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صلح جهانی با مقاومت و ایستادگی 
صل��ح جهانی ب��ا مقاومت و ایس��تادگی در برابر نظام 
س��لطه و تفکر اس��تکباری و انقراض مستکبران مهیا 
خواهد شد. راهبردي الهي که ملت ایران با بهره گیري 
از آموزه های ج��اودان حضرت امام  خمیني)ره( و مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( آموخته است.
مل��ت ای��ران، علی رغ��م توطئه ه��ا و تحری��م های 
دولتم��ردان خبیث آمریکایی ام��روز مصمم تر و قوی 
ت��ر از ه��ر زم��ان در ح��ال حرکت به س��مت اهداف 
بلن��د و قله های س��عادت اس��ت و در صف مقدم این 
حرک��ت عظیم، جوان��ان قرار دارند. س��یزده آبان روز 
تجلي آزادگي، ش��جاعت و غیرت انق��اب ملت ایران 
اس��ت. تس��خیر النه ي جاسوس��ي در ای��ن روز که از 
ش��کوهمندترین روزهای تاریخ است، جهادي ابتدایي 
علیه استکبار جهاني بود. شعار مرگ بر آمریکا با عمل 
جوانان پرش��ور، قهرمان و مسلمان در تسخیر النه ی 
فساد و جاسوس��ی آمریکا گره خورد و حماسه آفرید.
بر همین اساس ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( 
ضمن دعوت از همه ي اقش��ار جامعه براي حضور در 
راهپیمایي این روز باش��کوه، همراه با ملت ایران فریاد 

مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهد داد.
 مرکز ارتباطات و اطالع رس�انی س�تاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره(

پرداخت تسهیالت بانک صادرات در 
حمایت از آسیب دیدگان سیل در لرستان

عضو هیئت مدی��ره بانک صادرات ای��ران گفت: بانک 
صادرات ایران از ابتدای س��ال تاکنون ١١٠ هزار فقره 
تس��هیات تکلیفی اعطا کرده که به بخش حمایت از 
آس��یب دیدگان سیل استان لرستان با محوریت بخش 
مسکن هزار میلیارد ریال تخصیص یافته و در فاز بعد 
پرداخت وام کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده 

که به سرعت به نتیجه خواهد رسید.
امیر یوس��فیان در آیین افتتاح ٢٨ پروژه  بازسازی شده 
مناطق س��یل زده لرستان )از محل کمک های همکاران 
شاغل و بازنشس��ته بانک صادرات( که با حضور معاون 
عمرانی اس��تاندار، مدیریت شعب و رؤسای حوزه بانک 
در استان لرستان، اعضای ستاد خیرین مدرسه ساز بانک 
صادرات ایران و س��ایر مقامات محلی برگزار ش��د، ابراز 
کرد: بانک صادرات ایران از ابتدای سال تاکنون مشتاقانه 
به اندازه کل منابع چندین س��اله یک بانک خصوصی، 
مصارف تکلیفی پرداخت کرده به نحوی که در این مدت 
١١٠ هزار فقره تسهیات تکلیفی در نقاط مختلف کشور 

به میزان ٩٠ هزار میلیارد ریال اعطا کرده است.
وی افزود: در استان لرستان همزمان با توجه به حمایت 
از آس��یب دیدگان از سیل س��ال ٩٨، توجه به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط نیز ادامه داشته است. در این بخش 
بانک صادرات ایران در اس��تان لرستان سه هزار و ١١٣ 
فقره تس��هیات به میزان سه هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال 
تخصیص داده است. همزمان در این استان دو هزار فقره 
وام ازدواج پرداخت شده که نشان می دهد سایر بخش های 
حمایتی  نیز از دید بانک صادرات ایران دورنمانده است.

عض��و هیئت مدیره بان��ک صادرات ایران گفت: توس��عه 
اقتصادی اس��تان لرستان در دس��تور کار مدیران بانک 
صادرات لرس��تان اس��ت که عموم م��ردم از مزایای آن 
بهره مند خواهند ش��د. ای��ن درحالی اس��ت که درصد 
س��پرده گذاران قرض الحسنه به دالیل مختلف در کشور 
کاهش یافته با این حال بانک صادرات ایران حمایت های 
خود را با وقفه مواجه نکرده به نحوی که نسبت مصارف 
قرض الحس��نه بانک صادرات ایران به منابع آن به ١١٠ 
درصد رسیده که این میزان در حالت عادی نباید از ٩٠ 
درصد فراتر برود. هموطنان آسیب دیده از سیل فروردین 
ماه طی ش��ش ماه اول س��ال جاری، بیش از ١٢ هزار و 
٦٥٥ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بیش از سه هزار و 
٥٦٥ میلیارد ریال از بانک صادرات ایران دریافت کرده اند 
که روند پرداخت تس��هیات به آس��یب دیدگان از سیل 

همچنان در شعب این بانک ادامه دارد.

توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی 
ش��هردار کانشهر تبریز با اشاره به خدمات بانک شهر 
به عاقمندان حوزه کتاب و کتابخوانی طی س��ال های 
اخیر ، گف��ت: حمایت از بزرگتری��ن رویداد فرهنگی 
در ش��مالغرب کش��ور، نش��ان دهنده توجه به حوزه 

مسئولیت اجتماعی از سوی این بانک است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
ایرج ش��هین باهر با بیان اینکه نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تبریز همواره ب��ه عنوان بزرگترین و پرمخاطب 
ترین نمایشگاه کتاب کشور بعد از نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران محس��وب می ش��ود،افزود: خوشبختانه 
نمایش��گاه امسال به همت تمامی دستگاه های متولی 
به بهتری��ن نحو ممکن برگزار ش��د. وی تصریح کرد: 
حضور بانک شهر در نمایشگاه های کتاب سطح کشور 
و ارائه خدمات به بازدیدکنن��دگان، از جمله اقدامات 
ارزنده فرهنگی این بانک است که در زمینه مسئولیت 
اجتماعی صورت می گیرد. ش��هردار کانش��هر تبریز 
همچنین نحوه ارائه خدمات به متقاضیان دریافت بن 
کت��اب از طریق تغییر در سیس��تم توزی��ع این بن ها 
را نمونه بارز تکری��م بازدیدکنندگان توصیف و افزود: 
این حرکت پس��ندیده ارج نهادن به جامعه فرهنگی و 

کتابخوان کشور است.

اخبار

قاچاق لوازم خانگی دست دوم با برچسب ۲۰۱۹
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه در نیمه اول سال ۴٠٠ میلیارد 
کشفیات قاچاق لوازم خانگی داشتیم، گفت:افراد کاالی لوازم خانگی دسته دوم 

را وارد می کنند و روی آن برچسب ٢٠١٩ می زنند.
حمیدرض��ا دهقانی نیا اظهار داش��ت: حجم قاچاق در ب��ازه زمانی خاص به آمار 

کل س��ال تعمیم داده می ش��ود که این روند از نظر بنده و کارشناسان این حوزه 
صحیح نیست.

وی افزود: قانونگذار، س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق را به عنوان مرجع رس��می بررسی و 
آمار قاچاق در کشور اعام کرده است؛ لذا اگر هر نهاد یا شخصیت حقیقی و حقوقی از 

روی دغدغه آماری اعام کند، قابل استناد نیست.
دهقانی نیا ادامه داد: طبق آمار رسمی در شش ماهه اول سال ٩٧ و ٩٨، دومین کشفیات 
ما در حوزه مبارزه با قاچاق به لوازم خانگی معطوف به ارزش آن بیش از ۴ هزار میلیارد 

و ٥٠٠ میلیون ریال بوده است.  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۹۰ درصد ارز صادرات ایران در جیب ۴ درصد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اش��اره به وجود ١٠ هزار صادرکننده 
رس��می در کشور گفت: ٩٠ درصد کل صادرات ایران توسط ۴٠٠ شرکت انجام 

می شود که ساالنه صادراتی بیش از ١٠ میلیون دالر دارند.
افروز بهرامی با اش��اره به تعداد ش��رکت های صادرکننده رسمی در کشور اظهار 

کرد: در حال حاضر ١٠ هزار صادرکننده رسمی در کشورمان ثبت شده است اما 
نکته قابل توجه آنجا اس��ت که از میان این تعداد، تنها یک ش��رکت در ایران وجود 

دارد که ساالنه صادراتی بیش از یک میلیارد دالر دارد.
مدیرعام��ل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: همچنین تعداد صادرکنندگانی که 
س��االنه بیش از ١٠٠ میلیون دالر صادرات دارند، ٨٠ ش��رکت اس��ت و ۴٠٠ شرکت در 

ایران وجود دارند که صادرات ساالنه ای بیش از ١٠ میلیون دالر دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: ٩٠ درصد صادرات کشور توسط صادرکنندگانی اتفاق می افتد که 

ساالنه صادراتی معادل ١٠ میلیون دالر و بیشتر دارند.  تسنیم 

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان مالیاتی، با بیان اینکه مجوزی از س��وی 
س��ازمان درخصوص بامانع بودن ترخیص واگنهای مترو بدون پرداخت مالیات 
ارزش افزوده صادر نش��ده گفت: درآمد ۴٠ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات 

ارزش افزوده در نیمه اول سال محقق شده است.
محمد مس��یحی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال ٩٨ بایستی ١٠٠ هزار 

میلیارد مالیات از محل ارزش افزوده و عوارض وصول ش��ود، گفت: بر این اس��اس در 
س��ال جاری بایس��تی نزدیک به ٧٠ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود و همچنین 

بایستی ٣٠ هزار میلیارد تومان نز عوارض دریافت شود.
وی گفت: در شش ماهه اول امسال حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات 

بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات ارزش افزوده، مالیات وصول شده است.
به گفته مس��یحی در سازمان مالیاتی، ٢٨ هزار میلیارد تومان از این ارقام مالیات و ١٢ 

هزار میلیارد تومان مابقی نیز عوارض بوده است.  مهر  

گزارش بانک مرکزی حاکی اس��ت در حال��ی که از ابتدای 
تابس��تان قیمت مس��کن روند ثبات یا حتی کاهشی در پی 
گرفته، اجاره بها با رشد بیشتری بر خانوارهای تهرانی فشار 

آورده است.
بر اس��اس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مس��کن در 
مه��ر ماه امس��ال، اجاره بها در این ماه نس��بت به مهر مال 
س��ال گذش��ته )مهر ٩٧( حدود ٣٥ درصد )٣۴.٨ درصد( 

افزایش داشته است.
علی رغم آنکه برخی کارشناس��ان معتقدند افزایش قیمت 
مس��کن، یکی از مؤلفه های افزایش اجاره بها محسوب می 
شود،  روند قیمت مس��کن از ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
روند نزولی در پی گرفته ولی سرعت رشد اجاره بها ناگهان 
از ش��یب متعادل خود خارج ش��ده و از ابت��دای خرداد ماه 
امس��ال ناگهان از ٢٠ درصد )نسبت به ماه مشابه سال قبل 
از آن( به ٣٥ درصد در مهر ماه امس��ال )نسبت به مهر ٩٧(

رسیده است.
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند دو گانگی 
رش��د قیمت مس��کن )خرید و فروش( و اج��اره بها در ماه 
های اخیر، دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه کاهش قیمت 
مس��کن به دلیل کاهش ش��دید معامات بوده و از آنجا که 
تعداد متقاضیان دریافت مس��کن کاهش نداشته، لذا تقاضا 
از شکل خرید و فروش به شکل رهن و اجاره تغییر فاز داده 
اس��ت که با توجه به انباش��ت تقاضا، اجاره بها نیز افزایش 
شدیدی یافته اس��ت. دوم آنکه علت عدم کاهش اجاره بها 
نس��بت به قیمت مس��کن می تواند به دلی��ل تأخیر زمانی 
اعم��ال این تغییرات از قیمت خری��د و فروش به نرخ رهن 
و اجاره باش��د که با یک بازه زمانی، با تأخیر این اتفاق رخ 
م��ی دهد. بنابرای��ن احتمال کاهش اجاره به��ا در ماه های 

آتی وجود دارد.
همچنی��ن گزارش مرکز آمار ایران از بازار اجاره بها در بهار 

امس��ال حاکی است در پایان بهار امسال نیز نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل )بهار ٩٧( فشار اجاره بها بر خانواده های 

تهرانی ٣٥ درصد بوده است.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس گ��زارش بانک مرکزی، 
اجاره بها در فروردین امس��ال نس��بت به فرودین ٩٧ رشد 
٢٠ درصدی داش��ته و در آخرین ماه بهار امس��ال نسبت به 
ماه مشابه در س��ال گذشته )خرداد ٩٧(، رشد اجاره بها به 

٢٥ درصد افزایش یافته است.
همچنی��ن مرکز آمار، میانگین پرداخت اجاره بها در ش��هر 
تهران برای واحدهای با متوس��ط متراژ ٨٠ متر و عمر بنای 
١۴ س��ال را ماهان��ه ۴٠ هزار تومان در ه��ر متر مربع با در 
نظر گرفتن س��ه درصد ودیعه مسکن عنوان کرده است. به 
عبارت دیگر، مس��تأجران واحدهای ٨٠ متری در تهران به 
طور متوس��ط ماهانه ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در فصل 

بهار اجاره پرداخت کرده اند.
 در صورتی که گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اجاره 
بها را ماک عمل قرار دهیم، نرخ رهن و اجاره در ابتدای پاییز 
امسال ٣٥ درصد رشد کرده است در حالی که در ماه مشابه 
س��ال قبل )مهر ٩٧( رشد این شاخص ١٥ درصد بوده است. 
از س��وی دیگر قیمت مس��کن در مهر ٩٧ رشد ٨٠ درصدی 
نسبت به مهر ٩٦ داشته اما در مهر امسال نسبت به مهر ماه 

سال گذشته، این افزایش حدود ۴٠ درصد بوده است.
خاطرنش��ان می شود، مازیار حسینی معاون سابق مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری خود 
در زمستان سال گذش��ته اعام کرده بود بررسی های این 
معاون��ت و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد تورم عمومی بر اجاره بها اثرگذار 
اس��ت و قیمت مسکن در تعیین اجاره بها تأثیری ندارد.این 
در حالی است که تورم عمومی نیز بر اساس اعام مرکز آمار 
ایران در ماه های گذشته روند نزولی داشته است.  مهر 

 گزارش بانک مرکزی نشان داد؛
رشد ۳۵درصدی خرج مستأجران

در حالی که مدتی اس��ت صحبت هایی مبنی بر اخذ مالیات 
از س��ود سهام و سود سپرده های بانکی مطرح شده، رؤسای 
نهادهای ناظر بازار پول و س��رمابه ای��ن موضوع را تکذیب 
کرده اند و یک کارش��ناس اقتصادی معتقد است با توجه به 
اینکه نرخ تورم از س��ود سپرده ها بیشتر است مردم مالیات 
تورم��ی باالی��ی را می پردازند و در چنین ش��رایطی مطرح 

کردن مالیات بر سود سپرده ها منطقی نیست.
چندی پیش صحبت هایی ش��د بر این اس��اس که سازمان 
ام��ور مالیاتی کش��ور و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در 
پیش نویس اصاح قانون مالیات های مستقیم درصدد اخذ 
مالیات از س��ود س��پرده بانکی و سود سهام بر آمده است و 
ای��ن موضوع بازتابی در میان س��رمایه گذاران در بازار های 
مالی داشت، اما عبدالناصر همتی - رییس کل بانک مرکزی 
- دو روز پی��ش رس��ما این ادع��ا را درباره مالیات از س��ود 

سپرده های بانکی از اساس تکذیب کرد.
شاپور محمدی  رئیس سازمان بورس  نیز در واکنش به این 
ادعا اعام کرد که زمزمه های مطرح ش��ده در خصوص وضع 
مالیات جدید بر سود سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 
واقعیت ندارد. محمدی تاکید کرده که بنا بر مذاکرات صورت 
گرفته با وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیچ گونه تغییری در 
مالیات سود سهام ش��رکت های بورسی و فرابورسی صورت 
نخواه��د گرفت. در صورتی هم که مقررات مالیاتی جدیدی 
وضع ش��ود، بنا به اعام وزیر، این مالیات باید در راس��تای 
حمایت از شرکت های بورسی کاهش یابد تا شفافیت مورد 

تشویق قرار گرفته و تولید و صادرات کشور تقویت شود.
رئیس سازمان بورس درباره وضع مالیات عایدی سرمایه نیز 
صراحتا گفته که این سازمان با وضع مالیات عایدی سرمایه 
مخالفت کرده و این موضوع را رس��ما به وزارت اقتصاد نیز 
اعام کرده اس��ت؛ به طوری که فرهاد دژپسند نیز بر عدم 

وضع چنین مالیاتی تاکید داشته است.

به گفته محمدی، جای هیچ گونه نگرانی درخصوص تغییر 
مقررات مالیاتی مرتبط با بازار س��رمایه نیست و در صورت 
تغییر، به گونه ای خواهد بود که بازار س��رمایه بیش از پیش 

مورد حمایت قرار گیرد.
در این زمینه غامرضا س��امی  کارشناس اقتصادی اظهار 
کرد: سود بانکی دس��توری است و در ایران بر خاف دیگر 
کش��ور دنیا توس��ط دولت تعیین می ش��ود به همین دلیل 
می تواند کمتر از نرخ تورم باش��د که همین االن هم هست. 
م��ردم همین االن هم مالیات س��نگینی می پردازند که آن 
مالیات، مالیات تورمی اس��ت. اگر تورم را حدود ۴٠ درصد 
فرض کنیم و س��ود بانکی ٢٠ درصد باشد مردم ٢٠ درصد 

مالیات تورمی می پردازند.
وی گفت: در ٣٠ سال اخیر فقط دو یا سه سال سود بانکی 
باالی نرخ تورم بود و در باقی س��ال ها، سود بانکی کمتر از 
نرخ تورم بوده اس��ت، در نتیجه دلیلی برای اینکه از س��ود 
س��پرده های بانکی مالیات گرفته شود وجود ندارد فکر هم 

نمی کنم که نظر جمع بر این باشد.
این کارش��ناس اقتصادی افزود: در حال حاضر سهم مالیات 
در درآمدهای دولت پایین اس��ت و باید برای آن جایگزینی 
پیدا شود، در نتیجه روی این فکر می کنند که آن جایگزین 
می تواند مالیات بر س��ود س��هام و مالیات بر س��ود سپرده 
ه��ای بانکی باش��د اما همانطور که گفته ش��د از آنجاکه ما 
در ایران به دلیل تورم زیاد س��ود واقعی برای س��پرده های 
بانکی نداریم از سود سپرده ها نمی توان مالیات گرفت ولی 

احتمال دارد که بر سود سهام مالیات گرفته شود.
وی گفت: س��ود عایدی بر س��رمایه چه در سهام چه روی 
ملک باشد در دنیا متداول است که در ایران مالیات بر ملک 
خیلی کم اس��ت و در س��هام به دالیلی که اشاره شد گرفته 
نمی ش��ود، البته و مالیات جزئی بر نقل و انتقال سهام باید 

پرداخت شود. ایسنا

با اعالم نظر متولیان بورس؛
اخذ مالیات از سود سهام  منتفی شد 

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران اعالم کرد؛

 افزایش مصرف سرانه مرغ 
در کشور  

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: مصرف 
س��رانه مرغ به دلیل افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی 

افزایش یافته و به حدود ٢٨ کیلوگرم رسیده است.
حبی��ب اس��داهلل نژاد ب��ا بیان اینک��ه در حال حاض��ر قیمت 
هرکیلوگرم مرغ زنده بین ٩٢٠٠ تا ٩٥٠٠ تومان است، گفت: 
قیم��ت هرکیلوگرم مرغ گ��رم نیز بین ١٣ ت��ا ١۴ هزارتومان 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه قیمت نس��بت به هفته گذشته 
افزایش جزئی داش��ته است، افزود: قیمت مرغ تقریبا به ثبات 
رسیده و هر از گاهی شاهد نوسانات جزئی در نرخ آن هستیم 

این درحالی اس��ت که طی س��الهای گذش��ته قیمت نوسانات 
شدیدی داشت.

ای��ن فعال بخش خصوصی ادامه داد: امس��ال با وجود افزایش 
چش��مگیر قیمت نهاده ها و گاهی کمبود آنها، با ثبات قیمت 
مرغ برای مصرف کننده مواجه هس��تیم چرا که تولید شرایط 

خوبی دارد و عرضه و تقاضا متعادل شده است.
اس��داهلل نژاد با بیان اینکه به دلی��ل افزایش قیمت محصوالت 

پروتئینی استقبال مردم از مرغ زیاد شده است، گفت: مصرف 
مرغ در جامعه زیاد ش��ده و مصرف سرانه این کاال نیز افزایش 

یافته است.
وی با اش��اره به اینکه س��رانه مصرف در س��الهای گذشته ٢٣ 
تا ٢۴ کیلو بود، افزود: امس��ال به نظر می رس��د مصرف سرانه 
کمتر از  ٢٨ کیلوگرم در س��ال برای هر فرد نباش��د و مصرف 

سرانه ۴ کیلوگرم افزایش یافته باشد.  مهر   

گزارش

چند صباحی است که »هر جا حرف از فساد به میآید؛ نام یک 
شرکت دولتی به چش��م می خورد« . هنوز جلسات دادگاهی 
ش��رکت دولتی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوش��ت قرمز 
کرده بود و با قیمت ارز آزاد نسبت به فروش آن در بازار اقدام 
ک��رده ب��ود به پایان نرس��یده که روز  روز گذش��ته اقدام یک 
شرکت دولتی در واردات انحصاری کره به تیتر یک خبرگزاری 
ها تبدیل ش��د. ش��رکتی از نبود نظارت کافی بهره گرفته و با 
اس��تفاده از ارز دولت��ی اقدام به واردات کره آن هم به ش��کل 

انحصاری کرده است. 

  داستان تکراری رانت 
داس��تان از این قرار بوده اس��ت که  درپی ح��ذف ارز ۴٢٠٠ 
تومان��ی واردات کره از خرداد ماه س��ال جاری،  یک ش��رکت 
خاص با واردات بیش از ٧٠ درصد کره دولتی کشور در کمتر 
از ٣ م��اه، انحصاری را به نفع خود ایجاد کرده و موجودی کره 

دولتی سایر کارخانه ها رو به اتمام است.
در اواخ��ر فروردین ماه س��ال جاری،  بع��د از اینکه تخصیص 
ارز ترجیحی ۴٢٠٠ تومانی برای واردات گوش��ت قرمز منتفی 
ش��د، طی نامه ای از س��وی دفتر برنامه ری��زی تأمین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت، در اواس��ط خ��رداد ماه )١٣ خرداد 
١٣٩٨(، چن��د قلم کاالی دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و 
کاغذ نیز از فهرس��ت اقام وارداتی مشمول ارز ۴٢٠٠ تومانی 

حذف شدند.
طبق این تصمیم، مقرر ش��د که دریافت ماب��ه التفاوت ارزی به 
ازای هر دالر ۴,٨٠٠ تومان از محموله های تأمین ارز ش��ده کره، 
حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ١٨ خرداد از گمرکات کش��ور 
ترخیص می شوند، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده تا 
قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز ۴,٢٠٠ تومان مشمول رصد، پایش 
و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴٢٠٠ تومانی 

است.
در همان زمان ها معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران اقدام  به جمع بندی آمار روزانه گمرک  می کند تا در 
کن��ار جبران کم کاری گمرک درارایه گ��زارش ماهانه ؛میزان 
مجموع واردات ٢ ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود. نکته 
جالب در اطاعات به دست آمده آن بود که در سه ماه ابتدایی 
س��ال جاری حدود ۴٢ هزار ت��ن کره به ارزش ٢٦٣ میلیون و 
٦٩٣ هزار دالر به کش��ور وارد ش��ده اس��ت، در حالی که کل 
واردات این محصول در س��ال گذش��ته حدود ٣٣ هزار تن به 

ارزش ٢١۴ میلیون و ٣٠ هزار دالر بوده است.
معمای این حجم واردات  به واسطه رانت اطاعاتی  و مشخص 
نش��دن اینکه این ش��رکت چطور توانس��ته با چنی��ن اقدامی  
رقبای خود را از دور خارج کند به یک طرف اما س��وی دیگر 

این داستان نامه ای است که   
ش��رکت های صنایع لبنی به برخی مسئوالن دولتی نوشتند و 
اعام کردند، ظرفیت کره وارد ش��ده توس��ط آنها با ارز ۴٢٠٠ 

تومانی رو به اتمام اس��ت اما یک شرکت که حجم زیادی کره 
با ارز دولتی وارد کرده حداقل تا پایان س��ال می تواند کره  را 
ب��ا قیمت ارزان در بازار توزیع کند که این به معنی آن اس��ت 
دیگر ش��رکت ها توان رقابت ب��رای حضور در بازار را نخواهند 
داش��ت و بازار حداقل به مدت یک سال در اختیار این شرکت 

خواهد بود.
 طبق اطاعات منتشر ش��ده ١٢شرکت تولید کننده فرآورده 
های لبنی با ارس��ال نامه ای مشترک به  مدرس خیابانی قائم 
مق��ام وزیر صمت، مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی و 
تابش ریاست س��ازمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این 
نکته را مطرح کردند که  با توجه به ٣٣ هزار تن حجم واردات 
کره در س��ال گذش��ته که ارزش آن بالغ بر ٢١۴ میلیون دالر 
بوده، تخصیص ٢٦٣ میلیون دالر، در ٣ ماه ابتدایی سال جاری 
برای ۴٢ هزار تن واردات و عدم تناس��ب تخصص مجوز و ارز 
۴٢٠٠٠ ریال��ی برای واردات در س��ال ١٣٩٨ موجب کاهش 
ش��دید موجودی ها و بعضا تعطیلی برخی از واحدها ش��ده به 
طوری که موجودی اکثر قریب به اتفاق واحدهای بسته  بندی 

کره تا ابتدای مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید.
به همین منظور واحدهای بسته بندی کره در جلسه برگزار شده 

در دفتر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران به دلیل برقراری 
ثبات و رقابت سالم و عدم تعطیلی واحدها پیشنهاد کردهاند تا  
با اصاح عاجل شرایط ایجاد شده با تخصیص ارز ۴٢٠٠٠ ریالی 
به نس��بت متعارف سال ١٣٩٧ به سایر واحدها و یا هر طریقی 
که امکان پذیر اس��ت ش��رایط رقابتی به بازار را بازگردانده تا از 
تطعیلی کارخانجات ت��ک محصولی که بیش از ده هزار نیروی 
کار مس��تقیم و غیرمس��تقیم در آنها اشتغال دارند جلوگیری و 
شرکت ها به حیات و ممات خود ادامه دهند که در نهایت ضمن 
رعایت عدالت، بازار لجام گسیخته فعلی شیر خام و چربی شیر 

کنترل شود.

پیدا کنید پرتقال فروش را 
 نکت��ه قابل تامی��ل دراین بین اما صحبت ه��ای دبیر انجمن 
صنایع لبنی است که اعام کرده است  اختصاص ١٩٩ میلیون 
دالر از ٢٦٣ میلی��ون دالر ارز دولتی برای واردات کره به یک 
ش��رکت خاص موجب تعطیلی س��ایر کارخانه ها شده ودراین 

بین انجمن دخالتی نداشته است. 
رضا باک��ری دبیر انجمن صنایع لبنی با طرح این مس��اله که 
واردات کره در س��ال گذش��ته آزاد بوده است و همه شرکتها 

می توانستند برای واردات این محصول اقدام کنند گفته است 
؛تخصیص ارز واردات کره برای همه شرکت های صنایع لبنی 
آزاد بوده اس��ت، برخی از ش��رکت ها در زم��ان اختصاص ارز 
۴٢٠٠ تومان��ی اقدام به ثبت س��فارش و واردات کرده اند اما 
برخی ش��رکت ها از این فرصت اس��تفاده نکرده اند و انجمن 

دخالتی در این امر نداشته است.
باکری مدعی ش��ده است که  این ش��رایط به صورت طبیعی 
و نتیجه عمل خود ش��رکت های صنایع لبنی اس��ت و کس��ی 
موجب تعطیلی این ش��رکت ها نشده اس��ت؛ در سال گذشته 
ب��ا توج��ه به اینکه کره چن��د مرتبه از گروه ی��ک به گروه دو 
رفت وبرگشت داشت برخی شرکت ها نتوانستند برای واردات 
تصمیم درس��تی بگیرند و نگران ضرر و زیان ناش��ی از واردات 

بودند و به اندازه کافی اقدام به واردات این محصول نکردند.
نکت��ه جالب و قابل تام��ل دیگر درصحبت ه��ای دبیرانجمن 
صنایع لبنی است که وی مدعی شده  تا پایان سال کره گران 
نمی ش��ود چراکه تا پایان امس��ال  ذخای��ری از محل واردات 
صورت گرفته ب��ا ارز ۴٢٠٠ تومانی وجود دارد و این محصول  
با نرخهای  قبل و هر کره ١٠٠ گرمی به قیمت ۴٥٠٠ تومان 

به فروش می رسد.

وقتی همه خواب بودند 
  آنچ��ه که از آن در ای��ن گزارش به عنوان رانت اطاعاتی یاد 
ش��ده  چند نکته قابل توجه و البته قابل تامل دارد که به نظر 
می رس��دبیش ازآنکه مردم نگران گرانی کره باشند باید زنگ 
خط��ری برای متولیان و ناظرانی باش��د که ب��ا وجود آنها این 
قبیل اقدامات و  سوئاستفاده صورت میگیرد و دست آخر اسم 

آن را بهره گیری از فرصت نام گذاری میکنند. 
شرکت یاد شده در حالی با استفاده از رانت اطاعاتی نسبت به 
واردات کره اقدام کرده که حجم کره وارداتی در ٣ ماهه ابتدایی 
س��ال به ۴٢ هزار تن کره کرده که در س��ال قبل از آن تنها ٣٣ 
هزار تن کره وارد کشور شده است و این به خوبی نشان می دهد 
که متولیان امر هیچ تمایلی بر بستن دروازه های وارداتی ندارند؛ 
حتی اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داشته باشیم و یا اینکه 

کمبود ارز و درآمد ارزی درکشور بیداد کند. 
  نکته قابل  تامل دیگر آن اس��ت که ناظرینی که در مصاحبه 
های مکرر خوداز نظارت تیزبین و دقیق خبر می دهند و مدام 
براین عبارت تاکیددارند که با متخلفین برخورد می شود ،چرا 
با وجود بروز چنیناطاعات و اخباری هیچ گونه  بازخواس��تی  
از ش��رکت  یاد ش��ده نکرده و  گزارشی را هم دراین خصوص 
اع��ام نکرده اند ک��ه در رویارویی با چنین پرسش��ی تنها دو 
گزینه باقی می ماند نخست آنکه  این شرکت ها  پیش چشم 
همی��ن ناظری��ن  اقدام ب��ه واردات کره کرده ان��د  و یا اینکه 
ناظرین مثل همیش��ه درخواب بودندک��ه این  حجم کرده آن 
هم از مبادی رسمی گمرک کشور وارد شده و میلیون میلیون 

ارز کشور به آن  اختصاص یافته است. 

خواب خرگوشی ناظرین 
سیاست روز واردات انحصاری کره با ارز دولتی را بررسی می کند؛


