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نرخجدیدشیرخامبزودیاعالممیشود
رئیس هیات مد           یره انجمن صنفی گاود           اران کشور 
با بیان اینکه قیمت شیرخام ۱۵۷۰ تومان تعیین شد           ه 
و منتظر امضا و ابالغ این مصوبه هس��تیم، گفت: براین 
اساس قیمت لبنیات نیز ۹ تا ۱۰ د           رصد            گران می شود           .

سید    احم��د            مقد           سی ب��ا بیان اینکه نرخ ش��یرخام 
بعد            از مد           ت ها ک��ش و قوس، ۱۵۷۰ تومان و با چربی 
هر د           هم ۱۵ تومان د           رب د           امد           اری تعیین ش��د           ه است، 
اظه��ار کرد           : سازمان حمایت با بررسی همه ش��واهد            و 
مستند           ات موجود            این قیمت را تعیین کرد           ه و د           ر حال 
حاضر منتظر امضا و ابالغ آن توسط ۹ ارگان مربوطه از 
جمله وزارت جهاد            کش��اورزی، وزارت صنعت، سازمان 

برنامه و بود           جه، اعضای ستاد            تنظیم بازار و... هستیم.
وی اظهارامید           واری کرد            که این مصوبه امروز امضا 
و ابالغ ش��ود           ، چراکه تاخیر د           ر این زمینه موجب زیان 

د           امد           اران و تولید           کنند           گان می شود           . 
مقد           سی با بیان اینکه پیش��نهاد            م��ا برای قیمت 
ش��یرخام ۱۷۰۰ تومان با ۱۰ د           رصد            سود            بود           ه است، 
گفت: قیمت تمام شد           ه تولید            هرکیلوگرم شیرخام د           رب 
د           امد           اری ۱۵۶۳ تومان است و با نرخی که تعیین شد           ه 
د           ام��د           اران ۷ تومان بابت هر کیلوگ��رم سود            می کنند           . 
وی اف��زود           : به تبع این افزایش نرخ، قیمت لبنیات نیز 

حد           ود            ۹ تا ۱۰ د           رصد            افزایش می یابد           .  مهر

یارانهتیرماهامشبواریزمیشود
 سازمان هد           فمند           ی یارانه ها اعالم کرد            که هشتاد            
و نهمین مرحله پرد           اخ��ت یارانه نقد           ی د           ر ساعت 24 
سه شنبه )بیست و ششم تیرماه( به حساب سرپرستان 

خانوارها واریز می شود           .
مبلغ یارانه د           ریافتی هر یک از مش��موالن د           ریافت 
یارانه نقد           ی همانند            ماه های گذش��ته 4۵۵ هزار ریال 
اس��ت. افزون بر یارانه ها، افزایش حد           اقل مس��تمری و 
معوق��ه سه ماه گذش��ته خانواره��ای مد           جویان تحت 
حمای��ت کمیت��ه امد           اد           ام��ام خمین��ی)ره( و سازمان 
بهزیستی کش��ور نیز امروز واریز می شود            که بالفاصله 

امکان برد           اشت آن وجود            د           ارد           .
یارانه نقد           ی د           ر چارچوب قانون هد           فمند           ی یارانه ها 
از آذرم��اه ۱۳8۹ تاکنون به مرد           م پرد           اخت می ش��ود           .  
د           ول��ت ماهان��ه ۳4 هزار میلیارد            ری��ال یارانه به مرد           م 
پرد           اخت می کند            که حد           ود            2۰ هزار میلیارد            ریال آن از 
مح��ل افزایش قیمت  ها تامین و بقیه براساس قانون از 

بود           جه عمومی برد           اشت می  شود           .  منبع گزارش

اولویتبندیثبتسفارشباارزرسمی
دروزارتخانهها

رئی��س  سازم��ان توسع��ه تج��ارت ای��ران د           رباره 
موض��وع تعلیق ثبت سفارش کاال ب��ا ارز رسمی گفت: 
وزارتخانه ه��ای مرتبط با امر تولی��د            و مصرف موظفند            
تقاضای ثب��ت سف��ارش وارد           ات کاال ب��ا ارز رسمی را 

بررسی و اولویت بند           ی کنند           .
مجتبی خس��روتاج خاطرنش��ان کرد           : وزارتخانه ها 
اولویت ه��ای وارد           ات��ی را ک��ه عمد           تا تاکید            ب��ر تامین 
کاالهای اساس��ی، د           ارو و تجهی��زات بیمارستانی، مواد            
اولیه واحد           های تولید           ی و ماش��ین آالت است، با بررسی 
تقاضاه��ا تعیین کنن��د           . به گفته وی، ای��ن اولویت ها از 
طریق سیس��تمی به ش��بکه بانکی برای اختصاص ارز 

اعالم می شود           .  ایسنا 

قیمتسیبنجومیشد
قیمت هر کیلوگرم سیب فص��ل )گالب( د           ر مید           ان 
میوه تره بار به 8۹۰۰ تومان رسید            و د           ر خرد           ه فروشی های 
سطح شهر د           ر محد           ود           ه ۱۵۰۰۰ تومان و د           ر مید           ان مرکزی 

میوه د           ر محد           ود           ه ۶۰۰۰ تا ۱8۰۰۰ تومان قرار گرفت.
قیم��ت بیش��تر میوه های باغی و ب��ه اصطالح سر 
د           رختی افزایش چش��م گیری د           اشته به طوری که هنوز 
نرخ این میوه ها برای مرد           م قابل هضم نیست و به گفته 
رئیس اتحاد           یه فروشند           گان میوه و تره بار، تقاضای خرید            
مرد           م نیز افت زیاد           ی د           اش��ته است. قیمت هر کیلوگرم 
سیب فص��ل )گالب( د           ر مید           ان می��وه تره بار به 8۹۰۰ 
توم��ان رسید            و د           ر خرد           ه فروش��ی های سطح ش��هر د           ر 
مح��د           ود           ه ۱۵۰۰۰ توم��ان و د           ر می��د           ان مرکزی میوه 

۶۰۰۰ تا ۱8۰۰۰ تومان قرار گرفت.  تسنیم 

هزینهثبتنامکارگرانوکارفرمایان
درسامانهروابطکارنهاییشد

 تعرفه ثبت نام کارگ��ران و کارفرمایان د           ر سامانه 
جامع روابط کار نهایی شد            و قرار است ثبت نام از هفته 

جاری د           ر فاز نخست د           ر استان تهران آغاز می شود           .
د           ر آخری��ن جلس��ه کمیته کمیس��یون تخصصی 
تنظیم مقررات تعرفه ثبت ن��ام کارگران و کارفرمایان 
د           ر سامانه جامع روابط کار از طریق د           فاتر پیش��خوان 

به تصویب رسید           .
طب��ق مصوب��ه ای��ن کمیته، ن��رخ ثبت ن��ام برای 
کارگ��ران و کارفرمای��ان با د           و تعرفه متف��اوت تعیین 
شد           ؛ به این ترتیب که هزینه ثبت نام و تشکیل پروند           ه 
برای کارفرمایان حقیق��ی و حقوقی ۵۵۱۰ تومان و با 
احتس��اب 4۹۰ تومان مالیات بر ارزش افزود           ه مجموعا 
۶ هزار تومان و هزینه ثبت نام برای کارگران نیز 4۵۹۰ 
تومان و با احتساب 4۱۰ تومان مالیات بر ارزش افزود           ه 

د           ر مجموع ۵ هزار تومان تعیین شد           .  مهر

اخبار

زمان50سالهبرایتکمیلطرحهاینیمهتمامآبی
مد           یرعامل شرکت مد           یریت منابع آب ایران گفت: براساس محاسبات صورت 
گرفته اگر ش��رایط تامین منابع مالی د           ر حوزه آب به روال فعلی باشد           ، ۵۰ سال 

زمان برای اتمام این طرح ها نیاز است.
محمد            حاج رسولی ها با بیان اینکه طرح های نیمه تمام بخش آب کشور به ۱۰۰ 

هزار میلیارد            تومان اعتبار نیاز د           ارد           ، اظهار کرد           : برای امسال تنها 2۰۰۰ میلیارد            تومان 
برای انجام طرح های نیمه تمام لحاظ شد           ه است که اگر این میزان را به بخش های مجزای 

سد            و شبکه تقسیم کنیم ۵۰ سال طول می کشد            که این طرح ها تمام شود           .
به گفته وی، از میان ۱۱۵۷ ش��هر ایران ۳۳4 ش��هر با جمعیتی بالغ بر ۳4 میلیون 
نفر با مش��کالت کم آبی مواجه هس��تند           . به همین د           لیل د           ولت د           ر هفته های اخیر حد           ود            
۱۰2۰ میلیارد            تومان به منظور اجرای ۱۱۹۵ پروژه د           ر 28۰ شهر برای کاهش تنش آبی 

اختصاص د           اد           ه است.  ایسنا

زندگانی
برنامهقطعیبرقدقیقتراطالعرسانیمیشود
معاون وزیر نیرو د           ر امور برق و انرژی گفت: د           ر تالش هس��تیم با هماهنگی 

بیشتر، برنامه احتمالی خاموشی ها د           قیق تر اطالع رسانی و اجرا شود           .
همایون حائری د           رب��اره اطالع رسانی های صورت گرفته به مرد           م برای اعمال 
خاموشی ها، اظهار کرد           : د           ر این باره سعی کرد           ه ایم برنامه های اعالم شد           ه به صورت 

منظم و د           قیق به مرد           م عزیزمان اطالع رسانی شود            و برای این موضوع نیز سخنگویی 
مشخص شد           ه تا هرگونه سؤال و ابهامی با سرعت پاسخ د           اد           ه شود           .

وی تاکید            کرد           : به ش��رکت های توزیع برق سراسر کشور نیز ابالغ شد           ه است که برنامه 
احتمالی خاموش��ی ها د           قیق اطالع رسانی و اجرا ش��ود            و هر مشترکی که مشکل یا سؤالی 
د           اشت، پاسخگو باش��ند           . تمام سعی و تالش ما این است که برنامه های احتمالی خاموشی 
طبق جد           اول انجام شود            و اگر تغییراتی د           ر جد           اول به وجود            آمد           ه باشد           ، د           لیل آن حواد           ثی است 

که د           ر د           اخل شبکه رقم خورد           ه و از قبل پیش بینی این حواد           ث میسر نیست.  پاون

دکل
ازوارداتغیرمجازسایرکاالهاغافلنشویم

رئیس انجمن وارد           کنند           گان خ��ود           رو گفت: د           ستورات رئیس جمهوری به سه 
وزارتخانه برای برخورد            با متخلف��ان پروند           ه وارد           ات غیرمجاز خود           رو اقد           ام خوب 
و به جایی بود            که از رئیس جمهوری متش��کریم. البته این پروند           ه به ما یاد           آوری 

می کند            که از احتمال وارد           ات غیرمجاز سایر کاالها غافل نشویم.
فرهاد            احتشام زاد            اظهار کرد           : موضوع وارد           ات غیرمجاز چند            هزار د           ستگاه خود           رو 

د           ر زمان ممنوع بود           ن وارد           ات، هش��د           اری به ما و سیاست گذاران اقتصاد           ی کشور است 
که از احتمال وارد           ات غیرمجاز سایر کاالها د           ر زمان ممنوعیت وارد           ات، غافل نشوند           . 

رئیس انجمن وارد           کنند           گان خود           رو اد           امه د           اد           : همیش��ه گفته می ش��د            که خود           رو به 
د           لیل فرایند            خاص و کامال د           ولتی ش��ماره گذاری آن، تنها کاالیی است که امکان قاچاق 
و وارد           ات غیرمج��از آن وجود            ند           ارد            اما د           ر عمل ش��اهد            بود           یم که برای چنین کاالیی د           ر 

زمان ممنوعیت وارد           ات، این اتفاق افتاد           .  ایسنا

اتول

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  باتاکی��د            بر ل��زوم تجد           ید           نظر جد           ی د           ر ارزش افـزود           ه
وضعیت معافیت های مالیاتی کشور، از آماد           گی این د           ستگاه 

برای برون سپاری مالیات نقل و انتقال امالک خبر د           اد           .
سید      کامل تقوی نژاد            د           ر اجالس سراسری مد           یران مالیاتی 
کش��ور با اشاره به اینکه مهمترین جهت گیری سازمان امور 
مالیاتی کشور د           ر سال های اخیر، اعتماد           آفرینی، مود           ی مد           اری، 
برقراری عد           ال��ت اجتماعی، مبارزه با ف��رار مالیاتی و تعامل 
حد           اکث��ری با مرد           م بود           ه، گف��ت: د           ر سال جاری سازمان امور 
مالیاتی کش��ور به این سمت که یک د           ستگاه محبوب باشد            
حرکت کرد           ه و ماحص��ل اقد           امات صورت گرفته آن بود           ه که 
امسال د           ر خرد           اد            و تیرماه شاهد            بیشترین مشارکت مرد           م د           ر 

پرد           اخت مالیات با کمترین تنش و مسئله ای بود           یم.
معاون وزیر امور اقتصاد           ی و د           ارایی با بیان اینکه کارآیی 
ای��ن د           ستگاه صرفا ب��ه وصول د           رآمد           ها محد           ود       نمی ش��ود           ، 
افزود           : تسهیل خد           مات رسانی به مرد           م و رضایت مند           ی آنان 
از مجموعه اقد           امات این د           ستگاه، معیار مهمی برای کارآیی 

این د           ستگاه است.
تقوی نژاد            با اش��اره به اینکه سال گذش��ته تقریبا ۱۰۰ 
د           رص��د            د           رآمد           ه��ای مالیاتی محقق ش��د           ، گفت: امس��ال با 

مجموعه تحوالت صورت گرفته د           ر نظام مالیاتی و همچنین 
تش��د           ید            مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، شناسایی مود           یان 
جد           ید            و رسید           گی جد           ی به معوقات و مطالبات مالیاتی، قصد            
د           اریم د           رآمد           های مالیاتی پیش بینی ش��د           ه را محقق کنیم و 
البته د           ر این مس��یر، الزم است رعای��ت بخش های مختلف 

اقتصاد           ی به ویژه تولید           ، صاد           رات و اشتغال را کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور د           ر اد           امه بر انجام 
تجد           ید           نظر جد           ی د         رخصوص وضعیت معافیت های مالیاتی 
د           ر کش��ور تاکید            و خاطرنشان کرد           : معافیت بخش بزرگی از 
تولید            ناخالص د           اخلی از مالیات، باعث ش��د           ه نتوان متناسب 

با ظرفیت اقتصاد            کشور، مالیات وصول کرد           .
تقوی نژاد            با اشاره به وضعیت برجام و فشارهای آمریکا 
بر اقتصاد            ایران، گفت: د           ر این شرایط حساس باید            بیشترین 
حمای��ت از نظام مالیاتی ص��ورت بگیرد            و همه د           ستگاه ها و 

بخش های اقتصاد           ی، یک پارچه و هم افزا عمل کنند           .
وی از آماد           گ��ی این د           ستگاه ب��رای برون سپاری مالیات 
نق��ل و انتقال امالک خبر د           اد            و اف��زود           : زیرساخت های این 
اقد           ام به طور کامل ایجاد            ش��د           ه و هر زمان که سازمان ثبت 
اسناد            و امالک آماد           گی خود            را اعالم کند            این فرایند            به این 
سازمان برون سپاری خواهد            شد           .  سازمان امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد      
لزوم تجد           ید           نظر جد           ی د           ر معافیت های مالیاتی

صنف��ی  انجمن ه��ای  کان��ون  د           بی��ر  کامیوند           اران کشور گفت: توزیع الستیک گارد           ریــــل
د           ر برخ��ی از استان ه��ا به ص��ورت محد           ود            ب��رای رانند           گان 
حمل ونق��ل عمومی ج��اد           ه ای آغاز ش��د           ه و بیم��ه تکمیلی 

رانند           گان نیز تا آخر تیرماه امسال عملیاتی خواهد            شد           .
احمد            کریمی افزود           : د           ر جلس��ه ای که ب��ا رئیس سازمان 
راه��د           اری و حمل ونق��ل ج��اد           ه ای، ب��رای تامی��ن برخ��ی از 
خواسته های رانند           گان راهکارهای مناسبی ارایه شد            تا به تد           ریج 

مشکالت آنها د           ر فضایی مناسب و با تعامل برطرف شود           .
وی اظهار د           اش��ت: د           ر این جلس��ه ب��رای هماهنگی با 
گم��رک ب��رای ورود            کامیون ب��ه محوطه گمرک��ات، بیمه 
تکمیلی رانند           گان، نظارت بر مراکز توزیع بار د           ر استان های 
خوزست��ان و هرمزگان، نحوه توزیع الستیک و لوازم ید           کی، 
راهکارهای مناسبی ارائه ش��د           ؛ براین اس��اس انتظار د           اریم 

بخش زیاد           ی از خواسته های رانند           گان تامین شود           .
د           بیر کانون انجمن های صنفی کامیوند           اران کش��ور اد           امه 
د           اد           : د           ر این جلسه تعیین کرایه حمل براساس تُن کیلومتر با 
حضور نمایند           گان تشکل های صنفی نیز بررسی شد           ؛ با توجه 
به نظر مس��اعد            سازمان راهد           اری به نظ��ر می رسد            مقد           مات 
اجرایی شد           ن این خواسته و تعیین شرکت بیمه برای استفاد           ه 

از مزایای بیمه تکمیلی د           ر آیند           ه نزد           یک عملی شود           .
کریمی با بیان اینکه د           ر این جلسه نمایند           گان تشکل های 
صنفی و یکی از نمایند           گان مرد           م اصفهان د           ر مجلس شورای 
اسالم��ی حضور د           اش��تند           ، گف��ت: د           ر این جلس��ه فهرست 
نمایند           گان توزیع الستیک با همکاری وزارت صنعت، معد           ن 
و تج��ارت ارائه و مقرر ش��د            با صد           ور حوال��ه توسط سازمان 
راه��د           اری، رانند           گ��ان بتوانند            الستیک مورد            نی��از خود            را با 

قیمت های مصوب از نمایند           گی ها خرید           اری کنند           .
وی د           رباره جلس��ه اخیر نمایند           گان تشکل های صنفی با 
محمد            باقر نوبخت مع��اون رئیس جمهوری نیز گفت: د           ر این 
جلس��ه مش��کالت رانند           گان مورد            بحث و بررسی قرار گرفت 
و مع��اون رئیس جمهوری نوسازی ناوگان حمل ونقل جاد           ه ای 
را یک��ی از برنامه های مهم د           ولت اعالم کرد           . د           ر این نشس��ت 
همچنین مقرر ش��د            برای تس��ریع د           ر برنامه نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی مسافری و باری کشور هر هفته جلسه های 
مستمری با حضور نمایند           گان تشکل های صنفی برگزار شود            تا 

اجرای این طرح مهم د           ولت با سرعت بیشتری د           نبال شود           .
کریمی این جلس��ه را مثبت ارزیابی ک��رد            و گفت: د           ر 
مجموع آق��ای نوبخ��ت د           ر جریان اعتراض ها و مش��کالت 

رانند           گان حمل ونقل عمومی قرار گرفت.  ایرنا

د           بیر کانون انجمن های صنفی کامیوند           اران کشور خبر د      اد      
تا آخر تیر، بیمه تکمیلی رانند           گان جاد           ه اجرایی می شود           

معظ��م نقشــــه راه گروه معیشت   مق��ام  روز گذش��ته 
رهبری د           ر د           ید           ار با اعض��ای هیات د           ولت توصیه و 
راهکاره��ای را بیان فرمود           ند            که تا پیش از این نیز 
بارها و بارها نس��بت به عن��وان و مطرح کرد           ن آن 
اقد           ام کرد           ه اند            و نگاهی گذرا به اسناد            باالد           ستی که 
د           ر راست��ای سیاست ها ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری تد           وین و طراحی ش��د           ه اسن این موضوع را 

اثبات می کند           .
مقام معظ��م رهبری همراستا ب��ا توصیه های 
متع��د           د            ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مش��کالت 
اقتص��اد           ی مط��رح و تهیه ی »نقش��ه ی راه اقتصاد           ِ 
باثبات« را الزم د           انس��تند            و فرمود           ند     : »اگر نقشه ی 
راه اقتصاد            تهیه ش��ود           ، مرد           م و فع��االن اقتصاد           ی 
تکلیف خود            را خواهند            د           انس��ت و با احساس ثبات 
و آرام��ش به کمک د           ولت خواهند            شتافت.ایش��ان 
"تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد            قاطع 
با متخلفان" را ب��ه عنوان 2 توصیه ی د           یگر عنوان 
و ب��ا عنوان ک��رد           ن نمونه های��ی از تخلفات برخی 
د           ستگاه ه��ا و افراد            د           ر مس��ائل اخیر سک��ه تأکید            
کرد           ند           ک��ه " بای��د            با متخلفان د           ر ه��ر سطحی که 

هستند            برخورد            شود           .«
رهبر انقالب اسالمی د           ر کنار مطلوب خواند           ن 
موضوعاتی مانند            د           ستور رئیس جمهور برای برخورد            
با تخلف��ات د           ر وارد           ات خود           رو؛ »اش��راف و اعمال 

ق��د           رت د           ولت بر مب��اد           الت مالی ب��رای جلوگیری 
از عملی��ات مخ��رب نظیر قاچاق و پولش��ویی« را 
ضروری د           انس��تند            و بر مس��ایلی همچون "جد           ی 
گرفت��ن سیاست ه��ای اقتصاد            مقاومت��ی"، "اقد           ام 
بهنگام و ع��الج واقعه قبل از وق��وع" و "مبارزه ی 
واقعی با فس��اد           " به عن��وان سایر محوره��ا تاکید            

کرد           ند           .
معظم له همچنین با تأکید            بر اینکه د           ر مبارزه 
با مفاسد            ابتد           ا باید            با فساد            و عنصر متخلف برخورد            
و سپس به طور ش��فاف اطالع رسانی ش��ود           ، تاکید            
کرد           ند            که مس��ئله ی برخورد            ب��ا مفاسد            د           ر وهله ی 
اول به عهد           ه ی مسئوالن د           ستگاه ها است و پس از 

آن باید            موضوع به قوه ی قضائیه واگذار شود           .

نقشهراه
بی ش��ک با توجه ب��ه فرمایش��ات مقام معظم 
رهب��ری نقش��ه راهی که مقام معظ��م رهبری آن 
را مد           نظر قرار د           اد           ه ان��د            همان سیاست های اقتصاد            
مقاومتی، سیاست های چشم اند           از 2۰ ساله ؛برنامه 

پن��ج سال��ه توسعه و اسن��اد            باالد           ست��ی است که 
متناسب با این اسناد            باالد           ستی؛ بود           جه های ساالنه 
کش��ور و برنامه کلیه د           ستگاه های اجرایی تد           وین و 

د           ر نهایت اجرایی می شود           .
آنچه مس��لم اس��ت اگر این اسن��اد            باالد           ستی 
سرلوحه کار همه د           ستگاه ه��ای اجرایی قرار گیرد            
و یک اراد           ه سیاسی برای اجرای تک تک آنها شکل 
گیرد            کشور می تواند            از چالش هایی که د           ر سال های 

گذشته ایجاد            شد           ه به سالمت خارج شود           .
به اعتقاد            کارش��ناسان و تحلیلگران اقتصاد           ی 
نکته کلید           ی جلسه مقام معظم رهبری آن بود            که 
د           ولت و اعضای آن مید           ان د           اران مس��ایل اقتصاد           ی 
کش��ور ب��ود           ه و باید            باش��ند            و مفه��وم اصلی این 
فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد            که همراستا 
با این اقد           ام د           ولت همه نهاد           ها و د           ستگاه های تابعه 

د           ولتی نیز همسو با د           ولت عمل کنند           و
خوش��بختانه د           ر طول 4۰ سال اخیر به اند           ازه 
کاف��ی هد           ف، راهبرد            و برنامه توسعه ای د           ر کش��ور 
تد           وین و مصوب ش��د           ه است اما انچه امروز اقتصاد            

کش��ور ب��ه آن نیاز د           ارد            چیزی نیس��ت جز اجرا و 
عمل.

بی ش��ک امروز زمان اجرای برنامه ها؛ اهد           اف و 
استراتژی های��ی است ک��ه د           ر طول سال های اخیر 
قوای مختلف کشور برای به ثمر رسید           ن آن تالش 
کرد           ه اند            اما متاسفانه برخی مس��ایل و مش��کالت 
و ش��اید            سوءمد           یریت ها منجربه آن   ش��د     ه که این 

برنامه ها به سرمنزل مقصود            نرسد           .

اجرایتنهایکبرنامهتوسعهای
نگاه��ی گذرا به برنامه ه��ای توسعه ای تد           وین 
ش��د           ه د           ر عمر 4۰ ساله انقالب این مساله را نشان 
می د           هد            که از میان تمام برنامه های توسعه ای اول 
تا شش��م که امروز د           ر حال اجراست تا کنون تنها 
برنامه سوم توسعه به اعتقاد            کارش��ناسان اجرایی 
ش��د           ه است و سایر برنامه های توسعه ای آنطور که 

باید            اجرایی نشد           ه اند           . 
قد           ر مس��لم زمانی که تمام جریانات با هر طرز 
تفکر و نگ��اه و د           ید           گاهی که د           ارند            باید            همراستا با 

خروجی و مس��ایل مربوط ب��ا تصمیمات نهاد           های 
تصمیم حرکت کنند            و از هرگونه شک و شبهه د           ر 
مس��یر اجرای کار خود           د           اری کنند           . به سخن د           یگر 
ت��ا زمانی که نهاد           ها و ارگان ه��ا و حتی متولیان و 
د           ولتمرد           ان قان��ون مصوب مجلس را فصل الخطاب 
فعالیت ه��ای خود            قرار د           هن��د            مطمئنا چالش های 
عمد           ه کش��ور حل خواهد            ش��د            و د           رپی آن اقتصاد            
کش��ور به سمت رش��د            و ش��کوفایی گ��ام خواهد            

برد           اشت.
کارش��ناسان و تحلیلگران اقتصاد           ی د           ر ارزیابی 
سایر مسایل و مشکالت این نکته را مطرح می کنند            
که امروز یکی از اصلی ترین مش��کالت کش��ور آن 
است که کشور به شکل جزیره ای اد           اره می شود            و با 
این نگاه اگر بنا ند           اش��ته باشیم تا با تغییر این نگاه 
و د           ر د           ست د           اشتن نقشه راه که همانا رسم الخطاب 
فرمایشات و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
است به نتیجه مطلوبی د           ست نخواهیم یافت. البته 
نبای��د            فراموش کرد            که د           ر کنار سرلوحه قرار د           اد           ن 
ای��ن فرمایش��ات بایس��تی اراد           ه سیاس��ی کامل و 
جامعی ش��کل بگیرد            و د           ولت نه تنها به مفهوم قوه 
مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مد           نظر باش��د            
تا همگان بتوانیم د           ست د           ر د           ست هم و همراستا با 
سیاست ه��ای ابالغی د           ر اسن��اد            باالد           ستی عالوه بر 
حل مشکالت؛ مس��یر رشد            و توسعه و شکوفایی و 

بالند           گی را طی کنیم. انشااهلل.

ات��اق  ارزی  کمیت��ه  عض��و  بازرگانی ایران گفت: د     رپیچ و جنب استانبول
خم های اد           اری، وارد           کنند           گان باید            پش��ت صف های 
طوالن��ی د           ریافت ارز بایس��تند            و هر آن کس که د           ر 

ابتد           ای این صف طوالنی قرار د           ارد           ، منفعت می برد           .
محم��د            الهوت��ی با اش��اره ب��ه د           ست��ور وزیر 
صنعت، مع��د           ن و تجارت مبنی ب��ر تصمیم گیری 
د           فاتر تخصصی این وزارتخان��ه برای تخصیص ارز 
گفت: واقعیت این اس��ت نوساناتی که د           ر بازار ارز 
ب��ه وجود            آمد           ه و اتفاقاتی که بعضا گفته می ش��ود            
شیطنت هایی را مبنی بر بهم ریختگی بازار ارز د           ر 
د           اخل و خارج رقم زد           ه، باعث شد           ه است که کنترل 
این بازار بس��یار مهم، تا ح��د           ود           ی از د           ست د           ولت 
خارج ش��ود           ؛ ب��ه همین د           لیل است ک��ه مجموعه 
سیاستگذاری های ارزی د           ولت د           ر مقطع کنونی، به 
سمت سیستم انقباضی حرکت می کند            و متاسفانه 

د           ر حال احیای سیاست های د           هه شصت است.
عضو کمیت��ه ارزی ات��اق بازرگان��ی، صنایع، 
معاد           ن و کش��اورزی ایران افزود           : بر این اساس، د           ر 
سال های جنگ برخی مراکز خاص طراحی ش��د           ه 
بود            تا سهمیه بند           ی و تخصیص ارز را صورت د           هند            
ک��ه هم اکنون نیز، رد           پای آن را می توان د           ر اقتصاد            
ای��ران د           ید           . به هر حال سیاست ها، متاسفانه به آن 
سم��ت د           ر حال حرکت است؛ هر چند            که د           ر ابتد           ا، 

سیاست های ارزی اتخاذ ش��د           ه از س��وی د           ولت با 
اعالم نرخ 42۰۰ تومانی برای هر د           الر، کارشناسی 
نب��ود            و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارش��ناسی، 

پافشاری صورت می گیرد           .
وی تصری��ح ک��رد           : پافش��اری د           ول��ت بر نرخ 
42۰۰ تومان��ی برای ه��ر د           الر، د           ر حالی است که 
حت��ی د           ولتمرد           ان نی��ز معتقد            هس��تند            که د           ولت 
د           ر م��ورد            برخی نیازها، قاد           ر به تامین ارز نیس��ت 
ی��ا سوءاستفاد           ه های��ی از ارز ارزان قیم��ت د           ولتی 
ص��ورت گرفته اس��ت. البته د           ر این می��ان باید            به 
توجه وی��ژه د           ولت د           ر مورد            کاهش هزینه خانوارها 
نیز اشاره کرد           ؛ اما متاسفانه علی رغم اختصاص ارز 
ارزان قیم��ت به وارد           ات کاالها، ام��ا کنترل قیمت 
نوسان��ات ن��رخ ارز و اثرات��ش بر قیم��ت کاالهای 
اساسی وارد           اتی، به سفره مصرف کنند           گان و مرد           م 
سطح جامعه نیامد           ه است؛ بلکه با امضاهای طالیی 
و ارتباطات ویژه ای که میان برخی وارد           کنند           گان با 
بعضی د           ستگاهها وجود            د           ارد           ، این تصمیمات تبد           یل 
به شکل گیری ویژه خواری هایی برای وارد           کنند           گان 

سود           جو ش��د           ه است و همین امر، د           وقطبی ش��د           ن 
جامعه را د     رپی د           اش��ته و فاصله طبقاتی را بیشتر 

کرد           ه است.
به گفته الهوتی، تجربه نش��ان د           اد           ه که د           ر هر 
د           وره ای که این تصمیمات گرفته ش��د           ه، نتیجه به 
همین ش��کل به نفع سود           جویان بود           ه؛ د           ر حالیکه 
راه از بین رفتن رانت ها، ویژه خواری ها و امضاهای 
طالیی، ش��فاف سازی اس��ت؛ و مح��د           ود            کرد           ن و 
ممن��وع کرد           ن به ای��ن روش و تخصیص ارز ارزان 

به گروهی خاص، پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه این گونه سیاست های رانتی، 
تاثیرات خود            را بارها د           ر اقتصاد            ایران نش��ان د           اد           ه 
است، خاطرنش��ان کرد           : ای��ن سیاست ها حتی د           ر 
د           هه ۶۰ نیز پاسخگو نبود           ، چه رسد            به اینکه اکنون 
د           ر د           هه ۹۰ با تحوالت بس��یار اقتصاد           ی نسبت به 
سال ه��ای جنگ، قرار د           اریم؛ پس پیش��نهاد            ما به 
عنوان فع��االن اقتصاد           ی این است که د           ولت اجازه 
د           ه��د            نرخ 42۰۰ تومانی ب��ه ازای هر د           الر، فقط و 
فقط ب��رای کاالهای اساسی تخصیص د           اد           ه ش��د           ه 

و وارد           ات نی��ز توسط خود            د           ول��ت صورت گرفته و 
پخش و تهیه آن نیز با د           ستگاه های د           ولتی باش��د           ، 
ضمن اینک��ه مابقی نیازهای ارزی د           ر کش��ور نیز 
د           ر ب��ازار عرض��ه و تقاضا تامین ش��د           ه و د           ر مقابل 
ص��اد           رات، وارد           ات کاالها صورت گیرد           . به خصوص 
اینک��ه د           ر ح��ال حاضر، وارد           ات و صاد           رات کش��ور 
کام��ال باالنس است و ارز م��ورد            نیاز برای وارد           ات، 

از طریق صاد           رات قابل تامین است.
رئیس کنفد           راسیون ص��اد           رات ایران گفت: ارز 
ارزان تنه��ا باید            ب��رای کاالهای اساس��ی و تنظیم 
بازاری ارایه شد           ه و مد           یریت بازار این کاالها هم، به 
عهد           ه د           ولت باش��د           ، د           ر غیر این صورت اد           امه روش 
کنون��ی و تخصیص ارز 42۰۰ تومانی نتیجه ای جز 
رانت و فس��اد            نخواهد            د           اشت؛ به نحوی که د     رپیچ و 
خم های اد           اری، وارد           کنند           گان باید            پش��ت صف های 
طوالنی د           ریافت ارز بایس��تند            و هر آن کس که د           ر 
ابتد           ای این صف طوالنی قرار د           ارد           ، منفعت می برد           .

الهوتی، نتیجه برخورد           های تعزیراتی با متخلفان 
را کم ثمر د           انست و بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری 
ران��ت تاکید            کرد            و گفت: هیچ کجای د           نیا، نظارت و 
تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و ش��فافیت د           ر بازار 
وجود            ن��د           ارد           ، چراکه نمی توان با حکم د           ستوری و با 
برخورد           های تعزیری، از بروز فس��اد            جلوگیری کرد           ؛ 
حتی اگ��ر د           ر مد           ت کوتاهی، جو ب��ازار را به سمتی 

پی��ش ببریم که آرامش بر آن حاکم باش��د           ، اما باید            
مطمئن بود            که مجد           د            بعد            از مد           ت کوتاهی، بازار به 
د           ست افراد           ی خواهد            افتاد            که اختیارش��ان د           ر د           ست 
د           ولت نیست و بازار را هر طور بخواهند           ، اد           اره کرد           ه و 

شرایط آن را تغییر می د           هند           . 
وی معتق��د            است که اگر د           ولت به فکر اقش��ار 
ضعیف جامع��ه د           ر کاهش قیمت کاالهای مصرفی 
خان��وار است، بهت��ر است که ای��ن پرد           اخت را به 
صورت مس��تقیم به مصرف کنند           ه بپرد           ازد            و اجازه 
د           هد            که نرخ ارز به قیمت واقعی خود            نزد           یک شود           . 
آنگونه است که از رانت ها جلوگیری شد           ه و شرایط 
بهتری رقم خواهد            خورد            و از اختالف طبقاتی هم 

جلوگیری می شود           .
عض��و  ش��ورای گفت وگ��وی د           ول��ت و بخش  
خصوصی تاکید            کرد           : همیش��ه د           ر هر بازاری، افراد            
سود           جو حضور د           ارند           ؛ ولی این سیاستگذار است که 
ب��ا انتخاب سیاست منطقی و واقعی د           ر کنار ایجاد            
ش��فافیت، جلوی فعالیت آنها را می گیرد           ؛ پس اگر 
ام��روز گرد           انند           گان ب��ازار، د           الل ه��ا و سود           جویان 
هس��تند           ، نباید            اجازه د           هیم که ای��ن عد           ه معد           ود           ، 
برای اقتصاد            ایران تعیین تکلیف کنند           ؛ چراکه آنها 
علت نیس��تند            و معلول سیاست ه��ای غلط د           ولتی 
به شمار می روند           ، پس با اصالح سیاست های غلط 

می توان آن را تضعیف کرد           .  مهر

امضاهای طالیی رونق گرفتند           ؛

رد           پای ویژه خواری و د           اللی د           ر نظام ارزی

سیاست روز رهنمود           های اقتصاد           ی رهبری د           ر د           ید           ار با اعضای هیات د           ولت را بررسی می کند           ؛

قانون فصل الخطاب حرکت د           ر مسیر توسعه

د           بیرکل بانک مرکزی اعالم کرد           
وز  وش ۳ماهه از امر تحویل سکه های پیش فر

د           بیرکل بانک مرکزی از تحویل سکه های  باجـه پیش فروش با سررسی��د            سه ماهه از 2۶ پشـت 
تیرماه خبر د           اد           .

طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه تا فرورد           ین ماه سال جاری 
اجرایی ش��د            و تا فرورد           ین ماه د           ر د           و سررسید            شش ماهه و یک 
ساله بود            که د           ر اد           امه به سررسید           های یک، سه، ش��ش، ۹، ۱2، 
۱8 و 24 ماه��ه تغییر کرد           . د           ر پای��ان طرح پیش فروش حد           ود            
هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزد           یک به 
یک میلیون آن سکه های یک ماهه بود            و مابقی د           ر سررسید           های 
د           یگر. سکه های یک ماهه د           ر ارد           یبهشت ماه تحویل شد            و اکنون 

زمان تحوی��ل سکه های سه ماهه است. آن ط��ور که د           بیرکل 
بانک مرکزی اعالم کرد           ه است سکه های پیش فروش سه ماهه 
طبق وعد           ه د           ر پایان تیرماه و از روز بیست وشش��م د           ر ش��عب 

بانک ملی به صاحبان آن تحویل خواهد            شد           .
محمود            احمد           ی با اشاره به اینکه سکه های پیش فروش یک 
ماهه د           ر زمان خود            تحویل شد           ، گفت: اما هر آنچه که د           ارند           گان 
سکه ه��ای پیش فروش تحویل نگرفتند           ، ن��زد            بانک امانت باقی 
ماند           ه و هر وقت که اراد           ه کنند           ، می توانند            مراجعه کرد           ه و آن را 
د           ریافت کنند           . این د           ر حالی است که سکه های تحویل سه ماهه 
که د           ر ماه جاری تحویل آن ش��روع می شود           ، به روال قبل بود           ه 
و د           ارند           گ��ان می توانند            آن را تحویل بگیرند           ، اما اگر د           ر زمان آن 

مراجعه نکرد           ند            نزد            بانک امانت باقی خواهد            ماند           .
اما د           ر حالی د           ر مد           ت اخیر بحث هایی د           رباره محد           ود            کرد           ن 

تحویل سکه ه��ای پیش فروش به د           لیل خرید            ب��ا تعد           اد            باال از 
س��وی برخی د           ارند           گان مطرح ش��د           ه است ک��ه د           بیرکل بانک 
مرک��زی تاکید            کرد            که این بانک به تعه��د            خود            برای تحویل 
سکه های ثبت نامی عمل خواهد            کرد            و تمامی کسانی که برای 
سکه های پیش فروش اقد           ام کرد           ه بود           ند           ، به طور حتم د           ر زمان 
سررسی��د            آن، این سکه ها را به ط��ور فیزیکی تحویل خواهند            

گرفت و ترد           ید           ی د           ر این موضوع وجود            ند           ارد           .
باید            یاد           آور ش��د            که سکه های پیش ف��روش که د           رمجموع 
حد           ود            هفت میلیون و ۶۵۰ قطعه تمام بهار آزاد           ی بود            تا سال 
۱۳۹۹ د           ر سررسید           های مقرر تحویل می شود           . از این تعد           اد            پنج 
میلی��ون و ۹۰۰ هزار قطعه مربوط به سال ۱۳۹۷ یک میلیون 
و ۳4۰ ه��زار قطعه د           ر سال ۱۳۹8 و 4۰8 هزار سکه د           ر سال 
۱۳۹۹ است. برای تیرماه امس��ال که سکه های با سررسید            سه 

ماهه هستند           ، حد           ود            ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه تحویل می شود           .
همچنی��ن د           ر مرد           اد           م��اه 2۹2 هزار قطعه، ش��هریور ۳۳۶ 
هزار قطع��ه، مهر یک میلیون و 28۷ ه��زار قطعه، ۹۰۷ هزار 
قطع��ه د           ر آبان، ۷۰ هزار قطعه د           ر د           ی ماه، 8۶۵ هزار قطعه د           ر 
بهمن  و ۶۷۷ هزار قطعه د           ر اسفند           ماه تحویل خواهد            ش��د           . این 
د           ر حالی است که برای ارد           یبهش��ت ماه ۷۹۹ هزار قطعه سکه 
تحویل ش��د           ه است.د           ر حال حاض��ر قیمت سکه د           ر بازار حد           ود            
د           و میلی��ون و 8۰۰ ت��ا د           و میلیون و ۹۰۰ ه��زار تومان معامله 
می ش��ود            و اخت��الف قیمت بین سکه ه��ای پیش فروش و نرخ 
ب��ازار قابل توجه خواهد            بود           . ن��رخ قطعی سکه پیش فروش د           ر 
سررسید           ها از این قرار بود           ؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون 
و ۵۹۰ ه��زار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵4۰ هزار تومان، 

شش ماهه یک میلیون و 4۷۵ هزار تومان.  ایسنا 


