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ید تضمینی گندم  خ خر در انتظاراعالم نر
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه امیدواریم نرخ 
خری��د تضمینی گندم به زودی اعالم ش��ود، گف��ت: افزایش 

قیمت جدید خرید به میزان نرخ تورم خواهد بود.
به گزارش مهر، عباس کش��اورز در حاش��یه مراسم انعقاد 

تفاهم نام��ه همکاری با س��ازمان فائو در قالب پ��روژه ارتقای 
س��امانه پایش محص��والت کش��اورزی با اس��تفاده از تصاویر 
ماه��واره ای در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا با وجود آغاز 
س��ال زراعی جدید و کش��ت گندم هنوز نرخ خرید تضمینی 

این محصول اعالم نشده است، اظهارامیدواری کرد: نرخ خرید 
تضمینی گندم به زودی اعالم شود.

وی اضاف��ه کرد: اطالعات این امر و زم��ان اعالم آن باید 
توسط شورای اقتصاد انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
وند ادغام  و  واگذاری ها به  بخش خصوصی  ر

 سرعت گیرد
 رئی��س کمیس��یون کش��اورزی اتاق 

تهران، با تاکید بر ضرورت توجه هرچه اصــــل 44
بیشتر دولت به بخش خصوصی، اظهار 
امیدواری کرد: رون��د ادغام و واگذاری ها به بخش خصوصی 

با سرعت بیشتری صورت گیرد.
ب��ه گزارش مهر، کاوه زرگران با تاکید بر ضرورت اعتماد 
بیش��تر دولت به بخش خصوصی، گفت: این امیدواری وجود 
دارد که روند ادغام و واگذاری ها به بخش خصوصی با سرعت 
بیش��تری صورت گیرد؛ به خصوص اینکه اساس نوآوری در 

دولت تفکر واگذاری است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با طرح پیشنهاد 
ایج��اد حوزه ای ب��رای حمایت از کس��ب و کارهای نوین در 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، افزود: کس��ب و 
کارهای نوین نیاز ب��ه مراقبت های نوین دارند؛ در این میان 
کانون های هماهنگی دانش با صنعت و بازار در درون معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است.
وی، بر لزوم تعدیل در ساختارهای دولتی و اصالح روند 
واگذاری ها به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اصوالً ما در 
کشور مش��کل تامین، چه منابع انسانی و چه منابع مالی، را 

نداریم و چالش اصلی ما ایجاد زنجیره بین بخش ها است. 
زرگ��ران در ادام��ه گفت: مش��کل اصلی در کش��ور ما 
پیونده��ا اس��ت و اقتصاد ای��ران از نبود پیون��د بین دولت و 
بخ��ش خصوصی، بین دانش و صنع��ت و بین صنعت و بازار 

رنج می برد.

براساس استعالم از تولیدکنندگان
اولویت و ممنوعیت واردات محصوالت غذایی 

تعیین می شود
دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان آب های 

ت ر معدنی و آش��امیدنی از استعالم وزارت تجــــا
صنعت، معدن و تجارت و نیز س��ازمان 
غذا و دارو از انجمن ه��ای تولیدکننده خبر داد و گفت: قرار 
بر این اس��ت که براس��اس این استعالم مش��خص شود چه 
محصوالت��ی اولویت و چ��ه محصوالتی منع واردات داش��ته 

باشند.
پیم��ان فروهر در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه 
جدیدا براس��اس س��ازمان غذا و دارو نامه ای توس��ط وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت به انجمن های تولیدی زده ش��ده 
است، اظهار کرد: از انجمن ها براساس این استعالم درخواست 
کردند تا اولویت های واردات را در حوزه خود مشخص کنند 
و از این طریق مانع واردات کاالهایی شوند که اولویتی برای 

واردات آنها وجود نداشته باشد.
وی ادام��ه داد: ه��دف از این اقدام در جهت این اس��ت 
که مجوزهای واردات براس��اس اولویت ها و نیازها صادر شود 
و کاال و محصوالت��ی که در داخل تولید انبوه دارند مش��ابه 
خارجی آنها به کش��ور وارد نشود و از واردات آنها جلوگیری 

به عمل آید.
دبیر انجمن تولید کنندگان آب های معدنی و آشامیدنی 
ب��ا تاکید بر اینکه در حوزه آب بس��ته بندی به میزان کافی 
و الزم در داخل تولید وجود دارد، خاطر نش��ان کرد: یکی از 
بخش هایی که نیاز اس��ت تا از واردات محصوالت به کش��ور 

جلوگیری به عمل آید حوزه آب بسته بندی است.

سرپرس��ت ش��رکت عمران و بهس��ازی 
ش��هری ایران گفت: براساس برآوردهای خونه به خونه

این ش��رکت برای نوس��ازی و بهس��ازی 
محله های فرسوده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه الزم است.

به گزارش مهر، هوشنگ عشایری درباره ورود به ۲۷۰ محله 
برای نوس��ازی در طول یک س��ال ر در جمع خبرنگاران گفت: 
آنچه که در قانون برنامه شش��م آمده این اس��ت که هم دولت 
محلی شامل ش��هرداری و شورای شهر و هم دولت ملی شامل 
وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت کشور و س��تاد ملی بازآفرینی 
ساالنه باید به مبحث نوسازی و بهسازی ۲۷۰ محله در سراسر 
کش��ور ورود کنند و سطح کیفی زندگی در محالت هدف را با 

سطح میانگین کیفیت زندگی در همان شهر برابر کنند.
سرپرس��ت شرکت عمران و بهسازی ش��هری ایران افزود: 
به عنوان مثال اگر س��رانه خدمات عمومی ش��هر تهران شامل 
فضای س��بز، فضای درمانی، فضای عمومی، خدمات ش��هری، 
حم��ل و نق��ل و ... به ازای هر ش��هروند تهران��ی A متر مربع 
است باید در پایان برنامه هفتم توسعه پنج ساله برای ساکنان 

محله های هدف بازآفرینی نیز به همین میزان برسد.
وی ادام��ه داد: البته از نظر محاس��بات ریاضی دس��تیابی 
به چنین هدفی ممکن نیس��ت چراکه هر چقدر س��رانه فضای 
عمومی رش��د کند این میانگین نیز افزایش یافته و دسترسی 
به آن امکان ندارد به همین دلیل قانون دس��تیابی به محدوده 
میانگین فضای عمومی برای هر ش��هروند را مالک بهسازی و 
نوسازی بافت ها و محله های هدف نوسازی و بهسازی قرار داده 

اند. عشایری افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه شرکت 
عمران و بهسازی شهری ایران و ستاد ملی بازآفرینی قرار است 
ساالنه به ۲۷۰ محله صرفا ورود کند و این به معنی این نیست 
که در هر س��ال باید ۲۷۰ محله بازسازی شود چراکه براساس 
محاسبات انجام شده در ایران نوسازی هر محله بین ۱۰ تا ۱۲ 

سال طول می کشد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: 
بنابراین تا پایان برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی به 
همراه ش��هرداری ها برای نوس��ازی دو هزار و ۷۰۰ محله اقدام 
کرده است و این تعداد محله در پایان برنامه ششم هزار و ۳۵۰ 
منطقه خواهد بود که پس از ۱۰ تا ۱۲ سال ۲۷۰ محله ای که 

در سال جاری به آن ورود کرده ایم پایان خواهد یافت.
وی اف��زود: براس��اس برآورده��ای انجام ش��ده نوس��ازی 
محله های فرس��وده بیش از ۱۰۰ هزار میلی��ارد تومان هزینه 
دارد که برای دس��تیابی به این رقم عالوه بر کمک های دولت 
و ش��هرداری ها همکاری توس��عه گران )انبوه سازان، خیرین، 
ساکنان بافت های فرسوده و سایر سرمایه گذاری ها( الزم است 
تا چنین مبالغی برای بهس��ازی هر محله تامین شود. بنابراین 
نقش دولت در بهس��ازی محالت هدف نقش اهرمی اس��ت؛ نه 

تامین کننده مالی.
به گفته عش��ایری، قرار نیس��ت دول��ت پروژه هایی مانند 
مس��کن مهر را برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته 
و به انبوه س��از بگوید این پروژه ها را با اس��تفاده از پول دولت 

بسازد چنین چیزی عملی نخواهد شد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی خبر داد؛

۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛هزینه نوسازی بافت های فرسوده 

هر
 م

ید ٩٥هزارتن برگ سبز چای خر
رئیس سازمان چای با بیان اینکه تاکنون حدود ٩۵ 
هزارتن برگ س��بز از کش��اورزان خریداری و ۷۰درصد 
مطالبات آنان پرداخت ش��ده است،گفت: باقی مطالبات 

در اسرع وقت تسویه خواهد شد.
محمدولی روزبهان در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
چین پاییزه )آخر( برگ س��بز چای آغاز ش��ده اس��ت، 
اظهار داشت: تاکنون حدود ٩۵ هزارتن برگ سبز چای 
از کش��اورزان خریداری ش��ده که ارزش آن نیز حدود 
۱٨۰ میلیارد تومان است. وی اضافه کرد: تاکنون بیش 
از ۱۲۳.۵ میلیارد تومان )حدود ۷۰درصد( از مطالبات 

چایکاران پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای با بیان اینکه دولت ٨۰ درصد و 
کارخانجات ۵۵ درصد سهم خود را به چایکاران پرداخت 
کرده اند، افزود: باقی مطالبات نیز پس از وصول؛ در اسرع 

وقت به حساب کشاورزان واریز می شود.
روزبهان با اش��اره به اینکه چین پاییزه تا زمانی که 
شرایط جوی مناس��ب و برگ از کیفیت الزم برخوردار 
باش��د ادامه دارد، افزود: معموال ت��ا پایان مهرماه چین 
پایی��زه ادامه دارد. وی با بیان اینکه ٩۵ درصد محصول 
چای به صورت دیم کشت می شود، گفت: سال گذشته 
به دلیل بارندگی فوق العاده، ما یک س��ال استثنایی را 
پش��ت سر گذاشتیم و میزان تولید نسبت به ٩٤ میزان 
تولی��د ٦۰ درصد افزایش یافت بنابراین ش��رایط تولید 

امسال را نمی توان با ٩۵ مقایسه کرد.
روزبهان با اشاره به اینکه شرایط جوی امسال شبیه 
س��ال ٩۳ بود، افزود: تاکنون نسبت به سال ٩۳ حدود 
۵۰ درصد و نس��بت به ٩٤ حدود ۱۰ درصد رشد تولید 

داشته ایم اما نسبت به ٩۵ کاهش تولید داریم.

 افزایش جذابیت صنعت نفت ایران 
با قراردادهای جدید

 صنعت نفت ایران جذابیت فراوانی برای شرکت های 
خارج��ی دارد که ای��ن جذابیت مره��ون الگوی جدید 

قراردادهای نفتی ایران است.
به گ��زارش وزارت نفت، لیو گنگس��تون، قائم مقام 
پتروچاینا در نشس��ت باالدستی نفت در سومین کنگره 
راهبردی نف��ت و نیرو از آمادگی چین برای گس��ترش 
هم��کاری با ایران در صنعت نفت خبر داد و اظهار کرد: 
همکاری بین ایران و چین باید براساس روابط دوجانبه 
 ،IOR و EOR و منافع مش��ترک باشد. وی به موضوع
برای ازدیاد برداشت از میدان های نفت و گاز ایران اشاره 
کرد و گفت: ش��رکت پتروچاینا فن��اوری این روش ها را 

برای استفاده در میدان های نفتی دارد.
قائم مقام پتروچاینا با بیان اینکه صنعت نفت ایران پر 
از فرصت و چالش است، افزود: باید با استفاده از فرصت ها 
برای آینده بهتر و گسترش روابط ایران و چین در بخش 
ان��رژی تالش ک��رد و با همکاری و تفاه��م جلو خیلی از 
ریس��ک ها را گرفت. وی با بیان اینکه ما متعهد به رعایت 
مسایل محیط زیست در ایران هستیم، تاکید کرد: حفاظت 

از محیط زیست باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
 

ونق نسبی مسکن در نیمه دوم سال  ر
یک کارشناس مس��کن گفت: پیش بینی می شود با 
رونق نس��بی مسکن در نیمه دوم سال، بخشی از تقاضا 
به سمت خرید رفته و همین امر موجب تعدیل قیمت ها 

در بخش اجاره شود.
عباس ش��وکتی در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه 
دول��ت توانایی مالی باالی��ی ندارد، افزود: اگر ش��رایط 
فعلی را با قبل از تحریم مقایسه کنیم متوجه می شویم 
قبل از تحریم س��الیانه ۲۷۰ میلی��ارد دالر انرژی تولید 
می کردی��م و در حال حاضر این ع��دد از ۱۵۰ میلیارد 
دالر تجاوز نمی کند. بنابراین اینکه عده ای هر روز وعده 
ورود درآمدهای نفتی به بازار مسکن را می دهند، آدرس 
غلط است؛ چون دولت در حال حاضر با مشکل کسری 

بودجه حتی برای هزینه های جاری مواجه است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: موضوع ب��ه همین جا ختم 
نمی ش��ود. در گذش��ته صندوق های بازنشستگی کشور 
خودکف��ا عمل می کردن��د اما در حال حاض��ر از درآمد 
نفت تأمین می ش��وند و ساالنه نیازمند حداقل ۳۷ هزار 

میلیارد تومان تزریق منابع هستند.
این کارش��ناس بازار مس��کن گفت: بخش خصوصی 
هنوز هم منتظر یک دولت پولدار اس��ت که بی حس��اب و 
کت��اب به اقتصاد پول تزریق کن��د در حالی که این اتفاق 
در دول��ت دوازدهم و حتی دولت های آتی هم رخ نخواهد 
داد. وی وضعی��ت این بخش را در رونق نس��بی عنوان و 
اظهار کرد: علی رغم رونق نسبی بازار، عده ای که در گذشته 
س��ود های نجومی از این بخش نصیب شان شده به سود 
معقول قانع نیس��تند. امیدوارم دولت دوازدهم سازوکاری 
برای عرضه خانه های خالی توسط سازندگان به بازار تعیین 

کند؛ سازوکاری که می تواند تشویقی باشد نه تنبیهی.
وی با بیان اینکه در ادامه س��ال جاری رونق مسکن 
نیز ادامه خواهد داش��ت، پیش بینی کرد: با رونق یافتن 
خری��د و ف��روش مس��کن مصرفی و کاه��ش تقاضا در 
ب��ازار اجاره مس��کن، اجاره بها تعدیل ش��ود؛ چراکه در 
ح��ال حاضر به دلیل پایین بودن قدرت خرید مس��کن 
خانوارهای متوس��ط، متقاضیان مسکن به سمت اجاره 
مس��کن متمایل ش��ده اند که به دلی��ل افزایش تقاضا، 
اجاره بها نیز افزایش یافته است. اما اگر تسهیالت بخش 
مس��کن به تدریج وارد جامعه ش��ود، میزان متقاضیان 
اج��اره نیز کاهش یافت��ه و از اجاره بهای م��ورد انتظار 

موجران کاسته می شود.
شوکتی افزود: دولت می توانست با اقداماتی همچون 
تزریق تس��هیالت به بازار، رونق بس��یار باالیی را در بازار 
خرید و فروش ایج��اد کند اما با علم به اینکه هر رونقی 
الزاما برای اقتصاد مفید نیس��ت از این کار اجتناب کرد. 
نگاهی به س��ال های دورتر نشان می دهد که رونق بخش 
مس��کن صرفا موجب افزایش سفته بازی شده و خریدار 
واقع��ی هر روز ب��ا افزایش یک ش��به قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید دچار مش��کل شده است. بنابراین این رونق 
کاذب صرفا به سود برخی افراد فرصت طلب بوده است.

این کارش��ناس بازار مس��کن در پایان صحبت های 
خود خاطرنش��ان کرد: در شرایط فعلی که بازار مسکن 
ب��ه رونق مالیم خود ادامه می دهد، باید عوامل بازدارنده 
مانند قانون پیش ف��روش و همچنین قانون مالیات های 
مس��تقیم از طرف دولت، قوه قضاییه و مجلس ش��ورای 

اسالمی اصالح و بازنگری شوند.

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

در روزه��ای ابتدای��ی دولت 
یازدهم درست زمانی که نرخ جنب استانبول

ارز س��یر نزول��ی گرفته بود، 
اظهارات رئیس بانک مرکزی ناگهان از ادامه نزول 
به��ای ارز جلوگیری کرد تا براس��اس آنچه دولت 

مدعی آن بود، کاهش قیمت غیرواقعی نباشد.
رئیس جمهور در ۱۷ آذر سال ٩۲؛ به صراحت 
از سیاس��ت دولت ب��رای یکسان س��ازی نرخ ارز و 
بازگردان��دن آرامش به بازار خب��ر داد و عامل این 
موض��وع را نی��ز اجرایی ش��دن توافق ژن��و عنوان 
کرد. روحانی در س��خنان خود این نکته را مطرح 
ک��رد که "تحوالت اخی��ر در روابط خارجی و پیام 
امیدوارکنن��ده و آرامش بخ��ش آن به آحاد مردم 
باعث شد تا بازار ارز بر خالف مسیر دو سال گذشته 
خود به آرامشی نسبی برسد و دولت تالش می کند 
تا در رابطه با نرخ ارز یکسان سازی صورت گیرد و 
در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال 

می کنیم و اقدامی عجوالنه نخواهیم کرد."
اندکی بعد، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی 
نیز در راستای اظهارات روحانی، به اجرای توافق نامه 
ژنو اش��اره کرد و گفت: ب��ازار ارز طی روزهای آینده 
روند باثبات بیش��تری را به خود خواهد دید و حتی 

شاهد سیر نزولی در بازار آزاد خواهیم بود.
س��یف وع��ده داد در آین��ده پ��س از دی��دن 
نش��انه  های رش��د اقتصادی، کاهش تدریجی نرخ 

دالر در بازار ادامه خواهد داشت. 
امروز قریب به ٤ سال از آن زمان می گذرد و هر 

روز دالر قیمت های تازه ای را رکوردشکنی می کند. 

عبور از 4 هزار تومان
طی روزه��ای اخیر دوباره قیم��ت دالر رو به 
افزایش گذاش��ته و از مرز ٤۰۰۰ تومان عبور کرده 
اس��ت. روز گذش��ته قیمت دالر در بازار ٤۰۱٤ تا 
٤۰۲۵ تومان، ی��ورو ٤٨۱۰ تا ٤٨۳۱ تومان، پوند 
۵۳٦۱ ت��ا ۵۳۷٤ تومان، درهم ام��ارات ۱۱۲۱ تا 
۱۱۲٤ توم��ان و لیر ترکیه ۱۱۳٤ تا ۱۱۳٨ تومان 
بود ام��ا نکته قابل توجه آن اس��ت برخی صرافان 
کرکره ه��ا را پایی��ن کش��یده اند وبرخ��ی با حجم 

وسیعی از متقاضی روبه رو هستند.
و البته نکته جالب تر آن اس��ت که س��یف در 
طول این مدت نقطه نظ��رات خودرا تغییر داده و 
حال می گوید؛ نوس��ان قیمت دالر طبیعی است و 

اقتصاد را نمی شود با دستور ثابت نگه داشت.
 رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نوسانات 
روزهای اخیر بازار ارز گفت: ارزهای مختلف در دنیا 
نوس��اناتی دارند و حتی قوی تری��ن ارزها هم دچار 

نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند.

چیز عجیبی نیست 
سیف در کانال تلگرامی اعالم کرده که "ارزهای 
مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست 
و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری 
با ارزهای دیگر می ش��وند. واقعیت های اقتصادی در 
هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست 
که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت 
نگه داشت. وی مدعی شده که "اصوال این برابری و 
متع��ادل بودن بازار ارزی در فضاهایی باثبات و قابل 
اتکا باقی می ماند که شرایط بر مبنای واقعیت ها باشد 

و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند."
سیف همچنین از وظایف بانک مرکزی لب به 
سخن گرفته و. گفته است؛"بانک مرکزی نسبت به 
نوس��ان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد که 

از نوس��انات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر 
بانک مرکزی مداخله کند، ممکن اس��ت به ش��کل 
موقت بش��ود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به 
همان ش��رایط قبل برمی گردد و ای��ن امر بازار را 
از پیش بینی پذیر ش��دن خ��ارج می کند. اگر بانک 
مرک��زی وظیفه اش را درس��ت انجام ده��د، اخبار 
هیجان��ی تاثیری در ب��ازار ایجاد نمی کن��د و باید 
س��عی کنیم که این فضا را ایج��اد کنیم. اوج تاثیر 

حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی اس��ت 
که ممکن اس��ت در بازار ارز ایجاد ش��ود ولی این 
اث��رات بلندمدت نخواهد ب��ود و در هیچ اقتصادی 
اینگونه حرف ها نمی تواند اثرات بلندمدت بگذارد و 

همه این حرف ها اثرات موقت دارد."

دالالن در کمین سرمایه های مردم
در مقابل این تغیی��ر موضع متولیان اما مردم 

همچنان حرکت های احساسی دارند و با صف هایی 
ک��ه درجلوی صرافی ها کش��یده ش��ده به راحتی 

می توان این مساله را فهمید.
صراف��ان ای��ن ب��ازار در تحلیل ای��ن رفتارها 
می گوین��د؛ رفتارهای مردم این ب��ار هم هیجانی 
اس��ت و البت��ه برخی ها در ب��ازار دالر از این رفتار 
هم چن��دان خوشش��ان نمی آید، البت��ه هنوز هم 
بانک مرکزی اقدامی برای افزایش چشمگیر سطح 
عرضه و کنترل قیمتی نکرده است. توزیع و عرضه 
ارز به روال س��ابق ادامه دارد و خللی در آن ایجاد 
نش��ده اس��ت، اما به هرحال اگر تقاضای زیادی به 
بازار وارد ش��ود و مردم بخواهند وارد بازار ش��ده و 
ارز بخرند، حتما قیمت باال خواهد رفت، مگر اینکه 
عرضه خاصی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، 
اما تا این لحظه گویا احساس نیاز برای ورود جدی 

به بازار نشده است.
ب��ا وجود ای��ن نوع ن��گاه فعاالن ام��ا متولیان 
همچنان مدعی هس��تند که نوسان قیمت طبیعی 
است و ارزهای مختلف دنیا نوسان داشته اند و حتی، 

قویترین اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار داده اند.
این اقدام متولیان در شرایطی است که فعاالن 
ب��ازار ارز معتقدند باید ای��ن رویه تغییر کند و این 
افراد در این شرایط باید روزه سکوت خود در برابر 
ارز را بش��کنند و با یک اطالعیه یا بیانیه، ش��رایط 
پی��ش روی مردم و س��رمایه گذاران و حتی دالالن 
را تش��ریح کنند تا ش��اید پیرو آن سوت پایان این 
سفته بازی ها زده ش��ود. البته ناگفته نماندکه تنها 
اقدام این دست اندرکاران آن است که همچنان به 
مردم توصیه می کنند که س��رمایه های جزئی خود 
را وارد ای��ن بازار پرتالطم نکنن��د؛ که این هم در 
اوج سکوت های مکرر؛ خود جای شکر دارد هرچند 
که واقعیت ملموس آن اس��ت که بازار دالر با این 
بی نظارتی و دس��تورات آنی همیشه جذاب بوده و 
سودجویان نیز از این اقدام متولیان نهایت استفاده 

را می برند.

بررسی سیاست روز از حال و هوای بازار ارز؛

پرواز دالر را به خاطر بسپار؛ 
وعده ها مردنی است

22پاورقي
وز تابستان  ین ر آزادی در آخر

باالخره بعد از ۲٦ ماه دوندگی هر روزه و عبور از انواع موانع، 
اولی��ن قس��ط وام تولیدی ما ک��ه از ۵۰۰ میلی��ارد ریال به ۱٦۰ 

میلیارد ریال کاهش یافته بود، آزاد شد. 
در نامه ای که روز ٩۵/٦/۳۱ به آقای روشنی ساالر مدیر شعب 
بانک کش��اورزی در جنوب کرمان نوش��تیم و ش��رح آن در سند 
شماره ٦۲ قابل رویت اس��ت؛ از ایشان بابت آزادسازی قسط اول، 
تش��کر کردیم و به ایشان یادآور شدیم که یک ماه پیش از این به 
ما گفته بودند که کار ترهین وثیقه ها یک روزه انجام می ش��ود اما 
بعد از گذش��ت ۲٦ روز کاری و بیش از ۱۲٨ س��اعت پیگیری در 

بانک جیرفت، اولین قسط این وام آزاد شد.
کار ما این بود که روزها از س��اعت ۷:۳۰ صبح تا پایان وقت 
اداری و گاه��ی هم بعد از پایان وقت اداری پیگیر کارها بودیم تا 

در نهایت به نتیجه رسید. 
بعد از دریافت قس��ط اول، ما از یک سو درگیر اجرای عملیات 
احداث پروژه و از س��وی دیگر درگیر پیگیری حقوق ضایع ش��ده 
خود در جریان دریافت تس��هیالت بودیم. براس��اس آنچه در سند 
ش��ماره ٦۳ پیوست شده است، در تاریخ ٩۵/٨/۲۰ نامه دیگری به 
آقای روش��نی ساالر مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان 

نوشتیم و درخواس��ت کردیم با توجه به تغییر شرایط، در ارزیابی 
وثایق معرفی شده تجدیدنظر کنند. 

حقیقت این بود که طرحی را که سه سال پیش ۷۲۰ میلیارد 
ریال از س��وی صندوق توسعه ملی اعتبار برای آن در نظر گرفته 
شده بود؛ نمی شد در سال ٩۵ با ۱۵۵ میلیارد ریال پیش برد و ما 
به دنبال این بودیم که طرح عظیم ش��هرک گلخانه ای در منطقه 

محروم جیرفت به ثمر بنشیند. 
در ای��ن نام��ه با تفصیل درب��اره وثایق معرفی ش��ده توضیح 
دادیم و اعالم کردیم با وجود تکافوی وثایق معرفی شده به بانک 
کش��اورزی، مظلوم واقع ش��ده ایم و حاال انتظار داریم که با توجه 
به ش��رایط امروز با ما همکاری کنند تا به همان طرح گلخانه ۲۷ 
هکتاری که مد نظر ما و صندوق توسعه ملی بود، برگردیم و تولید 

محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان را متحول کنیم.
بعد از پیگیری های متعدد ما در نهایت موضوع ایجاد شهرک 
گلخانه ای و اجحافی که درباره ارزیابی وثایق ش��ده بود؛ به اطالع 
وزیر کش��اورزی رسید و ایش��ان نیز از مدیرعامل بانک کشاورزی 
توضیح خواس��تند. در نامه ای که به تاریخ ٩۵/٩/٦ از س��وی مدیر 
عامل بانک کش��اورزی به وزیر کش��اورزی درباره درخواس��ت ما 
درمورد تجدید نظر در ارزیابی وثایق، نگاش��ته ش��ده است؛ آقای 
ش��هیدزاده اعالم کرده اند که شرکت ما، ش��رکتی زیان ده بوده و 

وثیقه های ما تکافوی دریافت تسهیالت را نمی کرده است. ادعایی 
که متاسفانه با واقعیت تطابق نداشت. چنانچه در سند شماره ٦٤ 
نیز قابل مش��اهده است، ما در شرکت گوهرنوش، متهم به زیان ده 
بودن نیز ش��دیم. در انتهای نامه نیز اعالم ش��ده است که حداکثر 

مساعدت با ما انجام شده و اظهار نارضایتی ما جای تعجب دارد.
بعد از دریافت رونوش��ت نامه مدیر عامل بانک کش��اورزی به 
وزیر کش��اورزی، در پاس��خ به این نامه برآمدیم و چنانکه در سند 
ش��ماره ٦۵ هم قابل رویت اس��ت، با اس��تناد به رای کارشناسان 
رس��می دادگس��تری و با توجه به آنچه در جه��ان واقعی جریان 
داشت، از خود دفاع کردیم و باز هم خواستار ارزیابی مجدد وثایق 
خود از طرف کارشناسان بی طرف که حاضر به بازدید محل اجرای 
طرح و ارزیابی آن باش��ند ش��دیم. چه آنکه کارشناس��ان شرکت 
حامی مهر پیشگام، حتی حاضر نشده بودند در محل اجرای طرح 
حاضر ش��وند و از همین رو بود که ۲۳٤ هکتار زمین و ۱۵۰۰ نفر 
درخت خرما و آن همه تجهیزات و تاسیسات را ۲ میلیون و ۳٤۰ 

هزار تومان ارزیابی کرده بودند.
در نامه ای که ش��رح آن در س��ند ش��ماره ٦۵ آمده است به 
تفصی��ل دالیل نارضایتی خود از ش��یوه ارزیاب��ی وثایق را اعالم 
کردیم تا برای جناب وزیر آش��کار ش��ود ک��ه نارضایتی ما جای 

تعجب ندارد.

نویسنده: سیدمحمود مرتضوی

در حالی که برخی مسئوالن 
معتقدند نباید مالیات ارزش روي آنتـــن

افزوده ٩درص��دی و مالیات 
٤درصدی علی الحساب با تعرفه ۵درصدی موبایل 
َخلط شود، کارشناس��ان بر این باورند تعرفه مؤثر 
موبایل ۱٨درصد اس��ت و همی��ن موضوع یکی از 

دالیل افزایش قاچاق است.
به گزارش تس��نیم، طی روزهای اخیر نشست 
خبری مش��ترک وزیر ارتباطات، رئیس کل گمرک 
و وزیر صنعت مع��دن و تجارت درخصوص اجرایی 
شدن طرح ریجس��تری تلفن همراه برای مبارزه با 
قاچاق گسترده موبایل برگزار شد. هرچند پیش از 
این اعالم ش��ده بود که از اواخر مهرماه سال جاری 
این طرح بزرگ اجرایی خواهد ش��د و به واسطه آن 
قاچاق تلفن همراه از اقتصاد کشور ریشه کن می شود 
اما در نشست خبری روز گذشته عالوه بر مشخص 
شدن جزییات این طرح و تأکید بر اینکه ریجستری 
به صورت مرحله ای انجام می ش��ود، موضوع حقوق 
ورودی تلفن همراه با پاسخ های ظاهراً متناقض دو 

مسئول حاضر در جلسه همراه شد.

بر این اس��اس در حالی که رئیس کل گمرک 
ای��ران معتقد بود برای حمای��ت از مصرف کننده و 
جلوگی��ری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح 
ریجستری، باید مأخد مالیات ارزش افزوده کاهش 
یابد وزیر جوان ارتباطات تلویحاً بر این اعتقاد بود 
که مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی باید 

اخذ شود و اثری بر قیمت ندارد.
این دو مقام مس��ئول کش��ور در برابر سؤالی 
مبنی ب��ر اینکه تعرفه مؤثر تلفن همراه ۱٨ درصد 
اس��ت دو پاس��خ متفاوت را ارائه کردند. موضوع از 
این قرار است؛ در حالی که براساس آمارها بین ٨۰ 
تا ٩۵ درصدی واردات تلفن همراه کشور از طریق 
قاچاق انجام می شود، حقوق ورودی موبایل تنها ۵ 
درصد می باشد، با وجود این، باز هم واردکنندگان 
تمایلی به واردات رس��می ندارند، دلیل مش��خص 

این موضوع وصول ٤ درصد مالیات علی الحس��اب 
و ٩ درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک اس��ت، 
ب��ه این ترتی��ب ه��ر واردکننده موبای��ل باید ۱٨ 
درص��د بابت واردات به گم��رک پرداخت کند و با 
ای��ن اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار 
دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کاالی خود 
را حداقل ۱٨ درصد نسبت به قاچاقچی گران تر یا 
با س��ود کمتر به فروش برس��اند. حال فرض کنید 
با اجرای ریجستری، واردات قاچاق به کشور قطع 
ش��ود به این ترتی��ب همه فروش��ندگان باید ۱٨ 
درصد حق��وق ورودی را که به گم��رک پرداخت 
می کردند بر قیمت نهایی کاالی خود لحاظ کنند 
و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیشتر به 

مصرف کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آنکه گمرک مس��ئول وصول 

٩ درص��د مالیات ارزش اف��زوده و مالیات ٤ درصد 
علی الحس��اب اس��ت و این دو مالیات جهت اطالع 
مس��ئوالن در گمرک ایران وصول می شود، به این 
ترتیب درخصوص تلف��ن همراه وصول این دو نوع 
مالیات ارتباطی به سیس��تم توزیع و مصرف کننده 

نهایی ندارد.
به عب��ارت دیگر در حالی که حدود ٩۰ درصد 
واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام می شود، وارد 
کننده رس��می ۱٨ درصد بیش��تر بابت هر گوشی 
موبایل پرداخت خواهد کرد، این موضوع با اجرایی 
ش��دن ریجستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی 

به مصرف کننده خواهد شد.
به نظر می رسد هرچند مبارزه با قاچاق کاال یک 
امر کاماًل پذیرفته شده است اما در این بین، با توجه 
به کاهش قدرت مصرف مردم سیاستهای تعرفه ای 
باید به گونه ای تنظیم شوند که مصرف کننده نهایی 
از این فضا متضرر نشود، بر این اساس هنوز مشخص 
نشده است که؛ با اجرای طرح ریجستری قرار است 
مصرف کننده نهایی گوشی تلفن همراه را با قیمت 

بیشتری خریداری کند یا خیر؟

رئی��س کل گمرک ای��ران به عنوان مس��ئول 
مستقیم وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده 
کاالی وارداتی ب��ا تأیید مالیات واردات ۱٨درصدی 
گفت��ه بود: برای حمایت از حق��وق مصرف کننده و 
جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا 
در مأخ��ذ ٩ درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات ٤ 
درصد علی الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال 

کنیم که هنوز جزییات آن مشخص نشده است.
در این بین وزیر ارتباطات برای تکمیل اظهارات 
رئیس گمرک با بی��ان اینکه مالیات واردات موبایل 
۱٨ درصد نبوده و ۵ درصد می باشد، گفت: ٩ درصد 
مالیات ارزش افزوده و ٤ درصد مالیات علی الحساب 
از حقوق ورودی ۵درصدی موبایل جداست. وی در 
پاسخ به این سؤال که مالیات ارزش افزوده و مالیات 
علی الحس��اب در گم��رک و از واردکنن��ده وصول 
می شود، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده 
نهای��ی و در مرحله توزیع وصول می ش��ود. الزم به 
ذکر اس��ت جهرم��ی هم مانند رئی��س کل گمرک 
ب��ر حمایت از حقوق مصرف کنن��ده و جلوگیری از 

افزایش قیمت موبایل تأکید کرد.

دروازه های قاچاق باز است؛

تلفن همراه در مسیر گرانی


