
پس از گذش�ت 4 ماه از دس�تور مق�ام معظم 
رهب�ری  در تدوی�ن نقش�ه راه تنظی�م بازار 
کشور  این  نقشه در س�ه بخش اصلي تدوین 
ش�ده و روز ش�نبه از س�وي وزارت صم�ت 
به کارگ�روه تنظیم ب�ازار ابالغ خواهد ش�د. 
با از س��رگيري تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
ايران از سال قبل و تش��ديد آن در سال جاري و 
نيز هدف قرار گرفتن دو بخش كليدي معيشت و 
توليد در جامعه، تنظيم بازار به يكي از مطالبات 
عمومي مردم و سياس��ت گذاران تبديل ش��ده 
تا بتوان آثار س��وء تحوالت اقتصادي، سياسي و 
پيامدهاي اجتماعي آن را در حوزه  هاي معيشتي 

و توليدي مديريت كرد. 
پس از تمركز اختيارات، وظايف و امور مربوط به 
سياس��ت گذاري، برنامه ريزي و اقدامات تنظيم 
بازاري در حوزه بازرگان��ي وزارت صمت و بنا بر 
تأكيد مكتوب مقام معظم رهبري و شوراي عالي 
هماهنگي س��ران قوا در تابس��تان سال جاري، 
موضوع تدوين نقشه راه تنظيم بازار كشور با توجه 
به اقتضائات وضعيت سخت كنوني در دستور كار 

وزارت صنعت قرار گرفت. 
  انحراف از نقشه ممنوع!

رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صمت در گفت و گو با »جوان« در خصوص 
روند تدوين نقش��ه راه تنظيم بازار كشور گفت: 
»س��عي داش��تيم از اين طريق، از يك سو درك 
مشتركي را ميان همه دس��ت اندركاران تنظيم 
بازار كشور ايجاد كنيم و از سوي ديگر، با همراه 
كردن تمامي دس��تگاه ها در اجراي سياست  ها و 
برنامه  هاي نقشه راه، بهبود معيشت مردم و رونق 

توليد داخل را پيگيري كنيم.« 
مرجان فقيه نصيري افزود: »مؤسس��ه مطالعات 
پس از طراحي اوليه اين ط��رح، با نظرخواهي از 

كارشناس��ان و متخصصان چندين بار اين طرح 
را مورد بررس��ي و اصالح قرار داده و نظرات اتاق 
بازرگاني ايران و تهران را به طور كامل اخذ كرده  
و اصالحات نهايي صورت گرفته، به طوري كه قرار 
است روز شنبه توس��ط وزير صنعت به كارگروه 

تنظيم بازار ابالغ شود.«
وي گفت: »از آنحايي كه اين س��ند باال دس��تي 
است و تمامي وزارتخانه هاي در اجراي آن دخيل 
خواهند بود و مج��ري آن فق��ط وزارت صنعت 
نيست؛ از اين رو مي توان اميد داشت كه با همكاري 
تمامي دستگاه ها، اين سند راه به درستي به اجرا 
درآيد. در صورت انحراف در اجرا عالمت خطر به 

دستگاه خاطي داده مي شود.« 
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صنع��ت اظهار داش��ت: »سندنقش��ه راه 
تنظيم بازار، يك سند ثابت و ايستا نيست، بلكه 
بنا بر اقتضائات اقتصادي، م��دام در حال تغيير 
خواهد ب��ود و در صورت انحراف دس��تگاهي در 
اجراي آن، اين قابليت را دارد كه عالمت و هشدار 
به دس��تگاه خاطي دهد و آن را معرفي كند. به 
عنوان مثال وزارت جهاد كشاورزي كه مسئوليت 
تأمين محصوالت كشاورزي و نهاده ها را دارد، اگر 
در تأمين يا ذخيره كااليي كوتاهي كند، بالفاصله 
هشدار داده مي شود و از بروز هرگونه مشكلي در 

تأمين و توزيع به موقع جلوگيري مي شود.
 فقيه نصي��ري تأكيد ك��رد: »اين س��ند قابليت 
رف��ع مش��كالت ارزي را ن��دارد و اميدواري��م 
سياس��ت هاي ارزي در اجراي اين نقش��ه راه به 
كمك سياست هاي تنظيم بازار كشور بيايد و در 

مواقع لزوم با اين بخش هماهنگ شود.« 
وي افزود: »براس��اس گزارش مدي��ران، در حال 
حاضر با وف��ور كاال و تأمين ذخاير اس��تراتژيك 
كشور مواجه هستيم و اين نقشه راه چشم انداز آتي 

تنظيم بازار را با سناريو هاي بد بينانه و خوشبينانه 
پيش بيني كرده است تا مردم در تأمين كاالهاي 

مورد نيازشان دچار مشكل نشوند.«
 وی گفت: »به عنوان مثال خرما، كاالي تنظيم 
بازاري نيست اما با توجه به اينكه تقاضا و مصرف 
آن در ماه مب��ارك رمض��ان افزاي��ش مي يابد، 
براساس اين نقشه راه تمهيدات الزم براي تأمين 
و عرضه آن با قيمت مناسب بايد انديشيده شود 
و دستگاه هاي موبوطه بايد از هم اكنون اقدامات 

الزم را در اين بخش انجام دهند.« 
  تنظیم س�ند نقش�ه راه بازار کشور  در 

3بخش اصلي 
فقيه نصيری با اش��اره به اينكه،س��ند نقشه راه 
تنظيم بازار كشور در جلسه هفته گذشته كارگروه 
تنظيم بازار نيز ارائه ش��د و در ح��ال حاضر نيز 
آخرين اصالحات و ويرايش هاي نهايي بر اساس 
نظرات در حال انجام است تا س��ند نهايي ابالغ 
شود، خاطر نشان كرد: »س��ند نقشه راه تنظيم 
بازار كشور هم با جهت  گيري  هاي اسناد باالدستي 
به ويژه برنامه شش��م توسعه و سياست  هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي و هم با اقتضائات وضعيت كنوني، 

هماهنگ است.« 
وی ادامه داد: »اين س��ند در س��ه بخش اصلي 
»بررس��ي وضع موجود و  آسيب شناسي با هدف 
ارائه اه��م ش��اخص  ها و عوامل مؤثر ب��ر تنظيم 
ب��ازار«، »اجزاي اصلي س��ند نقش��ه راه تنظيم 
بازار« و »چارچ��وب تدوين برنامه  هاي عملياتي 
و پشتيبان اجراي نقشه راه تنظيم بازار« تدوين 

شده است.« 
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صم��ت در گفت و گو با تس��نيم نيز اظهار 
داشت: »مهم ترين رويكردهاي مورداستفاده در 
تدوين نقشه راه، تأمين معيشت و سفره عمومي 

مردم و افزايش تاب آوري اقتصاد در مقابله با آثار 
ناش��ي از ش��وك هاي پيراموني همچون تحريم 
در حوزه هاي توليد و  مصرف اس��ت، به نحوي كه 
تالش شده است تمامي ابزارهاي موردنياز براي 
تنظيم  گر در وضعيت  هاي ع��ادي و بحراني ارائه 

شود.« 
وي افزود: »يك��ي از موضوعات كلي��دي كه در 
تدوين اين س��ند مورد تأكيد قرار گرفته است، 
اثر ش��وك  هاي پيراموني همچ��ون تحريم  ها و 
بي  ثبات��ي متغيره��اي كالن همچون ن��رخ ارز، 
تورم )به ويژه تورم س��اختاري(، رشد اقتصادي، 
دس��تمزد، نقدينگي ب��ر تنظيم بازار و نوس��ان 
قيمتي و مق��داري در بازار اس��ت، بنابراين اين 
موضوع مورد تأكيد بوده اس��ت كه در وضعيت 
كنوني، ثبات متغيرهاي كالن و هماهنگي ميان 
سياس��ت  هاي كالن و بخش��ي با سياست  هاي 
تنظيم بازار به عنوان مهم ترين الزام سطح كالن 
براي تحقق سياست هاي تنظيم بازاري به شمار 

مي روند.«
فقيه نصي��ري ب��ا بيان اينك��ه اص��الح نهادها و 
س��اختارها، زيرس��اخت ها، اص��الح فرآيندها و 
اصالح رويه ها از ديگر الزامات اجراي نقش��ه راه 
است، اظهار داشت: »بخش قابل توجهي از تنظيم 
بازار ب��ه هماهنگي نهاده��اي مختلف و وظايف 
آنها مرتبط اس��ت كه در اين  ارتباط، بازيگران و 
س��ازمان هاي كليدي در تنظيم بازار در سطوح 
مختلف احصاء و وظايف كليدي آنها در حوزه هاي 
تأمي��ن و ذخيره س��ازي، توزيع، لجس��تيك و 
زيرساخت هاي تجاري، قيمت، بازرسي و نظارت، 
صادرات، فناوري هاي نوين و تجارت الكترونيك 

و اطالع رساني ارائه شده است.«
وي گفت: »آنچه مي تواند به اجرايي شدن سند 
نقش��ه راه تنظيم بازار در بخش  هاي مورد اشاره 
كمك كند، ارائه سياست ها و برنامه هاي عملياتي 
توسط دستگاه ها ذيربط در قالب كاربرگ هايی 
اس��ت كه در بخش پاياني س��ند راه تنظيم بازار 
ارائه شده است. در واقع، اين كاربرگ ها با هدف 
تعيين چارچوب برنامه هاي عملياتي و پشتيبان 
اجراي اين نقش��ه راه ارائه شده با همكاري تمام 
دستگاه هاي متولي تكميل و زمان بندي مشخص 
اقدام مي  شود؛ ضمن اينكه امكان سياست گذاري 
پيش  نگر در خصوص كاالهاي اولويت  دار )اساسي 
و ضروري( جامعه از ديگر مواردي است كه در اين 

بخش از سند مورد توجه قرار گرفته است. 
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صمت ادامه داد: »با توجه به فرا بخش��ي 
بودن تنظيم بازار، الزام و همراهي دس��تگاه هاي 
اجرايي براي مش��اركت در پياده سازي اهداف و 
وظايف س��ند نقش��ه راه حائز اهميت است؛ اين 
نقش��ه راه ترس��يم كننده نماي كلي از بازيگران 
دخيل در بخش  هاي دولتي، غيردولتي و نهادهاي 
مدني در اين حوزه و نهادهاي مؤثر بر آنهاست كه 
مي تواند موجب هماهنگي بيش��تر آنها باشد اما 
در اين راس��تا الزم اس��ت تمامي دستگاه ها اعم 
از دستگاه هايي كه نقش سياس��ت گذاري را بر 
عهده دارند و همچنين سازمان ها و دستگاه هايي 
كه بازوي اجرايي سياس��ت هاي تنظيم بازاري 
هستند، نس��بت به بهبود تنظيم بازار كشور در 

قالب هاي ارائه شده اقدام كنند.« 
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نقشه راه دولتی  »معیشت مردم« در بازار
نگرانی طراح سند نقشه راه بازار کشور از بی توجهی دستگاه ها

تشریح جهت گیری های سه گانه نقشه راه بازار کشور در گفت وگو با »جوان«
بهناز قاسمی

  گزارش  یک

تهديد دوباره يك بانك تركیه اي از سوی امريكا
دول�ت امری�كا ب�ه دنب�ال وض�ع جریم�ه س�نگین علی�ه 
ی�ك بان�ك ترکی�ه اي اس�ت ک�ه ب�ه نق�ض قوانی�ن امری�كا 
اس�ت.  ش�ده  مته�م  ای�ران  تحریم ه�اي  زمین�ه  در 
به نوشته رويترز، دولت امريكا سه شنبه گفته بانك دولتي »هالك بانك« 
)بانك خلق( بايد تا زمان حضور در دادگاه براي پاسخگويي در خصوص 

اتهاماتش ميليون ها دالر جريمه شود. 
دادستان ها در در دادخواس��تي كه در دادگاه فدرال منطقه »منهتن« 
تنظيم ش��ده، گفته اند بانك خلق بايد در ابتدا باب��ت »بي احترامي به 
دادگاه« روزانه يك ميليون دالر جريمه ش��ود و اين رقم بايد هر هفته 

دو برابر شود. 
در اين دادخواست عنوان ش��ده اعمال چنين جريمه اي، يك تحريم 
مناسب و ضروري براي وارد آوردن فشار كافي روي متهم جهت اتمام 
توهين به دادگاه و حضور در آن است. طبق محاسبه، بانك تركيه اي در 
صورت امتناع از حضور در دادگاه در هفته اول ۷ ميليون دالر و براي دو 
هفته بعدي ۲۱ ميليون دالر جريمه خواهد شد. اين رقم در پايان هفته 

هشتم به ۱/8 ميليارد دالر مي رسد. 
دادستان هاي امريكايي حدود يك ماه پيش بانك تركيه اي را به تخلف 
و پولشويي متهم كرده و ادعا كردند مديران آن با استفاده از شركت هاي 
صوري در ايران، تركيه و امارات به تهران براي دور زدن تحريم ها كمك 
كرده  است. امريكا به همين بهانه عليه ۹ نفر اعالم جرم كرده است. »رضا 
ضراب« تاجر متمول تركيه اي و »هاكان آتيال« مدير اين بانك و از افراد 

نزديك به اردوغان از جمله اين افراد هستند. 
هالك بانك به دو احضاريه اي كه تاكنون از دادگاه دريافت كرده توجهي 
نكرده و از شركت در جلسات دادگاه خودداري كرده است. دولت تركيه 
اين پرونده را سياسي دانسته و ادعاهاي دادستان هاي امريكايي را رد 

كرده است. 

 كاهش رشد اقتصادي
 در ۳ اقتصاد بزرگ جهان

صن�دوق بین الملل�ي پ�ول در گزارش�ي ب�ا وج�ود اس�تقبال 
از امض�اي ف�از نخس�ت تواف�ق تج�اري بی�ن دو اقتص�اد 
نخس�ت جه�ان اع�الم ک�رد رش�د اقتص�ادي امری�كا و چی�ن 
در س�ال جاري و س�ال آینده روندي نزول�ي را ط�ي خواهد کرد. 
به گزارش ايس��نا، طبق اعالم صندوق بين المللي پول، در صورتي كه 
فاز نخست توافق بين امريكا و چين پايدار بماند مي توان انتظار داشت 
كه جنگ تجاري به جاي 0/8 درصد قبلي، 0/5 درصد از رشد اقتصادي 

جهان را كاهش دهد. 
اين نهاد به كش��ورهاي درگير در جنگ تجاري توصيه كرده است به 
منظور تقويت رفاه اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي كشورهاي خود، 
با يكديگر همكاري بيشتري داشته باشند و با دست برداشتن از رويكرد 
حمايت گرايانه در مسائل تجاري، اختالفات خود را در حضور سازمان 

تجارت جهاني حل و فصل كنند. 
صندوق بين المللي پول همچنين با اش��اره به نقش روز افزون اقتصاد 
ديجيتال در توليد ناخالص داخلي كشورها، خواستار تعريف يك نظام 
كارآمد و سراس��ري مالياتي براي فعاليت در حوزه اقتصاد ديجيتالي 

شده است. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اس��ت رشد اقتصادي امريكا 
در سال جاري ۲ درصد و در سال  آينده ۱/۷ درصد باشد كه اين رقم در 
صورت تحقق فاصله بسيار زيادي با رشد ۲/۹ درصدي اقتصاد امريكا 
در سال ۲0۱8 خواهد داشت. امريكا س��ال ۲0۱۹ را با ثبت رشد ۲/3 

درصدي به پايان رسانده بود. 
چين نيز مانند امريكا با كاهش رشد اقتصادي خود مواجه خواهد شد 
تا جايي كه رشد 6 درصدي براي امسال و رشد 5/8 درصدي براي سال 
بعد براي اين كشور پيش بيني شده است. اقتصاد چين در سال گذشته 

6/۱ درصد و در سال ۲0۱8 نيز 6/6 درصد رشد كرده بود. 
براي سومين اقتصاد بزرگ جهان يعني ژاپن، صندوق بين المللي پول 
رشد 0/۷ درصدي را براي امسال و رشد 0/5 درصدي را براي سال آينده 
پيش بيني كرده اس��ت. اقتصاد ژاپن سال قبل رش��د يك درصدي را 
تجربه كرده بود. برخالف سه اقتصاد بزرگ جهان، اقتصاد كانادا عملكرد 
بهتري از سال قبل خود خواهد داشت و رشد ۱/5 درصدي براي آن هم 
در سال جاري و هم براي سال بعد پيش بيني شده است. سال گذشته 

اقتصاد كانادا  ۱/۹ درصد رشد كرده بود. 

ضربه ويروس چین به قیمت نفت!
بانك امریكایي گلدمن ساکس پیش بیني کرد تقاضاي چین براي 
نفت ممكن است به دلیل شیوع ویروس کروناي جدید، افت کند و 
باعث شود قیمت نفت حدود 3 دالر در هر بشكه کاهش پیدا کند. 
به گزارش رويترز، ش��يوع اين ويروس مرگبار در ش��هر ووهان استان 
هوبي چين آغاز شد و به ساير شهرهاي اين كشور شيوع پيدا كرد. شمار 
تلفات بيماري جديد در چين تا روز چهارش��نبه به ۹ نفر افزايش پيدا 
كرده و ۴۴0 مورد ابتال تأييد شده است. مقامات چيني با جلوگيري از 
اجتماعات عمومي در استان هوبي، تالش كردند شيوع اين بيماري را 
كنترل كنند. اين بيماري همچنين در امريكا، تايلند، كره جنوبي، ژاپن 

و تايوان نيز مشاهده شده است. 
ويروس جديد كه مقامات بهداش��تي اعالم كرده اند مي تواند از فردي 
به فرد ديگر منتقل ش��ود، بازاره��اي مالي را نگران كرده اس��ت، زيرا 
سرمايه گذاران هنوز اپيدمي سارس در س��ال ۲003- ۲00۲ را به ياد 
دارند كه يك ويروس كرونا بود كه در چين شيوع پيدا كرد و حدود 800 

نفر را در سراسر جهان به كشتن داد. 
تحليلگران گلدمن س��اكس در يادداشتي نوش��تند: با توجه به تأثير 
بيماري س��ارس، شيوع ويروس جديد ممكن اس��ت به قيمت كاهش 
تقاضا براي نفت به ميزان ۲50هزار بشكه در روز در سال ۲0۲0 تمام 
شود كه شامل ۱۷0 هزار بشكه در روز تقاضا براي سوخت جت خواهد 

بود. 
اين بانك امريكايي پيش بيني كرد اگر ش��يوع اين بيماري به كاهش 
سفرهاي هوايي منطقه اي منجر شود، بازارهاي سوخت جت به شدت 

آسيب خواهند ديد. 
تحليلگران گلدمن ساكس تصريح كردند: اگرچه واكنش اوپك ممكن 
است تأثير منفي حاصل از چنين ش��وك تقاضايي را محدود كند، اما 

ابهامات اوليه به ريزش قيمت هاي نفت منجر خواهد شد. 
قيمت نفت برنت در حال حاضر پايين 65 دالر در هر بشكه و نفت امريكا 
حدود 58 دالر در هر بشكه است. طبق آمار اداره كل گمرك چين، اين 
كشور در سال ميالدي گذشته 506 ميليون تن معادل ۱0/۱۲ ميليون 
بشكه در روز نفت خام وارد كرد كه ۹/5 درصد باالتر از سطح سال ۲0۱8 
و هفدهمين رشد س��االنه متوالي بود و تحت تأثير رشد تقاضا از سوي 

ابرپااليشگاه هاي جديد راه اندازي شده در اين كشور روي داد. 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

2970489بينالملليتوسعهساختمان
3335277عمرانوتوسعهفارس

10818983سيمانخزر
858886390معدنيدماوند

3390236سرمايهگذاريصنعتبيمه
10500500گروهداروييسبحان
7686366ايرانياساتايرورابر

19574932پارسمينو
9472451سيمانخزر
796643793پارسخزر

548852613كاشيوسراميكحافظ
676383220سيماناصفهان

11785561سايپاشيشه
275621312بورساوراقبهادارتهران

458612183المپپارسشهاب
215131024فوالداميركبيركاشان

7879375سيمانفارسوخوزستان
273771303شهدايران

243521159سيمانتهران
9330444ماشينسازينيرومحركه

258681231كارخانجاتتوليديشهيدقندي
9142435تكنوتار

445692122فرآوردههاينسوزپارس
305741455رادياتورايران
4230201سيمانسپاهان
282211343فنرسازيخاور

16293775البرزدارو
534422544داروپخش)هلدينگ

10495499ايراندارو
1141695436دشتمرغاب

390421859گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
286471364سيمانفارسنو

6140238مليصنايعمسايران
8978427سيمانكرمان

17142816سيمانهگمتان
10096480صنايعشيمياييفارس

4629220نوسازيوساختمانتهران
9225439كمكفنرايندامين

12068574سيمانغرب
11233534ليزينگايران

9791466سرمايهگذاريصنعتنفت
10594504داروييلقمان
7058336سيمانداراب
6438306حفاريشمال

9010429كشتيرانيجمهورياسالميايران
7145340نوردآلومينيوم
6849326سيمانشمال

273601302بورسكااليايران
422692012گروهصنعتيبوتان

372291772آلومراد
2542121سرمايهگذاريخوارزمي

336001356سيمانقائن
17007809غلتكسازانسپاهان

300251429كارخانجاتداروپخش
3966188سيمانشرق

4570217سيمانكردستان
401731913ايرانمرينوس

14769703افست
17123815فرآوردههايتزريقيايران

10661507صنعتيبهشهر
6346302سيمانصوفيان

250861194شيميداروئيداروپخش
279261329توليدمواداوليهداروپخش

273871304توليديفوالدسپيدفرابكوير
3432163بانكپارسيان

5152244سرمايهگذاريتوسعهملي
12144578مارگارين

6119291گروهداروييبركت
314211496شيشهوگاز

5000300گروهداروييبركت
275401300سرمايهگذاريداروييتامين

12984618سبحاندارو
375931790كاشيپارس

4502126كمباينسازيايران
12762607گروهمپنا)سهاميعام(

7656364لبنياتپاك
792693774گلوكوزان

325721551داروييرازك
373651646سيمانخاش

369781760داروسازيابوريحان
4312205سرمايهگذاريبوعلي

5061241محورسازانايرانخودرو
237441060سيمانآرتااردبيل

3320158گروهبهمن
422492011كربنايران

5792275مخابراتايران
562701615خوراكدامپارس
8389381سيمانشاهرود

4660221سرمايهگذاريصنعتبيمه
4795228سيماندورود

14602695داروسازيكوثر
6256297بيمهپارسيان

15204724فرآوريموادمعدنيايران
1059465045سيمانفارس

16909805شركتارتباطاتسيارايران
17591837كالسيمين

402611917داروسازيفارابي
19198532شهد

7294347ايركاپارتصنعت
3230138فيبرايران

193692پارسخودرو
12686604سرمايهگذاريپارستوشه

7780294الكتريكخودروشرق
3711176بانككارآفرين
11493547صنايعآذرآب

2397114زامياد
400001797پارسدارو

4960236ليزينگايرانيان
331681579مليسربورويايران

6700196چرخشگر
8692413كارخانجاتتوليديشيشهرازي

12757607دودهصنعتيپارس
2935139سايپا

684903048پارسسرام
13990229پتروشيميشيراز

16238773ريختهگريتراكتورسازيايران
315051500تامينماسهريختهگري
20914995صنايعسيماندشتستان
240721146صنايعكاغذسازيكاوه

4773227بيمهالبرز
824503719سازهپويش

9671460سرمايهگذاريمليايران
3558169صنايعريختهگريايران

15432734صنايعكاشيوسراميكسينا
17529834لعابيران

23865838حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
2421115سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

12260583داروسازيامين
10460497داروسازيروزدارو

17247821فرآوردههاينسوزآذر
29268650بهنوشايران

4140171سرمايهگذاريصدرتامين
5935185گروهصنايعبهشهرايران

4418210سايپاآذين
19090577قندلرستان

4781227توسعهشهريتوسگستر
15656745لولهوماشينسازيايران

10650340سيماناروميه
6851315سيمانمازندران

11949439تايدواترخاورميانه
12326425شيشههمدان
17401828كاشيسعدي

556712643الميران
564060كارتاعتباريايرانكيش

15323729صنايعالستيكيسهند
2682127سرمايهگذاريسايپا

26462968پارسالكتريك
14690495كيميدارو

6230190توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
3391125ليزينگصنعتومعدن

14000455گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
4160122فيبرايران

نتایج برآوردهاي مرک�ز پژوهش هاي مجلس 
نش�ان مي دهد در صورتي که ن�رخ ارز مبناي 
محاس�به حق�وق ورودي از ارز 4 ه�زار و 200 
توماني به نرخ س�امانه نیما تغییر یابد، درآمد 
دولت 3۵ هزار میلیارد تومان افزایش مي یابد. 
به گزارش مهر، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در گزارش��ي در خصوص اصالح نرخ ارز 
مبناي محاس��به حقوق ورودي اع��الم كرد: در 
اليحه بودجه س��ال ۱3۹۹، با مف��روض گرفتن 
نرخ ارز ۴ هزار و ۲00 تومان به عنوان مبناي اخذ 
حقوق ورودي، رقم درآم��د مالياتي دولت از اين 

محل ۲0 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. 
در حالي كه نتايج برآوردهاي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي نشان مي دهد در صورتي 
كه نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ 
ارز نيما )به طور متوس��ط ۱۱هزار تومان( تغيير 
يابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودي نزديك 
به 35 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. 
از س��وي ديگر در نظر گرفتن ارز ۴ هزار و ۲00 
توماني براي محاس��به حق��وق ورودي، عالوه بر 
كاهش درآمد دولت، ن��رخ مؤثر حقوق ورودي را 
نيز كاهش مي دهد و در نتيجه نرخ حمايت مؤثر 
از كاالي داخلي براب��ر كاالي وارداتي نيز به طور 

عملي كاهش مي شود. 
در ادامه اين گزارش آمده است: انتظار مي رود اين 
افزايش نرخ ارز حق��وق ورودي منجر به افزايش 
قيمت برخي كاالها و در نتيجه بروز آثار محدود 
تورمي و ركودي شود كه دولت مي تواند با كاهش 
نرخ تعرفه كاالهاي مورد دغدغه اين آثار را كاهش 
دهد. نتايج برآوردها نشان مي دهد در صورتي كه 

نرخ تعرفه ورودي به نصف كاه��ش يابد، درآمد 
دولت ح��دود ۱6ه��زار ميليارد توم��ان افزايش 

خواهد يافت. 
بر اين اساس، مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد 
داده اس��ت كه نرخ ارز مبناي محاس��به حقوق 
ورودي به ن��رخ ارز نيمايي تغيي��ر يابد. هر چند 
دولت مي تواند مبناي محاسبه حقوق ورودي را 
براساس نرخ ارز تخصيص داده شده به گروه هاي 
كااليي )نيمايي يا ترجيحي( تعيين كند، با وجود 
اين پيشنهاد مي ش��ود براي تمامي كاالها اعم از 
كاالهاي اساسي يا ساير كاالها، مبناي محاسبه 
حقوق ورودي به نرخ نيما تغيير يابد و نگراني هاي 
تورمي و ركودي ناشي از اين افزايش، با تعديل نرخ 

تعرفه كاالها مرتفع شود. در اين راستا پيشنهاد 
مي ش��ود كميس��يون ماده )۱( وزارت صمت با 
مدنظر ق��راردادن اولويت هاي توليدي و س��هم 
كاالهاي وارداتي از كل تقاضاي كشور نسبت به 

اصالح تعرفه ها اقدام كند. 
در بخش جمع بندي و پيش��نهادها گزارش اين 
مركز پژوهش��ي با تأكيد بر اينكه از ابتداي سال 
۱3۹۷ و اعالم تخصيص ارز ۴ هزار و ۲00 توماني 
به كاالها، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي 
۴ هزار و ۲00 تومان لحاظ مي گردد، آمده است: 
»اين درحالي اس��ت كه بخش زي��ادي از كاالها 
هم اكنون با نرخ نيمايي وارد مي ش��وند و به طور 
منطق��ي بايد اين ن��رخ مبناي محاس��به حقوق 

ورودي قرار گي��رد. وجود نرخ ه��اي چندگانه و 
هدررفت منابع دول��ت در نتيجه اختصاص ارز با 
نرخ ۴ هزار و ۲00 تومان ب��ه ازاي هر دالر، باعث 
ش��ده اس��ت تا حذف ارز ۴ه��زار و ۲00 توماني 
اجتناب ناپذير باشد و انتظار مي رود اين اتفاق در 
آينده رخ دهد. با وجود اين تداوم روند محاس��به 
حق��وق ورودي بر مبناي ن��رخ ارز ۴ هزار و ۲00 
توماني باعث ش��ده تا درآمدي كه مي توانس��ت 
نصيب دولت ش��ود و در نتيجه از طريق بازتوزيع 
آن، در اختيار مردم قرار گيرد، در حال حاضر در 
بين واردكنندگان توزيع شود؛ ضمن آنكه ايجاد 
كس��ري بودجه و ماليات تورمي ناش��ي از پولي 
ش��دن كس��ري بودجه، مردم را تحت فشار قرار 

خواهد داد. 
نتايج برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان 
مي ده��د در صورتي كه نرخ ارز مبناي محاس��به 
حقوق ورودي به ن��رخ ارز نيما تغيير يابد، درآمد 
دولت در س��ناريوهاي مختلف بين ۷ تا 35 هزار 

ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. 
همچنين بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
نش��ان مي دهد افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه 
حقوق ورودي به نرخ ارز نيمايي، منجر به افزايش 
متوس��ط قيمت كااله��اي وارداتي ت��ا حداكثر 
۱۱درص��د خواهد ش��د. البته با توج��ه به اينكه 
قيمت كنوني بسياري از كاالهاي وارداتي در بازار 
از قيمتي كه برمبناي محاس��به حقوق ورودي با 
نرخ ارز نيمايي برآورد مي ش��ود بيشتر است، لذا 
متوس��ط افزايش قيمت كاالهاي وارداتي ناشي 
از اين سياس��ت، ب��ه مراتب كمت��ر از ۱۱درصد 

خواهد بود. 

دولت می تواند با یک تغییر 35 هزار میلیاردتومان درآمد کسب کند
مرکز پژوهش های مجلس:

   گزارش 2

جوان


