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اخبار

قرار ندادن کارت خوان در مطب
مصداق فرار مالیاتی است

معاون قضایی دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق
عامه گفت :سازمان نظام پزشکی اعالم کرده است که قرار
ندادن کارتخوان در مطب پزشکان الزاماً فرار مالیاتی نیست
ولی به اعتقاد ما این کار هیچ توجیه دیگری ندارد و این
نحوه عمل کردن فقط برای رد گم کردن و فرار مالیاتی
است.
دو هفته پیش نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
الحاق یک بند به تبصره  6بخش درآمدی الیحه بودجه
تصویب کردند :تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی،
پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان
نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر
می شود ،مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره( )2ماده
( )169قانون مالیاتهای مستقیم مصوب چهارم اسفند
 1366و اصالحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال
 1398از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
در همان جلسه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی گفت :اگر مشکلی در پرداخت مالیات از
سوی مشاغل پزشکی وجود دارد به دلیل قوانینی است
که ما می نویسم.هفته گذشته نیز محمد جهانگیری معاون
نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت :حدود
 80هزار مطب پزشکان در کشور فعال است و اغلب آنان
به خصوص در شهرستان ها کارتخوان دارند .پزشکان برای
استفاده از کارتخوان در مطب مشکلی ندارند و سازمان
نظام پزشکی نصب کارتخوان در مطب ها را پیگیری می
کند.
محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستانی کل
کشور روز سه شنبه در این زمینه اظهار داشت :پزشکان
در مطبهای خود از مردم مطالبه پول نقد میکنند .این
موضوع از سازمان نظام پزشکی پیگیری و اعالم شد که این
کار مصداقی از فرار مالیاتی است و چون بیماران و همراهان
آنها معموالً کارت بانکی دارند به لحاظ تسهیل و تسریع در
انجام امور ضروری است که دستگاه کارتخوان در مطب
پزشکان هم فعال و استفاده شود.وی افزود :عالوه بر این در
برخی از درمانگاهها و کلینیکها دیده شده که از بیماران
میخواهند تا هزینه درمان را به حساب پزشک واریز کنند
و همچنین در مواردی بخشی از مبلغ را به حساب شخص
یا اشخاص دیگر که معرفی میکنند ،واریز شود .یعنی
برخی از پزشکان با استفاده از حسابهای پراکنده فقط
میخواهند و میتوانند از پرداخت مالیات خودداری یا فرار
کنند.
حشمتی گفت :اگر اینگونه عمل کردن علت دیگری
به غیر از فرار مالیاتی دارد ،مسئوالن سازمان نظام پزشکی
توضیح دهند .ما به دنبال آن هستیم تا تکلیف این مسئله
روشن شود .از یک طرف به سازمان امور مالیاتی و سازمان
نظام پزشکی اعالم کردیم تا با این کار مقابله شود و از طرف
دیگر با برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی صحبت
شده و مجلس نیز طرحی را تصویب کرده تا پزشکان ملزم
به استفاده از دستگاههای کارتخوان شوند.معاون دادستانی
کل کشور اضافه کرد :کارتهای عابر بانک در اختیار مردم،
برای سهولت در انجام هرگونه پرداخت ،جلوگیری از اتالف
وقت و هزینه و اسراف و استهالک اسکناس است بنابراین
منطق و انصاف حکم میکند همانگونه که در همه امور و
در همه سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی کاربرد
دارد ،توسط سازمان نظام پزشکی و پزشکان هم به رسمیت
شناخته شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

 ۷۵۰۰تن گوشت تنظیم بازاری در
استانها توزیع شد

مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه در یک ماه گذشته  ۷هزار و  ۵۰۰تن
گوشت تنظیم بازاری در اختیار استانها قرار گرفته است،
به لزوم خودداری از اظهارنظرهای غیرواقعی که باعث ایجاد
نگرانی و به هم ریختگی در بازار میشود ،تاکید کرد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمد
قبله با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توزیع گوشت
تنظیم بازار گفت :در طول یک ماه اخیر تدابیری برای
ایجاد آرامش در بازار گوشت اندیشیده شده است و در این
راستا توزیع گوشت وارداتی با قیمت مصوب تنظیم بازار در
سراسر کشور در حال اجراست.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در یک ماه
گذشته ،یک هزار تن گوشت به صنف پزندگان استان
تهران تخصیص یافته است ،افزود :همچنین یک هزار تن
گوشت برای واحدهای فعال در صنعت فراوردههای غذایی
و چهار هزار تن برای توزیع میان خانوارهای تحت پوشش
تعاونیهای اسکاد ،امکان ،اتکا و فرهنگیان سراسر کشور
اختصاص یافته است.
او با تاکید بر اینکه خروج مصرفکنندگان عمده
از بازار خود به آرامش بازار گوشت کمک میکند،
اضافه کرد :تمام تالشها برای رسیدن گوشت به
دست مصرفکننده واقعی است؛ چرا که پیش از این
در صفهای طوالنی خرید گوشت تنظیم بازاری تنها
مصرفکنندگان واقعی حضور نداشتند و برخی از
چلوکبابیها و صنفهای فعال نیز گوشت مورد نیاز خود
را از این طریق خریداری میکردند که همین امر نوعی
آشفتگی را ایجاد میکرد.
قبله ادامه داد :با تأمین گوشت مورد نیاز صنوف عمده
و صنایع فعال ،صفهای طوالنی به مرور از بین خواهد
رفت.
او درباره ابزارهای موجود برای تنظیم بازار گوشت
توضیح داد :یکی از ابزارهای تنظیم بازار ،تأمین مناطق
و مراکز پرمصرف است و استان تهران به دلیل اینکه
تولیدکننده گوشت نیست ،اما با تمرکز باالی جمعیت
روبروست ،از نقاط بسیار پرمصرف تلقی میشود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد :در این قالب وقتی گوشت مصرفی تهران
تأمین میشود ،بازار گوشت در کل کشور به تعادل نزدیک
میشود چرا که ورود دام به تهران کاهش یافته و امکان
تأمین گوشت در نقاط دیگر کشور فراهم میشود.
او افزود :تأمین گوشت مورد نیاز مراکز عمده مصرف
و مناطق پرمصرف اتفاقاً نشانهای از دقت نظر در این حوزه
است و باید توجه داشت که در این صورت نوسان از بازار
حذف خواهد شد.
قبله با تاکید بر اینکه گوشت تنظیم بازاری نه فقط
به تهران و صنوف پرمصرف بلکه در سراسر کشور توزیع
میشود ،تاکید کرد :اظهارنظرهای غیرواقعی نتیجهای جز
ایجاد نگرانی و به هم ریختگی در بازار ندارد.

معاون اسبق بانک مرکزی مطرح کرد؛

کارت الکترونیک بهترین روش ارتقاء قدرت خرید مردم

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره
به مزایای متعدد حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات کاالهای اساسی ،گفت :بهترین
روش بازپرداخت درآمد  ۵۶هزار میلیارد
تومانی این سیاست ،کارت الکترونیکی خرید
کاالهای اساسی برای  ۴۰تا  ۵۰میلیون نفر
است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
اعالم کرد پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی به
واردکننده ادامه نمییابد و ارز واردکنندگان
برای کاالی اساسی به نرخ نیمایی
پرداخت شده ومابهالتفاوت آن را به مردم
بازمیگردانیم .به گفته وی یک روش ارائه
کاالبرگ در قالب کارت الکترونیکی به مردم
برای خرید کاالهای اساسی است و یک روش
دیگر هم پرداخت این پول به مردم بدون و
محدود نکردن آن به کاالهای اساسی است.
در همین باره سیدکمال سید علی با
بیان اینکه حذف ارز  4200تومانی چند
حسن برای اقتصاد کشور دارد گفت :نظارت
بر قیمت مشخص شده و معلوم میشود
قیمت ورودی کاال و میزان ارز دریافتی آن
و چارچوب نظارتی و کنترل قیمتها توسط
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سایر
دستگاههای نظارتی مشخص میشود.
وی افزود :حسن دیگر حذف ارز 4200
تومانی این است که بودجه هم برهمین اساس
میتواند تنظیم شود و وقتی بودجه براساس

آن تنظیم شود دست دولت در پرداختها و
کمکهای بالعوض بازتر خواهد شد.
این کارشناس ارزی تصریح کرد :وقتی
همه کاالها با یک نرخ وارد میشود ،دیگر
برخی واردکنندگان به دنبال فرار مقرراتی
و رانت ناشی از دریافت ارز  4200تومانی
نخواهند بود.
سید علی با تاکید بر اینکه حذف ارز
 4200تومانی و پرداخت مابهالتفاوت آن به
مردم روش روش مناسبی در شرایط فعلی
اقتصاد ایران است ،گفت :عالوه بر این ،این
اقدام یک قدم بزرگی به سمت یکسانسازی
نرخ ارز است .اگر همه اجناس با این نرخ
وارد شود ،یکسانسازی نرخ ارز هم محقق
شده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در

واکنش به این نکته که با حذف ارز 4200
تومان هنوز بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز
بازار  3تا  4هزار تومان فاصله قیمتی وجود
دارد ،گفت :بله اما فاصله یک سوم است
یعنی اگر  8هزارتومان و  12هزار تومان را
در نظر بگیریم اختالف یک سوم است اما
وقتی  4200تومان در نظر گرفته میشود،
قیمت بازار  3برابر آن است .ضمنا رقم 14
میلیارد دالر عدد درشتی است و در مسائل
مختلف تاثیرگذار است .شفافیت در بودجه
هم افزایش مییابد و مشخص خواهد بود که
مقدار فروش ارز و درآمد ناشی از آن چقدر
است.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما
کدام روش بهتر است؛ پرداخت به حساب
خانوارها و بدون تعیین چارچوب برای خرید

کاالهای اساسی یا ارائه کارت الکترونیکی
رفاه و امکان خرید با آن فقط برای کاالهای
اساسی ،گفت :باید تفکیک کنیم .هم کاال و
هم مصرف بهینه مهم است .مصرف کاالهای
اساسی با سایر کاالها تفاوت دارد .از طریق
وزرات تعاون ،کار و رفاه ،اطالعات سازمان
برنامه و بودجه و نهادهای حمایتی میتوان از
 40تا حداکثر  50میلیون نفر برای پرداخت
یارانه مابهالتفاوت قیمت کاالهای صادراتی
حمایت کرد و نیازی نیست به همه مردم این
اعتبار داده شود.
سید علی اظهارداشت:بهترین روش
بازپرداخت درآمد  56هزار میلیارد تومانی
این سیاست ،کارت الکترونیکی خرید
کاالهای اساسی برای  40تا  50میلیون نفر
است و روش پرداخت یارانه نقدی برای خرید
هر نوع کاال و مصرفی درست نیست.
وی تصریح کرد :اگر این منابع به مردم
داده شود تا هر کاال و خدمتی را خریداری
کنند ،همانند یارانه نقدی شده و اگر در
زمانی دولت بخواهد روش تخصیص آن را
اصالح کند ،امکانپذیر نخواهد بود .این منابع
برای خرید کاالهای اساسی در این مقطع
خاص باید به  40تا  50میلیون نفر پرداخت
شود و ممکن است در آینده نیاز به ادامه
اجرای این سیاست نباشد و در این روش
دولت میتواند همانند سیاست کاالبرگی ،آن
را جرح و تعدیل و یا حذف کند.

صادرات شیشه به کشورهای حوزه خلیج فارس

شیرینی شب عید گران نمیشود

یک مقام مسئول گفت :هم اکنون بازار شیشه ساختمانی در کشور مطلوب است و
مشکل چندانی دراین بازار دیده نمی شود.
محمدعلی قنبری رئیس اتحادیه شیشه و آئینه درباره وضع شیشه و آئینه در کشور
گفت :هم اکنون بازار شیشه ساختمانی در کشور مطلوب است و مشکل چندانی در این
بازار دیده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه در زمینه تولید شیشه در کشور مشکلی نداریم اظهار کرد :هم
اکنون بسیاری از کارخانه ها در بازار در حال فعالیتند و از تولید روزانه  ۵۰۰هزار متر مربع
شیشه و آئینه در کشور ،حدود  ۴۰درصد آن به کشورهای حوزه خلیج فارس ،آسیای میانه،
اروپا و ترکیه صادر میشود.
بیشتر بخوانید :تولید  ۵۵۰هزار مترمربع شیشه در کشور /کشور از نظر تولید شیشه
مشکلی ندارد
قنبری با بیان اینکه صددرصد مواد شیشه و آئینه در داخل تامین میشود اظهار
کرد :مصرف شیشه صرفا در حوزه ساختمان سازی خالصه نمیشود و تأمین نیاز شیشه
قفسهها ،ایستگاههای اتوبوس ،میزها و شیشههای ضد گلوله باعث تنوع و تکثر قابل توجه
تولیدات در این حوزه شده است.
به گفته وی ،یکی از محسنات تولید شیشه جام آن است که بخش خصوصی بر آن
حاکم است و دولت دخالتی در آن ندارد.
قنبری با بیان اینکه این صنعت از نمونههای توانمند در کشور به حساب میآید افزود:
امیدواریم با توسعه و رونق به پیشرفتهای خوبی دست پیدا کنیم.

رئیس اتحادیه قنادان تهران از آغاز توزیع شکر دولتی با قیمت  ۳۰۰۰تومان بین
قنادیهای تهران خبر داد و گفت :ما به همکارانمان توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ
وجه افزایش قیمت نداشته باشیم.
علی بهرهمند با اشاره به توزیع شکر دولتی با قیمت  3000تومان به قنادیها و
شیرینیپزیهای پایتخت ،اظهار کرد :با توجه به تغییرات قیمت شکر در بازار آزاد ،از روز
شنبه ،اتحادیه قنادان ،اقدام به توزیع شکر با قیمت مصوب  3000تومانی میان قنادان
کرده است .رئیس اتحادیه صنفی قنادان تهران گفت :هم اکنون  2000تن شکر دولتی از
سوی مسئوالن ذیربط در اختیار ما قرار گرفته و این شکر به صورت روزانه بین واحدهای
صنفی قنادیهای تهران توزیع میشود .وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود توزیع
شکر دولتی ،افزایش قیمت شیرینی در تهران منطقی است یا خیر خاطرنشان کرد :البته
شکر تنها جزئی از مواد اولیه طبخ شیرینی است ،ولی با توجه به رکود بازار و وضعیت
اقتصادی مردم ،به همکارانمان توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت
نداشته باشیم .نوسان قیمت شکر در هفتههای اخیر و همچنین کمبود آن در بازار باعث
بر هم خوردن تعادل قیمتی آن شده و به گفته برخی از مسئوالن ،شاهد افزایش 70
درصدی قیمت آن هستیم؛ این در حالی است که قیمت شکر از  3000تومان به نزدیک
 7000تومان در برخی خردهفروشیها هم رسیده است ولی با این وجود معاون وزیر جهاد
کشاورزی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفت :قیمت
بسته های  900گرمی شکر  4هزار و بسته های  1کیلویی آن  4هزار و  200تومان است و
مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به  124اطالع دهند.

مردم گرانفروشی را اطالع دهند ؛

تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان
اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور
شکر وجود دارد گفت :قیمت بسته های ۹۰۰
گرمی شکر  ۴هزار و بسته های  ۱کیلویی آن
 ۴هزار و  ۲۰۰تومان است و مردم قیمت های
باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به
 ۱۲۴اطالع دهند.
یزدان سیف در حاشیه شانزدهمین
جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور در جمع خبرنگاران افزود :بازار برنج رو
به آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم
تأمین شده است.
وی با اشاره به تعویق افتادن برداشت
نیشکر در خوزستان به واسطه بارندگی در

این استان گفت :برداشت نیشکر در خوزستان
از  10روز پیش آغاز شد و با ورود  550هزار
تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است.
سیف با اشاره به توزیع  235هزار تن
شکر از محل ذخایر کشور افزود :برای سال
آینده مجوز  400هزار تن شکر به کارخانجات
داده شده است.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی در
فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفت:
قیمت بسته های  900گرمی شکر  4هزار و
بسته های  1کیلویی آن  4هزار و  200تومان
است و مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را
به عنوان گران فروشی به  124اطالع دهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :شکر

مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین  98هم
تأمین شده است.
سیف همچنین گفت :اقدامات الزم برای
تأمین کاالهای اساسی و آرد و گندم مردم
صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای
مصوبه مجلس در زمینه کاالبرگ های
الکترونیک افزود :فع ً
ال هیچ تصمیمی در
خصوص تغییر روند کاالهای اساسی از نرخ
 4هزار و  200تومان به دیگر نرخ ها گرفته
نشده است.
سیف گفت :از جمله اهداف دولت آن
است که بتواند برخی کاالها را به دست
مصرف کنندگان اصلی برساند و در این زمینه

تصمیمات الزم را به موقع انجام خواهد داد.
وی افزود :کسانی با هدف سودجویی
خبرهایی را که متقن نیستند منتشر می
کنند و با انتشار این خبرها ذهن مردم را
مشوش می کنند که باید مراجع نظارتی با
آنان برخورد کنند.

کاهش قدرت خرید مردم انبارها را ُپر کرد

فعال اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید
مردم اثرات منفی مستقیم بر خرید کاال گذاشته است
گفت:کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم
بر روی فروش محصوالت داشته و باعث حبس کاالهای
تولید شده در انبارهای واحدهای تولیدی شده است.
علیرضا حائری،فعال اقتصادی وعضو هیات مدیره
جامعه متخصصین نساجی ایران درباره شرایط اقتصادی
و تعطیلی واحدهای تولید طی یادداشتی نوشت :از حدود
یکسال پیش تا کنون که نرخ دالر در بازار آزاد با جهشی
پنج برابری از حدود چهار هزار تومان به بیست هزار تومان
رسید و سپس با اندکی عقب نشینی ،این روزها در کانال
سیزده هزار تومانی جوالن میدهد  ،همراه خود تبعاتی را
نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است .مهمترین آن
کاهش ارزش پول ملی و نتیجه آن تورم موجود است که در
برخی از اقالم تا دویست درصد هم تخمین زده می شود.
جالب اینجاست ،یکبار که دالر تا مرز بیست هزار
تومان افزایش نرخ پیدا کرد  ،متناسب با آن افزایش  ،نرخ
کاالهای داخلی نیز افزایش یافت  ،ولی با کاهش نرخ دالر ،
قیمت های داخلی کاهش پیدا نکرد  ،ولی بعد از آن و با هر
بار افزایش نرخ دالر که در محدوده ای کمتر از بیست هزار
تومان رخ می داد  ،بار دیگر نرخ کاالهای داخلی افزایش
پیدا می کند .
به عبارت دیگر برای یکبار افزایش نرخ ارز تا سقف
معین  ،شاهد چندین نوبت افزایش نرخ کاال و خدمات بوده
ایم.
ای کاش یکبار دولت یا هر نهاد مسِ ئول دیگر  ،نرخ

کاال و خدمات را بر مبنای نرخ دالر مث ً
ال بیست هزار تومانی
تعیین و ابالغ می کرد و مادامیکه نرخ دالر از مرز بیست
هزار تومان باالتر نرفته است  ،هیچکس حق نداشت به بهانه
افزایش نرخ ارز  ،نسبت به افزایش نرخ کاال و خدمات خود
اقدام نماید.
به هر حال با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
تا یک سوم  ،به همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم و علی
الخصوص قشرحقوق بگیر و البته بیکار جامعه کاسته شده و
این کاهش قدرت خرید مستقیماً بر روی تقاضا برای خرید
کاال اثر منفی داشته است.
* تأثیرکاهش قدرت خرید بر کاهش تقاضا
کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم
بر روی فروش محصوالت و تولیدات واحد ها و کارخانجات
داخلی داشته و کاهش تولید این قبیل واحدهای صنعتی را
در پی داشته که منجر به حبس نقدینگی در قالب کاالهای
تولید شده ،در انبارهای این واحدها شده و این بنگاه ها را
به منطقه زیان وارد نموده است.
از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی مستقیماً بر روی
نقدینگی واحدهای صنعتی و غیر صنعتی نیز اثر منفی
گذاشته و نیاز آن ها را برای نقدینگی تا سه برابر و متناسب
با افزایش نرخ ارز باال برده است
عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای
صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور
تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات
بانکی و دیگر مشکالت خود  ،قادر به تأمین این حجم
از نقدینگی برای واحدهای اقتصادی کشور نمی باشند ،
لذا واحدهای صنعتی واقتصادی همزمان با دو معظل عمده
روبرو هستند .اول کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار
که منجر به کاهش فروش و نهایتاً کاهش تولید آنها خواهد
شد و دوم نبود سرمایه در گردش کافی به منظور استمرار
تولید که آن هم منجر به کاهش تولید بیشتر شده و این
واحدها را به منطقه خطر ،زیان و تعطیلی خواهد کشاند که
در برخی موارد این اتفاق نیز افتاده است .
بدیهی است که این دو پدیده بر روی هم اثر متقابل
گذاشته و باعث تشدید یکدیگر و حادتر شدن مشکالت
واحدهای اقتصادی و صنعتی خواهد شد.

*اکنون باید چه کرد ؟
همانطور که گفته شد ،از یکطرف با کاهش قدرت
خرید مردم و رکود در بازار روبرو هستیم و از طرف دیگر با
افزایش قیمت ها و تورم روبرو هستیم .راهکارهای مقابله با
این دو پدیده تقریباً مخالف یکدیگر هستند .
برای مقابله با رکود باید سیاست های انبساطی را در
پیش گرفت و نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کرد و
نرخ بهره تسهیالت بانکی را کاهش داد و اغماض هایی
را در اخذ مالیات از واحدهای صنعتی و خدماتی در نظر
گرفت و مشوق هایی برای توسعه صادرات تعریف نمود.
ولی از سوی دیگر ،برای مقابله با تورم نیز باید سیاست های
انقباضی را مد نظر داشت  ،مث ً
ال تا حد امکان نقدینگی را
از جامعه جمع آوری کرد .نرخ بهره تسهیالت را باال برد ،
در دادن تسهیالت بانکی سختگیری های بیشتری نمود و
نسبت به اخذ مالیات همت گمارد.
اما اگر با شرایطی مانند رکود تورمی روبرو باشیم ،
چه باید بکنیم؟؟
اولویت اول کشور مبارزه با کدام یک است ؟؟ حل
مشکل رکود با اتخاذ سیاست های انبساطی در اولویت است
یا مهار تورم با اتخاذ سیاست های انقباضی ؟؟
البته موضوعی که در همه حال و در هر شرایطی به
نفع کشور و اقتصاد می باشد ،رشد و توسعه صادرات غیر
نفتی است .که آن هم متاسفانه از سال  1393که به رکورد
 50میلیارد دالر صادرات غیر نفتی دست پیدا کردیم تا
امروز هیچگونه رشدی نداشته  ،بلکه عقبگرد هم داشته ایم
و امسال هم برای چندمین سال متوالی حداکثر به حدود
 44میلیارد دالر صادرات غیر نفتی خواهیم رسید.
*استقالل بانک مرکزی
یکی از مواردی که در شرایط فعلی می تواند به عبور
از این تنگنای بوجود آمده کمک نماید  ،استقالل هر چه
بیشتر بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های اصولی فارغ از
فشارهای دولت و غیر دولت میباشد.
بانک مرکزی کشور همانند همتایان خود در
سایر کشورهای توسعه یافته  ،نباید مجری منویات و
درخواستهای دولت و یا دیگران باشد و باید فارغ از هر گونه
فشار و توصیه ای  ،به دنبال اصالح سیستم بانکی و اتخاذ

اخبار کوتاه
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران:

کاالهای اساسی در نمایشگاه بهاره
عرضه میشود

صادقی گفت :در نمایشگاه بهاره ،کاالهای اساسی
مانند روغن ،برنج ،خشکبار و پوشاک عرضه خواهد شد.
یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران با حضور در نمایشگاه فروش بهاره کاال در
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره پیش
از شروع سال جدید اظهار کرد :برگزاری نمایشگاه عرضه
مستقیم کاال به مناسبت عید و افزایش تقاضا در سه نقطه
از شهر تهران در  ۲نوبت  ۱۰روزه برگزار میشود .رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از برگزاری
نمایشگاه بهاه در خاوران و بوستان والیت خبر داد.
صادقی افزود :در سطح استان تهران و شهرستانهای
تابعه حداقل یک نمایشگاه بهاره برگزار میشود تا مردم
بتوانند از تخفیفات تولیدیها و واحدهای صنفی برخوردار
باشند .وی افزود :نمایشگاه بهاره تا  ۲۵اسفند ادامه خواهد
داشت که پس از آن نمایشگاه سه روز تا  ۲۸اسفند برگزار
میشود .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران تصریح کرد :در این نمایشگاه کاالهای اساسی مانند
روغن ،برنج ،خشکبار و پوشاک عرضه خواهد شد.
یک مقام مسئول:

تولید  ۷میلیون و  ۳۰۰هزارتن
چغندر قند در کشور

یزدانی گفت :امسال با احتساب چغندر قند بهاره و
پاییزه حدود  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار تن چغندر قند در
کشور تولید شد .علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند
و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که
آیا تاخیر در برداشت نیشکر و کمبود عرضه دلیل اصلی
نوسان قیمت شکر است ،اظهار کرد :بنده مسئول بازرگانی
وزارتخانه نیستم که بتوانم در این باره اظهار نظر کنم و تنها
به عنوان مسئول بخش تولید میتوانم در این باره پاسخ
دهم .وی با اشاره به اینکه بهره برداری چغندر قند بهاره
دو هفته گذشته به پایان رسید ،افزود :امسال با احتساب
چغندر قند بهاره و پاییزه حدود  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار تن
چغندر قند در کشور تولید شد.
یزدانی درباره علل تاخیر در برداشت نیشکر
گفت :همزمان با شروع برداشت نیشکر از ابتدای پاییز،
بارندگیهای مستمری در استان خوزستان داشتیم که
همین امر موجب شد میزان برداشت نیشکر تا کنون به
لحاظ بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر باشد.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد
کشاورزی ادامه داد :با مناسب شدن شرایط آب و هوا
در استان خوزستان ،برداشت نیشکر مجدد آغاز میشود،
البته ممکن است بخش عمدهای از برداشت به فرودین ۹۸
موکول شود .وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در
ذخایر استراتژیک کشور داریم ،بیان کرد :میزان ذخایر و
قیمت شکر موجود در بازار هیچ ارتباطی به بخش تولید
ندارد که بنده بتوانم در این باره اظهار نظر کنم .این مقام
مسئول با اشاره به اینکه  ۹۵۰هزارتن شکر چغندری در
کشور تولید شده است ،افزود :حدود  ۱۱۰هزار تن از این
میزان به شکر چغندر قند پاییزه و مابقی به چغندر قند
بهاره اختصاص دارد .یزدانی از کاهش تولید نیشکر خبر
داد و گفت :خشکسالی شش ماهه ابتدای سال در استان
خوزستان ،کم آبی و تنش خشکی تا حدی عملکرد نیشکر
را تحت تاثیر خود قرار داده است ،اما کاهش برداشت نیشکر
در این بازه زمانی مربوط به بارندگیهای مستمر از ابتدای
پاییز تا کنون در استان خوزستان بوده است .وی درباره
اینکه آیا برای تامین بازار نیازی به واردات شکر داریم ،بیان
کرد :با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده
است ،از این رو بحث واردات منتفی است .مجری طرح
چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
رکورد تولید شکر در سال گذشته شکسته شد ،افزود :با توجه
به آنکه عمده شکر تولیدی تا پایان سال  ۹۶در انبارها موجود
است ،تولید بهره برداری پاییزه کارخانههای قند که در تابستان
انجام گرفت ،بحث واردات شکر در سال  ۹۷توجیه نداشت و
در سال آینده اگر کاهشی در بحث تولید شکر اتفاق بیفتد،
مطمئنا وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نیاز کشور برای
واردات اقدام به برنامه ریزی خواهد کرد.

سیاست های اصولی اقتصادی باشد .البته بحث هماهنگی
این سیاست ها با سیاست های کالن دولت امری است
اجتناب ناپذیر  ،ولی نباید تابع این سیاست ها بود.
عزم جدی بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق
سیستم بانکی که اینک از  250هزار میلیارد تومان هم فراتر
رفته است و اجبار بانکهای کشور جهت وصول این مطالبات
میتواند گشایش بسیار خوبی در تامین نقدینگی واحدهای
صنعتی کشور باشد.
به اعتقاد من معوقات سیستم بانکی  ،ام الفساد اقتصاد
کشور است و مادامیکه این معضل حل و فصل نشود ،
نمیتوانیم ادعا کنیم که بانک مرکزی وسیستم بانکی
کارامدی در کشور داریم.
به چه دلیل عده ای زیاده خواه  ،سپرده های مردم
و بیت المال را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیالت
بانکی گرفته و حاضر به استرداد آن نمیباشند و بانک
مرکزی و سایر بانکها هم عزمی جدی در جهت وصول این
مطالبات ندارند.
از دیگر وظایف بانک مرکزی  ،نظارت دقیق تر بر
عملکرد سیستم بانکی کشور و نحوه تسهیالت دهی این
بانکها به افراد مورد نظر با کمترین وثیقه الزم میباشد که
در ماه های اخیر شاهد محاکمه چند نفر از افراد هیأت
مدیره این بانک ها بوده ایم.
هیات مدیره برخی بانکها به چه حقی و مطابق کدام
قانون  ،سپرده های مردم را بین آشنایان و دوستان خود با
کمترین گرویی و در قالب تسهیالت بانکی توزیع مینماید؟؟
اگر بانک مرکزی به موقع به این موارد نظارت نکند
 ،بزودی با سیل عظیمی ازسپرده گذاران این بانکها
مواجه خواهد شد که خواهان سرمایه های نابود شده خود
میباشند که به اطمینان بانک مرکزی در این بانکها سپرده
گذاری کرده اند.
در نتیجه در شرایطی که با رکود تورمی روبرو می
باشیم و راهکارهای مقابله با این دو پدیده اقتصادی کام ً
ال
متفاوت می باشد  ،استقالل عمل و تشدید نظارت بانک
مرکزی بر شبکه بانکی کشور و همچنین اتخاذ سیاست
های اصولی اقتصادی فارغ از فشارهای حاشیه ای میتواند
کمک موثری به بهبود روند اقتصادی کشور باشد .

