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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر

حرف های شنیده و نشنیده صادرکنندگان

گالیه به جای صادرات

اکرم اسعدی
نوسانات ارزی که دامــن اقتصاد کشور
را گرفته است از ابتدای سال  97ابعاد
بــزرگتــری پیدا کــرد و بــا توجه بــه این
که از راههــای خــروج سرمایه از کشور،
کماظهاری و بازنگرداندن ارز حاصل
از صــادرات کاال به کشور اســت ،یکی از
قطعات پازل دولت برای کنترل بازار ارز،
احیای پیمانسپاری ارزی بود.
تعهد انتقال ارز حاصل از صــدور کاال
و خ ــدم ــات ب ــه کــشــور مــبــدأ صــــادرات
«پیمانسپاری ارزی» است.
ایــن تعهد طبق سندی رسمی موسوم
به «پیماننامه ارزی» صــورت میگیرد
و طبق آن صادرکننده میپذیرد که ارز
ب ـهدس ـتآمــده از فــروش کــاال و خدمات
صادر شده به خارج را طی مدت معینی
به کشور انتقال دهــد و آن را بر اساس
مقررات ارزی کشور و نرخ تعیینشده از
سوی بانک مرکزی به یکی از بانکهای
مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی»
دریافت کند .به زبــان خیلی ســاده ،اگر
دولــت صادرکنندگان را وادار کند ارز
حــاصــل از صــــادرات شــان را بــه کشور
بازگردانند و آن را به بانکهای مشخصی
که از سوی بانک مرکزی تعیین میشود
بفروشند« ،پیمانسپاری ارزی» اجرایی
می شود.
مــوضــوع «پیمانسپاری ارزی» اگرچه
تدبیر دولت برای کنترل خروج سرمایه
از کشور بود اما بسیاری از صادرکنندگان
خــرد و حقیقی را با مشکل مواجه کرد

بــه طــوریکــه بــه گفته مدیرکل گمرک
خــراســان شمالی ،ایــن مــوضــوع موجب
شد صادرکنندگان حقوقی ،طی  10ماه
امسال حتی یک دالر هم صادرات انجام
ندهند.
از طرفی ،صادرکنندگان بــرای ایــن که
تولیداتشان اصطالح ًا روی دستشان
نماند یا واحد تولیدی را تعطیل یا اقدام به
فروش غیرقانونی تولیدات شان کردهاند.
یکی از صادرکنندگان می گوید :با این

شیوه پیمان سپاری ارزی نرخ حاصل از
فــروش بــرای تولیدکنندگان در گمرک
افــزایــش مـییــابــد و صــادرکــنــنــدگــان با
وجود خرید دالر به نرخ آزاد ،باید ارز را
به نرخی که دولــت تعیین کــرده است،
به کشور بازگردانند ،این موضوع برای
صادرکنندگان صرفه اقتصادی نــدارد
و مــوجــب ش ــده واحـــد مــا امــســال هیچ
صادراتی نداشته باشد.
صادرکننده دیگری اظهارمیکند :برای

این که بتوانم حقوق کارکنانم را پرداخت
کنم و با وضعیت موجود ،تــوان تعهد به
پیمان سپاری ارزی را نــدارم ،از کارت
بازرگانی ام استفاده نمیکنم و تولیدات
واحد خود را به ریال به تجار بزرگ دیگر
استانها میفروشم تا آنها با استفاده از
کارت بازرگانی خود ،برای صادرات آنها
اقدام کنند.
یکی دیــگــر از صــادرکــنــنــدگــان اســتــان،
پیمانسپاری ارزی و ارزشگـــذاری در

قربانی اعالم کرد :اعتبارات توازن فقط روی کاغذ

شمعی که روشن نشده ،فوت شد

گمرک را از مشکالت صادرکنندگان
مــی دانــد و بیان میکند :بــا وجــود این
که پیگیریهای بسیاری بــرای رفع این
مشکل انجام شــده ولــی تاکنون نتیجه
نداشته و موجب شــده صادرکنندگان
از کــارتهــای بــازرگــانــی دیــگــران بــرای
صادرات تولیداتشان استفاده کنند.
همه ای ـنهــا در حــالــی اســت کــه رئیس
کنفدراسیون صـــادرات ایـــران ،معتقد
است :پیمانسپاری ارزی نتیجه مدنظر
دولت را به همراه نداشته است.
«محمد الهوتی» یکم ماه جاری گفته بود:
بانک مرکزی در دستورالعملهای ارزی
خود ،پنج شیوه را برای بازگرداندن ارز در
نظر گرفته و تنها یکی از آنها که سامانه
نیماست ،اجــرایــی شــده و ایــن سامانه
مشکالت خاص خود را داشته است.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کــشــاورزی خراسان شمالی هم با بیان
این که پیمانسپاری ارزی تقریب ًا تمام
صادرکنندگان استان را دچــار مشکل
کــرده اســت ،می افــزایــد :بــرای رفــع این
مشکل ،پیگیریهای بسیار زی ــادی از
طرق مختلف از جمله اتاق ایران و شورای
گــفـتوگــوی دول ــت بــا بخش خصوصی
انجام شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده
است«.محمد صمدی» ادامــه میدهد:
موضوع پیمانسپاری ارزی موجب شده
صادرکنندگان هیچ صادراتی از استان
نداشته باشند که این وضعیت ،آسیبهای
خاص خود را به همراه دارد.وی استفاده
از کــارت بازرگانی دیگران بــرای انجام
صادرات را خالف قانون می داند.
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سود یک جایی سهام عدالت
شیری -سود سهام عدالت تا پایان امسال به
طور یک جا به حساب مشموالن واریز می شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت

خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار
ما افزود :واریز سود سال  96که از مدتی پیش
شــروع شــده به صــورت مرحله ای به حساب

مشموالن واریــز می شود و در مرحله اول به
حساب افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
و در مرحله دوم به حساب روستاییان و عشایر
واریز شد«.ابراهیم قربانی» گفت :سال گذشته
سود سهام عدالت برای افــراد در سه مرحله
واریــز شد که مــورد اعــتــراض قــرار گرفت اما
امسال سودها طی مرحله بندی های انجام

اقتصاد

3

شده به طور یک جا به حساب افراد واریز می
شود .وی خاطرنشان کرد :افرادی که تا پایان
ســال  95تحت پوشش نــهــادهــای حمایتی
بودند و مشمول تخفیف شدند و افــرادی که
بــا آورده شخصی ارزش سهام شــان بــه یک
میلیون تومان رسید ،امسال  175هزار تومان
و افرادی که سهام شان کامل نشده  93هزار

تومان سود به حساب شان واریز می شود.وی
دلیل توزیع تدریجی سود سهام عدالت را واریز
تدریجی ســود از ســوی شرکت هــای سرمایه
پذیر به حساب شرکت های سهام عدالت ذکر
کرد و افزود :ارزش اولیه سهام عدالت در بازار
به  3برابر رسیده ولی هنوز خرید و فروش آن
ممنوع است.

شیری -تخصیص اعتبارات توازن فقط
روی کاغذ است.
رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان
این مطلب به خبرنگار ما افزود :از آن
جایی که اعتبارات توازن برای استان
های کمتر توسعه یافته و محروم در نظر
گرفته شده در تالش هستیم تخصیص
ها را در این بخش افزایش دهیم.
«قربانی» گفت :انتقادی که از سازمان
برنامه و بودجه درباره بودجه های توازن
داشتیم این بود که حدود  600میلیارد
تومان اعتبار برای خراسان شمالی در
نظر گرفته شــده کــه  50درصــد آن از
محل اعتبارات تــوازن اســت ،در حالی
که بودجه های تــوازن  3درصــد بودجه
عمومی کشور یعنی از محل صــادرات
نفت و گاز اســت.وی اظهار کرد :وقتی

 50درصـــد اعــتــبــارات  600میلیارد
تومانی از محل اعتبارات تــوازن باشد
در مجموع تنها  13درصــد تخصیص
خواهیم داشت و با این شرایط فقط روی
کاغذ اعتبار داریم.
وی با اشــاره به این که تخصیص ها در
بخش های دیگر  50تا  70درصد است،
خاطرنشان کــرد :باید میزان تخصیص
های توازن را که به منظور کاهش فاصله
استان هاست افزایش دهیم تا از این
طریق مردم خروجی و پیشرفت پروژه ها
را ببینند.
وی خاطرنشان کــرد :با پیگیری هایی
که داشتیم« ،نوبخت» رئیس سازمان
برنامه و بودجه قول افزایش تخصیص
اعتبارات توازن را داده است و همچنان
پیگیر هستیم.

خبر
فرار مرغ از سفره ها

توپ گرانی مرغ در زمین تهرانی ها
اسعدی -قیمت مرغ با اوج گیری در
بازار استان به کیلویی  16هزار و 500
تومان رسید و رکــورد جدیدی را ثبت
کرد.
رئیس اتحادیه گوشت و مــرغ بجنورد
در این باره به خبرنگار ما گفت :قیمت
مرغ طی سه روز اخیر به طور ناگهانی
کیلویی هزار و  400تومان افزایش یافت
و اکنون  15هزار و  300تومان فاکتور
مــی شــود و قیمت فـــروش آن بــه طور
میانگین  15هزار و  800تومان است
اما تا  16هــزار و  500تومان فروخته
می شود.
«حسین قاسم زاده» اظهارکرد :قیمت
مرغ به عرضه و تقاضا بستگی دارد و با
وجود کاهش تقاضا و نصف شدن میزان
فــروش در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته و رسیدن جوجه هــا ،در حالی
که انتظار کاهش قیمت آن می رفت اما
افزایش یافته است.
وی دلیل این افزایش قیمت را افزایش
قیمت دان مــرغ و گــران شــدن جوجه
زنــده و افــزایــش مصرف در شهرهای
بزرگ به ویژه تهران دانست.وی افزود:

با توجه به گرانی قیمت گوشت قرمز در
تهران ،مصرف مرغ در این شهر افزایش
بسیار زیادی یافته و در نتیجه مرغ زنده
در گنبد که از مراکز تأمین مرغ استان
است ،با قیمت بیشتری توسط تهران
خریداری می شود و به تبع آن قیمت
مرغ زنده در خراسان شمالی افزایش
می یابد.

