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دورهمی    تجار با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی؟!

میگیرد.
امیــر شــهریاری در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی
همانطــور کــه از نامگــذاری ابتدایــی آن مشــخص اســت ،در ســالهای ابتدایــی
فعالیــت خــود توجــه ویــژهای بــه مســائل بازرگانــی و تجــارت داشــت امــا پــس
از آن بــا تغییــرات ســاختاری بــه وجــود آمــده بخشهــای صنعــت ،معــدن و
کشــاورزی نیــز بــه آن اضافــه شــد و فعالیتهــا در ایــن بخشهــا نیــز بــا
برنامهریزیهایــی جدیــد در دســتور کار قــرار گرفــت.
بــه گفتــه وی بــا تشــکیل کمیســیونهای مختلــف تخصصــی در اتــاق تــاش
شــده بــرای هــر یــک از بخشهــا برنامهریــزی جداگانــهای صــورت گیــرد و
در نهایــت از ظرفیــت بــه وجــود آمــده بــرای انتقــال خواســتههای بخــش
خصوصــی در حوزههایــی همچــون شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی ،اســتفاده شــود.
نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تهــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه تــا چــه میــزان اتــاق توانســته تمرکــز خــود بــر حوزههــای
تولیدمحــور را افزایــش دهــد؟ توضیــح داد :موضوعــی کــه نبایــد آنــرا فرامــوش
کــرد نارســاییها و ابهامهایــی اســت کــه در نــگاه کالن کشــور بــه تولیــد
وجــود دارد و بعضــا نبــود نــگاه صحیــح بــرای تولیدکننــدگان مشــکالتی را
بــه وجــود آورده اســت .اتــاق بازرگانــی نیــز بــه عنــوان جزئــی از ایــن ســاختار،
اشــکاالتی داشــته کــه البتــه در ســالهای گذشــته تــاش بــرای جبــران بخشــی
از آنهــا کلیــد خــورده اســت.
شــهریاری ادامــه داد :در کنــار آن نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بازرگانــی نیــز
ارتباطــی قــوی بــا تولیــد دارد .یعنــی بســیاری از صادرکننــدگان بــرای تامیــن
مــواد اولیــه خــود بــه تولیــد نیــاز دارنــد و بایــد تعامالتــی قــوی بــا تولیدکنندگان
داشــته باشــند .در کنــار آن بحــث در رابطــه بــا واردات نیــز بــه دخیــل شــدن
تولیدکننــدگان نیــاز دارد .کمیســیونبندی شــدن اتــاق نیــز کمــک کــرده کــه
هــر گــروه بــه طــور تخصصــی مســائل و مــوارد مربــوط بــه خــود را بررســی
کــرده و ارائــه کننــد.
نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره جدیدتریــن
برنامههایــی کــه در ایــن حــوزه از ســوی اتــاق پیگیــری میشــود نیــز گفــت:
امــروز اتــاق در هــر کمیســیون خــود اولویتهــای خاصــی را دنبــال میکنــد.
بــرای مثــال در حــوزه کشــاورزی دو موضــوع بــه طــور جــدی دنبــال میشــود.
از ســویی مدیریــت منابــع آب و چگونگــی اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود و
از ســوی دیگــر افزایــش بهــرهوری در حــوزه کشــاورزی موضوعاتــی اســت کــه
بــه طــور جــدی دنبــال میشــوند .در کنــار آن تــاش بــرای حــل مشــکالت
کشــاورزان و انتقــال خواســتههای آنــان بــه مســئوالن نیــز موضــوع دیگــری
اســت کــه از ســوی اتــاق دنبــال میشــود.

آگهی حصر وراثت
علی پناه محسنزاده دارای شناســنامه شماره  2متولد  1337به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان بابابیگ قره گزلو به شــماره شناسنامه 106
در تاریخ  97/8/1در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر علی پناه محســنزاده به شماره
شناسنامه  2متولد  1337صادره از سپیدان فرزند متوفی
 -2خاتونجان قره گزلو به شــماره شناسنامه  3صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19638م الف
شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
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رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی بــا تاکیــد بــر توزیــع
ســریعتر بســتههای حمایــت غذایــی بــه کارگــران و بازنشســتگان،
پیشــنهاد کــرد :اقــام بســته حمایتــی از طریــق اتحادیــه امــکان در
اختیــار کارگــران قــرار گیــرد.
فتحالــه بیــات در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :وقتــی طرحــی ملــی

بالتکلیفــی کارگــران جلوگیــری کــرده و موجــب میشــود مایحتــاج
ضــروری و مــورد نیــاز کارگــران بــا کمتریــن هزینــه و در اســرع وقــت
تامیــن و عرضــه شــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا توجــه بــه آن کــه وجــه
بســتههای حمایتــی نقــدی نیســت و صرفــا بــرای خریــد کاال

میشــود بایــد همــه اقشــار و گروههــا را پوشــش دهــد و کارگــران و
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی هــم جــزو آن محســوب میشــوند.
وی پرداخــت بســته حمایتــی بــه خانوارهــای کارگــری و
مســتمریبگیران را منــوط بــه تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز دانســت و
افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه دولــت تامیــن کننــده بودجــه ایــن طــرح
اســت بــر اســاس منابــع پیشبینــی شــده اقــدام میکنــد و لــذا بــرای
اجــرای طــرح در حــوزه کارگــران و بازنشســتگان بایــد بودجــه الزم در
اختیــار ســازمان تامیــن اجتماعــی گذاشــته شــود.
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی درعیــن حــال از توزیــع
بســتههای حمایــت غذایــی توســط اتحادیــه امــکان اســتقبال کــرد و
گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه کارگــران "امــکان" را میشناســند و
تاحــدوی قبــول دارنــد و اقــام و کاالهــای اساســی خــود را از ایــن
تعاونــی تهیــه میکننــد اگــر توزیــع ســبدکاالی کارگــران از طریــق
ایــن اتحادیــه صــورت گیــرد بهتــر اســت.
بیــات افــزود :اگــر بســته حمایــت غذایــی یــا مباحــث و موضوعاتــی از
ایــن قبیــل توســط اتحادیــه امــکان (اتحادیــه مرکــزی تعاونیهــای
مصــرف کارگــران ایــران) کــه تشــکلها و ســازمانهای کارگــری
نســبت بــه آن شــناخت دارنــد و مــورد اعتمــاد کارگــران هــم اســت،
توزیــع شــود عــاوه بــر ایجــاد نظــم و ترتیــب از ســردرگمی    و

اختصــاص یافتــه ،کارگــران میتواننــد بــا مراجعــه بــه تعاونیهــای
امــکان نزدیــک محــل ســکونت خــود ،اعتبــار شــارژ شــده را صــرف
خریــد اقــام و مایحتــاج مــورد نیازشــان کننــد.
بیــات تصریــح کــرد :بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــای
کارگــری ،توزیــع بــن کاال و فراهــم کــردن امــکان خریــد بــه شــکل
اقســاطی توســط اتحادیــه امــکان ،هــم در معیشــت کارگــران موثــر
اســت و هــم تعاونیهــای امــکان را تقویــت میکنــد تــا کاالی بــا
کیفیــت و قابــل رقابــت بــا فروشــگاههای بیرونــی عرضــه کننــد.
بیــات همچنیــن بــه طــرح همسانســازی حقــوق بازنشســتگان اشــاره
کــرد و گفــت :متاســفانه منابعــی کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح در
بودجــه در نظــر گرفتــه میشــود ناچیــز و ناکافــی اســت ،در صورتــی
کــه اگــر نیــت ایــن اســت کــه همســان ســازی را عملیاتــی کننــد بــا
ایــن حداقلهــا امــکان پذیــر نیســت .مــا معتقدیــم دولــت بایــد بودجــه
مناســبی بــرای ایــن طــرح اختصــاص بدهــد تــا بخــش اعظمــی    از
بازنشســتگان را شــامل شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان را نیازمنــد مســاعدت مجلــس
و ســایر نهادهــا در تامیــن بودجــه آن دانســته و گفتــه بــود بــرای
همسانســازی بــه  ۳۰هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم.

امـکان ردیابـی آن توسـط وزارت خزانـهداری آمریـکا را سـختتر کـرده اسـت.
سـال گذشـته دونالـد ترامـپ ،رئیـس جمهـور آمریـکا فرمانـی را امضـا کـرد کـه
بـه موجـب آن بـه وزارت خزانـهداری اجـازه داده شـد تـا اشـخاص حقیقـی و
حقوقـی ناقـض تحریمهـای کـره شـمالی را بـه فهرسـت تحریمی    خـود اضافـه
کند.ایـن فرمـان کـه بـه فرمـان  ۱۳۸۱۰مشـهور اسـت ،تصریـح میکنـد کـه هـر
شـرکت یـا شـخصی کـه هرگونه معاملـه ،تجـارت و فروش خدمـات به کره شـمالی
داشـته باشـد توسـط آمریـکا تحریم میشـود و ضمـن قطع دسترسـی آن بـه دالر،
داراییهـای آن در قلمـرو تحـت اختیـار آمریـکا مصـادره خواهد شـد.
پیشـتر وزرای دارایـی گروه  ۷نیـز با صدور بیانیهای از وجود شـبکه مخفـی مالی کره
شـمالی ابـراز نگرانـی کـرده و خواهـان برخورد با این شـبکه شـده بودنـد .در بیانیه
مشـترک ایـن وزرا آمـده اسـت :مـا دربـاره دور زدن تحریمها توسـط کره شـمالی و
توانایـی ایـن کشـور برای دسترسـی بـه سیسـتمهای مالـی جهانـی نگرانیـم .کره
شـمالی تجـارت محـدودی را بـا نـام خـود انجـام میدهد امـا با اسـتفاده از شـبکه
گسـترده عوامـل خـود ،شـرکتهای بینالمللـی و سـاختارهای پیچیـده مالکیـت بـه
سیسـتمهای مالـی دسترسـی یافتـه و تحریمهـا را دور میزنـد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

آگهی مزایده نوبت سوم
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شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  1014مورخ  96/12/27و شــماره  468مورخ  97/8/5و شماره  505مورخ  97/8/5شورای اسالمی شهر
ارسنجان نسبت به فروش  2قطعه زمین مالکی خود به شرح جدول زیر اقدام نماید ،لذا از متقاضیان درخواست میشود طبق شرایط اعالم شده تقاضای کتبی خود را حداکثر
تا روز پنجشنبه مورخ  1397/10/20به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
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نظر بخش خصوصی در مورد عرضه
سه میلیون بشکه نفت خام در بورس

کارگران سبد حمایتی را
از "امکان" بگیرند

نایــب رییــس کمیســیون
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
تهــران معتقــد اســت بــا وجــود
آنکــه در طــول ســالهای
گذشــته تــاش شــده شــرایط
بــرای حمایــت از تولیــد و
بخشهــای تولیــدی در
اتــاق افزایــش یابــد امــا
نارســاییهایی
همچنــان
وجــود دارد کــه بخشــی از آن
از نــگاه کالن بــه تولیــد ریشــه

بانکهـا و مقامـات ناظـر آمریکایـی بـرای شناسـایی تراکنشهـای دالری مرتبـط
بـا کرهشـمالی بـا چالشهایـی مواجـه شـدهاند.به گـزارش ایسـنا بـه نقـل از وال
اسـتریت ژورنـال ،مقامـات آمریکایـی بـا بیان اینکـه علیـه شـرکتهای تامینکننده
منابـع نقـدی دالری بـرای کـره شـمالی وارد عمـل شـدهاند از وجـود یـک شـبکه
پیچیـده از شـرکتها و موسسـات مالـی در سراسـر جهـان بـه منظـور دور زدن
تحریمهـای دالری کـره شـمالی خبـر دادنـد .کـره شـمالی از ارتبـاط مخفـی خـود
بـا ایـن موسسـات بـرای تسـهیل پرداختهـای بینالمللـی خـود اسـتفاده کـرده
اسـت .وال اسـتریت ژورنـال همچنیـن گـزارش داده اسـت کره شـمالی با اسـتفاده
از یـک فراینـد چندمرحلـهای اقـدام بـه فـروش محصـوالت خـود و خریـد کاالهای
تحریمـی    از طریـق طـرف ثالـث میکند.بنابـر اعلام ایـن نشـریه آمریکایـی ،کره
شـمالی بـا خـرد کـردن تراکنشهـای دالری خـود بـه چندیـن تراکنـش کوچکتر،

سال بیست و چهارم شماره 6528

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیشنهاد کرد:

توجه به تولید در سطح کالن نارسایی دارد!

شبکه پیچیده مالی و بانکی کره شمالی
برای دور زدن تحریمهای آمریکا

Dec 31, 2018
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شرایط شرکت در مزایده

-1واریز مبلغ اعالم شده به عنوان سپرده به حساب  0105928376009بانک ملی شعبه ارسنجان و ارائه فیش واریزی یا تسلیم چک بانکی و یا اسناد خزانه در وجه شهرداری
که در موقع ثبتنام در پاکت شماره «ب» به همراه تقاضا که میبایست در پاکت شماره «الف» ارائه گردد ،به شهرداری تحویل داده شود.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار میباشد.
-3در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم برنده مزایده نسبت به انجام معامله با شهرداری اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط میگردد.
-4برنده مزایده میبایست مبلغ کل زمین و یا ساختمان را پس از یک هفته به حساب شهرداری واریز نماید.
-5کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.
-6به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و یا خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ  97/10/22رأس ساعت  10صبح در محل شهرداری تشکیل میگردد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد میباشد.
-8متقاضیان میبایست جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینهای مربوطه و ساختمان به شهرداری مراجعه نمایند.
-9هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده خریدار میباشد.

مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

یــک تحلیلگــر حــوزه
انــرژی و عضــو اتــاق
بازرگانــی تهــران بــا
اشــاره بــه تصمیــم وزارت
نفــت دربــاره عرضــه ســه
میلیــون بشــکه نفــت خــام
در بــورس ،گفــت :ســه
میلیــون عــدد بزرگــی
نیســت و یــک نــوع
بسترســازی بــرای آشــنایی بخــش خصوصــی بــا بــورس انــرژی اســت.
رضــا پدیــدار در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات نفــت ایــران
در مجمــوع حداقــل یــک و نیــم میلیــون بشــکه در روز اســت ،اظهــار کــرد :عرضــه
ســه میلیــون بشــکه نفــت خــام در بــورس عــدد کوچکــی اســت .رونــد صــادرات نفــت
هــم بــا توجــه بــه معافیتــی کــه آمریــکا بــه هشــت مشــتری نفــت ایــران داده اســت،
ادامــه دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عرضــه ســه میلیــون بشــکه نفــت خــام در بــورس یــک
نــوع بسترســازی بــرای آشــنایی بخــش خصوصــی بــا بــورس انــرژی اســت ،افــزود:
در عرضــه اول نفــت خــام در بــورس کــه میــزان آن ،یــک میلیــون بشــکه بــود،
متقاضــی کــم بــود .در عمــر صــد ســاله نفــت در ایــران ،دولــت از ســال  ۱۳۳۲بــه بعد،
منحصــرا خــودش نفــت را بــه فــروش رســانده و حضــور بخــش خصوصــی شــکل
نگرفتــه اســت.
بــه گفتــه ایــن تحلیلگــر حــوزه انــرژی ،ایــن بسترســازی میتوانــد هــم از منظــر
شــاخصهای اجرایــی و هــم از منظــر شــاخصهای مالــی ،تمرینــی بــرای فعــاالن
بخــش خصوصــی باشــد.
پدیــدار ادامــه داد :هنــوز بــورس انــرژی شناختهشــده نیســت و فعــاالن بایــد بــا
بــورس آشــنا شــوند .ازســوی دیگــر هــم بــه بــورس بهصــورت فیزیکــی نــگاه
میکننــد کــه نفــت را بخرنــد و بفروشــند .در صورتــی کــه ماهیــت بــورس بــه ایــن
صــورت نیســت .مــا بــه بــورس کاغــذی نیــاز داریــم؛ یعنــی بورســی کــه باعــث بــاال
بــردن کیفیــت معامــات شــود .کیفیــت معامــات نفــت هــم بایــد افزایــش یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه عرضــه ســه میلیــون بشــکه نفــت خــام در بــورس ،عــدد کوچکی
اســت ،گفــت :وزارت نفــت اعــام کــرده ،معاملــه  ۲۰درصــد ریالــی و  ۸۰درصــد ارزی
اســت و افــرادی کــه  ۸۰درصــد را نمیتواننــد پرداخــت کننــد ،میتواننــد بــر اســاس
نــرخ بــازار ســنا بــه ریــال پرداخــت کننــد .بخــش خصوصــی بایــد امــکان مالــی را
فراهــم کنــد زیــرا بخــش خصوصــی نفــت را بــرای بــازار داخــل از بــورس نمیخــرد.
بــرای بــازار داخــل میخــرد و ارز دریافــت میکنــد .ارزی کــه دریافــت میکنــد ،ارز
حاصــل از صــادرات تلقــی میشــود و ایــن ارز هــم در ســامانه ســنا معاملــه میشــود.
بعــد هــم تبدیــل بــه ریــال میشــود و بــه وزارت نفــت میدهــد.
بــه گفتــه ایــن تحلیلگــر حــوزه انــرژی ،بخــش خصوصــی در فــروش نفــت بــا
مشــکل مواجــه نبــوده و توانســته پــول نفــت را دریافــت کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،وزیــر نفــت اخیــرا دربــاره مرحلــه ســوم فــروش نفــت در
بــورس گفــت :شــاید هفتــه آینــده ایــن عرضــه رخ دهــد .در ایــن راســتا ،مجــوز الزم
از ســران ســه قــوه اخــذ شــده کــه  ۳میلیــون بشــکه نفــت در بــورس بهصــورت ۱۰۰
درصــد ریالــی بــا ارز ســنا بــه فــروش برســد .اگــر فــردی بــه خریــد ارزی نفــت در
بــورس تمایــل داشــت ،نفــت بهصــورت ارزی بــه ایــن شــخص ارائــه و اگــر فــردی
بــه خریــد ریالــی نفــت تمایــل داشــت ،عرضــه بــه صــورت ریالــی انجــام میشــود.

جزئیات توزیع  ۲۸هزار میلیارد تومانی
منابع ارزی
صنــدوق توســعه ملــی حدود  ۲۸هــزار میلیــارد تومان
ســپردهگذاری ریالــی بــه منظــور پرداخــت
تســهیالت در دو بخــش اصلــی "آب و کشــاورزی" و
همچنیــن "صنعــت و معــدن" انجــام داده اســت .در
ایــن بیــن بــا وجــود تاکیــد بــر ســهم مســاوی ایــن
بخشهــا ،ســرعت گــردش وجــوه ســپردهگذاری
شــده در صنعــت و معــدن بیشــتر بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،از ابتــدای ســال  ۱۳۹۴و طبــق
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت،
صنــدوق توســعه ملــی مکلــف شــد هــر ســاله
بخشــی از منابــع ورودی صنــدوق را بــه طــور ریالــی
بــه دو بخشتعییــن شــده ،اختصــاص دهــد.
بــر ایــن اســاس صنــدوق توســعه ملــی بایــد
ســاالنه  ۱۰درصــد را جهــت پرداخــت تســهیالت
بــه بخشهــای خصوصــی ،تعاونــی و بنگاههــای
اقتصــادی متعلــق بــه موسســات عمومی    غیردولتــی
بــه طرحهــای دارای توجیــه فنــی ،زیســت محیطــی،
مالــی و اهلیــت متقاضــی بــه صــورت پرداخــت و
بازپرداخــت ریالــی در بخــش آب ،کشــاورزی ،صنایع
تبدیلــی و تکمیلــی ،منابــع طبیعــی و محیــط زیســت
و صــادرات محصــوالت کشــاورزی در بانکهــای
دولتــی و خصوصــی داخلــی ســپردهگذاری کنــد.
امــا در همیــن راســتا صنــدوق بایــد  ۱۰درصــد
دیگــر از منابــع ورودی خــود را جهــت پرداخــت
تســهیالت بــه بخشهــای خصوصــی ،تعاونــی
و بنگاههــای اقتصــادی متعلــق بــه موسســات
عمومی    غیردولتــی بــه طرحهــای دارای توجیــه
فنــی ،زیســت محیطــی و مالــی و اهلیــت متقاضــی
بــه صــورت پرداخــت و بازپرداخــت ریالــی در بخــش
صنعــت ،معــدن ،گردشــگری و صــادرات کاالهــای
صنعتــی و معدنــی بــه اســتثنای بخــش ســاخت
مســکن در بانکهــای دولتــی و خصوصــی داخلــی
ســپردهگذاری کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد صنــدوق توســعه

ملــی در رابطــه بــا ایــن دو تکلیــف قانونــی از ســال
 ۱۳۹۴نشــان میدهــد در ایــن ســال ،حــدود ۴۹۴۷
میلیــارد تومــان ،در ســال  ۱۳۹۵نیــز  ۶۰۹۵میلیــارد
تومــان ،در ســال گذشــته  ۱۱هــزار و  ۲۰۰میلیــارد
تومــان و در نیمــه اول امســال حــدود  ۳۰۳۰هــزار
میلیــارد تومــان در  ۲۵بانــک دولتــی و خصوصــی

ســپردهگذاری کــرده و تــا پایــان شــهریورماه
ســال جــاری مانــده قابــل تخصیــص از محــل
قراردادهــای ســپردهگذاری ریالــی فعــال حــدود
 ۶۲۰۰میلیــارد تومــان بــوده اســت.
همچنیــن تــا پایــان نیمــه اول امســال بــا تاکیــد
قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در
مناطــق روســتایی و عشــایری کــه بایــد بــا اســتفاده
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی انجــام شــود،حــدود
 ۳۰۰۰میلیــارد تومــان در دو مرحلــه در بانکهــای
منتخــب ســپردهگذاری شــده اســت و تســهیالت
اعطایــی از محــل ایــن منابــع بــه طرحهــای

یک اقتصاددان بررسی کرد

فاصله نرخ تورم رسمی    با تورم لمسی
چقدر است؟
افزایـش محسـوس قیمت اقالم مصرفی مسـالهای اسـت کـه یک اقتصـاددان آن را
از طریـق افزایـش قیمـت ارز بررسـی کـرده و بـر ایـن اسـاس آمارهای ارائه شـده
توسـط نهادهای رسـمی    را متناسـب بـا افزایـش قیمتهـا نمیداند.
بـه گـزارش ایسـنا ،وجـود درآمدهـای نفتـی در کشـور و اسـتفاده از آن در بودجـه
جـاری کشـور باعث شـده تا تکیه بـر واردات اقالم مصرفـی و واسـطهای از خارج از
کشـور بیشـتر باشـد؛ امری که در بلندمـدت میتوانـد باعث تضعیف زیرسـاختهای
تولیـدی در کشـور هـم بشـود .مجموع ایـن شـرایط تکیه بـر ارزهای خارجـی را در
تامیـن اقلام مورد نیـاز داخلی بیشـتر خواهـد کرد.
از همیـن جهـت اسـت که افزایـش قیمـت ارز درماههای آغازین سـال جـاری باعث
شـد تـا بسـیاری از اقلام مصرفی و واسـطهای رشـدی جهشـی را تجربـه کنند .از

غیردولتــی در حــوزه کشــاورزی ،منابــع طبیعــی،
معــادن کوچــک ،فنــاوری اطالعــات ،گردشــگری،
صنایــع دســتی ،کلیــه فعالیتهــای مربــوط بــه
فــرش دســتباف و خدمــات در مناطــق روســتایی
و عشــایری و همچنیــن بــرای تامیــن ســرمایه
در گــردش واحدهــای تولیــدی مســتقر در نواحــی
صنعتــی روســتایی و شــهرهای زیــر  ۱۰هــزار نفــر
جمعیــت اختصــاص پیــدا میکنــد.
بــر ایــن اســاس مجمــوع ســپردهگذاریهای
ریالــی صنــدوق از ابتــدای ســال  ۱۳۹۴تــا پایــان
شــهریورماه ســال جــاری بــرای بخشهــای تعییــن
شــده بــه منظــور اختصــاص  ۱۰درصــد مشــخص
شــده حــدود  ۲۸هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان بــوده
اســت.
امــا توزیــع ســپردهگذاری ریالــی صنــدوق توســعه
ملــی در بخشهــای مختلــف از ایــن حکایــت دارد
کــه بــا وجــود ســهم مســاوی بخشهــای "آب و
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی" و "صنعــت
و معــدن و گردشــگری" از منابــع ارزی کــه هــر
ســاله تبدیــل بــه ریــال میشــوند ،بــه واســطه
آنکــه عمــده ســپردهگذاریهای صنــدوق در
بخــش صنعــت و معــدن بــرای پرداخــت تســهیالت
ســرمایه در گــردش انجــام میشــود ،وجــوه
ســپردهگذاری شــده در ایــن بخــش از ســرعت
گــردش بیشــتری نســبت بــه ســپردهگذاریهای
بخــش آب و کشــاورزی کــه عمدتــا بــرای
ســرمایه ثابــت پرداخــت میشــوند ،برخــوردار
است.
البتــه دلیــل ایــن جریــان بــه ایــن برمیگــردد کــه
مــدت قراردادهــای ســرمایه در گــردش دو ســال
و مــدت قراردادهــای ســرمایه ثابــت هفــت ســال
بــوده و در نتیجــه بــازه زمانــی بازگشــت منابــع از
محــل قراردادهــای ســرمایه در گــردش ســریعتر
اســت.

ایـن زاویه یـک اقتصاددان با تطبیـق افزایش قیمـت ارز و قیمت کاالهـا در بازارهای
مختلـف ،بـه بررسـی آمارهـای ارائـه شـده توسـط مرکـز آمـار دربـاره نـرخ تـورم
پرداختـه اسـت.عبداهلل مشـکانی در گفتگـو بـا ایسـنا ،با اشـاره بـه تازهتریـن آمار
منتشـر شـده توسـط مرکز آمـار از نرخ تـورم (۱۸.۰درصـد) در این بـاره اظهار کرد:
کاالهـای وارداتـی بـه کشـور عموما در سـه دسـته کلی جـا میگیرنـد .یـا کاالهایی
هسـتند کـه بـا ارز آزاد وارد شـدهاند یا کاالهـای وارداتی بـا ارز نیمایی و یـا کاالهای
وارداتـی بـا دالر  ۴۲۰۰تومانـی هسـتند .بـا این اوصـاف کاالهـای وارد شـده با ارز
بـازار آزاد حـدود  ۲۰۰درصـد ،کاالهـای وارداتی با ارز سـامانه نیمـا  ۱۰۰و کاالهای
وارد شـده بـا دالر دولتـی هـم  ۲۰درصـد افزایـش قیمـت را تجربـه کردهانـد .حال
اینکـه مرکـز آمـار بر چه اساسـی نرخ تـورم را محاسـبه میکند که تـورم  ۱۸درصد
میشـود معلوم نیسـت.
ایـن اقتصـاددان با بیـان اینکه در حال حاضـر ارزانتریـن کاالهایی که بـا ارز دولتی
وارد میشـوند نسـبت بـه سـال گذشـته حداقـل  ۲۰درصـد دچـار افزایـش قیمـت
شـدهاند گفـت :بیشـتر کاالهـای وارداتی در حـال حاضر بـا ارز نیمایی وارد شـدهاند
کـه بـر ایـن اسـاس هم افزایـش قیمتها بسـیار بیشـتر بـوده و تـورم هـم احتماال
بسـیار بیشـتر از اینها باید باشـد.

