دکتر یزدیزاده اقتصاددان در گفتوگو با «ایران» از تولد ارز  4200تومانی و تبعاتش بر امنیت غذایی گفت

سال بیست و هشتم شماره  7973پنجشنبه  13مرداد 1401
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دولت سیزدهم ارز ترجیحی را بدون هیچ تنش اجتماعی
اصالح کرد
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با حذف ارز  4200تومانی تنشهای اجتماعی
بهوجود خواهد آمد و دلیل مخالفتشان با این اصالح ،این موضوع بود .اما االن حدود 80
روز میگذرد و بدون هیچگونه تنشی کار درآمد

صادراتهندوانهوآبمجازیبهکشورهایخلیجفارسوترکیهادامهدارد

صادرات هر  350لیتر آب
فقط با هزار تومان!

مطابقتابستانهرسالشاهدافزایشبرداشتمیوههایجالیزیخصوصاًهندوانه
از مزارع کشاورزی سراسر کشور هستیم ،به طوری که بخشی از این محصول در بازار
داخل با قیمت 2تا4هزار تومان بهازای هر کیلوگرم فروخته میشود و بخش دیگری
از آن به ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس صادر میشود.

«ایران» از بهبود شاخصهای توزیع درآمد در دولت سیزدهم گزارش میدهد

تغییر شرایط به نفع کمدرآمدها
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مرکز آمار :ضریب جینی از  0/40در پایان سال  99به  0/38در پایان امسال خواهد رسید

صفحه  8را بخوانید

مقایسه کارنامه رؤسای بانک مرکزی
در مدیریت بازار ارز نشان میدهد

همتی
رکورددار
فالکت
اقتصادی ایران

13

«ایران» از عملکرد صنعت کشاورزی
در بازار سهام گزارش میدهد

«ایران» از برنامه توسعه میادین مشترک در دولت سیزدهم
گزارش میدهد

رشد  50درصدی
سودسازی کشت
و صنعتیها

تعیین تکلیف توسعه  14میدان
مشترک تا پایان دولت

14

10

تغییرات ارزش بازاری صنعت کشاورزی در بازار سهام (یکساله)

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

مخابرات خسارت اختالل
اینترنت را پرداخت کند

بــا وجــود وعدههای وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات مبنی بــر بهبود کیفیت
اینترنت با اجرای 20میلیون پورت فیبرنوری و چشــاندن طعم شــیرین فناوری
بــه مــردم ،امــا کاربــران دائمــاً با اختــال اینترنــت مواجه هســتند و بســیاری از
کســبوکارهای آنالیــن ،تاکســیهای اینترنتــی ،گیمرهــا و ...از ایــن موضــوع
گالیهمندنــد .اختــال شــدید در اینترنــت بخشــی از کشــور در ۱۰مردادمــاه این
گالیهها را به اوج رســاند و واکنشهای متفاوتی را ب ه دنبال داشــت .حساســیت
ایــن موضوع تــا جایی بود که رئیسجمهور در جلســه هیأت دولــت درباره رفع
اختــاالت اخیر اینترنت به وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات مأموریتی ویژه
داد و گفــت :وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات باید با دقت مــواردی از این
دســت را پیگیری کنــد تا خللی در فعالیت کســبوکارهایی که در بســتر فضای
مجازی جریان دارد ،ایجاد نشود.

صادرات مرغ و تخم مرغ
به عراق آزاد شد

وقتی کارمندان و مدیران میانی مانع اصلی تولید میشوند

مشــاغل خانگی در کانون توجــه دولت ،بهویــژه وزارت کار قرار
گرفت.
مشــاغل خانگی نه تنها برای زنان سرپرست خانوار که برای
بســیاری از زنان و مردان کشور فرصتی برای ایجاد درآمد ،عبور
از فقر و حتی تبدیل شغل خانگی به یک کسب و کار خانوادگی
و انتقــال آن بــه بیــرون از منزل اســت .بر همین اســاس طیف
گســتردهای از مشــاغل تعریف و طبقهبندی و به دســتگاههای
مربوطــه اعالم شــده اســت تا درصــورت نیاز کارآفرینــان حوزه
مشاغل خانگی بتوانند برای کسب مجوز به ارگانهای مربوطه
مراجعــه کننــد و بــا فعالیت قانونــی از تســهیالت و مزایایی که
دولت در نظر گرفته است بهرهمند شوند.
اما به نظر میرسد تعریف و طبقهبندی این مشاغل خانگی
خالی از اشکال نیست ،زیرا یا همه مشاغل را شامل نمیشود ،یا
راه تفســیرهای متفاوت را برای کارمندان و مدیران رده میانی و
پایین ادارات باز گذاشته است .در یک مورد مشخص کارآفرینی
که درحوزه بافتنیهای ســنتی فعال اســت و بیش از  50بافنده
را ســازماندهی و مشــغول به کار کرده ،میگوید« :با ثبتنام در
ســامانه مشــاغل خانگی وزارت کار بهعنوان «پشتیبان» پرونده
من را برای کسب مجوز به بخش صنایعدستی ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان تهران ارجاع دادند.
در آنجــا پس از تشــکیل پرونــده و بارگذاری مدارک در ســامانه
پیامکی برای من ارســال شــد کــه برای بازدید در فــان زمان به
منــزل شــما مراجعــه خواهند کرد .بعد از گذشــت زمــان مورد
نظــر کســی از آن ســازمان بــرای بازدیــد مراجعه نکــرد .بعد از
اینکه پیگیری کردم که چرا برای بازدید نیامدهاند با من تماس
گرفتند و گفتند «اصالً کار شما جزو طبقهبندی اداره کل ما قرار
ندارد و نمیتوانیم برای شما مجوز صادر کنیم».
این کارآفرین اجتماعی در ادامه به این اشــاره کرد که وی در
حــوزه بافت انواع لیف حمام و اســکاچ فعالیت میکند و گروه
بافندههــای او ماهانــه بیــش از  5هزار لیف و اســکاچ میبافند.
جدا از اهمیت اقتصادی این موضوع سؤال این است که چطور
میشــود که وزارت میراثفرهنگی و صنایعدســتی طبقهبندی
صنایعدســتی را طوری ارائه کرده باشد که لیفبافی در آن قرار
نگیرد .آیا جز این اســت که صفر تا صد این کار توســط دســتان
هنرمند زنان ایران تولید میشــود و از قدمتی تاریخی برخوردار
است».
شــاید واقعاً در طبقهبندی این مشاغل ایرادی هست ،شاید
هــم تعریف و معنایی که کارمندان و مدیران ســازمان مربوطه
در مورد صنایع دســتی در ذهن دارنــد متفاوت با واقعیتهای
تاریــخ و فرهنــگ ایــن ســرزمین اســت .هرچــه هســت باید به
ایــن نکتــه توجه کرد که تنهــا با قوانین جدید و دســتورالعمل و
خواست و اراده مسئوالن رده باال موانع تولید برداشته نمیشود.
مهمترین موانــع درون ذهن کارمندان و کارکنان دســتگاههای
مربوطه اســت که الزم است با آموزش و تغییر رویکرد بنیادین
در آنها کار را برای کارآفرینان تسهیل کرد.
با توجه به آنچه گفته شــد ضروری اســت تســریع و تســهیل
صــدور مجــوز بهعنوان یکــی از عناصر اصلی شــاخص جهانی
ســهولت فضای کسب و کار در ســطوح میانی و پایینی ادارات و
ســازمانهای مربوطه مــورد توجه جدی قرار گیــرد .در غیر این
صورت نمیتوان تنها با وضع قوانین ،راهاندازی ســامانه و اراده
و خواســت مسئوالن باالی کشور شــاهد رفع موانع تولید و رونق
واقعی آن باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در گفت و گو با «ایران» بیان کرد

ظرفیت صادرات
 700هزار تنی مرغ از کشور

تجارت الکترونیکی
با خدمات
لجستیکی توسعه
مییابد
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چندسالی است که مشکالت و چالشهای
اقتصــادی بــر جامعــه ســایه افکنــده و با
یادداشت
تجربــه بیــش از دو ســال کرونــا و تشــدید
چندبــاره تحریمهــا هــر روز نیز بر شــدت
آن افزوده میشــود .آنچه که در تمام این
سالها در کانون توجه رهبر معظم انقالب قرار داشته ضرورت
توجه ویژه مسئوالن به رفع و رجوع این مشکالت بوده است .به
همین خاطر چندین ســال پیاپی اقتصاد در مرکز تعیین شعار
ســال قرار داشته است .ســال گذشته سال «تولید ،مانعزداییها
و پشــتیبانیها» بود و امسال هم با عنوان «تولید ،دانشبنیان و
اشتغالآفرینی» نامگذاری شد.
تأکید فراوانی که بر تولید و اشــتغال در این شعارها میشود
بهشــدت برآمده از شرایط خاص کشــور و راهکارهای عملیاتی
مــورد نیاز اســت .در این شــعارها به مســئوالن و مدیــران قوای
مجریه ،مقننه و قضائیه و تمامی دستگاههای آنها مسیر اصلی
حل مشکالت اقتصادی کشور را نشان میدهد؛ تولید و اشتغال.
بخشــی از موانــع بــه اقتصــاد کالن بازمیگــردد کــه دولــت
برنامههــای خوبــی از جملــه کاهــش کســری بودجــه ،کنتــرل
نقدینگی ،کاهش تورم ،اصالح نظام بانکی و مواردی دیگر را در
دستور کار قرار داده و اقدامات اثرگذاری هم تاکنون انجام شده
بوکار و
اســت .اما یکی از مهمترین متغیرها بهبود فضای کس 
ارتقــای جایگاه جهانی ایران در این مورد اســت .در کشــورهای
توسع ه یافته راهاندازی یک کسبوکار بدون کوچکترین موانع
و با بیشــترین حمایتها و پشــتیبانیها امکانپذیر است .برای
بوکار به چند روز رســیده
مثال صدور مجوز راهاندازی یک کســ 
اســت .اما وضعیت ایران از این نظر بســیار نامطلوب است .به
همین خاطر در نتیجه طرحها و لوایح مختلف دولت و مجلس
قوانین الزم در این راستا ایجاد و به دستگاهها ابالغ شد .با رشد
و گســترش دولــت هوشــمند و الکترونیک قرار بر این اســت که
تمامــی مراحل صدور مجــوز در کمترین زمان ممکن به انجام
برسد .اما آیا چنین است؟
بدون شــک هنوز موانع زیاد است .بهویژه بیشترین مانع در
ســطوح پایین مدیریتــی و کارمندانی رخ میدهد که مســتقیم
بــا کارآفرینــان و درخواســتهای آنهــا ســروکار دارنــد .معنــا و
مفهوم تک تک واژههایی که در قوانین و مقررات ذکر میشــود
بــرای همــه یکســان نیســت .تعریــف و طبقهبنــدی مشــاغل،
بهویژه مشــاغل جدید یا مشــاغل خرد و خانگی دقیق نیســت.
کارمندان برداشــتهای متفاوتی از ایــن متن قوانین و مقررات
و آییننامهها دارند .درست است که حضور و تعامل و مراجعه
مســتقیم کارآفرینــان بــا دســتگاههای مختلــف کــم شــده ،اما
سیســتم اداری و تفکــر حاکم بر آن هنوز همــان نگاه و نگرش و
تفکر قدیمی است.
امروز که جامعه انسانی از صرف کارآفرینی و رویکرد محض
اقتصــادی بــه کســب و کار عبور کــرده و وارد مرحلــه کارآفرینی
اجتماعی شــده کارمندان و مدیران رده پایین کشــور در البهالی
خطوط قوانین و مقررات بــ ه دنبال واژههایی میگردند تا مانع
شروع یک کسب و کار شوند.
ما درکشــور بیــش از  3میلیــون و پانصد هزار زن سرپرســت
خانــوار داریــم .اگر بدانیــم که کل خانوارهای کشــور حــدود 26
میلیون اســت مشــخص خواهد شــد که تعــداد خانوارهای زن
سرپرست بســیار زیاد و قابل توجه اســت .این مهم مورد توجه
دولت ســیزدهم قرار گرفته و با علم به اهمیت آن بحث مهم
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از ابتدای بهمن  ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امسال

 ۱۶هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن پرداخت شد

طبــق اعالم وزارت اقتصاد ،از ابتدای بهمن  ۱۴۰۰تا
پایان تیرماه امسال بانکهای دولتی  ۱۵هزار و ۹۳۱
میلیارد و  ۶۳۲میلیــون تومان اعتبار به  ۴۷۵هزار و
 ۴۴۸نفر تسهیالت پرداخت کردهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق اعــام وزارت اقتصاد،
احســان خاندوزی ،وزیــر امور اقتصــادی و دارایی از
اواخــر دی مــاه بانکهــای دولتی را موظــف کرد در
پرداخت تسهیالت کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان صرفاً
اعتبارسنجی را مالک پرداخت قرار دهند و از روش
سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
درواقــع نظــام پرداخــت تســهیالت براســاس
ضامن ،سالهاســت در بســیاری کشــورها منســوخ
شــده و آنچه مبنــای اعطای وام خرد قــرار میگیرد
اعتبار فرد در شــبکه بانکی اســت .این اعتبارسنجی
براســاس ســابقه اعتباری فرد در نحــوه بازپرداخت
تســهیالت ،میزان مانده تســهیالت ،میــزان درآمد
ماهانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
بــا وجود اینکه بانک مرکزی بخشــنامه مرتبط را
در  ۱۲تیر ماه به شبکه بانکی ابالغ کرد اما بانکهای
دولتــی از ابتــدای بهمــن مــاه ســال  ۱۴۰۰اعطــای
تســهیالت بدون ضامن و براســاس اعتبارسنجی را
در دســتور کار قــرار دادند .در همین راســتا از ابتدای
بهمن ماه ســال گذشــته تــا پایان تیرماه امســال ۱۵
هزار و  ۹۳۱میلیارد و  ۶۳۲میلیون تومان تســهیالت
در قالــب  ۴۷۵هــزار و  ۴۴۸فقره تســهیالت توســط
بانکهای دولتی پرداخت شده است.
طبــق ایــن گــزارش ،بیشــترین تســهیالت بدون

ضامن توســط بانک ســپه با  ۵هــزار و  ۳۸۰میلیارد
تومــان بــرای  ۱۹۵هــزار و  ۹۷۷فقــره تســهیالت
پرداخــت شــده اســت .در واقع  ۳۳.۷درصــد از کل
تســهیالت پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه
انجام شده است.
بعــد از آن بانــک تجــارت با  ۱۶.۶درصــد ،بانک
قرضالحســنه مهر ایران با  ۱۴.۳درصد ،بانک ملی
بــا  ۱۳.۷درصــد رتبههای بعدی را از نظر بیشــترین
میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند .علت
ســهم پاییــن تســهیالت خــرد  ۱۰۰میلیــون تومانی
ک صنعت و معدن ،توســعه
بــدون ضامــن در بانــ 
تعاون و کشــاورزی ،تخصصی بــودن این بانکها و

ســهم اندک وامهای خرد از کل تســهیالت اعطایی
است.
بــا توجــه به ســاختار تأمیــن مالی و شــکلگیری
ســاختار تســهیالتدهی بــا یــک یــا دو ضامــن،
جایگزینــی آن با نظام اعطای تســهیالت براســاس
اعتبارســنجی فراینــدی زمانبــر خواهــد بــود و در
یــک دوره زمانــی میتوانــد بتدریــج ســهم اعطای
تسهیالت براســاس اعتبارسنجی را از کل تسهیالت
اعطایی افزایــش داد .این حرکت بدون الزام قانون
و بهصــورت داوطلبانه از ســوی وزارت اقتصاد آغاز
شــده و امیــد اســت این رونــد بتدریج بــه وضعیتی
غالب برای انواع تسهیالت بانکی تبدیل شود.

مدیرعامل انبارهای عمومی درباره برنجهای بارانزده

نمیگوییم مقصر نیستیم ولی فقط ما نیستیم!

ت انبارهــای عمومــی دربــاره
مدیرعامــل شــرک 
ماجرای گمرک زاهدان و آبگرفتگی محمولههای
برنــج در بارندگــی اخیــر ،تأکیــد دارد کــه نــه تنها
این شــرکت بلکه هر یک از دســتگاههای مربوطه
میتوانند بــه اندازه عملکرد و ســهم خود مقصر
بوده و باید پاســخگو باشــند ،بر این اساس پس از
انجام بررســیها و تعیین درصد ،قطعاً خســارت
به واردکننده پرداخت خواهد شد.
مهــدی ذوقی با اشــاره به اینکــه ورود و خروج
کاال از گمــرک ،با مجوز ماده  ۱۹و بند (پ) ماده ۳
قانون امور گمرکی اســت ،گفت که بر این اســاس
تخلیــه کاال در اماکن گمرکی مشــروط به موافقت
گمرک اســت و مرجــع تحویــل گیرنــده باید قبل
از تخلیــه کاال ،هماهنگــی الزم را بــا گمرک انجام
دهد ،براســاس مــاده  ۷آییننامه قانــون گمرکی
نیــز کنتــرل گمــرک از بــدو اجــازه ورود و در ایــن
فاصله اعمال شود.
وی دربــاره اینکــه اگر گمــرک پذیرفتــه که کاال

تخلیه شــود ولــی فضای نگهداری مناســب نبود،
آیا نباید انبارها اقدامی انجام دهند ،توضیح داد:
اگــر فضــا و امکانــات الزم بــرای نگهــداری کاال به
تشخیص گمرک مناســب باشد ،آنگاه طبق ماده
 ۱۹قانــون امور گمرکی مجوز تخلیه برای انبارهای
عمومی صادر و کاال جهت نگهداری در اختیار آن
قرار میگیرد اما اگر الزامات و بسترهای ذکر شده
وجود نداشــته باشــد ،گمرک تبصره یک ماده ۲۴
قانــون امور گمرکی را اعمال میکند که براســاس
آن ،درصورتی که زیرســاخت الزم برای نگهداری
کاالی فاسدشدنی و کاالیی که نگهداری آن هزینه
اضافــی ایجاد میکنــد ،در انبارهای گمرکی وجود
نداشــته باشــد ،بایــد بالفاصلــه پــس از تخلیــه و
تحویــل ،ترخیــص یا با مســئولیت صاحــب کاال و
نظــارت گمرک به انبار مناســب منتقل شــود .در
غیــر این صورت مرجــع تحویلگیرنــده هیچگونه
مســئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن کاال ندارد
و گمرک مقررات متروکه را اعمال میکند.

ذوقــی در پاســخ بــه اینکــه آیــا اظهارات شــما
در رابطــه بــا مفــاد قانونــی بــه معنی این نیســت
کــه انبارهــا معتقــد بــه ایــن هســتند کــه ماجرای
برنجهــای گمرک زاهدان در شــرایط بســیار ویژه
اتفــاق افتــاده و مســئولیتی نخواهیــد پذیرفــت؟
گفــت :در رابطه بــا ماجــرای زاهــدان نمیگوییم
کــه انبارهــای عمومــی هیــچ تقصیــری ندارنــد یا
اینکه همه مقصرند یا انگشــت اتهام را به سمت
یک ســازمان ببریم .در هر صورت مجموعهای از
دســتگاههای ذیمدخل در امر تجارت هر یک به
نوبــه خود بــا توجه به عملکردی که داشــتهاند در
جریان پیش آمده سهم دارند ،ولی در هر صورت
با تشکیل جلسه مرضیالطرفین و بررسی جریان
و دریافــت توضیــح از ارکان دخیــل در موضــوع،
نحوه عملکرد هر یک از دستگاهها مشخص و اگر
قصوری شــده باشد اعالم خواهد شــد و بر همان
اساس نیز رأی الزماالجرا به تناسب درصد قصور
تعیین شده ،صادر میشود.

ترخیص  ۵ .۱میلیارد دالر
دارو و کاالی اساسی از
مهمترین مرز هوایی کشور

براساس اعالم مدیرکل گمرک فرودگاه
امام خمینی ،تا پایان تیر ماه حدود ۵ .۱
میلیــارد دالر انواع کاالی اساســی و دارو
از طریــق مهمتریــن مــرز هوایی کشــور
ترخیص شده است .به گزارش تسنیم،
ابوالفضــل اکبرپور ،با اشــاره به جزئیات
آمارهای مربوط به عملکرد این گمرک
در  4ماهــه نخســت ســالجاری ،گفت:
طــی ایــن مــدت درآمــد ریالــی گمرک
فــرودگاه امــام خمینــی  2700میلیــارد
تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه
سال قبل رشد بیش از  110درصدی رقم
خورده اســت .این مقام مســئول اضافه
کــرد :تــا پایــان تیر مــاه حــدود  1400تن
کاالی اساسی ،دارو و محصوالت دارویی
از طریــق گمرک فــرودگاه امام خمینی
وارد شده است ،ارزش این اقالم ،حدود
 5 .1میلیارد دالر بوده اســت که نســبت
به پایان تیر ماه ســال گذشــته رشــد 70
درصدی را تجربه کرده است.

افزایش  ۶۰۰درصدی وزن
کاالهای صادراتی از گمرک
چابهار

مدیــرکل گمرک چابهــار با بیــان اینکه
طی چهار ماهه ابتدایی سالجاری ۵۴۳
هزار و  ۲۱۳تن کاالی اساســی وارد کشور
شده اســت ،گفت :در همین بازه زمانی
شاهد افزایش  ۶۳۹درصدی وزن و رشد
 ۹۷درصدی ارزش کاالهای صادر شده
از مبدأ گمرک چابهار بودیم.
توگــو با تســنیم،
قربــان کریمــی در گف 
در خصــوص عملکــرد چهــار ماهه این
گمــرک گفــت :در چهــار ماهــه ابتدایی
ســال  1401در مجموع  287هزار و 145
تــن کاال به ارزش  20میلیــون و  95هزار
و  391دالر از گمرک چابهار صادر شــده
اســت .وی در ادامــه گفت :ایــن رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر
وزنــی  639درصــد و از نظــر ارزش 97
درصد رشد داشته است.
کریمی در خصــوص آمار مربوط به
واردات کاال از گمــرک چابهار گفت:
در چهــار ماهــه ابتــدای ســال 556
هــزار و  623تــن کاال بــه ارزش 428
میلیــون و  424هــزار و  669دالر از
طریــق این گمرک وارد کشــور شــده
که نســبت به سال گذشته  21درصد
رشــد وزنی و  72درصد رشــد ارزش
داشته است.

