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یادداشت

آنچه رهبری میگویند
آنچه دولتها انجام میدهند

فرهادفزونی*:در نشست پیشین هیات نمایندگان
اتاق تهران که دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در
آن حضور یافت ،نمایندگان آزادانه سخن گفتند
و سخنان فعاالن بر دل دبیر شورای عالی امنیت
ملی نشس��ت و گزارش ایش��ان ب��ه مقام معظم
رهبری هم بر دل رهبر انقالب .رهبری نیز سعی
کردند این سخنان را بر دل هیات دولت بنشانند.
رهبری در دیدار با هیات دولت فرمودند« :دولتها
بهطور معم��ول و رایج بخش خصوص��ی را وارد
اقتصاد نکردهاند» .باید گفت جانا س��خن از زبان
ما میگویی .دهههاس��ت گلهمندیم که دولتها
توجهی به بخش خصوصی و خواس��تههای آنان
نمیکنن��د .حرف فقط حرف دولت اس��ت .فقط
دس��تور میدهند ،بخش��نامه ص��ادر میکنند و
انتظار دارند بخش خصوصی بگوید سمعاً و طاعتاً
و س��ریعاً مجری دستورات باش��د .فعاالن بخش
خصوصی انتظ��ار دارند دولتها از ت��وان ،دانش
و تجرب��ه آنان در یک بازی برد -برد بهدرس��تی
اس��تفاده کنند و چشمش��ان فقط دنبال مال و
دارایی این بخش نباشد .دولتها باید به یاد داشته
باش��ند فعاالن بخش خصوصی نه تنها مدیریت
هزینه را بهدرس��تیمیدانند که مدیریت تولید
درآم��د و تولید ثروت را نیز بخوبیمیشناس��ند
اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد
و هم ب��رای هزینهکرد آنان تصمی��ممیگیرند.
رهبری فرمودند حرفه��ای بخش خصوصی را
«بخوانید و بشنوید و ببینید» .از نظر من فرمودند
گزارشهایی که برای شما ارسالمیکنند با دقت
و تعمق بخوانید .درب��اره آنها غور و تعمق کنید،
مفاهیم را حالجی کنید و خواستههای آنان را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهید .همچنانکه در هامش
بسیاری از گزارشات تقریرمیکنید ،فقط ننویسید
«مالحظه شد» عکسالعملی نشان دهید .رهبری
فرمودند به سخنان بخش خصوصی فقط گوش
ندهید ،آن را با گوش جان بشنوید که «حرفهای
درستی است»؛ آنچه میگویند سخنان فعاالن و
دلسوزان اقتصاد کشور است .آن کلمات گفتههای
کسانی است که یا عاشق یا دیوانه تولید هستند.
فقط شما حرف نزنید ،به آنان نیز فرصت سخن
گفتن بدهید .رهبری فرمودند «ببینید» .یعنی
نگاه گذرا کردن کافی نیست ،بصیرت داشته باشید
و با چشم دل ببینید .رهبری فرمودند «باید ثبات
و آرامش برای فعاالن اقتصادی تامین شود» .یعنی
ام��روز قانونی نگذارید و فردا کس��ی را که همان
قان��ون را اجرا کرد ،متخلف بخوانید؛ یعنی امروز
ارز را به قیمتی به فعاالن اقتصادی نفروشید و فردا
مابهالتفاوت آن را طلب کنید .این رویه نه اعتماد
بخش خصوصی را بهدنبال دارد و نه شرعی است.
معامله رس��می و قانونی براساس قوانین کشور و
مصوبات دولت انجام ش��ده است .عمل شما دبه
درآوردن و غیرش��رعی است .چرا با یک بند (بند
 5بس��ته سیاس��ت ارزی) آرامش سرمایهگذاران
و فعاالن اقتصادی کش��ور را ب��ه هم میزنید که
مجبور ش��وید تنها  2روز بعد ،برای همین مایه
تنش ،استثنا و بند و تبصره در نظر بگیرید! تامین
ثبات و آرامش یعنی بگیر و ببند؟ 40سال است
برای مبارزه با گرانفروشی میگیرید ومیبندید و
جریمهمیکنید اما حت��ی یک بار هم به نتیجه
مورد نظر خود نرسیدهاید .کافی نیست؟ مگر نه
اینکه آزموده را آزمودن خطاست .تا کی برای حل
مشکالت اقتصادی که خودتان به وجودمیآورید،
چ��اره را تنبیه و جریمه و تعزیر و انبارش��کنی و
مصادره م��ال و کاالی فع��االن بخش خصوصی
میدانید؟ امروز در انبارها را شکستید و کاالها را
حراج کردید 4 ،ماه بعد که این کاالها تمام شد چه
میکنید؟ مرکز تهیه و توزیع پوشک راه خواهید
انداخت؟ وقتی دولتمیگوید «صادرکنندگان ما،
حتی صادرکنن��دگان دولتی و خصولتی ،ارزی را
که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند48 ،
ساعت بعد در اختیار این سامانهمیگذارند ،این
کار خیانت به کشور است» ،چه پیامی را به فعاالن
اقتصادی میدهید؟ وضعیت اقتصادی ما در چه
شرایطی است که  48ساعت دیرپرداخت ،خیانت
به کشور تعبیر میشود؟ دولتی که هر  48ساعت
مصوبات��ش را تغییرمیدهد یا  52700س��اعت
اس��ت که به پیمانکاران خود بدهکار است و پول
کارک��رد آنان را نمیپردازد و هر روز بدهیاش به
بانک مرکزی بیشترمیشود ،چرا  48ساعت تاخیر
در پرداخت را خیانت به کشورمیخواند؟ جفا نه،
خیانت .عملکرد دولت را چه باید نامید؟ بعد هم
میگویید گلهمند نباشید .آقای وزیری میگوید
باالخره همینه که هست ،بیخود اعصاب ،روح و
روان همدیگر را آزار ندهیم .فع ً
ال وضعیت همین
است .یعنی چه؟ یعنی امید به فردا نداشته باشیم؟
چرا باور نمیکنید که اگر سرمایه فعاالن ایرانی و
خارجی را برای شکوفایی اقتصاد کشورمیخواهید
جز با آرامش و ثبات در بازار و سیاس��ت و جامعه
به دست نخواهد آمد .سخن آخر؛ امیدوارم اینک
ک��ه مقام معظم رهبری پذیرای س��خنان بخش
خصوصی هس��تند ،اتاق بازرگان��ی گزارشهای
بیشتری خدمت ایشان عرضه کند و مقام معظم
رهبری نیز اظهار لطف کرده و زمانی را برای دیدار
با نمایندگان فعاالن اقتصادی اتاق تهران و شنیدن
سخنان آنان تعیین و ابالغ فرمایند.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

وطن امروز

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به «وطنامروز» درباره اجرا نشدن قانون مالیات خانههای خالی:

وزارت راه گفت نمیتوانیم

خریداران کمتر از  25سکه از مالیات معاف میشوند و خریداران عمده سکه تا  35درصد مالیات خواهند داد
گروه اقتصادی :بیش از  2سال از تصویب قانون اخذ
مالیات از خانههای خالی میگذرد ،تنها سدی که
اکنون بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد نبود
سامانهای برای شناسایی این خانههاست که وظیفه
ایجاد آن بر عهده وزارت راهوشهرسازی بود.
این وزارتخانه با وقتکش��ی تاکنون هیچ اقدام
عملی در این باره انجام نداده اس��ت و حاال رئیس
س��ازمان امور مالیاتی خبر از ناتوانی این وزارتخانه
در رابطه با ایجاد یک س��امانه س��اده شناس��ایی
خانههای خالی میدهد .رئیس سازمان امور مالیاتی
به صراحت اعالم کرد که وزارتخانه راهوشهرسازی
خبر از ناتوانی خود برای اعمال این قانون داده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در سال
 96درآمدهای مالیاتی  99هزار میلیارد تومان بوده
که  97درصد آن محقق شده ،گفت :سهم مالیات
15درصد و س��هم عوارض  20درصد رشد داشته
است.
سیدکامل تقوینژاد در آخرین نشست رسانهای
خ��ود در پاس��خ به س��وال «وطن ام��روز» مبنی
بر س��رانجام موضوع مالی��ات از خانههای خالی،
گفت :طبق قانون ،وزارت راه و شهرس��ازی متولی
این موض��وع بود که اعالم کرده اس��ت این کار از
عهده آنها برنمیآید ،به همین دلیل شهرداریها
متول��ی ای��ن کار میش��وند .وی گفت :در س��ال
جاری به دنبال کاهش مالی��ات عملکرد تولید از
 ۲۵درصد به ۲۰درصد هستیم که مجلس و نهاد
ریاس��تجمهوری نیز موافقت کلی خود را با این
موضوع اعالم کردهاند .معاون وزیر اقتصاد همچنین
با بیان اینکه اطالعات مرب��وط به  50خریدار اول
س��که از بانک مرکزی دریافت ش��ده است ،گفت:
بر اساس پیشنهاد ما به شورای هماهنگی اقتصاد،
خریداران تا  25س��که معاف از مالیات هس��تند و
خریداران بیش از یکهزار س��که باید تا  35درصد
مالی��ات بپردازند .وی افزود :درب��اره واردکنندگان
خ��ودرو عملیات م��اده  181قان��ون مالیاتهای
مس��تقیم اجرا میشود .بر این اس��اس تنها برای
یک واردکننده  830میلیارد تومان برگ تشخیص
مالیات صادر شده است.
تقوینژاد ادامه داد :واردکنندگان خودرو اجازه
دارن��د اظهارنامه خ��ود را در تیرماه  98ارائه کنند
گ�روه اقتص�ادی :رئی��س اتاق
اتاق
بازرگان��ی از تصمیمگیریهای
چندباره و متناقض دولت در ماههای اخیر انتقاد
کرد .به گزارش «وطن امروز» ،مسعود خوانساری
با اشاره به رسوب ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور
که ش��امل  ۷میلیون تن کاالس��ت ،تصریح کرد:
از این میزان  2/5میلیون تن آن کاالی اساس��ی
اس��ت .خوانس��اری در جلس��ه چهلودوم هیات
نماین��دگان اتاق ته��ران با انتق��اد از باقی ماندن
حجم زیادی از کاالهای وارداتی در گمرک ،اظهار
داش��ت :در س��ال جاری گمرک مجبور به صدور
دس��تورالعملهای جدیدی ش��ده که تعداد آن
حدود  160دس��تورالعمل است .وی افزود :بر این
اساس تولیدکنندگان و تجار در سردرگمی خاصی
دان�ش پورش�فیعی :هن��وز
صنعت
ش��هروندان از کمیاب و نایاب
شدن پوشک نوزاد و بزرگسال در بازار رهایی پیدا
نک��رده بودند که کاهش عرضه و کمیاب ش��دن
نواربهداش��تی نیز در هفته جاری س��بب نگرانی
خانوادهها ش��ده است .اگر خانوادهها بتوانند برای
جبران کمبود پوشک راهحلی پیدا کنند برای نبود
نواربهداشتی چه باید بکنند؟ بیاهمیت دانستن
موضوع بهداشت فردی و اجتماعی از کاهش عرضه
چنین محصوالتی که بهطور مستقیم با بهداشت
جس��می و روانی مردم سر و کار دارد ،هویداست.
نیک میدانید پس از غذا و دارو ،بهداش��ت فردی
و جامع��ه در اولویت ق��رار دارد و از آنجا که تولید
محصوالت س��لولزی و بهداش��تی بهعن��وان نیاز
اساسی بچهها و بانوان و مصارف مختلف پزشکی،
ارتقای س��طح بهداش��ت جامعه را به دنبال دارد،
هرگونه سس��تی در اینباره ،بهداش��ت جامعه را
دچار مش��کل خواهد کرد .چن��دی پیش یکی از
خیابانهای تهران که عمدهفروش��ان محصوالت
س��لولزی در آن مغازه دارند ،به م��دت چند روز
با ترافیک ش��دید روبهرو شد .دلیل آن صفهای
طوالنی مردم برای خرید پوش��ک بود .شهروندان
ب��ا نگرانی از نبود چند روزه پوش��ک و همچنین
نگرانی از نایاب ش��دن آن در آینده به بازار هجوم
برده و تا آن میزان که سبد خرید آنها اجازه میداد،
خریدکردن��د .در این گیر و دار یکی از واحدهای
صنفی ،پوشکها را به قیمت قبل میفروخت اما
دیگر فروشندگان با قیمتهای جدید که تا  2برابر
افزایش پی��دا کرده ب��ود ،میفروختند .خبرهای
دریافتی از برخی ش��هرها نش��ان میده��د نوار
بهداش��تی در فروشگاهها و داروخانهها نایاب شده
و مردم نتوانستهاند پاسخ تقاضای خود را بگیرند.
ش��نیدن این خبر ،نگارنده را به یاد اخبار زلزله بم

و وصول مالیات آنها به س��ال  99موکول میش��د
اما تصمی��م گرفتیم از ظرفیت م��اده  163قانون
مالیاتهای مستقیم استفاده کنیم .به این ترتیب با
مکاتبه انجام شده به دنبال اخذ مالیات علیالحساب
هس��تیم .تقوینژاد با بیان اینکه از س��ال گذشته
تاکنون  22هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی
برگ تشخیص صادر شده است ،گفت :تمرکز روی
مالیاتستانی از صاحبان اصلی کارتهای بازرگانی
یک بار مصرف در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.
وی با اش��اره به اطالعات اندک تجاری کارتهای
بازرگانی گفت :از همین محل در یکی از استانهای
کشور  3هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی
صادر ش��ده است .رئیس س��ازمان مالیاتی با بیان
اینکه از ابتدای وصول مالی��ات ارزش افزوده 262
هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است ،گفت :از
این رقم  89هزار میلیارد تومان عوارض به حساب
یها واریز شده است.
شهرداریها و دهیار 
وی اف��زود 70 :درصد ش��هرداریهای کش��ور
 80درص��د از درآمدهای خود را از محل مالیات و
عوارض تامین میکنند .همچنین  14هزار و 400
میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته

است و از ابتدای سال جاری تاکنون  2200میلیارد
تومان از مح��ل عوارض به طرح تحول س�لامت
تخصیص یافته است .معاون وزیر اقتصاد در ادامه
گفت :در  5ماه ابتدای سال جاری  36هزار و 600
میلیارد تومان مالیات اخذ ش��ده است که 8500
میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها واریز
شده است و این نش��ان میدهد عملکرد سازمان
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل  10درصد رشد
داشته است .وی با بیان اینکه چه قشری موظف به
استفاده از دستگاههای پُز نیست ،گفت :پایانههای
پرداخ��ت یک ابزار دقیق برای شناس��ایی مالیات
است ،ما در سازمان مالیاتی به دنبال اجرای طرح
انبوه مکانیزه فروش هستیم و تاکنون  450هزار نفر
در پی فراخوانهای انجام شده در این طرح ثبتنام
کردهاند .رئیس س��ازمان مالیاتی ب��ا بیان اینکه
سازمان مالیاتی مجوز بررسی تراکنشهای باالی
 5میلی��ارد تومان را دارد ،گفت :بر همین اس��اس
به  6005تراکنش مش��کوک رسیدگی و  12هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی شده است،
همچنین  70میلیون رکورد تراکنش مش��کوک
مالی در اختیار قرار گرفته تا توسط سازمان مالیاتی

انتقاد رئیس اتاق تهران از تصمیمهای متناقض دولت

 ۷میلیون تن کاال در گمرک خاک میخورد

بهسر میبرند و عد م قطعیت
و بیاعتم��ادی می��ان آنه��ا
نس��بت به تصمیمات دولت
ایجاد شده اس��ت .وی ادامه
داد :هفت��ه گذش��ته بیش از
 200فع��ال اقتصادی به اتاق
بازرگانی تهران مراجعه کردند و اعتراض داشتند
بان��ک مرکزی با بخش��نامه  16م��رداد پرداخت
مابهالتفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف
کرده ،در حالی که همین امر عامل بروز مشکالت
جدی ش��ده اس��ت .وی یادآور ش��د :دولت اعالم

کرده بود بدون محدودیت به
متقاضی��ان ارز اختص��اص
میدهد اما پس از گذش��ت
چند م��اه تصمیمش عوض
ش��د و خواس��تار دریاف��ت
مابهالتفاوت از واردکنندگان
ش��د که این امر حس��اب و کتاب آنه��ا را به هم
ریخته اس��ت .وی ادامه داد :تعدادی از اقالمی که
هماینک در گمرک باقیمانده است از سال گذشته
ثبت سفارش شده و در سال جاری بهدلیل اینکه
بخش��ی از آنها وارداتش��ان ممنوع ش��ده اجازه

روی نوار بیتدبیری

عامل نوسان در بازار محصوالت سلولزی ،توزیع است یا تولید؟

انداخت .در آن زمان که سیل کمکهای مردمی
به این شهر س��رازیر میشد ،کمبود و حتی نبود
این کاال در میان اق�لام ضروری و مورد نیاز زنان
زلزلهزده ،ایش��ان را در براب��ر بیماریهای عفونی
بش��دت آس��یبپذیر کرده بود و کاهش عرضه و
توزی��ع آن میان بانوان بازمانده از زلزله باعث بروز
برخی بیماریها در میان ایش��ان شد .همانگونه
که میدانید بانوان در اینگونه مسائل و مشکالت
دارای حجب و حیای ذاتی هس��تند و پس��ندیده
نیست کمبود چنین محصولی ،نیمی از جمعیت
کشور را که مصرفکننده آن هستند ،نگران کند.
آیا پذیرفتنی است مردم برای خرید نوار بهداشتی
در صف بایستند و در نهایت با این جمله فروشنده
که «موجودی کم است و به هر نفر  2بسته بیشتر
نمیرس��د ،روبهرو ش��وند» .در اینجا انتقاد به چه
کس��انی بازمیگردد؟ تولیدکنن��دگان ،واحدهای
صنفی فروش ،انب��ارداران ،بنکداران ،اتاق اصناف،

انجمن صنای��ع س��لولزی ،وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت یا . ...اگر بگوییم م��ردم دیگر کاالهای
مصرف��ی از جمله مواد غذای��ی را میخرند و انبار
میکنند شاید تا اندازهای پذیرش آن قابل توجیه
باش��د اما بهطور قط��ع خانوادهای پوش��ک و نوار
بهداش��تی را برای انبار ک��ردن در خانه نمیخرد.
بای��د از انجمن صنایع س��لولزی که بزرگترین و
صاحبنامترین تولیدکنندگان کشور در آن عضو
هستند ،پرسید چگونه است که در زمان فروش و
تبلیغ محصول مدام مصرفکننده را مخاطب قرار
میدهید و از او میخواهید تولیدات شما را بخرند
ولی اکنون که مردم از نبود یک کاالی صددرصد
بهداش��تی ب��ه زحم��ت افتادهاند ،تالش��ی برای
ساماندهی بازار نمیکنید؟! باید از تولیدکنندگان
انتق��اد کرد که کمبود م��واد اولیه تولید ،بهانهای
بیش نیست ،چرا که تولیدکننده برای تولید ،روزانه
خرید نمیکند و مواد اولیه خود را برای مدت زمان

بررسی شود .وی با بیان اینکه یک میلیارد و 300
میلیون رکورد اطالعاتی در دسترس سازمان قرار
گرفته ،گفت 12 :دستگاه کلیدی مانند گمرک و
سازمان ثبت به عنوان ثبت اس��ناد و احوال برای
دریافت اطالعات تعریف ش��دهاند .رئیس سازمان
مالیات��ی افزود :تاکنون اطالعات تس��هیالت همه
بانکه��ا در اختیار قرار گرفته اس��ت اما فقط یک
بانک و یک موسسه اطالعات سپردههای خود را در
اختیار بانک مرکزی نگذاشتهاند .وی با بیان اینکه
ای��ن اطالعات در ماه جاری به طور کامل توس��ط
بانک مرکزی دریافت و بعد از تجمیع به س��ازمان
مالیاتی ارسال خواهد شد ،گفت :اطالعات مربوط
به سپردهها برای مالیات سال  96مورد استفاده قرار
میگیرد.
وی گف��ت :قب��ول دارم برخ��ی اقش��ار مانند
طالفروش��ان و صراف��ان مالیات کم��ی میدهند.
اس��فند  96اداره خاص��ی برای مالی��ات صرافان
تشکیل ش��د که در اداره کل مودیان بزرگ تهران
است که 35درصد مالیات کشور را وصول میکند.
برخی اقشار مالیات ارزش افزوده را میگیرند و به
ما نمیدهند.
ترخیص ندارند .خوانساری خاطرنشان کرد :هزینه
انبارداری ،دموراژ و موارد دیگر ناش��ی از تغییرات
دستورالعملهای دولتی است که تولیدکنندگان
را دچار مش��کل ک��رده و منجر به این ش��ده که
کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل ش��وند یا
مجبور باشند نیروهای خود را تعدیل کنند و اگر
وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد تا 3
ماه آینده قحطی کاال و مواد اولیه در بازار خواهیم
داشت .خوانس��اری گفت :اگر هر فردی روزانه 2
گالن بنزین یا گازوئیل از مرزهای کش��ور خارج
کند روزانه  800تا  900هزار تومان س��ود برایش
ایجاد میشود که متأس��فانه این کار شروع شده
و توس��عه خواهد یافت و الزم است اصالح قیمت
حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد.
 6ماه تا یک س��ال انبار کرده است ،پس نباید به
این حربه برای کاهش تولید و عرضه کاال در بازار
متوسل شود .باید از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و معاونتهای اقتصادی ،صنایع و صادرات آن انتقاد
کرد که چرا همیشه پس از بروز مشکل در سطحی
بحرانی به فکر میافتند تا مش��کل را حل کنند؟
آیا کمبود پوش��ک و در ادامه نوار بهداش��تی و به
احتمال زیاد در آینده نزدیک دستمال کاغذی نیاز
به بررسی و تامین بازار ندارد؟ شاید متولیان صنعت
و بازرگانی کش��ور هنوز باور ندارند این اقالم جزو
کاالهای اساسی و ضروری مردم است .زمانی که از
صنایع سلولزی سخن به میان میآید ،شاید تصور
این باش��د که این صنعت فقط دستمالکاغذی
اس��ت اما باید دانس��ت که طیف گس��تردهای از
محصوالت شامل انواع دستمالکاغذی جعبهای،
دستمال توالت ،حوله آشپزخانه ،دستمال جیبی،
پوشکهای معمولی ،کامل و بزرگسال ،انواع نوار
بهداشتی (مشبک ،ایرلیت و نازک) ،دستمالهای
مرط��وب و گوشپاکک��ن را در برمیگی��رد .به
یاد دارم در س��ال 92که کاالها ب��رای دریافت ارز
دولتی ،اولویتبندی شدند ،کاغذ سیگار در اولویت
 ،4م��وز در اولویت  ،6پودر ج��اذب در اولویت  5و
خمیرکاغذی که بستر و معنای واقعی تولید پوشک
بچه و نواربهداشتی است در اولویت  8قرار گرفت.
یعنی در آن س��الها نیز متولیان امر نمیدانستند
یا نمیخواس��تند بدانند بهداش��ت نسبت به موز
اولویت بیشتری دارد و ابتدا باید برای واردات پودر
جاذب و خمیر کاغذی ارز اختصاص داد و س��پس
موز و سیگار .به اذعان تولیدکنندگان این صنعت
بالغ بر  60تا  70درصد تولیدات صنایع سلولزی و
بهداشتی وابسته به مواد اولیه وارداتی است ،بنابراین
وزارت صمت نباید اج��ازه دهد تولید محصوالت
سلولزی و بهداشتی با بحران روبهرو شود.

شماره 3 2533
تجارت

بخشنامه جدید ارزی در راه است

معاون ارزی بانک مرکزی از جلسه این بانک
ب��ا وزارت صنعت درباره ش��یوههای رفع تعهد
ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت اصالحیه
این بخشنامه ابالغ میش��ود .به گزارش مهر،
غالمرضا پناهی درباره دستورالعمل اخیر بانک
مرکزی برای رفع تعه��د ارزی صادرکنندگان
گفت :هی��چ ف��ردی موافق با پیمانس��پاری
ارزی نیس��ت ام��ا رف��ع تعهد ارزی از س��وی
صادرکنندگان باید انجام ش��ود و الزم است در
جایی این موضوع کامال شفاف شود ،بر همین
اساس تغییراتی روی دستورالعمل ابالغی بانک
مرکزی و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
اعمال شده که بخشنامه آن صادر میشود .وی
افزود :ظرف  ۶ماه همه افراد باید مابهالتفاوت نرخ
ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند
و ای��ن فرجه زمانی به این دلیل در نظر گرفته
شده که آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی
برنامهریزیهای الزم را بکنند .وی با بیان اینکه
تنها  ۳درصد ارز مورد نیاز کش��ور از بازار آزاد
تامین میشود ،گفت :مشکلی برای تامین ارز
کاالهای اساسی نداریم .در همین حال گمرک
اع�لام کرد وزارت صنع��ت متولی صدور همه
بخشنامهها و دس��تورالعملهای صدور و ورود
کاالس��ت .از س��وی دیگر غالمحسین فارغی،
رئیس کمیسیون کش��اورزی و صنایع غذایی
اتاق ایران از بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
برای صادرات انتقاد کرد و گفت :زیرساختهای
فعلی ام��کان اجرای این بخش��نامه را از تجار
گرفته اس��ت .وی اضافه کرد :تعه��دات ارزی
ایجادش��ده بویژه برای محصوالت کشاورزی،
عملی غیراجرایی است .وقتی پایههای قیمت
ب��رای صادرات مربوط به مدتها پیش اس��ت
چطور میتوان ب��ه قیمت جدید ،ارز حاصل از
ص��ادرات را بازگردان��د .وی تاکید کرد :گاهی
کشور هدف ،خرید ریالی میکند ،صادرکننده
چطور باید دالر برگرداند؟
■■فساد مواد غذایی مانده در گمرک

همچنی��ن کاوه زرگران ،دبی��رکل کانون
انجمنهای صنایع غذایی اظهار داشت :دریافت
مابهالتفاوت از نرخ ارز مش��کالت بزرگی برای
واردکنن��دگان و تولیدکنن��دگان ایجاد کرده
و اکن��ون حجم زیادی از مواد بس��تهبندی در
گمرک مانده اس��ت که فضای نامطلوبی برای
صنایع غذایی به حس��اب میآی��د .وی افزود:
دولت برای خرید این کاالها دالر  4200تومانی
اختصاص داده بود و باقیماندن آنها در گمرک
و هدررفتش��ان در واقع از بی��ن رفتن منابع
ملی کشور اس��ت .زرگران تصریح کرد :برخی
از کااله��ا باید مابهالتفاوت دهن��د که در گروه
آنه��ا واردکنندگانی قرار دارن��د که قانونا نباید
ای��ن رق��م را پرداخت کنن��د .در اینباره 500
پرونده ش��کایت در دیوان عدال��ت اداری ثبت
ش��ده اس��ت در حالی که منابع ملی کشور در
گمرکات در حال فاسد شدن است .وی با بیان
اینکه در بخش کاالهای اساس��ی ذخایر کشور
مناسب نیست ،گفت :ذخایر این کاالها  10تا
 40درصد نیز کاهش یافته است که دالیل آن
همان کاهش واردات است .از سوی دیگر مهدی
معصومیاصفهانی ،دیگر عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران گفت :اکنون پس از  75روز
از آغاز دور جدید تحریمها ،کاالهای مورد نیاز
تولیدکنندگان بخش دام و طیور وارد کش��ور
نش��ده و تا  3ماه آینده ب��ا ادامه روند فعلی در
تولید افت ش��دیدی خواهیم داشت در حالی
که سازمان حمایت اعالم کرده نباید قیمتها
بیش از  10درصد افزایش یابد که با این شرایط
نمیتوان تولید را ادامه داد.
ارز

دالر  14هزار تومانی تثبیت شد

س��رانجام دیروز ب��ازار ارز پس از یک هفته
حرکت سینوس��ی و نوسان هزار تومانی در هر
روز در کانال  14هزار تومان جا خش��ک کرد.
پایان هفته گذشته قیمت هر دالر ایاالتمتحده
آمریکا تا بیش از  15هزار تومان رس��ید اما در
ش��روع هفته یعنی  17شهریور قیمت دالر به
یک باره تا مرز  13هزار تومان کاهش یافت ،این
نوسان تا  20شهریور ادامه داشت اما حاال 2روز
اس��ت قیمت دالر روی کان��ال  14هزار تومان
مانده است .آنطور که مشهود است دالر قیمت
خود را پیدا کرده است ،بر اساس این پایه قیمت
برای دالر ،قیمت یورو را باید بین  15500تا 16
هزار تومان برآورد کرد .بازار سکه هم مانند ارز
 2روزی است به یک ثبات قیمت رسیده است
و تمامسکه بهار آزادی با تمثال امامخمینی به
 4میلیون و  450هزار تومان رسیده است .تمام
این موضوعات در حالی است که در سامانه نیما
قیمت یورو  9100تومان گزارش شده است و
دالر  7800تومان است و بازرگانان با این قیمت
اقدام به واردات میکنند.

