اقتصاد

۱۴
گفت و گو

قائم مقام وزیر صمت مطرح کرد:

اولویت توسعه صادرات
به  15کشور همسایه
حسین بردبار -قائم مقام وزیــر صمت در امور
بازرگانی،اولویتبخشبازرگانیراتوسعهصادرات
اعالممیکندوکاهشارقاموارداتطیسالگذشته
و جاری را کنترل شده و در راستای رونق تولید می
داند.حسینمدرسخیابانیدرگفتوگوباخبرنگار
ما ،اولویت بخش بازرگانی کشور را توسعه صادرات
با هدف ارزآوری و افزایش درآمد کشور می داند که
جزئیاتبیشتررادرپرسشوپاسخباویمیخوانید:
درتوسعهصادراتکدامبازارهایهدف
وچهکشورهاییمدنظرقراردارد؟

 مصوبه شورای عالی صادرات تکلیف ما را روشنکردهاست.دربحثتوسعهجهتگیریمادرمرحله
اولافزایشمبادالتتجاریوصادراتبا ۱۵کشور
همسایه اســت .البته به ایــن مفهوم نیست که به
کشورهای دیگر صادرات نداشته باشیم بلکه به این
معنیاستکهاولویتوتمرکزدرکشورهایهمسایه
است .در فوالد و پتروشیمی نیز بخش خاصی از
بازارهایمااروپاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 500(114.000

126.500

138.085

17.345

31.184

4.143.750

) 50/000( 41.250.000

ارزهایبنزینیدرراهکشور

صادرات بنزین رکورد زد واز مرز  ۷۲میلیون دالر گذشت

صادرات بنزین از طریق بورس انرژی در هفته
گذشته رک ــورد زد و از مــرز  ۷۲میلیون دالر
گذشت .به این ترتیب با تــداوم روند صادرات
بنزین از طریق بورس انــرژی ،می توان ضمن
جبران بخشی از کاهش فروش نفت ،وضعیت
اقتصادکشورراازنظرتبدیلخامفروشینفت،به
فروشفراوردههاینفتیبهبودبخشید.
به گــزارش صــدا و سیما ،سید علی حسینی،
مدیرعامل بورس انرژی گفت :در هفته گذشته
 ۱۱۰هزارتنبنزین(معادلحدود 150میلیون
لیتر)ازطریقبورسانرژیبهارزش ۷۲میلیون
دالرمعاملهشد.حسینیبااشارهبهاینکهایران
تنهاکشورمنطقهاستکهمازادقابلصادراتدر
فراوردههاینفتیبهویژهبنزینباکیفیتبسیار
باالرادارد،افزود:درهفتهگذشته ۳۰۵هزارتن
فراورده را در بورس انرژی به ارزش هزار و۵۲۰
میلیارد تومان معامله کردیم که از این میزان

 ۱۱۰هزار تن بنزین به ارزش ۷۲میلیون دالر و
 ۱۰۶هزارتنگازمایعبهارزش ۳۰میلیوندالر
معاملهشدهاست.
بهگفتهاینمقاممسؤولدرهفتهجاریبهدلیل
تعطیالتعرضهاینخواهیمداشت،اماازهفته
آینده عرضهها با  ۲۵۰هزار تن فرآوردههای
صادراتی که شامل بنزین ،گاز مایع ،گازوئیل و
نفتسفیداستآغازمیشود.
پیش از این وزیر نفت ،میزان مازاد تولید بنزین
کشور را 15میلیون لیتر در روز عنوان کرده بود
که با فرض صادرات روزانه همین میزان بنزین
مــازاد ،در سال می تــوان ،حدود  5.5میلیارد
لیتربنزینصادرکردوبیشاز 2.6میلیارددالر
ارزآوریبرایکشورداشت.پیشازایننیزبرخی
رسانه های خارجی از درآمد ماهانه نیم میلیارد
دالریایرانازصادراتانواعفرآوردههاینفتی
خبردادهبودند.

بــرای تحقق این اهــداف ،تحریم ها را
چگونهمیتواندورزد؟

بحثدورزدننیست.منفکرمیکنمامروزبهترینموقعیت است که تولید و صادرات را رونق بدهیم و
واردات را مدیریت کنیم .واردات روند کاهشی دارد
وتهدیدکاالهایمشابهداخلیباالیسرتولیدنیست
وازطرفدیگرمزیتصادراتیپیداکردهاستواین
باعثمیشودمسائلارزیهمحلشود.

ما در بحث واردات ،مشکالتی در تامین
ارز وارداتی از محل صادرات نداریم؟

نــه ،ایــن رونــد االن هم وجــود دارد .ما در بحثص ــادرات در ســال  ،۹۷ح ــدود ۴۵میلیارد دالر
داشتیم تقریبا تمام منابع ،قطعات ،تجهیزات و
کاالهای اساسی را که نیاز بود ،وارد کردیم و هیچ
مشکلیهمنداشتیم.
نسبتبهگذشتهکاهشنداشتهاست؟

بله ،واردات سال  ۹۷نسبت به ،۹۶معادل ۲۲درصدکمترشدهودرسهماهاول ۹۸نسبتبهمدت
مشابهسالقبل۹درصدکمشدهاست،علتاشاین
است که ما خودمان اقالم ممنوعه داشتیم و اکنون
وارداتراکنترلمیکنیمتاتولیدداخلیرونقیابد.

نیم سکه

ربع سکه

12.900.000 21.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

91.253

96.829

مشقپراشتباهمجلسدرقانونتجارت

انتقاداتکارشناساناقتصادی،حقوقدانانوفعاالنتجاریازتصویبقانون
تجارتباالگرفت
طی روزهــای اخیر ،انتقادات کارشناسان و
فعاالن اقتصادی به تصویب شتاب زده قانون
تجارتدرمجلسباالگرفتهاست.
مجلس از اواخــر مــرداد امسال ،اصالح قانون
 87ساله تجارت ایران را در صحن علنی آغاز
کرده است اما این اصالح چنان سریع در جریان
است که براساس برآوردها ،تصویب هر یک از
 331ماده این قانون بین  1.5تا  2دقیقه زمان
بــرده اســت« .آتــش هــوش» رئیس کمیسیون
حقوقی اتاق بازرگانی ایران ،در گفت وگو با مهر
با بیان این که نمایندگان اص ً
ال عالقه ای به این
الیحه ندارند ،مثال جالبی زده و گفته است:
وقتی بحث الیحه انتخابات است ،همه ذی نفع
هستندوبرایهرماده ۱۰تا ۲۰پیشنهادمیآید
و جدل فراوان و چکشکاری های دقیقی روی
آن میشود اما روی این ماده هیچ کسی اص ً
ال
اظهارنظرنمیکند.
ویعلتاینعجلهراماندنبیشاز 15سالهاین
قانوندرمجلساعالمکردهوگفتهاست:مجلس
میخواهد تصویب این قانون را در سابقه خود
ثبتکردهباشد.بهجزسرعتباالیتصویباین
قانون،مفادآن،باعثتشدیدنگرانیکارشناسان
شدهاست.صادقالحسینییکیازکارشناسان
اقتصادیدریادداشتیباتاکیدبراینکهتصویب
اینقانونبهسرعتبایدمتوقفشود،اصالحات
صورتگرفتهدراینقانونرابیشترشبیهانقالب
دانستهاست.بهطوریکه 600مادهقبلیقانون

تجارت کنار گذاشته و قانون جدیدی با 1226
مادهنوشتهشدهاست.ایندرحالیاستکهمی
شدبابررسیکارشناسی،صرف ًاموادمشکلدار
قبلیاصالحشوند.
از سوی دیگر این الیحه ورای تغییرات شکلی،
یک انقالب در مبنای حقوق اقتصادی نیز به
شمارمیآید.صادقالحسینیدراینبارهگفته
است:قانونجدیدبرمبناینظامحقوقیعرفی
( )common lawنوشته شــده ،در حالی که
قانون قبلی بر مبنای نظام حقوق مدنی (civil
 )lawنگاشته شده است و فارغ از صحیح یا غلط
بودن ،با چه منطقی نظام اقتصادی کشوری که
 ۸۰سال با آن کار کرده یک شبه می تواند تغییر
کند؟ رئیس کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی
نیز این قانون را ترجمه قوانین تجارت یکی از
کشورهایخارجیبدونبومیسازیبیانکرده
که می تواند موجب سوء استفاده های بسیاری
شودوپروندههایزیادیرادردادگستریایجاد
کند .نکتهقابلتاملدیگردراینزمینهایناست
که هم اینک معلوم نیست بــرای تصویب این
قانون نظرات کدام حقوقدان ها و کارشناسان
اقتصادی گرفته شده است .هر چه هست اتاق
بازرگانیایراندرنامهایبهرئیسمجلسکهدر
 11شهریورامسالمنتشرشد،ازکنارگذاشتن
این اتاق در تصویب این قانون به عنوان مشاور
قانونی سه قوه گالیه و ابراز نگرانی و مخالفت
خودرا بااینرونداعالمکردهاست.

امتناع 79درصدپزشکانازثبتکارتخوان
مــدیــرکــل دفــتــر تنظیم مــقــررات و نــظــارت بر
برونسپاری سازمان امور مالیاتی از ثبت کارت
خوان  21درصد پزشکان در سامانه مالیاتی با
وجود اتمام موعد اعالم شده از سوی این سازمان
خبر داد و در عین حال اعالم کرد :فرایند ثبت نام
کارتخوانپزشکانهیچوقتمتوقفنمیشود.

بهگزارشفارس،علیرستمپوردرگفتوگوبایک
برنامهتلویزیونیبااشارهبهآخرینثبتنامدستگاه
کــارت خــوان پزشکان در سامانه سازمان امور
مالیاتیاظهارکرد:تاروزچهارشنبههفتهگذشته
حــدود  ۱۴درصــد از افــرادی که فراخوان شده
بودند،ثبتنامکردندودردوروزباقیماندهیعنی

شاخص

پنج شنبه و جمعه آمار به ۲۱درصد رسیده است.
هم اکنون 14هزار و 266پزشک دستگاه کارت
خوانخودرادرسامانهمالیاتیثبتکردهاند.
وی با تاکید بر این که فرایند ثبت نام کارت خوان
پزشکانهیچوقتمتوقفنمیشود،بیانکرد:با
اینفرضکهامروزیکپزشکمجوزمطبوطبابت

خودرادریافتمیکندنیازاستتاسامانهبازباشد
و اطالعات مربوط به آن ثبت شود .بنابراین عم ً
ال
سامانهبستهنمیشود.ویاضافهکرد:درصورتی
که پزشکان از اول مهر تکلیف خود در قبال ثبت
کارت خوان در سامانه مالیاتی را انجام ندهند،
مشمولتمامیتبعاتقانونیمیشوند.

فرازوفرودتولیدصنعتی ۴ماهه
تازه ترین آمار از میزان تولید کاالهای منتخب
صنعتیدرچهارماههنخستسال98نشانمی
دهد که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال
گذشته،تولید 12محصولافتو 19محصول
رشد کرده است .از میان کاالهای با رشد مثبت
تولید می توان به کارتن و سیگار اشــاره کرد.
بیشترین افت میزان تولید نیز به انواع خودرو
نظیر سواری ،وانت ،اتوبوس ،کامیون و کمباین
ونیزالیافاکریلیکاختصاصیافتهاست.

خبر

قبوضکاغذیبرقوگاز
درآستانهحذف
مهر-دومقاممسئولدرتوانیروشرکتگازازحذف
قبوضکاغذیبرقوگازدرآیندهنزدیکخبردادند.
مدیرکلدفترامورمشترکینتوانیرگفت:ازمیان۳۶
میلیونمشترکبرقکشورتاکنوناطالعاتحدود
 ۳۲میلیون مشترک برای حذف قبوض کاغذی
جمعآوریشدهاست.مدقق باتاکیدبراینکهازاول
مهر،دیگرقبضکاغذیبرقدرکشورتوزیعنخواهد
شد،افزود:مشترکانباقیماندهنیزهرچهسریعتر
شناسه قبض خود را به سرشماره ۲۰۰۰۱۵۲۱
ارســال کنند تا قبوض خود را به صــورت پیامکی
دریافت کنند .همچنین مدیر فناوری اطالعات و
ارتباطات شرکت ملی گاز ایــران از حذف قبوض
کاغذی گاز از اوایــل آذر امسال خــبــرداد.روحا...
نوریان گفت :ضروری است مشترکان گاز برای
تکمیلپروندهاشتراکخوداقدامکنند.

