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اقتصاد جامعه

اخبار

دالیل افت بهای ارز در روزهای اخیر

سه شنبه  31اردیبهشت  - 1398شماره 502

اصلیترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر ،افزایش شدید عرضه درهم از کانال دبی بوده است.بعد از آنکه نرخ دالر در بازار تهران به  15350تومان
رسید ،بهای ارز با شیبی بسیار آرام نزولی شد و این روند تا روز گذشته ادامه پیدا کرد اما امروز ابتدای صبح بهای ارز با شدت بیشتری افت کرد بهطوری که
فقط در طول روز جاری قیمت دالر با  755تومان کاهش به  13هزار و  745تومان رسیده است.براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع مطلع ،اصلیترین
عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر ،افزایش شدید عرضه درهم از کانال دوبی بوده است .بانک مرکزی از ابتدای امسال شبک ه ارزی در دوبی را فعال کرد و با
تقویت عرضه ارز از این کانال ،بهای ارز در بازار داخلی با افت قابل توجه مواجه شد.برخی کارشناسان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را فروکش کردن تب احتمال
جنگ و درگیری نظامی میدانند .تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از  14هزار تومان ،بهای ارز به  12900تومان هم خواهد رسید.

گزارش

یارانه انرژی؛ قرارداد نانوشته
 بین دولت و ملت

مسئله دیگری که در این زمینه حائز اهمیت
اســت ،دشــواری و پیچیدگی در تعریف و
اندازهگیری یارانههای انرژی است .متاسفانه
تعریف دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه
عواملی در یارانه انرژی دخیل هســتند .این
مسئله به عدم توانایی سازمانهای بینالمللی
نظیر بانک جهانی و اوپک در توافق برای ارائه
تعریف روشن و مشترک باز میگردد .در واقع
هر سیاســت و اقدامی که مستقیما یا به طور
غیرمستقیم قیمتها را برای مصرفکنندگان
پایینتر از قیمت بازار و برای تولیدکنندگان
باالتــر از قیمت بــازار نگهدارد و بــه نوعی
هزینههای مصــرف و هزینههــای تولید را
کاهش دهد به عنوان حمایت و یارانه شناخته
میشود.
این گستره وســیع و مبهم در تعریف ،برآورد
حجم یارانهها را نیز با مشکل مواجه میکند.
در سال گذشــته ،دفتر اقتصاد کالن سازمان
برنامه و بودجه برآوردی از میزان یارانههای
پنهان و آشــکار در کشور منتشــر کرد .این
گزارش مجموع یارانههای پنهان انرژی ،اعم
از بنزین ،نفت ســفید ،گازوییل ،نفت کوره،
گاز مایع ،سوخت هوایی و سوخت جت ،گاز
طبیعی و برق را با مبنای ارز  ۸۰۰۰تومانی،
نزدیک به  ۵۹۰هزارمیلیارد تومان در سال ۹۸
برآورد کرده است.
باید توجه داشــت که بخش اعظم یارانههای
انرژی توســط گروههای پُردرآمــد و صنایع
انرژیبر و با بهرهوری پایین جذب میشود .در
حالی که این منابع میتوانند صرف کاالهای
عمومی با کیفیت نظیر بهداشــت و آموزش
ِ
عمومی ،بهبود زیرســاختها و یا حمایت از
ب و کارها و صنایع متوسط و کوچک شود.
کس 
در حالی که سرکوب قیمت انرژی از یک سو
انگیزه کنترل و بهینهســازی مصرف و تولید
را کاهــش میدهد و از ســوی دیگر به دلیل
اختالف قیمت داخل و خــارج انگیزه جدی
برای قاچاق انرژی ایجاد میکند.
قیمت پایین انرژی همچنین میتواند عواقب
ناخواسته بزرگ دیگری در پی داشته باشد .به
عنوان مثال سرکوب قیمت اسمی انرژی در
شــرایط تورمی باعث کاهش قیمت حقیقی
انرژی میشــود که به نوبه خود باعث معوج
شدن نقشهی اقتصاد کشور شده و اقتصاد را
به ســمت انرژیبری بیشتر و بهرهوری کمتر
هدایت میکند.
با وجود معایب آشــکار یارانه انرژی هرگونه
اصالح نظام یارانهها در کشــورهای در حال
توســعه نیازمند عــزم و مهــارت جدی در
سیاست گذاری است .همچنین ،تجربههای
کشورهای مختلف در اصالح نظام یارانههای
انرژی نشان میدهد بدون برنامههای جبرانی
مناســب و بدون ایجاد ظرفیــت موثر برای
ایجاد کاالهای عمومی مانند شــبکه حملو
نقل عمومی و برنامههای رفاه اجتماعی برای
طبقه آسیبپذیر اینگونه اصالحات با مقاومت
و اعتراض اجتماعی روبرو خواهد بود .خصوصاً
ی و ائتالف گروههای ذینفع از نظام
اینک ه تبان 
یارانهای موجود که در طول ســالها شــکل
گرفته مانع جدی بر سر راه اینگونه اصالحات
خواهد بود.
در کشــور ما با وجــود تجربههــای متعدد
و ارزشــمند در زمینــه معقو لســازی
( )Rationalisationقیمت حاملهای
انرژی ،همچنان این مسئله جزء مسائل اصلی
کشور است و روی میز سیاستگذار قرار دارد.
متاســفانه در تجربیات گذشــته ،روشهای
پایدار و مانــدگار ،که یک بار برای همیشــه
مســئله را حل کند ،طراحی و یا اجرا نشده
است.
به همین دلیل ،پس از گذشت چندین و چند
تجربه دشــوار و پُرهیاهــو ،همچنان اصالح
قیمت انرژی در کشــور به صورت اســمی و
مقطعی انجام میشــود ،قیمتهای داخلی
کامال مســتقل از قیمتهــای بینالمللی و
نوسانات آنها هســتند ،جالبتر آنکه قیمت
اغلب حاملهای انرژی در سراســر کشــور
یکسان است و همچنین شبکه حملونقل و
لجستیک سوخت در انحصار دولت قرار دارد.
در صورتی که هر سیاســت و برنامهای برای
اصالح قیمت انرژی پیشنهاد شود ،الزم است
در خصوص چند موضوع کلیدی شفاف باشد،
وگرنه محکوم به شکست خواهد بود.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

زیر وبم آشفته بازارکاغذ مطبوعات؛

تولیدکنندهکاغذ،ارزبرایوارداتمیگیرد!
گروه اقتصاد و جامعه -وضعیت افزایش
بی رویه قیمت کاغذ به جایی رسیده
که هر روز با تیترهایی از قبیل به شماره
افتادن نفسمطبوعات و ناشرانروبرو هستیم و
تقریبا در ده روز اخیر ،روزی نیست که اخباری
مبنی بر تالش دولتبرای حل این مشــکل به
گوش نرســد .اما دریک جســتجوی میدانی با
مســائلی از قبیل فاکتورســازی ،احتکار،عدم
نظارت صحیح و از همه بدتــر نایاب بودن کاغذ
مواجه میشویم.
 بر همین اساس با محمد حیدری ،دبیر انجمن
صنفی مدیران رسانه و یکی از اعضای کارگروه
کاغذ به مقوله واردات کاغذ ورود کرده و در این
زمینه گفت :در سال  ۹۶مجموع کاغذ بهایران در
حوزه چاپ و تحریر ۳۹۰ ،هزار تن بود .تاکید می
کنم که این رقم بدون احتساب کاغذ صنعتی و
کارتن سازی است .با شــروع تحریم ها طبیعی
است که همه چیز افت کرده بنابراین و براساس
ارزیابی ما،تیراژ نشریات هم حدود چهل تا پنجاه
درصد کاهش یافته ولی مجمــوع کاغذ چاپ و
تحریر وارداتی در سال ۹۷چیزی در حدود ۲۷۰
هزار تن بوده اســت .این عضو کارگروه کاغذ ،در
ادامه و در پاسخ به این ســوال که آیا مجوز ورود
همه این مقدار کاغذرا وزارت ارشــاد و کارگروه
کاغذ صادر کرده و همه آن به مطبوعات و ناشران
تحویل شده اســت؟ اظهارداشت :خیر این طور
نیست .وقتی افزایش قیمت کاغذ در شش ماهه
اول سال گذشته آغاز شد ،دولت ووزارت ارشاد به
این توافق رسیدند که یک ستاد تنظیم بازار ایجاد
کنند و این ستاد از شهریور ماه سالگذشته ،آغاز
به کار کرد .اما پیش از آن ،چند شرکتی بودند که

ارز دولتی دریافت کرده ،اما کاغذی واردنکرده و
متواری بودند .حال سوال اینجا است که چه کسی
به این افراد مجوز واردات داده بود؟ وزارتصمت.
چه کســی به آنها ارز داده بود؟ بانک مرکزی .بر
اساس چه ضابطه ای این کار صورت گرفته بود؟
معلوم نیســت! وی تصریح کرد :ما برای واردات
قواعدی داریم و بویژه وقتی کســی می خواهد
ارز حمایتی دریافت کند ،بهپیشینه او مراجعه
می شود و بر اساس عملکرد گذشته اش مجوز
دریافت می کند .به عنوان مثــال اگر پنجهزار
تن کاغذ در سال گذشــته وارد کرده است ،می
تواند شش هزارتن بیاورد نه اینکه با یک جهش
نجومی،صد هزار تن کاغذ وارد کند! و اگر سال
گذشته کاغذی وارد نکرده باشد ،اساسا امسال

اجارهبها با مشوق مالیاتی کم نمیشود
کارشناسان معتقدند
مالیات بر اجاره بها در
فقــدان ســامانه ملی
امالک و اسکان منجر به تحمیل
هزینه بیشــتر به مســتأجران
خواهد شد.
محمــد اســامی وزیــر راه و
شهرســازی چهارشــنبه هفته
گذشته در حاشیه نشست هیئت
دولت در خصوص کنترل بازار اجاره بها اظهار داشت :قرار است الیحهای به مجلس ارائه بدهیم
که اگر موجر ،اجاره بها را از سقف تعیین شده باالتر تعیین کند ،از او مالیات تصاعدی دریافت
خواهد شد .اما اگر از این نرخ پایینتر باشد ،مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
پیش از وی نیز مازیار حسینی ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برنامه ریزی
برای تهیه الیحهای در خصوص مالیات بر اجاره بها با هدف ارسال به مجلس خبر داد مبنی بر
اینکه موجرانی که سقف تعیین شده را رعایت نکنند ،از ذیل معافیت مالیات بر درآمد از محل
اجاره بها خارج خواهند شد.
به گفته حسینی ،بر اساس تحقیقات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،بازار
اجاره بها ،تابع بازار مسکن نیست و تغییرات قیمتی مسکن در اجاره بها تأثیری ندارد.
اگرچه بارها کارشناسان اعالم کرده اند که بازار اجاره بها کام ً
ال تابعی از قیمت مسکن است و
زمانی که قیمت مسکن افزایش مییابد ،مالکان برای تطابق درآمدهای حاصل از اجاره بها در
مقابل افزایش ارزش ملک ،اقدام به افزایش اجاره بها میکنند ،اما مسأله اصلی در الیحه مورد
اشاره اسالمی ،غیر از شکست خورده بودن کنترل دستوری اجاره بها ،شکست خورده بودن
طرح دریافت مالیات از اجاره بهاست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که زیرساختهای اطالعاتی و بانک دیتای امالک و
مسکن آماده نباشد ،دولت نمیتواند از قراردادهای اجاره مسکن مطلع شده و مالکان را وادار
به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانههای معامالت امالک کند .بنابراین دولت نه تنها در
زمینه کنترل بازار اجاره بها موفق نخواهد بود ،بلکه این قانون (در صورت تصویب در مجلس)
میتواند به بهانهای برای موجران با هدف تحمیل اجاره بهای بیشتر بر مستأجران تبدیل شود.
در همین زمینه نرگس رزبان ،مدرس مالیاتهای بخش مسکن گفت :مشکلی که مالیات بر
اجاره بها دارد این است که اگر بانک اطالعات امالک وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی
نداند که کدام امالک اجاره رفته اند ،نمیتواند نسبت به مطالبه مالیات از این امالک اقدام کند و
به این ترتیب ،به راحتی امکان دور زدن این قانون وجود دارد.
وی تأکید کرد :از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که ابزار مالیاتی در بخش اجاره بها بازدارنده نیست
و صرفاً میتواند جو روانی برای موجران ایجاد کند .اما نمیتواند ابزار بازدارندهای برای جلوگیری
از وقوع معامالت غیر رسمی در بخش اجاره بها شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد :اعمال مالیات بر اجاره بها نمیتواند به کاهش نرخ عمومی
اجارهها منجر شود.
وحید عزیزی ،کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این زمینه تصریح کرد :متأسفانه دولت وقتی
از سوی رسانهها ،کارشناسان و مردم تحت فشار قرار میگیرد تا ابزار مالیاتی خصوصاً مالیات
بر عایدی سرمایه را برای کنترل بازار مسکن استفاده کند ،مرتباً موضوع مالیات بر اجاره بها را
مطرح میکند ،بدون آنکه بانک اطالعاتی و سامان امالک و اسکان را تهیه کرده باشد .در حقیقت
مالیات تصاعدی بر اجاره بها ،شکل «کاریکاتوری» از قوانین مالیات بر خانههای خالی یا دیگر
ابزارهای مالیاتی بازار مسکن خواهد بود.

مجوزی دریافتنخواهد کــرد .این که چگونه
برخی از این شــرکت ها خارج از این قواعد و در
حالی که کارشــان واردات وفروش کاغذ نبوده،
مجوز و ارز دریافت کرده اند؛ روشن نیست .وی در
ادامه تصریح کرد :با این تفاسیر ،سوال اینجاست
که دلیل اینکه کاغذ به طور عجیبی افزایش قیمت
داشته و به کیلویی پانزده تا شانزده هزار تومان
رسیده  ،کمبود کاغذ است .در واقع در سال ۹۶
کاغذوارداتی برای مطبوعات  ۹۰هزار تن بوده
اســت و در سال گذشته ،در خوشــبینانه ترین
حالت خیلی کمتر ازاین مقدار بوده ،ضمن اینکه
خیلی از موسسات بزرگ ما ،که من نمی خواهم
نامشــان را ببرم ،مازاد برمصرفشان کاغذ آورده
اند و شنیده ایم این مازاد را فروخته اند .محمد

حیدری تاکید کرد :تاسف آور این است که وقتی
این شرکت کاغذ وارد کرد ،در زمره وارد کنندگان
قرار گرفته امامعلوم نیست که کاغذ وارداتی خود
را چه کرده است ،به چه کســی و با چه شرایط
فروخته است .نکته جالبتر اینکه خط تولیدش را
از کاغذ رول به تحریر تغییر داده و قیمتی هم که
اعالم می کند کیلویی دوازده هزارتومان است .این
در حالی است که اگر حتی ارز نیمایی در واردات
کاغذ جاری شود ،باز هم کاغذ خارجیاز داخلی
ارزان تر است در صورتی که کیفیت کاغذ داخلی
به مراتب ضعیف تر است .گفتنی است ،با دستور
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی «کمیته توزیع
کاغذ مطبوعات» تشکیل و نخستین جلسه آن
به ریاست معاون امورمطبوعاتی و اطالعرسانی
و با حضور جمعی از کارشناسان مربوطه برگزار
ش د.در نخستین جلسه دور جدید کمیته توزیع
کاغذمطبوعات مقررشد :تخصیص کاغذ براساس
راستیآزمایی مصرف واقعی مطبوعات صورت
گیرد.در این جلسه همچنین مصوبشد برای
تامینکاغذ نشریاتی که در شرایط اضطرار قرار
دارند تمهیداتیپیشبینی و اعالم شود.شایان
ذکر است کمیته توزیع کاغذمطبوعات با هدف
توزیع عادالنه یارانههای حمایتی ،بررسی مصرف
واقعی نشریات ،سرعتبخشی به مسیر ورود کاغذ
به کشورو همزمان توزیع درست آن ،رسیدگی به
وضعیت رسانه هایی که اختاللی در انتشار آنها به
دلیل کمبود کاغذ ایجاد شده و استفادهاز ظرفیت
تمامدستگاهها برای کمک به وضعیت بازار کاغذ
با توجه به تاکیدات رئیــسجمهور ،معاون اول
رئیس جمهور ووزیرفرهنگ و ارشــاد اسالمی
تشکیل شد.

هرگز یک ایرانی را تهدید نکن
رئیسجمهور آمریکا
با تکیه بــر ادعاهای
بیاساس این کشور
مبنــی بر ایــن که ایــران به
دنبال دستیابی به تسلیحات
هستهای است ،بار دیگر اظهار
کرد که اجازه رخ دادن چنین
چیزی را به ایران نخواهد داد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا در گفتوگو با شــبکه فاکس نیوز گفت :من به دنبال جنگ نیســتم .اما وقتی
وضعیتی مانندوضعیت ایران وجــود دارد ،نمیتوان به آنها اجازه داد که تســلیحات
هستهای داشته باشند ،نمیتوان اجازه وقوع چنین چیزی را داد.
وی با بیان این که از جنگ رویگردان است اظهار کرد :علیرغم تمام چیزهایی که در حال
رخ دادن هستند ،من وارد جنگ نخواهمشد چراکه جنگ به اقتصاد و مهمتر از همه به
مردم آسیب میرساند.
ترامپ در بخش دیگری از این گفتوگو گفت :من کســی نیستم که با ایران وارد جنگ
شوم ،اگر بخواهم وارد جنگی شوم آن جنگاقتصادی خواهد بود.
دولت دونالد ترامپ از زمان خروج از توافق هستهای که میان ایران و پنج قدرت جهانی در
سال  ۲۰۱۵به امضا رسیده بود و بهموجب این قرارداد ایران باید در ازای لغو تحریمهایی
که بر آن اعمال شده بود ،برنامه هستهای خود را محدود کند ،ایران را پی درپی به تالش
برای دستیابی به تسلیحات هستهای و فعالیت در راستای آن متهم میکند.
این در حالی اســت که آژانس بینالمللی انــرژی اتمی در چهارده گــزارش متوالی از
تأسیسات هستهای ایران ،پایبندی کشــورمان را بهتعهدات برجامی خود اعالم کرده
است و مقامات ایرانی نیز همواره تاکید داشتهاند که سالح هستهای در دکترین دفاعی
ما هیچجایگاهی نداشته و ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به پیام توییتری دونالد ترامپ ،ادعای تهدید
آمیز وی را با اشاره به واقعیتهای تاریخیبیتاثیر خواند و به رئیس جمهور آمریکا توصیه
کرد "هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکند".
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری نوشت :دونالد ترامپ
به تحریک تیم بی ،امید دارد به چیزیدست یابد که اسکندر ،چنگیز و دیگر متجاوزین
در آن ناکام بودهاند .ایرانیان هزاران ســال سربلند ایستادهاند و متجاوزین همهرفتهاند.
تروریسم اقتصادی و رجزخوانیها برای نسلکشی ،ایران را پایان نخواهد داد.
وی همچنین گفت :هرگز یک ایرانی را تهدید نکن .احترام را آزمایش کن ،جواب خواهد
داد.
گفتنی اســت ،دونالد ترامپ در ادامه جنگ روانی علیه ایران در پیامی توییتری نوشت:
«اگر ایران میخواهد بجنگد ،این به طوررسمی پایانش خواهد بود .هرگز آمریکا را دوباره
تهدید نکنید».
دونالد ترامپ در ادامه جنگ روانی علیه ایران توییتی منتشر کرد.دونالد ترامپ در ادامه
لفاظیهای خود علیه ایران در حسابکاربری خود در توییتر نوشت« :اگر ایران میخواهد
بجنگد ،این به طور رسمی پایانش خواهد بود .هرگز آمریکا را دوباره تهدیدنکنید».
واکنش مقامات امریکا به توییت تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران*:کریس مورفی ســناتور
آمریکایی:اگر بچهی چهارم دبســتانی مــن،فرمانده کل قوا بــود ،همین {توییت} را
مینوشت.

دالر وارد کانال  ۱۳هزار تومان شد
جدیدترین آما رها از بازار آزاد از کاهش پلهای قیمت
دالر خبر میدهد بطوریکه قیمت دالر وارد کانال ۱۳
هزار تومان شد.ســیر نزولی نرخ ارز چند روزی است
که بازار را احاطه کرده و بــه تیتر اصلی خبرگزاریها
تبدیل شــده اســت.عدهای از کارشناســان بازار ارز
معتقدند بیانیهها و یا همان پســتهای اینستاگرامی
رئیس کل بانــک مرکزی یکی از دالیــل کاهش نرخ
ارز است.البته همتی هفته گذشــته در هیئت دولت
از دســتکاری نرخ ار زهای رایج توسط برخی دالالن
زیرزمینی در بــازار ارز خبر داده و گفتــه بود " بانک
مرکزی نظارت کافی بر بازارهــا را دارد و مردم برای
ســرمایه گذاری ســمت ارز نروند"دالر در معامالت
دیروز بازار آزاد با نرخ  ۱۴هــزار و  ۵۰تومان خرید و
 ۱۳هزار و  ۹۵۰تومان به فروش رسید ،قیمت یورو نیز
با روند نزولی همراه بود به طوریکه نرخ خرید این ارز
 ۱۵هزار و  ۹۵۰تومان و نرخ فروش آن  ۱۵هزار و ۸۵۰
تومان گزارش شده است.
طرح تشکیل سازمان نظام روزنامهنگاری
روی میز کمیسیون فرهنگی مجلس
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس از ورود
کمیسیون متبوعش به بررســی کلیات طرح تشکیل
ســازمان نظام روزنامه نــگاری جمهوری اســامی
ایران خبر دا د.احد آزاد یخواه ســخنگوی کمیسیون
فرهنگی مجلس در تشریح نشســت امروز ( یکشنبه
 ۲۹اردیبهشت) کمیســیون فرهنگی مجلس با اشاره
بــه اینکه در ایننشســت ادامه بررســی طرح جامع
جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار کمیسیون قرار
داشــت که باقیماندهاین طرح بررسی و تصویب شد و
کار تصویب و جمعبندی طرح جامع جمعیت و تعالی
خانواده در کمیسیونفرهنگی به پایان رسید تا برای
بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال
شــو د.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :مواد  16و  29این طرح از مواردی بود که با
اصالحاتی به تصویب اعضا رسید که بر اساس اصالحیه
ماده  29دولت مکلف شد فقط یکبار به افرادی کهبین
بازه زمانی  ۱۵تا  ۲۰ســال تمام ازدواج دائم میکنند
هدیه ازدواج پرداخت کند .میزان و نوع هدیه زوجین
در آییننامه اجرایی که توسط وزارت ورزش و جوانان
و ســازمان برنامه و بودجه تهیه میگردد ،تعیین و هر
ساله در قانون بودجه سنواتی منظور شو د.
لزوم واگذاری پروژههای نیمه تمام
به بخشهای غیردولتی و خصوصی
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملی
گفت:براســاس الیحه مشــارکت عمومی -خصوصی،
دولــت میتواند پروژ ههــای نیمه تمــام رابه صورت
مشــارکتی به بخشهای نیمــه دولتــی و خصوصی
واگذارکند.حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیســیون ویژه
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون
اساســی در تشریح نشســت روز گذشــته کمیسیون
متبوعش،گفت:نخســتیندســتور کار کمیســیون
بررسی الیحه مشــارکتعمومی -خصوصی دولت بود
این الیحه در واقــع تبصره 19قانون بودجه ســالیانه
اســت که به صورت الیحه دائمی به مجلس ارائهشده
است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
افــزود :کلیات الیحه مشــارکت عمومــی -خصوصی
موردبررســی قرار گرفت و مقررشــد؛ برای بررســی
جزییــات 2 ،نفر از اعضای کمیســیون ویژه حمایت از
تولیدملی در کارگروهی که وظیفه بررسی این الیحه
رادارند -این کارگروه در کمیســیون عمران اســت-
عضوشــوند.وی اظهار کرد :براســاس الیحه مشارکت
عمومــی -خصوصی ،دولت میتوانــد پروژههای نیمه
تمام را بهصورت مشارکتی بهبخشهای نیمه دولتی و
خصوصی واگذار کنــد در نتیجه طرحهای نیمه تمام با
کمکمردم به اتمام میرسد .با تصویب این طرح ازیک
سو مردم در اقتصاد مشارکت میکنند و از سوی دیگر
طر حهای نیمه تمام به سرانجام می رسد.
تورم کاالهای وارداتی به  ۱۱۰درصد رسید
نرخ تورم ریالی کاالهای وارداتی در ســال گذشته به
 ۱۱۱.۴درصد رسید.گزارش مقدماتی شاخص قیمت
کاالهــای وارداتی ســال  ١٣٩٧از ســوی مرکز آمار
ایران منتشر شــد.در نظام آمارهای قیمت ،کاالهای
وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته میشوند.
شــاخص قیمت کاالهــای وارداتی ،رونــد تغییرات
قیمت محصوالت عرضه شده از خارج به داخل کشور
را طی دوره زمانی مشــخص نشــان میدهد.با توجه
به اینکه قیمــت کاالهای وارداتی یکــی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشــورها
و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله اســت،
تغییرات آ نهــا از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.
در طرح شــاخص قیمــت کاالهای وارداتــی از کلیه
کدهای تعرفه وارداتی کشــور در سال ( ١٣٩٠سال
پایه) استفاده میشــود .روش جمعآوری اطالعات با
اســتفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی
ایران (ارزش به صورت ریالی و دالری ،کشــور مبدأ
و مقصد ،نحوه حمل و نقل و نــرخ ارز) صورت گرفته
است .طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی
نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری ( )HSاست.
نتایج حاصل از این طرح در ســطح کل کشور و برای
تمامی  ٢٠گروه اصلی طبقهبندی  HSقابل انتشــار
است.

