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یادداشت
واکنش رهبری به گزارش
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

بخش خصوصی را ببینید و بشنوید

اخبار

گزارش میدانی «وطن امروز» از بازار آشفته دالر

سکته بازار ارز با بخشنامه جدید بانک مرکزی

بازار سکه معکوس شد

دی��روز بازار طال و س��که در حالی کار خود را
دنبالکرد که قیمت هر س��که تمام بهار آزادی
طرح جدید حدود  135هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش ایسنا ،سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
در بازار با قیمتی مع��ادل  4میلیون و  555هزار
تومان داد و ستد شد .نیم سکه  2میلیون و ۲1۰
هزار تومان ،ربع س��که یک میلیون و  ۱۷3هزار
تومان ،سکه یک گرمی در بازار  ۶۱2هزار تومان و
هر مثقال طالی  ۱۷عیار یک میلیون و  616هزار
تومان قیمت داشت .طبق اعالم اتحادیه صنف طال
و جواهر ،هر گرم ط�لای  ۱۸عیار نیز  ۳62هزار
و  460تومان در طالفروش��یها داد و س��تدشد.
گفتنی است هر اونس طال در بازار جهانی نیز به
 ۱۱۹۵دالر و  ۷۰سنت رسید.

رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح آشفتگی بازار ارز به مجلس فراخوانده شد

گروه اقتصادی :بازار آزاد ارز روز گذشته شاهد یک
نوسان بیسابقه و صعود و سقوط عجیب و غریب
قیمت بود.
به گزارش «وطنامروز» ،در حالی که تا ساعت
 16ب��ازار ارز به روند صعودی خود ادامه میداد اما
با انتش��ار اطالعیه بانک مرکزی درب��اره تزریق ارز
صادراتی به صرافیها به یکباره نرخ ارز از  15هزار
تومان به  13500تومان رسید.
دیروز صبح روند صعودی ارز ادامه یافت تا جایی
که دالله��ا دالر را  15هزار تومان خرید و فروش
میکردند اما بخشنامه بانک مرکزی درباره فروش
ارز صادراتی به صورت اس��کناس در صرافیها تب
و تاب خرید ارز را خواباند و روند کاهشی نرخ دالر
از بع��د از ظهر دیروز آغاز ش��د و حتی تا 13500
تومان نیز رسید .کاهش یک باره نرخ ارز موجب شد
تقاضا دوباره باال برود و دالر در نرخ  14هزار تومان
تثبیت شود .به نسبت نوسان نرخ ارز ،نرخ سکه نیز
رو به کاهش گذاشت .بازار ارز همچنان شلوغ است
و دالله��ا آزادانه به خرید و فروش ارز میپردازند.
داللهای تازهکار بخش عمدهای از جمعیت میدان
فردوس��ی تهران ،قلب ب��ازار آزاد ارز ،را تش��کیل
میدهند .فقط دالر دست به دست میشود و کسی
خواهان ارزهای دیگر نیست« .فقط دالر» اسم رمز
داللی و س��فتهبازی است و تقاضای زیاد برای این
ارز به تنهای��ی میتواند اثبات کند نرخ دالر واقعی
نیست ،چرا که اگر کسی واقعا به ارز احتیاج داشت
و قصد داش��ت به خارج از کشور برود میتوانست
ارزهای دیگر را حتی (با نرخ معادل) کمتر نیز تهیه
کند اما اینجا همه دالر میخواهند.
■■بخشنامه جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی طی دس��تورالعملی ابالغ کرد :در
راس��تای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت
برای س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز ،ورود ارز به
صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز از محل
منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای
ارزی صادرات��ی خریداری ش��ده در س��امانه نظام
یکپارچ��ه معامالت ارزی (نیما) مجاز اعالم ش��د.
صرافیهای مجاز میتوانند نس��بت به ورود ارز به
صورت اس��کناس از محل منابع اش��اره شده اقدام
کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان
در چارچوب دس��تورالعملهای ابالغ ش��ده ،بویژه
مقررات ناظر بر عملی��ات ارزی صرافیها در محل
استقرار صرافی خود اقدام کنند.
■■نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد

در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
از برگزاری نشست مشترک رئیسکل بانک مرکزی با
اعضای کمیسیون اقتصادی در شنبه هفته آتی خبر
داد .محمدرضا پورابراهیمیداورانی درباره بررس��ی
نوس��انات بازار ارز ،اظهار داش��ت :نشست فوقالعاده
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با
همت��ی ،رئیسکل بانک مرکزی به منظور بررس��ی
اجرای سیاستهای ارزی کشور ،شنبه هفته آتی در
گروه اقتص�ادی :داستان رانت در
خودرو
پیشفروشه��ای خ��ودرو قصد
تمام شدن ندارد و انگار قرار نیست مردم سهمی در
ن به اصطالح دولتی داشته باشند.
خودروهای ارزا 
عایدی اغلب افرادی که دیروز صبح تا شب سعی
کردند در سایت س��ایپا خودرو پیشخرید کنند،
تنه��ا این جمله بود« :از صبر و ش��کیبایی ش��ما
سپاسگزاریم!» سایپا در برابر انبوه انتقادات در زمینه
پیشفروش خودرو گفت« :از همان دقایق نخست
آغاز فروش خودرو در این طرح تا این لحظه حدود
 6میلیون نفر س��ایت را مشاهده کردهاند و در آن
واحد  700هزار نفر خواس��تار ورود به سایت برای
ثبت نام شدهاند که ثبتنام این میزان تقاضا اص ً
ال
امکانپذیر نیس��ت» .به گ��زارش «وطن امروز» با
اعالم قبلی خودروس��ازان و وزارت صنعت ،معدن
ل شدن
و تجارت ،پیشفروش خودرو برای متعاد 
قیمت در بازار آغاز شد .در این طرح  ،دیروز سایپا
اق��دام به عرض��ه محصوالت خود ک��رد اما طبق
مشاهدات عینی و گزارش��ات مردمی متقاضیان
ع��ادی موف��ق نش��دند س��همی در پیشفروش
خودروهای سایپا داشته باشند .این درحالی است
که این خودروساز تعداد محدود 50هزار دستگاه و
تنها مدلهای محدودی از تولیدات خود را عرضه
معیشت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم
کرد دول��ت  ۵بس��ته و  ۱۲برنامه
معیش��تی برای عبور از شرایط نابس��امان اقتصادی
با ۳۰هزار میلی��ارد تومان بودجه تهیه کرده اس��ت.
به گ��زارش ف��ارس ،محمدباقر نوبخت در نشس��ت
علنی دیروز مجلس در جریان رس��یدگی به رد طرح
تامین کاالهای اساس��ی اظهار داشت :دولت  5بسته
و  ۱۲برنامه معیش��تی برای عبور از شرایط نابسامان
اقتصادی با ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده
که در جلس��های باید ب��ه صورت مفص��ل به اطالع
نمایندگان برسد .وی با بیان اینکه در حال حاضر در
شرایط ویژهای هستیم ،افزود :حتما میدانید برای گذر
از تکانهای که به اقتصاد وارد ش��د و بخشی از اقتصاد

زمزمه افزایش دوباره حقوق کارمندان

عكس  :وطنامروز

دان�ش پورش�فیعی :مقام معظم رهبری در دیدار
هفتم شهریور خود با اعضای هیات دولت دوازدهم،
نکات��ی را بهطور مش��خص درب��اره ظرفیتهای
بخ��ش خصوص��ی مط��رح کردند و خط��اب به
رئیسجمهوری و هی��ات دولت گفتند« :یکی از
مس��ائل مهم اقتصادی ،بخش خصوصی است .ما
از ظرفیت بخش خصوصی اس��تفاده نمیکنیم».
ایشان ادامه دادند« :مجموعه اتاق بازرگانی دیداری
با دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی داش��تند و
حرفهای مفصلی زدند که آن حرفها را خواندم.
ب��ه نظرم آقایان! (دول��ت) آن حرفها را بخوانید،
بشنوید و ببینید .حرفهای درستی است .ما باید
از ظرفیتهای بخش خصوصی اس��تفاده کنیم.
بخش خصوصی آماده اس��ت» .رهب��ری در ادامه
افزودن��د« :باید اصل  44را راه بیندازید .کس��انی
که میتوانن��د کمک کنند فقط تجار نیس��تند،
تولیدگران و صنعتگران هم هستند» .ایشان در
ادامه با انتقاد از صدور بالغ بر  30بخش��نامه برای
یکی از حوزههای اقتصادی در مدت  3ماه تصریح
کردند« :یک فعال اقتصادی در این حوزه چگونه
میتوان��د برای آینده خ��ود برنامهریزی کند .این
ثبات و آرامش��ی که فعال اقتصادی احتیاج دارد،
باید تامین ش��ود .یک رکن مدیریت این است که
بتوانیم به کس��انی ک��ه از گروههای مردمی فعال
هستند ،کمک کنیم .میدان را برای آنها باز کنیم و
موانع را از سر راه برداریم» .کمی به عقب بازگردیم؛
در تاریخ  23مرداد  ،1397علی ش��مخانی ،دبیر
ش��ورای عالی امنیت ملی میهمان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران میشود .در این
نشست عالوهبر رئیس اتاق تهران ،نمایندگانی از
کمیسیونهای تسهیل تجارت و توسعه صادرات،
بازار پول و س��رمایه ،اقتصاد ،سالمت ،کشاورزی،
آب و صنایع غذایی ،کنفدراسیون صادرات و ستاد
اقتصادی پس��اتحریم اتاق تهران به ارائه گزارش
درباره ش��اخصهای اقتصادی کشور و حوزههای
دارو ،صنع��ت غ��ذا ،اصالح��ات نظ��ام گمرک،
زیرساختها ،سیمان ،فوالد ،دیپلماسی اقتصادی
و تحریمها پرداخته ،نقدهای جدی خود را مطرح
کرده و راهکارهایی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی
کشور و برداشتن موانع موجود ارائه میکنند .پس
از این نشس��ت ،دبیرخانه گزارشی را آماده و برای
دفتر رهبری ارسال میکند ،همانکه مقام معظم
رهبری در دیدار با هیات دولت به آن اشاره کردند
و از آنه��ا میخواهند حرفهای بخش خصوصی
را بخوانند ،بش��نوند و ببینند .آنچه در سالهای
اخیر باره��ا و بارها فعاالن بخش خصوصی بر آن
تاکید کردهاند ،واگذاری ش��رکتها و کارخانجات
دولتی به بخش خصوصی واقعی است .آنها بر این
باورند ک��ه واگذاریها خصولتی بوده و دولتها با
واگذاریهای نصف و نیمه ،حضور و مالکیت خود
را حفظ و منافع آن را مدیریت و برداشت میکنند.
در پایانبندی این یادداشت به بخشی از اظهارات
پدرام سلطانی ،نایبرئیس اتاق ایران و سیدهفاطمه
مقیمی ،عضو هیاترئیسه اتاق تهران اشاره میکنم.
سلطانی در مطلبی با عنوان «اختاپوسهای اقتصاد
ایران» مینویس��د« :برخی اف��راد گفتمان بخش
س��ازی میدانند ،در حالی

خصوصی را خصوصی
سازی خواسته مقدم و
که در حال حاضر خصوصی 
اولویتدار بخش خصوصی نیست .بخش خصوصی
که به ادبیات این حوزه آش��نایی دارد ،بر این باور
اس��ت که اولویت اقتصاد ما ،آزادس��ازی اس��ت و
سازی در کشور اتفاق
آنچه که با عنوان خصوصی 
افتاد ،اقتصاد کشور را از شرایط بد به شرایط بدتر
کش��اند ،زیرا ابتدا آزادسازی انجام نشد و واگذاری
س��ازی نبود .واگذاری

واحدها به معنای خصوصی
ب��دون برنامه انج��ام و در آن رانت و فس��اد ایجاد
ش��د و در نهایت منجر به بزرگتر ش��دن بخش
عمومی غیردولتی و بخش دولتی ش��د .از اینرو،
ی نمیتواند مبنای خواستهها
امروز خصوصیساز 
و گفتم��ان بخش خصوصی قرار گی��رد ،زیرا این
یک برنامه شکس��تخورده در اقتصاد ایران است.
برنامهای است که علیه بخش خصوصی و اقتصاد
ای��ران کارک��رد دارد؛ درون آن کانونه��ا قدرتی
ایجاد ش��ده که اختاپوس اقتصاد ایران شدهاند».
از س��وی دیگر مقیمی چندی پیش در پاسخ به
این اظهارنظر حس��ن روحانی ،رئیسجمهور که
«اصال تاجر قوی در کش��ور نداریم» مینویس��د:
«چرا بخ��ش خصوصی نداریم؟ چ��ون دولت در
ایران نمیخواهد بخش خصوصی داش��ته باشیم.
با تولد ش��رکتهای خصولت��ی و ایجاد رانتهای
خ��اص ،کس��بوکارهای خصوصی با مش��کالت
عدیده روبهرو شد .انحصارهای تجاری ،تصمیمات
ش��تابزده و محدودکننده دولت��ی ،عدم توجه به
نیازها و مش��کالت بخش خصوصی برنامهریزی و
مدیریت بخش��ی ،عدم همکاری بانکها با تجار،
نبود نظارت صحیح بر کیفیت محصوالت غیرنفتی
تولیدکنن��دگان داخل��ی و نبود اس��تانداردهای
بینالمللی در کشور اجازه رشد به بخش خصوصی
را نمیدهد .اگر بخش خصوصی به ناامیدی مبتال
شده ،ناتوان شده و دیگر گرهگشا نیست ،دلیلش را
در عملکرد وزارتخانههای دولت و در عدم ارتباط
و تعام��ل دوطرفه با اتاقه��ای بازرگانی بجویید؛
آنقدره��ا هم که فکر میکنید نه ما مقصریم و نه
شمابیتقصیر».

وطن امروز

شماره 3 2528

نما
رکورد عرضه ارز در بازار ثانویه شکسته شد
مدیرکل سیاس�تها و مقررات ارزی بان�ک مرکزی با اعالم اینکه نیازه�ای ارزی بازار تامین و عملکرد
صرافیها توسط بانک مرکزی رصد میشود ،گفت :متوسط نرخ از زمان شکلگیری بازار ثانویه تاکنون،
یورو  ۹هزار تومان و دالر حدود  ۷۶۰۰تا  ۷۷۰۰تومان بوده است .مهدی کسراییپور افزود :درباره تامین ارز
برای کاالهای مورد نیاز کشور ،آخرین تصمیم این بوده است که کاالها به  2دسته اصلی تقسیم شوند و
از  2اولویت برخوردارند ،اولویت نخست ،دارو و کاالهای اساسی و مواد اولیه است که با نرخ مصوب 4200
تومان تا اردیبهشت سال بعد تامین میشود .بقیه کاالها و خدمات در بازار دوم در بستر سامانه «نیما»
عرضه میش�ود که متوس�ط نرخ از زمان ش�کلگیری این بازار تاکنون ،یورو  9هزار تومان و دالر حدود
 7ه�زار و  600ت�ا  7ه�زار و  700تومان ب�ود .وی ادامه داد :ام�روز رکورد عرضه ارز در این بازار از س�وی
صادرکنن�دگان غیرنفتی شکس�ته ش�د و  74میلیون یورو با ن�رخ میانگین  8900تومان عرضه ش�د.
کسراییپور افزود :بازار نیما با مشکالتی مواجه شد و از  16مرداد  97که بسته جدید ارزی دولت اعالم و
اجرا شد روند معامالت در سمت عرضه و تقاضا رشد خوبی داشت .وی گفت :نیازهای واقعی ارزی توسط
بانک مرکزی و سامانه «نیما» قابل تامین است و مشکلی وجود ندارد و روند معامالت رو به رشد بوده است.
کسراییپور ادامه داد :در کنار آن ،مصارف خدماتی ارزی داریم که محل تامین آن پیشبینی شده است
و بانکها میتوانند برای این مصارف ارز بفروش�ند .وی گفت :در بازار نقدی ارز ،انگیزههای سفتهبازی و
احتیاطی و در کنار آن نیازهای ارزی واقعی مسافرتی و دانشجویی و درمانی وجود دارد که بانک مرکزی
به بانکها و صرافیها اعالم کرد راسا میتوانند این نیازها را تامین کنند.

مجلس برگزار میشود.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی ادامه داد :حدود یک ماه از سیاستهای
جدی��د ارزی کش��ور میگذرد و با توج��ه به لزوم
بررسی نقاط ضعف و قدرت سیاستهای یادشده،
چگونگی اجرا و همچنین دلیل اجرا نشدن برخی
مفاد سیاستها ،بررسیها در کمیسیون اقتصادی
انجام میشود و رئیسکل بانک مرکزی گزارشی از
اقدامات در رابطه با سیاستهای ارزی ارائه میکند.
نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس ش��ورای
اس�لامی در گفتوگو با خانه ملت ،یادآور ش��د:
ب��ا تعامل خوب بین مجلس و دول��ت در ارتباط
با اجرای سیاس��تهای جدید ارزی ،ب��ازار ارز به

ثبات میرسد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ب��ا بیان اینکه ارقام��ی که در بازار ب��رای نرخ ارز
مشاهده میش��ود ،هیچ توجیه اقتصادی ندارد و
حباب است ،گفت :توان کاهش نرخ ارز در کشور
وجود دارد .محمدرضا پورابراهیمی درباره نوسانات
پیشآمده در بازار س��که و ارز اظهار داشت :تمام
این تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاس��ت
ارزی اس��ت و تا زمان��ی که دول��ت از اختیارات
قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند،
شاهد این التهابات خواهیم بود .وی با بیان اینکه
التهابات نرخ ارز بر هم��ه بازارها در کوتاهمدت یا
بلندمدت اثرگذار خواهد بود ،گفت :این تغییرات
به ص��ورت لحظهای ب��ر بازار س��که و طال تاثیر

پیام سایپا به انبوه  متقاضیان پیشفروش خودرو

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
کرد که البته بر س��بد مصرفی م��ردم هم اثرگذار
است و هیچ خریداری تا یک سال حق فروش آن
را ندارد .همانگونه که خرید س��که و ارز و کاالهای
سرمایهای دیگر این روزها بازار جذابی دارند ،خودرو
هم به یک خرید س��رمایهای
تبدیل شده که خریداران آن
را ،نه مردم عادی برای مصرف
و گ��ذران زندگی ،بلکه عمده
پیشخریداران آن را کسانی
تشکیل میدهند که به دنبال
حفظ دارایی خود و کس��ب س��ود از آن هستند و
به قصد ف��روش ،خودرو یا امتیاز خود پیشخرید
میکنند .ش��نیدهها حاکی از آن است که برخی
سودجویان با کرایه کارت ملی سعی در ثبتنامهای
دسته جمعی داشتند.
بنا بر اعالم ش��رکت س��ایپا ،این شرکت برای
مدیری��ت ثبتن��ام متقاضیان ،فروش خ��ود را به
ص��ورت مرحلهای کرده بود؛ به نحوی که س��ایت
ه��ر  ۱۵دقیق��ه یک تا  2ثانیه باز میش��ود تا آن

دس��ته از افرادی که در سایت حضور دارند امکان
ثبتنام پیدا کنند .این روال تا تکمیل ظرفیت ادامه
دارد .بر این اساس ،تا ساعت  ، 19بیش از 14هزار
نفر موفق به تکمیل ثبتنام خود ش��دهاند .در پی
طرح پیشف��روش خودروها،
س��ایپا در ح��ال ثبتن��ام از
متقاضیان خودرو از سراس��ر
کش��ور اس��ت؛ ای��ن روند تا
پایان ثبتنام  ۵۰هزار دستگاه
خ��ودرو وعده داده ش��ده در
ط��رح ادامه خواهد داش��ت .نکته حائز اهمیت در
این میان مجموعه سیاستگذاریهایی است که
اکنون برای بازار خودرو و تولید آن انجام ش��ده و
گویا خودروس��ازان هم بدش��ان نمیآید از چنین
وضعیتی س��ود ببرند بوی��ژه اینکه تا همین چند
وقت پیش ،آنها با متوس��ل شدن به انواع و اقسام
روشها ،تالش میکردند م��ردم را به پیشخرید
خودروهای خود تش��ویق کنند و حتی بخشی از
قیمت را هم به صورت اقساط از مشتریان دریافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

 ۳۰هزار میلیارد تومان برای  12برنامه معیشتی
را تحت تاثیر قرار داد ،نیاز به س��ازوکارهای مختلفی
داریم ،به همین دلیل مقام معظم رهبری شورای عالی
هماهنگی اقتصادی  3قوه را تش��کیل دادند .نوبخت
تصریح کرد :این شورا مستمرا در حال بررسی مسائل
روز کشور است .یکی از مسائلی که این شورا تشخیص
داد یافتن روشی جبرانی برای مردم و مصرفکنندگان،
تولیدکنن��دگان و پیمانکاران بود .نوبخ��ت افزود :در
شورای یادشده تشخیص داده شد در چنین وضعیتی
که به جهت نابس��امانی ب��ازار ارز ،افزایش قیمتها را

ش��اهدیم ،باید روشهایی برای مردم و حتی فراتر از
آن برای تولیدکنندگان و پیمانکاران برای رفع نیازهای
اساسی اتخاذ کنیم ،سازمان برنامه و بودجه هم در این
زمینه اقدامات تکلیفی را انجام داده اس��ت و گزارش
آن را به مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای
اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نیز ارس��ال کرده
اس��ت .نوبخت خاطرنش��ان کرد :رئیسجمهور بنده
را موظف کرد در جلس��ه ستاد اقتصاد مقاومتی این
بس��تهها و برنامهها را بار دیگر بررسی و نهایی کنیم.

میگذارد و س��پس بازارهایی مانند خودرو ،لوازم
خانگی و ...را متاثر میس��ازد .رئیس کمیس��یون
اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم
التهابات کاهش یابد ،باید سیاس��تهای ارزی را
اصالح کنیم ،افزود :دول��ت میتواند در وضعیت
کنونی و با وجود تحریمها با داش��تن منابع ارزی
 2برابری نسبت به مصارف ،بازار را مدیریت کند
اما به هر دلیلی از ظرفیتهای قانونی خود استفاده
نکرده است .پورابراهیمی با اشاره به اینکه سیاست
ارزی دولت در ابتدای س��ال اش��تباه بود و اکنون
بعد از چند ماه جهت حرکت درست است اما در
اجرا اشکاالت اساسی وجود دارد ،خاطرنشان کرد:
ارقامی که در بازار برای نرخ ارز مشاهده میشود،
هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حباب است ،دولت
ت��وان ،منابع و اراده برای مدیریت بازار ارز را دارد،
توان کاهش نرخ ارز در کش��ور وجود دارد و باید
از ظرفیتها اس��تفاده کرد .وی در پاسخ به اینکه
آیا افزایش نرخ س��ود بانک��ی موجب جمعآوری
نقدینگی و ثبات سایر بازارها خواهد شد یا خیر؟
گفت :مخالف هرگونه افزایش نرخ سود هستیم،
افزایش نرخ س��ود برای کاه��ش التهابات بازارها
مطرح میشود اما هم مبانی علمی مشخص کرده
این افزایش در همه مولفهها و ش��اخصها تاثیر
منفی دارد و هم نتایج تجربی نشان داده است.
پورابراهیمی یادآور شد :بهمنماه سال گذشته
ک��ه بانک مرکزی به بهانه کاهش التهابات بازار ارز
نرخ سود را از  ۱۵درصد به  ۲۰درصد رساند نهتنها
بازار ارز اصالح نشد بلکه بازار پول کشور را نیز دچار
چالش کرد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در
پایان تاکید کرد :در شرایط کنونی هرگونه افزایش
نرخ س��ود س��پرده به معنای تیر خالص به تولید
کشور است.
میکردند اما حاال ورق برگش��ته و شرایط به گون ه
دیگری در حال رقم خوردن است؛ حاال مردم برای
ثبتنام خودروهایی که با افزایش چشمگیر قیمت
مواجه است ،برای تحویل در موعدی که تضمینی
درباره آن نیست ،به هر دری میزنند و دست خالی
بازمیگردند.
■■رؤیای شیرین پرایددار شدن

شاید در یک نگاه ساده بگوییم سایپا دیروز به
حق کسانی که میخواستند در پیشفروش خودرو
شرکت کنند کملطفی کرده است اما باید بگوییم
ظلم خودروسازان بسیار قبلتر بر مردم شروع شده
و هیچ ربطی به پیشفروش ندارد .خودروس��ازان
طی  30س��ال اخیر با انحصارآفرینی بالیی س��ر
مردم آوردهاند که آنها راضی ش��دهاند برای خرید
خودرویی که  20س��ال اس��ت در سطح جهانی و
 2س��ال در سطح ملی از رده خارج شده ( با اصرار
س��ایپا دوباره خط تولید تا پایان سال  97تمدید
ش��د) بیش از  12س��اعت به مانیتور زل بزنند تا
شاید دست تقدیر ،سرعت اینترنت و همراهی بانک
همه با هم یاری کنند تا پرایدی به دس��ت آورند؛
خودرویی که به اذعان کارشناسان حتی همان 21
میلیون هم نمیارزد اما قرار اس��ت بین  26تا 30
میلیون قطرهچکانی به دست مردم برسد.
نوبخت یادآور ش��د 13 :میلیارد دالر ب��رای  25قلم
کاالی اساس��ی از جمله دارو و کاالهای کشاورزی در
نظر گرفته شده که معادل ریالی آن برای  25قلم کاال
 17هزار و  500میلیارد تومان است و برای  5دهک به
طور ویژه  7هزار و  500میلیارد تومان در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .وی تأکید کرد :ط��رح تأمین کاالهای
اساس��ی به معنای واقعی یعنی ی��ک تعداد کاالهای
ترجیحی و ارزانتر در مغازهها و فروشگاههای خاص
توزیع ش��ود که نتیجه این تصمیم هم ش��کلگیری
صفهای طوالنی مقابل این فروشگاهها میشود .عالوه
بر اینکه صحنه زشتی در جامعه ایجاد میشود ،حق
افرادی که به دالیل جس��می و آبرویی در این صفها
قرار نمیگیرند ضایع میشود.

زمزمه افزایش دوباره حقوق کارمندان دولت
از مهرماه ش��نیده میش��ود .به گزارش تسنیم،
ش��نیدهها از برخ��ی مقامات مس��ؤول در دولت
حاکی است ،درپی افزایش قیمتهای اخیر و بروز
برخی مشکالت معیش��تی ،دولت در حال نهایی
کردن چند بس��ته حمایتی و معیشتی است که
احتماال یکی از این اقدامات افزایش دوباره حقوق
کارمندان دولت اس��ت .بر اس��اس ای��ن گزارش،
حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری
 10درصد افزایش یافته بود ،در این مرحله دوباره
افزایش پیدا میکند ول��ی نرخ افزایش هنوز در
دولت نهایی نش��ده است .ش��نیده شده افزایش
حقوق کارمندان از مهرماه سال  97اتفاق خواهد
افتاد.

رجیستری تبلتهای سیمکارتخور
آغاز شد

مع��اون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات
از اج��رای ط��رح رجیس��تری ب��رای تبلتهای
س��یمکارتخور خبر داد .حسین فالحجوشقانی
در اینب��اره به مهر گفت :همه تبلتهای وارداتی
س��یمکارتخور باید قبل از اس��تفاده در شبکه
مخابرات��ی کش��ور فعالس��ازی ش��وند .وی ب��ا
بی��ان اینکه اجرای طرح رجیس��تری تبلتهای
س��یمکارت خور از نظر فنی در ش��بکه ارتباطی
کشور انجام شده اس��ت ،اظهار داشت :هماکنون
هر کاالی سیمکارتخور وارداتی ،مشمول طرح
رجیستری است .وی ادامه داد :خریداران کاالهای
س��یمکارتخور مانند تبلت باید در زمان خرید
کدشناس��ه کاال ( )IMEIو کد فعالسازی کاال
را در س��امانه همتا ( )۷۷۷۷ثبت کنند تا کاال در
شبکه شناسایی و رجیستر شود .رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنش��ان
کرد :ط��رح ثبت تجهی��زات دارای س��یمکارت
با مش��ارکت وزارتخانههای ارتباط��ات ،صنعت،
اپراتورهای تلفن همراه ،س��تاد مب��ارزه با قاچاق
کاال و گمرک از س��ال گذش��ته به اجرا گذاشته
ش��د و هدف آن مبارزه سیس��تمی ب��ا عرضه و
فعالیت گوشیهای همراه ،تبلت و دیگر تجهیزات
سیمکارتخور قاچاق و تقلبی بوده است.
گمرک شهید رجایی:

تولیدکنندگانپوشک
مواد اولیه را ترخیص نمیکنند

مع��اون امور گمرکی گمرک ش��هید رجایی
بندرعباس با بیان اینکه  2برند معروف پوش��ک
بهرغم تس��هیالت ویژه ترخیص مواد اولیه حاضر
نیس��تند کاالی خود را اظه��ار و ترخیص کنند،
گفت :ب��ه زور به آنها گفتیم کاالی خود را اظهار
کنند .به گزارش تس��نیم ،احمدرضا کمانترکی
با اش��اره به آخرین وضعی��ت ترخیص مواد اولیه
پوش��ک ،اظهار داش��ت :یکی از این ش��رکتها
 1855تن مواد اولیه در  10پارت و بارنامه پوشک
بهداشتی در بندر شهید رجایی تخلیه کرده اما از
اظهار آن به گمرک خودداری کرده اس��ت .وی با
بیان اینکه  40روز است چشمانتظار اظهار کاالی
وارداتی این شرکتها هستیم ،افزود :بالغ بر 40روز
است بر اس��اس دس��تورالعمل  148رئیس کل
گمرک ،شرکتهای تولیدی میتوانند تا 70درصد
کاالی خ��ود را ترخیص کنند .در حال حاضر نیز
شرکتهای خودروس��از ،مواد غذایی ،نهادههای
دامی این کار را میکنند تا زمانی که بتوانند کد
رهگیری از بانک عامل دریافت کنند .کمان ترکی
به دیگر شرکت بزرگ و معروف پوشک اشاره کرد
و گفت :یکی از این شرکتها بالغ بر یک میلیون
و  664ه��زار و  361کیلوگرم خمیر کاغذ و 114
هزار و  553کیلوگرم نوار کنار پوش��ک 31 ،هزار
و  565کیلوگرم کاغذ س��لیکون و نیز  46هزار و
 137کیلوگرم فیلم پلیاتیلن برای ساخت پوشک
در بندر شهید رجایی دارد که هنوز اظهار نکرده
است .وی ادامه داد :همچنین دیگر شرکت معروف
پوش��ک نیز  170هزار ت��ن کاال در  29بارنامه به
صورت فل��ه در اختیار دارد ک��ه  27کانتینر آن
نوار کنار پوش��ک و  38کانتینر خمیر کاغذ و 38
کانتینر نوار جاذب است .با رایزنیهای انجام شده
نماینده این شرکت یک بخش از کاالها را اظهار
ک��رد تا بتواند آن را ترخی��ص کند .کمان ترکی
تأکید کرد :این شرکتها از پرداخت مابهالتفاوت
ارز نیز معافند.

