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اقتصادی

افزایش  ۴۰۰هزارتومانی حقوقها از این ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که در ماه جاری باید برای همه کارکنان دولت اعم
از شاغل و بازنشسته حتما  ۴۰۰هزار تومان افزایش محسوب شود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد :باید برای ماه
جاری همه کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتم ًا  ۴۰۰هزار تومان افزایش محسوب
شود و اگر موردی پرداخت نشده حتم ًا باید انجام شود؛ چرا که ما به خزانه تخصیص دادیم.

گزارش

چرا ساماندهی تورم
در اولویت دولت نیست؟

بانک مرکزی برای امسال هم همان نرخ سود
بانکی پارسال را در نظر گرفته و تصمیم دارد
از طریق کاهش سود تسهیالت به رونق تولید
کمک کند.
کامران ندری» کارشــناس امور بانکی درباره
آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود
بانکی و مخالفت با افزایش نرخ ســود گفت:
تغییرات نرخ سود بانکی را میتوان از دو منظر
مورد بررسی قرار داد .در بررسیها اولین بحث
ساماندهی نظام بانکی است .از آنجایی که اغلب
بانکها وضعیت مالی مناسبی ندارند و دچار
ناترازیهایی هستند ،طبیعی است درآمدهایی
که از محل فعالیتهای مالی کسب میکنند
برای پرداخت سود تعهد شده به سپرده گذاران
کفاف ندهد.
وی ادامه داد :این روند باعث شده که بانکها
دچار کسری نقدینگی شوند و برای تامین این
کسری نقدینگی به استقراض از منابع بانکی رو
بیاورند و همین موضوع مهم ترین عامل رشد
پایه پولی در سال  ۹۷بود چرا که بدهی بانکها
به بانک مرکزی افزایش یافته است.
این کارشناس امور بانکی افزود :تصمیم بانک
مرکزی مبنی بر تغییر نکردن نرخ سود بانکی
ناظر بر این اســت که در صورت افزایش نرخ
ســود ،بانکها نمی توانند نرخ سود بانکی را
بپردازند و این وضع منجر به رشــد پایه پولی
میشود و آثار تورمی خواهد داشت.
ندری عامل دیگری را که منجر به این تصمیم
بانک مرکزی شــد ،چنین تشریح کرد :البته
احتمال دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه
فشارهای سیاسی خارج از بانک مرکزی باعث
شــده که این تصمیم گرفته شــود .در حال
حاضر در بدنه سیاسی دولت ساماندهی تورم
در اولویت اول نیســت و در شــرایط فعلی به
دنبال راه حلهایی برای رفع مشکالت مهم تر
مانند رکود هستند.
این کارشناس اظهار داشــت :در حال حاضر
بنگاههای تولیدی عنوان میکنند که با توجه
به باال بودن نرخ سود در شبکه بانکی ،توانایی
ســرمایه گــذاری را ندارند .بــه همین دلیل
مجموعــه غیرفنی و غیرتخصصــی دولت به
اشتباه به بانک مرکزی فشار میآورد که نرخ
سود بانکی را افزایش ندهد .از سوی دیگر اگر
بانک مرکزی بخواهد متناسب با نرخ تورم نرخ
ســود بانکی را افزایش دهد مورد حمله جناح
مخالــف قرار میگیرد و ایــن موضوع مطرح
میشود که بانک مرکزی در سال رونق تولید
با افزایش سود بانکی مانع از تحقق این هدف
شده است.
به گفتــه ندری ،با در نظــر گرفتن تمام این
شرایط طبیعی است که بانک مرکزی برنامهای
برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته باشد.
ندری درباره پیامدهای محتمل تغییر نرخ سود
بانکی در بازارهای مختلف گفت :تغییر قیمتها
در بازارهای مختلف تحت تاثیر انتظارت تورمی
اســت .اگر مردم انتظــار افزایش قیمتها در
آینده را داشــته باشند طبیعی است که برای
حفظ ارزش منابع و داراییهای خود به سمت
از سپرده گذاری در بانکها نروند چرا که مردم
به خوبی میدانند که رشد تورم بیشترین لطمه
را به صاحبان سپردههای بانکی میزند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد :در شرایطی
که انتظار تورمی در اقتصاد شــدت پیدا کند،
مردم ســپردههای بانکی را به انواع داراییها
تبدیــل میکنند که ارزش آن با تورم افزایش
پیدا کند .اما وضعیت سپردههای بانکی دقیقا
عکس این موضوع است و با رشد تورم ارزش
سپردهها کاهش پیدا میکند .بنابراین وضعیت
در ســایر بازارها به انتظارات تورمی بستگی
دارد .اگر نرخ ســود بانکی به نسبت انتظارات
تورمی پایین باشد با افزایش نرخ سود قیمتها
افزایش مییابد اما مردم میدانند از طرف دیگر
نرخ سود سپردههایشان هم افزایش پیدا کرده
است.

خودرو

قیمت تمام شده پراید
۳۷میلیون؟

ایران ســال گذشته پراید را با قیمتهایی در
حدود  ۵هزار دالر صادر میکند.
احمد نعمتبخش ،دبیر انجمن خودروسازان
توگو با خبرآنالین
با اعالم این مطلب در گف 
افزود :پراید ایران در بازارهای جهانی خریدار
دارد و کشــورهایی ماننــد عراق ،ســوریه،
آذربایجــان ،ســنگال،ونزوئال ،ارمنســتان،
اوکراین ،الجزایر ،لیبی ،افغانستان ،مصر ،غنا،
نیجریه و لبنان صادرات داشته ایم.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به
عدمپذیرش قیمتها از سوی جامعه ،قیمت
تمام شده خودرویی مانند پراید چقدر است؟
گفت :درباره هزینه واقعی تولید باید از سازمان
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان
سوال کنید پرسید اما بر اساس اطالعات بنده
قیمت تمام شده پراید ۳۷میلیون تومان است
و با سودی که در نظر میگیرند برای فروش
در حد  ۳۸تا  ۳۹میلیون تومان خواهد بود.

بازار

شایعه عجیبی که بازار موبایل را
نگران کرد!

در حالیکــه در روزهــای اخیر شــایعاتی
مبنیبر خروج شرکتهای معروف خارجی
از بازار تلفن همراه ایران به گوش میرسد،
اما رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه
میگوید ،این شــرکتها قصد ترک ایران را
ندارنــد و بازار نیز به این شــایعات توجهی
ندارد.
این شــایعات در حالی در چنــد روز اخیر
منتشــر شــده که بازار ایران میزان فروش
قابل توجهی عاید این شــرکتها کرده و از
سوی دیگر نبود نمایندگی و حضور رسمی
اپل در بازار ایران توانســته شرایط خوبی را
نصیب تلفنهای همراهاندرویدی کند.
البته یکی از موضوعاتی که برخی افراد سند
خروج شــرکتهای خارجی تلفن همراه از
بازار ایران میدانند ،عدم تبلیغات بصری در
خیابانها و محدوده بازار تلفن همراه است
که بررسیها نشــان از آن دارد که از سال
گذشته مجلس در تصمیمی مصوب کرد که
برندهای وارداتــی و خارجی حق تبلیغ به
صورت بصری در سطح شهر را ندارند.
در ایــن رابطــه ابراهیم درســتی -رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ،تصویری،
تلفن همراه  -به ایســنا گفت :تا امروز هیچ
یک از شــرکتهای فعال در بازار ایران نامه
و اطالعیهای مبنی بر خــروج از بازار ایران
را اعالم نکردهاند و با توجه به شــرایط بازار
به نظر نمیرسد که شرکتی حاضر به ترک
این بازار باشد.
وی در رابطه با شایعات منتشره اظهار کرد:
هر چند وقت یک بار شایعات اینچنینی در
بازار منتشر میشود اما تنها شایعهای بیش
نیست و بازار نسبت به این شایعات واکنشی
نشان نمیدهد.
در همین رابطــه محمدمهدی میرمهدی -
رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه  -نیز گفت:
در حــال حاضــر اخباری مبنــی بر خروج
شرکتهای بنام از بازار تلفن همراه نیست و
طبق آخرین اخبار شرکتهای طرف قرارداد
با برندهــای بهنام جهانــی درصدد تقویت
همکاری و بازار خود هستند.
نکتــه قابل توجه در رابطــه با اعالم چنین
شایعاتی در شــرایط فعلی آن است که در
بازارهــای مختلف نیز شــایعات اینچنینی
مبنی بر عدم واردات کاال به کشــور دست
به دست میشود و به ترفندی برای افزایش
حجم فروش به واسطه ترس مردم از آینده
بدل شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

وزیــر نیرو گفت :مصرف کنندگان آب و برق به قبوض
اردیبهشت ماه توجه کنند؛چراکه این قبوض میتواند
هشداری برای مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف
باشــد .به گزارش ایســنا ،رضا اردکانیان در حاشــیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :به
مصرفکنندگان کمتر از الگوی مصرف آب و برق ،مبالغی پرداخت
خواهد شــد .وی ادامه داد :مصرف کننــدگان آب و برق به قبوض
اردیبهشــت ماه توجه کنند؛ چراکه این قبوض میتواند هشداری

مواظب باشید برق شما را نگیرد!

برای مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف باشــد.
ســخنگوی صنعت برق نیز با اشــاره بــه افزایش ۷
درصدی تعرفه برق برای تمامی بخشهای مصرفی ،از
اعمال ۱۶درصد جریمه برای مشترکان پرمصرف خبر
داد کــه به این ترتیب پرمصرفها  ۲۳درصد افزایش
تعرفه خواهند داشت و قبوض برق آنها نیز ماهانه صادر میشود.
حقی فام سخنگوی صنعت برق در یک نشست خبری ،اقدام برای
جریمه مشترکان پرمصرف را در جهت ترغیب پرمصرفها به اصالح

روند مصرف بیرویه و افزایش ضریب بار شبکه عنوان کرد که به نفع
اقتصاد ملی و رونق تولید به عنوان یک وظیفه ملی است .وی میزان
مصرف ماهانه یک مشترک عادی در تهران طی ماههای گرم سال را
 ۳۰۰کیلو وات ساعت ذکر کرد که باالتر از آن پرمصرف تلقی میشود
و حدود یک درصد مشترکان را شامل میشوند و باید برای مدیریت
این نوع مصارف از مکانیزمهای کنترلی استفاده شود .وی تاکید کرد
منابع حاصل از جریمه پرمصرفها با ایجاد یک صندوق مشخص،
عمدتاً در جهت پیشبرد طرحهای کاهش تلفات استفاده خواهد شد.

به نظر میرسد مسئوالن به دنبال تجدیدنظر
در تصمیمات سال  ۹۷خود در خصوص حاملهای انرژی هستند

تصمیماتجدید
در مورد بنزین؟

اگر تحریمها در سال  ۹۸ابعاد نگران کننده تر پیدا کند ممکن است در روند
تولید در پاالیشگاههای داخلی هم خللی ایجاد شود و در نتیجه کمبود ایجاد شود
در این صورت دولت مجبور است به سمت سیاست سهمیه بندی برود
آفتاب یزد -گروه اقتصادی :ســال گذشــته بود
که پس از پایان بررســی بودجه در کمیسیونهای
مجلس خبر عدم افزایش قیمت بنزین در سال بعد
منتشر شد و خیلیها را خوشحال کرد.
در آن زمان ارزیابی کارشناسان و نمایندگان مجلس
این بود که با توجه به فشار اقتصادی در سال  ۹۸و
افزایش میزان گرانیها ،قیمت سوخت تغییری پیدا
نکند که دولت هم با این موضوع کنار آمد.
اما با این حال سال گذشته اتفاقاتی افتاد که نشان
میداد دولت بی میل به بازی با متغیر قیمت بنزین
نیســت .یکی از این موارد آماده سازی زیرساختی
جایگاهها برای اجرای ســریع برنامه سهمیه بندی
بنزین بود.
طبق این اصل بنا بود کسانی که اضافه بر سهمیه
خود مصرف میکنند بنزین را به قیمت گرانتری
خریداری کنند.
با این وجود اتفاق خاصی رخ نداد .تصور دولت این
بود که اگر سرانه مصرف در تابستان زیاد شود ،آن
گاه میتوان نسبت به سهمیهبندی و افزایش قیمت
سوخت اقدام کرد.
در واقــع اقــدام دولت برای عــدم افزایش قیمت
حاملهــای انرژی به خاطــر نگرانــی از افزایش
لجامگسیخته تورم بود آنگونه که نوبخت اعالم کرده
بــود در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۸اصالح قیمت
حاملهای انرژی منتفی شــده بود با این حال در
شرایط فعلی اتخاذ تصمیمات جدیدتر دور از ذهن
به نظر نمیرسد.
>وقتی هزینه دولت ناگهان باال رفت

صادق ملک احمدی کارشناس انرژی در خصوص
علت بی میلی دولت به گران کردن حاملهای انرژی
در سال قبل به خبرنگار آفتاب یزد گفت :بخشی از
این دالیل معطوف به چشمانداز امیدوار کنندهای بود
که در موضوع خودکفایی بنزین از طریق پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس وجود داشت؛ در واقع دولت قبال

برای واردات بنزین مجبور به هزینه کردن بود و قطعا
اگر خودکفایی در تولید رخ نمی داد دولت حاضر به
هزینه کردن از جیب خود و قبول فشار سنگین مالی
برای بی انضباطی مصرف نبود.
وی تصریح کرد :آنگونه که اعالم شــده خســارت
۴۵هزار میلیارد تومانی سیل در ابتدای سال  ۹۸در
واقع به نــرخ ارز نیمایی  ۳میلیارد و  ۷۵۰میلیون
دالر خســارت به اقتصاد کشور وارد کرده و با توجه
به محدودیت منابع مالی ریالی و ارزی دولت بعید
نیست که دولت برای جبران هزینهها و کسب درآمد
بیشــتر ،متممی به بودجه سال قبل اضافه کند تا
با افزایش قیمت حاملهای انرژی بخشــی از این
هزینهها را جبران کند.
>گرانی سی ان جی استارت خورد

نخستین اقدام دولت برای تغییر قیمت انرژی ،روز
گذشته رقم خورد که بر اساس آن قیمت سی ان
جی افزایش پیدا کرد.
طبق مصوبه هیئت وزیران ،منابع حاصل از افزایش
قیمت  ،CNGبه عنوان منابع ملی شرکت ملی گاز
ایران محسوب خواهد شد.
در حالی که هیئــت وزیران در جلســه دوازدهم
اسفندماه  ۹۷افزایش قیمت  CNGاز  ۴۱۴تومان
در مترمکعــب به  ۴۵۳.۲تومــان در مترمکعب را
مصوب کرده بود و این مصوبه در تاریخ بیستوپنجم
اســفندماه به وزارت نفت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،ســازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و
بودجه کشور ابالغ شــده بود ،آییننامه اجرایی آن
تدوین و جهت اجرا در دستور کار قرار گرفت.
طبــق مصوبه هیئت وزیران ،منابــع حاصل از این
افزایش قیمت ،به عنوان منابع مالی شرکت ملی گاز
ایران محسوب شده و در راستای ساماندهی و تأمین
ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز ،هوشمندسازی
جایگاههای عرضه  CNGو ایجاد بستر الزم جهت
اتصال ســامانه هوشــمند جایگاههای سوخت به

سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و سامانه اطالعات
خودروهای گازسوز هزینه خواهد شد.
>سناریوهایی که نقش بر آب میشود

از صبح روز چهارشنبه ( دیروز) زمزمه تغییرات در
موضوع بنزین از ســوی چند رسانه و با اظهار نظر
چند نماینده مجلس آغاز شد.
با این حال عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی
گفت :مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین
یا ســهمیه بندی آن اتخاذ نکرده و مخالف افزایش
قیمت است.
علی بختیار با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ظرف چند
ماه آینده بیان کرد :در سال گذشته چند سناریو از
سوی مجلس در خصوص حاملهای انرژی مطرح
شــد و در کمیســیون انرژی نیز مورد بررسی قرار
گرفت .مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای هر یک
از این ســناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد
کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدلهای اقتصادی
مختلف آنهــا و تأثیر آنها بر تورم و شــاخصهای
اقتصادی را برررسی کرد.
وی در ادامه اظهار کرد :اما به دلیل اینکه شــرایط
مردم مناســب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷
باعث شــد مردم در گذران زندگی خود با سختی
مواجه شوند و از ســوی دیگر مدلهای اقتصادی
نشان میداد که به ازای هر  ۱۰درصد افزایش قیمت
بنزین ۴،درصد نــرخ تورم افزایش پیدا میکند لذا
مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال
 ۹۸قیمت حاملها انرژی و بنزین افزایش نیابد و با
رویه قبل جلو برویم.
با این حال امینی مدیر پیشــین سامانه هوشمند
ســوخت با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ،اظهار
کرد :شاید در شرایط فعلی تغییر نرخ بنزین فشار
زیادی به مردم وارد کند اما دولت میتواند با توجه به
مصرف بیرویه و تحریمها ،با ارائه متممی اجازه آن

را از مجلس اخذ کند.
>چند مشکل فنی

در کنار همه اظهار نظرهای سیاســی و اقتصادی،
چند موضوع فنی از سوی کارشناسان مطرح شده
که میتوانــد باعث تامل دولــت در بحث افزایش
قیمت سوخت شود .ملک احمدی در این خصوص
میگوید :انتظار میرفت که سیالب اخیر در ابتدای
سال مانع از آن شود که مردم با سفرهای غیرضروری
میزان زیادی از انرژی را مصرف کنند اما این اتفاق
نیفتاد و مردم سفرهای نوروزی را کنار نگذاشتند.
وی افزود :معموال در تابســتان میزان مصرف مردم
رکورد میزند و حتی از میزان تولید روزانه پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس هم گاهی باالتــر میرود ؛ در
نتیجه ممکن است دولت از تصمیم بودجه ای سال
گذشته خود مبنی بر گران نکردن سوخت منصرف
شود و برای این موضوع چاره ای پیدا کند.
به گفته این کارشــناس انــرژی ،اگر تحریمها در
ســال  ۹۸ابعاد نگران کننده تر پیدا کند ممکن
اســت در روند تولید در پاالیشگاههای داخلی هم
خللی ایجاد شود و در نتیجه کمبود ایجاد شود در
این صورت دولت مجبور است به سمت سیاست
سهمیه بندی برود.
>تصمیم نهایی کجا اتخاذ میشود؟

با این حال به نظر میرســد تصمیماتــی فراتر از
مجلس و دولت در خصوص بنزین ممکن است اتخاذ
شود .بر اساس شنیدهها ،قرار است پرونده مختومه
شــده قیمت بنزین برای تصمیمگیری نهایی روی
میز شورای هماهنگی سران قوا برود گرچه واعظی
رئیس دفتر دولت میگوید این موضوع در شورای
هماهنگی به نتیجه منجر نشده است.
کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد دولت مجبور به
واردات فرآوردههای نفتی شــود ،اتخاذ تصمیمات
جدید در خصوص بنزین دور از انتظار نخواهد بود.

گوشت ۱۰۰هزارتومانی و چلوکباب ۸هزارتومانی چگونه ممکن است؟

حمل و نقل

شرکتپستانگلیس
حل مشکل با ایران را
بهآیندهنامعلومموکولکرد

شــرکت پستی رویال میل انگلیس خبر داد
که امیدوار است بسیار زود صدور مراسالت
به ایــران از ســرگرفته شــود و از این رو
بســتههای پســتی به این مقصد را تحویل
میگیرد.
به گزارش ایرنا ،شــرکت پســتی انگلیسی
رویــال میل دیشــب ( ۲۷فروردین) در به
روزرســانی اطالعیههای خود خبر داد «به
دلیل آنکه امیدوار اســت در آینده بســیار
نزدیک صدور مراسالت به مقصد ایران را از
سر بگیرد ،بستههای پستی به مقصد ایران
را کماکان تحویل میگیرد».
شــرکت مذکور  ۲۶فروردین با حذف بیانیه
قبلــی ،اعالم کرده بود که در حال حاضر به
دلیل مسائل اجرایی امکان صدور مراسالت
به مقصد ایران را ندارد و در پی حل بســیار
فوری مسئله میباشد.
شرکت پســت ســلطنتی انگلیس موسوم
به'رویــال میل' هفته گذشــته در اقدامی
نامتعــارف ،بیانیــهای صــادر کــرد که بر
اساس آن مراســات به ایران از نهم آوریل
(۲۰فروردین) تا اطالع ثانوی متوقفشــده
است.
این تصمیم در نتیجه آنچه تحریم در مسیر
مراســات به ایران نامید ،اتخاذ و گفته شد
بستههایی که هنوز به مقصد نرسیدهاند به
فرستنده ارجاع خواهند شد.
ســفیر ایران در انگلیس دیــروز در توییتی
اقدام اخیــر رویال میل نوشــت :ظاهرا در
مسیر درستی قرار داریم .سفارت برای حل
فوری مســئله با مقامات ذیربط در تماس
اســت و هر تحولی را به اطــاع هموطنان
عزیز خواهد رساند.

یک پــرس چلوکباب کوبیده بــا تمام مخلفات
۸هزار تومــان باورتان میشــود در دورهای که
قیمت گوشت مرز  ۱۰۰هزارتومان رد کرده بتوان
یک پرس چلوکباب با این قیمت خورد.
این در حالی اســت که فروشــنده میگوید اگر
بخواهید کوبیده  ۲هزارتومانی هم میتواند ،تولید
کند .باشــگاه خبرنگاران با مرکز تهیه غذاییای
که چلوکباب  ۸هزارتومانی عرضه میکند تماس
توگو با
گرفت؛ آنچه در ادامه میخوانید متن گف 
مالک این مرکز تهیه غذا است.

قیمت کوبیدههایتان چند است؟
ســه نوع چلوکباب کوبیده داریم ۸ :هزارتومان،
۹هزارتومان ۱۱ ،هزارتومان
 ۸هــزار تومان؟ با این قیمت گوشــت
چگونه کوبیده  ۸هزارتومانی میفروشید؟
گوشت دولتی تهیه میکنیم
وزن کوبیدههایتان چقدر است؟
 ۱۰۰گرم
توضیحــی در مورد گوشــت کوبیدهها
میدهید؟

از سوی بانک مرکزی

عملیات «بازار باز » به زودی اجرا میشود

رئیس کل بانک مرکزی
با تشریح جزئیات عملیات
بــازار بــاز و برنامه بانک
مرکزی برای اجرای این
مصوبــه شــورای پول و
اعتبار ،از فراهم ســازی
زمینههــای مهــار تورم
خبر داد .به گزارش مهر،
عبدالناصر همتی در یادداشــتی اینستاگرامی ،با
اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نوشت:
طبق وعدهای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای
عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس ۲۷ ،فروردین
 ۹۸دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای
پول و اعتبار رسید .دو وظیفه اصلی بانک مرکزی،
سیاســتگذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانکها
اســت .این در حالی است که ابزار سیاستگذاری
پولی ،نرخ ســود کوتاه مدت است .عملیات بازار
باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی
نرخ را کنتــرل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم

معاون فنــی و امور گمرکی گمــرک جمهوری
اسالمی ایران گفت :در حال حاضر ۸۵هزار کانتینر
کاال در بنادر کشور رسوب شده است .مهرداد جمال
توگو با مهر ،در خصوص بررســی
ارونقی در گف 
وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور اظهار داشت :با
توجه به حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندر
شهید رجایی و بررسی انباشت کاالها در این بندر،
متعاقباً دولت در این خصوص برنامهریزیهای الزم

را مهار میکند .در سوی
دیگــر بانک مرکــزی در
کنار نظارت بــر ترازنامه
بانکها بــا مجموعهای از
ضرایب مانند نرخ کفایت
سرمایه و نسبت وامهای
معوق از ابزار سیاستهای
احتیاطــی نیز اســتفاده
خواهد کرد تا ترازنامه بانکها را بهبود بخشــد.
بخشی از این سیاستها شامل اعمال محدودیت
بر ترکیب و کیفیت دارایی بانکها ،تمرکز وام دهی
بر داراییهای مشــخص ،میزان نگهداری اوراق و
مانند آن است .بانکداری مرکزی مدرن امروزه از
این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود
استفاده میکند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت
به ریسکهای سیستمی اقتصاد جلوگیری کند.
امروز یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد گره گشایی
از پای شــبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از
طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

گوشــت برزیلی و قلوهگاه ،اگر بخواهید کوبیده
۲هزارتومانی هم میتوانیم طبخ کنیم!
هرقدر محاسبه میکنم حتی با گوشت
خارجی هم نمیشود با آن قیمتی که گفتید
کوبیده تهیه کرد!
آقا برای ما تهی هاش به صرفه است ،تشریف بیارید
میل کنید ،دوست داشتید سفارش دهید ،خوب
است؟
با برنج؟
با برنج ،گوجــه ،کره و هم ه مخلفات! ما در حال

رویت فراوانی محصول در باغها

امسالمیوههاسرمازدهنشدند

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور با بیان
اینکه بارندگیهای مستمر موجب افزایش عملکرد
در دیمزارها و مناطق آبی شده گفت:پیش بینی
میشود تولید محصوالت باغی نسبت به میانگین
۱۰سال اخیر ۳۰درصد رشد کند.
توگو با مهر ،درباره میزان
مجتبی شادلو در گف 
خسارت سیل به تولیدات باغی کشور گفت :سیل
هنوز کام ً
ال متوقف نشده و آبگرفتگیها نیز رفع
نشده است بنابراین برآورد دقیق خسارتها زمان
میبرد.
شادلو اضافه کرد :البته در برخی نقاط خسارتها
 ۱۰۰درصد بوده ،برخی زمینها و باغات را سیل
برده و برخی دیگر نیز دچار آبگرفتگی شده و از
بین رفتهاند.
وی ادامــه داد :با این حال همانطور که اشــاره
شد ،بارندگی باعث افزایش بهره وری و عملکرد
بهتر دیمزارها شده و اگر اتفاق دیگری رخ ندهد
وضعیت خیلی بهتر از گذشــته است .به عنوان
مثال عمده تاالبها ،سدها ،قناتها و جلگهها پر

 ۸۵۰هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب شد

را انجام داده و در جلســات متعددی مانند کمیتۀ
ملی رصد تحریم ،تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده
تا با هماهنگی همه دســتگاهها و حذف مقررات
زائد ،جریان واردات کاال روند عادی به خود گرفته
و اقالم مورد نیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.
معــاون فنی و امور گمرکی گمــرک ایران اظهار

مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم!
این در حالی است که رئیس صنف رستوراندارها
میگوید قیمت چلوکباب زیــر  ۱۵هزار تومان
منطقی نیست.
او در واکنش به اظهارات این فرد که گفته بود با
گوشت دولتی ،چلوکباب تهیه میکند نیز عنوان
میکند« :دولت گوشت  ۵۳هزارتومانی در اختیار
رســتورانها قرار میدهد که با این قیمت ،برای
خود رستوراندار کمتر از  ۱۰و یا  ۱۲هزارتومان
هزینه نمیبرد».

داشــت :کاالهایی که به گمرک اظهار میشوند،
ممکن است ردیف تعرفهای که اظهارکننده ،کاال
را به گمرک اظهار کرده اســت با ردیف تعرفهای
که گمرک استنباط کرده فرق کند .ارونقی افزود:
زمانی که گمرک این اســتنباط را داشته باشد ،یا
میتواند خودش مــا به التفاوت حقوق ورودی که

آب شدهاند و مناطق مستعدی بودند که به خاطر
کمبود آب ،کشاورزی در آنها متوقف شده بود با
این بارندگیها کشاورزی در آنجا احیا میشود.
شادلو افزود :همچنین مناطق سردسیری کشور
که عمده مناطــق باغی ما در آنجا قــرار دارد،
امسال از وضعیت اقلیمی خوبی برخوردار هستند
در حالی که ســال گذشــته همین زمان دچار
سرمازدگی شدند .خوشبختانه درحال حاضر نیز
درختان این مناطق به مرحله گل دهی نرسیدهاند
و تازه درختان بــادام و زرد آلو در حال گلدهی
هستند.
وی دربــاره اینکه پیش بینــی میکنید میزان
تولید در ســال جاری نســبت به سال گذشته
چقدر افزایش یابد ،تصریح کرد :ســال گذشته
میــزان تولید محصوالت ما بســیار ناچیز بود و
خســارت زیادی در این زمینه دیدیم اما پیش
بینی میکنیم تولید محصوالت باغی نسبت به
میانگین  ۱۰سال اخیر ،حدود  ۳۰درصد افزایش
داشته باشد.

بــرای مأخذ ردیف تعرفهای که متصور اســت ،از
اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام کند
و یا صاحب کاال را برای اصالح ردیف تعرفه در مجوز
ثبت سفارش ،به سمت وزارت صمت رهنمون کند
که این پروسه ممکن است زمان بر باشد .وی با بیان
اینکه این پیشنهاد تصویب شد ،اظهار داشت :بیش
از  ۲هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به
سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.

