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جدول نرخ سکه و ارز

کوتاه اقتصادی

صفحه۴
دو شنبه           ۲۷  فروردین ۱۳۹۷

۲۹ رجب ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۸۲

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/784/000سکه تمام طرح جدید
1/736/000سکه تمام طرح قدیم

883/000نیم سکه
561/000ربع سکه

351/000گرمی
167/954هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/200دالر
5/180یورو
7/800پوند

1/400لیر ترکیه
1/490درهم امارات

* مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز فرودگاه های 
استان تهران روز چهارشــنبه 29 فروردین ماه  مصادف با روز ارتش، از 
ساعت 7:30 تا 11:30 انجام نمی شود.رضا جعفرزاده اظهار داشت: در این 
روزمقررشد در جهت حفظ ایمنی پروازها از فرودگاه های امام خمینی)ره(، 
مهرآباد و فرودگاه پیام، هیچ پروازی انجام نشود.وی اضافه کرد: پیش از 
این با صدور اطالعیه هوانوردی )نوتام( به همه شرکت های هواپیمایی 
داخلی و خارجی اعالم شده  است که در این ساعات پروازی انجام نخواهد 
شد.وی یادآور شد: مسافران می توانند برای کسب اطالعات بیشتر برای 
پروازهای فرودگاه مهرآباد با شــماره تلفــن 199 و پروازهای فرودگاه 

امام خمینی)ره( با شماره تلفن 096330 تماس بگیرند.
* شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
با کاهش 299 واحدی روی رقم 95 هزار و 987 واحد ایستاد.به 
گزارش فارس،دیروز بورس تهران در حالی با معامالت کم حجم 
نخستین روز معامالتی خود در آخرین هفته فروردین ماه امسال 
را به پایان برد که اتفاقات سیاســی منطقه باعث شده تا بازار 
سهام همچنان دست به عصا گام بردارد. این در حالی است که 
اغلب شرکت ها به دلیل برخورداری از سودآوری مانع از اقدام 
سهامداران برای واگذاری ســهام این شرکت ها به قیمت های 
نازل کنونی شده است. از سوی دیگر پدیده هایی همچون قند 
شیرین خراسان که این روزها همچنان با اقبال خریداران سهام 
رکوردهای جدیدی را برای خود ثبت کرده باعث شده تا انگیزه 

حضور معامله گران حرفه ای در تک سهم ها افزایش یابد.
* مدیرعامل شرکت اطالع رســانی و خدمات بورس گفت: یازدهمین 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه ازامروز در تهران آغاز می شود.یاسرفالح 
در گفت وگو با فارس افزود: این نمایشگاه با حضور 392 شرکت در بیش 

از 30 هزار متر مربع در تهران برپا می شود.
* قائم  مقام ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه اخذ 
مالیات بر دارایی مازاد بانک ها بر اساس قانون است، گفت: اینکه 
کمیته ای تشکیل شود و خواستار عدم دریافت این مالیات یا کم 
شدن میزان آن شود، غیرقانونی است. محمد قاسم پناهی قائم 
با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است امالک مازاد بانک ها را 
به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، گفت: بانک مرکزی اموال 
مازاد بانک ها را به سازمان معرفی کرد و بر اساس این اطالعات 
بانک هایی که دارای اموال مازاد بودند، شناسایی شدند و مورد 

بررسی قرار گرفتند.
* معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی کفت: براساس 
تصمیم اخیر دولت نرخ دالر برای فعاالن بخش کشاورزی 4200 تومان 
خواهد بود و هر کسی بخواهد نسبت به واردات کاالیی اقدام کند برایش 
با این قیمت قابل تامین است.مهرفرد درگفت وگو با ایسنا افزود: از سوی 
دیگر برای کنترل بازار کاالهای اساسی بخش کشاورزی مقرر شد ضمن 
تامین ارز دولتی 4200  تومان به آن دسته از کاالهایی که بیش از این 
نرخ ارز مبادله ای داشــته اند مابه التفاوت نیز پرداخت شود به این معنی 
که اگر به عنوان مثال کاالیی نرخ ارز مبادله ای 3800 تومان بوده ضمن 
تامین دالر 4200 تومانی 400 تومان مابه التفاوت نیز دریافت می کند.

* طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت عمومی بودجه دولت در 
سال 96 درآمدهای وصول شده 11 ماهه در بخش مالیات نشان 
می دهد، عملکرد مالیاتی شرکت های دولتی نسبت به مدت مشابه 
سال 95 حدود 14/4 درصد تنزل یافته است.در این مدت 4490 
میلیارد تومان مالیات وصول شده، همچنین در مدت مشابه سال 

95، بالغ بر 5250 میلیارد تومان مالیات اخذ شده بود.

چهار سال پس از وعده مسکن اجتماعی دولت 
روحانی، بنیاد مسکن علت عدم اجرای این طرح 
را عدم تخصیص زمین دولتی عنوان می کند و 
وزارت راه و شهرســازی می گویــد با توجه به 
تنگناهای مالی، اعتبارات دولتی به بنیاد مسکن 

تخصیص نیافته است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، یکی از طرح هایی که 
برای تامین مســکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت 
یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شــد، 
مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های 
متعدد، وزارت راه و شهرســازی توانست این طرح را 
در ابتدای اســفند ماه ســال 95 در هیئت دولت به 

تصویب برساند.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح 
جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رســیده به 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی گفت: قرار است 
در ایــن طرح که از ابتدای ســال 96 آغاز می شــود، 
ساالنه 100 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد 
در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای 

وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام 
خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که 
نهایتا پس از 5 سال در پایان سال 1400، مجموعا به 

500 هزار واحد مسکونی می رسد.
اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از 
سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی 
طرحی در مقابل مســکن مهر دولت های نهم و دهم 
است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب 
پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در 

این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.
در همین رابطه سال گذشته، دستورالعملی از سوی 
وزیر راه و شهرسازی به دستگاه های مجری طرح مسکن 
اجتماعی ابالغ شد که بر اساس آن، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به عنوان دستگاه مجری این طرح معرفی شد 
و به دســتگاه های ذی ربط چه در بخش جذب منابع 
و چه در بخش تخصیص زمین تکلیف شــد که با این 

نهاد همکاری کنند.
بنیاد مسکن: نه پول دادند نه زمین!

با این وجود، محمدجواد حق شناس، معاون مسکن 
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی هفته گذشته در 

نشست خبری با موضوع تشریح فعالیت های این بنیاد 
در سال 97 در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت 
پیشرفت مســکن اجتماعی گفت: علی رغم مکاتبات 
متعدد، تاکنون نه سازمان ملی زمین و مسکن زمین 
در اختیار بنیاد مســکن قرار داده و نه سازمان برنامه 

و بودجه منابع اجرای طرح را به این نهاد داده است.
حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در واکنش 
به این اظهارات در بیانیه ای اعالم کرد: در شهریور ماه 
سال 96 در مجمع عمومی این سازمان، مصوب کردیم 
اراضی دولتی را به قیمت تمام شده دولتی در اختیار 
بنیاد مسکن قرار دهیم و این مصوبه را در همان زمان 

به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابالغ کردیم.
در ادامه این بگومگوها میان بنیاد مسکن و سازمان 
ملی زمین و مسکن، حق شناس معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن نیز در گفت وگو با رادیو اقتصاد یادآور شد: 
آنچه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن می گوید که 
زمین به بنیاد مسکن داده شده، احتماال طرح های دیگر 
حمایتی بوده که در دو قالب »ساخت مسکن محرومان« 
و »ساخت مسکن در راستای اجرای مصوبات سفرهای 

اســتانی رهبر معظم انقالب« از سوی این سازمان به 
بنیاد مســکن، زمین داده شده بود و معاون وزیر راه و 
شهرسازی این 3 برنامه مجزا از یکدیگر را یک برنامه 

دانسته است.
مشکل اعتبارات دولتی

با این حال، مدیرعامل ســازمان ملی زمین به این 
نکته اذعان کرده است که »البته بنیاد مسکن هم در 
این زمینه مقصر نیســت و با توجه به تنگناهای مالی 

دولت، اعتبارات دولتی آنها تخصیص نیافته است.«
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی زمانی هم طرح 
مســکن مهر در دولت های نهم و دهم آغاز شده بود، 
دولت به سازمان ملی زمین و مسکن وقت دستور داده 
بود تا اراضی دولتی را به ساکنان مسکن مهر اجاره 99 
ساله بدهد اما این قیمت به قدری ناچیز بود که برای 
ما صرف نمی کرد تا هزینه های آن را به صورت ماهانه 
از مردم بگیریم به عنوان مثال برخی ساکنان مسکن 
مهر ملزم به پرداخت اجاره ماهیانه 300 تومان هستند. 
بنابراین ما اگر مطمئن شویم هر فرد یا نهادی بخواهد 
برای محرومان مسکن بسازد، زمین آن را با همین نرخ 

دولتی تأمین خواهیم کرد.

4 سال پس از وعده دولت رخ داد

مسکن اجتماعی ؛ باری که به منزل نرسید

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
از اعطای وام قرض الحسنه ضروری به 300 هزار نفر از بازنشستگان 

تا شهریورماه امسال خبر داد.
عباس رشــیدی در گفت وگو با خبرگــزاری فارس گفت: 60 درصد 
اعتبارات صندوق مربوط به وام قرض الحســنه بازنشستگان در یکی دو 

سال اخیر افزایش یافته است.
وی ادامــه داد: اعتبار وام ضروری از 750 میلیارد به 1200 میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت و حدود 300 هزار بازنشسته می توانند از این 
وام بهره بگیرند.مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی 
افزود: این وام ضروری از سه به چهار میلیون تومان افزایش یافته است و 

پیش بینی می شودتا شهریور ماه امسال به 300 هزار نفر پرداخت شود.
بنابراین قرار اســت ماهانه به 25 هزار نفر از بازنشســتگان وام چهار 
میلیون تومانی، با کارمزد چهار درصد و با اقساط 36 ماهه پرداخت  شود.

رشیدی تصریح کرد: برای دریافت این وام قرض الحسنه نیاز به مراجعه 
فرد به بانک نیست و بازنشستگان می توانند از طریق سامانه ثبت نام کرده و 
نیازی هم به آوردن ضامن ندارند و بازپرداخت آن هم 36 ماهه خواهد بود.

ضمن اینکه محدودیتی برای دریافت وام ضروری وجود ندارد.

با اجرای طرح رجیستری برای تمامی گوشی 
همراه، الزم است از اصالت گوشی اطمینان حاصل 
کرده و سپس نسبت به خرید اقدام کنید؛ که در 

ادامه این راه ها بیان می شوند. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که فاز نخست 
رجیستری گوشی موبایل از مهرماه سال گذشته آغاز 
شده و به تدریج برندهای تلفن همراه و سایر تجهیزات 
مخابراتی دارای ســیم کارت مشمول فرآیند اجرایی 
این طرح شــدند، مقرر شــد تا پایان فروردین سال 
جاری، تمامی نشــان های گوشی تلفن همراه موجود 
در بازار مشمول این طرح شوند و این موضوع نیازمند 
دقت خریداران این دستگاه هاست برای اینکه با مشکل 
قطع ســرویس مواجه نشوند. به همین دلیل سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی راه هایی را برای 
آگاهــی از اصالت تلفن همــراه و اطمینان از قاچاقی 

نبودن آن قرار داده است. 
از طرفی، یکی از مهم ترین مواردی که باید با اجرای 
رجیستری به آن توجه کرد، دریافت کدIMEI  است. 
کد IMEIبرای هر تلفن همراه منحصر به فرد است و این 
موضوع سبب می شود تشخیص و پیگیری موبایل های 
دزدیده یا گم شده ممکن شود. یکی از راه های آگاهی 
از کد IMEI، مشــاهده آن برروی جعبه تلفن همراه و 
همچنین پشت باتری گوشی هایی است که باتری آنها 

داخلی نباشد.
البته این کد عالوه بر اینکه این شناسه برروی جعبه 

با اجرای طرح رجیستری اعالم شد

راه های شناسایی گوشی های قاچاق

و باتری گوشی وجود دارد، با ارسال کد دستوری# 60 #*  
و همچنین از خود دستگاه تلفن همراه هم قابل دریافت 
است؛ برای دریافت این کد الزم است به منوی اصلی 
 )Setting( گوشــی خود رفته، وارد بخش تنظیمــات
شده و در قسمت درباره تلفن )About(، وضعیت تلفن 
را پیدا کنید تا کد 15 رقمی IMEI گوشی برای شما 

نمایش داده شود.
کاربران گوشی های همراه برای آگاهی از سنجش 
اصالت گوشــی و قاچاقــی نبــودن آن، می توانند با 

دریافت شناســهIMEI، این شناسه را با برچسب روی 
جعبه گوشی و کد باتری مطابقت دهند و در صورتی 
که این ســه کد یکسان باشد، از روش های اعالم شده 
توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، با استعالم از 
شبکه اپراتورها، صالحیت گوشی را احراز و از قاچاقی 

بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنند.
یکی از راه های استعالم اصالت گوشی، استفاده از 
کد #7777* اســت که با درخواست استعالم اصالت 
گوشی، پس از وارد کردن کد IMEI، می توانید اصالت 

دستگاه خود را بررسی کنید.
همچنیــن یکی دیگر از کدهایی که به واســطه 
آن می توانید اصالت گوشــی را بررسی کنید، کد# 4* 
مربوط به خدمات دولت همراه اســت که بخش اول 
آن مربوط به طرح رجیستری گوشی بوده و از جمله 
سرویس هایی که توســط آن ارائه می شود، استعالم 

اصالت دستگاه است.
یکی دیگر از راه های آگاهی از اصالت تلفن همراه 
نیز وارد شدن به سایت hamta.ntsw.ir است. این سایت 
نسخه  وب سامانه همتا )ســامانه هوشمند مدیریت 
تجهیزات مخابراتی( بوده و کاربران می توانند با مراجعه 
به آن و وارد کردن شماره تلفن همراه خود، از اصالت 

دستگاه خود اطمینان حاصل کنند.
بنابراین در صورتی که قصد خرید گوشی دارید، 
ابتدا با داشتن شماره 15 رقمی )IMEI( و روش های 
اعالم  شده، از استعالم اصالت دستگاه اطمینان حاصل 
کنید. در صورتی که تلفن همراه مورد نظر شــما به 
صورت رسمی وارد شده باشد، این پیام متنی در پاسخ 
ارسال می شود که »شماره درخواستی برای کاالهای 
زیر ثبت شده است«، که می توانید خریداری کنید؛ اما 
اگر تلفن همراه مورد نظر از طریق مبادی غیررسمی 
و قاچاق به کشــور وارد شده باشد، متقاضی با چنین 
پیامکی مواجه می شــود که »شماره استعالم شده در 
پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نشده است« و باید 

از خرید این کاال خودداری کنید.

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
دارندگان کارت پایان خدمــت می توانند برای بیمه پردازی اختیاری 
اقدام کنند، گفت: افراد دارای کارت معافیت، مشــمول بیمه پردازی 

اختیاری نمی شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور آتشی، مدیرکل امورفنی بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ماده ای در قانون تامین اجتماعی وجود دارد 
مبنی بر اینکه افرادی که خدمت ســربازی را انجام داده اند، می توانند ســابقه 
خدمت سربازی را به عنوان سابقه قابل قبول برای بیمه محاسبه کنند. از این 

رو افراد دارای کارت معافیت، مشمول این قانون نیستند.
وی افــزود: با توجه بــه قانون اصالح تبصره ماده 14 قانــون کار و قانون 
استفســاریه آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی به 
عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود و دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی 
بیمه اختیاری هستند، می توانند نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند.
مدیرکل امورفنی بیمه شدگان تامین اجتماعی بیان کرد: متقاضیان ادامه بیمه 
به طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از شعب تأمین 
اجتماعی و ارائه مدارک شناسایی معتبر از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهی 
کارت پایان خدمت، با احراز سایر شرایط مقرر، نسبت به ارائه درخواست و انعقاد 
قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه، تحت پوشش 

مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند.
آتشــی گفت: این افراد مانند بیمه شدگان عادی می توانند از حمایت های 
کوتاه مدت و بلندمدت نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی 
بهره مند شوند. حداکثر سن برای متقاضیان بیمه اختیاری، 50 سال تمام است 
و چنانچه فردی مازاد بر 50 سال سن داشته باشد، متناسب با آن، باید دارای 
سابقه قبلی باشــد.وی درخصوص واریز حق بیمه، بیمه شدگان اختیاری هم 
عنوان کرد: افراد می توانند طبق قرارداد منعقد شده، حق بیمه هرماه را، تا دو 
ماه بعد پرداخت کنند و چنانچه در موعد مقرر از آخرین قرارداد پرداخت نشود، 

به منزله انصراف آن شخص از ادامه بیمه پردازی تلقی می شود.

یک مسئول صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

اعطای وام ضروری
 به 300 هزار بازنشسته تا شهریور ماه

وزیر ارتباطات با  اشــاره به اینکه سیاست مصوب کشور بر توسعه 
پیام رسانهای بومی قرار گرفته، اعالم کرد: در کنار تقویت ساختار فنی 
این پیام رسانها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر 

ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری در دستور کار است.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام، با  اشاره 
به اینکه سیاســت مصوب کشــور در شــورایعالی فضای مجازی بر توسعه پیام 
رســان های بومی قرار گرفته است، اظهار کرد: در کنار تقویت ساختار فنی آنها، 
رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی 
مقام معظم رهبری و نیز اصالح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای 
ســلیقه ای با فعاالن و فعالیت های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادالنه 
برای توســعه دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت های 

ملی الزم است در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: به عنوان وزیر ارتباطات، تا کنون تالش زیادی برای جلوگیری از 
نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی نموده ام و اگر قانون اختیارات 
الزم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی 

نیز تالش الزم را خواهم نمود.
وی گفت: همچنین برای اصالح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای گیری 
آنالین انسداد سایت های اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه ای 
با سایت های اینترنتی است، تالش هایی کرده ایم که تاکنون نتیجه الزم را نداشته 

اما به این تالش که الزمه رشد ظرفیت های بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.
وزیر ارتباطات در پاســخ به ســؤاالت و اعتراضــات مخاطبانش درخصوص 
فیلترینگ یا عدم انجام آن توضیحاتی داد و گفت: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و 
تصمیم پاالیش )فیلترینگ( یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده 
در این حوزه و احکام قضایی اســت.وی یادآور شد: پاالیش صفحات غیراخالقی 
و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در ســایر کشــورها نیز رواج دارد و در کشور ما 
نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شــده که رعایت می شــود. عالوه بر آن 
سیاست هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کالن داده ها و 

یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.
گفتنی است بحث حضور مردم در پیام رسانهای داخلی به جای نرم افزارهای 
خارجی و فیلتر شدن پیام رسانهای خارجی که امنیت کشور را در خطر می اندازند 
در ماه های گذشــته شدت یافته است.یکی از این پیام رسانها، تلگرام است که در 
موارد بسیاری با کشورهایی که در آنها مخاطب دارد برای مقابله با آشوب طلبان 
و موارد جاسوسی ای که صورت می گیرد، همکاری نکرده و طی روزهای اخیر در 
روسیه فیلتر هم شده است.همچنین در کشور خودمان که طی سال گذشته در 
برهه کوتاهی دســتخوش آشوب برخی عناصر فرصت طلب شده بود، پیام رسان 
تلگرام از همکاری با ایران برای بستن برخی شبکه ها طفره رفت و تا جایی که ممکن 

بود در خدمت بیگانگان و دشمنان ایران در آسیب رسانی به کشور قرار گرفت.
این پیام رسان غربی پا را فراتر گذاشته و مدتی است با معرفی یک ارز مجازی 
به نام »گرام«، برای در دست گرفتن بخشی از مبادالت مالی در فضای مجازی هم 
برنامه ریزی کرده اســت. اتفاقی که اگر محقق شود، به اعتقاد کارشناسان، نوعی 

حمله به نظام پولی کشور است و پول ملی را تضعیف خواهد کرد

سازمان تامین اجتماعی:

افراد دارای کارت معافیت سربازی 
مشمول بیمه پردازی اختیاری نمی شوند

پاالیش صفحات غیراخالقی و ضد اعتقادات مردم 
در سایر کشورها نیز رواج دارد

گروه اقتصادی- 
بانک مرکزی در ادامه سیاست های خود برای 
کنترل بازار، با محدود کردن متقاضیان ارز به 
گروه هایی که اعالم کرده، به سیاســت دولت 
قبلی برای مدیریــت تقاضای ارز روی آورده 
است؛ سیاســتی که خیلی زودتر باید عملی 

می شد اما اجرای همچنان هم ضروری است. 
بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود برای تنظیم 
بازار پولی کشور، 33 گروه را مشمول دریافت کنندگان 
ارز دانسته که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز 
در صرافی ها می توانند ارز مورد نظر خود را از بانک ها 
تهیه کنند؛ اقدامی که با توجه به مشکالت بانکی برای 
ورود ارز به کشور مناسب بوده و حتی می توان گفت 

دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است. 
سیاست جدید دولت برای محدود کردن کسانی 
که دریافت کننده ارز هستند، سیاستی است که در 
ســال 90 نیز اجرا شــد و در حال حاضر که مجددا 
برای اجرا در نظر گرفته شــده، به نوعی می تواند از 
برخی آشفتگی های بازار بکاهد زیرا، حداقل از حیف 
و میل ارز کشور در برج ها و مکان های تفریحی برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری می کند.  

حــدود یک ماه و نیم پیــش بود که مجید رضا 
حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این 
باره گفته بود: »به نظر می رسد رقمی در حدود 20 
میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود و در مقابل آن 
هیچ چیزی هم وارد نمی شود. وقتی امالک خریداری 
شده توسط ایرانی ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب 
خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال باال رفتن است 
نشــان می دهد پول آن از یک جایی تامین می شود 
که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و 
تبدیل به برج و ویال در نقاط مختلف دنیا می شود.« 
در حــال حاضر هم با توجــه به اینکه این اقدام 

دولت برای محدودســازی متقاضیان ارز مناسب به 
نظر می رسد، اما تاخیر دولت برای اجرا آن )که دیگر 
کارد به استخوان رسیده( قابل نقد است. تنها نگرانی 
ای که در زمینه گران شدن 417 تومانی ارز دولتی 
وجود دارد، گران شــدن هزینــه داروها بود که روز 
گذشته معاون اول رئیس جمهور در این باره بیان کرد: 
»تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان 
الزم تأمین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تأمین 
نیازهای کشور ایجاد نشود.« در همین زمینه، حسین 
صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر در این باره گفت: سیاســت ارزی 
مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما اینکه دولت بتواند 
نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشــخیص داده و به 
شــیوه صحیح و با مدیریــت علمی اجرا کند، بحث 
دیگری است.وی افزود: سیاست ارزی که دولت پس 
از بحــران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، 
تنهــا راه ایجاد ثبات در کوتاه مدت اســت که بانک 
مرکزی در اطالعیه شــماره یک به آن اشاره کرده 
است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز 
نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه 
برون رفت از مشــکل ارزی کنونی کشور است و راه 

دیگری فعاًل نمی شود تجویز کرد.
گفتنی اســت، اقدام بانک مرکزی در خصوص 
تک نرخی شــدن ارز با تمــام ابهامات موجود )که 
چندین بار در کیهان بررسی شده( می تواند راه سوء 
اســتفاده از ارزان دولتی را بــرای برخی رانتخواران 
ببندد و مشکالت ناشــی از فساد چند نرخی بودن 

ارز را کاهش دهد. 
دریافت کنندگان ارز مشخص شدند

در همین راســتا، بانک مرکــزی گروه هایی که 
مشمول دریافت ارز می شوند را اعالم کرد: به اطالع 

می رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز 
برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است: 

1- ارز مسافرتی
2- ارز درمانی

3- ارز مأموریت
4- ارز دانشجویی

5- ارز بابــت فرصت های مطالعاتی و هزینه های 
درمانی اعضای هیئت علمی

6- ارز بابــت حــق عضویت و حــق ثبت نام در 
ســازمان ها و مجامع بین المللــی و محافل علمی و 

چاپ مقاالت علمی
7- هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

8- هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
9- حق الوکاله در دعاوی خارجی

10- اصل و سود سرمایه گذاری خارجی
11- کارمزدهای اعتبارات اســنادی، حواله ها و 

ضمانت نامه های ارزی
12- هزینه دفاتر خارج از کشور

13- هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطالعاتی
14- هزینــه انجام آزمایش هــای علمی و فنی، 
انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی های 

بین المللی،
15- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های 

ماهواره ای و ارتباطی
16- هزینه شرکت های بیمه ایرانی

17- فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام 
زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات )عراق( 

18- هزینه شرکت در آزمون های بین المللی که 
توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور 

برگزار می شود
19- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی 

خارج از کشور
20- بازپرداخت تسهیالت اعطایی از محل حساب 
ذخیــره ارزی )دولتی و خصوصــی(، فاینانس غیر 
خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، 

و بانک توسعه اسالمی.
21- هزینه های ســوخت، ناوبــری، هندلینگ، 
لندینــگ و حقوق خدمــه خارجی شــرکت های 

هواپیمایی
22- هزینه حق بیمه هواپیماها

23- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل 
کشور

24- هزینه های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی 
سفارتخانه های خارجی

25- هزینه های انتقال درآمد ریالی شرکت های 
هواپیمایی خارجی

26- هزینه هــای مطالبــه ارز ضمانت نامه های 
خارجی

27- هزینه های رانندگان حمل و نقل بین المللی
28- هزینه های فرصت های مطالعاتی

29- هزینه های شــرکت در دوره های آموزشی 
خارج از کشور

30- هزینه هــای حــق عضویــت و ثبت نام در 
سازمان ها و مجامع بین المللی

31- هزینه های انتقال جسد از خارج از کشور و 
هزینه های وابسته

32- هزینه های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی
33- هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های 

ایرانیان مقیم خارج از کشور
الزم به ذکر اســت جزییات مربوط به میزان ارز 
قابــل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و 
مدارک الزم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه های 

ابالغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشــاورزی از تصمیم 
دولت در عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم انتقاد کرد.

اسماعیل اسفندیاری پور درمورد افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی 
گندم به فارس گفت: یادمان باشــد که وقتی دولت در سال های 86 
تا 88 نرخ گندم را ثابت نگه داشــت، پس از چند ســال و در سال 
92-91 مجبور شــد تا در عرض یکســال قیمت گندم را 90 درصد 
افزایش دهد، یعنی در 4-3 مرحله مجبور شــد نرخ گندم را از 420 
تومان در هر کیلوگرم به 800 تومان برساند که نتیجه سیاست های 

نوسان دار دولت بود که کشاورزان دلسرد شده بودند.
وی تاکید کرد: اگر این بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشــی در نرخ 
خرید تضمینی گندم اتفاق نیفتد، منافع آن با دلسرد شدن کشاورزان 

ما به جیب کشاورزان آن طرف آب می رود.
اســفندیاری پور با  اشاره به اینکه امسال نیز سال حمایت از کاال 
و تولید داخلی اســت، افزود: کشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در 
این راستا حرکت می کنند و باید حقوق شان هم رعایت شود، چطور 
ما برای کارگر و کارمندان تورم را در حقوق شان لحاظ می کنیم، ولی 
برای کشــاورز نباید این اتفاق بیفتد، در حالی که کاالی استراتژیک 

تولید می کند.
وی به این نکته هم  اشــاره کرد کــه اکنون عملیات به زراعی در 
مرحله برداشت در استان های معتدل و سردسیر در حال انجام است 

که هزینه های آن مطابق با تورم ساالنه افزایش یافته است.
وی افزود: آفت ســن گندم، انواع بیماری های دیگر، علف هرز به 
ویژه در نواحی ساحل خزر آغاز شده و همچنین غنی سازی دانه گندم 
برای تولید گندم با پروتئین باالتر در دســتور کار اســت، چرا که به 
کشاورزان آموزش داده   ایم، در مرحله گل دهی گندم 25 درصد کود 
ازت را به گیاه بدهند، تا طی عملیات فتوسنتز پروتئین آن افزایش 

یابد که همه اینها مستلزم هزینه است.
وی اظهــار امیدواری کرد تا دولت افزایش 9 تا 10 درصدی نرخ 

خرید تضمینی گندم را لحاظ کند.
اما در این میان کشاورزان نیز از مشکالت خود می گویند و اینکه 
با تمام مشــقت های موجود از جمله کم آبی، افزایش هزینه های بذر 
و کود و سموم هنوز نمی دانند که قرار است محصول خود را به چه 

نرخی بفروشند.
محمــدی یکی از گندم کاران اســتان اصفهــان می گوید، تمام 
هزینه های ما از بذر گرفته تا دســتمزد کارگر، کود و هزینه  آبیاری 
نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش داشته و آیا این انصاف 
است که دولتمردان بگویند پول نداریم و نمی توانیم قیمت تضمینی 

گندم را افزایش دهیم.
این گندم کار افزود: اگر ما گندم نکاریم باید با قیمت باالتر برای 
واردات ایــن محصول هزینه کنند، در حالی که گندم داخلی امنیت 
غذایی دارد و در عین حال اشتغالزایی هم می کند، چرا که بخش زیادی 

از کشاورزان در استان های مختلف گندم کشت می کنند.
علی قلی ایمانی رئیس بنیاد ملی گندم کاران نیز با انتقاد ازسخنان 
نوبخت به عنوان ســخنگوی دولت گفت: ایشان صراحتا آب پاکی را 
روی دســت کشــاورزان ریخته و گفته که دولت پولی برای افزایش 
خرید تضمینی گندم ندارد، ولی باید پرســید بازی با امنیت غذایی 
مردم و تولید کاالی استراتژیکی مانند گندم مگر شوخی است چرا که 
درنهایت اگر کشاورز هم دلسرد شود و گندمی کشت نکند، مجبورند 
همین گندم را با نرخ دالری که هر روز قیمتش مشخص نیست وارد 

کنند که ممکن است، به مراتب از گندم داخلی گران تر تمام شود.
ایمانی همچنین به این نکته هم  اشــاره کــرد که وزارت جهاد 
کشاورزی همچنان زیر بار افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم 
نرفته و امیدواریم تا زمانی که امکان دارد، فکری به حال این قضیه 
بشود، چرا که کشاورزان فقط گندم را تحویل سیلوها می دهند و یک 
تکه کاغذ به عنوان رسید دریافت می کنند و فعال خبری از پرداخت 

پول نیست چون مبنای محاسبه ای وجود ندارد.

یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی:

سیاست دولت در عدم افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم سبب دلسردی کشاورزان می شود

بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، نقدینگی 
در آذرماه سال 96 نسبت به سال قبل از آن 15/3 

درصد و پایه پولی 10/9 درصد رشد کرده است.
نماگر اقتصادی سه ماهه سوم 96 روز گذشته از سوی 
بانک مرکزی منتشــر شد که بر اساس آن، نقدینگی در 
آذرماه سال 96 نسبت به سال قبل از آن 15/3 درصد، 

رشد داشته است.
براســاس ارقام پولی بهمن ماه سال 96 که چندی 
قبل از سوی بانک مرکزی منتشر گردید، حجم نقدینگی 
در پایان این ماه با 8/18 درصد افزایش نسبت به اسفند 
مــاه 95 )11 ماه( به هــزار و 489 هزار و 640 میلیارد 
تومان رسید که ممکن است در زمان انتشار آمار جدید 
بانک مرکزی در آستانه هزار و 500 هزار میلیارد تومان 

قرار گرفته باشد.
همچنین بر اســاس آماری که دیروز بانک مرکزی 

منتشــر کرد، در سه ماهه سوم ســال 96 میزان پول 
نسبت به ســال قبل از آن 6/4 درصد، شبه پول 16/6 
و ســپرده های بخش غیردولتــی 16/2 درصد افزایش 

داشته اند.
نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال قبل نشان 
می دهد که در این تاریخ پایه پولی نســبت به یک سال 
قبل 10/9 درصد  افزایش یافته و به رقم هزار و 994/5 

هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم نقدینگی در شــرایطی نســبت به مرداد 92 
حدود 3 برابر شده که به اعتقاد کارشناسان می تواند به 
ســونامی تورم منجر شود. حجم نقدینگی در مرداد 92 
حدود 500 هزار میلیارد تومان بود که بر اساس آخرین 
آمار مربوط به بهمن ماه 96 در آستانه هزار و 500 هزار 

میلیارد تومان قرار گرفته است.
این نقدینگی سرگردان با جابه جایی از بازار بانکی به 

ســمت بازارهای ارز، طال و مسکن، به داللی و نوسانات 
قیمتی و گســترش بازارهای کاذب دامن می زند و یکی 

از علت های التهابات اخیر بازار ارز محسوب می گردد.
مشکل در عدم توجه به تولید است و اگر این حجم 
عظیم نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، هم باعث 
رونق و رشــد اقتصاد خواهد شد، هم از تورم جلوگیری 

خواهد کرد.
عالوه بر این، در گزارشــی که دیروز در شــماره 90 
نشــریه »نماگرهای اقتصادی« مربوط به سه ماهه سوم 
سال 96 توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی 
بانک مرکزی منتشــر شــده آمده است که رشد تولید 
ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال قبل )100=1390( 
با نفت 1/0 درصد و بدون نفت 3/6 درصد اعالم شــده 

است.
در بخش تغییرات شــاخص بهای کاالها و خدمات 

مصرفی )100=1395( نیز آمده است که در دوازده ماهه 
منتهی به آذرماه سال گذشته نسبت به دوره قبل از آن 
نرخ تورم 10/0 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در 
آذرماه 96 نسبت به ماه قبل از آن 1/9 درصد بوده است.
در بخش بورس اوراق بهادار تهران نیز ارزش سهام 
و حــق تقدم معامله شــده 113/2 هزار میلیارد ریال و 
حجم سهام و حق تقدم معامله شده 53/0 میلیارد سهم 

اعالم شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، عملکرد سه ماهه سوم 
96 )به قیمت های جاری( نشان می دهد که میزان تولید 
ناخالص داخلی به قیمت پایه 3 هزار و 637 هزار میلیارد 
ریال، تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص 697 هزار میلیارد 
ریــال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی هزار و 734 
هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی 477 

هزار میلیارد ریال اعالم شده است.

رنج تولید از کمبود منابع مالی با وجود افزایش سه برابری نقدینگی

بازگشت دولت به نسخه ارزی سال 90
 دیرهنگام اما ضروری

وزیر ارتباطات مطرح کرد


