راهکارهایجبرانکسریبودجه

گروه اقتصادی  -کورش شرفشــاهی:
آخرین ماههای دولت دوازدهم مصادف
با الیحه بودجه شــده است .بودجه ای
که از یک ســو دولت با خوش بینی به
برجام و تغییر دولت آمریکا بسیار امیدار
کننده نوشته و از ســوی دیگر مجلس
یازدهــم که همه چیز را ســیاه می بیند
و حتی حاضر نیســت نگاه خوش بینانه
به اقتصاد داشــته باشد ،این بودجه را به
باد انتقاد گرفته اســت .اما اشکال اصلی
اینجاســت که تنها به انتقاد بسنده می
شود و هیچ راهکار عملی برای حل این
بحران متصور نیست .آن بخشهایی هم
که بدنبال ارایه راهکار هستند ،دست در
جیب مردم می کنند و کســری بودجه
باید با جیب مردم تامین شــود .افزایش
مالیات ،فروش اوراق مشارکت ،دریافت
مالیات از تراکنــش های بانکی و دهها
پیشنهاد دیگر بیانگر آن است که بودجه
قفل شــده و هر کس از زاویه دید خود
به بودجه نگاه می کند .در این شــرایط
کمیســیون تلفیق مجلس برای جبران
کســری بودجه «حداقــل»  ۱۷۵هزار
میلیارد تومانی ســال آینده که منجر به
ایجــاد تورمی «حداقــل»  ۶۰درصدی
خواهــد شــد ،باید ســراغ اســتفاده از
راهکارهایی برود که در عین درآمدزایی
باال ،موجب تشــدید فشارهای اقتصادی
بر مردم نشود.
کسری بودجه چشمگیر
از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی،
اصــاح اساســی الیحه بودجه ســال
آینده و جبران کســری چشــمگیر آن،
محورهــای زیــادی دارد ولی دو محور
آن ،کلیدی بوده و حتما باید مورد توجه
اعضای کمیســیون تلفیق مجلس قرار
گیــرد .محور اول اصــاح بیش برآورد
عمدی منابع نفتی است .دولت در تنظیم
الیحه بودجه  ۱۴۰۰مشابه لوایح بودجه
ســال های  ۱۳۹۸و  ،۱۳۹۹منابع نفتی
را به صورت خیلــی خوش بینانه تنظیم
کــرده و عمال اگر مجلــس یازدهم هم
مثل مجلس دهم ،بــرای واقعی کردن
رقم مذکور در الیحه بودجه اقدام نکند،
کســری بودجه چشمگیری از این محل
ایجاد خواهد شــد و دولت مشابه امسال
و پارسال ،این کســری بودجه را با دور
زدن مجلس (استفاده از ظرفیت شورای

عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و از
بدترین راهکارهای ممکن (مثل برداشت
از صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده
اوراق مازاد قانــون) جبران خواهد کرد.
با توجه به میــزان واقعی صادرات نفت
ایران در ماه های اخیر و همچنین نامه
رهبــر انقالب به رئیــس جمهور درباره
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای
نفتی در سال آینده ،کارشناسان و مراکز
پژوهشــی تاکید دارند الیحــه بودجه
 ۱۴۰۰باید بر مبنای صادرات  ۱میلیون
بشکه ای نفت تنظیم شود.
حذف ارز  ٤٢٠٠تومانی
نکته دیگر اصــرار دولت مبنی بر تداوم
اجــرای سیاســت غلــط تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی است
کــه نه تنها موفق نشــد جلوی افزایش
چشمگیر قیمت این کاالها در سال های
اخیر را بگیرد بلکــه رانت زیادی برای
برخی واردکننــدگان ایجاد کرد و ضربه
سنگینی به تولید داخل وارد کرد .عالوه
بر موارد فــوق و از آنجا که دولت منابع
ارزی نفتــی کافی بــرای تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی در اختیار نداشــت ،دولت
عمال بــرای تامین منابــع ارزی مذکور
سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت تا
این کسری بودجه پنهان خود را جبران
نماید .استقراض دولت از بانک مرکزی
بخاطر اصــرار بر اجرای این سیاســت
رانــت زا و ناکارآمد هم موجب تشــدید
تورم شد و نهایتا فشار زیادی به زندگی
عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف وارد
کرد .کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید
دارند مجلس بایــد ارز  ۴۲۰۰تومانی را
حذف کند.
راهکارهــای اجرایــی جبران
کسری بودجه
بنابر تاکید برخی کارشناســان و مراکز
پژوهشــی ،راهکارهایی پیشــنهاد شده
که اگرچه مناســب به نظر می رسد اما
تا اجرایی نشــود ،این ادعا اثبات شدنی
نیست یکی از این راهکارها ،اصالح نرخ
ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است.
با وجود آنکه بخش اعظم واردات کشور
با نرخ ارز نیما صــورت میگیرد ،مبنای
محاســبه حقوق ورودی کلیــه کاالها
همچنان نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
این در حالی اســت کــه در نظر گرفتن

گروه صنعت و تجارت :عدم دســتیابی به سیاست
ها و برنامه هــا برای حضور در بازار کشــورهای
همســایه به دلیل نبود سیســتم حملونقل مناسب
یکی از دغدغههای جدی بازرگانی کشــور اســت.
درگیری بین ترکیه و روسیه و امکان بهرهبرداری
اقتصادی ایران از این فرصت برای کنار زدن رقیب
دیرینه و افزایش ســهم کاالهای صادراتی خود در
بازار روســیه محقق نشــد و عمده دلیل آنهم نبود
ناوگان حملونقل یخچال دار برای ارسال انواع مواد
غذایی ،میوه و ســبزیجات به این کشور بود .ایران
از جمله کشــورهایی اســت که در تولید بخشی از
محصوالت کشــاورزی دارای مزیت اســت اما به
دلیل زیرســاختهای نامناسب صادراتی نتوانست از
این مزیت بهــره ببرد و نیازهای اولیه روســیه به
مواد غذایی ،میوه و سبزیجات را به دلیل ضعف در
ناوگان ترانزیتی ،تأمین کند و در نتیجه با گذشــت
زمان این فرصت را از دست داد.
البته مشــکالت بخــش صــادرات و واردات تنها
محدود به حوزه لجستیک نمیشود .در  ۹ماهه سال
جاری ۱۱۰ ،میلیــون تن کاال به ارزش  ۵۲میلیارد
دالر بین ایران و کشــورهای مختلف مبادله شــد
که ســهم صادرات  ۵۸میلیون و  ۲۰۰هزار تن به
ارزش  ۲۵میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر بود .مقایســه
صادرات غیرنفتی ایران با مدت مشابه سال قبل از
لحاظ وزن  ۱۷درصد و ارزش  ۲۰درصد کاهش را
نشــان میدهد ،همچنیــن واردات کاال از نظر وزن
یک درصد و از لحاظ ارزش  ۱۶درصد نســبت به
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
4کارشناســان اقتصــادی میگویند کــه صادرات
غیرنفتی دارای مشــکالت متعددی است که برخی
از آنها شــامل موانع پیمانســپاری ارزی ،نوسانات
باالی نرخ ارز ،نبود نظام ارزی مشــخص ،افزایش
هزینه تولید ،عدم بازاریابی مناسب و مستمر ،ضعف
دســتگاه دیپلماســی اقتصادی و ...است .صادرات
غیرنفتــی در اقتصادهای تکمحصولی و نفتی یکی
از بخشــهایی اســت که میتواند به تنوعبخشی در
تجــارت و اقتصــاد کشــور کمک شــایانی کند.

نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی
در این محاســبات ،عــاوه بر کاهش
درآمد چشــمگیر دولت ،نرخ مؤثر حقوق
ورودی را نیــز کاهش داده و در نتیجه،
نرخ حمایت مؤثــر از کاالی داخلی در
مقابــل کاالی وارداتی عمــ ً
ا به حدود
یک چهــارم کاهش یافته اســت .اگر
مجلس دولــت را مکلف کند که حقوق
ورودی تمامــی کاالهای وارداتی با نرخ
ارز نیمایی محاســبه گــردد و همچنین
مجوز کاهــش «حداکثر»  ۵۰درصدی
تعرفه حقوق ورودی کاالها را به دولت
بدهد تا تورم ناشــی از این اقدام کنترل
شود« ،حداقل»  ۷۰هزار میلیارد تومان
به درآمدهای دولت اضافه میشود بدون
آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد
شود.
نگاه ویژه به مالیات
برخــی کارشناســان اعتقــاد دارند اگر
ماده  ۱۱قانون پایانههای فروشــگاهی
و ســامانه مودیان که مهلت اجرای آن
توســط بانک مرکزی تا اوایل آبان ماه
امســال بود ،به صورت کامل اجرا شود
و پرونده مالیاتی بــرای همه دارندگان
دســتگاههای کارت خــوان بانکــی و
یــا درگاههــای پرداخــت الکترونیکی
تشــکیل شــود؛ گام بزرگی در راستای
مبارزه با فرار مالیاتی برداشــته شــده و
درآمد دولت از محــل مالیات بر ارزش
افزوده «حداقل»  ۳۰هزار میلیارد تومان
افزایش مییابد.
همچنین با توجــه به ابالغ قانون جدید
اخذ مالیات بــر خانههای خالی در هفته
های اخیر و  ۱۲برابر شــدن ضریب اخذ
مالیات از این خانهها مطابق این قانون،
انتظار میرود شــاهد اجرایی شــدن این
قانون در ســال آینده باشــیم .براساس
محاســبات صورت گرفته ،درآمد دولت
از محــل ایــن مالیات در ســال آینده
«حداقــل»  ۴۰هــزار میلیــارد تومان
افزایش می یابد.
وضع عوارض بر تراکنشــهای
بانکی
با وضــع عوارض بر انواع تراکنشــهای
بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت،
جریان مالی در کشــور بر طبق شــماره
حسابها ،کدهای ملی و اشخاص حقوقی
برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور
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مالیاتی شــفاف خواهد شد و در نتیجه،
یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار
مالیاتی ،قاچاق و  ...فراهم میگردد .البته
از آنجایی که از تراکنشــهای کارت به
کارت و خرد ،کارمزد دریافت میشــود،
این عوارض صرفا بر ســه نوع تراکنش
پایا ،ســاتنا و چکاوک اعمــال میگردد.
درآمد ایجاد شــده از ایــن محل برای
دولت «حداقل»  ۱۰هزار میلیارد تومان
تخمین زده میشود.
حذف معافیت مالیات مناطق آزاد
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی باید
همانند ســرزمین اصلی مشمول مالیات
و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده
شــوند زیرا اعمال این معافیت مالیاتی
نه تنها هیچ توجیهــی ندارد بلکه زمینه
ساز فرار مالیاتی در کشور می شود .اگر
ایــن اتفاق بیفتد ،پیش بینی می شــود
«حداقل»  ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد
برای دولت ایجاد شود.
افزایش سهم دولت از صادرات
LPG
با وجودی که ســهم شــرکتهای اصلی
زیرمجموعــه وزارت نفت از صادرات و
فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی
و صــادرات گاز و فرآوردههــای نفتی،
 ۱۴.۵درصد است ،کل درآمدهای ناشی
از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی
گاز ایران به این شرکت تعلق میگیرد و
دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد.
جالب اینجاســت که هیچ قانونی درباره
شیوه تقســیم درآمد صادراتی گاز مایع
وجود ندارد .اگر شیوه تقسیم درآمدهای
صادرات گاز مایع توســط شرکت ملی
گاز ایران مشــابه ســازوکار سایر موارد
مشابه باشــد یعنی صرفا  ۱۴.۵درصد از
این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران
باشــد ،میزان منابع ایجاد شــده برای
دولت از ایــن محل «حداقل»  ۲۰هزار
میلیارد تومان است.
اصالح صادرات فــرآورده های
نفتی
در ســالهای اخیر و با توجه به افزایش
قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در
کنار راه اندازی کامل پاالیشــگاه ستاره
خلیج فارس ،امکان صادرات گســترده
بنزین برای کشــورمان فراهم شد و در
نتیجه ،حجــم صــادرات فرآوردههای
نفتی کشــور از  ۵۰۰هزار بشکه در روز
به حدود  ۷۰۰هزار بشکه در روز رسید.
بــا توجه بــه این موضــوع و همچنین
قیمــت  ۴۰دالری نفــت و محاســبه
این درآمدها با نــرخ ارز نیمایی ،میزان
درآمدهای ناشــی از صــادرات فرآورده
های نفتی در جــدول منابع هدفمندی
در تبصــره  ۱۴الیحه بودجه« ،حداقل»
 ۶۰هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
اگرچه این پیشــنهادها مطرح شده ،اما
معلوم نیســت در عمل چه اتفاقی بیفتد
و در میانه راه دولت با چه مقدار کسری
بودجه رو به رو شود .البته
نگرانــی خاصی مطرح نیســت و دولت
میتوانند مانند دولتهای قبل بودجه های
عمرانــی را قربانی بودجه های جاری یا
تصمیمات مقطعی کند.

این عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی از ۱۰
برابر شــدن هزینههای حملونقــل زمینی در روند
صادرات خبر داده و بیتوجهی نســبت به مطالعات
کارشناســی درباره کشورهای هدف را ضعف دیگر
ایران در برقراری ارتباط با همسایگان خود میداند.
در این میان حمید زادبوم ،رئیس ســازمان توسعه
تجارت ایران در جلســه کارگروه توســعه صادرات
به زیرساختهای موردنیاز صادرات بخش کشاورزی
بهویژه امکانات لجســتیکی و نگهــداری و حمل
محصوالت فســادپذیر کشاورزی اشــاره میکند و
تأکید دارد ضعــف ناوگان یخچالــدار برای حمل
محمولههــای صادراتی محصوالت کشــاورزی از
مهمترین چالشــهای ســر راه صادرات است .دبیر
شورای عالی توســعه صادرات غیرنفتی ،همچنین
آموزش تجار و صادرکنندگان در بخش کشــاورزی
را از مهمتریــن الزامــات توســعه کمــی و کیفی
صادرات محصوالت کشاورزی عنوان و خاطرنشان
کرد :باید اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف ایران و
تشکلهای مرتبط برنامهریزی هدفمندتری را انجام

مسعود خاکبازان
آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:

خبر

کالف سردرگم قیمت
در بازار مسکن

بازار مسکن این روزها به کالفی سردرگم
می مانــد و هر روز آمارهــای مختلفی از
معامــات و قیمت ها در این بازار منتشــر
می شود.
انتشار این قیمت ها و مقایسه آنان نشان از
اختالف های چشمگیر در مناطق و استان
های مختلف کشــور دارد .اوج این قیمت
هــای نجومی متعلق بــه مناطق یک تا ۵
تهران اســت و بسیاری معتقدند این قیمت
های نجومی ســبب می شــود تا میانگین
قیمت ملک در کشور به صورتی غیرواقعی
باالتر از واقعیت نشان داده شود.
متولیان و سیاســت گذاران بخش مسکن
وزارت راه و شهرســازی در ماههای اخیر
بر لزوم حذف متوســط قیمــت مناطق ۱
و  ۳یــا حتی  ۶تهــران از میانگین قیمت
مســکن تأکید دارند.این ادعا هم موافق و
هم مخالفانی در میان کارشناســان اقتصاد
مسکن دارد.
محمــود محمــودزاده معاون مســکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی  ۹مهر
ماه امســال در مصاحبهای اعالم کرد :اگر
قیمتهای درســت و صحیح را اعالم کنیم
در بازار مســکن راهنماســت ،اما اگر فقط
آمار خام را منتشــر کنیم طبیعی است که
گمراهکننــده خواهد بــود ،بهعنوان نمونه
در شــهر تهران متوســط قیمت مسکن را
بیست و چند میلیون تومان اعالم میکنند،
امــا از نظر علمی وقتــی از یک جامعهای
میخواهیــم آماری را اســتخراج کنیم باید
بخشــی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج
کنیم.
وی ادعــا کرد :اگر در تهــران عدد منطقه
 ۱را از متوســط قیمت مسکن خارج کنیم،
متوسط قیمت مسکن پایتخت به  ۱۰تا ۱۵
میلیون تومان خواهد رسید.
 ۲۰روز پــس از این ادعــای معاون وزیر
راه و شهرســازی ،محمــد اســامی وزیر
راه و شهرســازی نیــز در  ۲۹مهر ماه در
برنامه تلویزیونــی پایش همین موضوع را
تکــرار و اظهار کرد :اگــر قیمت معامالت
مسکن در مناطق  ۱و  ۳را در نظر نگیریم،
میانگیــن هر متر مربع در تهران به زیر ۱۵
میلیون تومان میرسد .باید آمارهای واقعی
و بر اســاس واقعیت را به مــردم ارائه داد
و میانگین قیمتهای خرید و فروش شــده
واقعــی را به آنها اعــام کنیم .برای مثال
قیمت ملک در منطقه  ۱میانگین تهران را
 ۳.۵برابر میکند.
پروانــه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی
و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی
نیز  ۲۲آذر ماه در برنامه زنده شــبکه خبر
در خصوص حذف متوســط قیمت مسکن

تقویتزیرساختهاشرطتوسعهبازارهایصادراتی

صادرات دارای دو بخش عرضه و تقاضا است و در
برنامهریزی باید به دو بخش توجه کرد ،لوازم آن را
شناخت و آن را محقق کرد .طرف عرضه صادرات
بســیار اهمیت دارد باید کاالی باکیفیت و رقابتپذیر
قابل مبادله مازاد بر مصرف داخلی در کشــور تولید
شود تا بتوان نســبت به صادرات آن اقدام کرد لذا
باید تولید در کشــور در مقیاس انبوه باشد در حالی
که یکی از مشکالت اساســی اقتصاد ایران حجم
پایین عرضه در اقتصاد اســت و این موضوع باعث
میشــود که تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد
که بر این اساس بازارهای صادراتی را نیز از دست
میدهیم .در ایــن میان گروهی از کارشناســان و
فعاالن اقتصادی بر این باورند در شــرایطی که به
دلیــل اعمال تحریمها با کاهــش درآمدهای نفتی
مواجه هســتیم ،افزایش صادرات کاالی ســنتی و
محبوب میتواند بخشــی از ایــن کاهش درآمدها
را جبران کند و اشــتغالزایی را هــم افزایش دهد.
شــاید در موضوع افزایش صــادرات خود تحریمها
مانع نباشد اما در داخل کشــور موانع برای تحقق
این امر کم نیســت که مهمتریــن آنها صادرات با
برندهای پراکنده اســت .به این معنا که صادرات و
توزیع یک محصول یا کاال بــا چندین نام تجاری
باعث شــده یک محصول ایرانی با برند ضعیف در
بازارهای بینالمللی عرضه شــود که همین عامل به
صادرات مجدد و حذف نام ایران منجر شده است.
تمام این داســتان در نهایــت باعث کاهش قیمت
محصــوالت یا خدمات ایرانــی در بازارهای هدف
صادراتی میشود.
تقویت زیرساختهای صادراتی
در همین حال براساس اظهارات جمشید نفر ،رئیس
کمیســیون صادرات اتــاق ایــران موافقتنامههای
ترجیحی یکی از الزمههای رشــد روابط اقتصادی
و تجاری کشــورها با یکدیگر است که متأسفانه در
این حوزه ضعف جدی داریم .ضعف دیگری که به
باور رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران مانع از
رشــد روابط تجاری ایران با همسایگان میشود به
نبود سیســتم حملونقل مناسب در کشور برمیگردد.

صاحب امتیاز و مديرمسئول:

دهند .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین
افزود :با توجه به ســوابق اقدامات و تصمیماتی که
در جلسات قبل شــورای عالی صادرات و کارگروه
توسعه صادرات در خصوص توسعه صادرات خدمات
فنی و مهندســی وجــود دارد ،کمــاکان دبیرخانه
شــورای عالی صادرات بهعنوان رکــن هماهنگی
فرابخشــی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور آماده
طرح و بررسی پیشــنهادات دستگاههای اجرایی و
بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و نشستهای
اصلی شورای عالی صادرات است.
بازار صادراتی به شدت افت کرده است
از طرف دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران اظهار کرد :از طریق بورس نیز میتوان تعیین
کرد که چه صادرکنندهای سوبسید میگیرد و کدام
نمیگیرد .اگر کسی سهمیهای از دولت میگیرد باید
مالیــات آن را پرداخت کند ،وقتــی کاالیی تولید
میشود و ارزش افزودهای به آن اضافه میشود باید
مالیات آن پرداخت شــود .محمدحسین دیدهور در
گفتگو با ایلنا در مورد پیشــنهاد مرکز پژوهشهای

در مناطق  ۳ ،۱و  ۶تهران از متوســط کل
قیمت مســکن در پایتخت گفت :وقتی این
کار را کردیــم دیدیم که  ۱۰میلیون تومان
کاهش قیمت متوســط مســکن پایتخت
رخ میدهد .چرا کــه قیمتهای منطقه یک
باالترین قیمــت را دارند و وقتی با مناطق
 ۱۷و  ۱۸مقایسه شوند این مناطق هم خود
را با قیمت منطقه یــک قیاس کرده و اثر
روانی بر افزایش متوسط قیمت مسکن در
سایر مناطق خواهد داشت.
بر اســاس گزارش بازار مســکن آبان ۹۹
منتشره از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مســکن وزارت راه و شهرسازی ،متوسط
قیمت مســکن در تهران در مــاه مذکور،
 ۲۷میلیــون و  ۸۰۰هزار تومــان بوده که
بدون احتساب مناطق  ۳ ،۲ ،۱و  ،۶متوسط
قیمت مسکن حدود  ۲۰میلیون تومان (۱۹
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان) است.
به عبارت دیگر در مــاه مذکور از مجموع
 ۴هــزار و  ۴۶۶معامله مســکن ،اگر ۸۵۵
فقره معامله مســکن (معادل  ۱۹.۱درصد)
حذف شــود متوسط قیمت مسکن پایتخت
به ســختی به زیر  ۲۰میلیون تومان خواهد
رسید.
ایــن در حالی اســت که مســئوالن این
معاونــت مدعی بودند با حذف یک منطقه،
متوسط قیمت مسکن به  ۱۵میلیون تومان
میرسد!
این اظهارات در حالی اســت که در  ۴ماه
شــهریور ،مهر ،آبان و آذر امسال معامالت
مســکن در منطقه  ۱تهران ،به دلیل نسبت ًا
باال بودن تعداد آن ،از اثرگذارترین مناطق
تهران اســت .در شهریور از  ۸هزار و ۴۶۳
فقره معامله ۳۸۹ ،فقره معامله ،معادل ۴.۶
درصد معامالت ،در مهــر ماه از  ۸هزار و
 ۶۵۶فقره مجموع معامالت مســکن۴۸۳ ،
فقره معــادل  ۵.۵درصد معامالت ،در آبان
ماه از مجموع  ۴هزار و  ۴۶۶معامله مسکن،
 ۲۰۰فقره معادل  ۴.۴درصد و در آذر ماه از
مجموع  ۲هزار و  ۵۵۵معامله مسکن۱۶۲ ،
فقره معادل  ۶.۳درصد معادالت مسکن به
منطقه یک اختصاص داشتهاند.
بر اســاس آنچه ســامانه اطالعــات بازار
مسکن وزارت راه و شهرســازی (سابا) از
معامالت مســکن آذر مــاه در منطقه یک
تهــران ثبت شــده ،واحدهایی بــا قیمت
باورنکردنــی  ۱۵۰میلیون تومانی تا قیمت
 ۵۷میلیارد تومانی در ماه گذشــته معامله
شده اند .آپارتمان مسکونی  ۹سال ساخت
اول آذر امسال با مساحت  ۶۴.۲۵متر مربع
و به قیمت هر متر  ۲میلیون و  ۳۳۴هزار و
 ۶۳۰تومان و مجموع ًا  ۱۵۰میلیون تومان
به فروش رفته است.

مجلــس در مورد اخــذ مالیات از صــادرات اظهار
داشت :متاسفانه برای صادرات مواد خام معافیتهای
مالیاتی در نظر گرفته شــده است .اص ً
ال قابل قبول
نیســت که روی صادرات مواد خام دولت سوبسید
دهند چراکه همان مواد خام را میتوان به کاالهای
دیگر با ارزش افزوده باالتر تبدیل کرد و هیچ دلیلی
وجود ندارد که به اینها معافیت مالیاتی داده شــود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد
از عدم پرداخــت مالیات از طرف بنگاههای بزرگی
که از سوبســیدهای دولتی اســتفاده میکنند بیان
کرد :شــاید بهطور دقیق معلوم نباشــد بنگاههای
بزرگــی که از منابع طبیعی اســتفاده میکنند از چه
رانتــی بهره میبرند ولی بهطور کلــی اینها از همه
امکانات تقریب ًا رایگان اســتفاده میکنند .قیمت گاز،
آب و انرژی که استفاده میکنند مقداری نیست که
پرداخت میکننــد .این واحدهای بزرگ همان پولی
را برای انرژی دریافتی بــه دولت پرداخت میکنند
کــه یک واحد کوچک اســتفاده میکنــد .بنابراین
معافیت مالــی اینها هیچ توجیهی ندارد .وی افزود:
از صادرکننــدگان یعنی بازرگانانی که از سوبســید
اســتفاده نمیکننــد نباید مالیات گرفته شــود بلکه
بیشــتر باید از بنگاههای مذکور مالیات گرفته شود.
صادرکنندگان با هزاران مشکل و با تعرفههای باال،
کاالی خود را به بازار هدف میرســانند .کسانی که
از خدمات ارزان قیمت اســتفاده میکنند باید مالیات
پرداخــت کنند کــه نمیکنند .االن بهشــدت بازار
صادرات افت کرده ،صادرکننده باید ارز را به قیمت
آزاد بخرد و به ارز نیمایی ثبت کند .این عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانــی همچنین افزود :بنابراین
از طریــق بورس نیــز میتوان تعییــن کرد که چه
صادرکنندهای سوبســید میگیرد و کدام نمیگیرد.
اگر کسی ســهمیهای از دولت میگیرد باید مالیات
آن را پرداخــت کند ،وقتی کاالیی تولید میشــود و
ارزش افزودهای به آن اضافه میشــود باید مالیات
آن پرداخت شــود .در مجموع چه صادرکنندگان و
چه تولیدکنندگانی که از سوبســید دولت اســتفاده
میکنند باید مالیات پرداخت کنند.

خبر

تشکیل ستاد توسعه صادرات به منطقه
قرهباغ

رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل ستاد توسعه صادرات به
منطقه قره باغ به دســتور وزیر صمت در استان آذربایجان شرقی خبر
داد .به گزارش شاتا ،حمید زادبوم با بیان این مطلب ،افزود :معاونان امور
اقتصادی استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،زنجان و اردبیل
در این ستاد با محوریت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مشارکت دارند.
وی تشکیل این ســتاد را فرصتی مناسب برای توسعه صادرات استان
آذربایجان شرقی دانســت .معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه
تجــارت ایران همچنین از پیگیری موافقتنامه های تجارت ترجیحی با
کشــورهای ارمنســتان و آذربایجان خبر داد و گفت :آذربایجان شرقی
بــه خاطر ظرفیتهای صادراتی و هم مرزی با این کشــورها از ظرفیت
صادراتی موافقت نامهها ،میتواند استفاده کند .زادبوم در ادامه با تاکید بر
این نکته که استاندارد کاالهای وارداتی به خوبی انجام میشود ،تصریح
کرد :سازمان ملی استاندارد و سازمان حفظ نباتات کار خود را بر اساس
مقررات صادرات و واردات انجام میدهند.

دولت به نقض تعهدات
بورسی«نوردکاران» ورود کند

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :براســاس قواعد
موجــود ،نوردکاران باید درصد باالیی از تولیداتشــان را در بورس کاال
عرضه کنند اما همه این تعهدات انجام نشــده و بخشی از محصوالت
نــوردی در خارج از بورس و در بازار آزاد به فروش میشــود؛ این اتفاق،
فقط با نظارت دقیق دولت و شناسایی افرادی که تعهدات خود را انجام
ندادهاند قابلکنترل خواهــد بود .به گزارش ایلنا ،وحید یعقوبی دراینباره
گفت :عدم ایفــای تعهد عرضه کافی در بورس کاال فقط به نوردکاران
بازنمیگردد و برخی دیگر از تولیدکنندگان مثل تولیدکنندگان فوالد القایی
نیز این عدم تعهد را دارند .او درخصوص شــرکتهایی که شمش مورد
نیازشــان را از بورس خریداری کردهاند اما محصوالت تولیدی خود را
بــه بورس نمیآورند اظهار کرد :این اتفاق به دلیل ضعف نظارت میافتد.
نوردکاران وقتی شــمش را از بورس بــا قیمت پایین خریداری میکنند
موظف هســتند محصول تولید شد با این شمش را هفته بعد در بورس
عرضه کنند .بنابراین در صورت عدم ایفای تعهدات ،دولت الزم اســت
ورود جدی داشته باشد و با در نظر گرفتن جرائمی برای متخلفان آنها را
ملزم به رعایت دستورالعملها و تعهداتشان کند.

وزارت صنعت واحد رایزنان بازرگانی
را تعطیل کرده است

رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی البرز گفت :در حال
حاضر به معنای واقعی رایزن بازرگانی نداریم که آشنا به امر صادرات و
واردات باشد و بتو اند تجارت را روان کند و کمرنگ دیده شدن اهمیت
این موضوع موجب شــده که واحد مربوط به رایزنان بازرگانی در وزارت
صمت تعطیل شود .پرهام رضایی ضمن تاکید بر اهمیت توسعه تجارت
خارجی اظهار کرد :اولویت اول در تجارت خارجی توجه به مسئله تأمین
مواد اولیه و ماشینآالت مورد نیاز تولید داخلی است ،اگر قرار باشد که در
تجارت خارجی بازنگری صورت گیرد باید به این نکات توجه شود .وی
با این توضیح که بانک مرکزی سیستمی را اجرایی کرده که موجب بروز
مشــکالت بیشمار برای فعاالن اقتصادی شده ،گفت :در شرایط کنونی
در کنار فشــارهای اقتصادی ناشی از تحریمها ،شیوع ویروس کرونا نیز
زمینهساز مشکالت کالن در حوزه تجارت خارجی کشورمان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز درخصوص بازبینی در رویه تجارت خارجی بیان
کرد :وقتی مدام بر اهمیت توســعه صادرات از کشور تاکید میشود ،باید
اقداماتی صورت بگیرد تا چرخ صادرات از حرکت بازنایستد.

ایران خودرو روزانه دو هزار دستگاه
خودرو راهی بازار میکند

معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه تعهدات
معوق به مشــتریان قبل از پایان امسال بهروز خواهد شد ،از تسریع در
روند تکمیل و عرضه خودروهــا به بازار خبر داد .به گزارش ایلنا ،بابک
رحمانی افزود :بهطور متوســط روزانه بیش از دو هزار دســتگاه خودرو
تکمیل ،تجاریســازی و آماده ورود به بازار میشود و این روند با حمایت
از سوی نهادهای مرتبط در بهبود روند تأمین قطعات کسری خودروها
ادامــه خواهد یافت .وی گفت :از ابتدای امســال تا دهم دیماه بیش از
 ۳۴۴هزار دســتگاه خودرو به بازار عرضهشده که این تعداد ،مطابق با
تیراژ تولید تا پایان سال ،ســیر صعودی خواهد داشت .معاون بازاریابی
و فــروش ایرانخودرو ،با بیان اینکه میانگین زمان تحویل در طرحهای
فروش فوقالعاده به  ۴۰روز رسیده درحالیکه موعد تحویل قراردادها ۹۰
روزه اســت ،ادامه داد :با کســر تعداد برخی از خودروها که امکان تولید
نداشته و امکان تبدیل آن به سایر محصوالت موجود فراهم شده ،در حال
حاضر تعداد تعهدات معوق ایرانخودرو به کمتر از ده هزار دستگاه رسیده
است و یقین ًا قبل از پایان سال ،این عدد به صفر نزدیک خواهد شد .وی
اظهار کرد :در نیمه آذر رکورد تجاریسازی و عرضه روزانه خودرو به بازار
را با حدود پنج هزار خودرو به ثبت رساندیم.

پایان رانت با عرضه محصوالت فوالدی
در بورس کاال

حجت اهلل فیروزی ،سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس در
گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه شــاهبیت طرح توســعه و تولید پایدار
زنجیره فوالد ،الزام به فروش همه محصوالت زنجیره فوالدی در بورس
است ،میگوید ضمانت اجرایی این موضوع نیز این است که عدم فروش
تمامی محصوالت زنجیره فوالد در بورس جرم تلقی شــده و مجازات
سنگینی برای متخلفان دارد .وی افزود :این طرح در  ۵ماده تدوین شده
است؛ بخش نخست طرح مذکور مربوط به تعاریف ،بخش دوم فروش
داخل و بخش ســوم صادرات است همچنین قسمت چهارم بر تشکیل
کمیتــه رصد و پایش بازار فوالد به منظور جلوگیری از سوءاســتفاده و
آخرین بخش بر استفاده از سامانه جامع تجارت تاکید دارد .این نماینده
مجلس میافزاید براساس طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد ،هیچ
کدام از محصوالت زنجیره فوالد مشمول معافیت مالیاتی نمیشوند .وی
در تشریح ترکیب کمیته رصد و پایش بازار فوالد که در طرح کمیسون
متبوعش از آن نام برده شــده است ،تصریح کرد :این کمیته به عنوان
تنظیمگــر عمل میکند و وزیر صمت به عنــوان رئیس ،وزیر اقتصاد یا
معاون وی ،نماینده کمیســیون صنایع و معــادن مجلس ،رئیس اتاق
بازرگانی ،روسای انجمنهای فوالد ،سنگ آهن و نورد کاران و دادستان
کل کشور یا نماینده وی اعضای این کمیته هستند.

