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واردات بیش از ۹۲ تن انواع ظروف مالمین 
به کشور
براس��اس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 
۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می دهد که در این مدت بیش 
از ۹۲ تن انواع ظروف مالمین از ۴ کشور مختلف وارد 

ایران شده است. 
براس��اس آمار گمرک این میزان از واردات ظروف 
مالمی��ن ارزش ریالی ۷۸۰ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۶۴ 
تومان را شامل می شود که این رقم ارزش دالری ۲۲۹ 
هزار و ۲۴۲ دالر را ش��امل می ش��ود. بنابر آمار ظروف 
مالمین از کشور های امارات، ایتالیا، ترکیه و چین وارد 
ایران شده اس��ت. چین بزرگترین صادرکننده ظروف 
مالمینی به کشور به حساب می آید که ارزش ریالی آن 
۶۶۰ میلی��ون و ۶۸۰ هزار و ۴۹۳ تومان و یا به ارزش 

۱۹۴ هزار و ۸۷۳ دالر را در بر می گیرد.  میزان
 

رشد 77 درصدی صادرات آمریکا به ایران 
جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده از سوی اداره آمار 
آمریکا نش��ان می دهد مبادالت تجاری این کش��ور با 
ایران در چهارماهه نخس��ت سال جاری میالدی رشد 

۲۳ درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کش��ور که در ماه های ژانویه 
تا آوریل س��ال ۲۰۱۷ بالغ بر 5۴.۹ میلیون دالر بوده 
در مدت مشابه س��ال جاری میالدی به ۶۷.5 میلیون 
دالر افزایش یافته است. براساس این گزارش صادرات 
آمری��کا ب��ه ای��ران در چهارماهه ۲۰۱۸ با رش��د ۷۷ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه 
ش��ده و به ۴5 میلیون دالر رسیده اس��ت. آمریکا در 
ماه های ژانویه تا آوریل س��ال قبل ۲5.۴ میلیون دالر 

کاال به ایران صادر کرده بود.
اما واردات آمریکا از ایران در ماه های ژانویه تا آوریل 
امسال افت ۲۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته و به ۲۲.5 میلیون دالر رسیده است. واردات آمریکا 
از ایران در چهارماهه سال قبل ۲۹.5 میلیون دالر گزارش 
شده بود. ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهی ندارند. 
ایران به لحاظ ارزش صد و سی و چهارمین مقصد صادرات 
کاالهای آمریکایی و صد و سی و پنجمین تأمین کننده 
کاالهای مورد نیاز آمریکا در چهارماهه نخس��ت ۲۰۱۸ 

شناخته شده است.  تسنیم

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
مبتنی بر سکه طال در بورس

پذیره نویس��ی صندوق س��رمایه گذاری مبتنی بر 
سکه طال از دیروز به مدت 5 روز کاری آغاز شد.

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه 
ط��ال از ابتدای هفته جاری به مدت پن��ج روز کاری )از 
۱۹ تا ۲۳ خردادماه( آغاز  ش��د. متقاضیان برای خرید و 
ثبت سفارش در نماد عیار می توانند از طریق پلت فرم های 
معامالت��ی یا مراجعه به ش��عب تمام��ی کارگزاری های 
معتبر کش��ور اقدام کنند. صندوق ط��الی عیار نوعی از 
صندوق ه��ای کاالی��ی قابل معامله در بورس اس��ت که 
س��رمایه های جمع آوری شده از مش��تریان را در گواهی 
سپرده طال و اوراق مبتنی بر طال سرمایه گذاری می کند.

کلیه کارمزده��ای خرید واحده��ای صندوق عیار 
در دوره پذیره نویس��ی مش��مول تخفیف ۱۰۰درصدی 
می شود. متقاضیانی که از ساعت ۸:۳۰ تا ۱5:۳۰موفق 
ب��ه خرید واحدهای این صندوق ش��وند، از این تخفیف 
بهره مند خواهند شد. براساس این گزارش، ارزش اسمی 
هر واح��د از صندوق عیار یک هزار تومان اعالم  ش��ده 
است. معامالت این صندوق از طریق کارگزاری های عضو 
بورس کاالی ایران و با داشتن کد معامالتی امکان پذیر 
است. گفتنی است صندوق سرمایه گذاری عیار عالوه  بر 
مزیت های سرمایه گذاری مستقیم در طال، از ارزش های 
متعدد دیگری همچون پوشش نوسانات نرخ ارز، پوشش 
ریس��ک اثرات تورمی، نقدش��وندگی و امنیت باال برای 

سرمایه گذاران برخوردار است.  مهر

شاخص به رشد 7۸ واحدی راضی شد
ش��اخص ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران در پایان 
معام��الت نوزدهمین روز خردادماه با ۷۸ واحد رش��د 

به پله ۹۶ هزار و ۷۷ واحدی رسید.
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
دیروز با ۳۷۴، ۷۸ رش��د به پله ۹۶ ه��زار و ۷۷ واحدی 
رس��ید. در معامالت دیروز تعداد ۹5۴ هزار و 55۲ سهم 
اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۰۱ ریال در 

بیش از ۶۲ هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.
براین اساس ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( ۲۴ 
واحد، ش��اخص قیم��ت )هم وزن( ۴۹ واحد، ش��اخص 
کل )هم وزن( ۶۷ واحد، ش��اخص ب��ازار اول ۸۷ واحد، 
ش��اخص آزاد ش��ناور ۲۱۰ واحد رش��د و و ش��اخص 
ب��ازار دوم ۶۳ واحد کاه��ش را تجربه کردند. نماد های 
پربیننده معامالت امروز فوالد مبارکه اصفهان، پرداخت 
الکترونیک س��امان کیش، کالس��یمین، بانک صادرات 
با روند صع��ودی و نماد های س��ایپا، بانک ملت، بانک 

صادرات ایران با روند نزولی به کار خود پایان داد.
همچنین شاخص بازار فرا بورس با رشد بیش از ۴ 
واحدی، به پله ۱۱۰۷ واحدی رسید. همچنین در بازار 
فرا بورس تعداد ۳5۴ هزار و ۱۷۴ سهم اوراق بهادار به 
ارزش یک میلیون و ۹5۷ هزار و ۷۸۶ ریال در بیش از 

۳۷ هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.  میزان

اخبار

پیشنهاد تشکیل سامانه قیمت گذاری مسکن 
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: در جلسه ای که با عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرس��ازی داشتیم در مورد افزایش و نوس��انات قیمت مسکن بحث هایی 

انجام شد و نمایندگان خواهان رسیدگی جدی به این موضوع بودند.
صدیف بدری افزود: ما از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی درخواست 

می کنیم نظارت بر بازار مس��کن را بیش��تر کنند، زیرا طبق برنامه ششم توسعه باید 
سامانه اطالعات امالک و مسکن راه اندازی شود ولی فعال این موضوع انجام نشده است.

بدری یادآور ش��د: در این زمینه اعالم شده که بحث های نرم افزاری و سخت افزاری 
انج��ام ش��ده ولی هنوز این س��امانه راه اندازی نش��ده اس��ت. ما خواه��ان این موضوع 
هس��تیم که محله های مختلف تهران واحدهای مس��کونی متناسب با کیفیت و سن بنا 
قیمت گذاری کنند همچنین برای اجاره بها نیز باید این کار اجرا شود. وی گفت: وزارت 

راه و شهرسازی باید هر چه سریع تر این موضوع را پیگیری کند.  ایرنا

خونه به خونه
بورس بین المللی کیش با محوریت یورو راه اندازی می شود

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس بین المللی کیش با هدف 
گسترش معامالت جهانی و با محوریت ارز یورو راه اندازی می شود.

ش��اپور محمدی درباره راهکارهای حضور ش��رکت های خارجی در بورس، 
افزود: طرح راه اندازی این بورس بین الملل تا ۲ ماه آینده در شورای عالی بورس 

ارایه می شود. وی افزود: در این بورس شرکت های خارجی می توانند ثبت شوند و 
شرکت های داخلی نیز با معامالت بر مبنای یورو حضور داشته باشند.

محمدی به خروج ترامپ از برجام اشاره کرد و گفت: این اقدام، تاثیری بر تعامالت 
خارجی بازار سرمایه نداشته و بحث عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق 
بهادار )آیسکو( و تعامالت بین المللی نیز در حال پیشرفت است. آن دسته از کشورهایی 
ک��ه ارتباط کمتری با آمری��کا دارند، می توانند به راحتی در ای��ران فعالیت کنند، مانند 

سرمایه داران کشورهای همسایه که تعامل آنها با کشورمان ادامه می یابد.  سنا

خیابان حافظ
کشف 3 باند کالن قاچاق کاال 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران با اشاره به کشف ۳ باند 
کالن قاچاق کاال گفت: علیرغم اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق ارز، دالالنی 

بصورت تلفنی ارز مبادله می کنند که عده ای از آنها دستگیر و شناسایی شده اند.
علی اکبر پوراحمدنژاد درخصوص اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز در سال جاری گفت: یک سری برنامه های کاری در سال ۹۷ براساس شعار سال 
برای این کمیسیون ترسیم شده که پایه آن بحث حمایت از کاالی ایرانی است. 

وی با اشاره به کشف باندهای کالن قاچاق گفت: ۳ باند بزرگ قاچاق کاال در حوزه 
تجهیزات پزشکی دست دوم، پوشاک و تجهیزات کامپیوتر و یارانه از ابتدای امسال مورد 
ضربه قرار گرفت. همچنین با توجه به اقدامات انجام ش��ده درخصوص مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کش��فیات قاچاق در سطح عرضه کاهش چشمگیری داشته است اما کشفیات 

کالن در سطح شبکه ها و باندها رشد داشته است.  فارس

خط کش

مع��اون وزی��ر اقتصاد و رئیس س��ازمان  توسعه سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی مسیر 
و اقتصادی از جذب 5 میلیارد دالر س��رمایه خارجی در س��ال 

۹۶ خبر داد.
محم��د خزاعی در مورد میزان س��رمایه گذاری مصوب 
و جذب ش��ده در س��ال ۹۶ و تغییرات نس��بت به سال ۹5 
اظهار داش��ت: کل طرح های مصوب هیأت س��رمایه گذاری 
خارجی طی سال گذشته ۱۹۰ طرح با حجم سرمایه گذاری 
مصوب ۱۰.۶ میلیارد دالر بوده که تعداد طرح ها نس��بت به 

طرح های سال گذشته ۲5 درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود:  براساس گزارش های دریافتی از دستگاه های 
ذیرب��ط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس 
و مناطق آزاد سرمایه وارده )جذب شده( طی سال ۹۶ مبلغ 

حدود 5 میلیارد دالر است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب 
ش��ده در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹5 بیش از ۴5 درصد 
افزایش داشته است، گفت:  میزان سرمایه خارجی وارده در 
س��ال ۹5 بالغ ب��ر ۳ میلیارد دالر بود. این موضوع نش��انگر 
این اس��ت که به طور کلی آمار سرمایه گذاری خارجی روند 

صعودی قابل مالحظه ای به خود گرفته است.
وی در مورد کل فاینانس های منعقد ش��ده از س��ال ۹۴ 
تاکنون و میزان جذب این فاینانس ها بیان داشت: حجم کل 
قراردادهای عمومی تأمین مالی که توس��ط سیس��تم بانکی 

کش��ور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله ش��ده است 
بیش از ۳۲ میلیارد دالر اس��ت. میزان دقیق مبالغ اس��تفاده 
شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی 

و بانک های عامل ذیربط بوده و آنها می  توانند اعالم کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به این سوال که باتوجه به 
خروج آمریکا از برجام وضعیت س��رمایه گذاران برای حضور 
در ای��ران تغیی��ر کرده یا خیر؟ آیا تاکنون رس��ما ش��رکتی 
انصراف خود را در س��رمایه گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس 
به سازمان س��رمایه گذاری خارجی یا دستگاه های ذی ربط 
داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی مبنی 
بر انصراف از سرمایه گذاری توس��ط سرمایه گذاران خارجی 
دارنده مجوز س��رمایه گذاری تحت پوش��ش قانون تشویق و 

حمایت سرمایه گذاری به این سازمان واصل نشده است.
خزاعی افزود: همچنین در مورد قراردادهای فاینانس نیز 
هیچ گونه اعالم رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و حسب اطالع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است. 
وی یادآور ش��د:  اگر چه ش��رکت ها و بانک های اروپایی به 
نوعی مستقل از دولت هایشان تصمیم گرفته و عمل می کنند، 
اما اراده سیاسی دولت های اروپایی می تواند و باید منجر به یافتن 
سازوکار مناسب این موضوع باشد. مسأله اصلی نقل و انتقاالت 
بانکی، استفاده از سوئیفت یا نظیر آن و همچنین اطمینان دهی 
به بانک ها و ش��رکت های طرف معامله ب��ا ایران که از حمایت 

دولت های خود برخوردارند، تلقی می شود.  فارس

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
جذب ۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال ۹۶

۱۲ روز پی��ش )هفت��م خردادماه( در  س�یاه جلسه شورای عالی اقتصاد، درخواست ط�اي 
وزارت نف��ت مبنی بر افزایش تولید نفت از ۲۹ میدان نفتی 
در حال بهره برداری و نیز نگهداش��ت، نوس��ازی و بهسازی 

تجهیزات در این میدان ها تصویب شد.
بی��ژن زنگنه وزیر نفت درخصوص این مصوبه ش��ورای 
عالی اقتصاد تصریح کرد: ۲۹ طرح برای نگهداشت و افزایش 
تولید میدان های در حال بهره برداری در ایالم، خوزس��تان، 
گچساران، فالت قاره و فارس طراحی شده که پول و سرمایه 

آن قرار است از طریق مردم تامین مالی شود.
 وزیر نفت با بیان اینکه تمام فعالیت افزایش برداش��ت 
از این میادین به ش��رکت های ایرانی واگذار می شود، افزود: 
بیش از ۷5 درصد تجهیزات برای توس��عه برداشت ها ایرانی 
اس��ت و لیس��ت مفصلی از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد 
می ش��ود که پیمانکاران مکلف هس��تند این تجهیزات را از 
شرکت های ایرانی خریداری کنند. وی با بیان اینکه یکی از 
اهداف اجرای این طرح ایجاد اش��تغال و تقاضا برای کاال و 
خدمات ایرانی است، ادامه داد: ۴ درصد از کل مبلغ درآمدی 
صرف رس��یدگی به مناطق اجرای طرح ها شده و طرح هایی 

برای محرومیت زدایی در این مناطق اجرا می شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، یادآور شد: بازپرداخت 
تم��ام اصل و فرع پول از محل 5۰ درصد درآمدهای اضافی 

حاصل از اجرای طرح ها انجام می شود.

زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر مناقصات این طرح ها 
در جریان است، افزود: قراردادها در سال جاری آغاز می شود 
و مدت اجرای طرح از زمان اولیه دو س��ال اس��ت که براین 
اس��اس ظرف سه سال ۴۶۰ میلیون بش��که به تولید اضافه 
می ش��ود و س��پس تا ۲ میلیارد بش��که به نسبت خط های 
تخلیه افزایش تولید خواهیم داش��ت که درآمد زیادی برای 
کش��ور ایجاد می کند. وی تصریح کرد: این یکی از بهترین 
طرح هایی بوده که طراحی ش��ده و با کمک ۱۰۰ درصدی 

شرکت های ایرانی به نتیجه می رسد.
تأمین مال��ی صنعت نفت کش��ور از ظرفیت های مالی 
موج��ود در داخل کش��ور یکی از مباحثی بود که از س��وی 
کارشناس��ان همواره در طی س��ال های اخی��ر مورد طرح و 
تأکید قرار گرفته بود، اما این موضوع با توجه به امید دولت 
به تأمین مالی پروژه های نفتی با جذب سرمایه های خارجی 

در دوران پسابرجام، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
ح��ال که ب��ا اقدام غیرمنطق��ی رئیس جمه��ور امریکا و 
همراهی کش��ورهای اروپایی، توافق برجام عمال بالاثر ش��ده، 
توجه به ظرفیت ه��ای داخلی می تواند نه تنها از دچار رکورد 
شدن صنعت نفت جلوگیری کند، بلکه با این رویکرد می توانیم 
شاهد توسعه این صنعت باشیم. در حال حاضر حجم نقدینگی 
ای��ران حدود ۱5۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که در صورت 
اعمال سیاس��ت های درست برای جذب این سرمایه مردمی، 

می توان پروژه های متعددی را تأمین مالی کرد.  مهر

وزیر نفت خبر داد
توسعه 2۹ میدان نفتی با تأمین مالی مردم ایران

صادق الحسینی

برآورده��ا نش��ان می دهد که  امکان فش��ردن فنر ن��رخ ارز جنب استانبول
بی��ش از این وجود ندارد و در حال هدر دادن منابع 
ملی هس��تیم ب��رای جنگ نامقدس��ی ک��ه از ابتدا 
مشخص است شکس��ت می خوریم )تثبیت ارزی(. 
برای تثبی��ت ارزی فقط در س��ال ۹۶، ۱۸ میلیارد 
دالر با نرخ متوس��ط ۳۴۰۰ تومان از بین رفت. اگر 
۱۸ میلیارد دالر را با نرخ ۶۲۰۰ )قیمت واقعی دالر 
در س��ال ۹۶ با محاس��بات م��ا( فروخته می ش��د؛ 
مابه التفاوت آن 5۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم 
بیش از کل یارانه نقدی ساالنه است! )بدون در نظر 
گرفتن اثر آن روی افزایش صادرات و کاهش واردات 

و حرکت به سمت مقاومت اقتصادی(
 در س��ال ۹۶ دقیقا ۴۲ میلی��ارد دالر خروج 
سرمایه از کش��ور صورت گرفته است. ۱۹ میلیارد 
دالر در قالب کسری حساب سرمایه و ۲۳ میلیارد 
دالر در قالب افزایش بدهی های ارزی نظام بانکی. 
این رقم پس از خروج س��رمایه ۶۱ میلیارد دالری 
سال ۸۹ باالترین میزان پس از جنگ است. اگرچه 
دالیل خروج و راهکارهای جلوگیری از آن موضوع 
بحث نیس��ت اما اگ��ر همین ۴۲ میلی��ارد دالر را 
بجای نرخ ۳۴۰۰ با ۶۲۰۰ تومان تبدیل شده بود؛ 
مابه التفاوت آن ۱۱۷ هزار میلیارد تومان می ش��د.

یعنی حدود ۳ س��ال یارانه نق��دی. مطابق برخی 
محاسبات یعنی حدود کل بدهی های تخمین زده 
ش��ده دولت به نظام بانکی. مجم��وع این دو عدد 
)مطابق برخی محاس��بات( یعنی حدودا پوشش��ی 

برای کل معوقات نظام بانکی.
تک��رار مک��رر این م��وارد برای آن اس��ت که 
نش��ان دهیم ؛هزینه سیاست ارزی نادرست چقدر 
باالست. متاسفانه همچنان در سال ۹۷ و حتی بعد 
از بحران ارزی هم روش غلطمان را عوض نکردیم و 
متاسفانه سیاست هایمان ابعاد خطرناکتری هم پیدا 
کرده اس��ت. در پاسخ به بحران پیش آمده، دالر را 
در ۴۲۰۰ توم��ان تک نرخی کردیم. هم این نرخ و 
هم تک نرخی کردن اشتباهات بزرگی بودند. چرا؟

هنگامی که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش 

به کش��ور می ش��ود چرا باید ارزی که در بازار ۶۶۰۰ 
تومان می خرند را ۴۲۰۰ توم��ان به یک واردکننده 
بفروشد؟! این یعنی سیاستگذار از جیب صادرکننده 
می گیرد و به جیب واردکننده می ریزد. یعنی نابودی 

صادرات و افزایش افسارگسیخته واردات. 
ام��ا واردات ب��ه دالی��ل فن��ی و ع��دم امکان 
تخصیص ارز نمی تواند افزایش یابد. آخرین آماری 
نش��ان می دهد که ۲۶ میلیارد دالر ثبت سفارش 

در کمتر از ۴۰ روز گذش��ته ثبت شده است. توجه 
کنید این رقم نصف کل واردات قانونی کش��ور در 
یکس��ال است! این رقم باور نکردنی است و بخشی 
از آن به دلیل باالت��ر اظهار کردن قیمت کاالهای 

خارجی از س��وی واردکنندگان اتفاق افتاده است! 
اما همه کاالها اج��ازه ورود نخواهند گرفت! البته 
چگونگ��ی شناس��ایی کاالهایی که اج��ازه واردات 
می گیرند هم نامش��خص اس��ت و همین فس��اد و 

ریسک های اقتصادی را باز باالتر می برد. 
از سوی دیگر، صادرات به عراق و افغانستان از 
انتقال ارز معاف شده اند. این دو سوراخ باعث خواهد 
ش��د تا صادرکنندگان مجبور شوند کاالیشان را از 
مسیر این دو کشور صادر کنند تا ملزم به انتقال ارز 
نباشند! در ماه های آینده خواهید دید که صادرات 
به عراق و افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت! 
این البته خوب است که سیاست غلط دولت سوراخ 
دارد و راه نفس کش��یدن را به صادرکننده می دهد 
اما چرا هزینه صادراتی که کامال به س��ود کش��ور 
اس��ت باید حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش یابد؟! 

اینها کمر صادرکنندگان را خرد می کند.
این خیال خام که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باعث می ش��ود تا قیمت کاالهای وارداتی باال نرود 
غلط اس��ت و بارها و باره��ا در اقتصاد ایران آزمون 
شده است. قیمت کاالهای وارداتی که با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی وارد شده اند، با نرخ ارز بازار تبدیل خواهند 
ش��د! این یعن��ی دوباره در حال ایج��اد ثروت های 
افس��انه ای برای واردکنندگان سوگلی هستیم که 
ثبت سفارش آنها تایید خواهد شد! اگر فرض کنیم 
وارداتم��ان هم��ان 5۰ میلیارد دالر باش��د، تفاوت 
۴۲۰۰ و ۶۶۰۰ توم��ان ۱۲۰ ه��زار میلیارد تومان 
می شود! یعنی معادل ۸ درصد کل نقدینگی کشور 
را در جیب چند صد واردکننده نش��ان دار خواهیم 
ریخت. )البته فس��اد و رش��وه ای که در این فرآیند 
برای گرفتن ضمانت بانکی، تایید ثبت سفارش و... 

بوجود می آید هم بسیار بزرگ است(
راه��کار مش��خص و س��اده اس��ت: کاالهای 
اس��تراتژیک )مع��ادل ۱۳ تا ۱5 میلی��ارد دالر در 
س��ال( با اعالم ش��فاف، با دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد 
ش��ود. مابقی کاالها با دالر بازار آزاد )هرچه بود(. 
صادرکننده ضمانت نامه بس��پارد برای ورود ارزش 
و بتوان��د در نرخ ه��ای ب��ازار ارز صادراتی اش را به 
واردکننده یا به دولت بفروش��د. به این ش��کل نه 
فساد داریم و نه اتالف منابع. بروکراسی دولتی هم 

کمتر دخالت خواهد کرد.

وقتی تصمیمات یک شبه به نتیجه نمی رسد؛

تناقضات سیاست های ارزی دولت

یک مقام مسئول از تصمیم جدید برای 
خبر  پتروشیمی ها  به  ارزان  خوراک  ارایه 
داد و گفت: شرکت های پتروشیمی در قبال 
تومانی،  نرخ دالر ۳۸۰۰  با  دریافت خوراک 
ارز خود را ۴۲۰۰ تومان به دولت می دهند.

نیستند  حاضر  هم  هنوز  پتروشیمی ها 
که ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک 
که  نیست  باری  اولین  این  بدهند.  مرکزی 
صادرات  از  حاصل  ارز  ارایه  از  آنها  البته 
زمستان  می زنند.  باز  سر  دولت  به  خود 
بحران  با شکل گیری  بود که دولت  گذشته 
 ۶۰۰۰ مرز  به  دالر  نرخ  رسیدن  و  ارزی 
از پتروشیمی ها درخواست کرد که  تومان، 
با  نیز  آنها  بفروشند.  بازار  در  را  خود  ارز 
چند  توانستند  بازار،  در  خود  ارز  ارایه 
روزی بازار را آرام نگاه دارند. اما باز هم 
برای  نگهداری  وسوسه  ارزی،  تالطمات  با 
پتروشیمی ها  جان  به  باالتر  نرخ  به  فروش 

افتاد و عرضه ارز آنها متوقف شد.
اجرای  با  هم  دولت  البته  میان  این  در 
سیاست یکسان سازی نرخ ارز که از بیست 
از سوی اسحاق  و یکم فروردین ماه امسال 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد، 
تلویحا بارها و بارها اعالم کرد که نمی تواند 
صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر 

مشوق ها از جمله جوایز صادراتی و نرخ های 
ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیالت بانکی، 
برخوردار کند که حاضر نیستند ارز خود را 

به بازار عرضه کنند.
که  محدودیت هایی  این  با  حتی  اما 
از  ارز  نرخ  یکسان سازی  دوران  در  دولت 
است،  کرده  اعمال  حال  به  تا  فروردین ماه 
حاضر  پتروشیمی  صادرکنندگان  هم  باز 
نیستند که ارز خود را در داخل کشور و در 
سامانه نیما ارایه کنند؛ یا حتی اگر برخی از 
صادرکنندگان پتروشیمی هم عرضه می کنند، 

اما همه آنها این کار را انجام نمی دهند.
با مشوق هایی که  حال دولت می خواهد 
به صادرکنندگان پتروشیمی ارایه می دهد، 
ارایه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای آنها 

جذاب کند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید 
تصمیم جدید دولت بعنوان مشوق به واحدهای 
پتروشیمی می گوید: دولت تصمیم دارد که 
با  این  از  پیش  تا  که  پتروشیمی ها  خوراک 
آنها قرار  نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی، در اختیار 

می گرفت، اکنون با نرخ ۳۸۰۰ تومانی همانند 
کاالهای اساسی در اختیار آنها قرار دهد. وی 
با ۴۰۰  خوراک  دریافت  ازای  در  می افزاید: 
تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که 
پتروشیمی ها ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی 
دریافتی  حساب،  این  با  بفروشند.  دولت  به 
هر دالر برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی 

حدود ۴۶۰۰ تومان خواهد بود.
که  است  حالی  در  دولت  تصمیم  این 
با  هنوز  بخش خصوصی،  صادرکنندگان 
نحوه  درخصوص  بسیاری  بالتکلیفی های 
مواجه  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  فروش 
ابتدایی  روزهای  در  که  نحوی  به  هستند؛ 
مجتبی  ارز،  نرخ  یکسان سازی  اجرای 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  خسروتاج، 
ویژه  گفت وگوی  برنامه  در  با حضور  تجارت 
دارد  تصمیم  دولت  که  کرد  اعالم  خبری، 
که  اجازه دهد  راهکارها،  از  یکی  عنوان  به 
میان  توافقی  نرخ  با  از صادرات  ارز حاصل 
فروش  و  خرید  واردکننده  و  صادرکننده 
شود؛ اما تا این لحظه هیچ تصمیم شفاف و 
است.  نشده  اتخاذ  رابطه  این  در  مشخصی 
اگرچه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت 
نیز موافق با این راهکار بوده و آن را راهی 

برای رونق و تشویق صادرات می دانند. 

نمای نزدیک

 جدال ارزی دولت
در رینگ پتروشیمی

ل س��خنگوی انجمن صنفی تایر با بیان  ت������و اینک��ه با توجه به افزای��ش هزینه های ا
تولید اما، تایرس��ازان را ملزم به فروش با قیمت س��ال ۹۳ 
کردن��د، گف��ت: به دنب��ال افزای��ش قیمت هس��تیم و این 

درخواست را به سازمان حمایت ارائه دادیم.
مصطفی تنها با بیان اینکه مشکالتی که در اغلب صنایع 
کش��ور پیش آمده صنعت تایر را نیز با آن دست به گریبانگیر 
اس��ت، اظهار کرد: در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستیم، 
تولیدکنندگان داخلی قیمت ه��ا را افزایش دادند همچنین با 
افزایش نرخ ارز مواد اولیه ای که از خارج وارد می شود افزایش 

یافته است.
وی ب��ا بیان اینکه وقتی ارتباطات بانکی کش��ور مختل 
می ش��ود قادر به گش��ایش اعتبار نیس��تیم و باید از طریق 
دیگر برای خرید مواد اولیه پول بفرستیم و زمانی که قوانین 
ارزی چنین پرداختی های را پیش بینی نکرده دچار مشکل 
می ش��ویم، افزود: این تغییرات همگی نی��از به نقدینگی را 

افزایش می دهد و باید برای خرید بدون ال سی، برای خرید 
مواد اولیه پول را نقد پرداخت کنیم.

س��خنگوی انجمن صنفی تایر گفت: به لحاظ ارزش��ی 
حدود ۴5 درصد مواد اولیه صنعت تایر وارداتی اس��ت و از 
کش��ور های چین و هند وارد می ش��ود، البته در گذشته از 

اروپا نیز وارد می شد.
تنها با بی��ان اینکه همه نیاز ها را نمی توانیم با ارز ۴۲۰۰ 
تامی��ن کنیم گف��ت: در گذش��ته قرارداد هایی داش��تیم که 
پرداخت آن ها به زمان حال موکول ش��ده بود و اکنون فکری 
برای پرداخت آن ها از سوی سیستم بانکی کشور نشده است.

وی ب��ا اش��اره به اینکه در مجموع در کش��ور ۲۶۰ هزار 
تن تولی��د تایر داریم، تصریح کرد: ۷۷ درصد نیاز کش��ور را 

تولیدات داخلی تامین می کنند.
س��خنگوی انجمن صنف��ی تایر گفت: تایر در کش��ور با 
اس��تاندارد های باالی دنیا در حال تولید اس��ت و پنج درصد 

تولیدات داخلی به خارج از کشور صادر می شود.  میزان

سخنگوی انجمن صنفی تایر خبر داد
تولید 2۶۰ هزار تن تایر در کشور

عضو ش��ورای ملی زیتون ایران گفت:  سرانه مصرف ۱۳۰ گرمی روغن زیتون ب����ازار روز
از هفت تا هش��ت س��ال قبل در ایران ام��روز به رقم ۲5۰ 

گرم رسیده است.
ن��ادر جاللت اظه��ار کرد : افزایش قیم��ت روغن زیتون 
مصرف این کاالی ارزش��مند را به ش��دت در جامعه کاهش 
می دهد. وی با تصریح اینکه روغن زیتون اکس��یر س��المتی 
اس��ت، گفت: مص��رف این محص��ول درپیش��گیری از انواع 

بیماری ها بسیار مهم است.
عضو شورای ملی زیتون با بیان اینکه روغن زیتون کاالی 
لوکس و تجملی نیست، افزود: برنامه ریزی و سیاست گذاری ها 
در س��طح کالن مملکت باید به نحوی باش��د که مصرف این 
کاال در جامعه هر روز نسبت به گذشته افزایش داشته باشد.

جاللت تصریح کرد: افزایش سرانه مصرف روغن زیتون در 
ارتقای اقتصاد س��المت خانواده بسیار تاثیرگذار است. باید به 

بحث فرهنگ سازی و آموزش در جامعه توجهی ویژه شود.

عضو ش��ورای ملی زیتون از وج��ود ۳۸ کارخانه روغن 
کش��ی در کش��ور خبرداد و افزود: این واحدها دو تا سه ماه 

در طول سال بیشتر فعالیت ندارند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود سطح زیر کشت 
زیتون دنیا را ۱۱ میلیون هکتار بیان کرد و اظهارکرد: ساالنه 
از این باغات س��ه میلیون و ۳۰۰ هزار تن روغن زیتون و دو 

میلیون و ۶۰۰ هزار تن زیتون کنسروی تولید می شود.
جاللت سطح زیرکشت زیتون در ایران را ۱۰۳ هزار هکتار 
اعالم کرد و گفت: ساالنه از این باغات ؛ سه تا چهار هزار تن روغن 
و ۷۰ هزار تن کنسرو زیتون تولید و به بازار مصرف عرضه می شود 

که بین این دو هیچگونه تعادل و همخوانی وجود ندارد.
وی یادآور ش��د: در ح��ال حاضر می��زان تولید زیتون 
کنس��روی در کش��ور بی��ش از روغن زیتون اس��ت از اینرو 
ض��رورت دارد ب��ا توجه ب��ه نقش آفرینی روغ��ن زیتون در 
س��المت جامعه برنامه ریزی ها و حمایت بیش��تر به س��مت 

تولید این کاالی سودمند معطوف شود.  مهر

عضو شورای ملی زیتون ایران اعام کرد
مصرف روغن زیتون در کشور 2 برابر شد


