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قیمت )به تومان(نوع سکه
4/049/000سکه تمام طرح جدید
3/925/000سکه تمام طرح قدیم

2/110/000نیم سکه
1/266/000ربع سکه

701/000گرمی
366/150هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
11/525دالر
13/250یورو
15/008پوند

2/174لیر ترکیه
3/138درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
36/100/00038/200/000پراید 1111
33/725/00035/400/000پراید 2131
34/200/00035/700/000پراید3151
127/000/000129/500/000چانگان4
40/000/00041/500/000تیبا صندوق دار5
44/175/00046/500/000ساینا دنده ای6
42/829/00055/700/000پژو 7405
8SLX 45/638/00059/500/000پژو
45/170/00057/300/000پژو 405 دوگانه سوز9
53/000/00071/000/000پژو پارس10
42/481/00078/500/000پژو پارس TU5 کالس 1113
47/174/00061/500/000پژو 206 تیپ 122
54/526/00072/000/000پژو 206 تیپ 135
55/593/00073/000/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 43/597/00059/500/000سمند ال ایکس
16EF7 44/640/00061/000/000سمند
47/603/00064/000/000سمند دوگانه سوز کالس 1716
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90092/500/000تندر پالس دنده ای19
70/000/00090/500/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000271/000/000مزدا 213
22H3075/000/00090/000/000
126/000/000132/000/000استپ وی23
20785/000/000109/000/000 اتوماتیک24
114/994/000222/000/000پژو 252008
51/360/00059/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱۱/۳

رئیس  کل بانک مرکزی با اعتراف ضمنی به 
شکست سیاست ارز 4200 تومانی برای کاالهای 
اساسی گفت: اینکه ارز 4200 تومانی به دلیل 
عدم نظارت، کاال به نرخ مناسب به دست مردم 

نرسید یک معضل بزرگ است.
عبدالناصر همتی با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
در شبکه خبر، با تشــریح آخرین وضعیت بازار ارز، 
سیاســت های پولی و بانکی اظهار داشــت: امروز با 
افتخار می گویم توطئــه ارزی علیه ایران رخ نداد و 
بر قدرت های بزرگ جهانی که با تمام ابزار به جنگ 
انقالب اســالمی رفته اســت، فایق آمده و اکنون بر 

نوسانات بازار ارز غلبه کرده ایم.
وی بــا بیان اینکه وضعیت خوبــی را در ذخایر 
اسکناس ارزی در کشــور داریم گفت: قطع واردات 
نفت در مقطعی وقفه ای را در دریافت ارز ایجاد کرد 
اما ما ده ها میلیارد دالر ارز فعال در خارج از کشــور 

داریم که قابل استفاده هستند. 
بــه گفته رئیس  بانک مرکــزی، برخی از صادر 
کننــدگان عادت کــرده بودند که ارز را به کشــور 
نیاورند و ما از آنها گله مند هستیم؛ با همه این احوال 
نزدیک به 9/2 میلیارد دالر ارز صادراتی را از سمت 
صادرکنندگان دریافت کردیم که این رقم به نظر من 
کم اســت و می تواند بهتر شود اما با توافقاتی که با 
صادرکنندگان داریم روند ورود ارز بیشتر خواهد شد. 
همتی ادامه داد: مرداد و شهریور که دو ماه سخت 
برای من بود و خواب درست و حسابی نداشتم فکر 
می کردم که فشــار ســنگینی به مردم وارد شده و 
ســختی زیادی ایجاد کرده است بنابراین باید ترمز 
سقوط ارزش پول ملی را می کشیدیم بخصوص اینکه 
ترامــپ نیز در همان دوره مردم را تحریک می کرد، 

بنابراین دستگاه های پوز را محدود کردیم. 
به گزارش خبرگزاری مهر، وی درخصوص اصالح 

نظام بانکی گفت: سیاست های پولی و بانکی بسیار 
حساس است و اگر تصمیمی گرفته می شود باید بر 
مبنای کار کارشناســی باشد و با دستور مقام معظم 
رهبری، کارگروه کنترل نقدینگی تشکیل شده است. 
رئیس بانک مرکزی افزود: نقدینگی 9 ماهه امسال 
نسبت به اسفند سال قبل رشدی نداشته و ما کنترل 
کامل بر روی نقدینگی داریم. البته اضافه برداشــت 
بانک ها از بانک مرکزی 55 هزار میلیارد تومان بوده 

که اکنون به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همتی اضافه کرد: هم آکنون رقم های فساد ارزی 
کم نیست، بنابراین با سامانه هایی که طراحی کرده ایم 

این معضل بزرگ را حل خواهیم کرد. 
بــه گفته وی، اینکه در کنــار توزیع ارز 4200 
تومانی به دلیل عدم نظارت، کاال به نرخ مناسب به 
دســت مردم نرسید یک معضل بزرگ است و دولت 
در ســتاد اقتصادی خود این موضوع را مد نظر قرار 

داده و یکی از دغدغه های دولت نیز این است که دالر 
4200 تومانی کامال به دست مردم برسد.

رئیس  بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر 
از پول ملی بیان کــرد: اولویت اصلی بانک مرکزی 
حذف چهار صفر از پول ملی نیست اما در کنار سایر 
کارهای خود این موضوع را هم پیگیری خواهیم کرد. 
ما فکر می کنیم حذف چهار صفر ارزش صوری ریال را 
در مقابل ارز های دیگر دنیا بهبود می بخشد و با قدرت، 
دقت و جدیت این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. 

همتی با بیان اینکه مردم مطمئن باشــند تورم 
را کنتــرل می کنیم و بازار ارز نیــز با ثبات خواهد 
شــد، گفت: به مردم این نکتــه را می گویم حرفی 
نمی زنم کــه نتوانم اجرا کنــم و حرفی را نمی زنم 
که واقعیت نداشــته باشد؛ ما بر بازار پول و بازار ارز 
 مســلط هستیم. مردم اندکی صبر و مقاومت داشته

 باشند.

 رئیس کل بانک مرکزی: 

کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسید

رئیس  سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی 
کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز 

می شود.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
جلسه دیروز هیئت دولت بیان کرد: عیدی کارمندان و 
بازنشستگان همزمان با حقوق بهمن ماه واریز می شود.

وی درباره میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان 
گفــت: هر وقت میــزان عیدی قطعی شــود اعالم 
می کنیم.رئیــس  ســازمان برنامه و بودجــه درباره 
اختصاص بسته های جبرانی نیز گفت: براساس سطح 
بندی و دســته بندی انجام شــده، وزارت کار برای 
پرداخت بســته حمایتی جامعه هــدف اقدام کرده 

اســت؛ یعنی  برای کارمندان دولت، شاغالن، افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان تامین 
اجتماعی و بیمه شدگانی که حقوق زیر سه میلیون 

تومان می گیرند، پرداخت شده است.
نوبخت ادامــه داد: یکهزار میلیارد تومان بودجه 
طرح های عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته ایم. 

تاکنون در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان پرداخت 
شــده است همین ماه پنج هزار میلیارد تومان دیگر 
پرداخت می شود. در سال جاری میزان پرداخت بودجه 
برای طرح های عمرانی کمتر از سال قبل آن نخواهد 
بود. 60 هزار میلیارد تومان هم برای تولید و  اشتغال 

پیش بینی کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان
 با حقوق بهمن

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
بر مراقبت از کشت های گلخانه ای در برابر آفات 
و بیماری های جدید و معدوم سازی محصوالت 

قاچاق تاکید کرد. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد 
کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در سی و نهمین 
سمینار ســاالنه حفظ نباتات با بیان اینکه آفات بر 
اثر تغییرات اقلیمی و الگوی کشت، تغییر رفتار داده 
و سر ســخت تر شده اند، گفت: در راستای حفاظت 
از سرمایه ها و ثروت های مردم در عرصه های باغی، 
دامنــه تحقیقات برای مقابله با آفات و بیماری های 

گیاهی باید توسعه یابد.
وی با اشــاره به اینکه تولیــدات باغی از چهار 
میلیون و 800 هزار تن در سال 57 به 22 میلیون 
تن در سطح دو میلیون و 900 هزار هکتار در سال 
جاری افزایش یافته است، اظهار داشت: ما باید برای 
حفاظت از این ســطوح کشت و تولید، اطالعات و 

آمادگی الزم را داشته باشیم.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سطح 
کشت های گلخانه ای کشور را 15 هزار هکتار عنوان و 
تصریح کرد: ما افزایش 48 هزار هکتار به این سطح 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

محصوالت کشاورزی قاچاق باید معدوم شود

را برنامه ریزی کرده ایم.طهماسبی، قیمت هر کیلوگرم 
بذر را 700 تا 2500 تومان عنوان کرد و گفت: اگر 
بیماری در گلخانه شــیوع پیدا کند ثروت زیادی از 

مردم از بین می رود.
وی سطح کشت گیاهان دارویی در کشور را 203 
هزار هکتار و تولیــد در این حوزه را 230 هزار تن 
عنوان کرد و اظهار داشــت: 110 هزار هکتار از این 

سطح به کشت زعفران اختصاص دارد و پیش بینی 
می کنیــم امســال از این ســطح 400 تن زعفران 

برداشت شود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: اکنون گیاهان دارویی به صورت زراعی و انبوه 
تولید می شود و به علت وجود 400 اقلیم خرد و کالن 
در ایران، تنوع زیادی در رویش گیاهان دارویی داریم 

که نیاز به حفاظت دارند.
طهماســبی با اشاره به برنامه این معاونت برای 
جایگزینی و اصالح 600 هزار هکتار باغات قدیمی 
کشور، گفت: در زمینه جایگزینی نهال ها و جلوگیری 

از آفات و بیماری ها باید توجه بیشتری شود.
وی با بیان اینکه ســم کشاورزی باید با نسخه 
ارایه شود، گفت: سیاستی که سازمان حفظ نباتات 
در زمینه فروش سم در فروشگاه های مجاز پیگیری 

می کند باید ادامه یابد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی با 
درخواســت از ســازمان حفظ نباتات برای اعمال 
قرنطینه بر روی آفات انباری از مبدا، افزود: هر استان 
باید گلخانه های قرنطینه ای برای جلوگیری از شیوع 

آفات و بیماری های جدید داشته باشد.
طهماســبی، اقدامات ســازمان حفظ نباتات را 
در کنتــرل آفــت زنجره مو، کرم خــراط و مگس 
زیتون ســتود و خواســتار معدودم سازی میوه ها و 
کاالهای کشاورزی قاچاق شد. از طریق مگس میوه 
مدیترانه ای شش هزار هکتار از باغات یزد آلوده شدند. 
مگس مدیترانه ای که از راه قاچاق میوه به کشــور 
وارد شده 400 محصول را مورد هدف قرار می دهد.

در شــرایطی که حدود یک ماه پیش روزنامه کیهان خبر از 
پروازهای شرکت ماهان به آلمان داده بود اما روابط عمومی سازمان 
هواپیمایی کشور در آن زمان سعی در تکذیب خبر فوق داشت 
اما حاال با اعالم رسمی این موضوع، سازمان هواپیمایی وقوع این 

ممنوعیت را تایید کرد!
بیش از یکماه پیش، زمزمه های عدم همکاری آلمان و سایر کشورهای 
اروپایی با هواپیمایی ایران شــنیده شــد؛ در گام نخست رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــور اعالم کرد کشــورهای اروپایی از سوخت رسانی به 
هواپیماهای ایرانی امتناع می کنند و چند روز بعد از آن خبری مبنی بر 

تحریم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به آلمان منتشر شد. 
روزنامه کیهان در همان زمان براساس گزارش روزنامه آلمانی بیلد، 
نوشت: آلمان پروازهای ورودی و خروجی ماهان ایر را به این کشور ممنوع 
کرد؛ اقدامی که پس از بررسی دقیق درخواست های آمریکا انجام شد تا 
آلمان مانع پروازهای ماهان ایر به دوســلدورف و مونیخ شود. سخنگوی 
دولــت آلمان نیز به جای توضیح در این زمینه گفته که نظری در مورد 
گزارش روزنامه بیلد در مورد ممنوعیت پرواز ماهان ایر در ژانویه ندارد! 

با این حال، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی 
کشوری با رد خبر فوق مدعی شده بود: »هواپیمایی ماهان  15 سال است 
که به آلمان پرواز دارد و اخیراً حتی قرارداد شش ماهه پروازهای زمستانی 

با آلمان منعقد کرده که این پروازها در حال انجام است.« 
این تکذیب در شــرایطی انجام شــد که روز دوشنبه همین هفته، 
خبرگــزاری رویترز اعالم کرد: اطالعاتی از دولت آلمان در دســت دارد 
که حاکی از لغو مجوز فعالیت خطوط هوایی ماهان در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از این اتفاق بود که »ریچارد گرنل« 
ســفیر آمریکا در آلمان  در صفحه توئیتر خود نوشت: »به صورت فوری 
اجازه فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان در آلمان گرفته شد. از دولت آلمان 

به خاطر رهبری شان )در این موضوع( تشکر می کنم.«
ســازمان هواپیمایی کشوری،  در بیانیه ای توقف پروازهای ماهان به 
آلمان را تایید کرده و آورده اســت: سازمان هواپیمایی کشوری، تصمیم 
دولت آلمان را در تعلیق مجوزهای پروازی ماهان به آن کشور غیر قابل 
توجیه و غیر حرفه ای ارزیابی می کند و آن را ناشــی از فشــار سیاسی و 
موضوعاتی غیرمرتبط با هواپیمایی و شــرکت ماهان می داند، از نظر ما، 
این تصمیم در راستای جنگ اقتصادی با ملت ایران بر سازمان هواپیمایی 
کشوری آلمان تحمیل شده است؛ این محدودیت نشان از قدرت صنعت 
هوانوردی کشــور و شرکت تحریم شده دارد، زیرا در جنگ اقتصادی و 

روانی کنونی، دشمنان به دنبال مبارزه با نقاط قوت کشور هستند. 
در پایان بیانیه سازمان هواپیمایی عنوان شده است: سازمان هواپیمایی 
کشوری با کمک همه مراجع در کشور و شرکت های هواپیمایی، تدابیر 
الزم جهت مقابله با این تصمیم به عمل آورده و گسترش مقاصد خارجی 
پروازی شرکت های هواپیمایی ایرانی را در دستور کار قرار داده و اطمینان 

می دهد که پرچم ایران در آسمان جهان در اهتزاز خواهد بود. 
گفتنی اســت، سازمان هواپیمایی کشور در شرایطی اعالم کرده که 
تحریم ها به آلمان تحمیل شده! که انگار این سازمان عهده دار توجیه و یا 
ایفای نقش سخنگویی برای آلمانی ها را دارد. ای کاش سازمان هواپیمایی 
به جای توجیه  اشــتباه خود )زمانی که منکر ممنوعیت ها بود( از مردم 

عذرخواهی می کرد.

سازمان هواپیمایی کشور
 بعد از یک ماه خبر کیهان را تایید کرد

تحریم پروازهای شرکت ماهان
 از سوی آلمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید براینکه در حال 
حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، گفت: این 
افراد با ترفندهای مختلف حقوق نجومی دریافت می کنند اما 

کسی با آنها مقابله و برخورد نمی کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ســیدناصر موســوی الرگانی با 
بیان اینکه مسئوالن در زمان طرح موضوع حقوق های نجومی تاکید 
کردند که پرداخت این حقوق ها قانونی اســت، افزود: براساس گفته 
مسئوالن طبق قانون شرکت ها، بانک ها و موسسات سقف حقوقی را 
برای مدیران عامل خود مشــخص کرده اند، لذا بر این موضوع تاکید 

داشتند که پرداخت این حقوق ها قانونی و متعارف است.
وی ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری رســما ورود کرده و 
تاکید فرمودند که باید با نجومی بگیران برخورد شود مواضع مسئوالن 

نیز تغییر کرد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
مسئوالن ابتدا عنوان کردند که تعداد نجومی بگیران 2 هزار نفر است، 
اظهار کرد: پس از مدت زمانی این افراد به هزار و 300 نفر و پس از 
آن بار دیگر به 900 نفر تقلیل یافت، اما زمانی که دیوان محاســبات 
گزارشی درباره نجومی بگیران ارائه داد، تعداد آنها به 330 نفر رسید 
و عنوان شد که به جز 6 نفر که در زندان به سر می برند مابقی اموال 

را به بیت المال بازگردانده اند.
موســوی الرگانی افزود: در موضوع پرداخت حقوق های نجومی 
بحــث بازگرداندن اموال به بیت المال مطرح نبود و باید با افرادی که 
غیرقانونی برای خود حقوق های چند ده میلیونی تصویب کرده بودند 

برخورد می شد و نجومی بگیران مجازات می شدند.
وی با بیان اینکه گاهی فردی که مبلغی همانند یک میلیارد تومان 
اختالس کرده تنها به بازگشت اموال به بیت المال محکوم می شود، ادامه 
داد: این موضوع در حالی رخ می دهد که ارزش یک میلیارد تومان سال 
گذشته که نرخ ارز 4 هزر تومان بوده با یک میلیارد تومان کنونی که 
قیمت دالر به 12 هزار تومان رسیده قابل مقایسه نیست و ارزش یک 

میلیارد تومان چند برابر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه 
در حال حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، گفت: این 
افراد با ترفندهای مختلف حقوق نجومی دریافت می کنند اما کسانی 
با آنها مقابله و برخورد نمی کند.موســوی الرگانی با بیان این موضوع 
که قوه قضائیه عنوان می کند که دولت باید اسامی نجومی بگیران را 
به قوه ارسال کند تا بتواند پرونده این افراد را بررسی کند، افزود: قانون 
دست دادستان کل کشور و دادستان های استانی را باز گذاشته تا به 

عنوان مدعی العموم به پرونده های مختلف ورود کنند.
وی تصریح کرد: سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص 
کرده هفت برابر حداقل دستمزد است که براین اساس باالترین پایه و 

گروه شغلی باید 12 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نجومی بگیران 
همچنان مشغول کارند!

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه 
امروز 500 هزار نفر در  اشــتغال مستقیم در 
صنعت بــزرگ خودرو و قطعه ســازی وجود 
نبایــد بیکار شــوند ، گفت: دولت  دارد که 
تصمیم به تزریق چهار هــزار میلیارد تومان 
 نقدیگی به صنعت خودرو و قطعه سازی گرفته

 است.
بــه گزارش ایرنــا ، رضا رحمانی در نشســت با 
خودروســازان د راتاق بازرگانــی ، صنایع ، معادن و 

کشاورزی استان کرمان افزود: این اعتبارات به زودی 
پرداخت می شود که به طور عمده به قطعه سازان داده 
می شود تا تولید انجام شود.وی اظهار داشت: توسعه 
صنعت خودروســازی نباید متوقف شود و در مقابل 

تولید باید اصالح شود.
وی بیان کرد: در این راســتا خودروســازان 80 
درصد خودروهای پیش فروش شده را با شرایط قبلی 
عرضه و مابقی را با شرایط جدید تولید می کنند.وی 
ادامه داد: بیش از 40 درصد خودرو و قطعات تولید 

شده باید ساخت داخل کشور باشد تا وزارت صنعت ، 
معــدن و تجارت از این محصــوالت حمایت کند و 
همچنین قطعات تولیدی بومی ، نباید وارد شود.وی 
افزود: در راستای واردات قطعات خودرو نیز هیئتی 
به خارج از کشور فرستاده شده که قطعات قابل تولید 

در داخل کشور را شناسایی کنند.
رحمانی عنوان کرد: خودروســازان داخلی یک 
میلیــون خودرو پیش فروش کردند و با وجود پیش 
فروش ها طی ماه های گذشته تولید افت فراوانی داشته 

است.مدیرعامل گروه صنایع خودروسازی کرمان و 
معین اقتصادی شهرستان بم نیز در این نشست گفت: 
با توجه به اینکه قبال ارز 4200 تومانی به خودروسازان 
داده می شد و امسال نرخ ارز بر اساس سامانه نیمایی 
تعریف شــده ، موجب کاهش تولیدات و بیش از 10 

درصد تعدیل نیرو در این گروه شده است.
محمدرضا شه بخش افزود: پیش بینی می شود با 
وضع موجود تا سال آینده بیش از 50 درصد تعدیل 

نیرو داشته باشیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت : 

خودروسازان یک میلیون خودرو پیش فروش کردند

* دومین نمایشگاه کار ایران با حمایت ویژه همراه اول برگزار می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، دومین 
نمایشــگاه کار ایران به مدت ســه روز )4 تا 6 بهمن ماه( با حمایت 
ویژه همراه اول از ساعت 9:30 تا 16:30 برگزار می شود. اهداف این 
نمایشگاه که توسط دانشگاه صنعتی شریف در مجتمع نمایشگاهی 
بوستان گفت وگوی تهران برگزار می شود، »رویارویی مستقیم کارجو 
و کارفرما«، »کمک به بهبود ارتقا برند کارفرمایان«، »تسهیل فرایند 
جذب و استخدام«، »معرفی فرصت های شغلی موجود در بازار کار«، 
»معرفی سازمان ها و ادارات مرتبط و نیمه مرتبط با رشته تحصیلی 

عنوان شده است.
*  با تصویب اعضای شــورای عالی کار، حق مسکن کارگران 
با افزایش ۶0 هزار تومانی از 40 هزار تومان به ۱00هزار تومان 
افزایش یافت.به گزارش مهر، در جلســه شورای عالی کار با 
»افزایش حق مســکن کارگران« موافقت شد. در این جلسه 
که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، 
افزایش ۶0 هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار 
به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای 
عالی کار درخصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی 

الزم االجرا خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد.
* مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی گفت: براساس بخشنامه 
جدید، انجام پروازهای چارتری در قالب بسته های سفر و ترکیب هتل 
و پرواز و فقط در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات، مستلزم اخذ 
مجوز پرواز چارتری از سازمان هواپیمایی خواهد بود. رضا جعفرزاده 
  اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های ابالغی مبنی بر فروش 
بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار 
و بررسی های صورت گرفته پیش از این  شاهد فروش بلیت پروازهای 
برنامه ای به صورت چارتری بود یم که این امر مغایر با بخشنامه های 
ابالغی ســازمان هواپیمایی کشوری اســت. برهمین اساس سازمان 
هواپیمایی کشوری در ابالغی همه شرکت های هواپیمایی را ملزم کرد 
از بهمن ماه جاری در همه مسیرها فروش خود را به صورت سیستمی 
عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت 

به مسافران اطالع رسانی الزم را انجام دهند.

معــاون دفتر خدمات بازرگانــی وزارت صنعت، هدف از 
راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
را کاهش تخلفات حوزه تجارت دانست و گفت: عدم همکاری 

اتاق بازرگانی، موجب عملیاتی نشدن سامانه شده است. 
حمید محله ای در گفت وگــو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه با 
راه اندازی »سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری« تخلفات 
حوزه بازرگانی به حداقل خواهد رســید، اظهار داشت: متاسفانه عدم 
همکاری اتاق های بازرگانی با این سامانه، موجب عملیاتی نشدن آن 

شده است. 
وی با اشــاره به روند صــدور کارت های بازرگانی افزود: مطابق با 
ماده 3 مقرارت قانون صادرات و واردات، اتاق بازرگانی مسئول صدور 
کارت های بازرگانی است و در نهایت نیز، بررسی و تائید آن ها، توسط 

وزارت صمت صورت می گیرد.
معــاون دفتر خدمات بازرگانــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: وزارت صنعت برای هرچه بهتر انجام شــدن روند بررسی 
کارت هــای بازرگانی، ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه بندی 
اعتباری را راه اندازی کرد تا با جمع آوری و ثبت سیســتمی اطالعات 
بازرگانان از جمله سوابق تجاری، پرداخت  تعهدات ارزی و موارد دیگر، 
 کارت های بازرگانی صادره شده از سوی اتاق های بازرگانی را تائید یا 

رد کند.
محله ای با اشــاره به یک نمونه از دالیل اتاق بازرگانی برای عدم 
همکاری با سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گفت: 
نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اصل44 قانون اساسی، این سامانه 
را در راستای خصوصی سازی نمی دانند و راه اندازی آن را تصدی گری 
دولت تلقی می کنند، در صورتی که این ادعا، فرافکنی است؛ چراکه 
در سیاست های اصل44 عمل نظارت، شأن حاکمیت دانسته شده و 
این سامانه نیز طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزء سامانه های 

نظارتی است.
وی اضافه کرد: این سامانه صرفا روند دستی و مکتوب گذشته را 
به شکل سیستمی و ثبت شده تبدیل کرده است تا از بروز تخلفاتی 

مانند جعل اسناد و تخلفات مشابه جلوگیری شود. 
معــاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به عدم همکاری اتاق های 
بازرگانی با سامانه مذکور بیان کرد: عدم همکاری اتاق به طور جدی 
از طرف دســتگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم 
به زودی این چالش دو ســاله ای که اتاق بازرگانی ایجاد کرده است، 

پایان یابد.

معاون وزارت صنعت:

اتاق بازرگانی مانع اجرای 
اعتبارسنجی تاجران است

در حالی وزیر کار با بهانه قرار دادن تحریم ها، 
درخواست کرده عرضه محصوالت وابسته به قیر 
در بورس کاال تعلیق شود که این تصمیم عمال 
ضد شفافیت است و زمینه را برای رشد دوباره 

افرادی مانند سلطان قیر مهیا می کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، به تازگی محمد 
شــریعتمداری، وزیر پیشــین صنعت که حاال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت، در اقدامی عجیب 
طی نامه ای که به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ارسال 
کرده خواســتار تعلیق الزام عرضه محصوالت قیر در 

بورس کاال با توجه به شرایط تحریمی شده است.
وی در ایــن نامه هــدف از توقف الــزام عرضه 
محصوالت قیر در بازار متشکل و تحت نظارت بورس 
کاال را به گفته خــود »فراهم کردن امکان صادرات 
مستقیم برای شرکت های تولیدی دارای استاندارد قیر 
همچون شرکت های پتروشیمی« عنوان کرده است.

شــریعتمداری مدعی شــده اســت: در شرایط 
تحریمی فعلی مقتضی همه امکانات الزم به منظور 
شــفافیت در عرضه و قیمت برای به حداقل رساندن 
فسادی که به گفته وی در بخش فروش به وجود آمده 

در کارگروه مشترکی تعیین و ابالغ شود.
خبر ارسال نامه وزیر کار به وزیر نفت در شرایطی 
منتشر شده اســت که رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشیمی می گوید مخالف خروج معامالت 
قیر از بورس است و کاهش صادرات قیر هیچ ارتباطی 

با این بورس ندارد.
عباسعلی اسالمی درخصوص مطرح شدن موضوع 
مخالفت برخی صادرکنندگان با بازگشت ارز به سامانه 
نیما و مشکل ساز شدن شفافیت بورس کاال در این 
زمینــه، گفت: با توجه به اینکه اطالعات صادرات در 
گمرک به مراتب وســیع تر از بورس کاال است، این 
موضوع نیز نمی تواند خیلی مورد بحث باشــد. به هر 

حــال مقصر جلوه دادن بورس کاال در زمینه کاهش 
صادرات قیر منطقی نیســت و باید عوامل اصلی آن 
بررسی شود.بر اساس این گزارش، در حالی وزیر کار 
سازوکار بورس را مانعی در برابر خنثی شدن تحریم ها 
قلمــداد می کند که هم قطارانــش در دولت تدبیر و 
امید چند ماهی هســت که عرضه نفت در بورس را 
به عنوان راه حل خنثی کردن تحریم ها می دانند! این 
در شرایطی است که تضاد تفکر و اندیشه وزیر کار با 
دولتمردان بار دیگر نشان از این دارد که شریعتمداری 
که تا چندی پیش وزیر صنعت نیز بوده، از سازوکار 
بورس شناخت درســتی ندارد.از سوی دیگر به باور 
کارشناسان اظهارات وزیر کار درخصوص تعلیق الزام 
عرضــه محصوالت قیر در بورس کاال در حالی اعالم 
شده اســت که تا چندی پیش و همزمان با التهاب 
بازار ارز، شریعتمداری که در آن مقطع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بود، بر لزوم عرضه کاالهای ارزمحور 

همچون فوالد و پلیمر بر مبنای ارز چهار هزار و 200 
تومانی در بورس کاال پافشاری می کرد که این موضوع 
در نهایت منجر به ایجاد رانت بادآورده برای عده ای 
به واسطه برخورداری از پروانه هایی که وزارت متبوع 

وی صادر می کرد، شده بود.
نکته مهم دیگر در این زمینه نیز این اســت که 
اظهار نظر و تعیین تکلیف درخصوص بازارهای صنعتی 
و تولیــدی عمدتا بر عهــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است. این در شرایطی است که شریعتمداری 
به عنوان وزیر کار شرح وظایف دیگری دارد و باید به 

موضوعات حوزه کار بپردازد.
عالوه بــر این عرضه محصوالت در بورس کاال در 
ایجاد شــفافیت جلوگیری از دالل بازی کمک بسیار 
زیادی می کنــد و خروج این محصــوالت از بورس 
می تواند زمینه تکرار فسادهایی مانند ماجرای سلطان 

قیر که چندی قبل اعدام شد را فراهم کند.

نتیجه درخواست عجیب وزیر کار

خروج قیر از بورس به نفع رانتخواران است

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا 
گفت: مسئله افزایش قیمت ها مصوبه ای است که 
خود رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای 

آن گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سروش 
درباره چگونگی رفتن خود از سایپا گفت: بنده برکنار 
شــدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع 
مسئله به هیئت مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار 

از مسئولیت طرح شد.
وی بــا انتقاد از عملکرد وزیر صمت، اظهار کرد: 
با مانورهای سیاســی و پوپولیستی وضعیت صنعت 
از این هم بدتر خواهد شــد و دود آن به چشم همه 

مردم می رود.
مدیرعامل سابق شــرکت خودروسازی سایپا با 
اشاره به اینکه برکناری او به علت تضاد برنامه هایش 
با برنامه های وزیر صنعت نبوده اســت، عنوان کرد: 

مسئله افزایش قیمت ها که مصوبه ای است که خود 
جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن 

گرفته است، بهانه کار شد.
سروش ادامه داد: به این شکل مهندسی سیاسی و 
روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت 
پرایــد را افزایش داده و حاال با ورود وزیر و برکناری 

مدیرعامل سایپا مسئله حل شده است.
وی با تأکید بر اینکه یقین داشــته باشید قیمت 
پرایــد را به قیمت های قبــل بازنمی گردانند، گفت: 
شــخص وزیر طرفدار افزایش قیمــت خودروهای 
داخلی است، پس به راحتی نتیجه می گیریم که یک 
بازی سیاسی با مسئله ای ذاتاً کارشناسی و فنی اتفاق 

افتاده است.
این مسئول سابق با اشاره به قیمت های نجومی 
خودروهای داخلی و وارداتی و مونتاژی، عنوان کرد: آیا 
واقعاً باید 30 سال پراید و پژو 405 تولید کرد و اساساً 

در کجای دنیا 30 سال یک محصول را تولید می کنند؟
ســروش افزود: باید کسانی که 40 سال در این 
صنعت حضور داشته  و برای آن برنامه ریزی کرده اند 
جواب دهند که البته وزیر صمت حتی به آنها نزدیک 

هم نمی شود، چون حمایت سیاسی قوی دارند.
البتــه وی به دفــاع از قیمت پرایــد پرداخت و 
خاطرنشــان کرد: قیمت پراید اگر به  فرض مثال 40 
میلیون تومان هم باشد، معادل سه هزار و 700 دالر 
اســت. آیا کســی می تواند خودرویی در هر کجای 
جهان به بنده نشــان دهد که بتــوان با این قیمت 

خرید؟ قطعاً خیر.
مدیرعامل سابق سایپا توضیح داد: این که جامعه ما 
به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان 
خرید باال ندارد تقصیر خودروساز نیست. نمی شود در 
بازارهای سکه، ارز و ... جهش قیمتی تا 4 برابر باشد و 
همزمان قیمت خودرو سرکوب شود؛ این کار نشدنی 

است و خودروساز را نابود می کند.
سروش با اشاره به هزینه های زائد در خودروسازی 
گفــت: البتــه حداقــل 12 درصد هزینــه زائد در 
قیمت گذاری پراید، یعنی حدود 4/5 میلیون تومان؛ 
فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل 

شده است که به دوره های قبل باز می گردد.
وی افــزود: با قیمت های کنونــی ارز، به راحتی 
می توان با خودروسازان دنیا رقابت کرد؛ یعنی دیوار 
تعرفه ها را کنار گذاشــت و البته قیمت گذاری را هم 

به بازار سپرد.
این مســئول سابق ادامه داد: با سرکوب قیمتی، 
ســایپا ماهانه هزار میلیارد تومان زیان می دهد و در 
10 ماه اخیر 10هــزار میلیارد تومان از جیب ایران 
خودرو و ســایپا؛ به نام مــردم؛ به جیب دالالن و در 
خوش بینانه ترین حالت به جیب 650 هزار نفر رفته 
است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می کند؟

مدیرعامل سابق سایپا:

افزایش قیمت خودرو تصمیم وزیر صنعت بود


