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صادرکنندگان نمونه خراسانی از مشکالت خود میگویند

سیدمحسن موسویزاده

تأثیر ارز بر صادرات

2شنبه

 30مهــــر ۱۳۹۷
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شـــماره 2673
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افزایش نرخ ارز هر چنــد در ماههای اخیر
باعث شــد روند اجرای طرحهای عمرانی
کند شــود ،مســئوالن خبر میدهند که
۵پروژه فرااســتانی و ۱۲پروژه استانی در
خراسان رضوی اجرایی میشود .به گزارش
تســنیم ،مدیرکل دفتــر هماهنگی امور
اقتصادی و بینالملل استانداری خراسان
رضوی ،دراینباره گفت :درمجموع 5پروژه
فرااســتانی مهم در حوزه حفــظ امنیت
شــرق و غرب از طرف خراسان رضوی به
مرکز فرستاده شــده است که آزادراه حرم
تا حرم ،راهآهن خواف بــه هرات ،راهآهن
مشهد به زاهدان ،راهآهن مشهد به گرگان

جدول قیمت انواع میوه ،صیفیجات و گوشت تنظیم بازار  30 -مهرماه 97
نام محصول

نرخ فروش دستچین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

سیب زمینی
پیاز
خیار درختی مشهد
بادمجان
هویج فرنگی
کرفس
موز
سیب درختی
انگور بجنوردی
هندوانه
خربزه پاخرمنی
نارنگی شمال
لیمو شیرین
نیمشقهسردستگوسفندیاسترالیایی(گرم)
گوشت
نیم شقه ران گوسفندی استرالیایی ( گرم )
تنظیم
قلوه گاه گوسفندی داخلی ( گرم )
بازار
سردستگوسالهمنجمدبرزیلی

2,480
1,420
4,280
2,970
2,980
2,620
9,650
6,170
4,980
1,330
3,370
5,970
5,230
36,500
38,500
22,000
29,000

یکقدمبرایطبیعت
طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای بهجای کیسه های پالستیکی در فروشگاه های شهرما

بررسیهای شهرآرا نشانمیدهد برخی فروشگاهها در پوشش تخفیف ،گرانفروشی میکنند

چشــمت که بــه تخفیفها
میافتــد ذوق میکنــی.
چر خدســتی را البــهالی
قفسههای پر از جنس حرکت
میدهی و از هر قفسه یکی دو
قلم را جدا میکنی .خوب فکر
میکنی تا نیاز هفته بعدت را
ن فروشگاه تهیه کنی .هر چه
هم از همی 
باشد چنین تخفیفهایی فرصت است
و نباید آن را از دست داد .منتظری به
خانه برسی و ببینی با این تخفیفهای
وسوسهبرانگیز چقدر سود کردهای.
«پنیر 450گرمی ،قیمت7000 :تومان،
قیمت تمامشــده با احتساب تخفیف:
6500تومــان ».تــا اینجــای ماجرا
500تومان بردهای .لبخندت میماسد
وقتی عبارت درجشده روی ظرف پنیر
را میبینــی؛ «قیمــت مصرفکننده
با احتســاب 9درصد مالیات بر ارزش
افزوده5700 :تومان»
نگاهت روی قلم بعدی میماند« :خامه
ساده 200گرمی ،قیمت5000 :تومان،
قیمت تمام شــده با احتساب تخفیف:
4750تومان ».قیمت درج شده روی
بســته خامه ،تمام حسهــای خوب
خرید از این فروشــگاه زنجیرهای را به
نوع منفی آن تبدیل میکند؛ «قیمت
مصرفکننده4000 :تومان»
کاله گشادی سرت گذاشتهاند.
فرزانه شهامت

اجرای5پروژه فرااستانی در خراسان
و برقیکردن قطار تهران-مشــهد از این
پروژهها هستند.
علی رسولیان بیان کرد :همچنین 12پروژه
اســتانی در همین زمینه تصویب شــده
است که بهسازی راه اصلی تربتحیدریه،
آزادراه مشــهد-چناران -قوچان ،احداث
شهرک گوگردی و طرحهای بیابانزدایی و
آبخیزداری از جمله آنهاست .وی ادامه
داد :در مجموع اعتباری که برای پروژههای
استانی در نظر گرفته شده  8647میلیارد
تومان بوده اســت که این میــزان درباره
پروژههای استانی به 8631میلیارد تومان
میرسد.

آفهایگران

عکس ترئینی است

رئیس صندوق غیردولتی توسعه صادرات
زعفران ایران و صادرکننده نمونه خراسانی
امسال در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه
نوسان نرخ ارز بیشترین ضربه را به صادرات
غیرنفتی زده است ،میگوید :نوسان قیمت
ارز باعث ایجاد بیثباتــی در بازار کاالها و
محصوالت صادراتی شده است .این مسئله
باعث شدهاست تا صادرکنندگان نتوانند
قیمت ثابتی را برای میانمدت و بلندمدت
به مشــتریان خارجی ارائه دهند ،همین
موضوع انگیزه عقد قرارداد با تاجران ایرانی
را کاهش داده اســت.علی شریعتیمقدم
میافزاید :در واقع تاجران کشورهای هدف
تمایل دارند با ایرانیها قرارداد بلندمدت
تأمین قرارداد منعقد کنند اما نوسان قیمت
کاالها در داخل کشــور این امــکان را از
صادرکنندگان سلب کرده است ،ازاینرو
آنها به تاجران کشــورهای دیگر مراجعه

قیمتگذاری کاالهای صادراتی

دیگر صادرکننده نمونه خراسانی ،امسال
نیــز از بیثباتــی بــازار ارز و تأثیر منفی
آن بر صــادرات میگوید.او معتقد اســت
پیمانســپاری ارزی مهمترین مشــکلی
اســت که این روزها صادرکنندگان با آن
روبهرو هســتند .احمد بدیعی میگوید:
با وجود اینکه بیشــترین مراودات تجاری
خراسان رضوی با کشورهای دیگر با ریال
اســت ،دولت صادرکننــدگان را مجبور
میکند که به جای کاالهای صادرشــده
ارز وارد کشــور کنند .با این حال به گفته
وی پیمانســپاری ارزی تنهــا مشــکل
صادرکنندگان نیست ،بلکه قیمتگذاری
نادرســت برکاالهای صادراتــی همزمان
با اجرای پیمانســپاری ارزی باعث شده
اســت تا در عمل صادرکنندگان حرفهای
کمکم به سوی خانهنشینشدن بروند .او
میگوید :زمانی برای اینکه آمار صادرات
افزایــش یابد ،قیمت کاالهــای صادراتی
بیشتر تعیین میشــد ،اما اکنون دولت بر
اساس همین قیمتها از تاجران میخواهد
ارز وارد کشــور کننــد که ایــنکار فقط
باعث زیان صادرکنندگان میشــود .وی
تأکید میکند :بخشــنامههای متعدد در
حوزه ارز باعث ایجاد ســردرگمی در بین
صادرکنندگان شده و قدرت تصمیمگیری
را از آنها سلب کرده است .مسئوالن اگر
خواهان حمایت از صادرات هســتند باید
روند صدور بخشــنامههای متعدد در این
حوزه را متوقف کنند.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

اقتصادشهر

روز گذشــته مراســم گرامیداشت
بیســت و دومیــن ســال روز ملی
صادرات با حضور اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهور ،در سالن
همایشهای صدا و سیما برگزار و از
صادرکنندگان ممتــاز ،نمونه ملی،
برتر کشوری و برگزیده استانی سال
قدردانی شــد .در این مراســم 5شرکت
بهعنوان صادرکنندگان ممتاز سال تجلیل
شدند .همچنین به ۴۵شــرکت بهعنوان
صادرکننــدگان نمونــه ملی از ســوی
جهانگیری تندیس طالیی اهدا شــد که
3شرکت از آنها خراسانی بودهاند .از میان
شــرکتهای خراســانی تجلیل شــده،
2شرکت در زمینه زعفران و یک شرکت در
فعالیتهای معدنی مشــغول فعالیتاند.
حضــور تجــار خراســانی در بیــن
صادرکنندگان نمونه کشوری بهانهای شد
تا با آنهــا گفتوگو کنیــم و مهمترین
مطالبات آنها را جویا شویم.

میکنند.
وی بــا بیان اینکــه تکنرخیشــدن ارز
بهترین راهکار بــرای حمایت از صادرات
اســت ،بیان میکند :اکنون ارز در کشور
پنج نرخی شــده اســت .تا زمانی که ارز
باعنوانهای ارز دولتی ،ســامانه نیما ،ارز
مسافرتی ،ارز حواله و ارز آزاد عرضه شود،
مشکالت صادرات ادامه خواهد داشت.

سارا رنگیان| «ساجام»
سامانهای دیگر برای
تحقــق شــفافیت و
تسهیل خدمترسانی
به ارباب رجوع اســت که شنبهشب به
همت سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی رونمایی شد .این سامانه جامع
خدمات مهندسی استان اهدافی مانند
راحتی دسترســی به اطالعات جامعه
مهندســی ســاختمان و تســهیل و
شفافســازی روند کار در این حوزه را

دنبال میکند .مدیرکل راه و شهرسازی
خراســان رضوی هم راهانــدازی این
سامانه را براســاس تبصره  2ماده 24
قانون نظام مهندســی ســاختمان و
تکلیفی قانونی دانست و گفت که این
سامانه باعث جلوگیری از رانت در این
حــوزه خواهــد شــد .طبــق اعالم
محمدرضا اخــوان عبداللهیان ،به این
دلیل که همه اطالعات مربوط به جامعه
مهندسی در این ســامانه ثبت شده و
میتواند رصد شود ،امکان دسترسی به

دادههای این حوزه در همه نقاط استان
مقــدور خواهــد بــود .محمدرضــا
حســیننژاد ،معــاون شهرســازی و
معماری شهرداری مشهد ،نیز در این
مراســم با تأکید بر اینکــه مدیریت
شــهری همه اطالعــات مربــوط به
پروانههای ساختمانی را در اختیار این
سامانه گذاشته اســت ،درباره افزایش
سرعت پاسخگویی به مردم و گسترده
شدن دایره خدمترسانی به واسطه این
ســامانه ابراز امیدواری کرد .حســین

کامران دیسفانی ،رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسا ن رضوی،
هم با بیان اینکه نظام مالی و اداری این
سازمان به یک نظام جامع نرمافزاری
نیاز داشت افزود که تاکنون  2مرحله از
ســامانه جامــع خدمات مهندســی
ســاختمان اســتان شــامل رونــد
خدماترسانی این بخش به مراجعان
تکمیل شده اســت و مرحله سوم که
شامل مکانیزه کردن همه فعالیتهای
سازمان است.

قربان
میرزایی،
معاون
هماهنگی
امور اقتصادی
استاندار
خراسان
رضوی:
تا پایان مهر
امسال میزان
کاالی قاچاق
کشفشده در
استان از نظر
ارزشی معادل
۱۳میلیارد و
۱۶۸میلیون
ریال و از نظر
وزنی معادل
۲۲هزار و
۷۱۸کیلوگرم
بوده است.
میزان
کاالهای
قاچاق
امحاشده
تا پایان
مهر امسال
نسبتبه
مدت زمان
مشابه در
سال قبل
از نظر وزن
63درصد و
از نظر ارزش
22درصد رشد
داشته است.

شعارهای فراموش شده

فروشــگاه زنجیرهای دیگــری که به
آن ســر میزنی ،در یکــی از مناطق
نیمهبرخوردار شهر قرار دارد .افتتاحش
آنقدر دور نیست که شعارهای خرید
طالیــی و احترام بــه مصرفکننده را
فراموش کرده باشی .یادش بخیر زمانی
که برای ســفتکردن جاپایشان بین
خریداران به ابزارهایی مثل قرعهکشی
و جوایز رنگارنگ متوســل میشدند.
درباره رفتــار این روزهای فروشــگاه
یادشده باید گفت تخفیف پیشکش،
حداقلهای یک واحــد صنفی ،مثل
درج قیمت را رعایت کنید .برای اینکه
جای خالی چنین بایدهایی محسوس
نباشــد با ترفندهایی بهظاهر ســاده
تالششان را به کار بســتهاند .مثال در
قســمت حبوبات ،روی هر یک ،نامش
را درج کردهاند ،بدون اینکه اشــارهای
به قیمت شده باشد .یعنی روی ظرف
محتوی نخود ،با خط درشت نوشتهاند
نخود ،همینطور در قسمت مربوط به
عدس ،واژه عدس درج شده است .انگار
اینها را نمینوشتند ،مشتری به خودی
خود متوجه نمیشد .چشم میگردانی
برای مشاهده برچسب قیمت در دیگر
بخشهای این شــعبه که از برندهای
شناختهشده فروشگاههای زنجیرهای

بهشــمار میرود .خبری نیســت که
نیست.
از  5تا 50

هنوز به داخل دیگر فروشگاه زنجیرهای
وارد نشدهای ،یک برگه آگهی دستت
میدهند با چاشــنی «خوش آمدید».
عکسهای رنگــی از کاالها صفحاتش
را پر کردهاســت و مجموعــهای بدیع
و باورنکردنــی از تخفیفها را نشــان
میدهــد .از تخفیفهــای چهــار و
پنجدرصدی که ارزش گفتن هم ندارد
تا تخفیفهای ،22 ،20 ،18 ،15 ،10
 30 ،25و حتــی 35درصدی .تخفیف
ســیوپنجدرصدی مربوط بــه ناگت
مرغ است ،مادهای غذایی که حداکثر
سود قانونی برای فروش آن 10درصد
اســت .کار به همینجا ختم نمیشود
و رقمهای آنچنانیتر هم در صفحات
بعدی آگهی به چشــم میخورد .مثل
تخفیف چهلدرصدی برای یک بسته
لپه 900گرمی و همین رقم برای میگو
و ماهی فیله .صفحه بعد و تخفیفهای
عجیب و غریبتــر؛ 50درصد و باالتر.
البد اگر صفحات این آگهی ادامه داشت،
تا مرز اعطای رایگان کاال به مشتری هم
پیش میرفت .آیا میشــود این دست
تخفیفها را که به خودکشی اقتصادی
شبی ه است ،باور کرد؟

تا مرز تعطیلی

خودکشــی اقتصادی؛ این اصطالحی
است که کارشناسمســئول بازرسی
ســازمان صمت در رویارویی با چنین
تخفیفهایــی به کار میبــرد .مهدی
مقدســی میگوید که ما بــه چنین
اعدادی اعتمــاد نداریــم .دلیلی که
میآورد منطقی اســت« :سود قانونی
برای مواد غذایی 10درصد است ،درباره
پوشــاک  20تا 25درصد و برای میوه
دســتچین ،نهایت 35درصد .اینها
را بهعنوان مثال گفتم تــا بگویم این
تخفیفهای چهــل و پنجا هدرصدی
و بهظاهر خودکشــیهای اقتصادی از
کدام سود تأمین میشود؟ آیا میشود
باور کرد که از جیب مایه میگذارند؟»
او به ایــن نکته اذعان دارد که ســقف
تخفیــف در آییننامههای قانون نظام
صنفی نیامده است با این حال منطق
اقتصادی حکــم میکند کــه چنین
اعــدادی باورکردنی نباشــد .بهویژه
در وضعیت کنونی کــه تعادل عرضه
و تقاضــا هنوز چندان برقرار نیســت،
همچنان کفــه ترازو بهســمت تقاضا
قدری ســنگینتر اســت و بــه گفته
ایــن کارشــناس بــه «ذوقزدگی»
فروشگاههای یادشده منجر شده است.
او از وصــول شــکایتهای مردمــی
بــه ســامانه 124خبــر میدهــد

کــه موضوعشــان بــه رفتــار برخی
فروشــگاههای زنجیــرهای مربــوط
میشود.
مقدســی میگوید :قیمت درجشــده
روی کاالها ،ســقف قیمت است؛ عبور
از آن بیبروبرگرد ،تخلف است و نتیجه
حداقلیاش سلب اعتماد مشتری.
وقتی تخفیفهــای فریبنده تعدادی
از فروشــگاههای زنجیرهای را با او در
میــان میگذاریــم ،تخفیفهایی که
حتی با اعمال آن ،باز هم قیمت فروش،
بیش از قیمت درج شده روی کاالست،
صدایش بلندتــر و عصبانیتش عیان
میشــود .به تمهیدات قانونگذار در
مــاده 57قانــون نظام صنفی اشــاره
میکند که از جریمه دوبرابری تخلف
و در صــورت تکرار مکرر بــه تعطیلی
فروشگاه منجر میشود .میگوید که در
نمونه یادشده 2تخلف همزمان یعنی
گرانفروشی و تبلیغات غیرواقعی رخ
داده است .قول بازدید میدانی با حضور
نمایندگانی از شهرآرا و بازرسان سازمان
را میدهد و اینکه شخص مدیر فروشگاه
زنجیرهای باید حاضر شود و جوابگو
باشد .برای فروشگاههای متخلف خط
و نشــان میکشــد و با عصبانیتی که
خبــری از فروکشکردن آن نیســت
ادامه میدهد :با کســی رودربایستی
نداریم.

گزارش روز
مسعود سلطانی

هرچند مسئوالن دولتی ابتدای امسال
همزمان با افزایش نرخ ارز با تخصیص
دالر 4200تومانــی بــرای واردات
کاالهای اساســی و مواد اولیه ،تالش
کردند کــه از افزایش قیمــت کاالها و
خدمات جلوگیری کننــد ،برخی افراد
این مسئله را فرصتی برای سودجویی
دانستند و کوشــیدند باسوءاستفاده از
تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ،ره صدساله
را یکشــبه طی کنند .با تخصیص ارز
4200تومانی هر شــرکتی اجازه پیدا
کرد تاآنجاکه در توانش هست ،کاال وارد
کند،آنهم وارداتی که هیچ ربطی به آن
شرکت نداشت؛ برای مثال یک شرکت
خودرویی ،چــای و دیگری لوبیاچیتی

ترایانه
ارزخوریپش 

 10پروندهتخلفارزیبهارزش887میلیاردتوماندراستانتشکیلشد
وارد میکرد یا ارگانی کــه متولی کار
فرهنگی بود ،خوراک دام وارد میکرد.
برخی واردکنندگان نیز ســعی کردند
از آب گلآلــود ارز ،ماهــی بیشــتری
صیــد کننــد .سوءاســتفاده از نــرخ
ارز دولتــی بهحدی افزایــش یافت که
درنهایت دولت دامنه کاالها و خدمات
شــامل آن را کاهــش داد و دریافت ارز
بــرای وارداتِ بخشــی از کاالهــا را به
ســامانه نیما ســپرد ،با این حال دولت

باتوجهبه تخلفات گســتردهای که در
حوزه ارز 4200تومانــی صورت گرفته
بود ،وارد ماجرا شــد و برخــورد با افراد
و شــرکتهای متخلف را آغاز کرد .در
اینباره رئیــس اداره نظــارت بر کاال و
خدمات سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی از تشــکیل 10پرونده
تخلــف ارزی بــه ارزش 887میلیارد و
400میلیون تومان در اســتان خبر داد
و به شــهرآرا گفت :این پروندهها برای

دریافتکنندگان ارز دولتی تشــکیل
شده است که شــرکتهای واردکننده
انواع کاال هســتند .این شرکتها برای
واردات از ارز دولتی به نرخ 4200تومان
اســتفاده و تخلف کردهاند و اکنون این
پروندهها به ادارهکل تعزیرات حکومتی
خراســان رضوی منتقل شــده است.
عباس اخوان با بیان اینکه بخش مهمی از
میزان تخلفها مربوط به واردات قطعات
کامپیوتر بوده است ،گفت :وضعیت این

پروندهها متفاوت بوده اســت .برخی از
این موارد پیش از تصمیم جدید دولت
دربــاره گرفتــن مابهالتفــاوت معادل
ریالی ارز 4200تومانــی و ارز نیمایی،
کاالی خود را ترخیص کردهاند و برخی
پروندهها شرایط متفاوتی دارند .رئیس
اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان
صمت ادامه داد :گزارشهای بازرســی
به تعزیرات ارجاع داده شــده اســت و
قبل از اعــام رای دادگاه ،نمیتوانیم
جزئیات بیشتری بیان کنیم .حمیدرضا
کریم،مدیــرکل ســازمان تعزیــرات
حکومتی خراسان رضوی نیز این خبر
را تایید کرد و اعالم جزئیات بیشــتر را
منوط به بررسیهای بیشتر دانست.

