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وزارت

گزینههای پیشنهادی  4وزارتخانه

قرار است امروز رئیسجمهور وزرای پیشنهادی
صنعت ،معدن و تجارت ،راهوشهرس��ازی ،تعاون،
کار و رف��اه اجتماع��ی و امور اقتص��ادی و دارایی
را معرف��ی کند .ب��ه گزارش ایلنا ،بر این اس��اس
«علیاکبر حاجمحمدی» گزینه پیشنهادی وزارت
راهوشهرس��ازی« ،رضا ویسه» گزینه پیشنهادی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،فرهاد دژپسند»
گزینه پیش��نهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
و محمد ش��ریعتمداری گزینه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هس��تند .دژپسند فارغالتحصیل
رش��ته اقتص��اد در دوره دکت��را از دانش��گاه آزاد
اسالمی و اس��تادیار دانش��کده علوم اقتصادی و
سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است .وی اکنون
رئیس مرکز پژوهشهای توس��عه و آیندهنگری
س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت .ویس��ه در حال
حاض��ر مع��اون هماهنگی و نظارت مع��اون اول
رئیسجمهور بوده و در دولت هش��تم به عنوان
معم��ار اصلی صنع��ت خودروی ایران ش��ناخته
شد .علیاکبر حاجمحمدی نیز هماکنون ریاست
امور پایش ،ارزیابی و اطالعات مدیریت س��ازمان
برنامه و بودجه را بر عهده دارد .از سوی دیگر قرار
است محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی معرفی ش��ود .در همین باره
محمدحسین فرهنگی ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس گفت :شریعتمداری به علت استعفا
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی
استیضاحش حضور پیدا نکرد.
اتاق

راهکارهای بخش خصوصی
برای مشکالت ارزی و تجاری

رئی��س اتاق ای��ران در نامهای ب��ه معاون اول
رئیسجمهور با اش��اره به سیاستهای دولت در
زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این
سیاستها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور
از مشکالت ارزی و تجاری راهکارهایی ارائه کرده
است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی
ایران ،غالمحس��ین شافعی در نامهای به اسحاق
جهانگیری پس از تش��ریح سیاستگذاریهای
اخی��ر دولت و اتفاقات به وج��ود آمده در پی این
سیاس��تها ،راهکارهایی را برای خروج کشور از
مشکالت ارزی و تجاری پیشنهاد کرده که شامل
موارد زیر است :منع تخصیص ارز یارانهای 4200
تومانی برای کاالها و خدمات ،واگذاری تأمین ارز
برای نیازهای قانونی کشور به بازار ثانویه ارز ،اجازه
داده ش��ود عرضه و تقاضای واقعی ن��رخ ارز را در
این بازار تعیین کند ،صنایع کوچک و متوس��ط
 80درصد و صنایع بزرگ  90درصد ارز حاصل از
صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند ،دولت
ارز قاب��ل عرضه خود را در ب��ازار ثانویه به فروش
برس��اند و مازاد درآم��د آن را در صندوقی مجزا
نزد بانک مرکزی واریز کند ،نظام س��همیهبندی
سوختهای قاچاقپذیر (بنزین و گازوئیل) برقرار
شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسیده
و در همان صندوق قرار گیرد ،حداقل  50درصد
درآمد واریزی به صندوق بهصورت یارانه نقدی به
حس��اب دهکهای  5الی  7پرداخت شود ،همه
مقرراتی که در چند ماه گذش��ته برای واردات و
صادرات وضع شده است اصالح شود ،معافیتهای
مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور
اعم از پتروشیمی ،فوالد ،مس ،آلومینیوم و برخی
مواد معدنی حذف شود و حقوق ورودی مواد اولیه
و ماشینآالت به صفر برسد.
ترابری

تعلیق یکماهه پروانه شرکتهای
حملونقلمتخلف

مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات س��ازمان
راهداری با اش��اره به تعلی��ق یکماهه پروانه ۹۵
ش��رکت حملونقل بار به دلیل تخلف گفت :این
شرکتها جوگیر شدند و در صورت تکرار تخلف
پروانه آنها به صورت دائم لغو میش��ود .عباسعلی
بنیاس��دی در گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه
در حملونقل جادهای نظارت توس��ط س��ازمان
راهداری اعمال میش��ود ،افزود :از ابتدای امسال
و پس از اتفاقات ب��ار اول مربوط به کامیونداران
کمیس��یونهای ویژهای تشکیل شده بود .وی با
تاکید بر اینکه تمرکز این کمیسیونها رسیدگی
به ش��کایت رانندگان اس��ت ،اضافه کرد :خیلی
راحت میتوانیم بررسی کنیم آیا اطالعات و ارقام
درجشده در بارنامه درست است یا خیر؟ رانندگان
شماره بارنامه و نام ش��رکت صادرکننده را به ما
میدهند.بالفاصلهمیتوانیمبارنامهراکنترلکنیم.
وی تصریح کرد :همواره به رانندگان اعالم کردهایم
چنانچه شرکتها به دلیل شکایت ،باری ندهند
بشدت با آنها برخورد میکنیم .وی با اعالم اینکه
نمونه این برخوردها پایانه تهران بود ،افزود :وقتی
شرکت در حال بررسی بارنامه بود ،راننده در مسیر
برای بارگیری بود .ش��رکت حملونقل با صاحب
کاال تم��اس گرفته و میگوید ب��ار فالن راننده را
لغو کنید ،چون رفته و ش��کایت کرده است .وی
اضافه کرد :کامیوندارانی که کامیون آنها از سوی
افراد ناشناس آسیب دیده بر اساس مصوبه دولت،
سازمان راهداری و حملونقل جادهای به صورت
نقدی خسارت آنها را جبران میکند.

وطن امروز

افشاگری رئیس دیوان محاسبات از تخلفات عدیده مدیران بانک مرکزی

انفصال ازخدمت سیف  6ماه قبل از برکناری!

گ�روه اقتص�ادی :ولیاهلل س��یف
همچنان خبرس��از اس��ت؛ هیات
مستش��اری و دادس��تان دی��وان
محاسبات کش��ور در بهمن سال
گذشته رای به انفصال رئیسکل
بان��ک مرکزی و معاونان وی داده
بود اما دولت  6م��اه در برابر این
حک��م مقاومت کرد .ب��ه گزارش
«وطنام��روز» ،ع��ادلآذر ،رئیس
دی��وان محاس��بات کش��ور در
گفتوگ��وی وی��ژه خب��ری پرده
از واقعیت��ی برداش��ت که نش��ان
میده��د مدیری��ت بانک مرکزی
در زم��ان ولیاهلل س��یف تخلفات
گس��تردهای مرتکب ش��ده و این
تخلف��ات همزم��ان ب��ا عملکرد
ضعیف دولت در حوزه ارزی بوده
اس��ت .طبق اظهارات ع��ادلآذر،
به عل��ت تخلفات مدی��ران بانک
مرکزی رای به انفصال از خدمت
آنه��ا داده ش��د اما با وجود ای��ن رای و انتقادات
فراوان به عملکرد بانک مرکزی ،روحانی چندین
م��اه صبر کرد ت��ا پایان حکم ولیاهلل س��یف فرا
برس��د .به عبارت بهتر صبر ک��ردن دولت برای
برکناری سیف به نوعی لجبازی مقابل منتقدان
و کارشناس��ان و مهمت��ر از هم��ه رای هی��ات
مستش��اری و دادس��تان دیوان محاسبات کشور
تعبیر میش��ود .روحانی عمال نش��ان داد حتی
اجرای احکام قضایی مربوط به دولت در اولویت
دولت نیس��ت .نکته دیگر اینک��ه در حال حاضر
اصرار روحانی برای بازگش��ت س��یف به دولت با
وجود احراز تخلف��ات بانک مرکزی در زمان وی
شبههبرانگیزتر ش��ده است .روحانی مدتی پیش
حکم مش��اوره پولی و بانکی ریاستجمهوری را
به س��یف داد تا خداحافظ��ی وی از کابینه فقط
چند هفته طول بکش��د .بازگشت سیف آن هم
به عنوان مش��اور رئیسجمهور انتقادات زیادی
را برانگیخت و حاال این پرس��ش مطرح میشود
که چرا روحانی حاضر ش��ده برای ولیاهلل سیف
ای��ن همه هزینه بدهد و ب��ا وجود حکم قضایی،
انتق��ادات فراوان موافق��ان و مخالفان و عملکرد
پرانتق��اد وی در بانک مرک��زی همچنان حامی
س��یف محس��وب میش��ود .نکته دیگ��ر زمان
انتش��ار این خبر یعنی انفصال از خدمت س��یف
 6م��اه قبل از برکناری اس��ت؛ چرا رئیس دیوان
محاس��بات این خبر مهم را تاکنون مخفی کرده
بود .قطعا در زمان رسانهای شدن موضوع انفصال
از خدمت مدیران بانک مرکزی ،فشار رسانهای و
افکار عمومی برای برکناری آنها بیشتر میشد و
حداقل ش��اهد عملکرد افتضاح این مدیریت در
بازار ارز نبودیم .جالب اینکه بحران ارزی از همان

نما
متن گزارش درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
کمیسیون اقتصادی مجلس چند هفته پیش گزارشی منتشر و جزئیات درخواست تحقیق و تفحص  ۱۳محوری
از بانک مرکزی را منتش�ر کرد.در جلس� ه کمیسیون اقتصادی ،نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص از سیف
رئیسکل سابق بانک مرکزی را مطرح کردند و پس از استماع نظرات طرفین ،طرح تحقیق و تفحص از عملکرد
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در  5سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید:
عدم نظارت صحیح بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخهای
سود غیرمتعارف به سپردهها پرداخت نمایند.
نق�ش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأتمدیره بانکها و مؤسس�ات مالی و
اعتباری که باعث اتالف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
عدم تصمیمگیری درباره عده کثیری از سپردهگذاران که سپردههای آنان در مؤسسات بانکی بالتکلیف مانده
و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شده است.
ع�دم اعمال سیاس�تهای پولی و ع�دم هماهنگی با نظام مال�ی و ارزی موجب خروج س�پردهها از بانکها
علیالخصوص بانکهای دولتی شده است.
عدم رتبهبندی بانکها و مؤسسات اعتباری
تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانکهای خصوصی یا از بانکهای خصوصی به بانک مرکزی
منتقلشدهاند؟
بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز
نحوه صدور مجوز برای بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،لیزینگها و صرافیها و نظارت بر آنها
نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانکهای عامل از سال  1380تاکنون
اقدامات بانک مرکزی برای نظامبخشی به فرآیند نظارت بر حسابها ،نظارت بر اطالعات هویتی اشخاص و...
دالیل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب
جهت استحضار تقدیم میگردد.

زمان حکم دادس��تان دیوان محاس��بات افزایش
پیدا کرد و دولت و کش��ور وارد چالش بیسابقه
ارزی شدند که تبعات آن همچنان برجاست.

■■عادلآذر چه گفت؟

رئی��سکل دی��وان محاس��بات کش��ور در
گفتوگوی ویژه خبری گفت :هیأت مستشاری
و دادس��تان دیوان محاس��بات کش��ور در بهمن
س��ال  ۹۶تخلف��ات بانک مرک��زی را محرز دید

و ب��ر انفصال رئیسکل بان��ک مرکزی و معاونان
ایش��ان رأی داد .عادلآذر با بی��ان اینکه دیوان
محاس��بات نوس��انات ن��رخ ارز و مدیریت منابع
ارزی کش��ور را از آذر پارسال بهطور جدی رصد
میکرد ،گفت :بانک مرکزی گارد خاصی در برابر
نظارته��ای دیوان گرفته بود و به ما اطالعات و
دسترس��یهای الزم را نمیداد .وی اعالم کرد :با
توجه به بررس��یها هیأت مستشاری و دادستان

دیوان محاسبات کشور در بهمن
سال  96تخلفات بانک مرکزی را
محرز دید و بر انفصال رئیسکل
بان��ک مرکزی و معاونان ایش��ان
رأی داد .س��ال  22 ،96میلی��ارد
دالر ارز مداخلهای به بازار تزریق
ش��د .عادلآذر گف��ت :در ارتباط
با نوس��انات نرخ ارز در س��ال 96
و اوایل س��ال  97س��ه پرونده در
دیوان محاس��بات تش��کیل شده
ک��ه هیأت مستش��اری رأی یکی
از آنها را ص��ادر کرده و  2پرونده
دیگر در دادسرای دیوان در حال
بررسی است .وی با اشاره به اینکه
در تفریغ بودجه سال 6800 ،96
بند تخلف قانونی شناس��ایی شد،
اضافه ک��رد 4944 :بند تخلف در
قالب  1800فق��ره پرونده تخلف
از مرحله حسابرس��ی به دادس��را
ارجاع شد .عادلآذر گفت :از این
تعداد  720پرونده منجر به دادخواس��ت ش��ده
اس��ت که دادستان دیوان آنها را برای هیأتهای
مستشاری ارس��ال کرده است .وی اعالم کرد :از
مجموع پروندههای هیأتهای مستشاری در یک
س��ال و نیم اخیر  1066فقره رأی صادر شده که
بر اساس این آرا 2160 ،نفر از مدیران و کارکنان
دستگاههای اجرایی به انفصال از خدمت ،جبران
ضرر و زیان ،کس��ر حق��وق ،توبیخ کتبی و تذکر
محکوم شدند .رئیس کل دیوان محاسبات کشور
گف��ت :در این مدت  10ه��زار میلیارد تومان در
بخش اقدامات پیش��گیرانه حسابرس��ی و 1362
میلی��ارد توم��ان در مرحله دادس��رایی به خزانه
بازگش��ت .عادلآذر اضافه کرد :سال  96معادل
ریالی  4میلیارد دالر به خزانه بازگشت .با بررسی
پروندههای حقوقهای نجومی  35میلیارد تومان
به بیتالمال برگردانده ش��د .در  3ماه گذش��ته
ی��ک پرونده با موضوع پرداخت حقوق باالی 35
میلیون تومان در دیوان محاس��بات تش��کیل و
بررسی شد .در موضوع پرداختها به نمایندگان
مجل��س تاکن��ون پرداخت غیرقانونی مش��اهده
نشده است.
■■شهردار تهران رفتنی شد

رئی��سکل دی��وان محاس��بات کش��ور
همچنین گفت :ش��هرداران از جمله ش��هردار
تهران مش��مول قانون جدید منع بهکارگیری
بازنشستگان هستند .عادلآذر افزود :بر اساس
قان��ون جدی��د  170تا  200نف��ر از مقامات یا
همترازان آنها باید پستشان را ترک کنند15 .
اس��تاندار کشور هم مشمول این قانون هستند
و باید تا پایان فرصت قانونی مسؤولیتشان را
تحویل دهند.

دالر دوباره به کانال  14هزار تومان وارد شد

جهش دوباره نرخ ارز و سکه
محمد نجارصادقی :دی��روز قیمت دالر در بازار
ارز
آزاد جهش  1000تومانی داش��ت و کانال 14
هزار تومان را رد کرد .قیمت س��که ه��م در اتفاقی باورنکردنی
 330هزار تومان رش��د را تجربه کرد .به گزارش «وطن امروز»،
بازار ارز دیروز مانند روز قبل از آن پرنوسان بود .به نظر میرسد
دوباره بانک مرکزی تس��لط خود را روی قیمت ارز در بازار آزاد
از دس��ت داده اس��ت .دیروز هر دالر آمریکا در ساعات ابتدایی
روز  13300توم��ان و هر یورو  16600تومان معامله میش��د
اما ظرف چند س��اعت روند افزایشی قیمت شروع شد تا اینکه
قیمته��ا در پایان روز بس��یار خارقالعاده بود .بر این اس��اس،
قیم��ت دالر  14100و قیمت یورو  17100تومان در س��اعات
پایانی روز گذشته شد .اما عجیبتر از بازار ارز ،اتفاقاتی بود که
دیروز در بازار طال و سکه رخ داد .قیمت سکه که در بدترین و
پرنوسانترین روزها هم روزانه  300هزار تومان جهش را تجربه
نکرده بود ،دیروز این موضوع را به خود دید .دیروز قیمت سکه
امامی با جهش��ی  330هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به 4
میلیون و  150هزار تومان رس��ید .سکه بهار آزادی هم با 150
هزار تومان افزایش به  3میلیون و  800هزار تومان رسید.
■■صرافیها چند میفروختند؟

عمر فعالیت صرافیها در بازار آزاد هنوز یک هفته نشده است
اما اخبار جس��ته و گریختهای از نفروختن ارز مسافرتی و ارزی
که باید طبق دس��تورالعمل بانک مرکزی بفروشند ،وجود دارد.
در هر صورت صرافیها هنوز مانند دالالن پراستقبال نیستند و
فروشندگان ترجیح میدهند سراغ فروشندگان غیررسمی بروند.
دی��روز صرافیها قیمت دالر را  ،13900یورو را  ،16200پوند را
 17300و لیر ترکیه را  2600تومان تابلو کرده بودند.
■■تخلف بانک ملی در نرخگذاری ارز

با وجود اینکه صرافی بانک ملی در میدان فردوس��ی قیمت
ارزهای خود را همواره بین  2الی  3هزار تومان کمتر از دالالن
و صرافان تابلو میکرد اما رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی این بانک را مخل در روند کاهش قیمت ارز
اعالم کرده اس��ت .محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت
دالر بای��د حدود ۷هزار تومان باش��د ،گفت :هفته گذش��ته با
ن��زول قیمت دالر ،بانک ملی با ص��دور اطالعیهای و اعالم نرخ
خرید ،س��رعت کاهش قیمت را کند کرد .این تصمیم مخالف

سیاس��تهای ارزی و تخلف محسوب میشود .وی درباره روند
کاهش قیمت دالر ،گفت :محاسبه کارشناسی ارزش رابطه ریال
و دالر بر اس��اس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی بیانگر این
اس��ت که ن��رخ دالر در بازار آزاد باید ح��دود  50درصد از نرخ
ارز ترجیحی باالتر ش��ود .رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
شورای اس�لامی با بیان اینکه براساس محاسبات نرخ دالر در
ب��ازار باید حدود 7هزار تومان باش��د ،ادامه داد :زمانی که روند
کاهش��ی قیمت دالر در روزهای گذش��ته آغاز شد ،بانک ملی
متاس��فانه با تعیین نرخ حدود 11ه��زار تومانی برای هر دالر،
مانع منطقی ش��دن قیمت دالر شد .پورابراهیمی تصریح کرد:
در هر صورت بانک ملی با تعیین نرخ ارز در شرایطی که قیمت
دالر کاهشی بود تخلف و شیطنت انجام داده که قابل پیگیری
است .وی تصریح کرد :برخی عوامل مایل به کاهش قیمت دالر
و منطقی ش��دن نرخ ارز نیستند که بخشی از موضوع به نظام
بانک��ی ارتباط دارد که نقش کارگزاری ایفا میکند ،البته عالوه
بر بانکها برخیها نیز مایل به کاهش قیمت ارز نیستند .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد :در هر
صورت قیمت ارز باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود و نرخ
ارز در بازار واقعی شود.
■■مراقب سکههای تقلبی باشید

رئی��س اتحادی��ه طال و جواه��ر ته��ران از افزایش معامالت
س��رپایی و عرضه س��که و برخی مصنوعات تقلبی طال در بازار
خبر داد و گفت :اتحادیه به دنبال آن اس��ت تا دس��ت دالالن را
از بازار س��که و طال کوتاه کند .آی��ت محمدولی در گفتوگو با
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به برخی اخبار
منتشر شده مبنی بر ورود دالالن ارز به بازار داللی سکه و طال
گفت :در چند وقت اخیر بازار ارز ش��اهد تغییر و تحوالتی بود و
بر همین اساس نیز برخی دالالن که در بازار ارز فعالیت داشتند
حاال در بازار س��که نسبت به معامالت س��رپایی اقدام میکنند
که ریس��ک بس��یار زیادی دارد و همین مس��اله نیز باعث شده
تعدادی سکه تقلبی وارد بازار شود ،البته اتحادیه این موضوع را
تایید نمیکند اما با توجه به خبرهای منتش��ر شده از مسؤوالن
نظارتی ،بهتر است مردم مراقب سکهها و انواع مصنوعات تقلبی
باش��ند .به مردم پیش��نهاد میکنیم صرفا سکه و طالی خود را
از فروش��گاههای س��که و طالی معتبر و دارای مجوز از اتحادیه
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خودرو

قیمت پراید
به زیر  ۳۰میلیون تومان رسید

در ادام��ه کاهش قیمت خ��ودرو در روزهای
اخی��ر ،قیمتها در بازار خودرو دیروز نیز کاهش
یافت بهگونهای که پس از ماهها قیمت پراید ۱۳۱
به زیر  ۳۰میلیون تومان رسید .سعید موتمنی،
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ،نمایشگاهداران
و فروش��ندگان خودروی ته��ران در گفتوگو با
ایس��نا اظهار داش��ت :قیمت خودروهای داخلی
بی��ن  ۲تا  ۴میلیون تومان کاهش یافته اس��ت.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت پراید  ۱۳۱از حدود ۳۱
میلیون تومان به  ۲۹میلیون تومان رسیده است،
خاطرنش��ان کرد :قیمت پراید  ۱۱۱از حدود ۳۵
میلیون تومان به  ۳۴میلیون تومان و قیمت پژو
 ۴۰۵نیز از حدود  ۵۱میلیون تومان به ۴۹میلیون
تومان کاهش یافته اس��ت .وی ادامه داد :در یک
هفته اخی��ر قیمت خودروه��ای مونتاژی تولید
داخ��ل همچون  ۲۰۰۸نیز به طور میانگین بین
 ۱۰تا  ۳۰میلیون تومان کاهش یافته است .وی
دلیل کاهش قیمت خ��ودرو را افزایش عرضه از
سوی فروشندگان دانست .موتمنی تصریح کرد:
اگر روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد باز هم
شاهد کاهش قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود.
در همین حال ،رئیس هیات تحقیق و تفحص از
خودروسازان در مجلس نهم گفت :شائبه وامدار
بودن برخی نمایندگان به خودروس��ازان جدی
اس��ت .علی علیلو در گفتوگو با الف با اشاره به
اینکه مش��کل اصلی صنعت خودروی کش��ور،
قیمتگذاری نیس��ت ،بلکه انحصار ،تصدیگری
و مدیریت دولتی در صنعت خودرو است ،افزود:
اسناد و مدارک نش��ان میدهد رانتهای زیادی
در این زمینه ایجاد ش��ده که متاس��فانه برخی
نمایندگان هم از این وضعیت حمایت میکنند.
وی تصریح کرد :متاس��فانه برخ��ی نمایندگان
مجلس ناخواسته از مدیریت و انحصار دولتی در
صنعت خودرو حمایت میکنند.
بانک

همتی :ریسک خرید دالر باالست

رئیسکل بانک مرکزی به مردم قول داد که
هی��چ محدودیتی برای تأمی��ن دارو و تجهیزات
پزشکی کش��ور وجود ندارد .به گزارش تسنیم،
عبدالناص��ر همتی در حاش��یه جلس��ه س��تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران
گفت :برای ما بحث دارو و تجهیزات پزش��کی از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و میخواهیم
این اطمینان را به مردم بدهیم که بانک مرکزی
تمامقد حمایت میکند ،طوری که از اول س��ال
تاکنون حدود  3میلی��ارد دالر برای واردات دارو،
مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کردیم
که بخش��ی در بودج��ه وزارت بهداش��ت بوده و
بخش��ی هم از طری��ق زیرمجموعههای مرتبط
با وزارت بهداشت تأمین ش��ده است .وی اضافه
کرد :حتی مبالغ کالن معادل چند صد میلیون
دالر را بهصورت آماده در اختیار وزارت بهداشت
گذاشتیم تا هر لحظه که احساس نیاز کند بتواند
خری��دش را انجام دهد .همتی درب��اره بازار ارز و
سکه گفت :بازار ارز و سکه محصول خوبی برای
س��رمایهگذاری نیس��ت ،زیرا ریسکش باالست،
بنابراین درخواس��ت ما این است که مردم برای
سرمایهگذاری خود به محصوالت و ابزارهای دیگر
سرمایهگذاری توجه کنند.
تجارت

ثبتسفارش کاال استانی شد

تهیه کنند تا در صورت وجود هرگونه مش��کلی بتوانند موضوع
تخل��ف را از اتحادیه طال و جواهر پیگیری کنند .رئیس اتحادیه
ط�لا و جواهر تهران با بیان اینکه ن��گاه دولت برای بازار طال و
ارز ایج��اد ثبات میکند ،گفت :در حال حاضر دولت و نهادهای
ذیرب��ط در حوزه ط�لا و ارز به دنبال ایجاد ثبات و پیگیر روند
نزولی قیمتها تا رس��یدن به قیمت واقعی هستند که در چند
روز گذشته مشهود بوده و در همین راستا اتحادیه طال و جواهر
در حال مدیریت و هماهنگی با س��ایر نهادها به منظور کنترل
بازار طالست.
■■ www.tgju.orgمتعلق به اتحادیه نیست

رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران در گفتوگو با «وطن
امروز» ،درباره سایت منتسب به این اتحادیه که هر روز اقدام به
انتشار قیمت طال و ارز میکند ،گفت :این سایت هیچ ارتباطی
با اتحادیه ندارد و حتی اتحادیه از آن ش��کایت کرده است .وی
درباره چگونگی قیمتدهی به فروشندگان طال و سکه با توجه
به عدم نرخدهی س��ایت معتبر از سوی اتحادیه ،گفت :اتحادیه
ایجاد س��ایت و فعالیت مجاز در فض��ای مجازی و اعالم نرخ را
در دس��تور کار ق��رار داده و تا ماه آینده ای��ن خأل رفع خواهد
ش��د؛ هماکنون اعالم نرخ سکه به صورت سنتی و تلفنی انجام
میشود که بزودی به روش آنالین اعالم خواهد شد.

براس��اس دس��تور وزی��ر صنع��ت ،معدن و
تجارت از این پس درخواس��تهای ثبتسفارش
کااله��ای وارداتی واحدهای تولی��دی و تجاری
در اس��تانها بررسی میشود .به گزارش تسنیم،
محم��د ش��ریعتمداری ب��ا ارس��ال نام��های به
روس��ای س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها ش��رایط جدید بررسی درخواستهای
ثبتسفارش واردات واحدهای تولیدی و تجاری
را ابالغ ک��رد .در این ابالغیه آمده اس��ت« :نظر
به لزوم حفظ انس��جام مس��ؤولیتهای محوله
به رؤسای س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت در
استانهای کشور در راستای بهبود اجرای هرچه
مطل��وب فرآیندهای خدماترس��انی به فعاالن
بخش خصوص��ی و س��اماندهی و مدیریت بازار
ارز ،ضمن ابالغ دس��تورالعمل چگونگی بررسی
درخواس��تهای ثبتسفارش واحدهای تولیدی
و تجاری اس��تانها گروههای کاالیی دو و س��ه،
مسؤولیت بررس��ی درخواستهای ثبتسفارش
واحدهای تولیدی و تجاری به آن اس��تان واگذار
میش��ود .از س��وی دیگر وزیر صنعت ،معدن و
تج��ارت صادرات س��یبزمینی ،خ��وراک دام و
طی��ور و رب گوجهفرنگی را ممن��وع اعالم کرد.
شریعتمداری در نامهای به فرود عسگری ،رئیس
گمرک ص��ادرات این چند محصول را از 20مهر
 1397ممنوع اعالم کرد.

