هر بامداد در سراسر ایران

ایراد شورای نگهبان به بودجه به قوت خود باقی است
سخنگوي شوراي نگهبان نظر اين شورا را درخصوص بودجه سال  1397کل
کشور اعالم کرد.کدخدايي در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما گفت :پس از
بررسي اصالحات انجام شده در مجلس شوراي اسالمي ،نظر نهايي شوراي
نگهبان بدين شرح اعالم شد:با توجه به اينکه در بند الحاقي  2تبصره 11
اصالحي به عمل نيامده است ،ايراد سابق اين شورا کماکان به قوت خود
باقي است.

در پی انتشــار گزارشــی تحت عنوان
«حواشــی عجیب در صندوق ضمانت
صــادرات» در روزنامه آفتاب یزد روابط
عمومــی صنــدوق ضمانت صــادرات
جوابیهای به روزنامه ارسال کرد که متن
آن به شرح ذیل است:
در روزنامه آفتاب یزد یکشنبه  20اسفند
 ،1396در صفحات اول روزنامه اصلی و
آفتاب اقتصادی ،مطالبی علیه صندوق
ضمانت صادرات ایران انتشــار یافته که
از نمونههای بارز تهمت ،تخریب و افترا
اســت .لذا وفق قانــون مطبوعات برای
تنویر افکار ذینفعان محترم این صندوق
خصوصا صادرکنندگان عزیز کشــور که
در صــف مقدم جنگ اقتصادی شــکل
گرفته علیه کشورمان هستند و تعاملی
بســیار نزدیک با این صندوق دارند ،در
همان صفحــات و به همــان کیفیت،
جوابیه ذیل درج گردد:
 -1مطالب عنوان شده در این شماره از
روزنامه نمیتواند ناشی از عدم اطالع آن
رسانه محترم باشد چرا که تنها حدود 4
ماه قبل در شماره  5032روز شنبه 13
آبــان  1396در یک گزارش اختصاصی
تمام صفحه ،وضعیت و شــرایط واقعی
این صندوق ترســیم شــده است .برای
یــادآوری بــه جنابعالــی و تنویر افکار
عمومی ،بخشی از مقدمه گزارش مذکور
ذیال ارائه میگــردد« :صندوق ضمانت
صادرات ایــران در ســاختمانی جمع
و جور (در مقایســه با دیگــر نهادهای
عریــض و طویــل دولتــی) در نهایت
شگفتی زیر دویســت نفر کارمند دارد،
این موضوع با توجه به بیالن کاری قابل
توجه و حجم کاری مفید میتواند برای
هر خبرنگار اقتصادی جالب توجه باشد.
ســیدعلی ،رئیس این صندوق که مرد
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جوابیه صندوق ضمانت صادرات

کارکشــتهای در نظام بانکی است پیش
از این معاون ارزی بانک مرکزی بوده و
با صادرکنندگان و موضوع صادرات آشنا
است و شاید همین موضوع در عملکرد
این نهاد موثر بوده است».
 -2با توجه به اینکه آن روزنامه محترم،
 4ماه قبل ،گــزارش دقیقی از عملکرد
صندوق ارائه داده است ،به نظر میرسد
گزارش منتشره روز گذشته ،با اطالعات
کذب و گمراه کننده صرفا با هدف فشار
بر مدیریت صندوق ،تخریب وجهه و زیر
سؤال بردن دستاوردهای این مجموعه
در شــرایط دشــوار اقتصادی داخلی و
بینالمللی ،صورت گرفته باشد .با توجه
به انتظاراتی که از یک رســانه بهعنوان
بازگو کننــده حقایق و مبارزه کنندگان
با فســاد میرود ،همراهــی آن روزنامه
محترم با چنین خطی ،سؤاالت بسیاری
در ذهــن مخاطبان القا میکند و اعتبار
آن روزنامه را خدشهدار خواهد ساخت.
حال بــه تعــدادی از موارد نادرســت
مطروحه در گزارش دیروز میپردازیم:
 -3آن روزنامه در این گزارش ،عملکرد
صندوق را ضعیف ترســیم کرده و نقش
آن را برای توســعه صادرات ،ناچیز القا
نموده اســت .اگرچه پاســخ این بخش
به طــور کامل توســط خــود روزنامه
آفتاب یزد در شــماره  13آبان ماه سال
جاری ،داده شده است ،لیکن به اجمال
گوشــهای از عملکرد این صندوق ارائه
میگــردد .در اولیــن دوره حضور آقای

ســیدعلی بهعنوان مدیرعامل صندوق
حجم پوششهای این صندوق از حدود
 70میلیون دالر در ســال  1384با 46
برابــر افزایش به  3میلیارد و دویســت
میلیون دالر در ســال  1388رســید.
همچنیــن در دوره دوم حضور ایشــان
در صنــدوق ،حجم پوشــش از حدود
 700میلیــون دالر در ســال  1393به
 1میلیارد و هشــتصد میلیون دالر در
ســال جاری رســیده و بیش از %160

رشد نشــان میدهد .با توجه به اینکه
در کشور ما ،مقیاس رشد  %10در سال
یک موفقیت محسوب میشود ،ارزیابی
موفقیــت عملکرد و نقــش صندوق در
توســعه صادرات به مخاطبین روزنامه
سپرده میشود.
 -4در گزارش  20اســفند ،عقد قرارداد
اتکایی توسط صندوق ضمانت صادرات
ایران با یکــی از معتبرترین بیمه گران
اتکایی جهــان را «وعدههــای بزرگ»

ایرالین جدید کارون رکورددار تاخیرهای پروازی

ســخنگوی دولت گفت :دولت تا  ۲۱اسفند امسال  ۳۳هزار و
 ۴۵۴میلیــارد تومان به طرحهای عمرانــی اختصاص داده که
این رقم نســبت به مدت مشابه ســال گذشته  ۷۹درصد رشد
داشته است.محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود در جمع
خبرنگاران افزود :دولت در سال جاري براي تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي و دستيابي به رشد اقتصادي دو مسير جداگانه را طي
کرده اســت.وي ادامه داد :مســير اول توجه ويژه و فعال کردن
واحدهــاي توليدي بخش خصوصي از طريق منابع نظام بانکي
و مســير دوم اتمام و بهره برداري طرح هاي عمراني دولتي و با
استفاده از خزانه دولت است.
امسال کسری بودجه نداريم

سخنگوي دولت گفت :برخي رسانه ها از کسري بودجه دولت

قابل توجه این است که شرکت هواپیمایی آسمان که در ماههای
گذشته معموال صدرنشین تاخیرهای پروازی بوده ،در این ماه با
بهبود عملکرد خود از صف ایرالینهای با درصد تاخیر باال خارج
شده است.از نظر تعداد پروازهای انجام شده اما همچنان شرکت
هواپیمایی آسمان بیشترین فعالیت را داشته و در ماه گذشته
 ۹۸۳پرواز را در فرودگاه مهرآباد به ثبت رسانده است .پس از آن
ســه شــرکت هواپیمایی ایرانایر ،زاگرس و ماهان با فاصلهای
اندک در رتبههــای بعدی فعالترین ایرالینها قــرار دارند و
پس از آن نیز آتا ،کیشایر و قشمایر قرار دارند.در بین ایرالینهای
با کمترین میزان فعالیت نیز شــرکت هواپیمایی معراج با ۵۵
پرواز قرار گرفته اســت.از نظر تعداد پروازهای به موقع شرکت
هواپیمایی آســمان با  ۴۵۲پرواز بهترین عملکرد را داشــته و
پس از آن شرکتهای ماهان ،ایرانایر ،زاگرس و کیشایر قرار دارند.
با توجه به گسترده بودن فعالیتهای شرکت آسمان این شرکت
از نظر تعداد پروازهای تاخیردار نیز در صدر جدول قرار داشته
و پس از آن شــرکتهای زاگرس ،ایرانایــر و ماهان قرار دارد.
شرکت معراج با  ۱۶پرواز تاخیردار که معادل  ۲۹درصد از کل
عملیات این شرکت است ،بهترین ایرالین از نظر تاخیر پروازی
بوده و پس از آن شرکتهای ساها ،ایران ایرتور و ماهان کمترین
میزان تاخیرهای پروازی را به خود اختصاص دادهاند.

آژانسهای مسافرتی زیر ذرهبین

ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها به عنوان بخشی از
ســتاد تنظیم بازار شب عید فعالیت میکنند که در این میان
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از تدابیر
اندیشــیده شــده برای صدور حکم متخلفان بازار ایام عید در
محل وقوع تخلف خبر داد.یداهلل صادقی در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای نظارت بر بازار شب عید
گفت :امسال استانداری رئیس ستاد تنظیم بازار بوده و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران نیز به همراه وزارت جهاد
کشاورزی و دیگر دســتگاههایی که به نوعی در بازار و تنظیم
بازار دست دارند ،به عنوان عضو این ستاد فعالیت خواهند کرد.
وی ادامــه داد :هماهنگیهای الزم برای تامین کاال و برگزاری
نمایشــگاه های نوروزی انجام شده است که بر این اساس پنج
نمایشــگاه در تهران و  ۱۵نمایشگاه استان تهران برگزار شده
است که این نمایشگاه ها کاالهای مورد نیاز مردم را با تخفیف
 ۱۵درصدی نسبت به بازار عرضه میکنند.صادقی در ادامه با
اشاره به تشکیل ستاد ســفرهای نوروزی اظهار کرد :در ستاد
سفرهای نوروزی نیز کمیتههای مختلفی تشکیل شده که یکی
از کمیتههای این مجموعه ،کمیته نظارت بر خدمات مسافرتی
است؛ به گونهای که در آن کلیه خدماتی که توسط شرکت های
دولتی ،تعاونی و خصوصی ارائه می شــود توســط بازرســان

اختصاص  ۳۳هزار و  ۴۵۴میلیارد تومان به طرحهای عمرانی
در ســال جاري ســخن مي گويند اما ما امسال کسري بودجه
نداريم.محمدباقر نوبخت افزود :معموالً در بودجه يک رقمي از
منابع پيش بيني مي شود اما ممکن است اين رقم کامل تحقق
پيدا نکند و ما در صورتي که اين منابع کامل تحقق پيدا نکند
مصارف مــان را به اندازه منابع مي رســانيم و به همين دليل
کســري بودجه نداريم.وي ادامه داد :در صورتي که دولت دچار
کسري بودجه باشد از طريق استقراض از بانک مرکزي مي تواند
جبــران کند و در صورتي که منابع مان کامل تحقق پيدا نکند
مصارف را به اندازه منابع مي رسانيم.

سهم باالیی در تولید خودرو های تجاری خواهیم داشت

ســایپا به عنوان هســته اصلی طرح جایگزینی خودروهای
فرســوده تجاری ،این گروه اهداف دولــت و وزارت صنعت را
در زمینه اجرای طرح نوســازی نــاوگان حمل و نقل تجاری
به دقت اجــرا خواهد کــرد.وی در ادامه
به دســتاوردهای گروه سایپا در سال 96
اشاره کرد و گفت « :افزایش تولید خودرو
به صورت روزانه و هفتگی ،شکستن رکورد
تولید پنج ساله در دی ماه امسال ،توسعه
کســب و کار در گروه و بهــره برداری از
ظرفیت قطعه سازان و پیگیری مذاکره با
شرکت رنو جهت جایگزینی خودرو پراید
از جمله دســتاوردهای سال جاری است.
تولید خودروی برقی ،ارتقای سطح کیفی محصوالت ،افزایش
پاســخ گویی به تعهدات مشتریان و برنامه ریزی برای توسعه
از دیگــر دســتاوردهای این گروه در ســال جــاری عنوان
شد.مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا همچنین وعده داد
کــه این گروه قصد دارد در ســال آینده عنــوان بزرگ ترین
خودروساز خاورمیانه را از آن خود کند.

کنتــرل خواهد شــد .از جمله واحدهای مدنظــر ،واحدهای
حمل و نقل و آژانس های مسافرتی فروشنده بلیت قطار ،هواپیما و
اتوبوس است.وی افزود :گشــتهای مشترکی نیز همراه اداره
کل تعزیرات حکومتی ترتیب داده شده که دستگاههایی مانند
سازمان استاندارد ،دانشگاه علوم پزشکی و امثال اینها در طرح
مشارکت خواهند کرد و نسبت به کنترل کاال و عرضه خدمات
اقدام میکنند.رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران در ادامه با اشاره به نحوه عملکرد تعزیرات حکومتی در
گشتهای نوروز بیان کرد :ترتیب داده شده است که تخلفات
ناهنجاری که توســط گشتهای مشترک دیده میشود درجا
رسیدگی و حکم آن در محل تخلف توسط تعزیرات حکومتی
صادر شــود.وی درباره نحوه عرضه میوه شــب عید نیز گفت:
بخشــی از بازار مربوط به آماده سازی و عرضه میوه شب عید
است که تا مرحله تامین و دپو در انبارهای عمده فروشی شهر
بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی است و حمل و نقل از محل
انبارها تا محل عرضه به واحدهای صنفی برمیگردد که تحت
پوشش ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران انجام
خواهد شــد و از طریق غرفههای میوه و تره بار شهر تهران و
شهرستانهای استان تهران توزیع خواهد شد .البته این سازمان
وظیفه نظارت بر قیمت ها را نیز بر عهده دارد.

همه مقامات زیر ده میلیون تومان می گیرند

نوبخت خبر داد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم تحویل  200دستگاه خودرو تجاری:

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برنامه سال آینده این گروه
را جایگزینی هشت هزار خودرو تجاری کشنده و باری عنوان
کرد.به گزارش سایپا نیوز؛محسن جهرودی در مراسم تحویل
 200دستگاه خودرو تجاری که باحضور
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت ،رئیس
سازمان اســتاندارد و جمعی از مدیران
و معاونــان وزارت صنعــت و مدیــران
گروه سایپا برگزار شــد ،اعالم کرد که
گروه ســایپا با مشــارکت شرکت های
ســایپادیزل و زامیــاد  25درصــد از
ســهم نوسازی ناوگان کشــنده و باری
کشور را به خود اختصاص داده و قصد
دارد ســال آینده با جایگزینی هشت هزار دستگاه خودرو در
این حوزه ،سهم خود را افزایش دهد.به گفته مدیرعامل گروه
خودروسازی سایپا ،با برنامه ریزی های وزارت صنعت ،معدن
و تجارت برنامه فروش شــرکت سایپادیزل منتفی شده و این
شرکت همچنان زیرمجموعه گروه ســایپا باقی خواهد ماند.
جهــرودی همچنین اعالم کرد که با توجــه به انتخاب گروه

تعبیــر کرده و صحت آن را زیر ســوال
بردهاید .یکی از افتخارات این صندوق و
دستاوردهای برجام برای این مجموعه،
مذاکرات موفق اتکایی با کنسرســیومی
از بزرگتریــن اتکایی گــران جهان به
شــمار میرود کــه قــرارداد آن نهایی
شــده و حداکثر ظرف هفتــه آینده به
امضا خواهد رســید .زیر ســوال بردن
دســتاوردهای واقعی صنــدوق که به
سختی و با مذاکرات کارشناسی طوالنی
با متبحرترین شرکتهای بیمه اتکایی
جهان به دست آمده است ،نشانی دیگر
از خط تخریب هدفمنــد این مجموعه
اســت .مورد کذب دیگر خبر ساختگی
اقامت طوالنیمدت مدیرعامل صندوق
در پاریــس بــرای مذاکــرات مذکور با
مونیخ ری اشاره شده که کامال تکذیب
میگــردد .بدیهی اســت مقر شــرکت
مذکور در مونیخ واقع است و مسئولین
صندوق مذاکــرات را نه در پاریس و نه
در مونیخ بلکه با دعوت از کارشناســان
شــرکتهای فوق طی چندین دوره از
مذاکرات در تهران برگزار کرده اند.
 -5بــا توجه بــه اینکه بــازار عراق و
افغانســتان بهعنــوان مقاصــد اصلی
صــادرات غیرنفتی از اولویتهای اصلی
حمایــت صنــدوق ضمانت صــادرات
ایران قــرار دارد ،تاســیس دفتر برای
اعتبارسنجی خریداران عراقی و افغانی
در دستور کار قرار دارد ،که این موضوع
هم تحت عنوان «تاســیس اولین شعبه

خارجی» دستاویز تخریب صندوق قرار
گرفته است.
 -6در نهایت ابتکار صندوق برای پوشش
ریسک کاهش نوسانات نرخ ارز با عنوان
«وعده عجیب» زیرسوال قرار گرفته که
اگرچه تاکنون تقاضای پوشش چندانی
برای این محصول دریافت نشده است،
لیکن نشان از توجه صندوق به نیازهای
روز صادرکنندگان کشور دارد .با توجه
به نگرانی عنوان شده توسط آن روزنامه
در خصوص خسارات پرداختی صندوق
و دعــوت از نهادهــای نظارتــی برای
بررسی خسارات پرداختی ،خاطرنشان
میسازد سازمان بازرســی کل کشور،
دیوان محاســبات و سازمان حسابرسی
به صورت مــداوم ،عملکرد این صندوق
را تحت نظر داشــته و در صورت وقوع
هر گونه خطا ،مراتب را به اطالع مجمع
عمومی صندوق میرساند .بر این اساس
زیرســوال بردن عملکــرد صندوق که
ظرف دو سال گذشــته گزارشات مالی
آن بدون شــرط به طور کامل ،به تایید
رسیده است ،تشویش اذهان عمومی و
انحراف افکار عمومی به شمار میرود.
 -7ادغــام صندوق ضمانــت صادرات
ایران و بانک توســعه صــادرات ایران،
یــک موضوع کامال کارشناســی بوده و
در مجموعههای مربوطه درحال بررسی
میباشد و در صورت نتیجه بخش بودن
مطالعات مذکور به وقوع خواهد پیوست.
لیکن طرح موضوع عدم کارایی صندوق
و انحالل آن بــا ارائه اطالعات مغلوط و
نادرست و رســیدن به توجیه تاسیس
اگزیــم بانک ،محلی از اعراب نداشــته
و تاثیــری بر نگاه کارشناســان نخواهد
گذاشت.

تشدید برخورد با متخلفان بازار عید

آمار تاخیرهای پروازی بهمن اعالم شد

سازمان هواپیمایی کشوری آمار عملکرد ایرالینها در بهمنماه
ســال  ۱۳۹۶در فرودگاه مهرآباد تهران را اعالم کرد.به گزارش
ایسنا ،براســاس این آمارها شرکت هواپیمایی کارون که برای
نخستینبار آمار عملکردش از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
رســما ثبت شده ،بیشــترین تاخیر را در طول یک ماه داشته
است.این شرکت هواپیمایی در بهمنماه  ۱۷۹پرواز داشته که از
این تعداد  ۱۲۴پرواز معادل  ۶۹درصد با تاخیر همراه بودند تا
این ایرالین بیشترین رصد تاخیر را در قیاس با دیگر شرکتها
داشته باشد.پس از آن شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام ۴۲۰
پــرواز معادل  ۶۱درصد از کل عملکرد دومین ایرالین پرتاخیر
بوده و پس از آن شــرکتهای هواپیمایی ایرانایر و قشــمایر
با  ، ۵۹آتاایر با  ۵۸و کاســپین با  ۵۵درصد قرار داشتند.نکته

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت یکی از خودروهای داخلی
 ۸۵استاندارد جدید را پاس کرده است که در روزهای آینده نام آن اعالم
خواهد شد.به گزارش ایسنا ،نیره پیروزبخت با بیان اینکه در سالهای اخیر
تعداد استانداردهای اجباری صنعت خودرو به  ۵۵مورد رسید ،خاطرنشان کرد:
با این حال باز هم با این موضوع مواجه شدیم که مردم همچنان نارضایتی
خود را از خودرو اعالم میکنند.

سخنگوی دولت گفت :حقوق همه دستگاه ها از  15اسفند آغاز
و تا دیروز پرداخت شــد.نوبخت افزود :امروز از خزانه پرسیدم و
پاســخ دادند که پرداخت ها به دستگاه ها انجام شده است در
عین حال اگر دستگاهی ابهامی دارد می تواند از طریق سازمان
برنامه و بودجه مطالبات احتمالی را پیگیری کند.وی همچنین
گفت :خزانــه اعالم کرد حقوق نیروهای مســلح هم پرداخت
شــده است.ســخنگوی دولت در عین حال خاطرنشــان کرد:
حق التدریســی های آموزش و پرورش هم مزایای خود را طی
چند روز آینده دریافت خواهند کرد.

سخنگوی دولت گفت :همه مقامات کشور زیر ده میلیون تومان
حقوق می گیرند.نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد احمد
توکلی در فضای مجازی از منتشر نشدن میزان حقوق مسئوالن
افــزود :دولت و شــخص آقــای روحانــی به شــدت تاکید بر
شفاف سازی دارد و این موضوع را پیگیری می کند.وی ادامه داد :البته
دســتگاه های نظارتی به صورت ریز میزان حقوق همه مقامات و
مسئوالن را می دانند و سال بعد نیز افزایشی برای حقوق مقامات
در نظر گرفته نشده است.سخنگوي دولت گفت :براي ساماندهي
موسسات اعتباري غير مجاز  20هزار ميليارد تومان هزينه کرديم
ولي اميدواريم منافع آن براي مردم آنقدر زياد باشد که هزينه ها را
جبران کند.نوبخت افزود :يکي از اقداماتي که بانک مرکزي در جهت
انجام آن قدم برداشت ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز بود.

موسوی الرگانی مطرح کرد

خرید و فروش نوبت در صرافی ها

عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیگفت:درصدکمی
به خارج از کشور سفر می کنند بنابراین نیاز به بخشنامه ها و ایجاد
رانت برای دیگران نیست .سیدناصر موسوی الرگانی در گفتوگو با
خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به مدیریت بازار ارز در روزهای اخیر و
صدور بخشنامه ها از سوی بانک مرکزی ،اظهار داشت :بانک مرکزی
برای ساماندهی بازار ارز طرح هایی چون فروش اوراق مشارکت در
بانک ها با سود  20درصد یا ایجاد محدودیت و افزایش کنترل برای
فروش ارز مسافرتی را ارائه داده است اما این طرح ها و بخشنامه ها
در مقطع کوتاهی نتیجه بخش است.عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بانک مرکزی با این بخشنامه ها
نمی تواند جلوی نابســامانی های بازار ارز را بگیرد ،بیان داشت:
تنها راهی که می توان وضعیت متالطم بازار ارز در چند ماه اخیر
را ســر و سامان داد تک نرخی کردن نرخ ارز است .نماینده مردم
فالورجان در مجلس دهم شــورای اسالمی با اشاره به وضعیت
قیمــت ارز در بازار گفت :در حال حاضر ارز در بازار ســه نرخی
و بــه روایتی  5یا  6نرخی عرضه می شــود ،چنین فضایی قطعا
رانت خواری و دالل بازی در بازار را افزایش می دهد.وی با بیان اینکه
حواشــی در بازار ارز وجوددارد ،عنوان کرد :عده ای که نیاز به ارز

ندارند در صف صرافی ها حضور می یابند ،ارز را خریداری می کنند
تا به متقاضیان اصلی با قیمتی باالتر بفروشند ،حتی شاهد هستیم
که نوبت صف صرافی ها و بانک ها خرید و فروش می شــود.این
نماینده مجلس تاکید کرد :شاید با صدور بخشنامه هایی از سوی
بانک مرکزی از یک طریق کار ســامان یافته اما باعث بروز ایراد و
اشکال در بخش های دیگر شده است ،با روش بخشنامه ای بانک
مرکزی نهایت یک تا دو ماه بازار ســامان می یابد اما مجدد دچار
مشکل می شود .موسوی الرگانی  ،به راه حل ساماندهی بازار ارز
اشاره کرد و گفت :باید وزیر اقتصاد ،رئیس بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار نشستی برگزار و برای تک نرخی شدن ارز در کشور
برنامه ریزی کنند.وی ادامه داد :با تک نرخی شدن ارز ،دیگر افراد
می دانند قیمت ارز در طول  12ماه سال تغییر نمی کند بنابراین
ارزی در خانه نگهداری نمی شــود تا در زمان کمبود یا افزایش
قیمت به بازار ریخته شود .وی در خصوص جامعیت بخشنامه بانک
مرکزی برای کنترل مضاعف فروش ارز مسافرتی اظهار داشت :با
توجه به وضعیت معیشــتی ،مردم توان سفر خارجی را ندارند و
درصد کمی سفر خارجی دارند بنابراین نیاز به بخشنامه ها وایجاد
رانت برای دیگران نیست.

یادداشت

پارادوکس پسانداز
و خرج کردن

مرتضی چینیچیان *

فروشی کانادا و تفاوتهای آن
در مورد بازار خرده
ِ
با ایران شاید توجه به چند نکته بیفایده نباشد:
 .۱تنوع کاال  -تنوع گیجکننده کاالهای مشــابه
(و از یک خانواده) انتخاب درســت را مشــکل و
تصمیم به خرید را دشــوار میکنــد .از این رو،
بســیاری از اوقات ،خریداران برای رهایی از این
سردرگمی ،دست به گزینشی میزنند که لزوماً
بهترین آن نیست.
 .۲قــدرت نابرابــر  -تبلیغات بســیار پیچیده و
مبتنی بر آخرین یافتههای روانشناسی رفتاری،
مصرفکننده را با قدرتی کام ً
ال نابرابر روانه عرصه
داد و ستد میکند.
 .۳ناشــناخته بودن قیمت پایه  -بــازی زیاد با
قیمت و تغییــرات پیاپی قیمــت کاالها ،درک
هسته اصلی قیمت برای خریداران را غالباً مشکل
میکند.
 .۴خرید با کارت اعتباری  -فراگیری خرید با کارت
اعتباری ،درک رابطه منطقی میان از دست دادن
پول در مقابل به دســت آوردن کاال را ،از خرید
گرفته است .افزون برآن ،امکان تأخیر در پرداخت
بدهــی کارت اعتباری از طریــق پرداخت بهره
(بهرههای بیش از  ۲۰درصد) ،وسوسه خرج کردن
بیپشــتوانه را ،به ویژه در گروههــای درآمدی
پایین ،افزایش داده است.
 .۵امتیاز یا  - pointتبلیغات شــدید در مورد
امتیازات گولزننــدهای به نــام  pointکه در
مقابل صرف هر دالر به دســت میآید ،بسیاری
را ترغیب به خرید بیشتر میکند .این تبلیغات،
نیاز واهی به داشتن پوینتهای بیشتر را اهرمی
برای خرید کاالها یا خدمات بیهوده میکند .در
مقابل ،خریداران بهازاء هر دالر ازدســت رفته در
بهترین حالت یک سنت بهدست میآورند.
 .۶پارادوکــس پسانداز و خــرج کردن  -تأکید
بسیار بر شعار فریبنده یا پارادوکسگون ه "بخرید
تا پسانداز کنید" تبلیغی مؤثری اســت که بازار
حراج پایانناپذیر و دائمی را پررونق کرده است.
در این دیار ،تالشــی بیوقف ه صورت میگیرد تا
به خریداران بقبوالننــد" ،خرید در هنگام حراج
سبب افزایش پسانداز خواهد شد".
و باالخره
 .۷شکاف قیمتی  -میان قیمتهای عمدهفروشی
و خردهفروشــی شــکاف ژرفــی وجــود دارد.
به گونهای که شــکاف یک به ســه کام ً
ال عادی
است .نباید ناگفته گذاشت که بسیاری از خدمات
از محــل این تفــاوت قیمت تأمین میشــود.
خدماتــی مثــل :پارکینگ مجانــی ،تعویض یا
پــس دادن بــی قیــد و شــرط کاال ،فضاهای
عمومــی دلنشــین ،ســرویسهای مجانــی،
هزینههــای کالن دور ریــزی کاالهــا ،بویــژه
مواد غذایی ،آمــوزش کارکنان ،مدیریت کارآ ،و
مهمتر از همه ،رفتاری انسانی  /منبع :خبرآنالین
* کارشناس اقتصادی

افتتاحکارخانهخودروسازی
ايران در آذربايجان

وزيــر امور اقتصادي و دارايــي از افتتاح کارخانه
خودروسازي مشترک ايران و جمهوري آذربايجان
همزمان با سفر رئيس جمهور به باکو خبر داد.به
گزارش خبرگزاري صداوسيما ،مسعود کرباسيان
در پايــان روز نخســت کميســيون مشــترک
همکاريهاي اقتصادي ايــران و آذربايجان که در
وزارت اقتصاد برگزار شــد ،گفت :کريدور آستارا
به آذربايجان در حال حاضر از طريق مسير ريلي
راهاندازي شــده و روزانه تعدادي واگن ،کاالهاي
دو طرف را جابجا ميکند.
نايب رئيس اتاق بازرگانی :

بايدراهبرداقتصادی
داشتهباشیم

نايب رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
ايران گفت :براي حل مشکل اقتصادي بايد اقتصاد
کشور صاحب راهبرد شود.به گزارش خبرگزاري صدا
و سيما ،محمدرضا انصاري افزود :دولت سعي دارد به
هرنحوي پول را از جامعه جمع کند .براي اين اقدام،
ســکه پيش فروش مي کند و اوراق گواهي سپرده
 20درصدي هم منتشر کرد .اما هنوز هم صف دالر
رو به روي صرافي ها به چشم مي خورد .حتي صرافي
ها ديگر دالر نمي فروشند و يا ندارند که بفروشند.
وي اضافه کرد :اين اولين بار نيســت که بعد از يک
دوره آرامــش در بازار ارز ،يکباره فنر قيمت دالر در
مي رود و رشــد پيدا مي کند .آخرين بار سال 90
و  91بــود که دالر به يکبــاره از کانال هزار توماني
بــه  3هزار توماني رســيد و بازار بــه هم ريخت و
در حالــي کــه گمان مي رفت ،شــايد آن ســال،
آخرين تجربه افزايش يک شــبه نرخ دالر باشد ،اما
امسال هم تجربه اي مشابه رخ داد.

