صاحب امتیاز و مدیرمسئول :فیروز اسماعیلینژاد

سردبیر :ایرج گلشنی

عضو انجمن صنفی روزنامههای غیر دولتی

قائم مقام مدیر مسئول :امید عباسی

چاپ :کارگر

عضو انجمن مدیران نشریات ایران

زیر نظر شورای سیاست گذاری

توزیع :کارو کارگر

عضو تعاونی مطبوعات کشور

پست الکترونیکی روزنامه (:)E-MAIL

Eghtesadsaramad@gmail.com
نشانیسایتEghtesadsaramad.ir :
کدپستی روزنامه اقتصاد سرآمد۱۵۵۱۷۱۶۱۱۸ :

دفتر مرکزی:سهروردی شمالی بین بهشتی
و هویزه پالک  ۴۵۶واحد ۳
تلفن 021 - 88769227 :تلفکس021 - 88769227 :
سازمان آگهی ها09198543996 :

شعارسال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»

شنبه2مهر  - 1401شماره 1459

بین الملل

وابستگی کشور به دالر کاهش می یابد؟

ضرورتایجادارتباطدوسویهتجاریباکشورهایعضوشانگهای
گروه تجارت بین الملل  -جمعه گذشــته
( ۲۵شهریورماه امسال) با سفر سید ابراهیم
رییســی ،رییس جمهور به شــهر دوشنبه
پایتخت تاجیکســتان برای شرکت در اجالس سران
سازمان همکاریهای شانگهای ،اعضای این سازمان
با عضویت دایمی ایــران موافقت کردند.ســازمان
همکاریهای شانگهای شامل کشــورهای روسیه،
چین ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان،
پاکستان ،هند و ایران است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،هیبت الــه اصولی ،نایب
رییس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایران با
بیان اینکه عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای
باعث کاهش وابستگی کشور به دالر و یورو خواهد
شــد ،به ایرنا گفت :با بهرهمندی از روابط سیاسی و
اقتصادی با کشــورهای عضو سازمان همکاریهای
شــانگهای ،دروازهای بزرگ برای تحول در اقتصاد
ایران باز میشود.
در خصــوص عضویت دایمــی ایران در ســازمان
همکاریهای شانگهای ،اظهار داشت :یکی از مزایای
این عضویت ،کاهش وابستگی کشور به ارزهای دالر
و یورو اســت که میتواند بر بانکداری کشور تاثیر
مثبتی بگذارد.
وی با اشــاره به بهبود وضعیت ترانزیتی کشــور با
همکاری با اعضای پیمان شــانگهای ،تاکید کرد :در
کنار ایجاد امنیت در همسایگی ایران ،از سوی دیگر بر
توسعه مرزی و گسترش تجاری در این محدوده تاثیر
به سزایی خواهد گذاشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد :عضویت
در سازمان همکاریهای شانگهای ،فصلی جدید برای
روابط بازرگانان باز میکنــد و به همین دلیل اهمیت
قابل توجهی برای فعاالن اقتصادی دارد و باید هرچه
زودتر پیشنهادها در بخش اعمال شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه فعاالن اقتصــادی میتوانند
بهرهبرداریهای بهتری از تجارت خود داشته باشند،
تصریح کرد :با افزایش سطح مبادالت اعضا ،شرایط

برای اعطای تسهیالت فراهم میشــود که میتواند
برای بسیاری از مشکالت اقتصادی و توسعه تجاری
راهگشا باشد.
اصولی با اشــاره به تغییر در تعرفههای تجاری میان
اعضای ســازمان همکاریهای شانگهای ،گفت :هر
مسیری که فصل جدیدی در تجارت کشور به وجود
بیاورد و تحوالت مالی را رقــم بزند موجب تغییر و
بهبود در اقتصاد کشور میشود و میتواند به توسعه
اقتصادی کمک کند.
نایب رییس کمیســیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی
ایران تاکید کرد :هر گشایشــی در شــرایط کنونی،
میتواند در بهبود اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد و این

آغازی جدید برای مبادالت ایجاد کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مزایای همکاری با
اعضای پیمان شــانگهای ،تامین نیاز کاالیی ایران در
بخشهای مختلف است ،اظهار داشت :عضویت در
این سازمان فرصتی اســت تا درهایی که با تحریم بر
روی ایران بسته شدهاند ،بار دیگر بازگشایی شوند و
بر همین اساس باید از این فرصت بهترین و بیشترین
بهرهبرداری را داشته باشیم.
لزوم ایجاد ارتباط دوسویه تجاری با کشورهای
عضو پیمان شانگهای
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
گفت :ایران پس از سپری کردن دوران عضویت ناظر،

به عنوان عضو رسمی ســازمان عضو همکاریهای
شــانگهای پذیرفته شــده و باید بتوانیم یک رابطه
تجاری دوسویه با اعضای این سازمان ایجاد کنیم.
به گــزارش ایرنا ،ایــران روز جمعه گذشــته (۲۵
شــهریورماه) به صورت رسمی به عضویت سازمان
همکاریهای شــانگهای در آمد .سران کشورهای
چین ،روســیه ،هند ،ایران ،ازبکســتان ،قزاقستان،
بالروس ،ترکیه ،آذربایجان ،قرقیزســتان ،پاکستان،
مغولستان ،تاجیکستان و ترکمنستان عضو این نهاد
اقتصادی منطقهای هســتند.در این زمینه ،قائم مقام
دبیرکل خانه صنعــت ،معدن و تجــارت ایران در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :کشورهای

عضو سازمان شــانگهای به منظور تسهیل تجارت،
موافقتنامههــای تعرفه ترجیحی بین خودشــان
تعریف کردهاند«.آرمان خالقی» تاکید کرد :حال که
ایران پس از ســپری کردن دوران عضویت ناظر ،به
عنوان عضو رسمی این ســازمان پذیرفته شده ،باید
بتوانیم یک رابطه تجاری دوســویه بــا اعضای این
پیمان منطقهای ایجاد کنیم.وی یادآور شــد :هرچند
حضور در این سازمان به معنای بازار جدیدی برای
کشــورمان نیســت ،اما باید بتوانیم خطوط جدید
فیمابین خود و دیگر کشــورها ایجــاد و بهویژه با
کاهش تعرفههای گمرکی بتوانیم امکان رقابتپذیری
کاالها و محصوالت ایرانی را بیــش از پیش فراهم
کنیم.خالقی تصریح کرد :آنچه مایه امیدواری است،
با عضویت رســمی ایران در این سازمان منطقهای،
میتوانیم از تعرفههای ترجیحی ،کمکهای تجاری،
ارائه خدمات و فناوریهای موجود در اختیار دیگر
کشورهای عضو استفاده کنیم.
وی با اشاره به اســنادی که با عضویت ایران در این
پیمان منطقهای به امضا رســیده ،بیان داشت :دولت
باید پیگیر اجرایی شــدن این اســناد باشد و بهویژه
بخــش خصوصــی را بهکارگیری کــرده و فعاالن
اقتصادی ،تجاری و تولیدکننــدگان را به هم معرفی
کند تا از قابلیتهای یکدیگر استفاده کنند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
خاطرنشــان کرد :دولت زمینهساز بســتر مناسبات
اقتصادی فیمابین است و اگر قرار است از مواهب
چنین پیمانی بهرهمند شویم ،باید بخش خصوصی را
از امکانات فراهم شده مطلع و آنها را بهکارگیری و
همچنین باید از تجارب همکاریهای موجود که از
قبل وجود داشته به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :با حضور رسمی ایران در این سازمان،
دولت در ادامه باید موانع موجود را از سر راه بردارد
تا بخشهــای خصوصی ایران و دیگر کشــورهای
عضو بتوانند بهتر و راحتتر بایــد یکدیگر ارتباط
داشته باشند.

برگزیده
علیرضا چاغروند در برنامه «در مسیر توسعه» مطرح کرد

سهمریسکتسهیالتصندوقتوسعهبایدمیانبخش
خصوصیبیمهوبانکهاتقسیمشود

معاون کمیســیونها ،مجامع و شوراهای اتاق ایران معتقد اســت تقسیم سهم ریسک
تسهیالت صندوق توســعه ملی میان بخش خصوصی ،بیمه ،بانک و دولت میتواند
زمینه بازگشــت مناسب این تســهیالت را فراهم کند.معاون کمیســیونها ،مجامع و
شــوراهای اتاق ایران گفت :شوکهای ارزی وارد شده در ســالهای اخیر و همچنین
قیمت گذاری دستوری برای برخی محصوالت ،شرایطی ایجاد کرده است که بسیاری
از فعاالن اقتصادی برای بازگرداندن تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی با مشکالت
جدی مواجه هستند.به گزارش اقتصادسرآمد ،علیرضا چاغروند با حضور در برنامه «در
مسیر توسعه» که پیرامون آسیبشناسی تحقق اهداف توسعهای صندوق توسعه ملی بود
با اشاره به برخی اثرات تورمی تسهیالت این صندوق بیان کرد :اگر با مشکالت فعلی
در فروش نفت مواجه نبوده و واقع ًا درآمد نفتی درست داشتیم برای جلوگیری از اثرات
تورمی ورود آن به بازار کشور باید یا آن را در خارج از کشور سرمایهگذاری میکردیم
و یا با واردات تکنولوژیهای پیشرفته و هایتک اثرات تورمی آن را کاهش میدادیم.
او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با هدف انتقال درآمدهای نفتی به نسل آینده و تبدیل
آن به ثروتهای ماندگار تشکیل شده ادامه داد :شکلگیری صندوق توسعه ملی بر پایه

درآمدهای نفتی است و طبیعی است که وقتی فروش نفت کشور با چالش مواجه شود
درآمد این صندوق هم با مشکل مواجه خواهد شد و بنابراین نقشآفرینی آن هم در مسیر
توسعه با موانعی همراه خواهد شد.
چاغروند با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی عالوه بر اهداف توسعهای باید به موضوع
کاهش تالطمهای ارزی نیز توجه کند گفت :این امر نیز جز وظایف صندوق است .به
اعتقاد من با تقسیم سهم ریسک ناشی از تسهیالت ارزی صندوق بین اعضا یعنی بخش
خصوصی ،بیمه ،بانک و دولت میتوان زمینه بازگشــت مناســبتر این تسهیالت را
فراهم کرد.
او با بیان اینکه بانکها خود را بنگاههای اقتصادی میبینند تأکید کرد :یک بنگاه اقتصادی
به دنبال این است که در سرمایهگذاریهای خود هرچه کمتر ریسک داشته باشد .با این
رویکرد ،بانکها نیز به دنبال سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ و کم ریسک هستند.
به همین دلیل در حال حاضر  75درصد وامهای بانکی به شرکتهای بزرگ اختصاص
یافته و کمتر از  30درصد این منابع به ســمت نقاط کمتر توسعهیافته رفته است .برای
دستیابی به توسعه این رویکرد نیازمند تغییر است.
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لزوم ایجاد ارتباط دوسویه تجاری
با کشورهای عضو پیمان شانگهای

قائم مقام دبیرکل خانه صنعــت ،معدن و تجارت ایران
گفت :ایران پس از سپری کردن دوران عضویت ناظر ،به
عنوان عضو رسمی سازمان عضو همکاریهای شانگهای
پذیرفته شــده و باید بتوانیم یک رابطه تجاری دوسویه
با اعضای این ســازمان ایجاد کنیم.بــه گزارش اقتصاد
ســرآمد ،آرمان خالقی افزود :کشورهای عضو سازمان
شانگهای به منظور تســهیل تجارت ،موافقتنامههای
تعرفه ترجیحی بین خودشــان تعریف کردهاند«.آرمان
خالقی» تاکید کرد :حال که ایران پس از ســپری کردن
دوران عضویت ناظر ،به عنوان عضو رسمی این سازمان
پذیرفته شده ،باید بتوانیم یک رابطه تجاری دوسویه با
اعضای این پیمان منطقهای ایجاد کنیم.وی یادآور شد:
هرچند حضور در این ســازمان به معنای بازار جدیدی
برای کشورمان نیســت ،اما باید بتوانیم خطوط جدید
فیمابین خود و دیگر کشورها ایجاد و بهویژه با کاهش
تعرفههای گمرکی بتوانیم امکان رقابتپذیری کاالها و
محصوالت ایرانی را بیش از پیــش فراهم کنیم.خالقی
تصریح کــرد :آنچه مایه امیدواری اســت ،با عضویت
رســمی ایران در این ســازمان منطقهای ،میتوانیم از
تعرفههای ترجیحی ،کمکهای تجاری ،ارائه خدمات
و فناوریهای موجود در اختیار دیگر کشورهای عضو
استفاده کنیم.وی با اشاره به اسنادی که با عضویت ایران
در این پیمان منطقهای به امضا رسیده ،بیان داشت :دولت
باید پیگیر اجرایی شدن این اسناد باشد و بهویژه بخش
خصوصی را بهکارگیری کرده و فعاالن اقتصادی ،تجاری
و تولیدکنندگان را به هم معرفی کنــد تا از قابلیتهای
یکدیگر اســتفاده کنند.قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،
معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد :دولت زمینهساز
بستر مناسبات اقتصادی فیمابین است و اگر قرار است
از مواهب چنین پیمانــی بهرهمند شــویم ،باید بخش
خصوصی را از امکانات فراهم شــده مطلــع و آنها را
بهکارگیری و همچنین باید از تجــارب همکاریهای
موجود که از قبل وجود داشته به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :با حضور رســمی ایران در این سازمان،
دولت در ادامه باید موانع موجود را از ســر راه بردارد
تا بخشهای خصوصی ایران و دیگر کشورهای عضو
بتوانند بهتر و راحتتر باید یکدیگر ارتباط داشته باشند

افزایش حداقل 100درصدی تعرفه های
صادراتی محصوالت آب بر

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی
گفت :تعرفههای صادراتی محصــوالت جالیزی نهایت َا
تا دو هفته دیگر اعالم میشــود و حداقل  ۱۰۰درصد
افزایش تعرفهای بــرای محصوالت آب بــر خواهیم
داشت.به گزارش اقتصاد ســرآمد ،قربانی معاون برنامه
ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در میز اقتصاد در
واکنش به این موضوع که تا پایان شهریور باید تعرفههای
صادراتی محصوالت کشاورزی اعالم میشد ،گفت :در
قانون هیچ اشارهای به اعالم تعرفههای صادراتی در اول
مهر ماه نشده است اما تعرفههای صادراتی محصوالت
آب بر نهایت َا تا دو هفته دیگر اعالم میشود.قربانی درباره
میزان افزایش تعرفههــای صادراتی محصوالت آب بر
هم گفت :حداقل  100درصد افزایش تعرفهای خواهیم
داشــت.قربانی افزود 2 :محدودیت در رابطه با تعرفه
وجود دارد .محدودیت در وضع ابعاد فیزیکی و دیگری
در مراودات بین المللی .در رابطه با برخی کشورها باید
تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظیم کنیم.

آگهي تملك اراضي (نوبت اول)
به اطالع میرساند شركت آب
و فاضالب استان همدان در
صدد تملك اراضي مشــخص
شده در نقشــه  ۳حلقه چاه
و مســیر خط انتقال واقع در
روســتاي آق حصار از توابع
شهرستان همدان ( از طریق
اعمال مــاده  9الیحه قانوني
تملــك اراضــي) میباشــد.
لــذا بدینوســیله از تمامي
مالكیــن و صاحبــان حقوق
عرصــه و اعیاني مشــخص
شــده دعوت میگــردد ظرف
مهلت یكماه از تاریخ انتشــار
ایــن اطالعیه ضمــن معرفي
كارشناس رسمي دادگستري
با در دســت داشتن اسناد و
مدارك مالكیت خود به دفتر
حقوقي شركت آب و فاضالب
اســتان همدان به نشــاني:
بلوار شهردري میدان بیمه ،
شركت آب و فاضالب استان
همدان مراجعه نمایند.
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