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وزیر اقتصاد:
آخرین مهلت واگذاری اموال 
مازاد بانک ها، پایان امسال است

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی جلســه ای با 
مدیران عامل بانک های دولتی، تاکید کرد: برنامه 
واگذاری اموال و دارایی های مــازاد بانک ها باید تا 

انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.
به گزارش شادا، فرهاد دژپسند طی این جلسه که 
در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان این مطلب، 
از مدیران عامل بانک های دولتی خواست، برنامه 
مدون واگذاری ها شــامل زمان بندی و شیوه های 
واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت 
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه 
ارائه دهند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این 
اموال می تواند به شیوه های مختلف از جمله فروش 
مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، 
ETF )صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس( و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از 
طراحی و تصویب شیوه های جدید واگذاری، توسط 
هیات عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد 
که می تواند مورد اســتفاده بانک ها نیز قرار گیرد. 
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت 
ها و اموال مازاد بانک ها در قالب قانون اجرای اصل 
44 قانون اساسی بواسطه پیگیری های وزارت اقتصاد 
خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در 
اجرای تکلیف قانونی بانک ها برای واگذاری اموال 
مازاد آنها ایجاد می شــود. وی همچنین با اشاره به 
تملیک برخی بنگاه های زیانده و حتی ورشکسته در 
قبال مطالبات از سوی بانک ها اظهار داشت: به نظر 
من، بانک هایی که ناچار از تملیک این گونه بنگاه ها 
شده اند، می توانند با بهره گیری از تیم های تخصصی 
کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری 
این بنگاه ها اقدام کننــد و از این طریق ضمن احیا 

مطالبات خود ، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
    

 عرضه شکر افزایش یافت؛ 
عطش بازار خوابید

بررسی های میدانی نشان می دهد که در چند 
وقت اخیر عرضه شکر با نرخ تنظیم بازاری افزایش 
یافته است. این موضوع باعث از بین رفع عطش 
بازار شــده و تقاضای این محصول به روال عادی 

بازگشته است.
به گزارش ایسنا، اواخر ســال گذشته بود که 
به یکباره بازار با افزایش نرخ شــکر روبرو شــد و 
قیمت این محصول در ســطح ســوپرمارکت ها 
و خورده فروشــی های ســطح محالت به حدود 
کیلویی 1۰ هزار تومان رسید. پس از آن مسئوالن 
مربوطه از انجام اقداماتی بــرای تأمین نیاز بازار 
از طریق تولیــد داخل و واردات خبــر دادند که 
از جمله آنها عرضه شــکر با نــرخ تنظیم بازاری 
3۵۰۰ تومانی بود. در این شــرایط جدیدترین 
بررســی های میدانی در روز جاری )یکشــنبه( 
نشان می دهد که عرضه شــکر در بازار افزایش 
یافته و قیمت ها نیز کاهش یافته است. به عنوان 
مثال در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شکر در 
بســته بندی های 9۰۰ گرمی به قیمت 4,۰۰۰ 

تومان عرضه می شود.
    

 قیمت مرغ فعال همان
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است

در شرایطی که برخی رســانه ها از تصویب نرخ 
جدید گوشت مرغ خبر داده اند، مدیرعامل اتحادیه 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعالم کرد که قیمت 
این محصول پروتئینی همچنان کیلویی 11 هزار 
و ۵۰۰ تومــان اســت و با پیشــنهاد وزارت جهاد 
کشاورزی نرخ جدید 13 هزار تومانی گوشت مرغ در 
انتظار بررسی و تصویب از سوی سازمان حمایت و 

ستاد تنظیم بازار است.
به گزارش ایســنا، علی اکبر مهرفــرد - معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی - طی نامه ای در تاریخ 31 
اردیبهشــت ماه خطاب به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که بــا توجه به افزایش 
قیمت بهای نهاده ها در قیمت تمام شده جوجه یک 
روزه، مرغ زنده در کشتارگاه و گوشت مرغ، قیمت 
تمام شده تولید اقالم مذکور افزایش یافته است؛ لذا با 
توجه به آثار مؤثر سهم هر یک از عوامل فوق الذکر در 
قیمت های تمام شده این محصوالت بررسی الزم 
صورت گرفته و در نتیجه قیمت تمام شده )با سود( 

11 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم می شود.
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کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت؛ عوارض جدیدی برای 
صادرات خرما تعییــن کرد و مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات صمت 
طی نامه ای بــه مدیرکل صــادرات 
گمرک اعالم کرد که صــادرات انواع 

خرما مشمول عوارض شده است. 
در پــی آن نیز گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران ابالغیه ای صادر کرد 
و برای صادرات هــر کیلوگرم خرمای 
مضافتی 8,۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم 
خرمای کبکاب ۵,۰۰۰ تومان عوارض 

در نظر گرفت. 
بر اساس این ابالغیه، سایر خرماها 
نیز مشمول عوارضی معادل 3۰ درصد 
ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر 

در سامانه سنا خواهند شد.
ایــن اقــدام گمــرک، واکنش ها 
و مخالفت هایی به دنبال داشــت و با 
اعتراض و گالیه صادرکنندگان همراه 
شــد. صادرکنندگان معتقدند وضع 
عوارض بر صــادرات خرما درنهایت به 
ضرر تولیدکنندگان تمام می شــود و 
این امر با شعار »رونق تولید« همخوانی 

ندارد.
نایب رئیس انجمن صادرکنندگان 
نمونه و برتر ایران نیز در این راستا، گفت: 
صادرات خرما بــا تعرفه های صادراتی 
جدید به صرفه نیست و تولیدکنندگان 

قطعا آسیب می بینند.

محمدرضا فرشــچیان، درباره این 
تصمیم به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
در داخل کشور تنها خرمای مضافتی 
مصرف می شــود. خرمای خشــک و 
نیمه خشــک کاًل مصــرف صادراتی 
داشته و در خارج از کشور برای کارخانه 
سس ســازی و شیرینی سازی مصرف 

می شود.
وی معتقد است تصمیم گیری های 
غیرکارشناســانه یک روز ابالغ شده و 

ممکن است روز بعد لغو شود.
فرشــچیان ادامه داد: صــادرات 
خرمای قبلی هنوز تمام نشده و در انبار 
صادرکنندگان موجود است، از طرف 
دیگر تنها یک ماه ونیم تا شــروع فصل 
برداشت خرما باقیمانده است. همچنین 
مصرف عمده مردم در ماه رمضان است 
و با توجه به اینکه به پایان این ماه نزدیک 
می شویم، بر اساس چه استداللی باید 
عوارض برای صادرات خرما مشخص 
شــود؟ به گفته وی ســازمان توسعه 
تجارت هم از چنین تصمیمی متعجب 

شده است.
این تصمیم گمرک در شرایطی اتخاذ 
شده که صادرات نفتی کشور با مشکالت 
بسیاری مواجه است و باید درراستای 
افزایش صادرات غیرنفتی تسهیالت 
در نظر گرفته شود، نه اینکه در مسیر 
صادرکننــدگان کاالهــای غیرنفتی 

مشکالت عدیده ایجاد  کنیم.
در این میان وضع عوارض بر خرما در 
حالی  در دستور کار گمرک قرار گرفته 

اســت که در تمام کشــورها برخالف 
ایران که از صادرکننــدگان کاالهای 
کشــاورزی عوارض دریافت می شود، 
تشــویق صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی مورد توجه ویژه است و اتخاذ 
چنین تصمیماتی موجب بی انگیزگی 
صادرکننده و خریدار خارجی و درنهایت 

از دست دادن بازار رقابتی می شود.
بدیهی اســت که ورود به بازارهای 
جهانی قواعــد خاص خــود را دارد و 
هــر درصــد افزایــش قیمــت، باید 
حساب شــده صورت گیرد. به عبارتی 
این گونه نیست که صادرکننده بتواند 
قیمت محصول خود را یک باره افزایش 
دهد و ازاین رو بــا این تصمیم گمرک 
صادرکنندگانی کــه قیمت محصول 
را بــرای خریدار خارجی شــان بدون 
احتساب عوارض جدید اعالم کرده اند؛ 
قطعاً زیان می بینند. یک صادرکننده 
نمونه نیــز با تاکید بــر اینکه صادرات 
خرما بــا تعرفه هــای صادراتی جدید 
به صرفه نیســت، خاطرنشــان کرد: 
اگر صادرکنندگان دســت از صادرات 
بکشند، ســردخانه ها مانند چند سال 

گذشته از خرمای مضافتی پر می شود.
وی عنوان کرد: خرما رقمی حدود 
۵۰۰ میلیون دالر در سال ارزآوری دارد 
و این رقم با تصمیم گیری های مقطعی و 

بدون کارشناسی آسیب می بیند.
این محصول ارزآور را دریابید

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
ایران نیز در پاسخ به مصوبه اخیر وزارت 

صمت درباره اعمال عوارض جدید بر 
صادرات خرما، بیانیه ای منتشر کرد 
و طی آن خواستار لغو مصوبه عوارض 

صادرات بر این محصو ارزآور شد.
در این بیانیه آمده است: »دریافت 
عوارض صــدور خرما در نــوع خود 
منحصر به فرد اســت، چراکه تاکنون 
در هیچ کشوری دیده نشده بر صادرات 
کاالی کشاورزی عوارض وضع شود، 
بلکه معموالً مشــوق های الزم برای 

صادرات اعمال می شود«.
این بیانیه می افزاید: »جای بسی 
تامل و تعجب اســت که چــرا باید بر 
کاالیی مثل خرما که تولید آن حدود 
یک میلیون تن در سال است و حدود 
نیمی از آن، که مــازاد مصرف داخلی 
اســت می تواند ارزآوری 4۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون دالری به همراه داشته باشد، 
چنین عوارض ســنگینی وضع شود 
و مــورد بی مهری قرار گیــرد. این در 
حالی است که صادرات آن هیچ گونه 
بــار ارزی و مالی برای دولــت ندارد و 

خصوصاً در شرایط تحریمی فعلی باید 
صادرات غیرنفتی در اولویت حمایت 

قرار گیرد.«
باید توجه داشــت کــه محصول 
خرمــای کشــور در اوایل شــهریور 
حدود یک میلیون تن به بازار خواهد 
آمــد و در حال حاضر مقــدار زیادی 
خرمای کهنه در انبار تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان موجود است که باید 
از امروز اقدامات فــروش و مقدمات 

صادرات آن فراهم شود. 
عمده صادرات خرما از نوع خشک 
و نیمه خشک است که مصرف داخلی 
ندارد و بازار محصولی که با خون جگر 
و زحمت بسیار در سال های گذشته 
به دســت آمده عن قریب است که با 
یک تصمیم گیری غیرکارشناســی 
در اختیار کشورهای رقیب همچون 
عربستان ســعودی، مصر، پاکستان، 
الجزایر، تونس، امارات، عمان و... قرار 
می گیرد. بیانیه اتحادیه صادرکنندگان 
خشــکبار ایران با طرح این پرســش 
که »عوارض تصویب شده صرف چه 
منظوری می شود و آیا جهت تشویق 
کشاورزان، تشویق تولید و فرآوری در 
نظر گرفته شده است؟«؛ خاطرنشان 
می کند: »تصمیمات غیرکارشناسی و 
بدون هدف گذاری مشخص جز ضربه 
زدن به تولید، صادرات و بازار صادراتی 
نتیجه ای دیگر نخواهد داشــت. لذا 
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران 
درخواست فوری برای لغو این مصوبه 
دارد که نتیجه ای جز خودزنی صادرات 
خرما و تســهیل صادرات کشورهای 

رقیب نخواهد داشت.«
تعرفه عوارض صادرات خرما 

زیان بخش است
در کشــورهای تولیدکننــده 
خرما در جهان ســاالنه ۷.۵ میلیون 
تن خرما تولید می شــود کــه از این 
میزان، تنها 1.۵ میلیون تن از مبادی 
کشــورهای محل تولید و به ســایر 
کشــورها صادرات می شود که سهم 
ایران از تولید فوق ساالنه یک میلیون 
تن و صــادرات حداکثــر ۲۰ درصد 
تولید سال اســت. با توجه به مصرف 
حدود 8۰ درصد خرما در کشورهای 
تولیدکننده استراتژی و راهبرد این 
کشورها توســعه صادرات محصول 

خرما به سایر کشورهاست.
معاون امــور بازرگانی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
نیز با اشاره به ارزآوری محصول خرما 
برای کشور، تعرفه عوارض وضع شده 
برای صــادرات خرمــا را زیان بخش 
دانســت و گفت: وضع تعرفه به بازار 

فروش این محصول لطمــه می زند. 
قاســم محمدزاده در گفــت و گو با 
ایرنا افزود: »در ایــن ارتباط و از همان 
ســال های ابتدایی آغاز برنامه سوم 
توسعه جمهوری اســالمی ایران )در 
اوایل دهه 8۰(، تمام برنامه ریزی های 
حوزه تولید و تجــارت و فرآیندهای 
بعــدی برای خرمــا در ایــران نیز بر 
سیاست های توسعه صادرات بنا نهاده 
شــده اســت.« به گفته او، در دو دهه 
اخیر در استان های فارس، سیستان و 
بلوچستان، بوشهر، کرمان، خوزستان 
و هرمزگان درباره محصول خرما و همه 
فعالیت های توســعه سخت افزاری و 
نرم افزاری دنباله احــکام برنامه های 
سوم تا ششم توســعه کشور موضوع 
»راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی« 

کشور بوده است.
محمــدزاده ادامــه داد: »در این 
زمینه پیشنهاد می شــود با توجه به 
نزدیکی فصل برداشت خرما در نیمه 
اول ســال جاری در نشست میز ملی 
خرمای کشــور با حضور کارشناسان 
دســتگاه های اجرایی، تشــکل های 
بخــش خصوصی و ســایر نخبگان و 
صاحب نظران، تصمیم اخیر در زمینه 
گرفتن عوارض از صــادرات خرما به 

بحث گذاشته شود.«
وی یــادآور شــد: »در مدت اخیر 
ابالغ مصوبه فــوق، تولیدکنندگان و 
واحدهای بسته بندی و صادرکنندگان 
خرما و تشکل های تولیدی صادراتی از 
جمله انجمن ملی خرما اعالم داشته 
که وضع این میزان عوارض صادراتی 
بر خرما همه برنامه های ســال جاری 
فعاالن این بخش را متأثــر و به دلیل 
نداشتن توان رقابت قیمتی بازارهای 

صادراتی را از دست خواهند داد«.
محمدزاده ادامه داد: »در این زمینه 
نامه نگاری هایی با مدیرکل دفتر توسعه 
صادرات محصوالت کشاورزی سازمان 
توسعه تجارت ایران صورت گرفته که 
انتظار می رود خروجی مناسب برای 

نخل داران داشته باشد.«

ارزیابی صادرکنندگان خرما از وضع تعرفه های جدید بر این محصول ارزآور:

خودزنی و تسهیل صادرات کشورهای رقیب 

نایب رئیس انجمن 
صادرکنندگان نمونه و 

برتر ایران: صادرات خرما 
با تعرفه های صادراتی 

جدید به صرفه نیست و 
تولیدکنندگان قطعا آسیب 

می بینند

معاون امور بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان بوشهر: 
محصول خرما برای کشور 

ارزآور است؛ ازاین رو تعرفه 
عوارض وضع شده برای 

صادرات خرما زیان بخش 
است و به بازار فروش این 

محصول لطمه می زند

گفت وگو

استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان، راه  حل 
پیشنهادی خود در شرایط کنونی را استفاده 
از دیپلماسی اقتصادی دانســت و افزود: ما 
باید یک دیپلماســی اقتصادی برای کشور 
در سطح بین الملل تدوین کنیم تا با ارتباط 
تنگاتنگی که با دیپلماســی سیاســی دارد 
بتواند ســرمایه گذاری خارجــی را جذب 

اقتصاد کند. 
مرتضی سامتی در گفت وگو با ایلنا، تصریح 
کرد: هرچند که نتایج دیپلماسی اقتصادی 
و سیاســی یک یا دو ســال طول می کشد 
اما بــه تدریج با تلطیف شــدن فضا می توان 
تاثیرگذاری آن بر متغیرهــای اقتصادی را 

مشاهده کرد.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: 
دولت های رانتیر که از منابع طبیعی تغذیه 
می کنند در هیچ کشوری کارآمدی خاصی 

ندارند.
وی ادامه داد: کشــور ما منابع درآمدی 
دیگری ندارد و ایــن تنها راه حــل موجود 
اســت حتی اگر ما قادر به فروش دو میلیون 

بشکه نفت در روز باشــیم درآمد آ ن، کفاف 
بی برنامگــی دولت نخواهد بــود. اگر توجه 
داشته باشیم بیشــتر هزینه های اقتصاد ما 
را نه تحریم، بلکه ســوء مدیریــت دولت ها 

تحمیل کرده اند.
وی اقتصاد نفتی را عامل افزایش نرخ تورم 
در کشور دانست و افزود: متاسفانه اقتصاد ما 
شدیدا با نفت عجین و اساس زنذگی ما شده 
است و چون نرخ آن به دالر است هر افزایشی 
در نرخ دالر موجب گران شدن قیمت سایر 
کاالها نیز می شود برای نمونه وقتی نرخ دالر 
در ســال اخیر دو و نیم برابر شد طبیعی بود 
که قیمت ها نیز متناسب با آن تعدیل شوند. 
البته تنش هایی که در عرصه سیاست و روابط 
بین الملل مانند خروج آمریکا از برجام روی 
می دهد از کانــال ایجاد جــو روانی موجب 
افزایش قیمت کاالها  نیز می شود اما به باور 
من این موضــوع تاثیر زیــادی در نرخ تورم 
ندارد بلکه بخش قابل توجه نرخ تورم مربوط 

به افزایش دالر است.
وی ادامــه داد: بــرای جبــران کاهش 

قدرت خریــد مردم دیگر اســتفاده از یارانه 
و کاالبــرگ کارآیی و تاثیرگــذاری خاصی 
ندارد و پرداختن به این گونه مباحث دردی 
از مردم را درمان نمی کند در واقع این گونه 
مباحث بیشــتر خوراک تبلیغاتی دارد. اگر 
دولت از طریق یارانه اقدام به حمایت از اقشار 
آسیب پذیر کند هم عامل تورم زا است و هم 
دولت منابع کافی برای تامیــن آن را ندارد. 
متاســفانه نگاه ما به مردم، نــگاه اعانه بگیر 
است در حالی که مردم ما تولید و اشتغال را از 
دولت طلب می کنند، ما در طول تاریخ هیچ 

گاه اعانه بگیر و یارانه بگیر نبودیم.
وی اســتفاده از کاالبرگ را یک سیاست 
اشتباه و مربوط به کشــورهای کمونیستی 
دانســت و افزود: مگر با کاالبرگ چند قلم از 
کاالهای اساســی مردم را می توانیم تامین 
کنیم. خود این موضوع نیز فسادانگیز است 
و یک سابقه ذهنی نامناسبی برای حاکمیت 
ایجاد می کند چون در حالی که تمام دنیا در 
حال پیشرفت اســت مردم ما فکر می کنند 
که ما به چهل ســال قبل بازگشــته ایم، این 

سیاست بیشتر برای دوران سختی و جنگ 
استفاده می شوند.

سامتی با اشــاره به درآمد دولت از منابع 
طبیعی گفت: متاســفانه در شرایط کنونی 
دولت ما ناتوان اســت و این ناتوانی مختص 
دولت کنونی نیست اصوال دولت هایی که از 
محل رانت و منابــع طبیعی تغذیه می کنند 
این خاصیت ناتوانی را دارنــد و این همانند 
پسری اســت که وارث ثروتی بزرگ از پدر 
خود است و هیچ گونه تفکر درآمدزایی ندارد 
و بیشتر به دنبال بی برنامگی و خرج آن است 
در واقع دولت ما نیز همانند همین پسر است، 
وقتی از منابع طبیعی ثروت باد آورده به دست 

می آورد به دنبال خرج کردن آن است.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده دولت های 
رانتیر که از منابع طبیعی تغذیه می کنند در 
هیچ کشــوری کارآمدی خاصی ندارند. در 
همســایگی ما ترکیه با وجود مشکالتی که 
دارد توانسته اقتصاد پیشرفته تری نسبت به 
ما داشته باشد چون درآمد دولت این کشور نه 
به منابع طبیعی بلکه به صادرات، کشاورزی و 
توریسم وابسته است ما نیز برای آنکه بتوانیم 
از این شــرایط رهایی یابیم باید به ســمت 
درآمدزایی از طریق مالیات حرکت کنیم که 
آن نیز در گرو تقویت تولید و اصالح ساختار 

اقتصادی است.

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا:

استفاده از دیپلماسی اقتصادی تنها راه حل موجود است


