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اقتصاد

چهارشنبه  15مرداد 1399
شماره 2752

اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:

صادرات پسته در شرایط تحریم می
تواند بسیار راهگشا باشد

وزیر جهاد کشاورزی گفت :پسته محصول بسیار
مهمی است و صادرات و ارزآوری آن مخصوصا در شرایط
تحریم برای ما میتواند بسیار راهگشا باشد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،کاظم خاوازی در
نشست ستاد عالی پسته که دیروز سه شنبه با حضور
جمعی از مدیران ارشد این وزارت ،تولیدکنندگان
و صادرکنندگان در زنجیره تولید پسته برگزار شد،
اظهار کرد :مشکالت پسته تنها به صادرات آن محدود
نمیشود و در بخشهای دیگری نیز این محصول دچار
مشکل شده و ضروری است به آنها رسیدگی شود.
وی با اشاره به پنج مشکل جدی زنجیره تولید
پسته ،گفت :نخستین مشکل پسته به الگوی کشت و
ظهور آن در استانهای مختلف بازمیگردد که با ایجاد
پدیدههای نوظهور به موزات آن همچون مشکالت
اقلیمی ،جانماییهای غلط و شیوع آفات و بیماریها
احتماالً گسترش آن چندان منطقی نباشد.
وزیر جهاد کشاورزی با قیاس توسعه پسته با توسعه
خودرو در کشور ،ادامه داد :توسعه کشت پسته در ۲۶
استان کشور ،منجر به مشکالت عدیدهای شده است که
الزم است در مورد گسترش آن ،برنامهریزی شود.
خاوازی با اشاره به نیاز به نقدینگی ،تسهیالت و
امکانات مالی با هدف تولید پسته در کشور ،تصریح
کرد :باید تسهیالت ارزانقیمت در اختیار کشاورزان
قرار بگیرد و ضروری است به این نکته بهصورت ویژه
رسیدگی شود.
وی با با بیان این که آمار و اطالعات تولید نشان
میدهد که بهر هوری پسته ،هم در آب و هم در تولید
و هم در بهر هگیری از نهاد ههای دیگر ،بسیار پایینتر
از سایر کشورهایی است که میخواهیم با آنها رقابت
کنیم ،تاکید کرد :توسعه صنایع مرتبط و همچنین
برنامهریزی مطلوب برای بازار داخلی و صادراتی
پسته ضروری است.
خاوازی ،برگزاری این نشست را به دلیل دغدغه
نسبت به محصول پسته عنوان کرد و افزود :در تالش
هستیم تا بتوانیم در دولت هم از صادرکننده و هم از
تولیدکنندگان حمایت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه برگزاری
ستاد پسته باید ادامه داشته باشد ،گفت :پسته محصول
بسیار مهمی است و صادرات و ارزآوری آن مخصوصاً در
شرایط تحریم برای ما میتواند بسیار راهگشا باشد ،اما
اینکه چگونه میتوان به پایداری تولید پسته کمک کرد،
بحث مهمی است.
خاوازی با بیان اینکه نمیتوان تنها بر صادرات
پسته متمرکز شد ،ادامه داد :اگر تنها به صادرات پسته
در انتهای این حلقه بپردازیم ،دچار مشکل خواهیم
شد ،زیرا مشکالت اجزا در نهایت به صادرات نیز منتقل
میشود.

طرح مالیات بر خانههای خالی جلوی
عقد قرارداد اجاره صوری را میگیرد

عضو سابق شورای عالی مسکن گفت :اخذ مالیات
بر خانههای خالی و همچنین اخذ هزینه انرژی در
باالترین پله قیمتی ،دو ابزاری است که محتکر مسکن
را وادار به عرضه این واحد مسکونی به بازار خواهد کرد.
مقداد همتی عضو سابق شورای عالی مسکن ،ضمن
اشاره به لزوم در نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی بیشتر
به منظور تکمیل سامانه امالک و اسکان توسط دستگاه
ها و همچنین فرآیند خود اظهاری مردم گفت :یکی
از ضمانتهایی اجرایی آن است که اگر دستگاههای
اجرایی مرتبط اطالعات خود را در اختیار سامانه قرار
ندادند ،عایدی آن ها تحت تاثیر قرار گیرد .در این
صورت سامانه ملی امالک و اسکان اطالعات بیشتری را
خواهد داشت و خانههای خالی بهتر شناسایی خواهند
شد .همچنین فرآیند بارگذاری اطالعات سرعت بیشتری
خواهد گرفت.
این کارشناس مسکن در بیان آثار مثبت صدور
تعرفه هزینه کنتورهای انرژی در باالترین پله قیمتی،
بیان کرد :بر اساس این بند مندرج در متن اصالحیه،
کلیه خانوارهای کشور حتی خانوارهایی که در شهرهای
زیر  100هزار نفر و روستاها زندگی می کنند ،نمی
توانند اقامتگاه اصلی خود را با اجاره صوری در شهرهای
دیگر ثبت کنتند و امالک سلطان های مسکن را پر
کنند .در حقیقت اگر این کار را انجام دهند ،هم
تعرفه برق محل سکونت واقعی آنها بر اساس باالترین
پلکان قیمت محاسبه میگردد و هم مشمول مالیات بر
خانههای خالی می شوند.
عضو سابق شورای عالی مسکن ،با اشاره به مفاد
مطرح شده در تبصره  7طرح اصالح ماده  54مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم ،گفت :برخی از دستگاههای
اجرایی در ارائه خدمات ذی نفع هستند و ممکن است
در قبال ارائه نکردن خدمت ،پاسخگو نباشند ،این امر
زمینه تاخیر در بارگذاری اطالعات در سامانه امالک
را فراهم کرده و کندی صادر شدن تعرفههای مالیات
بر خانه خالی را به دنبال خواهد داشت .بنابراین تنها
ارائه خدمات مبتنی بر محل سکونت نمیتواند کافی
باشد و الزم است از ظرفیت کنتورها نیز استفاده شود.
در حقیقت تسریع در تکمیل اطالعات سامانه امالک
از سوی وزارتخانه نفت و نیرو منوط به رایگان شدن
هزینه انرژی کنتورهایی است که توسط این نهادهای
دولتی در سامانه ثبت نشده و قبوض مصرفی خود را بر
اساس این سامانه صادر نکردهاند.
وی در تشریح دالیل اثرگذاری طرح اصالحیه ماده
 54مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در شرایط کنونی
گفت :اخذ مالیات بر خانههای خالی و همچنین اخذ
هزینه انرژی در باالترین پله قیمتی ،دو ابزاری است که
محتکر مسکن را وادار به عرضه این واحد مسکونی به
بازار خواهد کرد.
همتی ضمن اشاره به این نکته که سازوکار
خوداظهاری و اخذ اطالعات از دستگاهها با در نظر
گرفتن ضمانتهای اجرایی،تشویقی و تنبیهی از جمله
سیاست های مغفول در تصویب مالیات بر خانههای
خالی در سال  1394بوده است و این امر باعث شده
که پس از گذشت  5سال همچنان این مالیات تنظیمی
در کشور اجرایی نشود ،گفت :کشورهایی که موفق به
اجرای این مالیات شدهاند ،از مکانیسم خوداظهاری
همراه با ضمانتهایی استفاده کردهاند که در اخذ برخی
مالیاتهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

ورود کدام کاالها به کشور ممنوع است؟

رشد ۶۳درصدی صادرات ایران به اوراسیا

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نوشت :این وزارتخانه به منظور توسعه
صادرات و کنترل واردات ،اصرار بر جلوگیری
از ورود کاالهایی دارد که مشابه تولید داخلی
دارند.
حسین مدرسخیابانی با بیان اینکه
اجازه واردات کاالهای غیر اساسی به کشور
داده نمیشود ،افزود :در این راستا تاکنون
دو هزار و  ۵۰۰ردیف تعرفه کاالیی مربوط به
اقالم غیرضروری و لوکس یا اقالمی که مشابه
داخلی داشتند مسدود شده است.
به گفته این مقام مسوول ،اقالم یاد شده
در سال  ۹۷افزون بر  ۳.۵میلیارد دالر و در
سال گذشته  ۲۹۰میلیون دالر ارز از کشور
خارج کردند و در تالشیم تا امسال ارزبری در
این حوزه به صفر برسد و فقط به مواد اولیه
کارخانجات ،کاالهای اساسی و ماشینآالت و
تجهیزات محدود شود.
وی بیانداشت :پارسال در مجموع ۴۳
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر واردات انجام
شد که  ۸۵درصد آن را کاالهای سرمایهای،
واسطهای و مواد اولیه تولید تشکیل میداد و
 ۱۵درصد دیگر مربوط به کاالهای مصرفی
ضروری بود.
مدرسخیابانی تاکیدکرد :این وزارتخانه
اجازه ورود کاالهای غیرضروری از مسیر

تجارت رسمی را نخواهد داد ،زیرا از یک
طرف پول نداریم و از طرف دیگر مشابه آنها
به وفور در کشور تولید میشود.
سهم  ۲درصدی ایران از واردات
کشورهای همسایه
وی در ادامه درخصوص برنامههای
توسعه صادرات وزارتخانه توضیحداد:
نقطه قوت کشورمان که تحت شدیدترین
تحریمهای ظالمانه قرار دارد ،تجارت مرزی
با همسایگان است و باید از این پتانسیل
صادراتی استفاده کرد.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و

ورود  ۸۰۰هزار تن کاالی اساسی به کشور از طریق بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از وارد شدن  ۸۰۰هزار تن انواع
کاالهای اساسی به کشور از طریق بندر چابهار طی  ۴ماه نخست امسال خبر داد که رشد
 ۱۲۵درصدی نسبت به  ۴ماهه  ۹۸داشته است.
بهروز آقایی درباره آخرین وضعیت کاالهای اساسی در بندر چابهار اظهار داشت :در
حال حاضر در بندر چابهار هیچ کاالیی تحت عنوان کاالی رسوبی از مجموع کاالهای
اساسی وارداتی به این بندر نداریم.
وی افزود :هر مقداری که کاالی اساسی وارد میشود ،بالفاصله از بندر ترخیص و
وارد بازار میشود .مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت :یک کشتی
حامل شکر وارداتی در بندر چابهار تخلیه شد که حتی یک تن آن هم در بندر چابهار
باقی نمیماند .وی یادآور شد :کاالی رسوب شده به معنی وجود کاالهای بال صاحب ،اظهار
نشده ،بدون اسناد یا اسناد مالکیت مخدوش و امثال اینهاست؛ از این نظر هیچ گونه کاالی
رسوبی در بنادر سیستان و بلوچستان نداریم.
مدیر بندر چابهار افزود :کاالی اساسی غیر رسوبی نیز شامل مقداری جو است که
به زودی از بندر چابهار ترخیص میشوند؛ کاالهایی که در بندر است ،کاالهای در جریان
هستند و مشکالت و موانعی برای ترخیص ندارند.
وی تصریح کرد :در  ۴ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان
کاالی اساسی ورودی به بندر چابهار رشد  ۱۲۵درصدی داشته است .در حوزههای ترانزیت
و صادرات نیز رشد قابل توجهی در بندر چابهار داشتهایم و چندین برابر شده است.
آقایی بیان کرد :سهم بندر چابهار در واردات کاالهای اساسی در سال جاری برای ورود
به بازارهای داخلی ۴ ،میلیون تن است.
وی خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال تا کنون ۸۰۰ ،هزار تن انواع کاالهای اساسی از
طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در حال حاضر کمتر از ۳۰
هزار تن کاالی اساسی در انبارهای بندر چابهار موجودی داشته باشیم که آنها نیز به تدریج
در حال ترخیص و بارگیری به داخل کشور است.

تجارت ادامهداد :ایران با  ۱۵کشور همسایه
مرز مشترک دارد که  ۶۰درصد صادرات ما
به این کشورها انجام میشود ،این کشورها
سالیانه یکهزار و  ۲۰۰میلیارد دالر واردات
انجام میدهند که سهم ما از آن فقط دو
درصد (حدود  ۲۴میلیارد دالر) است.
وی بیانداشت :اگر بتوانیم این دو درصد
را به دو برابر افزایش دهیم و میزان تجارت
را به  ۴۸میلیارد دالر برسانیم ،بسیاری از
مشکالت کاهش خواهد یافت ،این مهم وقتی
اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم مرزهای
زمینی ما قابل تعقیب و رصد از سوی

دشمنان نیستند.
رشد  ۶۳درصدی صادرات به اوراسیا
مدرسخیابانی اضافهکرد :با امضای
موافقتنامه همکاری با کشورهای حوزه
اوراسیا در پنجم آبان ماه پارسال ۵۰۰ ،ردیف
تعرفه کاالهای ایرانی صفر شده و از آن زمان
تا  ۳۰خرداد ماه گذشته در همسنجی با
پارسال ،حجم صادرات ما به این کشورها ۶۳
درصد رشد داشته است.
وی همچنین درخصوص اقدامات
انجام شده در حوزه مدیریت و تنظیم بازار،
یادآوریکرد :تداوم تحریمها و شیوع کرونا
تنظیم بازار را بیش از پیش دشوار کرده و
مردم به ویژه اقشار ضعیف به شدت تحت
فشارند ،هرچند قرار نیست معجزه بشود
اما تالش کردیم تا از شدت این دشواری ها
بکاهیم.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :با همه سختیها و مشکالت ،اکنون
وفور کاال را در سطح جامعه شاهدیم و فقط
چهار میلیون تن کاالی اساسی و ضروری در
بنادر و گمرکات کشور وجود است.
وی اظهارداشت :از خردادماه گذشته
روند تخصیص گشایش ارز نیز بهبود یافته
که در ادامه شرایط بهتری را برای تامین
کاالها رقم خواهد زد.

احتمال تعطیلی پاساژهای پرتردد وجود دارد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در پاساژهای شلوغ
و پرتردد موجب پلمپ و تعطیلی آنها خواهد شد .قاسم نوده فراهانی ،گفت :با توجه به
شیوع پیک دوم کرونا و در راستای کنترل این بیماری براساس دستور ستاد ملی کرونا
برخی صنوف از دو هفته گذشته مجدد تعطیل شدند .رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه
در حال حاضر اصنافی مانند تاالرهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،کافیشاپها و آرایشگاهها اجازه
فعالیت ندارند گفت :متاسفانه در برخی اماکن مانند پاساژها پروتکلهای بهداشتی رعایت
نمیشود .وی با بیان اینکه تجمعات باعث گسترش بیماری میشود ،بیان داشت :پاساژ عالء
الدین و بازار رضا میدان ارگ از امکان صنفی بسیار پرتردد هستند که براساس بررسیها
و مشاهدات انجام شده پروتکلهای بهداشتی در این مراکز به درستی رعایت نمیشود.
نوده فراهانی با بیان اینکه از طریق اتحادیههای مربوطه تذکر الزم به این اماکن صنفی
داده شده است ،گفت :مسئولین این پاساژها و سایر پاساژها دقت کنند که اگر جلوی
تجمعات گرفته نشوند و اصول بهداشتی از قبیل فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود
ستاد کرونا دستور بسته شدن این اماکن صنفی را میدهد .وی با تاکید بر اینکه همه مردم
باید با رعایت اصول بهداشتی حافظ سالمتی خود باشند ،گفت :برای موضوعی با این سطح
از اهمیت نباید مدام تذکر داد بلکه مردم باید خود آگاه باشند که سالمتی خود را حفظ
کنند و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی بخصوص در مکانهای سرپوشیده شلوغ از قبیل
پاساژها میتوانند بسیار خطرساز باشد .نوده فراهانی با بیان اینکه متاسفانه شنیدهایم که
برخی از آرایشگاه در حال فعالیت هستند ،گفت :قطعا فعالیت آنها تخلف است ،بازرسین ما
سرکشیهای الزم را انجام میدهند و با واحدهای متخلف برخورد و حتی اقدام به پلمپ
واحدهای صنفی میکنند .وی افزود :در مورد آرایشگاههایی که در واحدهای مسکونی واقع
و در این ایام در حال فعالیت هستند بازرسین با حکم دادستانی وارد میشوند و با آنها
مطابق قانون برخورد میکنند .رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت :تاالرهای پذیرایی از
زمان شیوع کرونا تاکنون تعطیلاند و تاکنون بسیار متضرر شدهاند.
وی در مورد تعطیلی برخی از صنوف در هفته آینده بیان داشت :هنوز ستاد ملی کرونا
دستورالعملی را به ما ابالغ نکرده است.

معاون وزیرکار خبر داد:

بودجه ۱۶۰۰میلیارد ریالی برای پرداخت یارانه دستمزد

معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار از
اختصاص هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال برای
اجرای طرح یارانه دستمزد خبر داد.
عیسی منصوری ،معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی اظهار داشت :در طرح پرداخت
یارانه دستمزد ،سرانه هر بنگاه در ارتباط با
جذب نیروی کار شغل اولی به طور متوسط

 ۴.۸نیروی کار بوده است که از این میان
استان لرستان بیشترین سرانه ( ۹.۷نفر)
و استان کردستان ( )۲.۱پایینترین سرانه
را کسب کردند .منصوری گفت :مبلغ هزار
و  ۶۰۰میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه
و بودجه برای اجرای طرح پرداخت یارانه
دستمزد اختصاص یافته که فاز اول این طرح
با تخصیص  ۲۰درصد مبلغ ابالغی معادل

 ۳۲۰.۸میلیارد ریال در قالب کمکهای
بالعوض و فنی و اعتباری دولت برای برقراری
یارانه دستمزد تعداد  ۵۷۸شغل جدید در
هشت استان کمتر برخوردار در سال ۹۸
برنامه ریزی شده بود .وی افزود :در پی
استقبال ذینفعان از طرح ،عم ً
ال تعداد زیادی
از بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی در
این استانها از آن بهره مند شدند و به نظر

میرسد انگیزه برای مشارکت در این طرح در
سال  ۱۳۹۹نیز تداوم داشته باشد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

ویروس کرونا صادرات را کم کرد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه
صادرات کشور مانند سایر کشورها متاثر از شیوع ویروس
کرونا کاهش یافت ،گفت :اینکه گفته شود موضوع رفع تعهد
ارزی باعث کناره گیری صادرکنندگان از موضوع صادرات و
کاهش صادرات شده است ،کامال غلط است.
حمید زادبوم در مورد دالیل کاهش صادرات در  4ماهه
ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ،گفت :صادرات
کشور در  2ماهه اول امسال تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا
قرار گرفت بطوری که با بسته شدن مرزها امکان صادرات به
کشورهای مختلف از بین رفت
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه
هنوز هم  2مرز زمینی از جمله مرز زمینی کشورمان با
ترکمنستان مسدود است ،افزود :بنابراین کاهش صادرات
موضوعی کامال قابل پیشبینی بود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه ارزش
صادرات گاز کشور در  3ماهه ابتدای سال گذشته به کشور
ترکیه حدود  2میلیارد دالر بود ،بیان داشت :این در حالی
است که امسال این صادرات را نداشتیم بنابراین این موضوع
نیز بر کاهش صادرات تاثیرگذار بود.
زادبوم با تاکید بر اینکه صادرات تمامی کشورهای جهان
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت ،بیان داشت :حتی
صادرات کشوری مانند چین که ماهانه از رشد  10تا 15
درصدی برخوردار بود با شیوع ویروس کرونا کاهش یافت
و مقایسه آمار صادراتی این کشور در ماه آوریل  2020با
آوریل  2019نشان میدهد که رشد صادرات فقط  3درصد
بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در

شرایط شیوع ویروس کرونا صادرات همه کشورهای پیشرو
در امر صادرات منفی شده است ،بیان داشت :لذا در شرایطی
که کرونا تجارت دنیا را تحت تاثیر قرار داده ما هم از این
موضوع متاثر شدهایم ضمن اینکه تحریم مشکالت ما را در
این زمینه مضاعف کرد.
وی با تاکید بر اینکه کاهش صادرات با توجه به موضوع
کرونا کامال طبیعی بوده است ،گفت :کاهش صادرات در تمام
کشورهای دنیا اتفاق افتاد البته یک مقدار روند آن در حال
کند شدن است.
زادبوم بیان داشت :مرزها در ماههای اخیر یکی پس از
دیگری باز شد اما هنوز  2مرز از  31مرز زمینی بسته است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی دستاندرکاران
صادرات بخش خصوصی معتقدند که کاهش صادرات ناشی
از فشار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی است ،و با ادامه
این روند حتی صادرات بیشتر نیز کاهش مییابد ،حتی برخی
میگویند وقتی بانک مرکزی نمیتواند پولهای خود را به
کشور وارد کند چگونه در شرایط تحریم از صادرکنندگان
انتظار رفع تعهد ارزی را دارند ،نظر شما در این باره چیست؟
آیا این موضوع بر صادرات تاثیر گذار بوده است؟ این حرف
درست نیست ،صادرکنندگان نباید خود را برای رفع تعهد
ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مقایسه
کنند ،بانک مرکزی تحریم است و طبیعی است که نتواند
پول خود را به کشور وارد کند اما صادرکنندگان که تحریم
نیستند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه همه
صادرکنندگان پول کاالی صادراتی خود را دریافت میکنند
 ،گفت :پول کدام صادرکننده آن طرف مرز مانده است؟ مگر
صادرکننده تحریم شده که نتواند پول خودش را به کشور
بازگرداند؟ این استداللها کامال غلط است.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع رفع تعهد ارزی هیچ
شکی نیست گفت :اگر در مورد روشهای رفع تعهد ارزی
بحث است باید مطرح شود تا حل شود.
زادبوم با بیان اینکه نظام رفع تعهد ارزی را قبول دارد
و کمیتهای نیز با عنوان ماده  2این موضوع را تصویب کرده
است ،گفت :کمیته ماده  2نیز در شورای هماهنگی اقتصادی
به تصویب رسیده است ،لذا موضوع رفع تعهد ارزی عین
قانون است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت :رفع
تعهد ارزی مهم است و صادرات نیز در صورتی ارزشمند است
که ارز آن به کشور بازگردد زیرا در غیر این صورت صادرات
اصال الزم نیست.
وی با بیان اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار
داریم ،گفت :باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
زادبوم با اشاره به اینکه بانک مرکزی مدت کوتاهی است
که موضوع برخورد قانونی با صادرکنندگانی که رفع تعهد
ارزی را انجام ندادهاند مطرح کرده است ،گفت :بنابراین این
ادعا که صادرکنندگان از امر صادرات عقبنشینی کردهاند و
همین موضوع بر کاهش تجارت  4ماهه اثرگذار بوده غلط
است زیرا در این مدت کوتاه این اتفاق نمیتوانسته تاثیری
بر صادرات داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا کشورهای دیگر نیز رفع
تعهد ارزی دارند که صادراتشان کاهش یافته است ،گفت:
آمار تجارت دنیا بصورت ماهانه منتشر میشود و بررسی آن
نشان میدهد که کشورهایی مانند اسپانیا ،ایتالیات ،آمریکا،
آلمان کامال صادراتشان متاثر از شیوع ویروس کرونا کاهش
یافته است.
زادبوم اظهار داشت :در میان  20کشور پیشرو در
صادرات تنها کشور چین در ماه اوریل رشد صادراتی 3
درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرده و در
این مقطع زمانی تا حدودی شیوع ویروس کرونا در این کشور
مهار شده بود.
وی با بیان اینکه قول میدهم که صادرات و تولید
افزایش یابد ،بیان داشت :اگر صادرات در  4ماهه ابتدای
امسال کاهش داشته به هر حال آمار  2ماهه ابتدای امسال
که شیوع ویروس کرونا به شدت آمار صادرات را کاهش داده
بود بر مجموع آمار  4ماهه متاثر بوده است.
زادبوم بیان داشت :ما باید منافع ملی را در نظر بگیریم
و نباید در مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد
ارز به منافع اشخاص فکر کرد.
تراز تجاری در  4ماهه ابتدای امسال معادل  2.2میلیارد
دالر منفی شد ،همچنین بررسی صادرات غیرنفتی ایران در
 4ماهه ابتدای امسال نشان می دهد که صادرات غیرنفتی
کشورمان در این برهه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل،
 41درصد کاهش یافته است.

اخبار کوتاه
معاون وزیر صمت خبر داد:

راه اندازی مجدد  ۴۳۲واحد صنعتی از
ابتدای امسال

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد ۴۳۲
واحد صنعتی از ابتدای سال  ۹۹تاکنون خبر داد.
به گزارش وزارت صمت ،محسن صالحینیا گفت :با راه
اندازی مجدد این واحدها برای  ۷هزار و  ۵۹۱نفر اشتغال
ایجاد شده است.
وی افزود :هم اکنون در شهرکهای صنعتی کشور
حدود  ۴۵هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر
هستند که  ۹۵۰۰مورد از آنها تعطیل و راکد هستند؛ در
سال  ،۹۹احیای  ۱۵۰۰واحد صنعتی در سراسر کشور
برنامهریزی و در دستور کار قرار گرفته است .صالحی نیا
اعالم کرد :با بازگشت  ۴۳۲واحد صنعتی به چرخه تولید از
ابتدای امسال ۲۹ ،درصد از برنامه تدوین شده برای احیای
صنایع کوچک و متوسط در سال  ۹۹عملیاتی شده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با توجه به برنامه
ریزی احیای  ۲۷هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد ،آمار
تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیا شده  ۲۸درصد از
مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.
براساس این گزارش ،استان تهران با  ۴۸واحد ،استان
قم  ۴۶واحد صنعتی و اصفهان با احیای  ۴۱واحد صنعتی
به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای
صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص دادهاند.
کاهش تورم ،کلید کنترل نرخ بهره حقیقی

حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد

یک اقتصاددان گفت :افزایش نرخ سود سپردههای
بانکی برای جلوگیری از منفی شدن نرخ بهره حقیقی،
منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد پس باید با حمایت
از تولید و تحریک سرمایهگذاری از طریق کاهش نرخ تورم
نرخ بهره حقیقی را کنترل کنیم.
اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ آلبرت بغزیان در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادآنالین در رابطه با منفی شدن شدید نرخ
بهره حقیقی گفت :نرخ بهره حقیقی در کشور ما همیشه
منفی بوده است اما اگر سیاستگذار به دنبال این است که
از منفی بودن آن بکاهد باید بجای افزایش نرخ سپرده به
سراغ کاهش نرخ تورم برود.
وی افزود :در کشورهای اروپایی یا ژاپن که نرخ بهره
حقیقی مثبت است ،نرخ بهره صفر است و این نرخ تورم
است که تاثیر اصلی را بر آن میگذارد.
این کارشناس خاطرنشان کرد :افزایش نرخ سود
سپردههای بانکی خود منجر به افزایش نرخ تورم میشود،
چون به دنبال آن نرخ سود تسهیالت افزایش مییابد و
اینگونه به تولید و سرمایهگذاری هم ضربه وارد میشود.
بغزیان تاکید کرد :اگر این نگرانی وجود دارد که
با افزایش بازده در بازار سرمایه در صورتی که نرخ سود
افزایش نیابد منابع از بانکها خارج میشود باید گفت که
سپرده افراد تنها به حسابهای جاری منتقل میشود و
همچنان در بانکها میماند حتی اگر صرف خرید سهام در
بورس شود .وی در رابطه با افزایش نرخ سود اوراق بدهی
دولتی در حراجهای هفتگی بانکمرکزی گفت :اول باید
توجه کرد که این اوراق توسط خود بانکها و موسسات
مالی خریداری میشود و نه عموم مردم؛ عالوه بر آن وقتی
سود این اوراق به 18و19درصد میرسد خود این انتظار را
در خریدار ایجاد میکند که به سمت هر بازار دیگری برود
سودی در همین محدوده به دست آورد که منجر به افزایش
قیمتها و تورم خواهد شد .به گفته بغزیان چون دولت به
دنبال تامین مالی است چارهای جز فروش اوراق با این نرخ
سود را ندارد اما باید توجه کرد در اقتصاد ما که تولیدی
نیست ،این کار نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد :باید به توصیههای بانک
جهانی برای پایش نرخ بهره حقیقی توجه شود اما نباید
این نکته را فراموش کرد که سازوکار امور در اقتصاد ما با
کشورهای دیگر جهان متفاوت است و مقدم بر هر چیز،
حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

صدور پروانه اکتشاف
برای  281محدوده معدنی

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی گفت :با انجام عملیات شناسایی و پی جویی،
حدود  759محدوده امیدبخش معدنی به دست آمده که
برای  281محدوده درخواست پروانه اکتشاف شده است.
صدور پروانه اکتشاف برای  281محدوده معدنی
علی اصغرزاده با بیان اینکه از نیمه سال  97شاهد
اوج گیری فعالیت های اکتشافی شدیم ،تصریح کرد :طی
سال های  1397تا  1399حدود  380هزار کیلومتر مربع
عملیات اکتشافی در پهنه ها صورت گرفته که بالغ بر
 1500میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام
شده است .اصغرزاده با بیان اینکه افزون بر  600میلیارد
ریال از سال 92تاکنون در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری
شده است ،افزود :وسعت عملیات اکتشاف این سازمان در
کشور از  688هزار کیلومتر مربع عبور کرد .وی درباره
عملکرد کلی حوزه اکتشاف تحت مدیریت ایمیدرو اظهار
داشت :تاکنون  104پهنه در 30استان کشور به وسعت
بیش از  668هزار کیلومتر مربع پهنه به ایمیدرو  ،شرکت
های تابعه و کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه مساحت پهنههای آزاد شده در
مرحله شناسایی و یا پی جویی  455000کیلومتر مربع
است ،گفت :پهنه های واگذار شده به بخش خصوصی
 66000کیلومتر مربع و پهنه های در حال کار جهت
شناسایی و پی جویی  146000کیلومتر مربع است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو خبر داد :به تازگی مجوز 61
آنومالی حاصل از عملیات اکتشاف پهنه ها به منظور
واگذاری به بخش خصوصی ،از سوی هیات عامل ایمیدرو
صادر شده است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره نتایج عملیات اکتشاف
گفت :پس از عملیات در فازهای شناسایی و پی جویی
حدود  759محدوده امیدبخش به دست آمده که برای
 281محدوده درخواست پروانه اکتشاف شده است و مابقی
محدوده ها به سازمان صنعت معدن و تجارت (صمت)
استان های مربوطه واگذار شده تا از طریق برگزاری مزایده
عمومی به بخش خصوصی واگذار شود .اصغرزاده درباره نتایج
حاصل از عملیات اکتشافی پهنه های ایمیدرو ،شرکت های
تابعه و کنسرسیوم بخش خصوصی ،اظهار داشت :براساس
قوانین به منظور ادامه عملیات اکتشاف در فازهای عمومی و
ن های صمت هر
تفصیلی ،باید پروانه اکتشاف توسط سازما 
استان صادرشود که بر این اساس تاکنون  110پروانه اکتشاف
و گواهی کشف صادر شده است.

