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سخنرانی
در دهــه دوم ماه رمضان شــب ها یک ســاعت بعد 
از افطــار در مســجدجامع امام حســن مجتبــی)ع( 
واقــع در افســریه شــهرک والفجر نمــاز جماعت 
دانشــمند  ســخنرانی  از  ســپس  و  اقامــه 
والمسلمین حجت االسالم   محترم 

فرقانی خراسانی بهره مند می شویم.
 االحقر عبدمنافی امام جماعت 
مسجد امام حسن مجتبی)ع(

ذخایر  وضعیت  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
ارزی  کشور بهتر شده و در آینده هم وضعیت بهتری 

را در مورد نرخ ارز خواهیم داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ثابت ماندن نرخ ارز 
گفــت:  نرخ ارز تابع یک ســری از متغیر های اقتصادی 
و سیاسی اســت. از بابت متغیر های اقتصادی، وضعیت 
ذخایر ارزی  کشــور الحمدهلل بهتر شده است. یک سری 
متغیر های سیاسی داریم که می تواند روی نرخ ارز تاثیر 
بگذارد. همیشه بنده گفتم که این متغیر ها سیاسی بوده 

و به هیچ وجه مبنای اقتصادی ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مردم نباید تابع این 
نوع متغیر های سیاسی باشند. در هفته گذشته با توجه 
به جبهه سیاسی اعالمیه جمهوری اسالمی ایران درباره 

برجام عده ای تالش کردند تا بتوانند نرخ ارز را باال ببرند 
اما خوشــبختانه نتوانستند این کار را انجام دهند و من 
هم چنان توصیه می کنم که این نرخ  ها پایدار نیســت و 

هر لحظه ممکن است تغییر کند.
همتــی تصریــح کرد: مــردم عادی و کســانی که 
می خواهند ســرمایه گذاری کنند، بــر روی این موضوع 
ســرمایه گذاری نکنند. اکنون نمی توانم بگویم در آینده 
چه می شــود. مطمئناً این نرخ فعلی، نرخ ارز ما نیست. 
 در آینــده وضعیت بهتری را در مــورد نرخ ارز خواهیم 

داشت.
همچنین به گزارش ایســنا، سرپرست سازمان امور 
مالیاتی، گفت: کلیه اطالعات مربوط به خرید ارز اشخاص 
حقوقی در پایگاه اطالعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و 
ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می کنند.

محمد قاســم پناهی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی 
به خرید ارز اشخاص حقیقی تصریح کرد: کلیه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشــخاص حقیقی نیز بر اساس حجم 
خرید، جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی 
شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط 
در استان ها ارسال شده و اطالعات جدید به دست آمده 

نیز ارسال می شود.
به گفته سرپرست ســازمان امور مالیاتی، اطالعات 
مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق 
دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به 
امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی 

استان ها ارسال می شود.
طبق آنچه پناهی تاکید کرده، آن دسته از مؤدیانی 
که مبادرت به خرید ارز کرده و پرونده مالیاتی مشــاغل 

ندارند، ابتدا تشــکیل پرونده مالیاتی صورت می گیرد و 
نســبت به صدور احکام جهت رســیدگی به کلیه منابع 
مالیاتی مؤدیان مزبور اعم از مالیات های مستقیم و ارزش 

افزوده اقدام خواهد شد.
به گفته وی، رســیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص 
مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می شود و در مواردی 
که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری 
شــده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قباًل مالیات 
آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط 
با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشــت. اما اگر ارز 
خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قباًل 
به نحوی در رســیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور 
نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول 

مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف پزندگان غذا های سنتی تهران گفت: 
شایعات منتشر شده در فضای مجازی درخصوص وجود پنبه 

در حلیم صحت ندارد. 
حسین محمدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان 
اینکه وجود پنبه در حلیم صحت ندارد، افزود: شــایعات زیادی در 

این خصوص در فضای مجازی منتشر شده که کذب محض است.
رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذا های سنتی تهران 
با قاطعیت، وجود پنبــه در حلیم را رد کرد و گفت:  درحال حاضر 
باتوجه به شــرایط اقتصادی کشور، شایعاتی مبنی بر وجود پنبه در 
حلیم منتشر می شود که هموطنان را دچار استرس و اضطراب می کند 

و این موضوع به هیچ عنوان صحیح نیست.
محمدی ادامه داد: زمانی که حلیم پخته می شــود رشته هایی از 
گوشت در آن مخلوط می شود و می توان تفاوت پنبه و رشته گوشت 

را در آن تشخیص داد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه مردم آش و حلیم مــورد نیاز خود را از 
امکان غیربهداشــتی خریداری نکنند، افزود: واحدهای صنفی مجاز 
برای عرضه آش و حلیم دارای بنرهای متحد الشــکلی هستند که از 
سوی اتحادیه با توجه به داشتن مجوزهای بهداشتی الزم به واحدهای 

صنفی داده می شود.
رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذا های سنتی تهران 
با هشــدار به عرضه حلیم و آش توسط واحد های صنفی غیرمجاز و 
اماکن غیر بهداشتی اذعان کرد: با هماهنگی انجام شده با اتاق اصناف 
بازرســی های الزم انجام خواهد شــد و در صورت مشاهده هرگونه 
عرضه و توزیع آش و حلیــم در اصناف غیرمجاز قطعاً برخورد های 

الزم صورت خواهد گرفت.
محمدی از مردم درخواست کرد که به هیچ وجه به این شایعات 
درفضای مجازی توجه نکنند، چرا که فعالیت این واحد ها به گونه ای 

است که زیر نظر بهداشت به عرضه آش و حلیم می پردازند.
گفتنی اســت، بــه دلیل کاهش قــدرت خرید مــردم، برخی 
عرضه کنندگان مجاز حلیــم و آش، این خوراکی های پرمصرف ماه 
رمضان را با قیمت کمتر از نرخ مصوب عرضه می کنند و شایعه وجود 
پنبه در حلیم از ســوی کسانی مطرح می شود که در رقابت با ارزان 

فروشی ها جا مانده اند.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر با جمعیت 
کم اثرگذاری بسیار زیادی در جامعه دارند به گونه ای که هر 
 یک نفر از جامعه عشــایری گوشــت قرمز ۱۶ نفر را تأمین 

می کند.
شاپور عالیی مقدم در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سوابق درخشان 
سیاســی، اجتماعی و نقش ویژه ایالت و عشایر در دفاع از مرزهای 
سیاســی و فرهنگی اظهار کرد: جایگاه عشایر و ایالت از نظر پدافند 
غیرعامل در مناطق مرزی و دورافتاده بســیار مهم اســت و اهمیت 

بسیاری برای امنیت کشور دارند.
وی افزود: عشــایر میراث  داران و حافظان مواریث کهن، آداب و 
رســوم و سنن کشــور و دایره المعارف فرهنگ ما هستند و به دلیل 
انطباق و ســازگاری باالی عشایر با محیط زیست و داشتن کمترین 
خسارت و بیشترین نفع، می توان عشایر را پرچم داران حفظ محیط 

زیست دانست.
قائم مقام ســازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر در ایران 
هیچ گاه از بین نمی روند، گفت: عشــایر به دنبال آب مجازی هستند 
و برای به دســت آوردن علوفه جابه جا می شوند، این شیوه از دیرباز 

دنبال می شد لذا می توان آنها را محققان بومی دانست.
عالیی مقدم ادامه داد: عشایر با جمعیت کم اثرگذاری بسیار زیادی 
را در جامعه دارند به گونه ای که هر یک نفر از جامعه عشایر گوشت 
قرمز ۱۶ نفر را تأمین می کند که این نکته مهمی در راستای اقتصاد 

مقاومتی و اهمیت این موضوع در میان عشایر است.
وی افزود: در ســال رونق تولید باید تالش کرد فروشــگاه های 
عرضه مســتقیم عشــایری در اســتان های مختلف ایجاد شــود تا 
 وضعیت اقتصادی عشایر بهبود یافته و دست دالالن و واسطه گران 

کوتاه شود.
قائم مقام ســازمان امور عشــایر ایران تاکید کرد: می بایســت با 
حضور فرزندان فارغ التحصیل جامعه عشایری شرکت هایی تشکیل و 
برنامه های اجرایی به خود آنها واگذار شود زیرا آنها بهتر از همه ما از 

نیازها و خواسته های عشایر اطالع دارند.
عالیی مقدم ادامه داد: میانگین درآمدی هر خانوار عشایر در حال 
حاضــر در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اســت که درصدد 
هســتیم تا پایان برنامه ششــم، درآمد آنها را به سه میلیون تومان 

افزایش دهیم.
عالیی مقدم در پایان با اشــاره به ســابقه حضور خود در کسوت 
نمایندگی مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: در حال حاضر از 
ظرفیت مجلس آن گونه که باید استفاده نشده است چرا که مجلس 

باید جهت گیری فکری الزم را به نفع جامعه عشایری داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تأکید 
کرد: بخش خصوصی بیشترین توجه را به صادرات 
آسیای شرق و کشور های همسایه دارد و همین امر 

تحریم های فوالدی را بی اثر کرده است.
حمیدرضا رستگار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره تحریم صنایع فوالدی گفت: بخش خصوصی 
بیشــترین توجه را به صادرات آسیای شرق و کشور های 
همســایه دارد و همین امر تحریم های فوالدی را بی اثر 

کرده است.
وی ادامه داد: رونق تولید و ایجاد اشــتغال درمقطع 
کنونی با توجه به پیش بینی های رشــد اقتصادی جهان، 

نشانگر تقاضای جهانی صنایع فوالدی است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد با اشاره به 

اینکه امروزه یکی از شاخصه های مهم کشور های توسعه 
یافته میــزان تولید و مصرف فوالد اســت، اظهار کرد: 
خوشبختانه کشور ما به جهت دارا بودن منابع اصلی این 
کاالی استراتژیک، یکی از معدود کشور هایی است که در 
این حوزه دارای چرخه تولید کامل بوده و به دلیل کیفیت 
باالی تولید و قیمت مناسب، همواره مورد توجه خریداران 

زیادی واقع شده است.
رستگار یادآور شد: امروزه کشور ما به عنوان رقیبی 
غیر قابل انکار در حوزه مقاطع فوالدی و فلزات جهان برای 
دیگر تولیدکنندگان به شمار می آید و حرف های زیادی 
برای گفتن دارد و به طور قطع، همین امر موجب نگرانی 
کشور های متخاصم شــده است، اما واقعیت درخصوص 
تحریم فوالد و فلزات این اســت که ما سال های گذشته 

در ایــن حوزه مورد تحریم قرار گرفته ایم و این امر اتفاق 
جدیدی نیســت که بتواند اثر چندانــی در بازار های ما 

به جا بگذارد.
وی افزود: اگرچه امــروزه این تحریم ها یک تهدید 
و جنگ اقتصادی محســوب می شــود، ولــی با توجه 
به توانمندی های بالقوه کشــور و ســرمایه گذاری های 
قابــل توجهی که در ســال های گذشــته در این حوزه 
داشــته ایم باور ما بر این است که این یک فرصت عالی 
و اســتثنایی برای این صنعت کشــور است که می توان 
با برنامه ریزی هــای دقیق ضمن ایجاد تحولی عظیم در 
کشور و اشــتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی با ایجاد 
 ارزش افزوده به نفع رشــد و شکوفایی بازار داخلی از آن 

بهره برد. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد ادامه داد: 
دولت باید توجه ویــژه ای به این صنایع و فعاالن بخش 
خصوصی داشــته باشــد و برای پویا شدن و حمایت از 
تولید کننده، ســرمایه گذاران صنعــت فوالد و همچنین 
حمایــت از مصرف کنندگان داخلی، موانع صادرات این 

کاال را مرتفع کند.
گفتنی اســت ۱8 اردیبهشــت ماه، دولت آمریکا در 
جدیدترین اقدام خــود علیه ایران بخش فلزات ایران را 
نیز تحریم کرد. نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم 
در واکنــش به این موضوع، با بیان اینکه صادرات فلزات 
اساسی ایران از تحریم های آمریکا عبور می کند، گفته بود: 
صادرکنندگان فلزات اساسی و مواد معدنی طی سال های 
مختلف با این تحریم ها به اشکال مختلف مقابله کرده اند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: تحریم های 
اقتصــادی را می توان با مدیریت جهادی و اصالح 

برخی ساختارهای اقتصادی پشت سر گذاشت. 
عباس ضیایی نیری در گفت وگویی اظهار داشت: با 
افزایش نمایشــی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و 
اعالم تحریم های جدید بر صنعت فلزات ایران گمانه زنی ها 
در مورد آینده تنش میان دو کشور شدت گرفته است. 

وی افزود:آینده اقتصاد از مهم ترین مسائلی است که 
اغلب عوام و خواص به آن نگاه دیگری دارند، البته بیشتر 
فرضیات مبتنی بر تجربیات مرتبط با رفتار گذشته ایران 
و آمریکا ترسیم می شــوند ، اما واقعیت همان است که 
رهبر معظم انقالب نیز تاکید داشتند که جنگ نخواهد 
شــد و مذاکره هم نخواهیم کرد ،ضمن اینکه در دورانی 
که مذاکرات صــورت می پذیرفت عده ای با خوش بینی 
تصور داشــتند که باید گذشته را فراموش کرد و قدم  به 
اعتماد سازی و گفت وگو گذاشت اما دیدیم نه آمریکا و نه 

غرب هیچ گاه مورد اطمینان نبوده و نیستند.
ضیایی نیری ادامه داد:شــاید عاملی که بیش از هر 
چیز به حواشی و جو روانی جامعه دامن می زند ، تبلیغات 
بیهوده عده ای خود فروخته خارج نشــین است که سعی 
دارند این سناریوســازی هالیوودی را بزرگ و با اهمیت 
جلوه دهند ، البته مســلما هوشیاری مسئوالن به مانند 
۴دهه پیش در تمامی حوزه ها از قبیل نظامی و اقتصادی 
و دیپلماســی بیش از پیش الزم اســت اما حقیقت این 

است که نه آمریکا و نه به اصطالح همپیمانان او توان و 
جرات مقابله نظامی با ایران امروز را نخواهند داشــت و 
 کوچکترین خطای آنها می تواند پایان عمرآنها و منافع شان

 باشد.
این کارشــناس افزود: از زمــان اوج گیری موضوع 
هسته ای ایران در سال ۱۳8۳، تصور غرب این بود که با 
تحریم های جدید می توانند ایران را ملزم به عقب نشینی 
در اهداف هسته ای خود نمایند اما واقعیت این بود که ما 
از ابتــدای پیروزی انقالب با تحریم های ناعادالنه مواجه 
شــدیم و نمونه بارز آن در 8 ســال جنگ تحمیلی بود 
و امروز هم چــه تحریمی می خواهند بکنند که تاکنون 
نکرده اند و باید بدانند که مقاومت و خود باوری در ذات 
یک یک ایرانیان وجود دارد و این جو سازی ها جز برای 
عده ای خود فروخته و ســود جو و افراد بی تجربه عجیب 

به نظر نمی رسد.
ضیایی نیری ادامه داد:نکته غافلگیر کننده برای غرب 
این مسئله است که چرا با وجود این سناریو پردازی ها و 
صرف هزینه های گزاف از ســوی گاو شیرده آمریکایی ها 
یــا رژیم کودک کش صهیونیســتی آن چیزی که آنها 
دلخوش به اتفاقش هستند روی نمی دهد، تجربه مذاکرات 
هســته ای ایران و قدرت های جهانی و اتفاقات بعد از آن 
عزم مسئولین را جزم کرد که تنها با اتکا به توان داخلی و 
اتحاد می توان از بحران ها عبور کرد ، گرچه دولت ما بارها 
به اروپا زمان داد که شاید تغییری در رویکرد خود ایجاد 

کنــد اما دیدیم که باالخره خود دولت نیز به این نتیجه 
رسید غرب و اعتماد به آنها بلیطی از پیش سوخته است.
وی افــزود:در ارتباط با بحــران اخیر ایران و آمریکا 
هم، بخش وســیعی از نظریات موجود، متاثر از الگوهای 
قدیمی هســتند اما چیزی که وجود دارد این اســت که 
ایران نمی نشیند تا دیگران برایش تصمیم بگیرند، شاید 
تصور برخی این باشــد که جمهوری اسالمی در موضوع 
اخیر نیــز، در دقیقه ۹۰ تن به مذاکراتی خواهد داد که 
بایدبگویم این احتمال کامال منتفی است، چرا که ایران 
با عهدشــکنان و دشمنان مذاکره ای ندارد و آنها فرصت 

کوتاهی دارند تا اشتباهات خود را جبران نمایند. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد 
کشور گفت: عده ای بر این باورند که ایران ممکن است به 
روزگار ونزوئال دچار شود اما باید گفت ایران و ونزوئال، دو 
کشور هرچند در سال های گذشته بارها به هم رسیده اند 
و دوســتی و برادری با یکدیگــر دارند اما به هیچ عنوان 

ساختار اقتصادی هم شکلی ندارند.
وی افزود:ایران می تواند با برخی اصالحات در قوانین 
اقتصادی و بانکی و مبارزه جدی تر با فساد سیستماتیک، 
معایب را بسیار زودتر درمان کند به طوری که تحریم های 

جدید و قدیم هم نتواند مشکلی ایجاد نماید.
ضیایــی نیری تأکید کــرد:در ایران عزمی انقالبی و 
جهادی وجود دارد که حتی با فشار تحریم ها نیز می توان 
با برخی سیاست ها شرایط را بهبود بخشید ، لذا مقایسه 
دو کشــور به لحاظ اقتصادی اصال عقالنی و کارشناسی 
نیســت، البته فراموش نکنیم با آنکــه اقتصاد ایران این 
روزها در آمار و شــاخص ها وضعیت رو به بهبودی دارد 
اما به تعویق انداختن اصالحات ساختاری و ایجاد فضای 
روانی در مورد مشکالت معیشتی مردم باعث شده است 
تا امروز نگرانی هایی به وجود آید که این خواســته غرب 
اســت که بار منفی روانی را بــر جامعه تحمیل نماید تا 
شــاید در خیال باطل خود بتواند از آب گل الود چیزی 
صید کند. در حالی که با توجه به پتانســیل های فراوان 
 در داخــل می تــوان از ایــن گذرگاه ها  نیز به ســادگی 

عبور کرد.

یک نماینده مجلس با انتقــاد از اینکه نهادهای نظارتی 
بازار را رها کرده اند، گفت: »خود ســتاد تنظیم بازار تنظیم 
نیست؛ این ســتاد باید رصد کند و میزان کاال را در کشور 

بررسی نماید«.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، حســینعلی حاجی دلیگانی در 
مصاحبه با رادیو اظهار کرد: »مشــکل اقتصاد و بازار این اســت که 
مدیران این بخش در حوزه بازرســان نظام صنفی و بازرسان صنعت 
 و معــدن و تجارت، تعزیــرات و مقام عالــی وزارت وضعیت را رها 

کرده اند.« 
وی با  اشاره به کم کاری ستاد تنظیم بازار افزود: »این نهادها آن 

طور که باید در صحنه حاضر نیستند.«
این نماینده مجلس ادامه داد: »خود ســتاد تنظیم بازار تنظیم 
نیســت؛ این ســتاد باید رصد کند و میزان کاال را در کشور بررسی 

کرده و بخش خصوصی را در این جهت نظارت و هدایت نماید.«
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: »کسی که متولی بحث خرما در 
کشور است باید با حساب و کتاب اجازه صادرات بدهد؛ این موضوع 

در اختیار بخش خصوصی نیست«. 
وی گفت: »اگر بخش خصوصی بیش از حد نیاز کشور خرما صادر 
کرده، اشتباه است؛ باقی کاالها نیز به همین صورت است. هیچکس 

نبود حساب و کتاب را نمی پسندد.«
ایــن نماینده مجلــس با بیان اینکه همه امور به دســت بخش 
خصوصی نیســت، توضیح داد: »با کاهش ارزش پول ملی، صادرات 
برخی کاالها به صرفه اســت، در حالی که در کشــور به این کاالها 

نیاز داریم.«
حاجی دلیگانی افزود: »امروز با شرایطی رو به رو هستیم که گاه 
قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود. قیمت گذاری تلفنی 
است و هر فروشنده ابتدا زنگ می زند و قیمت را از جایی می پرسد.« 
وی با طرح این ســؤال که آیا درست است سایت دیوار تعیین کننده 
عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: »قیمت باالی ارز برای صادرکننده 
منفعت بیشتری دارد، در حالی که دولت نپذیرفت این مابه التفاوت 

ارز دولتی به صورت یارانه به حساب مردم واریز شود.«

شــورای پول و اعتبار طی دو مصوبه، سقف تسهیالت 
مسکن روستایی و سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 

را افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار عصر 
سه شــنبه در یکهزار و دویست و هفتادمین جلسه خود به ریاست 
عبدالناصر همتی، با افزایش ســقف فردی »تسهیالت یارانه ای قابل 
اعطا بابت بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی روستایی« به مبلغ ۴۰۰ 
میلیون ریال موافقت کرد. تسهیالت مورد اشاره با معرفی متقاضیان به 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی به بانک های عامل قابل پرداخت است.

همچنین اعضای شــورای پول و اعتبار با افزایش ســقف فردی 
»تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی« به 5۰۰ میلیون ریال موافقت 
کردند. الزم به ذکر است، این تسهیالت با معرفی نهادهای حمایتی 
منــدرج در قوانین مرتبط )ازجمله کمیتــه امداد امام خمینی)ره(، 
بهزیستی، صندوق اشتغال و کارآفرینی امور ایثارگران و وزارت کار و 

امور اجتماعی( به بانک های عامل قابل اعطاست.
در همین رابطه معاون مســکن بنیاد مسکن خبر داد: رشد ۶۰ 
درصدی افزایش تســهیالت مسکن روستایی تا هفته آینده به هفت 

بانک عامل ابالغ می شود.
عزیزاهلل مهدیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابالغ 
مصوبه افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی از سوی شورای پول 
و اعتبار گفت: باید تا هفته آینده سهمیه بانک های عامل نیز در میزان 

پرداخت تسهیالت تعیین شود.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی 
با توجه به رشــد قیمت مصالح ســاختمانی می تواند در ســاخت و 
ســاز مسکن روستایی و مقاوم سازی این واحدها مؤثر و مفید باشد، 
اظهار کرد: براساس قانون ساالنه باید ۱5 درصد به سقف تسهیالت 
مسکن روستایی اضافه شود، اما امسال با توجه به رشد قیمت مصالح 
ســاختمانی، سقف تســهیالت نیز با درنظر گرفتن این افزایش ۶۰ 

درصد باال رفته است.
معاون مسکن بنیاد مسکن با اشاره به اینکه این ۴۰ میلیون تومان 
برای ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت خواهد شد، گفت: 
سقف تسهیالت مسکن روستایی که ۲5 میلیون تومان بود، تاکنون 

برای ساخت ۷۷ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است.

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که قیمت پراید به مدد سوء مدیریت 
و دالل بازی عده ای سودجو، روی کاغذ به ۶0 میلیون 
تومان رسیده، این شائبه به وجود آمده که آیا مدیران 
دولتی با این دالالن رابطه دارند که برای این آشفته بازار 

کاری نمی کنند؟ 
بیش از یک ســال است که بازار خودرو با سوء مدیریت 
مسئوالن آشفته شده است؛ مردم هر روز با قیمت های نجومی 
مواجه می شوند و معلوم نیست این روند تا کجا ادامه خواهد 
داشت. جالب اینجاست که مسئوالن مربوطه همواره وعده 
بازگشت ثبات به بازار را می دهند اما اتفاقی که تاکنون افتاده، 

دقیقا برعکس وعده ها بوده است! 
در آخریــن نمونه این گونه مواضع هم، چند روز پیش 
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد »وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان 
مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه 
آینده قول داده« اما دقیقا در همین چند روز، قیمت پراید تا 

مرز ۶۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده است!
شــروع گرانی ها در بازار خــودرو از زمانی کلید خورد 
کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزیر قبلی ودر 
شهریور ۹۷ با اشاره به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو اعالم کرد: فعال افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای 
رقابــت از این پس می تواند قیمت کاالها از جمله خودرو را 
پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت است.
هرچند دلیل تغییر نهــاد قیمت گذار خودرو هیچگاه 
علنی نشد اما نتیجه آن، چیزی جز گرانی رسمی خودروهای 
تولیــدی نبود؛ چه اینکه پــس از این تغییر انگار هیچ نهاد 
رسمی ای برای قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و دولت 

فقط با افزایش قیمت ها موافقت می کرد! 
بر همین اســاس، دولت در قدم بعدی اعالم کرد برای 
کنترل قیمت بازار، قیمت کارخانه ها تا پنج درصد حاشــیه 
بــازار افزایش می یابد، چنانچه رضــا رحمانی، وزیر صنعت 
جدیــد در آذر ۹۷ با بیان اینکه خودروها با پنج درصد زیر 
قیمت بازار عرضه ]می[شود وعده داد هفته بعد دوباره پنج 
درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشــت تا در نهایت به 

یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
اما این سیاست هم جوابگو نبود و نه تنها قیمت متعادلی 
بــه وجود نیامد، بلکه با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار 
هم به روند صعودی خود ادامه داد تا شــرایط بازار خودرو 
و قیمت هــای آن پس از اجرای تصمیم وزارت صنعت عمال 

بدتر شود. 
فروش فوری هایی برای ثبت روی کاغذ! 

بــا تمام این اوصاف، آخرین سیاســتی که دولت برای 
تنظیم بازار اتخاذ کرد اقدام برای فروش فوری خودروها بود 
که براساس آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را 
به فروش فوری محصوالت اختصاص می دادند تا از این محل 
عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در 

بازار کاهش پیدا کند. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، با وجــود اجرای این 
سیاســت، متأســفانه نه تنها این فروش ها دردی از بازار دوا 
نکرده بلکه در نهایت هفته گذشــته مقصر گرانی خودرو و 
اعالم قیمت های کاذب سایت های آگهی شناخته شده و آنها 
ملزم به حذف درج قیمت خودرو در سایت های خود شدند! 
جالب اینجاست شرکت سایپا الاقل گزینه اتمام فروش 
را برای مراجعه کننده نشــان می دهــد اما ایران خودرو کاًل 

گزینه »هیچ برنامه فروشی برای این محصول وجود ندارد« 
را نشــان می دهد که همین موضــوع خریدار را با این ابهام 

روبه رو می کند که؛ اصاًل آیا فروشی بوده یا نه؟
تغییر لحظه ای قیمت ها و جوالن دالالن

در حال حاضر با توجه به آشفتگی بازار خودرو، قیمت ها 
به صورت لحظه ای تغییر می کند. برخی از نمایندگی  های 
شــرکت های خودروســاز به این وضعیت دامن زده و به 
محلــی برای داللی خودروهای صفر تبدیل شــده اند. این 
قضیه آنچنان تقویت شــده که نمایندگی ها برای فروش 
روزانه خودرو منتظر می مانند تا ســاعت ۱۱ صبح قیمت 

روز خودروها مشخص شود! 
در تماس بعد از ســاعت ۱۱ با یکی از نمایندگی های 
ایران خودرو، مدیر فروش این نمایندگی  با بیان اینکه قیمت 
خودروها لحظه ای عوض می شود، به خبرگزاری فارس گفت: 
خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می دهیم ولی 
پالک خودرو بعد از دو هفته تعویض می شــود و دو هفته 
بعد هم ســند به نام خریدار صادر می شود. همچنین چند 
نمایندگی ایران خودرو، در پاسخ به درخواست خرید خودرو 
تحویل روز، اعالم کردند که ساعت ۱۱ با آنها تماس گرفته 
شود تا قیمت روز خودروها مشخص شده باشد. این موضوع 
در کنار عرضه کم خودروسازان باعث شده تا قیمت خودرو 

در بازار روندی صعودی داشته باشد. 
مدیر فروش یکی از نمایندگی های ایران خودرو با بیان 
اینکه قیمت ها لحظه ای مشخص می شود، گفت: خودروها 
به نام ســرمایه گذار نمایندگی است، ســرمایه گذار ۲۰۰ 
دســتگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حاال آنها را به 
فروش گذاشــته است! خودرو همین امروز به شما تحویل 
داده می شــود ولی یک هفته بعد به شــما وکالت تعویض 

پالک می دهیم.
نکته ســؤال برانگیز در اینجا این است که چگونه در 
شرایطی که بسیاری از مردم عادی نمی توانند حتی برای 
خرید یک خودرو سفارش خود را در سایت ایران خودرو ثبت 
کنند یک سرمایه گذار- بخوانید دالل- به راحتی توانسته 

۲۰۰دستگاه ماشین از کارخانه تحویل بگیرد!
همچنین مدیر فروش یکی از نمایندگی های ســایپا 
هم در این مورد بیان کرد: خودروها به اســم سرمایه گذار 
نمایندگی اســت که در روز خرید تحویل مشــتری داده 
می شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پالک برای 
خریدار صادر می شود. به این ترتیب مشاهده می کنیم که 
نمایندگی های شرکت های خودروساز به محلی برای داللی 

خودرو و تقویت قیمت بازار تبدیل شده اند. 
قیمت هایی که از اساس غیر واقعی است

به هرحال همان طور که پیشــتر  اشــاره شد، یکی از 
بازیگــران عمده بازار خودرو، دالالن هســتند که با توجه 
بــه آزادی عمل باالیی که دارند اقدام به افزایش لحظه ای 
قیمت ها کرده و بــه گرانی نجومی خودرو دامن می زنند، 
جالب تر اینکه با قیمت های موجود خرید و فروشی هم انجام 
نمی شود و این دالالن در عمل فقط التهاب آفرینی می کنند 
ولی همین اقدام آنها سبب گرانی روزافزون قیمتها می شود.. 
در همیــن زمینه، ســعید موتمنــی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با 
خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: با درج قیمت  در آگهی های 
خرید و فروش خــودرو، دوباره شــاهد اعالم قیمت های 
غیرواقعی و باال در آگهی ها هســتیم. قاطعانه می گویم که 
با قیمت هایی که هم اکنون در این سایت ها برای خودروها 

اعالم می شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله ای 
با این قیمت ها صورت نمی گیرد. 

وی ادامه داد: وقتی تعدادی دالل و ســودجو به طور 
دســته جمعی قیمــت غیرواقعی را برای یــک خودرو در 
فضای مجازی اعالم می کنند قیمت ســازی اتفاق افتاده و 
افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت ها 

تبعیت می کنند. 
گفتنی است، حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه 
با جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشــاره به 
قیمت ســازی کاذب در بازار خــودرو و امالک در فضای 
مجــازی، از برخورد جدی بــا دالالن این حوزه خبر داد و 
اعالم کرد که حذف قیمت های بازار خودرو و مســکن به 

مدیران سایت های واسط ابالغ شده است. 
به دنبال آن جلساتی بین مسؤوالن مرتبط برای بررسی 
راهکارهــای مقابله با دالالن در فضای مجازی برگزار و به 
دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره 
و ســخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از 
بازگشت قیمت ها به سایت های خرید و فروش اینترنتی با 

شرایط جدید خبر داد. 
احتکار ۶0 هزار خودرو برای نبود قطعه

در حقیقــت علت نا به ســامانی های بــازار خودرو، 
ریشــه هایی غیر از دالیل متداول دارد و با چند سیاســت 
معمولــی در بازار نمی توان آن را اصــالح نمود. به عنوان 
نمونه در حال حاضر این سؤال و یا به عبارت بهتر، »شبهه« 
مطرح است که خودروسازان با بهانه های مختلفی دست به 
احتکار خودروهایشان زده اند و با این کار در نظام قیمت ها 

اخالل ایجاد می کنند. 
در همین زمینه، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاســد اقتصادی مجلــس در گفت و گو با کارگر نیوز با 
بیان اینکه مشکالت کنونی بازار خودرو، ریشه در ساختار 
مدیریتی خودروسازان دارد، گفت: در حال حاضر در حدود  
۶۰ هــزار خودرو در کف کارخانه ایران خودرو وجود دارد 
که برخی از قطعات آن از جمله چراغ و... تکمیل نیست. 

وی با طرح این ســؤال که ایران خودرو با چه مجوزی 
احتکار کرده است؟ ادامه داد: وقتی فردی را در راس یک 
شرکت خودروسازی می گذارند تا زمانی که مطیع خودشان 
باشد، تغییر نخواهد کرد ولی به محض اینکه تبعیت نکند، 
آن را تغییر می دهند. در خودروســازی هیئت مدیره ای را 
انتخاب می کنند که از خودشــان باشد. تا آنجایی که من 

فهمیدم تصمیم دست وزیر نیست. 
در حــال حاضر، با توجه به احتــکار ۶۰ هزار فقره ای 
خودرو در کشور این سؤال وجود دارد که اگر این انبارکردن 
خودروها ناموجه است چرا برخوردی نمی شود و اگر واقعا 
کمبود قطعه وجود دارد، چرا خودروسازان برای جبران این 

نواقص اقدامی انجام نمی دهند؟ 
هرچند گزینه دوم تا حد زیادی خوشبینانه است، چراکه 
نبود قطعاتی مانند چراغ مشــکل الینحلی نیست که این 
همه خودرو را معطل خود نگه دارد اما حتی با فرض درست 
بودن این گزاره، باز هم توجیهی برای عرضه نکردن خودروها 
وجود ندارد. جالب اینجاست که دولت تصمیم گرفت مبلغی 

از بدهی خودروسازان به قطعه سازان را پرداخت کند. 
از سوی دیگر، خودروسازان تاکنون هیچ تالشی برای 
اســتفاده از نخبگان و ظرفیت های علمی کشور برای پیدا 
کردن راهی به منظور حل مشــکالت نکردند، جوانانی که 
عالوه بر کمک رسانی در شرایط حساس کنونی، می توانند 

در ســطح کالن نیز به کمک صنعت خودروسازی آمده و 
گره های زیادی از مشکالت این صنعت باز کنند. 

در همین زمینه، رهبر معظم انقالب هم دو روز پیش در 
بیانات خود، »اعتماد به جوانان« را راه حل اصلی برشمردند 
و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و 
حداقِل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. آیا 
اینگونه جوانان نمی توانند مشکالت صنایع را حل کنند و 
با یافتن حلقه های مفقوده بخش های مختلف، کارها را به 

سامان برسانند؟
جای خالی نظارت و برخوردهای قاطع

در شرایط کنونی که بازار خودرو این چنین دستخوش 
نوسان قیمتی شده است، این سؤال مهم وجود دارد که آیا 
چنــد دالل به تنهایی می توانند این تغییر در بازار را ایجاد 
کنند؟ یا همراهی برخی مسئولین دولتی هم در این زمینه 
به کمک شان آمده است؟ به عبارت دیگر، چگونه این همه 
آزادی عمل برای دالالن وجود دارد در شرایطی که دولت 

نقش اساسی در این بازار ایفا می کند؟
اگر یک سر قضیه گرانی ها در دستان برخی مسئوالن 
دولتی نیســت، چــرا دولت این قدر بی تفاوت نســبت به 
شــرایط بازار، صرفا اقدام به اجرای سیاست های ناکارآمد 
و کم اثری می کند که بعضا شکســت آن از قبل هم قابل 
پیش بینی می باشد؟ در حال حاضر این مطالبه وجود دارد 
که دســتگاه های نظارتی و قضایی بــا چنین پدیده هایی 

برخورد کنند. 
بر همین اساس، سیدجواد حسینی کیا، نماینده مجلس 
گفت: صنعت خودروی کشــور را مافیای داللی که بخشی 
از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب  کرده است. 
برخورد قاطع در سطح  اعدام چهار نفر دانه درشت مافیای 
صنعت باعث می شــود پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان 
برگردد. مافیای داللی خودرو باید متوجه شــود که نظام 

با آنان شوخی ندارد. 
وی افزود: شــاید گالیه مردم این باشد که اکنون که 
بازار خودروی کشــور به دســت دالالن خودرو هر لحظه 
شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضایی 
و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمی کنند؟ 
چرا اخاللگران بازار خودرو شناســایی، دستگیر و به مردم 

معرفی نمی شوند؟
این نماینده مجلس اضافه کرد: در صورت تعیین تکلیف 
و برخورد شــدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام 
هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می یابد و 
چقدر آرامش به بازار خودرو باز می گردد. متاسفانه تا این 
لحظه اقدام موثری از دستگاه های امنیتی و قضایی در جهت 

آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است. 
خوب است دستگاه های امنیتی و قضایی یک بار به طور 
قاطع بررسی کنند آیا بین دالالن و مدیران دولتی ارتباطی 
وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط وجود دارد برخوردهای 
الزم را انجام دهد. چراکه دولت رویکرد کنونی دستگاه های 
نظارتی تاکنون مناسب نبوده و به هیچ وجه اخاللگران را 

پاسخگوی اقداماتشان نکرده است.
اگر قرار است بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد، باید 
تکلیف کسانی که با داللی و واسطه گری مدام قیمت ها را 
باال می برند برخورد شود، ضمن اینکه تا زمانی که مشخص 
نشود مسئوالن دولتی در این گرانی ها نقشی ایفا می کنند 
یا نه، نمی توان صرفا به برخورد با دالالن برای آرامش بازار 

دلخوش کرد.

قیمت خودرو های داخلی
 قیمت بازار قیمت کارخانهنوع خودروردیف

39/681/00059/300/000پراید 1111
37/381/00049/500/000پراید 2131
40/213/00049/500/000پراید 3151
127/000/000218/000/000چانگان4
42/043/00056/500/000تیبا صندوقدار5
56/243/00065/000/000ساینا دنده ای6
63/158/00085/000/000پژو 7405
8SLX 67/888/00094/000/000پژو
65/578/00088/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000109/000/000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00099/000/000پژو 206 تیپ 122
79/418/000125/000/000پژو 206 تیپ 135
80/754/000124/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 91/000/000-سمند ال ایکس
16EF7 سمند--
--سمند دوگانه سوز کالس 1716
126/000/000-دنا18
--تندر پالس دنده19
70/000/000145/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000480/000/000 مزدا213
22H3075/000/000-
-103/100/000 استپ وی23
85/000/000188/000/000 207 اتوماتیک24
114/994/000390/000/000پژو252008

51/360/00096/500/000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/۹۹5/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۴/8۲۷/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۲/۷۶8/۰۰۰نیم سکه
۱/۷۶8/۰۰۰ربع سکه

۱/۰۱۹/۰۰۰گرمی
۴5۴/۶۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
۱۴/8۳۴دالر
۱۶/85۰یورو
۱۹/۱۳8پوند

۲/۴۴۹لیر ترکیه
۴/۰۴۰درهم امارات

جدول نرخ سکه و ارز

پراید افسار پاره کرد
آیا مدیران دولتی با دالالن رابطه دارند؟!

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد:

توجهبههمسایگانوکشورهایشرقیتحریمفوالدرابیاثرمیکند

کارشناس اقتصادی:

مشکالتاقتصادیرامیتوانبامدیریتجهادیواصالحبرخیساختارهاحلکرد

حاجی دلیگانی:

ستاد تنظیم بازار تنظیم نیست!
با مصوبه شورای پول و اعتبار

تسهیالت مسکن روستایی 
۴۰ میلیون تومان شد

رئیس کل بانک مرکزی:

وضعیتذخایرارزیکشوربهترشدهاست

یک مسئول:

وجود پنبه در حلیم 
صحت ندارد

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران:

هر یک نفراز عشایر
 گوشت قرمز ۱۶ نفر را 

تأمین می کند


