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معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران آخرین وضعیت صادرات گندم از کشور را تشریح کرد و گفت :تاکنون بیش از  ۷۵۰هزارتن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است .حسن عباسی
معروفان در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما مجوز صادرات  ۳میلیون تن گندم را دریافت کردهایم ،اظهارداشت :این محصول به دلیل شفافیت در بورس کاال عرضه میشود و ما بیشتر خواهان آن هستیم که محصولمان
با ارزش افزوده صادر شود یعنی گندم تبدیل به آرد یا مشتقات آن شده و سپس فروخته شود .وی اضافه کرد :بنابراین فکر میکنم تاکنون بیش از  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزارتن از این محصول به فروش رفته باشد اینکه
چقدر از این میزان از کشور خارج شده را باید از گمرک آمار گرفت ،پیش بینی ما این است که  ۳میلیون تن صادرات انجام شود چراکه محدودیت زمانی وجود ندارد .معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در
بخش دیگری از سخنان خود درباره آمار خرید تضمینی گندم نیز افزود :میزان خرید تاکنون از  ۷۵۰هزارتن عبور کرده که این خرید در  ۸استان انجام شده ،در سامانهها درج شده و کشاورزان هم به تدریج مطالبات
خود را دریافت میکنند.

خرید تضمینی
گندم از ۷۵۰

اقتصاد

هزارتن گذشت

انتقاد دانشجعفري از وعده يارانهاي كانديداهاي رياستجمهوري

زيانهاي یارانهبیشتر از زبان طراح اولیه آن

داوود دانش جعفری ،که خودش در طراحی اولیه هدفمندی
یارانه ها نقش داشته است درباره وعده های برخی کاندیداها
پیرامون پرداخت بیشــتر یارانه و ضرر هایی که از این اتفاق
به اقتصاد وارد خواهد شــد توضیح داد .به گزارش خبرآنالین
دانش جعفری که در دولت نهم ســکان وزارت اقتصاد را در
دســت داشت و در جریان کامل ایده هدفمندی یارانه ها قرار
دارد ،دربــاره جزییات آن گفت«:طرح هدفمندی یارانه ها که
خود من در طراحی اولیه آن نقش داشتم ،این بود كه از منابعی
که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شــود ،آن
را هدایت کنیم و به ســمت سرمایه گذاری های جدید ببریم.
قانونی که در این ارتباط تهیه شد این بود که هر چقدر منابع
جدید ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي ایجاد شد ۵۰
درصد آن را برای مردم و جبران قدرت خرید آن ها به کار رود.
این هم محاســباتش دقیق بود .نسبت مصرف خصوصي به
تولید ناخالص داخل ايران در آن سال ها  ۴۶درصد بود اما در
قانون هدفمندي  ۵۰درصد منابع را در نظر گرفته شد .بر این
اســاس وقتي  50درصد منابع حاصله از آزادسازي حاملهاي
انرژي را به مصرف خصوصــي (مردم) تزریق می کنیم -در
واقع پول به مردم می دهیم -که قدرت خرید قبلي آنها تغییر
نکنــد تا چیزی که قبال مصرف مــی کردند را بتوانند مجدداً
استفاده کنند».
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد«:این
ايده به قانون تبدیل شد که در قانون هدفمندي اينطور آمد كه
 50درصد منابع حاصل شده به مردم داده شود ۵۰.درصد دیگر
به جبران منابع الزم براي ســرمایه گذاری که  ۳۰درصدش
مربوط به سرمايهگذاريهاي خصوصی و  ۲۰درصد هم برای
جبران ســرمايهگذاريهاي دولتی بود .متاسفانه در اجرا سهم
مردم به  ۹۵درصد تبدیل شــد يعني به سمت مصرف رفت و
فقط  5درصد براي نياز سرمايهگذاري باقي مانده بعبارت ديگر
طرح از هدف اولیه خودش به دلیل مشکالتی که در اجرا پیش

آمد دور شد .در حال حاضر مجدداً موضوع استفاده از ظرفیت
های طرح هدفمندی یارانه ها كه جزو یکی از سیاست های
اقتصاد مقاومتی اســت مجدداً در محافل اقتصادي و سياسي
كشــور مورد بحث قرار گرفته است .در اين رابطه بايد گفت
كه ما نبايد همان اشتباهی که در سال های گذشته کردیم و
 ۹۵درصد را به مردم دادیم دوباره تکرار شــود و هیچ چیزی
بــرای تولید نماند .روح كلي قانون هدفمندی این اســت که
 50درصد منابع برای تولید باشــد .بعبــارت ديگر اگر فرض
شــود طرح هدفمندی در حال حاضر  ۵۰هزار میلیارد تومان
درآمد دارد ،اگر قانون بنا بود درست اجرا شود ۲۵ ،هزار میلیارد
تومان باید به ســرمایه گذاری اختصاص میيافت .تزريق 25
هزار ميليارد تومان به سرمايهگذاري يعني يك تحول مهم در
سرمايهگذاري .فرصتهاي قبلي از دست رفت بيائيم اگر قرار
شد فاز 2-هدفمندي اجرا شود اين اشتباه را تكرار نكنيم».
دانش جعفری در ادامه توضیحات خود به رقابت کاندیداها
برای پرداخت بیشتر یارانه ها اشاره کرد و درباره آن گفت«:این
مســابقه ای که االن من می بینم نامزدها گذاشته اند که من
اگــر بیایم یارانه را  ۳الی  ۵برابر می کننم در واقع ضد اقتصاد
است و ضد اقتصاد مقاومتی است .نباید فکر کرد که این کار
موجب افزایش درآمد مردم می شود .درآمد مردم باید از محل
کار و تالش باشــد نه اینکه کاال را گــران کنیم و تورم را به
جامعــه تزریق کنیم ولی از طرفی بگوییم که پول جدیدی را
نیز به مردم بدهیم .راه درست این است که اگر قرار است فاز
بعدی هدفمندی اجرا شود اوال باید دید مقدار ظرفیت و منابع
مالی آن چقدر اســت؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد شــد
قیمــت بنزین در آن موقع حدود  ۱۵درصد قیمت جهانی بود.
ولي االن قیمت بنزین در ایران تقریبا باالتر از قیمت صادرات
جهانی است پس ظرفیت براي افزايش منابع از طريق قيمت
بنزين وجود ندارد مگر اينكه ماليات بنزین را باال ببریم؛ يعني
مالیاتی اضافه کنیم که این دیگر طرح هدفمندی نیست .طرح

هدفمندی این بود که ما به التفاوت قیمت فوب خليج فارس
و قمیتی که در ایران بود باید ســال به سال کاهش پیدا کند.
در حال حاضر بنزین به هدف خود رســیده است اما در بخش
گازوئیل اینطور نیست.
قیمت گازوئیل با بنزین در دنيا با تفاوت  ۵درصدی نسبت
بــه یگدیگر حرکت می کنند .زمانی که قیمت گازوئیل خیلی
کم تر اســت نشان می دهد که ظرفیت مالی در آن جا وجود
دارد ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مشکالتی
که در بخش حمل و نقل یا کشــاورزی ایجاد می شــود این
کار افزايش قيمت گازوئيل را دنبال كند؟ چرا در ســال های
گذشته اينكار انجام نشده اســت؟! آيا محدوديتها در آينده
برطرف ميشود؟!»
این اقتصاددان در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره
به فــرض اجرایی کردن فاز دوم هدفمنــدی یارانه به طرح
پرســش هایی در این رابطه پرداخت «:فرض کنیم توانستیم
فاز دوم هدف مندی یارانه ها را اجرا کنیم و منابعی فراهم شد
حال سوال این است که باید این پول را برای تولید یا مصرف
اســتفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندي يارانهها را رعایت کرد.
تنهــا  ۵۰درصد منابع را می توان بــه مصرف داد .آنقدر پول
ايجاد نميشود که عده ای می گویند پرداخت يارانه به مردم

را چندبرابر میكنيم! این نوع شعارها انتخاباتی است ولي در
ســال های بعد قطع ًا نمی توانند به این شعارها عمل کنند ،یا
اگر توانستند نتيجه این می شود یک اقدام ضد اقتصادی جديد
در كشور بوقوع ميپيوندد و مشكالت را باهم بيشتر ميكند» .
وزیر اسبق اقتصاد گفت «:درست است که در اقتصاد ايران
بــا کمبودها و محدویــت هایی بويژه در حــوزه مالي مواجه
هستیم ولی اگر همین منابعی که داریم درست و حساب شده
و منطبق بر اصول اقتصادی و مدیریتی از آن استفاده کنیم،
قطعا وضع مان بهتر از این می شود» .
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی سیاسی شدن
اقتصاد را عامل اصلی تخریب فضای کسب و کار عنوان کرد
و گفت «:موضوعی مهم که مطرح است این است که نبايستي
فضای کســب و کار و بطور كلي اقتصاد را به فضای سیاسی
گره بزنیم .خیلی ازطرح های اقتصادی که ارائه می شــود با
نگرش سیاسی است .خیلی از ضربه هایی كه به اقتصاد وارد
می شود از تالطمات بخش سیاسی است.
اقتصاد باید مديريت مســتقلي داشته باشد که تحت تاثیر
نوسانات سياسي قرار نگیرد .به همین دليل است که کسب و
کار ميتواند با جایگاه مستقل خود راه اعتالء را پیدا کند .فردی
تحلیل می کرد در ایتالیا در ســال های گذشته بطور متوسط
هر یک ســال و نیم يكبار دولت عوض می شده است ،ولی
اقتصاد ایتالیا همواره وضعیت با ثباتی داشــته است ،چرا؟ اول
اینکه اقتصاد ايتاليا عمدتا دست بخش خصوصی بود و بخش
خصوصی سرش را پايين انداخته بود و کار خود را می کرد.
دوم اینکــه دولتهایی که می آمدند ،ســعی نمی کردند با
اقدامات خود به اقتصاد لطمه بزنند.
یکی از اصولی که برای رونق اقتصاد مورد نیاز اســت این
اســت که اقتصاد را سیاسی نکنیم و بگذاريم اقتصاد با اصول
خود حركت كند .حركتهاي پوپوليستي دشمن اقتصاد است
و سالها طول ميكشد تا آثار آن از اقتصاد ما خارج شود».

محمود جامساز مطرح كرد :

آستان قدس با هزاران میلیارد تومان
گردش مالی ،مالیات نمیپردازد

ایلنا به نقل از محمود جامســاز نوشــته است كه بسیاری
از فعالیتهــای اقتصادی بدون پرداخــت مالیات به دولت
به صورت آشــکار انجام میشــود .از جمله این فعالیتهای
اقتصادی ،آســتان قدس رضوی با هــزاران میلیارد تومان
گردش مالی ســالیانه و نهادهای مشــابه آن است .محمود
جامســاز در خصوص اظهارت رئیســی مبنی بر اینکه فرار
مالیاتی برای برخیها مانند یقه سفیدان ،زیبنده نیست .،این
افــراد نباید قانون را دور بزننــد و از مالیات فرار کنند ،گفت:
ی از مهمترین منابع درآمــدی دولت ،درآمدهای مالیاتی
یک 
اســت.به ویژه اکنــون به موجب سیاســتهای کلی نظام،
دولتها مجبورند وابستگی درآمد بودجه به درآمدهای نفتی
را بکاهند .وی افزود :در حالحاضر قرار است که کمتر از ۳۰
درصد بودجه به نفت وابسته باشد و  ۳۰درصد از درآمدهای
نفتی نیز به صندوق توســعه واریز شــود تا از شرکتهای
کوچک و متوسط بخش خصوصی حمایت شود.
ن جایی که با این سیاست ،بودجه
جامساز تصریح کرد :از آ 
دولت دچار کمبود درآمد خواهد شــد لذا الزم است از محل
منابع مالیاتی و یا سایر درآمدهای دولتی نظیر فروش خدمات

تهیه پیوست استاندارد برای
رونق صادرات و واردات

دولتی این موضوع جبران شود .این کارشناساقتصادی افزود:
با توجه به شرایط کشور ،افزایش بهای خدمات دولتی عواقبی
خواهد داشــت که قدرت خرید طبقات آسیب پذیر را کاهش
خواهــد داد و نارضایتی مردم را تشــدید خواهد کرد .از این
رو افزایش بهای خدمات دولتی شــیوه مناسبی برای کسب
درآمد نیست .جامساز خاطر نشان کرد :این در حالی است که
درآمدهای مالیاتی بهترین و عمدهترین وجوه درآمدی هستند
که دولت میتواند با یک تغییر و تحول بنیادین بر اســاس
موازیــن علم اقتصاد ،این درآمدهــا را به وضعی که عدالت
اجتماعی رعایت شود ،وصول کند.
س اقتصادی با اشــاره به درآمدهای مالیاتی
این کارشــنا 
افزود :در بودجه سال  ۹۶میزان درآمدهای مالیاتی  ۱۱۳هزار
میلیارد تومان پیشبینی شــده است در حالی که در سال ۹۵
درآمدهای مالیاتی  ۱۱۰هزار میلیارد تومان بود که بخشی از
آن هم محقق نشد .وی ادامه داد :در مناظره زنده تلویزیونی
کاندیداها گفته شد که  ۹۶درصد از مردم مالیات میپردازند و
 ۴درصد دیگر نمیپردازند .البته معلوم نیست که این نسبت
بر چه موازین علمیاســتوار است اما به نظر میرسد با توجه
بــه تعداد مؤدیــان مالیاتی که در اداره مالیات کشــور ثبت
شــده ،این نسبت مورد تردید قرار گیرد .جامساز افزود :تعداد
مؤدیان مالیاتی احصاء شده عبارتند از :تعداد کارکنان دولت،
ش خصوصی و اصناف که در
شــرکتهای زیرمجموعه بخ 
مورد اخیر اداره مالیات هر سال مبلغی را صرفا با درآمدهای
سرانگشتی و حدس و گمان و بدون رعایت عدالت اقتصادی
تعیین میکند و آنها را مکلف به پرداخت میکنند.

رئیس ســازمان ملی استاندارد گفت :تهیه پیوســت استاندارد برای رونق
صادرات و واردات یک نیاز ضروری است و در این راستا با تشکیل کارگروه
اســتاندارد سازی ظرفیتهای استاندارد را شناســایی و از ابتدا همه چیز با
اســتاندارد تعریف خواهد شد .به گزارش ایسنا ،نیره پیروز بخت گفت :یک
ســوم استانداردهای کشــور در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید تدوین شده
اســت .وی با بیان اینکه هر کاالی تولید داخل باید دارای استاندارد باشد،
اظهار کرد :دولت تدبیر و امید در ســال گذشته برای تولید هر کاالی داخلی
تهیه پیوست اســتاندارد مصوب کرد .از سال  ۱۳۳۹تاکنون حدود  ۳۰هزار
اســتاندارد درکشور تدوین شده که حدود  ۱۳هزار مورد آن مربوط به دولت
یازدهم بوده اســت .رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به پتانسیل
دسترسی به آبهای آزاد از طریق بندر چابهار و تاکید بر اینکه مبادالت جهانی
باید بر اساس استانداردهای موجود شکل بگیرد گفت :سیستان و بلوچستان
با  ۳کشــور افغانستان ،پاکســتان و عمان تفاهم نامه استاندارد دارد که می
توان از ظرفیت این تفاهم نامه ها بر مبنای مبادالت خود استفاده کنید و در
صورت غفلت ،کشــورهای دیگر فرصت این بازارها را از ما میگیرند .پیروز
بخت از اعالم آمادگی فعالیت اســتاندارد به شــکل پایلوت در بازارچهها در
زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود :امروز رعایت استاندارد
تنها محدود به کاال و خدمات نیست و وارد حوزه حقوق شهروندی به عنوان
یک مطالبه جدی شده و وظیفه ماست که از کرامت انسانی صیانت کنیم.

جامساز گفت :در حالحاضر فشار مالیاتی به دوش طبقات
حقوق بگیر ،آســیب پذیر و بخش مولد اقتصاد تحمیل شده
ش مولــد از دریافت یارانه انرژی
اســت .به ویژه این که بخ 
هم محروم شــده ،در حالی که قیمــت نها دههای تولید نیز
ت تاثیر افزایش قیمتهای نســبی ،اضافه شــده است.
تح 
وی ادامه داد :در شــرایط کنونی الزم است دولت به منظور
جبران بخشی از هزینهها نسبت به کاهش مالیات اقدام کند
که متاســفانه چنین اتفاقی رخ نمیدهد .حتی در بسیاری از
موارد دولت به منظور وصول هر چه بیشتر مالیات و عوارض
به طور آشــکار و نهان به افزایش تعرفهها و افزایش بهای
خدمات دولتی مبادرت مــیورزد که نتیجه آن تولید فقر به
جای تولید ثروت است .وی خاطر نشان کرد :مالیاتگریزی
در کشورهایتوسعه یافته یک فعل ناهنجار و دارای عواقب
حقوقی و کیفری اســت اما در ایران به راحتیاتفاق میافتد.
وی تصریح کرد :در سال  ۹۴پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی
چند مؤسسه را که در مجموع به  ۴۸۰میلیارد تومان میرسید
افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است.
الزم است دولت با مساعدت قوه قضاییه و پلیس آگاهی ناجا
و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد ،نسبت به وصول مالیات
خود اقدام کند.
جامساز با اشاره به مؤسسات غیر شفاف در کشور افزود :در
حالحاضر بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای
ی از دستگاههای وابســته به حاکمیت نظیر
اســامی تعداد 
برخی سازمانها و بنگاهها از شفافیت الزم برخوردار نیستند.
این اقتصاددان افزود ۹۱۱ :مؤسســه و شرکت دولتی۷۷۹ ،

شــرکت و نهاد عمومی ۳۲ ،نهاد و مؤسسه غیر دولتی۵۹۵ ،
مؤسسه و  ۲۰صندوق بازنشستگی و نیز  ۱۲۳۶شهرداری در
ســاختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت
هســتند .جامســاز ادامه داد :برخی از نهادهای فرادولتی به
اعتبار قدرت ناشــی از رانت سیاسی پاسخگوی سازمان امور
مالیاتی نیســتند و دفاتر صوری ارائه میدهند که ناچار مورد
پذیرش ممیزین واقع میشــوند که این رویداد در تعارض با
عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت .وی تصریح کرد :ریشه
این موضوع را باید در صنعت دولتی که شالوده نظام اقتصاد
دولتی ،نفتی و رانتی کشــور که طی  ۴دهه نهادینه شــده،
جستجو کرد .جامساز ادامه داد :همین ریشههای فساد است
کــه به تضعیف دولت انجامیده و دریافت مالیات را به توزیع
فقر تبدیل کرده اســت .وی گفت :ایــن امر فاصله طبقاتی
را که حاصل مجموعه سیاســتهای اقتصادی اعم از پولی،
مالی و ارزی است ،تشدید کرده است .جامساز افزود:بسیاری
از فعالیتهــای اقتصادی بدون پرداخــت مالیات به دولت
به صورت آشــکار انجام میشــود .از جمله این فعالیتهای
اقتصادی ،آســتان قدس رضوی با هــزاران میلیارد تومان
گردش مالی ســالیانه و نهادهای مشابه آن است .وی افزود:
ضمن آن که دولت بــر واردات حدود  ۲۰تا  ۲۵میلیارد دالر
کاال که به علت عدم پرداخت عوارض و سود بازرگانی قاچاق
قلمداد میشود ،کنترل و نظارتی ندارد.

سرعت در راهاندازی فازهای پارسجنوبی پتروشیمیها را نجات داد

علی محمد بساقزاده ،مدیر کنترل تولید
شرکت صنایع ملی پتروشیمی در گفتگو با
ایلنا با اشــاره به اینکه طی  4سال گذشته
با اجرای پروژههای باالدســتی و تکمیل
شــدن فازهای پارس جنوبی ،صنایع پایین
دستی و پتروشیمی رشد چشمگیری داشته
اند ،گفت :با توجه به اهداف دولت یازدهم
زنجیره تولید به صورت مناســبی اجرایی
شده و در حال حاضر بهره برداری می شود.
وی با اشاره به پروژه هایی که طی  3سال

آینده و برنامه ششــم به بهره برداری می
رســند ،افزود :با اقدامات خوبی که طی 4
سال گذشته انجام شده پروژه های زیادی
مثل پتروشــیمی پردیــس ،کاوه ،مرجان،
دماوند و ...تعریف شــده که طی امســال
و ســال آینده به بهره برداری می رسند و
برخی نیز تا پایان برنامه ششم به اتمام می
رسند .بساق زاده تصریح کرد :تا کنون یکی
از موانع صنعت پتروشــیمی بحث خوراک
بود به نحوی که سرعت اجرای پروژه های

پتروشــیمی جلوتر از پروژه های باالدستی
بوده است که خوشبختانه با اقدامات انجام
شــده و راه اندازی فازهــای پارس جنوبی
اختالفها کمتر شــد .وی ادامه داد :شرایط
تعمیر و نگهداشــت واحدها نیــز از دیگر
موضوعاتــی بود که به دلیــل تحریم ها،
پتروشــیمیها را با مشکل مواجه کرده بود
چرا که در شرایط تحریم نمی توانستیم مواد
اساسی را تامین کنیم.
بنــا بر این تولید نیز تحت الشــعاع قرار

گرفته بود .مدیر کنترل تولید شرکت صنایع
ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد :با توجه به
اینکه ما با السنســورها ارتباطی نداشتیم
بهینه کردن فرایندهای پتروشیمی و ایجاد
تغییرات در آنها دچار مشکل شده بود.
وی با اشــاره به بهبود شرایط تولید در
پتروشیمی ها پس از برجام بیان کرد :سال
گذشته ظرفیت اســمی واحدهای تولیدی
حدود  81درصد بود که در سال  96به 86
درصد می رسد.

سرسختی به شیوه چینی برای رقابت با بوئینگ و ایرباس

هواپیمای سی ۹۱۹ساخت چین اولین پرواز
آزمایشــی خود را که مدتی طوالنی به تعویق
افتاده بود ،تکمیل کرد واولین گام بزرگ برای
ورود چین به صنعت ســاخت هواپیما و تولید
تجهیزات هایتک هواپیما برداشته شد .رویترز
نوشت ،این هواپیمای غول پیکر روز جمعه پس
از تکمیل  ۸۰دقیقه پرواز آزمایشی در فرودگاه
بین المللی شانگهای در میان تشویق هزاران
نفر از کارکنان و سازندگان و مشتاقان صنعت
هوایی به زمین نشست .این هواپیما سمبلی از
قدرتنمایی آینده چین در بازار صنعت هوایی
جهانی خواهد بود که تخمین زده میشــود تا
دو دهه آینده ارزشــی معادل  ۲تریلیون دالر
پیدا کند؛ همچنین حرکت بزرگی در راستای
برنامه گسترده «ساخت چین  »۲۰۲۵است که
به استفاده از محصوالت وطنی از دارو گرفته تا
روبات تاکید دارد.
«وانگ مینگ فنگ»  ۴۲ساله که از نزدیک
شــاهد پرواز آزمایشی این هواپیما در فرودگاه
شــانگهای بوده اســت ،میگوید :این لحظه
ای اســت که ما برای دیدنش مدت ها انتظار

کشــیده بودیم؛ من معتقدم که در آیندهای نه
چنــدان دور ما با بوئینگ و ایرباس شــانه به
شانه خواهیم شد .البته در حال حاضر بوئینگ
و ایرباس از لحاظ میــزان فروش و کاربلدی
تکنیکی و فهرست سفارشــات بسیار فراتر و
دور از دسترس هســتند و سی  ۹۱۹که پرواز
آزمایشــی آن از ســال  ۲۰۱۴حداقل دوبار به
علت مشــکالت تولید به تعویق افتاد ،ممکن
است به سالها آزمایش و تست نیاز داشته باشد
تا بتوانــد گواهی پــرواز را در چین و ایاالت
متحده و اروپا دریافت کند.
روز جمعه هوپیمای سی  ۹۱۹به سمت شمال
و بــر فراز جلگه های رودخانه یانگ ته ســه
پرواز کرد و پــس از انجام مانورهای مربوطه،
در طول نوار ساحلی به سمت جنوب بازگشت
و در فرودگاه بین المللی شــانگهای به زمین
نشســت .شــبکه دولتی چین اعالم کرد که
هواپیما حدود  ۳۰۰۰متر را باســرعت -۳۰۰
 ۲۹۰کیلومتر در ساعت پرواز کرده است .کادر
پروازی  ۵نفره متشکل از خلبانان و مهندسان
پرواز همگی لباس های سراســر نارنجی به

تن کرده بودند و پــس از ترک هواپیما مورد
تشویق حاضرین قرار گرفتند .هواپیما که قادر
به حمل  ۱۵۸تا  ۱۶۸مسافر است در این پرواز
آزمایشــی فاقد صندلی های نصب شده برای
مســافران بود .هواپیمای سی  ۹۱۹که توسط
شــرکت دولتی ســاخت هواپیماهای تجاری
چین ( )COMACســاخته شده متکی به
تکنولوژی شــرکت های خارجی مثل جنرال
الکتریک ،سفران فرانسه ،هانیول اینترنشنال،
و یونایتد تکنولوژیز میباشد.
با شروع پروژه سی  ۹۱۹از سال  ۲۰۰۸چین
اعالم کرد در نظــر دارد در نهایت  ۵۰درصد
ســهم بازار هوانوردی را که در اختیار ایرباس
و بویینگ اســت ،از آن خود کند .در ویدیوی

تبلیغاتی شــرکت کومــاک()COMAC
که ســازنده این هواپیماســت ،رییس جمهور
چین ،شــی جی پیــن ،در هنــگام بازدید از
کارخانه میگوید :ما هر ســاله میلیاردها دالر
صرف خرید هواپیمــا میکنیم و این درحالی
است که چین باید بیشــتر به خود تکیه کند.
ســی زینژه ،تحلیلگر شرکت مالی سینولینک
میگوید:صنعــت هوانــوردی صنعت پیچیده
ای اســت و شما نیازمند تجربه در طول زمان
طوالنی هستید.
بوئینگ صد سال و ایرباس بیش از  ۴۰سال
تجربه دارند و شــرکت کوماک هنوز از لحاظ
کارکشــتگی در برقراری زنجیره تدارکات در
ابتدای راه است.
چین میداند راه ســادهای در پیش نخواهد
داشت .در دیدار روز سه شنبه با اصحاب رسانه
در محل کارخانه مونتاژ ســی  ۹۱۹بنر های
سرخ رنگ بزرگی نصب شده بود که روی آنها
شعارهای «سرسختی»« ،احساس وظیفه» و
«تالش» نوشته شده بود تا اهداف بلند مدت
شرکت را نمایش دهد.
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حاشیه بازار

کاهش  ۹۰درصدی واردات سیگار

رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور ،واردات سیگار در فروردین 96
را به میزان  250میلیون نخ اعالم کرد به گزارش اقتصاد آنالین ،این میزان در مقایسه
با فروردین  95که معادل یک هــزارو  960میلیون نخ بوده 87 ،درصد کاهش یافته
اســت .علی اصغر رمزی تولید سیگار فروردین سال  96را  2 /6میلیارد نخ اعالم کرد
که در مقایســه با فروردین  95که  1 /6میلیارد نخ بوده افزایش  65درصدی داشــته
است .وی تصریح کرد :تولید سیگار در سال  95نسبت به سال  94به میزان  50درصد
افزایش و واردات ســال  95نیز نسبت به سال  94به میزان  76درصد کاهش داشته
اســت .رمزی در ادامه گفت :این تغییرات براســاس تبصره  3ماده  102قانون برنامه
پنجم توسعه کشور مبنی بر مکلف کردن دولت بر تولید داخلی صورت گرفته است تا
نیاز و مصرف سیگار از محل تولید داخل تامین شود.

رخداد

استفاده از تعبیر وارداتچی در شأن تجار
ایرانی نیست

در پــی برخی اظهارنظرهای صورت گرفتــه در جریان مناظرههای انتخاباتی ،اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران توضیحی در مورد برخی جایگاه تجار و
بازرگانان در اقتصاد ملی ارائه کردهاســت .به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،در جریان
مناظرات و رقابتهای انتخاباتی ،نقل قول ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز
به تحلیل و بررســی کارشناسی در مورد آنها به احساس میشود .بدیهی است اقتصاد
ایران در تالش برای خروج از رکود ،بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسبوکارها
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد .بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان
میدهد که حمایت از تولید و صنایع ،روندی پذیرفته و منطقی به شمار میآید که این
الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.
اما نباید از نظر دور داشــت که اقتصاد کشور برمبنای چند محور اصلی استوار شده
کــه یک بخش مهم آن «تجارت» به معنای صادرات و واردات اســت .در این میان
استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفههای
اقتصادی یکســره زیرسوال میبرد ،با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست .تجار
کشور در چارچوب قوانین ،سیاستهای کلی نظام و مالحظات اقتصادی به امر تجارت
میپردازند و بنابراین فعالیتهای آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد .در
اینجا باید دقت شــود که میان «واردات» و «قاچاق کاال» تفاوت آشکاری وجود دارد
که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت الزم صورت نمیگیرد.
قاچاق کاال امری نکوهیده و زیان بار برای اقتصاد ایران به شمار میآید .اما قاچاق
کاال نه در اقتصاد رسمی و شــفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت میگیرد و
این مسولیت تمام ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به
صورت جدی و منطقی با قاچاق ،گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیتهای غیرقانونی
برخورد کند .همچنین است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع مبارزه
با قاچاق تاکید و پرداخته شدهاســت .امروز مطالبه بخشخصوصی ایران از دولتها،
کمک به گســترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را
میتوان در قاچاق کاال مالحظه کرد .در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به
سه نکته ضروری است:
اول :فعالیت واردکنندگان رســمی در نهایت منجر بــه پرداخت عنوان عوارض و
مالیاتها به دولت میشــود .بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت
گیرد ،به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک میکند .این درآمدها میتواند صرف
توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمترسانی به عموم شهروندان شود .همچنین با
وجود اینکه سیاستهای کلی نظام اقتصادی کشور برحمایت از صنایع مبتنی است ،با
این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در حوزههایی که در آن تولید داخل
صورت نمیگیرد ،احساس میشود.
دوم :باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کاالهای «صنعتی و سرمایهای»
مربوط اســت .این نوع واردات نه تنها مذموم نیست ،بلکه مولد و یاری رسان بنگاهها
برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز به شمار میآید.
ســوم :اقتصاد ایران خود را برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان
تجارت جهانی آماده میکند .یک شــرط اساســی عضویت در این سازمان ،تجارت
آزاد اســت .بنابراین نقل قولها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست
جمهوری در این حوزه باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد چراکه ممکن است
این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولتها در ایران پایبند به قوانین رسمی
و عرف بینالمللی در حوزه تجارت نخواهند بود .نتیجه این رفتار منجر به تغییر جایگاه
ایران در شاخص جهانی کسبوکار میشود .در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی
کشور معطوف به تالش برای جذب سرمایهگذاران خارجی برای برون رفت از تنگنای
مالی باشــد ،تنزل جایگاه ایران در چنین شاخصهای اثرات منفی بسیاری برتسهیل
روند جذب سرمایهگذاران خارجی خواهد داشت.
در پایان باید اشــاره کرد که مســولیت دولتها حمایت از تمام بخشهای اقتصاد
رســمی کشور است .به طور حتم تجار ایرانی با پرداخت حقوق و عوراضهای متعدد
در حوزههای مختلف بازرگانی وهمچنین دقت نظر در مورد شــیوه و نوع وارداتی که
انجام میدهند در تالشاند که باری را از دوش اقتصاد کشور بردارند .به همین سبب
ادبیاتی مانند «وارداتچی» در شــان این گروه رسمی ،قانونی و عالقهمند به توسعه
اقتصاد کشور نیست.

آخرین خبر

 ۵/۵میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی بعد از برجام

وزیر صنعت ،معادن و تجارت گفت :سال گذشته شاهد  ۵/۵میلیارد دالر سرمایه گذاری
خارجی بودیم که در ســایه برجام اتفاق افتاد .محمدرضــا نعمتزاده در گفتوگو با ایلنا،
درباره ســرمایهگذاری بخش خارجی در کشور گفت :طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی که
یک هیات عالی بر سرمایهگذاری خارجی نظارت دارد سال  ۹۵ما در حوزه سرمایه گذاری
خارجی دســتاور خوبی داشتیم .او ادامه داد :بر اساس آمارهای دریافتی از این وزارت خانه
 ۵/۵میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در کشور به واسطه برجام اتفاق افتاده است .وزیر
صنعت ،معادن و تجارت خاطرنشان کرد :این سرمایه گذاری بستگی به مدت زمانی دارد
که یک پروژه به انتها میرسد .مثال برخی از پروژهها نیاز به یک مدت زمان  ۲الی  ۳سال
دارد و برخی از پروژهها که وسعت کوچکتری دارد و تعداد آن ها به  ۲۰مورد رسیده باعث
میشود رقم این سرمایه گذاری شناور باشد .او تاکید کرد :تمامی این سرمایه گذاریها در
سایه برجام رخ داده است.

