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گالیهها ی بخش خصوصی از سرگیجه قیمت دالر در اقتصاد ایران

خبر

یکبار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کنید

ارز همچنان چوب الی چرخ اقتصاد میگذارد.
اگرچه قیمت دالر طی چند روز گذشته با فرمان
بانک مرکزی کاهش پیــدا کرد و روی  4هزارو
 200تومان ایستاد ،اما نوسان قیمتها همچنان
ادامه دارد .حاال بخش خصوصی بیش از هر زمان
دیگری از دولت درخواســت دارد تا به وضعیت
نابسامان ارزی در کشور سامانی بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز در نشســت
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره
گفته اســت « :قیمــت  ۴۲۰۰تومان برای دالر
واقعی نیســت و باید یکبار برای همیشه فرمول
تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر سال دچار
این نوسانات نشویم » .مسعود اظهار کرد « :روال
در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر
دولت وضعیت ارزی مناســبی داشته ارز به بازار
تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شــده ،فنر
فشــرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته
است؛ این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در
طول  ۴۰سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این
موضوع را حل و فصل کنیم».
به گفته رئیس اتــاق بازرگانی تهران « :هیچ
وقت مســئله ارز به یک گفتمان ملی در جامعه
تبدیل نشــده که تکلیــف آن و فرمول تعیین
قیمت آن مشخص شود تا هر سال اقتصاد دچار
چالش نشــود .به غیر از ســال  ۱۳۷۶در دولت
اصالحات تا سال  ۱۳۸۲که پیشبینیهایی شده
بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و
خارجی افزایش یابد؛ در هیچ دولت دیگری این
اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دورانها به
لحاظ ثبات اقتصادی را در همان سالها تجربه
کردهایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود
اما مجلس این بند قانونی را در سال  ۱۳۸۲لغو
کرد».
خوانســاری ادامه داد « :بهجای اینکه موضوع
ارز را بــه عنوان یک شــاخص در نظر بگیریم،
یک تابو از آن ساخت ه و گفتهایم نباید با افزایش
آن موافق باشــیم ،در حالی که اکنون هیچ کس
نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی
ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه
معلول و برروی قیمت آن هم حســاس بودهایم؛
در حالــی که قیمت ارز یک معلول اســت .طی
ســالهای بعد از انقالب متوسط تورم در کشور
 ۲۰تــا  ۲۲درصد بوده اســت در حالی که هیچ
گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است».
او ادامــه داد « :بنابراین حتــی در دورههایی
کــه  ۷۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی داشــتیم و
به اقتصــاد تزریق کردهایم ،نرخ ارز واقعی نبوده
است ،در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال
 ۱۳۹۰به یکباره جهــش ارزی پیش آمد و نرخ
سه برابر شد».
رئیس اتــاق بازرگانــی تهــران تصریح کرد:
«مهمترین بحثی که یک بار برای همیشه باید از
سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود ،گفتمان نرخ
ارز اســت که باید قیمت آن با فرمول مشخصی
تایید شود تا به محض اینکه ارز تالطم پیدا کرد،
همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصوال

فنر ارزی فشرده نشود».
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد «:این بار
رها شــدن فنر فشرده ارزی عالوه بر تالطمهای
اقتصــادی منجر به بر هم ریختــن هنجارهای
اجتماعی شد؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز یک
شاخص اقتصادی اســت و متناسب با تورم باید
افزایش یابد .از ســال  ۱۳۹۲که دولت یازدهم
روی کار آمــد ،قیمت ارز همــواره ثابت بوده و
تزریق ارز مبادلهای منجر شــد کــه قیمت ارز
واقعی نشود .اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها
شد و امسال متاسفانه عالوه بر مباحث اقتصادی،
مسائل دیگری نیز از جمله اختالفات سیاسی و
خروج سرمایه برروی آن سوار شده است».
خوانســاری گفت« :از سال  ۹۰تاکنون ارزش
رشد ســرمایه منفی شده اســت ،ضمن اینکه
روز به روز داراییهای کشــور تنزل پیدا کرده و
رشد ســرمایهگذاری منفی شد و در عین حال
خروج ســرمایه نیز صورت گرفته که خود را در
اتفاقات اخیر ارزی نشان داد .همچنین تحریمها،
اتفاقات بینالمللــی و محدودیتهای بانکی در
کنار تصمیمگیریهای اردیبهشــت ماه پیش رو
از ســوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از
برجام در نوسانات شدید ارزی موثر بود».
خوانســاری اضافه کرد :اگرچــه روزهایی نرخ
دالر به  ۶۰۰۰تومان رســید اما خرید و فروشی
صورت نمیگرفت .از سوی دیگر برخی صرافیها
در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات پنج
درصدی از صرافیهای مجاز در این کشــور نیز
بازار ایــران را متالطم کرد چراکه بســیاری از
نقل و انتقاالت از طریق همین صرافیها صورت
میگرفت».
رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت «:دولت این

نخبگان

تصمیــم را گرفته که ارز را با نرخ  ۴۲۰۰تومانی
تک نرخی کند که به نظر میرســد ناچار بوده
ایــن تصمیم را بگیرد .چرا کــه اگر روند خروج
ارز و ســرمایهها از کشور قرار بود به بانکها هم

مسعود خوانساری  :حتی در دورههایی
که  ۷۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم
و به اقتصاد تزریــق کردهایم ،نرخ ارز
واقعی نبوده است ،در نتیجه فنر قیمت
فشرده شده و در سال  ۱۳۹۰به یکباره
جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد

کشیده شود ،قطعا دیگر نمیشد جلوی این روند
را گرفت؛ بنابرایــن اگرچه تک نرخی کردن ارز
با این قیمت تصمیم درســتی نیست و اشکاالت
زیادی دارد امــا به هر حال باید محدودیتهای
دولت را هم در نظر گرفت».
خوانساری تاکید کرد «:قیمت  ۴۲۰۰تومانی
برای دالر قطعا واقعی نیســت ولی باید شرایط

دولت را هم درک کرد چراکه اکنون این تصمیم
اقتصادی امنیتی شــده اســت و همــه باید به
اجرای آن کمک کنند .نباید اشتباهات گذشته
را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درســتی در
ایــن رابطه اتخاذ کنیم؛ به هر حال اکنون دولت
محدودیتهایــی برای صــادرات و واردات قرار
داده که بــه ضرر تجارت خارجی اســت ،البته
دولــت اعالم کــرده کــه دالر  ۴۲۰۰تومانی را
برای واردکنندگان تامین میکند اما نباید برای
صادرات محدودیت نرخ بگذارد».
یک تصمیم اشتباه
در این نشســت همچنین رئیس کمیســیون
اقتصادی در واکنش به نوسانات اخیر ارزی گفته
است « :افزایش سود ســپردههای بانکی به ۲۰
درصد تصمیمی اشتباه بود و ضعف بانک مرکزی
دلیل اصلی وضعیت اسفبار بازار ارز بوده است» .
محمدرضا پورابراهیمــی صحبتهای خود را
اینطور ادامه داد « :به عنوان کمیسیون اقتصادی
مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ
ارز درک می کنیم و از هفتههای پایانی ســال
گذشــته که این التهابات ارزی شــدت گرفت،
موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما
درســت در زمانی که از دولت درخواست کردیم
که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد ،آنها به یک
باره نرخ سود سپردههای بانکی را به  ۲۰درصد
افزایش دادند و دســتاوردی که دولت و مجلس
ماهها برای آن وقت صرف کرده و هزینه داده بود
را از بین بردند».
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اسالمی افزود « :تمام تالش مجلس این بود که
نرخ تامین مالی را بــرای فعالیتهای اقتصادی
کاهش دهد که متاســفانه با این تصمیم دولت،

افزایش قیمت نفت ممکن است
پایدار نباشد

نه تنها نرخ سود سپردههای بانکی به  ۲۰درصد
افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد
خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو
هفتهای بانکها منتشر کرد .بنابراین مجدد نرخ
تامین مالی در کشــور بــرای تولید و صنعت به
حدود  ۲۷درصد رسید».
وی تصریــح کرد « :این تصمیــم دولت برای
افزایش نرخ ســود ســپردههای بانکــی کامال
غیرکارشناســی و غیراقتصادی بود و مشکالت
بســیاری را ایجاد کرد و این در شرایطی بود که
نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر
امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ ســود
موافق نبودند و در عیــن حال رئیس کل بانک
مرکزی هم میگفت این یــک طرح  ۲۰بندی
بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین
امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان
کرد «:بر اساس آمارها  ۲۳۰تا  ۲۴۰هزار میلیارد
تومــان از منابع بانکــی طی همیــن دوره دو
هفتهای از حسابهای کوتاه مدت به حسابهای
بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم  ۱۵هزار
میلیارد تومان ضرر مالــی را متوجه نظام کرد،
چراکه هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمیگوید
منبع حاصل از افزایش نرخ ســود از  ۱۵به ۲۰
درصد از کجا باید تامین شود .اکنون نگرانیم که
دســتهایی در کار باشد ،زیرا هر کسی که تنها
دو واحد دانشــگاهی در حوزه پول و ارز خوانده
باشد ،میداند این تصمیم کامال غیرکارشناسی
است».
او اضافــه کرد« :تمام پیشکســوتان حوزه ارز
و کارشناســان بانک مرکزی بازنشسته را جمع
کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم
که بر مبنــای آن بتوانیم این طــرح را اجرایی
کنیم و محور اصلــی آن هم طرح تضمین نرخ
ســود ســپردههای ارزی بود .موضوع دومی که
در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده ،تشکیل
بازار متشــکل پولی است که در آن تمام فرآیند
عرضه و تقاضا شــفاف شــود و مشخص گردد
صرافیهــا چه عملیاتی انجــام میدهند چراکه
دلیل اقتصادی برای شــوک ارزی وجود ندارد و
ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار
نرخ ارز در بازار است».
او افــزود «:حرف ما در کمیســیون اقتصادی
مجلس آن اســت که اگر کسی نمیتواند بانک
مرکــزی را اداره کند ،اجــازه دهد فرد دیگری
نســبت به ایــن کار اقــدام کنــد چراکه اگر
مولفههــای اقتصادی در بانــک مرکزی مفهوم
داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد .هدف ما
از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است
که ارز حاصل از پتروشیمیها که همه دولتی یا
شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور
برگــردد و به همین دلیل نــرخ  ۴۲۰۰تومانی
لحاظ شده است .در غیر این صورت صادرکننده
کاالهای دیگر باید آزاد باشــد که ارز خود را به
هر نرخی بفروشــد و ما ایــن موضوع را اصالح
خواهیم کرد».

رئیس بنیاد ملی نخبگان:

روند بازگشت نخبگان به کشور فزاینده است

چند سالی است حرف و حدیثهای زیادی در ارتباط با رتبه نخست ایران در زمینه
فرار مغزها شــنیده میشــود و اعداد و ارقام بزرگی را به این پدیده در کشور نسبت
میدهند  .این در حالیست که به نظر میسد داستان فرار مغزها به این سادگیها هم
نباشد و برخی از اعداد حاصل شیطنتهای آماری است.
گزارشهای خبری متعددی با استناد به بررسیهای صندوق بینالمللی پول ،نشان
میدهد که ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیاری از دانشآموختگان خود را بر اثر
پدیده فرار مغزها از دست داده است .حتی روزنامه نیویورک تایمز نیز اخیرا با استناد
به گزارشهای رسانههای ایران در این خصوص مطالبی را به چاپ رسانده است .اما
بسیاری از دست اندرکاران و پژوهشگران داخلی این گزارش ها را معتبر و مبتنی با
واقعیت نمی دانند.
سورنا ستاری رییس بنیاد ملی نخبگان با انتقاد از برخی آمارهای بی پایه و اساسی
که چند ســالی است در محافل رسانهای شایع شده اســت میگوید « :بسیاری از
گمانهها،آمارها و باورهای نادرســت درباره مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان معکوس
شده و روند بازگشت نخبگان به کشــور برای فعالیت در شرکتهای دانشبنیان و

استارتاپی رشدی فزاینده یافته است .سیستم آموزشی ما با وجود همه کمبودهایی
کــه دارد با قدری اختالف با بهترین دانشــگاههای آمریکا برابری می کنند ،یکی از
مشــکالت آمریکا در ســالهای اخیر این اســت که نخبگان در حال بازگشت به
کشورشانهستند».
در تفسیر مهاجرت از کشور باز هم مانند سایر موارد عینک سیاسی دست به کار شده
و برخی آمار و ارقام دروغین را در این زمینه منتشر کرده است ،موضوعی که در فرار
مغزها دیده می شود ژستهای بعضا غیر واقعی است .همچنین پرویز کرمی ،مشاور
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بین اینکه آمار و ارقام مربوط به فرار مغزهای
ایرانی از اســاس اشتباه و کذب محض اســت ،می گوید « :براساس گزارش سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،ایران در سال  ،٢٠١٥جزء  ٢٠کشور اول نبوده و در گزارش
بانک جهانی در سال  ،٢٠١٦جزء  ٣٠کشور اول ارسالکننده مهاجر قرار «ندارد».
کرمی اینطور گفته اســت «:یعنی ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا
محسوب نمیشود ».در واقع نرخ مهاجران ایران به کل جمعیت ،بهصورت تجمعی،
 ١,٥درصد تا سال  ٢٠١٣بوده که از میانگین جهانی  ٣.٢درصدی و اکثر کشورهای

با وضعیت توسعه مشابه ،پایینتر است».
واقعیت ماجرا این اســت که آمارهای بین المللی نشــان می دهــد نه تنها ایران جزو
کشورهای «نخبه فرست» جهان نیست ،بلکه تعداد دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های
معتبر جهان تحصیل می کنند نیز از متوسط جهانی کمتر است.

نماگر
براســاس نماگرهای پاییز  ،96شــاخص تولید کارگاههای
بزرگ صنعتی  3.7درصد افزایش یافته و حجم سرمایهگذاری
از منظر جواز تاسیس  31.8درصد و از منظر پروانه بهرهبرداری
 97.6درصد افزایش یافته است .به گزارش فارس ،نماگرهای
اقتصادی سه ماهه سوم بانک مرکزی امروز منتشر شد اما ارقام
مهم آن که شامل نرخ رشــد اقتصادی ،حجم تولید ناخالص
داخلی و نرخ تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص میشود ،پیشتر
در اواخر سال  96منتشر شده بود.
رشــد اقتصادی کشور در  9ماهه ســال  96منتشر شد که
براساس آن رشد اقتصادی کشور در  9ماهه  3.4درصد و بدون
احتساب نفت  4.1درصد بوده است.
همچنین رشد بخش کشاورزی  4.1درصد ،بخش نفت 1.3
درصــد ،گروه صنایع  4.6درصد و خدمــات  3.7درصد بوده
است.

فارس گزارش میدهد

افت رشد اقتصادی در پائیز 96
اما بررسی ارقام رشد سه ماهه سوم (فصل پاییز) حکایت از
افت شاخص رشد اقتصادی در همه بخشها دارد به طوری که
رشــد اقتصادی بخش نفت منفی  7.3درصد ،صنایع و معادن
 4.2درصد (معــدن  0.8درصد و صنعت  3.9درصد) و گروه
خدمات  3.1درصد محاسبه شده است.
همچنیــن در زیربخــش گــروه صنایع و معــادن ،بخش
ســاختمان هم از رشد  3.1درصد به  1.4درصد کاهش یافته
است .مجموع رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز یک درصد
محاسبه شده است.
امــا در بخش صنعت ،شــاخص تولیــد کارگاههای بزرگ

صنعتی  105.5رسیده که رشد  3.7درصدی نسبت به فصل
پاییز ســال گذشته داشته است .شاخص تولید در کارگاههای
بــزرگ صنعتی در فصل بهار  95.7و تابســتان  106.2بوده
است.
تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی  4784فقره بوده که
 31.8درصد افزایش یافته است .سرمایهگذاری مورد نیاز برای
بهرهبرداری از این واحدها  30هزار و  210میلیارد تومان است.
در بخــش پروانه بهرهبرداری از واحدهــای صنعتی ،تعداد
 1348فقــره پروانــه صادر شــده که حجم ســرمایهگذاری
بــرای این واحدها  5هزار و  820میلیارد تومان بوده اســت.
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سرمایهگذاری انجام شده برای واحدهای دریافت کننده پروانه
بهرهبرداری  97.6درصد نســبت به دوره مشابه سال گذشته
رشد داشته است.
ساختمان
در بخش ســاختمان نیز تعداد پروانههای ساختمانی صادر
شــده در کل مناطق شــهری در فصل پاییز  25هزار و 500
فقره بوده که  8.6درصد نســبت به پائیز سال  95رشد داشته
اســت ،البته این میزان در شهرهای بزرگ  8.7درصد کاهش
یافته است.
در بخش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای
جدید مناطق شهری ،مجموع ساختمانهای شروع شده ،نیم
تمام و تکمیل شده در این فصل  177هزار و  300فقره است.
این رقم نســبت به دوره مشابه ســال قبل  10.6درصد رشد
کرده است.

آژانس بین المللی انرژی با اشاره به رشد اخیر قیمت نفت
در بازارهای جهانی اعالم کرد :افزایش تنش ها در ســوریه
ممکن است موجب صعود پایدار قیمت نفت نشود.
آژانس بین المللی انرژی با اشاره به رشد اخیر قیمت نفت
در بازارهای جهانی اعالم کرد :افزایش تنش ها در ســوریه
ممکن اســت موجب صعود پایدار قیمت نفت نشــود .به
گزارش ایرنا ،بنا به اعالم خبرگزاری رویترز انگلیس ،نهاد بین
المللی یاد شده در آخرین گزارش ماهانه خود که دیروز (25
فروردین) منتشر شد اعالم کرد :نبود اطمینان سیاسی در
خاورمیانه بار دیگر شدت پیدا کرده است ،اما هنوز مشخص
نیست که آیا این افزایش تنش منجر به تداوم صعود قیمت
های نفت می شود؟ آژانس بین المللی انرژی تاکید کرد ،باید
این موضوع بررسی شود که آیا افزایش اخیر قیمت های نفت
پایدار است؟ و اگر چنین است ،پیامدهای آن برای عرضه و
تقاضای نفت چیست؟
قیمت های آتی نفت خام چهارشنبه گذشته پس از تهدید
سوریه توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی
بر حمله موشکی به این کشور در پاسخ به استفاده احتمالی
«بشار اسد» از سالح شیمیایی به باالترین سطح از دسامبر
( 2014آذر  )1393رسید .قیمت نفت برنت دریای شمال
که مبنای قیمت گذاری دو سوم نفت های جهان از جمله
نفت ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) است،
چهارشنبه گذشــته با  1.44درصد افزایش به  73دالر و 9
سنت در هر بشکه رســید .نفت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا نیز با  2درصد افزایش به بهای  67دار و  45ســنت
معامله شد.
پس از این رکورد زنی ،قیمت های نفت اندکی کاهش پیدا
کرد ،اما با این حال در پایان معامالت جمعه گذشته بازارها،
قیمت نفت های پایه اروپا و آمریکا بیشترین افزایش هفتگی
در بیش از هشت ماه گذشته را ثبت کردند.
قیمت نفت های پایه اروپا و آمریکا هفته گذشته به ترتیب
 8.15و  8.59درصد نسبت به هفته پیش از آن افزایش پیدا
کرد رویترز نوشت ،رهبران سیاسی جهان همچنان افزایش
فعالیت های نظامی در سوریه را محتمل می دانند .سوریه
جزو تولیدکنندگان بزرگ نفت نیست ،اما متحدانش روسیه
و ایران از جمله این کشورها هستند.
بــه گزارش ایرنا ،آمریکا به همــراه متحدانش انگلیس و
فرانسه ،بامداد شنبه دمشق پایتخت و استان حمص سوریه
را هدف حمله موشــکی قرار داد؛ بنا بــر اعالم وزارت دفاع
سوریه ،در این حمله  110موشک به خاک این کشور شلیک
شده است.

سهم ایران از تجارت جهانی پوشاک
کافینیست

معاون امــور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت معتقد است با اتخاذ سیاســت هایی سهم ایران از
تجارت بین الملل پوشــاک جهان باید افزایش یابد .حسن
یونس سینکی در حاشیه سفر به سه استان قزوین ،همدان
و کرمانشاه در گفت وگو با خبرآنالین اظهارداشت «:آمارها
نشان می دهد حجم تجارت پوشــاک در جهان در حدود
 410میلیارد دالر اســت این در حالی است که سهم ایران
از این رقم عظیم به حدود  900میلیون دالر می رســد که
اصال کافی نیست».
او با اشــاره به اینکه افزایش این سهم می تواند با اتخاذ
سیاست هایی در جهت رونق وضعیت تولید و بازاریابی دقیق
در بازارهای جهانی اتفاق بیفتد ،گفت«:صنعت پوشــاک ،
فضای مســاعدی برای کار دارد و امیدوارم بتوانیم موقعیت
بالقوه خودمان در این صنعت را در بازارهای داخلی و جهانی
بافعلکنیم».
او گفت«:وقتی ساخت ایران جهانی شود ،ابعاد فرهنگی
و اجتماعی این اقدام ،در کنار ابعاد اقتصادی آن نیز اهمیت
می یابد ».این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مساله حمایت
از تولید داخلی صرفا مساله ای اقتصادی نیست ،با تاکید بر
نقش دســتگاه های فرهنگی در این پروسه عنوان کرد «:با
توجه به شعار اعالمی مقام معظم رهبری برای سال جاری
 ،الزم است تدابیری جدی در این حوزه اندیشیده شود».
سینکی گفت«:طبق تصمیمات اخاذ شده میزان صادرات
غیر نفتی ایران با هشت میلیارد دالر افزایش امسال به 55
میلیارد دالر میرســد و در نتیجه برنامه ریزی برای ارتقای
تولید و استفاده از موقعیت های بالقوه کشور اهمیتی بیش
از پیش را داراست».به گفته وی  6.5میلیارد دالر از افزایش
صــادرات از محل افزایش صدور کاالهــای صنعتی و 1.5
میلیــارد دالر از محل افزایش صادرات اقالم معدنی حاصل
خواهد شد.

طبق آمار بانک مرکزی
مالیات فروش سیگار  ۱۸.۵درصد
افزایشیافت

براساس گزارش بانک مرکزی ،کارکنان بخش عمومی و
خصوصی در  ۱۱ماهه ســال  ۹۶بالــغ بر  ۸.۵هزار میلیارد
تومان مالیات دادند .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس ،طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت عمومی بودجه
دولت در سال  96درآمدهای وصول شده  11ماهه در بخش
مالیات نشان میدهد ،عملکرد مالیاتی شرکتهای دولتی
نسبت به مدت مشابه ســال  95حدود  14.4درصد تنزل
یافته است .در این مدت  4490میلیارد تومان مالیات وصول
شــده ،همچنین در مدت مشابه ســال  ،95بالغ بر 5250
میلیارد تومان مالیات اخذ شده بود.
بر اساس این آمار ،جزئیات مالیات بر درآمد کارکنان بخش
عمومی و خصوصی در مجموع بالغ بر  8540میلیارد تومان
مالیات پرداخت کردهاند که ســهم کارکنان بخش عمومی
 4490میلیارد تومان با کاهش  7.1درصدی و  4140میلیارد
تومان سهم کارکنان بخش خصوصی با افزایش  0.1درصد
همراه بوده است .مالیات مشاغل نیز با  4هزار میلیارد تومان
دریافتی  14.2درصد رشد نشان میدهد.
مالیات سیگاریها  18.5درصد رشد کرد در  11ماهه سال
 380 ،96میلیارد تومان مالیات بر فروش سیگار وصول شده
که رشد  18.5درصدی نسبت به مشابه سال  95دارد.

