خطکش

گسترش مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق به استانها

س��خنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گف��ت :طرح مبارزه با
برندهای محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق را به استانها توسعه میدهیم.
حمیدرض��ا دهقانینیا در مورد روند اجرای ط��رح مبارزه با برندهای محرز
عرضهکننده پوش��اک قاچاق گفت :طرح مبارزه ب��ا برندهای محرز عرضه کننده
پوشاک قاچاق در حال توسعه به استانها است و نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز هم مبنی بر توس��عه این طرح اس��ت .وی افزود :از  110فروشگاه شناسایی
ش��ده عرضهکننده پوش��اک قاچاق در ته��ران بیش از  85درصد رفت��ار خود را با عرضه
پوش��اک ایرانی به جای پوشاک وارداتی قاچاق یا تعطیلی فروشگاه عرضهکننده پوشاک
قاچاق رفتار خود را اصالح کردند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت :بنابراین از  110فروشگاه
عرضهکننده پوشاک قاچاق بیش از  80فروشگاه تغییر رویه دادهاند .فارس
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پترول

پرداخت سود سهام عدالت تا پایان سال

رئیس کل س��ازمان خصوصیس��ازی با بیان اینکه ت�لاش میکنیم تا پایان
س��ال سود سهام عدالت سال مالی  ۹۶شرکتهای سرمایهپذیر را به حساب سایر
مش��موالن واریز کنیم گفت :برای یک میلیون تومان س��هام عدالت  ۱۷۵هزار
تومان سود پرداخت میشود.
علیاش��رف پوریحس��ینی گفت 49 :میلیون و  226هزار و  193نفر افرادی
میباش��ند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت هستند که البته از این تعداد ،باالی
 2میلیون نفر پس از قطعیت ثبتنام سهام عدالت فوت کردهاند و در حال حاضر حدود
 47میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت هستند.
وی افزود :به دلیل اینکه کسانی که فوت کردهاند کماکان سهامدار سهام عدالت هستند
و ورثه آنها نیز حق دارند از سهام عدالت آنها استفاده کنند ،بنابراین از نظر ما کماکان 49
میلیون و  226هزار و  193نفر در کشور مشمول سهام عدالت هستند .صداوسیما

پاالیشگاه شازند با واگذاری دچار بحران میشود

یک نماینده مجلس گفت :به سازمان خصوصیسازی ،وزارت اقتصاد و وزارت
نفت که به فکر انتقال پاالیش��گاه ش��ازند به بخش خصوصی هس��تند ،هش��دار
میدهم که در این ارتباط تجدید نظر کنند ،زیرا با این انتقال با دست خودمان
پاالیشگاه شازند را وارد چالش و بحران میکنیم.
علی ابراهیمی درباره وضعیت پاالیش��گاه ش��ازند ،گفت :انتقال پاالیشگاه زند
به بخش خصوصی خطایی بس��یار بزرگی اس��ت که میتواند پیامدهای بسیار منفی
برای پاالیشگاه به همراه داشته باشد .به مسئوالن ذیربط هشدار داده میشود که انتقال
پاالیش��گاه ش��ازند به بخش خصوصی برای چرخه حمل ونقل کش��ور خطرناک اس��ت،
بنابراین به شدت با انتقال پاالیشگاه شازند به بخش خصوصی مخالف هستم.
وی افزود :واگذاری پاالیش��گاه ش��ازند به س��هام عدالت ،سیاست بسیاری اشتباهی
خانه ملت
است که با اجرای آن باید تبعات سنگینی را درآینده پرداخت کرد.

معیـشت
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گاردریل

با این دست فرمان دولت
نباید نگران بازار شب عید بود؟
امیر حمزهنژاد

«م��ا یک دولتی را در گذش��ته دارا بودی��م که فقط کار
میکرد ولی فک��ر نمیکرد ،اما اکنون دولت��ی داریم که فکر
میکند ولی کاری انجام نمیدهد ،اگر بتوان این  2را مخلوط
کرد نتیج��ه خوبی حاصل میش��ود ».این جمالت ش��وخی
معن��ادار «محمدرضا باهنر» فعال سیاس��ی اصولگ��را درباره
دولت روحانی و دولت پیش از اوس��ت .طنز سیاس��ی که در
کالم باهنر وجود دارد مانند همه طنزها یک تلخی ناخوشایند
نیز دارد و آن حاکی از انتظار جامعه و فضای سیاسی از دولت
جهت در دس��ت گرفته سررشته امور است .شوخی که بیشتر
یک مطالبه جدی است تا یک مطایبه و مزاح.
بازار اقالم و کاالهای اساس��ی مورد استفاده مردم یکی از
حوزههایی است که به شدت نیازمند سروسامان گرفتن است.
س��ال  97افکار عمومی و بازاریان شاهد اوجگیری سرسامآور

برخی از کاالهایی بودند که در س��بد غذایی مردم قرار داشت
و دولت در تنظیم بازار نتوانس��ت درس��ت عمل کند .کمیاب
ش��دن رب گوجه فرنگی ،باال رفتن قیمت لبنیات و گوش��ت
م��رغ و حاال گران ش��دن عجیب و غریب گوش��ت تا کیلویی
 140هزار تومان باعث ش��ده بازار م��واد غذایی پرتالطمی را
شاهد باشیم و سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شود.
جالب اینجاس��ت با کمیاب و گران شدن هر کاال و پس از
اینکه موج گرانی آن کاال بازار را فرا میگیرد و س��پس به هم
میریزد و پشت س��ر میگذارد شاهد عدم کنترل صحیح این
موضوع از سوی دستگاههای دولتی هستیم و سپس با خوابیدن
ای��ن موج ،موج گرانی قیمت کاالی دیگر بازار را فرا میگیرد و
همان رویه تکرار میشود .رویهای نفس مردم را گرفته است.
گوش��ت یکی از اقالمی اس��ت که حاال آنقدر حاشیهساز
شده که فروش اینترنتی آن توسط دستگاههای دولتی مطرح
ش��ده است .پیدا شدن س��ر سالخی ش��ده االغ در برخی از
مناطق کشور که متعاقب آن مطرح شد برخی سعی کردهاند
از این فضا سوءاس��تفاده کنند و گوش��ت ای��ن حیوانات را به
جای گوس��فند و گاو به مردم بفروشند از جمله دیگر حواشی
گرانی قیمت گوش��ت است .اینکه س��ودجویان به سمت این
تخلفات روی آوردهاند نش��ان از نوعی یل��ه بودن بازار و عدم

نظارت کاف��ی دارد که متخلفین حاش��یه امنی را برای خود
متصور شدهاند که به این تخلفات جدی روی آوردهاند.
افزایش سرس��امآور قیم��ت کاالها و س��پس پایین آمدن
جزئی آن از جمله مش��کالت دیگر مردم اس��ت .در واقع اقالم
با بیسروس��امانی بازار اغلب گران میشوند و سپس نه تنها به
جایگاه اولیه خود باز نمیگردند بلکه نوسان خفیف قیمت خود
را رو به صعود حفظ میکنند و از اینرو باید پرسید که آیا دست
سودجویان در کار است که اینطوری در غیاب نظارت و تنظیم
صحیح بازار دست به کار پر کردن جیبهای خود شدهاند؟
جالب اینجاس��ت ضعف عملکردی در حوزههای دیگر تاثیر
خ��ود را در بازار میگذارد .درب��اره یک نمونه این مدیریت غلط،
غالمعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
بیان میکند« :افزایش قیمت مرغ ناشی از تولید نیست و دلیل آن
تاخیر در حل مشکل کامیونداران است .در شرایطی که نهادهها
به بخش تولید نرسید ،برخی از مرغداریها تلفات دادند و یا دوره
تولید برخی مرغداریها طوالنی شد و جوجهریزی نکردند».
التهابات بازار نگرانی خاصی را هم در مورد بازار شب عید
بوجود آورده اس��ت .شب عیدی که مردم به تکاپو میافتند تا
نی��از خود را برای تعطیالت ن��وروز و میهمانداری آبرومندانه
برآورده کنند و دقیقا بازار با حجم زیادی از تقاضا در کاالهای

مختلف از جمله مواد غذایی روبهرو میشود.س��وال اینجاست
آیا دولت میتواند به خوبی این نیازها را مدیریت کند .س��وال
دیگ��ر اینکه مردم با این حجم از گران��ی چقدر میتوانند در
ش��ب عید مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند و آیا دولت
نمیخواهد فکری برای تنظیم بازار به قدر وسعت توان مردم
و کاستن قیمت برخی از اقالم مانند گوشت و مرغ کند؟
با این حال خرید امروز به کابوسی برای مردم تبدیل شده
است .مشکل نیز گرانی یکی دو کاال نیست؛ چراکه در مشاهده
کل��ی و میدان��ی از بازارهای حوزههای دیگ��ر مانند خودرو و
مس��کن نیز این بیسروسامانی دیده میشود .مشکل بیشتر از
اینکه بازار و تنظیم آن باشد مدیریت و خود دولت است.
اگر به ش��وخی باهنر بازگردیم حاال بیشتر عمق مشکالت
را در مییابی��م .از دولت این انتظار وجود دارد نه تنها بازار را
سروسامان دهد بلکه در برابر مشکالت و گرانیها نیز با تدبیر
عمل کند تا امید مردم به زندگی کم نشود اما حاال دولت نیز
بیشتر به تماش��اچی موجهای گرانی تبدیل شده که هر وقت
کارد به استخوان میرسد و بحران فوران میکند ،وارد معرکه
میشود که کار از کار گذشته و این ورود هم با توجه به تثبیت
قیمتهای گران و عدم تاثیرگذاری در جهت کاهش قیمتها،
چندان ورود مقتدرانه و تاثیرگذاری نیست .جهاننیوز

سیاست روز پیشنهادات اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب را بررسی میکند؛

نقشهای برای عبور از مشکالت

سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

طی روزهای اخیر مقام معظم
نقش�ـــه راه
رهبری ب��ا بیانی��ه "گام دوم
انقالب " بار دیگر نقش��ه راه ش��فافی را پیشروی
ملت و مس��ئولین کش��ور ب��ه خص��وص متولیان
اقتصادی کش��ور قرار داد آن هم در ش��رایطی که
کشور به اصطالح در جنگ اقتصادی و تحریمهای
ناجوانمردانه قرار دارد.
بیانات رهبر انقالب که در  14بند متشکل از 7
بند مرتبط با دستاوردهای شگرف انقالب و  7بند
پیشنهادهای معظمله تدوین شده است بیشک در
صورتی که سرلوحه کارها و فعالیتهای متولیان و
دستاندرکاران کشور قرار گیرد میتواند بار دیگر
کش��ور را از شرایط کنونی که در آن قرار داریم به
سالمت عبور داده و برگ زرین دیگری در کارنامه
مقاومت و ایستادگی این ملت رقم بزند.
نقطه کلیدی اقتصاد
با توجه به ش��رایط کنونی اقتصادی کش��ور و
بازارهای مرتبط با آن بیشک در میان پیشنهادات
ارایه ش��ده باید اصلی ترین و مهمترین س��رفصل
فعالیت و اقدام��ات دولت و ملت قرار گیرد چراکه
همانطور که معظم له فرمودهاند« :در عمر اقتصاد
یک نقط��هی کلیدیِ تعیینکننده اس��ت .اقتصاد
قوی ،نقطهی قوّت و عامل مهمّ س��لطهناپذیری و
نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف ،نقطهی
ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان
اس��ت .فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بش��ر ،اثر
میگ��ذارد .اقتصاد البتّه هدف جامعهی اس�لامی

نیست ،امّا وسیلهای اس��ت که بدون آن نمیتوان
به هدفها رس��ید .تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ
ی بر تولی��د انب��وه و باکیفیّت ،و
کش��ور ک��ه مبتن 
توزیع عدالتمحور ،و مصرف بهاندازه و بیاس��راف،
و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای
اخیر از س��وی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید
شده ،بهخاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد
میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد».
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود با بیان
اینکه «انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف
و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد،
ولی عملکردهای ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون
و درون دچار چالش ساخته است ».فرمودهاند که
چالش بیرونی تحریم و وسوس��ههای دشمن است
که در صورت اصالح مشکل درونی ،کماثر و حتّی
بیاثر خواهد ش��د .چالش درونی عبارت از عیوب
ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.
کفه سنگین ترازو
مطرح شدن مساله سوءمدیریت مسالهای نیست
که به تازگی مطرح ش��ده باش��د و پیرو فرمایش��ات
پیش��ین مقام معظ��م رهب��ری در سیاس��تهایی
همچون برنامه توس��عه ششم و سیاستهای مرتبط
با اقتصاد مقاومتی ،مسالهای است که مکرر از سوی
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده است
و در ی��ک کالم میتوان به این نکته اش��اره داش��ت
که نقش پررنگ س��وءمدیریت در اقتصاد کش��ور در
مقایسه با مشکالتی ناش��ی از تحریم به حدی وزن
باالیی دارد که کارشناس��ان و منتقدان اقتصادی نیز

مسئوالن شفافسازی کنند؛

بالتکلیفی  ۱۲هزار تن گوشت قرمز
بررس��یها نش��ان میدهد ،از  ۱۷هزار تن گوشت دپو شده در منطقه ویژه
راه ســــبز
ش��هید رجایی  ۵هزار ت��ن ترخیص یا متروکه ش��ده و اداره بندر مربوطه
بایستی درخصوص تعیین تکلیف کانتینرهای باقی مانده شفافسازی کند.
چن��دی قبل بحث دپو حدود  17هزار تن گوش��ت وارداتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر
شهید رجایی از سوی رسانهها مطرح شد .گفتنی است ،است ابتدا معاون فنی گمرک و سپس
وزیر اقتصاد نیز موضوع دپو  619کانتینر یخچالدار گوشت قرمز در بندر شهید رجایی را مطرح
کردند .با پیگیریهای انجام شده ،دادستان محترم بندر عباس با حضور در گمرک و بندر شهید
رجایی در نهایت موضوع دپو گوشت در منطقه ویژه شهید رجایی را تایید کرد.
ابوالهادی با تأیید دپوی گوشت در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گفت :بعد از اطالع
از این موضوع در منطقه مستقر شدیم و با همه مسئوالن از جمله سازمان بنادر ،گمرک ،جهاد
کشاورزی و دامپزشکی دیدار و مستندات را دریافت و بررسی کردیم .وی درباره علت دپوی این
حجم از گوشت در بندر شهید رجایی گفت :به دلیل اینکه این کار به نفع واردکنندگان بوده تا
از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند ،عامدانه اقدام به دپوی گوشت در این منطقه کردهاند.
براساس آخرین مکاتبات انجام شده درباره دپو کانتینرهای یخچال دار حاوی گوشت قرمز
در منطقه ویژه شهید رجایی ،طبق جدیدترین آمار اخذ شده از سامانه جامع گمرک و محوطه
بندر ش��هید رجایی از تعداد  619کانتینر گوشت منجمد اعالمی 59 ،کانتینر حاوی  1376تن
گوش��ت ترخیص شده اس��ت .همچنین موجودی تا تاریخ  23بهمن حدود  565کانتینر حاوی
 14,700ت��ن گوش��ت میباش��د که از این تع��داد  25اظهارنامه به تع��داد  89کانتینر به وزن
1698تن در جریان انجام تشریفات گمرکی(مرحله صندوق) میباشد.
بر این اساس تا تاریخ مذکور حدود  13هزار تن گوشت در محوطه بندری باقی مانده است.
گفتنی است برای  53کانتینر نیز به وزن  1325از کانتینرهای مذکور فرایند تنظیم اظهارنامه
متروکه و تحویل آن به س��ازمان اموال تملیکی انجام شده است .الزم به ذکر است 40 ،کانتینر
گوشت به وزن تقریبی  1000تن در جریان ارزیابی و انجام تشریفات متروکه میباشد.
براس��اس این گزارش ،الزم مسئوالن اداره بندر شهید رجایی درخصوص کانتینرهای باقی
مانده شفافسازی الزم را انجام دهند تا مشخص شود که اگر این کانتینرهای برای مدت بیش
از  2م��اه در ای��ن محوطههای بندری باقی مانده آیا فراین��د اعالم به گمرک و صدور اظهارنامه
متروکه برای آنها انجام شده است یا خیر؟
در صورت متروکه شدن این کانتینرها ،گوشتهای مربوطه در اختیار سازمان اموال تملیکی
قرار خواهد گرفت و از این طریق مجددا عرضه انجام شده و کاال وارد بازار میشود .تسنیم

به آن واقفند.

ضرورت دیپلماسی درست
این گروه در واکاوی این مس��اله که تا چه حد
تحریم عامل اصلی مش��کالت کنونی اس��ت براین
باورند که تحريمها را ميتوانستیم با يك ديپلماسي
درس��ت مديريت کنیم ضمن اینکه نميتوان گفت
كه تحريمها يك عامل صد درصد بيروني است.
پدرام س��لطانی نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران از جملهاین افراد
است که میگوید؛ فرض كنيد بخشي از فشارهاي
تحریمها هم ناشی از رویکرد یک جانبه كشورهاي
تحری��م کنن��ده باش��د .اما اص��رار ب��ر تصميمات
غيراصولي است كه فعالين اقتصادي را دچار ترديد
و بد گماني كرده اس��ت .به گفته وی سوءمديريت
ب��ه اين معني نيس��ت كه همه اتفاق��ات و تصميم
گيريها خطا بوده اس��ت .ميزان خطاها مشخص
اس��ت .ولي اگر درصد آن از ح��د معمول و عادي
عبور كن��د انتقادهاي زيادي را ب��ه دنبال خواهد
داش��ت .به اعتقاد ما ميزان اين خطاها در دو س��ه
ساله اخير در حوزه اقتصادي بسيار زياد است.
مسعود خوانساری یس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران نیز در این زمینه معتقد
است که اگرچه مشکل تحریم بر هیچکس پوشیده
نیس��ت؛ اما مش��کالت داخلی بی��ش از تحریمها،
اقتص��اد ای��ران را اذیت میکند که اگ��ر مدیریت
نشود ،اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد؛ این
در حالی اس��ت که این مشکالت را در وزارتخانهها
و دولت میتوان حل کرد و حتی در جلسات سران

س��ه قوه نیز میتوان مطرح ک��رد تا تصمیمگیری
الزم در مورد آن صورت گیرد.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس نی��ز درخص��وص نقشآفرینی
تحریمها در بروز مشکالت حوزه اقتصادی میگوید
ب��ا این وجود باید قبول کنی��م که تحریمها بخش
کوچکی از مشکالت کشور است در واقع مهمترین
مش��کل اقتصاد ایران نا کارامدی برخی از مدیران
اقتصادی اس��ت ،س��وءمدیریت ،مفاسد اقتصادی و
مسائلی از این دست متاسفانه در بخشی از مدیران
وجود دارد که موجب عدم اعتماد مردم به مسئوالن
میش��ود اما مردم باید بدانند اکثر مدیران کش��ور
س��الم هس��تند و بخش کوچکی که مشکل دارند
موجب بیاعتمادی مردم به مس��ئوالن شدهاند .به
اعتقاد وی اگر حتی تحریمها برداشته شود یکی از
مهمترین نیازهای کشور اصالح رویههای اقتصادی
و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی است.
اقتصاد وابسته
در کنار این موارد اما مطرح ش��دن وابس��تگی
اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی مساله مهم
دیگری بود که مقام معظم رهبری برای چندمین بار
آن را مورد تاکید ق��رار داده و فرمودند« :مهمترین
عیوب ،وابس��تگی اقتص��اد به نف��ت ،دولتی بودن
بخش��هایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت
نیست ،نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی،
اس��تفادهی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور،
بودجهبندی معیوب و نامتوازن ،و سرانجام عدم ثبات
سیاس��تهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و

لیست صادرکنندگان بیتوجه به مراجع قضایی میرود

جزئیات تسهیالت بانک مرکزی برای صادرکنندگان
بان��ک مرک��زی در
تجـــ�ا ر ت
دس��تورالعمل جدید خود
تسهیالتی را برای صادرکنندگانی که ارز بیشتری
را وارد چرخه اقتصاد کردهاند ،در نظر گرفته است.
بانک مرکزی در روزهای گذش��ته شرایط
جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
صادرکنندگان در نظر گرفته که براس��اس آن،
صادرکنندگان��ی که ارز بیش��تری را به چرخه
اقتصاد بازگردانند ،بیشتر میتوانند از مزایایی
که توس��ط بانک مرکزی در نظر گرفته ش��ده
اس��تفاده کنند .از س��وی دیگر ،مقامات بانک
مرک��زی پیشبینی کردهاند ک��ه با اجرای این
دس��تورالعمل جدید ۱.۷ ،میلی��ارد دالر ارز به
چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
براس��اس بخشنامه جدید بان��ک مرکزی،
صادرکنندگان به چهار دسته مختلف تقسیمبندی
شدهاند که براساس آن ،صادرکنندگان با عملکرد
بازگش��ت ارز بیش از  ۶۰درصد ،بین  ۳۰تا ۶۰
درص��د منوط به تفاهم با بانک مرکزی ،کمتر از
 ۴۰درصد و صادرکنندگان بدون بازگش��ت ارز
حاصل از صادرات تقسیمبندی شدهاند.
براس��اس تصمی��م جدید بان��ک مرکزی،
دسته نخس��ت یعنی صادرکنندگانی که بیش
از  ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به
چرخه اقتصاد بازگرداندهاند ،در صورت صادرات
زی��ر یک میلیون دالر میتوانن��د ارز خود را به
صورت حواله یا نقدی به صرافیها بفروشند یا
از آن برای واردات خود یا غیر استفاده کنند.
این افراد در صورت صادرات بین یک تا سه

میلیون دالر میتوانند تا سقف  ۱.۵میلیون دالر
را به صورت نقد یا حواله در صرافیها بفروشند،
 ۴۰درصد از ارز خود را وارد سامانه نیما کرده و
مابقی آن را برای صادرات خود یا غیر استفاده
کنند.صادرات س��ه تا  ۱۰میلیون دالر توس��ط
این صادرکنندگان میتواند منجر به فروش دو
میلی��ون دالر ارز در صرافیها و وارد کردن ۴۰
درصد آن در س��امانه نیما ش��ود و صادرکننده
میتوان��د از مابقی آن ب��رای واردات در مقابل
صادرات خود یا غیر استفاده کند.
صادرکنندگانی که بیش از  ۱۰میلیون دالر
صادرات داشته باش��ند ،نیز میتوانند تا سقف
چهار میلیون دالر را در صرافیها بفروش��ند و
ضمن واردکردن  ۷۰درصد ارز صادراتی خود به
سامانه نیما ،مابقی آن را برای واردات در مقابل
صادرات خود یا غیر استفاده کنند.
صادرکنندگان��ی ک��ه منوط ب��ه تفاهم با
بان��ک مرک��زی بی��ن  ۳۰تا  ۶۰درص��د از ارز
خ��ود را به چرخه اقتص��اد بازگرداندهاند ،همه
موارد را نس��بت به صادرکنندگان قبلی دارند،
ب��ا این تفاوت که در صادرات بین یک تا س��ه
میلیون دالر باید  ۴۵درصد ارز خود را به نیما
بیاورند ،برای صادرات س��ه تا  ۱۰میلیون دالر
تنه��ا میتوانن��د  ۱.۵میلی��ون دالر خود را در
صرافی بفروش��ند و  ۵۵درصد از آن را باید به
نیما بیاورند و برای صادرات باالی  ۱۰میلیون
دالر میتوانن��د تا دو میلیون دالر را در صرافی
فروخت��ه و بای��د  ۸۰درص��د از ارز حاص��ل از
صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.

وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی
از دس��تگاههای حکومت��ی اس��ت .نتیج��هی اینها
مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها ،فقر
درآمدی در طبقهی ضعیف و امثال آن است.راهحلّ
این مش��کالت ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
که باید برنامههای اجرائی برای همهی بخشهای آن
تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت،
در دولتها پیگیری و اقدام ش��ود .درونزایی اقتصاد
کش��ور ،مول ّد شدن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی
کردن اقتصاد و تصدّ یگری نکردن دولت ،برونگرایی
ال به آن اشاره شد،
با اس��تفاده از ظرفیّتهایی که قب ً
بخشهای مهمّ این راهحلها است».
مطرح ش��دن مساله اقتصاد مقاومتی و حرکت
در مسیرآن نیز مانند تمام فرمایشات اخیر معظمله
ت��ا پیش از ای��ن نی��ز در برنامههای باالدس��تی و
توس��عهای بارها و بارها برآن تاکید ش��ده است اما
متاس��فانه تکرار شدن این مساله و حواشی مربوط
به آن به خوبی نشان از آن دارد که متولیان تاکنون
آنط��ور که بای��د عزم و تالش جدی ب��رای اجرایی
کردن ابعاد وجودی اقتصاد مقاومتی به شکل عملی
نداشتهاند که اگر این چنین بود قطعا امروز بخش
قابل توجهی از مشکالت کشور مرتفع شده بود.
با این وجود و با در نظر گرفتن این مس��اله که
نقشه راه روش��نتر و دقیقتر از این برای رهایی از
بحرانه��ای کنونی اعم از جنگ اقتصادی و تحریم
و ...وجود ندارد و اگر واقعا یک بار برای همیشه عزم
خود را جزم کرده تا گره این مش��کالت را با دست
اقتصاد مقاومتی ونه دندان س��وءمدیریت باز کنند
بیشک روزنههای وسیعتری برای حرکت در مسیر
رش��د و پیش��رفت با رهنمودهای معظمله نمایان
میش��د و کالم آخر اینکه متولیان و مسئولین باید
به این باور برسند که هر زمان که در این مسیر قدم
بگذارند زودتر میتوانیم عقبماندگیها پدیدآمده
در این عرصه را رفع و در مس��یر توسعه و بالندگی
قدم بگذاریم؛ انشااهلل.
ای��ن صادرکنندگان که ارز خود را به چرخه
اقتصاد وارد کردهاند ،اما عملکرد آنها کمتر از ۴۰
درصد بوده اس��ت ،براساس تصمیم جدید بانک
مرکزی مانند دستورالعمل قبلی عمل میکنند
که تا کمتر از یک میلیون دالر میتوانند ارز خود
را در صرافی بفروش��ند و باید در صورت صادرات
بین یک تا سه میلیون دالر  ۵۰درصد ،سه تا ۱۰
میلیون دالر  ۷۰درصد و بیش از  ۱۰میلیون دالر
 ۹۰درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند.
ای��ن صادرکنندگان در هر ش��رایطی تنها
ام��کان فروش یک میلیون دالر از ارز صادراتی
خود را در صرافی خواهند داشت .در عین حال
این گروه میتوانند از ارز خود برای واردات در
مقابل صادرات خود یا غیر نیز استفاده کنند.
بانک مرک��زی تاکید کرده اس��ت که این
دسته از صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن
از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی معرفی
میش��وند .بانک مرکزی پیش از این نیز اعالم
کرده بود که برخی از صادرکنندگان هیچگونه
پاسخی به پیگیریهای بانک مرکزی ندادهاند
که لیس��ت این صادرکنندگان تهیه شده و به
زودی به مقامات قضایی ارائه میشود.
بانک مرکزی تالش کرده تا با این بخشنامه
جدید ،ش��رایط را ب��رای صادرکنندگانی که ارز
خود را وارد چرخه اقتصاد کردهاند ،تسهیل کند.
البته بانک مرکزی اعتبار این مصوبه را تا پایان
سالجاری عنوان کرده و تاکید کرده که تمامی
مفاد سایر مصوبات به قوت خود باقی است.
ای��ن بان��ک همچنی��ن تاکی��د ک��رده که
صادرکنندگان گروه نخس��ت ،در صورت نیاز به
تخصیص��ی و تأمین ارز در اولویت بانک مرکزی
قرار خواهند داشت .ایسنا

توزیع  ۶۰۰هزار حلقه الستیک
بین رانندگان کامیونها

معاون حملونقل س��ازمان راهداری و حملونقل
ج��ادهای ب��ا بی��ان اینکه در ش��ش ماه دوم س��ال با
راهاندازی س��امانه الکترونیکی ،الس��تیک عادالنه در
حال توزیع اس��ت ،عنوان کرد :امسال  ۶۰۰هزار حلقه
الستیک بین رانندگان کامیونها توزیع شد.
مه��ران قربان��ی گفت :توس��عه فازهای دو و س��ه
شهرک حملونقل بندرعباس براساس هوشمندسازی
در دس��تور کار اس��ت و ش��هرکهای حملونق��ل در
اشتغالزایی ،لجس��تیک مناسب کاال در سطح کشور،
افزای��ش کارای��ی و افزای��ش به��رهوری اقتص��ادی و
رضایتمن��دی اف��راد مؤثر اس��ت .وی تصریح کرد۹۰ :
درصد مراحل اجرایی محاسبه کرایه بار براساس تن -
کیلومتر در استانها اجرا شده است .بر این اساس نرخ
محاسبه کرایه بار متناسب با تغییرات اقتصادی است و
رضایتمندی رانندگان را به دنبال دارد.
معاون حملونقل س��ازمان راه��داری و حملونقل
جادهای وجود  ۱۴۰هزار ناوگان اضافی باری را مهمترین
چالش حملونقل کشور اعالم کرد و گفت :کاهش ناوگان
حملونقل به نفع صاحبان کاال و رانندگان است.
قربان��ی افزود :به منظور س��هولت در توزیع بار و
رضایتمن��دی رانن��دگان ،اتص��ال س��امانه گمرگ با
س��امانه اطالعاتی س��ازمان راهداری ت��ا  ۲ماه آینده
اجرایی میشود .از بین  ۴۸۰هزار راننده دارای مجوز
 ۳۳۰هزار راننده باری فعال در کشور فعالیت میکنند.
پارسال  ۴۲۷میلیون تن بار در کشور جابه جا شد.
وی گفت۱۲ :پ ایانه مس��افری در کشور در حال
س��اخت اس��ت و برای تعطیالت نوروزی س��امانهای
طراحی شده که مسافران میتوانند  ۵خطای راننده و
ناوگان حملونقل را با گوشی همراه خبر دهند که این
سامانه هفته آینده راهاندازی میشود .ایسنا

بازار روز
رئیس انجمن صنفی گاوداران هشدار شد؛

کمبود شیر در سال آینده

رئی��س انجم��ن صنف��ی گاوداران با بی��ان اینکه
خ��وراک دام به راحتی پیدا نمیش��ود و قیمت باالیی
دارد گفت :قیمت گوشت قرمز نیز گران شده و انگیزه
برای فروش دامهای ش��یری را باال برده است و ادامه
این ش��رایط منجر به کاهش تولید ش��یر و لبنیات در
سال آینده میشود.
احم��د مقدس��ی اظهار ک��رد :دامداران در س��ال
گذش��ته یک میلیون و  300ه��زار راس صادرات دام
زنده داش��تند و به ش��رکای خ��ود تعه��د دادهاند اما
صادرات این محصول به یک مرتبه ممنوع ش��د و این
زمین��ه ش��رایط را برای فعالی��ت قاچاقچیان که انگل
اقتصاد کشور به حساب میآیند ،باز کرد.
وی افزود :تا زمانی که قیمت ارز به صورت دستوری
پایین نگه داشته شده بود از خارج از کشور شاهد ورود
دام به صورت غیرقانونی بودیم و اکنون نیز که نرخ ارز
باالرفته این روند برعکس ش��ده است و ما نیز به عنوان
تولیدکننده از این ش��رایط موجود در بازار خوش��حال
نیس��تیم .در شرایط فعلی نیز بهتر است دولت به جای
یارانهای که برای تامین ارز کاالهای اساس��ی پرداخت
میکند و ممکن است به درستی به جامعه هدف نرسد
آن را به قشر آسیبپذیر جامعه اختصاص دهد.
وی تصری��ح ک��رد :هر کیلو دام زنده (گوس��فند)
را کیلوی��ی  7دالر از قاچاقچی��ان در خ��ارج کش��ور
خری��داری میکنند که با دالر ن��رخ امروز حدود 85
هزار تومان میش��ود و در داخ��ل نیز هر کیلوگرم دام
زنده (گوس��فند) حدود  40هزار تومان و گوساله 30
هزار تومان خریداری میشود.
مقدسی با بیان اینکه دامداران تحت فشار هستند،
گف��ت :در حالی که قیمت مص��وب هر کیلوگرم جو و
ذرت  1350تومان و کنجاله س��ویا  2450تومان است
اما در بازار آزاد به ترتیب  1700تومان و  3400تومان
به فروش میرسد .در حال حاضر تنها  20درصد علوفه
مورد نیاز گاوداران به قیمت دولتی تامین میشود که
این امر  10درصد هزینههای آنها را شامل میشود.
وی افزود :وضعیت تامین علوفه در روزهای اخیر بهتر
شده است به طوری که تا  15روز قبل علوفههای دولتی
به دست دامدارن نمیرسید .درحالی که هزینههای تولید
باالرفته است اما نرخ مصوب شیرخام  2هزار تومان است
و دامداران مجبور به فروش به این قیمت هستند و این
امر هزینههای تولید آنها را پاس��خگو نیس��ت .در حال
حاضر نیز دامداران علوفه را سخت پیدا میکنند و قیمت
آنها نیز گران ش��ده که این امر باعث شده که مانند یک
هروئینی که ممکن است برای تامین مواد حتی بچه خود
را بفروش��د ما نیز در صورت ادامه این روند مجبوریم که
گاوهای خود را بفروشیم .این امر تامین شیر و لبنیات را
در سال آینده دچار مشکل میکند.
مقدس��ی یادآور ش��د که وضعیت تولید ش��یر در
سالجاری مناسب و میزان تولید  5.7درصد در مقایسه
با س��ال گذشته افزایش یافته است اما ادامه روند فعلی
شرایط معکوسی ایجاد میکند .تسنیم

