
صادرات به عنوان موت�ور محركه اقتصاد و رمز 
بقاي كشورها در بازارهاي جهاني نقش مهمي 
را در عرصه اقتصاد ايفا مي كن�د و از اين رو 29 
مهرماه هر سال را براي تجليل از صادركنندگان 
و صادرات نامگذاري كرده اند، اما پاسداشت اين 
روز با45روز تأخير به گاليه هاي صادركنندگان 
و بي توجهي مس�ئوالن به اين گاليه ها گذشت 
تا بار ديگر در اين روز بفهميم كه صادرات غير 
نفتي به رغم ش�عارهاي مطرح شده و ضرورت 
فعي كش�ور خيلي در اولوي�ت برنامه ريزان ما 
نيست وهيچ خبر خوشي در حوزه برنامه ريزي 
براي فع�االن واقعي اي�ن عرصه وج�ود ندارد. 
معاون اول رئيس جمهوري در بيست و سومين 
سالروز ملي صادرات ترجيح داد تا در اين مراسم 
از ناكامي ه��ا و فش��ارهاي خارجي در مس��ير 
صادرات نفتي و مش��كالت بانك مركزي بگويد 
و در حد يك صادركننده به نمايندگي از بخش 
دولتي به مش��كالت صادرات دولتي برداخت و 
پيشنهادات و حرف هاي صادركنندگان و فعاالن 
اقتصادي را سرس��ري جوابي كوت��اه در همان 
جلسه بدهد. وزير صمت نيز مهم ترين سخنانش 
كه در رسانه ها بازتاب يافت حول محور كنترل 

بازارهاي داخلي بود تا صادرات!
   رشد ۱۷ درصدي وزني صادرات

رضا رحماني در اين مراسم خبرداد كه وزارتخانه 
متبوعش وضعيت توليد ۴۴ قلم كاال را به ش��كل 
مداوم رصد مي كند وگفت: تجلي��ل از صادرات و 
صادركننده هم كار اتاق بازرگاني است و از اين به 

بعد بايد خودشان از خودشان تجليل كنند. 
او افزود: در هفت ماهه نخست امسال، صادرات 
كش��ورمان از لحاظ وزني ۱۷ درصد افزايش��ي 
بوده است، اما وي نگفت كه اين افزايش صادرات 
با كاهش ارزش مواجه بوده است، اما تأكيد كرد: 
ص��ادرات كاالهاي كيف��ي بايد در دس��تور كار 

قرار بگيرد. 
وزير صنعت با اعالم اينكه روزان��ه ۴۴ قلم كاالي 
منتخب توليدي مهم كشور را رصد و فرآيند توليد 
آن را مي س��نجيم، گفت: ميانگي��ن تخفيفي كه 
اتحاديه اوراسيا به ايران براي صادرات كاالها داده، 
۵۶ درصد بوده و ما هم ميانگين ۳۲ درصد تخفيف 

گمركي به اين بخش داده ايم. 
 رضا رحماني. گفت: يكي از راهكارهاي پايان دادن 
به تحريم، حضور مردم و بخش خصوصي در صحنه 
است؛ اين در حالي است كه امروز هم به رئيس اتاق 
بازرگاني ايران اعالم مي كنم كه از امروز، مراس��م 
روز ملي صادرات را به اتاق بازرگاني ايران تحويل 

مي دهيم. ما هم در كنار شما هستيم. 
رحماني با اعالم اينكه اين يك واقعيت اس��ت كه 
توليد كشور افزايشي اس��ت،اما همچنان ظرفيت 
خالي هم وج��ود دارد، گفت: در بخش كاش��ي و 

سراميك و شيريني و شكالت ۵0 درصد و در بخش 
آرد س��ازي نيز تنها ۳0درصد ظرفيت فعال بوده و 
مابقي خالي است. در همين راستا ۲۵ شهريورماه، 
برنامه عملياتي رونق توليد در ظرفيت هاي خالي، به 
معاون اول رئيس جمهور ارائه شده است و ما اكنون 
يكي از مشكالت خود را در ظرفيت خالي واحدهاي 
توليدي مي دانيم كه بايد راه فعال سازي آنها را كه 
عدم دسترسي به منابع مالي است، هموار سازيم. 

وزير صنع��ت اضاف��ه ك��رد: تيمي متش��كل از 
دانشگاه ها، سازمان بورس و بانك ها مأمور شده اند 
تا راهكارهاي تأمين مالي توليد را بس��نجند؛ در 
اين ميان، توليدات ايراني در شرايطي با ظرفيت 
خالي مواجه اس��ت كه به عنوان مث��ال در حوزه 
كاشي و سراميك، اگرچه كشوري مثل پاكستان 
در همس��ايگي ايران، نياز س��االنه ۱00 ميليون 
مترمكعب مصرف كاشي و سراميك دارد،اما از اين 
رقم، تنها ۲0 ميليون مترمكعب را توليد مي كند و 
مابقي را واردات صورت مي دهد؛ پس زمينه براي 
صادرات كاش��ي و س��راميك ايران فراهم است، 
در حالي كه ما فقط 8 ميلي��ون مترمكعب از اين 

محصول را صادر مي كنيم. 
   از صادرات راضي نيستم 

رحماني با اش��اره به اينكه رشد وزني صادرات ۱۷ 
درصد مثبت بوده است، افزود: مبناي محاسبه ارز 
در گمركات جابه جا شده اس��ت، اما من از وضعيت 

صادرات راضي نيستم. 
رحمان��ي در خصوص تأخير در برگزاري مراس��م 
سالروز ملي صادرات گفت: آن ايام روزهاي پاياني 
ماه صفر ب��ود كه برخي درخواس��ت كردند، زمان 
مراس��م به بعد از ماه صفر منتقل شود، همچنين 
پيش از اين نيز اعالم كرده بودم كه برنامه روز ملي 

صادرات را بايد اتاق بازرگاني ايران برگزار كند. 
وي ادامه داد: ب��ه نظر اين موض��وع جدي گرفته 

نش��د، ولي نهايتاً اين مراسم برگزار ش��د و تقريباً 
80 درصد آنچه مد نظر ما بود محقق شد،اما از همين 
جا اع��الم مي كنم، از اين پ��س بخش خصوصي و 

تشكل ها متولي برگزاري اين مراسم خواهد بود. 
وزير صمت تأكيد كرد: سياس��ت دول��ت و وزارت 
صمت اين اس��ت كه محور امور تشكل ها و بخش 
خصوصي باشند و از امروز مراسم سالروز صادرات به 
عهده اتاق بازرگاني ايران است و ما در كنار آنها هر 

مشاوره و كمكي كه بخواهند، هستيم. 
   فرصت جهش صادرات در پي گراني دالر 

از دست رفت
درست در نقطه مقابل رحماني رئيس فراكسيون 
صادرات مجلس با بيان اينكه جهش ارزي و كاهش 
ارزش پول ملي در سال گذشته مي توانست فرصت 
خوبي براي صادركنندگان باشد، گفت: با توجه به 
مشكالتي كه در راه صادركنندگان بود نتوانستيم 
به خوبي از اين شرايط بهره گيري كنيم و آن طور 

كه بايد نتيجه نداشت. 
كريمي در اين مراس��م با تأكيد ب��ر اينكه هويت و 
فرهنگ ايران در قالب صادرات بوده و صادركنندگان 
سفيران ايران در انتقال اين فرهنگ هستند، اظهار 
داشت: حمايت هاي مؤثر و به موقع از صادر كننده 
نياز فعلي اين بخش بوده و نبايد جايزه صادركننده 

دو سال بعد از انتخاب به آنها پرداخت شود. 
وي با پيمان س��پاري ارزي و ال��زام آن براي همه 
كاال ها و به خص��وص معافي��ت صادركنندگان و 
ماليات ارز حاصل از صادرات را مشكل اصلي عنوان 
كرد وگفت: اميدواريم در اليحه بودجه ٩٩اين بند 

حذف يا مشكالت صادركنندگان حل شود. 
   25۰۰ ميليارد تومان پول صادركنندگان در 

سازمان امور مالياتي 
رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران نيز در اين مراس��م 
با بيان اينكه اس��ترداد ماليات ب��ر ارزش افزوده 

صادركنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزي، 
مشكالت بسياري را به وجود آورده است، گفت: دو 
هزار تا ۲۵00 ميليارد تومان پول صادركنندگان 

در سازمان امور مالياتي مانده است. 
 غالمحسين شافعي اظهار داشت: تكيه اصلي و 
محور حائز اهميت در ايجاد درآمدهاي صادراتي 
ايران طي س��ال هاي اخير، بر مواد نفتي و خام 
بوده اس��ت، در حالي كه صادرات ساير كشورها 
مبتني بر توليد قوي و رقابت��ي بوده و توليدات 

فناورانه است. 
شافعي افزود: بيشتر از مس��ئله مشكالت اقتصاد 
نفتي، ب��ه نحوه تفك��ر كوتاه مدت و س��طحي در 
تصميم گيري ها بايد توجه داشت و مانع آن شد، به 
اين معنا كه هر نوع تصميم اقتصادي كه دولت اتخاذ 
مي كند بايد مورد محاسبه قرار گيرد كه آن تصميم، 
چه اثري بر ساير مؤلفه هاي اقتصادي دارد و زيان 

اين تصميم، بسيار بيش از منافع آن است. 
شافعي گفت: سهم مانده تس��هيالت صادراتي در 
تسهيالت بانك ها به شدت كاهش يافته و متأسفانه 
نسبت به تأمين مالي صادرات توجهي نمي شود؛ به 
اين معنا كه تأمين مالي اين بخش فالكت بار شده 
است. اين در حالي اس��ت كه در صندوق ضمانت 

صادرات نيز اوضاع چندان مساعد نيست. 
    تصميم گير بي شمار پاسخگو هيچي !

وي اضافه كرد: در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد 
تصميم گير وجود دارد، ولي يك پاسخگو در مورد 
آن به چش��م نمي خورد؛ چراك��ه متولي واحدي 
ندارد. اين در حالي اس��ت كه كميته دائمي ماده 
يك، دستگاه هاي متولي كميسيون هاي مشترك 
در كشورهاي دنيا، وزارت جهاد، وزارت كشاورزي 
و سازمان توسعه تجارت تصميم گير هستند، اما 

كسي پاسخگو نيست. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بي��ان اينكه صندوق 
ضمانت صادرات ايران با بانك توسعه صادرات ايران 
بايد ادغام شود تا صادرات از اين وضعيت رها شود، 
تصريح كرد: اين دو بخش بايد با ادغام، تقويت و يك 

اگزيم بانك واحد تشكيل شود. 
محمدرضا انصاري نايب رئيس ات��اق ايران هم با 
بيان اينكه تركيه و عربستان به ترتيب ۲ ميليارد و 
۴ ميليارد دالر را به عنوان سرمايه صندوق ضمانت 
صادرات خود ق��رار داده اند، تصريح ك��رد: با ۱00 
ميليون دالري كه سرمايه صندوق ضمانت صادرات 
ايران اس��ت، نمي توان در دنيا ح��رف براي رقابت 
در شرايط س��خت جهاني زد متأسفانه هم اكنون 
ضمانتنام��ه گرفتن از صن��دوق ضمانت صادرات 
ايران، جواهر ش��ده اس��ت؛ اين در حالي است كه 
اگر جايي از كشور نمي توانيم از سرمايه هاي بلوكه 
شده خود استفاده كنيم، مي توانيم با افزايش سقف 
سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران كار را براي 

صادركنندگان هموار كنيم.
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روز گاليه هاي صادركنندگان و بي توجهي مسئوالن 
 صادركنندگان از متوليان بي شمار صادرات و نبود پاسخگو سخن گفتند 

و مدعوان دولتي هم از كاهش درآمد نفتي و رصد داخلي بازارها !

محمدرضا عباسی   |     مهر

نبض بازار بورس در دست بودجه 99
ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران روز گذش�ته نوس�ان 
قابل مالحظ�ه اي را تجرب�ه كرد، به ط�وري كه در دقاي�ق ابتدايي 
معامالت اي�ن نماگر از مح�دوده 3۱8هزار واحد خ�ود را به كانال 
322 ه�زار و 89۶ واحد رس�اند، اما اي�ن روند در حوالي س�اعت 
۱۰ صبح با اص�الح مواجه ش�د كه در نهاي�ت اين نماگ�ر، با ۰/48 
درصد رش�د در كانال 32۰ هزار و ۱94 واحد به كار خود پايان داد. 
در جريان مبادالت روز گذشته شاخص كل اگر چه ۴۲00واحد جهش 
داش��ت،  اما در نهايت با ۲۷00واحد عقبگرد به رش��د ۱۵00واحدي 
اكتفا كرد و در كانال ۳۲0هزار واحد آرام گرفت. نوسان قابل مالحظه 
در اين روز نشان از وجود ترديدهاي جدي در بازار دارد، اين در حالي 
است كه بازار بورس حتي در روزهاي ناآرام هفته هاي اخير با اعتماد به 
چشم انداز مثبت و وجود ارزش افزوده در اين بازار روند هاي صعودي 

را تجربه كرد. 
در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران كه در آس��تانه فرا رس��يدن روزهاي 
بودجه اي در كش��ور هس��تيم بالطبع گمانه زني ها در رابطه با اعداد و 
ارقام كليدي بودج��ه همانند بهاي ارز، ماليات ه��ا و نرخ خوراك بازار 
سرمايه را تحت تأثير قرار مي دهد تا پيش از اين اينگونه عنوان مي شد 
كه جامعه بهره اي از دالر ۴۲00توماني براي واردات كاالهاي اساسي 
نبرده است و با حذف اين نرخ شايد نرخ هايي چون 8 يا ۱۱هزار تومان 
مبناي بودجه سال آتي قرار گيرد، كما اينكه هم اكنون نيز نرخ هاي فوق 

در اقتصاد كاربري دارد. 
بازار سرمايه نيز با توجه پيش بيني ها در رابطه با بهاي ارز، اثر رشد بهاي 
ارز را در صنايع مختلف مورد محاسبه قرار داده و بر همين اساس اقبال 
به برخي از سهم هاي صادرات محور يا بانك ها انجام گرفته بود، اما روز 
گذشته كه عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي از حذف نشدن 
دالر ۴۲00توماني خبر داد و دالر ۱۱هزار توماني را در بودجه سال آتي 
تكذيب كرد،  بازار سرمايه همه خواب هايي را كه در رابطه با واقعي سازي 
نرخ دالر و اثر آن بر ساختار مالي شركت ها ديده بود ، نقش بر آب ديد. 

به نظر مي رسد افزايش عرضه سهام در ساعاتي از جريان معامالت روز 
گذشته بازار سهام به ابهام در رابطه با سياس��ت ارزي دولت در سال 
آتي ارتباط دارد، اما واقعي س��ازي نرخ بنزين نشان داد كه در نهايت 
بايد دست از سركوب قيمت ها برداش��ت و قيمت ها را واقعي كرد كه 
اين مهم مش��مول مقوله حقوق و دس��تمزد و درآمد ني��روي كار نيز 
مي باشد، زيرا اگرحقوق و دستمزد يا درآمد خانوار به راحتي هزينه ها 
را پوشش مي داد حساس��يت چنداني روي تغيير نرخ كاالها نبود، اما 
وقتي دستمزدها نيز با چالش س��ركوب مواجه بوده است، حساسيت 
در جامعه در رابطه با واقعي سازي بهاي كاال بر اساس هزينه هاي تمام 

شده باال است. 
در اين ميان، اگر چه كنترل بهاي ارز به س��ود طبقات پايين درآمدي 
امري قابل تقدير است، اما انحراف در تخصيص ارز ارزان امري قابل تقبيح 
است و از طرف ديگر اين نگراني وجود دارد كه كاالهايي كه نرخشان 
با ارز محاسبه مي شود واقعي نكردن بهاي ارز فرصتي براي قاچاق كاال 
به شكل خروجي پديد آورد كه اميد است سياستگذار نگاهي جدي به 

اين مهم داشته باشد. 
در ادامه بايد گفت حاميان اصلي ش��اخص در معامالت روزگذش��ته 
غول هاي كااليي نظير »فملي« و »فوالد« و »فارس« بودند كه با وجود 

تحمل فشار عرضه در محدوده مثبت قيمت به كار خود پايان دادند. 
ارزش معامالت خرد س��هام و حق تقدم در نماد ه��اي عادي بورس و 
فرابورس در مجموع ۲ هزار و 8۷8 ميليارد تومان به ثبت رسيد كه اين 
مقدار تقريباً ۱۳ درصد باالتر از ارزش معامالت خرد طي روز گذشته بود. 

ارزش معامالت كل نيز ۳ هزار و ۴۷8 ميليارد تومان رقم خورد. 
خالص خريد سهام توسط اشخاص حقيقي نيز در مجموع به ۱٩ ميليارد 

تومان رسيد. 
گفتني است مواد دارويي در ميان صنايع توانس��تتند با ۳۲8ميليارد 
تومان ارزش، باالترين ارزش معامالت را به خ��ود اختصاص دهند. از 
ميان گروه هاي بورسي نيز بيشترين بازدهي با ۵درصد به ساير معادن و 

بيشترين زيان با ۴/0۶- درصد نيز به وسايل ارتباطي تعلق گرفت. 
در نهايت بايد عنوان داش��ت كه نبض بازار س��رمايه در دست بودجه 
سال ٩٩ است، زيرا ارقام و اعداد اين سند مالي بزرگ كشور مي تواند 

جريان بازار را تغيير دهد.

ازسرگيری ثبت نام سايرشهرها از ۱۶ آذر 
تهران از طرح ملی مسکن حذف شد

 در حالی كه وزي�ر راه و شهرس�ازی پيش از اين اع�الم كرده بود 
واحدهای تهرانس�ر در قالب طرح ملی مس�کن واگ�ذار خواهند 
ش�د، معاون مس�کن وی از حذف پايتخت در اين طرح خبر داد. 
محمود محمودزاده ، درب��اره آغاز مجدد ثبت نام طرح ملی مس��كن پس از 
اتصال اينترنت گفت: ثبت نام طرح ملی مسكن از    شنبه ۱۶ آذر از سر گرفته 
می شود.پيش از اين قرار بود سه استان همدان، يزد و چهارمحال و بختياری 
برای ثبت نام متقاضيان باز شود، اما قرار است تصميم گيری شود كه دو استان 
ديگر به سامانه اضافه شود. محمودزاده درباره آغاز زمان ثبت نام متقاضيان 
دريافت واحد مسكونی از استان تهران تصريح كرد: در برنامه ريزی اوليه قرار 
بود استان تهران در يك گروه مانده به آخر در هفته پايانی آذر ماه گنجانده 
شود، اما جلسه ای برای برنامه ريزی جديد خواهيم داشت تا بر اساس ظرفيت 
سامانه، ثبت نام استان تهران زودتر انجام شود. معاون وزير راه و شهرسازی 
ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ استان برای ثبت نام طرح ملی مسكن باقی مانده 
اس��ت كه می توانيم يك جا همه آنها را ثبت نام كنيم، اما علت تقسيم بندی 

استان ها برای ثبت نام در اين طرح، ظرفيت فنی سامانه است. 
    ثبت نام در شهر تهران نداريم

وی با تأكيد بر اينكه شهر تهران در اين طرح واحد ثبت نامی ندارد، گفت: 
هيچ گاه اعالم نكرده ايم قرار است در شهر تهران هم طرح ملی مسكن اجرا 
شود. محمودزاده درباره پروژه تهرانسر گفت: اين پروژه يك بحث ديگری 
است و به صورت مشاركتی ساخته می شود. پروژه  هايی كه در حال حاضر از 
متقاضيان ثبت نام می شود بر اساس فروش اقساطی است و با شرايط ايده آل 
واگذاری زمين به صورت اجاره ٩٩ ساله از متقاضيان ثبت نام می شود. بخش 
ثبت نام طرح ملی مسكن برای دهك های يك تا سه هنوز اجرايی نشده است 

فعاًل برای دهك های متوسط در حال ثبت نام هستيم.
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دادستان ديوان محاسبات گفت: در پاسخ معاونت حقوقی رياست جمهوری 
به نامه بنده متأسفانه به جای اين كه به ماهيت موضوع بپردازند وارد بحث 
صالحيتی ديوان شدند و گفتند در اين نامه، صالحيت ديوان محاسبات و به 

تبع آن، صالحيت مجلس به نظارت بر عملكرد دولت توسعه يافته است. 
وی افزود: آقای جهانگيری اين نامه را به دستگاه های ذی ربط مانند معاونت 
حقوقی رياست جمهوری، بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده بود 
و اين معاونت حدود ۲0 روز قبل به آن پاسخ داد. شجاعی گفت: دليلشان اين 
است كه می گويند اين تصميم ارزی بر اساس مصوبه هيئت دولت بوده است 
در حالی كه تطبيق مصوبات هيئت وزيران با قوانين، در حيطه اختيارات رئيس 
مجلس شورای اسالمی است كه در قالب هيئت تطبيق مصوبات هيئت دولت 
با قانون انجام می شود. شجاعی گفت: طبق قانون ، هر تصميمی كه نادرست 
باشد و منجر به تضييع حق بيت المال شود ديوان محاسبات می تواند وارد شود 
و به اين علت دادستانی با ورود به اين پرونده، نامه نگاری كرد. دادستان ديوان 
محاسبات تصريح كرد: توجيهات و دفاعيات معاونت حقوقی رياست جمهوری 
در پاسخ به اين نامه را نپذيرفتيم و به مرحله بعدی رسيدگی وارد می شويم 
كه به صدور دادخواست، بررسی در هيئت مستشاری و صدور و اجرای رأی 
منتهی می ش��ود. وی درباره اقدام بعدی ديوان محاسبات گفت: روال كار در 
شرايط عادی به نحوی است كه اگر اين گونه تصميمات ناشی از يك فرد باشد 
تصميم او را نادرست می دانيم و آن فرد نيز دفاع می كند كه يا می پذيريم يا 
نمی پذيريم و اگر قابل پذيرش نباشد، دادستان مبادرت به صدور دادخواست 
می كند و موضوع در هيئت های مستشاری با حضور متهم  و نماينده دادستان 

بررسی و به صدور رأی و اجرای آن منجر می شود. 
شجاعی افزود: فرآيند رس��يدگی به اين پرونده ارزی، قاعدتاً نبايد بيش 
ماه طول بكشد. دادس��تان ديوان محاسبات تأكيد كرد: ۱8 ميليارد  از دو
دالری كه در قالب ارز ۴۲00 پرداخت ش��ده، گم نشده است و اين تعبير 
درستی نيست، ما می گوييم تضييع شده است يعنی اگر می خواستيم يارانه 
بدهيم، مابه التفاوت ارز ۴۲00 تومانی ب��ا ارز تعادلی بازار را بايد برای چه 
كاال   هايی می داديم؟ به كاال های اساسی نه كاال   هايی كه هيچ ضرورتی برای 
كشور ندارد. شجاعی افزود: اين اقدام حتی، نوعی تضعيف توليدات داخلی 
در مقايسه با كاال های وارداتی بود كه به آن يارانه داديم، يعنی نه فقط از 

كاال های داخلی حمايت نكرديم بلكه تضعيف شان هم كرديم.
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