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يارانه پنهان  800هزار توماني بنزين
يا  10ميليون توماني ! مسئله اين نيست!

توگو با راديو مدعي ش��ده كه اگر حقوق مردم كم
يك مقام مسئول در گف 
است و مجموع مالياتهاي دريافتي و حق بيمه بيش از  40درصد است ،در
ازاي اين حجم كاهش قدرت خريد به كساني كه ماهانه  60ليتر بنزين مصرف
كنند،مبلغي بيش از  800هزار تومان يارانه داده ميش��ود كه اگر يارانههاي
ساير سوختهاي انرژي را هم در نظر بگيريم،اين رقم بسيار بيشتر ميشود
و نتيجهگيري كردهاست كه بايد نرخ س��وخت را باال ببريم .اين استدالل كه
در روزهاي اخير با قاچاق حداقل 15ميليون ليتر گازوئيل و بنزين مواجهيم،
بسيار منطقي اس��ت و در يك نگاه سطحي هر طور كه ش��ده بايد جلو آن را
گرفت ،زيرا قاچاق س��وخت به دليل جذابيتهاي قيمتي و اختالف قيمت
سوخت با كشورهاي همس��ايه به ويژه تركيه ،افغانستان و پاكستان ديگر از
مناطق و دل كشور هم صورت میگیرد و قاچاق اين كاالها به اطراف شهرهايي
مانند كرمان هم رسيدهاست و از آنجا در قالب يك شبكه سازمانيافته از دو
مسير «ميناب» و «اسالمآباد رودبار» از مرزها خارج ميشود.
اما اين همه ماجرا نيست و دمدستيترين راهكار همين موضوع مطرح
شدهاس��ت؛اقدامي كه در چند مقطع از س��وي دولتهاي گذشته نيز
اتفاق افتادهاس��ت .در واقع دولت در حال نش��ان دادن مس��يري است
كه به س��ادهترين راه به گراني حاملهاي انرژي منتهي ميش��ود .اما
تصميمسازان و مس��ئوالني كه به همين راحتي منت اعطاي يارانه به
مردم را رس��انهاي ميكنند و وقتي كه حقوق حداق��ل  10ميليون نفر
شاغل حدود يك ميليون و  200هزار تومان است،درباره يارانه  800هزار
توماني بنزين س��خن ميگويد،در واقع نوعي عذاب وجدان براي مردم
ايجاد ميكند كه چه دولت كارآمدي داريم و آنها به ما چقدر لطف دارند
كه ماهانه  800هزار تومان يارانه سوخت ميدهند !
در رد اين ادعا بايد به چند نكته اشاره داشت:
-1يارانه از كي  800هزار تومان ش��د؟ زماني كه مسئولي درباره افزايش
يارانه  800ه��زار توماني كه با قيمت دالر امروز س��خن ميگويد .در واقع
وی اعطاي حدود  57دالر يارانه س��خن ميگوي��د .در حالي كه فراموش
كرده ارزش حقوق حداقل بگيران از  285دالر در آغاز سال (برمبناي دالر
 4200تومان) به حدود  85دالر ( بر مبناي هر دالر  14000تومان) تقليل
يافتهاس��ت .بنابراين حتي اگر دولت بر اين مبنا هم مدعي اعطا يارانه 57
دالري باشد بايد بداند كه مجموع حقوق فرد با يارانه اعطاي براي بنزين باز
حداكثر به  143دالر ميرسد كه حدودا ً ارزش حقوق وي در پنج ماه اخير
باز هم نصف شده و  142دالر از قدرت خريد آن كاهش يافتهاست.
-2دولتمردان معموالً مبناي محاس��به اعطاي يارانه را بر اس��اس قانون
هدفمندي يارانهها ميدانند كه در پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين و
حاملهاي سوخت معادل ۹۵درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين شد،اما
نكتهاي كه آدرس غلط به محاسبهگران ميدهد،اين است كه اگر قيمت دالر
بر اثر ناتواني مديريتي و ناكارآمدي دولتها گران شد،آيا بايد همچنان مردم
از جيبشان اين ناكارآمدي را جبران كنند؟ در مثالي ساده ،چرا بايد اعطاي
يارانهاي كه به نظر مقام مسئول در زمان حاضر  800هزار تومان است،بيشتر
نباشد؟ مث ً
ال اگر ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را بيشتر كاهش دهيم
و دالر را گرانتر بفروشيم ،آنگاه نميتوانيم ادعا كنيم كه ارزش يارانههاي
اعطايي به جاي  800هزار تومان ،يك ميليون تومان است؟
-3در اينكه وضعيت توزيع دچار ايرادات اساسي است و فشار ناكارآمدي
نحوه توزيع يارانه دچار مش��كالت عديده و اساسي است ،شكي وجود
ندارد،اما اين نوع ديالوگها نمك پاش��يدن بر زخم مردمي اس��ت كه
رئيسجمهورش��ان هر روز آمار گرانيها و باالرفتن اجناس را مشاهده
ميكند .اگر قيمت انرژي به واسطه بيارزش شدن پول ملي و گراني دالر
ارزان به نظر ميرسد ،مردم مقصر نيستند،بلكه به گفته رئيسجمهور
محترم به خواست دولت بوده و هر زمان كه اراده كنند،قادر به كاهش
قيمت دالر به سطح  4هزار تومان هستند.
-4اگر قرار است طرحي را جا بيندازيم و سختي را به مردم تحميل كنيم بايد
در آن منافع كوتاهمدت و درازمدتي را در نظر بگيريم كه براي مردم قابلفهم
باشد .اعطاي يارانههایي كه به دست مردم نميرسد و دود ميشود و فقط
افزايش يارانههاي سوختي در كالم مسئوالن قابلرؤيت است ،نتيجهاي
جز عصبيت جامعه نخواهد داشت ،بنابراين پيشنهاد ميشود اگر قرار است
جلوی قاچاق گرفته شود و قيمتها واقعي شود،حتماً نگاهي به قدرت خريد
آحاد جامعه بشود ،نه آن درصد قليلي كه در هر خانه خود چندين خودرو
دارند .مخلص كالم چه يارانه  800هزار تومان��ي و چه يارانه يك ميليون
توماني مسئله اصلي مردم نيس��ت ،براي مردم مسئوليت اين گرانيها به
استناد سخنان رئيسجمهور و ساير مسئوالن دولت است والغير !

تخصيص ارز نيمايي به ايرالينها كند است

رئيس سازمان هواپيمايي با بيان اينكه مذاكرات براي تخصيص ارز
مورد نياز ايرالينها ازطريق سامانه نيما ادامه دارد ،اظهار كرد :تاكنون
تخصيص ارز از اين سامانه به ش�ركتهاي هواپيمايي روند كندي
داش�ته كه رئيس كل بانك مركزي وعده داد اين مشكل حل شود.

به گزارش «ايس��نا» ،علي عابدزاده در جمع خبرنگاران تصريح كرد:
طبق برآوردهاي رسمي موجود شركتهاي هواپيمايي داخلي  ۵۰تا
 ۵۵درصد از هزينههاي خود را به شكل ارزي انجام ميدهند و در اين
فضا قطعاً حمايت از آنها براي كاهش دادن رقم هزينههايشان اهميت
بسيار زيادي دارد .وي افزود :در اين راستا سازمان هواپيمايي كشوري
تالش كرده با مذاكراتي كه از س��وي ايرالينها با بانك مركزي انجام
ميدهد ،تخصيص ارز نيمايي به آنها را ممكن كن��د تا به اين ترتيب
الاقل بخشي از افزايش هزينههاي آنها جبران شود.
انرژی
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به گزارش شركت ملي نفت ايران ،اطالعيه عرضه نفت خام
سبك شركت ملي نفت ايران در رينگ بينالملل در سايت
بورس انرژي ايران منتش��ر شد .ش��ركت ملي نفت ايران با
اشاره به انتشار اين اطالعيه اعالم كرد :در راستاي تحقق بند
 ۱۳سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي مقام
معظم رهبري ،مبني بر ايجاد تنوع در روشهاي فروش نفت
و مشاركت بخش خصوصي و همچنين اجراي بند (ح) ماده۴
قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه كشور ،شركت ملي نفت
ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه سال جاري اقدام به عرضه
يك ميليون بشكه نفت خام در رينگ بينالملل بورس انرژي
ايران كند .در اين راستا ،با توجه به فراهمشدن زمينههاي
قانوني و نهاييسازي چارچوب و اصول كليدي موضوع توسط
مراجع ذيصالح ،ش��ركت ملي نفت ايران با همكاري بورس
انرژي ايران و ش��ركت س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار
و تسويه وجوه ،س��از و كار اجرايي و جزئيات شرايط عرضه
را طراحي و جمعبندي كردهاس��ت .ايجاد فضايي شفاف و
سالم جهت استفاده از پتانسيلهاي بخش غيردولتي جهت
صادرات نفتخام از مزاياي اصلي اين طرح خواهد بود.
بر اين اساس ،فروش به صورت  ۲۰درصد ريالي و  ۸۰درصد

معاون صادراتي وزير صنعت با اش�اره به مضرات نظام چند نرخي
ارز گفت :نظام اقتص�ادي حاكم بر اقتصاد اي�ران نظام چندنرخي
اس�ت و در ذات خود اين نظام ميطلبد كه مرتب مچگيري کنیم و
دزد بگيريم و نظارت روي نظارت داشته باشيم و طبيعي است كه
صدور بخشنامههاي متعدد مشكالتي را براي صادرات ايجاد كند.

سرويس اقتصادي 88498433

حجتي :بخشهاي نظارتي
بايد پاسخگوي افزايش قيمت لبنيات باشد
ساالنه  2ميليون دام به صورت قاچاق از كشور خارج ميشود

بهاره تقیآبادی | اتاق ايران

وزي�ر جه�اد كش�اورزي درب�اره تأمي�ن
كااله�اي اساس�ي در كش�ور گف�ت :هم�ه
برنامهريز يه�ا ب�ه ط�ور كام�ل ب�راي
تأمي�ن كااله�اي اساس�ي انج�ام ش�ده و
پيشبينيهايي ص�ورت گرفته كه در صورت
طوالنيش�دن تحريمها اجرايي خواهد شد.

محمود حجتي در جلسه صبحانه كاري با اعضاي
اتاق بازرگاني ايران مشكالت بخش كشاورزي و
داليل تصميمات اخير دولت در بخش صادرات
را تش��ريح كرد و با دلجوي��ي از صادركنندگان
گفت :قبول دارم ممنوعيت صادرات محصوالت
كشاورزي عجوالنه و نادرست بود ٥ .ميليون تن
توليد گوجه فرنگي در كشور داريم كه امسال طي
دو الي سه ماه نزديك به يك ميليون تن گوجه و
رب آن از كشور صادر شد ،آيا اين اتفاق نيازمند
عكسالعمل بود يا خير؟
رسانهها وحشتآفرینی میکردند
وي افزود :شما ميگوييد عكسالعمل ما نادرست
و عجوالنه بوده؛ اين مس��ئله را قبول داريم،اما
بههرحال اين مسئله نيازمند واكنش بود؛چراكه

ما نميتوانستيم شرايط را رها كنيم ،ما مسئول
هس��تيم .اگر اين روند ادام��ه مييافت،اتفاقات
خوبي رخ نميداد.
در اين ص��ورت رس��انههاي داخل��ي ،خارجي،
مجازي و غيرمجازي ايجاد وحشت ميكردند و
روان مردم را به ه��م ميريختند .حجتي با بيان
اينكه وضعيت ذخاير كاالهاي استراتژيك خوب
است و مش��كلي نداريم ،گفت ٨٠ :ميليون نفر
ميخواهن��د از محصول گوجه اس��تفاده كنند،
البته عدهاي از اين تصميم(ممنوعيت صادرات)
آسيب ديدند،ولي حتي اگر تصميم درست هم
ميگرفتيم باز عدهاي آسيب ميديدند.
وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان
خود با بيان اينكه ما مدعي نيستيم كه هرآنچه
فكر ميكنيم درس��ت و آنچه انج��ام ميدهيم
بيعيب و نقص اس��ت ،اظهار داشت :سرنوشت
همه ما يكي اس��ت و م��ا همه در يك كش��تي
نشستهايم،بنابراين نبايد طوري اظهارنظر كنيم
كه فقط منافع خودمان را در نظر داشته باشيم.
وزير جهاد كشاورزي خطاب به فعاالن اقتصادي

گزارش 2

حاضر در جم��ع تصريح كرد :زي��اد در برابر اين
ناماليمات نبايد اخم نشان دهيم؛ بايد كمي مدارا
كنيم تا اين دوره سخت را پشت سر بگذاريم.
وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان
خود با اشاره به مشكالت مطرح شده در زمينه آب
در كشور اظهار داشت :در دنيا بيشترين ميزان آب
شيرين براي كشاورزي مصرف ميشود .آيا شما
جايي را س��راغ داري��د كه اين آب ب��راي بخش
ديگري مصرف شود؟ ضمن اينكه كشاورز ايراني
بيشتر از كشاورزان همه دنيا قدر آب را ميداند
و تنها  ۱۰الي ۱۵درصد كش��اورز استثنا در اين
زمينه داريم كه به بحث آب بيتفاوت هستند و
تاريخ نيز اين مسئله را نشان دادهاست.
وي در پاسخ به كس��اني كه از بهرهوري آب در
بخش كش��اورزي انتقاد دارند ،گفت :طي پنج
سال گذش��ته س��االنه  ۶درصد بهرهوري آب را
افزاي��ش داديم ك��ه در هيچ ج��اي دنيا چنين
مسئلهاي وجود نداشته اس��ت ،راندمان انتقال
آب را هم از  ۳۷به  ۴۴رساندهايم كه در نوع خود
بينظير است.

حجت��ي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خود
در واكن��ش ب��ه مباحث مط��رح ش��ده درباره
پيمانس��پاري ارزي اظهار داش��ت :مملكت به
ارز احتياج دارد و اگر ارز صادراتي وارد كش��ور
نشود ،با محدوديت مواجه ميشويم و كار توليد
با اختالل مواجه ميش��ود .وي با اشاره به اينكه
بنده مش��كالت اجرايي در اين زمين��ه را قبول
دارم ،گفت :اين شرايط بر دولت تحميل شده و
دولت تا آخرين لحظات تمام تالش خود را كرد
تا بر آن فائق آيد.
وزير جه��اد كش��اورزي ادام��ه داد :محصوالت
كشاورزي با صرف هزينه در كشور توليد ميشود
و طبيعي است كه وقتي صادرات انجام ميشود،
انتظار ميرود اين سرمايه به كشور برگردد .هم
اكنون به اين نتيجه رسيدهايم كه سركوب نرخ
ارز نتايج منفي داشته و بايد اجازه داده ميشد به
مرور و همراه با افزايش حقوق رشد كند.
حجتي با بيان اينكه افزايش نرخ لبنيات ارتباط
چنداني به بخ��ش توليد ندارد ،گفت :س��ازمان
حمايت از توليدكنن��دگان و مصرفكنندگان،
دس��تگاههاي نظارتي و بازرسي بايد پاسخگوي
اين افزايش قيمتها باشند.
قاچاق  ۲ميليون دام از كشور
حجتي با بيان اينكه ما بيش��ترين جمعيت دام
را در منطقه داريم،گفت :طبع مصرف گوش��ت
قرمز در كش��ور ما به صورت گرم اس��ت و مردم
تمايلي به مصرف گوش��ت يخ زده ندارند .برخي
واردكنندگان كه گوش��ت منجمد از اس��تراليا
وارد كرده بودند،دچار زيان ش��دند و نتوانستند
آن را بفروشند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر  ۲ميليون رأس
دام به صورت قاچاق از كش��ور خارج ميش��ود،
گفت :اينها س��رمايه ملي هس��تند كه از غرب،
ش��مال غرب و از جنوب به كش��ورهاي حاشيه
خليج فارس ميروند .وي افزود :مس��ئله قاچاق
در برخي نقاط فاجعه آفريده است .زعفران ما به
كشور افغانستان قاچاق و از آنجا صادر ميشود
كه حتي تصور اين مسئله نيز وحشتناك است اما
متأسفانه بستر آن وجود دارد.
وزير جه��اد كش��اورزي درباره افزاي��ش برخي
قيمتها گفت :قيمت ارز س��ال گذشته  ۳هزار
و  ۲۰۰تومان اما امس��ال به  ۴هزار و  ۲۰۰تومان
افزايش پيدا كرده ،از س��وي ديگر قيمت برخي
نهادهها در بازارهاي جهاني هم افزايش يافته است
و اينها در مجموع ،روي قيمت تمام شده و قيمت
محصوالت داخلي تأثيرگذار بوده است.

 2وزير و یک سفير نداریم!

بر اساس یک پژوهش  70درصد فعاالن اقتصادی نسبت به آینده خوشبین نیستند
مس�عود خوانس�اري ،رئیس ات�اق بازرگانی
ته�ران گف�ت :اكن�ون پن�ج ن�رخ ارز وجود
دارد .ارز  4200توماني دولتي ،نيمايي ،س�نا،
مس�افري و ارز آزاد پنج نرخ ارز را تش�كيل
ميدهند و طبيعي است كه در چنين وضعيتي
تصميمگيري به خصوص در حوزه كسب و كار،
كار بسيار مشكلي اس�ت بنابراين بايد براي
اين موضوع تصميمي قطع�ي و جدي گرفت.

وی با اش��اره به يك مطالعه كارشناسي در اتاق
تهران گفت:نزدي��ك  570ميليارد دالر واردات
كش��ورهاي همس��ايه ما مثل عراق ،پاكستان و
روسيه است كه ما تنها  18ميليارد دالر صادرات
به اين كش��ورها داريم ،در حالي كه پتانس��يل
صادراتي ما بسيار بيشتر است،اما براي افزايش آن
شرط و شروطي الزم است و بايد موانع صادراتي
برداشته شود.

خوانس��اري گفت :قطعاً با اي��ن قيمتهايي كه
اكنون در ارتباط با ارز ايجاد ش��ده ميتوانيم در
بسياري زمينههاي صادراتي موفق باشيم.
وي با اشاره به تحقيق انجام شده در مورد يارانه
سوخت در اتاق تهران بيان داشت :در حال حاضر
حدود  90ميلي��ون ليتر بنزين ب��ه قيمت هزار
تومان روزانه در كش��ور مصرف ميشود كه اگر
قيمت آن را با دالر هزار توماني محاس��به كنيم،
قيمت هر ليتر بنزين  7سنت ميشود .در حالي
كه بنزين در عراق  63سنت و در افغانستان 73
سنت است و ونزوئال تنها كشوري است كه بنزين
را از ما ارزانتر عرض��ه ميكند كه قيمت عرضه
بنزين در اين كشور يك سنت است.
قیمت بنزین آزاد شود
20میلیون لیتر صادر میکنیم
رئيس اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اينكه هر

عرضه نفت خام در بورس از ششم آبان

اطالعي�ه عرض�ه نف�ت خام س�بك ش�ركت ملي
نفت اي�ران در رين�گ بينالملل در س�ايت بورس
انرژي ايران منتش�ر ش�د .قرار است شش�م آبان
م�اه ي�ك ميلي�ون بش�كه نف�ت خ�ام با تس�ويه
 ۲۰درص�د ريال�ي و۸۰درص�د ارزي عرضه ش�ود.
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ارزي خواهد بود كه تس��ويه بخش ريالي (بر اس��اس نرخ
تسعير سنا) بهصورت نقدي قبل از تحويل محموله و تسويه
بخش ارزي به صورت اعتباري ،ب��ا ارائه ضمانتنامه بانكي
تعهد پرداخت ريالي معتبر از بانكهاي مورد قبول شركت
ملي نفت ايران ،پس از تحويل محموله صورت ميگيرد.
متقاضيان خريد جهت ش��ركت در معامله ،بايد ۱۰درصد
ارزش س��فارش را به صورت ريالي به ميزان پيشپرداخت
قبل از عرضه به حساب اعالمي شركت سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه واريز كنند كه در صورت انجام
معامله بخشي از  ۲۰درصد ريالي محسوب خواهد شد.
خريداران بر اساس قيمت پايه اعالمي شركت ملي نفت
ايران كه بر اساس قيمتهاي معامالتي امور بينالملل اين
شركت خواهد بود ،روي قيمت نفتخام رقابت ميكنند
كه انتظار م��يرود ايجاد چنين فض��اي رقابتي منجر به
كشف قيمت مناسب و شفاف ش��ود .تحويل نفتخام به
خريداران در محمولههاي حداقل  ۵ه��زار تني (معادل
حدود  ۳۵هزار بشكه اس��تاندارد) قابل انجام بوده و البته
خريداران ميتوانند با تجميع قراردادهاي خريد ،نسبت
به برداشت محمولههاي بزرگتر اقدام كنند.
براس��اس اطالعيه بورس انرژي ،عرضه نفت خام به قيمت
پايه هر بشكه 79/15دالر در ساعت  ۱۴روز ششم آبانماه
 ۱۳۹۷انجام خواهد ش��د .براس��اس زمانبندي و شرايط
تحويل ،سررسيد تحويل كاال منتهي به  ۷آذرماه  ۱۳۹۷و
مكان تحويل فوب جزيره خارك با هدف بازارهاي بينالمللي

و به صورت فله خواهد بود .محدوده نوس��ان قيمت پايه و
قيمت مجاز در اين عرضه به صورت نامحدود خواهد بود و
نوع معامله براساس كشف پريميوم تعيين شدهاست.
حداقل خريد در اين عرضه معادل با  ۳۵هزار بشكه نفت خام
سبك تعيينشده و حداكثر مشتريان ميتوانند تا يك ميليون
بشكه از حجم نفت خام عرضه شده را با حداقل تغيير 0/01
قيمت سفارش (پريميوم دالري  -س��نا) خريداري كنند.
محل تحويل اين كاال فوب جزيره خارك يا عمليات كشتي
به كشتي ( )STSاست .در اين روش حداقل حجم قابل خريد
( )LOTيا واحد پايه تخصي��ص و همچنين حداقل خريد
جهت كشف نرخ ،معادل با  ۳۵هزار بشكه با نوسان عملياتي
(خطاي مجاز تحوي��ل) مثبت و منف��ي  ۱۰درصد در يك
محموله است .براساس شرايط عمومي اعالم شده در اطالعيه
عرضه نفت خام سبك ايران در رينگ بينالملل بورس انرژي،
خريداران ميتوانند با تجميع قراردادهاي خريد نسبت به
برداشت محمولههاي بزرگتر اقدام كنند.
مقصد حمل و فروش نفت خام س��بك خريداري ش��ده
آزاد بوده و ص��ادرات به تمام كش��ورها به جز س��رزمين
اشغالي فلسطين مجاز است .همچنين خريد از سوي كليه
شركتهاي داخلي و خارجي فاقد محدوديت بوده و ارائه
حداقل اطالعات خريدار شامل شماره تلفن شركت ،نام و
شماره تلفن نماينده خريدار ،ايميل رسمي ،فاكس ،شماره
ثبت ،آدرس ،كد اقتصادي ،شناس��ه ملي و شماره فراگير
اشخاص حقوقي خارجي الزامي است.

چه سريعتر بايد در رابطه با بنزين تصميمگيري
ش��ود ،گفت:پيش از اين بنزين ياران��هاي را به
ماش��ين ميداديم و اكنون توصيه ما اين است
كه در س��هميهبندي بنزين ،بنزين را به شخص
بدهيم .وي اف��زود :زيرا بر اس��اس تحقيقات ما
دهك دهم  25برابر ده��ك اول از مزاياي بنزين
سوبسيدي استفاده ميكنند ،به طوري كه دهك
اول  1 /1از يارانه بنزين استفاده ميكنند و دهك
دهم  25/6كه اين عادالنه نيست ،بنابراين نبايد
يارانه بنزين به وسيله نقليه داده شود.
خوانساري گفت:بر اساس محاسبات انجام شده
اگر قيمت بنزين آزاد ش��ود ح��دود  20ميليون
ليتر به ارزش  4ميليارد دالر در روز ميتوانيم به
قيمت هر ليتر  50سنت به كشورهاي همسايه
صادر كنيم و همچنين ح��دود  30هزار ميليارد
تومان هم عالوه بر يارانه ميتواند براي كش��ور

درآمد داشته باشد كه دولت از محل اين درآمدها
ميتواند بدهيهاي خود را به تأمين اجتماعي و
ساير موارد پرداخت كند.
رئيس اتاق بازرگان��ي تهران با اش��اره به اينكه
مدت��ي اس��ت در هند و چي��ن س��فير نداريم،
گفت :دو وزارتخانه بيوزي��ر مانده و تعدادي از
وزارتخانهها بالتكليف هستند و مشخص نيست
وزير آنها ميماند ي��ا خير كه اين موضوعات هم
بايد حل شود.
وي همچنين اظهار داش��ت :ب��ا جهش ناگهاني
نرخ ارز بع��د از نوروز  97ات��اق بازرگاني با انجام
پژوهشي ،نظرس��نجي درباره مسائل اقتصادي
انجام داد كه نش��ان ميدهد بيش از  70درصد
از فعاالن اقتصادي نس��بت به آينده خوشبين
نيستند و انتظار آنها از آينده اقتصاد آن است كه
وضعيت از اكنون بدتر خواهد شد.
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خسروتاج :در نظامهاي چندنرخي ارز
بايد مرتب مچگيري كنيم و دزد بگيريم

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در جمع خبرنگاران در خصوص
تصميمات جديد صادراتي گفت :در مورد صادرات از محل ورود موقت،
تصميماتي گرفته شدهاست ،اين در حالي است كه بر اساس مصوبه دولت
تمامي كاالهاي صادراتي مشمول اخذ تعهد ارزي هستند ،در حاليكه در
مورد ورود موقت اين مشكل وجود داشته كه برخي واردكنندگان ارزي از
دولت بابت واردات موقت كاالها نخريده بودند ،بنابراين با توجه به اينكه
ورود موقت ثبت سفارش ندارد ،دولت تصميم گرفت كه اگر بيش از ۸۰
درصد كاالي صادراتي با تشخيص گمرك و وزارت صمت ،از محل كاالي
ورود موقت توليد شده باشد ،مشمول تعهد صادراتي نميشود .اين مصوبه
ابالغ شدهاست .مجتبي خسروتاج با اشاره به تعهد بازگشت ارز حاصل
از صادرات از س��وي صادركنندگان گفت :اين موضوع با پيمانسپاري
ارزي گذشته متفاوت است ،به اين معنا كه راهكارهاي متفاوتي را براي
بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شدهاست ،اين در حالي است
كه صادركنندگان نبايد ارز را به صورت فيزيكي به دولت تحويل بدهند
و صادركنندگاني كه در سامانه نيما فروش ارز دارند ،ميتوانند امتياز ارز
خود را كه در صرافي ،نزد شركت خريدار يا حساب خارج از كشور وجود
دارد ،به صراف يا واردكننده يا سامانه نيما عرضه كند.
رئيس سازمان توس��عه تجارت گفت :پايه قيمتگذاري نيز كه مشكالت
زيادي را ب��راي صادركنن��دگان ايجاد كردهاس��ت بر اين اس��اس نرخ
ارزشگذاري كاالهاي صادراتي بر اس��اس نرخ بازار ثانويه خواهد بود كه
مبناي ارزشگذاري خواهد شد .البته نرخ تسعير ارز  ۴۲۰۰تومان خواهد
بود .خسروتاج افزود :صرافيهاي موجود در سامانه نيما ميتوانند از ارز
ارائه شده از سوي صادركننده در سامانه نيما ارزيابي داشته و در نهايت
تصميم بگيرند كه اين ارز را با چه نرخي خري��داري كنند؛ بنابراين اين
روش ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .وي آماري از ميزان ارز ارائه شده در
سامانه نيما ارائه كرد و گفت :از  ۲۲فروردين ماه كه سامانه نيما راهاندازي
شدهاست ،تا به امروز  5/9ميليارد يورو از صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي
ارز خريداري شدهاست كه با نرخ  1/15دالر به  6/7ميليارد دالر خواهد
رس��يد .اين در حالي اس��ت كه  4/9ميليارد يورو ارز به واردكنندگان در
قالب اين سامانه داده شدهاست ،ضمن اينكه نرخ به طور متوسط ۹۶۰۰
تومان براي هر يورو بوده است .خسروتاج گفت :برخي صرافيها در سامانه
مابهالتفاوت از واردكننده دريافت ميكنند كه اين خالف اس��ت،اما هر
كسي كه زودتر پروندهاش به سامانه نيما رسيدهاست ،صرافيها مكلف به
پرداخت ارز زودتر از سايران هستند ،البته اگر متقاضي ارزي را بخواهد كه
در سامانه موجود نباشد ،بايد با مكانيزمي كه بانك مركزي به زودي اعالم
ميكند ،از سوي صرافيها پاسخ داده شود.
صادرات با رشد مطلوب همچنان فاصله دارد
وي با بيان اينكه صادرات در ش��ش ماهه بالغ بر  ۲۳ميليارد دالر با رشد
۱۳درصدي در ارزش مواجه بودهاست،گفت :اين رقم در مقايسه با سال
گذشته كه  20/4ميليارد دالر بوده است ،رشد را تجربه كرده است .البته
با رشد مطلوب فاصله داريم ،اما با شرايط كنوني كه ارز يارانهاي ۴۲۰۰
توماني را به واردات ميدهيم ،نياز به كنترلها و مراقبتها در صيانت از
نرخ ارز وجود دارد كه به صادرات هم كشيده شدهاست ،پس در ماههاي
گذشته اگرچه سياستهاي كالن توسعه صادرات را داريم ،بعضاً مجبور
هستيم براي برخي اقالم صادراتي ،از گمركات درخواست توقف صدور
كاالها را داشته باشيم .خسروتاج گفت :ممكن اس��ت نوسان نرخ ارز و
افزايش آن ،براي عدهاي منفعت و براي عدهاي ديگر ضرر باش��د ،اما به
هر حال نرخ منطقي ارز بايد حاكم باش��د .معاون صادراتي وزير صنعت
در پاسخ به س��ؤالي مبني بر خودتحريميهاي صورت گرفته در حوزه
صادرات در آس��تانه  ۱۳آبان ماه چه معنايي دارد،گفت :نظام اقتصادي
حاكم بر اقتصاد ايران نظ��ام چندنرخي اس��ت و در ذات خود اين نظام
ميطلبد كه مرتب مچگيري کنی��م و دزد بگيريم و نظارت روي نظارت
داشته باشيم .اين ويژگي نظام چندنرخي ارز است؛ اين درحالي است كه
اگر پذيرفتيم كه نظام چند نرخي ارز داشته باشيم و نميتوانيم نرخ مدنظر
را در بازار حاكم كنيم ،اين تبعات را خواهد داشت كه صدور بخشنامههاي
متعدد براي صادرات اين مشكالت را ايجاد خواهد كرد.
........................................................................................................................

نرخهاي حبابي دالر ماندگار نيست

عض�و كميس�يون اقتص�ادي مجل�س ش�وراي اسلامي
ب�ا بي�ان اينك�ه نر خه�اي حباب�ي دالر مان�دگار نخواه�د
بود ،گف�ت :س�رمايهگذاري روي دالر ريس�ك زي�ادي دارد.

به گزارش خانه ملت ،ش��هاب نادري در خصوص كاه��ش قيمت دالر
گفت:امريكاييها و دش��منان ،تحريمهای خود را از مدتها قبل اعمال
كردهاند بنابراين اينكه برخي رس��انههاي معاند تبلي��غ ميكنند،دور
جديد تحريمها در آبان ماه آغاز ميشود به اين دليل است كه به لحاظ
فضاسازي رسانهاي اقتصاد كشور را با التهاب بيشتر روبهرو كنند .عضو
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد:ساماندهي بازار ارز
مطالبه جدي مردم و مجلس شوراي اسالمياست و اين موضوع پيگيري
ميشود تا قيمتهاي كاذب دالر واقعي شود؛ چراكه در صورت عدم توجه
انجام اين مهم ،تالطمها در بازارها تداوم دارد.عضو كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد:نرخهاي حبابي دالر ماندگار نخواهد
بود،بنابراين دولت باید با حمايت از توليد و بازار سرمايه تالش كند به جاي
رونق بازار سوداگري بازارهاي مولد مقصد سرمايهگذاران باشد.
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