
تحوالت چشمگیر در صنعت نمایشگاهی
توسعه  و  ملى  توليد  رونق  در  نمايشگاهى  صنعت 
كسب وكارهاى هر كشور، توانست��ه با روحيه جهادى 
و با برنامه ريزى، سازماندهى و نظارت دقيق و با هدف 
كمك به رونق توليد در سال جارى تحوالت مثبت 
بزند. رقم  نمايشگاهى  صنعت  در  را  توجهى  قابل 

ب��ه گزارش روابط عموم��ى و امور بين الملل شركت 
سهام��ى نمايشگاههاى بين الملل��ى ج.ا.ايران، دكتر 
ج��م عزتى معاون ام��ور نمايشگاهى شركت سهامى 
نمايشگاهه��اى بين المللى ج.ا.اي��ران گفت: شركت 
سهامى نمايشگاه هاى بين المللى با توجه به منويات 
و  داخلى  توليد  از  حمايت  در  رهبرى  معظم  مقام 
در  اهتمام جدى  بر  مبنى  وزارت  عالى  مقام  تأكيد 
اهميت  به  نظر  امعان  با  و  مهم  اين  نمودن  اجرايى 
توسعه  و  ملى  توليد  رونق  در  نمايشگاهى  صنعت 
كسب وكارهاى هر كشور، توانست��ه با روحيه جهادى 
و با برنامه ريزى، سازماندهى و نظارت دقيق و با هدف 
كمك به رونق توليد در سال جارى تحوالت مثبت 
قابل توجهى را در صنعت نمايشگاهى رقم بزند.وى 
اف��زود: در سال جارى تقويم نمايشگاهى اين شركت 
به  است  كرده  پيدا  تخصصى شدن سوق  به سمت 
نحوى كه امسال تعداد رويدادهاى نمايشگاهى از ٧٥ 
عنوان در سال ١٣٩٧ به ١٠٣ عنوان در سال ١٣٩٨ 
با  نمايشگاه هاى داخلى  متراژ  و  پيدا كرده  افزايش 

افزايش چشمگيرى روبرو شده است.

گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط 
بانک پاسارگاد

بانك پاسارگاد ب��ا گشايش اعتبار اسن��ادى داخلى، 
و  تج��ارى  معام��ات  در  را  اعتم��اد  زنجي��ره ى 
اقتصادى كام��ل كرده است.به گزارش روابط عمومى 
بانك پاسارگ��اد، اعتب��ار اسنادى داخل��ى، يك ابزار 
بانکى كارآمد براى تسهيل مبادالت تجارى و نوعى 
شيوه ى پرداخت از طريق سيستم بانکى كشور است. 
در اي��ن روش بانك گشايش كننده بنا به درخواست 
متقاض��ى به صورت قطع��ى و برگشت ناپذير متعهد 
مي شود كه در قبال تحويل كاال يا ارائه ى خدمت از 
سوى ذي نفع به متقاضى و ارائه ى اسناد آن به بانك 
تعيين شده، وج��ه آن كاال يا خدمات را در سررسيد 
توافق شده به ذي نفع پرداخت كند. پرداخت وجه به 
شرطى صورت خواهد گرفت كه ذي نفع به تعهدات 
خود عم��ل كرده باشد.ب��ر اساس اين خب��ر، بانك 
پاسارگاد ب��ا ارائه ى خدمات گشايش اعتبار اسنادى 
داخل��ى، ضمن اعتمادسازى مي��ان طرفين قرارداد، 
كليه ى شرايط الزم براى انجام معامله بدون ريسك 
را فراهم مى كند.  خريداران با استفاده از اين خدمات 
مى توانند از مزايايى نظير تأمين كاال يا مواد اوليه با 
حداقل نقدينگ��ى، دريافت اعتبار با كارمزد كمتر از 
تسهيات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجراى 

كامل تعهدات توسط ايشان برخوردار شوند.

چهلمین مرحله قرعه کشی حسابهای 
قرض الحسنه پس انداز بانک ملی 

 مراسم اه��داى جوايز چهلمين مرحله قرعه كشى 
حساب هاى ق��رض الحسنه پس ان��داز بانك ملى 
اي��ران با حضور منتخب��ى از برندگان اين مرحله از 
قرع��ه كشى و نيز تعدادى از اعضاى هيات مديره و 

مديران ارشد بانك ملى ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عموم��ى بانك ملى ايران، در اين 
مراسم عضو هيات مدي��ره بانك با تقدير از سپرده 
گذاران حساب هاى قرض الحسنه كه اجر معنوى و 
ثواب اخروى را بر منافع مادى ترجيح داده اند، گفت: 
بانك ملى ايران از محل سپرده هاى قرض الحسنه 
نياز نيازمندان واقعى را در محروم ترين نقاط كشور 
برطرف مى كند.برات كريمى با بيان اينکه مدرسه 
سازى، آزادسازى زندانيان جرائم غير عمد، احداث 
بيمارستان و پرداخت تسهيات ازدواج تنها بخشى 
از مصارف منابع ق��رض الحسنه است، گفت: بانك 
ملى اي��ران در طول ٩١ سال فعاليت خود خدمات 
گست��رده اى به كشور ارائه ك��رده و همواره حامى 
همه م��ردم ايران بوده است.وى ب��ا اشاره به اينکه 
بسي��ارى از حادثه ديدگان ناش��ى از سيل زلزله و 
باياى طبيعى از حمايتهاى مادى بانك ملى ايران 
برخوردار شده اند، گفت: مشتريان، مالك اين بانك 
هستند و سپ��رده گذاران ق��رض الحسنه نيز حق 

بزرگى به گردن همه ما دارند.

اخبار

تعدادى از معترضان به عدم دريافت يارانه معيشتى، پس 
از اعت��راض با آمار و ارق��ام عجيب و غير واقعى از ميزان 
درآمد و برداشت در حساب هايشان روبرو مى شوند كه 

واقعيت ندارد.
همزمان با افزايش قيمت و س��هميه بندى بنزين، دولت 
تصمي��م گرفت مابه ازاى مبلغ افزاي��ش قيمت بنزين را 
به حس��اب سرپرس��تان خانوارهاى مش��مول واريز كند. 
در راس��تاى اين تصمي��م مبلغ حمايت معيش��تى براى 
خانواره��اى يکنفره ٥٥ ه��زار تومان، ب��راى خانوارهاى 
دونفره ١٠٣ هزار تومان، خانوارهاى س��هنفره ١٣٨ هزار 
تومان، خانوارهاى چهارنفره ١٧2 هزار تومان و خانوارهاى 

پنجنفره و بيشتر 2٠٥ هزار تومان در نظر گرفته شد.
 اولين دوره اين كمك معيشتى اوايل آذر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واريز شد، اما تعداد زيادى از كارگران 
و اقش��ار حقوق بگير و كم درآم��د موفق به دريافت اين 
بس��ته حمايتى نش��دند، و گايه هايى داشتند.  افزايش 
گايه مندى هاى مردم نش��ان دهنده خطاى اين طرح 
دولت بود و همين مس��ئله باعث شد كه ستاد شناسايى 
مشموالن بس��ته حمايتى معيشتى دولت در وزارت كار 

س��از و كارى براى اعتراض نس��بت به عدم واريز بس��ته 
حمايتى تعريف كند تا افرادى كه اين بس��ته را دريافت 
نکرده اند، بتوانند به دولت اعتراض خود را اعام كنند.

براى اين منظورسرپرس��تان خانوارى كه بس��ته حمايت 
معيش��تى دولت به حسابشان واريز نشده بود، ميبايست 
Hemayat. براى ثبت درخواست رس��يدگى به سايت

mcls.gov.ir  مراجع��ه مى كردن��د.  حدود يك ماه از 
ثبت درخواست معترضان گذشت و اكنون بعد از گذشت 
يك ماه دومين دور از يارانه معيش��تى ش��ب گذشته به 

حساب سرپرستان خانوار واريز شد.
 اما اكنون آمار و ارقام عجيبى براى تعدادى از معترضان كه 
يارانه معيشتى دريافت نکرده بودند در »نمايش شناسنامه 
اقتصادى خانوار« به چشم مى خورد. براى مثال فردى كه 
ميزان حقوق ماهيانه وى حدود 2 ميليون تومان ذكر شده 
از گ��ردش مالى باالى ٧٠٠ ميليون تومان در س��ال خبر 
داده ش��ده و به اين علت از يارانه معيش��تى محروم شده 
اس��ت. اين فرد در تماس با تسنيم گفت به عمرش ٧٠٠ 
ميليون تومان گردش مالى نداش��ته چه برسد اين كه در 

يك سال چنين گردشى داشته باشد. تسنیم 

بررسی ها نشان داد؛
آمار و ارقام غیر واقعی از درآمد معترضان به یارانه معیشتی 

سال گذشته با صرف 4 هزار ميليارد تومان براى واردات 
گوش��ت و تزريق ارز 42٠٠ تومانى قيمت كاهش نيافت 
و دو برابر ش��د ولى امس��ال با رشد توليد دام در استانها 
قيمت گوش��ت تقريبا متعادل شده و 4٠ درصد كاهش 

يافته است.
قيمت گوش��ت قرمز در هفتههاى گذشته روند كاهشى 
به خود گرفته و امروز در بازار تهران هر كيلوگرم گوشت 
مخلوط گوس��اله 6١ هزار و ٥٠٠ تومان به فروش ميرود 
ك��ه تنها دلي��ل اين كاه��ش، افزايش تولي��د داخل در 

ماههاى گذشته بوده نه واردات.
قيمت گوش��ت س��ال گذش��ته به رغم تامين ارز 42٠٠ 
تومانى و صرف 4 هزار ميليارد تومان براى واردات گوشت 
از كيلوي��ى 4٥ هزار تومان به ١2٠ ه��زار تومان افزايش 
يافت و اما امس��ال با اتکا به توليدداخلى كه در اس��تانها 
وجود دارد قيمت گوشت تقريبا متعادل شده است و اين 
هش��دار جدى براى مسئوالن اس��ت كه به جاى دوختن 
نگاهها به واردات حمايتشان را از توليد كنندگان داخلى 

بيشترى كنند و نقايص توليد آنها را برطرف كنند.
آنط��ور كه مس��ؤوالن و اتحاديههاى گوش��ت ميگويند؛ 

توليد گوش��ت قرمز در استانهاى كشور به حدى افزايش 
يافته كه دامداريها از دامهاى س��بك و به ويژه س��نگين 
انباشته ش��ده است. آنها همچنين هش��دار ميدهند كه 
تراكم بيش از اندازه دام در دامداريها براى دام خطرناک 
است و احتمال بروز و شيوع بيمارى وجود دارد، در اين 

صورت دامها تلف شده و دامداران متضرر ميشوند. 
مرتضى رضايى معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى در 
نشس��ت خبرى سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزى، 
گفت: »انباشت دام در استانهاى كشور بسيار جدى است 
اگرچه اكنون بيمارى جدى ش��يوع نکرده اما اين تراكم 
زياد مى تواند موجب بروز بيمارى شود.« احمد مقدسى 
رئيس انجمن صنفى گاوداران كش��ور گفت: »هماكنون 
رقمى بالغ بر ٣6٠ هزار رأس دام س��بك و س��نگين در 
واحدهاى دامدارى انباشت شده كه به سبب نبود تقاضا 

دامداران با مشکات متعددى مواجه هستند.«
در اين زمينه اتحاديه هاى توليد پيش��نهاد كردهاند كه 
دولت مرزهاى صادرات را به روى گوش��ت قرمز باز كند 
ك��ه در اين صورت قيمت متعادل ش��ده و دامداران نيز 

ضرر نخواهند كرد.   فارس

پس از حذف ارزی 4200تومانی؛
گوشت قرمز 40 درصد ارزان شد

 بانک مرکزی 
گروگان »ارز 4200تومانی«

کسری درآمدهای ارزی دولت مشهود شد؛

گزارش

پيگي��رى  ازبانك مركزى نش��ان ميدهد اين بانك به دليل 
كاه��ش درآمدهاى ارزى دولت، ب��راى پرداخت ارز 42٠٠ 
تومانى بابت واردات كاالهاى اساسى، با مشکل مواجه شده 
و به همين دليل بخش��ى از ارز 42٠٠ تومانى را با خريد از 

سامانه نيما به قيمت ١١ هزار تومان، تامين ميکند.
سياست پرداخت ارز 42٠٠ تومانى همانطور كه در ابتداى 
تولدش به چالش��ى بزرگ براى كشور و اقتصاد تبديل شد 
و رانت بيس��ابقهاى براى واردكنن��دگان به وجود آورد، در 
س��ال ٩٨ هم چالش جديدى ب��راى دولت و بانك مركزى 

ايجاد كرده است.
در ابتداى اجراى سياس��ت تك نرخى ك��ردن ارز و بعد از 
گذش��ت دو ماه از اجراى سياس��ت ارز 42٠٠ تومانى ثبت 
س��فارش واردات ب��ه گفت��ه معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت بي��ش از 2٠٠ درص��د افزايش ياف��ت و تورهاى 
مسافرتى رايگان )به ازاى خريد ارز مسافر به قيمت 42٠٠ 

تومان( رونق شديدى گرفت. 
پ��س از آن دولت به مح��دود كردن پرداخ��ت ارز 42٠٠ 
تومان��ى به دو گروه كااليى اقدام ك��رد. هدف دولت از اين 
اقدام جلوگيرى از افزايش قيمت كاالهاى اساسى بود ولى 
دو مس��اله در اين ميان وجود داش��ت. اول، تعداد كاالهاى 
مش��مول و دوم، تاثير پرداخت اين ارز براى مصرف كننده 
نهايى. تعداد كاالهاى مشمول ارز 42٠٠ تومان بسيار زياد 

بود و از دايره كاالهاى اساسى خارج شده بود.
اي��ن سياس��ت دولت م��ورد انتق��اد كارشناس��ان و مراكز 
پژوهش��ى قرار گرفت. به عنوان مثال، مى توان به گزارش 
مركز پژوهش هاى مجلس با عنوان »بررسى اليحه بودجه 
س��ال ١٣٩٨ كل كش��ور 6١. ارزيابى نتايج اختصاص ارز با 
نرخ ترجيحى و پيشنهادهاى اصاحى« اشاره كرد. در اين 
گزارش با اش��اره به محقق نشدن هدف اصلى اين سياست 
مبنى بر ثبات قيمت كاالهاى اساس��ى و تاكيد بر ضرورت 
ح��ذف ارز 42٠٠ تومانى اين كاالها، آم��ده بود: »با فرض 
ح��ذف ارز ترجيح��ى و اختصاص ارز س��امانه نيما به اين 

كاالها، سطح عمومى قيمتها تا 6 درصد افزايش مييابد«.

روش پرهزینه دولت برای تامین ارز 4200 تومانی 
با وجود همه نقدها به پرداخت مستقيم ارز 42٠٠ تومانى 
ب��ه واردكنندگان ، دولت براى س��ال ٩٨ هم س��هميه ١4 
ميلي��ارد دالرى ب��راى ارز 42٠٠ تومان��ى در نظر گرفت. 
تعيين اين ميزان سهميه در حالى بود كه كل ارز پرداختى 
ب��راى واردات كاالهاى اساس��ى در س��ال ٩١ )دوره قبلى 
تحريمها( معادل ٧ ميليارد دالر بود و از طرف ديگر درآمد 

ارزى دول��ت با توجه ب��ه تحريم صادرات نفت به  ش��دت 
كاهش يافته بود. 

همين مس��اله موجب شد منابع ارزى دولت براى پرداخت 
ارز 42٠٠ تومانى نس��بت به نيازهاى تعيين ش��ده كاهش 
يابد. براساس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه كشور، كل 
درآمدهاى ارزى دولت در ٨ ماهه سال ٩٨ حدود 2٨ هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت كه از محل درآمدهاى ناش��ى از 
صادرات نفت و گاز تامين مى شود. در صورتى كه اين رقم 
را بر 42٠٠ تومان تقس��يم كنيم، حجم كل ارز به دس��ت 
آمده توس��ط دولت در ٨ ماهه امسال به بيش از 6 ميليارد 
و 6٥٠ ميليارد دالر ميرسد. اين در حالى است كه براساس 
اظهارات عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى، ميزان 
ارز پرداخت��ى ب��راى واردات در ٨ ماهه امس��ال حدود ١٠ 

ميليارد دالر بوده است. 
بنابراي��ن بانك مركزى ٣ ميلي��ارد و 4٥٠ ميليون دالر ارز 
غيردولت��ى براى واردات پرداخت كرده اس��ت. پيگيريهاى 
ما از بان��ك مركزى و مقامات آگاه بيانگر اين اس��ت بانك 
مرك��زى ب��راى اجراى مصوب��ه دولت و تامي��ن ارز 42٠٠ 
تومان��ى، اين نياز مازاد ب��ر ارز دولتى را با خريد ارز از بازار 

ثانويه يا همان نيما تامين ميکند. 
به عبارت ديگر، بانك مركزى در نيما ارز را به قيمت بيش 
از ١١ هزار تومان ميخرد و براى واردات كاالهاى اساسى به 
قيمت 42٠٠ تومان به واردكننده ميفروش��د و به ازاى هر 

دالر 6٨٠٠ تومان متحمل زيان ميشود. 

کسری درآمدهای ارزی دولت 
در همين زمينه مركز پژوهش��هاى مجلس شوراى اسامى 
در گزارشى با عنوان »بررسى اليحه بودجه سال ١٣٩٩ كل 
كش��ور، ٣. كليات بودجه )ويرايش اول(« هم به اين مساله 
اش��اره كرده اس��ت. در بخش��ى از اين گزارش آمده است: 
»ب��ا فرض فروش روزانه نفت به ميزان 6٠٠ هزار بش��که و 
سهم 2٠ درصد صندوق توسعه ملى، كل درآمد ارزى سهم 
دولت ح��دود ٩.٥ ميليارد دالر خواهد بود. لذا منابع ارزى 
كافى ب��راى اختصاص به واردات كاالهاى اساس��ى )١٠.٥ 
ميليارد دالر اعام ش��ده توس��ط دولت با نرخ دالر 42٠٠ 

تومان( وجود ندارد.
پيشبينى ميش��ود براى اجراى اين سياس��ت حمايتى نيز 
حدود ٨ هزار ميليارد تومان كسرى وجود داشته باشد )اين 
معضل در س��ال جارى نيز وجود داشته و احتماالً از محل 
ايجاد بدهى به بانك مركزى يا استفاده از ذخاير ارزى بانك 

مركزى در حال تأمين است(.«

یارانه 23 هزار میلیارد تومانی به واردکنندگان 
البت��ه در اين ميان با مصوبه ش��وراى هماهنگى اقتصادى 
سران قوا ٥ ميليارد و 6٠٠ ميليون دالر از حساب صندوق 
توس��عه ملى به بانك مركزى منتقل ش��ده است. براساس 
پيگيريهاى فارس از منابع آگاه، با توجه به شرايط تحريمى 
معموال بان��ك مركزى ارزهاى مرغوبتر را از دولت ميپذيرد 
و ارزهايى در اولويت تخصي��ص قرار ميگيرد كه مرغوب و 
قابل دس��ترس باش��ند. بنابراين بخش قابل توجهى از ارز 
باق��ى مانده در صندوق توس��عه ملى ك��ه در قالب مصوبه 
س��ران قوا به دولت داده و به مالکيت بانك مركزى درآمد 
جزء ارزهاى نامرغوب )مش��کات وص��ول، نقل و انتقال و 
جهان��روا نبودن( اس��ت كه فروش آن ب��راى بانك مركزى 

بسيار سخت ميکند.
در چني��ن ش��رايط بانك مرك��زى نميتواند ب��راى واردات 
كاالهاى اساس��ى از محل اين مصوب��ه، ارز تخصيص دهد. 
بنابراين آنچه كه بانك مركزى در ٨ ماهه امسال توانسته از 
محل خريد ارز از دولت و اختصاص آن به واردات كاالهاى 
اساسى به قيمت 42٠٠ تومان تنها همان 6 ميليارد و 6٥٠ 

ميليون دالر است.  
ب��ه اين ترتيب در صورتى كه رقم مابهالتفاوت ٣ ميليارد و 
4٥٠ ميليون دالر در ٨ ماهه اول امسال را در نظر بگيريم، 
بانك مركزى از ابتداى س��ال جارى ت��ا پايان آبان ماه 2٣ 
ه��زار و 46٠ ميليارد تومان بابت واردات كاالهاى اساس��ى 

يارانه پرداخت كرده است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، در ٨ ماهه 
امس��ال دولت حدود ٣٠ هزار ميليارد تومان منابع از محل 
استقراض از صندوق توسعه ملى در اختيار گرفته است. در 
صورت��ى كه بانك مركزى به دلي��ل نامرغوب بودن ارزهاى 
دريافتى ارز اين ارزها را نفروخته باشد، به ازاى هر دالر، ٨ 
هزار تومان به دولت پرداخت كرده و تا پايان سال اين عدد 

به 4٥ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 
در واق��ع در ٨ ماهه امسال ٣٠ ه��زار ميليارد تومان از اين 
محل و بي��ش از 2٣ هزار ميليارد تومان از محل خريد ارز 

در سامانه نيما به قيمت حدود ١١ هزار تومان و فروش آن 
به نرخ 42٠٠ تومان به واردكننده كاالهاى اساسى به پايه 

پولى كشور افزوده شده است.

تاثیر سیاست ارز در رشد پایه پولی
ب��ه گزارش ف��ارس، بانك مركزى كه ماههاس��ت آمارى از 
متغيره��اى پول��ى منتش��ر نميکن��د اما براس��اس آخرين 
آمارهاى به دس��ت آمده از گزارش سازمان برنامه و بودجه 
پايه پولى در پايان ش��هريور م��اه ٩٨ به ٣٠٠ هزار ميليارد 
تومان رس��يده كه نس��بت به اسفند ماه س��ال گذشته ٣4 
ه��زار و ٣١٠ ميلي��ارد تومان افزايش يافت��ه كه اين ميزان 
رش��د در ٧ سال گذش��ته بيسابقه اس��ت و به نظر ميرسد 
روند رشد شديد پايه پولى در ماههاى مهر و آبان هم ادامه 

پيدا كرده است. 
اين ميزان رشد پايه پولى در شرايطى بوده كه بدهى بانکها 
و موسس��ات اعتبارى در سال ٩٨ نسبت به سال قبل روند 

نزولى را طى كرده است.
بنابراين دولت با هدف كنترل قيمت كاالهاى اساس��ى ارز 
42٠٠ تومان��ى براى واردات اين كاالها پرداخت ميکند اما 
براى تامين بخشى از آن مجبور به چاپ پول و افزايش پايه 

پولى است كه اين اقدام خود موجب تورم ميشود.
يکى از اهداف اصلى پرداخت ارز 42٠٠ تومان كنترل نرخ 
تورم بود اما بس��يارى از اقتصاددانان بارها و بارها بر اشتباه 
بودن سياس��ت پرداخت ارز 42٠٠ تومان تاكيد كردند چرا 
ك��ه بخش عمده مابهالتفاوت قيم��ت ارز در فرايند واردات 
و توزيع به مصرف كننده نهايى نميرس��د و نفع ارز دولتى 
در اين فرايند خنثى ميش��ود. در اين شرايط ميتوان گفت 

سياست ارز 42٠٠ تومان به شکست كامل رسيده است.
پيش��نهادى كه پيش��تر توس��ط كارشناس��ان و نهادهاى 
پژوهشى ارائه شده اس��ت پرداخت يارانه كاالهاى اساسى 
در قال��ب كارت اعتب��ارى خري��د كاال ب��ود ك��ه البته اين 
پيش��نهادات قبل از اجراى سياس��ت افزايش قيمت بنزين 

به ٣٠٠٠ تومان مطرح ميشد.   فارس
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح کرد؛

گسترش مناطق آزاد خالف 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: 
گس��ترش عرصه جغرافياي��ى مناطق آزاد و 
ويژه، خاف سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى 

و آمايش سرزمينى است.
غامرضا مصباحى مقدم درباره مصوبات اخير 
مجلس مبنيبر گس��ترش مناط��ق آزاد و ويژه 

گف��ت: كاه��ش درآمدهاى ماليات��ى دولت، از 
مهمتري��ن پيامدهاى گس��ترش مناطق آزاد و 
ويژه است و در اينگونه مسائل، اصل ٧٥ قانون 
اساس��ى مبنا قرار ميگيرد. مطابق اين اصل از 
قانون اساس��ى نبايد درآمدهاى دولت كاهش 
پيدا كند،مگر اينکه مجل��س راه جبرانى براى 
آن پيشبينى كرده باش��د كه ظاهراً جايگزين 
درآمدى ه��م در ازاى برنامهريزى براى اعطاى 
اين معافيتها، لحاظ نشده است. وى در ادامه با 
اشاره به مغايرت ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد 
با سياس��تهاى كلى نظام تصريح كرد: اساس��اً 
گسترش مناطق آزاد و ويژه، خاف سياستهاى 

اباغى رهبر معظم انقاب اسامى است.
مصباح��ى مقدم گف��ت: رهنموده��اى بند١١ 
سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى بيانگر لزوم تنوع 
بخشيدن به فعاليتها و بهبود عملکرد مناطق آزاد 
و ويژه فعلى اس��ت. گسترش عرصه جغرافيايى 
مناطق آزاد و ويژه، خاف سياستهاى كلى اقتصاد 

مقاومتى و آمايش سرزمينى است.  فارس

بانک مرکزی اعالم کرد؛
رشد 28 درصدی نرخ اجاره مسکن 

در تهران  
بانك مرك��زى اعام كرد كه كرايه مس��کن 
در ش��هر تهران بيش از 2٨ درصد نسبت به 

پارسال بيشتر شده است.
طبق آنچه بانك مركزى اعام كرده اس��ت، 
شاخص كرايه مسکن اجارى در شهر تهران و 
در كل مناطق شهرى در آذر امسال نسبت به 
ماه مدت مش��ابه پارسال افزايش يافته است. 

براين اس��اس، كرايه مس��کن در شهر تهران 
بيش از 2٨ درصد در آذرماه امسال نسبت به 

مدت مشابه پارسال بيشتر شده است.
همچنين كرايه مسکن در كل مناطق شهرى 
كشور نسبت به پارس��ال بيش از ٣٠ درصد 
افزاي��ش را تجربه ك��رده اس��ت.البته اجاره 
بهاى مس��کن در تهران در مهر ماه امسال به 

باالترين ميزان رسيده بود.
 اين درحالى است كه مركز آمار مى گويد؛در 
فصل تابس��تان ١٣٩٨، شاخص قيمت اجاره 
بهاى واحدهاى مس��کونى در مناطق شهرى 
به عدد ١٥١.٩ رسيد كه نسبت به فصل قبل 
)١42.٠(، 6.٩ درصد افزايش داش��ته است.  
گزارش تحوالت بازار مس��کن شهر تهران در 
آذر ١٣٩٨ برگرفته از آمارهاى خام س��امانه 
ثب��ت معامات اماک و مس��تغات كش��ور 
است كه توس��ط اداره بررسيها و سياستهاى 
اقتصادى بانك مركزى تهيه و منتشر ميشود 

 ایسنا 

آمارها نشان داد؛
عراق اولین مقصد صادراتی شیرینی 

و شکالت ایران 
س��ال گذش��ته در مجم��وع ٧٨١ ميلي��ون 
دالر ش��يرينى، ش��کات و غات صادر شد 
و كش��ورهاى خريدار اين محصوالت عمدتا 

عراق، افغانستان و پاكستان بودند.
صادرات محصوالت عمده شيرينى و شکات 
و فرآوردههاى غات در ١2 ماهه س��ال ٩٧ 
به لحاظ ارزش ٧٨١ ميليون دالر و به لحاظ 

وزنى 6٧٣ هزار و ٥٠٠ تن بوده است. 
گفتنى اس��ت ص��ادرات محص��والت عمده 
ش��يرينى و ش��کات و فرآوردهه��اى غات 
در ١2 ماهه س��ال ٩6 به لحاظ ارزشى ٧6١ 
ميلي��ون دالر و به لحاظ وزنى ٩٣٥ هزار تن 
بوده كه مقايس��ه اي��ن ارقام نش��ان ميدهد 
ص��ادرات در اين بخش به لحاظ ارزش��ى در 
س��ال ٩٧ نسبت به س��ال ٩6 در مجموع ٣ 
درصد رش��د و به لح��اظ وزن��ى 2٨ درصد 

كاهش داشته است. 
عراق، افغانس��تان و پاكستان سه مقصد اول 
صادراتى نان ش��يرينى و ش��کات ايران در 
س��ال ٩٧ بودهان��د بطورى كه ع��راق 2٠١ 
ميليون دالر، افغانس��تان 6٣ ميليون دالر و 
پاكس��تان ٣2 ميلي��ون دالر از اين محصول 
را در س��ال گذش��ته وارد كرده و كشورهاى 
مقصد ص��ادرات عمدت��ا عراق، افغانس��تان، 
پاكستان، قطر، تركمنستان و امارات بودهاند.  

 گمرک ایران

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


