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 قدردانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
از بانک کشاورزی
استاندار اس��تان چهارمحال و بختیاری با اهدای 
لوح س��پاس ب��رای دومین بار در س��ال جاری از بانک 

کشاورزی قدردانی کرد.
اقبال عباس��ی ضمن قدردانی و تش��کر از عملکرد 
درخش��ان بانک کش��اورزی در اجرای مصوبات س��تاد 
تس��هیل و رفع موانع تولید، ب��رای دومین بار پیاپی در 
س��ال جاری با اهدای لوح سپاس به طاهری مدیر شعب 
بانک در اس��تان از زحمات و تالش وی و سایر همکاران 

بانک کشاورزی قدردانی کرد.

کاهش قیمت تمام شده پول از موفقیت های 
بانک شهر در یکسال اخیر

مع��اون مالی و اقتصادی بانک ش��هر با اش��اره به 
اهمیت کیفی��ت خدمات بانکی و نقش آن در افزایش 
رضایتمندی مشتریان، از کاهش قیمت تمام شده پول 

در این بانک، طی یکسال اخیر خبر داد.
حس��ن رستم پناه با اشاره به برخی تغییرات صورت 
گرفته در این بانک در یکسال گذشته اظهار کرد: در این 
مدت و بر مبنای حرکت در جهت اصول بانکی، سیاست 
این بانک به جای س��ود دهی به س��پرده ها، به س��مت 
افزایش خدمات بانکی، تغییر کرده اس��ت. در این راستا 
شاهد آن هس��تیم که طی این مدت، قیمت تمام شده 
پول به طور چش��مگیری از حدود 24 درصد به کمتر از 
19 درصد کاهش یافته است که این موفقیت بزرگی در 

سیستم بانکداری است. 

 بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش
مصرف برق در دستور کار بانک ملت

بان��ک ملت با صدور اطالعیه ای ب��ه ادارات کل و 
مدیریت ه��ای ش��عب مناطق در تهران، بهینه س��ازی 
مص��رف انرژی در س��اختمان ها و کاهش مصرف برق 

را در دستور کار قرار داد.
اداره کل مهندس��ی س��اختمان در این اطالعیه با 
اش��اره به فرارسیدن فصل گرما، کمبود انرژی آب و برق 
در تابستان، از تمامی واحدهای بانک خواست تا کاهش 
مصرف انرژی را در دس��تور کار ج��دی خود قرار دهند. 
براساس این گزارش، کاهش حداقل ۳۰ درصدی ظرفیت 
برودت ساختمان ها، خاموش شدن یا به حداقل رسیدن 
برودت س��اختمان ها در خارج از س��اعت اداری، کاهش 
۵۰ درصدی مصارف روش��نایی فضاهای اداری در طول 
روز و س��اعات اداری، اس��تفاده حداکثری از نور طبیعی 
روز برای روش��نایی، استفاده از روشنایی در زمان خارج 
از س��اعت اداری فقط ب��رای فضاهایی که همکار حضور 
دارد، به حداقل رس��یدن روش��نایی فضاهای مشاعات، 
راهروه��ا، پارکینگ ها و فضاه��ای عمومی، هماهنگی با 
ادارات کل مهندسی س��اختمان و زیرساخت و نرم افزار 
برای تاسیس��ات برودتی س��ایت ها، به حداقل رساندن 
مصرف آب و خودداری از شست وشوی خودرو و فضاهای 
مش��اع با آب شهری و رفع و کنترل نشتی آب کولرها و 
تاسیس��ات موتورخانه ای، از جمله موارد مورد تاکید در 
اطالعیه صادره از سوی اداره کل مهندسی ساختمان در 

زمینه کاهش مصرف انرژی در ماه های پیش رو است.

سهم چشمگیر بانک ملی ایران از مجموع 
وام ازدواج پرداختی در نظام بانکی

اطالعات مربوط به وام ازدواج پرداخت شده توسط 
نظام بانکی نشان می دهد که بانک ملی سهم به سزایی 

در تامین این بخش از هزینه های ضروری خانوار دارد.
آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد 
کل نظام بانکی در سال گذشته یک میلیون و 18۰ هزار 
فقره وام قرض الحس��نه ازدواج پرداخت کرده اند.از این 
رقم، 264 هزار و 9۰9 فقره س��هم بانک ملی ایران بوده 
است که حاکی از سهم 22.۵ درصدی آن است.همچنین 
در دو ماه نخس��ت سال جاری، کل نظام بانکی 96 هزار 
و 797 فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده که 
28 هزار و 4۳2 فقره آن مربوط به بانک ملی ایران بوده 
است. مبلغ وام ازدواج پرداخت شده طی دو ماه نخست 
امسال توسط نظام بانکی 29 هزار و 927 میلیارد ریال 
و س��هم بانکی ملی ایران از این رقم هشت هزار و 882 

میلیارد و 16۰ میلیون ریال ثبت شده است.

قرارداد صندوق توسعه ملی بابانک توسعه 
صادرات به مبلغ 230 میلیون دالر

بانک توس��عه صادرات ایران مبل��غ 2۳۰ میلیون 
دالر برای اعطای تس��هیالت به طرح های نفت، گاز و 
پتروش��یمی و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل تجاری از 

محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص داد.
در ق��راردادی که میان بانک توس��عه ص��ادرات با 
صندوق توس��عه ملی منعقد شده و تا پایان سال اعتبار 
دارد، اعطای این تسهیالت از محل سپرده گذاری ریالی 
این صندوق ب��رای طرح های مختلف بانرخ س��ودهای 
متفاوتی صورت می پذیرد. براساس این گزارش نرخ سود 
تسهیالت برای طرح های "نفت و گاز و پتروشیمی" در 
کلیه مناطق 6 درصد در س��ال، س��ایر موارد مانند "آب 
و کش��اورزی"،  طرح ها و فعالیت ه��ای واقع در مناطق 
مشمول اعمال نرخ ترجیحی ۳.۵ درصد در سال خواهد 
بود و س��هم سود بانک  2.۵ درصد در سال از محل نرخ 

سود تسهیالت پرداختی، تعیین شده است.

اخبار

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه هر چه زودتر نهایی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قرار بود تا پایان خردادماه، الیحه جامع مالیات 
بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه ارسال شود که من از آقای پارسا 

می خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کند چراکه موضوع بسیار مهمی است.
فرهاد دژپسند اظهار داشت: باید بودجه مبتنی بر نفت را به بودجه مبتنی بر 

مالیات و درآمدهای پایدار تبدیل کنیم و این هدف قابل تحقق است. وی افزود: سال 
گذش��ته ش��اهد تحقق 1۰7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به صورت نقدی و 1۰9 

هزار میلیارد تومان به صورت تهاتر بودیم و در ابتدا تصور نمی شد بتوان این میزان درآمد را 
محقق کرد اما با تالش های مجموعه سازمان امور مالیاتی این هدف تحقق یافت.

وی با بیان اینکه س��ازمان امور مالیاتی وظیفه بزرگ انتقال اهرم حداکثر درآمد را دارد، 
گفت: مالک ما اخذ مالیات حقه است و ما نمی خواهیم از کسی پول زور بگیریم. اگر می خواهیم 

درآمدها را باال ببریم، حق نداریم مؤدیان خوش حساب را شکنجه کنیم.  فارس

آقای اقتصاد
هدف گذاری ویژه روی افزایش صادرات به 15 کشور همسایه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی با محوریت 
توس��عه صادرات غیرنفتی، از بخش "صادرات" در کنار برنامه "نهضت س��اخت 

داخل" به عنوان برنامه محوری "رونق تولید" یاد کرد.
رضا رحمانی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط خاص اقتصادی کشور، 

گفت: امروز راه نجات اقتصاد کش��ور در توسعه صادرات غیرنفتی است و بر همین مبنا 
روی افزایش صادرات به 1۵ کش��ور همس��ایه هدف گذاری ویژه ای انجام داده ایم. وی اظهار 

داشت: برای پیشبرد اهداف این برنامه و در راستای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اتاق 
بازرگانی، در مواردی که الزم باشد موضوع تفویض برخی اختیارات را به سرعت انجام می دهیم.

وی افزود: برای افزایش صادرات به 1۵ کش��ور همسایه از همه دستگاه های مسئول 
در مس��یر صادرات کاال و خدمات، انتظار داریم کامال همسو عمل کنند تا شاهد حصول 

نتایح الزم از این هدف گذاری در سطح اقتصاد کشورمان باشیم.  شانا

تجارت 
محصوالت پتروشیمی ایران قابل شناسایی نیست 
مدیرعامل اس��بق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه محصوالت 
پتروش��یمی ایران قابل شناس��ایی نیست گفت: اما ش��رکت هایی که خریدار این 

محصوالت هستند از طریق جاسوسان قابل شناسایی هستند.
عباس ش��عری مقدم گفت:  اگر آمریکا متوجه شود ش��رکت هایی که محصوالت 

پتروشیمی ایران را خریداری کرده اند آنها مورد تحسین قرار می گیرند. وی با اشاره به اینکه 
آمریکایی ها در نظام های مختلف اقتصادی و کشورها جاسوس هایی دارند، گفت: این جاسوس ها 

وظیفه شان اطالع رسانی به آمریکایی هاست تا مشخص شود چه شرکت هایی محصوالت پتروشیمی 
ایران را خریداری می کنند که در ایران نیز ظاهرا این قضیه مستثنی نیست.

وی تاکی��د ک��رد: آمریکایی ها از کجا می دانس��تند هلدینگ خلیج ف��ارس بزرگترین 
هلدینگ صادرکننده پتروشیمی در ایران است که این موضوع نیز احتماال از این طریق به 

گوششان رسیده و این شرکت  را رصد کرده اند.  فارس

ول پتر

در ۲ ماهه امسال محقق شد؛
وصول ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

سرپرس��ت سابق سازمان امور مالیاتی با اشاره به وصول  1۵ هزار میلی��ارد تومان درآمد مالیاتی در دو ماهه اول ارزش افـزوده
امس��ال گفت: اگر این روند در ماه های بعدی هم ادامه یابد هدف 14۰ هزار 

میلیارد تومانی بودجه 98 برای درآمدهای مالیاتی محقق می شود.
محمدقاسم پناهی اظهار داش��ت: طرح جامع مالیاتی که اجرای آن از سال ها 
پیش آغاز شده است یک طرح نظام یکپارچه مالیاتی است و اقدامات گسترده ای برای 
پیاده سازی آن اجرا شده است. وی افزود: در سال 98 اهتمام جدی ما تکمیل این طرح 
بود و سیستم جدید سنین در برنامه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شد و 
بخش فنی توانست این سامانه جدید را پشتیبانی کند و خوشبختانه همکاران من در 

سازمان مالیاتی با سرعت بسیار زیاد توانستند این سامانه را پیاده  سازی کنند.
سرپرس��ت سابق سازمان امور مالیاتی با اش��اره به وصول 1۵ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی در دو ماهه اول امس��ال، تصریح کرد: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش نشان می دهد. درآمد دولت مالیات بر 
ارزش افزوده در سال گذشته به 7۰ هزار میلیارد تومان و درآمد شهرداری ها به 
22 هزار میلیارد تومان رس��یده است. اگر این روند در ماه های بعدی هم ادامه 
یابد هدف 14۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 98 برای درآمدهای مالیاتی محقق 
می شود. مالیات بر ارزش افزوده به یکی از پایه های درآمدی دولت تبدیل شده و 

حتی این درآمد از درآمد مالیات های مستقیم هم فراتر رفته است.  فارس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
تصویب کلیات مالیات بر عایدی مسکن 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی  خونه به  مجلس با بی��ان اینکه رقم فرار خونه 
مالیاتی بسیار بیشتر از 4۰ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: طرح کلیات مالیات بر عایدی مس��کن در این 

کمیسیون تصویب شد.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی اظهار داش��ت: الیحه 
مالیات ب��ر ارزش افزوده طی 2 هفته آینده به صحن 
علنی می رود. وی با بی��ان اینکه کلیات طرح مالیات 
بر عایدی مسکن در این کمیسیون به تصویب رسیده 
اس��ت، گفت: اخیراً سرپرس��ت س��ازمان مالیاتی به 
مجل��س اعالم کرد که دولت طرح جامعی برای بحث 
مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دارد که ما در 
مجلس به ایش��ان گفتیم اگر در بازه زمانی کوتاه این 
الیحه به مجلس برسد، طرح عایدی مالیات مسکن را 

با آن هماهنگ می کنیم.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان 
ام��ور مالیات��ی با اجماع نظر با س��رعت ب��ه موضوع 
صندوق های مکانیزه فروشگاهی رسیدگی کردند. در 

حال حاضر این طرح برای بررسی در شورای نگهبان 
ق��رار دارد که طب��ق آخرین اخبار ب��ه زودی ایرادات 

برطرف و به صحن علنی ارجاع می شود.
پورابراهیمی گفت: ایراد شورای نگهبان درخصوص 
الیحه صندوق های مکانیزه فروشگاهی برطرف شده و 
ای��ن بحث هم در هفته های آین��ده به تصویب خواهد 
رس��ید. وی ادامه داد: اگر دستگاهی طبق قانون مکلف 
بود لینک مالیاتی را برای اجرایی شدن طرح جامع در 
اختیار س��ازمان قرار دهد؛ اما امتناع کرده اس��ت، باید 
سازمان امور مالیاتی با جایگاه قانونی خود با آنها برخورد 

کند در غیر این صورت مجلس ورود خواهد کرد.
پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه مقاوم��ت در بدنه 
س��ازمان مالیاتی برای جایگزین ش��دن »سیس��تم 
مح��وری« ب��ه جای »ممی��ز محوری« بس��یار جای 
تعجب دارد، گفت: در م��ورد تراکنش های بانکی در 
سال 96 تا 97 حدود 12 هزار میلیارد تومان مالیات 
حقه و قانونی دریافت شده است که از اقدامات بسیار 

مهم سازمان امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: اتصال تمام س��امانه های اطالعاتی 
کش��ور به س��امانه جامع مالیاتی برای پرهیز از فرار 
س��امانه هایی است که نهادها قصد آن را دارند. نباید 

تنها به پرداخت آنالین اظهارنامه ها بسنده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش 
۵ واح��د درصد مالیات های تولیدی از جمله مواردی 
اس��ت که مجلس روی آنها تأکید داشت. رویکرد ما 
باید به س��متی ب��رود که هر کس مالیات بیش��تری 
پرداخت از امکانات بیشتری برخودار باشد. وی ادامه 
داد: کاهش ن��رخ مالیات بر واحدهای تولیدی میزان 

درآمدهای مالیات را افزایش خواهد داد.
پورابراهیم��ی با اش��اره ب��ه راه ان��دازی پایه های 
جدی��د مالیاتی گفت: در این زمینه موضوع مالیات بر 
درآمد خانوارها مطرح اس��ت. احیای این پایه مالیاتی 
که در 1۰۰ کش��ور دنیا اجرایی می ش��ود بسیار ساده 
اس��ت. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
اظهارنامه ه��ای مالیاتی می توان��د در داده های ورود و 
خروجی افراد مس��تقر ش��ود. این امر مانند مالیات بر 
تراکنش های بانکی، ش��دنی است. س��ه ماه از مهلت 
دولت برای اصالح بودجه س��ال 98 گذش��ته اس��ت. 
در همان زمان مقام معظم رهبری یادداش��تی مبنی 
بر اینکه بودجه 98 هیچ س��نخیتی با ش��رایط جنگ 
اقتصادی ن��دارد به دولت و مجلس اب��الغ کردند که 

باعث شد قوا به اصالح این موضوع بپردازند.  مهر

در ش��رایطی که بانک مرکزی  در حال تالش است تا ارز های جنب استانبول
حاصل از ص��ادرات را به چرخه اقتصاد کش��ور باز 
گرداند و با توجه به تجربه ای که س��ال گذش��ته در 
زمینه صدور کارت های بازرگانی برای صادرکنندگان 
جدیدالورود به عرصه تجارت وجود داش��ته اس��ت، 
چرا باز هم کارت های بازرگانی جدید توس��ط اتاق 
بازرگانی ایران صادر و توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت به تایید رسیده است؟
آمار ه��ای موج��ود در مورد بازگش��ت ارز های 
حاص��ل از ص��ادرات نش��ان می دهد که در س��ال 
گذش��ته حدود 12 میلیارد دالر ارز هنوز به کشور 
بازنگش��ته است. در این میان، در سال گذشته ۵.4 
میلیارد دالر صادرات توس��ط صادرکنندگان جدید 
انجام ش��ده اس��ت که به گفته سرپرس��ت سازمان 
توس��عه تجارت بخشی از این صادرات با هدف عدم 
بازگش��ت ارز انجام شده است. آمار های جدید ارائه 
ش��ده، نش��ان می دهد که 4۵۰ میلیون دالر از کل 
ص��ادرات فروردین ماه س��ال جاری باز هم توس��ط 
صادرکنندگان جدید انجام شده است. در این روز ها 
که نفت ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است و 
درآمد های ارزی کشور به شدت کاهش یافته است، 
بانک مرکزی در تالش اس��ت تا از طریق شیوه های 
مختل��ف ارز حاصل از صادرات کاال های غیرنفتی را 
به کش��ور بازگرداند. آمار ه��ای متفاوتی هم در این 
روز ها در مورد بازگشت یا عدم بازگشت ارز حاصل 

از صادرات کاال های غیرنفتی ارائه شده است.
در ابتدا فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مورخه 9 اردیبهش��ت ماه 98 در نشست 
هم اندیش��ی کارآفرین��ان برتر کش��ور گفت که از 
مجموع 4۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تنها 1۰ 
میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است. این یعنی 
آن که تنه��ا 2۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به 

کشور بازگشته است.
 س��پس در مورخه 27 اردیبهشت ماه 1۳98 
عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
یک یادداشت اینس��تاگرامی تقریباً گفته های وزیر 
اقتص��اد را تکذی��ب ک��رد و گفت: س��ال 97، ارز 
برگشتی براساس روش های ابالغی بانک مرکزی به 
رقمی معادل 18.7 میلیارد دالر رسید. وی در ادامه 
یادداشت ذکر کرده بود: با توجه به برآوردی که از 
خال��ص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه های مبادالتی 
ناش��ی از تحری��م و مت��داول بودن تس��ویه ریالی 
صادرات در نیمه اول س��ال قبل می شود، تاکنون، 
نزدیک 6۰ درصد ارز ناش��ی از صادرات، به چرخه 
اقتصاد برگشته است. با کنار هم قراردادن این ارقام 

می ت��وان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی 
در سال قبل حدود ۳۰ میلیار دالر بوده است. این 
ارقام نشان می دهد که 12 میلیارد دالر ارز حاصل 

از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
در این می��ان برخی اف��راد معتقدند که بانک 
مرکزی نباید منتظر بازگشت ۵.4 میلیارد دالر ارز 
حاصل از صادرات در س��ال گذشته باشد. از جمله 
این افراد، محمدرضا مودودی سرپرس��ت سازمان 
توس��عه تجارت اس��ت که در مورخه 9 اردیبهشت 
98 در جلس��ه ش��ورای راهبردی توسعه صادرات 
غیرنفتی، گفت: در سال گذشته 6447 صادرکننده 
جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد 

در مجموع ۵.4 میلیارد دالر صادرات انجام دادند.
 وی افزود: بیش��تر این ص��ادرات با هدفی به 
جز بازگش��ت ارز صورت گرفته، چراکه در همین 
سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه 
کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها 44۵ 
فرد و ش��رکت، صادرات بیش از یک میلیون دالر 
داش��ته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون 
دالر انج��ام داده اند و این به معنای آن اس��ت که 

بخ��ش عمده ای از این صادرات با هدف بازگش��ت 
ارز به کشور صورت نگرفته است.

نکت��ه جال��ب این اس��ت ک��ه علی رغ��م این 
اظهارنظر ها و تجربه های قبلی در مورد عدم بازگشت 
ارز توس��ط صادرکنن��دگان جدیدال��ورود به عرصه 
تج��ارت، باز هم در س��ال جاری کارت های بازرگانی 

برای صادرکنندگان نوظهور صادر شده است!
در مورخه 1۳ خرداد 98 سرپرس��ت سازمان 
توس��عه تج��ارت ضم��ن اع��الم این خب��ر که در 
فروردین ماه سال 98 تعداد یک هزار و ۳7۳ کارت 
جدید بازرگانی برای افرادی که پیش از این تجربه 
صادرات نداش��ته اند، صادر شده است گفت: میزان 
صادرات این اف��راد با این کارت ه��ا 4۵۰ میلیون 
دالر بوده است. مودودی افزود: این رقم حدود 2۰ 
درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می دهد 

که عدد قابل توجهی است.
وی این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و 
افزوده است: نمی گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به 
چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می دهد 
جذابیت فضای صادرات برای کارت های جدیدالورود 

بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است. وی اظهار 
کرده اس��ت: هنوز اطالعاتی از بازگشت ارز صادراتی 
کارت ه��ای جدیدالورود به چرخه اقتصادی کش��ور 

نداریم و نمی توانیم قضاوت کنیم.
هرچند که به گفته سرپرس��ت سازمان توسعه 
تجارت هن��وز نمی توان در مورد بازگش��ت یا عدم 
بازگشت این 4۵۰ میلیون دالر ارز حاصل از صادرات 
در فروردین ماه س��ال جاری توس��ط صادرکنندگان 
جدید اظهارنظر کرد، ام��ا می توان گفت که تجربه 
س��ال گذشته نشان می دهد که قطعاً بخش بزرگی 
از این ارز های حاصل از صادرات باز نخواهد گشت. 
حاال این پرس��ش مطرح اس��ت که در شرایطی که 
بانک مرکزی در حال تالش است تا ارز های حاصل 
از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز گرداند و با 
توجه به تجربه ای که سال گذشته در زمینه صدور 
کارت های بازرگانی برای صادرکنندگان جدیدالورود 
به عرصه تجارت وجود داش��ته اس��ت، چرا باز هم 
کارت ه��ای بازرگانی جدید توس��ط ات��اق بازرگانی 
ایران صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به تایید رسیده است؟
نکته قابل توجه دیگر این است که وقتی نهاد های 
قانون گذار در زمینه تجارت با قانون های اشتباه، کار 
را برای صادرکنندگان با نام و نشان، سخت می کنند 
نتیجه این می شود که صادرکنندگان جدیدی ظهور 
می کنند که هدف بخش عظیمی از آن ها تنها خروج 

سرمایه از کشور است.  تابناک

زنگ ها برای که به صدا در می آید؛

بازگشت ارِز صادراتی در هاله ای از ابهام
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مع��اون وزیر صنع��ت با بیان  رسانه میلیارد گزارش  امس��ال 8.۵  اینک��ه 
دالر ص��ادرات مع��دن و صنایع معدن��ی خواهیم 
داش��ت، گفت: از این رق��م ۳ میلیارد دالر مصرف 
ارزی واحده��ا ب��وده و 2 میلیارد دالر در س��امانه 

نیما عرضه شده است.
جعفر سرقینی در نشست خبری با خبرنگاران، 
با بیان اینکه پیش از این اعالم شده بود که معدن و 
صنایع معدنی یکی از بخش هایی است که کمترین 
اث��ر را از تحری��م امری��کا خواهن��د پذیرفت، گفت: 
علی رغم همه محدودیت های تحریمی، س��ال قبل 
توانس��تیم عالوه بر تأمین نیاز داخلی، 8.۵ میلیارد 

دالر صادرات داشته باشیم.

واگذاری ۸0 پهنه معدنی به شرکت های بزرگ
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
واگذاری 8۰ پهنه معدنی به ش��رکت های بزرگ و 
صاحب صالحیت خبر داد و افزود: در اس��تان یزد 
نیز همین روال طی ش��ده که البته ذخیره هر دو 
معدن بزرگ این استان، در حال اتمام است و اگر 
قرار باشد که بی تفاوت باشیم، کار به خوبی پیش 
نمی رود؛ پس کنسرسیوم تشکیل دادیم تا بتوانیم 

کار را ب��ه خوبی در این دو مجموعه بزرگ معدنی 
در یزد تضمین ش��ود. وی تصریح کرد: س��ال قبل 
نی��از داخلی را به خوب��ی تأمین کردیم و در حوزه 
صادرات ف��والد نیز، 8.۵ میلیون ت��ن فوالد صادر 
کرده ایم که تالش داریم امسال نیز این روند ادامه 
یابد. البته کماکان در تأمین نیاز داخلی نیز کمبود 

و کاستی نخواهیم داشت.
سرقینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ه منظور حمایت از سیاس��ت های بازگش��ت ارز 
صادراتی بخش��نامه هایی را در مورد س��نگ آهن، 
سیمان و برخی کاالهای معدنی اعالم کرده که بر 
مبنای آن صادرات تنها از سوی شرکت تولیدی یا 
نماینده رس��می و قانونی آن امکان پذیر است. این 
بخش��نامه به گمرکات ابالغ ش��ده و اجرای آن به 

شدت مورد پیگیری قرار می گیرد.

 صادرات مواد معدنی
تنها از سوی شرکت یا نماینده قانونی

معاون وزیر صنعت، اظهار داشت: براساس این 
بخشنامه ها تنها شرکت های تولیدی و یا نماینده های 
قانونی آنها هستند که اجازه خواهند داشت صادرات 
ص��ورت داده و البت��ه ارز حاصل از ص��ادرات را هم 
باید مطابق با تعهد به کشور بازگرداند. ضمن اینکه 
باید توجه داش��ت که صدور این بخشنامه فقط در 

راستای شفاف سازی است و تجار و فعاالن اقتصادی 
به هیچ عنوان نباید نگران باشند.

وی افزود: براس��اس سیاس��ت جدی��د وزارت 
صنعت، تمام صادرکنندگان و شرکت های تولیدی با 
کارت های جدید و قدیم بازرگانی اگر صادرات انجام 
دهند و مش��خص ش��ود که خود یا نماینده قانونی 
آنها مشغول به امر صادرات است، مجوزهای الزم به 
صورت آنی و سیستمی برای آنها صادر می شود ولی 

باید ارز صادراتی را به کشور بازگردانند.
این مقام مس��ئول در وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت گف��ت: روزی که دالر 6 ه��زار تومان بود 
قیم��ت میلگ��رد 6.۵۰۰ تومان و ام��روز که دالر 
حدود 1۳ هزار تومان اس��ت این نرخ به کمتر از ۵ 
هزار تومان کاهش یافته اس��ت که به نظر می رسد 

به خاطر سیاست های وزارت صنعت است.
س��رقینی در ادام��ه تصریح ک��رد: وزارت 
صنعت همچنان اکتشافات معدنی را در اولویت 

اول خ��ود دارد و برنامه داریم تا معادن را 
واگ��ذار نمائیم که بر این اس��اس 

۵۰۰ مع��دن کوچ��ک را که به 
هر دلیل از چرخه تولید خارج 
ش��ده بودن��د بررس��ی کرده 
و بخش��ی از آن را ب��ه مدار 

خواهیم آورد.

صدور اجازه واردات ماشین آالت دست دوم
وی از صدور اجازه واردات ماشین آالت دست 
دوم معدن��ی خبر داد و اظهار داش��ت: هر کس��ی 
معدنی را از وزارت صنع��ت، دریافت نماید در باال 
دس��ت و پایین دست مکلف اس��ت نیاز واحدهای 
فوالدی اطراف را تأمین کند و این یک قاعده کلی 
است که پس از آن اجازه صادرات خواهند داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
رش��د منفی بخش معدن گفت: ظرف 6 تا 7 سال 
گذش��ته بخش معدن تنها در سال 94 رشد منفی 
دو درصد داش��ته و علی رغم رکود سنگینی که در 
بخش س��اختمان وجود دارد اما این بخش با رشد 
مواجه بوده است و بنابراین تالش داریم این 

روند رو به رشد را ادامه دهیم.
وی افزود: ما برنامه رویایی برای 
بخ��ش معدن در نظر نمی گیریم اما 
همچون سال گذشته که تولید مواد 
معدن��ی 46۰ میلی��ون تن بوده، 
امس��ال نیز تالش داریم 
تا بتوانیم همین میزان 
تولی��د را حفظ کرده 
و ب��ه ۵۰۰ تا ۵۵۰ 
میلیون تن افزایش 
هر  به  ام��ا  دهیم. 

ح��ال برنامه ما ه��م متأثر از سیاس��ت های کالن 
اقتصادی کشور است.

چه میزان از ارز صادرات محصوالت معدنی 
به کشور برگشت؟

س��رقینی در رابطه با بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات محص��والت معدن��ی خاطرنش��ان کرد: 
از هش��ت میلی��ارد دالر صادرات مع��دن و صنایع 
معدنی، س��ه تا چهار میلی��ارد دالر نیاز ارزی خود 
واحده��ای معدن��ی اس��ت و البته ب��ه دو میلیارد 
دالر نیز در س��امانه نیما دسترسی نداریم و صادر 
کنن��دگان به ط��رق دیگر ارز حاص��ل از صادرات 
خ��ود را عرضه می کنند. بنابراین حدود یک و نیم 
میلیارد دالر در س��امانه نیما عرضه خواهد شد که 
مخت��ص صادر کنندگان ف��والدی بوده و مس نیز 
ح��دود 4۰۰ میلیون دالر ارز حاصل از صادرات را 

در نیما عرضه می کند.
وی از تشکیل ستاد مقابله با تحریم در وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت خبر داد و گفت: به طور 
مرتب در جلسات این ستاد مسائل صنعتی و معدنی 

را بررسی کرده تا بتوانیم کار را مدیریت کنیم.
س��رقینی اظهار داش��ت: اگر معدنی مش��کل 
زیس��ت محیطی داشته باشد اجازه فعالیت نخواهد 
داشت و به همین دلیل است که با مصوبه شورای 
عالی مع��ادن، پروانه معادن در اس��تان تهران هر 
۵ س��ال یکب��ار تمدید خواهد ش��د ت��ا از فعالیت 
واحدهای آالینده جلوگیری شود. ما هم به عنوان 
وزارت صنعت، کاماًل از تصمیم شورای عالی معادن 

دفاع خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

آخرین وضعیت بازگشت ارز صادراتی معدنی ها

درپی نبود نظارت؛
وشی در نان همچنان ادامه دارد کم فر

کم فروشی و گران فروشی برخی واحدهای  کــش نانوای��ی ب��ه بهانه هایی همچ��ون افزودن خـط 
کنجد، سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.

میانه س��ال 96 بود که اخب��اری در زمینه افزایش قیمت 
نان منتشر شد و قرار بر آن بود تا از ابتدای آذرماه قیمت نان 
در حدود 1۵ درص��د افزایش یابد و این اتفاق رخ داد اما عمر 
نرخ های جدید تنها چند روز بود و دوباره قیمت های رس��می 
کاهش یافت و همچنان پابرجاس��ت؛ اما نکت��ه قابل تأمل در 
این زمینه آن اس��ت که هر چند وقت یک بار به بهانه استفاده 
از افزودنی هایی همچون کنجد، س��بوس و سبزی، قیمت نان 

اندکی سفارشی محاسبه می شود!
عالوه ب��ر آن هر چند وقت یک بار به بهان��ه ای وزن چانه و 
کیفیت خمیر و پخت نان کاهش یابد به گونه ای که در یک سال 
اخیر شاهد بودیم که به صورت هماهنگ از سوی برخی واحدهای 

نانوایی، کیفیت پخت نان و وزن چانه آن آب رفته است.
برخی از نانوایی ها در چند سال اخیر به روش های خاصی 
روی آورده ان��د. از این روش ها می توان ب��ه کاهش وزن چانه، 
کاهش کیفیت خمیر نان، اجبار مش��تری ب��ه خرید نان های 

سفارشی و عرضه نان تنها به روش سفارشی اشاره کرد.
در چند وقت اخیر دیده شده که در برخی مناطق کیفیت 
نان به خصوص نان های سنگک کاهش یافته و میزان سوختگی 

نان ه��ا افزایش یافته یا قس��مت هایی از نان خمیر می ماند که 
این موارد به دلیل کاهش کیفیت خمیر و پخت نان اس��ت. از 
س��وی دیگر برخی واحدهای آزاد پز در ماه های گذش��ته تنها 
محصوالت سفارشی که هزینه بیشتری برای مشتری به همراه 
دارد را عرضه می کنند که البته ناگفته نماند کیفیت پخت این 

دست نان ها هم بعضاً آنچنان تعریفی ندارد.
تمام این مسائل در حالی رخ می دهد که سازمان های نظارتی 
همچون سازمان های صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، 
سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان خروجی نس��بت به بازرسی و نظارت بر فعالیت 

نانوایی ها در این چند ماه ارائه نکرده اند.  ایسنا


