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وطن امروز

پرواز

بانک

ذوقزدگی عباس آخوندی از هواپیماهای ملخی!

سخنگوی قوهقضائیه خبر داد

ATRهای جدید در مهرآباد به
زمیننشستند

کار

انتصاب در شرکتهای
صندوقهای بازنشستگی ممنوع

«به هيچ عنوان فردي خارج از كميته انتصابات
در شركتهاي صندوقهای بازنشستگي به كار
گرفته نخواهد ش��د و انتصاب��ات بايد از طريق
فراخوان عمومي باشد» .به گزارش فارس ،علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
این مطلب در نشس��ت با اعضای هیاتمدیره
صندوق بازنشستگی کشوری درباره چگونگی
فعالیت کمیته انتصابات تاکی��د کرد :به هیچ
عنوان شخصی خارج از کمیته انتصابات نباید
در ش��رکتهای صندوقهای بازنشس��تگی به
کار گرفته ش��ود .وی افزود :همه انتصابات باید
از طریق انتش��ار فراخوان عمومی انجام شود.
ربیعی بر استفاده از نخبگان و مدیران جوان در
شرکتهایصندوقهایبازنشستگیتاکیدکرد
و گف��ت :کارگزینی واحد برای پرداخت حقوق
هیاتمدیره باید مالک قرار گیرد و پرداختها
باید از طریق نظام پرداخت واحد انجام شود و
شرکتها نباید در این زمینه تخطی کنند.

بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی

مصوبه هیأتدولت :ورود طال و ارز به کشور بدون محدودیت مجاز شد

رونمایی از بسته جدید ارزی
خرید و فروش ارز مسافرتی و خدماتی در صرافیها آزاد شد

گروه اقتصادی :سرانجام از بسته جدید ارزی دولت
رونمایی شد تا رسما و برای چندمین بار دولتیها
اعتراف کنند که سیاست ارزی دولت یک شکست
تمامعیار بوده اس��ت .در جلسه عصر دیروز هیأت
وزیران که به ریاس��ت حجتاالسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهوری برگزار شد،
اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی
ب��ه منظور س��اماندهی بازار ارز و مس��ائل مربوط
پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،به موجب
این تصمیمات ،ارز همه کاالهای اساسی و دارو به
نرخ رسمی تأمین میشود .وزارت صنعت ،معدن
و تجارت موظف ش��د فهرست کاالهای مذکور را
بازنگری و به روزرس��انی کرده و نظارت الزم را به
منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی و
دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کاال تا عرضه
آن در شبکه خردهفروشی (از تأمین ،پخش ،توزیع
و رسیدن به دست مصرفکننده) به عمل آورد.
همچنین همه صرافیهای مجاز میتوانند در
چارچوب انجام معامالت خرد نسبت به خرید ارز
به صورت اس��کناس با رعایت مقررات ارزی ،بویژه
مقررات مبارزه با پولش��ویی اق��دام کنند .فروش
ارز توس��ط صرافیهای مجاز صرف��اً بابت مصارف
خدماتی و مس��افرتی مطابق مقررات ارزی بانک
مرکزی با ثبت مدارک و مستندات الزم امکانپذیر
خواهد بود.
ورود ارز ب��ه صورت اس��کناس و طال به داخل
کش��ور بدون محدودیت مطابق ضوابط و مقررات
بانک مرکزی توس��ط اشخاص حقیقی و حقوقی
مج��از اس��ت و واردات طال به ص��ورت خام طبق
ضوابط بانک مرکزی از همه حقوق ،عوارض قانونی
و مالیات بر ارزش افزوده معاف میشود.
تأمین ارز برای واردات بقیه کاالها در بازار دوم
ارز از مح��ل ارز حاصل از ص��ادرات همه کاالهای
غیرنفتی (بوی��ژه فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی،
پتروش��یمی ،محصوالت فوالدی و فلزات رنگی) و
خدمات تأمین میشود .معامالت در این بازار بین
صادرکنن��دگان و واردکنندگان از طریق بانکها و
صرافیهای مجاز انجام میش��ود و نرخ ارز در این
ب��ازار بر اس��اس عرضه و تقاضا به دس��ت میآید.
این نرخ ،به نحو مناس��ب ،به عنوان ن��رخ آزاد ارز
اطالعرسانی میشود .صادرکنندگان باید تعهد الزم
را برای برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به چرخه
اقتصادی کشور بسپارند.
دان�ش پورش�فیعی :چ��را تعداد
تجارت
ثبتسفارشها و نوع ارز تخصیصی
به هر ثبتس��فارش برای ایرانیان مهم شده است؟
چرا تا پیش از این برای فرد فرد شهروندان اهمیت
نداشت که چه تعداد خودرو ،موبایل ،لوازم خانگی،
مواد غذایی ،حبوبات و ...با چه ارزی وارد میشود و
به چه قیمتی فروخته میشود؟ چرا تا پیش از این
کسی به دنبال این نبود که فالن کاال را چه شخص
یا شرکتی وارد کرده ،چه میزان و با چه ارزی وارد
کرده و به چه قیمتی در بازار فروخته اس��ت؟ چرا
اکنون همه اینها مهم ش��ده است؟ چون ارز کم و
گران ش��ده و مردم از گرانی به ستوه آمدهاند ،این
فشار گرانی بیش از استقامت آنهاست و میپرسند
چ��را فالن کاالی وارداتی که با ارز  3800یا 4200
تومانی وارد کشور شده باید با  3 ،2و حتی  5برابر
قیم��ت به آنها فروخته ش��ود .در برابر این مطالبه
عمومی دولت ناچار میشود دست به شفافسازی
بزند بنابراین رئیسجمهوری ،وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی ،وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت و بانک
مرکزی را مامور میکند آمار ثبتسفارش و فهرست
گیرندگان ارز دولت��ی ( 3800یا  4200تومانی) را
در رسانهها منتشر کنند .وزارتخانهها به تب و تاب
میافتند و در نهایت به انتش��ار  2فهرس��ت ناقص
بس��نده میکنند اما راضیکننده نیست .حاال کار
برای دولت هم س��خت ش��ده و البته یک فرصت
پیش روی آن است ،چرا که دولت با مبنا قرار دادن
این موضوع که ارز به اندازه کافی برای واردات همه
کاالها نیست و چه لزومی دارد همه کاالهای مورد
نیاز با ارز  4400تومانی وارد شود ،اجناس وارداتی را
گروهبندی میکند و میگوید فقط به گروه یک ارز
دولتی میدهد و گروههای 2و  3میتوانند ارز مورد
نیاز را از بازار ثانویه تهیه کنند.
داس��تان انتش��ار ثبتس��فارشها هنوز تمام
نش��ده ،چرا که فهرس��ت نهایی اکنون در اختیار

نما

نوساناتقیمتنرخسکهبهارآزادیازابتدایمرداد

گروه اقتصادی :روز گذش��ته عباس آخوندی،
وزیر راهوشهرسازی در مراسم ورود هواپیماهای
 ATRنتوانست ذوقزدگی خود را پنهان کند
و در نقش یک مدیر بس��یار کارآمد و طلبکار
به س��خنرانی پرداخت .این در حالی است که
دولتیه��ا بابت خری��د  100فروند هواپیمای
ایرباس فض��ای تبلیغاتی پرس��ر و صدایی به
راه انداخته بودند و در نهایت مش��خص ش��د
فرانسویها به تعهدات خود پایبند نخواهند بود
و فقط  5فروند از آن هواپیماهایی که آخوندی
ذوق آن را میکرد ،تحویل ایران خواهد ش��د!
ح��اال  5فروند هواپیمای  ATRکه فقط برای
مس��افتهای کوتاه و مناطق مح��روم در نظر
گرفته ش��ده به ایران آمد و ب��از هم آخوندی
با آنها ذوق ک��رد و مانند یک فرمانده فاتح در
مراسم ورود آنها سخنرانی کرد و تا توانست به
منتقدان تاخت .جالب اینکه به گفته مسؤوالن
وزارت راه ،پول این هواپیماها نقد پرداخت شده
است ۵ .فروند هواپیمای جدید  ATRایرانایر
ک��ه پول خرید آنه��ا  2روز پیش نقد پرداخت
ش��ده بود ،دیروز در باند ف��رودگاه مهرآباد به
زمین نشستند .مهرماه س��ال گذشته و چند
روز پس از موافقت هی��ات دولت با تکیه زدن
فرزانه شرفبافی بر صندلی مدیرعاملی ایرانایر،
 2فروند هواپیمای  ATRتحویل هما شد .در
ادامه  9دیماه س��ال گذشته نیز  2فروند این
نوع هواپیمای توربوپراپ به هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران تحویل شده بود .با احتساب این
 5فروند هواپیما ،تاکن��ون  13فروند  ATRاز
مجموع قرارداد خرید  20فروند از این هواپیما
به ناوگان هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران
تحویل شده است .اصغر فخریهکاشان ،مشاور
وزیر راهوشهرس��ازی گفته بود پ��ول  5فروند
هواپیمای جدید ایرانایر را به شکل نقدی و در
فاصله  48ساعت تا تحویل آن پرداخت کردهاند.
این در حالی است که آخوندی دیروز اعالم کرد
پول این هواپیماها فاینانس است و باید پول آن
از طریق فعالیت بازرگانی ش��رکت هما جبران
شود .به نظر میرسد با توجه به اعمال تحریمها
و تشدید آن از س��وی آمریکا 7 ،فروند ATR
باقیمانده بر اس��اس قرارداد ایرانایر و کمپانی
 ATRدیگر ام��کان تحویل پیدا نخواهد کرد.
از مجموع  100فروند ق��رارداد خرید هواپیما
ب��ا کمپانی ایرباس نیز تاکنون  3فروند تحویل
ایرانایر شده که به احتمال فراوان به سرنوشت
هواپیماهای باقیمانده  ATRدچار خواهد شد.
از س��وی دیگر مدیرعامل ایران ایر با تاکید بر
اینکه اتحادیه اروپایی با تحویل  ۵فروند ATR
نشان داد اگر بخواهد میتواند از سرمایهگذاران
اروپای��ی و ایرانی حمایت کند ،گفت :در آینده
نزدی��ک هواپیماه��ای با برد متوس��ط و بلند
وارد کشور میش��ود .بهگزارش تسنیم ،فرزانه
شرفبافی در اینباره اظهار داشت :امروز فرصت
 90روزه وزارت خزان��هداری آمریکا برای قطع
همکاری ش��رکتها با ایران به پایان میرسد
اما بهرغم این ش��رایط و ابط��ال مجوز فروش
هواپیمای  ATRبه ایران توانستیم با مذاکرات
زیاد با مقامات مختلف اروپایی بویژه فرانسوی و
ایتالیایی و همچنین مذاکرات فنی متخصصان
 2ش��رکت هم��ا و  ATRای��ن  5هواپیما را
تحویل بگیریم .وی خاطرنشان کرد :تحویل این
هواپیماها در فرصت بس��یار کوتاه  8روز کاری
محقق شد .گفتنی است این  ۵فروند هواپیمای
 ATRکه وارد کش��ور ش��دند  ۵میلیون یورو
قطعه نیز با خود به ایران آوردند.
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■■چگونگی دسترسی بازرگانان به بازار دوم

ادامه روند کاهشی نرخ ارز و سکه
روند کاهشی نرخ ارز و سکه که از ابتدای هفته آغاز شده بود ،دیروز هم ادامه یافت .با وجود صعود  2هفتهای
قیمتارزوطالدر 2-3روزگذشته،اینبازارهاباروندکاهشیروبهروبودند؛البتهبااینکاهشهمحجمزیادی
حباب و هجوم روانی در قیمتها مشاهده میشود .امید است با تعمیق بازار ثانویه و بسته جدید بانک مرکزی
این روند ادامه داشته باشد .بر این اساس دیروز قیمت دالر با کاهش هزار تومانی نسبت به روز گذشته به
 9200تومان رسید .ارزهای دیگر مانند یورو و پوند هم به ترتیب با  350و  400تومان کاهش به  11هزار و 380
و  12هزار و  795تومان رسیدند .بازار طال نیز رنگ قرمز را در شاخصهای خود تجربه کرد؛ سکه تمامبهار
آزادی طرح جدید با  20هزار و سکه تمام بهار طرح قدیم با  180هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل به
ترتیب به  3میلیون و  719و  3میلیون و  335هزار تومان رسید .بنا بر این گزارش ،بانک مرکزی تاکنون
ک ماهه و  820هزار قطعه س�که در سررسید  3ماهه به خریداران
 790هزار قطعه س�که در سررس�ید ی 
تحویل داده اس�ت و تنها حدود  5درصد از خریداران تاکنون برای دریافت سکههای خود به بانک عامل
مراجعه نکردهاند .همچنین تحویل سکههای پیشفروششده در سررسید 6ماهه از تاریخ 1397/5/17
آغاز میشود و در مجموع  2میلیون و  580هزار قطعه سکه با سررسید 6ماهه تا تاریخ  1397/8/16تحویل
خریداران خواهد شد .برخی کارشناسان همین موضوع را دلیل کاهش قیمت سکه میدانند.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همچنین
مجاز اس��ت نس��بت به دریافت س��پرده ارزی (به
صورت اس��کناس) از اش��خاص حقیقی و حقوقی
به واسطه بانکهای عامل اقدام کند .بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران ضمن جذب سپردههای
فوقالذکر ،مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود
نسبت به تعیین نرخ س��ود ارزی و پرداخت سود
متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به
بانکهای عامل عمل کند.
■■جزئیات معامله در بازار دوم

در بس��ته جدید ارزی خرید و فروش ارز رس��ما
آزاد ش��د تا دولت از موضع چند ماه گذشته خود
که خرید و ف��روش ارز را به مثابه خرید و فروش
موادمخدر میدانس��ت عقبنش��ینی کرده باشد.
اعتراف به اش��تباه بزرگ در حالی اس��ت که فقط
در چند ماه اخیر ش��اهد رانتخواریهای بزرگ و
سوءاستفادههای بسیار بودیم که نتیجه همه اینها
افزای��ش نرخ ارز و هرج و م��رج در اقتصاد بود .در
بسته جدید ارزی دولت بازار ثانویه به عنوان محور
قرار گرفته و واردکنندگان و صادرکنندگان نقش
پررنگی در قیمتگذاری خواهند داشت .بازار دوم
ارز (ب��ازار ثانویه) ک��ه از تاریخ  ۱۳تیرماه کار خود
را آغاز کرده اس��ت ،محلی برای فروش ارز حاصل
از صادرات کاالهای غیرعمده -که فهرس��ت آنها
از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت مشخص
شده -و خرید ارز جهت واردات کاالهای با اولویت
 ۳اس��ت .همه معامالت در این بازار به نرخ توافقی
صورت میگیرد.

معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم
بدون واس��طه میان صادرکننده و واردکننده قابل
انجام است .در روش اول ،صادرکننده به عرضه ارز
حاص��ل از صادرات خود در س��امانه نیما از طریق
س��امانه جامع تجارت اقدام میکن��د و در طرف
مقابل ،صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز
موجود بابت واردات ثبتس��فارش شده با اولویت
 ،۳به خری��د ارز با نرخ اعالم��ی صادرکننده -که
هیچگونه محدودیت��ی روی آن وجود ندارد -اقدام
میکند .از س��وی دیگر ،ص��راف باید به فروش ارز
خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده)
برای واردات ثبتس��فارش ش��ده اولویت  ۳اقدام
کند .در این فرآیند نیز واردکننده درخواست خرید
ارز برای یک ثبتس��فارش مشخص را در سامانه
نیما -که دسترس��ی به آن از طریق سامانه جامع
تجارت برای واردکنندگان مهیاست -ثبت میکند
و صرافیها میتوانند پیش��نهادهای خود را برای
هر درخواس��ت خرید ارز ارائه دهند .در فروش ارز
برای واردات نیز نرخ بر اس��اس پیشنهاد صراف و
تأیی��د واردکننده تعیین میش��ود .روش دوم که
خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و
واردکننده است ،صادرکننده ارز خود را به صورت
توافقی به واردکننده میفروشد .واردکننده با ارائه
اطالعات پروانه صادراتی به بانک عامل ،درخواست
واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبتسفارش
مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده
مبنی ب��ر واگذاری پروانه از طریق س��امانه جامع
تجارت ،معامله منعقد میشود.

ثبتسفارشهای خاکستری

چرا آمار تجارت خارجی برای مردم مهم شد؟
وزارت اقتصاد اس��ت .حسن روحانی پا را از میدان بال��غ بر 54میلیارد و  302میلی��ون دالر انواع کاال
ثبتسفارش فراتر میگذارد و دستور میدهد «نام در این س��ال وارد شده اس��ت .جدا از نوع کاالهای
افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کاالی خود وارداتی و حجم آن آیا تاکنون ش��خص یا دستگاه
را در مهلت مقرر به کش��ور نیاوردهاند ،در فهرست دولتی به مردم توضیح داده چه میزان از این کاالها
سیاه قرار گیرد» .محمد شریعتمداری ،وزیر صمت با ارز مبادلهای(ارز با نرخ رس��می بانک مرکزی در
هم به پی��روی از رئیس خود دس��تور داده کارت س��ال  )1396وارد شده و چه میزان با ارز آزاد؟ آیا
بازرگان��ی افرادی که ارز دولت��ی دریافت کرده اما روشن است کاالهایی که در سال  96با ارز مبادلهای
کاالی خود را در زمان معین وارد کشور نکردهاند ،وارد شده با قیمتگذاری درست و واقعی به مردم
تعلیق شود ،نامشان در فهرست سیاه قرار گیرد و فروخته شدهاست؟
بهط��ور قط��ع اینگونه نب��وده اس��ت ،چرا که
با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
براس��تی چنانچه کش��ور دچار بح��ران ارزی موبایلهای وارداتی در زمستان  1396ارز مبادلهای
نش��ده بود این همه پیغام و پس��غام برای تاجران گرفتهاند اما با قیمت دالر آزاد در بازار به شهروندان
و بازرگان��ان متخلف صادر میش��د؟ به طور قطع فروخته شدهاند که نسبت به آن هم اعتراض نشد.
پاسخ منفی اس��ت ،چرا که ثبتسفارش و واردات خودروهای خارجی هم س��ال  96با ارز مبادلهای
کاال در سالهای گذشته هم وجود داشته اما هرگز آمدند و با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته ش��دند
دستوری برای شفافسازی نوع ثبتسفارش ،میزان و باز هم کسی به قیمتگذاری آنها اعتراض نکرد.
ثبتسفارش نوع کاالی وارداتی ،ارز تخصیصی به انواع لوازم خانگی ،الستیک خودرو ،نهادههای دام
کاالی واردات��ی ،قیمتگذاری آن در بازار و احتکار و طی��ور و ...هم با ارز مبادل��های آمدند و با ارز آزاد
یا فروش آن در زمان معین به مردم داده نشده بود .به مردم فروخته ش��دند .در اینجا هم نه مسؤولی
به این گفته مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان گزارشی از میزان تخصیص ارز ،نوع کاالی وارداتی
توسعه تجارت دقت کنید .او میگوید« :متخلفان و قیمتگ��ذاری آن ارائ��ه کرد و ن��ه اعتراضی به
ثبتس��فارش چند کار کردهاند؛ یکی اینکه تاریخ قیمتهای غیرواقعی آنها در بازار شد.
براس��تی چرا؟ چون ارز به اندازه کافی در بازار
ثبتسفارش را تغییر میدادند ،دوم اینکه نام کاال
در ثبتس��فارش را تغییر میدادند به عنوان نمونه بود و کس��ی از کمبودش نگران نبود .ارز حاصل از
عدس به جای کفش و سوم اینکه مجاز به واردات فروش نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد و ...وارد چرخه
میشد و اهمیتی نداشت در آنسوی تجارت چه
نبودهاند ولی وارد کردهاند».
اگرچ��ه ای��ن توضیح به طور مش��خص درباره اتفاقی میافتد اما همین که بحران آغاز شد و اوج
واردات غیرقانونی خودرو گفته ش��ده اما میتواند گرفت حتی از معامله یک دالر هم حسابکشی شد.
چرا تا درد سراغ کسی نیاید برای درمانش فکر
درباره همه ثبتس��فارشهای س��الهای گذشته
چارهای نمیکند؟ چرا چرخه تجارت کش��ور باید
مصداق پیدا کند.
آمار تجارت خارجی در سال  96نشان میدهد تا آن اندازه غیرش��فاف و کدر باشد که همه ارکان

طب��ق گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی بانک
مرکزی ،همانطور که گفته ش��د ،دسترسی همه
بازرگانان -اع��م از صادرکنن��ده و واردکننده -به
بازار دوم ارز از طریق س��امانه جامع تجارت برقرار
ش��ده است .راهنمای تفصیلی فرآیندهای معامله
ارز ب��رای بازرگانان در س��امانه جامع تجارت قرار
دارد .همچنین صرافیها از طریق س��امانه س��نا
و بانکه��ای عام��ل از طریق پرت��ال ارزی به این
سامانه دسترس��ی دارند .تأکید میش��ود در بازار
دوم هیچگون��ه محدودیتی در ن��رخ توافقی میان
صادرکنن��ده و صراف��ی ،صراف��ی و واردکننده و
همچنی��ن صادرکننده و واردکنن��ده وجود ندارد.
این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معامالت
و دس��تیابی به نرخ رقابتی و مناس��ب است .بازار
دوم ارز هیچگونه هزین��ه اضافی بر صادرکننده و
واردکننده تحمیل نمیکند .صادرکننده به دلیل
عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم ،متحمل هیچ
مالیاتی نمیشود .همچنین واردکننده هزینهای جز
معادل ریال��ی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت
نمیکند .گفتنی است از دیروز امکان ثبتسفارش
واردات گوش��ی تلفن همراه دوباره فراهم شده اما
ثبتسفارشکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از
بازار ثانویه تامین کنند .به گ��زارش فارس ،طبق
تصمیم گرفته شده این کاال به گروه سوم منتقل
ش��ده و در صورت تمایل واردکنن��دگان این کاال
میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین
کنند.
■■سرنوشت ارز مسافرتی

طبق بس��ته جدید ارزی ،نرخ ارز مسافرتی بر
اساس بسته جدید بانک مرکزی تغییر میکند و به
نرخ ارز آزاد نزدیک میشود .روز گذشته جلسهای
غیرعلنی برای بررسی بسته جدید ارزی در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد و در آن علی الریجانی
اعالم ک��رد قیمت ارز مس��افرتی تغیی��ر خواهد
کرد .فاطمه ذوالقدر ،نماینده مجلس در تش��ریح
موضوعات مورد بحث در این جلسه گفت :در این
جلسه ضمن توضیحاتی درباره سیاستهای ارزی
جدید بانک مرکزی ،اعالم ش��د ارز  4200تومانی
صرف��ا به کاالهای اساس��ی و ض��روری اختصاص
مییابد .وی افزود :بر این اساس بنا شده که نرخ ارز
مسافرتی تغییر کند و رقم جدید برای آن تعیین
شود .بر اساس تصمیمات جدید ،نرخ ارز مسافرتی
به نرخ آزاد نزدیک میشود.

دولت و کشور ناچار شوند برای هزینهکرد یک واحد
ارز خارجی حساب پس بدهند و حواسشان جمع
باشد چه خریده میشود و چگونه و با چه قیمتی
فروخته میشود؟
شاید اگر آن مطالبه عمومی نبود دولت هم در
س��ال جاری تصمیم به انتشار آمار ثبتسفارش و
میزان ارز تخصیصی به کاالهای مختلف نمیگرفت.
بر این اس��اس آخرین آمار دریافتی ثبتس��فارش
در س��ال  1397نشان میدهد از زمان آغاز به کار
سامانه نیما تا  28خرداد  97بالغ بر  28میلیارد دالر
ثبتسفارش واردات کاال انجام شده است.
عالوهبر اعالم آمار ثبتسفارش ،دولتیها تالش
میکنن��د مهار قیمت کااله��ای وارداتی را هم در
دس��ت گیرند .چنانچ��ه اظه��ارات وزارتخانههای
مختلف و س��ازمانهای زیرمجموعه آنها (سازمان
تعزیراتحکومتی،سازمانحمایتمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،ستاد تنظیم بازار ،سازمان توسعه
تجارت و ات��اق اصناف ای��ران) را در ماههای اخیر
بررس��ی کنید میبینید که همگ��ی به روشهای
گوناگون ب��ه واردکنندگان کاالهای مختلف بویژه
کاالهای اساس��ی هشدار دادهاند که نسبت به درج
قیمت خوداظهاری استفادهکنندگان از ارز رسمی
در پایگاه قیمت کاال و خدم��ات ()www.124.ir
اقدام کنند.
و بازهم این پرس��ش تکراری؛ چرا در سال قبل
و س��الهای قبلتر از آن از حجم ثبتس��فارش و
میزان کاالی واردشده با ارز رسمی و قیمتگذاری
آنها در بازار پرس��ش نمیشد؟ آیا تخلفی نبوده و
گرانفروشی نمیش��ده یا چون ارز به اندازه کافی
بوده برای دولتیان مهم نبوده که چه میزان کاال وارد
میشود و با چه قیمتی به مردم فروخته میشود!
کاش حال که شفافسازی ثبتسفارشهای کدر
مطالبه عمومی شده ،سازوکار الکترونیکی و رصد و
اطالعرسانی آن نیز عمومی شود.

س��یداحمد عراقچ��ی ،مع��اون ارزی بانک
مرکزی بازداش��ت ش��د .ب��ه گ��زارش فارس،
حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای گفت:
در ادامه رسیدگی به پرونده اخاللگران در نظام
پولی و بانکی کشور پرونده  3نفر از کسانی که
تکمیل شده بود با صدور کیفرخواست به دادگاه
ارسال شد و انشاءاهلل بزودی دادگاه آنها شروع
خواهد شد .وی ادامه داد :همچنین امروز (دیروز
یکشنبه) چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته
و بازداشت شدند .یکی از آنها معاون ارزی بانک
مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته
شده بود .معاون اول قوهقضائیه گفت :یک نفر از
کارمندان معاونان رئیسجمهور هستند و  4نفر
از دالالن ارزی که در این باره فعالیت غیرمجاز
داش��تند ،همچنین یکی از صرافیهایی که به
صورت غیرمجاز در زمینه اخالل در نظام پولی
و ارزی کش��ور فعالیت داشتند احضار و پس از
تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت
روانه زندان ش��دند .به گ��زارش «وطنامروز»،
17مرداد سال گذش��ته «سیداحمد عراقچی»
جایگزی��ن غالمعلی کامیاب ،معاون ارزی بانک
مرکزی ش��د .پیشرفت سریع عراقچی از مرداد
 1395آغ��از ش��د؛ وی  6مرداد آن س��ال جزو
 3عض��و جدید ش��ورایعالی ب��ورس بود .یک
س��ال بعد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک
مرکزی انتخاب و در کمتر از یک سال هم خبر
برکناری وی منتشر شد .در دوران تصدی وی
تالطمات ارزی بش��دت به اقتصاد کشور ضربه
زده اس��ت و به احتمال فراوان علت دستگیری
وی در همی��ن زمینه خواهد بود .بر اس��اس
اطالعاتی ک��ه پیشتر در برخ��ی پایگاههای
خبری منتشر شده ،او از جمله ،مشاور رئیس
کل بانک مرکزی و دبیر شورای پول و اعتبار
بود و همچنین س��ابقه مدیرعامل��ی یکی از
کارگزاریهای بورس را دارد .در وزارت اقتصاد
نیز احم��د عراقچی عض��و غیرموظف هیات
مدیره ش��رکت س��رمایهگذاریهای خارجی
ایران بوده است .او از سال  ۸۹تا  ۹۱در وزارت
اقتص��اد ،مدیر امور س��رمایهگذاری ش��رکت
سرمایهگذاریهای خارجی ایران بود؛ پیش از
آن مش��اور امور سرمایهگذاری همین شرکت
ب��ود و قب��ل از آن نیز به عنوان مش��اور دفتر
سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مش��غول
فعالیت بود .ب��ه این ترتیب احمد عراقچی نه
فق��ط در دولت تدبیر و امی��د ،بلکه در دولت
سابق نیز در س��متهای تخصصی اقتصادی
سابقه مدیریت دارد.
بهارستان

ربیعی چهارشنبه استیضاح میشود

عضو هیأترئیسه مجلس از برگزاری جلسه
استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در روز
چهارشنبه هفته جاری خبر داد .اکبر رنجبرزاده،
نماینده مردم اسدآباد در گفتوگو با فارس ،گفت:
جلسه اس��تیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی روز چهارشنبه 17مرداد  97برگزار
میشود.

وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت

نشس��ت علنی دیروز پارلمان برگزار ش��د و
نمایندگان از پاسخهای وزیر امور اقتصاد و دارایی
در این جلس��ه قانع نش��دند و به وی کارت زرد
دادند .به گزارش فارس ،خدیجه ربیعی ،نماینده
مردم بروجن در مجلس در جریان س��ؤال خود
از وزیر اقتص��اد درباره علت عدم اج��رای پروژه
ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از
 11س��ال و نصب شرکتهای مشاور خارجی در
این باره اظهار داشت :آقای کرباسیان باید پاسخ
بدهد هزین��ه اجرای این طرح مه��م به صورت
دقیق چگونه بوده اس��ت .مسعود کرباسیان در
پاس��خ گفت :این طرح سبب شد مؤدیان جدید
شناس��ایی شوند و بیش از هزار میلیارد تومان از
طریق جلوگیری از فرار مالیاتی کسب درآمد شود
همچنین میزان مؤدیان به  25درصد رس��ید .از
زمانی که طرح مالیاتی از س��ال  90شروع شده
است تا سال  96درآمد مالیاتی ما  96هزار میلیارد
تومان شد یعنی  4برابر افزایش درآمدی داشتیم.
نمایندگان پس از اس��تماع نظر س��ؤالکننده و
وزیر اقتصاد ،س��ؤال نماینده مردم بروجن را وارد
دانس��تند و با  106رای موافق 52 ،رای مخالف و
 8رای ممتنع از مجموع  200رای ،از پاسخهای
وزیر اقتصاد قانع نشدند.

