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۴۴درصد صادرات خامفروشی است

آمار نشــان میدهد طی نیمه نخست ســال جاری ،برخالف
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و اهداف صادراتی کشــور،
محصــوالت نیمهخام و گازی ســهم ۴۴درصدی از ارزش کل
صادرات را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرنگار مهر ،افزایش صادرات و عدم اتکا به صادرات
نفتی از جمله اهدافی اســت که هم در ســند چشمانداز و هم
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.
به گونهای که بررســی بندهای مختلف این سیاســتها نشان
میدهد باید تفاوت ماهوی بین صادرات و خامفروشی قائل شد.
این مســئله به وضوح در بندهای مختلف سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان
به «پیشــتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه
جامع علمی کشور و ســاماندهی نظام ملی نوآوری به منظور
ارتقای جایگاه جهانی کشــور و افزایش سهم تولید و صادرات
محصــوالت و خدمات دانشبنیان و دســتیابی بــه رتبه اول
اقتصاد دانشبنیان در منطقه»« ،حمایت همهجانب ه هدفمند
از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوری» و «افزایــش ارزش افــزوده از طریق تکمیل زنجیره
ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی
بهینه (براســاس شــاخص شــدت مصرف انرژی) و باال بردن
صــادرات برق ،محصوالت پتروشــیمی و فرآوردههای نفتی با
تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» اشاره کرد.
از ســوی دیگر ،رجوعی به فرمایشــات مقــام معظم رهبری
نشــان میدهد صادرات مدنظر ایشان در سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،صرفاً صادرات محصوالت نهایی و خلق ارزش افزوده
بوده و خامفروشــی هیچ تناســبی با ادبیات اقتصاد مقاومتی
نداشته و نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،بررســی صــادرات غیرنفتی در نیمه
نخست ســال جاری حکایت از آن دارد که نه تنها عمده اقالم
صادراتی کشور غیرنفتی نیست ،بلکه بیشتر این محصوالت به
نوعی مواد خام و البته نفتی تلقی میشوند.
بر این اساس ،این اقالم به لحاظ چرخه تولید در زمره مواد خام
بوده و معموالً فرایند پیچیده و محصول نهایی تلقی نمیشوند
که ارزش افزوده برای اقتصاد داشته باشد .حداکثر امتیازی که
میتوان برای این محصوالت قائل شــد ،نیمهخام بودن آنها
است و جالب اینکه در بین این ۱۵قلم ،اثری از پسته و زعفران
که روزگاری ارزآوری چشــمگیری در اقتصاد ایران داشــتند،
نیست.
به عنوان مثال میعانات گازی که در صدر جدول مذکور نشسته
است ،در دستهبندیها جزو محصوالت خام محسوب میشود.
همچنین پروپان مایع شــده ناشی از گاز نفتی تفکیک شده و
بوتان ناشــی از گاز تفکیک شده هم جزو محصوالت نیمهخام
دستهبندی می شوند.
متانول ،اوره و پلیاتیلن نیز در بین محصوالت پتروشیمی جزو
دستهبندی نیمهخام بوده و نمیتوانند به عنوان پیشتاز صادرات
غیرنفتی محسوب شوند.
همچنین ،قیر نفت محصول خام محســوب میشــود؛ چراکه
ناشــی از قدیمی بودن پاالیشگاهها است و صادرات آن ،ارزش
افزوده باالیی را نصیب کشور نمی کند.
محصــوالت نیمهتمــام از آهن و فــوالد نیز در دســتهبندی
محصوالت نیمه خام قرار دارند.
به گزارش مهر ،در مجمــوع از ۲۳میلیارد و ۱۲۳میلیون دالر
صادرات کل شــش مــاه ابتدای امســال ،ارزش صادراتی این
۱۵قلم بیش از ۱۰میلیارد و ۳۰۴میلیون دالر بوده اســت که
نشان از سهم ۴۴درصدی این محصوالت در صادرات کل دارد.

آب ،برق و گاز مدارسی که الگوی
مصرف را رعایت کنند ،رایگان میشود

مدیــرکل دفتــر برنامهریزی تلفیقــی شــرکت توانیر گفت:
دستورالعمل آئیننامه هزینه آب ،برق و گاز مدارس تهیه شده
اســت؛ اما اجرای آن در انتظار ارائه لیســت مدارس از ســوی
آموزش و پرورش است.
به نقل از وزارت نیــرو ،فرید فیاضمنش در اینباره گفت :این
دســتورالعمل با برگزاری جلسات مشــترکی میان مسئوالن
مرتبــط وزارتخانههای نیــرو ،نفت ،آموزش و پــرورش ،راه و
شهرســازی ،امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه
تهیه و توسط ســازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است.
براساس این دستورالعمل ،وزارت آموزش و پرورش باید لیست
مدارس دولتی مشــمول معافیت پرداخت هزینههای مصارف
برق ،گاز طبیعی و آب را به همراه شــماره شناسایی  /اشتراک
قبــوض مصرف برق ،آب و گاز و میزان مســاحت ســاختمان
مــدارس به تفکیک انواع مــدارس موضوع ایــن آییننامه به
وزارتخانههای نیرو و نفت اعالم نماید.
مدیرکل دفتر برنامهریزی تلفیقی شــرکت توانیر با بیان اینکه
ایــن آییننامه در  ۹ماده ،نحوه محاســبه هزینههای آب ،برق
و گاز را مشــخص کرده اســت ،تأکید کرد :بــرای هرکدام از
بخشهای آب ،بــرق و گاز به طور جداگانه الگویهای مصرف
تعیین شده اســت که در صورت رعایت الگوی مصرف ،هزینه
مصارف مذکور رایگان خواهد شد.
فیاضمنش با اشــاره به اینکه به صورت خاص در زمینه برق،
الگوی مصــرف ۹۰درصد متوســط مصرف بــرق مدارس در
دورههای مشابه طی سال گذشته ( )۹۶خواهد بود یادآور شد:
تعیین الگو به منظور تشویق مدارس به رعایت مصرف و اجرای
راهکارهایی جهت کاهش مصرف اســت و در حقیقت ،رعایت
الگوی مصرف ،شرط رایگان شــدن هزینههای برق ،گاز و آب
اســت .برای اجرای این قانون در حال حاضــر در انتظار ارائه
لیست مدارس از سوی آموزش و پروش هستیم و بالفاصله پس
از ارسال لیست و اطالعات ذکر شده در آییننامه توسط آموزش
و پرورش ،میتوان این قانون را اجرایی کرد.
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اقتصاد

جزئیات نامهنگاری شافعی با جهانگیری
۱۲راهکار خروج از مشکالت ارزی

شــافعی طی نامــهای به معــاون اول ،با اشــاره به
سیاســتهای دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری
به تشریح نتایج این سیاســتها در اقتصاد پرداخت
و بــرای خروج کشــور از مشــکالت ارزی و تجاری
۱۲راهکار ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،غالمحســین شافعی ،رئیس
اتاق ایران طی نامهای بــه معاون اول رئیسجمهور،
ضمن اشــاره به سیاستهای دولت در زمینه مسائل
ارزی و تجاری به تشــریح نتایج این سیاســتها در
اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکالت ارزی
و تجاری ۱۲راهکار ارائه کرده است.
غالمحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری
همچنیــن آمادگی اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی
کشــور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به
دولت را اعالم کرده است.
متن کامل نامه غالمحســین شــافعی به اســحاق
جهانگیری به شرح زیر است:
به اســتحضار میرساند سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و
تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است .نقطه عزیمت این چرخه،
باور دولت محترم به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری
بــر روی ارز ،کاال ،صــادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی ،اصول
اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور میباشد .سلسله
به هم پیوســته این سیاســتگذاریها به طور مختصر شده به شرح
زیر میباشد:
نــرخ بیاعتنــا به متغیرهــای اقتصادی
-۱تثبیــت قیمــت ارز در
ِ
(۴۲۰۰تومان)؛
-۲افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانهای
از شفافیت و سالمت؛
-۳ایجاد ایستگاههای متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستیآزمایی
و تشــخیص ضرورت واردات و صالحیت وارد کننده ،طوالنی کردن
رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش؛
-۴متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دالئلی مانند گرانفروشی،
احتکار ،خروج ارز ،تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کاال در
بازار به دالئل فوق؛
 -۵تالش برای جلوگیری از نشــت یارانــه ارزی از طریق صادرات با
ممنوعیت روزافزون کاالهای صادراتی؛
-۶مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود
ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور؛
-۷ایجاد بازار ثانویه برای اصالح سیاســتهای قبلی و بالفاصله نقض
کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا؛
 -۸فاصله گرفتن روزافزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه
دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانهای (۴۲۰۰تومان).
حاصل این چرخه تاکنون اتفاقات زیر بوده است:
 -۱نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز ،روندی شتابان به خود
گرفته است.
 -۲نرخ ارز در بازار آزاد مســیر خود را میرود و تأثیر آشکاری از نرخ
ارز یارانهای نپذیرفته است.
 -۳محیط کســب و کار ،به واســطه مقــررات زایــی روزافزون در

سیاســتهای ارزی و تجــاری و رویکردهــای تعزیری ،به شــدت
غیرشفاف ،پرهزینه ،پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
 -۴خودتنظیمی بازار کاال و خدمات در کشــور مخدوش شده است و
این امر باعث کمبود کاال و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتیها
و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.
 -۵زنجیره تولید و صادرات کاالهای صنعتی لطمه جدی دیده است و
صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام،
مواد اولیه و محصوالت کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته
است .این تغییر شکل صادراتی ،کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور
را به همراه آورده است.
 -۶هزینــه مبادله در چرخــه واردات و نظام توزیع کشــور افزایش
چشــمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانهای را کمرنگ و جریان
تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.
 -۷تفاوت نرخ آشــکار کاالهای یارانــهای ،مانند حاملهای انرژی ،با
نرخهای جهانی ،موجب تشــدید بیسابقه قاچاق سوخت به آنسوی
مرزها شده است .الزم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حاملهای
انــرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارســال این نامه به بیش از یک
تریلیون میلیارد تومان در ســال بالغ گشته است که این عدد معادل
 ۲۰الی ۳۰سال بودجه عمرانی کشور میباشد.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران معتقد است که اگر
هرچه سریعتر به اصالح بنیادی سیاستهای متخذه اقدام نگردد ،این
وضعیت اقتصاد کشور را با مشــکالت بیشتری مواجه خواهد کرد و
ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصالح سیاستها بیش از
پیش محدود خواهد کرد .لذا در این راستا راهکارهای زیر مورد توصیه
اکید این اتاق میباشد:
 -۱تخصیــص ارز یارانهای به قیمت ۴۲۰۰تومان برای کلیه کاالها و
خدمات متوقف گردد.
 -۲تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشــور اعم از واردات کلیه کاالها،
من جمله کاالهای اساسی ،به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
 -۳از کنترل نرخ ارز و دخالتهای دســتوری در بــازار ثانویه اکیداً
اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در
این بازار تعیین نماید.
 -۴صنایع کوچک و متوســط ۸۰درصد و صنایع بزرگ ۹۰درصد ارز

حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند.
باقی ارز به مصــرف بازپرداخت وامهای ارزی ،هزینه
دفاتر خارج از کشــور ،هزینههای نقل و انتقال ارز و
امثالهم برسد.
 -۵دولت هم مانند ســایر بخشهــا ،ارز قابل عرضه
خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد
حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه
سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی
نزد بانک مرکزی واریز نماید.
 -۶نظام سهمیهبندی سوختهای قاچاقپذیر (بنزین
و گازوئیل) مجدداً برقرار گردد و مازاد بر ســهمیه با
نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز
به صندوق فوقالذکر واریز گــردد .ضمناً بازار ثانویه
معامله سهمیه راهاندازی شود یا امکان نقل و انتقال
سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
 -۷حداقــل ۵۰درصــد درآمد واریــزی به صندوق
فوقالذکر به صورت یارانه نقدی به حساب دهکهای
پایین درامدی ( ۵الی ۷دهک پایین جامعه) واریز گردد.
 -۸دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین
کسری ســرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط ،که به دلیل
تغییر قیمتها اتفاق میافتد اقدام نماید .دولت همچنین نســبت به
تسویه بدهیهای خود به بخش خصوصی ،تأمین اجتماعی و بانکها
از این محل اقدام نماید.
 -۹کلیــه مقرراتــی که در چند ماه گذشــته در رابطه بــا واردات و
صادرات وضع و موجب پیچیده شــدن و پرهزینه شــدن فرایندهای
تجارت خارجی کشور شده است اصالح گردد .به طور مشخص روال
پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیتها و
ممنوعیتهای صادراتی ،موضوع این بند میباشند.
 -۱۰معافیتهای مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور،
اعم از پتروشــیمی ،فوالد ،مس ،آلومینیــوم و برخی مواد معدنی به
جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف
گردد .این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین
حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است .منابع حاصله از این بند
به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و
همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز گردد.
 -۱۱در خصــوص کاالهایی که نهادههای تولیــد آنها (اعم از آب،
برق ،گاز و غیــره) از یارانه برخوردار اســت و صادرات آنها موجب
افزایــش قیمت در داخل کشــور و کمبود کاال میگــردد ،عوارض
متناسب صادراتی وضع گردد .در خصوص مصادیق این بند ،به جهت
حساســیت موضوع ،حتماً نظر اتاق ایران اخــذ گردد .ضمناً عوارض
مأخوذه مشخصاً در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط
واریز گردد.
 -۱۲برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهادههای وارداتی،
حقوق ورودی مواد اولیه و ماشــینآالت به حد صفر و حقوق ورودی
سایر کاالها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
با عنایت به مطالب فوق اتاق ایران آمادگی دارد درخصوص پیشنهادات
ارائه شده در این نامه ،جزئیات الزم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی
را به اســتحضار دولت محترم برســاند و بدیهی است یکپارچگی و
کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مدنظر اتاق ایران میباشد.

چگونه میتوان جلوی قاچاق گسترده بنزین را گرفت
با رشد قاچاق بنزین و همچنین افزایش مصرف داخلی ،احیای کارت
ســوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین
مطرح شــده است که کارشناسان در این زمینه راهکارهای جدیدی
ارائه داده اند.
سید حمیدرضا قریشی ،کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار
مهر درباره تأثیر بازگشت ســهمیهبندی سوخت با اشاره به افزایش
میزان قاچاق از مرزها ،گفت :پس از التهابات و جهشــی که نرخ ارز
تجربه کرد ،اختالف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشــورهای
همســایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شــد .تجربه گذشته
نشــان میدهد بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش
قاچاق مؤثر بوده اســت .بنابراین ،ضروری است هرچه سریعتر برای
این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
وی ادامه داد :در صورت احیای کارت سوخت به شکل سابق ،کارت
سوخت شــخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش
و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش مییابد و در نتیجه شاهد کاهش
حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیای کارت سوخت ،قطعاً وضعیت را
از آنچه هست بهتر میکند ،افزود :تنها مشکل کارت سوخت این است که
ســهمیه سوخت یارانهای به حساب دارندگان خودرو ریخته میشود و نه
اشخاص .درنتیجه ،فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین
یارانهای بهرهمند میشــوند .در حالی که عادالنهتر این اســت که بنزین
یارانهای به همه خانوارها ،چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند ،تعلق
گیرد .به عالوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاهداران
انجام میشــود قابل رصد نیست .بنابراین ،برای رفع این نقص میتوان از
سیستمهای جدیدتر استفاده کرد .البته همانطور که گفته شد اگر کارت
سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیا کنیم ،منفعت بسیار زیادی دارد.
۳گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین
وی ادامه داد :با توجه به شرایط کنونی و حساسیت باالی جامعه نسبت به
هرگونه افزایش قیمت ،اصالح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گامبهگام
و در قالب یک بســته سیاستی اجرا شود .بهتر است در گام نخست بدون
هیــچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کــردن ،صرفاً «نرخ اضطراری کارت

جایگاهها» تعیین شود .مث ً
ال اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰تومان تعیین شود،
معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصیاش
اگر سوخت بزند ،به هر میزان میتواند بنزین ۱۰۰۰تومانی استفاده کند.
اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاهها بزند ،باید ۱۲۰۰تومان
بدهد .به این ترتیب ،ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه
میشود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد .با اجرای همین یک گام
هم قاچاق کاهش مییابد .چراکه مهاجرت کارتها به مرز متوقف میشود
و کارتهایی که خرید و فروش شدهاند باطل اعالم میشود .در واقع کارت
سوخت احیا میشود.
این کارشناس انرژی تأکید کرد :گام دوم رفع مشکالت سی.ان.جی است.
پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ ســوخت باید سیاستهایی در راستای
ایجاد جذابیت برای صنعت ســی.ان.جی به کار برده شود .باید به توسعه
صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه
عمل پوشــاند؛ چراکه این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد
جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب اســت .اما مشــکالتی نظیر کمبود
جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کالن شهرها ،هزینه باالی معاینههای
دورهای ،هزینۀ تعویض و نوســازی مخــزن و ...وجود دارد که در صورت
برطرف شدن ،میتوان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد.

اگر برای رفع این مشکالت ،منابعی تخصیص داده شود ،بعداً از محل
افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.
قریشی ادامه داد :گام سوم اصالح قیمت بنزین با روش سهمیهبندی
است .بنده معتقدم هرگونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی
باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد .ضمناً این شیوه برای
کنترل مصرف به لحاظ روانی مؤثرتر از آزادســازی کامل نرخ بنزین
اســت .من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم .دالیلی هم دارم
که مفصل باید به آن پرداخت.
سهمیهبندی بنزین ،آری یا خیر
به گفته قریشــی دو سناریو برای سهمیهبندی سوخت مطرح است.
نخست اینکه مثل گذشته ســهمیه به کارتهای سوخت خودروها
واریز شــود .گفته شــد که این روش خیلی عادالنه نیست .گرچه از
وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.
راه دوم این اســت که سهمیه ســوخت یارانهای به حساب کاربری
همه سرپرستهای خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود .مث ً
ال
میتوان به ازای هر عضو خانواده ،ماهانه ۲۰لیتر سهمیه سوخت به حساب
کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیهای» واریز
نمود .به گفته مســئوالن اجرایی ،این اقدام بر بســتر کارت بانکی قابل
اجراست .همۀ سرپرســتهای خانوار نیز حساب بانکی دارند .در چنین
شــرایطی باید سامانهای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به
ســهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود
را خریــد و فروش کنند .این اقدام نیز با توســعه ابزارهای ارتباطی فعلی
و بر بســتر  ITخیلی کار سختی به نظر نمیرســد .این روش عادالنهتر
از تخصیص سهمیه به خودروهاســت و دیگر نیازی به استفاده از کارت
سوخت فعلی نخواهد بود.
وی تأکید کرد :البته میتوان بهجای راهاندازی بورس ،همانند قبل مقدار
ت خانوار واریز
ریالی حاصل از فروش ســوخت آزاد را به حساب سرپرس 
کرد .اشــکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت
تکلیفی تعیین شــود و همچنین میتواند تورمزا باشد؛ اما اگر بازار تبادل
سهمیه شکل بگیرد ،عرضه و تقاضای سوخت خودبهخود قیمت را شکل
میدهد.

تحریم بانکی ،صادراتمان را ریالی کرد
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مشکالت صادرکنندگان
از جمله فعاالن صنعت ســرامیک با اجرای پیمانسپاری ارزی ،گفت :تجار
کشورهای آسیای میانه برای واردات ،به چین و هند روی آوردند.
بانک مرکزی ۱۶شهریورماه «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی کشور»
را به دستگاهها ابالغ کرد که بر اساس این دستورالعمل ،صادرکنندگان کاال
مکلفاند حداکثر ظرف مدت زمانی ســه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی
گمرکی ،حداقل ۹۵درصد ارزش گمرکی کاال را به چرخه اقتصادی کشــور
بازگردانند و از طریق ســامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند .اما
بــه گفته عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ،این مصوبه برای برخی
صنایع از جمله صنعت کاشی و سرامیک به دلیل انجام مبادالت ریالی بین
ایران و کشورهای صادرکننده مشکل ساز شده است.
در همین زمینه ،اصغر آهنیهــا در گفتگو با خبرنگار مهر ،با انتقاد از الزام
صادرکنندگان به اجرای دســتورالعمل پیمانسپاری ارزی گفت :بر اساس
مصوبه ۱۶شــهریورماه بانک مرکزی ،همه صادرکنندگان مکلف شدند ارز
حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
وی با اشاره به اینکه مبادله مالی برخی از کاالهای صادراتی از جمله صنعت
کاشی و سرامیک کشور به دلیل برخی مشکالت بانکی به صورت ریالی انجام

میشــود ،گفت :صادرات محصوالت کاشی و سرامیک به مقاصد کشورهای
عراق ،ســوریه ،افغانستان ،پاکســتان و کشورهای آســیای میانه به دلیل
مشکالت بانکی و تحریمها طی چند سالهای گذشته به صورت ریالی انجام
میگیرد .عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشــور با اشاره به نامه
انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک به معاون اول رئیس جمهور
مبنی بر لغو پیمانســپاری ارزی صادرکننــدگان ،ادامه داد :از کل صادرات
۱۴۸میلیون مترمربع کاشی و سرامیک ،حدود ۱۳۰میلیون مترمربع معادل
۹۰درصد کل حجم صادرات به سه کشور عراق ،پاکستان و افغانستان صادر
میشــود و روند صادرات این کشورها به دلیل فقدان سیستم بانکی و عدم
گشــایش اعتباری به گونهای شکل گرفته اســت که وجه کامل به صورت
ریالی دریافت میشود.
آهنیها با بیان اینکه مصوبه پیمانسپاری ارزی زیان زیادی را متوجه برخی
صادرکنندگان میکند ،گفت :اگر این مشکل برطرف نشود قطعاً بازار ایران
در صنعت کاشی و سرامیک توسط هندوستان و ترکیه گرفته میشود.
این فعال کارفرمایی افزود :اگر تمهید جدی از سوی دولت در این خصوص
گرفته نشــود ،ضمن از دســت دادن بازارهای صادراتی و توقف واحدهای
تولیدی پیامدهای معیشــتی و ریزش نیروی کار را میتواند در پی داشــته
باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشــور گفت :تأکید و پافشــاری
دولت در الزام صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی ،صادرات صنعت کاشی
و سرامیک را در شرایط و سردرگمی و بالتکلیفی قرار داده است؛ به طوری
کــه در صورت صادرات و تعهــد ارزی ،چگونه آن را تأمین کند و اگر صادر
نکنند با توجه به عدم کشش بازار داخلی و رکود اقتصادی که موجب شده
کارخانههــا با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت فعالیت کنند ،چگونه قادر خواهند
بود به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود :مطالعات میدانی ما نشــان میدهد بازرگانان و تجار کشــورهای
عراق ،ســوریه ،افغانستان و پاکستان و کشــورهای آسیای میانه با اطالع از
مشــکالت پیش آمده در خصوص پیمانســپاری ارزی ،به سمت بازارهای
کشــورهای دیگر از جمله چین و هند سوق پیدا کردند که در صورت عدم
رفع این چالش ،شرکتهای ایرانی بازار این کشورها را از دست خواهند داد.
آهنیها اظهار داشــت :تولیدکنندگان کاشــی و سرامیک کشور با توجه به
دالئل ذکر شــده ،تأکید میکنیم در صورت الزام پیمانسپاری ارزی قادر به
ادامــه فعالیت نخواهند بود و در خصوص پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و
معیشتی ناشی از توقف ،تعطیلی واحدها و ریزش هزاران نفر نیروی انسانی
به ویژه در مراکز تجمع کارخانهها و کل صنعت کاشــی و ســرامیک کشور
هشدار می دهیم.

با مصوبه ستاد تنظیم بازار

طرح پیشفروش لوازم خانگی
اجرا میشود

با مجوز ســتاد تنظیم بازار ،تولیدکنندگان میتوانند بر اساس
ضوابط ســازمان حمایــت اقدام به پیشفــروش لوازم خانگی
نمایند .مرحله اول ایــن طرح با فروش ۱۶۰محصول با قیمت
قطعی از امروز آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،اعضای ستاد تنظیم بازار موافقت خود
با طرح پیشفروش لــوازم خانگی را برای واحدهای توانمند و
بدون مداخله دولت را تثبیت کردند.
بر این اســاس ،اعضای کارگروه اعــام کردند که با اجرای این
طرح به شرطی موافقت دارند که رفتار مبتنی بر حمایت دولت،
وزارت صنعت و کارگروه تنظیم بازار مورد انتظار تولیدکنندگان
نباشد.
در ایــن مصوبه اعالم شــده که با این پیشفــرض در صورت
توافق مقامات مســئول ،پیشــنهاددهندگان یا شــرکتهای
مشــابه میتوانند از ظرفیتهای اجرایی و تخصصی خود برای
پیادهســازی هرگونه طرح در فضای مشــابه و به شکل رقابتی
اســتفاده کنند .ضمن اینکه با اعالم سازمان حمایت مبنی بر
تدوین ،تصویب و ابالغ ضوابط فروش اقساطی و پیشفروش کاال
در هیئت تعیین و تثبیت قیمتها ،عم ً
ال راه برای شرکتهای
توانمند جهت عرضه کاال با قیمت مقطوع و با کمترین نوسان
قیمت وجود دارد و شــرکتها بر اساس ارزش برند و جایگاهی
که نزد مصرفکنندگان دارند ،با اطالعرسانی کامل از شرایط و
ضوابط عرضه کاالی تولیدی خود به شرط رعایت قیمت مندرج
در سامانه  ۱۲۴اقدام نمایند.
بر این اســاس ،طرح فروش ۱۶۰مــدل محصول لوازم خانگی
شــامل یخچال ،فریزر ،لباسشویی ،اجاق گاز ،الایدی و لوازم
خانگی کوچک از صبح امروز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید
با قیمت غیرقطعی و با سود مشارکت ،آغاز خواهد شد.
این طرح از امروز آغاز شــده و به مدت محدودی ادامه دارد .به
نحوی که برای هر کاالیی که سقف فروش پُر شود ،سایت بسته
شده و مصرفکنندگان میتوانند برای مرحله بعدی ،درخواست
خود را ثبت نمایند.
بر اساس این طرح ،قیمت به صورت قطعی و با تخفیف نسبت
به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل کاال ،مشمول دو درصد
تخفیف میشــود و اگر متقاضی خواســتار تحویل در ماه اول
باشد ،مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود.
ایــن طرح از ســوی تولیدکننــدگان به منظور رفــع نگرانی
مصرفکنندگان در خصوص نوسان قیمتها در بازار پیادهسازی
میشود که بر اساس آن ،فروش به صورت قطعی صورت خواهد
پذیرفت.
بر این اســاس ،مصرفکننده میتواند با مراجعه به ســایت و
واریز وجه محصول خریداری شده ،رنگ ،مدل و شرایط زمانی
تحویل را تعیین کــرده و چنانچه تولیدکننده نتواند در موعد
مقرر به تعهد خود عمل کند ،مشمول ۲۵درصد جریمه ماهانه
خواهد بود.
تمامی قیمتهای درج شــده برای محصوالت عرضه شده در
ایــن طرح با هماهنگی ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان تعیین شــده و قیمت کاالها نیز روی ســامانه
( ir.۱۲۴ســامانه نظارت بر قیمت کاالها و خدمات ســازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) ثبت شده است.

معاون گمرک خبر داد:

درآمدهای گمرکی دولت رکورد زد

تازهترین گزارش گمرک از ثبت رکورد جدید در درآمدهای
گمرکی در ۶ماه ابتدایی امسال خبر می دهد.
به نقل از گمــرک ایران ،علی رحیمیان معاون گمرک ایران
اظهار داشــت :در ۶ماه ابتدایی امســال با احتساب دریافت
ضمانتنامه از واردکننــدگان بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد ریال
درآمد وصول شده است.
رحیمیان با اشــاره به درآمدهای گمرک در نیمه نخســت
ســال جاری اظهار داشت :با احتســاب دریافت ضمانتنامه
از واردکننــدگان در ایــن مدت ،بالغ بر ۱۰۸هــزار میلیارد
ریال درآمد گمرکی از محل حقوق ورودی کاالها و ۵۵هزار
میلیــارد ریال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات
کشور وصول شده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع گمرک با بیان اینکه بدون
ضمانــت و به صورت نقد در ۶ماه۷۳ ،هــزار و ۴۸۰میلیارد
ریال درآمد کســب شده است ،بیان داشــت :عالوه بر این،
گمرک بخشــی از مالیات ارزش افــزوده و عوارض را هنگام
واردات کاال دریافــت میکند که از این محل نیز دریافتیها
مناسب است.
رحیمیان افــزود :در مجموع بالغ بر ۵۵هــزار میلیارد ریال
عــوارض و مالیات بر ارزش افزوده وصول شــده که ســهم
عوارض حدود ۱۸هزار میلیــارد ریال و مابقی نیز مالیات بر
ارزش افزوده بوده است.
وی ادامه داد :درآمد گمرک کشــور در سال  ۹۶در مجموع
بالغ بر ۲۲هــزار میلیارد تومان بوده که نســبت به مصوب
قانون بودجه حدود ۱۳۰درصد محقق شد.
رحیمیــان گفت :با وجــود کاهش ۱۳درصــدی واردات و
ممنوعیــت واردات ۱۴۰۰قلم کاالی مصرفی به ویژه خودرو
مشاهده میشود که افزایش تجهیزات کنترلی در گمرکات و
الکترونیکی شــدن و زحمات و تالشهای کارکنان گمرکات
سراســر کشــور ،تأثیر قابل توجهی در بهبــود درآمدهای
گمرکی داشته است.

