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جای بررسی و نظارت بیشتر
در آمار صادرات کشور
آمــارهــای شش ماهه ص ــادرات کشور از یک
تفاوت عجیب و فاحش میان ارزش و رقم وزنی
میزان صادرات در نیمه اول امسال حکایت می
کند که شاید در گذشته اگر بی سابقه نبوده
اما کم سابقه است از همین رو لزوم بررسی و
نظارت بیشتر را از سوی دستگاه های ذی ربط
گوشزد می کند.
موضوع از آن قرار است که بر اساس آن چه از
طرف سازمان توسعه تجارت و گمرک اعالم شد
میزان صادرات طی شش ماه ابتدای امسال از
یک سو  10.5درصد کاهش در ارزش و از سوی
دیگر  22.5درصد افزایش در وزن داشته است،
به عبارتی با وجود افزایش  22.5درصدی وزن
صــادرات  ،ارزش آن  10.5درصــد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و
در واقع تفاوت  33درصدی بین وزن و ارزش
صــادرات ایجاد شده اســت .دلیل این تفاوت
فاحش از دو حال خارج نیست ،یکی این که با
پذیرش کامل آمارها  ،تحت تاثیر شرایط تحریم
یا هر مسئله دیگری کشور به سمت خام فروشی
رفته کــه موجب شــده اســت از ارزش کاالها
کاسته و بر وزن آن افــزوده شود و دوم این که
متاسفانه از سوی صادرکنندگان کم اظهاری
صــورت گرفته اســت و برخی از آنــان ترجیح
داده اند ارزش صادرات خود را کمتر از میزان
حقیقی آن اظهار کنند.
البته سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهای
شش ماهه تجارت امسال را روی سایت خود
قرار نداده است اما حمید زادبوم سرپرست این
سازمان هفته گذشته در نشست خبری خود
با خبرنگاران ،رقم صــادرات در شش ماه اول
امسال را  ۲۰میلیارد و  ۹۴۸میلیون دالر اعالم
کرد که از نظر ارزشی  10.5درصد کاهش و از
نظر وزنی  22.5درصد افزایش داشته است.
البته زادبوم درپاسخ به نگارنده درباره این که
تفاوت فاحش رشد منفی ارزش دربرابر رشد
مثبت وزنی صادرات ممکن است به دلیل کم
اظهاری برخی صادرکنندگان بــرای فــرار از
پیمان سپاری(تعهد) ارزی باشد ،اصل این
موضوع را رد نکرد و گفت «:بخشی از قیمت
های پایه صادراتی کاهش یافته است چون
برخی صادرکنندگان می گویند که قیمت
پایین تری بزنید .خیلی ها معتقدند که ارزش را
واقعی کرده اند نه این که پایین تر آمده باشد ،
یعنی قبال باال بوده است».
وی با بیان این که بانک مرکزی درخصوص تعهد
ارزی بخشنامه ای را در اردیبهشت ماه صادرکرد
و تعقیب قانونی توسط ایــن بانک صــورت می
گیرد ،افزود :طبق این بخشنامه  50درصد ارز
حاصل از صــادرات در سامانه نیما30 ،درصد
واردات درمقابل صادرات و حداکثر  20درصد
آن را به صورت اسکناس می توانند اظهار کنند
و بانک مرکزی با موارد تخلف که عمدتا تولید
کننده نبوده اند ،برخورد کرده است.
درچنین شرایطی بــا توجه بــه آن چــه رئیس
سازمان توسعه تجارت درباره اظهار کمتر ارزش
صادرات مطرح می کند ،جای بررسی بیشتری
از سوی دستگاه های نظارتی بر موضوع اظهار
واقعی ارزش صادرات از سوی صادرکنندگان
وجود دارد تا برخی افراد سودجو با کم اظهاری
زمینه را بــرای خــروج ارز حاصل از صــادرات
از چرخه اقتصادی و خــروج سرمایه از کشور
فراهم نکنند.

خبر

وزیر راه و شهرسازی :قیمت
مسکن سیر نزولی دارد
وزیــر راه و شهرسازی گفت :رونــد چند ماه
گذشته بازار مسکن نشان میدهد که قیمت
خانه سیر نزولی دارد .به گزارش خبرگزاری
خانه ملت ،محمد اسالمی با اشــاره به روند
کاهش قیمت مسکن در چند ماه اخیر گفت:
وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی
در قیمت گــذاری بــازار مسکن نداشته ،اما
مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت ها در
دو سال اخیر غیر عادی و غیر واقعی بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :من در انتهای
سال گذشته و ابتدای امسال اعالم کردم که
مــردم بــرای کاهش تالطم بــازار مسکن خانه
نخرند ،زیرا قیمت ها به صورت غیرواقعی باال
رفته اســت .وی با اشــاره به موضوعات مطرح
شده دربــاره علت تأخیر در اجــرای طرح ملی
مسکن گفت :وزارت راه و شهرسازی تاکنون
رونــد اجــرا و ساخت حــدود  ۱۸۷هــزار واحد
مسکونی در کشور را آغاز کرده و این پروژه ها
در مراحل گوناگون قرار دارد؛ در برخی از این
پروژه ها ،اراضی خام را تحویل گرفته و اقدام به
ایجاد زیرساخت های شهری می کنیم.
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با ارسال اطالعات سال های  96 ،95و 97
حساب های بانکی به سازمان امور مالیاتی صورت گرفت:

حسابهای 5میلیاردی
زیرذرهبینمالیات

مدیرکلمبارزهباپولشوییسازمانمالیاتی
گفت :بانک مرکزی متعهد است اطالعات
حسابهایی با گردش مالی باالی ۵میلیارد
تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار
دهــد .هــادی خانی ،در گفت وگو با مهر ،با
اشارهبهبررسی«حسابهایبانکیمشکوک»
توسط سازمان امــور مالیاتی ،گفت :بانک
مرکزی متعهد شده اطالعات حسابهایی
با گردش مالی باالی  ۵میلیارد تومان را در
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این
موضوعتاکنونبرایسالهای ۹۶،۹۵و۹۷
تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال
بررسیریزدادههایاینحسابهاست.
وی با اشــاره به بررسی حسابهای بانکی
مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت:
ببانکی
در کشور بیش از۵۰۰میلیون حسا 
وجود دارد که این تعداد حساب بانکی ،با
توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه
است و سازمان امــور مالیاتی بــرای این که
بتواندحواشیوجرایماحتمالیمرتبطبااین
حسابهای بانکی را مدیریت کند ،بیش از

یکسالاستکهبررسیحسابهایبانکی
مشکوکرادردستورکارخودقراردادهاست.
وی بــــا اشـــــــاره بــــه بــــرخــــورد بــــا س ــوء
استفادهکنندگان از حسابهای اجارهای
اظهار کرد :سازمان امور مالیاتی در تالش
اســت که هنگام بررسی ایــن حسابهای
بانکیفعاالناقتصادیحقیقی را شناسایی
کند؛ به عبارت دیگر باید در این بررسیها
مشخصشودکهچهکسانیازاینحسابها
استفاده میکنند و اگر سازمان امور مالیاتی
متوجه شود که این افــراد فعال اقتصادی
بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشتهاند،
آن ها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی و
طبق قانون از آن ها مالیات دریافت میکند
امــا اگــر مشخص شــود که صاحبان اصلی
این حسابهای فعال اقتصادی نیستند
و حساب خــود را در اختیار دیــگــران قرار
دادهانــد ،این سازمان به دنبال ذی نفعان
اصلی این حسابها خواهد بود و با توجه به
مواد قانونی ماده  ۲۷۴به شدت با مجرمان
برخورد خواهد کرد.
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بانکجهانیوضعیتاقتصادایراندرسالآیندهمیالدیرابررسیکرد:

پیش بینی خروج از رکود و کاهش تورم در 2020
تازهترینگزارشبانکجهانیدرخصوصاقتصاد
ایران ،حاکی از آن است که اقتصاد ایران با فرض
ثبات فــروش نیم میلیون بشکه ای نفت ،از سال
 2020ازرکودخارجمیشود.اینبانکهمچنین
پیشبینیکردهکهامسال،نرخرشداقتصادکشور
بهمنفی 8.7درصدبرسدکهمرورگذشتهایننرخ
نشانمیدهدحداقلازسال 68بیسابقهاست.
بهگزارشایسنا،بانکجهانیدرتازهترینگزارش
خودازاقتصادایران،پیشبینیکرددرصورتیکه
ایران بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون
بشکه نفت فعلی خود را حفظ کند ،در سال آینده
میالدی ( )2020 -2021می تواند از رکود
خارج شود و به نرخ رشد  0.1درصد دست یابد.
همچنین با تــداوم این رونــد پیش بینی می شود
رشد اقتصادی ایــران در سال 2021-2022
به یک درصد افزایش یابد .از سوی دیگر ،تخمین
وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسط بانک جهانی
2017

2018

قابل تامل است .این بانک در حالی که پیشتر نرخ
رشد اقتصاد ایران برای سال 2019را منفی3.8
درصدتخمینزدهبود،هماینکاینرقمرابهمنفی
 8.7درصد تقلیل داده است .این رقم درصورت
تحقق ،حداقل از بعد از جنگ تحمیلی بی سابقه
است.حتیدرسال 91کهاقتصادایرانرشدمنفی
قابل توجهی داشت ،این رقم به منفی  6.2درصد
رسیدهبود.طبقاینگزارش،بخشصنعتبارکود
سنگین 19.8درصدیطیامسالمواجهخواهد
شد.همچنینپیشبینیمیشودکهاقتصادایران
در سال  10 ،2019درصد از اندازه سال 2017
آن،کوچک ترشود.بانکجهانیدربخشدیگری
از گزارش خود اعالم کرده که انتظار می رود نرخ
تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته ،به روند
کاهشی برگردد و در محدوده  20درصد نوسان
کند .هر چند که بــاز ایــن نــرخ با تــورم تک رقمی
سالهای 2016و 2017فاصلهدارد.
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نرخ تورم

توافق موقت آمریکا و چین در جنگ تجاری
نیویورکتایمز:رکوداقتصادی،ازتمایلترامپبرایجنگباچینکاستهاست
دونالدترامپاعالمکردآمریکابهتوافقمقدماتی
با چین رسیده که افزایش تعرف ه واردات بر150
میلیارددالرکاالهایوارداتیازچینرابهتعویق
خواهد انداخت و از سوی دیگر چین را متعهد به
خرید  40میلیارد دالر محصوالت کشاورزی از
آمریکاخواهدکرد.
به گــزارش ایسنا ،رئیس جمهور آمریکا که در
دفتر خود صحبت میکرد ،اعالم کرد :مذاکره
کنندگان به توافق فاز یک رسیدهاند که نوشتن
آن چند هفته طول خواهد کشید و هر دو طرف
تانوامبراینتوافقرابهطوررسمیامضاخواهند
کــرد .ترامپ اعــام کــرده که طبق این توافق،
چینساالنه ۴۰تا ۵۰میلیارددالرازمحصوالت
کشاورزی آمریکایی را خریداری خواهد کرد و
همچنین این توافق شامل دستورالعملی درباره
نحوه مدیریت ارزش یوان است .به عالوه چین
حمایت از مالکیت معنوی آمریکایی را تحکیم
خواهد کرد و برای شرکت های خدمات مالی
آمریکاییدسترسیبیشتریبهبازارچینفراهم

میکند .ترامپ افزود :این یک توافق عالی برای
کشاورزاناست.درمقابل،آمریکاافزایشبرنامه
ریــزی شده تعرفهها از  ۲۵به  ۳۰درصــد روی
واردات ۱۵۰میلیارددالرکاالیچینیرااجرایی
نخواهدکرد.
اعــام ایــن توافق چرخش کامال آشکاری از
مواضع چند هفته پیش دونالد ترامپ است که
وی در واکنشی خشم آلود به تعرفههای تالفی
جویانه چین ،از شرکت های آمریکایی خواسته
بود فعالیت در این کشور را متوقف کنند و تهدید

صعودپرقدرتبورسپسازهفتهنزولی

شاخصکلباجهش 9هزارواحدیبهاستقبالعرضهاولیهرفت

شاخصکلبورسپسازافت 14هزارواحدی
در هفته گذشته ،با صعود  9هــزار واحــدی
در روز گذشته بخش عمده ای از ایــن افت
را جبران کرد و به کانال  322هزار واحدی
برگشت تــا نگرانی هــا دربـــاره تـــداوم رونــد
نزولی و آغاز ریزش بورس کم رنگ شود .بر
اساس آمارهای معامالتی ،روز گذشته ،اکثر
شاخصهای بــورس با رشد مواجه شدند به
طوری که شاخص کل با  ۹۰۱۰واحد رشد
معادل 2/88درصدبه ۳۲۲هزارو ۵۹واحد
رسید.هفتنماد فارس با ۷۰۲واحد ،فوالد با
 ۶۱۸واحد ،فملی با  ،۴۵۴کگل با ۳۷۳
واحد ،شتران با  ۳۲۷واحد ،تاپیکو با ۳۰۷
واحد و پارسان با  ۳۰۳واحد رشد ،بیشترین
تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند.
حجم معامالت نیز به هــزار و  900میلیارد
تومان رسید .همچنین آیفکس (شاخص

کل فرابورس) نیز با  85واحد رشد در ارتفاع
 4154واحد قرار گرفت .حجم معامالت در
اینبازارنیزبه 797میلیاردتومانرسید.
▪امروز،بازهمعرضهاولیه

درهمینحالشرکتبورستهراناعالمکرد:
تعداد ۶۰میلیونسهممعادل ۱۰درصدسهام
شرکتداروپخشب هعنوانچهاردهمینعرضه
اولیه ،با نماد معامالتی «دتوزیع» امــروز یک
شنبه  ۲۱مهرماه در بازار دوم فرابورس انجام
میشود .این میزان سهام در محدوده قیمتی
 ۲۲۵۰تا ۲۳۰۰تومانیبرایهرسهمعرضه
می شود .افزون بر این سهمیه  ۱۵۰سهمی
برای هر کد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته
شده و مدیر و متعهد این عرضه نیز شرکت
کارگزاری صبا تامین با سقف تعهد خرید ۵۰
درصدسهامقابلعرضهاست.

شاخص

کرده بود همه کاالهای چینی را هدف عوارض
واردات سنگین قــرار میدهد .تشدید تنش
های تجاری سرمایهگذاران ،قانون گــذاران
و شرکت ها را مضطرب کرده بود و شرکت ها
در واکنش به ابهامات دربــاره وضعیت جنگ
تجاری ،سرمایه گذاری و استخدام را به تاخیر
انداختهاند .بر اساس گزارش نیویورک تایمز،
به نظر میرسد رکود اقتصادی ،از تمایل ترامپ
برای جنگ با چین کاسته است .آمریکا تاکنون
روی واردات  ۳۶۰میلیارد دالر کاالی چینی

تعرفه وضع کرده و قرار است دور جدیدی از
افزایش تعرفهها را در  ۱۵دسامبر اجرا کند.
چین و آمریکا  ۱۵ماه است که درگیر یک جنگ
تجاری تمام عیار شدهاند و هر کدام ،طرف دیگر
را مقصر وضعیت کنونی معرفی میکند .این
جنگ که به گفته بانک جهانی تا  ۷۰۰میلیارد
دالر به اقتصاد جهان خسارت وارد کرده ،در
ماههای اخیر اصلیترین عامل تعیین مسیر
حرکت بازارهای مالی بوده است.
ایــن تــوافــق اثــر مثبتی بــر بــازارهــای جهانی
داشــت .در وال استریت شاخصها به شدت
افزایشی بودند تا جایی که شاخص «داوجونز»
با  1/21درصد جهش و شاخص «اس اند پی
 »۵۰۰با  1/09درصد افزایش مواجه شد.
در بــازار طــای سیاه ،هر بشکه نفت “ وست
تگزاس اینتر مدیت” با 1/15درصد افزایش به
 54/70دالر رسید و نفت خام برنت دریای
شمال بــا افــزایــش  1/41درص ــدی بــه ازای
 60/51دالر در هر بشکه مبادله شد.

موافقت  67درصد مردم
با حذف یارانه ثروتمندان
نتایجنظرسنجیمرکزافکارسنجیدانشجویان
ای ــران (ایسپا) نشان داد 67 :درصــد مــردم
خواستار حذف یارانه ثروتمندان و 29.5درصد
نیزخواهانادامههمینروندفعلیهستند.این
نظرسنجی کهدرشهریوربهصورتملیوباحجم
نمونه  ۴۵۰۹نفر در نقاط شهری و روستایی
انجامشده،قابلتعمیمبهکلیهشهروندانباالی
 ۱۸سال است .بر این اساس ،بین نظر ساکنان
شهرها و روستاها یا سرپرستان خانوار و افراد
دیگرتفاوتچندانیمشاهدهنشدهاست.

بازار خبر

بانکجهانی:آفریقا،خانه ۹۰درصد
ازفقیرانجهانخواهدشد
مهر  -بانک جهانی در گزارش جدید خود اعالم
کرد تا سال  ۲۰۳۰فقر شدید تقریبا یک پدیده
منحصر به آفریقا خواهد بود و پیشبینی میشود
 ۹۰درصد از فقیران جهان در این قاره زندگی
کنند .به گزارش راشاتودی ،بانک جهانی در
گزارش جدید خود اعالم کرد که در سال،۲۰۱۵
بیش از  ۴۱۶میلیون آفریقایی ( ۴نفر از هر ۱۰
نفر) با کمتر از  1.9دالر در روز زندگی کردهاند.

سهم ۱۵درصدیکارتهای
شخصیدرسوختگیریخودروها
ایرنا -در حالی که سقف سوخت گیری با کارت
جایگاهداران از  ۳۰لیتر به  ۲۰لیتر در هر نوبت
سوختگیریکاهشیافتهامابهگفتهرئیساتحادیه
جایگاه داران سوخت ،تغییری در استفاده از کارت
سوخت شخصی و میزان مصرف بنزین به وجود
نیامدهوهمچنانسهمکارتهایسوختشخصی
درجریانسوختگیریزیر ۱۵درصداست.

افزایش ۳۰درصدیقیمتکوداوره
مهر  -هیئت وزیران تصویب کرد قیمت هر تن کود
اوره از حدود  ۶۰۰هزار تومان به حدود  ۸۰۰هزار
تومان افزایش یابد .در این مصوبه قیمت فروش
کود اوره در کیسههای  ۵۰کیلویی برای تحویل به
شرکتخدماتیحمایتیکشاورزیحدود ۴۰هزار
تومانتعیین شد.

