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رئیس  مرکــز تنظیم مقــررات نظام 
پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
سازمان امور مالیاتی کشور، از صدور بالغ 
بر ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط 

شرکت های بورسی و فرابورسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری 
همچنین به ایجــاد 359 حافظه مالیاتی فعال 
توسط این شرکت ها تا تاریخ 25 آبان ماه اشاره 
کرد و افزود: تاکنون بیش از 10 میلیون کارپوشه 
اختصاصی در ســامانه مودیان ایجاد شــده، و 
هم اکنون تمام مودیان مالیاتی دارای کارپوشه 

اختصاصی در سامانه مودیان هستند.
این مسئول یادآور شد: شرکت های پذیرفته 
شــده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین 
گروه از مشــموالن اجراکننده قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان از اول آبان ملزم 

به اجــرای این قانون و صدور صورت حســاب 
الکترونیکی شدند.

 در صندوق ارزش مسکن
 چه خبر است؟

هرچند ارزش ذاتی نماد »ارزش مســکن« 
یک هزار تومان اعالم شده بود بعد از معامالت 
یک هفته اخیر شاهد تقاضای عجیب و ابهاماتی 
درخصوص ورود سفته بازان به این نماد بودیم.

در حالی که ارزش ذاتی نماد »ارزش مسکن« 
در فرابورس یک هزار تومان اعالم شده با حدود 
9 درصد ریزش در قیمت یک هزار و 500 تومان 

در حال معامله است.
بر این اســاس در حالی کــه قیمت معامله 
این صندوق به یک هزار و 634 تومان رسید و 
بیش از 64 درصد فراتر از ارزش ذاتی صندوق 
»ارزش مســکن« تقاضا برای  آن وجود داشت 

ابهاماتی درخصوص روند حباب ســازی در بازار 
شکل گرفته است.

این درحالی است که اخیرا در سامانه کدال 
شفاف ســازی درخصوص روند قیمتی این نماد 

تلویحا هشدار داده شده است.
گفتنی است، در معامالت روز چهارشنبه بعد 
از مطرح شدن ابهامات زیاد درخصوص معامالت 
این نماد از اواســط بازار شاهد افزایش عرضه و 

افت قیمتی نماد ارزش مسکن بودیم.
الزم بــه ذکر اســت هفته قبــل با حضور 
وزرای اقتصــاد ، کار و رفــاه اجتماعی در کنار 
رئیس  ســازمان بورس و چند مدیر مهم میانی 
از ایــن صندوق با نماد ارزش مســکن در بازار 
فرابورس رونمایی شد. با این وجود نماد مذکور 
بــدون درج NAV )ارزش خالــص دارایی هــا( 
اجــازه معامله پیدا کرد ایــن موضوع اعتراض 

و انتقــاد فعاالن بازار را در پی داشــته اســت.
بــا توجه به ابهامــات معامالتی نماد ارزش 
مسکن و رشــد 60 درصد بیش از ارزش ذاتی 
صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 

به این موضوع واکنش نشان داده است.
به گفته این مقام مسئول، دارایی مبتنی بر 
امالک و مســتغالت یک دارایی ذاتا کم نوسان 
می باشد، اما در نماد ارزش مسکن با وجود ارزش 
و مارکت بسیار کوچک هم اکنون با دامنه قیمتی 
بیش از ارزش ذاتی و NAV معامله انجام می شود. 
در این راستا اقدام الزم برای افشای ارزش ذاتی 
هر سهم نماد مورد اشاره در کدال صورت گرفت. 
ارزش ذاتی این نماد در حدود ارزش اسمی آن 
اســت و در روزهای آتی با هدف محدودکردن 
معامالت حول ارزش ذاتی اقدامات نظارتی الزم 

انجام خواهد شد.

رئیس  ســازمان برنامه  و بودجه گفت: 
دولت بــرای پوشــش هزینه های خود 

استقراض نمی کند.
به گزارش صدا و ســیما، ســید مســعود 
میرکاظمی ضمن اشــاره به جلسات مشترک 
دولــت و مجلس برای اصالح ســاختار بودجه 
اظهــار کرد: هم مجلس طرحــی برای اصالح 
ســاختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال 
کار روی این موضوع هســتیم تا گزارشی را به 
سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از مأموریت های 
رهبر انقالب به شورای اقتصادی سران قوا، اصالح 
ساختار بودجه است. کارهای کارشناسی در حال 
انجام است و همزمان با مجلس درباره طرحی 
که دارند همکاری می کنیم تا ان شاءاهلل به نظر 

واحدی برسیم.
وی بــا تأکید بر اصالحات صورت گرفته در 
بودجه توضیح داد: بخشی از اصالحات در حال 
انجام اســت. به عنوان مثال پیش  از این، تعداد 
زیادی از قوانین دائمی هر ساله در بودجه تغییر 
می کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک 

الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک تر شود و هم 
از تغییر قوانین دائمی در قانون یک ساله بودجه 

جلوگیری شود.
رئیس  سازمان برنامه  و بودجه درباره آخرین 
وضعیت الیحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: 
تبصره های بودجه 1402 را به دولت فرستاده ایم. 
البتــه هنوز بخشــی از منابع قطعی نشــده و 
امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی 
شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم.

الیحه برنامه هفتم تا پایان آذرماه 
به دولت می رود

میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین 
برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم 
این الیحه نیز گفت: بررسی سیاست های برنامه 
هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول 
کشید و دیر ابالغ شد، در عین حال همزمان با 
ارســال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه 
هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا 

پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم.
وی یادآور شــد: نظر رئیس  محترم مجلس 

شورای اسالمی این است که الیحه برنامه هفتم 
زودتر از بودجه در مجلس ارائه شــود؛ بنابراین 
با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم 
 کــه بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت

 بدهیم. 
رئیس  سازمان برنامه وبودجه در ادامه راجع 
به کسری بودجه 1401 عنوان کرد: از این لحاظ 
که نتوانیم هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر را 
پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع 
حدوداً 1390 هزار میلیارد تومانی بودجه احتماالً 

محقق نشود.
تخصیص ۸۰ همت هزینه های عمرانی در ۸ ماه

وی بابیــان اینکه تاکنون بیش از ۸0  هزار 
میلیارد تومان هزینه های عمرانی پرداخت شده 
اســت به اســتمرار پرداخت هزینه های جاری 
هم اشاره کرد وگفت: در ماه جاری، هم ترمیم 
حقوق مهرماه و آبان ماه را پرداخت می کنیم و 
هم علی الحساب یک میلیون تومان رتبه بندی 
معلمــان را تــا زمان تعیین احــکام، پرداخت 

خواهیم کرد.

 میرکاظمی در پاســخ به این پرسش که آیا 
اســتقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز 
دولت اســت، تصریح کرد: دولت برای پوشش 
هزینه هــای خود اســتقراض نمی کند. البته از 
ماده 125 قانون محاســبات عمومی کشــور 
 اســتفاده شــده؛ اما بالفاصله آن را جایگزین

 کرده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: همــواره باالی 200 
هزار میلیون تومان از ماده 125 مربوط به مانده 
شرکت ها است که بانک مرکزی می تواند آن را 
برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین 

دریافتی، آن را تسویه کند.
گفتنی اســت بر اســاس ماده 125 قانون 
محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای 
رفع احتیاجات خود از موجودی حســاب های 
اختصاصــی از جمله حســاب تمرکــز درآمد 
شرکت های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید 
مشــروط بر اینکه بالفاصله پس از درخواست 
ســازمان ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد 

دارد.

اقدام تحسین  برانگیز دولت سیزدهم

 ایران، خودروسازهای فرانسوی را
 تحریم کرد

رئیس  سازمان برنامه و بودجه:

استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است

رئیس  مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی خبر داد

صدور ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی مالیاتی توسط شرکت های بورسی و فرابورسی

از مجموع 3۸۰۰ دستگاه اجرایی، تنها 35۸ دستگاه تاکنون 
به حساب واحد خزانه متصل نشده اند که از جمله مهم ترین 
این دستگاه ها، شرکت های تابع وزارت نفت و دانشگاه های زیر 
نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند. سازمان حسابرسی 
در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل 
کشور در قوه قضائیه، باید پیگیر اجرای هر چه سریع تر این 

مهم باشند.
شفافیت در بودجه و عملکرد هر دستگاه و نهادی و در هر زمینه ای، 
به طور قطع از رشد فساد جلوگیری خواهد کرد. این مسئله زمانی که 

بحث مدیریت منابع مالی در میان باشد اهمیت دو چندان می یابد.
 در همیــن زمینه رئیس جمهور چندی پیــش ضمن بیان لزوم 
افزایش نظارت بر بودجه سازمان های دولتی و جلوگیری از هدررفت 
منابع بیت المال بیان کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه 
بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه ها از سوی سازمان برنامه و 

بودجه، مورد تأکید دولت مردمی است.
شفافیت کمک می کند تا مدیریت منابع مالی راحت تر انجام شود 
و امکان برنامه ریزی بهتر برای دخل وخرج دولت وجود داشته باشد. با 
عنایت به این مسئله، قوانین متعدد باالدستی و قوانین جاری کشور 

به مسئله حساب واحد خزانه پرداخته اند.
به عنــوان مثال در اصل 53 قانون اساســی، بند »الف« ماده 12 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه   کشور، بند »ب« ماده 1۷ قانون 
برنامه ششــم توسعه و تبصره ۷ قانون بودجه 1400 و 1401 به این 
موضوع اشاره شــده است. با حساب واحد خزانه تمامی دریافتی ها و 
پرداختی های دولت یک جا متمرکز می شود و همین امر امکان رصد 
برخط و شفاف آنها را فراهم می کند. با این وجود، هیچ  یک از دولت ها 
تاکنون عزمی برای اجرای این بند از قانون و پایان دادن به پراکندگی 

و شلختگی حساب ها نداشتند.
بی توجهی دانشگاه ها به حساب واحد خزانه

اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته تا بعد از سال ها رنگ و بوی اجرایی 
شدن به این قانون بدهد و تمامی حساب ها را در بانک مرکزی متمرکز 
کند؛ کما اینکه تاکنون بخش زیادی از این حساب ها را تجمیع کرده 
است و به گفته وزیر اقتصاد حساب شرکت ها و دستگاه های دولتی از 
250 هزار حساب به 23 هزار و ۸00 حساب کاهش پیدا کرده است.

همچنین از مجموع 3۸00 دستگاه اجرایی، 35۸ دستگاه تاکنون 
برای اتصال به حساب واحد خزانه اقدام نکرده اند که بخش زیادی از 

آن ها، دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند.
در همین زمینه محســن برزوزاده مدیرکل خزانــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داشت: »دانشگاه های علوم پزشکی حساب های 
فرعی خود را به خزانه نیاورده اند. هر چند افتتاح حســاب در خزانه 
کرده اند اما اقدام مؤثری در راســتای انتقال وجــوه انجام نداده اند و 
دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم شرایط 

مشابهی دارند.«
به گفته برزوزاده تعداد حســاب های دانشگاه ها خیلی زیاد است 
حدود هزار حساب درآمدی غیرخزانه ای دارند و ماده یک قانون احکام 
دائمی بودجه از ســنوات گذشته به دانشگاه ها اجازه داده حساب های 
فرعی را داشته باشند؛ اما با توجه به قانون بودجه امسال باید نسبت 
به بستن حساب های فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند.
تکلیف هیئت وزیران به دستگاه ها برای اجرای حساب واحد خزانه

عالوه بر دانشگاه ها 50 شرکت دولتی نیز تاکنون از اتصال به حساب 
واحد خزانه خودداری کرده اند که در بین آنها نام شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملی فوالد ایران، شرکت مادر تخصصی 
صنایع پتروشیمی، شــرکت ملی گاز و شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی به چشم می خورد.
در بین شرکت های تابعه شرکت ملی پاالیش و پخش، تنها شرکت 
پخش فرآورده های نفتی اخیراً اعالم کرد که 56 درصد حســاب های 
آن در بانک مرکزی تجمیع شــده است و انتقال بیش از ۷0 حساب 

باقی مانده آن تا هفته اول بهمن ماه انجام خواهد شد.
استنکاف این دستگاه ها از اجرای قانون در حالی است که با وجود 
تأکیدهــای مکرر قانون، تاکنون چندین بار نیز از راه های دیگر برای 
بســتن حســاب های خود تذکر گرفته اند که ازجمله آنها مصوبه 1۷ 
مهرماه هیئت وزیران است که در آن بار دیگر تمامی دستگاه ها ازجمله 
شرکت های دولتی و دانشگاه ها مکلف شدند تمامی درآمدهای حاصل 
از فروش خدمات و ســایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول بی واسطه و 

بالدرنگ به حساب های خزانه داری کل کشور واریز کنند.
اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس 
در صورت ناموجه بودن دالیل وزارت نفت

همچنین مدیرکل خزانه کشور اعالم کرد که درخصوص این 50 
شرکتی که حساب های خود را در خزانه داری کل مستقر نکرده اند به 
سازمان حسابرسی نامه زده ایم؛ چراکه این سازمان متولی حسابرسی 
این شرکت ها است. البته موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل 
کشور نیز اعالم کردیم و این دستگاه ها نیز در حال پیگیری هستند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره 
شرکت های تابع وزارت نفت گفت: »در آخرین جلسه کمیسیونی که 
داشــتیم، قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس، یک 
گزارش مفصلی را به همراه دوستان وزارت نفت از حساب هایی که هنوز 
منتقل نشده است، ارائه کنند. اگر دالیل شان برای کمیسیون و دیوان 
محاســبات موجه بود که هیچ، زیرا برخی دالیل به جهت تحریم ها و 
مسائلی از این قبیل هست و ما هم محدودیت هایی داریم، اما اگر دالیل 
موجه نباشد، قطعاً اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس می شود.«

جلوگیری از تشدید تورم با اجرای حساب واحد خزانه
یکــی از کارکردهای مهم حســاب واحد خزانــه، جلوگیری از 
بی انضباطی های مالی و انحراف منابع عمومی است. وقتی نظارت در 
نتیجه پراکندگی منابع کمرنگ باشد فرصت مناسبی برای مفسدان 
پیدا می شود که به نفع خود و دوستانشان دست به کار شوند و با انواعی 

از روش ها و عناوین، سهمی از منابع دولتی بردارند.
در بعضــی مواقع انحراف منابع و تأخیــر در واریز دریافتی ها به 
خزانه کل باعث می شــود هزینه های جاری دولت چنان افزایش یابد 
که دولت با کســری بودجه مواجه شود. در این صورت مجبور است 
برای تأمین هزینه ها دست به دامن بانک مرکزی شود که این مسئله 
نیز با افزایش پایه پولی، منجر به تورم می شــود و مشکالت اقتصادی 

کالن کشور را تشدید می کند.
اما حساب واحد خزانه می تواند جلوی بسیاری از تخلفات و انحرافات 
مالی را بگیرد؛ چراکه در این قانون پیش بینی  شــده پرداخت ها فقط 
به ذی نفع نهایی انجام شــود؛ همچنان که در گزارش خزانه داری کل 
نیز اعالم شد در پنج ماهه نخست امسال، 399 هزار میلیارد تومان از 
پرداخته ای بودجه عمومی به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی 
صورت گرفته که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق الزحمه 
کارکنــان طرح تملک دارایی های ســرمایه ای، پاداش پایان خدمت 

کارکنان دولت، بازپرداخت اسناد خزانه ازجمله آن است.
سرعت در پرداختی ها، نتیجه تمرکز حساب ها در بانک مرکزی

با اجرای حساب واحد خزانه برای کلیه دریافت های دولت شناسه 
واریز ایجاد شــده است و همچنین برای تمامی دستگاه های اجرایی 
به جای چک، حواله الکترونیک راه اندازی شــده که این ابزارها کمک 
زیادی به خزانه داری کشور برای مقابله با روش های فسادآور می کند.

حســن دیگر حســاب واحد خزانه اطالع دقیــق دولت از میزان 
دریافتی هــا و در نتیجه مدیریت و برنامه ریزی دقیق برای مصرف آن 
است. یکی از مشکالت دولت ها تاکنون شفاف نبودن میزان درآمدهای 
آنها بوده اســت و همین بی اطالعی توانایی آنها را در مدیریت بودجه 
کاهش می داد. عالوه بر این، با بی اطالعی دولت از میزان درآمدها امکان 
دست اندازی به آنها فراهم می شد و هیچ کسی هم بابت آن بازخواست 

نمی شد و پاسخگو نبود.
امــا با این روش دولت دقیقاً می داند چه میزان وجه از طرف چه 
دســتگاهی و در چه زمانی و بابت چه موضوعی به خزانه واریز شده 
اســت. در این حالت پرداخت آن نیز به موقع، با سرعت و با اختصاص 
بــه ذی نفع نهایی بدون انحراف صورت می گیرد؛ چراکه به گفته وزیر 
اقتصاد پیش از این، گاهی دولت حقوق پیمانکاران را به دستگاه دولتی 
پرداخت می کرد؛ اما ماه ها طول می کشید تا این پول به ذی نفع نهایی 

برسد که حاال حساب واحد خزانه این مشکل را حل کرده است.

حساب واحد خزانه باید 
توسط تمامی دستگاه های دولتی اجرایی شود

ســخنگوی وزارت صمــت از تحریــم 
خودروسازان فرانسوی توسط ایران خبر داد.

امید قالیباف اعالم کرد: به خاطر رفتار غیر حرفه ای 
که فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، دیگر 
اجازه ثبت ســفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، 
سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی دهیم.

به گفته وی، در این چند وقته هم هیچ مجوزی 
برای ورود خودروهای فرانســوی صادر نکرده ایم و 
تمرکزمان بــرای واردات، صرفا بر روی خودروهای 

ژاپنی ، چینی، و اروپایی غیر فرانسوی است.
سخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت 
صمت و دولت ایران، خودروســازان فرانسوی را به 
خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی گذارند 
تا آنها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی 

ایران را تحت فشار بگذارند.
تجربه های تلخ مکرر

کشــور مــا تجربه های مکرر و بســیار تلخی از 
همکاری های اقتصادی و غیراقتصادی با فرانسوی ها 
دارد. تلخ ترین مورد به ماجرای ارسال خون ها آلوده 
به ویروس ایدز از فرانســه به ایران در دهه هشــتاد 
میالدی است اما این آخرین ضربه ای نبود که ایران 

از این کشور خورد.
عالوه بر این شرکت نفتی توتال فرانسه دوبار در 
ســال های ۸۷ و 9۷، قرارداد خــود با ایران وانهاد و 
از کشــور رفت. تأسف بار اینکه اطالعات ارزشمند و 
محرمانه میدان پارس جنوبی در اختیار این شرکت 
قرار گرفته بود و پس از خروج توتال در ســال 9۷، 
بیــژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی اعالم کرد که 
جریمه ای مشــمول این کار توتال نمی شود! نتیجه 
این کار توتال، معطل ماندن ســرمایه گذاری در این 
میدان مشترک و عقب افتادن صنعت نفت کشور بود.

بدعهدی دوباره فرانسوی ها در خودرو سازی
در دهه های گذشته، حضور پررنگ فرانسوی ها 
در بازار ایران به ویژه در صنایع خودرو و انرژی هم با 
بدعهدی های مکرر آنها همراه بوده است. این حضور 

که در مقاطعی به انحصار هم نزدیک شده بود، سود 
سرشاری به جیب خودروسازان فرانسوی سرازیر کرد. 
اما فرانسوی ها که با استفاده از گروه های موسوم به 
»دارودسته پاریسی ها« نفوذ قابل توجهی در صنعت 
خودروی کشــور کشور پیدا کردند، دو بار قرارداد با 
صنعت خودرو سازی ما را زیر پا گذاشتند. نخستین 
بار اوایل دهه 90 خورشــیدی با آغاز تحریم ها علیه 
کشورمان، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک کردند. 
در تحقیق و تفحصی که سال 93 مجلس از صنعت 
خودرو سازی انجام داد مشخص شد که شرکت رنو 
در قرارداد منعقد شده خود موارد متعددی را نقض 

کرده است.
 با دوم در مهرماه 1395 بود که این خودروسازان 
با سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران به توافق 
رسیدند. این قرارداد که پس از توافق برجام در دولت 
یازدهم منعقد شده بود از سوی دولت و رسانه های 
حامی آن با به عنوان یکی از دســتاوردهای برجام 
معرفی شد، اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 
ماه 139۷ این قرارداد هم ملغی شد و البته از آنجا که 
مهر کامال محرمانه بر آن خورده بود، مردم و رسانه ها 

از محتوای این قرارداد مطلع نشدند.

 بدون تسویه حساب 
برنگردند

در ماه های اخیر که اســامی شرکت های مجاز 
برای واردات خودرو مطرح شد، نگرانی هایی نسبت 
به واردات خودروهای فرانسوی به وجود آمد. در همین 
رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، 
اوایل آبان ماه در گفت وگو با آنا اظهار کرد: »من لیست 
کمپانی هایی که از آنها خودرو وارد می شود را مالحظه 
کردم در این لیســت اسم ناراحت کننده شرکت رنو 
بود، شاید عده ای بگویند که ورود فرانسوی ها خیلی 
عالی اســت، اما وقتی رنو بازار ایران را ترک می کرد 

ما صدمات زیادی دیدیم. 
در آن ســال ها خط تولید ال نود ما متوقف شد 
و ما زیان زیادی کردیم. چه کســی پاسخگوی زیان 
احتمالی ما در آینده خواهد بود؟ رنو برای بازگشت 
به بازار ایران اول باید تعهدات قرارداد قبلی را انجام 
دهد و خسارت وارده را جبران کند. آقایان سیاستگذار 
بــدون توجه به قرارداد قبلــی قصد واردات از رنو را 
دارند که همچنین حقی را نخواهند داشــت. ما باید 
بــا همه ی دنیا فعالیت کنیم، اما باید در چهارچوب 

قانون و تعهدات باشد«.

ضمانت اجرا
خوشبختانه با رویکردی متفاوت دولت سیزدهم 
نســبت به همکاران تجاری کشور، امیدها نسبت به 
استفاده از ابزارهای در اختیار برای انتخاب شرکای 
اقتصادی مورد اعتماد و متعهد بیشتر شده است، با 
این حال هنوز نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد.

مردم و کارشناســان معتقدنــد این اقدام دولت 
که از سوی وزارت صمت اعالم شده، تصمیم خوبی 
اســت، ولی این تصمیم باید ضمانت اجرایی داشته 
باشد. مردم توقع دارند همچون برخی مواردی که در 
گذشته رخ داده، این تصمیم در حد حرف و نمایش 
باقی نماند و چند صباح دیگر شاهد نباشیم که این 
شرکت ها از طریق نفوذی های خود در صنعت خودرو، 
راه دیگری برای اســتفاده از بازار ایران پیدا کنند و 

تصمیم اخیر را دور بزنند.
کره ای ها فراموش نشوند

نکتــه دیگر درمــورد خودروهای کــره جنوبی 
است که ظاهرا از قلم افتاده است. هرچند اظهارات 
سخنگوی وزارت صمت مبنی بر اینکه »تمرکزمان 
برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی ، چینی، 
و اروپایی غیر فرانسوی است«، به طور غیرمستقیم 
نشان می دهد وزارت صمت دور خودروهای کره ای را 
خط کشیده است، اما باید صراحتا مشخص شود که 
کره ای های بدعهد نیز تا زمان اصالح رفتار گذشته و 
جبران خسارت های خود اجازه استفاده از مریت های 
بازار ایران را ندارند. کره ای ها در سال های گذشته در 
بازار لوازم خانگی و خودروی ایران جای خوبی برای 
خود باز کردند و سودهای کالنی به جیب زدند اما پس 
از تحریم های آمریکا، بازار ما را به حال خود رها کردند 
و در همین حال هفت میلیارد دالر از دارایی های ارزی 
کشورمان را هم با دستور آمریکایی ها مسدود کردند 
و علی رغم وعده های مکرر تا کنون از آزاد سازی آنها 
خودداری کرده انــد. به همین علت باید محصوالت 
کره ای هــم تا زمان اصالح رفتار و جبران خطاهای 

گذشته دولت این کشور تحریم شود.

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، شبکه ملی 
اطالعات در ۱۰ سال تنها 3۰ درصد پیشرفت داشته اما ظرف 
یک سال و اندی این طرح به پیشرفت 5۹ درصدی رسیده است.

به گزارش ایســنا، طرح شــبکه ملی اطالعات در کشور از اواخر 
ســال 13۸4 مطرح و مهم ترین دلیل پیاده  ســازی این شبکه در آن 
سال  کاهش وابستگی به شــبکه جهانی اینترنت اعالم شد. در سند 
»ضرورت تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعات« آمده که شبکه ملی 
اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه 
شبکه های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت های ارتباطی با 
مدیریت مستقل کامالً داخلی، شبکه ای حفاظت شده نسبت به اینترنت 
و شــبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری 

برای آحاد مردم است.
براساس گزارشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مناسبت 
هفته دولت در تابســتان سال جاری منتشر کرد این  طرح در ابتدای 
دولت ســیزدهم، پیشرفت حدود 30 درصدی داشت و سپس به 44 
درصد رســید و براســاس هدف گذاری های انجام شده دست یابی به 

پیشرفت 60 درصدی تا پایان سال 1401 مورد انتظار است.
مهم ترین اقدامات انجام شــده در راستای تحقق این پروژه شامل 
تشکیل شــورای راهبردی اجرای شبکه ملی اطالعات، افزایش 100 
درصدی ترانزیت از خاک جمهوری اسالمی ایران، آغاز پروژه افزایش 
۷0 درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت کشور و عملیات  سازی سامانه های 

ارائه دهنده خدمات نام دامنه شبکه ملی اطالعات )DNS( است.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات – هم به تازگی 
گفته است امروز با افتخار اعالم می کنیم با تالش شبانه روزی وزارت 
ارتباطات میزان تحقق شبکه ملی اطالعات بیش از 59 درصد پیشرفت 
داشته است. در 10 سال تنها 30 درصد پیشرفت داشته اما در ظرف 
یک سال و اندی به پیشرفت 59 درصدی رسیده است و با برنامه ریزی 
صورت گرفته ظرف یک سال و نیم آینده یعنی تا سال 1403 شبکه 

ملی اطالعات محقق خواهد شد.
وی معتقد اســت البته این پروژه یک کار پویا و دائمی است که 
متناســب با فناوری های روز باید توسعه یابد. ما به دنبال ایجاد یک 
شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن در گستره جغرافیایی جمهوری اسالمی 
ایران هستیم که خدمات با کیفیت و پرسرعت و مطبوع به مردم ارائه 
شود. اگر حمایت ها ادامه داشته باشد شاید زودتر از سال 1403 این 

پروژه به سرانجام برسد.
طبق این گزارش از ابتدای خرداد تا انتهای مرداد سال جاری، 35۸ 
روستای جدید در اقصی نقاط ایران که عموما دارای مسیر صعب العبور 
و فاقد زیر ساخت مناسب هستند، به شبکه ملی اطالعات پیوستند که 
در مجموع آنها 34 هزار 292 خانوار با حدود 11۷ هزار نفر جمعیت 

از ارتباطات پایدار و پر سرعت برخوردار شدند.

شبکه ملی اطالعات
 به پیشرفت ۵۹ درصدی رسید

یک کارشــناس اقتصادی بر ضرورت 
شفاف  سازی و سالم سازی در حوزه رمزارزها 

تاکید کرد.
ساسان شاه ویسی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: در حوزه رمزارزها چالش های بزرگی 
همچون ضعف در مدیریــت کالن رمزارزها و 
مخاطره باالی سرمایه گذاری مردم در این بازار 

همانند بازار سرمایه  داریم.
وی اظهار داشــت: رمزارزها یا رمزارزش ها 
امــروز قابلیت هــای متفاوتی مبتنــی بر مفاد 
برنامه دولــت دارند که ضروری اســت از بعد 
سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و تولید علم و 
فناوری نگاه جدید به آن داشته باشیم و کشور 
را در منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و 

تحقیق برای کاربرد فناوری های دفتر کل توزیع 
شده برتر کنیم.

ایــن کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به 
قانونی شــدن اســتخراج رمزارزها در کشــور 
گفــت: دســتگاه هایی کــه در مزرعه های ارز 
دیجیتال فعالیت می کنند می تواند بســتری را 
 فراهــم می کند که منجر بــه ارزش افزوده باال

 شود.
شاه ویســی با بیان اینکه نمی توان چشم را 
روی رمزارزها بست این را هم گفت که بازاری 
که مشاهده پذیر و قاعده پذیر و نگهداری و معامله 

آن قابل  اندازه گیری است باید شناسایی شود.
به گفته کارشناس اقتصادی، البته در این حوزه 
به شکل مشکوک یا مبهم مبادالت و معامالتی 

 هم صورت می گیرد که این ها نیز باید شناسایی
شود. 

شاه ویســی گفت: جریان پولی ما به ویژه در 
حــوزه بین الملل تحریم پذیر اســت لذا به نظر 
می رسد در مبادالت پولی دو جانبه یا چند جانبه 
هر ابــزاری از جمله فناوری هــای نوآور مانند 
فناوری کل دفتر توزیع شــده می تواند کمک 

کند و اتفاق هایی را صورت دهد.
وی تاکیــد کــرد: باید از حالــت انفعالی و 
دســتوری و سلبی کردن کارها و کانال کشی ها 
خارج شویم. این که تنها روی استخراج رمزارزها 
متمرکز شــویم کار اشــتباهی است. باید تمام 
ابعاد فناوری زنجیره بلوکی مورد نظر قرار گیرد 
و فکر می کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه های 

استنادپذیر متمرکز که به خدمات توزیع شده 
مبتنی بر دفتر کل توزیع شده می تواند بپردازد 
و از رویکردهای تخصصی این حوزه اســت باید 

بیشتر پرداخته شود.
شاه ویسی که نگاه ایجابی به مقوله رمزارزها 
دارد با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره مندی از 
ظرفیت های راهبردی در حوزه پرداخت و تبادل 
داخلی و بین المللی اظهار داشــت: اصرار دارم 
کارگــروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تعریف 
شده و مسئول تکفل این حوزه با حضور بیش از 
15 دستگاه اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و صمت است 
همه باید دست به دست هم دهند و البته بخش 

خصوصی سازنده و مولد را هم درگیر کنند.

کارشناس اقتصادی: 

سالم  سازی در حوزه رمزارزها ضروری است

سفیر ایران در مجارستان با اشاره به مخالفت سرسختانه 
مجارستان با سیاســت های تحریمی علیه ایران از رشد 5۶ 
درصدی حجم تجارت خارجی دو کشــور در نیمه اول امسال 

خبر داد.
حمید عارفی در ســومین کمیسیون مشــترک دو کشور که با 
حضور وزیر اقتصاد کشــورمان برگزار شد گفت: مجارستان کشوری 
با اقتصاد متوســط در حوزه شرق اروپا محسوب می شود. وی با اشاره 
به مخالفت سرسختانه مجارستان با سیاست های تحریمی، به روابط 
تاریخی دو کشــور اشاره کرد و سال آینده را هشتادمین سال ارتقای 
روابط دو کشــور به ســطح ســفارت خواند. به گفته سفیر ایران در 
مجارستان، حجم تجارت خارجی مجارستان 2۸0 میلیارد دالر است 
و با کشور های مختلف جهان روابط اقتصادی دارد. عارفی از رشد 56 
درصدی حجم تجارت خارجی دو کشور در نیمه اول امسال خبر داد. 
خوراک دام وطیور، کود، پتروشیمی و ماشین آالت از جمله محصوالت 

مورد مبادله دو کشور است.
رتبه نخست ایران در ذخایر نفت و گاز

وزیر اقتصاد کشورمان هم که برای شرکت در سومین کمیسیون 
مشترک ایران و مجارستان به بوداپست سفر کرده، گفت: تجربه یک 
سال اخیر نشان داده که تحریم، نمی تواند جلوی رشد و توسعه تجارت 
ایران را بگیرد. سید احسان خاندوزی گفت: سال گذشته کمتر از نصف 
ســطح فعلی نفت صادر می کردیم و حجم تجارت خارجی ایران زیر 
100 میلیارد دالر بود که تا پایان سال جاری قطعا باالتر خواهد رفت. 
وی اضافه کرد: در یک سال اخیر اثبات کردیم که تحریم و فشار های 
دشمن نمی تواند ایران را محصور و منزوی کند هرچند هزینه هایی به 
ما تحمیل کرده است. وزیر اقتصاد از توان باالی شرکت های ایرانی در 
حوزه دانش بنیان خبر داد به طوری که طرف های تجاری از شــنیدن 
این سطح از توان شرکت های ایرانی تعجب کرده اند. خاندوزی از تاکید 
دولت سیزدهم بر توســعه تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی 
ســخن گفت و درباره برنامه نشست سوم کمیسیون مشترک ایران و 
مجارستان هم عنوان کرد: مجارستان در حوزه سیاست خارجی مواضع 
مستقلی اتخاذ کرده است و مقامات این کشور هم در مذاکرات اخیر 
بر رفع همه مشکالت و موانع تجارت دو کشور تاکید کرده اند. در این 
نشســت، تعدادی از تجار ایرانی مقیم مجارستان به بیان دیدگاه های 
خود درباره نحوه توسعه روابط تجاری دو کشور پرداختند. رفع موانع 
بانکی و ارائه راهکار هــای گمرکی، حمل ونقل و بازاریابی محصوالت 
ایران در مجارستان از جمله مباحثی بود که این فعاالن اقتصادی به 

آن اشاره کردند.

سفیر ایران در مجارستان:

 تجارت ایران و مجارستان
 ۵۶ درصد رشد کرد

  دبیر انجمن صنفی روغن کشــی با اشــاره به آمار
۶ ماهه نخست امسال، از کاهش 25 درصدی واردات انواع 

دانه های روغنی به کشور خبر داد.
محمد جعفری گفت: بنابر آمار 6 ماهه نخست امسال، یک 
میلیون و 193 هزار تن انواع دانه های روغنی وارد کشور شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد کاهش داشته است، 
همچنین 411 هزار تن کنجاله وارد شده که در مقایسه با واردات 
یک میلیون و 3۷2 هزار تن سال قبل، ۷0 درصد کاهش یافته 
است. به گفته او، کاهش تقاضا و مصرف ناشی از افزایش شدید 
قیمــت در بازار علت اصلی کاهش واردات روغن خام، دانه های 
روغنی و کنجاله نسبت به سال قبل محسوب می شود. جعفری 
افزود: بخشی از واردات روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله در 
گمرکات مانده و هنوز ترخیص نشده است. اما با این حال هیچ 
کمبودی در بازار وجود ندارد. چندی پیش هوشنگ بیرشک دبیر 
انجمن صنایع روغن هم گفته بود: بنابر آمار در شهریور امسال 
135 هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شد که براین اساس 
آرامش بر بازار حاکم اســت. دبیر انجمن صنفی روغن کشی در 
ادامه اظهاراتش گفت: تعرفه واردات طی سال های گذشته توسط 
دولت به گونه ای تنظیم می شد که حمایت از طرح توسعه کشت 
دانه های روغنی در داخل و تولید و اشتغال باشد که تناسبی میان 
تعرفــه واردات دانه، کنجاله و روغن خام برقرار بود که دانه های 
داخلی به طور کامل توسط کارخانجات خریداری و کارخانجات 
روغن کشــی توانستند با این ظرفیت معقول کار انجام دهند. به 
گفته او، پس از هدفمند شدن یارانه تناسب تعرفه واردات دانه های 
روغنی به شــکل کامل رعایت نشده است، لذا رایزنی و جلسات 
متعدد برای برقراری تناســب تعرفه ها در حال برگزاری است تا 
از توســعه کشت دانه های روغنی حمایت شود چرا که حمایت 
از تولید داخل باید در اولویت سیاست های اجرایی کشور باشد.

دبیر انجمن صنفی روغن کشی مطرح کرد

کاهش 2۵ درصدی واردات 
انواع دانه های روغنی


