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۲۶ ذی القعده ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۷۴

بخشــنامه »آغاز به کار صرافی ها« هرچند 
ممکن اســت نکات مثبتی داشته باشد، اما در 

پاره ای از بندها، دچار ابهام است.
بانک مرکزی روز ســه شنبه دستورالعمل اجرایی 
بســته جدید ارزی را به صرافی هــا ابالغ کرد؛ در این 
بسته امکان خرید ارز برای 23 نوع مصارف خدماتی از 

صرافی های مجاز وجود دارد.
در بســته قبلی ارزی که از 21 فروردین اجرا شد، 
اجازه خرید و فروش ارز از صرافی ها گرفته شــد و به 
همین علت فعاالن این بخش 4 ماه از معامالت ارزی 
محروم بودند. اما با ایجاد رانتی بسیار بزرگ و شکست 
بسته اول ارزی، دولت سه روز قبل بسته جدید ارزی را 

رونمایی و خرید و فروش ارز را آزاد اعالم کرد.
در مرحله جدید صرافی ها می توانند طبق مصوبه 
هیئت وزیران، در چارچوب انجام معامالت خرد نسبت 
به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی 

به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش 
ارز توســط صرافی های مجاز نیــز صرفا بابت مصارف 
خدماتــی و مســافرتی مطابق مقــررات ارزی بانک 
 مرکزی با ثبت مدارک و مســتندات الزم امکان پذیر

 است.
با توجه به این مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی نیز 
فعالیت صرافی ها را برای معامالت در بازار آزاد در 23 
بخش تعریف کرده است که اهم آن ارائه ارز مسافرتی، 
درمانی، دانشــجویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق 
و مزایای کارکنان شــاغل در ایران، هزینه های ارزی 

شرکت های مسافرتی و گردشگری و... است.
قیمت گــذاری در صرافی ها برای فروش ارز تا یک 
درصد باالتر از نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز است 
که در آن نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

در همین رابطه، جواد ذاکری دانا، کارشناس بازار 
ارز در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بخشنامه 

»آغاز به کار صرافی ها« که عصر دیروز توســط بانک 
مرکزی به صرافی های مجاز کشــور ابالغ شده است، 
گفت: این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما 
در پاره ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد 
هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه 

نیما، نیاز است که به این موارد توجه شود.
وی اظهار کرد: در بند )1( این ابالغیه، برای تقاضای 
حوالجات شــخص و در حد جزئی )تا معادل 1۰ هزار 
یورو( هیچ گونه تدبیری اندیشــیده نشده است. یعنی 
اگر خانواده ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند 
میزان و نحوه حواله کرد آن همچنان نامشخص است 
و حتی این که آیــا صرافی ها، مجاز به انجام اینچنین 
حواله ای هستند یا خیر، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: هر صرافی 
می تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیماً از خود 
صادرکننده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند، و 

یا از ســایر بانک ها تامین نماید. اما نکته ای که وجود 
دارد این است که صرافی فقط 3 روز کاری فرصت دارد 
ارزهای خریداری شده خود را بفروشد. لذا اگر قیمت 
دالر در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز 
خود را با ضرر بفروشــد؟ باید توجه داشت »قیمت« 
در بســته جدید ارزی، آزاد اســت و وابسته به عوامل 
مختلف، هر لحظه تغییرات و نوســانات قابل لحاظی 

را تجربه می کند.
ذاکری گفت: از سوی دیگر، نرخ فروش ارز صادراتی 
توسط صرافان فقط می تواند 1 درصد باالتر از نرخ خرید 
مندرج در ســامانه سنا و نیما باشد! باید روشن گردد 
نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله 
خرید تا فروش، نرخ دالر بیش از 1درصد  کاهش یافت، 
صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان 
نرخ خریداری شــده توسط صراف می باشد بهتر است 

دقیق تر روشن گردد.

نظرکارشناساندربارهابهاماتبخشنامهآغازبهکارصرافیها

ملی محصوالت کشــاورزی  رئیس اتحادیه 
گفت:اعمال تحریم های ثانویه تاثیر چندانی بر 

بخش کشاورزی نخواهد داشت.
رضــا نورانــی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درباره تأثیر اعمال تحریم های جدید بر میزان 
صادرات محصوالت کشــاورزی، اظهار کرد: در طول 
ســال های گذشته اعمال تحریم های ظالمانه با شدت 
و ضعف در حوزه کشاورزی همراه بوده است؛ بنابراین 
اعمال تحریم های ثانویه اتفاق جدیدی نیســت و تنها 
دولتمردان در این موقعیت حســاس باید تصمیماتی 

اتخاذ کنند تا خدشه ای بر صادرات وارد نشود.
وی افزود: سفارش 2۰ میلیارد دالری دوماه گذشته 
برای واردات بیانگر آن اســت که توجهی به توســعه 

صادرات نداریم و این درحالی اســت که تنها صادرات 
می تواند کشور را از بحران تحریم های ظالمانه دور کند 

و یا بخشی از هزینه های تحریم را کاهش دهد.
نورانــی ادامــه داد: بــا توجه بــه تصمیماتی که 
دولتمــردان برای صادرات اتخــاذ می کنند نمی توان 
آینده روشــنی را بــرای صادرات متصــور بود که به 
همین دلیل انتظار می رود بخش دولتی و خصوصی با 
همراهی یکدیگر مسائل و مشکالت فراسوی صادرات 

را مطرح کنند.
به گفته این مقام مســئول با توجه به آنکه از سال 
91 کشتیرانی والفجر به طور کامل ما را تحریم کرده 
است، چطور می توان انتظار داشت که شرکت های زیر 
ســلطه ابرقدرت ها با اعمال تحریم های جدید با ایران 

همکاری داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه صادرکننــدگان با تحریم 
کشتیرانی والفجر با مشکالت متعددی روبه رو شدند، 
بیان کــرد: تحریم کشــتیرانی والفجر موجب شــد 
صادرات 12 تا 18 ســاعته محصوالت کشــاورزی به 
حوزه خلیج فارس، قطر، عربســتان صعودی، بحرین و 
عمان که جز بازارهای سنتی و قدیمی ایران به شمار 
می رفتند به 15 تا 18 روز طول بکشــد که در نهایت 
این امر تحمیل هزینه های سنگین به صادرکنندگان و 

کاهش کیفیت کاال را به همراه داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با بیان 
اینکه در چند ماه نخست سال صادرات میوه به بازارهای 
هدف کاهش یافته اســت، اظهار کرد: البته صادرات 

سبزی و صیفی تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته است.

وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش تشکل ها 
در بخش کشاورزی، بیان کرد: این درحالی است که با 
اهمیت دادن به تشکل ها می توان بخشی از مشکالت 

پیش روی صادرات به صورت مویرگی را حل کرد.
وی در پایــان با بیان اینکه سیاســت ارزی دولت 
مشــکالت متعددی برای صادرکنندگان در برداشته 
است، تصریح کرد: صادرکنندگان آماده هستند تا دولت 
اعالم کند که ارز حاصل از صادرات را از کدام سیستم 
وارد کنند چرا که آنها نمی توانند پول های خود را یکجا 
بلوکه کنند و برای رشــد صادرات باید ارزهای حاصل 

ازصادرات وارد چرخه اقتصاد کنند.

یک مسئول:

اعمالتحریمهایجدیدتأثیریبرصادراتمحصوالتکشاورزیندارد

با تصمیم اعضای کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت تعزیراتی 
کاغذهای موجود در داخل کشور تعیین شد.

 به گزارش ایسنا، طبق تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت تعزیراتی 
کاغذ روزنامه 41۰۰ تومان و سقف قیمت کاغذهای چاپ و تحریر کیلویی 
51۰۰ تومان تعیین شــد. همچنین سقف قیمت تعزیراتی بالکی )کاغذ 

کتاب( نیز 51۰۰ تومان می شود.
بر اساس این گزارش به منظور رصد و پایش بازار کاغذ، کمیته دائمی 
کنترل تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی  در این حوزه با ریاســت وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد.
 به موجب تصمیمات اتخاذ شده این کمیته، الزم است به نحوی نسبت 
به مدیریت بازار اقدام نماید که در کنار پیشگیری از کمبود در بازار، کاال 

به قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
همچنین مقرر شد موجودی انبارها و مراکز نگهداری اعالن و در صورت 
عدم مراجعه جهت دریافت شــبکه توزیع به وزارت ارشاد و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استانی، موجودی مذکور احتکار و اختفای تلقی 
و مشــمول برخورد قانونی شود. در این راستا صادرات انواع کاغذ و کاغذ 

باطله از کشور نیز ممنوع شده است. 
در عین حال وارد کنندگانی  که محموله های وارداتی کاغذ در گمرکات 
دارند موظف شدند ظرف یک هفته با هماهنگی گمرک و بانک مرکزی 

نسبت به کارسازی و ترخیص محموله خود اقدام کند.
 با توجه به نزدیکی بازگشــایی مدارس مقرر شد موضوع تامین ارز 
مــورد نیاز برای واردات مــواد اولیه کاغذ و انواع کاغذ با هماهنگی بانک 
مرکزی در دستور کار قرار گیرد. فرآیند تعیین مباشر به منظور واردات، 
تامین و توزیع کاغذ برای کتب درسی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و 
برای سایر انواع کاغذ بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود.

طبق تصویب ستاد تنظیم بازار

سقف قیمت تعزیراتی کاغذ
 تعیین شد

رئیس  اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی از 
ممنوعیت واردات کولرهای گازی و دستگاه های برودتی به دلیل 

تولید داخلی این دست محصوالت خبر داد.
علی جمالی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی 
نیاز بازار اســت، گفت: واردات کولرهای گازی و دستگاه های برودتی به 

دلیل تولید داخلی این دست محصوالت، ممنوع شده است. 
رئیس  اتحادیه تولیدکننــدگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه 
مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی یادآور شد: باید در مدیریت واردات، 
فرآیند واردات در اختیار افرادی قرار داده شــود که سابقه فعالیت در آن 

حوزه را دارند و به دنبال داللی و کسب درآمدهای یک شبه نیستند.
جمالی تصریح کرد: اگر واردات کاال توسط افراد خبره هر حوزه صورت 
گیرد از اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد شد که حفظ حقوق دولت 
را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر کاال با شرایط و قیمت مناسب 

در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه باید مواد اولیه هر کشور در اولویت واردات قرار 
بگیــرد، افزود: در فرآیند واردات مواد اولیه با توجه به کیفیت مواد اولیه 
باید کشور مبدأ واردات در اولویت واردات قرار گیرد که در شرایط فعلی 
کیفیت مواد اولیه اروپایی و آسیایی پیشرفته بر کیفیت مواد اولیه دیگر 

کشورها ارجحیت دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیــرکاران صنایع برودتی با بیان 
اینکه کیفیت مواد اولیه تاثیر بسزایی بر کیفیت تولید و محصول نهایی 
دارد، گفت: زمان خرید و نصب کولر گازی سه ماهه ابتدای سال به ویژه 
خردادماه است و در حال حاضر از زمان اوج خرید فاصله گرفته شده است.

جمالی ادامه داد: بازار در حال حاضر به واسطه افت خرید و تامین نیاز 
در بهار کمبودی را احساس نمی کند و خریدهای فعلی در راستای ساخت 
و ساز ساختمان های جدید صورت می گیرد که آن هم افت کرده است.

وی درباره عرضه برخی از محصوالت از طریق شهرهای مرزی گفت: 
برخی از محصوالت در شهرهای مرزی به واسطه پیله وران تامین می شود 
و برخی دیگر از محصوالت به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که در 
مجموع کاالهای عرضه شده در شهرهای مرزی کارت گارانتی معتبر ندارند.

گفتنی است، در چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز و حمایت 
از کاالی تولید داخلی مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته و واردات 
کاالهای خارجی که مشــابه داخلی دارند به کشور ممنوع شده است. از 
محصوالتی که واردات آنها به کشــور ممنوع شــده می توان به واردات 

دستگاه های برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد.

رئیس  اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران از نزولی شدن قیمت ها در بازار خودروهای داخلی و وارداتی 

به دنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت خبر داد.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در چند روز اخیر 

قیمت ها در بازار خودرو نزولی شده است.
وی با بیان اینکه در همین چند روز قیمت خودروهای داخلی به طور 
میانگین 18 درصد و خودروهای وارداتی نیز شــش درصد کاهش یافته 
اســت،افزود: دلیل نزولی شدن قیمتها در بازار خودرو، معرفی و اجرایی 

شدن بسته جدید ارزی دولت است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه 
داد: شاهد هستیم که با اجرای بسته جدید ارزی دولت، نرخ ارز در بازار 
آزاد کاهش یافته که همین موضوع نیز کاهشــی شدن قیمت خودرو در 

بازار را به دنبال داشته است.
موتمنــی تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت ها در بازار خودرو، قیمت 
خودروهــای داخلی و وارداتی همچنان حبابی و غیرواقعی اســت و باید 

بیش از این کاهش یابد.
وی با بیان اینکه اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان مناسب باشد 
همچنان شاهد کاهش قیمت این محصوالت در بازار خواهیم بود، تصریح 
کرد: در خودروهای وارداتی نیز خودرو به اندازه کافی در بازار هســت اما 

خریداری در این بازار وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، در چند ماه اخیر قیمت خودرو در بازار به صورت 

شدید و بی ضابطه ای افزایش یافته است.

فعال صنایع برودتی:

واردات دستگاه های سرمایشی 
ممنوع است

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران:

قیمت  خودرو اندکی 
نزولی شد

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/646/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
3/216/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

1/7۰6/۰۰۰نیم سکه
862/۰۰۰ربع سکه

471/۰۰۰گرمی
277/5۰۰هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/2۰۰دالر
11/134یورو
12/399پوند

1/8۰2لیر ترکیه
2/6۰9درهم امارات

گروه اقتصادی- 
جمعی از اقتصاددانان در گفت وگو با کیهان اعالم 
کردند با اجرایی شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی 
نرخ ارز، تورم شدید و قابل توجهی به اقتصاد تحمیل 

می شود. 
با وجود مانورهای تبلیغاتی فراوان بر روی بســته جدید 
ارزی دولت که برخی رســانه ها با پررنگ کردن کاهش های 
مقطعی قیمت ارز و ســکه بــه آن می پرداختند، جمعی از 
اقتصاددانان بر این باور هســتند که این بســته دارای نقاط 
ضعف بزرگی هســت که موفقیــت آن را خصوصا در عرصه 

تورمی با چالش مواجه می کند. 
در همین زمینه حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست 
اســبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار کیهان با بیان 
اینکه بسته ارزی دولت یک مجموعه آزمون شده   ناموفق بوده 
اســت، اظهار داشت: در این بسته یکسری کاالهای ضروری 
با ارز دولتی وارد شــده و بقیه کاالها هم از بازار ثانویه باید 

ارز را تامین کنند. 
وی با بیان اینکه اجرای این بسته بازگشت به سیاست های 
ارزی قبــل از 2۰ فروردین ماه امســال اســت، ادامه داد: 
دولتمردان باید پاسخ دهند اگر شرایط قبلی خوب بود، چرا 
به یکسان ســازی نرخ ارز روی آوردنــد؟ و اگر هم به خوب 
بودن شرایط قبلی اعتقاد ندارند، باید پاسخ دهند چرا دوباره 
به بســته ای رجوع کردند که تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز 

اجرا می شد؟ 
این اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: متاســفانه دولت در 
سیاســت های ارزی خود دچار ســردرگمی عجیبی شده و 
وقتی می بیند یکی از سیاست هایش جواب نداده بر می گردد 

تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد! 
صمصامی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ما، 
بــازار ارز به مفهوم واقعی آن وجود ندارد، اضافه کرد: با این 
حســاب بر چه مبنایی قیمت هشت هزار و 74 تومانی برای 
هر دالر کشف قیمت شده اســت؟ نکته دیگر اینکه آقایان 
دولتمردان توجه ندارند در پی این اقدام، موج گرانی و تورم 
وحشتناکی ایجاد خواهد شد. همین دالر چهار هزار و 2۰۰ 
تومانی هم تورم زاســت، چه برسد به دالری که هشت هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست

وی با تاکید بر اینکه حتی اگر نرخ ارز در بازار ثانویه تا 

هفت هزار تومان هم کاهش پیدا کند باز هم تورم وحشتناکی 
به وجود خواهد آمد؛ اعالم کرد: در این صورت باز هم شرایط 
وخیمی ایجاد می شــود و با بهبود وضع اقلیتی در کشــور، 
اکثریت مردم متضرر خواهند شد. در حال حاضر نیز سپردن 

قیمت گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست. 
این اقتصاددان؛ نرخ ارز را شــاخصی دانست که حتی بر 
روی قیمت کاالهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ندارند هم 
اثر می گذارد، و لذا؛ کاالهای دیگر هم قیمت خود را با قیمت 

جدید ارز تطبیق می دهند. 
صمصامی با بیان اینکه نگرانی بسیار شدیدی در زمینه 
افزایــش قیمت ها وجود دارد، گفت: دولتمردان اصال به این 
نگرانی ها توجه ندارند، در حالی که افزایش قیمت ها در ماه های 

آتی بیشتر هم خواهد شد.  
وی در ادامــه به وقوع یــک مارپیچ میان قیمت دالر و 
ریال اشاره کرد که پس از تطبیق قیمت ها با ارز هشت هزار 
تومانــی، این بار به دلیل افزایش قیمت ها، قیمت ارز مجددا 

افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. 
سرپرســت اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد مجدد 
از اینکه دولت به سیاست های شکست خورده قبلی اش روی 
آورده، بیان کرد: متاسفانه دولت در حالی که از یک سوراخ 
چندبار گزیده شده باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند! 

صمصامــی در زمینه مخالفت خود با قیمت گذاری بازار 
در شــرایط کنونی گفت: همه جای دنیا در چنین شرایطی 
دولــت مداخله کرده و نمی گذارد نــرخ ارز باال برود. چراکه 
وقتی با رکود شدیدی مواجه می شویم بازار شکست می خورد. 
وی بــا ذکر مثالی ادامه داد: دولت آمریکا هم در ســال 
2۰۰8 پس از وقــوع بحران اقتصادی به مداخله در اقتصاد 
روی آورد و سهام بانک های خصوصی را خرید، ضمن اینکه 
جلوی خروج 7۰۰ میلیارد دالر ارز از کشورش را هم گرفت. 

نرخ بازار تامین کننده منافع جامعه نیست
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه در شرایط کنونی، بازار نمی تواند نرخ واقعی را مشخص 
کند اعالم کرد: نرخ تعیین شــده از سوی بازار، تامین کننده 
منافع جامعه نیست؛ چراکه مشخص نیست در این صورت 
دولت چگونه می تواند دســتمزد های واقعی را متناســب با 

افزایش ارز تعدیل و اصالح کند. 
صمصمامی با بیان اینکه 85 درصد واردات کشور مواد 
اولیه کاالهای واســطه ای است، گفت: این کار کمر تولید را 

می شــکند و معلوم نیست تولید کننده چگونه باید به تولید 
خود ادامه دهد، ضمن اینکه هزینه های تولید هم باال رفته و 

قیمت کاالها افزایش می یابد. 
وی افــزود: در حال حاضر باید نرخ ارز از ثبات نســبی 
برخوردار بوده و روی چهار هزار تومان بســته شود، پس از 
آن هم باید کاالهای اساســی را اولویت بندی کرد و فقط به 
کاالهایی که ورود آنها ضروری است ارز داده شود؛ البته این 
کار باید توسط یک دولت پاکدست انجام شود نه دولتی که 

معاون ارزی بانک مرکزی آن دستگیر می شود! 
به گفته این اقتصاددان، مشکل ما ناکارآمد بودن دولت 
بوده و متاسفانه دولت با وجود ابزار های نظارتی قوی ای که 

در اختیار دارد اهمال کاری می کند. 
بسته جدید ارزی مصرف کنندگان را 

تحت فشار می گذارد
در ادامه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مسائل پولی 
در گفت وگو با خبرنگار کیهان با اعالم اینکه بسته جدید ارزی 
دولت از بسته ارزی فروردین ماه چند قدم جلو تر است، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه در فروردین ماه قرار بود همه کاالها 
با ارز چهار هزار و 2۰۰ تومان تامین شود اما در حال حاضر 
فقط کاالهای اساسی با این نرخ وارد می شود، کنترل دولت 

راحت تر خواهد بود. 
وی افزود: مشــکل اینجاســت که فروش آزاد ارز باعث 
افزایش قیمت ها شــده و مصرف کننده را تحت فشــار قرار 

می دهد.
این اقتصاددان البته پیشــنهاد خود را آزاد شدن قیمت 
ارز در صورت ارائه یارانه نقدی یا افزایش دســتمزد ها اعالم 
کرد و گفت: بازار ثانویه باید شبیه بورس کاال شفاف باشد و 
هویت عرضه کننده و تقاضا کننده نیز مشخص باشد تا نگرانی 
بابت سوءاســتفاده ها نبوده و دولــت نیز باید جلوی احتکار 

کنندگان را بگیرد. 
بسته ارزی دولت به تنهایی پاسخگو نیست

در همین راســتا، جعفر قادری، کارشناس اقتصادی و 
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیهان 
اعالم کرد جهت گیری بسته ارزی دولت صحیح است اما این 
بسته به تنهایی پاسخگو نیست و در کنار سیاست های ارزی، 

سیاست های پولی هم باید دیده شود. 
وی افزود: نکته ای که در این باره وجود دارد این اســت 
که خرید و فروش ارز توسط صرافی ها باید کنترل شده باشد 

تا مصارف غیرمشــخصی مانند گذشته به وجود نیامده و با 
قاچاق و خروج سرمایه مواجه نشویم. 

این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید در کنار این بسته به 
موضوع نقدینگی هم توجه داشته باشد چراکه اگر قرار باشد باز 
هم نقدینگی افزایش پیدا کند، نرخ ارز نیز باالتر خواهد رفت. 
قادری درباره اقداماتی باید صورت بگیرد هم گفت: بهبود 
فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کاال، کاهش هزینه های 
مالی تولید کننده، ادغام بانک ها و... مورد توجه قرار بگیرد. 

به گفته وی، با کنترلی که دولت روی سامانه ثبت سفارش 
دارد، می توانــد جلوی تقاضای بی رویه را بگیرد، لذا تقاضای 
غیرمعقولی شکل نخواهد گرفت و نگرانی فقط از صرافی هاست 

که باید تحت سامانه مذکور فعالیت خود را انجام دهند. 
بسته ارزی به تورم دامن می زند

همچنین فردین آقابزرگی، کارشــناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: ابهاماتی در مورد 
ساز و کار بسته جدید ارزی وجود دارد که از جمله آن نحوه 
مدیریت ارز شناور است. همچنین مشخص نیست که دقیقا 
کدام کاالها قرار است ارز دولتی دریافت کنند؟ آن طور که 
رئیس کل بانک مرکزی گفت به کاالهای اساسی و ضروری 
ارز دولتی تعلق می گیرد، اما مشــخص نیست این کاالهای 
اساسی و ضروری به جز اقالم دارویی و پزشکی دقیقا کدام 

اقالم هستند؟
به گفته وی، بسته جدید ارزی عالوه بر اثر مستقیمی که 
بر افزایش سودآوری شرکت های حوزه بازار سرمایه خواهد 
داشت، اما دیری نخواهد پایید که آثار تورمی آن در اقتصاد 
دیده می شــود. چرا که تا پیش از این هیچ مکانیسم رسمی 
بــرای بازار ارز خارج از ســامانه نیما در نظر گرفته نشــده 
بــود. اگر هم چنین اتفاقی می افتاد، تلقی آن بازار قاچاق یا 

غیرقانونی بود.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: در حال حاضر 
تولیدکنندگانی که برای گرفتن ارز در سامانه نیما در اولویت 
نیستند باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این 
موجب افزایش قیمت تمام شده محصوالتشان خواهد شد و 
حتی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود کم مسلما قیمت ها 

نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت. 
آقابزرگی افزود: البته اعتقاد آقای همتی این بود که این 
تورم پیش خور شده، اما به نظر من این تفاوت رسمی قیمت ها 

در بازار آزاد و سامانه نیما به تورم دامن خواهد زد.

اقتصاددانان در گفت وگو با کیهان:

آزاد سازی نرخ ارز تورم شدیدی به دنبال دارد

نایب رئیــس اتاق تعاون با اشــاره به اینکه 
تسهیالت بخش مســکن موجب تحریک تقاضا 
نشد گفت: پرداخت وام ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی 
درصد کمی از قیمت مسکن را تشکیل می دهد و 

به همین خاطر از آن استقبال نشده است.
مســکن یکی از مهمترین نیازهای مردم است و به 
اعتقاد کارشناســان، دولت باید برای تأمین حق مسکن 
طبقات متوسط و ضعیف جامعه برنامه ریزی داشته باشد. 
وزیر راه و شهرســازی دولت روحانی بارها به طرح هایی 
مانند مســکن مهر حمله کرده و طرح های جایگزینی 
مانند مســکن اجتماعی بی نتیجه بوده است. عالوه بر 
این، برنامه ارائه تسهیالت مسکن در قالب طرح مسکن 
یکــم نیز عمال از توان بخش زیادی از طبقات اقتصادی 
متوسط و ضعیف خارج بوده است. در همین رابطه فعاالن 

اقتصادی همچنان به این موضوع واکنش نشان می دهند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اسماعیل خلیل زاده 
اظهار کرد: پرداخت تســهیالت مسکن نتوانسته است 
موجب تحریک تقاضا شود چون در کالنشهر تهران وام 
6۰ تا 8۰ میلیون تومانی هم درصد کمی از قیمت مسکن 
را تشــکیل می دهد و به همین خاطر استقبال زیادی از 

این تسهیالت نشده است.
وی افزود: اگر تسهیالتی که به صنعت خودرو و کاال 
داده شده است به بخش مسکن اختصاص می یافت، عالوه 
بر رونق مسکن می توانست موجب رونق3۰۰ شغل مرتبط 

با این صنعت شود.
نایــب رئیس اتاق تعاون ادامه داد: ســاالنه به یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون مسکن جدید 
نیاز داریم تا تعــادل عرضه و تقاضا به هم نخورد چون 

ســاالنه تا یک میلیون ازدواج هــم صورت می گیرد در 
سال های اخیر این تقاضا انباشته شده است.

خلیل زاده گفت: اقتصاد کشور در رکود است و قدرت 
خرید مردم هم کاهش یافته و هزینه تولید و دسترسی 
مردم به مســکن افزایش یافته است و در حال حاضر با 
انباشت تقاضای مســکن مواجه هستیم که شاید همه 
اینها قدرت خرید نداشته باشد اما حذف نخواهد شد و 
باید تامین شود  در غیر اینصورت میزان عرضه و تقاضای 

مسکن  فاصله خواهد گرفت.
وی افزود: ساماندهی قیمت و هزینه های تمام شده 
متناسب با قدرت خرید متقاضیان در دهک های مختلف 
نیز مهم است در غیر این صورت انباشت تاریخی تقاضا 
در آینده می تواند سونامی قیمت ها را تکرار کند؛ مانند 

ابتدای سال 1397.

نایب رئیس اتاق تعاون ادامه داد: بازار مسکن بر اساس 
تقاضاهای واقعی رفتار می کند و تقاضاهای زیادی وجود 
دارد اما میزان و شکل عرضه نامناسب است. ساالنه  بیش 
از یک میلیون و دویســت تا یک میلیون و پانصد هزار 
واحد مسکونی نیاز داریم که در حال حاضر به نیمی از 
این رقم هم نرسیده ایم یعنی هر ساله با کمبود در بخش 
عرضه روبه رو هستیم.   خلیل ز  اده بیان کرد: در بیش از 
یک دهه اخیر بازار مسکن به شدت تحت تاثیر مسکن 
مهر قرار گرفت و سال های اخیر هم رشد تولید جدی در 
مسکن مهر، مسکن اجتماعی و نوسازی بافت های فرسوده 
شهری دیده نشده است. باید از مستحبات بخش مسکن 
عبور کنیم و به واجبات آن یعنی تولید مسکن متناسب 
با رشــد تقاضا بپردازیم و امید می رود نمایشگاه صنعت 

ساختمان به تبیین نقشه راه آن کمک کند.

نایب رئیس اتاق تعاون:

استقبالزیادیازطرحتسهیالتمسکننشدهاست

یک فعال کارگری با  اشــاره به ضد  اشتغال 
بودن مناطق آزاد، گفت: در حال حاضر ایجاد 
مناطق آزاد جدید با فلسفه وجود مناطق آزاد 

در دنیا هیچ تناسبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته سرانجام، 
پیشــنهاد دولت درخصوص افزایــش مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
به اتمام رســید تا بررسی این الیحه در نوبت دستور 

کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، نماینده کارگران 
در شــورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار مهر، با 
تاکید بر اینکه ادامه این فرآیند و افزایش تعداد مناطق 

آزاد با شــیوه فعلی یک تصمیم و اقدام ابتر اســت، 
تصریح کرد: متاسفانه در این مناطق سودجویی، رانت 
خواری و فرار از مسئولیت های قانونی سرمایه گذاران به 
شدت چشمگیر است به نوعی این مناطق به لنگرگاه 
اجناس بی کیفیت و غیراســتاندارد کشورهای دسته 

چندم تبدیل شده است.
وی افزود: چندین سال است که در مورد اقتصاد 
مقاومتی صحبت می کنیم اما این یک واقعیت است 
که بســیاری از مردم ما به دلیــل اجناس ارزان در 
مناطق آزاد، نیم نگاهی به سفر به این مناطق دارند 
 تا اجناس قاچاق وارده شده و بی کیفیت را خریداری

 کنند.

این فعال صنفی کارگری با  اشاره به افزایش گردش 
مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد گفت: طبیعتا به 
دلیل این گردش مالی غیرقابل پایش و ســودهای 
باال، انگیزه ســرمایه گذاران برای ورود به این مناطق 

بسیار زیاد است.
توفیقی ادامه داد: با این شرایط نابسامان حاکم بر 
مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند 
تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تامل دارد؛ 
از طرف دیگر فارغ از ضد اشــتغال بودن مناطق آزاد 
و ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار، دولت باید 
این موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه 
چند بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال حضور دارد که 

در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می کنند.
وی تاکیــد کرد: در حال حاضــر ایجاد مناطق 
آزاد جدیــد با فلســفه وجود مناطــق آزاد در دنیا 
هیچ تناســبی نــدارد و در حقیقــت می توان گفت 
 که این اقــدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران

 است.
نماینده کارگران در شــورای عالــی کار گفت: 
در دســتور کار قرار گرفتن ایــن الیحه در مجلس، 
به خصوص در ســال حمایــت از کاالی ایرانی باعث 
تعجب و تاسف است و امیدواریم نمایندگان مجلس 
 در هنگام بررسی در صحن علنی، به این الیحه رای

 ندهند.

یک فعال کارگری:

مناطقآزادضداشتغالملیهستند

طی مراسمی در شهرک جهازیهای استان البرز ۸۶۸ هزار متر 
مربع از امالک علوی به مردم استان های البرز و قزوین واگذار شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی بنیاد مستضعفان، با 
حضور محمد سعیدی کیا رئیس  بنیاد مستضعفان 5۰۰ مورد اسناد امالک 
علوی در استان های البرز)شهرک جهازیها( و استان قزوین به مساحت 868 
هــزار متر مربع و به ارزش 865 میلیارد ریال با تخفیف حدود 96درصد 

به مردم واگذار شد.
رئیس  بنیاد مســتضعفان در حاشــیه این مراســم با بیان اینکه ما 
خدمتگزار مردم هســتیم و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم 
کرد، گفت: واگذاری 5۰۰ سند به ساکنان این منطقه اقدامی بسیار دشوار 

بود که با اهتمام ویژه محقق شد.
سعیدی کیا افزود: این اسناد تاثیر بسزایی در زندگی ساکنان خواهد 
داشــت چراکه اقدامات حقوقی و قضایی آنها با سهولت بیشتری دنبال 

می شود. 
رئیس  بنیاد مســتضعفان با  اشــاره به اجرای طرح ارائه تســهیالت 
 اشــتغال زایی روستایی، گفت: ساالنه 25 میلیارد تومان تسهیالت ارزان 

قیمت به استان ها برای ایجاد  اشتغال روستایی اعطا می شود.
استاندار البرز در این مراسم، گفت: مسئوالن به عنوان خدمتگزاران نظام 
در این شرایط حساس با اهتمام ویژه درصدد حل مشکالت مردم هستند 
که واگذاری 5۰۰ سند امالک بنیاد مستضعفان در این زمینه بوده است.

محمدعلی نجفی افزود: اکنون نیز با مساعدت و همراهی ویژه بنیاد 
مستضعفان 5۰۰ ســند به ارزش تقریبی 86 میلیارد تومان به ساکنان 

اعطا شد.
واگــذاری اســناد علوی پیرو منویات مقام معظــم رهبری مبنی بر 
تعیین تکلیف اراضی و امالک موسوم به علوی و شبه علوی از سال 92 
تاکنون در حال انجام است. تاکنون 668۰7 مورد اسناد علوی به مساحت 
تقریبی 167 میلیون متر مربع به مردم واگذار شده است. ارزش تقریبی 
این اراضی 12355 میلیارد ریال می باشد که با تخفیف 98/86 درصدی 

واگذار شده است. 

با حضور رئیس بنیاد مستضعفان صورت گرفت

واگذاری 868 هزار متر مربع
 از امالک علوی به مردم البرز و قزوین 

وزیر راه و شهرسازی که کارنامه ضعیفی در حوزه مسکن دارد، 
اذعان کرد: »تولیدات ایران در صنعت ســاختمان در حوزه های 
مختلف هم از لحاظ فنــاوری و هم طراحی کامال قدرت رقابت با 

تولیدات جهانی را دارند.«
به گــزارش خبرگزاری فارس، عبــاس آخوندی، در مراســم افتتاح 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، برگزاری این نمایشگاه 
را اقدامی عظیم و ارزشــمند برشــمرد و گفت: در نمایشگاه امسال 855 

تولید کننده داخلی و 151 شرکت خارجی مشارکت کرده اند.
وی گفت: این نمایشــگاه نشــان از توان تولید خوب ایران در صنعت 
ساختمان دارد؛ تولیدات ایران در صنعت ساختمان در حوزه های مختلف 
هــم از لحاظ فناوری و هم طراحی کامال قدرت رقابت با تولیدات جهانی 
را دارنــد و اکثر صنعت گران ما بــازار بین المللی هم دارند و می توان برای 

افزایش تولید ملی و رشد صنعتی روی آن حساب کرد.
وزیر راه و شهرسازی با  اشاره به رشد پروانه های ساختمانی در سال 97 
گفت: در همین ماه های اولیه آمارها نشان می دهد به سمت رونق و توسعه 
بیشتر در صنعت ساختمان پیش می رویم؛ این صنعت از صنایع پشتیبان 

در ساختمان و مسکن است و می تواند در بحث  اشتغال هم موثر باشد.
آخوندی که در حوزه مســکن کارنامه درخشانی ندارد و برنامه هایش 
در این رابطه ناموفق بوده است، با  اشاره به برنامه های دولت در این حوزه 
مدعی شــد: ابتکارهای مختلفی در حوزه اجاره، مالیات بر خانه های خالی 
و مســتغالت، معافیت های مالیاتی برای ساخت خانه های کوچک متراژ و 
معافیت مالیاتی اجاره  واحدهای کوچک  متراژ و پیشــنهادهایی در حوزه 
بانک در دســتور کار داریم که مراحــل تصویب خود را در دولت، مجلس 

و شورای پول و اعتبار طی می کنند و به موقع اطالع رسانی خواهد شد.
گفتنی است عباس آخوندی از 5 سال قبل که سکان وزارت مسکن و 
شهرســازی را در دست گرفت، بارها به طرح ملی مسکن مهر حمله کرد، 
پروژهای که میلیون ها نفر را از اجاره نشــینی نجات داد. وزیر راه صراحتا 
گفته اســت که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، ادعایی که در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور که بسیاری از مردم توانایی خرید خانه را ندارند و نیاز 

به ورود دولت و حمایت از تعاونی های ساخت مسکن وجود دارد.
در ادامه، آخوندی سیاست افزایش وام خرید مسکن را در قالب طرح هایی 
مانند مسکن یکم پیش گرفت، در حالی که تامین مبالغ اولیه و بازپرداخت 

اقساط آن از عهده بسیاری از مردم خارج بود.
نتیجه همه این اتفاقات در بازار مســکن این بوده که به اذعان حامد 
مظاهریان، معاون آخوندی، در ماه های گذشته مسکن تا 4۰ درصد گران 
شــده اســت.یکی دیگر از کوتاهی های وزارت راه، راه اندازی سامانه ملی 
امالک و اســکان کشور است. پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی، راه اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی است، اما بعد از 
گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه اندازی 
نشده است. وزارت راه از انجام این تکلیف قانونی سر باز میزند و علی رغم 

وجود قانون، توپ را به زمین شهرداری ها می اندازد.
بر کمتر کسی پوشیده است که مدیران دولت روحانی بیش از داخل، 
به خارج از کشــور چشــم دوخته اند؛ موضوعی که در اعتماد اندک دولت 
به شــرکت ها و جوانان ایرانی در حوزه نفت و گاز، خودروسازی و... بیشتر 
به چشــم می خورد. به همین دلیل اظهارات آخوندی در تایید توانمندی 

ایرانی ها در صنعت ساختمان قابل توجه است!

وزیر راه و شهرسازی:

صنعت ساختمان ایران توان رقابت 
با خارجی ها را دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: ظرفیت 
تولید انواع محصوالت در صنعت فوالد کشور تا پایان امسال به 

35 میلیون تُن خواهد رسید. 
به گزارش ایرنا، مهدی کرباسیان در آیین گشایش دهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته در 
اصفهان، ظرفیت کنونی تولید فوالد در کشــور را حدود 32 میلیون تُن 

برآورد کرد و افزود: این میزان در سال 92 حدود 21 میلیون تُن بود. 
وی خاطرنشان کرد: در چهار ماهه ابتدایی امسال، میزان تولیدات فوالد 
هشت میلیون تن بود که حدود 2/7 میلیون تن آن به خارج صادر شد. 
او ادامه داد: ایران ســال گذشــته رکورد بیشترین تولید فوالد را در 
ســال های گذشته ثبت کرد و صادرات فوالد به کشورهای دیگر را به 9 

میلیارد دالر رساند. 
مدیرعامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: 
میزان مصرف داخلی فوالد بالغ بر 16 میلیون تُن است و باید مازاد تولید 
را به کشورهای دیگر صادر و بر مبنای این هدف، سیاست ها و برنامه های 
جدید را تبیین کرد. کرباســیان با اشاره به پیشرفت کشورمان در عرصه 
تولید فوالد تصریح کرد: برای مثال در سال 92 از کشورهایی نظیر بحرین، 
گندلــه وارد می کردیم اما اکنون جزو صادرکنندگان محصوالت مختلف 

نظیر آهن اسفنجی و کنستانتره هستیم. 
وی گفت: در سال 92 نبود توازن بین چرخه تولید و صادرات فوالد 

وجود داشت، اما هم اینک این چرخه تا حد زیادی اصالح شده است. 
وی با  اشــاره به سخنان چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا که گفته بود فوالد از ارکان توســعه این کشــور به شمار می رود، 
خاطرنشان کرد: وقتی رئیس جمهوری آن کشور از صنعت فوالد به عنوان 
اصلی ترین منبع کسب ثروت و صادرات یاد می کند، ما هم باید بیش از 

گذشته به اهمیت تولید فوالد و توسعه این صنعت واقف شویم. 

ظرفیت تولید فوالد کشور
 به 35میلیون تُن می رسد


