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اقتصادی

افزایش مزد کارگران منتفی شد

اصغرآهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه روز سه شنبه در
خصوص مزد کارگران گفت :امکان افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد.
وی در گفتگو با تسنیم افزود :تالش میکنیم قدرت خرید این قشر در قالب حمایتهای
غیرنقدی تقویت شود ،اما نماینده کارگری در شورای عالی کار بر این باور است که کارگران
به حمایت نقدی بیشتری نیاز دارند.

گزارش
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی:

اجازهنمیدهیم
مرکبات کمتر از ۲هزارتومان
از باغدار خریداری شود

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی از آغاز
خرید توافقــی مرکبات از باغداران خبر داد و
گفــت :قطعا اجازه نمیدهیــم قیمت خرید
مرکبــات از باغداران کمتــر از  ۲۰۰۰تومان
شود.
به گزارش ایســنا ،حســین شــیرزاد دیروز
(چهارشنبه) در حاشــیه مراسم روز جهانی
خاک کــه در ســالن خوشــه وزارت جهاد
کشاورزی برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت خرید توافقی مرکبــات اظهار کرد:
قطعا اجازه نمیدهیم قیمت خرید مرکبات از
 ۲۰۰۰تومان پایینتر بیاید که البته هماکنون
کیلویی  ۱۵۰۰تا  ۱۶۰۰تومان قیمت دارد و
اتحادیههای ملی و اســتانی ما در این زمینه
مشــارکت میکنند و خرید توافقی مرکبات
همچون پرتقال از دیروز آغاز شــده است که
قیمت آن از  ۱۷۰۰تا  ۱۸۵۰تومان اســت و
تالش میکنیم آنرا به قیمت مدنظر برسانیم.
وی افزود :برای حفظ کردن قیمت پرتقال در
حدود  ۲۰۰۰تومان این محصول را تا حدود
همین قیمت از باغــداران خریداری خواهیم
کرد .خرید توافقی پرتقال به سه شیوه خرید
از باغداران و به صورت ســر درختی ،خرید از
سردخانه و همکاری با سورتینگداران است،
که آغاز شده است.
رئیس ســازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه
داد :طراحی الگوهای خریــداری مرکبات از
باغداران برای اولین بار در کشور و برای تحویل
در  ۱۰روز پایانی اسفند ماه انجام شده و آماده
است و همه اتحادیههای ملی و استانی آماده
اجرای این طرح هســتند .بنابراین باغداران
بــا خیال راحت و بدون عجلــه تولید کرده و
برداشــت خود را آغاز کنند و با روند قیمتی
که ما برای آنها تعیین کردیم در کنار سازمان
تعاون روستایی باشند تا معترض نشوند.
شیرزاد با بیان اینکه هماکنون بازار پرتقال و
مرکبات در آرامش و ثبات نسبی است ،اظهار
کرد :شرکتهای حمل و نقل این سازمان فعال
شده و پرتقالهای خریداری شده به استانهای
مختلف منتقل میشوند تا به بازار وارد شوند
البته بخشــی از محمولههای خریداری شده
ذخیره میشــوند ،مذاکره با تجار عراقی آغاز،
کریدورهای بازرگانی این کشــور باز شــده و
قراردادها در حال توشیح است.
وی همچنیــن در خصــوص وضعیــت بازار
گوجهفرنگی نیز اینگونه توضیح داد که رصد
قیمت در سه استان بوشهر ،فارس و جیرفت و
کهنوج آغاز شده است و بازار گوجه فرنگی در
حال کنترل است .قیمت گوجه فرنگی برای
مصرف انسانی در استان بوشهر کیلویی حدود
 ۱۹۰۰تا  ۲۰۰۰تومان و قیمت گوجه فرنگی
برای مصارف صنعتی کیلویــی  ۹۵۰تومان
است .البته قیمتها کمی در استان فارس و
مناطقی همچون استان تهران بیشتر است که
درصددیم گوجه فرنگی را با همکاری صورت
گرفته از سوی میادین میوه و تره بار به کالن
شهرها برسانیم تا قیمت آنها کنترل شود.
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت:
اگر همه از باغــداران تا بخشهای خصوصی
مختلف با سازمان تعاون و روستایی همکاری
کننــد بازار گوجه فرنگی کنترل میشــود و
قمیت آن به حدود  ۳۰۰۰تومان میرســد و
هماکنون میتوان گفت هیج مشــکلی برای
تولیــد رب گوجه فرنگی وجود ندارد و گوجه
برای این صنعت بهاندازه کافی در اســتانهای
مختلف وجود دارد.

خبر
عضو هیئت مدیره انجمن انرژیهای
تجدیدپذیر:

با ۴۲میلیون تومان
در پشت بام نیروگاه بزنید

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن انرژیهای
تجدیدپذیر گفت :درآمد احداث نیروگاههای
پشتبامی متفاوت است ،اما بهطور میانگین
احــداث یک نیروگاه در پشــت بــام منزل
مسکونی ،بین  ۷۰۰تا یک میلیون تومان در
ماه درآمدزایی دارد.
سیدمحمد جواد موسوی در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه در حال حاضر اســتقبال بسیار
خوبی از احداث نیروگاههای پشــت بامی در
منازل مسکونی میشود ،اظهار کرد :سودآوری
احداث نیروگاه پشــت بامی ،ســاالنه حدود
 ۲۲تا  ۲۵درصد است.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انرژیهای
تجدیدپذیر قطعا در مناطق خوشتابش میزان
درآمدزایی نســبت به مناطق شمالی کشور
بیشتر اســت ،اما در مجموع باید گفت که
احداث این نوع نیروگاه به نفع مشترکان است.
وی دربــاره هزینههای احــداث یک نیروگاه
پشت بامی گفت :بسته به ظرفیت این هزینه
متفاوت است ،اما برای ظرفیت پنج کیلووات
با ارز نیمایی حدود  ۴۲تا  ۴۵میلیون تومان
هزینه ایجاد یک نیروگاه است.

اعداد

 ۱۵هزار میلیارد تومان
صادرات صوری الکل

صادرات صــوری  ۱۵هزارمیلیارد تومان
الکل که منجر به طرح پرونده در مراجع
قضایی شــد ،در دوره کرباسیان اتفاق
افتاده اســت و ارتباطی به دوره ریاست
معمرنژاد در گمرک ندارد .به گزارش مهر،
اخیرا با انتصاب عباس معمرنژاد به عنوان
معاون امور بانکی ،بیمه و شــرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد ،برخی رسانهها با
انتقاد از این انتصــاب ،عنوان کردند که
یک پرونده تخلف  ۱۵هزار میلیارد تومانی
مربوط به دوره ریاست معمرنژاد در گمرک
ایران(در دولــت دهم) همچنان مفتوح
است و به اســتناد این پرونده ،انتصاب
مذکور را زیرسوال بردند .در سال  ۹۵نیز
با علنی شدن و افشای این تخلف  ۱۵هزار
میلیارد تومانی ،عنوان شد که این تخلف
در دولت دهم و در دوره ریاست معمارنژاد
در گمرک به وقوع پیوسته است .این در
حالی است که بررسیها نشان میدهد
تاریخ اظهار و انجام تشــریفات گمرکی
مربوط به ۱۵فقره اظهارنامه موضوع تخلف
۱۵هزارمیلیارد تومانی ،مربوط به آبان ،آذر
و دی ماه سال  ۹۲بوده است ،در حالی که
معمارنژاد در تاریخ  ۱۵شهریورماه سال
 ۹۲از ریاست گمرک کنار گذاشته شده
بود و در زمان بروز این تخلف هیچ گونه
مسئولیتی در گمرک نداشت.
شرکت «خ.م.ا.ر» در آبان ،آذر و دی ماه
ســال  ۹۲با موضوعیت صادرات الکل
اتیلیــک از مبدا گمرک اهــواز به مرز
خروجی پرویز خــان ،اقدام به صادرات
صوری  ۱۵محموله الکل اتیلیک کرده بود.

 ۹درصد

خیار ارزان شد!

در هفته گذشــته قیمت خردهفروشی
هشــت گروه مواد خوراکی افزایش و
دو گروه کاهش یافت .به گزارش ایسنا،
بانک مرکزی خالصــه نتایج گزارش
متوســط قیمت خردهفروشی برخی
از مواد خوراکــی در هفته منتهی به
۹آذرماه را اعالم کرد که بر اساس این
گزارش ،در هفتــه مذکور نرخ لبنیات
 ۰.۵درصــد ،تخم مرغ ۲.۴درصد ،برنج
 ۰.۷درصــد ،میوههای تازه یک درصد،
سبزیهای تازه ۱.۹درصد ،گوشت قرمز
 ۰.۵درصد ،گوشــت مرغ پنج درصد
و چای ۰.۲درصد نســبت به هفته قبل
افزایش و نرخ حبوبــات  ۰.۳درصد و
قند و شــکر ۱.۱درصــد کاهش یافت.
قیمت روغن نباتی نیــز ثابت بود .بر
اساس آمار ارائه شــده بانک مرکزی،
بیشــترین افزایش قیمت در این هفته
مربوط به هندوانه بود که افزایش قیمت
۱۴.۹درصدی داشــت و گوشــت مرغ
نیز پنج درصد گــران و در مقابل خیار
۹درصد ارزان شد .بیشترین تغییرات
قیمتی در یکسال گذشته نیز مربوط به
گروه میوههای تازه بوده است.

 ۵متر

عمق میزان حفاریهای معدنی کشور

معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،گفت:
متوسط حفاری عمیق در جهان  ۱۰۰متر
اســت ،اما در ایران هنوز در الیههای
سطحی اکتشاف قرار داریم که به کمتر
از پنج متر میرســد .به گزارش ایرنا،
«عباس گل محمدی» در نشست خبری
دومین همایش بین المللی و نمایشگاه
تخصصی اکتشــاف مواد معدنی ،اظهار
داشت :برای توسعه اکتشافات معدنی
لوازم و زیرســاختهایی نیاز است که
تاکنون فقط برای مناطق خاصی از کشور
فراهم بوده اســت .به گفته این مقام
مسئول ،تاکنون بیش از پنج میلیون متر
حفاری برای ذخایر معدنی کشور انجام
شــده که در مقایسه با کشوری پیشرو
در عرصه معدنی همچون اســترالیا که
ســالیانه پنج تا  ۶میلیون متر حفاری
دارد ،ناچیز است.

 ۳۱میلیارد دالر
ارزش صادرات غیر نفتی

معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
گفت :ارزش صادرات غیر نفتی کشور
از ابتدای امسال تاکنون ۳۱میلیارد دالر
بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال
۱۳درصد رشد داشته است .به گزارش
ایرنا ،محمد رضا مودودی در بیســت و
دومین همایــش روز ملی صادرات در
اهوازبیان کــرد :وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت به منظــور افزایش میزان
صادرات از کشــور ،رویکردهایی را در
دستور کار دارد ،که یکی از آنها افزایش
قدرت شرکتهای تولیدی و صادراتی به
منظور افزایش صادرات است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشــندگان و نمایشگاه داران خودرو
گفت :حتی اگر قیمت توسط خودروسازان افزایش یابد،
قیمت بازار تغییری نخواهد کرد به دلیل اینکه ظرفیت
برای افزایش وجود ندارد.
به گزارش میزان ،ســعید موتمنی اظهار کرد :از سوی
خودروسازان همانند هفتههای گذشته خودرو به صورتاندک به
بازار عرضه میشود و خرید و فروش نیز به ندرت صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بازاربه گونهای اســت که فروشندهها زیاد شدند

قحطی خریدار در بازار خودرو به علت باالبودن قیمتها

امــا خریداری وجود ندارد ،افزود :به خاطر قیمت باال
و بالتکلیفی در تعیین قیمت خریداری وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو با
بیان اینکه ماشین خارجی بهاندازه کافی در بازار وجود
دارد ،گفت :زمانی که قیمتها باال میرود قدرت خرید
پایین میآید در نتیجه بازار خودروهای خارجی نیز راکد است.
موتمنی تصریح کرد :بازار خودرو اشــباع شــده و بازار گنجایش
بیشتری برای افزایش قیمت ندارد.

وی دربــاره تعیین قیمت خودرو  ۵درصــد زیر قیمت بازار گفت:
خودروسازان مدتها است به دنبال افزایش صد درصدی قیمتها
بودند و در حال حاضر افزایش قیمت در بازار به نفع آنها شــده و
اگر خودرو  ۵درصد زیر قیمت تعیین شود به سود آنها خواهد بود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان و نمایشــگاه داران خودرو با انتقاد از
پیشفروش خودروها توسط برخی شرکتها گفت :افراد سعی کنند
خودروی موردنیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند و از خرید
خودرو به صورت پیش فروش خودداری کنند.

گزارش آفتاب یزد از تعیین تکلیف قدیمی ترین پروژه ناکام کشور

پروندهمسکنمهر
شاید سال دیگر بسته شود

جانشین آخوندی در وزارت راه تا کنون نشستهایی را در خصوص مشکالت
مسکن مهر با اهالی آن برگزار کرده که از بر آیند این نشستها اینگونه استنباط
شده است که گرچه در بدو شروع فعالیت در وزارتخانه خیلی مشتاق حل این
موضوع است اما واقعیت این است که هم وزارتخانه و هم وزیر جدید فعال
نمیدانند که برای بستن پرونده  ۱۳ساله مسکن مهر چه باید بکنند

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :براســاس اظهارات
مسئوالن رسمی گویا قرار است پرونده مسکن مهر
در کشور ســال آینده (  ) ۹۸کامال بسته شود و
همه پروژهها تعیین تکلیف شوند .این خبر را وزیر
جدید راه و شهرسازی اعالم و تصریح کرده "بعید
است از نظر اجرایی ساخت پروژههای مسکن مهر
بیشتر از ســال  ۹۸طول بکشد مگر آنکه مسائل
حقوقی و قضایی مانع اجرای برخی پروژهها شود.
مسکن مهر از ابتدا پروژهای پیچیده و دشوار بود
که اشــخاص ،تعاونیها ،دالالن و سرمایه گذاران
بخش مسکن را به نحوی درگیر خود کرد.
معضل مسکن برای جمعیت انبوهی که از چنددهه
قبل بر جا مانده و اکنون در مرحله تشکیل خانواده
یا اسکان هســتند معضلی تازه نیست؛ برای حل
این مشــکل دولت احمدی نژاد در سراسر کشور
زمینهایی نامرغوب را برای ساخت مسکن تدارک
دید که با پائین ترین میزان کیفیت در ســاخت
به سرعت آماده شــد و برخی از این پروژهها نیز
بدون آنکه به نتیجه روشــنی برسد بالتکلیف رها
شدند .حال وزیر راه و شهرسازی میگوید تا سال
 ۹۸پرونده ساخت و سازهای این بخش را خواهد
بســت و واحدهای باقیمانده یا فاقد مشــتری را
تعیین تکلیف خواهد کرد.
>گرفتاری  ۵۰۰هزار واحدی

اکنون و در چنین شرایطی وزیر جدید راه با ۵۰۰
هزار واحد مســکونی مســکن مهر که بالتکلیف
ماندهاند ،دســت به گریبان اســت که به اذعان
خودش همین  ۵۰۰هــزار واحد گرفتاری بزرگی
برای مردم ایجاد کرده است .بررسیهای آفتابیزد
نشــان میدهــد وزارت راه بــرای تعیین تکلیف
واحدهای باقی مانده مسکن مهر مدلهای خاصی
را مــد نظر دارد تا هر چه زودتــر این موارد را به
نتیجه برساند.

در همین راســتا جدیدتریــن اقدامی که صورت
گرفتــه این بــوده که در هر پروژه مســکن مهر
فراخوانی به دستگاه مربوطه از جمله سازمان ملی
زمین و مســکن ،بنیاد مسکن و شهرهای جدید
ابالغ شده تا تصمیم گیری در فرآیند اجرای این
پروژهها ،سریعتر باشــد و پروژههای مسکن مهر
زودتر تکمیل شوند( .حداکثر تا پایان سال )۹۸
>مشکالت تعاونیها عمیق است

البته واقعیت این اســت که مشکالت مسکن مهر
به مراتب فراتر از آن است که بتوان انتظار داشت
تا یک ســال آینده تعیین تکلیف شــود .رسول
ســبزواری از اعضای یکی از شرکت تعاونیهای
مرتبط با مسکن مهر میگوید :علت آنکه نمیتوان
انتظار داشت که مسکن مهر تا سال آینده بتواند
به نتیجه برســد این اســت که برخی تعاونیها
درگیر مشــکالت حقوقی پیچیدهای شــدهاند از
جمله تاخیرها در ســاخت و ساز و عدم شفافیت
در هزینه کردها و همچنین درگیریهای بیمورد
بین اعضای هیئــت مدیرهها که بعضا کارها را به
محاکم نیز کشــانده و پروندهها پروســه طوالنی
مدتی یافتهاند.
وی بــه خبرنگار آفتاب یــزد میگوید :تعاونیها
مسئولیتهایی را متقبل شــدهاند که در اجرای
آن ماندهاند؛ مثال با پیمانکار قرار داد بستهاند ،بعد
قیمتها باال کشیده و پیمانکار یا قرارداد را فسخ
کرده یا درخواست اصالح کرده و از طرفی فشار به
اعضا برای پرداخت هزینه بیشتر در بیشتر موارد
مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.
ســبزواری یاد آور شد :این مشکالت مختص یک
بخش یا ناحیه خاص نیســت .بیشتر شهرها این
مشــکالت بروز کرده و خیلی از سهامداران دچار
مشکل شــدهاند که تا زمان حل این درگیریها
پیشرفت فیزیکی پروژهها بعید به نظر میرسد.

وی ناتوانی در آورده یا درگیر بودن با زمینهایی
که مبنای قانونی درست و حسابی ندارند را از دیگر
مشکالت تعاونیهای مسکن مهر دانست و تصریح
کرد :بسیاری از مدیران تعاونیها هم به علت عدم
آشــنایی به قانون و مقررات و عدم بهره مندی از
مشاوران حقوقی مناسب ،مجموعه خود را گرفتار
مشکالت پیچیدهای کردهاند و ضمن آنکه بد قول
شــدهاند عمال امکان پیشرفت در حوزه مرتبط را
ندارند.
>زیر ساخت حل شود غائله حل است !

با این حال بررســیهای آفتاب یزد نشان میدهد
همانطور هم که پیشــتر وزارت راه و شهرسازی
اعالم کــرده بود هیچکدام از طرحهای مســکن
مهر شــبیه یکدیگر نیســتند؛ هر کدام مسائل و
مشکالت مربوط به خود را دارند که باید در جای
خود بررســی شود ،بدین معنی که همه در قالب
تعاونی و به صورت اشــتراکی در یک طرف ماجرا
قرار ندارند؛ بخشی از آنها به شکل تعاونی ،بخشی
خود مالک و بخشــی نیز قرارداد سه جانبه دارند
کــه تعاریف حقوقی در خصــوص هرکدام از آنها
متفاوت است.
طبق بررســیهای صورت گرفته در حال حاضر
چنانچه وزارت راه و شهرســازی بخواهد تا پایان
سال  ۹۸پروژه مسکن مهر را تعیین تکلیف کند
در وهله نخست باید به مباحث زیرساختی از جمله
بحث انشــعابات برق ،آب و ...را مورد رســیدگی
جدی قرار دهد.
جانشــین آخونــدی در وزارت راه تــا کنــون
نشســتهایی را در خصوص مشــکالت مسکن
مهــر با اهالی آن برگزار کرده کــه از بر آیند این
نشســتها اینگونه استنباط شده است که گرچه
در بدو شروع فعالیت در وزارتخانه خیلی مشتاق
حل این موضوع است اما واقعیت این است که هم

وزارتخانه و هم وزیر جدید فعال نمیدانند که برای
بستن پرونده  ۱۳ساله مسکن مهر چه باید بکنند؛
گرچه وزیر جدید گفتــه حق و حقوق مردم باید
مورد توجه واقع شود.
اسالمی وزیر راه اکنون تمام تمرکز خود را بر رونق
مسکن در بخشهای بافت فرســوده قرار داده و
حتی وعده ســاخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در
ایــن بافتها یعنی همان حوزهای که آخوندی در
آن لنگ میزد را داده اســت و به این منظور در
کل کشــور  ۲۷۰محله فرسوده شناسایی شده تا
نوسازی آنها در اولویت واقع شود.
>تکلیف واحدهای بدون متقاضی

اکنون وزارت راه با معضل دیگری هم روبرو شده و
آن واحدهای مسکن مهری است که هیچ خواهان
و متقاضی ندارد .برای خالص شــدن از شــر این
واحدها ،تصمیم گرفته شــده که آنها را به کمیته
امداد واگــذار کنند که طی روزهای اخیر نزدیک
به  ۶۰هزار واحد از آنها بر اســاس تفاهمنامهای
که وزارت راه و شهرســازی با کمیته امداد منعقد
کرد ،واگذار شده تا به خانوارهای تحت پوشش آن
کمیته واگذار شود.
فتاح رئیس کمیته امداد تیرماه گذشته از تاخیر در
واگذاری  ۵۰هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر
به افراد تحت پوشش این کمیته انتقاد کرده بود.
این در حالی بود که اسفند  ۹۶مجلس موضوع این
واگــذاری را ابالغ کرده بود اما وزارتخانه تحت امر
آخوندی تا آن زمان دستور العمل این واگذاری را
تعیین نکرده بود.
در نهایت با رفتن آخوندی و آمدن اسالمی به نظر
میرسد سیاســتها در بخش مسکن مهر شتاب
بیشــتری گرفته و انتظار میرود بتوان سال ۹۸
را سال بسته شدن پرونده مسکن مهر در سراسر
کشور دانست.

پدرام سلطانی:

پدرام سلطانی گفت :از  ۲۱فروردین ماه تا کنون
بیش از  ۴۰بخشــنامه و دستورالعمل در حوزه
سیاستهای ارزی صادر شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران
با اعالم این مطلب در گفتگو با خبرآنالین افزود:
بخشنامههای متعددی ناظر بر سیاستهای ارز،
صــادرات غیر نفتی ،پیمانســپاری و ...از اواخر
فروردین صادر شــده اســت که فکر میکنم از
این تعداد بین هفت تا هشــت بخشنامه تنها به
موضوع پیمان سپاری صادرات غیر نفتی داللت
دارد و ســایر موارد ،ممنوعیت صادرات ،واردات،
ثبت سفارشها و ...را در بر میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در دوره پیشــین تشــدید
تحریمهــا در ســال  ۱۳۹۱نیز چنیــن اتفاقی
رخ داده بــود ،در پاســخ به این ســوال که چرا
صادرکننــدگان در برابــر عرضــه ارز حاصل از
صــادرات در ســامانه نیما مقاومــت میکنند،
گفت:صادرکنندگان با اصل موضوع یعنی عرضه
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در ســامانه نیما
مشکلی ندارند ،بحث اصلی در این میان قیمت
است.
او در توضیــح ایــن مطلــب افــزود :موضوع
راهاندازی بازار ثانویه ارز پیشنهاد اتاق بازرگانی
بــود ،به عبارت دیگر وقتــی دولت قیمت ارز را
۴۲۰۰تومان اعالم و تثبیت کرد ،ما هشدار دادیم

ارز به سامانه نیما میدهیم ،کسی نمیخرد

ایــن روند قابــل تداوم
نیست و تعیین قیمت
به ایــن شــیوه باعث
تاراج منابع ارزی کشور
میشود .سلطانی اضافه
کرد :در هر صورت بانک
مرکزی سه ماه در این
حوزه سر سختی نشان
داد تا اینکه باالخره به
راهاندازی سامانه نیما تن داد و این کار ،اقدامی
بسیار مثبت بود.
او گفــت :در آغــاز راهاندازی این ســامانه برای
مدت کوتاهــی فعالیتهایی نیــز در این قالب
صورت گرفت اما اختالل از آنجا شــروع شد که
"دولت و بانک مرکزی" مبادرت به نرخگذاری و
ســرکوب نرخ ارز در سامانه نیما کردند و نتیجه
این سیاست ایجاد شکاف بین نرخ سامانه نیما و
بازار آزاد ارز بود.
نائــب رئیس اتــاق ایران گفت :حاال در ســوی
دیگر ماجــرا صادرکنندگانــی بودند که قیمت
اقالم صادراتی شــان افزایش یافته بود و شرایط
بــه گونهای بود که دیگر عرضه ارز با قیمتهای
دســتوری در ســامانه مذکور برایشــان منطق
اقتصادی نداشت.
وی گفت :در این شرایط چه اتفاقی افتاده است

صادرکنندگان ارز خود
را در سامانه نیما عرضه
میکنند اما خریداری
وجــود نــدارد چرا که
ارز پتروشــیمیها بــه
قیمت تثبیتی هشــت
هــزار تومــان فروخته
میشود .ســلطانی در
توضیح این مطلب ادامه
داد :پتروشــیمیها با توجه به خوراک یارانهای
که دریافت میکنند ،موظف هســتند ارز خود
را به قیمت تثبیتی هشت هزار تومان بفروشند
اما صادرکنندگانی که یارانه نمیگیرند ،طبیعی
است که ارز خود را به نرخ ارز "سنا" میفروشند.
در چنین شــرایطی وقتی ارز ارزان تر در سامانه
هست ،واردکننده تمایلی به خرید ارز گران تر از
صادرکننده غیر نفتی نشــان نمیدهد و ترجیح
میدهد برای دورهای در صف بماند تا ارز هشت
هزار تومانی بگیرد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا شخصا ارز
حاصــل از فعالیت تجاری تان در حوزه صادرات
غیر نفتی را در ســامانه نیمــا عرضه کرده اید؟
پاسخ مثبت داد و گفت :من این اقدام را کردهام
اما همان طور که گفتم این ارز هنوز مشــتری
پیدا نکرده و بسیاری از صادرکنندگان وضعیتی

مشابه من را دارند.
او گفت :بســیاری دیگر از صادرکنندگان نیز با
مشکل ما مواجه هستند و مشتری برای ارزشان،
به دلیل گرانتر بودن وجود ندارد.
ســلطانی افزود :بانک مرکــزی آمار دقیقی در
خصوص میزان ارز عرضه شــده در ســامانه از
سوی صادرکنندگان غیرنفتی ارائه نکرده است.او
گفت :بانک مرکزی برای اختالل پیش آمده باید
تدبیری بیاندیشد ،وقتی ارز ارزان تر وجود دارد،
متقاضیان حتی چند ماه معطل میمانند تا ارز
ترجیحی را بگیرند.
سلطانی افزود :در نتیجه این وضعیت میبینیم
 ۱۲میلیــارد دالر تقاضای ارز در ســامانه نیما
ورود پیدا کرده است اما تخصیص ارز در حدود
ماهانه دو میلیارد دالر است ،در چنین شرایطی
روند واردات و فرآیند تجارت و تولید در کشــور
با کندی روبرو میشــود چرا که بخش مهمی از
واردات به مــواد اولیه مورد نیاز تولید اختصاص
دارد.
او گفت :مــا بارها درباره مخاطــرات پیش رو
هشدار دادیم و شاید الزم باشد در قالب نامهای
مکتوب در خصوص خطرات این سیستم مواردی
را گوشزد نماییم .بی تردید این کندی میتواند
زمینه را برای کمبود مواد اولیه تولید در کشور
ایجاد کند و باید چارهای در این خصوصاندیشید.

نوبخت :حذف یارانه ثروتمندان امسال محقق میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :صبح  ۱۵آذر
( امروز پنجشنبه ) بودجه را به مجلس خواهیمبرد،
هرچند نماینــدگان محترم برای سرکشــی به
حوزههای انتخابیه تا ده روز آینده تعطیل خواهند
بود و مجلس جلســه علنی ندارد ،اما دولت طبق
آییننامه داخلی با تالش فراوان و حتی جلسات
فوقالعاده چه در دولت و چه در سازمان برنامه و
بودجه الیحه را در  ۱۴جلد ارسال میکنیم.
به گزارش ایســنا ،محمد باقــر نوبخت در جمع
خبرنگاران در حاشــیه جلســه هیئــت دولت
اظهــار کرد :در بودجه ســال  ۹۸قیمت پایه ارز
۵۸۰۰تومان نیست ،آنچه که برای نرخ تسعیر در
نظر گرفته شــد با ارز  ۴۲۰۰تومان است .اگر ارز
دیگری باقی بماند که چون عمده ارزی که سهم
دولت اســت در همین حدود است ،بقیه را بانک

مرکزی برای تنظیم بازار
نیما بخواهــد مداخله
کند ،با همــان نرخ ارز
نیما خواهــد بود؛ البته
مقــدار این تفاوت چند
میلیــارد دالر بیشتــر
نیست.
رئیس سازمان برنامه و
بودجه خاطرنشان کرد:
حذف یارانه ثروتمندان امسال هم در دستور کار
بود .از آنجایی که نیاز به اطالعات بیش تر است
امســال در جهت اجرایی کــردن این امر توزیع
یارانهها را اســتانی کردهایم .هر استان به میزان
تعداد افرادی که یارانه بگیر هســتند آن مبالغ را
دریافت میکنند و با توجه به شناخت دقیقتری

کــه دارنــد میتوانند
خودشان به افرادی که
استحقاق دریافت یارانه
را دارند اختصاص دهند.
بقیــه را هم صرف امور
استان کنند.
وی تصریــح کــرد :ما
هــم در بخــش منابع
تــاش کردیــم واقع
بینانــه ببینیم و تمامی منابعــی که میتوان به
کمک دولت بیاید را در محاســباتمان آوردیم.
در هزینههــا تعدادی از ردیفها را حذف کردیم.
اعتبــارات برخی از دســتگاهها را لزومــا با این
۱۲درصدی که مبالغ ریال ما رشــد کرده ،رشد
ندادیم ،بلکه منفی کردیم تا بتوانیم بر اســاس

واقعیتها بودجه را تنظیم کنیم تا انشــاءاهلل از
این سال سخت به آسانی عبور کنیم.
نوبخت گفت :نظر دوستان مجلس این است که
به صورت پلکانی حقوق کارمندان دولت افزایش
یابد .آنهایی که حقوقهای بیشتری میگیرند
درصد رشدشــان کمتــر و آنهایــی که کمتر
میگیرند تا  ۲۰درصد افزایش یابد ،البته حقوق
ش از  ۲۰در صد سال
برخی از گروههای شغلی بی 
آینده افزایش پیدا میکند.
وی در ارتبــاط با قیمت بنزین و نفت در بودجه
سال آینده گفت :قیمت بنزین تغییر نکرده است.
قیمت نفت هم به طور متوسط  ۵۴دالر در نظر
گرفته شده است .باید توضیح دهم که هیچ کدام
از این ارقام در بودجه نمیآید ،مبانی محاسباتی
ما این ارقام است.

