اقتصاد

چهارشنبه  24مرداد 1397

صنعت
دولت باید پاسخگوی دادن رانت به
پتروشیمیهاباشد

چرا بهای خوراک پتروشیمی را
با ارز پرداخت نمیکنند؟

خودرو
قیمت برخی خودروهای داخلی (تومان)
نوع خودرو

کارخانه

بازار

پژو SLX 405

35.150.000

49.000.000

پژو GLX 405

32.944.000

46.500.000

پارس  LXکالس 13

42.662.000

69.000.000

پژو  206تیپ 2

36.286.000

50.500.000

پژو V8 206

42.763.000

61.000.000

سمند EF7

34.338.000

48.500.000

سمند LX

33.535.000

47.500.000

پراید 131

22.709.000

28.200.000

پراید 111

21.324.000

30.500.000

تیبا SX

27.570.000

32.500.000

ساندرواتوماتیک

54.644.000

93.000.000

استپ وی اتوماتیک

61.000.000

102.000.000

ساینااتوماتیک

42.120.000

45.500.000

دنا سفید

46.991.600

71.000.000

دنا پالس

53.268.000

83.500.000

پژو  2008مشکی

114.994.000

203.000.000

 207اتوماتیک

54.364.000

94.000.000

207

47.128.300

75.000.000

هایما S7

104.313.000

170.000.000

هایما S5

98.640.200

145.000.000

مزدا 3

139.760.000

245.000.000

دالر در بازار ثانویه  7900در بازار آزاد  11200تومان

صرافیها ارز میدهند اما خیلی کم!

گروه اقتصادی :روز گذش��ته نرخ دالر در
بازار ثانویه با کاهش قابل توجه کانال 7000
تومان را هم تجربه کرد اما در بازار آزاد دالر
گران شد .به گزارش «وطنامروز» ،سایت
س��نا که قیمت لحظ��های ارزهای معامله
ش��ده در بازار ثانویه را اعالم میکند ،نرخ
فروش نقدی دالر را بین  7944تا 9200
توم��ان اعالم کرد تا کانال  7000تومان را
تجربه کرده باشد .روز گذشته در بازار ثانویه
میانگین نرخ خرید معامالتی دالر  7948تا
 8095توم��ان ،یورو  9350تومان و درهم
 2232تومان بود .معامالت در بازار ثانویه
ارز در حالی با این ارقام انجام میشود که
در ب��ازار آزاد دالر  11هزار و  200تومان،
یورو  12هزار و  200تومان و درهم 2914
تومان است.
■■داللها فعالتر از صرافیها

بر اساس گزارش میدانی «وطنامروز»،
ب��ا دس��تور ارزی جدید دول��ت بار دیگر
صرافیه��ا پ��س از نزدیک ب��ه  7ماه به
چرخه خرید و فروش ارز برگشتند اما هنوز بازیگر
اصلی این بازار نیستند .طبق ضوابط بانک مرکزی،
صرافیها به هر متقاضی نمیتوانند ارز بفروشند؛ در
کنار این به نظر میرسد خودشان هم تمایلی برای
فروش ارز با مح��دودهای که بانک مرکزی مصوب
کرده است ،ندارند .دیروز اغلب صرافیهای میدان
فردوس��ی و س��بزهمیدان تابلوهای قیمت خود را
روش��ن کرده بودند اما ارزی نمیفروختند و فروش
ارز محدود به برخی صرافیها بود .به نظر میرس��د
فاصل��ه قیمت بین صرافیها و دالالن باعث ش��ده
است صرافیها به هر متقاضی ارز نفروشند ،همین
اختالف قیمت دوش��نبه صفهایی طوالنی را برابر
صرافیها پدید آورده بود .بر این اساس قیمت دالر
و ی��ورو در صرافیها به ترتی��ب  10800و 12450
تومان تابلو ش��ده بود اما داللها دالر را  11200و
یورو را  12600میفروختند .با وجود اینکه شرایط
بازار از ماههای گذش��ته بهتر است اما در همین 2
روز اخیر قیمت دالر  400تومان و قیمت یورو 500
تومان افزایش داشته است ،به همین دلیل میتوان
گفت بسته جدید ارزی هنوز نتوانسته صرافیها را به
چرخه واقعی خرید و فروش برگرداند و س��وداگران
حاکم بازار هستند .بنا بر این گزارش صرافیها حتی
توان پاسخگویی به نیازهای مسافران یا متقاضیان ارز
مسافرتی را هم ندارند و برخی از آنها به متقاضیان
دالرهای مس��افرتی اعالم میکنند تقاضای خود را
ثبت کنند تا در صورت تامین شدن ارز مورد نیاز در
روزهای آتی ،ارز در اختیارشان قرار دهند.
نکته قاب��ل توج��ه در روزه��ای اخیر حضور
گس��ترده نیروهای انتظامی در سطح معابر خرید
گروهاقتصادی:روز گذشته نشست
تجارت
خبری مع��اون صادرات��ی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و رئیس س��ازمان توسعه
تجارت برگزار شد .مجتبی خسروتاج ابتدا به تشریح
آمارهای عملکرد صادراتی کشور در  4ماه نخست
 1397پرداخت .خس��روتاج در این نشست تأکید
کرد که وی و سازمان متبوعش بهطور مستقیم در
حوزه صادراتی کار میکنند و وظیفهشان تسهیل
ام��ور صادرات کاال و صادرکنندگان اس��ت .وی در
پاسخ به این پرس��ش «وطنامروز» که از آغاز بروز
بحران ارزی تاکنون ،بخشنامهها و دستورالعملهای
مختلفی صادر شده است ،آیا تعداد آنها را میدانید؟
اظهار داشت« :نه نمیدانم»« .وطنامروز» در ادامه
پرس��ید چه زمان قرار است صدور این بخشنامهها
و دس��تورالعملها به پایان برس��د ،چرا که بخش
خصوصی و فعاالن بخش تجارت نمیدانند باید با
ل کار و امورات تجاری
کدام بخشنام ه و دستورالعم 
خود را با آن هماهنگ کنند؟ رئیس سازمان توسعه
تج��ارت در اینباره تصریح ک��رد« :اگر چه تاکنون
بخشنامهها و دستورالعملهای گوناگونی صادر شده
اما مالک تصمیمگیری که مورد توافق همگان قرار
گرفته ،دس��تورالعمل تاریخ  16مرداد  1397بانک
مرکزی است که همگی روی آن اتفاق نظر دارند و
همین دستورالعمل برای تجارت کشور نهایی خواهد
ش��د .امیدواریم با توجه به کاهش تعداد کاالهایی
که ارز رسمی دریافت میکنند ،تعداد بخشنامههای
دولتی نیز کاهش پیدا کند» .گفتنی اس��ت صدور
تعداد زیاد بخشنامهها و دستورالعملهای ارزی در
ماهه��ای اخیر صدای بخش خصوصی را درآورده تا
آنجا که مسعود خوانس��اری ،رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران دوشنبه گذشته
در اینباره گفت« :صدور دستورالعملهای متناقض
در حال صدمه زدن به اقتصاد کش��ور است ،چراکه
تصمیم��ات یکباره در ماههای اخی��ر و صدور دهها
دستورالعمل در مدت کوتاه که یکدیگر را نیز نقض
میکند ،به اقتصاد کشور خسارت وارد میکند» .وی
تصریح کرد« :این رویدادها خس��ارات زیادی را به
فعاالن اقتصادی وارد کرده که میتواند سرنوش��ت
ی��ک بازرگان یا فعال اقتص��ادی را تحت تاثیر قرار
دهد».
■■صادرکنندگان بدهکار هم ثبتنام کنند

قیمتهای باالتر انجام میشود .اگر این 3
سرفصل را مدیریت کنیم ،ارز بازار ثانویه
جای��گاه خود را پیدا خواه��د کرد .وی با
بیان اینکه در چنین شرایطی قطعا نرخ
ارز باید کمتر از  10هزار تومان باش��د و
نرخ به س��طح  7هزار تا  8هزار تومان در
بازار ثانویه میرس��د ،تصری��ح کرد :اما با
توجه به اینکه هن��وز کنترلها در حوزه
سفتهبازی ،قاچاق و خروج سرمایه به طور
کامل انجام نشده است ،قیمت ارز باالتر از
نرخ بازار ثانویه است .سیدعلی تاکید کرد:
در حوزه صرافیها باید عمده معامالت به
سمت صرافیهای بانکها برود و بانکها
دس��ت این صرافیها را ب��رای معامالت
برونمرزی بازتر کنند اما چون ریس��ک
این کار زیاد است ،بانکها تعلل میکنند.
ش از حد به صرافیهای خارج از
اتکای بی 
سیستم بانکی ،آسیبپذیری نظام ارزی
را افزایش میدهد .وی نس��بت به آینده
بازار ارز ابراز امیدواری کرد و گفت :با این
اقدام��ات فکر میکنم ثبات به ب��ازار ارز باز خواهد
گش��ت و با تثبیت این ش��رایط در بلندمدت ریال
جایگاه خود را پیدا میکند .این کارش��ناس ارزی
ب��ا بیان اینکه فاصل��ه نرخ ارز در ب��ازار آزاد و بازار
ثانویه بیشتر مربوط به حوزه نقدی ارز است ،افزود:
مجموعه منابع ما پاسخگوی مصارف ما خواهد بود
و امسال ارز حاصل از صادرات به باالی  50میلیارد
دالر میرسد اما انتظارات تورمی اثرگذار است .در
این میان مقاومت باالیی از س��وی خریداران ارز و
سکه نسبت به کاهش قیمتها وجود دارد و همین
مس��اله هم تاثیر خود را گذاش��ته است .وی ادامه
داد :به نظر میرس��د عملکرد اجرایی صرافیهای
آزاد و سیستم بانکی باید بررسی و کنترلهای الزم
ش��ود تا مشخص شود چه کسانی دارنده عمده ارز
هستند .ارز کشور باید مدیریت شود و در پایان سال
ببینیم مجموعه مصارف در حوزه تراز پرداختها به
اضافه قاچاق چه میزان اس��ت و چه مقدار کسری
وجود دارد .س��یدعلی در پاس��خ به این سوال که
برخی معتقدند برای اینک��ه محدودیت ارز نقدی
حل شود باید سیستم بانکی و صرافیهای بانکها
به این بخش ورود کنند ،گفت :در حال حاضر ورود
سیستم بانکی به این بخش زود است ،چون فاصله
نرخ بین بازار ثانویه و آزاد زیاد است .وقتی بازار به
سمت قیمتهای بازار ثانویه حرکت کرد ،میتوان
از ای��ن روش ب��رای تامین ارز نقدی هم اس��تفاده
کرد .معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد:
البته هماکنون هم بتدریج باید به سمت تامین ارز
توسط سیستم بانکی حرکت کرد و سهم بانکها و
صرافیهای بانکها را افزایش داد.
عكس :وطنامروز

گروه اقتصادی :با وجود اینکه پتروش��یمیها از
رانتهایی چون خوراک ارزان استفاده میکنند
اما آنها خواهان دریافت رانتهای میلیاردی جدید
هستند ،به همین علت عضو کمیسیون انرژی با
اعتراض به رفتار دولت در قبال پتروش��یمیها
اعالم کرد باید نرخ خوراک پتروشیمیها با ارز و
نه ریالی محاسبه شود .به گزارش «وطنامروز»،
ن��وروززاده ،مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع
پتروش��یمی چندی پیش در نامهای خطاب به
صادقآب��ادی ،مدیرعامل پاالیش و پخش اعالم
کرده است خوراک پتروشیمیها باید با نرخ دالر
 3800تومانی محاسبه شود .دیروز نیز مهدوی
ابهری ،دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروش��یمی
اع�لام ک��رده اس��ت ن��رخ خ��وراک واحدهای
پتروشیمی در ایران بیشتر از دیگر کشورهاست
و کاه��ش قیمت نرخ خوراک ،رانت محس��وب
نمیشود .عضو کمیسیون انرژی مجلس در این
باره گفت :مشخص نیست چرا دولت در شرایطی
که کشور نیازمند مدیریت صحیح اقتصاد است
به پتروشیمیها رانت خوراک میدهد .هدایتاهلل
خادمی با اش��اره به نامه ن��وروززاده ،معاون وزیر
نف��ت درباره تحویل خوراک با ارز  3800تومانی
به پتروشیمیها،گفت :اوال باید صریح اعالم کنم
مگر فرمول خوراک پتروش��یمیها بر اساس ارز
تعیین نمیشود؛ پس چرا در شرایطی که کشور
نیازمند ارز اس��ت و پتروش��یمیها نیز صادرات
محصوالتشان ارزی اس��ت باید نرخ خوراک را
با ریال پرداخت کنند؟ وی ادامه داد :موضوع بعد
آن است که چه معنا دارد در شرایطی که کشور
وضعیتاش خاص است دولت به پتروشیمیها
رانت بدهد و با این شرایط جفاست که دولت با
پتروشیمیها که دارای سود سرشارند نرخ تسعیر
را پایین حساب کند .این عضو کمیسیون انرژی
مجلس به فارس گفت :وقتی نرخ دالر برای خرید
کاالهای اساسی ما بیشتر از  3800تومان است
چ��را باید برای عدهای این رانت را قائل ش��ویم؟
خادمی تصریح کرد :در گذشته مگر همین نرخ
را تحوی��ل نمیگرفتند و قرار نبود دالرش��ان را
وارد س��امانه نیما کنند؟ چرا این کار را نکردند؟
دول��ت باید به جای دادن ران��ت مضاعف از این
متخلفان پاس��خ بخواهد نه اینکه دوباره به آنها
رانت بدهد .وی ادام��ه داد :مردم باید در جریان
باشند که دولت دارد در این شرایط اقتصادی به
مجتمعهای پتروشیمی رانت میدهد و آنها که
خوراک را به قیمت مفت میگیرند هیچ تالشی
نمیکنند برای تبدیل محصوالت خودش��ان به
محص��والت باارزشت��ر و همانطور محصوالت
تولیدی خود را به صورت خام به دیگر کشورها
ص��ادر میکنن��د .خادمی تصریح ک��رد :جالب
اینجاس��ت که مجتمعهای پتروشیمی خوراک
را با قیم��ت رانتی و مف��ت دریافت میکنند و
محص��والت را هم با دالر و درهم صادر میکنند
و زمان��ی که کش��ور نیازمند ارز آنهاس��ت این
ارز را وارد کش��ور نمیکنند و ب��از دولت به آنها
ران��ت خوراک میدهد که قطع��ا یک جای کار
اشکال دارد .این عضو کمیسیون انرژی مجلس
خاطرنش��ان کرد :آن موقع که دولت مجوز داد
نرخ خوراک پتروشیمیها با قیمت  3800تومان
تعیین شود ،نامه و شکواییهای را تهیه و تنظیم
کردم و به هیات رئیسه مجلس دادم تا در دستور
کار قرار گیرد اما این نامه اخیر موجب شده است
سریعتر به این موضوع رسیدگی کنم.

وطن امروز

نما
حباب سکه یک میلیون است
رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه حباب سکه االن حدود یک میلیون تومان است ،گفت :ضربهای
که سیاستهای داخلی به اقتصا د زده ،به مراتب بیشتر از تحریمهای خارجی است .ابراهیم محمدولی در
جمع خبرنگاران ،به تشریح وضعیت فعلی بازار طال و سکه پرداخت و اظهار داشت :االن حباب سکه حدود
یک میلیون تومان است ولی این حباب بیشتر ناشی از عرضه و تقاضا و سیاستهای درون بانک مرکزی
است .وی با بیان اینکه حباب طال و سکه در بازار اقتصادی ناشی از سیاستهایی است که بموقع و درست
اجرا نشده است ،تصریح کرد :وقتی بانک مرکزی اعالم میکند مردم بیایید سکه پیشفروش بخرید ولی
در زمان اجرا میگوید به جای سکه اوراق بگیرید یا رقم باالتری پرداخت کنید ،وضعیت مثل االن میشود.
رئی�س اتحادیه طال با ابراز امیدواری از اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی مانند گذش�ته عمل نکند،
تصریح کرد :ضربهای که سیاستهای داخلی به اقتصادزده به مراتب بیشتر از تحریمهای خارجی است.
به گفته محمد ولی ،هنوز فرآیند واردات طال و ارز اجرایی نش�ده و همان روال قبل طی میش�ود .رئیس
اتحادیه طال از مردم خواس�ت اگر هم بر خرید طال اصرار دارند به س�مت مصنوعاتی بروند که کماجرت
ب شده خریداری نکنند.
باشند و طالی آ 

و فروش ارز اس��ت ،همین موضوع موجب ش��ده
داللها مانند گذشته قدرت مانور در این بخش را
نداشته باشند که البته با توجه به اینکه صرافیها
هم ارز نمیفروشند ،فضا را برای افزایش قیمت ارز
مناسب کرده است .یکی از دالالن حاضر در میدان
فردوسی درباره آینده بازار ارز میگوید :صرافیها
هیچک��دام کار نمیکنند و در ح��ال حاضر فقط
خردهفروشان (دالالن) بازار را تامین میکنند .هر
روز قیم��ت افزایش پیدا میکند و هر کس��ی هر
چقدر پول داش��ته به بازار آمده اس��ت .وی دلیل
کنترل ش��دن نسبی قیمت ارز طی روزهای اخیر
را ش��ایعه عرضه ارز پتروشیمیها در بازار میداند
ک��ه به گفته خودش تاکنون تاثیری واقعی از این
عرضه ندیده است.

■■ نقش صرافیهای بانکها افزایش یابد

مع��اون اس��بق ارزی بانک مرک��زی ،کنترل و
مدیریت تقاضا در  3سرفصل قاچاق ،خروج سرمایه
و سفتهبازی و همچنین افزایش نقش صرافیهای
بانکها در تامی��ن ارز را از راهکارهای کاهش نرخ
ارز بازار به س��مت بازار ثانویه دانس��ت .سیدکمال
س��یدعلی با اش��اره به فعالیت چند روز اخیر بازار
ثانویه ،اظهار داش��ت :اینکه پذیرفته ش��د نرخ ارز
 4200توم��ان نیس��ت و نرخ تعادل��ی باید حاکم
ش��ود ،اقدام و تصمیم مطلوبی است .وی افزود :اما
 3س��رفصل وجود دارد که نمیشود آنها را نادیده
گرفت که البته قابل مدیریت و کنترل هستند .این
سرفصلها شامل اول قاچاق ،دوم خروج سرمایه و
سوم سفتهبازی است که با خرید ارز برای فروش در

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به «وطنامروز»:

امیدوارم تعداد بخشنامههای بانک مرکزی کاهش یابد
بازداشت نشدم اما برای ادای توضیحات به دادگاه احضار شدم

در ادامه نشس��ت خب��ری محمدرضا مودودی،
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه
تجارت با بیان اینکه موضوع خوش��نامی از مصوبه
هیأت وزیران حذف شده ،یادآور شد :صادرکنندگان
چنانچه بدهی بانکی داشته باشند نیز میتوانند در
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبتنام کنند.
به گفته مودودی ،س��هم بخش کشاورزی ،صنعت،
معدن ،پتروش��یمی و خدمات از تعداد ثبتنامیها
به ترتی��ب 6 ،11 ،49 ،20و  14درصد اس��ت .وی
تع��داد ثبتنامیها را تا امروز ( 23م��رداد) بالغبر
 580شرکت اعالم کرد و افزود زمان ثبتنام تا پایان
مرداد ادامه دارد .وی گفت :آمریکا از طریق ابزارهای
الکترونیکی مانند سوئیفت به دنبال کنترل اقتصادی
و تهدید کشورها است که در واکنش به این موضوع
باید منتظر جنگ جهانی اقتصادی باشیم .مودودی
در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام خاطرنشان
کرد :خروج این کشور از برجام نشان از آن دارد که
به توافقات بینالمللی پایبند نیس��ت و این شرایط
م��ورد قبول اروپاییها نیس��ت .وی اف��زود :ایاالت
متحده آمریکا با توجه به ابزارهای الکترونیکی مانند
س��وئیفت به دنبال کنترل کشورهاست و تهدیدی
برای جامعه جهانی است .مودودی اضافه کرد :تداوم
این شرایط با توجه به واکنش دیگر کشورها تبدیل
به یک جنگ جهانی اقتصادی میش��ود و به نظر
نمیرسد که آمریکا این بار بتواند در تحریمهای خود
علیه ایران اجماعی حاصل کند.
■■تجارت کاال به کاال در آفریقا

همچنین معاون صادراتی وزارت صمت در این
نشست درباره سختگیریهای بهوجود آمده برای
ف��روش نفت و نقل و انتقال کاال و پول گفت :برای
حل این مشکل تصمیم بر این است که تهاتر کاال
به کاال انجام ش��ود و نیازی به مبادله پول نیست؛
هماکنون در  4نقطه آفریقا تدابیر و زیرساختهای
الزم ب��رای تهاتر کاال به کاال فراهم ش��ده اس��ت.
ت کردهایم
برای این منظور با کش��تیرانی صحب�� 
و پیشبینیهای الزم انجام ش��ده اس��ت .بهگفته
خس��روتاج 5 ،بانک عراقی که با ایران کار میکنند
از سوی آمریکا تحریم شدهاند؛ بهعنوان نمونه بانک
تجارت ع��راق که باید پ��ول گاز صادراتی ایران به
عراق را بپردازد بهدلیل اینکه سهامدار عمده آن یک
آمریکایی است ،نمیتواند پرداخت کند.
وی گفت :در شرایط کنونی که ارزش لیر کاهش
پیدا کرده ،صادرات به ترکیه و واردات از آن به صرفه
نیست ،چرا که در هر دو حالت گران تمام میشود،
بنابراین ما ترجیح میدهیم واردات نداشته باشیم.
خس��روتاج با اش��اره به تحریم حملونقل دریایی،
حملونقل زمینی را بهترین گزینه برای جابهجایی
کاال برشمرد.
■■ 40میلیارد دالر ثبتسفارش

رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت تع��داد
ثبتسفارشهای انجام شده از اول فروردین تا 23
مرداد را  40میلیون اعالم کرد که بالغ بر 9میلیارد
دالر آن ص��رف تأمی��ن ارز و حواله ش��ده اس��ت.
خسروتاج گفت :تعداد ثبتسفارشهای امسال در

عملکرد تجارت خارجی در  4ماه نخست 1397

شرح صادرات کاال

میزان (دالر)

تغییر ارزشی نسبت به  4ماهه 96

محصوالتغیرنفتی

15450000000

 14/7درصد

محصوالت صنعتی و معدنی

9792000000

 16/3درصد

محصوالتکشاورزی-تبدیلی

1926000000

 21درصد

صادرات به  20کشور اول هدف

14092000000

 14درصد

واردات از  20کشور اول هدف

13738000000

 - 2/5درصد

مقایسه با پارسال نزدیک به هم است ،البته خیلی
از ثبتسفارشکنندگان کاال پس از تغییرات نظام
ارزی و ع��دم تخصیص ارز  4200تومانی از واردات
کاال انصراف میدهند .وی با اش��اره به قرار داشتن
اداره مق��ررات ص��ادرات و واردات زیرنظ��ر او ک��ه
ثبتس��فارشها نیز با نظارت ای��ن مجموعه انجام
میش��ود ،تصریح کرد :فهرس��ت ثبتس��فارشها
بهطور کامل کارشناس��ی میش��ود ،س��پس برای
تخصیص و تأمین ارز معرفی میشوند .خسروتاج
بر این باور است که تعداد ثبتسفارشها و فهرست
واردکنندگان مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد این
پرسش اس��ت که کدام کاال چه میزان ارز گرفته و
کدام کاال چه میزان وارد شده است؟ وی این نکته را
یادآور شد که واردکنندگان گروه  2و  3کاالیی باید
پس از واردات کاال ،مابهالتفاوت نرخ ارز را به سازمان
حمایت پرداخت کنند .وی از تش��کیل کارگروهی
برای بررسی نرخ دالر واردات ماشینآالت و قطعات
خ��ط تولید خبر داد که احتم��ال دارد این گروه از
کاالها بدون پرداختن مابهالتفاوت و با ارز رسمی وارد
شوند .خسروتاج خاطرنشان کرد :اگر چه جدولی از
کاالهای اساسی برای دریافت ارز رسمی اعالم شده
ام��ا این کاالها باز هم میتوانند افزایش پیدا کنند،
چرا که مبنای واردات برای اینگونه کاالها ،رهگیری
آنه��ا از مبدأ تا توزیع اس��ت و هر کاالیی که امکان
رهگیری آن از تأمین تا توزیع در اختیار دولت باشد
میتواند در فهرست دریافت ارز رسمی برای واردات
قرار گیرد ،بنابراین هر وزارتخانهای که کاالیی را با
این مشخصات معرفی کند با ورود آن با ارز رسمی
موافقت شده و فهرس��ت گروه یک تغییر میکند.
وی درباره بازگشایی ثبتسفارش خودرو نیز گفت:
با توجه به اینکه برخی شرکتها به مشتریان خود
تعهد دادهاند ،بنابراین فهرس��ت این ش��رکتها و
میزان تعهدات آنها تهیه و بررس��ی میشود تا وزیر
صم��ت بهطور مس��تقیم روی آن نظ��ر بدهد و از
هیأت دولت موافقت ثبتسفارش و واردات را برای
این تعداد بگیرد .خسروتاج در پاسخ به این پرسش
که آیا ش��ما در ارتباط با پرونده ثبتسفارشهای
غیرقانونی خودرو بازداش��ت شدهاید ،اظهار داشت:
بازداشت نشدهام اما بهعنوان مطلع احضار میشوم
و به پرسشهای مطرح شده پاسخ میدهم.

شماره 3 2512
تولید

نامهنگاری شافعی با  2عضو کابینه

رئیس اتاق ایران با ارسال نامههای جداگانه
به معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور،
خواستار مستثنا شدن پرداخت مابهالتفاوت نرخ
ارز دولت��ی و بازار ثانوی��ه از واردات مواد اولیه
تولید شد .به گزارش مهر ،غالمحسین شافعی
با تشریح تبعات بند  ۵تصویبنامه هیات وزیران
مبنی بر گرفتن مابهالتفاوت قیمت ارز از کاالهای
ثبتسفارش شده با ارز دولتی ،درخواست کرد
کاالهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری
دارای ق��رارداد معتبر با واحده��ای تولیدی از
این مصوبه مستثنا شوند .بر اساس بند  ۵این
تصویبنامه ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان مکلف است برای کاالهایی که
تا زمان ابالغ این تصویبنامه ،ارز آنها بهصورت
بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کاالیی اول
و دوم) تأمی��ن ش��ده و ترخی��ص آنها صورت
نپذیرفته ضمن گرفت��ن مابهالتفاوت «نرخ ارز
زم��ان پرداخت» و «ن��رخ ارز در بازار در تاریخ
ترخیص» و با رعایت دیگر ضوابط نس��بت به
صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
■■ توجه ویژه به مواد اولیه تولیدکنندگان

در همین حال وزیر اقتصاد در یادداش��تی
اینس��تاگرامی ،نتایج نشس��ت با قطعهسازان
خودرویی را تش��ریح کرد .مسعود کرباسیان
در این یادداشت عنوان کرد :قطعهسازان 550
هزار نفر و خودروسازان  150هزار نفر اشتغال
ایج��اد کردهاند .موضوعات ارزی پیشآمده به
این صنایع هم آسیبهایی وارد کرده که هم
از نظر حمایت از تولی��د و هم از حیث توجه
به وضعیت مصرفکننده باید به آن رسیدگی
شود .از گمرکات خواستهام بیشترین همکاری
را با صنایع داش��ته باش��ند و اجازه ندهند به
دالیل مختلف خط تولی��د کارخانهها معطل
مواد اولیه بماند .سازمان مالیاتی هم رویکردش
حمایت از تولی��د و تامین منابع از محل فرار
مالیاتی و شناس��ایی مودیان جدید است .در
وزارت اقتصاد هیچ سازمانی نباید خود را جدا
از تولید بداند.
اطالعرسانی

سیاستهای اطالعرسانی برای
مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی اقتص��ادی
سیاس��تهای کالن اطالعرسانی برای مقابله
با جنگ روانی و مس��ائل اقتصادی را تصویب
کرد .به گزارش تسنیم ،دیروز هشتمین جلسه
ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی با حضور
س��ران قوا در دفتر رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلس��ه که ب ه ریاس��ت حسن روحانی
برگزار ش��د ،اعضای جلس��ه راهکارهای الزم
ب��رای تنویر افکار عمومی و جلب مش��ارکت
مردم از طریق اطالعرسانی برای مبارزه با هر
نوع اختالل در تنظیم بازار و همچنین برخورد
قاط��ع و عادالنه با هر گونه فس��اد در چرخه
فعالیته��ای اقتصادی را بررس��ی کردند .در
همین راستا سیاستهای کالن اطالعرسانی
با هدف مبارزه با جنگ روانی و التهابآفرینی
در جامعه نسبت به مسائل اقتصادی با رویکرد
آرامشبخش��ی و ثبات به بازار تصویب ش��د.
همچنین پس از گزارش مسؤوالن مربوط به
تنظیم بازار ،پیشنهادات الزم برای جلوگیری
از هرگونه کاهش عرض��ه کاالهای مورد نیاز
م��ردم و در نتیج��ه افزایش قیم��ت کاالها و
خدمات بررس��ی ش��د .بر این اساس قرار شد
دس��تورالعمل ایجاد توازن صادراتی با اولویت
تأمین نیازهای اساس��ی مردم و اقتصاد کشور
تهیه و از سوی رئیسجمهور به دستگاههای
ذیربط ابالغ شود.
بیمه

خودروداران الحاقیه
بیمه بدنه تهیه کنند

س��ندیکای بیمهگران ایران از بیمهگذاران
خواس��ت ب��رای تهی��ه الحاقی��ه بیم��ه بدنه
خودروهای خود به ش��رکتهای بیمه مراجعه
کنن��د .به گزارش مهر ،در ماههای اخیر قیمت
انواع وسایل نقلیه موتوری و لوازم مربوط به آنها
با تغییرات و افزایش روبهرو شده و بیمهگذاران
بیمهه��ای بدن��ه اتومبیل در ص��ورت اصالح
نکردن سرمایه مورد بیمه خود براساس قیمت
روز ،هنگام دریافت خس��ارت با مشکل روبهرو
خواهند شد .این تصمیم براساس ماده  ۱۰قانون
بیمه است.

