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دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد:
 پافشاری عراق به دریافت 

گاز و برق از ایران

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به 
نیاز عراق به برق و گاز ایران، هرچه آمریکا فشار آورد، 
معافیت یک ماهه داد و اصرار کرد، مقامات این کشور 
نپذیرفتند و اعالم کردند در صورت قطع واردات گاز و 
برق از ایران دچار مشکل سیاسی- امنیتی می شوند، 
بنابراین ایاالت متحده مجبور شد چشم پوشی کند. 
حمید حسینی در گفت وگو با ایلنا، درباره معافیت 
عراق از تحریم های واشــنگتن علیه ایران در زمینه 
انرژی گفت: معافیت عــراق در زمینه صادرات گاز و 
برق است و امکان تبادل پولی هم به دینار فراهم شده 
اســت. وی افزود: عراق یکی از مهمترین بازارهای 
بخش برق و گاز ما است، حدود 1500 مگاوت برق به 
این کشور صادر می کنیم که امکان افزایش این رقم را 
داریم. در زمینه گاز هم از 18 میلیون متر مکعب شروع 
کرده و اکنون روزانه 38 میلیون متر مکعب به بغداد و 
بصره ارسال می شود که همه این گاز صرف سوخت 
نیروگاه های عراق می شود. دبیر اتاق بازرگانی ایران و 
عراق تصریح کرد: عراق اخیرا اعالم کرده کال حدود 
10 هزار مگاوات برق در این کشور موجود است که از 
این میزان 1500 مگاوات را از ایران دریافت می کند، 
و 2500 مگاوات نیز از محل واردات گاز از ایران، برق 
تولید می کند، این در حالی است که حدود 30 هزار 
مگاوات برق نیاز دارد تا نیاز مردم و صنعت را برطرف 
کند، این خالء باعث شده شهرهای این کشور فقط 8 

ساعت در شبانه روز برق داشته باشند.
    

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
بخشودگی و تقسیط مالیات 

واحدهای تولیدی
معاون ســازمان امور مالیاتی بخشــودگی 
حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط 
بدهی های مالیاتی و حذف مجوزهای زاید را از 
جمله برنامه های استراتژیک سازمان امور مالیاتی 
برای جلوگیری از افزایش فشــار بر واحدهای 
تولیدی در سال سخت اقتصاد برشمرد. به گزارش 
ایسنا، مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه ای 
است که احتماالً فشارهای هزینه ای و درآمدی 
بر بودجه دولت بیشتر از سال های قبل باشد و با 
توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد 
از صادرات نفت، »مالیات«  است، احتماالً تمرکز و 
فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد. این 
مساله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی 
را بیشــتر خواهد کرد، چراکه بــه امور مالیاتی 
نمی توان به عنوان یک منبع درآمدی صرف مانند 
نفت نگاه کرد. در شرایطی که به گفته بسیاری از 
کارشناسان، شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم 
است و بســیاری از بنگاه های تولیدی با شرایط 
سختی درگیر هستند به نظر می رسد سازمان 
امور مالیاتی هم باید در سیاست های مالیاتی خود 
تجدیدنظر کند و در سال سخت اقتصاد تمرکز 
خود را به سمت اخذ مالیات بیشتر از غیر مولدها 

که کمترین سود را برای اقتصاد دارند، ببرد.
    

 قیمت سیب زمینی 
تا هفته آینده کاهش می یابد

رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار 
تهران گفت: با عرضه ســیب زمینــی گرگان تا 
هفته آینده، کمبود این محصول در بازار برطرف 
و قیمت ها کاهش می یابد. این درحالی است که 
در دو تا سه هفته اخیر قیمت  هر کیلوگرم سیب 
زمینی نو طبق نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره 
بار تهران بین ۴000 تا ۶000 تومــان و در بازار   
8000 تومان نیز  رســیده بود. اسداهلل کارگر در 
گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر سیب زمینی 
نو مورد نیاز کشــور از استان های جنوبی تامین 
می شود که بازار را به شکل کامل پوشش نداده اما 
با ورود سیب زمینی از گرگان قیمت این محصول 
بزودی متعادل می شود. به گفته وی، عدم ثبات 
قیمت در محصوالت کشاورزی ناشی از نوسان 
میزان تولید در فصول مختلــف، وضعیت آب و 
هوایی و شرایط تولید است که در نرخ گذاری این 

محصوالت تاثیر بسزایی دارد.

خبر اقتصادی
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سارا جم
با انحصاری شــدن بازار واردات 
کاغذ و ملزومات صنعت چاپ، حاال 
صاحبان این صنعــت که روزگاری 
واردات کاغذ و زینک و مواد مصرفی 
چاپ را به راحتی انجام می دادند از 
این چرخه کنار گذاشــته شده اند و 
می گویند »تاجر برای واردات کاغذ 
و زینک باید از مجرایــی ورود کند 
که مانند هفت خوان رســتم است و 
هرکسی توانست از آن سالم بیرون 

بیاید، التاری اش برنده است!« 
عملکرد کارگــروه کاغذ و زینک 
در ماه های اخیر با انتقادهای فراوانی 
چه از ســوی اتحادیه لیتوگرافان و 
کانون های تبلیغاتی تهران و چه از 
سوی چاپخانه داران و واردکنندگان 
کاغــذ و زینک مواجه بوده اســت. 
انتقاداتی که نوک تیــز پیکان را به 
سمت دولت نشانه رفته و از دخالت 
دولــت در انحصاری کــردن بازار 
واردات و نظارت ضعیفش بر توزیع 

اقالم وارد شده، شکایت دارد.
 کارگروه کاغذ 

شکست خورده است
مدیر »چاپ نــاب نقش« درباره 
کارگروه کاغذی که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تشــکیل داده نظر 
خوبی ندارد و به ایلنا می گوید: »این 
کارگروه از نظر من شکست خورده 
است؛ چون عملکردش در این مدت 

مشخص است.«
سعید کالری ادامه می دهد: »با 
وجود عملکرد بدی که این کارگروه 
داشته می بینیم که کماکان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تصمیمات 
آن را مبنای اجــرای خود در بحث 

کاغذ قرار می دهد.«
مدیر »چاپ ناب نقش« تصریح 
می کنــد: »آنچه که مــا، به عنوان 
فعالین صنعت چاپ به آن معترضیم 
این است که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، ما را نمی بینــد و فقط به 
ناشــران نظر دارد و کاغذ را به آنها 

می دهد. درحالی که چاپ کتاب در 
صنعت و بازار چاپ تنها ســه درصد 
از کل بــازار را به خــود اختصاص 
می دهد که ســهم ناچیزی اســت؛ 
اما وقتی ارشــاد کاغــذ وارداتی را 
بــه آنهــا اختصــاص می دهــد، 
 باعث می شــود بــازار به طورکلی 

بهم بخورد.«
کالری با تاکید بــر اینکه دولت 
از ابتدا نبایــد ارز ۴200 تومانی به 
واردات کاغــذ اختصــاص می داد، 
می گوید: »مــن می گویم تاجر باید 
وارد بــازار شــود؛ او وارد کند، من 
چاپخانــه دار از او کاغــذ را بخرم و 
هرکسی سر جای خودش قرار بگیرد. 
اما کاری که االن دولــت کرده این 
است که ساختار بازار را بهم ریخته 
اســت. من به عنوان فعــال صنعت 
چاپ می گویــم احتیاجــی به ارز 
۴200 تومانی نداریــم و نباید آن را 
بدهند چون منشا فساد است و هیچ 
سودی برای چاپخانه ندارد. اگر ارز 
۴200 تومانی اختصــاص ندهند، 
نیازی بــه خیلی چیزهــای دیگر 
نیست. اما حاال که دارند این پروسه 
را انجام می دهند، دســت کم بر آن 

نظارت کنند.«
کالری همچنین درباره محدود 
شدن فعالیت تاجران تخصصی که 
نتیجه اش آشــفتگی کنونــی بازار 
چاپ و نشر است، به ایلنا می گوید: 
»ما درخواست داشتیم این سهمیه 

کاغذ وارداتی را نه به ناشــران بلکه 
بــه چاپخانه ها بدهند. یــا حتی به 
چاپخانه هم ندهنــد، بلکه کار را به 
تاجر بســپارند تا از مبــدا تا مقصد 
را به عهــده بگیرد؛ چراکــه کاغذ، 
بحث و گســتره وسیع و جنس های 
متنوعی دارد که به شاخه های زیادی 
تقسیم می شود و تاجر در هر بخش 
مثل مقــوا و گالســه و کاغذ تحریر 
و... تخصصــی کار می کنــد. وقتی 
این تاجر تخصصی کنار گذاشــته 

می شود و دولت درحالی که تخصص 
و برنامه ای هم ندارد خود به عنوان 
بزرگترین تاجر وارد عمل می شــود 
دالر ۴200 تومانــی اش را به چند 
تاجر نورچشــمی می دهد؛ نتیجه 

جز گرانی بیشتر بازار نخواهد بود.«
۴۰ تا ۵۰ درصد چاپخانه  ها 

تعطیل شده اند
یکی از مشکالت کنونی صنعت 
چــاپ و نشــر، ورود چاپخانه های 
دولتی به این صنعت است مشکلی 
که موجــب رکــود بــازار صنعت 
چاپ و نشــر و تعطیلی بســیاری 
از چاپخانه هــای خصوصی شــده 
اســت. به گفته فعاالن این عرصه، 
به طور متوســط، از 5 ماشــین یک 
چاپخانه ۴ مــورد آن از خط تولید 
کنار رفته و چاپخانه هــا در تامین 
هزینه های جاری خــود مانده اند. 
همین موضوع باعث شــده با ۴0 تا 
50 درصــد تعطیلــی چاپخانه ها و 
کم شدن ســاعت کاری آنها مواجه 
شویم؛ هرچند با این شرایط، برخی 
که امید بیشــتری دارنــد، هنوز به 
کار ادامــه می دهنــد و برخــی به 
بن بست کامل رســیده اند. روندی 
که سرنوشتی جز توفانی بزرگ برای 
 صنعت چاپ و نشــر کشــور در پی 

نخواهد داشت.
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه 
لیتوگرافــان و کانون های تبلیغاتی 
تهران، در این مورد می گوید: »اوال 
اینکه بــا ارز دولتی و پول بیت المال 
چاپخانه های مجهــز راه می اندازند 
و رقیب بخش خصوصی می شوند. 
دوم اینکه خودشان جنس مستقیم 
وارد می کنند، امــا چاپخانه داران 
نمی توانند. و مورد ســوم اینکه در 
ارتباط با توزیع کاغذ، سرچشمه را 
خودشــان گرفته اند و به کسانی که 
خودشان می خواهند ارز می دهند 
و بر خروجی هیچ نظارتی نمی کنند. 
چند موردی که ورود کرده اند مقدار 
کمی کاغذ را توزیع کــرده و مابقی 
آزاد عرضه شده و هیچ نظارتی وجود 

ندارد.«
سیستم توزیع ناعادالنه است 

و نظارتی وجود ندارد
فعاالن صنعت چــاپ می گویند 
مشــکل کنونی این صنعت از ابتدا 
اختصــاص ارز ۴200 تومانی برای 
واردات کاغــذ بوده اســت؛ کاغذ 
توســط افراد خاص و تحت نظارت 
دولت وارد می شود و چون آنها تنها 
واردکنندگان این بــازار انحصاری 
هســتند، به هر قیمتــی بخواهند 
می فروشند و همین باعث باال رفتن 

قیمت می شود. 
بــه اعتقــاد چاپخانــه داران و 
واردکننــدگان کاغــذ و زینــک، 
سیستم توزیع ناعادالنه کار می کند 
و اصــال نظارتــی روی توزیع کاغذ 
وجود ندارد و همین باعث می شود 
واردکننده هر قیمتــی می خواهد 
برای کاالی وارداتی اش تعیین کند. 
اختالف قیمتی بین بــازار موجود 
و کاغــذ وارداتی اســت کــه باعث 
می شــود کاغذ از یک چرخه عبور 
 کند و به قیمت موردنظر واردکننده

 به فروش برسد.
محمــود ذوالفقــاری، مدیــر 
مجموعه چاپخانه های خجســته، 
هم که خــود از واردکننده های این 
صنعت اســت، بر این مساله تاکید 
داشته و خاطرنشــان می کند: »در 
۹ماه گذشته شاهد بوده ایم که رسما 

در کار تجار، کارشکنی شده است. 
مــن خــودم همیشــه بخش 
عمده ای از نیازهایم را وارد کرده ام؛ 
اما االن بیــش از ۶-۷ مورد دارم که 
بیش از هشــت ماه است در گمرک 
مانــده؛ از ماشــین آالت گرفته تا 

مواد اولیه. 
چندین بــار این مســیر را رفته 
و آمــده ام اما یــا ثبت ســفارش یا 
تخصیص باطل شده یا سیستم تغییر 
کرده و یکی از چند مجوز باطل شده 
و دوباره از نو سراغ دریافت مجوزهای 
اتحادیه صنفی و صمت و... رفته ام. 
درحالی که این پروســه هیچ وقت 
در مــدت دو ماه جمع نمی شــود و 
اگر یکی از آنها مــدت دو ماهه اش 
می گذشــت بایــد از ابتدا شــروع 
می کردی. وقتی ســوال می کردیم 
می گفتند به ما گفته انــد این طور 
 عمل کنید؛ یعنــی به نوعی اختالل 

در کار واردات.«

فعاالن صنعت چاپ ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه کاغذ:

ارز ۴۲۰۰ تومانی، منشأ گرانی و فساد شد

رئیس اتحادیه لیتوگرافان: 
در ارتباط با توزیع کاغذ، 

سرچشمه را خودشان 
گرفته اند و به کسانی که 

خودشان می خواهند ارز 
می دهند و بر خروجی هیچ 

نظارتی نمی کنند. چند 
موردی که ورود کرده اند 

مقدار کمی کاغذ را توزیع 
کرده و مابقی آزاد عرضه 

شده است

مدیر مجموعه چاپخانه های 
خجسته: رسما در کار تجار، 

کارشکنی شده است. 
من خودم همیشه بخش 

عمده ای از نیازهایم را وارد 
 کرده ام؛ اما االن بیش 

از ۶-۷ مورد دارم که بیش 
از هشت ماه است در گمرک 
مانده؛ از ماشین آالت گرفته 

تا مواد اولیه

مدیر چاپ ناب نقش: با 
وجود عملکرد بدی که 
کارگروه کاغذ داشته 

می بینیم که کماکان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

تصمیمات آن را مبنای 
اجرای خود در بحث کاغذ 

قرار می دهد

گفت وگو

پدیده رکــود تورمی یکــی از معضالت 
اقتصادی اســت که می تواند از طریق تحت 
تاثیر قــرار دادن متغیرهــای مهمی مانند 
افزایش بیــکاری و کاهش رشــد اقتصادی 
مشــکالت جدی بر عملکرد اقتصادی یک 
کشور داشته باشد. اما نکته مهم و مشکل این 
پدیده اقتصادی سیاست گذاری برای خروج 
از این وضعیت اســت چون سیاســت هایی 
که به کاهش تورم منجر می شــوند، تشدید 
رکــود را بــه دنبــال می آورنــد و آن هایی 
 که به مبارزه بــا رکود و بیــکاری می روند، 

پیامد تورمی دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، برخی 
اقتصاددان برای مقابله با شرایط رکود تورمی 
اجرای بسته سیاستی را پیشنهاد کرده و بعضا 
نیز قربانی کردن یکی برای مقابله با دیگری 
را توصیــه می کنند. برای نمونــه در برخی 
کشورها ابتدا سعی می شود با سیاست های 
اقتصادی مالــی و پولی متناســب رکود را 

برطرف کرد، هرچند ممکن است با تاثیرات 
تورمی نیز همراه باشد و پس از برطرف شدن 
رکود به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنند.

بســیاری از اقتصاددانان سال ۹۷ را سال 
نوسانات ارزی و تشدید تورم ارزیابی کردند 
که براساس آن سال جاری نیز با یک نرخ تورم 
افزایشــی تا حدود 30 درصد مواجه خواهد 
شد اما اثرگذاری آن نســبت به جهش های 
تورمی و نوســانات ارزی سال گذشته کمتر 
خواهد بود زیرا حباب هــای قیمتی در حال 

تخلیه شدن است.
علت کاهش رشد تورم در سال جاری رکود 
احتمالی است که به عنوان یکی از مهمترین 
چالش های اقتصادی از آن یاد می شود. رکود 
تورمی در صورت تداوم کاهش قابل توجه نرخ 
رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد که این امر 
در جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
بسیار تاثیرگذار است، چراکه در شرایط رکود 

سرمایه گذاری بسیار آسیب پذیر می شود.

براین اساس شــیوه حکمرانی و ساختار 
قدرت می تواند در مســیر تعامــل با بخش 
خصوصی و دریافت دیدگاه های کارشناسی 
از پدیده شوم و مخرب رکود تورمی پیشگیری 
کنــد. برخــی از دیدگاه های کارشناســی 
می گویند به واسطه تحریم ها محدودیت های 
تجاری ایران در صادرات محصوالت نفتی و 
غیرنفتی و همچنین واردات افزایش می یابد 
که این موضوع در جای خود شــوک منفی 
جدیدی را به  اقتصاد تحمیــل خواهد کرد 
که خروجی آن نیز گسترش فقر خواهد بود. 

سلوا دمیر آلپ در گفت وگو با ایلنا در مورد 
راهکار مقابله با پدیده رکودتورمی گفت: قبل 

از هــر کاری باید 
منشــا و دلیل این 
پدیده را بررسی 
کرد و چون دالیل 

متفاوتی می تواند 
داشته باشد پس درمان 

آن نیز متفاوت خواهد بــود. مثال در ترکیه 
رکود اقتصادی که با تــورم همراه بود تا حد 
زیادی ناشی از شوک  قیمتی و کاهش اعتماد 

به نفس در موضوع استقالل نهادها بود.

وی ادامــه داد: به همین دلیــل باید در 
اولیــن مرحله در راســتای حفظ شــرایط 
موجود از طریق سیاســت های پولی و مالی 
انقباضــی حرکت کرد و از ایــن جهت عدم 
کاهش نــرخ بهره توســط بانــک مرکزی 
 ترکیه پــس از ماه آگوســت را می توان یک 

اقدام مثبت دانست.
این کارشناس اقتصاد پولی تصریح کرد: 
بنابراین با پایبندی به سیاســت های مالی 
و پولی انقباضی و عدم انحراف از مکانیســم 
بازار می توان انتظارات تورمی و حق بیمه را 
کاهش داد و از طریق کاهش نرخ بهره از رشد 

اقتصادی حمایت کرد.
دمیر آلپ در مورد اســتقالل بانک 
مرکــزی در اجرای این سیاســت ها 
گفت: در رکود تورمی با منشا شوک 
قیمتی یک بانک مرکزی مســتقل 
می تواند نــرخ بهــره را افزایش دهد 
که این می تواند بــر روی تورم موجود 
نیز موثــر باشــد. بنابراین اگــر بانک 
مرکزی مســتقل نباشــد افزایش نرخ 
بهره در شــرایط رکود اقتصادی هیچ گاه 
 آســان نخواهد بود و در نتیجه این شوک 

از بین نخواهد رفت.

استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه در گفت وگو با ایلنا:

درمان رکود تورمی بستگی به منشا آن دارد


