
در حالي كه بيش از ۱۲ هزار تن ش�ير خشك 
در انبار ه�ا دپو ش�ده و هزاران ت�ن خامه در 
س�ردخانه ها ب�دون مش�تري باق�ي مانده، 
دولت همچنان بر سياس�ت صادرات ممنوع 
و واردات آزاد اصرار دارد. اكنون دامپروران و 
توليدكنندگان براي تأمين نهاده هاي دامي با 
مشكالت بسياري روبه رو هستند و نسبت به 
كاهش توليد شير در سال آينده هشدار داده 
و مي گويند: مراقب باشيد داستان كمبود دام 
سبك براي دام س�نگين تكرار نشود؛چراكه 
دام هاي مولد امسال روانه كشتارگاه ها شده اند. 
زماني بود كه ش��ير و لبنيات وارد مي شد و مردم 
براي خريد شير مي بايست از ۵ صبح به سوپر هاي 
محله مراجعه مي كردند و براي خريد پنير دانماركي 
در انتظار اعالم شماره هاي كوپن مي ماندند. اكنون 
نه تنها از واردات ش��ير و لبنيات بي نياز شده ايم، 
بلكه صادرات ني��ز داريم. البته درس��ال جاري به 
دليل افزايش نرخ دالر، قيمت علوفه و نهاده هاي 
دامي صادرات ش��ير خش��ك ممنوع اعالم شد و 
توليدكنندگان فرآورده هاي لبني به بهانه كمبود 
توليد شير، واردات شير خشك را خواستار شدند 
و پي��ش از ص��دور مجوز واردات ش��ير خش��ك، 
كشتي هاي شير هاي وارداتي روانه گمركات ايران 

كردند، به اميد اخذ مجوز از دولت. 
به گفته فعاالن بازار، در سراس��ر كش��ور روزانه 
۱۵ تا ۱۸ هزار تن مص��رف و حدود ۲۰ هزار تن 
شير توليد مي شود، به عبارت ديگر مازاد توليد و 
قابليت صادرات داريم،اما سياست هاي غلط، نگاه 
غير حمايتي از توليد داخل باعث ش��ده عالوه بر 
واردات كره، واردات ش��ير خشك نيز در دستور 

كار قرار بگيرد. 
آرش فرزادنيا، دبير كميته شير خراسان رضوي 
مي گويد: براساس آمار رسمي سال هاي ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱۸ ، ايران رتبه س��وم و چه��ارم را دردنيا 
در بخش وارد ات كره داشته اس��ت. در حالي كه 
مازاد توليد خامه و شير خشك داريم. وي با طرح 

اين پرسش كه به راستي چه كساني پشت پرده 
واردات كره و ش��ير خشك هس��تند، مي افزايد: 
دولت كره را كيلويي ۳۰ هزار تومان وارد مي كند 
و توليد كنن��دگان داخلي آن را ۲۴ ت��ا ۲۶ هزار 
تومان مي فروش��ند. وي مي گويد: روزانه ۱۱۰۰ 
تن صادرات فرآورده هاي لبني مانند ماس��ت پر 
چرب، ش��ير پر چرب، پنير خام��ه اي و. . . داريم 
كه ۵ تا ۷ درصد چربي دارند، به عبارت ديگر به 
طور ميانگين روزان��ه ۲۵۰۰ تن خامه يا ۳۵۰۰ 
تن كره در قالب همي��ن فرآورده هاي لبني با ارز 
۱۵ هزار تومان صادر مي شود و در مقابل دولت 
۲۸ تا ۳۲ هزار تن كره ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني وارد 
مي كند. همين سياس��ت هاي غلط موجب شده 
نه كاه��ش قيم��ت مصرف كننده اتف��اق بيفتد 
و نه بازار ش��ير و لبنيات تنظيم ش��ود. فرزادنيا 
مي گويد: امسال، س��ال حمايت از توليد داخلي 
نامگذاري شد، اما به جاي حمايت از توليد داخل 
كه در صنف ما شير و خامه و كره است، از واردات 
حمايت شد و مسئوالن با افتخار آمار وارداتشان 

را ارائه مي كنند و همچنان صادرات شير خشك 
و خامه ممنوع است. وي معتقد است كه مافياي 
قدرت در اي��ن صنعت،دامپ��روري را روز به روز 
كوچك تر و وارد كنن��دگان را بزرگ تر مي كند. 
همين سياست هاي اشتباه دولت وارد كنندگان را 
تشويق مي كند و گاو هاي مولد كه سرمايه ژنتيكي 
اين صنعت هس��تند روانه كشتارگاه ها مي كند. 
دبير كميته ش��ير خراس��ان رضوي مي افزايد: 
همين اتفاق در سال هاي گذشته براي دام سبك 
افتاد و پيش بيني مي شود، اگر دولت اقدام عاجلي 
انجام ندهد؛همين اتفاق در سال هاي آتي براي 
دام سنگين و شيري كشور نيز تكرار خواهد شد 
و بيم آن مي رود كه مردم مانن��د دهه ۵۰ و ۶۰ 
در صف هاي خريد شير و لبنيات معطل شوند و 
داستان صف هاي طوالني گوشت و مرغ براي شير 

و لبنيات اتفاق بيفتد. 
فرزاد ني��ا از تعطيل��ي دو گاودار نمونه بزرگ در 
خراسان رضوي در سال هاي اخير خبر مي دهد و 
مي افزايد: اگر دولت همچنان سياست واردات كره 

و شير خشك را دنبال كند و ممنوعيت صادرات 
را لغو نكند، به تدريج ساير گاوداري ها نيز تعطيل 
شده و گاو هاي شيري روانه كشتار گاه ها مي شوند 
و وزارت جهاد كشاورزي مانند گوشت و مرغ بايد 

به دنبال خريد و واردات شير و لبنيات باشد. 
   سردخانه ها مملو از خامه 

همچنين دهقان��ي يكي از توليد كنندگان ش��ير 
خشك صنعتي نيز معتقد است كه مي تواند شير 
خشك و خامه تمام صنايع لبني را تأمين كند؛در 
ش��رايطي كه قيمت خامه طوري تعيين شود كه 
توليد مقرون به صرفه باشد. وي مي گويد: با واردات 
كره و شير خشك،قيمت خامه داخلي ارزان شده 
و مقرون به صرفه نيس��ت. وي از دپ��وی ۱۲ هزار 
تن شير خش��ك صنعتي خبر مي دهد و مي گويد: 
سردخانه ها مملو از خامه است و تاريخ مصرفشان 
رو به اتمام، اما دولت با صفر كردن تعرفه واردات كره 
و تخصيص ارز دولتي بر سياست واردات آزاد اصرار 
دارد و به جاي حمايت از توليد كنندگان داخلي به 
فكر واردكنندگان است؛البته به اميد تنظيم بازار؛ 

تنظيم بازاري كه هرگز اتفاق نمي افتد. 
   دعوت از دولتي ها براي مناظره

بر سر مشكالت صنعت شير 
س��ياوش س��ليمي، رئيس هيئت مديره انجمن 
توليد كنندگان شير خش��ك از صادرات ۳۰ هزار 
تن شير خشك صنعتي در سال هاي  ۹۶-۹۵ خبر 
مي دهد و مي گويد: كارخانجات شير خشك توان 
تأمين شير خشك داخلي دارند به شرطي كه دولت 
با ممنوعيت كره انگيزه توليد داخلي را باال برده و 
از تواليد داخل حمايت كن��د. وي مي گويد: ما از 
دولتي ها توقع داريم از پشت ميزشان خارج شوند و 
با كار جهادي صنعت داخلي را تقويت كنند. فعاالن 
صنعت دامپروري، مسئوالن وزارت جهاد، صنعت و 
انجمن توليد كنندگان صنايع لبني را براي مناظره 
در خصوص رفع مش��كالت صنعت شير و لبنيات 
دعوت مي كنند و اميدوارند در س��ال ۹۸ حمايت 

بيشتري از اين صنعت شود.

هشدار درباره كمبود شير در سال آينده 

دامپروران: مراقب باشيد داستان كمبود دام سبك براي دام سنگين تكرار نشود
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در حالي كه برخي 

مهران   ابراهيميان
  گزارش   یک

در فضاي توئيتري 
ب�ه دنب�ال ايجاد 
تنش در بازار ارز هستند، فضاي واقعي اين بازار 
به دليل كاه�ش تقاضاي ارزهاي مس�افرتي و 
موضع گيري هاي مسئوالن و متوليان اين بازار، 
نويدبخش روزهاي بهاري آرام در بازار طال و ارز 
اس�ت. در همين باره متولي اصلي ب�ازار ارز از 
مردم خواسته به بازي خواني هاي بي مورد افراد 
هم صدا با ترامپ و پمپئو توجه نكنند و بدانند 
كه بانك مركزي بر بازار طال و ارز تس�لط دارد. 
رئيس كل بانك مرك��زي با كنايه به كس��اني كه 
همصدا با ترامپ و پمپئو با حساس كردن مردم به 
FATF به دنبال ايجاد تنش در بازار ارز هس��تند، 
 FATF گفته:  الحمدهلل بازار ارز حساسيت خود به
را از دست داده است و مردم مطمئن باشند به رغم 
جنگ روان��ي تكراري ترامپ و پمپئ��و عليه ايران، 

بازار ارز با تدابير اتخاذ شده سير تعادلي خود را طي 
مي كند. وي در پست اينستاگرامي خود نوشت كه 
الحمد اهلل بازار ارز حساسيت خود را نسبت به اين 
نوع اظهارات تا حدود زيادي از دس��ت داده است. 
فارغ از اين قبيل اظهارنظرهاي شخصي كه در زمان 
و مكان خ��ودش محترم اس��ت، مطمئناً مجموعه 
نظام تدابير الزم در اينگونه موضوعات را به كار بسته 
و تصميمات خود را بر اس��اس منافع كشور اتخاذ 
خواهد كرد. جالب اينكه تيم تحريم ترامپ از پمپئو 
گرفته تا برايان هوك نيز به محض ايجاد آرامش در 
بازار ارز كشور، به جنگ رواني تكراري؛ قطع كامل 

صادرات نفت ايران به زودي! متوسل مي شوند. 
   بانك مركزي بر روند بازار ارز مسلط است

در ادامه همتي آورده است: ديشب كه داشتم اخبار 
خبرگزاري ها و كانال هاي خبري را مرور مي كردم 
به نكته جالبي برخوردم. خيلي برايم عجيب و تا 

حدودي مبهم بود. 

وي افزود: در روزهاي پاياني سال كه مردم خسته 
از فشارهاي اقتصادي، در سايه آرامش نسبي ايجاد 
شده در بازارها، در تدارك خريدهاي شب عيد بوده 
و نرخ ارز در بازار آزاد نيز به آرامي در حال كاهش 
است، چند نفر از برادران بزرگوار تالش كرده بودند 
با استفاده از توئيتر و ساير رسانه ها، موضوعي به نام 
FATF را مطرح و با اصرار به مردم يادآوري كنند 
كه فراموش نكنيد FATF مورد مخالفت اكثريت 

اعضاي مجمع هست و چنين و چنان!
وي در پايان يادداش��ت خود آورده اس��ت: مردم 
مطمئن باش��ند فارغ از اينكه مباحث بازار ارز با 
تدابير اتخاذ ش��ده و در چارچوب سياس��ت هاي 
بانك مركزي س��ير تعادلي خود را طي مي كند و 

بانك مركزي نيز بر روند بازار مسلط است. 
   ثبات در بازار ارز و طال 

عضو كميس��يون صنايع مجلس ني��ز در اين باره 
گفته است: با توجه به سياس��ت هاي اتخاذ شده 

به زودي حباب نرخ ارز كاه��ش يافته و بازارهاي 
موازي آن از جمله طال، مسكن و همچنين خودرو 

به ثباتي نسبي خواهند رسيد. 
محمد عزيزي در گفت وگو ب��ا »ايِبنا«، با تأكيد بر 
اينكه نوس��انات اخير بازار ارز ب��ه علت تقاضاهاي 
خري��د ارز براي برخي س��فرهاي خارج��ي ايجاد 
شده اس��ت، افزود: خوش��بختانه بان��ك مركزي با 
سياستگذاري هاي به موقع توانسته داللي در اين 
بازار را به حداقل خود برسد. وي با بيان اينكه دولت 
بايد براي تركيدن حباب ارز راهكار بلندمدت ارائه 
كند، تصريح كرد: حباب نرخ ارز بازارهاي موازي آن 
را درگير تالطم بسياري كرده به گونه اي كه در حال 

حاضر نرخ ها بيش از تورم نيز ديده مي شوند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تأكيد بر اينكه 
قيمت هاي نجومي مس��كن در ماه هاي اخير نتيجه 
داللي و همچنين حباب ارز و طال است، گفت: دولت 
بايد براي س��رو س��امان دادن به بازار ابتدا داللي ها 
را متوقف كرده پس از آن با برنامه مداري س��عي در 
كنترل قيمت با اولويت تركاندن حباب نرخ ها كند. 
عزيزي همچنين با انتقاد ورود م��ردم به بازار طال و 
ارز براي سرمايه گذاري افزود: متأسفانه تقاضاهاي 
كاذب بازار را ملتهب كرده كه عامل اصلي اين موضوع 
ني��ز بي برنامه ب��ودن دولت در فعال ك��ردن بخش 
توليد و صنعت است، زيرا مردم اطالعي از امكانات 
س��رمايه گذاري ندارند. عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: در سال 
آتي نرخ ارز و طال با دور انديشي هاي بانك مركزي 
به نقطه مطلوب خود رسيده و با از بين رفتن حباب 

نرخ ها بازار آرامش نسبي را تجربه خواهد كرد. 
   كاهش فشار تقاضا در بهار 

عالوه بر اين اظهار نظرها يكي از عواملي كه مي توان 
به عنوان عاملي مثب��ت در آرام ماندن بازار ارز به 
آن اشاره كرد، كاهش فش��ار تقاضاهاي ناشي از 
س��فرهاي نوروزي اس��ت. در حالي كه مانند هر 
ساله تورهاي گردشگري نوروزي براي دهك هاي 
باال در كشورهاي همجوار و مناطق ديدني جهان 
طراحي مي شود، بديهي است كه با توجه به تمكن 
مالي دهك هاي باال تقاض��ا براي ارزهاي خارجي 
باال برود كه به اين ترتيب فشار تقاضا در اين روزها 
كاهش و تقريباً در روزهاي آينده بس��يار محدود 
خواهد ش��د.بنابراين پيش بيني روزه��اي آرام با 
حداقل نوسانات در روزهاي نوروزي و دو ماه اول 

سال بسيار منطقي به نظر مي رسد.

پيش بيني آرامش بهاري در بازار طال و ارز
 همتی:  الحمدهلل بازار ارز حساسيت خود به FATF را از دست داده است 

و مردم مطمئن باشند به رغم جنگ رواني تكراري ترامپ و پمپئو عليه ايران، بازار ارز با تدابير اتخاذ شده سير تعادلي خود را طي مي كند

مهار وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي 
با تاكتيك ممانعت از خام فروشي

عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س گف�ت: زمان�ي ك�ه چرخ�ه 
مالي عظيم�ي در حوزه نف�ت و گاز وج�ود دارد و عمدت�ًا دولتي 
ي�ا خصولتي اس�ت، طبيعت�ًا احتمال رانت و فس�اد وج�ود دارد. 
به گزارش خانه ملت، احمد همتي با اش��اره به صحبت هاي وزير بهداشت 
مبني بر اينكه مشكل ما دولت نفتي اس��ت و در سه حوزه صدور مجوزها، 
تسهيالت بانكي و پول نفت رانت داريم و اگر اينها را پاكيزه نكنيم، توليدكننده 
دچار مشكل مي شود، گفت: در رابطه با نفت و فرآورده هاي نفتي دو مشكل 
عمده در كشور داريم. اول اينكه وابستگي به نفت و فرآورده هاي نفتي باعث 
شده در بُعد اقتصادي استقالل كشور دچار مشكل شويم؛ چراكه هميشه 
به اميد فروش نفت و گاز هستيم و در برنامه ريزي ها ناخودآگاه اينها را جزو 
اولويت هاي خود قرار مي دهيم و بخش عمده اي از بودجه كش��ور ناشي از 

فروش نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي است. 
نماينده مردم سمنان و مهدي شهر در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
اين كار نوعي تهديد براي كشور و اقتصاد است و اگرچه در مصوباتي كه 
داريم بايد از وابستگي به نفت جدا ش��ويم، اما متأسفانه عماًل اين روند 
اتفاق نيفتاده يا بسيار كند پيش رفته است. اين يك بُعد است كه االن 
در شرايط تحريم هستيم و اين يك فرصت است كه بايد از اين فرصت 

استفاده كنيم و وابستگي خود را به نفت و گاز كشور كاهش دهيم. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: 
اگرچه دشمنان مي گويند كه صادرات ش��ما را به صفر مي رسانيم، اما 
خودمان بايد به گونه اي سياستگذاري كنيم تا وابستگي خود را در اين 

موارد به صفر برسانيم.

هادي  غالمحسيني
قيمت CNG تا ۵ سال آينده ثابت می ماند

مدي�ر ط�رح س�ي ان جي ش�ركت مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي 
نفتي اي�ران با اش�اره به افزاي�ش قيمت س�ي ان جي ب�ه ميزان 
۱۰ درص�د از س�ال آين�ده گف�ت: طب�ق مصوب�ه هيئ�ت دولت، 
قيم�ت اين س�وخت ت�ا پنج س�ال آين�ده ثاب�ت خواه�د ماند. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حميد قاسمي ده چشمه مدير طرح 
سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يك نشست 
خبري گفت: نيمي از هزينه هاي تعمير و تعويض مخازن در طرح صدور 
گواهينامه سالمت سيستم سوخت رس��اني خودرو هاي دو گانه سوز با 
دولت است. وي از هماهنگي با شبكه بانكي براي پرداخت وام تا سقف ۴ 
ميليون تومان براي خودرو هاي عمومي خبر داد و گفت: خودرو هايي كه 
گواهينامه سالمت سوخت دريافت نكرده باشند، از اول دي سال آينده 

نمي توانند در جايگاه هاي سي ان جي سوختگيري كنند. 
قاسمي همچنين با اشاره به افزايش قيمت سوخت سي ان جي به ميزان 
۱۰ درصد از سال آينده تصريح كرد: طبق مصوبه هيئت دولت، قيمت 

سوخت سي ان جي تا پنج سال آينده ثابت خواهد ماند. 
..................................................................................

 تحريم هاي ايران و ونزوئال 
تأثير منفي بر بازارهاي انرژي دارد

وزير انرژي روسيه گفت: تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال، 
تأثير منفي بر بازارهاي انرژي جهان دارد و مانع از برنامه ريزي هاي 
بلند مي شود و تصميم هاي سرمايه گذاري را دچار سردرگمي مي كند. 
به گزارش »ف��ارس«، الكس��اندر نوآك، وزي��ر انرژي روس��يه گفت: 
تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال، تأثير منفي بر بازارهاي انرژي 
جه��ان دارد و مان��ع از برنامه ريزي هاي بلند مي ش��ود و تصميم هاي 

سرمايه گذاري را دچار سردرگمي مي كند. 
نوآك گفت به علت بالتكليفي در م��ورد تحريم هاي احتمالي مرتبط، 

برنامه ريزي براي حتي چند ماه پيش روبه رو نيز دشوار است. 
وي افزود كش��وري كه تحريم ها را اعمال مي كند، اي��ن كار را با هدف 

تقويت منافع خود انجام مي دهد.
..................................................................................
احيای وزارت بازرگاني هزينه سنگيني دارد

نايب رئيس كميس�يون اقتص�ادي مجل�س درباره دلي�ل اصرار 
دولت ب�ر تش�كيل وزارت بازرگاني گف�ت: بعض�ي از كم كاري  ها، 
ناتواني ه�ا، ع�دم نظارت ه�ا و س�وء مديريت هاي موج�ود 
در كش�ور را مي خواهند ب�ا طرح اي�ن موضوع الپوش�اني كنند. 
به گزارش »جوان«، حجت االسالم س��يد ناصر موسوي الرگاني، نايب 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي در برنامه »روي 
خط اقتصاد« راديو اقتصاد گفت: تشكيل دوباره وزارت بازرگاني با قانون 
پنج ساله پنجم توسعه، سياست هاي كلي ابالغي از سوي مقام معظم 
رهبري در خصوص كوچك س��ازي بدنه دولت و همچنين با اصل ۷۵ 
قانون اساسي مغايرت دارد. موسوي الرگاني افزود: مشكل تجارت كشور 
به تشكيل وزارتخانه مربوط نمي شود، بلكه به عدم نظارت و پيگيري بر 

اصناف، بازار، قاچاق كاال و نظاير اين ربط دارد. 
وي همچنين اظهارداشت: طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه قرار بر 
اين بود كه بدنه دولت كوچك و چابك شود. مطابق اين قانون بايد تعداد 

وزارتخانه ها از ۲۲ به ۱۷ وزارتخانه كاهش پيدا مي كرد. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه ضمن اشاره به اينكه 
وزارت ورزش و جوانان از ادغام دو سازمان تربيت بدني و جوانان تشكيل 

شده است، افزود: ايجاد اين وزارتخانه مغاير با برنامه است. 
موسوي الرگاني تصريح كرد: طي چند ماهه گذشته دولت دو تاسه بار 
اليحه تشكيل دوباره وزارت بازرگاني را به مجلس ارائه و هر بار نيز اهالي 
خانه ملت با اين موضوع مخالفت كرده اند. مجل��س پيش از اين نيز با 
طرح نمايندگان در خصوص تفكيك وزارت راه و شهرسازي نيز مخالفت 

خود را اعالم كرده بود. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
دولت به رغم مغايرت هاي قانوني، اسناد باالدستي و همينطور اهداف 
برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تش��كيل وزارت بازرگاني تأكيد و 
پافشاري مي كند، افزود: بعضي از كم كاري  ها، ناتواني ها، عدم نظارت ها 
و سوء مديريت هاي موجود در كشور را مي خواهند با طرح اين موضوع 
الپوشاني كنند. وي در ادامه يادآورشد: بدون شك با تفكيك بازرگاني 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تش��كيل يك وزارتخانه مس��تقل 
مشكالت مردم برطرف نخواهد شد، بلكه بر معضالت و چالش هاي كشور 
افزوده مي شود، چون تأسيس وزارتخانه جديد هزينه هاي سنگيني به 

دولت تحميل مي كند. 
..................................................................................

 اصرار مجلس بر حذف سود مركب 
از نظام بانكي

عضو كميس�يون اقتصادي مجلس بر اصالح نحوه محاس�به سود 
مرك�ب بانكي تأكيد كرد و گفت:درخواس�ت مي ش�ود دوس�تان 
مجمع تش�خيص مصلحت نظام نس�بت ب�ه موضوع ح�ذف اخذ 
س�ود مرك�ب بانك�ي مس�اعدت هاي الزم را انج�ام دهن�د. 
به گزارش خانه ملت، علي اكبر كريمي با اش��اره به مخالفت ش��وراي 
نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بند)ز( تبصره ۱۶ قانون 
بودجه س��ال ۹۸ درخصوص »حذف دريافت سود مركب از بدهكاران 
بانكي« گفت: در مورد اين مصوبه مجلس كه پس از مخالفت ش��وراي 
نگهبان جهت بررس��ي بيشتر به مجمع تشخيص فرس��تاده شده، دو 
موضوع حائزاهميت است، ابتدا تأكيد مجلس نسبت به »اصالح نحوه 
محاسبه س��ود« و ديگري »وجود حجم گس��ترده مطالبات معوق در 
سيستم بانكي« است. نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص تأكيد مجلس نسبت به تغيير نحوه محاسبه 
سود است، توضيح داد: نحوه محاسبه سود به صورت مرابحه مركب بايد 
مورد بررسي مجدد قرار بگيرد چراكه اين مسئله فشار مالي بسياري را 
به مردم طي سال هاي گذش��ته وارد كرده است به همين دليل مصوبه 
فوق نحوه محاسبه س��ود را اصالح كرده تا مردم بتوانند با فشار كمتر 

بدهي هاي خود را به بانك ها پرداخت كنند. 
وي ادامه داد: نكته دوم در مورد اهميت موافقت با اين مصوبه درخصوص 
»وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سيستم بانكي« به عنوان يكي 
از معضالت جدي نظام بانكي است،بنابراين اين مصوبه مي  تواند مسير 
جديدي را باز كند تا حجم قابل توجهي از مطالبات بانكي زنده شده و 
مردم نيز از زير دين بانك ها بيرون آيند و مش��كالتي همچون توقيف 
ام��وال، ممنوع الخروج بودن و. . . رفع ش��وند. اي��ن نماينده مجلس با 
بيان اينكه متأسفانه مجمع تش��خيص مصلحت نظام مصوبه »حذف 
دريافت س��ود مركب از بدهكاران بانكي« در پ��ي اطالعات واصله رد 
كرده است، افزود: به نظرم استدالل هاي كارشناسي براي دوستان مجمع 
نسبت به مصلحت اين موضوع و ضرورت آن براي اقتصاد و بانك هاي 
كشور كافي نبوده لذا اميد است »حذف دريافت سود مركب از بدهكاران 
بانكي« در اسرع وقت در قالبي  ديگر به عنوان تصميمي راهگشا در اقتصاد 
كلي توسط مراجع قانوني پيگيري شود. كريمي اضافه كرد: دراين باره 
تقاضايي نيز از مقام معظم رهبري شده است تا ايشان پيگيري مجدد 
موضوع را به عنوان يك معضل مهم اقتصادي كش��ور به مجمع ارجاع 

دهند و مجمع دراين خصوص تجديدنظر كند. 
به گفته عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، نمايندگان كميس��يون 
اقتصادي باتوجه به آثار گسترده اي كه حذف سود مركب براي اقتصاد 
كشور دارد نسبت به موافقت مجمع و ديگر مقامات با مصوبه مجلس در 

اليحه بودجه سال ۹۸ درخواست مساعدت دارند.

وزير صنعت مع�دن و تجارت گف�ت: ميزان تولي�د خودرو دو 
خودروساز اصلي كش�ور بيش از 4 هزار دستگاه در روز است. 
به گزارش »ايس��نا«، رضا رحماني در حاشيه جلسه هيئت دولت 
با اشاره به اينكه هدف دشمن از تحريم ها در حوزه صنعت محقق 
نشده است، بيان كرد: توليد در كشور جريان دارد، البته در ماه هاي 
گذشته نوساناتي داش��ته ايم و تالش ما اين بوده كه اين نوسانات 
رفع شود. وي با اشاره به اينكه در سال آينده پروژه هاي خود را ذيل 
اقتصاد مقاومتي ادامه مي دهيم، خاطر نشان كرد: درست است كه 
تحريم براي ما موانع ايجاد كرده است، اما در عين حال فرصت هايي 

را نيز فراهم كرده و ما بايد از اين فرصت ها در سال آينده در بخش 
صنعت و توليد بيشتر استفاده كنيم. 

رحماني در پاس��خ به اين پرس��ش كه چه مي��زان وام در اختيار 
قطعه س��ازان قرار گرفته اس��ت، بيان كرد: از ۴ هزار ميليارد تومان 
تا االن بيش از ۳ هزار ميليارد تومان وام به قطعه س��ازان پرداخت 
شده، البته ما اقدامات ديگري مثل اصالح ساختاري، فروش اموال 

مازاد و ساخت داخل به جاي واردات را آغاز كرده ايم. 
وي ادامه داد:در چند ماه گذشته توليد دو خودروساز اصلي كشور 
بين ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دس��تگاه در روز بود كه االن اين رقم به بيش 

از ۴ هزار دستگاه رسيده است، اين يعني توليد بيشتر شده و قدرت 
ايفاي تعهدات خودروسازان هم بيشتر ش��ده ما اين روند را ادامه 
خواهيم داد. وزير صنعت همچنين در پاسخ به اين پرسش كه گفته 
مي شود بيش از ۶۰ درصد خودروهاي توليدي در اختيار افراد خاص 
قرار گرفته اس��ت، گفت: وقتي ثبت نام از طريق كد ملي و اينترنتي 
است، چنين اتفاقي نمي افتد اگر ثبت نام از طريق نمايندگي ها انجام 
مي ش��د، ممكن بود چنين اتفاقي رخ مي داد، البته اگر تخلفي رخ 
دهد، حتماً برخورد مي شود.  رحماني در پايان گفت: قيمت خودرو 

در چند روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پايين آمده است.

توليد بيش از ۴ هزار خودرو در روز
  صنعت

سال 98 زمان پيروزي در جنگ اقتصادي
اقتصاد ايران دچار خير و ش��ري در بعد داخلي و خارجي شده است، از 
سويي كشورهاي متخاصم با ابزار تحريم نفت جنگ اقتصادي را عليه 
ايران ترتيب داده اند و از سوي ديگر عده اي از قانون دانان قانون گريز با 
شناسايي فرصت هايي كه در جنگ اقتصادي پديد مي آيد، فسادهاي 
پيچيده اي را در بعد داخلي ترتيب داده اند كه اين دو نيروي شر، فشار 
اقتصادي و معيش��ت را بر گرده م��ردم بيش��تر كرده اند، اما در همين 
وضعيت خيري مي تواند شكل بگيرد،  مبني بر اصالح ساختار اقتصاد 
ايران تا ضمن ترميم نق��اط ضعف اقتصادي بس��ياري از معادالت در 
حوزه هاي ديگر نيز تغيير كند و رؤياي بدخواهان خارجي و مفسدان 

داخلي بر باد برود. 
با بررس��ي س��اختار اقتصاد ايران به اين موضوع پي مي بريم كه بناي 
اقتصاد ايران و ديوان اداري بر درآمدهاي پايه نفت پايه گذاري شده است 
و اگر نوسان هاي قبل انقالب را بررسي كنيم مي بينيم كه در آن سال ها 
به موازات نوسان هاي قيمت نفت و رفتاري كه در حوزه مخارج درآمدها 
اعمال شده است، اقتصاد ايران نيز شاهد تالطم هايي بوده است، بعد از 
انقالب اسالمي از آنجايي كه مسائل امنيتي، تهديد و تحريم، جنگ و 
استحكام ساختار سياسي بر سر كشور سايه انداخته بود ، زمان و منابع 
الزم براي اصالحات اقتصادي آنطور كه شايد و بايد ايجاد نشد و به شكل 
طبيعي و گاهي مداخل��ه برخي از سياس��تگذاران و عوامل اقتصادي، 

اقتصاد از منظر ساختاي به وضعيت كنوني درآمد. 
هر چند كه در بسياري از شاخص ها و حوزه ها از جمله اقتصادي امروز 
در مقايسه با گذشته ش��اهد پيش��رفت غير قابل انكار هستيم، اما اگر 
كاس��تي هايي در اقتصاد امروز ايران به چش��م مي خورد بايد دانست 
كه مشكل اقتصاد در بسياري از كش��ورهاي دنيا از جمله امريكا) مهد 
سرمايه داري(، فرانسه ) مهد دموكراسي( و بسياري از كشورهاي ديگر 
وجود دارد، به طور نمون��ه چالش بدهي هاي امريكا و عب��ور آن از مرز 
۲۰تريليون دالر و همچنين زير پا گذاشتن قوانين بازار آزاد براي حفظ 
يا توسعه مشاغل در رويارويي با كاالهاي چيني كه بازارهاي امريكا را 
فرا گرفته است، نشان از وجود مشكل اقتصادي در امريكا دارد همچنين 
اعتراضات معروف به جليقه زرد ها در فرانسه ) مهد دموكراسي( نسبت 
به ضعف دس��تمزدها و بي عدالتي در اخذ ماليات از ثروتمندان نشان 
مي دهد كه گويي علم اقتصاد در كشورهاي به اصطالح توسعه يافته نيز 

بر حل مسئله كليه طبقات جامعه درمانده است. 
با توجه به توضيح فوق بايد يادآور ش��د كه اقتصاد ايران به دليل آنكه 
درجه وابس��تگي اش به بازارهاي جهاني خيلي نبوده است از اين رو تا 
كنون تا حد زيادي از مصائ��ب بحران هاي اقتص��ادي جهاني مصون 
مانده اس��ت و حتي در بحران اقتصادي كه ام��كان دارد،به طور مجدد 
در آينده گريبانگير اقتصاد جهاني شود به طور مجدد مصون بماند، اما 
از طرفي بايد گفت كه اقتصاد اي��ران از حوالي دهه ۹۰ در تحريم هاي 
سخت اقتصادي قرار گرفته اس��ت و در ش��رايطي كه انتظار مي رفت 
در س��ال ۹۲ با رياس��ت جمهوري حس��ن روحاني در كنار مذاكرات 
هسته اي و برجام و رؤياي دستيابي به جذب منابع خارجي، اصالحات 
اقتصادي در داخل انجام گيرد، متأسفانه به اصالحات بي توجهي شد و 
با عهدشكني امريكا و خروج آن از برجام عماًل فرصتي پنج تا شش ساله 
براي اصالحات اقتصادي و تكيه به منابع داخلي براي پيشرفت از دست 

رفت و امروز در جنگ اقتصادي قرار گرفته ايم. 
هر چند كه هزينه هاي فرصت از دست رفته براي اصالحات اقتصادي 
طي پنج سال اخير قابل مالحظه است و دشمن به طور مجدد در جنگ 
اقتصادي دست روي نقطه ضعف اقتصاد ايران يعني نفت و درآمدهاي 
نفتي گذاشته است، اما افسوس خوردن فايده اي ندارد و بايد دانست كه 
در جنگ اقتصادي هم مي توان از تهديد ها فرصت ساخت و نقاط ضعف 

را شناسايي و براي هميشه تقويت كرد. 
معموالً قبل از عمليات در جنگ اقتصادي با ابزار اطالعات نقاط ضعف 
هدف شناسايي مي شود، از اين رو به طور مجدد نفت و درآمدهاي نفتي 
مورد هدف است، زيرا دشمن به اين باور رسيده است كه اقتصاد ايران 
عموماً دولتي است و بودجه نيز وابسته به درآمدهاي نفت مي باشد، حال 
در سال ۹۸ با اصالح بودجه كل كشور و همچنين نظام بانكي و همچنين 
مردمي سازي اقتصاد ايران مي توان رؤياي بدخواهان خارجي و داخلي 
را كه روي س��يگنال تحريم و جنگ اقتصادي براي خود افسانه سازي 

كرده اند، بر باد داد. 
بس��ياري از نقاط ضعف اقتصاد ايران بر پايه تك��رار عادت ها و روش ها 
و منش هاي مديريتي، سياس��ي و حقوقي اقتصادي بازمانده از دوران 
گذشته شكل گرفته است و حال آنكه امروز ديوان اداري دولت و اقتصاد 
ايران نياز به يك انقالب اقتصادي دارد تا حتي در جنگ اقتصادي كه 

امريكايي ها عليه ايران راه انداخته اند، ايران پيروز اين جنگ شود. 
بي شك در سال آتي كاهش هزينه هاي دولت؛ فروش دارايي هاي مازاد، 
كاراكردن شركت ها و دارايي هاي دولت، عودت درآمدهاي اختصاصي 
دستگاه هاي اجرايي به خزانه داري كل كشور، ارائه سهام شركت ها به 
مردم بابت يارانه هاي نقدي، آزاد سازي س��هام عدالت، فروش اموال و 
دارايي هاي مازاد بانك ها، ص��دور فرمان حذف رانت هاي اطالعاتي در 
بخش دولت و آزاد سازي شفافيت در بخش دولت ها، قطع تأمين مالي 
بنگاه هاي بزرگ از س��وي بانك ها و ورود آنها به بازار سرمايه، توسعه 
نظارت عمومي، افزايش مشاركت ثمن ها، اتحاديه ها، سنديكاها، صنوف 
بر آمده از بخش هاي مردمي و خصوص��ي در فعاليت هاي اقتصادي و 
امور اجرايي، احياي كرسي هاي آزاد انديشي در حوزه سياستگذاري و 
قانونگذاري اقتصاد عمومي و. . . مي تواند شرايط متفاوتي را در جنگ 
اقتصادي براي كشور رقم بزند و بي شك در صورت مشاركت مردمي در 

اين جنگ پيروز ميدان در سال آتي ايران خواهد بود.
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