
اقتصادی

تجار: بعد از برجام 
شرکت های بزرگ با ما کار نمی کنند! 

شرکت فرودگاه های ایران:

پابرجایی تحریم  ها مانع جذب سرمایه گذار خارجی شده است

پیش بینی یک اقتصاددان از 
وضعیت بازار ارز درنیمه دوم سال 

آمارهای بانک مرکزی نشان داد

عقب ماندگی ۱۰ هزار میلیاردی 
وصول مالیات

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۸ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۶

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/243/000سکه تمام طرح جدید
1/217/000سکه تمام طرح قدیم

643/000نیم سکه
354/000ربع سکه

250/000گرمی
122/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3/905دالر
4/700یورو
5/290پوند

1/157لیر ترکیه
1/071درهم امارات

رئیس مرکز اصالح نــژاد و بهبود تولیدات 
دامــی وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کرد: 
می گویند ۷۰ درصد هزینه فرآورده لبنی مربوط 
به شیر است، ولی شیری که حداقل کیلویی 2 
هزار و 5۰۰ تومان فروخته می شود را از دامدار 

هزار و 25۰ تومان می خرند.
محمدرضــا مالصالحی در گفت وگو با فارس، در 
مورد عرضه شیرخام در بورس کاال، خاطر نشان کرد: 
یکی از مشکالت تولیدکنندگان شیرخام و دامداران 
تا به حال این بوده است که تعداد تولیدکننده بسیار 
و تعداد خریدار محدود و مشخص است، تا حدی که 
کارخانجات به راحتــی با البی یکدیگر می توانند بر 

بازار مسلط شوند.
وی عرضه شیرخام در بورس کاال را محل خوبی 
برای شفاف سازی معامالت به ویژه در بخش کشاورزی 
دانست و افزود: طبق فرآیند پیش از این دامدار روزانه 
شیر خود را تحویل کارخانجات می دهد و فقط رسید 
میزان شیر و درصد چربی آن را دریافت می کند، بدون 
آنکه بداند شیر خود را به چه قیمتی فروخته است و 
2/5 تا 3 ماه بعد که پول خود را دریافت می کند، تازه 

رئیس مرکز اصالح  نژاد وزارت کشاورزی مطرح کرد

قیمت شیر پاستوریزه ۲ برابر شیر خام

مشــخص می شود که قیمت آن روز شیر چقدر بوده 
است. رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی 
به مزیت های عرضه شــیر در بورس کاال  اشاره کرد و 
گفت: بــه عنوان مثال خریداران از قبل مقدار نیاز و 
زمان عرضه را اطالع دارند و دامدار نیز می داند که چه 

میزان شیر را با چه قیمتی به فروش رسانده است .
مالصالحی اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی شیر 
دامــدار را به صورت خرید توافقی و باالتر از میانگین 

قیمت بــازار می خرد و با توجه بــه آنکه پیش بینی 
می کنیم، امســال 500 هزار تــن افزایش تولید در 
شیر خام داریم این روش هم می تواند بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر 
و لبنیات در جامعه عنوان کرد:  تولید امسال شیر خام 
به بیش از 10 میلیون تن می رســد و تا پایان برنامه 
ششم به رقم 12 میلیون تن خواهیم رسید که بازار 
80 میلیونی خودمان بهترین بازار مصرف است، چرا 

که سرانه مطلوب مصرف لبنیات باید 165 کیلوگرم 
باشد که ما 50 تا 60 درصد از آن عقب هستیم.

رئیس مرکز اصالح نــژاد و بهبود تولیدات دامی 
گفت:  ســهم بری عوامل واسط در زنجیره شیر زیاد 
است، چرا که دامدار شیرخام با 3/2 درصد چربی را 
کیلویی هزار و 250 تومان تحویل کارخانه می دهد، 
ولی ما باید همین شــیر را با چربی 2 درصد 2 هزار 
و 600 تومان تــا 3 هزار تومان بخریم، یعنی رقمی 
معادل دو برابر قیمت اولیه شیر و این در حالی است 
که دامدار می گوید رقم بسیار ناچیز به من می رسد.

مالصالحــی افزود: در عین حــال می گویند 70 
درصد هزینه فرآورده لبنی مربوط به شیر خام است، 
یعنــی باید از هر بطری شــیر هزار و 700 تومان به 
دامدار برســد که نمی رسد و در کنار آن کارخانجات 
هم مدعی هستند که پولی نصیب ما نمی شود و همه 

هزینه ها مربوط به واسطه ها و بخش توزیع است. 
وی افزود: ما باید راهکارهای تولید برای صادرات 
را در سال های آتی مدنظر قرار دهیم، چرا که صادرات 
کمکی برای ادامه تولید در کشور محسوب می شود 
و در 5 ماهه امســال 500 هزار تن لبنیات از کشور 

صادر شده است.

مســئول روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران گفت؛ این سازمان برای توسعه 
زیرساخت های هوایی خود از ژانویه 2۰16 یعنی 
زمان اجرای توافق هسته ای تاکنون نتوانسته  است 
هیچ توافقی را با شرکت های خارجی منعقد کند.

به گزارش فارس، خبرگزاری ترند با نقل این خبر از 
مسئول روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، نوشت: پاسخ یداهلل آقایی صائم به این پرسش که 
چه توافق هایی با ســرمایه گذاران خارجی منعقد شده 
اســت، منفی بود؛ آقایی به خبرگزاری ترند گفت تنها 

مذاکرات برگزار شده است.
بر اســاس این گزارش شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران مسئول تضمین امنیت فعالیت ها، مدیریت، 
تعمیر و توسعه فرودگاه ها، سیستم های ناوبری هوایی و 
مدیریت ترافیک هوایی در ایران اســت. به همین دلیل 
این مقام ایرانی معتقد اســت که این کشــور به جذب 

سرمایه گذاری برای برطرف کردن محدوده گسترده ای 
از نگرانی ها نظیر احداث فرودگاه ها و پایانه های جدید و 
توسعه سیستم های کنترل ترافیک هوایی نیازمند است.

سیستم هوایی ایران تحت تاثیر تحریم های بین المللی 
قرار گرفت که قرار بود با اجرای توافق هســته ای پایان 
یابد، با این حال یک ســری از تحریم های آمریکا هنوز 
پابرجاســت که مانــع از انجام تراکنش ها بــا ایران به 
دالر می شــود و تحریم های جدید آمریکا و همچنین 
تحریم های پس از اجرای توافق هسته ای، شرکت های 

خارجی را از نزدیک شدن به ایران باز می دارند.
در حال حاضر ایران در نظر دارد تا فرودگاه مهرآباد، 
امام خمینی، تبریز، مشهد، اصفهان، کرمان و شیراز را 
بیشتر از طریق سرمایه گذاری خارجی توسعه دهد. برای 

این منظور، به 3 میلیارد دالر نیاز است.
تعداد گردشگران خارجی که از ایران در سال مالی 
گذشته دیدار کرده اند، بیش از 30 درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش یافته است که نشان می دهد ایران یکی 
از مقاصد مسافرتی برجســته در جهان بوده است. در 
میان 20 ســایت ثبت شده در فهرست جهانی هریتیج 
یونسکو، از ایران بارها به عنوان مقصد مسافرتی بسیار 
مورد بازدید قرار گرفته، نام برده شــده است. ایران در 
نظر دارد تا سال 2025 ســاالنه 20 میلیون گردشگر 
جذب کند و بخش گردشــگری خود را به 30 میلیارد 

دالر توسعه دهد.
گفتنی اســت پابرجا ماندن مشــکالت پسابرجام 
به زیرســاخت های صنعت هوایی منحصر نمی شود و 
خرید هواپیماهای نو هم به مشــکل برخورده اســت. 
دولت یازدهم قبل از امضای توافق برجام وعده داد که 
تحریم ها برداشته شده و سرمایه های خارجی به کشور 
سرازیر خواهد شد. در ادامه برای موفق جلوه دادن توافق 
صورت گرفته، امتیازات بسیار جزئی به ایران داده شد 
کــه البته آن هم با پرداخت هزینه آن از ســوی ایران 

صورت گرفت. یکی از این »دســتاوردهای حداقلی« یا 
همان »شیرینی آدامسی« معروف، آمدن چند هواپیمای 
خارجی به کشور بود. اما در همان زمان منتقدان دلسوز 
پیش بینی کردند که این روند ادامه نخواهد یافت و امروز 
عاقبت آن وعده ها و نتیجه آن پیش بینی ها عیان گردیده 
است. نه تنها بر اساس گفته های مسئول روابط عمومی 
شرکت فرودگاه های کشور، پابرجایی تحریم  ها مانع جذب 
سرمایه گذار خارجی فرودگاه ها پس از توافق هسته ای 
شده است، که آمریکا همان شیرینی آدامسی را هم پس 
گرفته و ضمن افزایش چندباره تحریم ها، فروش هواپیما 
به ایران را هم ممنوع اعالم کرده اســت. حتی مدیران 
وزارت راه که پیش از این برای هواپیماهای وارداتی جشن 
می گرفتند، به بروز مشکل در ورود هواپیماها اذعان کرده 
و می گویند، از مقامات پنج کشور اروپایی خواسته ایم به 
دولت آمریکا فشار بیاورند تا مجوزهای الزم برای ورود 
هواپیما و قطعات مورد نیاز آنها را به ایران صادر کنند!

نماینده ســابق مجلس اظهار کرد: دولت 
در مورد یارانه ها بنا به دالیلی هرگز قانون را 
اجرایی نکرده اســت چرا که طبق قانون 3۰ 
درصد از یارانه هــا باید برای حمایت از تولید 
اختصاص پیدا کند اما یک درصد نیز به تولید 

اختصاص پیدا نکرد.
موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با تسنیم، با انتقاد 
از رویکردی که اکنون در بین برخی مسئولین وجود 
دارد که به جای توجه به مصالح کشور به مصالح خود 
نــگاه می کنند و به همین جهــت زیر بار طرح های 
اساســی و الزم برای اقتصاد کشور نمی روند گفت: 
نمونه اش قانون هدفمند سازی یارانه ها که نیاز کشور 
این است بخشی از آن به تولید اختصاص پیدا کند 
و الزمه آن حذف برخی از افرادی اســت که درآمد 
باالیی دارند اما به جهت نگاه پوپولیستی که در این 
زمینه در بین دولتمردان وجود دارد این اقدام هیچگاه 
عملیاتی نشد همانگونه که وزیر دولت یازدهم نیز به 

چنین مطلبی اعتراف کرد.

وی افــزود: وقتی مدنظر دولتی بیش از اینکه به 
مصالح کشــور باشد به فکر جلب نظر افکار عمومی 
باشــد در عمل نمی تواند کارهای اقتصادی بزرگ و 

تاریخی انجام دهد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه برخی از مشکالت ایجاد شده برای اقتصاد کشور 
نشأت گرفته از عدم اجرای قانون است گفت: به عنوان 
نمونه دولت در مورد یارانه ها بنا به دالیلی هرگز قانون 
را اجرایی نکرده است چرا که طبق قانون 30 درصد 
از یارانه ها باید برای حمایت از تولید اختصاص پیدا 
کند اما یک درصد نیز به تولید اختصاص پیدا نکرد.

ثروتی با بیان اینکه وزیر اقتصاد یازدهم به لحاظ 
تئوری بسیار قوی اما به لحاظ عملیاتی ضعیف بود 
گفت: بعد از یکسال از وزارت از آقای طیب نیا در مورد 
علت اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه ها پرسیدم 
که در پاسخ گفت برخی فشارها مانع عملیاتی شدن 

آن می شود.
از ســوی دیگر پرداخــت یارانه بــه گروه های 

جامعه،  ثروتمند 
که  است  معضلی 
استمرار آن باعث 
تحمیل خساراتی 
جــدی به اقتصاد 
کشور خواهد شد.

گــزارش  به 
باشگاه خبرنگاران 
جوان، هدفمندی 
یارانه هــا از نمونه 

طرح های اقتصادی است که متأسفانه در فرآیند اجرا 
آن چنانکه باید اصولی و هوشــمندانه اجرایی نشد و 
با وجود تاکید لحاظ شــده در احکام بودجه ساالنه، 
مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان و دهک های پردرآمد 
کشور متأسفانه همچنان پرداخت یارانه به این طیف 
استمرار دارد. البته در ماه های گذشته بخشی از این 
افراد و گروه ها از دایره مشموالن دریافت یارانه حذف 
شده اند، اما برخی کارشناسان معتقدند، سیر و روند 

عملیاتی شدن این مهم منطقی، سازنده و موثر نیست.
حسین کاویانی، کارشناس اقتصادی با  اشاره به 
ناتمام ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و روند ُکند 
تخصیص و تأمین بودجه عمرانی مورد نیاز طرح های 
مذکور، بیان کرد: طبق گزارش های منتشر شده، در 
صورت حذف کامل دهک های ثروتمند و پردرآمد از 
لیست یارانه بگیران، حدود 12 هزار میلیارد تومان 
بار مالی تحمیلی به دولت کاهش می یابد و این عدد 
و رقم تا حد قابل توجهی در شرایط فعلی اقتصادی 
کشــور، راهگشای بسیاری از مشــکالت اقتصادی 

خواهد بود.
امید آن می رود در نیمه دوم امسال، دولت با اتخاذ 
تدابیر مؤثر و الزم، نسبت به حذف دهک های پردرآمد 
جامعه اقدام کند و در چنین شــرایطی، می توان از 
محل حذف یارانه مذکور، حمایت های هرچه بیشتری 
را برای افراد و گروه های نیازمند لحاظ و به موازات آن 
در پیگیری و اجرای پروژه های عمرانی نیز به توفیقات 

هرچه بیشتری نائل شد.

موسی الرضا ثروتی:

دولت قانون یارانه ها را هرگز اجرا نکرده است

ایجاد  ادعای  آمار  در شرایطی که مرکز 
یک میلیون شغل طی سه ماه نخست امسال را 
کرده و روحانی نیز وعده ایجاد 95۰ هزار شغل در 
سال را داده بود، وزیر کار اعالم کرد در بهترین 
حالت، رشد اقتصادی )فعلی( می تواند 4۰۰ هزار 

شغل ایجاد کند.
هنوز مدت زیادی از اعالم ایجاد حدود یک میلیون 
شغل )آن هم تنها در طول سه ماه( توسط مرکز آمار 
نگذشته بود که کارشناسان نسبت به صحت این رقم 
واکنش نشــان دادند. دولت روحانی که در تبلیغات 
انتخاباتی خود اعالم کرده بود سالیانه 950 هزار شغل 
ایجاد خواهد کرد، در طول سه ماه به تمام هدف خود 
رســید و توانست باز هم یک عملکرد نجومی از خود 

به جا بگذارد. 
با این حال حسن روحانی، در شهریور ماه جاری در 
دیدار اعضای هیئت دولــت دوازدهم با رهبر معظم 
انقالب اسالمی در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم 
و برنامه ها و اهداف دولت دوازدهم، مجددا تاکید کرد: 
»هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بیکاری است 
و تالش می کنیم ســاالنه بیش از 900 هزار شــغل 

ایجاد شود.«
اما این آمار رفته رفته از سوی دولت های یازدهم و 
دوازدهم آب رفت و وزیر کار طی اظهاراتی در مراسم 

آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال 
96 و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری که در 
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: »در بهترین 
حالت، رشد اقتصادی )فعلی( می تواند 400 هزار شغل 
ایجاد کند و بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری 
داریم؛ با پیگیری های دکتر روحانی برنامه رشد فراگیر با 
برنامه اشتغال خصلت ضدفقر در دولت ارائه شده است.«

سخنان ربیعی از چند جهت قابل تامل است، یکی 

اینکه با توجه به توان جذب بیکاران در اقتصاد کشور 
که طبق گفته وی سالیانه 400 هزار نفر است، چگونه 
مرکز آمار اعالم می کند تنها در ســه ماه یک میلیون 
شغل ایجاد شده و اینکه اگر واقعیت اقتصاد کشور این 
چنین است، چطور از ســوی دولت روحانی در زمان 

انتخابات وعده اشتغال 950 هزار نفری داده شد؟ 
متاسفانه موضوع اشــتغال در این دولت به شکل 
بی ســابقه ای سیاسی شده و مشخص نیست که کدام 

آمار دقت کافی را داشــته و یا از آسیب های سیاسی 
کاری در امان مانده است. 

در حال حاضر نیز جای این پرســش خود نمایی 
می کند که چرا وقتی در شرایط فعلی تنها 400 هزار 
شغل می توان ایجاد کرد، وعده ایجاد حدود یک میلیون 

شغل در سال توسط روحانی داده می شود؟ 
به گزارش راه دانا، باید توجه داشــت که اشتغال؛ 
همان کلیدواژه ای است که دولت یازدهم و دوازدهم 
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری تاکید ویژه ای بر  
آن داشت و بخش اعظمی از مانورهای تبلیغاتی خود 
را بر محور اشتغالزایی و چرخش سانتریفیوژها همزمان 
با چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت مردم متمرکز کرده 
بود و نگاه ویژه ای در زمان انتخابات به آن داشته است.

گفتنی است، نرخ بیکاری در دولت یازدهم از 10/4 
درصــد به صورت مداوم افزایش یافت و نهایتا در بهار 
سال جاری به رقم 12/6 درصد رسید، رقمی که رکورد 
پنج سال اخیر را شکسته بود و از بدتر شدن وضعیت 

بیکاری در دولت حسن روحانی حکایت می کرد. 
 طبق آمار صندوق بین المللی پول نیز رتبه ایران 
در زمینه بیکاری از 29 به 18ســقوط کرد تا در این 
دولت هم شــاهد بدتر شدن 11 پله ای ایران در رتبه 
بیکاری باشیم و هم به جمع 20 کشوری که بیکاری 

باالیی دارند بپیوندیم. 

رئیس کل جدید گمرک از ساماندهی واردات در 
رویه ته لنجی، ملوانی و کوله بری خبر داد.

فرود عسگری در تشریح برنامه های خود برای گمرک 
کشــور گفت: یکی از اولویت های گمرک توسعه سامانه 
جامع گمرکی در رویه های ته لنجی و ملوانی، بازارچه ای 

و مسافری به ویژه در مناطق آزاد خواهد بود.
وی گفت: رویه ورود موقت به تازگی به سامانه جامع 
گمرکی پیوســته و تالش داریم، تا بخش استرداد را هم 

به زودی الکترونیکی کنیم.
رئیس کل گمرک ایران برنامه دیگر گمرک را تجهیز 
تعداد بیشتری از گمرکات به دستگاه های کنترلی ایکس 
کامیونــی بیان کرد و گفت: برنامــه تجهیز گمرکات به 
دســتگاه های کنترلی ایکس کامیونی باسرعت بیشتری 

انجام خواهد شد.

عســگری همچنین تسهیل و توســعه تجارت و به 
ویژه صادرات غیرنفتــی و ترانزیت را از دیگر برنامه های 
مهم گمرک ایران بیان کرد و گفت: تعامل و همکاری با 
تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه های صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی به شکل بهتر و کارآمدتری انجام خواهد 
شد و توســعه صادرات غیرنفتی و ترانزیت در چارچوب 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی بدون کمک و همدلی و 

همفکری بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
وی با  اشــاره به مصوبات دولت در مورد ســاماندهی 
مبادالت بازارچــه ای و کوله بــری و همچنین ملوانی و 
ته لنجی از اجرایی شــدن این مصوبــات و ابالغ آنها به 

گمرکات خبر داد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه با ارائه گزارشــی به 
بررســی وضعیت گمرک ایران پرداخت و تصریح کرد: 

هم اکنون گمرک ایران در 15 کنوانســیون بین المللی 
عضویت دارد که هر کدام الزامات خاصی دارند. همچنین 
بیشترین تعداد رویه های گمرکی را در دنیا گمرک ایران 
دارد به نحوی که مورد مشابه رویه ته لنجی یا کوله بری را 

در هیچ کجای دنیا نمی توان پیدا کرد.
عســگری در ادامه گفت: گمرک ایران مامور وصول 
24 نوع عوارض و اعمال 64 نوع معافیت گمرکی اســت 
که وجود ایــن مقررات کار گمرک را پیچیده تر می کند. 
همچنین در تمامی مراکز استان ها و نقاط صفر مرزی و 
31 بازارچه مرزی مستقر هستیم و باید در 22 منطقه آزاد 
و ویژه اقتصادی هم اعمال مقررات کنیم و این در حالی 
اســت که بزرگترین منطقه آزاد دنیا با 573 هزار هکتار 
تحت عنوان منطقه آزاد ماکو در کشــورمان قرار دارد و 
در نمونه ای دیگر وسعت منطقه آزاد ارس هم 53 هزار 

هکتار است.وی ادامه داد: با اقداماتی که در گمرک انجام 
شد در کشف انواع مخدر در میان گمرکات دنیا اول شدیم 
و رتبه دوم را در بخش مبارزه با تخلفات و قاچاق ســایر 

کاالها کسب کردیم.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: حدود 24 سازمان 
در فرآیند صدور مجوز برای واردات کاال دخیل هستند و 
یکی از نقاط قوت سامانه جامع گمرکی این بود که همه 
در قالب پنجره واحد تجــارت فرامرزی گرد هم آمدند و 

صدور مجوز همه آنها الکترونیکی شد.
وی گفــت: امروز می توان به طور دقیق اعالم کرد که 
صدور مجوز و اخذ نظر کارشناســی دستگاه های اجرایی 
برای ورود یک کاال به کشــور چه مــدت زمانی در چه 
ســازمانی زمان می برد و یا فرآیند کار در کدام دستگاه 

متوقف شده است.

یادبود
یادبود 

شادروان  درگذشت  سالگرد  سی و یکمین 
سیدخلیل موسوی نوکنده 
بزرگ خاندان موسوی )پدر بزرگوار( 

را گرامی می داریم.
سیدکاظم موسوی و فرزندان

رئیس کل جدید گمرک وعده داد

ساماندهی واردات ته لنجی و کوله بری

تحقق درآمد مالیاتی چهار ماهه امسال 1۰ هزار میلیارد تومان از رقم 
مصوب عقب ماند، تا پیامد شفاف نشدن وصولی ها براساس اطالعات 

حساب های بانکی باز هم خودنمایی کند. 
براساس آمارهای جدید بانک مرکزی که مربوط به تیرماه سال جاری می 
باشــد، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال معادل 29 هزار و 690 
میلیارد تومان بوده که نســبت به میزان مصوب شــده، یعنی 39 هزار و 560 

میلیارد تومان، حدود 10 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد. 
به عبارت دیگر میزان مالیات گرفته شده در این چهار ماه 10 هزار میلیارد 

تومان کمتر از میزانی است که طبق قانون بودجه باید گرفته می شد.  
جزئیات این آمار نشــان می دهد حدود شــش هزار و 500 میلیارد از 10 
هزار میلیارد تومان کمبودی که رخ داده به دلیل وصول نشــدن مالیات های 
غیر مستقیم )یعنی مالیات بر واردات و مالیات کاال ها و خدمات( بوده است، به 
عبارت دیگر، سهم مالیات های مستقیم که شامل بر اشخاص حقوقی، درآمد و 

ثروت می باشد، سهم کمتری در این عدم تحقق دارد. 
به گزارش فارس، براســاس این اطالعات، در بخش مالیات های مستقیم، 
اشــخاص حقوقی 9800 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که با کاهش 
9/1 درصدی روبه رو بوده و مالیات بر درآمد نیز با رقم پنج هزار و 350 میلیارد 

تومان، رشد 6/8 درصدی داشته است. 
گفتنی است، مالیات بر درآمد، شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، بخش 
خصوصی و شاغل، مستغالت می شود. مالیات بر ثروت نیز درآمد 840 میلیارد 
تومانی را ثبت کرده و در کل، جمع مالیات های مستقیم در این چهار ماه 15 هزار 
و 980 میلیارد تومان بوده که با تنزل 3/8 درصدی اش، نشان می دهد نسبت 
به سال گذشته، رقم کمتری دست دولت را گرفته است.در بخش مالیات های 
غیرمستقیم نیز، سهم مالیات بر واردات دو هزار و 520 میلیارد تومان با رشد 
18/4 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، همچنین وصولی 
بخش مالیات بر کاال و خدمات 11 هزار و 190 میلیارد تومان بوده که 2/2 رشد 
نشان می دهد. گفتنی است این بخش شامل مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، 
مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر از مرزها، مالیات فروش سیگار، 

حمل و انتقال اتومبیل، شماره گذاری خودرو و سایر می شود. 
در مجمــوع، جمع این مالیات ها طــی این مدت 13 هزار و 710 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به رقم مصوب، بیش از شش هزار میلیارد تومان با عدم 
تحقق روبه رو است. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماهه امسال 
هفت هزار و 970 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 
درصد رشــد دارد. همچنین از محل فروش سیگار 170 میلیارد تومان درآمد 

مالیاتی کسب شده که نسبت به سال قبل آن 17/9 درصد رشد کرده است.
عقب ماندگی 10 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی زنگ هشــداری برای 
مســئوالن نســبت به اهتمام ویژه برای شفاف سازی و اســتفاده از ابزارها و 

مکانیزم های قانونی در جهت وصول مالیات دولت و بیت المال است. 
قرار بود برای بررسی اظهارنامه های عملکرد مالیات های سال 95 از جزئیات 
اطالعات حســاب های بانکی 40 بانک و مؤسسه طبق ماده 169 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم استفاده شود که به نظر می رسد، تاکنون سازمان مالیاتی 
از این موضوع بهره مند نشده است و باز هم پروژه مالیات ستانی با شعار وصول 
مالیات عادالنه و شفاف با کارشکنی ها و مالحظات گوناگون شکست خورده است. 

معاون توســعه کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: در حال 
حاضر اکثر کشورها به سمت تجارت منطقه ای در حال حرکت هستند 
و در اکثر کنفرانس های جهانی از تبعات منفی جهانی شدن می گویند. 

به گزارش فارس، محمدرضا مودودی در نشست خبری خود پیرامون موضوع 
صادرات، اظهار داشت: در امر صادرات ایران کشور جوانی است و حدود 20 سال 

است که در زمینه صادرات غیرنفتی فعالیت می کند. 
وی افزود: در 20 ســال اخیر دو هزار درصد صادرات افزایش یافته و در 15 
سال گذشته نزدیک هزار درصد صادرات کشور رشد داشته است و دلیل آن هم 
ورود کاالهای پتروشیمی به سبد صادراتی کاالهای ما بوده و در کنار آن دو بازار 

مهم صادراتی عراق و افغانستان هم به بازارهای صادراتی سابق ما اضافه شد.
معاون توسعه کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: واقعیت این است 
که بخش خصوصی ما در زمینه تولید و صادرات به نســبت دولت توسعه نیافته 
اســت بطوریکه آمارهای دقیقی موجود است از صادرکنندگان نمونه که حتی 
حجم ثبت نشــان تجاری آن ها در خارج از کشــور زیر 30 درصد اســت و این 

موضوع باعث تأسف است. 
به گفته مودودی، در سال 95 تعداد شرکت هایی که بیش از 10 میلیون دالر 
صادرات داشته اند زیر 350 شرکت بوده است، در حالی که در دنیا شرکت هایی 

وجود دارند که ارقام صادرات آنها میلیارد دالری است. 
وی ادامه داد: ظرفیت های ما در طول سال ها براساس نیاز داخل، شهر، استان و 
کشور بوده است و بنابراین نمی توان با چنین شرایطی به دنبال توسعه صادرات بود. 
معاون توسعه کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه باید نگاه 
خودمان را عوض کنیم، بیان کرد: برای رســیدن به هدف 100 میلیارد دالری 
صــادرات نیاز به برنامه های جدید داریم و باید از بازارهای بالقوه به بهترین نحو 

استفاده کرد و فرصت ها را از دست نداد.
مودودی اضافه کرد: در حال حاضر اکثر کشورها به سمت تجارت منطقه ای 
در حال حرکت اســت و در اکثر کنفرانس هــای جهانی از تبعات منفی جهانی 

شدن می گویند.
وی افزود: در حال حاضر هم کشــورها به این ســمت حرکت می کنند که 
صادرکننده باشند، بنابراین ترجیح می دهند قراردادهای دو جانبه و چند جانبه 

منعقد کنند.
توسعه صادرات با اقتصاد تورمی ممکن نیست

در همین راستا، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجــارت گفت: اقتصاد تحت تورم اجازه انعقاد قراردادهای بلند مدت صادراتی را 
به صادرکنندگان که یکی از نیازهای اساســی توسعه صادرات است، نمی دهد.

میرهادی ســیدی نیز در همین نشســت، با بیان اینکه توسعه صادرات، توسعه 
یک کل است و این کل باید با بازار تطبیق یابد، گفت: حجم تولیدات ما در حال 
حاضر متناسب با ســفارش های جهانی نیست و تولیدات ما در حد تأمین نیاز، 

شهر، استان و نهایتا کشور بوده است. 
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی با بیان اینکه عدم تطابق میزان 
تولیدات ما با نیازهای جهانی و کشورهای مثل روسیه مانع به دست آوردن بازار 
روســیه شد، گفت: برای تجارت با این کشــور و امثال این کشور الزم است که 

قراردادهای بلند مدت برای تأمین کاال منعقد شود.
وی افزود: همچنین در طول یک قرارداد بلند مدت باید کاالی مورد نیاز این 
کشورها را به قیمت ثابت به آنها عرضه کرد که در حال حاضر هیچ صادرکننده ای 
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور قادر نیست که برای یک مدت یک 

ساله کاالی صادراتی خود را به قیمت ثابت عرضه کند. 
ســیدی اظهار داشت: اقتصاد تحت تورم اجازه انعقاد قراردادهای بلند مدت 
صادراتی را به صادرکنندگان نمی دهد و همین موضوعات باعث می شود که نتوانیم 

در صادرات آن چنانکه باید موفق باشیم.

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد:

نارضایتی اکثر کشورهای دنیا
 از جهانی شدن تجارت

سهولت در نقل و انتقال ارزی یکی از دستاوردهای اعالمی دولتی ها 
در برجام بود، ولی تجار با گذشــت دو سال از برجام اذعان دارند که 
برجام ترسی در دل شــرکت های بزرگ ایجاد کرد که دیگر حاضر به 

شراکت با ما نیستند.
به گزارش تســنیم، قبــل از برجام همــواره دولتمردان به ویژه شــخص 
رئیس جمهور تأکید می کردند اگر بتوانیم با غرب به توافق برسیم تمام مشکالت 
کشــور حل می شود و حتی آب خوردن ما هم به آن وابسته است. ولی دو سال 
گذشــت و طبق اذعان رئیس کل بانک مرکزی دستاورد برجام برای کشورمان 

»تقریبا هیچ« بود. 
هر چند سهولت در نقل و انتقال ارز به عنوان دستاورد برجامی دولت اعالم 
می شد ولی طی دو سالی که از برجام گذشت گره ای از این مشکل برای فعاالن 
اقتصادی باز نشد و کماکان صرافی ها هستند که به نقل و انتقال ارز می پردازند.
در مصاحبه ها و گزارش های دریافتی از بازاری ها درباره وضعیت کســب و 
کارشــان بعد از برجام همواره  تجار و فعــاالن اقتصادی تأکید می کنند برجام 

برایشان بهتر که نشده حتی بدتر هم شده است! 
تجار از عدم برقراری نقل و انتقال ارز از طریق بانک ها گله دارند و می گویند 
باز خدا پدر صراف ها را بیامرزد که کارمان را راه می اندازند؛  هرچند که دلشان 
در معامله با صراف ها قرص نیست و می گویند اطمینان نداریم که صرافی ای که 
پولمان را به او داده ایم فردا هست یا نه ولی چاره ای هم جز اعتماد به آنها نداریم. 
یکی از این فعاالن که در حوزه فناوری مشــغول است، از بدشدن وضعیت 
کسب و کارشان بعد از برجام می گوید و تأکید دارد: قبل از برجام با شرکت های 
بزرگ به راحتی کار می کردیم ولی برجام ترسی در دل این شرکت ها ایجاد کرد 

که دیگر حاضر به شراکت با ما نیستند.
وی از عدم برقراری روابط بانکی با شــرکای خارجی گله کرده و می گوید: 
می گفتند با برجام به راحتی می توانیم پول را بین ایران و خارج از طریق نظام بانکی 
جابه جا کنیم ولی در این مدت حواله پول فقط از طریق صرافی ها انجام می شود.

یکی دیگر از فعاالن بازار ارز می گوید: در زمان برجام می گفتند هر کســی 
می تواند یک حساب ارزی داشته باشد تا از طریق آن حساب امور نقل و انتقال 
و... را شــخصاٌ انجام دهد ولی در واقعیت این خبر وعده ای بیش نبود.وی البته 
ایــن را هم گفت که در بانک ها حواله های بانکی به صورت محدود برای برخی 
شــرکت ها و ارگان های خاص انجام می شود ولی برای تجار و کسبه ای که قصد 

معامالت ارزان تر را دارند این امکان مهیا نیست و باید سراغ صرافی ها بروند.
البتــه ضعــف نقل و انتقال ارز بعد از برجام طبق ســایر مــوارد مربوط به 
بدعهدی های غرب اســت چراکه همچنان برای تجارت با اروپا با وجود برقراری 
روابط محدود کارگزاری بانکی، نارسایی هایی وجود دارد.هرچند علت اصلی آنهم، 
ممکن نبودن نقل و انتقال دالری به واســطه تحریم یوترن )U-Turn( است. هر 
چنــد در این خصوص گروهی معتقدند که تیم مذاکره کننده در جریان تنظیم 
متن برجام به این موضوع توجه الزم را نداشــته و گروه دیگر معتقدند به دلیل 
مخاطره ای که رفع تحریم یوترن می توانست به همراه داشته باشد، این موضوع 

به طور مستقیم در متن برجام قید نشد.
ولی ریشه اصلی این مشکالت هر چه هم باشد باز هم نمی تواند عملکرد ضعیف 
دولت و بانک مرکزی را در این زمینه توجیه کند چراکه انتظار سهولت در برقراری 
روابط بعد از برجام را دولت در بین مردم و فعاالن حوزه تجارت ایجاد کرده بود.
رئیس جمهور در جمع مردم خمین با بیان اینکه امروز بانک  مرکزی و سایر 
بانک هــای ایرانی ارتباط خوبی با دنیا دارند، گفته بود: »تجارت ما با دنیا رو به 

رونق است و کارخانه های ما یکی پس از دیگری از رکود خارج می شود.«
حســن روحانی همچنین با اشاره به اینکه در سایه برجام همه کشتی ها در 
بندرعباس پهلو می گیرند افزود: هر حواله بانکی در زمان گذشته به وسیله صراف ها 
و دالالن حدود 10 تا 20 درصد خرج انتقال داشــت و از جیب مردم می رفت 
درحالی که اکنون بانک  مرکزی و سایر بانک های ایرانی ارتباط خوبی با دنیا دارند 

و دیگر آن 20 درصد از جیب مردم به جیب دالالن نمی رود.
اما دفاع رئیس جمهور و اعضای دولت از برجام و دســتاوردهای نداشته آن 
در حوزه نقل و انتقال ارزی درحالی انجام می شود که تقریبا تمام صادرکنندگان 
در حوزه های مختلف به عدم رابطه با شرکای خارجی شان از طریق نظام بانکی 
اذعان داشــته و در همین راستا، سیدمصطفی موسوی خزانه دار انجمن صادر 
کنندگان نمونه هم در خصوص موانع نقل و انتقاالت وجوه ارزی در سیســتم 
بانکی گفت: تجار ناچارند برای نقل و انتقال وجوه ارزی ابتدا ارز خود را به امارات 
متحده عربی)دوبی( و سپس به مالزی و از مالزی به سایر کشورهای هدف حواله 

کنند که این امر مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.

یک اقتصاددان پیش بینی کرد به دلیل عدم تحقق گشایش های ارزی 
دالر در نیمه دوم امسال گران می شود.

مرتضی بکی در گفت  وگو با فارس درخصوص بازار ارز داخلی گفت: آنچه که 
در بازار داخلی نرخ پایه را تغییر می دهد، بســتگی به پیش بینی ها و چشــم انداز 

اقتصاد ایران دارد. 
این اقتصاددان با بیان اینکه چند عامل در این زمینه تاثیرگذار است، گفت: 
یکی از عوامل موثر ورود و خروج ارز اســت که البته بخش عمده آن ارز دولتی 
است چرا که بخش عمده درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی به دست می  آید.وی ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های مهم، میزان دسترسی 
به منابع ارزی است که بر نرخ ارز اثرگذار است. از عوامل موثر دیگر گشایش هایی 
است که در زمینه تجاری و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به وجود می آید.

بکی تصریح کرد: اگر اطالعات و اخبار مبنی بر این باشد که گشایش هایی در 
حال انجام است و بازرگانان دسترسی مناسبی به ارز دارند و سطح روابط کارگزاری 
بانک های ایرانی با بانک های خارجی افزایش یافته است به طور طبیعی بهای ریال 
نسبت به سایر ارزها از جمله دالر تقویت می شود اما از آن طرف انتظارات تورمی که 
ناشی از سیاست های اقتصادی دولت وجود دارد عامل رشددهنده بهای دالر است. 
وی با بیان اینکه اگر فعاالن اقتصادی انتظار داشته باشند عرضه پول در آینده 
افزایش یابد ارزش ریال در برابر دالر تضعیف می شود، اظهارداشت: اما در ماه های 
اخیر مقوله دیگری وارد شده است که قطعاً در تغییرات بازار اثر دارد. خبرهایی که 
در خصوص انعقاد قرارداد تأمین مالی خارجی با کشورهای کره، چین و کشورهای 
اروپایی منتشــر شده اســت اخبار مثبتی است که می تواند تقویت ریال در برابر 
دالر و سایر ارزها را در پی داشته باشد.بکی با بیان اینکه مجموعه سیاست های 
اقتصادی دولت این انتظار را در فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است که تورم تا یک 
سال آینده 5 تا 6 درصد افزایش می یابد، گفت: به همین دلیل انتظار از حرکت 
نرخ ارز به سمت افزایش است. بنابراین یک تغییری در نسبت برابری دالر و ریال 
داشــته باشیم اما اینکه اثر این متغیر با چه میزان می تواند با گشایش های ارزی 

خنثی شود به روند اجرای آن بستگی دارد. 
وی افزود: نظر شــخصی بنده این اســت که در 6 ماه دوم سال جاری قطعاً 
یک افزایش در نرخ ارز داریم و به نظر می رسد تضعیف 20 درصدی نرخ ریال در 
برابر دالر تا شهریور ماه سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش بینی های 
صورت گرفته از گشــایش های ارزی در قالب فاینانس و ریفاینانس و متغیرهای 
دیگری که موجب تضعیف ارزش دالر شود محقق شود که در آن صورت رشد نرخ 
دالر را کاهش می دهد.وی درباره تک نرخی شدن ارزهم گفت:باید در نظر داشته 
باشیم که دولت تازه شروع به کار کرده و سیاست های بودجه ای سال آینده هنوز 
مشخص نشده است. قطعاً جهت گیری بودجه ای دولت تأثیر بسیار زیادی بر اجرا 
و عدم اجرای یکسان سازی نرخ ارز دارد.این اقتصاددان گفت: نتایجی را که بانک 
مرکزی پیش بینی می کند و انتظار دارد متناسب با آن برنامه ریزی انجام دهد، در 
چارچوب بودجه سالیانه قرار می گیرد، بنابراین بعید است بانک مرکزی تا پایان 

سال جاری بتواند ارز را به سمت تک نرخی هدایت کند. 

مرکز آمار: در ۳ ماه یک میلیون شغل ایجاد کردیم
وزیر کار: ساالنه حداکثر 4۰۰ هزار شغل ایجاد می شود !


