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حمایت بانک توسعه صادرات از پروژه های 
تولیدی و ملی در سراسر کشور در سال 97

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در سال 97 به 13 
استان کشور سفر و با تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

این مناطق دیدار و گفت وگو کرد. 
ای��ن بازدیدها منجر ب��ه افزایش تعام��ل بانک با 
صادرکنن��دگان و رفع مش��کالت آنها ش��د.به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بانک توس��عه ص��ادرات، س��فرهای 
صالح آبادی به ش��عب استانی در س��الی که حمایت از 
کاالی ایرانی نام داشت در مقایسه با سال های گذشته 
رشد قابل توجهی را شاهد بود، به طوریکه در سال 96 
هفت استان و سال پیش از آن شش استان در فهرست 
این سفرها قرار گرفته بودند. وی با حضور در دو استان 
لرس��تان و ایالم از شرکت های بزرگ پتروشیمی که از 
مشتریان این بانک هس��تند، بازدید کرده و از نزدیک 
در جریان مسائل و موضوعات مرتبط با تولید و تامین 
مالی شرکت های یاد شده قرار گرفت. همچنین درسال 
97 دیدار از ش��رکت های فوالد جه��ان آرای اروند در 
اس��تان خوزس��تان، نگین زرین چوب و آرتاپالست در 
اردبیل، ورق خودرو و برفاب در شهرکرد، ایران ترانسفو 
در زنجان، فراس��ان و پارس محزون در ش��یراز نیز در 

فهرست برنامه های صالح آبادی قرار داشتند.

 تشکیل ستاد پشتیبانی بانک  پاسارگاد
در مناطق سیل زده

ستاد پشتیبانی در بانک  پاسارگاد، جهت برنامه ریزی 
منسجم تر برای کمک به  هم میهنان در مناطق سیل زده، 

به ریاست مدیرعامل این بانک تشکیل شد.
این بانک  با تمام توان و با بهره مندی از کلیه امکانات 
خود، تا حل کامل مش��کالت مردم در مناطق سیل زده 
و بازگش��ت آنها به زندگی عادی و پس از آن تا مرحله 
بازسازی بخش��ی از آسیب ها و خسارت ها، در کنارشان 
خواهد بود. بدین  منظور ستاد پشتیبانی به ریاست مجید 
قاسمی مدیرعامل و جمعی از مدیران تشکیل شده  است. 
این س��تاد ضمن برگزاری جلسات منظم، اقدامات الزم 
را جهت استمرار ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به 
مناطق آس��یب دیده و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد 
شرایط مناسب زندگی هموطنان انجام می دهد. در این 
راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون عالوه بر اهدای نقدی 
مبلغ 10 میلیارد ریال و ارس��ال 250 هزار بطری آب و 
1350 تخته پتو به استان های لرستان و ایالم، اقدامات 
عملی و پیگیرانه برای تهیه مجموعه معتنابهی از لوازم 
خانگی به عم��ل آمده که در اس��رع وقت با هماهنگی 
نهادها و مراجع ذی صالح به اس��تان های آس��یب دیده 

ارسال و بین مردم توزیع خواهد شد.

تدابیر ویژه بانک ملت برای مشتریان در 
مناطق سیل زده؛ امهال قراردادهای تسهیالت

مش��تریان بان��ک ملت در ش��هرها و روس��تاهای 
زیان دیده از سیل، برای بازپرداخت تسهیالت )وام های( 

خود، از شرایط ویژه ای بهره مند خواهند شد.
ب��ا تصمیم مدیرعامل و هیات مدیره این بانک و در 
راستای مس��اعدت و همراهی با هموطنان آسیب دیده 
از س��یل اخیر در برخی مناطق کش��ور، مشتریان برای 
پرداخت اقس��اط تس��هیالت سررسید ش��ده یا تسویه 
تسهیالت خود 6 ماه مهلت خواهند داشت.بر این اساس، 
مشتریان بانک ملت که دارای تسهیالت/ اقساط سررسید 
ش��ده نزد این بانک هس��تند، در ش��هرها و روستاهای 
خسارت دیده از س��یل، این فرصت را خواهند داشت تا 
با اس��تفاده از این شرایط ویژه و امهال تسهیالتشان نزد 
این بانک، بدون پرداخت جریمه تاخیر و پیش پرداخت، 

تسهیالت خود را بازپرداخت یا تسویه کنند. 

 مهلت سه ماهه برای شرکت 
در قرعه کشی بانک مسکن

جزییات جوایز حس��اب های قرض الحس��نه بانک 
مس��کن که به قید قرعه به دارندگان این حس��اب ها 

اختصاص می یابد، اعالم شد.
بانک مس��کن هر س��ال با اعطای جوایز ارزنده به 
دارندگان حساب های قرض الحسنه پس انداز از یک سو 
از کس��انی ک��ه به ای��ن ترتیب در اعطای تس��هیالت 
قرض الحسنه به متقاضیان مش��ارکت می کنند تقدیر 
کرده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت افزایش منابع 
ارزان قیمت از کل س��پرده ها در راستای توانمندسازی 
هر چه بیشتر بانک، سپرده گذاران را به افتتاح حساب 
قرض الحسنه تشویق می کند. در این راستا امسال نیز 
سی  و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
بانک مسکن همچون روند هر ساله برگزار خواهد شد. 
بر این اس��اس متقاضیان شرکت در قرعه کشی بزرگ 
حساب های قرض الحسنه بانک مسکن تا پایان تیرماه 
س��ال 98 فرصت دارند نس��بت به افتتاح سپرده و یا 
افزایش موجودی حساب های قرض الحسنه خود اقدام 

و امتیاز خود را برای قرعه کشی افزایش دهند.
حداق��ل موجودی برای ش��رکت در قرعه کش��ی 
حساب های قرض الحس��نه پس انداز بانک مسکن در 
دوره جاری، 50 هزار تومان تعیین شده و بدیهی است 
به منظور شرکت در قرعه کشی، عالوه بر حفظ حداقل 
موجودی مذکور، طی 3 ماه یا 90 روز متوالی، مفتوح 
بودن حساب و داشتن حداقل موجودی مذکور در روز 

قرعه کشی ضروری است.

اخبار

مشکل کنونی صادرات نفت سیاسی است؛ نه عملیاتی
وزیر نفت گفت: ما توانایی صادرات نفت به مقدار پیش از خروج آمریکا از برجام 
و آغاز تحریم های واشنگتن را برخالف عده ای که عنوان می کنند به دلیل ناکارآمدی 

نداریم، داریم؛ مشکل کنونی صادرات نفت سیاسی و امنیتی است، نه عملیاتی.
 بیژن زنگنه اظهار داشت: 97 سال خوبی برای صنعت نفت بود، در این سال 

برای نخستین بار با وجود افزایش جمعیت زیر پوشش گازرسانی هیچ محدودیتی 
حتی در بخش صنعتی و نیروگاهی اعمال نش��د؛ کار بزرگی بود که از س��وی شرکت 

ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران انجام شد.
وی صادرات نفت و میعانات گازی را به دلیل تحریم آمریکا یکی از مشکالت وزارت 
نفت عنوان کرد و افزود: تالش مان این است هیچ رقمی از صادرات نفت و میعانات گازی 
عنوان نش��ود و تاکنون نی��ز در این زمینه موفق بودیم؛ اعالم رقم صادرات نفت س��بب 

سوء استفاده دشمنان می شود.  وزارت نفت

طالی سیاه 
جدیدترین پیش بینی بازار مسکن در سال 9۸

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به مولفه های تاثیرگذار در قیمت مسکن 
طی سال 98 گفت:  دولت برای تولید مسکن باید برنامه 5 یا 10 ساله تدوین کند 

تا تولیدکننده براساس آن بتواند در این بخش سرمایه گذاری انجام دهد.
 ایرج رهبر اظهار کرد:  یکی از عواملی که می توان براس��اس آن بازار مسکن 

در س��ال 98 را پیش بینی کرد برنامه های اجرا ش��ده از سوی دولت در سال های 
قبل برای س��اخت و ساز مسکن است. وی ادامه داد:  در این راستا باید برنامه ریزی ها 

را مرور کرد این که آیا اساس��ا دولت به تولید مس��کن توجه کرده یا برنامه ای را در این 
زمینه تدوین کرده است یا خیر.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان تصریح کرد: به عنوان مثال اواخر سال گذشته دولت 
اعالم کرد برای توس��عه ساخت و سازهای مسکن برنامه پرداخت تسهیالت را در دستور 

کار قرار دارد.  تسنیم

خونه به خونه 
برنامه ریزی برای ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی 
رئیس مرک��ز اصناف و بازرگانان از برنامه ریزی ب��رای ایجاد 130 هزار فرصت 
شغلی در بخش اصناف در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه با هدف اشتغال 

آسان و ارزان، پیگیری می شود.
 پیمان زندی از تدوین برنامه ایجاد 130 هزار فرصت ش��غلی در س��ال 1398 

خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ایجاد اش��تغال آس��ان و ارزان پیگیری می شود و 
بررسی ها نشان می دهد در سال 1397 نیز نزدیک به سیصد هزار فرصت شغلی در بخش 

اصناف ایجاد شده است. وی این حوزه از اقتصاد را بخشی مهم و تأثیرگذار خواند و گفت: باید 
توجه داشت که بافت مدیریتی در برخی تشکل های صنفی سنتی است و تالش می شود با 

سیاستگذاری الزم در مدیریت این تشکل ها، آنها را به سوی برنامه محور بودن سوق داد.
به گفته زندی با توجه به گسترش علم و تکنولوژی تولید و خدمات فنی، این بخش 

مهم اقتصادی کشور نیازمند آموزش و آشنایی با تکنولوژی روز دنیا را دارند.  ایرنا

کسب و کار

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

"برنام��ه عملیاتی دولت برای  تامین معیشت مردم در سال بــــازار روز
98 چیس��ت؟" این س��وال بی ش��ک اصلی ترین و 
دقیق ترین سوالی اس��ت که نه تنها کارشناسان و 
تحلیلگران که تمام مردم منتظر پاسخ آن از سوی 
متولیان هس��تند هر چند بدون پاس��خ با بررسی 
ش��رایط کنونی برخ��ی محصوالتی که به ش��کل 
روزانه در سبد خانوار استفاده می شوند تا حدودی 
پاس��خ آن را یافته ان��د و تجربه هم به آنها نش��ان 
داده ک��ه برنامه عملیاتی و مدونی در این خصوص 
در مورد کاالهای اساس��ی و معیش��ت مردم وجود 
نداش��ته و ندارد و همچنان با رشد قیمت کاالهای 

موجود دراین بخش مواجه خواهیم بود.
نه تنها در سال جاری که کشور بدون هماهنگی 
قبلی با شرایط جوی با بحران سیل و آب شستگی در 
شمال و جنوب و غزب کشور مواجه شد و این حادثه 
اثرات مخربی را به همراه داشت بلکه همواره در طول 
سال های اخیر این بی برنامگی و نبود مدیریت درست 
در نظارت و س��نجش نیاز ب��ازار و تالش برای رفع و 
رجوع آن به یک معضل درست و اساسی تبدیل شده 
به طوریکه هر روز بر عمق این فاجعه افزوده می شود. 
با گذشت تنها 2 روز از تعطیالت نوروز و شروع 
به کار بازارهای مختلف ش��اهد این هستیم که هر 
روز قیمت یک محص��ول روند صعودی را در پیش 
گرفته و از سبد خانوار حذف می شود به طوریکه در 
حال حاضر با توجه به شرایط موجود شدت نوسانات 
به حدی اس��ت که مردم یک ب��ه یک این کاالها را 
از سبد خرید خود حذف می کنند و گویی کاالهای 
معیش��تی مردم در مثلث برمودای بی تدبیری قرار 
گرفته اند که به واسطه مشکالتی که پدید می آورند 

هر روز یک کاال از این سبد غیب می شود. 

گرانی االکلنگی
طی روزهای اخیر ش��اهد افزایش قابل توجه 

محصوالتی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی 
بودیم و پیش بینی فع��االن بازار نیز براین موضوع 
تاکی��د دارد که به تدریج و با خالی ش��دن ذخایر 
این محصوالت در انبارهای کاالیی در ابتدا ش��اهد 
رشد قیمت و سپس کاهش جدید آن در بازار و در 
نهایت نایابی این محصوالت روبه رو خواهیم شد. 

در ح��ال حاض��ر با توج��ه به کاه��ش عرضه 
و افزای��ش قیم��ت گوجه فرنگ��ی در میادین میوه 
و تره بار، بررس��ی ها از سطح ش��هر نشان می دهد 
که قیمت گوجه فرنگی درجه یک و دس��تچین به 
محدوده 8 تا 10 هزار تومان رسیده است. از سوی 
دیگر بررسی ها نش��ان می دهد که با آغاز صادرات 
گوجه فرنگ��ی از 15 فروردین ماه، حجم عرضه این 
محصول در بازارهای داخلی به شدت کاهش یافته 
و قیم��ت ای��ن محصول در میادین می��وه و تره بار 
ش��هر تهران به 5000 تومان رسیده و نگکته قابل 
توجه آن اس��ت که فروش��ندگان دلیل این اتفاق 
را کمب��ود گوجه فرنگی به واس��طه افزایش حجم 

صادرات مطرح می کنند.

گفته می شود قیمت هر کیلو گوجه فرنگی 7.5 
تا 10 هزار تومان است و در واحدهایی که فروشنده 
میوه را انتخاب می کند، هر کیلو گوجه فرنگی 5000 
تا 6000 تومان قیمت دارد و در کنار آن واحدهای 
کوچک میوه و تره بار، وابس��ته به شهرداری تهران، 
هر کیلو گوجه فرنگی درهم و بی کیفیت را به قیمت 

3900 تومان عرضه می کنند.
به باور فعاالن و تجار این بازار قیمت گوجه، پیاز 
و س��یب زمینی همچون االکلنگی است که با رشد 
قیم��ت یکی از اقالم، قیمت دو محصول دیگر افت 
می کند و این موضوع دقیقاً وابس��ته به تصمیمات 

دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات است. 
در این زمینه اس��داهلل کارگ��ر رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان میوه و سبزی مدعی است که بیشتر 
از هم��ه عواملی که ممکن اس��ت در تغییر قیمت 
ی��ک محصول اثرگذار باش��د، ج��و روانی حاکم بر 
بازار و آزاد شدن ناگهانی صادرات است و در مورد 
گوجه فرنگی نیز وضعیت به همین ش��کل اس��ت، 
چراکه افزای��ش قیمت نمی تواند اینقدر س��ریع و 

دفعی اتفاق بیافت��د مگر اینکه جو روانی بازار بهم 
بری��زد اما تمام داس��تان به ای��ن راحتی ها هم که 

می گویند نیست. 
وی همچنی��ن اعالم کرده که در س��ایر موارد 
مانند پیاز نیز ش��رایط به همین شکل بوده به این 
ترتیب که به محض اعالم خبر قطع شدن صادرات 
ی��ک محص��ول مانن��د پی��از قیمت آن ت��ا حدود 
3000 ه��زار تومان کاهش یافت و این اتفاق برای 

گوجه فرنگی هم رخ داده است.
گارگ��ر این اطمینان را ب��ه مردم داده که این 
افزایش قیمت ها نه فقط ب��رای گوجه فرنگی بلکه 
ب��رای همه محصوالت تره ب��اری دائمی نبوده و به 
صروت مقعطی و گذراس��ت و ب��ه محض متعادل 
ش��دن عرضه و تقاضا مجدداً شاهد منطقی شدن 

وضعیت بازار خواهیم بود.
به این ترتیب که در آینده نزدیک گوجه فرنگی 
از مناط��ق دیگر مانن��د کرج و ورامین و ش��مال 
کش��ور هم به بازار تزریق ش��ده و قطعاً قیمت آن 
کنترل خواهد ش��د و در روزهای گذش��ته قیمت 

گوجه فرنگی هم متعادل تر خواهد شد. 

ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت
البته تمام داستان این افزایش قیمت به صادرات 
و ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت آن منتهی نمی شود 
بلک��ه به این باز می گردد که هی��چ گاه متولیان این 
حوزه نگاه خود را وس��یع و گس��ترده تر نکرده اند تا 
بتوانند افق های دقیق تری از اقتصاد مردم و وضعیت 
معیشت آنها ترسیم کنند بلکه تنها به دورنمای در 
حد نوک بینی بسنده کرده اند و براین اعتقاد بوده و 
هستند که مو الی درز پیش بینی و اقدامات تدوین 
شده از سوی آنها نمی رود و به خوبی می توانند همه 
چی��ز را مدیریت کنند غافل از آنکه حوادث طبیعی 
و شرایط جوی در شروع س��ال جدید روی دیگر از 
کش��ورداری را به این متولیان نمایان کرد تا ش��اید 
بپذیرند با اما و اگر ها و می شود، نمی شود ها نمی توان 
در مسیر رش��د و توس��عه اقتصادی گام برداشت و 

مدیریت بحران با این ابزارها شدنی نیست. 
نکته قابل توجه تر آن است که همچنان متولیان 
در رویارویی با هر گرانی یا مشکالت قیمتی بر این 
طبل می کوبند که اعمال سیاس��ت های صادراتی 
منجر به این ش��ده و یااینکه اگ��ر ممنوعیت ها از 
س��ر بگیرند شرایط بهتر می ش��ود غافل ازآنکه نه 
ای��ن میزان صادرات و نه رش��د تقاض��ای مردم ما 
را ب��ه چنینی جایگاهی رس��انده و سرش��اخه این 
ک��ه وضعیت را باید در س��وءمدیریت و عدم توجه 
متولیان و دست اندرکاران جست وجو کرد و بس. 

البته این تمام داستان نیست و به نظر می رسد 
خیلی زودت��ر از آنچه تصور می کنی��م باید منتظر 
معضالتی باشیم که گفته می شود از بروز سیالب و 
از بین رفتن خاک های کشاورزی و محصوالت آنها 
نشات گرفته است به این ترتیب که با سرازیر شدن 
سیل در استان های جنوب غربی، غرب و شمال نه 
تنها بار کش��اورزان به گل نشس��ت که حجم قابل 
توجهی از خاک های مرغوب کشاورزی که در حدود 
30 تا 40 سانتیمتر بوده است و در طی سالیان اخیر 
پ��رورش یافته از بین رفته اس��ت و به این زودی ها 
نمی توان چش��م امیدی به ای��ن زمین های زراعی 
داش��ت حتی اگر متولیان به وعده های سرخرمنی 
که در رابطه با تامین خسارت مردم سیل زده و ایضا 

کشاورزان این منطقه داده اند؛ عمل کنند.

سیاست روز افزایش قیمت صیفی جات را بررسی می کند؛

گرداب سوء مدیریت در اقیانوس گرانی

بازار  با هدف تنظیم  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
این  برای  صادرات  ممنوعیت  سیب زمینی،  و  پیاز  قیمت  کاهش  و 

محصوالت اعمال شده است.
عباس تابش اظهار کرد: با کنترل های 
و  پیاز  حمل و نقل  مورد  در  شده  انجام 

سیب زمینی و جلوگیری از صادرات 
دو  این  قیمت  محصوالت،  این 
محصول سیر نزولی به خود گرفته 
آینده  روزهای  در  امیدواریم  و 

قیمت ها به روال عادی خود بازگردد.

وی به تولید مناسب پیاز و سیب زمینی در کشور اشاره کرد و گفت: 
هیچ مشکلی از بابت تأمین نیازمندی هموطنان در داخل وجود ندارد 
محصوالت  این  ارسال  برخی  و 
روی  نیز  سیل زده  مناطق  به 
تأثیرگذار  قیمت  افزایش 
بوده که با به تعادل رساندن 
امیدواریم  قیمت ها 
از  نگرانی ها  و  دغدغه ها 
بابت تأمین این محصوالت 

برطرف شود.

نمای نزدیک

کنترل گرانی پیاز و سیب زمینی با ممنوعیت صادرات

دبیر ستاد تنظیم بازار؛
واردات و عرضه گوشت قرمز 

تنظیم  بازاری متوقف شد
دبیر س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و  عرضه گوشت قرمز ارزان و نصف قیمت متوقف سبد خــانوار
ش��ده اس��ت گفت: از این به بعد گوش��ت قرمز با ارز نیمایی وارد و 

قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.
عب��اس قبادی اظهار کرد: گوش��ت قرمزی ک��ه )تا روزهای 
گذش��ته( در بازار عرضه می ش��د با ارز 4200 تومانی به کش��ور 
وارد شده و قیمت آن ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز 

نیمایی به کشور وارد و توزیع می شود.
وی افزود: ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است و حدود 
90 درصد نیاز کشور را تولید و تنها 10 درصد آن را وارد می کند 

و مشکلی برای تأمین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد.
دبیر س��تاد تنظیم بازار با بیان اینک��ه تعداد دام تولیدی در 
کش��ور زیاد و وضعیت مراتع نیز برای چرای دام مناس��ب اس��ت 
ادامه داد: دامداران نیز دام خود را نگه داش��ته اند که پروار ش��ود 
و وضعیت گوش��ت قرمز در کشور مناسب است و تنها 10 درصد 

کسری مورد نیاز از خارج تأمین می شود.
قبادی در پاسخ به اینکه آیا واردات گوشت قرمز توسط دولت 
و نظارت بر روند عرضه گوشت قرمز در بازار نیز منتفی شده است، 
گفت: در زمانی که گوش��ت قرمز با ارز 4200 تومانی وارد می شد 
تنها 10 تا 20 درصد آن توس��ط شرکت پش��یبانی امور دام وارد 

و مابقی توس��ط تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد می شد، اما 
دیگر از آن فضایی که گوشت به نصف قیمت عرضه و در فروشگاه ها 
صف ایجاد ش��ود، فاصله گرفته ای��م و عرضه و تقاضا تعیین کننده 

قیمت گوشت قرمز است.
دبیر س��تاد تنظیم 
بازار در پاس��خ به اینکه 

قیمت گوش��ت قرمز 
ش��قه گوسفندی در 
ب��ازار چقدر اس��ت، 

اظه��ار داش��ت: گوش��ت 
به وفور در بازار وجود دارد و قیمت آن 

در قصابی و توسط عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و نحوه تعیین قیمت آن مانند سایر 

کاالها نظیر چای و شیرینی است.
قبادی یادآور ش��د که در یک مقطعی بازار گوش��ت قرمز به 
مش��کل خورده بود و دولت به همین خاط��ر مداخله کرد اما در 

شرایط فعلی بازار خود را تنظیم می کند.
بنابرای��ن گزارش، پی��ش از این 
قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی 
واردات��ی تنظیم بازاری به قیمت 37 
ه��زار تومان به فروش می رس��ید و 
قیم��ت این محصول در ب��ازار آزاد 
ح��دود 85 تا 100 هزار تومان بود. 
قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز تا 
سال 96 در بازار )آزاد( حدود 37 تا 

50 هزار تومان بود.  تسنیم

بانک جهانی پیش بینی کرد؛
منفی 1.6 درصد؛ رشد اقتصادی ایران 

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، برآورد از رشد  کــش اقتص��ادی ای��ران در س��ال 2018 را به منف��ی 1.6 و خـط 
پیش بینی سال 2019 را به منفی 3.8 درصد کاهش داد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و 
شمال آفریقا )منا( اعالم کرد این منطقه در سال های 2019 تا 2021 شاهد 
رش��د مالیم 1.5 تا 3.5 درصدی خواهد بود. انتظار می رود رش��د اقتصادی 
مالیم منطقه منا در سال 2019 برابر با 1.5 درصد باشد که به علت ابرهای 
س��یاه رش��د جهانی ضعیف و بی ثباتی بازارهای مالی جهان��ی، کمتر از 1.6 

درصد رشد برآورد شده در سال 2018 است.
براس��اس این گزارش، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران بیشتر کاهش یابد. 
رش��د اقتصادی ایران که در س��ال 2017 برابر با 3.8 درصد بوده، در سال 2018 
منفی 1.6 درصد برآورد شده و در سال 2019 به منفی 3.8 کاهش خواهد یافت. 
اما در سال 2020 و 2021 به ترتیب شاهد رشد 0.9 و یک درصدی خواهد بود.

این گزارش در بخش دیگری به مقایس��ه این آمارهای جدید ارائه شده با 
آمارهای ارائه ش��ده در اکتبر 2018 می پردازد. رشد اقتصادی ایران در اکتبر 
2018 توسط این نهاد بین المللی منفی 1.5 درصد عنوان شده بود که در این 
گزارش جدید 0.1 درصد کاهش یافته است. همچنین پیش بینی بانک جهانی 
از رش��د اقتصادی ایران در س��ال 2019 در گزارش پیشین برابر با منفی 3.6 
درصد بوده که در گزارش ماه آوریل )جدید( منفی 3.8 درصد پیش بینی شده 

است که تنها رشد اقتصادی منفی در منطقه منا به شمار می رود.
همچنی��ن تراز تجاری ایران از 3.5 درصد تولید ناخالص ملی در س��ال 
2017 رون��د نزول��ی به خود گرفته و در س��ال 2018 ب��ه 0.5 درصد تولید 
ناخالص داخلی رس��یده است. این رقم در سال 2019 صفر خواهد شد و در 

سال های 2020 و 2021 کمتر از یک درصد برآورده شده است.
براس��اس این گزارش، بانک جهانی در گزارش آوریل رشد اقتصادی ایران 
در سال 2018 را برابر با منفی 1.6 برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر 
2018، معادل 0.1 واحد درصد، کاهش یافته اس��ت. همچنین رشد اقتصادی 
ایران برای سال 2019 در گزارش اکتبر برابر با منفی 3.6 درصد اعالم شده بود 
که در گزارش اوریل 2019 به منفی 3.8 درصد تغییر یافته که کمترین و تنها 

رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.  فارس

در سال جهش ارزی رخ داد؛
وج نشده  ونمایی از صدها اظهارنامه صادراتی اعالم خر ر
بررس��ی مکاتب��ه دفتر صادرات گمرک نش��ان می دهد،  ت ر تع��داد قابل توجه��ی اظهارنامه صادرات��ی در گمرکات تجــــا
مختلف کش��ور اعالم خروج نشده اند و در صورت تایید این موضوع با پدیده 

صادرات صوری مواجه خواهیم بود.
اخیرا دفت��ر صادرات گمرک ای��ران با بررس��ی اظهارنامه های صادراتی 
در گم��رکات مختلف اجرایی، بحث عدم اع��الم خروج تعداد قابل توجهی از 
اظهارنامه های صادراتی را مطرح کرده است. در مکاتبه دفتر صادرات گمرک 
ای��ران با گم��رکات اجرایی آمده اس��ت، گمرکات مب��دا صادراتی موظف اند 
درخصوص اظهارنامه های صادراتی بررس��ی و نسبت به تعیین تکلیف نهایی 
اظهارنامه ه��ای اعالم خروج نش��ده ابط��ال یا پیگیری قضای��ی با هماهنگی 

واحدهای مربوطه )بخشنامه مرکز جرائم سازمان یافته( اقدام نمایند.
صادرات صوری آن هم در س��الی که کش��ور درگیر جهش ارزی اس��ت 
نکته قابل توجهی به حس��اب می آید. بررس��ی ها نش��ان می دهد در سیاست 
جدی��د ارزی دولت و در س��امانه نیما، یکی از راه های واردات کاال اس��تفاده 
از )اظهارنامه ( پروانه های صادراتی می باش��د. در این موارد عمال صادرکننده 
ص��وری ارزی در اختیار ن��دارد بنابرین در صورت س��ازمان یافته بودن این 
تخلف، ممکن اس��ت ص��ادرات صوری به راهی برای پنهان کردن منش��ا ارز 

واردکننده تبدیل شده باشد.
برخی کارشناسان معتقدند معیار نام به نام شدن کوتاژ صادراتی خروج کاال و نه 
پروانه صادراتی می باشد اما به هر حال نمی توان از این صرف نظر کرد که صادرات 
صوری مس��یری برای پوش��ش توزیع کاالی تحت نظارت در داخل کشور است. 

گفتنی است، پرونده صادرات الکل نمونه جدی این موضوع به حساب می آید.
براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی در الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، چنانچه شخصی کاالی اظهار شده برای صادرات را برای انجام عملیاتی 
طبق اسناد، صادر شده جلوه دهد ولی در واقع کاالی مذکور از قلمروی گمرکی 
خارج نشود عالوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، 

به ضبط کاال و جریمه نقدی معادل ارزش کاالی مذکور محکوم خواهد شد.
الزم به ذکر است، بررسی این اظهارنامه های صادراتی اعالم خروج نشده در 
وهله اول حاکی از تعداد قابل توجه این اظهارنامه هاست به نحوی که در برخی 

گمرکات اجرایی بالغ بر هزار اظهارنامه اعالم خروج نشده است.  تسنیم

در سال 97؛
رکورد تولید سیگار شکست

رئی��س گروه امور صنعتی مرک��ز برنامه ریزی و نظارت بر  توسـعه دخانیات کش��ور از تولید 48 میلیارد نخ س��یگار در سال چرخ 
گذشته خبر داد و گفت که این میزان، بیشترین تولید سیگار در تاریخ صنعت 

دخانیات کشور است.
حس��ینعلی پوراقبالی با بیان اینکه انتظار می رود تا دو س��ال آینده میزان 
تولید سیگار به 65 میلیارد نخ که برآورد مصرف ساالنه سیگار در کشور است 
برسد، از صدور 13 مجوز تأسیس در بخش تولید سیگار خبر داد که پنج واحد 
آن امسال راه اندازی می شود، و در حال حاضر 20 شرکت در کشور مشغول به 
تولید س��یگار هستند. وی اظهار کرد: برآوردها از میزان قاچاق سیگار متفاوت 
است و آمارهای متنوعی از سوی سازمان های مختلف ارائه می شود، اما برآورد 

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از قاچاق، 10 تا 15 میلیارد نخ است.
رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور 
ادامه داد: البته با توجه به اینکه سیگار برگ در کشور تولید نمی شود، ساالنه 
کمتر از یک میلیون نخ از این نوع س��یگار به کشور وارد می شود که با توجه 

به ناچیز بودن مقدار آن در آمارها حساب نمی شود.
پوراقبالی در ادامه تولید نش��دن برخی برندهای پرمصرف و سخت بودن 
کنترل مرزها را از جمله عوامل قاچاق س��یگار در کش��ور دانس��ت و تصریح 
کرد: با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی وزارت بهداشت که برخی 
از برندهای جدید را به علت مس��ائل تبلیغاتی ممن��وع اعالم کرده، تعدادی 

برندهای خارجی نمی توانند مجوز تولید دریافت کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که همه سیگارهای خارجی در بازار قاچاق 
نیس��تند؛ برخی برندهای خارجی با برند اصلی و تحت لیس��انس در کش��ور 
تولید می شود که این برندها به تفکیک به ستاد قاچاق و سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها اعالم شده است.
پوراقبال��ی میزان صادرات را نیز 300 میلیون نخ عنوان کرد و گفت که در 
حال حاضر از میزان صادرات مسافری یا قاچاق عکس برآوردی وجود ندارد. وی 
با بیان اینکه عالوه بر افزایش تعداد واحدهای تولیدی، افزایش تولید شرکت هایی 
که مجوز تولید دارند نیز یکی از برنامه های این سازمان است، اظهار کرد: افزایش 
تولید منجر به کاهش هزینه تولید می ش��ود و در نهایت سیگار ارزان تر به بازار 

مصرف می رسد که خود باعث کاهش میزان قاچاق خواهد شد.  ایسنا


