اقتصاد

شنبه  27بهمن 1397

قرارگاه

ی غولپیکر
ساخت کشت 
در قرارگاه خاتماالنبیا

وطن امروز

شماره 3 2658
کشاورزی

گزارش «وطنامروز» از مشوقهای بیسابقه برای صادرکنندگان خوشقول

 1/7میلیارد دالر به بازار تزریق میشود

هشدار درباره کاهش تولید شیر و لبنیات

گاوهای شیری
در صف کشتارگا ه ایستادهاند

متخلفان به مراجع قضایی معرفیمیشوند

فرمانده قرارگاه خاتماالنبیا با اعالم س��اخت
کشتیهای غولپیکر و نفتکش برای کشورهای
ی از بهرهبرداری فاز  ۴پاالیشگاه خلیجفارس
خارج 
ب��ا ت��وان  ۱۰۰درص��دی ایرانیه��ا خب��ر داد.
سعیدمحمد اس�لامی همچنین گفت :به دولت
پیشنهاد دادهایم آب استانهای مرکزی کشور را از
طریق دریا تامین کنیم .به گزارش تسنیم ،اسالمی
در خطبهه��ای پی��ش از نماز جمع��ه با موضوع
خدمات قرارگاه خاتماالنبیا در  3دهه اخیر اظهار
داشت :قرارگاه به عنوان مقتدرترین نهاد مهندسی
 13ه��زار دس��تگاه ماش��ینآالت تخصصی در
حوزههای دریایی و هوایی ،حفاری تونلها ،حفاری
در دریا و خشکی و چرثقیلهای فوقسنگین در
اختیار دارد .وی تصریح ک��رد :قرارگاه هماکنون
 200هزار نفر نیروی انس��انی در اختی��ار دارد و
 5000پیمانکار در داخل کشور مشغول فعالیتند.
وی اضافه کرد :در  3دهه اخیر  62س��د با مخزن
 25میلیارد مترمکعب توسط قرارگاه خاتماالنبیا
ساخته شده است ،عالوه بر اینکه  2600کیلومتر
آزادراه و بزرگ��راه 3900،کیلومتر راه آهن250 ،
کیلومتر مت��رو و  23هزار کیلومتر فیبر نوری در
مدت یادشده ساخته است .همچنین در  30سال
اخی��ر  200هزار تن کنس��انتره مس به ظرفیت
س��االنه کشور توس��ط قرارگاه افزوده شده است.
فرمان��ده قرارگاه خاتماالنبیا با ی��ادآوری افزایش
 1/6میلی��ون تن ظرفیت تولید ف��والد و افزایش
ساالنه تولید  37میلیون لیتر بنزین یورو  ،5گفت:
از س��وی دیگر قرارگاه در حوزه محرومیتزدایی
برنامهریزی کرده و پروژههای در دس��ت ساخت
در مناط��ق کمتر برخ��وردار را اجرایی کرده که
میت��وان ب��ه بیش از  10ه��زار پ��روژه عمرانی،
آموزشی ،فرهنگی ،راهسازی ،پلسازی ،کتابخانه،
خانهسازی و مسجد با استفاده از منابع سپاه اشاره
کرد .اسالمی با بیان اینکه در بخش کشاورزی در
تفاهم با دولت  500هزار هکتار در دستور کار قرار
گرفته که تاکنون  60هزار هکتار آن تس��طیح و
در قالب  102ش��رکت تعاونی برای  18هزار نفر
اش��تغالزایی شده اس��ت و کل  500هزار هکتار
بزودی به سامان میرس��د ،اظهار داشت :پس از
زلزله س��ال گذشته در اس��تان کرمانشاه قرارگاه
بیش از  8000کانکس در  35روز در اختیار مردم
ق��رار داد .وی با تاکید ب��ر اینکه در هیچ حوزهای
نیازی به توان و شرکتهای خارجی نداریم ،افزود:
هفته آینده فاز  3پاالیشگاه خلیجفارس با حضور
رئیس جمهوری به بهرهبرداری میرسد؛ فاز  4این
پاالیش��گاه نیز به صورت صددرصد ایرانی تا 18
ماه آینده به بهرهبرداری میرس��د .وی همچنین
با اش��اره به ت��وان کامل برای کشتیس��ازی در
مجموعه قرارگاه خاتماالنبیا تصریح کرد :با توجه
به سفارشهای خارجی ،هماکنون در حال ساخت
نفتکش و کش��تیهای غولپیکر هس��تیم .وی
همچنین از ارائه درخواستهایی به دولت ،مجلس
و نهاده��ای حاکمیتی برای حمایت از قرارگاه در
قالب الیحه بودجه س��ال آینده خبر داد و گفت:
قرارگاه مطالباتی از دولت دارد که تسویه آن چه
از طریق تهاتر و چه نقدی میتواند به تکمیل 70
پروژه در راستای خدماترسانی به مردم در سال
آینده منجر شود.
کارگاه

تثبیت  ۳۰۴هزار شغل
با حمایت از  ۱۳۵۷بنگاه

■■عملکرد بیش از  ۶۰درصد

بر اس��اس تصمیم جدید بانک مرکزی ،دسته
نخست یعنی صادرکنندگانی که بیش از  ۶۰درصد
از ارز حاص��ل از ص��ادرات خود را به چرخه اقتصاد
بازگرداندهان��د ،در صورت صادرات زیر یک میلیون
دالر میتوانند ارز خود را به صورت حواله یا نقدی
به صرافیها بفروش��ند یا از آن برای واردات خود یا
غیراستفاده کنند .این افراد در صورت صادرات بین
یک تا  3میلیون دالر میتوانند تا سقف  1/5میلیون
دالر را به صورت نقد یا حواله در صرافیها بفروشند،
 ۴۰درص��د از ارز خود را وارد س��امانه نیما کرده و
مابقی آن را برای صادرات خود یا غیر استفاده کنند.
ص��ادرات  3ت��ا  ۱۰میلیون دالر توس��ط این
صادرکنندگان میتواند منجر به فروش  2میلیون
دالر ارز در صرافیه��ا و وارد ک��ردن  ۴۰درصد آن
در سامانه نیما شود و صادرکننده میتواند از مابقی
آن ب��رای واردات در مقاب��ل ص��ادرات خود یا غیر
استفاده کند .صادرکنندگانی که بیش از  ۱۰میلیون
دالر صادرات داش��ته باشند ،نیز میتوانند تا سقف
4میلیون دالر را در صرافیها بفروشند و ضمن وارد
کردن  ۷۰درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما،
مابقی آن را برای واردات در مقابل صادرات خود یا

دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب بهمن 97
گروه

باالی  10میلیون یورو

زیر یک میلیون یورو

صادرکنندگانباعملکرد فروش به صورت حواله
یا اسکناس به صرافیها
بیش از  60درصد

فروش تا سقف  4میلیون به صورت حواله یا اسکناس به صرافیها
فروش  70درصد در سامانه نیما

صادرکنندگان با عملکرد بین فروش به صورت حواله
یا اسکناس به صرافیها
 30تا  60درصد

فروش تا سقف  2میلیون به صورت حواله یا اسکناس به صرافیها
فروش  80درصد در سامانه نیما

صادرکنندگانباعملکرد فروش به صورت حواله
یا اسکناس به صرافیها
کمتر از  30درصد

فروش تا سقف یک میلیون به صورت حواله یا اسکناس به صرافیها
فروش  90درصد در سامانه نیما

صادرکنندگانبدونبازگشت بانک مرکزی در حداقل زمان ممکن نسبت به معرفی این دسته از صادرکنندگان به مراجع قضایی
اقدام کند.
ارز به چرخه اقتصادی

غیر استفاده کنند.

■■مش�وق صادرکنن�دگان ب�ا عملک�رد  ۳۰تا
۶۰درصد

صادرکنندگان��ی که منوط به تفاه��م با بانک
مرک��زی بی��ن  ۳۰ت��ا  ۶۰درصد از ارز خ��ود را به
چرخه اقتصاد بازگرداندهاند ،همه موارد را نس��بت
ب��ه صادرکنندگان قبلی دارند ،با این تفاوت که در
صادرات بین یک تا  3میلیون دالر باید  ۴۵درصد
ارز خود را به نیما بیاورن��د ،برای صادرات  3تا ۱۰
میلیون دالر تنها میتوانند  1/5میلیون دالر خود
را در صرافی بفروش��ند و  ۵۵درصد از آن را باید به
نیما بیاورند و برای صادرات باالی  ۱۰میلیون دالر
میتوانند تا  2میلی��ون دالر را در صرافی فروخته
و بای��د  ۸۰درصد از ارز حاص��ل از صادرات خود را
در سامانه نیما بفروشند .این صادرکنندگان در هر
شرایطی تنها امکان فروش یک میلیون دالر از ارز
صادراتی خود را در صرافی خواهند داشت .در عین

آنکتاد از چرخش سرمایه در اقتصادهای دنیا گزارش میدهد

کاهش  19درصدی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان
سرمایهگذاری گ�روه اقتص�ادی :بر اس��اس
ی آنکتاد
آماره��ای مقدمات�� 
ت و توس��عه س��ازمان مل��ل)
(کنفران��س تج��ار 
جریان ورودی س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی
جه��ان در س��ال  2018ب��ه  1/2ه��زار میلی��ارد
دالر رس��یده که نس��بت ب��ه  2017اف��ت حدود
 19درص��دی را تجرب��ه کرده و در دهه گذش��ته
به پایینترین س��طح خود رس��یده است .اگرچه
انتظار م��یرود در س��ال  2019این جریان کمی
جهش داش��ته باش��د اما س��یر کلی آن همچنان
ضعی��ف خواهد مان��د .به گزارش «وط��ن امروز»،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIجهان در
 2018از حدود  1/5ه��زار میلیارد دالر در 2017
به  1/2هزار میلیارد دالر رسیده است .این سومین
افت متوالی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
و رس��یدن به پایینترین حد خ��ود پس از بحران
مالی جهان ( )2008است .به گفته جیمز ژان ،مدیر
بخش سرمایهگذاری آنکتاد ،عوامل تاثیرگذار بر این
سیر منفی ازجمله کاهش سودآوری سرمایهگذاری
خارجی و تغییر در زنجیره ارزش جهانی در آینده
نزدیک تغییری نخواهد کرد .کاهش سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بیشتر در کشورهای توسعهیافته
رئیس سازمان اموال تملیکی تعداد
خودرو
خودروهای موجود در این سازمان
را هزار دستگاه اعالم کرد که حدود  3سال از دپوی
این خودروها در انبارهای سازمان میگذرد .جمشید
قس��وریانجهرمی در گفتوگو با ایس��نا ،در اینباره
افزود :ح��دود هزار دس��تگاه انواع خ��ودروی باالی
 ۲۵۰۰سیس��ی اعم از متروکه ،قاچاق و ضبطی که
اغلب برای تعیین تکلیف منتظر کس��ب مجوزهای
الزم از مب��ادی ذیربط مانند وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و س��ازمان استاندارد هس��تند ،در اختیار
س��ازمان اموال تملیک��ی ق��رار دارد .جهرمی درباره
تکلیف نهایی خودروه��ای متروکه و امکان صادرات

متمرکز بوده بهطوری ک��ه در این مناطق جریان
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی با  40درصد
کاهش به حدود  451میلیارد دالر رسیده است .این
کاهش بهطور عمده ناش��ی از بازگشت درآمدهای
خارجی انباشت شده بنگاههای چندملیتی ایاالت
متحده آمریکا به این کشور در نتیجه اصالح مالیات
بر درآمد ش��رکتها از  2017به بع��د بوده که به
اروپا آسیب رس��انده است .این امر موجب کاهش
غیرمنتظ��ره  73درصدی جریانه��ای ورودی به
اروپا شده ،بهطوریکه جریان ورودی  FDIدر این
منطقه به حدود  100میلیارد دالر رس��یده است.
این رقم ،پیشتر در دهه  1990مش��اهده ش��ده
بود .عالوه بر اروپا ،کاهش��ی حدود  18درصدی در
جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
آمریکا نیز مشاهده شده و رقم  FDIاین کشور با
این میزان افت به  226میلیارد دالر رس��یده است.
سهم اقتصادهای در حال توسعه از سرمایهگذاری
مس��تقیم خارج��ی جه��ان برابر 58درص��د رقم
خورده ،بهطوریکه نیمی از  10اقتصاد برتر میزبان
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ،کش��ورهای در
حال توس��عه هستند .بین مناطق در حال توسعه،
جریان س��رمایهگذاری خارجی در آسیای در حال

ح��ال این گروه میتوانند از ارز خ��ود برای واردات
در مقابل صادرات خود یا غیر نیز اس��تفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت که این دس��ته از
صادرکنن��دگان متخلف در حداق��ل زمان ممکن
از س��وی بانک مرکزی به مراج��ع قضایی معرفی
میشوند .بانک مرکزی پیش از این نیز اعالم کرده
ب��ود برخی صادرکنندگان هیچ گونه پاس��خی به
پیگیریهای بانک مرکزی ندادهاند که لیست این
صادرکنندگان تهیه شده و بزودی به مقامات قضایی
ارائه میشود.
■■جایزه بانکی به صادرکنندگان خوشقول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از ارائه تسهیالت
ب��ه صادرکنن��دگان خوش قول با ن��رخ ترجیحی
 ۱۱ت��ا  ۱۴درصدی خبر داد و گفت :تس��هیالت
به صادرکنندگانی که ارز حاص��ل از صادرات را به
اقتصاد بازمیگردانند ،ارائه میشود .علی صالحآبادی
درباره سیاس��تهای تشویقی برای صادرکنندگان

ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصادهای میزبان(دالر) جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی (دالر)
اقتصادهایتوسعهیافته
کشور

سال 2017

سال 2018

■■خودروهای دپویی تحویل سازمان تملیکی

در همین حال مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته
گمرک ایران در بخش��نامهای به گمرکات سراسر

جهان

-19 1.188.000.000.000 1.470.000.000.000

226.000.000.000 277.000.000.000

-18

انگلستان 122.000.000.000 101.000.000.000

20

اسپانیا

19.000.000.000

70.000.000.000

269

هلند

58.000.000.000

64.000.000.000

11

آمریکایشمالی 263.000.000.000 302.000.000.000

استرالیا 44.000.000.000

62.000.000.000

39

142.000.000.000 137.000.000.000

3

هنگکنگ 111.000.000.000

112.000.000.000

1

سنگاپور 62.000.000.000

77.000.000.000

23

برزیل

68.000.000.000

59.000.000.000

-12

هند

40.000.000.000

43.000.000.000

7

آمریکا

اقتصادهای در حال توسعه
چین

توس��عه حدود  5درص��د و در آفریق��ا 6درصد در
 2018افزایش یافته اما در آمریکای التین و منطقه
کارائیب  4درصد کاهش یافته است .از سویی شرق
و جنوبشرقی آسیا بزرگترین منطقه میزبان FDI
بودهاند که حدود یک سوم سرمایهگذاری مستقیم
خارجی جهان در  2018و تقریباً همه رشد FDI
در کش��ورهای در حال توسعه را به خود اختصاص
دادهاند .با نگاهی به آینده ،احتمال میرود در سال
 2019کمی ش��رایط به عقب بازگردد .با توجه به
کاهش موضوع بازگش��ت سرمایه به ایاالت متحده

دپوی  3ساله هزار خودروی متروکه

مجدد آنها نیز تصریح کرد :این خودروها پس از اعالم
از جان��ب گمرک به س��ازمان اموال تملیکی و اجازه
فروش از سوی حاکم شرع ،در فرآیند تعیین تکلیف
قرار میگیرند که در صورت داشتن مجوزهای الزم
برای شمارهگذاری ،پس از طرح در مزایده به فروش
میرسند و پس از کسر هزینههای قانونی (ماده )۳۴
حاصل فروش آن به صاحب کاال بازگردانده میشود.

درصدتغییر

منطقهجهانی

سال 2017

سال 2018

کش��ور اعالم کرد خودروه��ای در گمرک مانده با
ثبتس��فارشهای جعلی ،تحویل س��ازمان اموال
تملیکی میش��ود .بر اس��اس اعالم گمرک ایران،
فریده زبیدی در این بخشنامه آورده است :پرونده
قاچاق خودروهای ثبتسفارش تایید نشده توسط
وزارت صنعت ،در ش��عبه  ۵بازپرس��ی دادس��رای
کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار دارد و به هیچ
عنوان مش��مول مصوب��ات هیاتوزی��ران و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت درباره ترخیص خودروهای
در گمرک مانده نمیشود .در این بخشنامه تاکید

درصد
تغییر

اقتصادهای
توسعهیافته

451.000.000.000 749.000.000.000

-40

اروپا

100.000.000.000 372.000.000.000

-73
-13

اقتصادهای در
حال توسعه

694.000.000.000 673.000.000.000

3

آفریقا

40.000.000.000 38.000.000.000

6

آمریکای التین و
کارائیب

149.000.000.000 155.000.000.000

-4

آسیای در حال
توسعه

502.000.000.000 478.000.000.000

5

اقتصادهای در
حال گذار

44.000.000.000 48.000.000.000

8

منبع:آنکتاد

مدیر کل حمایت از پایداری مش��اغل وزارت
کار با اشاره به فعالیت  ۱۳۵۲بنگاه مشکلدار در
کشور بر اساس آمار  ۹ماهه نخست امسال ،گفت:
با حمایت موثر از  ۱۳۵۷بنگاه اقتصادی از ریزش
 ۳۰۴هزار ش��غل جلوگیری شد .کریم یاوری در
گفتوگو با مهر ،با اشاره به بهروزرسانی گزارشات
و اطالع��ات وضعیت فعالیت بنگاههای اقتصادی
اظهار داش��ت :در سال  ۹۶بنگاههای اقتصادی از
محل رونق تولید برای تثبیت اش��تغال و بهینه
ک��ردن خطوط تولی��د و ادامه فعالی��ت ،بیش از
۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
وی افزود :در سال  ۹۷نیز طرح رونق تولید برای
واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در
حال اجراس��ت ،همچنین بنگاههایی که نیاز به
بازسازی و نوسازی داشته و طرحهای نیمهتمام با
پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد به باال دارند ،مشمول
دریافت تسهیالت میشوند که در سال  ۹۷تاکنون
 ۱۸۲۰میلی��ارد تومان از محل اجرای طرح رونق
تولید به بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.
یاوری با بیان اینکه در راس��تای صیانت از نیروی
کار ،پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها
در  ۹ماهه نخس��ت سال جاری با حمایت موثر از
 ۱۳۵۷بنگاه ،موجب��ات تثبیت حدود  ۳۰۴هزار
شغل فراهم آمد ،از فعالیت  ۱۳۵۲بنگاه مشکلدار
در کش��ور خبر داد و گفت :مسائل مربوط به این
واحدها را با جدیت رصد و پیگیری میکنیم.

گروه اقتصادی :صادرکنندگانی که ارز
بیش��تری وارد کشور کنند تسهیالت
ارزی فوقالعاده دریافت خواهند کرد
و در عی��ن حال متخلف��ان به مراجع
قضایی معرفی خواهند شد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،بانک
مرکزی در چند روز اخیر چند اطالعیه
درباره مشوقهای صادراتی منتشر کرده
که طبق آن تس��هیالت بیسابقهای را
نصیب صادرکنندگان خواهد کرد .بانک
مرکزی در اطالعیه خود اعالم کرده بود
در راستای تشویق صادرکنندگانی که
مطابق دستورالعملهای ابالغی نسبت
به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود
اقدام کردهاند ،تسهیالتی در نظر گرفته
است .مقامات بانک مرکزی پیشبینی
کردهاند ب��ا اجرای این دس��تورالعمل
جدی��د 1/7 ،میلیارد دالر ارز به چرخه
اقتص��اد کش��ور بازخواهد گش��ت .بر
اس��اس بخشنامه جدید بانک مرکزی،
صادرکنندگان به 4دس��ته مختلف تقس��یمبندی
ش��دهاند که بر اساس آن ،صادرکنندگان با عملکرد
بازگشت ارز بیش از ۶۰درصد ،بین  ۳۰تا  ۶۰درصد
منوط به تفاهم با بانک مرکزی ،کمتر از  ۴۰درصد و
صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات
تقسیمبندیشدهاند.

توضیح داد :یکی از اقداماتی که بانک
برای تش��ویق صادرکنندگان در نظر
دارد ،ارائه تسهیالت به صادرکنندگان
خوش قول با نرخ ترجیحی  ۱۱تا ۱۴
درصد است که به صادرکنندگانی که
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه
اقتصاد باز میگردانند ،ارائه میش��ود.
مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات
درب��اره گروهه��ای صادراتی که با این
بانک همکاری دارند ،گفت :گروههای
مختل��ف صادرکنن��دگان از جمل��ه
محصوالت غذایی ،دارو ،پتروش��یمی
و ...و هرگون��ه ص��ادرات خرد و کالن
مشتری بانک توسعه هستند و ارز خود
را از طریق این بانک به چرخه اقتصاد
کش��ور بازمیگردانن��د و از خدم��ات
و تس��هیالت این بانک نیز اس��تفاده
میکنند .وی در پاس��خ به اینکه چه
گروههایی مشمول دریافت تسهیالت
هستند ،توضیح داد :گروههای خاصی
نیستند و همه مشمول دریافت خدمات و تسهیالت
از بانک هس��تند و عرضه ارز نیز به همه گروهها از
طریق صرافی بانک انجام میش��ود ،البته در حال
حاضر عم��ده عرضه ارز غیرنفت��ی متعلق به مواد
شیمیایی و پتروشیمیها است .صالحآبادی درباره
آخرین آمار در این زمینه توضیح داد :ارز غیر نفتی
عرضه ش��ده از طریق صرافی بانک تاکنون معادل
یکه��زار و  ۶۰۰میلیارد تومان اس��ت که این رقم
در مدت مش��ابه سال گذشته حدود  ۸۰۰میلیارد
تومان بوده است .مدیرعامل بانک توسعه صادرات
در ادامه درباره خدمات تشویقی در نظر گرفته شد
از سوی بانک برای صادرکنندگان گفت :در صورتی
که صادرکنندگان خدماتی از بانک بخواهند ،مثل
الس��ی داخلی ،ضمانتنامه و خدمات ،تخفیفها
و بس��تههایی نیز برای آنها تعریف و در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .به گفته وی ،یکی از خصایص مهم
بانک توس��عه ص��ادرات ،ارائه خدمات با س��رعت
باالتر به صادرکنندگان است .صالحآبادی در پاسخ
به برخی اعتراضها نسبت به این شیوه و شباهت
آن به پیمانس��پاری ارزی ،گف��ت :صادرکنندگان
معتقدند این اقدام به نوعی پیمانسپاری است اما
باید بدانند که این یک اقدام ش��به پیمانسپاری و
اجتنابناپذیر است ،زیرا باید ارز کشور تامین شود.
در قوانین مختلف در کشور بر بازگشت ارز حاصل
از صادرات تاکید شده و صادرکنندگان نیز باید ارز
خود را به چرخه تجاری کش��ور برگردانند ،زیرا در
غیر این صورت ،این ش��کل صادرات برای کش��ور
نفعی نخواهد داشت.

آمریکا ،جریان ورودی  ،FDIبه س��طح متوس��ط
بازخواهد گشت اما چشمانداز اقتصاد جهانی در حال
تیره و تار شدن است که ناشی از عوامل ساختاری از
جمله عوامل سیاسی ،تنشهای تجاری و بازگشت
گرایشهای حمایتگرانه است .عالوه بر این ،تقویت
اقتصاد دیجیتال و در نتیجه یک تغییر نامحسوس
در تولید بینالمللی ،نقش مهمی را ایفا خواهد کرد
که این موضوع نیز با کاه��ش قابل مالحظه بازده
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی که در  5س��ال
گذشته آشکار شده ،همراه خواهد بود.
شده اس��ت که در گمرکات از هرگونه اقدام درباره
ترخی��ص خودروهای موض��وع پروندههای قاچاق
ثبتسفارشهای تایید نشده توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت در چارچوب مصوبات هیات وزیران
به طور جد خودداری شود .همچنین در گمرکات،
باید از اع�لام و تحویل خودروهای موجود موضوع
پرون��ده قاچاق مرتبط با ثبت س��فارشهای تایید
نش��ده ،به عنوان کاالی متروکه به نمایندگیهای
س��ازمان جم��عآوری و ف��روش ام��وال تملیکی
جلوگیری و خودروه��ای قاچاق مورد نظر باید در
راستای اعمال ماده  ۵۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،تحویل نمایندگیهای مذکور شود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه
خوراک دام براحتی پیدا نمیشود و قیمت باالیی
دارد ،گفت :قیمت گوشت قرمز نیز گران شده و
همین عامل انگیزه برای فروش دامهای شیری
را باال برده است .احمد مقدسی در گفتوگو با
تسنیم اظهار داشت :دامداران سال گذشته یک
میلیون و  300هزار راس دام زنده صادر کردند
و به ش��رکای خود تعهد دادهاند اما صادرات به
یک مرتبه ممنوع شد و جا را برای قاچاقچیان
باز کرد .وی تصریح کرد :قاچاقچیان در خارج
کش��ور هر کیلو دام زنده (گوسفند) را کیلویی
 7دالر خری��داری میکنن��د که ب��ا دالر نرخ
ام��روز حدود  85ه��زار تومان میش��ود و در
داخل نیز ه��ر کیلوگرم دام زنده (گوس��فند)
ح��دود 40ه��زار توم��ان و گوس��اله  30هزار
تومان خریداری میش��ود .مقدس��ی در ادامه
با بی��ان اینکه دامداران تحت فش��ارند ،گفت:
در حال��ی ک��ه قیم��ت مصوب ه��ر کیلوگرم
ج��و و ذرت  1350توم��ان و کنجال��ه س��ویا
 2450تومان است اما در بازار آزاد این  2نهاده
ب��ه ترتی��ب  1700و  3400تومان به فروش
میرسند .مقدس��ی گفت :در حال حاضر تنها
20درصد علوفه م��ورد نیاز گاوداران به قیمت
دولتی تامین میش��ود که ای��ن امر  10درصد
هزینهه��ای آنها را ش��امل میش��ود .رئیس
انجمن صنفی گاوداران ادامه داد :در حالی که
هزینههای تولید باال رفته است اما نرخ مصوب
شیر خام  2هزار تومان است و دامداران مجبور
به فروش به این قیمت هس��تند ،در حالی که
این قیمت هزینههای تولید را پاسخگو نیست.
وی تصریح کرد :در حال حاضر دامداران علوفه
را سخت پیدا میکنند و قیمت نیز گران شده
اس��ت .در ص��ورت ادامه این رون��د مجبوریم
گاوهای خود را بفروش��یم .این امر تامین شیر
و لبنیات را در سال آینده دچار مشکل میکند.
■■دپوی  ۱۷هزار تن گوشت قرمز

در همین حال بررسیها نشان میدهد از ۱۷
هزار تن گوشت انبار شده در منطقه ویژه شهید
رجایی ۵ ،هزار تن ترخیص یا متروکه شده و اداره
بندرمربوطهبایددربارهتعیینتکلیفکانتینرهای
باقیمانده شفافس��ازی کند .به گزارش تسنیم،
چندی قبل معاون فنی گمرک و س��پس وزیر
اقتصاد موضوع دپ��وی  619کانتینر یخچالدار
گوش��ت قرمز در بندر ش��هید رجایی را مطرح
کردند و دادس��تان بندرعباس نی��ز آن را تایید
کرد .ابوالفتح ابوالهادی با تأیید دپوی گوشت در
منطقه ویژه اقتصادی ش��هید رجایی گفت :این
کار به نفع واردکنندگان است تا از معافیتهای
مالیاتی بهرهمند شوند ،بنابراین عامدانه اقدام به
دپوی گوش��ت در این منطقه کردهاند .بر اساس
آخرین اطالعات دریافتی از سامانه جامع گمرک
و محوطه بندر شهید رجایی از تعداد 619کانتینر
گوش��ت منجمد اعالم��ی 59 ،کانتین��ر حاوی
 1376تن گوشت ترخیص شده است .همچنین
آم��ار موجودی تا  23بهمن حدود  565کانتینر
حاوی  14هزار و  700تن گوش��ت اس��ت که
از ای��ن تعداد  25اظهارنامه به تعداد  89کانتینر
ب��ه وزن  1698تن در جریان انجام تش��ریفات
گمرکی (مرحله صندوق) اس��ت .بر این اساس
تا تاریخ یادش��ده حدود  13هزار تن گوشت در
محوطه بندری باقی مانده اس��ت .گفتنی است
ب��رای 53کانتینر نیز ب��ه وزن  1325اظهارنامه
متروکه صادر شده است.

لوازم خانگی

نرخ لوازم خانگی باید کاهش یابد

در ص��ورت نظارت ب��ر بازار ،قیم��ت لوازم
خانگی به میزانی که غیراستاندارد افزایش یافته،
کاهشپیدامیکند.سیدجوادحسینیکیا،عضو
هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در گفتوگو با خانه ملت ،ب��ا انتقاد از افزایش
قیمت لوازم خانگی گفت :دولت باید برای ثبات
قیمتها تدبیری بیندیشد؛ از یک سو ارز مورد
نی��از برای تامین مواد اولیه تولید لوازم خانگی
داخلی را تامین کند و از سوی دیگر تسهیالت
با نرخ سود پایین برای افزایش تولیدات داخلی
ب��ه تولیدکنندگان پرداخت کن��د .وی با بیان
اینکه با نظارت بر بازار تا حدود زیادی میتوان
از افزایش قیمتها جلوگیری کرد ،افزود :عدم
نظارت درست بر بازار باعث شده عالوه بر اینکه
تسهیالت به تولیدکنندگان پرداخت میشود،
کاالی تولی��دی با قیمت مناس��ب به دس��ت
مصرفکننده نرسد و سوداگران از این فرصت
سوءاس��تفاده کنند .وی اظهار کرد :از آنجایی
که ارز در ماههای اخیر به ثبات نسبی رسیده،
قیمت کاالها از جمله لوازم خانگی نیز باید ثابت
شود ،سپس قیمت این کاالها سیر نزولی را در
پیش گیرد.

