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اقتصاد

چهارشنبه  19دی 1397
شماره 2394

اخبار
با اشاره به اقدامات دولت برای تامین کاالهای اساسی؛

نوبخت :فروش کاالهای اساسی به نرخ
ارز آزاد غیرقابل قبول است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :اینکه ارز ۴۲۰۰
تومانی برای کاالهای اساسی اختصاص یابد اما فروشندگان،
نرخ ارز در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند ،غیرقابل
قبول است و نظارتها در این حوزه تشدید میشود.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اقدامات دولت برای
تامین کاالهای اساسی مردم ،گفت :دلیل اینکه از ۲۱
میلیارد دالر منابع ارزی سال آتی ۱۴ ،میلیارد دالر با
ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساسی
و خوراکی منظور شده این است که اگر قیمت ارز هر نوع
نوسانی داشته باشد ،زندگی و مایحتاج مردم از نوسانات ارز
جدا شود .رییس سازمان برنامه و بودجه ،افزود :پیشبینی
میشود ارز با نوسان قابل توجهی روبرو نشود ،چرا که بانک
مرکزی اقداماتی انجام داده و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد
کرده است .نوبخت در ادامه با بیان اینکه ارز هر قیمتی پیدا
کند قیمت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم تغییر نمییابد،
ادامه داد :گالیه مردم درباره گرانفروشیها را شنیده ام ،اما
قیمت ارز کاالهای اساسی  ۴هزار و  ۲۰۰تومان است ،لذا
اگر ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی اختصاص یابد و فروشندگان
در محاسبه با مردم بازار آزاد و یا قیمتهای دیگر را لحاظ
کنند ،از طریق تشدید نظارت و دقت در توزیع به این
موضوع رسیدگی میشود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ،تصریح کرد :ساز و کار
الزم برای کنترل بازار از طریق سازمانهای نظارتی تقویت
میشود تا کنترل دقیق بر بازار کاالهای اساسی اعمال شود
و نباید اینگونه باشد که از یک سو ارز ارزان اختصاص یابد
و از سوی دیگر کاالی گران به دست مردم برسد.

منطقه آزاد تجاری ایران و پاکستان
گشوده میشود

در نشست مشترک سرکنسول جمهوری اسالمی
ایران و سر وزیر ایالت بلوچستان اعالم شد که منطقه آزاد
تجاری بین ایران و پاکستان در مرز میرجاوه تا چند روز
دیگر بازگشایی میشود و این روابط اقتصادی دو کشور
را افزایش خواهد داد .محمد رفیعی سرکنسول جمهوری
اسالمی ایران اعالم کرد که طی چند روز آینده منطقه آزاد
تجاری بین ایران و پاکستان در میرجاوه افتتاح میشود و
ایران سوخت با قیمت ارزان به پاکستان میفروشد.
این اظهارات پس از نشست جمال کمال خان سر
وزیر ایالت بلوچستان و سرکنسول جمهوری اسالمی ایران
مطرح شد .این دو مقام مسئول ایران و پاکستان موافقت
کردند که مبادالت تجاری دو کشور به طور مستقیم به نفع
شهروندان خواهد بود و باعث میشود که رشد تجاری دو
کشور به  ۵میلیارد دالر برسد.
آنها همچنین تأکید کردند که تجارت بین پاکستان و
ایران از طریق منطقه اقتصادی روابط اقتصادی دو جانبه را
نیز تقویت خواهد کرد« .کمال» با بیان اینکه ناآرامیهای
منطقه تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران و پاکستان
گذاشته است ،گفت :امروزه روابط دو کشور به تجارت و
روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بستگی دارد  ،گفت:
روابط دو کشور ایران و پاکستان میتواند عاملی برای
تقویت فعالیتهای اقتصادی باشد.
کمال همچنین گفت :دولت این کشور اقداماتی را
برای تقویت روابط تجاری با ایران اجرا کرده است.
وی همچنین تأکید کرد که تجارت مرزی و بدون
مالیات ایران و پاکستان روابط اقتصادی دو کشور را تقویت
خواهد کرد و کنسولگری پاکستان اقدامات امنیتی را برای
زائران این کشور به ایران انجام داده است.
رفیعی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران هم با بیان
اینکه بلوچستان یک پل ارتباطی قوی بین دو کشور است،
گفت:دو ملت دههها است که روابط اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی دارند بنابراین دولت ایران همواره اهمیت این
روابط را با پاکستان درک میکند.

تامین نیاز وارداتی سیمان از ارز
صادراتی در دستورکار است

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت :براساس پیگیری های این وزارتخانه تامین
نیازهای وارداتی صنعت سیمان از محل ارز حاصل از
صادرات آنها در دستور کار قرار گرفته است.
جعفر سرقینی دیروز سهشنبه در آیین افتتاح
دهمین نمایشگاه صنعت سیمان و صنایع وابسته در محل
نمایشگاه های بوستان گفت و گو ،افزود :تحقق این مهم
همچنین برای صنعت فوالد نیز پیگیری می شود.
وی گفت :اقتصاد مقاومتی همواره با معدن و صنایع
معدنی عجین بوده و در دور گذشته تحریمها و تحریمهای
فعلی این بخش کمترین آسیب را دیده است.
سرقینی اظهار داشت :اکنون صادرات و تهیه مواد
اولیه و قطعات مورد نیاز در بخش معدن وصنایع معدنی
دشوار شده ،اما صنایع معدنی متوقف نشده اند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت آمارهای هشت
ماهه امسال در بخش معدن و صنایع معدنی را نشانه تداوم
تولید در این بخش دانست و گفت  :تولید فوالد در این
مدت  18درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال را به
ثبت رسانده ،اما در تولید سیمان طی دوره یاد شده نیم
درصد کاهش بوجود آمد .وی خاطرنشان کرد :شرایط
سخت کنونی و تحریمها را پشت سر خواهیم گذاشت و
در ادوار گذشته شرایط سخت تر از این را تجربه کرده
ایم .معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار آن شد تا
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به ارائه پیشنهادات
خود برای کاهش و رفع مشکالت در این صنعت بپردازد ،در
عین حال ،هر صنعتی دوران فراز و نشیب دارد ،اما توسعه
کشور بدون تولید سیمان مفهومی ندارد.
به گفته این مقام مسئول ،بازار سیمان ایران گسترده
است و در جاده ها ،بافت های فرسوده شهری ،روستا های
کشور و حجم عظیم پروژه های عمرانی در بخش های
مختلف به سیمان نیاز داریم .وی اظهار داشت :چنانچه
کشور از موضوع تحریمها رهایی پیدا کند ،شرایط صنعت
سیمان نیز بهبود خواهد یافت و بازارهای متنوعی پیش
روی قرار می گیرد.
سرقینی گفت :امروز  29درصد صنعت سیمان متعلق
به بخش خصوصی واقعی است و این مهم که یک تکلیف
قانونی است و قابلیت افزایش دارد  .به گفته وی ،امسال
حداقل  48میلیون تن سیمان در کشور مصرف و 12
میلیون تن آن صادر میشود و با مجموع  60میلیون تن
می توان کماکان به آینده امیدوار بود .سرقینی اظهارداشت:
 10میلیون تن ظرفیت تولید جدید در عرصه سیمان در راه
است و دیر یا زود وارد بازار خواهد شد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛ تعدیل نرخ پایه صادراتی به ۷۰درصد ؛

تدوین بسته جدید اقتصادی در دولت

وزیر اقتصاد گفت :در حال تدوین
بسته ای تحت عنوان «رونق سرمایه گذاری،
افزایش تولید و مدیریت تورم» هستیم.
فرهاد دژپسند عصر دیروز در جلسه
ای با کارآفرینان کشور ،با بیان اینکه ثروت
آفرینی یک افتخار است ،اظهار داشت :آنچه
که محدودیت دارد ،روش خلق ثروت و
کسب درآمد است که باید مطابق با قانون
باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :در
حال تدوین بسته ای تحت عنوان «رونق
سرمایه گذاری ،افزایش تولید و مدیریت
تورم» هستیم در این راستا از کارآفرینان
درخواست می کنم دیدگاه ها و ایدههای
خود را به ما ارائه کنند.
وی در ادامه در پاسخ به گالیه
کارآفرینان در خصوص نرخ پایه صادراتی،
اظهار داشت :تعدیل نرخ پایه نیاز به کار
کارشناسی دارد ،اما تا آن زمان در قالب
معاهده با بانک مرکزی ،گمرک و کارآفرینان
علی الحساب تا  ۷۰درصد ثبت می کنیم و
 ۳۰درصد دیگر بماند تا زمانی که گمرک
عدد نهایی را اعالم کند؛ پس از اعالم عدد
نهایی ،تصمیم گیری می کنیم.
وی در پاسخ به کارآفرینان در رابطه با
وضعیت ناگوار واگذاری ها ،گفت :اگر بند الف

و ب سیاست های اصل  ۴۴قانون اساسی،
اجرا می شد ،خصوصی سازی واقعی شکل
می گرفت که دنیای دیگری است.
دژپسند افزود :ما در دولت می خواهیم
به واگذاری ها سرعت دهیم و میدان را برای
بخش خصوصی واقعی باز کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره
به مالیات ،خطاب به کارآفرینان گفت :می
خواهیم از شما کمک بگیریم که چگونه
فراریان مالیاتی را به تور بیندازیم .ما قصد
اذیت کردن مودیان خوش حساب را نداریم.

وی با بیان اینکه تغییر معافیت های
مالیاتی ،همچون حرکت کردن در میدان
مین است ،ادامه داد :بخشی از معافیت های
مالیاتی همچون کشاورزی ،زراعت ،شرکت
های دانش بنیان و مناطق محروم را نمی
توانیم لغو کنیم ،غیر از این موارد ،شما
پیشنهاد دهید که معافیت کدام بخش را
حذف کنیم.
دژپسند اظهار داشت :منتظر عملیاتی
شدن قانون صندوق مکانیزه فروش در مجلس
هستیم؛ همچنین روز چهارشنبه کار مالیات

بر ارزش افزوده ،در کمیسیون اقتصادی
مجلس نهایی می شود و ما سعی میکنیم
امسال این قانون را به صورت کامل عملیاتی
کنیم ،در این صورت به طور یکپارچه آیین
نامه را اصالح می کنیم.
تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به
دیگر گالیه کارآفرینان ،در رابطه با مشکالت
قطعه سازان ،گفت :در دولت همه به شرایط
قطعه سازان و تامین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی اشراف دارند.
وی افزود :ستاد اقتصادی دولت قصد
سرعت بخشیدن به تامین مالی سرمایه در
گردش واحدهای خوش حساب دارد .شخص
رئیس جمهور تاکید دارد که این مساله با
جدیت دنبال شود.
دژپسند همچنین به اعتراض کارآفرینان
در خصوص عدم تسهیالت دهی بانک ها،
اشاره کرد و گفت :واقعا این گونه نیست که
بانک ها تسهیالت ندهند؛ برخی از بانک ها
 ۱۱۵درصد سپرده هایشان تسهیالت می
دهند .وی افزود :در سال  ۶۵۰ ،۹۶هزار
میلیارد تومان اعطای تسهیالت داشته ایم.
بانک ها می خواهند اهرمی برای توسعه
باشند.

اختصاص ۳۰میلیارد تومان برای کاهش مصرف دخانیات و درمان

براساس گزارش عملکرد بودجه ،در سال  ۹۶حدود
 ۳۰میلیارد تومان برای کاهش مصرف دخانیات و درمان
بیماریهای ناشی از آن پرداخت شد.
براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور باید
 ۱۰۰درصد درآمد حاصل از مالیات محصوالت داخلی و
وارداتی دخانی ،برای پیشگری و درمان بیماریهای ناشی
از استعمال دخانیات و توسعه ورزش به وزارتخانههای
بهداشت و ورزش اختصاص یابد.
در بند ت ماده  ۷۳قانون برنامه ششم توسعه آمده

است :صددرصد ( )100درآمدهای حاصل از اجرای بند
(الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی
مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات،
پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی و درمان
عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب)
ماده ( )69قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  4/12/1393در اختیار
وزارتخانههای ورزش و جوانان ،آموزش و پرورش و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.

عملکرد این بند نشان میدهد :در سال  ،1396درآمد
حاصل از ردیف درآمدی  110515معادل  7578168ریال
بوده و اعتبار تخصیص یافته و پرداختی  299370میلیون
ریال است .در توضیحات اجرای این حکم آمده است :با توجه
به عدم تحقق  27هزار میلیارد تومانی منابع بودجه عمومی
دولت در سال  96و لزوم مدیریت صحیح مصارف بودجه در
پرداخت اعتبارات اجتنابناپذیری همچون حقوق کارکنان،
برخی از احکام از جمله حکم این تبصره به طور کامل محقق
نشده است.

دادستان تهران خبر داد :

بدهی مالیاتی ۲۸هزار میلیاردی دارندگان کارتهای بازرگانی

ادامه از صفحه اول
فروش یک میلیارد و  200میلیون دالر
از طریق کارتهای ملی اجارهای
وی سومین مصداق را سوء استفاده
از کارتهای ملی اجارهای دانست و گفت:
در پروندهای که پلیس در رابطه با خرید و
فروش ارزهای دولتی تشکیل داد ،حداقل
یک میلیارد و  200میلیون دالر با استفاده از
کارتهای ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد
بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در
سامانههای مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت
و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء
استفاده از کارتهای بازرگانی اعالم کرد و
با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در
این زمینه اظهار داشت :یکی از این منافذ
فساد سوء استفاده از کارتهای بازرگانی
توسط متهمان اقتصادی است.
بستن منافذ فساد
از الزامات مبارزه با فساد است
جعفری دولتآبادی با طرح این سؤال
که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید
همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را
تعطیل کرد ،خاطرنشان کرد :مبارزه با فساد،
الزاماتی دارد که یکی از آنها بستن منافذ
فساد است و این در حالی است که در واردات
کاال ،تجارت خارجی ،قاچاق کاال و ارز و نظایر
آن ،نقش افرادی که از کارتهای اجارهای یا
وکالتی سوء استفاده میکنند پر رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت
در جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای
بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود :کارت
بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است
که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با
آن فعالیت میکنند و اهمیت این موضوع
تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت
سفارش کاال میتواند رأسا اقدام نماید.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده
ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و
اظهار داشت :مطابق تحقیقات صورت گرفته
از متهمان این پرونده ،این افراد با استفاده از
کارتهای بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت
سفارش شده و تحت عنوان خدمات داللی
اقدامات مجرمانه خود را انجام میدادند .در
واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی

ندارد و در قالب استفاده از خدمات داللی،
کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد
قرار میدهد و پس از وقوع فساد و تشکیل
پرونده ،اولین کسی که احضار میشود دارنده
کارت بازرگانی است و غالباً ادعا میکنند که
صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری
قرار داده تا کارها را انجام و کاالها را ترخیص
و تحویل دهد .که در واقع ظاهر اقدامات
صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی
با مراجع قضایی
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه روابط
اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش
یابد ،تصریح کرد :نهادهایی همچون اتاق
بازرگانی از طریق ارتباط مناسب با مراجع
قضایی میتوانند نقش مهمی در مبارزه با
فساد ایفا کرده و مشکالت خود را پیگیری
کنند.
وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن
برگزاری جلسه با اعضای اتاق تعاون در
دادستانی تهران از بُعد راهبردی ،برگزاری
این جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر
اعالم کرد و افزود :فساد موضوعی است که
مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاهها
است و اگر بانک مرکزی ،وزارت صمت و
سایر نهادهای مرتبط همکاری نکنند ،مبارزه
با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد
همکاری و هماهنگی نهادهایی مثل اتاق
بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با
اتخاذ رویههای واحد و مطلوب ،زمینه سوء
استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری
حذف شود.
شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با
قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به
طرح مسایل و مشکالت اقتصادی ،از تشکیل
کارگروه مشترک با وزارت دادگستری
خبر داد .وی اعالم کرد :وظیفه اصلی اتاق
بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه کشور
است که در این روند در سال  1390کارگروه
جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای
کسب و کار» (  )1390/11/16ایجاد شد و
دو نهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان
قوه قضاییه و همچنین کمیته موضوع ماده
 12قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه ،دو نفر
از روسای کمیسیونهای مجلس و دو نفر از
دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با
کسب و کار و تشخیص خالءهای قانونی از
وظایف این کمیته است.
شافعی افزود :اتاق بر اساس قانون

صادرات و واردات و آییننامههای منبعث
از آن ،کارتهای بازرگانی را بعد از دریافت
مدارک و تکمیل پرونده صادر میکند و پس
از تایید از سوی وزارت صمت ،به متقاضی
تحویل میشود.
در ادامه جلسه ،اعضای اتاق بازرگانی
و نمایندگان سایر دستگاهها پیشنهاداتی در
این زمینه ارایه کردند.
جعفری دولتآبادی در جمعبندی
مطالب اعالم کرد :هرگاه کشور با مشکالتی
مواجه میشود ،دستگاهها وظیفه بر طرف
کردن آن را متوجه همدیگر میکنند که
اینگونه فرافکنی روش مناسبی نیست.
دادستان تهران با اعالم اینکه سالهای
زیادی است تخلفات کارتهای بازرگانی
مطرح است و مسؤوالن اتاق بازرگانی هم در
این موارد بارها سخن گفتهاند ،به یادداشت
 11دی ماه یکی از روزنامهها به قلم یکی
از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت:
چرا وقتی برای رفع مشکالت دور هم جمع
میشویم یکدیگر را متهم مینماییم در حالی
که با این اقدام مشکلی برطرف نمیشود و
در این میان هم هیچکس حاضر نیست
مسؤولیتی که بر عهده اوست ،بپذیرد.
اعطای چهارصد میلیون دالر
به فردی کم سواد
وی از رییس اتاق بازرگانی کشور
خواست که در صدور کارتهای بازرگانی
به میزان وظیفهای که دارد ایفای نقش
کند و گفت :متهمی به نام فرخزاد که
 400میلیون دالر ارز  4200تومانی گرفته
و اکنون در زندان است ،سواد زیادی ندارد.
لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی
داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون
احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است.
بنابراین به جای سلب مسؤولیت از خود ،در
حد وظیفه به رفع مشکالت کمک کنیم.
جعفری دولتآبادی یکی از مشکالت
را بیاطالعی برنامهریزان و سیاستگذاران
از مشکالت واقعی در سطح اجرا دانست و
گفت :برای مثال در موضوع کارت بازرگانی
مسؤوالن باید بدانند که در این ارتباط چه
تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده،
چه کسانی در حوزه کارتهای بازرگانی
تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه مشکالت به
صرف تشکیل جلسات حل نمیشود ،اظهار
امیدواری نمود اتاق بازرگانی روابطش را با
دستگاه قضایی گسترش دهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که کارت
بازرگانی از طریق وکالت یا عقد صلح قابل
واگذاری به دیگران نیست ،افزود :کسی که

مبالغ کالن ارزی از بانک مرکزی دریافت
میکند ،نمیتواند کارت خود را به دیگری
واگذار کند تا منجر به ثبت سفارشهای
غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پولشویی
شود.
اهمیت امنیت اقتصادی
در پیشرفت کشور
دادستان تهران با اعالم این که دستگاه
قضایی از تأمین امنیت اقتصادی حمایت
میکند ،گفت :قوه قضاییه آمادگی دارد برای
تداوم فعالیت مراکز اشتغال تأمین امنیت
اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری نماید.
وی تأکید کرد :در این بخش همکاری
دستگاهها الزم است و برای مثال در بخش
کارت بازرگانی بیشتر هجمهها روی اتاق
بازرگانی است که به عنوان صادرکننده
کارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه
وارد شود ،از مسؤوالن اتاق انتظار میرود
به عنوان مدعی به موضوع ورود کنند ،طرح
شکایت کرده و منتظر ورود دادستانی و
پلیس نباشند.
28هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی
دارندگان کارتهای بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی
کل کشور در این زمینه اعالم کرد بدهی
مالیاتی دارندگان کارت های تا سال ،1396
 28هزار میلیارد تومان است ،در واقع با
کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت
بازرگانی بهرهمند میشوند؛ اما حاضر نیستند
فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات
تجاری خود را پرداخت کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر
مسؤوالن اتاق بازرگانی بر صدور کارت
بازرگانی و نحوه استفاده از آن شد.
جعفری دولتآبادی با اشاره به تالش
عدهای در جهت دامن زدن به تقابل میان
دستگاه قضایی و فعاالن اقتصادی اظهار
داشت :برخورد با مجرمان بخشی از وظایف
قوه قضاییه است ولی در حوزه اقدامات
پیشگیرانه و حمایت از سرمایهگذاری،
اقدامات تاثیر گذاری از سوی قوه قضاییه
صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح این پرسش که
چرا هرچند وقت یکبار مسئلهای رخ میدهد
و با موج گرانیها مواجه میشویم ،افزود :در
شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا
به سر میبرد .نباید عدهای با سوء استفاده از
کارت بانکی ،پروانه بهرهبرداری ،کارت ملی،
کارت بازرگانی و گرانفروشی ،برای مردم
سختی ایجاد کنند و شایسته مردم انقالبی
کشور نیست که دچار برخی مشکالت کنونی
باشند.

قیمت مرغ به زیر ۱۳هزارتومان رسید ؛

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ،از کاهش قیمت مرغ
به  ۱۲هزار و  ۹۵۰تومان در مراکز خرده فروشی خبر
داد.
مهدی یوسفخانی ،با اشاره به ادامه روند کاهشی
قیمت مرغ در بازار ،از کاهش حدود  ۸۵۰تومانی نرخ
این کاال در بازار خبر داد و گفت :قیمت هر کیلوگرم
مرغ در مراکز خرده فروشی ،به کیلویی  ۱۲هزار و ۹۵۰
تومان رسیده است.

ادامه روند کاهشی نرخ مرغ
وی ،قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی
درب کشتارگاه را  ۱۱هزار و  ۷۵۰تومان اعالم کرد و
افزود :همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ و
توزیع ،درب واحدهای صنفی  ۱۱هزار و  ۹۵۰تومان،
خرده فروشی مرغ شمال  ۱۲هزار و  ۴۰۰تومان،
قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۱۱
هزار و  ۴۰۰تومان ،سینه با کتف  ۲۳هزارتومان ،سینه
بدون کتف  ۲۴هزارتومان و فیله  ۲۷هزارتومان است.

یوسف خانی ادامه داد :همکاران ما باید توجه
کنند قیمتهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و
آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با
احتساب  ۱۰درصد سود اقدام به فروش کنند؛ضمن
اینکه فروشندگان باید توجه کنند اعالم نرخ به
صورت خرید نقدی است و به ازای هر  ۱۰روز تاخیر،
در هر کیلو  ۱۰۰تومان به قیمت پایه افزوده خواهد
شد .

خبر کوتاه
چالش بر سر قیمتهای پایه صادراتی

آمار صادرات چقدر واقعی است؟

مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی در
شرایطی رو به اتمام گذاشته که قیمتهای پایه صادراتی
علیرغم دستور صریح معاون اول ،هنوز اصالح نشده و حال نیز
موضوع تشکیک در آمار به میان آمده است.
چالش بر سر آمارهای صادراتی و کم و کیف آن ،چند
وقتی است که از سوی بخشخصوصی و اتاقهای بازرگانی
مطرح میشود .در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و
بخشخصوصی که کمتر از ده روز قبل برگزار شد ،غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
با ادبیاتی تند ،آمار اعالمی از سوی گمرک در حوزه صادرات
غیرنفتی را زیرسوال برد و اعالم کرد که آمار صادرات غیرنفتی
که از سوی دولت اعالم میشود ،به هیچ عنوان واقعی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
افزود :آماری که در رابطه با صادرات از سوی دستگاههای
دولتی ارایه میشود ،درست نیست و باید تاکید کرد که این
آمار ،واقعا درست نیست.
وی از جزئیات مذاکرات خود برای اصالح قیمت پایههای
صادراتی در گمرکات نیز صحبت به میان آورد و اظهار داشت:
از رئیس کل گمرک سوال کردم و ایشان گفت که هنوز همه
قیمت های پایه صادراتی درست نشده است؛ این در حالی
است که اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم های پایه
صادراتی فعلی در گمرکات ،کار صادرات انجام دهد ،حتما باید
مبالغی را هم از جیب بدهد تا پیمان خود را ایفا کند.
اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا به هر نحو ممکن،
صادرکنندگان را تکلیف به بازگشت ارز حاصل از صادرات
خود کند .موضوعی که البته مورد تاکید تمامی صادرکنندگان
صاحب نام و شناسنامهدار کشور قرار دارد .آنها بارها و بارها
اعالم کردهاند که حامی بانک مرکزی در ایده «ضرورت
بازگشت ارز حاصل از صادرات» هستند و خود را مکلف به
بازگشت ارز میدانند؛ اما نقطه اختالف آنها با بانک مرکزی ،بر
سر شیوههای بازگشت ارز است که البته به دلیل تمهیداتی که
به تازگی از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده ،به نظر میرسد
که نقاط اشتراک بیشتر شده است.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که با قیمتهای
پایه صادراتی که معاون اول رئیس جمهور هم ،دستور اصالح
آن ها را از ماهها قبل به وزارت صنعت اعالم کرده بود ،اکنون
صادرکنندگان بعضا تعهداتی را بابت بازگشت ارز حاصل از
صادرات به دولت میسپارند که در عمل ،ایفای آن امکانپذیر
نیست و اگر هم انجام شود ،ادامه کار صادرات را با ضرر و زیان
و در نهایت توقف ،همراه خواهد کرد.
اما این تنها حرف صادرکنندگان نیست ،حال مراکز
تحقیقاتی هم ،با عدد و رقم ثابت کردهاند که آمار صادرات
واقعی نیست و نمیتواند مبنای درستی در تحلیل تجارت
خارجی ایران به دست دهد .حتی در یکی از این گزارشها،
به صراحت آمده است « :تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات
کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمتهای پایه صادراتی طی
ماههای گذشته ،تحلیل واقعی و درستی به دست نمیدهد ،اما
در بررسیهای مقدماتی این چنین استنباط میشود که بهتر
است به جای تحلیل ارزشی ،به سراغ تحلیل مقداری رفت که
متاسفانه در تحلیل مقداری هم ،آمار غیرمتعارفی در آذرماه
 ۱۳۹۷مشاهده می شود».
با توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از آن از سوی
صادرکنندگان به فرمان دولت ،بسیاری از موضوعاتی که تا چند
ماه پیش برای جامعه صادراتی کشور مهم تلقی نمیشد ،اکنون
حائز اهمیت شده و بسیاری از فعاالن اقتصادی میگویند که از
سوی دولت باید اصالحاتی بر روی آنها انجام شود.
یکی از این موضوعات ،همین محاسبه قیمتهای
پایه صادراتی است که بسیاری از صادرکنندگان هم اکنون
مشکالت جدی با آن دارند .بر این اساس ،به تازگی مبنای
محاسبه قیمتهای پایه صادراتی از ارز  ۴۲۰۰تومانی در هر
دالر ،به ارز نیمایی تغییر یافته است و به همین دلیل ،متوسط
قیمت صادراتی در آذرماه ،افت شدیدی داشته است؛ به نحوی
که مطابق با آمار رسمی منتشر شده از سوی مراجع پژوهشی،
نرخ از  ۵۳۸دالر در هر تن در آبان  ۱۳۹۷به  ۳۸۳.۶۹دالر در
هر تن در آذرماه سال  ۹۷کاهش یافته است.
آنگونه که گزارش مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق
بازرگانی تهران تاکید کرده ،تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات
کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمتهای پایه صادراتی طی
ماههای گذشته ،تحلیل واقعی و درستی به دست نمیدهد ،اما
در بررسیهای مقدماتی این چنین استنباط میشود که بهتر
است به جای تحلیل ارزشی به سراغ تحلیل مقداری رفت که
متاسفانه در تحلیل مقداری هم ،آمار غیرمتعارفی در آذرماه
 ۱۳۹۷مشاهده می شود که در این ماه ،میزان صادرات با
بیش از  ۴۶درصد رشد ماهانه نسبت به آبان ماه  ۱۳۹۷به
حدود  ۱۲میلیون تن رسیده که از ابتدای سال  ۹۷تاکنون،
بیسابقه است.
در این میان با وجود عدم صادرات میعانات گازی در
آذرماه و کاهش  ۳۰۵هزار تنی صادرات سایر کاالها ،به نظر
میرسد دلیل افزایش نزدیک به  ۵۰درصدی مقدار صادرات در
این ماه ،صرفا از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی است.
بررسی آمار صادرات به تفکیک نوع کاالهای صادراتی
نشان میدهد حدود  ۵۱.۶درصد از افزایش بیش از ۴۶
درصدی مقدار صادرات در آذرماه سال  ۹۷نسبت به آبان ۹۷
از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی بوده است .همچنین
در آذرماه سال جاری نیز ،صادرات محصوالت پتروشیمی
نسبت به ماه قبل حدود  ۳برابر شده و به  ۶.۲میلیون تن در ماه
رسیده است .دالیل چنین رشدی در وزن صادرات پتروشیمی
آذرماه ،مشخص نیست.
بر اساس گزارش مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی
تهران ،گاز طبیعی ،دومین کاالی عمده صادراتی طی نه ماهه
سال جاری بوده که ارزش صادرات آن به  ۱.۸میلیارد دالر
رسیده است و در مقایسه با رقم صادرات هشت ماهه همین
سال ،حدود  ۸۳۰میلیون دالر از این کاال صرفا طی یک ماه
آذر صادرات شده است؛ این در حالی است که در آمار روزانه
صادرات کاالیی گمرک ،از اول لغایت  ۲۹آذرماه ،گاز طبیعی
جزء هیچ یک از فهرست اقالم عمده صادراتی نبوده و علت درج
این کاال در اقالم عمده صادراتی نه ماهه ،مبهم است.
همچنین با توجه به کاهش قابل توجه میانگین قیمت
صادراتی در آذرماه امسال ،این احتمال وجود دارد که ارزش
پایه صادراتی گاز طبیعی نیز از  ۲۴۸دالر در هر تن ،یعنی
میانگین قیمت صادراتی هشت ماه سال جاری ،در ماه آذرماه
کاهش یافته باشد؛ در این صورت افزایش  ۸۳۰میلیون دالری
صادرات گاز طبیعی در این ماه ،از محل حجم باالتر صادرات
این کاال در این ماه صورت گرفته که میتواند توضیحی برای
افزایش  ۳.۷میلیون تنی کل میزان صادرات در آذرماه سال
جاری باشد.
بدیهی است آمار صادرات کشور چه روزانه ،چه ماهانه و
حتی تجمعی ،تصویری واقعی از وضعیت روند صادرات کاالی
بدون نفت خام طی  ۹ماهه سال جاری منعکس نمیکند.

