اقتصاد
گزارش خبری

در مراسم روز ملی صادرات و تجلیل
از  44صادرکننده نمونه مطرح شد:

مطالبه صادرکنندگان
و اعتراف جهانگیری

حسین بردبار-مراسم روز ملی صادرات ،باالخره
با یک ماه و نیم تاخیر دیروز در سالن اجالس سران
بــرگــزار شــد ،مراسمی کــه بــا توصیه هــای جدی
صادرکنندگان به مسئوالن بخش صادرات کشور
برای ثبات در قوانین و مقررات صادراتی و اعتراف
معاون اول رئیس جمهور به صدور بخشنامه های
نامناسبدرزمینهصادراتهمراهبود.
به گزارش خراسان ،اسحاق جهانگیری در این
مراسم که با تجلیل از  44صادرکننده نمونه
همراه بود ،گفت :آمریکا تصور میکرد می تواند
صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما ایران به
رغم این که حتی همسایگان و دوستان نزدیک
بین المللی ایران نیز جرئت خرید نفت از ایران را
نداشتند از طریق روش های دیگر نفت خود را به
فروش میرساند.
وی به وضعیت معیشت مردم در این شرایط اشاره
و اظهار کــرد :در بخش معیشت و کمک به مردم
همیشه سرتعظیم فرود میآوریم و بابت این که این
شرایط سخت را تحمل کرده و صبورانه پای ایران
ایستادهاندتشکرمیکنیم.جهانگیریدرخصوص
درخواستهای وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی
ایران نیز گفت :قبول داریم بخشنامههایی در حوزه
صــادرات وضع شده که مناسب نبوده ولی همه
دستگاههایتولیدیواقتصادیوظیفهدارندسنگ
های پیش روی صادرات را بردارند و هر کس مانع
این موضوع شود قطعا به فکر منافع کشور نیست و
به دنبال منافع شخصی است.
▪رصد روزانــه فرایند تولید  ۴۴قلم کاالی
منتخب تولیدی در کشور

وزیر صنعت نیز در این مراسم با اعالم این که روزانه
۴۴قلمکاالیمنتخبتولیدیمهمکشوررارصدمی
کنیموفرایندتولیدآنرامیسنجیم،گفت:درهفت
ماه گذشته به غیر از خانواده خودرو (منهای وانت و
تراکتور) و آلومینیوم ،دیگر کاالها روند تولید مثبت
همراه با رشد را تجربه کرده اند؛ حتی  50درصد
ظرفیتخالینیزوجوددارد.رحمانیبااعالماینکه
اینیکواقعیتاستکهتولیدکشورافزایشیاست
اما همچنان ظرفیت خالی هم وجود دارد ،گفت:
در بخش کاشی و سرامیک و شیرینی و شکالت
 50درصد و در بخش آرد سازی نیز تنها  30درصد
ظرفیتفعالبودهوبقیهخالیاست.
▪ ۲۵۰۰میلیارد تومان پول صادرکنندگان
در سازمان امور مالیاتی مانده است

رئیس اتــاق بــازرگــانــی ایـــران نیز درایـــن مراسم
با بیان این که استرداد مالیات بر ارزش افــزوده
صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی،
مشکالت بسیاری را به وجــود آورده اســت ،ادامه
داد ۲۵۰۰ :میلیارد تومان پول صادرکنندگان در
سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکالت
صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی ،دو چندان
میکند؛امابایدسوالکردکهآیاسازمانامورمالیاتی
این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر
ارزش افزوده صادرکنندگان ،منوط به بازگشت ارز
صادراتیشود؟
غالمحسین شافعی با اشاره به تغییر رویکرد دولت
در  10ماهه گذشته گفت :از حرکت مخرب در
برخیمسائلداخلیرهاشدهایموبهسمتمنطقو
اصولدرحالحرکتهستیم؛بهعبارتیمیخوابیم
و نمیگوییم خــدا به خیر کند که فــردا صبح چه
بخشنامهای ابالغ میشود ،از این نظر شرایط بهتر
شدهاستولی بایداینحرکتتقویتشود.

احتکار الستیک توسط
تولیدکنندگان تکذیب شد
تسنیم  -در حالی که سخنگوی انجمن الستیک
کاهشعرضهالستیکدربازارراتکذیبکردهاست،
سعادتینژاد رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک
در بازار گفت :عرضه الستیک خودروی پراید و تیبا
کاهش یافته و همین موضوع عاملی شده تا تقاضا
برایخریدالستیکاینخودروهاافزایشپیداکند.

آمارهای بانک مرکزی در محاصره
سانسور دولت
فارس  -بعد از توقف انتشار گزارشهای نرخ تورم
مصرفکننده،نرختورمتولیدکننده،خردهفروشی،
نماگرهایاقتصادیووضعیتمالیوبودجهدولت،
بانک مرکزی به تازگی از انتشار گــزارش گزیده
آمارهایاقتصادیهممنعشدهاست.

نرخ ارز
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اموالمازادبانکها100هزارمیلیاردتومانقیمتخورد
 3عامل چسبندگی بانک ها به دارایی مازاد

مدیر کل بانک و بیمه وزارت اقتصاد در شرایطی
امــاک م ــازاد بانک ها را حــدود  100هزار
میلیارد تومان اعالم کرده است که بهمن ماه
سال گذشته نیز وزیر اقتصاد ،ارزش امــوال و
دارایی مازاد بانک ها را بین  70تا  100هزار
میلیارد تومان برآورد کرده بود.
بــه گ ــزارش خــراســان ،بانک هــا طــی سالیان
و در م ــق ــام یـــک بــنــگــاه دار ،بــخــشــی از
سرمایهگذار یهای خود را در امــاک انجام
دادنـــد .با ایــن حــال ،رکــود بخش مسکن در
سالهای گذشته از یک سو و وجود گسل بین
دارایــی و بدهی بانک ها از سوی دیگر به این
منجر شد که فروش اموال مازاد بانک ها در صدر
توجهات قرار گیرد .در این باره هفتم دی ماه
،93مجلسهمهبانکهاوموسساتاعتباریرا
مکلف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیر
منقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه
هایی که فعالیت غیر بانکی دارند ،واگذار کنند.
با این حال ،بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.
در ادامه بانک مرکزی در دولت دوازدهم ،برنامه
اصالح بانکی را در اولویت قرار داد که در صدر
آن موضوع خروج بانک ها از بنگاه داری طی سه
سال مطرح شد .مجلس نیز این بار ذیل قانون
رفع موانع تولید بسترهای قانونی این طرح را

عکس تزیینی است
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آماده کرد تا بانک ها ملزم شوند ساالنه دست
کم  33درصد اموال خود و شرکت های تابعه
را واگــذار کنند .این قانون همچنین ضمانت
اجرا را هم مشخص کرده بود .بدین صورت که
در صورت اجرا نشدن قانون ،عالوه بر جریمه
مالیاتی بانک ها با نرخ  28درصد ،با مدیران
عامل و هیئت مدیره آن ها نیز برخورد قانونی
می شد.با همه این شرایط ،به نظر می رسد هنوز
این قانون در پیچ و خم اجرا قرار دارد ،به طوری
که بهمن ماه سال گذشته ،وزیر اقتصاد ،اموال
و دارایــی مــازاد بانک ها تا آبان ماه  97را بین
 70تا  100هزار میلیارد تومان اعالم کرد .دو

افزایشمشروط 10هزارمیلیاردی
حدتسهیالتیخودروسازان
دبیرانجمنقطعهسازانبااشارهبهاینکهکسری
قطعات خودروهای داخلی کاهش یافته است،
از تصویب افزایش  10هزار میلیارد تومانی حد
نخودرووسایپاخبرداد.
اعتباریایرا 
ت و گو با فارس با بیان این که
مازیار بیگلو در گف 
افزایش  10هزار میلیارد تومانی حد اعتباری
ن خــودرو و سایپا
دو شرکت خــودروســازی ایــرا 
در هیئت دولــت و شــورای پول و اعتبار مصوب
شده است ،اظهار کرد :این مصوبه طی چند روز
آینده ابالغ خواهد شد.وی ادامه داد :این مصوبه
لزوم ًا به معنی آن نیست که حتم ًا تسهیالتی به
خــودروســازان پرداخت شود بلکه ممکن است
در بخشهای دیگری مانند ضمانتنامههای
گمرکیمورداستفادهقرارگیرد.بیگلوبابیاناین
که هم اکنون خودروسازان برای برخورداری از
اینمصوبهبامشکلمشمولیتماده 141قانون
تجارت روبهرو هستند ،افزود :این شرکتها باید
از شمولیت ماده 141قانون تجارت خارج شوند
تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که
اینکارحدوددوتاسهماهزمانمیبرد.

▪زیان انباشته ایران خودرو و سایپا چگونه
کاهش می یابد؟

گفتنی است دو خودروساز بزرگ کشور بیش از
 50درصد سرمایه ثبت شده خود ،زیان انباشته
دارند و به همین دلیل مشمول اصل 141قانون
تجارت شده اند و موظف اند به طریقی (کاهش
سرمایه ثبتی ،افزایش سرمایه و  )...نسبت زیان
به سرمایه را به زیــر  50درصــد برسانند .فعال
خــودروســازان بحث افزایش سرمایه از تجدید
ارزیابیرادردستورکاردارند.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان این که مصوبه
قبلیبرایاختصاصتسهیالتهفتهزارمیلیارد
تومانییا 844میلیونیوروییبرایخودروسازان
اجرایینشد،گفت :مصوبهجدیددولتمیتواند
کمکبزرگیبهخودروسازانکند.ویبابیاناین
که کسری قطعات خودروهای داخلی کاهش
یافته است ،ادامه داد :با اجرای مصوبه دولت هر
کدام از شرکتهای خودروساز در سال آینده،
روزانه دو هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد
وقیمتهایخودروبهثباتمیرسد.

شب قبل هم مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت
اقتصاد در برنامه تیتر امشب حضور یافت و
امــوال و امالک مــازاد بانک ها را حدود 100
هزار میلیارد تومان اعالم کرد .رقمی که حتی با
در نظر گرفتن تورم بخش مسکن ،افت چندانی
را در کل نشان نمی دهد.
در هر حال ،عباس مرادپور مدیر کل بانک و بیمه
وزارت اقتصاد  ،اموال مازاد بانک ها را سه دسته
اعالم کرد و گفت :این اموال یا تملیکی از ناحیه
تضامین تسهیالت گیرندگان است که بدهی
شان را پرداخت نکرده اند یا امالکی است که
بانکها زمانی نیاز داشته و خریده اند مثل

شعب ،اما االن به آن نیاز ندارند و سوم  ،امالکی
است که بابت بدهی دولت ،دریافت کرده اند.
وی به راه اندازی سامانه ای در این زمینه اشاره
کرد و گفت :آمار دقیقی از اموال و امالک مازاد
بانکها نداشتیم و آمارها متفاوت بود ،اما با راه
اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق
افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانکهای
ملی ،ملت و تجارت است.
▪ 3عامل چسبندگی بانک ها
به دارایی مازاد

به گزارش خراسان ،البته تمایل کم بانک ها
به فــروش امــوال مــازاد چندان دور از انتظار
نیست ،چرا که او ًال بانک ها با توجه به تورم
بخش مسکن ،یک منبع مطمئن دارایــی در
دست دارند که با گذشت زمان ارزش آن چندان
کاهش نمی یابد .از سوی دیگر بخشی از این
اموال منقول متعلق به بنگاه هایی است که زیان
ده هستند و در عین حال ،دولت به بانکها داده
و در این شرایط مشتری خوبی برای این دارایی
ها پیدا نمی شــود .همچنین رکــود معامالت
مسکن ،ایــن امــوال با قیمت هــای نزدیک به
واقعی را بیش از پیش از دسترس خریداران
دور کرده است.

مطالبه 14اقتصاددانازدولتبرایانتشاراسناد
کارشناسیتصمیمبنزینی
فارس -جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی
درنامهایصریحاللحنخطاببهرئیسجمهور
خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق
شوکبنزینیواسنادکارشناسیمرتبطبااین
موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با
کارشناسان دولت اعالم کردند .کارشناسان
مذکور در این نامه با اشــاره به ضــرورت اصل
هدفمندشدنیارانهها،بامدل،اجزایقیمتی،
زمــان ،مصداق و نحوه اجــرای طرح به طور
قاطع مخالفت کردند و خواستار انتشار
اسامی کارشناسان موافق طــرح بنزینی
دولت ،سند پیوست کارشناسی اقتصادی
دربـــاره ایــن ط ــرح ،سند پیوست مطالعه
کارشناسیبرایبررسیتبعاتاجتماعیاین
طرح،مشروحکاملمذاکراتجلسهشورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا همراه با نامه
هایقبلوبعددرارتباطبااینمصوبهوابهام
زدایی دربــاره فرایند تعیین دستور جلسه،
نحوه اداره جلسه و مدل تصمیم گیری (رای
اکثریتیااجماعیاعضا)درجلساتشورای

هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند و برای
برگزاریجلساتمباحثهومناظرهکارشناسی
بارئیسجمهور،وزیراناقتصادیوکارشناسان
موافق طرح و ارائه طرح های جایگزین در این
بارهاعالمآمادگیکردند.مهمترینکارشناسان
امضاکننده این بیانیه سید احسان خاندوزی،
میثم پیله فــروش ،سید امیر سیاح و محسن
زنگنههستند.

تعادل  6ماهه قیمت نفت
روی  60دالر

قیمت طالی سیاه طی شش ماه گذشته ،به
نحو باثباتی در محدوده  60دالر حفظ شده و با
وجود نوسانات ،همواره به این سطح بازگشته
اســت .ایــن در حالی اســت که طی ایــن مدت
شاهد تحوالت گسترده ای در حوزه اقتصادی و
همچنینژئوپلیتیکبودیم؛ازحملهبهتاسیسات
نفتی عربستان صعودی تا معکوس شدن نرخ
بهرهوگمانههادرخصوصرکودفراگیرجهانی
درآیندهنزدیک.باوجودهمهایناخبارخوبوبد
براینفت،قیمتبعدازیکنوسانمثبتیامنفی
موقت،دوبارهبهسطح 60دالربازگشتهاست.

بازار خبر

نرخ اجارهبها در تهران ،متری
 43.5هزار تومان
مهر  -نرخاجارهبهایتهراندرتابستانامسال۴۳
هزار و ۵۰۰تومان در هر متر مربع به عالوه ۳درصد
ودیعه مسکن محاسبه شد .معاونت بررسیهای
اقتصادی اتاق بازرگانی اعالم کرد :در تابستان
سال گذشته (سه ماهه دوم  )۹۷متوسط اجاره بها
 ۳۲هزار تومان در هر متر مربع بــرآورد شده است
که نشان دهنده رشد  26.4درصدی اجاره بها در
تابستانامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبلاست.

چرا «املت» گران شد؟
فارس-رئیسسازمانحمایتگفت:دلیلافزایش
قیمت محصوالتی مانند تخممرغ و گوجه فرنگی
فصلیاستوارتباطیبهافزایشقیمتبنزینندارد.

