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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/835/000سکه تمام طرح جدید
1/731/000سکه تمام طرح قدیم

898/000نیم سکه
563/000ربع سکه

356/000گرمی
171/487هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/200دالر
5/165یورو
7/800پوند

1/400لیر ترکیه
1/490درهم امارات

یک کارشناس مسائل پولی با بیان اینکه موج خروج 
سرمایه از کشور در دو سال اخیر فشار بزرگی به بازار 
وارد کرده است، گفت: در زمان تحریم ها صرافی ها به 

عامل خروج ارز از کشور تبدیل شده بودند. 
حمید زمان زاده در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، اظهار 
کرد: در دو سال گذشته با موج خروج سرمایه از کشور روبرو 

بوده ایم که فشار بزرگی روی بازار ارز داشته است.
وی با بیان اینکه، یکی از دستاوردهای سیاست های جدید 
ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است، بیان کرد: در 
زمان تحریم ها صرافی ها به عامل خروج ارز از کشور تبدیل 
شده بودند که جلوی این موضوع باید گرفته می شد و نقل و 
انتقال ارز به شبکه بانکی باز می گشت.این کارشناس مسائل 
پولی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی 
برای جدا کردن نرخ تورم از نوســانات ارز موفق بوده است، 
گفت:  در ســال 90 نرخ ارز هزار و 226 تومان اعالم شد که 
بسیار پایین تر از نرخ بازار بود بنابراین دولت در آن سال 18 
میلیــارد دالر از ذخایر ارزی را برای حمایت از این نرخ وارد 
بازار کرد که نتیجه آن خالی شــدن دست بانک مرکزی از 

ذخایر ارزی در سال 91 بود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، زمان زاده با بیان اینکه با 

توجه به این تجربه بانک مرکزی اکنون هرگز به سمت این 
سیاســت ها نخواهد رفت، گفت: بــه زودی دالر از مبادالت 
اقتصادی کشور کنار گذاشته می شود و زمینه های آن مدت 
هاســت که در حال ایجاد است.در همین زمینه، محمدعلی 
کریمی، ســخنگوی بانک مرکزی هم با اشــاره به اینکه این 
بانک با رصد نیازهای همه گروه ها، ارز مورد نیاز را از طریق 
بانک های عامــل تأمین اعتبار می کند، اظهار کرد: تا اطالع 
بعدی، خرید و فروش نقدی اســکناس ارزهای خارجی در 
صرافی ها انجام نخواهد شــد. به گزارش صداوسیما، وی با 
بیان اینکه بانک مرکزی پارســال 48 میلیارد دالر از محل 
درآمدهای نفتی برای واردات رســمی کشــور تأمین اعتبار 
کــرد، اضافه کرد: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی 
صرف واردات شد که طبق سیاست های جدید، صادرکنندگان 
غیرنفتی مکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات 
تجارت خارجی کشور اختصاص دهند.کریمی با بیان اینکه 
پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشــور از طریق 
بدون ثبت ســفارش یا با ثبت سفارش به غیر از نظام بانکی 
صورت می گرفت، گفت: طبق سیاست های جدید، محوریت 
کار از طریق بانک ها انجام می شــود و نمی توان در این باره 

نقش بانک ها را نادیده گرفت.

وی افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک های ملی و سامان 
و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک های تجارت 
و سامان پرداخت می شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد 

نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
سیف: دالر ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵ یا ۶ درصد 

نوسان نمی کند
در همین راســتا، ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
پس از جلســه ســتاد اقتصادی دولت با بیان اینکه در حال 
حاضــر تعادل خوبی بین منابع و مصارف ارزی داریم گفت: 
به غیر از دو عامل قاچاق وانتقال ســرمایه که اختالالتی در 
بازار ارز ایجاد کرده بود در بقیه موارد درشرایط مطلوبی بسر 
می بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده پاسخگوی 

همه نیازهای کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ چهار هزار و 200 تومان برای دالر 
ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای 
اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده 
و در حد پنج یا شش درصد خواهد بود.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بســیاری از 
صاحب نظــران و فعاالن اقتصادی از سیاســت های جدید 
ارزی اســتقبال کرده اند گفت: البته برخی از صاحب نظران 

معتقدند این سیاســت ها باید زودتر ازاین ها اجرا می شد، اما 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمان کنونی برای اجرای 
آن درنظر گرفته شــد و در حال حاضر طرح از بُعد عملیاتی 

بسیار خوب پیش می رود. 
سیاست های جدید ارزی شتاب زده است

با وجود استقبال برخی کارشناسان از تصمیمات بانک 
مرکزی درباره تک نرخی شدن ارز و انتقال مبادالت ارزی از 
صرافی ها به بانک ها، برخی دیگر هم همچنان نسبت به این 
تصمیمات نقد دارند، به عنوان نمونه رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران معتقد اســت سیاست های جدید ارزی 

دولت و بانک مرکزی شتاب زده بوده است. 
رضا پدیدار در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: 
به طور کلی به نظر می رسد در سیاست های جدید ارزی بانک 
مرکزی یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود آمده است. 
همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس می داد و نرخ دالر 
را 3500 تومان اعالم کرد بهترین زمان برای اعالم تک نرخی 
کردن ارز بود.وی ادامه داد: با این شتاب زدگی همه نهادهای 
پولی و مالی مختل شده اند و به نظر می رسد که دولت باید 
این روند را متوقف کند.کاری که اکنون به وجود آمده شتاب 

زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.

یک کارشناس اقتصادی: 

صرافی ها به عامل خروج ارز از کشور تبدیل شده بودند

اسکندری در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان:

* در راســتای توســعه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا و به 
منظور ارتقاء امنیت حساب کاربران، برنامه رمزساز اینترنت بانک ویژه 
سیستم های عامل اندروید و IOS راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، کاربرد این نرم افزار، تولید رمز یکبار مصرف برای ورود به 
اینترنت بانک است که می تواند در ارتقاء امنیت بیش از پیش این سامانه 
موثر باشد.برنامه رمزساز اینترنت بانک سینا از طریق وب سایت بانک 
به نشــانی www.sinabank.ir قابل دریافت است و تمامی مشتریانی که 
پیش از این با رمز ایستا از اینترنت بانک استفاده می کردند، می توانند 
بدون مراجعه به شعبه این نرم افزار را فعال کنند.این برنامه پس از غیر 
فعال شدن سامانه 727 که در بسته USSD فعال بود و به منظور افزایش 

ضریب امنیت کاربران راه اندازی شده است.
* معاون شــرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد که گندم و کلزا 
خریداری شده اما همچنان منتظر ابالغ نرخ های خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی در سال زراعی جاری هستیم تا بتوانیم از 
حالت خرید علی الحساب خارج شویم و بهای محصول کشاورزان 
را پرداخت کنیم.حسن حنان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از 
ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴۴ هزار و ۶۴۰ تن گندم به ارزش 
۵۸ میلیارد تومان و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن دانه کلزا به ارزش ۵۱۶ 

میلیون تومان به صورت علی الحساب خریداری شده است.
 به گفته حنان، هنوز هیچ پولی به کشاورزان پرداخت نشده است، 
چرا که تا جدول قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از 
سوی دولت تصویب و ابالغ نشود نمی توانیم بهایی به کشاورزان 

پرداخت کنیم.
* رئیس  اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی فلزی و آشــپزخانه اعالم 
کرد در پی نوسانات ارزی اخیر، بازار لوازم خانگی به حالت نیمه تعطیل 
درآمده و همه در انتظار بهبود اوضاع و آرامش در بازار هستند و کسی 
دوست ندارد قیمت ها افزایش یابد. فریدون نصیری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: در شرایط کنونی نمی توان با قیمت های گذشته بازار را تامین 
کرد. بنابراین بهتر است مسئوالن اقدامات الزم را در جهت بهبود فضای 
کسب و کار انجام دهند چرا که دستوری نمی توان قیمت ها را کنترل 
کرد و هم اکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه تعطیل درآمده است. 
وی تصریح کرد: وقتی شــرایطی این چنینی در بازار به وجود می آید 
و نرخ ارز نامشــخص اســت و هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی 
می افتد نمی تواند تصمیمی برای عرضه محصولش به قیمت مشــخص 
بگیرد و حتی آنهایی که با قیمت های گذشــته نمی توانند عرضه کنند 
نیز بالتکلیف هســتند و نمی توانند نرخ های خود را افزایش دهند چرا 
که ممکن اســت در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به برگرداندن 

قیمت هایشان شوند.
* رئیس  کل بیمه مرکزی، تداوم رشد بیمه های زندگی را بسیار 
مهم دانست و گفت: منابع بیمه های زندگی به عنوان ابزار مهم 
مالی میان مدت و بلندمدت در بازار مالی مطرح اســت. سال 
۱۳۹۶ نیز رشــد ۳۰ درصدی حق بیمه های زندگی را داشتیم 
 که با توجه به تورم یک رقمی ســال ۹۶ رشــد مطلوب تلقی

 می شود.

در حالی که سال هاست بحث اخذ مالیات بر خانه های خالی از 
سکنه مطرح می شود و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای آن تأکید 
دارد اما هنوز مشخص نیست دلیل آماده  نشدن زیرساخت ها برای 

عملیاتی شدن آن چیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، سال هاست که اخذ مالیات بر خانه های 
خالی از سکنه به عنوان یکی از راه های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش 
قیمت آن مطرح شده است تا طبق آن از واحدهای مسکونی که بیش از 

یک سال خالی باقی می ماند، مالیات اخذ شود.
اگر چه موافقان اخذ مالیــات از خانه های خالی،  این اقدام را ابزاری 
کنترلــی می دانند که با اجرای آن احتکار از بازار مســکن به عنوان یک 
کاالی ســرمایه ای رخت بربسته، تورم ناشــی از گرانی، اجاره و خرید و 
فروش مســکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می یابد و از طرفی به 
عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل این مالیات ها بدل می شــود اما 

مخالفان این طرح اعتقاد دیگری دارند.
این گزارش حاکی اســت: مخالفان این طرح معتقدند که شناسایی 
کامل واحدهای خالی از سکنه سخت است، شناسایی آن هزینه بر است و 
دارندگان به راحتی می توانند دولت را دور زده و از پرداخت مالیات فرار 
کنند. هر چند مخالفان اخذ مالیات از خانه های خالی از ســکنه به این 
هزینه بر بودن و سخت بودن شناسایی واحدها بسنده نکرده و می گویند 

این اقدام می تواند به بازار مسکن شوک وارد کند.
بر اســاس مصوبه ماده 54 الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
مقرر شده است تا واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش 
از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان واحد 
خالی شناسایی می شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.

بر اســاس این مصوبه در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال 
ســوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات 

متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی از سکنه خواهد شد.
یعنی به عبارتی اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید 50 درصد 
مالیات مشخص شده را بپردازد و از آن پس هر سال این مالیات افزایش 
می یابد، اما نکته ای که حائز اهمیت اســت این است که علیرغم جدیت 

وزارت راه و شهرسازی هنوز این طرح عملیاتی نمی شود.
با این وجود، وجود 2/5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور که بارها 
و بارها از ســوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد نشان داد که 
عزم این وزارتخانه بر اخذ مالیات بر این واحدهای خالی از ســکنه است، 
اما مشخص نیست مشکل کجاست که این اخذ مالیات به مرحله عملیاتی 
نمی رســد، اگر طرح خوبی اســت چرا اجرا نمی شود و اگر ایجاد مشکل 

خواهد کرد چرا مجددا اجرای آن مطرح شده است.
در اواخر روزهای سال 96 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته 
بــود که در حال پیگیری برای اجرای این برنامه هســتیم اما اجرای آن 

زمان می برد.
آخوندی در پاسخ به این سؤال که بارها از وجود بیش از 2/5 میلیون 
واحد مســکونی خالی از سکنه در کشــور و 490 هزار مسکن خالی از 
سکنه در تهران صحبت شده اما هنوز اقدام موثری برای دریافت مالیات 
از این واحدها و ایجاد انگیزه در سازندگان برای عرضه آنها به بازار مسکن 
صورت نگرفته است، گفت: وزارت راه و شهرسازی در حال تعقیب دریافت 
مالیات از واحدهای خالی از ســکنه است؛ اما اجرای این برنامه مستلزم 
فراهم شدن برخی زیرساخت هاست که این سیاست را به برنامه ای زمان بر 

تبدیل کرده است.
آخوندی ادامه داد: به هر حــال این موضوع از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در حال پیگیری اســت و اقدامات آن در حال انجام اســت تا به 

محض فراهم شدن امکانات و زیرساخت های مورد نیاز عملیاتی شود. 
حال با توجه به تاکیدات صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت اقتصاد در اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه مشخص 
نیست توپ در زمین کدام وزارتخانه است؟ اگر طرح خوبی است چرا از 
اجرای آن خبری نیســت و اگر دارای مشکالتی در اجرا خواهد بود چرا 

برای همیشه به فراموشی سپرده نمی شود.

تعلل دولت در اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
با توجه به اینکه مناطق  آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد 

کشور به دنبال داشته، افزایش آنها منطقی نیست. 
ســید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با بیان 
اینکه هدف ایجاد مناطق  آزاد حمایت از صادرات و افزایش حجم فعالیت 
مراکز تولید داخلی بوده است، اظهار کرد: رویکرد صادرات محور این مناطق 
به این دلیل بود که محصوالت صادر شــده از این مناطق قابل رقابت با 

سایر کشورها باشد.
وی با اشاره به اینکه مناطق  آزاد هم اکنون برای تولید داخل آسیب زا 
هســتند، ادامه داد: با بررسی عملکرد امروز مناطق  آزاد می توان نتیجه 
گرفت که متاسفانه هدف اولیه مدنظر در عمل محقق نشد و به جای آنکه 
این مناطق به تولید داخل در حوزه صادرات کمک کنند، به پایگاه هایی 

برای واردات کاال تبدیل شده اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با 
اشاره به افزایش قیمت زمین های مناطق  آزاد افزود: دالل بازی ها و خرید 
و فروش زمین های این مناطق بدون حتی فراهم کردن امکانات تولیدی، 
موجب افزایش شدید قیمت  زمین ها در مناطق آزاد شد؛ این امر، گردش 

پول در حوزه داللی را به دنبال داشت.
نقوی حسینی بیان کرد: برخی زمین هایی که از نظر ریالی بی ارزش 
هستند، به محض آنکه اسم منطقه  آزاد بر آن ها گذاشته شد ناگهان افزایش 

قیمتی را تجربه کرد که در نهایت موجب سوءاستفاده های کالنی شد.
وی با بیان اینکه تجربه مناطق  آزاد فعلی ناموفق بوده اســت، گفت: 
با توجه به اینکه مناطق  آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به 
دنبال داشته است، افزایش آنها منطقی نیست چراکه حرص و ولع افزایش 

این مناطق مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: چنانچه به مناطق  
آزاد موجود رسیدگی و رویکرد منفی آن ها مثبت شود، نیازی به تصویب 

هشت منطقه جدید نیست.
نقوی حسینی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ضررهای بیشتر این 
مناطق به اقتصاد کشور ضروری است قانون اولیه آن اصالح شود، گفت: 
قبل از تصویب افزایش هشــت منطقه جدید ابتدا باید در نحوه فعالیت 
این مناطق با هدف محقق شدن اهداف پیش بینی شده بازنگری صورت 

گیرد چراکه مدیریت فعلی نتوانسته این کار را انجام دهد.
وی تصویب هشت منطقه جدید را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست 
و خاطرنشــان کرد: با توجه به این مغایــرت تصویب این الیحه نیازمند 

»دوسوم رای نمایندگان« است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مناطق آزاد خسارت زیادی
 به اقتصاد کشور وارد کرده است

بر اســاس ابالغیه اخیر دفتر مبارزه با جرائم 
سازمان یافته به گمرکات کشور بیش از ۶۴۰۰ خودرو 
به دلیل اســتفاده از ثبت سفارش های غیرقانونی 

مشمول مقررات قاچاق کاال شدند.
به گزارش تســنیم، دفتر جرائم سازمان یافته گمرک 
ایــران در ابالغیه به گمرکات اجرایی 6481 خودرو را به 
 دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات 

کاالی قاچاق اعالم کرده است.
بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها 
از 28 تیر ماه 96 تا 9 دی ماه سال قبل انجام شده باشد، 
به دلیل اســتفاده از ثبت سفارش های شائبه دار مشمول 

مقررات قاچاق شده است.
بر این مبنا، به  موجب بررسی های به عمل آمده مستند 
بند 6 بخشنامه 12 دی سال 95 معاون اول رئیس جمهور 
که مقرر می دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کاالهای 
بادوام به تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی 

مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود، واردات خودرو 
و کاالهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع شد.

بر این اســاس در تاریخ 13 دی ماه همان سال این 
موضوع ابالغ شــد و از ثبت سفارش خودروهای وارداتی 
توسط غیرنمایندگی های مجاز خودرو جلوگیری به عمل 
می آید. اما محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه 
تجارت وزارت صنعت، جهت عدم صدور ثبت ســفارش 
خودرو با توجه به اعالم شماره 2477 مورخ 18 دی 96 
اداره کل مقــررات برای کلیه واردکنندگان خودرو اعم از 
شرکت های نمایندگی و غیرنمایندگی  واردکننده خودرو 
بوده است و عماًل نباید برای هیچ شخصی اعم از حقوقی 
و حقیقــی دارای نمایندگی و غیرنمایندگِی خودرو ثبت 
ســفارش خودرو صادر می گردید، به این ترتیب از تاریخ 
28 تیر ماه سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان 
مسدود شد.اما تحقیقات تیم های بازرسی و نظارتی نشان 
می دهد برخی از ثبت سفارش های بارگذاری شده قبلی که 

خودروی آنها نیز ترخیص شده، قابل رؤیت نبوده است، 
این در حالی اســت که در پاسخ به استعالم به عمل آمده 
از اداره کل مقــررات وزارت صنعــت اعــالم گردیده که 
ثبت سفارش های موصوف مورد تأیید اداره کل مقررات 
نمی باشــد.به این ترتیب گمرکات اجرایی مکلف شدند 
به قید فوریت ضمن بررســی مدارک ارسالی درخصوص 
خودروهای ترخیص شده و خودروهایی که هنوز متوقف 
بوده اما اظهار شده اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل 
ذی مدخل را در اجرای )ماده 2 دســتورالعمل تشکیل و 
نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته 
ملــی موضوع بخشــنامه 20/6/1396 مرکــز جرائم( و 
همچنین به  استناد )بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و ماده 734 به بعد قانون مجازات اســالمی( و 
حسب )بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( و 
نیز )قانون جرایم رایانه ای( به مرجع قضایی منعکس کنند.

 بر اســاس ابالغیه فروردین 97 دفتر مبارزه با جرائم 

سازمان یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، 
باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم 
و شــیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد 
 اشاره )اواخر تیر تا دی ماه 96( می باشد مشمول مقررات 
بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال شده اند.بر مبنای 
لیست خودروهای قاچاق تاکنون 6481 خودروی سواری 
که طبق اعالم سازمان توسعه تجارت با ثبت سفارش های 
جعلی )شائبه دار( ترخیص یا در گمرکات دپو شده  مشمول 
مقررات قاچاق شده اند.گفتنی است، گمرکات اجرایِی مورد 
 اشاره از هرگونه انجام تشریفات برای ترخیص خودروهای 
مذکور و یا ابطال اظهارنامه آنها به شــدت منع شده اند، 
همچنین مدیران گمرکات اجرایی موظف شدند چنانچه 
از محل ثبت سفارش های غیرقانونی خودرویی ترخیص 
شــده باشــد با توجه به عدم تأیید اصالت ثبت سفارش 
قبل از هرگونه اقدام استعالم الزم از دفتر مبارزه با جرائم 

سازمان یافته اخذ کنند.

ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو 

توانایی تامین غذا برای 300 میلیون نفر در کشور وجود دارد

رئیس  اتاق تعاون ایران اعالم کرد: ۹۰ درصد از 
قوانین بخش تعاون در زمینه سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و قانون 

تعاون اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فــارس، بهمن عبداللهی در 
جمــع خبرنگاران به اهمیت موضوعــات اقتصادی در 
بیانات مقام معظم رهبری  اشــاره کرد و اظهار داشت: 
نزدیک به 20 سال است که مقام معظم رهبری عناوین 
اقتصادی برای شــعار ســال انتخاب می کند و اهمیت 
اقتصاد کشــور در نامگذاری شــعارهای سال و بیانات 

ایشان کامال مشهود است.

وی با  اشاره به اینکه بخش تعاون نزدیک ترین بخش 
بــه عناوین اقتصادی در زمینه حمایت از تولید داخلی 
اســت، افزود: برای خود تکلیف می دانیم که در زمینه 
حمایت از کاالی ایرانی اقدامات اثربخشی انجام دهیم.

رئیس  اتــاق تعاون ایران بیان کــرد: 90 درصد از 
قوانین بخش تعاون در زمینه سیاســت های اصل 44 
قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و قانون تعاون 
اجرا نشده است و یقیناً بخشی از مشکالت عدم تحقق 
افزایش سهم تعاون در اقتصاد عدم اجرای قوانین است 
و این موضوع مختص تمام دولت ها می شود که در این 
زمینه توجهی نکرده اند.عبداللهی با بیان اینکه بیش از 

80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بوده و فضایی 
برای توسعه بیشتر بخش خصوصی باقی نمی ماند، گفت: 
طبق اهداف از پیش تعیین شده باید 25 درصد از سهم 
تعاون اختصاص پیدا کند اما تحقق این امر  الزاماتی از 

جمله تامین مالی بلندمدت و پایدار دارد.
به گفته وی، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک 
تخصصی پاسخگوی نیازهای عمده تعاونی ها نیست و 
سرمایه آن برخالف  تاکید قانون از 500 میلیارد تومان 

فراتر نرفته است.
رئیــس  اتاق تعــاون ایران ادامــه داد: عدم اجرای 
قوانین قطعا بخش زیادی از ظرفیت های تعاون کشور را 

تحت الشعاع قرار داده است اما این موضوع باعث نشده که 
از ظرفیت های خوب و بزرگ این بخش استفاده نکنیم.
عبداللهی همچنین در پاسخ به این سؤال که نوسانات 
نرخ ارز چه میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد شــرکت های 
تعاونی گذاشته است گفت: قطعا نوسان نرخ ارز در تمام 
بخش ها چالش جدی ایجاد می کند اما طبق وعده  هایی 

که بانک مرکزی داده باید ارز تک نرخی شود.
وی اضافه کرد: اقدامــی که دولت برای تک نرخی 
شدن ارز در پیش گرفته باید در سال های گذشته دنبال 
می شد و قطعاً شاهد چنین وضعیتی در صورت اجرای 

سیاست های صحیح نبودیم.

رئیس  اتاق تعاون ایران:

90 درصد قوانین بخش تعاون اجرایی نشده است

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران 
با اشاره به سختگیری وزارت نفت نسبت به سازندگان داخلی، 
گفت: انتظار ما این است، همان قدر که به خارجی ها عالقه 

دارند گوشه چشمی هم به ساخت داخل داشته باشد.
امیرحســین کاوه در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشــاره به 
توضیحات وزارت نفت مبنی بر اینکه شــرکت های داخلی لوله ساز 
در قرارداد فاز 11کاری بیش از رول کردن لوله ها را انجام نمی دهند، 
گفت: لوله ســازان خارجی چه عملیاتی بیشتر از لوله سازان داخلی 

انجام می دهند.
وی ادامه داد: آیا جز این اســت که وزارت نفت تمامی شرایط  
ســخت را برای ســازندگان داخلی اعمال می کنــد و عکس آن را 
برای خارجی ها !؟ در کدام قرارداد داخلی کل پول لوله ســاز با ارائه 
اســناد در قالب یک LC تسویه شده است و در کدام قرارداد خرید 
 از خارج غیر این عمل شــده و ســالها طرف مقابل به دنبال پولش 

می دویده است؟!
دبیر ســندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیــل فوالدی ایران 
تصریح کرد: کدام یک از خطوط لوله ساخت داخل مشکل کیفیت 
و نشــت و انفجار داشته است، در حالی که لوله های خریداری شده 
از شــرکت ســالزگیتر آلمان در موارد متعددی به مشــکل خورده 
 و جدا از زمان، هزینه ســنگینی را بابــت تعویض به ایران تحمیل

 کرده است.
 همچنین لوله های ساخت شرکت Man هندوستان غالبا زیر آب 
منفجر شده اند ولی همه این خارجی ها اول پولشان را گرفتند و رفتند 

و وزارت نفت ماند و پول های از کف رفته.
وی ادامــه داد: در زمــان تحریم، لوله ســازان خارجی خصوصا 
اروپــا ژاپن و کره بودند که فشــار می آوردند ورق مورد نیاز تحریم 
شــده و به کشور وارد نشود  ولی لوله سازان داخلی با همت و اعتبار 
 خود تمام مواد مورد نیاز را تهیه کردند و لوله مورد نیاز کشــور را

 تامین کردند.
به گفته کاوه، محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و معاون 
فعلی وزیر نفت توانمندی لوله ســازان ایرانی را دیده و در جلســات 

کارشناسی مفصل به وزیر نفت نامه هشدارآمیز داده است.
وی ادامه داد: اگر فقط کار لوله سازان ایرانی رول کردن ورق است 
و اگر به این سادگی است چرا اینقدر بحث کیفیت و سختی کار از 
طرف توتال مطرح می شــود؛ لوله سازان ما هم اکنون پیشرفته ترین 
کارخانجات و تجهیزات را دارند که اگر از آن استفاده نشود تجهیزات 
خــود را باید به دریا بریزیم و هزاران کارگر لوله ســاز کشــور باید 

خانه نشین شوند.
دبیر ســندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیــل فوالدی ایران 
خاطرنشــان کرد: بازرســان بین المللی لوله های تولید کارخانجات 
ایرانــی را تاییــد کرده اند و هزاران کیلومتر خطــوط انتقال نفت و 
گاز خشــکی و زیر دریای ســاخت ایران بهترین گواه توانمندی ما 
اســت، بنابراین انتظار ما از وزارت نفت این اســت، همان قدر که 
 به خارجی ها عالقه دارند گوشــه چشــمی هم به ســاخت داخل

 داشته باشد.
بر اســاس این گزارش چند روز قبل گزارشی درباره بی توجهی 
توتال به مفاد قرارداد توسعه فاز 11 منتشر شد که از عملکرد توتال 
فرانســه نسبت به بی توجهی به تجهیزات ساخت داخل انتقاد شد، 
پس از انتشــار این گزارش روابط عمومی وزارت نفت ایران در دفاع 

از عملکرد این شرکت فرانسوی جوابیه ای صادر کرد.
در جوابیه وزارت نفت آمده بود ســه شــرکت ایرانی یادشــده 
تولید لوله در کشــور صرفاً عملیات رول کردن ورق و ســاخت لوله 
نهایــی را انجام خواهند داد که بخش بالنســبه کمتری از مجموع 
ســفارش لوله بــوده و البتــه ورق خام مربوطه جهت ســرویس 
 مقــاوم در برابــر گاز تــرش به هرحــال در خارج ســاخته و وارد 

می شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل
 انتقاد کرد

وزارت نفت همان قدر که به 
خارجی ها عالقه دارد گوشه چشمی 

هم به ساخت داخل داشته باشد

مدیرعامل ســازمان اقتصادی کوثر گفت: اگر از 
منابع کشور به درستی استفاده کنیم می توانیم غذای 

۳۰۰ میلیون نفر را تأمین کنیم.
بــه گــزارش کیهــان، محمدرضا اســکندری در یک 
نشست خبری در پاســخ به سؤال خبرنگار ما که چه خبر 
امیدوارکننده ای می توانید به مردم بدهید با اشاره به خدمات 
و تولیدات گسترده صورت گرفته در سازمان تحت مدیریت 
خود اظهار کرد: اگر از منابع کشور به درستی استفاده کنیم 
می توانیم غذای 300 میلیون نفر را تأمین کنیم که مستندات 

آن در یک بحث کارشناسی قابل ارائه است.
وی با بیان اینکه 9 هزار نیروی ثابت و فصلی در سازمان 
اقتصادی کشور کار می کنند افزود: این سازمان 21 شرکت 
فعال در بخش کشــاورزی دارد و تولیدات مختلفی هم در 
بخش های معدنی و صنایع داشــته است. ضمن اینکه 28 
میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم و در سال 96 هم 
13 پروژه ســازمان، جمعاً به ارزش 200 میلیارد تومان در 

سال 96 به بهره برداری رسید.
در ادامه مدیرعامل ســازمان اقتصادی کوثر گفت: یک 
شرکت صهیونیستی در رأس شــرکت های تولیدات بذر و 

کنوانســیون upov )حمایت از ارقام جدید 
گیاهی( است.محمدرضا اسکندری در واکنش 
به پیوستن ایران به کنوانسیون upov اظهار 
کرد: کنوانسیون upov ممکن است بر تولید 
بذر در داخل کشــور تأثیر منفی داشــته 
باشــد. تجارت 50 درصد بذر دنیا در دست 
هفت تا هشــت شرکت است که مونستانتو 
که ماهیت صهیونیســتی دارد، در رأس آن 
است و این شرکت ها خود تولیدکننده سم 

هســتند که مصرف سم را هم در کنار بذر ترویج می کنند، 
در حالی که خود مصرف بی رویه ســم زمینه بســیاری از 
بیماری های جدید در کشــور شده است و با عضو شدن در 
این کنوانسیون مخالفیم و تا جایی که زورمان برسد، جلوی 
آن را می گیریــم، چرا که خیلی نفعی بــرای ما ندارد.وی 
افــزود: ما باید ظرفیت های خودمان را حفظ کنیم، چرا که 
اینها می خواهند هسته های ژنتیکی دنیا را در دست بگیرند 
و تحت انحصار خود قرار دهند و هر وقت دلشــان خواست 

بذری را به ما بفروشند یا نفروشند.
مدیرعامل ســازمان اقتصادی کوثر درباره اعالم نشدن 

نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از 
جمله گندم گفت، قانون می گوید نرخ خرید 
تضمینی اول هر سال زراعی و بر مبنای نرخ 
تورم باید اعالم شود و نمی توان گفت چون در 
دنیا گندم ارزان تر است از داخل تحریم. اگر 
قانون اجرا نشده باید مجلس پیگیری کند. 
دالالن واردات گنــدم دائم می گویند گندم 
داخل کیفیت ندارد ولی جالب اینجاست که 
همان گنــدم وارداتی هم چندان با کیفیت 
نیست.اسکندری در مورد مشکالت اقتصادی در کشور گفت: 
از روزی که انقالب اســالمی پیروز شد، دو نوع تفکر وجود 
داشت، یکی شعار »ما می توانیم« و دیگر »ما نمی توانیم« که 
این قشر دوم به دلیل عدم اطمینان یا عوامل نفوذی همواره 
این شــعار را سر دادند و نمی گذارند سیاست های اقتصادی 

به درستی اجرا شود.
وی با طرح این ســؤال که چطور می شــود با این همه 
ظرفیتی که در کشور وجود دارد، افراد توانمند را نمی گذارند 
کار کنند، افزود: مثاًل آقــای حجتی را که به عنوان فردی 
پیگیر می دانیم، در برخی جاها جلوی پایشان سنگ اندازی 

می کنند و نمی گذارند کار کند. برخی بهانه می آورند که آب 
نداریم پس کشــاورزی نکنیم. نمی گویند چگونه بهره وری 
آب را باال ببریم در حالی که در بســیاری از کشورهای دنیا 
وضعیت آبی شان از ما بدتر است، اما آن را مدیریت کرده اند.
رئیس ســازمان اقتصادی کوثر با اشاره به اینکه طبق آمار 
رسمی گمرک در هشت ماهه سال 96 بالغ بر 390 میلیون 
دالر معادل 1600 میلیارد تومان گوشــت قرمز وارد کشور 
شده است خاطرنشان کرد: با اینکه چهارمین جمعیت دام 
ســبک در دنیا را داریم اما این ســؤال مطرح است که چرا 
باید ســاالنه 100 هزار تن گوشت قرمز وارد کنیم. اگر هر 
کیلوگرم گوشت قرمز 4/4 دالر باشد با محاسبه دالر 4200 
تومان هم نباید قیمت آن بیشتر از 17 هزار تومان باشد اما 

به قیمت کیلویی 33 هزار تومان فروخته می شود.
اسکندری افزود: با همکاری مردم به دنبال آن هستیم که 
کسری گوشت قرمز را در داخل تولید کنیم و در سال های 
آینــده عالوه بر اینکه نیازی به واردات نداشــته باشــیم، 
صــادرات هم انجام بدهیم. با این حجم از واردات گوشــت 
قرمز اشــتغال 20 هزار نفر از بین می رود و برای کشورهای 

دیگر اشتغال زایی ایجاد می کند.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت 
که متاســفانه صنعت خودروی کشور در بحران به سر 
می برد که یک علتش انتخاب مدیران براساس رابطه 

به جای تخصص است.
به گزارش فارس، ســعید مدنی اظهار کرد: در دهه 60 
وقتی می خواســتند یک مدیرعامل بــرای صنعت خودروی 
کشور انتخاب کنند مصاحبه های تخصصی داشت تا حکم او 
صادر شود اما امروز اصال این قضیه نیست و می بینیم به عنوان 
مثال شخصی داماد فالن شخص است و با یک حکم و دستور، 
مدیرعامل می شود؛ اگر تا دیروز 20 نفر را مدیریت می کرده 

 امروز باید مثال 40 هزار نفر را مدیریت کند.
وی ادامه داد: این دقیقا همان بالیی اســت که بر ســر 
شرکت های خودروسازی ایران می آید. اگر یک زمانی اعضای 
هیئت مدیره شــرکت ها از نظر تخصص وزنه و جزو نخبه ها 

بودند، اما االن این شــرایط وجود ندارد که ناشــی از دولتی 
بودن سیستم است.

مدیرعامل سابق شرکت ســایپا گفت: االن باید به طور 
شفاف اعالم کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران است، 
واقعا بی حساب و کتاب اداره می شود، نه زیر نظر دولت اداره 

می شود و نه زیر نظر بخش خصوصی اداره می شود.
مدنی با  اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص 
حرکت به سمت خصوصی سازی تأکید کرد: من خودم شاهد 
هستم در چند سال گذشته پیکره شرکت های دولتی بیشتر و 
بزرگ تر شده است و دولت هر روز بنگاه تر شده است، بنابراین 

نمی تواند کنترل انجام دهد.
وی ادامه داد: برخی زیرساخت ها باید انجام شود که اوال 
اصالحات با مقاومت افکاری عمومی مواجه اســت و همیشه 
افکار عمومی مخالف اصالح زیرساخت ها است و انتظار دارد 

اصالحــات بدون فشــار به مردم صورت گیــرد، در صنعت 
خودرو هم همین گونه است، در صنعت خودروسازی از کسی 
که به عنوان نیروی حراســت محسوب می شود تا مدیرعامل 
درخصوص اصالحات مخالفت می کنند چون خودشان ذینفع 
هستند.این مسئول سابق تصریح کرد: باید مدیرانی در صنعت 
خودرو انتخاب شوند که ذینفع نباشند سهامدار نباشند، اعضای 
هیئت مدیره نباشند و حتی اعضای زیرمجموعه شرکت های 
تابعه هم نباشند، این فرد مامور انجام خصوصی سازی شرکت 
خودروساز باشد در یک بازه زمانی مشخص و معتقد به این کار 
هم باشد.مدنی افزود: باید قیمت ارز نوسان نداشته باشد و اگر 
به همین شکل اگر بخواهیم دچار این نوسانات باشیم، صنعت 
خودروی کشور پا نمی گیرد و بخش خصوصی هم نمی تواند 
کاری انجام دهد. االن مسئله قیمت گذاری یک فاجعه است 
که در حال رخ دادن اســت، یکی از عوامل بیچارگی صنعت 

خودروی کشور مسئله قیمت گذاری است که باید برطرف شود.
وی گفت: اگر به عنوان مثال اجازه می دادند قیمت پراید 
منطقی رشد کند و به زور قیمت آن را ثابت نگه نمی داشتند 
امروز قیمت پراید 20 میلیون نبود و در بدترین حالت حدود 
15 تــا 16 میلیون تومان بود و فرمول هــای آن را در زمان 

مدیریت برای شورای رقابت ارسال کردم.
مدیرعامل سابق شرکت ســایپا با  اشاره به ضمانت های 
اجرایی گفت: دولت باید ضمانت های اجرایی را در قراردادها 
رعایت کند و قراردادی را منعقد نکند که هیچ ضمانت اجرایی 
نداشته باشد مثال من بارها گفته ام که 30 درصد از خودروها 
را به خاطر مســئله صادرات شماره گذاری نکنید، اما زورمان 
نرسید اگر همین 30 درصد صادرات انجام شود و ساخت داخل 
هم به 60 درصد برسد آنگاه خودرو می تواند جان بگیرد و ارز 

مورد نیازش را تامین می کند.

مدیرعامل سابق سایپا مطرح کرد

انتخاب مدیران صنعت خودرو براساس رابطه است نه تخصص

بدون  بیمه دیروز  و  بانک  بورس،  نمایشــگاه 
حضوروزیر اقتصــاد و رئیس کل بانک مرکزی و با 
اعتراض برخی از سهامداران متضرر بورس افتتاح 

شد.
به گزارش ایســنا، نمایشــگاه  فوق در حالی دیروز 
در محل دایمی نمایشــگاه های تهران آغازشد که شاپور 
محمدی - رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، سورنا 
ســتاری - معاون علمــی فناوری رئیــس جمهوری و 
عبدالناصــر همتی - رئیس کل بیمــه مرکزی - حضور 
داشــتند، اما عدم حضور ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بیش از پیش به 

چشم می خورد.
محمدی در قســمتی از صحبت های خود گفت که 

امیدوارم امســال بازده مناسبی در بورس داشته باشیم و 
مهم ترین هدف این نمایشگاه را فرهنگسازی عنوان کرد 
و گفت: امیدواریم شــرکت ها در این نمایشگاه مخاطبان 

خود را پیدا کنند.
وی  در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه 
این نمایشگاه حضور نداشت مدعی شد که حضور بانک ها 
امسال در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه پر رنگ بود و ادامه 
داد: امســال در بحث اصالح مربوط به توقف و بازگشایی 

نمادها اتفاق های مناسبی رخ داد.
در بخشی از این مراسم سهامدار یکی از شرکت ها در 
اعتراض به عملکرد ســازمان بورس عنوان کرد که ما به 
شما به عنوان نهاد ناظر اعتماد کردیم، ولی در حال حاضر 
ســرمایه ما بلوکه است و جلوی خانواده خود سر افکنده 

هســتیم. شاپور محمدی در پاسخ به این سهامدار گفت: 
احتماال نماد شرکت »های وب« منظورشان است، تمام 
تالش سازمان بورس این است که این موضوع حل شود.
فارس هم در این باره گزارش دادکه محمدی در پاسخ 
به اعتراض فوق گفت: نماد معامالتی»های وب« با تعدیالتی 
در صورت های مالی مواجه خواهد شد که به محض انجام 
این تعدیل ها نماد معامالتی آن آماده بازگشایی خواهد بود.

وی در خصوص توقف نماد معامالتی کنتورسازی نیز 
گفــت: در این نماد معامالتی هم اکنون  از حدود 4 هزار 
سهامدار به قیمت 2107 تومان خریداری شده و همزمان 

پیگیری های قضایی در این نماد ادامه دارد.
برخی از سهامداران سهم کنتورسازی نیز طی ماههای 
اخیر به عناوین مختلف نسبت به زیان شدید خود اعتراض 

کرده اند.
محمدی همچنین گفت: بازگشــایی نماد معامالتی 
بانک ها در ســال گذشته در حالی صورت گرفت که امید 
می رود امسال نماد معامالتی بانک پاسارگاد نیز از حالت 
تعلیق خارج شود. در عین حال با توجه به نامگذاری امسال 
به حمایت از کاالی ایرانی، بازار سرمایه از طریق کاهش 
نرخ تأمین مالی و انتشار اوراق بهادار مختلف تالش می کند 

تا به این شعار جامه عمل بپوشاند.
گفتنی اســت طی ســالهای اخیر نمایشگاه بورس 
همواره با حضور مسئوالن ارشد اقتصادی دولت از جمله 
وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی افتتاح می شد اما 
عدم حضور این چهره ها در نمایشــگاه امسال به شدت 

سوال برانگیز بود.

افتتاح سؤال برانگیز نمایشگاه بورس و بانک بدون حضور مسئوالن ارشد اقتصادی دولت


