجاد كرد كه اين 
اتفاق فقط با شكل گيري اقتصاد هوشمند شدني 
اس��ت، البته در يك س��الي كه موض��وع اقتصاد 
هوشمند را پيگيري كرديم تقريباً هم تراز با دنيا 

در اين باره پيش مي رويم.« 
دژپس��ند تصريح كرد: »دوره اقتصاد الكترونيك 
گذشته و اقتصاد ديجيتال نيز در حال بلوغ است، 
بنابراين فقط شفافيت موجود در اقتصاد هوشمند 
است كه موجب مي شود هيچ مأموري نتواند دنبال 

چيز ديگري باشد.« 
وي ادامه داد: »بايد به اين سمت برويم كه عالوه 
بر حذف كاغذ، نفر را ه��م در فرآيند امور حذف 
كنيم، زيرا با به كارگيري روبات ديگر نمي شود با 
آن معامله يا س��كه هايي رد و بدل كرد، انسان در 
مقامي مي نشيند و با برنامه اي كه تدارك مي بيند 

روبات را هدايت مي كند.« 
وزير اقتصاد گفت: »بخش خصوص��ي و به ويژه 
اتاق هاي س��ه گانه بايد احس��اس كنند كه براي 
عبور از دام فساد، راهي جز اقتصاد هوشمند وجود 
ندارد و در اين باره ما امس��ال همه اظهارنامه ها را 
الكترونيكي كرديم، زيرا با اين اقدام دخالت انسان 

در فرايند ها كاهش مي يابد.« 
دژپس��ند افزود: »يكي از راه ها براي جلوگيري از 
وقوع فساد، اجرايي ش��دن صندوق هاي مكانيزه 
فروش است كه در اين باره بخش خصوصي به ويژه 

اتاق اصناف بايد همكاري و كمك كند.« 
وي اضافه كرد: »زماني كه اسم بندر شهيد رجايي 
در جايي برده مي ش��ود تن خيلي ها مي لرزد، اما 
چرا بايد اينگونه باشد، در حالي كه اكثر كارمندان 
آن گمرك انسان هاي خوب شريف هستند؟ عده 

محدودي همه را بدنام كردند.« 
وزير اقتصاد با بيان اينكه تا تحقق اقتصاد هوشمند 
نمي توان بيكار نشس��ت، گفت: »تا زمان اجرايي 
شدن اقتصاد هوش��مند بايد با فساد مبارزه كرد، 
ضمن اينكه فعاالن اقتصادي ه��م بايد مقاومت 
كنند، زيرا اگر مقاومت چند بار تكرار شود مفسدان 
راه به جايي نمي برند ما هم كريدور ويژه اي ايجاد 
كرديم و مي توانيم با همكاري فعاالن اقتصادي با 

مفسدان به صورت ويژه برخورد كنيم.« 
دژپس��ند افزود: »تا تحقق اقتصاد هوشمند بايد 
سيس��تم س��وت زني را راه اندازي كني��م؛ يعني 
هر بار كه با درخواست فس��اد مواجه شديم بايد 

س��وت بزنيم و همديگ��ر و نهاد هاي مس��ئول را 
آگاه كنيم.« 

   دريافت ماليات، الكترونيكي مي شود
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: »اين وزارتخانه 
بر اساس برنامه هاي تدوين  ش��ده، روند دريافت 
ماليات را تا پايان دولت دوازده��م، الكترونيكي 

خواهد كرد.« 
آقاي فرهاد دژپس��ند در حاش��يه جلسه شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخش خصوص��ي در جمع 
خبرنگاران افزود: »امس��ال همه اظهارنامه هاي 
مالياتي را الكترونيكي كردي��م و حدس مي زنم 
گمرك به طور كام��ل تا هفته دولت س��ال ۹۹ 

الكترونيكي شود.« 
وي اضافه كرد: »ب��راي مقابله با ف��رار مالياتي و 
جلوگيري از فساد در سيس��تم مالياتي، بهترين 
روش استفاده از فناوري هاي نوين است؛ بنابراين 
بايد به سمت هوشمندسازي سيستم ها حركت 

كنيم.« 
دژپسند گفت: »اين بدان معناست كه بايد گمرك 
و ماليات هوش��مند را ش��كل دهيم، زيرا در اين 
صورت روابط رو در روي اف��راد به حداقل ممكن 
كاهش مي ياب��د و فرايند ها در محي��ط فناوري 
انجام مي شود تا كارآيي باال رود و بهترين نتايج را 

داشته باشيم.« 
وي اف��زود: »در بحث ماليات يك��ي از مهم ترين 
مقوله ها، صندوق هاي مكانيزه فروش اس��ت كه 
در اين باره گروه مستقلي را براي پيگيري اجرايي 

كردن آن تعيين كرده ايم.« 
وزير اقتص��اد در مورد پرداخ��ت بدهي دولت به 
بخش خصوصي گفت: »اي��ن كار در حال انجام 
و بدهي دولت به بخ��ش خصوصي در حال تهاتر 
اس��ت البته با طلب��ي كه بخش خصوص��ي از ما 
دارد در مقابل اوراق تس��ويه، اين بدهي را تهاتر 

مي كنيم.« 
دژپس��ند همچنين درباره ماليات مؤسس��ات و 
مدارس غيرانتفاعي اف��زود: »ما درآمد و مصارف 
همه بنگاه هاي شناسنامه دار را بررسي و مشمول 

وضع ماليات مي كنيم.« 

وزيراقتصاد:بهافشاكنندهفسادجايزهميدهيم
تا تحقق اقتصاد هوشمند بايد سيستم سوت زني را راه اندازي كنيم

گزارش2

عراق واردات 1۷ محصول كشاورزي را ممنوع كرد 
بر اس�اس اع�ام وزارت كش�اورزي عراق اي�ن كش�ور در توليد 
1۷محصول زراعي و باغ�ي به خودكفايي رس�يده و براي حمايت 
از توليد داخ�ل واردات اي�ن محص�والت را ممنوع كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم شاهرخ شجري، مديركل دفتر توسعه صادرات وزارت 
جهاد كشاورزي در نامه اي مشترك به عباس كشاورز، سرپرست وزارت 
جهاد كش��اورزي، مهرفرد معاون توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي 
و طهماس��بي معاون امور باغبان��ي وزارت جهاد كش��اورزي اعالم كرد: 
»عراق در توليد ۱۷ محصول زراعي و باغي به خودكفايي رسيده و براي 
حمايت از توليد داخل واردات اين محصوالت را ممنوع كرده است. اين 
محصوالت شامل  گوجه فرنگي، خيار، سيب زميني، بادنجان، هويج، كنار، 
كاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، س��ير، پياز، كدو، گل كلم، انار و كلم 
است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از خسارات 
احتمالي به كشاورزان در برنامه ريزي الگوي كشت و توليد بازنگري الزم 

صورت پذيرد.« 


