اقتصاد

دوشنبه  25تیر 1397

نیرو
شرکت توزیع نیروی برق تهران:

برق هر روز
از 9صبح تا 19قطع میشود

وطن امروز

گزارش «وطنامروز» از پشتپرده واردات غیرقانونی خودرو

تخلف بزرگ خودرو در کدام صمت؟!

رسوایی خودرویی با همکاری کارکنان وزارت صنعت ،ایرتویا ،نگینخودرو ،استاندارد ،گمرک ،سازمان توسعه تجارت و شرکا!

هوا در این هفته گرمتر میشود و در شرایطی
که بیشترین میزان مصرف برق در ساعات پیک،
مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است ،این
موضوع مس��ؤوالن را نسبت به تأمین برق ایران
در چهارمین هفته تابستان نگران کرده است .به
گزارش تسنیم ،پیشبینی شده در تهران دمای
هوا به باالی  40درجه میرسد و در برخی مناطق
مانند شیراز ،اهواز بندرعباس و مشهدمقدس ،هوا
نسبت به هفته پیش اندکی گرمتر میشود .این
افزایش دما ،در ش��رایطی که بیش��ترین میزان
مصرف برق در س��اعات پیک ،مربوط به استفاده
از وس��ایل سرمایشی است مس��ؤوالن را نسبت
به تأمین برق ایران در چهارمین هفته تابس��تان
نگران کرده اس��ت .در همین حال شرکت توزیع
نیروی برق ته��ران بهمنظور س��هولت اطالع از
وضعی��ت قطعیه��ای ب��رق در ه��ر منطقه ،به
جای انتش��ار ج��دول روزان��ه ،اقدام ب��ه تهیه و
انتش��ار یک جدول ثابت بهمنظور اعالم جزئیات
محدودیتهای بار ش��بکه کرد .بر اس��اس این
جدول ،قطعیهای برق تا اطالع ثانوی ادامه دارد
و هر روز از س��اعت  9صبح تا  7بعداز ظهر برق
مناط��ق و محالت مختلف تهران به مدت  2تا 3
ساعت قطع میش��ود .شرکت توزیع نیروی برق
تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد با تنها
 10درص��د صرفهجویی در مصرف برق بویژه در
ساعات اوج مصرف  12تا  17و  20تا  23و انتقال
مصارف غیرضروری به دیگر س��اعات ،مجموعه
صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری رسانند .از
سوی دیگر شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
نس��بت به قطع برق برخی ادارات و ارگانهایی
ک��ه مدیریت مصرف بهین��ه را رعایت نکردهاند،
اقدام کرد .برابر گ��زارش دریافتی از کمیته ویژه
کنترل و ممیزی مصارف برق ادارات از  11بانک و
ساختمانهای اداری پایتخت ارزیابی ویژه به عمل
آمد و در راستای عدم رعایت بخشنامه استانداری
و بد مصرفی ،روز گذشته برق  30مرکز در شهر
تهران قطع شد .گفتنی است ،کمیته ویژه کنترل
و ممیزی مصارف برق ادارات در راستای نظارت
بر ارزیابی دس��تور ریاستجمهوری ایران ،مبنی
ب��ر کاهش مص��رف انرژی و نظارت بر حس��ن
اجرای بخش��نامه اس��تانداری تهران مبنی بر
قطع سیستمهای سرمایش��ی از ساعت 13:30
و رعایت مصرف بهین��ه برق از ابتدای پیک ،به
صورت سرزده به ادارات مراجعه و نحوه مصرف
انرژی و رعایت الگوی مصرف را پایش و ارزیابی
ک��رده و نتایج به مقامات ذیربط انعکاس یافته
و در ص��ورت عدم انطباق با دس��تورالعملهای
اجرایی نس��بت به قطع برق اقدام خواهد ش��د.
در ای��ن می��ان گزارشهای مردم��ی حاکی از
این اس��ت در مواردی که قطعیهای  2ساعته
در محدودهای اعالم ش��ده بود در عمل مردم با
قطعیهای بیش از  ۲ساعت و حتی در مواردی
تا  ۶ساعت روبهرو شدهاند .بهگفته شهروندان در
برخی نقاط کشور نیز در زمانهایی که هیچ گونه
قطعی ب��رق در محدودهای اعالم نش��ده ،مردم
شاهد بروز قطعیهای پراکنده برق بودهاند و این
سوال مطرح میشود که چرا جداول خاموشیها،
با قطعیهایی که رخ میدهد هماهنگی ندارد؟
متاسفانه این روند بهرغم برنامه اعالمشده سبب
مختل شدن کارهای مردم شده است.
کتاب

جلد دوم محرمانههای اقتصاد ایران
منتشرشد

دومی��ن جل��د از کت��اب
محرمانهه��ای اقتص��اد ایران
اینبار به روایت یکی از مردان
تاثیرگذار اما کمپیدای مدیریت
عالی کشور یعنی محمدجواد
ایروانی ،وزیر اس��بق اقتصاد و عضو فعلی مجمع
تشخیص مصلحت نظام منتشر شد .محمدجواد
ایروان��ی را باید ج��زو معدود مقاماتی به ش��مار
آورد که س��ینهای ماالمال از اس��رار ناگفته دارد.
ناگفتههایی که بیان هر یک از آنها میتواند تکلیف
بس��یاری از ابهامات و رخدادهای نهفته در سپهر
سیاسی و اقتصادی کشور را مشخص کند .راوی
اصیل وفادار به آرمانهای
انقالبیون
این کتاب از
ِ
ِ
راستین انقالب اسالمی به شمار میرود که همواره
مورد قبول و احترام جناحهای مختلف سیاسی و
اجرایی کشور بوده است .اوج جذابیت این کتاب
در بیان ناگفتههای اقتصادی قطعنامه  598است
که تابلویی بزرگ و روش��ن از تمام رازهای سر به
مهر اقتصادی آن دوران و سالهای آغازین دولت
س��ازندگی را ترس��یم میکند .این کتاب به قلم
مهدی و میثم مهرپور در  2000نس��خه توسط
انتشارات نور علم منتشر و روانه بازار شده است.

محمد نجارصادقی :گزارشها و اظهاراتی که توسط
مس��ؤوالن و وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این
مدت زمان منتشر شده حاکی از آن است تالشی
در دولت وجود دارد که موضوع بزرگترین قاچاق
خودروی تاریخ ایران از یک فس��اد س��ازمانیافته
و سیس��تمی تبدیل به تخلف یک کارمند یا یک
شرکت خدمتدهنده انفورماتیک تقلیل پیدا کند.
به گزارش «وطنامروز» ،موض��وع قاچاق خودرو
آنقدر کشدار ش��د تا خ��ود رئیسجمهور هم به
این موضوع ورود کرد و طی دستورالعملی تقاضای
ورود وزارت صنعت ،معدن و تجارت و قوهقضائیه
به این موضوع را کرد.
■■ثبتسفارشها غیرقانونی بوده یا دستکاری
شده؟

بنا بر گزارش وزارت اطالعات ،واردات غیرقانونی
 6418خودرو از طریق ثبتسفارشهای غیرقانونی
و اخالل در بازار موجب تش��دید واردات خودرو و
خروج گسترده ارز از کشور ،ایجاد تقاضای کاذب
و افزایش بیرویه قیمت ،کسب سودهای نامشروع
و بروز پدیده داللی در حوزه ثبتس��فارش ش��ده
اس��ت .اما طبق گزارش وزارت صمت ،تخلفات از
طریق دستکاری در تاریخ ثبتسفارش ،تغییر در
عن��وان کاالی مورد س��فارش و تخلف در نحوه و
زمان پرداخت وجه انجام ش��ده است .همچنین
خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت در تحلیل
این تخلف گفته است شاید کساني که از نظر فني
با سيس��تم ثبتسفارش خودرو آشنا بودند يا اين
برنامه را نوشتند ،به سايت دسترسي پيدا کردند و
براي ثبتسفارش خودرو با برخي از واردکنندگان
خودرو همکاري کردند .دومين موضوع آن است
که سامانه ثبتسفارش واردات خودرو دست يک
ش��رکت خصوصي است و اين احتمال وجود دارد
که برخيها با اين ش��رکت توانستهاند مذاکراتي
داشته باشند .سومين نکته بحث کارکنان تهران
و حتي ساير شهرهاست که به سامانه ثبتسفارش
خودرو دسترس��ي داش��تند .وی در پایان گفت:
احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اش��کال مختلف
به سايت ثبتسفارش خودرو دسترسي پيدا كرده
باشند .اما شواهد حاکی از آن است که این تخلف
س��ازمان یافتهتر از آن چیزی اس��ت ک��ه وزارت
صمت میخواهد نش��ان دهد؛ اینکه تاریخ برخی
ثبتس��فارشها تغییر کند یا یک کارمند بتواند
به صورت مس��تقل کد ثبت ثبتسفارش را ثبت
کند عمال غیرممکن اس��ت ،زی��را در این صورت
این مدارک ترخیص با مدارک ثبتسفارش دچار
مغایرت میش��ود ،در کنار ای��ن موضوع کد ثبت
شده برای ثبتسفارش در آخرین مرحله ترخیص
خودرو از گمرک باید طی پروس��ه س��نگینی به
تایید س��ازمان استاندارد برس��د؛ این سازمان هم
طبق کد ثبتس��فارش اج��ازه ترخیص خودرو را
میدهد ،همه این موارد گویای آن اس��ت که یک
گ�روه اقتص�ادی :بانک مرکزی
خانوار
با ارائه نتایج بررس��ی متوس��ط
هزینه  -درآمد خانوار س��ال  ۹۶اعالم کرد درآمد
یک خانوار شهری سال گذشته  ۴۳میلیون و ۹۲۷
هزار توم��ان و هزینه نیز  ۴۲میلیون و ۱۳۰هزار
تومان بود .بررس��ی این گزارش نش��ان میدهد
می��زان درآمدها در س��ال گذش��ته  12درصد و
مخارج نیز  7/2درصد افزایش یافته است در عین
حال  35/5درصد از مخارج  421میلیون و 308
هزار و  524ریالی خانوار در بخش مسکن بهمیزان
 149میلی��ون و  376ه��زار و  554ریال بوده و
پس از مس��کن ،باالترین هزینه خانوار شهری در
سال گذش��ته خوراکیها و آشامیدنیها بهمیزان
 99میلیون و  130هزار و  268ریال بوده اس��ت.
بر پایه این گزارش ،حملونقل با رقم  44میلیون
و  641ه��زار و  156ری��ال  10/6درصد و کاال و
خدم��ات متفرقه نیز با  34میلیون و  592هزار و
 165ریال 8/2 ،درصد مخارج س��ال گذشته یک
خانوار شهری کشور را تشکیل داده است .کمترین
هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانیات با
یک میلیون و  388هزار و  646ریال معادل 0/3
درصد و همچنین تحصیل بهمیزان  7میلیون و
 599ه��زار و  261ریال مع��ادل  1/8درصد بود.
بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال گذشته
مربوط به خوراکیها و آشامیدنیها با  10/2درصد
بوده و هزینه مس��کن نیز  7/1درصد رشد داشته
اس��ت .بهصورت کلی ،خوراکیها و آشامیدنیها،
دخانیات ،پوشاک و کفش ،مسکن ،آب ،برق و گاز
و دیگر س��وختها ،ل��وازم و اثاث و خدمات مورد
اس��تفاده در خانه ،بهداشت و درمان ،حملونقل،
ارتباط��ات ،تفری��ح و امور فرهنگ��ی ،تحصیل،
رستوران و هتل و کاال و خدمات متفرقه؛  12قلم
اصلی س��بد مخارج خانوار را تشکیل میدهد .در
بخش درآمد خانوار در س��ال گذشته ،کل درآمد
ناخالص بهمی��زان  439میلی��ون و  275هزار و
 502ری��ال بوده که از این میزان  309میلیون و
 918ه��زار و  543ری��ال درآمد پولی ناخالص با

موضوع قاچاق خودرو نمیتواند تنها توس��ط یک
کارمند صورت گرفته باشد بلکه یک سیستم فاسد
پشتپرده این فساد است.

■■ش�رکتهای متخل�ف هن�وز ارز دولت�ی
میگیرند!

بر اس��اس ش��ماره تعرفههای منتش��ر شده و
خودروهای ترخیص نشده تحت عنوان خودروهای
قاچ��اق ( 1900ع��دد خودرو محبوس ش��ده در
گمرک پ��س از افش��ای قاچ��اق  6418خودرو)
 2ش��رکت ب��زرگ و اصلی واردکنن��ده خودروی
تویوت��ا و رنو پش��تپرده قاچاق ص��ورت گرفته
بودند که توانس��تهاند با تطمیع سیستمی افرادی
در سامانه ثبتس��فارش و شرکت خدماتدهنده
فنی انفورماتیک ثبتسفارش یعنی شرکت راهبر
زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری غدیر اقدام به
قاچاق خودرو کنند .جالب اینکه این ش��رکتها
هنوز طبق لیست منتش��ر شده بانک مرکزی در
حال دریافت ارز دولتی  4200تومانی هس��تند و
تاکنون هیچ برخوردی با آنها نشده است.
■■کدام صمت؟

روحان��ی گ��زارش تخل��ف را داده و اینطور به
نظر میرسد که خود دولتیها کاشف این تخلف
بودهاند اما جالب اس��ت بدانید که پس از کش��ف
این تخلف بزرگ دولتیها آن را تکذیب میکردند
و این س��ازمان بازرس��ی بوده که با وج��ود انکار
دولتیه��ا ،گزارش تخلف را ارائه داده اس��ت .روز
گذشته محسنیاژهای ،سخنگوی قوهقضائیه اعالم
کرد س��ازمان بازرسی در ابتدا این تخلف را کشف
کرد اما دولتیها آن را نمیپذیرفتند .گویا دولتیها
میگفتن��د چنین چیزی نیس��ت اما با تحقیقات
مش��خص ش��د این گزارش صحت دارد! حاال که

این تخلف کشف شده وزارت صنعت اعالم کرده،
این تخلف در وزارت صنعت دوران نعمتزاده رخ
داده است!
■■سامانه شفافیت از وزارت اطالعات میآید

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت ضمن بیان
ارس��ال گزارش  20صفحهای به قوهقضائیه ،خبر
از راهاندازی سامانه جامع تجارت تحت نظر وزارت
اطالعات ب��رای مبارزه با فس��اد در حوزه تجارت
داد .محمد ش��ریعتمداری نوشت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت با نصبالعین قرار دادن دس��تور
رئیسجمه��وری متخلفان را ع�لاوه بر معرفی به
دس��تگاه اطالعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری و مراج��ع قضای��ی حس��ب م��ورد معرفی
میکند .وی افزود :این تخلف که در نیمه اول سال
 1396و قبل از آغاز دولت دوازدهم انجام ش��ده،
در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق
حراست وزارت صمت و بررسیهای دقیق سایبری
کش��ف و به نهادهای قضایی و اطالعاتی منعکس
ش��ده اس��ت .این اظهارات به معنای آن است که
ش��ریعتمداری تمام توجهات را به س��مت وزارت
صمت (صنعت ،معدن و تج��ارت) دولت یازدهم
و زمان صدرات نعمتزاده جلب میکند .در واقع
تمام سعی شریعتمداری تبرئه وزارت خود است.
وی در ادام��ه آورد :وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت ،متخلفان را عالوه بر معرفی به دس��تگاه
اطالعاتی به هیأت رس��یدگی به تخلفات اداری و
مراجع قضایی نیز حس��ب مورد معرفی میکند.
به گفته وی س��امانه یکپارچ��ه کنترل صادرات و
واردات (س��امانه جامع تجارت) که مدتی است با
همکاری وزارت اطالعات در حال گسترش است،
در اسرع وقت تکمیل تا امکان هرگونه سوءاستفاده

گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج ایرانیها در سال 1396

 35/5درصد درآمد ایرانیها خرج مسکن شد
رش��د  13/9درصدی بوده است .درآمد غیرپولی
خانوار در سال گذشته  129میلیون و  356هزار
و  959ریال بود و در این بخش  7/5درصد رش��د
بهثبت رس��ید .بهصورت کلی ،طبق اعالم بانک
مرکزی میزان درآمد خانوار در سال گذشته بهرقم
 17میلی��ون و  966هزار و  976ریال از هزینهها
پیش��ی گرفته است .بر پایه این گزارش ،متوسط
درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته
 36میلیون و  606هزار و  291ریال و متوس��ط
هزین��ه نیز  35میلیون و  109ه��زار و  43ریال
بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار در سال قبل،
ماهان��ه یک میلیون و  497ه��زار و  248ریال از
هزینهها بیش��تر بوده است .آمارگیری از هزینه و
درآمد خانوارهای ش��هری ایران در سال  1396با
مراجعه به حدود  13هزار خانوار نمونه انجام شده
است .در س��ال مورد بررسی متوسط تعداد افراد
خانوار  3/3نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش
داش��ته اس��ت .از کل تعداد خانوارها ،خانوارهای

 4نف��ری با  28/9درصد بیش��ترین و خانوارهای
 9نفر و  10نفر و بیش��تر هر ی��ک با  0/1درصد
کمترین س��هم را به خود اختص��اص دادهاند.بر
اساس نتایج بررسی 27/9 ،درصد خانوارها بدون
فرد شاغل 55/3 ،درصد دارای یک نفر شاغل14 ،
درص��د دارای 2نفر ش��اغل و  28/8درصد دارای
 3نفر ش��اغل و بیشتر بودهاند .در مقایسه با سال
 1395درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش
و درص��د خانوارهای با یک نفر ش��اغل و با  2تن
شاغل کاهش داشته است .از سوی دیگر بررسی
نحوه تصرف محل س��کونت خانوارها در س��ال
 1396نشان میدهد که  64/8درصد از خانوارها
در مسکن شخصی (مالکنشین) 25/9 ،درصد در
مسکن اجاری 0/4 ،درصد از خانوارها در مسکن
در برابر خدمت و  8/9درصد در مس��کن رایگان
سکونت داش��تهاند .در مقایسه با س��ال ،1395
درصد س��کونت در مسکن ش��خصی افزایش و
درصد س��کونت در مسکن اجاری ،رایگان بوده و

را بخش��کاند .بر این اس��اس اواخر مردادماه سال
گذشته بود که بیش از  30هزار دستگاه خودروی
الکچری (ارزش هر خ��ودرو بیش از نیم میلیارد
تومان) در زمانی که ثبتسفارش خودرو در سامانه
ثبتارش مسدود بوده ،ثبتسفارش و وارد گمرکات
کشور ش��ده اس��ت و با وجود اینکه قاچاق بودن
 6هزار دس��تگاه از این خودروها به ش��کل قطعی
محرز ش��ده بود اما هزار و  900دستگاه از آنها در
کشور توزیع شده است .سازمان توسعه تجارت با
وجود اینکه در روزهای اول موضوع را رد میکرد
حاال تخلف زیرمجموعه خود را پذیرفته اس��ت ،از
س��وی دیگر گمرک با وجود دستورات باالدستی
در رابط��ه با مس��دود بودن ثبتس��فارش ،اجازه
ترخی��ص تعدادی از این خودروها را داده اس��ت.
طبق ش��واهد موجود اغلب خودروهای ترخیص
ش��ده لکس��وس  NXو تویوت��ا  RAV4بودهاند.
دبیر شورای اطالعرس��انی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت درب��اره ای��ن موضوع گف��ت :در ثبت
غیرقانونی سفارش  34هزار خودرو ابتدا گزارشها
به حراس��ت و وزیر صنعت ،معدن و تجارت ارائه
ش��د و وزیر نیز به حراست دس��تور داد مساله را
پیگی��ری کند .آنوش رهام گفت :از  6هزار و 481
ثبتس��فارش؛ حدود یکه��زار و  900خودرو وارد
شد که  421دس��تگاه در گمرکات موجود است،
حراس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخشی
از متخلفان را شناسایی کرد و آیپیهای افرادی
که به سامانه ثبتس��فارش دسترسی داشتند در
اختیار وزارت اطالعات گذاش��ته ش��د .وی افزود:
اسامی شرکتهای واردکننده خودرو نیز در اختیار
س��ازمان تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در
مراحل نهایی است.
کاهش داشته است .همچنین بررسی تسهیالت
محل سکونت خانوارها نشان میدهد در سال مورد
بررس��ی 99/4 ،درصد خانوارها از آب لولهکشی،
صددرص��د از ب��رق 94/5 ،درصد از گاز ش��هری،
 53/3درصد از فاضالب ش��هری 99/2 ،درصد از
آش��پزخانه 99/6 ،درصد از حمام 82/6 ،درصد از
کولر ثابت ،آبی یا گازی 19/3 ،درصد از ش��وفاژ یا
پکیج ،ش��وفاژ دیواری 45 ،درصد از انباری74/9 ،
درصد از تلف��ن 64/1 ،درصد از اینترنت بهرهمند
بوده و  61/6درصد از خانوارها نیز در ش��بکههای
اجتماعی عضویت داش��تهاند .در س��ال  1396از
نظر لوازم زندگی  49/4درصد خانوارها از اتومبیل
شخصی 16 ،درصد از موتوسیکلت 13/1 ،درصد
از دوچرخ��ه 49/2 ،درصد از چرخ خیاطی25/5 ،
درص��د از رادیو ،رادیوضب��ط و ضبطصوت98/3 ،
درصد از تلویزیون س��یاه و س��فید و رنگی41/6 ،
درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده44/6 ،
درصد از رایانه 9/4 ،درصد از دوربین فیلمبرداری،
 99/6درصد از یخچال ،فریزر و یخچالفریزر99/7 ،
درصد از اجاق گاز 94/2 ،درصد از جاروبرقی88/6 ،
درصد از ماشین لباسشویی و  96/6درصد از تلفن
همراه استفاده میکردهاند.

شماره 3 2486
ارز

وزیر صنعت در نامهای شرایط جدید را تعیین کرد

توزیع ارز دولتی
از بانک مرکزی گرفته شد

در راستای اولویتبندی تخصیص ارز بر اساس
دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،ثبت سفارش
واردات کاال با ارز رسمی متوقف شد .یک مقام آگاه
توگو با فارس ،درباره توقف ثبت س��فارش
در گف 
کاال با ارز رس��می گفت :وزی��ر صنعت ،معدن و
ش واردات
تجارت در نامهای خواس��ته ثبت سفار 
کاال با نرخ ارز رسمی که هنوز ارز به آنها تخصیص
داده نش��ده ،در راستای بررس��ی و اولویتبندی
متوقف ش��ود .وی افزود :بر اساس دستور محمد
شریعتمداری اعالم ش��ده تا به دلیل محدودیت
منابع ارزی و در راستای تخصیص ارز برای تامین
مواد اولیه و کاالهای ضروری ،فرآیند تخصیص ارز
از دفاتر تخصصی ک��ه در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی
تعریف شده انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای
واردات از این دفاتر مجوز بگیرند .وی با بیان اینکه
بانکها صالحیت تشخیص برای تخصیص ارز به
متقاضیان را ندارند ،گفت :این تصمیم گرفته شده
اس��ت تا تخصیص ارز بر اساس اولویتبندیهای
انجامشده و بر اس��اس تشخیص دفاتر تخصصی
تعریف شده در وزارتخانهها به متقاضیان هر بخش
داده ش��ود .وی اف��زود :پیش از این تخصیص ارز
به بانک مرکزی واگذار ش��ده بود .بر اس��اس این
اعالم رون��د دریافت ارز دولتی ب��ه واردکنندگان
کاال تغییر کرده و از این پس به جای بانک عامل
دفاتر تخصصی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
عنوان مرجع تصمیمگیری درباره تخصیص ارز به
واردکنندگان بر اساس اولویت عمل میکنند.
ارتباطات
آذریجهرمی:

لیست ارزبگیران دولت ،ناقص است

با وج��ود اینکه بان��ک مرک��زی در  2نوبت
اسامی شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات
خودرو و کاالهای مختلف دریافت کردهاند اعالم
کرده اس��ت اما آذریجهرمی در توئیتی نوشت
لیستهای منتشر شده کامل نیست .در توئیت
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات آمده اس��ت:
«امروز س��خنگوی محترم دس��تگاه قضا از آغاز
برخورد با متخلفان ارزی خبر داد .خوش��بختانه
روند شفافس��ازی مس��یر مناس��بی در پیش
گرفته شده است ،البته هنوز بخش بزرگتری از
لیستهای ارز تخصیصی  4200تومانی منتشر
نشده است .انتشار آنها و بهرهگیری از نظارت افکار
عمومی و کشف پلشتیها ضرورتی مهم است».
استیضاح

استیضاح وزیر اقتصاد با  ۹۰امضا

«استیضاح وزیر اقتصاد را با  90امضا تحویل
هیأترئیس��ه دادهایم و در برابر وزرای دیگر نیز
اگر الزم باشد از ابزار قانونی استفاده میکنیم».
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان
اینکه تیم اقتصادی دولت را در بروز مش��کالت
اقتصادی مقص��ر میدانیم ،گفت :تیم اقتصادی
دولت را در بروز مشکالت مقصر میدانیم ،چون
یا با هم هماهنگ نیستند یا به وظایف خود عمل
نمیکنند .حس��ینعلی حاجیدلیگانی با اعالم
اینکه مشکالت فعلی اقتصادی در پی تحریمهای
عملیات��ی و تهدیدات رخ نداده اس��ت ،افزود :با
این وجود ظرف ماههای گذشته ثبات اقتصادی
را از دس��ت دادهایم .وی بخش عمده مشکالت
اقتص��ادی را ناظ��ر بر ضعف مدیریت دانس��ت.
حاجیدلیگانی با اعالم اینکه مجلس بر اس��اس
قانون اساسی از اختیارات خود در قبال وزرا کوتاه
نخواه��د آمد ،تصریح کرد :برخی موارد از جمله
استیضاح رئیس بانک مرکزی یا معاون اقتصادی
رئیسجمهور در اختیار مجلس نیست و از این رو
از رئیسجمهور انتظار داریم تصمیمگیری کند!
تجارت

واردات ایران از روسیه  4برابر شد

آمارها نشان میدهد در  3ماه نخست امسال
واردات و صادرات به روس��یه در مقایسه با مدت
مشابه پارسال ،به ترتیب با  ۲۰۵درصد( 4برابر)
و  ۴۰درصد رش��د روبهرو بوده است .به گزارش
مهر ،بررس��ی تازهترین آمار گم��رک از تجارت
خارجی نش��ان میدهد در  3ماه نخست سال
جاری ،کشور روسیه از میان  100کشور طرف
معامله با ایران در امر واردات و صادرات به ترتیب
در رتبه  ۸و  ۱۸قرار دارد .بر این اس��اس روسیه
 ۳۱۹هزار و  ۵۳۱تن کاال به ارزش  ۳۸۱میلیون
و  ۷۲۰ه��زار و  ۷۶۷دالر به ای��ران صادر کرده
اس��ت .همچنین ایران در  3ماه نخست امسال
 ۱۵۱هزار و  ۱۷۴تن کاال به ارزش  ۷۸میلیون و
 ۲۲۳هزار و  ۴۸۶دالر به روسیه صادرات داشته
است .صادرات انجامشده به روسیه از لحاظ وزنی
 0/54درصد و از لحاظ ارزش��ی  0/67درصد از
کل صادرات ایران در این مدت را شامل میشود
و روسیه را در رتبه  ۱۸مقصد کاالهای صادراتی
ایران قرار داده اس��ت .میزان ص��ادرات ایران به
روسیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته از لحاظ وزنی  39/3درصد و از لحاظ
ارزشی  40/3درصد افزایش داشته است.

