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نیرو

وزیر نیرو :خاموشیها تمام شد

وطن امروز

دالر دیروز کمی آرام گرفت و به کانال  10هزار تومان بازگشت

بازار ارز منتظر وعده جدید روحانی

رئیس کل بانک مرکزی 96 :درصد معامالت ارز در بازار ثانویه انجام میشود و قیمت این بازار واقعیتر است
وزی��ر نیرو از  ۳۴روز خاموش��ی در س��ال
ج��اری در روزه��ای اوج مص��رف خب��ر داد و
گفت با کاهش دما و همراهی مردم در مصرف
برق ،خاموشیها از پانزدهم مرداد پایان یافت.
به گزارش ایبنا ،رضا اردکانیان در حاشیه جلسه
هیات دولت با اشاره به اینکه در  ۵روز گذشته
عدد خاموشی در کشور صفر شده است ،افزود:
امسال در مجموع و در روزهای اوج مصرف ۳۴
روز خاموش��ی داشتیم .وی تصریح کرد :از روز
جمعه با کاهش دما و همراهی مصرفکنندگان
در بخ��ش خانگ��ی ،صنع��ت و کش��اورزی،
خاموش��یها پای��ان یافته اس��ت .وی افزود :با
همراهی مردم و مصرفکنندگان رشد مصرف
در روزه��ای اوج تقاضا  ۸/۲درصد بود در حالی
که این عدد  ۲/۵درصد برآورد شده بود.
کشاورزی
رئیس سازمان شیالت:

چینیها در آبهای ایران
ماهیگیرینمیکنند

رئیس س��ازمان ش��یالت ای��ران ادعا کرد
صیادان چینی در آبهای ایران و حتی آبهای
مشترک ایران ماهیگیری نمیکنند .به گزارش
خبرگزاریها ،حسن صالحی در نشست خبری
خود با بیان این مطلب تصریح کرد چنانچه کسی
مس��تنداتی در اینباره دارد به سازمان شیالت
ارائه کند .صالحی یادآور شد :با اطمینان عرض
میکنم هیچ شناور خارجی در خلیجفارس اقدام
به صیادی نمیکند ،بلکه ما تنها از دانش فنی
دیگر کشورها برای صیادی استفاده میکنیم که
امیدواریم بتدریج نیروهای خودمان جایگزین
آنها شود .صالحی درباره توسعه منطقه مکران
گفت :س��ازمان شیالت ایران به عنوان سازمان
پیشرو در توسعه منطقه مکران در حال فعالیت
است و دستور مقام معظم رهبری را اجابت کرده
است .وی در ادامه تغییرات رژیم حقوقی دریای
خزر را به نفع صیادان ایرانی دانس��ت ،چرا که
بر اس��اس توافق جدید 15 ،مایل سرزمینی به
عالوه  10مایل فراس��رزمینی برای ماهیگیری
به ایران در دریای خزر اختصاص یافته اس��ت
که فضای مناس��بی برای امور شیالتی و حتی
پرورش ماهی در قفس است .صالحی در ادامه
با اشاره به برنامههای این سازمان برای توسعه
پرورش آبزیان در کش��ور گفت :در خلیجفارس
به دنبال توسعه صید بدون تور هستیم به همین
منظور افزایش صید به صورت رشته قالب در
دستور کار اس��ت که این عملیات با قایقهای
صیادی انجام میشود .وی با اشاره به اینکه ایران
دارای بزرگترین مزارع پرورش ماهیان خاویاری
در دنیاس��ت ،گفت :در سالجاری به دنبال آن
هس��تیم صادرات ماهی قزلآال به اروپا داشته
ن ماهی
باش��یم .وی همچنین از ورود نخستی 
تیالپیای تولید ش��ده در کشور به بازار مصرف
خبر داد که از نیمه دوم امس��ال در سفره مردم
قرار میگیرد.

واردات تخممرغ به ضرر
تولید داخلی است

دبیر انجمن تخممرغ شناس��نامهدار ایران
با انتقاد ش��دید از تصمیم دول��ت برای واردات
تخممرغ گفت واردات این محصول در س��ال
گذشته ،خسارت اقتصادی زیادی به کشور وارد
کرد .س��یدفرزاد طالکش در گفتوگو با مهر،
با انتقاد ش��دید از تصمیم دول��ت برای واردات
تخممرغ به کش��ور اظهار داشت :سال گذشته
حدود  ۱۵هزار تن تخممرغ بسیار بیکیفیت،
بدون اس��تانداردهای بهداشتی و بدون نظارت
مس��تقیم دامپزش��کی در مح��ل مب��دا ،وارد
کشور ش��د .وی اضافه کرد :همچنین به دلیل
س��وءمدیریتهای فراوان و عدم بهرهگیری از
مشاوره تش��کلهای تخصصی ،دولت متحمل
بیش از  ۳۰میلیارد تومان یارانه شد که بخشی
از آن ،مربوط به ضایع شدن تخممرغهای فاقد
کیفیت و س�لامت مناسب و شرایط نامطلوب
نگهداری بود .وی تصری��ح کرد :دولت بهجای
بهرهگیری از تجربیات تش��کلهای تخصصی،
سراغ سریعترین و بدترین راه حل یعنی واردات
رفت .وی با اش��اره به آلودگ��ی مرغداریهای
ترکیه به بیماریهای ویروس��ی طی��ور ،افزود:
مسؤوالن ترک این مساله را به مراجع بینالمللی
اعالم نمیکنند و واردات از این کش��ور تهدید
بهداش��تی صنعت مرغ تخمگ��ذار را به دنبال
داشته و خواهد داشت .به گفته طالکش ،قیمت
تخممرغ در  ۵روز گذش��ته حدود  ۸۰۰تومان
در مرغ��داری کاهش یافته ام��ا این افت روی
قیمت مصرفکننده نهایی تاثیری نداشته ،چرا
که نظارت درستی در این زمینه وجود ،بنابراین
واردات نیز نمیتواند چاره کار باشد.

گ�روه اقتصادی« :بانک مرکزی گله دارد که ارز در
س��امانه نیما فراوان است اما کسی نمیخرد؛ خب!
ارزان کنی��د تا بخرند .تقصیر خودت اس��ت گران
کردی؛ قیمت را بیار پایین تا بخرند!» این اظهارات
حس��ن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت
است که موجب ش��گفتی فعاالن اقتصادی و بازار
آزاد ارز شد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،روحان��ی دیروز با
صراحتی عجیب و کمسابقه اعالم کرد گران شدن
ارز تقصیر بانک مرکزی است و دستور داد قیمت را
کاهش دهند .این اظهارات از آن جهت غیرطبیعی
است که ابهامات بسیاری را بهوجود میآورد ،چرا که
اگر دولت با یک دس��تور میتواند نرخ ارز را کاهش
ده��د چرا زودتر ای��ن کار را نکرد و اصال چرا بانک
مرک��زی قصور و نرخ دالر را گ��ران کرد؟ اظهارات
روحانی به شوخی بیشتر میماند تا یک اظهارنظر
علمی اقتصادی ،با ای��ن وجود تاثیر مثبت خود را
بر بازار گذاش��ت و حتی بازار س��رکش ارز را کمی
آرام کرد.

■■بازار آرام شد!

بر اس��اس گزارش میدانی «وطنامروز» ،دیروز
بازار ارز ش��اهد آرامشی نسبی بود ،یورو با کاهش
 300تومانی به  12400تومان و دالر با کاهش 200
تومانی به  11000تومان رسید .به نظر میرسد با
ابالغ بسته جدید ارزی دوباره خیابان سبزهمیدان و
میدان فردوس��ی فعال شدهاند که همین امر باعث
شده رقابت محسوس��ی بین فروشندگان بهوجود
آی��د .آنچه میتوان از ش��رایط ب��ازار فهمید اینکه
تعداد فروش��ندگان بیش��تر از خریداران شده و به
ق��ول دالالن ارز ،بازار خراب ش��ده اس��ت .دالالن
پیشبینی میکنند بازار در روزهای آینده ش��اهد
کاهش محسوس��ی باش��د و قیمتها به مراتب از
هفته جاری پایینتر بیاید .در روزهای گذشته هم
خبر عرضه ارز پتروشیمیها تاثیر منفی بر قیمت
ارزهای مختلف گذاش��ته بود .اگ��ر روند پیامهای
اینچنین��ی روی بازار ارز ادام��ه پیدا کند ،میتوان
امید داش��ت قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.
این اتفاقات باعث میشود اشخاصی که به ارز نگاه
سرمایهای دارند و طبق آمارهای مختلف نزدیک به
 20میلی��ارد ت��ا  25میلی��ارد دالر ارز را محبوس
کردهاند برای ضرر نکردن به فروشنده تبدیلشوند.
نکته قاب��ل توجه دیگر ب��ازار ارز ادامه روند انفعال
صرافیهاست ،صرافیها آنطور که باید و شاید اقدام
به فروش نمیکنند .مش��اهدات میدانی حاکی از
آن اس��ت که صرافیها از فروش ارز به مسافران و
دیگر متقاضیان مشخص شده توسط بانک مرکزی
گروه اقتصادی :سازمان حمایت
صنعت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در اقدامی عجیب از س��ازمان تعزیرات حکومتی
خواس��ته اس��ت احتکار محصوالت سامسونگ و
الجی را به دلیل اینکه هنوز قیمت ارز مشخص
نشده و تا زمان آرامش بازار ،احتکار تشخیص نداده
و جریمهای برای آن اعمال نکند .به گزارش «وطن
امروز» ،دولت برای کنترل قیمت کاالهای وارداتی
که کشش باالیی نسبت به قیمت ارز داشتند ،دالر
دولتی با قیمت کمتر از بازار آزاد در اختیار برخی
واردکنندگان کاال قرار داد اما اکثر این شرکتهای
واردکنن��ده یا به کلی کاالی��ی وارد نکردند یا اگر
کاالیی هم وارد کردند از فروش آن ممانعت کردند.
در ای��ن بین برخی ش��رکتها به دلیل اینکه
هنوز ارز دریافت نکر دهاند اعالم کردند تا زمانی که
قیمت ارز مشخص نشود نمیتوانند قیمتگذاری
کنند .از اصلیترین این ش��رکتها در حوزه لوازم

نما
معاملهگران در انتظار کاهش قیمت ارز در بازار
طی روزهای گذشته با توزیع بخشی از ارز پتروشیمیها ،بازار ارز تا حدودی آرام گرفته و روند رو به کاهشی
را تجربه میکند؛ حال دالالن به معامالت فردایی با نرخ کاهشی رو آوردهاند .خبرگزاری مهر گزارش داده که
طی این یکی دو روز ،رفتار دالالن در بازار برای خود حکایتی دارد .آنها حاضر شدهاند منابعی را که مدتها
احتکار کرده بودند در بازار تزریق کرده و با نرخی بعض ًا کمتر از صرافیها به مردم بفروشند اما استقبال از
ارز دالالن به اندازه روزهای اوج کاسبیشان نیست .ماهها بود که با توقف فعالیت صرافیها ،دالالن عرصه
را ب�ر ب�ازار ارز و معامالت منطقی تنگ کرده بودند و ن�رخ مورد عالقه خود را به بازار تحمیل میکردند اما
دوره سودهای نجومی آنها به پایان رسیده است .چه بسیار افرادی که به دلیل جذابیت حاشیه قیمتی ارز،
کسبوکار خود را تغییر داده و به خرید و فروش ارز روی آوردند و در سودای سود بیشتر ،به آشفتگی بازار
دامن زدند ،چرا که بر این باور بودند باید حداکثر سوءاستفاده قیمتی را از بازار داشته باشند.

امتناع میکنند و مش��خص نیس��ت چه زمانی به
صورت واقعی وارد بازار ارز میش��وند؛ تجربه نشان
داده حضور صرافیها در بلندمدت به ش��رط آنکه
تحت نظارت بانک مرکزی باشد میتواند قیمت ارز
را کاهش دهد .تنها نکته منفی موجود این اس��ت
که بازار نوسان بسیار باالیی دارد که باعث میشود
اصنافی که ارتباط مس��تقیمی با ارز دارند به ثبات
نرس��ند .در حال حاضر اکثر فروشندگان موبایل و
لوازم خانگی از ف��روش کاال خودداری میکنند به
دلیل اینکه هنوز به پایه قیمتی درستی نرسیدهاند.

■■ 96درصد معامالت ارز در بازار ثانویه است

عبدالناص��ر همتی ،رئی��سکل بانک مرکزی

«وطن امروز» از رانت عجیب سازمان حمایت به شرکتهای لوازم خانگی کرهای گزارش میدهد

امتیاز ویژه سازمان حمایت برای الجی و سامسونگ
خانگ��ی نمایندگیه��ای واردات
الجی و سامس��ونگ هس��تند .بنا
بر این گزارش ،اخیرا س��یدمحمود
نواب��ی ،رئی��س س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان
از جمال انصاری ،رئیس س��ازمان
تعزیرات خواس��ته اس��ت با وجود
اینکه  4شرکت کاسپین کاال دریا،
گلدیران سپهر ،سام پخش و سام پارس کاالهای
واردات��ی خ��ود را در انبار دپو کردهاند مش��مول
احتکار نشوند .با توجه به اینکه چنین فرصتی تا
به حال برای هیچ واردکنندهای لحاظ نشده است،
مش��خص نیست نمایندگیهای رس��می واردات

پایش اتاق تعاون از فضای نامساعد کار

ب و کار غیرقابل پیشبینی است
محیط کس 
کسب و کار نتایج حاصل از پایش ملی محیط
کسب و کار در بهار امسال نشان
داد غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد
اولیه و محص��والت ،نامناس��بترین مؤلفه محیط
کس��ب و کار است .به گزارش تس��نیم ،در بهار97
حدود 600فعال بخش تعاون
در این پایش مشارکت داشتند
که بهترتیب  3مؤلفه غیرقابل
پیشبینی ب��ودن و تغییرات
قیمت مواد اولیه و محصوالت،
دشواری تأمین مالی از بانکها،
بیثباتی سیاس��تها ،قوانین و مقررات و رویههای
اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مؤلفههای
محیط کس��بوکار کشور نس��بت به سایر مؤلفهها
ارزیابی کردهاند .در  6دوره نخست اجرای این طرح،
دشواری تأمین مالی از بانکها بهعنوان نامساعدترین
مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود .علی مصطفایی،
مدیر آمار و برنامهریزی اتاق تعاون ایران با بیان این
مطلب گفت :براس��اس نتایج حاصل از پایش ملی
ب وکار ایران در بهار  1397رقم شاخص
محیط کس 
ملی بخش تع��اون( 6/20 ،بدترین نمره ارزیابی 10

ت دولت گفت:
نیز در حاش��یه جلس��ه دیروز هیا 
 96درص��د معام�لات ارز در ب��ازار ثانوی��ه انجام
میش��ود پ��س نرخ اصل��ی در بازار ثانویه اس��ت
ن��ه در بازاری که فقط  5درص��د معامالت در آن
انجام میشود .همتی دیروز با بیان اینکه نرخهای
ش��کل گرفته در بازار ثانویه هنوز باالست و مورد
قبول واردکنندگان نیس��ت ،گفت :اگر چه ما هم
این موضوع را تایید میکنیم و معتقدیم این نرخها
بای��د کاهش یابد اما بدون دخالت ما خود بازار به
تدریج روند کاهش��ی به خود میگیرد و قیمتها
نزول میکن��د .وی ب��ازار ثانوی��ه را محور اصلی
تعادلبخشی نرخ ارز در کشور دانست و تاکید کرد:

است) حساب شده که به مراتب بدتر از وضعیت این
شاخص نس��بت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان
 1396با میانگین  )5/66و فصل مش��ابه (بهار  96با
میانگین  )5/36اس��ت .وی ادامه داد :همچنین این
ارزیابی بیانگر آن اس��ت که از دید فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده در این پایش،
در بیشتر اس��تانها وضعیت
بیش��تر مؤلفهه��ای مؤثر بر
محی��ط کس��ب وکار ای��ران
در به��ار  1397ب��ه طور قابل
توجهی نامساعدتر شده است.
بر اساس یافتههای این طرح ،در بهار  1397استان
چهارمحالوبختیاری دارای بدترین وضعیت محیط
ب وکار و استا ن گیالن دارای بهترین وضعیت
کس�� 
محیط کس��بوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی
ب وکار در بخش
شدهاند .همچنین وضع محیط کس 
کشاورزی در مقایسه با بخشهای خدمات و صنعت
نامناسبتر ارزیابی شده و در بین رشت ه فعالیتهای
اقتصادی فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی بدترین
و حملونقل و انبارداری بهترین محیط کسبوکار
را داشتهاند.

2کاالی الجی و سامس��ونگ چه
رانتی داشتهاند که این استثنا شامل
آنها شده است .در همین باره چندی
پیش معاون اس��تاندار تهران گفته
بود :برخ��ی واردکنندگان از جمله
 2برند تج��اری معروف کرهای بازار
لوازم خانگی به محض بحرانی شدن
شرایط کشور سیاست انقباضی در
پیش گرفتند .اینکه ش��رکتهای تولیدکننده و
واردکننده در شرایط اضطراری صرفا منافع خود
را در نظر بگیرند قابل پذیرش نیست .برمال شدن
احتکار  2برند کرهای ضرب ه س��نگینی به الجی
و سامس��ونگ زد و بع��د از آن ب��ود که تحرکات

این بازار به تدریج در حال عمق یافتن است و در
حال حاضر واردکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی
ه��م در آن ورود کردهان��د .رئیس ش��ورای پول و
اعتبار وزن اصلی قیمت ارز را بر بازار ثانویه متمرکز
دانست و گفت :هماکنون  ۹5-۹6درصد معامالت
در ب��ازار ثانویه انجام میش��ود .رئیس کل بانک
مرکزی درباره عرضه سکه هم گفت :از آنجایی که
سکههایی که پیشتر فروخته شده ،به تعداد وسیع
بوده ،همچنان همان سکهها به قیمتهای قبلی به
تدریج وارد بازار میشود .همتی افزود :سکههایی
را که در گذش��ته با قیمت مشخص پیشفروش
کردهایم ،بموقع و با همان قیمت تحویل خواهیم
داد.
■■نرخ دالر در بازار ثانویه همچنان  ۸۲۰۰تومان

روز گذشته در بازار ثانویه میانگین نرخ معامالتی
دالر  8200توم��ان ،ی��ورو  9350توم��ان و درهم
 2232توم��ان بود .به گزارش ف��ارس ،تا پایان روز
گذش��ته که پنجمین روز فعالیت بازار ثانویه ارزی
بود ،حجم معامالت به رقم  300میلیون دالر رسید.
در معامالت روز گذشته نرخ دالر  8200تومان،
ی��ورو  9350توم��ان و درهم  2232توم��ان بود.
معام�لات در بازار ثانویه ارز در حال��ی با این ارقام
انجام میش��ود که در بازار آزاد ،دالر معامالت نقد
 10هزار و  900تومان ،یورو  12هزار و  200تومان
و درهم  2914تومان است.
مش��کوکی علیه برندهای داخلی آغاز شد .شایعه
احتکار توس��ط تولیدکنن��دگان داخلی حتی به
رسانههای معاند رسید اما یکی از تولیدکنندگان
با پیوستن به کمپین «مردم علیه احتکار» مانع از
به نتیجه رسیدن اقدامات سودجویان شد .دیروز
«گروه انتخاب» که تولیدکننده محصوالت اسنوا
اس��ت در نام��های به وزیر صنع��ت در حمایت از
پویش مردمی «مردم علیه احتکار» اعالم کرد :در
صورت پیدا شدن انبارهای احتکار کاالهای شرکت
اسنوا ،همه موجودی آنها به نفع مردم ضبط شده
و گروه انتخاب تمام تعهدات و مسؤولیتهای آن
را پذی��را خواهد بود .به گزارش «وطنامروز» ،این
اقدام تولیدکننده داخلی موجب شده واردکنندگان
محتکر به اهداف خود که اقدام ضد تولید ملی بود
نرس��ند .امیدواریم با گسترش این پویش ،شاهد
پایان احتکار کمرشکن باشیم و محتکران سودجو
و واردکنندگان متخلف عادالنه محاکمه شوند.

شماره 3 2513
کار

سامانه جامع کار ،کار نمیکند

ق��رار بود س��امانه جامع رواب��ط کار از 15
مردادماه برای ثبتن��ام کارگران و کارفرمایان
در دفاتر پیشخوان فعال شود اما متقاضیان در
مراجعه پاس��خهای متناقضی میشنوند .علی
فالححقیقی ،دبیرکل کانون سراس��ری دفاتر
پیشخوان دولت در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به اینکه قرار بود ثبتنام از کارگران و کارفرمایان
در سامانه جامع روابط کار از هفته گذشته در
دفاتر پیش��خوان خدمات دولت آغاز ش��ود اما
هن��وز دفاتر ارائهکننده این خدمت مش��خص
نیس��تند و ای��ن امر باعث بالتکلیف��ی طرح و
سردرگمی متقاضیان شده است ،اظهار داشت:
در حال حاضر هیچ یک از دفاتر پیشخوان دولت
این سرویس را ارائه نمیکنند و این موضوع که
این خدمت در برخی دفاتر ارائه میشود ،دلیل
بر این نیست که مفهوم اجرایی داشته باشد زیرا
قرار بود دفاتری که درخواست ارائه این سرویس
را دارند به سامانه وصل شوند که این کار انجام
نش��ده است .فالححقیقی افزود :البته تنها این
خدمت نیست که به این شرایط دچار شده بلکه
بس��یاری از خدمات دیگر دفاتر پیشخوان نیز
همینطور معطل ماندهاند و در انتظار راهاندازی
س��امانه جدی��د رگوالتوری هس��تند .گفتنی
اس��ت ،قرار بود س��امانه جامع روابط کار از 15
مردادماه برای ثبتن��ام کارگران و کارفرمایان
در دفاتر پیش��خوان فعال ش��ود اما کارگران و
کارفرمایان��ی که در تهران متقاضی ثبتنام در
این سامانه هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان
با پاسخهای متناقضی روبهرو میشوند.
خانه
گزارش مرکز آمار از قیمت ملک در تهران

خانه در بهار  37درصد گران شد

گروه اقتصادی :متوس��ط مبلغ اج��اره ماهانه
بهعالوه  3درصد ودیع�� ه پرداختی برای اجاره
یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده
در بهار  ۹۷نس��بت به فصل مش��ابه پارس��ال
 26/7درصد افزایش داش��ته است .به گزارش
«وطنامروز» ،بر اساس اعالم مرکز آمار ایران،
متوس��ط قیمت فروش ه��ر مترمربع زمین یا
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده
در بهار  ۹۷از طریق بنگاههای معامالت ملکی
در ش��هر تهران  6میلیون و  175هزار و 600
تومان با میانگین مساحت  ٢٥٩مترمربع بوده
اس��ت که نس��بت به فصل قبل  3/1درصد و
نس��بت به فصل مشابه پارس��ال  33/7درصد
افزایش داشتهاست .همچنین متوسط قیمت
فروش هر مترمربع زیربنای مس��کونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر
تهران  6میلی��ون و  247هزار و  500تومان با
میانگین مساحت  ٨٨مترمربع و متوسط عمر
بنای  ١١س��ال بوده است که نسبت به فصل
قب��ل  6/4درص��د و نس��بت به فصل مش��ابه
س��ال قبل  36/9درصد افزایش داش��ته است.
از س��وی دیگر متوس��ط مبلغ اج��اره ماهانه
بهعالوه  3درصد ودیع�� ه پرداختی برای اجاره
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران
 29هزار و  836تومان با میانگین مساحت ٧٨
مترمربع و متوس��ط عمر بنای  ١٤س��ال بوده
اس��ت که نس��بت به فصل قبل  5/8درصد و
نسبت به فصل مشابه سال قبل  26/7درصد،
افزایش داشته است.
گمرک

جلوگیری از ترخیص
خودروهای غیرقانونی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی:

قیمت خودرو بزودی آزاد میشود
خودروس��ازان و قطعهس��ازان
خودرو
ب��رای خروج خودرو از ش��مول
قیمتگذاری دستوری ،جلس��اتی را با مسؤوالن
دولت��ی مربوط در یک��ی دو هفته اخی��ر برگزار
و درخواس��ت خ��ود را ب��رای آزادس��ازی قیمت
خودرو ارائ��ه کردهاند .آرش
محبین��ژاد ،دبی��ر انجم��ن
صنایع همگن قطعهس��ازی
در گفتوگو با ایس��نا اظهار
داش��ت :در ح��ال حاضر که
ن��رخ دالر در ب��ازار ثانویه به
حدود  9هزار تومان رسیده است ،قیمت قطعات
تولیدی و تحویلی به خودروس��ازان همچنان بر
مبنای دالر  ۳۲۰۰تومانی چند سال پیش حساب
میش��ود .وی با بیان اینکه برآورد ما این اس��ت
که برای حفظ بقای صنعت قطعهس��ازی ،قیمت
قطعات تحویلی به خودروس��ازان باید بین  ۸۰تا
 ۱۴۰درصد نس��بت به قیمتهای فعلی افزایش
یابد ،ادام��ه داد :به دنبال افزایش قیمت قطعات،
قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصالح و خودرو
از ش��مول قیمتگذاری دستوری که باعث ایجاد

اختالف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها
ش��ده است ،خارج شود .وی در پاسخ به اینکه آیا
در صورت افزایش قیمت کارخانهای خودروهای
داخلی ،خری��داری برای این محص��والت وجود
خواهد داشت؟! تصریح کرد :احتماال در آن صورت
بازار خودرو به رکود میرود و
دولت باید با اقداماتی همچون
افزایش حقوق و دس��تمزد و
پرداخت تس��هیالت ،قدرت
خری��د مصرفکنن��دگان را
تقویت کن��د ،ضمن آنکه در
صورت افزایش قیمتهای رسمی ،شاهد کاهش
قیمتهای فعل��ی در بازار آزاد خ��ودرو خواهیم
ب��ود .محبینژاد با بیان اینکه اخیرا نامهای نیز به
رئیسجمهوری برای آزادس��ازی قیمت خودرو و
خارج شدن این محصول از شمول قیمتگذاری
دستوری ارسال ش��ده است ،تصریح کرد :برآورد
ما از جلس��ات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر
این اس��ت که مسؤوالن دولتی مربوط با توجه به
شرایط نسبت به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو
اقناع شدهاند.

گمرک ایران در بخشنامهای ،نامه بازپرس
ش��عبه پنجم دادس��رای ناحی��ه  ۲۸درباره
جلوگی��ری از ترخیص ،ابط��ال اظهارنامهها
و اع��اده به خارج  ۲۵۸ردیف ثبتس��فارش
خ��ودرو را ابالغ کرد .به گ��زارش مهر ،علی
معقولی ،مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق
آزاد و ویژه در بخشنامهای به گمرکات کشور،
نامه مصطفی عباس��ی ،بازپرس شعبه پنجم
دادس��رای ناحی��ه  ۲۸درب��اره جلوگیری از
ترخیص ،ابطال اظهارنامهها و اعاده به خارج
 ۲۵۸ردیف ثبتسفارش خودرو را ابالغ کرد.
بر اساس دس��تور قضایی «تا اطالع ثانوی از
ترخیص خودروهای موضوع ثبتسفارشهای
یاد ش��ده یا ابط��ال اظهارنامهه��ای مربوطه
و همچنی��ن اع��اده آنها به خارج از کش��ور،
خودداری و چنانچه از محل ثبتسفارشهای
فهرس��ت پیوس��ت ،خودرو ی��ا خودروهایی
ترخیص ش��ده باش��د ،به جهت عدم تایید
اصالت ثبتس��فارش آنها ،نس��بت به مورد
بر اس��اس مفاد نامه مرکز مب��ارزه با جرائم
سازمانیافته ،اقدام شود».

