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اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
برای خرید محصوالت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست رئیس جمهور، 
مبل��غ ۱۰ ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت ب��رای خرید 

تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی اختصاص داد.
ب��ا توجه به لزوم تأمین نقدینگ��ی مورد نیاز برای 
خرید به موقع محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضرر 
و زیان احتمالی تولیدکنندگان این بخش، دولت مبلغ 
۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی و 

توافقی محصوالت کشاورزی اختصاص داد.
همچنین وزارت امور اقتص��ادی و دارایی موظف 
ش��د به منظور تأمین به موقع نقدینگی، مبلغ ۵ هزار 
میلیارد ریال به عنوان تنخواه از محل اعتبارات قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ کل کش��ور در اختیار س��ازمان 

مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.  ایرنا

افزایش ۱۵ درصدی قیمت ماء الشعیر
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالش��عیر و مالت از 
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ماء الش��عیر در سال 

جاری خبر داد.
حمیدرضا کمال علوی با اشاره به آخرین وضعیت 
قیمت و تولید ماءالش��عیر، اظهار کرد: هرساله با توجه 
به افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی و هزینه مربوط 
به مواد اولیه و نیز حقوق و دس��تمزد ش��اهد افزایش 
قیمت در این بخش هستیم و امسال با مسائل دیگری 
از جمل��ه نوس��ان قیم��ت ارز و کمبود م��واد اولیه و 
پتروش��یمی هم روبه رو ش��دیم. وی ادامه داد: پس از 
آنک��ه تعهد دادیم که افزایش قیم��ت در فروردین ماه 
مدنظر قرار نگیرد، پیش��نهاد افزایش قیمت ماء الشعیر 
از ابتدای اردیبهش��ت ماه عملیاتی و پس از تصویب به 

سازمان حمایت و شرکت های عضو اعالم شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالش��عیر و مالت با 
بیان اینکه در س��ال جاری با آش��فتگی و کمبود مواد 
اولیه از جمله م��واد پت )PET( روبه رو بودیم، اظهار 
کرد: در سال جاری عالوه بر افزایش قیمت حامل های 
انرژی، نوس��ان قیمت ارز و افزایش حقوق و دستمزد 
ب��ا کمبود مواد اولیه از جمله مواد پت )PET( روبرود 
ش��دیم و این اتفاق آشفتگی در بازار محصوالتی را به 

وجود آورد که نیازمند بطری بسته بندی بودند.
کمال علوی در ادامه با انتقاد از ش��رایط به وجود 
آمده نس��بت به اینکه بسیاری از سازمان ها قصد دارند 
ماء الش��عیر را در زمره نوشابه گازدار قندی قرار داده و 
مشمول عوارض ۱۵ درصدی کنند، گفت: با مستندات 
ارائه ش��ده نش��ان داده ایم که ماء الش��عیر نه به میزان 
نوشابه دارای قند بوده و نه گاز نوشابه ای دارد؛ بنابراین 
در قبال این فش��ار مقاوم��ت کرده ایم، اما اداره مالیات 
اس��تان ها چنین عوارضی را مطالب��ه می کنند؛ چراکه 
دولت برای نوشابه های گازدار قندی معادل ۱۵ درصد 
عوارض بهداشت اخذ می کند که تولیدکنندگان نوشابه 

موظف به پرداخت آن هستند.  ایسنا

لغو مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق 
کارکنان مالیاتی 
 دولت س��ازمان امور مالیاتی و بهزیستی را مکلف 
کرد ترتیبات قانونی مصوبه س��ال ۹۵ شورای حقوق و 
دس��تمزد درخصوص افزایش سقف امتیازات و حقوق 

کارکنان را رعایت کنند.
س��ازمان های مالیاتی و بهزیس��تی موظف شدند، 
ترتیب��ات قانون��ی مصوبه س��ال ۹۵ ش��ورای حقوق و 
دس��تمزد درخصوص افزایش س��قف امتیازات )حقوق 
کارکنان( را رعایت کنند. دولت اواخر سال ۹۶ مصوبه ای 
را به سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه 
و بودجه ابالغ کرد؛ به سازمان امور مالیاتی مجوز داد تا 
امتیازات و حقوق کارکنان خود را تا ۵۰ درصد افزایش 
دهد. قرار ب��ود اعتبارات این افزای��ش امتیاز از طریق 
سرجمع اعتبارات مصوب س��ازمان مذکور یعنی ماده 

۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تامین شود.
با انتش��ار این مصوبه در رسانه ها، کارکنان سایر 
دس��تگاه های دولتی به مصوبه دولت اعتراض و آن را 
ناعادالنه خوانده و خواس��تار لغو آن ش��دند. دولت به 
تازگی ابالغیه ای را به دس��تگاه های ذیربط ارس��ال و 
آنها را مکلف کرده اس��ت ترتیبات قانونی مصوبه سال 
۹۵ ش��ورای حقوق دستمزد درخصوص افزایش سقف 

امتیازات و حقوق کارکنان را رعایت کنند.  مهر

 انتشار لیست ارز دولتی تخصیص یافته
به تمام واردکنندگان 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
تولیدکنندگان، گفت: بزودی فهرست کامل کاالهایی 

که با ارز رسمی وارد کشور شده اند را اعالم می شود.
محمود نوابی با بیان اینکه به زودی فهرست تمامی 
کاالهای��ی ک��ه ب��ا ارز ۳۸۰۰ تومانی ی��ا ۴۲۰۰ تومانی 
وارد کش��ور ش��ده اند، منتشر می ش��ود، گفت: به همه 
واردکنندگان اعالم کرده ایم که خوداظهاری کرده و قیمت 
کااله��ای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت گذاری، 
قیمت گذاری کنند و ما در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت 

لیست این کاالها را منتشر خواهیم کرد. 
نوابی گفت: این دس��تور رئیس جمهور اس��ت که 
اعالم شود چه کسانی چه مقدار کاال با ارز رسمی وارد 

کشور کرده اند.  مهر

اخبار

اخذ مالیات از خرید و فروش ۵ هزار دالر به باال
 رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دالر 

یا باالتر نماید مشخصات او در سامانه اطالعاتی جامع کشور ثبت می گردد.
کامل تقوی نژاد گفت: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت 
ه��ر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. کس��انی هم ک��ه اقدام به خرید و فروش 

س��که و ارز نموده ان��د تا خرداد ماه آینده فرصت ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی دارند با 
در نظر گرفتن زمان یکس��اله ای که این میان صرف می ش��ود، اخذ مالیات از این نوع 

کاسب ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد.
وی ادامه داد: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دالر یا باالتر نماید مش��خصات او 
در س��امانه اطالعاتی جامع کشور ثبت می گردد. اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند 
به آنها رس��یدگی می شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به 
نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می گردد.  ایرنا

وده ارزش افز
تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد.
ولی اهلل سیف گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد 
صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام می شود برای واردات 

برخی کاالهای غیراساسی و به صورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی گفت: ایجاد این بازار از شکل گیری برخی نرخ های نامشخص که امروز در 

کوچه پس کوچه ها ازطریق دالالن انجام می شود، جلوگیری می کند.
س��یف اف��زود: س��امانه ای در حال ایجاد اس��ت ت��ا در آن همه کاالهای��ی که برای 
واردات از ارز ۴۲۰۰تومانی اس��تفاده کرده اند، مشخص شود. با اجرایی شدن این سامانه 

واردکنندگان این کاالها نمی توانند آنها را با قیمت های باالتر بفروشند.
سیف افزود: با مشخص شدن این کاالها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاه های 

نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی ها جلوگیری شود.  تسنیم

جنب استانبول 
تخصیص ۱8 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی مردم 
 وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: تصمیم گرفتی��م ۱۸ میلیارد دالر از 
مجم��وع مناب��ع ارزی حاصل از ف��روش نفت خام به تامین کاالهای حس��اس و 

ضروری که مور نیاز مردم است، تخصیص یابد.
محمد شریعتمداری گفت: بحمداهلل ذخایر کافی برای کاالهای اساسی مورد 

نیاز مردم در کشور وجود دارد اما برای اطمینان از تامین آن در آینده تمهیدات 
الزم برای تامین ارز این کاالها از طریق شبکه بانکی صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه ای که دیروز به ریاست آقای جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د، تصمیم گرفتیم ۱۸ میلیارد دالر از مجموع منابع 
ارزی حاصل از فروش نفت خام به تامین کاالهای حس��اس و ضروری که مور نیاز مردم 
هستند یا در فعالیت های تولیدی نقش اساسی دارند یا مثل دارو از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است، تخصیص یابد.  مهر

دیدگاه دولتی

اختی��ار بهارستـــان گروه معیشت  ک��ه  ش��رایطی  در 
بازارهای اقتصادی کش��ور از دست متولیان آن در 
رفته و هیچ یک از تصمیم گیران نظارتی این بازارها 
نتوانسته اند فکری به حال نقدینگی افسار گسیخته 
در اقتصاد کش��ور بکنند؛ این روزه��ا بیش از آنکه 
حرف ها در راس��تای کنترل این بازارها و بازگشت 
آرامش به اقتصاد باش��د، تمام حرف ها و حدیث ها 
به مباحث حاش��یه ای معطوف ش��ده است.مسایل 
حاش��یه ای که تاکنون ن��ه تنه��ا دردی از اقتصاد 
درمان نک��رده که بر در های آن نیز افزوده اس��ت. 
امروزه حاش��یه ها به حدی پررنگتر از متن شده اند 
که متولیان دولتی برای اجرایی شدن این حاشیه ها 
حتی از ابزارهایی همچون تهدید و هشدار استفاده 
می کنند تا ش��اید بتوانند حرف خود را به کرس��ی 
بنش��انند غافل از آنکه دس��تاویز کردن مس��اله ای 
مانند معیشت مردم و تحت فشار قرار گرفتن اقشار 
مختلف مردم مدت هاست به جمله ای نخ نما تبدیل 
شده و گوش هیچ مسئولی به آن بدهکار نیست که 
اگر این چنین نبود امروز خط فقر و ش��کاف درآمد 

و هزینه سر به فلک نمی گذاشت.

داستان یک الیحه
روز گذش��ته همزم��ان با حضور مع��اون اول 

رئیس جمه��ور در مجلس و بررس��ی الیحه دولت 
ب��ه منظور تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی 
نکته قابل تاملی از سوی جهانگیری مطرح شد که 
بیش از بیش کارشناس��ان و تحلیلگران حوزه های 

اقتصادی را به تعجب واداشت. 
داس��تان ارایه این الیحه از آنجا ش��کل گرفت 
که دولت الیحه ای را س��ال گذشته به منظور اصالح 
بخشی از ساختار دولت راهی مجلس کرد و هدف از 
آن، چرخش به عقب با تفکیک وزارتخانه هایی بود که 

در دولت دهم و با تصویب مجلس ایجاد شده بود.
دول��ت قص��د داش��ت وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت را مج��ددا ب��ه دو وزارتخان��ه صنعت و 
بازرگان��ی و همچنین وزارت راه و شهرس��ازی به 
دو وزارتخانه پیش��ین مس��کن و راه تفکیک کند 
ام��ا در خردادماه س��ال ۹۶ دوفوری��ت این الیحه 
رای نی��اورد و از آنجای��ی که ع��دم تصویب فوری 
الیحه تفکی��ک وزارتخانه ها چند بار موجب انتقاد 
و گالیه دولتمردان قرار گرفته بود لذا مجلس��یان 

برآن ش��دند تا مج��ددا این الیح��ه را در مجلس 
بررس��ی کنند. در نهایت روز یکشنبه هفته جاری 
این الیحه در صحن علنی مجلس در دس��تور کار 
قرار گرفت و اس��حاق جهانگیری و محمود واعظی 
ب��ه عنوان نمایندگان عالی رتب��ه دولت در مجلس 
حضور پیدا کردند تا نمایندگان را مجاب سازند به 

این الیحه رای مثبت دهند.

اخطارهای بی اثر
هرچند نمایندگان کوش��یدند ت��ا اخطارهای 
الزم ب��ه منظ��ور مغایرات ای��ن الیحه ب��ا قوانین 
باالدستی را گوشزد کنند اما این تالش ها به جایی 
نرسید و از همه جالب تر آنکه جهانگیری نسبت به 
عدم رای آوردن این الیحه نکات اغراق آمیزی را به 

نمایندگان گوشزد کرد.
جهانگیری ب��ا بیان اینک��ه هدف گیری اصلی 
اقتص��اد کش��ور در مرحل��ه اول بخ��ش صنعت و 
بازرگانی اس��ت از نیاز این حوزه به چابک ش��دن و 

سرعت عمل خبر داد و گفت: به همین دلیل حتی 
ی��ک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به 
معنای نه��ادی که باید هم و غ��م آن برای کنترل 
قیمت ها، بازار و مایحت��اج مردم و کاالی مورد نیاز 
باش��د، به معنای وارد شدن فش��ار به زندگی مردم 
اس��ت. همچنین یک لحظه تردی��د در تعیین وزیر 
مش��خصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان 
معناست که در ماه های آینده با کارخانه های تعطیل 

شده متعددی مواجه خواهیم شد.

جای خالی مدیریت
 هرچن��د ای��ن حجم دلس��وزی مع��اون اول 
رئیس جمهور در حمایت از الیحه ای ارایه ش��ده به 
مجلس قابل تامل بود اما آنچه امروز موجب فش��ار 
و تشدید مشکالت معیشتی برای مردم شده است 
آن نیست که ما دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از 
هم تفکیک شده نداریم بلکه آن است که مدیریت 
غلط و باز گذاشتن دروازه های واردات؛ عدم حمایت 

دولت ب��رای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت و از 
همه مهمتر تصمیمات یک ش��به متولیان؛ کار را به 
جایی رسانده که تولیدکننده فرار را بر قرار ترجیح 
داده چراکه توان رویارویی با این حجم مش��کالت 
عدی��ده داخل��ی و خارج��ی را که ریش��ه آن نبود 

مدیریت درست متولیان است را ندارد.
 جهانگی��ری در حالی از عدم اداره این نهادها 
درپ��ی عدم تفکی آنها س��خن رانده ک��ه گویی تا 
پی��ش از این تمام بخش ه��ای اقتصادی در کمال 
آرامش و نظم و به دور از هرگونه رانت و فس��اد و 
ش��ائبه داللی در حال انجام وظیفه بوده اند و حال 
برای آنکه عملکرد مطلوب تری ارایه ش��ود نیازمند 

آن هستیم تا این الیحه تصویب و کار اجرا شود.
هش��دار مع��اون اول رئیس جمه��ور مبنی بر 
تعطیلی کارخانجات داخلی در ش��رایطی است که 
تاکنون کارخانه های زیادی به واس��طه فش��ارهای 
ناش��ی از برجام و عدم مدیریت درس��ت به ورطه 
تعطیل��ی کش��یده ش��ده اند کارخانجاتی همچون 
ارج، آزمای��ش، پارس الکتریک، کاش��ی کویر یزد، 
س��یمان ایالم، قند ورامین و هزاران هزار کارخانه 
دیگر که س��ال های س��ال حرف زیادی در زمینه 
تولید و اش��تغال زایی داش��ته اند اما درپی اقدامات 
غیرکارشناسانه برخی متولیان به ورطه تعطیلی و 

توقف فعالیت رسیده اند.

ی��ک کارش��ناس اقتصادی با  خونه به  بی��ان این که س��هم تورم در خونه 
افزایش قیمت مسکن فقط ۲۰ درصد است گفت: 
درواقع س��هم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه 
س��وداگری در بخش زمین است که دولت اقدامی 

برای کنترل آن نکرده است. 
 در حالی که وزیر مس��کن و شهرس��ازی سال 
گذش��ته وعده رونق در بازار مسکن بدون افزایش 
قیمت ها را برای سال ۹۷ داده بود، اما این اتفاق رخ 
نداد و اکنون شاهد افزایش افسار گسیخته قیمتها 
در بازار مسکن هستیم که در مورد علتهای آن نظر 
کارشناسان مختلف اس��ت و برخی از کارشناسان 
معتقدند که افزایش قیمت مس��کن از نوسان های 
نرخ ارز نشات می گیرد و این رخداد کامال متفاوت 
با وعده ای است که دولت در سال گذشته در حوزه 
مسکن داده بود. در این رابطه و سیاست های دولت 
در حوزه مسکن با محمد خوش چهره نماینده سابق 

مجلس و کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم:
وی با بی��ان اینکه افزایش قیمت مس��کن به 
ص��ورت عادی همراه با افزای��ش نرخ تورم، مصالح 
س��اختمانی و نیز التهابات بازار ارز و س��که است 
گفت: اما بخش عمده التهاباتی که امروزه در بازار 
مسکن مشاهده می شود به جهت فساد و سوداگری 
در بازار مسکن اس��ت، به طوری که این امر باعث 
شده قیمت ها دراین بازار به صورت افسارگسیخته 

و غیرمنطقی باال رود.
این استاد دانشگاه در رابطه با این ادعای دولت 
که خواهان ایجاد رونق در بازار مسکن بوده گفت: 
متأس��فانه دولت برای رونق بازار مسکن هیچ گام 
مؤثری بر نداشته اس��ت و بحث مسکن اجتماعی 
نیز معلوم نبود برای چه مطرح ش��د و دولت برای 

چه منظ��وری آن را طرح ک��رد در صورتی که نه 
تنها به ص��ورت عملیاتی هیچ کاری در این رابطه 
صورت نگرفت بلکه طرح مدونی نیز در این رابطه 

از اساس وجود نداشت.
خوش چهره با اظهار تأسف از نقطه نظرهایی که 
دولت درخصوص حل معضل مس��کن ارائه میدهد 
گفت: این اظهارنظرها نش��ان دهنده این است که 
نظر دولت در رابطه با مش��کل مسکن از جامعیت 
برخوردار نیس��ت چراکه دولت صرفا با افزایش وام 
یا ایجاد تزریق صندوق مسکن و امثالهم نمی تواند 
مس��اله مس��کن را که هم اکنون یکی از معضالت 
کش��ور اس��ت، حل کند. به زعم دولت برای ایجاد 
رون��ق در بازار مس��کن پرداخت وام هایی با س��ود 
بس��یار زیاد از حد و قس��ط های غیرقابل پرداخت 
برای اکثر جامعه، کافی است اما این اقدامات هیچ 

کمکی به رونق واقعی در بازار مسکن نمی کند.
این نماینده س��ابق مجلس افزود: اگر اینگونه 
برداشت شود که با افزایش وام یا اعمال روش  های 
مثل راه اندازی صندوق پس انداز مسکن می توانیم 
معضل مس��کن را حل کنیم، اش��تباه استراتژیکی 
است چراکه هر اندازه هم که وام را افزایش دهیم، 
پیش فروش عمر را شاهد خواهیم بود. به طوری که 
خیلی از افراد مجبور خواهند ش��د بخشی زیادی 
از حقوق خود را به پرداخت اقس��اط وام اختصاص 
دهن��د که منجر به اختالل در نیازهای معیش��تی 

آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف دولت رونق بازار مسکن 
بدون تورم در بازار مس��کن بود گفت: اما در واقع 
چی��زی که اتفاق افتاد بالعک��س بود؛ زیرا کوتاهی 
دولت در امر کنترل رفتارهای سوداگرایانه در بازار 
مس��کن باعث افزایش افسار گسیخته قیمت ها در 
ای��ن حوزه بدون ایجاد رونق تولید ش��د و با وجود 
اینک��ه دولت تمام توان خ��ود را برای کنترل بازار 
مس��کن به زعم خود به کار گرفت اما متاسفانه به 
دلیل کوتاهی های نظارتی که در بازار سوداگرایانه 
و س��فته بازی وجود دارد؛ عمال سوداگری در بازار 
مس��کن و زمین به اوج خود رس��ید و این موضوع 

سبب ایجاد افزایش قیمت مسکن شده است.
خوش چه��ره با اش��اره به اینکه ع��دم تقاضا 
منج��ر به افزایش رکود در بخش مس��کن ش��ده 

است گفت: رکودی که هم اکنون در بخش مسکن 
شاهدیم به دلیل عدم تقاضاست و این عدم تقاضا 
به جهت بی نیازی نیست بلکه گرانی مسکن باعث 
شده برای بسیاری از مردم داشتن مسکن مستقل 
به یک آرزو تبدیل ش��ده و این مس��أله بر شرایط 
اجتماعی و فرهنگی کش��ور نیز اثر گذاش��ته است 
چراکه منجر به این ش��ده که ازدواج در کش��ور به 
تعویق بیافتد و همچنین بدمس��کنی و بی مسکنی 

در کشور به وجود آورده است.
وی ب��ا تصریح به اینکه دالیل��ی که قیمت را 
غیرواقع��ی کرده اس��ت عدم تناس��ب بین قیمت 
زمین و مسکن با س��طح درآمد مردم است گفت: 

یعنی خیلی از شاغلین جوان که توفیق پیداکردن 
ش��غل را داشتند، اما اگر تمام عمر مفید ۳۰ ساله 
خودشان را به فعالیت بپردازند و حقوقشان را برای 
تهیه مسکن اختصاص دهند از عهده تامین هزینه 
مسکن بر نمیآیند. اگر چه ممکن است نیاز مسکن 
آنها رفع و کاهش هزینه پرداخت اجاره بها از دوش 
آنها برداشته شود اما واقعیت این است که کنترل 
قیمت لجام گس��یخته زمی��ن و تس��لط جریانات 
س��وادگرایانه بر بخش مسکن و زمین جزو وظایف 
دولت، ش��ورای ش��هر و شهرداریهاست که 
متاس��فانه در ای��ن راس��تا خوب عمل 

نکردند.
وی در پاس��خ به چگونگی 
خواس��ت  ش��دن  اجرای��ی 

دول��ت ب��رای رونق بدون ت��ورم در بازار مس��کن 
گفت:برخالف تصور بس��یاری از کارشناسان، علت 
اصلی در افزایش قیمت مسکن تورم نیست و سهم 
ت��ورم در افزایش قیمت مس��کن حدود ۲۰ درصد 
است و درواقع س��هم اصلی افزایش قیمت مسکن 

متوجه سوداگری در بخش زمین است.
خوش چهره با بی��ان اینک��ه مأموریت دولتها 
ب��ازی ب��ا اعداد در زمینه نرخ رش��د نیس��ت بلکه 
براس��اس قانون اساس��ی این اس��ت ک��ه بتواند با 
ارتقای س��طح زندگی مردم رفاه م��ردم را تأمین 
کنند؛ یعنی مأموریت دولت ها این اس��ت که رفاه 
باالتر رود. گفت: رفاه مردم زمانی محقق می ش��ود 
که درآمد مردم که ایجاد می ش��ود، حداقل بتواند 
صرف س��بد هزینه های اساسی بش��ود. وی با ابراز 
اینکه معموال درآمد کسب شده گروه های کم درآمد 
و میانی صرف هزینه های اساس��ی آنها می شود که 
بدون این هزینه ها نمی ش��ود به زندگی ادامه داد 
گفت: یکی از مهترین این هزینه ها هزینه س��رپناه 

است که به آن مسکن می گوییم.
خوش چه��ره با اش��اره به اینکه هزینه مس��کن 
خانوارها به صورت اج��اره و یا اگر خانوار وضع بهتری 
داش��ته باشد قسط خانه پرداخت می شود گفت: عدم 

م  هتم��ا دولت برای کنترل بازار مسکن باعث ا
شده که خانواده ها در این نیاز 
 اولیه با مش��کل مواجه شوند. 

 تسنیم

سیاست روز هشدار متولیان مبنی بر تعطیلی کارخانجات را بررسی می کند؛

 دوئل مجلس و دولت با معیشت مردم

به زودی اعالم می شود؛
فهرست کاالهای وارداتی با دالر توافقی 

معاون س��ازمان توس��عه تجارت  ت ر ای��ران اعالم کرد: ب��رای واردات تجــــا
کااله��ای اساس��ی و اس��تراتژیک دالر ۳۸۰۰ تومانی 
اختصاص می یاب��د و به کاالهای واردات��ی نظیر مواد 
اولی��ه و ماش��ین آالت نی��ز دالر ۴۲۰۰ تومانی تعلق 
می گیرد. اما ب��رای واردات دیگر کاالها که در اولویت 
س��وم قرار دارند دالر با نرخ توافقی اختصاص می یابد 

که به زودی فهرست این کاالها اعالم می شود.
درپی تصمیم گیری دولت برای اعالم فهرستی از 
کااله��ای وارداتی و اولویت بن��دی آن برای تخصیص 
ارز مورد نیازش��ان محمدرضا مودودی معاون سازمان 
توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که کدام یک 
از این بخش ها مشمول دالر ۴۲۰۰ تومانی می شوند؟ 
گفت: برخی از کاالهای اساسی و استراتژیک مشمول 
اولوی��ت ی��ک و دالر ۳۸۰۰ تومان��ی می ش��وند و ارز 
آن نی��ز از مح��ل درآمدهای حاص��ل از صادرات نفت 
و فرآورده ه��ای نفتی تامین می ش��ود. اما موارد دیگر 
نظی��ر مواد اولیه، تجهیزات، ماش��ین آالت و اقالمی از 
این دس��ت که مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی 

است، دالر ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می گیرد.
وی افزود: برای آن دسته از کاالهایی که مشمول 
ارز با نرخی توافقی هس��تند نی��ز تصمیم گیری ها در 
حال بررس��ی برای ابالغ است و به زودی اعالم خواهد 
ش��د. این دس��ته از کاالها از محصوالت صادراتی ارز 
با توافق با صادرکنن��دگان دریافت می کنند که لزوما 
نیازی به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات کاالیش��ان 
از طریق س��امانه نیما نیس��ت. در واقع صادرکنندگان 
آن کاالها اظهارنامه ه��ای صادراتی خود را در اختیار 
واردکنندگان ق��رار می دهند اما برای نرخ مورد توافق 
بی��ن آنها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که 
در این زمینه بررسی ها همچنان ادامه دارد و به زودی 

لیست آن ها اعالم می شود.  ایسنا

وزارت صنعت ابالغ کرد؛
وهای وارداتی وش خودر ممنوعیت پیش فر

با توجه به قرار گرفتن خودرو در  ل تــــــو لیست کاالهای ممنوعه وارداتی، ا
پیش فروش خودروهای وارداتی از این به بعد غیرمجاز 

خواهد بود.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در پایان خردادماه 
مصوب��ه س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی مبنی 
ب��ر ممنوعی��ت واردات بیش از ۱۴۰۰ قل��م کاال را به 
س��ازمان توسعه تجارت ابالغ کرد. طبق این ابالغیه از 
ابتدای تیرماه ثبت سفارش و واردات کاالهای لوکس 
و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین 
ثبت سفارش های پیشین انجام شده برای واردات این 
محصوالت نیز در صورتی که ت��ا تاریخ ۳۰ خردادماه 

ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع است.
به این ترتیب با مصوبه دولت از ابتدای تیرماه امکان 
ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد 
داشت و واردات این خودروها تا اطالع ثانوی ممنوع است.

این در حالی اس��ت که براس��اس آیین نامه اجرایی 
قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان خودرو، 
تنها ش��رکت های رس��می واردکننده خودرو که دارای 
نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند پس از کسب 
مجوز از وزارت صنع�ت، معدن و تجارت؛ مجاز به عرضه 
خودروهای وارداتی به روش "پیش فروش" خواهند بود.

طبیعتا با ممنوع شدن واردات خودرو از این پس این 
وزارتخانه مجوزی برای پیش فروش خودروهای وارداتی 
ص��ادر نخواهد ک��رد و عمال پیش ف��روش خودروهای 

خارجی از ابتدای تیرماه غیرمجاز است.
این در حالی اس��ت که ش��نیده می شود برخی از 
شرکت ها همچنان به پیش فروش خودروهای وارداتی 
مشغول هستند در حالیکه طبیعتا از این به بعد امکان 
واردات خودروی خارجی وجود نخواهد داشت بنابراین 
مصرف کنندگان باید دقت کنند تا به دام کالهبرداران 

و سودجویان بازار خودرو نیافتند.  ایسنا 

دی��روز برخی از کس��به ب��ازار تهران در  کــش اعتراض به گرانی های اخیر و نوس��انات خـط 
دالر مغازه های خود را به حالت نیمه تعطیل درآوردند. اظهارات 
مقام��ات مس��ئول حاکی از آن اس��ت ک��ه ای��ن اعتراضات از 

پیش برنامه ریزی شده نبوده و آرامش به بازار بازخواهد گشت.
بررس��ی وضعیت دیروز بازار بزرگ تهران حاکی از آن 
داش��ت که برخی از فروشندگان پوش��اک، پارچه و طال در 
اعتراض به نوسانات بازار ارز فعالیت خود را متوقف کردند.

در همین رابطه عبداهلل اس��فندیاری رئیس هیات امنای 
مرکزی بازار تهران از اعتراض بخش��ی از کس��به بازار تهران 
شامل بازار کیلویی ها، چارسو کوچک و پارچه فروشان خبر داد 
و گفت: خواسته کسبه بازار به حق است و می خواهند تکلیف 
بازار ارز یک بار برای همیش��ه روش��ن ش��ود که امیدواریم با 
رسیدگی به مشکالت آنها، فردا بازار به حالت عادی بازگردد.

وی افزود: کس��به بازار نس��بت به گرانی ارز، نوس��انات 
و افزای��ش بی رویه ن��رخ آن، بی ثباتی در گمرک و ترخیص 
نشدن کاالها، نبودن معیار و اصولی مشخص برای ترخیص 
کااله��ا و... اعت��راض دارند و ب��ا توجه به اینک��ه در چنین 
ش��رایطی به هیچ وجه نمی توانند تصمی��م بگیرند و کاالی 
خ��ود را بفروش��ند کار خود را ب��ه حال��ت نیمه تعطیل در 

آورده اند تا تکلیف شان روشن شود.
رئیس هی��ات امنای مرکزی بازار ته��ران با بیان اینکه 
مس��ائلی مبنی بر مدیریت ش��ده بودن چنین اعتراضاتی به 
هیچ وجه صحت ندارد، ادامه داد: اگر یک فروشنده کاالیی را 
۵۰۰۰ تومان خریداری کرده باشد و آن را بفروشد چند روز 
بعد باید آن را ۷۰۰۰ تومان یا حتی بیش��تر بخرد؛ بنابراین 
حتی در جایگزینی کاال در مغازه خود با ضرر و زیان مواجه 
می ش��ود. در چنین ش��رایطی قطعا هیچ عرضه ای منطقی 

نخواهد بود و فروشی صورت نمی گیرد.
اسفندیاری تصریح کرد: کسبه بازار نگران آینده، معیشت 
خود و بازار هس��تند و مسئوالن حداقل باید پاسخگو باشند 

و از این زاویه اگر نگاه کنیم متوجه می ش��ویم که خواس��ته 
آنها به حق است. البته این که گفته می شود احتکار در بازار 
وج��ود دارد و برخی با دالر ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد کرده اند 
و آن را گران تر می فروشند یا احتکار می کنند، صحت ندارد؛ 
چراکه حداقل ۴۷ تا ۵۰ روز طول می کش��د تا محصوالت و 

کاالهای خریداری شده از آب بگذرد و به گمرک ها برسد.
همچنی��ن احم��د کریمی اصفهان��ی دبی��رکل جامعه 
انجمن های اسالمی اصناف و بازار گفت: کسی که االن جنسی 
دارد یا نمی فروشد یا اگر فروخت دیگر نمی تواند جنسی جای 
آن بگذارد؛ لذا این وضعیت باعث نارضایتی کس��به و اصناف 
شده است. الزم اس��ت دولتمردان ما به مردم بگویند که در 
برخ��ی از تصمیم گیری های اقتصادی اش��تباه کرده اند. چرا 
رئیس دولت و تیم اقتصادی نباید اعالم کنند که در رابطه با 

مسائل اقتصادی چند وقت اخیر توفیقی نداشته ایم؟
وی با اش��اره به مطالبه کسبه بازار گفت: مطالبه آن ها 
این اس��ت که وضعیت اقتصادی که ب��ازار را متزلزل کرده 
اس��ت بهبود پیدا کند؛ چراکه این تزلزل خسارت سنگینی 
ب��ه مردم وارد کرده اس��ت. فقط ثبات اقتصادی اس��ت که 
می توان��د آرامش را به بازار بازگرداند. به نظر من اعتراض ها 
ادامه دار نخواهد بود. تقاضای ما از آن تعداد کسبه ای هم که 
هنوز مغازه های شان را باز نکرده اند این است که مغازه های 

خود را باز کنند. انشااهلل این اتفاق خواهد افتاد.

چراغ طالفروشی ها روشن است
همچنین ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه فروشندگان 
و تولیدکنن��دگان ط��ال و جواه��ر اظه��ار ک��رد: مغازه های 
طالفروش��ی در بازار بزرگ باز هس��تند و در صورت داشتن 
مشتری فعالیت می کنند و هیچگونه تعطیلی یا عدم فروش 
در این بخش نداریم. وی اظهار کرد: براساس اطالعات تهیه 
ش��ده و مشاهدات، بازار بزرگ طال در آرامش به سر می برد 

و چراغ طالفروشی ها روشن است.  ایسنا

نوسانات ارزی بازار را نیمه تعطیل کرد؛
قفل دالر بر در سبزه میدان 

دالیل گرانی مسکن اعالم شد

کوتاهی دولت در کنترل سوداگری بازار ملک


