اقتصادی
اخبـــار
 ۱۰میلیون مسکن جدید
در کشور نیاز داریم

قاســمی گفت :تاکنون  ۵میلیون نفر در ســامانه
نهضت مســکن ثبت نام کرده اند و باید برای ۱۰
میلیون نفر در کشور مسکن جدید بسازیم.
رستم قاســمی گفت :با توجه به فارغ التحصیلی
هر ساله دانشجویان و امکان ازدواج آنها در کشور
بــه بیش از  ۱۰میلیون مســکن جدید نیاز داریم.
که عمده این افراد یا مســتاجر هستند یا در پشت
بامهــا زندگی میکنند ۸ .میلیــون جوان به علت
مشکالت مالی و نداشتن مسکن مجرد مانده اند .به
گفته وزیر راه وشهرسازی ما در طرح جهش تولید
برای ســاخت یک میلیون مســکن در سال برنامه
ریــزی کردیم که بیش از دو ســوم آن یعنی ۸۶۰
هزار واحد در دســت اجرا اســت و در سال جدید
نیز اقدام به واگذاری واحدها خواهیم کرد.قاســمی
می گوید :برخی از درآمدها را از فروش زمینهای
تحت تملک راه و شهرسازی و همچنین زمینهای
با کاربریهای تجاری و خاص که به اســتان کمک
میکند ،کســب می کنیم و در واقــع درآمدهای
اســتانها را باید برای اســتان خودش هزینه کرد.
دولت هم اکنون در حال ســاخت  ۴میلیون واحد
مســکونی در کشور اســت که اراضی بیش از یک
میلیون واحد مسکونی در شهرهای مختلف تامین
صدا و سیما
شده است.

اعالم قیمت جدید نهاده های دامی

رئیس انجمــن صنفــی گاوداران قیمــت جدید
نهادههــای دامی با احتســاب کرایــه حمل درب
دامداری را اعالم کرد.
آقای احمد مقدســی گفت :قیمــت هر کیلو جو و
ذرت با احتســاب کرایه درب دامــداری  ۱۲هزار
تومان ،کنجاله ســویا  ۱۷هزار تومان و ســبوس ۶
هزار تومان تعیین شده است.مقدسی می گوید :از
روز شــنبه قرار است نهاده دامی با نرخ مصوب در
سامانه بازارگاه بارگذاری شود.رئیس انجمن صنفی
گاوداران گفــت :قیمت مصوب شــیرخام با اصالح
نظام یارانه اعالم شــد ،اما دولت به سبب آنکه دام
و گوشــت جزو گروه یک کاال نیست ،قیمت آن را
اعالم نکرد.قبل از اصالح نظام یارانه قیمت مصوب
هر کیلو ذرت  ۲هزار و  ۲۰۰تومان و کنجاله سویا
 ۴هزار و  ۵۰۰تومان بود ،همچنین قیمت مصوب
ذرت در بندر امام  ۱۹۰۰تومان ،کنجاله ســویا ۳
هــزار و  ۴۰۰تومان و جو یــک هزار و  ۸۵۰تومان
مهر
بود.

قیمت شکر  ۱۸هزار تومان
درب کارخانه تعیین شد

دبیر انجمــن صنفی صنایع قند و شــکر گفت :با
تعیین قیمت شــکر به قیمت هر کیلوگرم  ۱۸هزار
تومان درب کارخانه توزیع گســترده آن از شــنبه
آغاز میشود.
بهمن دانایــی ،دبیر انجمن صنفــی صنایع قند و
شــکر اظهار کرد :با تصمیم ســتاد تنظیم بازار و
به منظور حذف رانت و فســاد در بازار ،قیمت شکر
در سال  1401یکسانســازی شد و قیمت جدید
شکر برای ســال جاری  18000تومان به ازای هر
کیلوگــرم درب کارخانه تعیین شــد.وی افزود :با
ابــاغ قیمتهای جدید ،کارخانجات قند و شــکر
تولیدات شــکر از چغندر پاییزه را با ســرعت روانه
بازار میکنند به طوری که از شــنبه ،شکر پاییزه
به صورت گسترده در بازار عرضه میشود.بنابراین
گزارش ،قیمت شــکر پیش از این  13هزار و 200
تسنیم
تومان بود.

ورود هر میزان ارز به کشور
معاف از مالیات است

بانک مرکزی در تاریخ  ۷فروردین ماه ســال جاری
موضوع معافیت مالیاتی ورود ارز به داخل کشور را
به گمرک ابالغ کرد.
بر اســاس ابالغ ایــن بانک به گمــرک و مبتنی
بر مصوبه ســتاد مقابلــه با تحریم شــورای عالی
امنیت ملی ،ورود ارز به کشــور (اعم از اســکناس
و حواله) معاف از مالیات اســت.بر این اســاس هر
شــخص حقیقی و حقوقی میتواند بــا اظهار ارز
در گمــرکات ورودی ،به هر میزان اســکناس ارز
به کشــور وارد نماید و هیچ یک از دســتگاههای
امنیتــی ،انتظامــی و گمرک حــق ممانعت از آن
را ندارد .بانــک مرکزی ،وزارت امــور اقتصادی و
دارایی ،نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط
موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تســهیل
و فعاالن در ایــن حوزه نگران موضــوع مالیات و
برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشــأ ســرمایه
بانک مرکزی
نشوند.

 ۱.۲میلیون پروانه ساختمانی
در نیمه دوم  ۱۴۰۰صادر شد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از
صدور یک میلیون و  ۲۰۰هزار فقره پروانه ساخت
در نیمه دوم ســال گذشــته و شکست رکورد این
شاخص خبر داد.
محمود محمودزاده در بیســت و چهارمین اجالس
هیئت عمومی ســازمان نظام مهندسی ساختمان
کشــور با تأکید بر افزایش حجم پروانههای صادره
در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰گفت :این موضوع از رشد
بی سابقه ساخت و ساز خبر میدهد .به گونهای که
در بازه زمانی نیمه دوم ســال گذشته یک میلیون
و  ۲۰۰هزار فقره پروانه ســاخت و ســاز شهری و
روستایی صادر شده است در حالی که در سالهای
قبل از آن در بازه یک ســاله تنها  ۴۵۰هزار فقره
مهر
مجموع شهری و روستایی صادر میشد.
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آنچه در اولین روز اجرای طرح اصالح یارانهها مشاهده شد

بی مدیریتی همراه با وعده درمانی

گــروه اقتصادی در حالــی نحوه توزیع یارانههای معیشــتی بــا ابهامات و
حاشــیههای بســیاری همراه بوده اســت بهگونهای که حتی بســیاری از یارانه
بهگیران نیز در این طرح جدید حذف شدهاند از یک سو متولیان امر از راه اندازی
سامانه شکایات خبر دادهاند و از سوی دیگر بهرغم بیسامانیها و بیمدیریتی در
روز اول اجرای طرح اصالح یارانهها ،مسئوالن و تولید کنندگان در سیاست وعده
درمانی از بهبود شرایط در روزهای آینده خبر داده اند.
پنجشــنبه در حالی که هنوز ابهامات و ســواالت و اشــکاالت بسیاری در باب
چگونگی واریز یارانه اصالح قیمتهای کاالهای اساسی وجود داشت و بسیاری از
مردم به دلیل حذف ناگهانی خود از ســامانه یارانهها در سردرگمی بودند ،اصالح
ناگهای قیمتهای کاالهای اساســی اعالم شد .نتیجه آن شد که ناگهان بسیاری
از کســبه افزایش قیمتها را اعمال کردنــد در حالی که همان کاالهای قدیمی
را داشــتند و از سوی دیگر فروشــگاههایی که هنوز با قیمت قدیم کاال ارائه می
کردند با ازدحام مردم همراه شدند که در برخی مناطق به کسری کاال منجر شد.
رونــدی که نتیجه بیمدیریتی متولیان امر بوده اســت که هزینههای اقتصادی
و روانی بســیاری را بر مردم تحمیل کرد .در این میان اما وعده درمانی بار دیگر
محور اقدامات دولتمردان و متولیان امر و البته تولید کنندگانی شد که تا همین
یک روز پیشتر با ادعای نبود مواد اولیه توقف و یا کاهش تولید را انجام داده بود.
در چارچوب این وعده درمانی دومین اطالعیه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بــرای اطــاع خانوارهای جامانــده از دریافت یارانه که از ابتــدای اجرای طرح
هدفمندکردن یارانهها در سال  ۱۳۸۹یارانه دریافت نکردهاند یا از سال  ۱۳۹۳به
دلیل انصراف یا عدم ثبت نام ،مشمول یارانه مذکور نبوده اند منتشر شد .در این
اطالعیه آمده اســت در صورتی که از ابتدای اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها
در سال  ۱۳۸۹یارانه نقدی دریافت نکردهاید یا به دلیل انصراف یا عدم ثبت نام
از سال  ۱۳۹۳مشــمول یارانه مذکور نبودهاید و متقاضی بررسی شرایط مالی و
اقتصادی خود برای دریافت یارانه کمک معیشتی جدید هستید ،می توانید طی
ســه ماه آینده نسبت به ثبت مشــخصات خود در سامانهای که به زودی توسط
سازمان هدفمندســازی یارانهها اطالع رسانی خواهد شد ،اقدام کنید.در صورت
تأیید درخواســت ،یارانه کمک معیشــتی جدید از ابتدای اجرای برنامه محاسبه
و بــه خانوار تعلق خواهد گرفت.برای این موضوع نیازی به مراجعه حضوری و یا
تماس تلفنی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیست و موضوع صرفا از طریق
ســامانه سازمان هدفمندســازی یارانهها که به زودی در دسترس قرار میگیرد
قابل پیگیری است.
همچنیــن وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت :بــرای ثبت اعتراض به دهک
بندی یارانه ها ،فقط کافیســت وارد ســایت وزارت رفاه به آدرس hemayat.
 mcls.gov.irشــده و اطالعات خود را بارگذاری کنیــد .این یعنی گزینهای با
عنوان درج اعتــراض وجود ندارد.آقای حجت عبدالملکــی میگوید ۹۰ :درصد
مردم ایران مشمول یارانه هستند .دو دسته از افراد هستند که یارانه نگرفته اند؛
کسانی که جزو دهک دهم تشخیص داده شده اند ،ولی به این موضوع معترضند.
این افراد میتوانند با مراجعه به آدرس  hemayat.mcls.gov.irاعتراض خود
را ثبت کنند.به کســانی که یارانه نگرفته اند پیامک ارســال کردیم تا برای ثبت
اعتراض به ســایت مراجعه کنند .ساعات اولیه با ورود مردم به سایت با ترافیک
مواجهیــم .از مردم میخواهیم برای ثبت اعتراض به دهک خود عجله نکنند چرا
که در صورت واجد شرایط بودن دریافت یارانهها ،آن را به صورت یکجا برایشان
واریز می کنیم ۲۱.اردیبهشــت با واریــز یارانه  ۴۰۰تا  ۳۰۰هزار تومانی به ازای
هر نفر ،دولت کلید اصالح نرخ برخی از اقالم را زد .دیشب امکان برداشت یارانه
اردیبهشت محقق شده و امروز نرخ جدید چهار قلم کاال از جمله ،مرغ ،تخم مرغ،
لبنیات و روغن نیز اعالم شده است.

در ادامه وعده درمانیها سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی وزارت
جهاد کشــاورزی گفت :بــا توجه به ابنکه صنایع غذایــی در حال اصالح قیمت
هســتند ،وقفــه کوتاه در عرضه ایجاد شــد اما از فردا بازار بــه روال عالی خود
برمیگردد.
مســعود امراللهی سرپرســت دفتر بازرســی و نظارت بر کاالی اساســی وزارت
جهاد کشــاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:
از  2روز گذشــته تیم بازرســی وزارت جهاد کشــاورزی در سراسر کشور فعال
هستند و بر بازار نظارت میشــود؛ نیروهای بسیجی وزارت جهاد کشاورزی نیز
بــه تعــداد  9هزار و  500نفــر نیز از فردا به کمک ما می آینــد .وی افزود :در
صورتی که مردم هرگونه گران فروشــی را در ســطح بازار های کشــور مشاهده
کردنــد ،مــی توانند گزارش های خود را از طریق ســامانه هــای  124و 135
به دست ما برسانند.
وی گفت :قیمت روی جت پرینت ( دســتگاه قیمت زن روی کاال) و حسابداری
صنایع غدایی تغییر کرده اســت ،که این امر باعث ایجاد فاصله مقطعی در عرضه
محصوالت شده است.امراللهی اظهار داشت :با آغاز تولید از امروز مشکل کاهش
عرضه مواد غذایی بر طرف میشــود و امیدواریــم که از فردا بازار به روال عادی
خود برگرد.اتاق اصناف ایران پیرو اطالعیه شــماره دو ســتاد تنظیم بازار درباره
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها ،نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات ،روغن،
مرغ و تخممرغ را برای مصرفکننده اعالم کرد.
براســاس این اطالعیه قیمت حداکثری فروش  ۹قلم کاالی اساســی به شــرح
زیر اســت:قیمت مصرفکننده هر کیلوگرم شــیر خــام  ۳.۲درصد چربی درب
دامــداری  ۱۲۰,۰۰۰ریال،قیمت مصرفکننده شــیر نایلونــی  ۹۰۰گرمی کم
چرب  ۱۵۰,۰۰۰ریال،قیمت مصرفکننده شــیر پاســتوریزه بطری یک لیتری
کــم چرب  ۱۸۰,۰۰۰ریال،قیمت مصرفکننده ماســت دبهای  ۵/۲کیلویی کم
چــرب  ۴۹۸,۰۰۰ریال،قیمت مصرفکننده پنیر  UFنســبتاً چرب  ۴۰۰گرمی
 ۳۷۰,۰۰۰ریال،قیمــت مصــرف کننده روغن مایع آفتاب گــردان  ۸۱۰گرمی
پخــت و پز  ۶۳۰,۰۰۰ریال،قیمت مصرف کننده روغن مایع  ۸۱۰گرمی ســرخ

قرعه کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد

بازار خودرو همچنان در پیچ و خم وعدههای بر زمین مانده

به رغم وعدههای گذشــته مبنی بر حذف قرعه کشــی،
به گفته معاون وزارت صمت تا پایان ســال همان روند
گذشــته ادامــه داردهر چند که طی روزهای گذشــته
خودروســازان به بهانههــای مختلف در ایــن روند نیز
کوتاهی کــرده و گمانه زنی افزایــش قیمتها به بهانه
اصالح قیمت کاالهای اساسی افزایش یافته است.
معاون وزیر صمت با اشــاره به مصوبــه واردات خودرو
گفت:پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه
آن ،قیمتهــا آرام آرام به آن حد عقالنی که مشــتری
انتظار دارد ،نزدیکتر شود.
منوچهر منطقی ،معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت
درباره مصوبه آزادســازی واردات خــودرو گفت :از اواخر
ســال  97ســران قوا یک مصوبهای گذاردند که به علت
محدودیتهای ارزی ،واردات خودرو را به مدت  3ســال
ممنوع کردند و این مدت  3ســال تا آخر اردیبهشت ماه
تمام میشــود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود
ندارد ،چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا 40
درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی
هم از بین رفته اســت .وی افزود :بحث دوم بحث درون
خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک
حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو
برای تنظیــم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شــود؛
بر اســاس همین اصل ،وزارت صمت با مدیریت شخص
آقای وزیر با تــاش فوق العاده زیاد در این زمینه ،آیین
نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال میتوانیم بگوییم
کلیات آن مصوب شده است.منطقی در ادامه بیان داشت:
دو دهــه اول را در نظر بگیریــم خودروها قیمت باالیی
داشتند ،اما در مصوبه جدید که تنظیم شده عالوه بر دو
دهک باال ،دهک پایین هم در نظر گرفته با مشــوقهای
خاص که بتواند دهکهای پایین را هم پوشــش دهد به
طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.
وی افــزود :بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود،
صنعت خودرو  3وظیفه اصلی دارد :یکی خدمات پس از
فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شــده
اســت ،نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً
برای واردات انجــام میدادیم ،اما یکی از بحثهایی که
خیلی از کشــورها هم از آن استفاده میکنند این است
که در کنار واردات ،انتقال دانش و فناوری هم اجراشود
و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز
و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی
از آن شده است.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت
اضافه کرد :برای واردات خودرو نمیتوانیم به طور کامل
از منابع بانک مرکزی اســتفاده کنیم بنابراین پیشنهاد
شــد که ســرمایه گذاران میتواننــد در زنجیره ارزش
خــودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها ســهیم

باشند و همچنین مشــوقهای صادراتی نیز تعریف شد
برای کسانی که طیفی از محصوالت را صادر میکنند در
ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.
منطقی درباره میــزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی
روی تولیدات داخلی افــزود :به عنوان مثال نیاز بازار 2
میلیون دســتگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و
نیم میلیــون تولید میکنند و برای اینکه بازار به تعادل
برســد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند
ال بســتگی به
نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کام ً
این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی
خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را باال ببرند
قطعاً میتوانیم بگوییــم واردات محدودتری را خواهیم
داشــت.وی در ادامه گفت :اگر عرضــه و تقاضا متعادل
شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما
این اســت که با شروع واردات و ادامه آن ،قیمتها آرام
آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد ،نزدیکتر
شود.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره قرعه
کشــیها که ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار داشت :با
توجه به بازار نامتعادل خودرو ،نکته مهم در قرعه کشی
این اســت که متقاضی بیشــتر از تولید است و بخشی
خودرو را کاالی ســرمایه محسوب میکنند؛ پیش بینی
میکنم تا اواخر ســال آینده همانطــور که وزیر صمت
گفتند ،اغلب قرعه کشیها منتفی و از بین خواهد رفت
و ما به ســمت کیفیت محصول و عقالیی شدن قیمت و
تامین نیازهای مردم خواهیم رفت.
در این میان اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
با اشاره به اصالح مصوبه واردات خودرو و تصویب واردات
بدون ســقف گفت :امروز خالء  ۵۰۰هــزار خودرویی در
بازار احساس میشود که با واردات ،فضا رقابتی میشود.
عزت اله اکبری تاالرپشتی افزود :تا امروز از خودروسازان
حمایتهایی شــده که طبق فرموده مقام معظم رهبری
نباید ســوء استفاده کنند و باید ســاختار دو خودروساز
اصالح شود مثال دولت به جای سهامداری و دخالت ،باید
ناظر باشد.وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص
واردات  70هزار خودرو گفت :اوال با فرمایشات رهبری کال
مصوبه اصالح شــد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای
عامــه مردم هر قدر که بتواند بازار را تنظیم کند ،واردات
خودرو را انجام دهد دوما ماده  4آن که مربوط به صادرات
قطعــه و واردات خودرو بود ،حذف شــد.وی گفت :امروز
خالء  500هزار خودرویی در بازار احســاس میشود که
با واردات ،فضا رقابتی میشــود.اما در این میان مدیرکل
نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در نامه
ای با عنوان «درخواســت تجدیدنظر در فرآیند پذیرش
خودرو» به مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرده است
که از عرضه خودرو در بورس کاال ممانعت شود

کردنی  ۶۲۰,۰۰۰ریال،قیمت مصرف کننــده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸,۰۰۰
ریال،قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم مرغ  ۳۹۸,۰۰۰ریال.
در ادامــه این وعده درمانی معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان تهران از فعالیت  ۴۰۰اکیپ بازرســی برای مقابلــه با احتکار و
گرانفروشی در بازار خبر داد.سعید محمدی پور ،معاون بازرسی و نظارت سازمان
صمت اســتان تهران با اشاره به طرح نظارتی ویژه که از روزهای گذشته در بازار
آغاز شــده گفت :کاالهای هدف در این طرح ،کاالهای اساســی به ویژه روغن،
ماکارونی ،برنج ،شــکر ،شوینده و محصوالت سلولزی بوده و هدف بازرسی عرضه
بیشتر این اقالم است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از فعالیت  ۴۰۰اکیپ بازرسی
در سطح اســتان تهران با همکاری اتحادیهها ،بازرســان وزارت صمت و وزارت
جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی خبر داد و اظهار کرد :سعی میکنیم کاالها
هر چه بیشــتر عرضه و از احتکار ،حتی احتــکار در واحدهای صنفی جلوگیری
شــود.وی همچنین از بازدید از بزرگترین تولید کننده روغن در تهران خبر داد
و تصریح کرد :بر اســاس مشاهدات مقدار زیادی روغن برای تصفیه به این واحد
تولیدی وارد شــده و خط تولید با  ۸۰درصد توان در حال تولید است .همچنین
ماشینها آماده بارگیری برای انتقال روغنهای تولید شده ،بودند.
محمدی پور در پاسخ به سوالی درباره چرایی کمبود روغن نیز گفت :این مسئله
مربوط به حوزه بازرســی نیســت ،بلکه باید از حوزه تجــارت و صنعت پیگیری
شــود .همچنین وزارت جهاد کشاورزی تأمین کننده روغن خام است.وی افزود:
بازدیدهای ما در بازار نشــان میدهد که مشــکل روغن کماکان وجود دارد ،اما
با توجه به افزایش تولید ،پیش بینی میشــود این مشــکل بــه زودی برطرف
شــودمعاون بازرسی و نظارت ســازمان صمت اســتان تهران در پایان از مردم
خواست اگر با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند به سامانه  ۱۲۴گزارش کنند و
گفت :هم اکنون ،تعداد پاســخگویان دو برابر شــده و تا ساعت  ۹شب به صورت
مســتقیم به شکایتها رسیدگی میشــود .از ساعت  ۹شب تا شش صبح هم به
صورت پیغامگیر ضبط و بعد پیگیری میشود
در ادامه همیــن روند رئیس اتحادیه مرغداران گوشــتی گفت :هم اکنون برای
تامین مرغ مورد نیاز کشــور مشــکلی نداریم و به اندازه کافی مرغ تامین شده
است.حبیب اســداهلل نژاد ،اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه دولت در نظر
دارد یارانــه را بصورت نقدی یا در قالــب کاالبرگ به دهکهای هدف تخصیص
دهد ،افزود :این اطمینــان را میدهیم که هم اکنون برای تأمین مرغ مورد نیاز
کشــور مشکلی نداریم و به اندازه کافی مرغ تأمین شده است .اتحادیه مرغداران
کشور هم با همکاری مرغداران نسبت به تأمین مرغ مورد نیاز مردم اهتمام خود
را بکار خواهند بســت .در این میان در حالی افزایش قیمتها بین  50تا نزدیک
به  200درصد را نشان میدهد.
محمدرضــا فرزین رئیس شــورای هماهنگی بانکهای دولتــی گفت :همه اثر
تورمی این طرح را عموم مطالعات شــامل مؤسســه پژوهشهای عالی پژوهش،
بانــک مرکزی ،وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه ،زیر  ۱۰درصــد میدانند .الزم
به ذکر اســت بسیاری از تولید کنندگان کاالهای اساســی در این روزها ادعای
افزایــش تولیــد و تامین نیاز بــازار را مطرح کرده اند در حالی که بســیاری از
آنهــا چند روز پیــش از تعطیلی خط تولید و نبود مواد اولیه ســخن می گفتند
و حال سوال این اســت که چگونه با افزایش قیمتها ناگهان مشکل خط تولید
و مواد اولیه آنها حل شــده اســت .ایــا تعطیلی آنها اقدامی بــرای گران کردن
محصوالت بوده اســت؟ آیا می توان به چنین تولید کنندگانی که مایحتاج مردم
را گروگان می گیرند برای ســود بیشتر می توان برای تکرار نکردن رویه گذشته
اعتماد کرد؟

رئیس کل بانک مرکزی :

ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی از سامانه نیما تأمین میشود
رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت :از ایـن پـس
واردکننـدگان کاالهـای اساسـی اقـدام بـه تأمیـن ارز از
محل سـامانه نیمـا و به صورت رقابتی بـا صادرکنندگان
خواهنـد کـرد.
علـی صالـح آبـادی درباره وضعیـت تأمیـن ارز کاالهای
اساسـی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره مسـدودی کل
حسـاب واریـز یارانـه اظهـار کـرد :ایـن که کل حسـاب
مسـدود میشـود صحت نـدارد و صرفاً پولـی که جدید
از سـوی سـازمان هدفمنـدی یارانههـا واریز شـده قابل
برداشـت نیسـت ولـی پولهـای قبلـی افـراد در همـان
حسـاب قابـل برداشـت اسـت.وی درباره وضعیـت ارزی
کشـور پـس از هدفمنـدی یارانههـا گفـت :روشـی کـه
در گذشـته بـرای تأمیـن ارز کاالهای اساسـی اسـتفاده
میشـد عـوارض بسـیار زیـادی داشـت و به هیـچ وجه
قابـل دفـاع نبـود امـا در حـال حاضـر روش پرداخـت
تغییـر کرده اسـت.
رئیـس کل بانـک مرکـزی ادامـه داد :قبلاً ارز ۴۲۰۰
تومانـی بـه واردکننـده داده میشـد اما در حـال حاضر
ارز نیمایـی بـه وارد کننـده داده میشـود ولـی مابـه
التفـاوت آن بـه خـود مـردم برگشـت داده میشـود.
صالـح آبـادی گفت :یکـی از عوارض تأمیـن ارز یارانهای
بـرای وارد کننـده ایـن بـود که بـه دلیل وجود شـکاف
 ۲۰هـزار تومانـی میـان ارز نیمایـی و ارز دولتـی لـذا
بیـش از آنچـه نیـاز کاالیـی کشـور بـود واردات صورت
میگیـرد امـا االن بـا اجـرای ایـن طـرح خواهیـم دیـد
کـه واردات مـا قطعـاً کاهـش خواهـد یافت و بـه میزان
نیـاز میرسـد.رئیس کل بانـک مرکـزی دومیـن عارضه
اختصـاص ارز  ۴۲۰۰تومانـی به وارد کننـده را لطمه به
تولیـد کننـده داخلـی عنـوان و بیان کـرد :بـرای تولید
کننـده داخلـی صـرف نمیکـرد تـا کاالیی کـه واردات
آن ارز ارزان دریافـت کـرده ،تولیـد و بـا قیمـت کاالی
وارداتـی رقابـت کنـد .یعنـی هـم تولیـد کننـده و هـم
مصـرف کننـده نهایـی متضـرر میشـدند.
وی تصریـح کـرد :سـومین عارضه اختصـاص ارز دولتی
بـه وارد کننـده ایـن بود که بخشـی از یارانـه ارز دولتی
دسـت مردم نمیرسـید چـون در مرحلـه توزیع دالالن
زیـادی وجـود داشـتند و عوامـل توزیـع و همچنیـن
دسـتمزدها نیـز سـبب میشـد تا بخشـی از ایـن یارانه
کسـر شـود و بخشـی از آن بـه جیـب واسـطهها بـرود
نـه مردم.صالـح آبـادی بـا تاکیـد بـر اینکـه از این پس
وارد کننـده هـا بـر اسـاس نـرخ نیمـا اقـدام بـه واردات
کاال میکننـد گفـت :ممکـن اسـت اصلاح قیمتـی در
کاالهـا رخ بدهـد ولـی مابه التفاوت آن بـه صورت یارانه

نقـدی بـه مـردم داده میشـود.وی تاکیـد کـرد :واریـز
یارانـه نقـدی تا زمـان تأمیـن زیرسـاختهای کاالبرگ
الکترونیکـی ادامـه خواهد داشـت.
ایـن مقام مسـئول ارشـد نظام بانکـی با تاکید بـر اینکه
تـا پیش از اجـرای طرح هدفمندی یارانههـا ،ارز ۴۲۰۰
تومانـی واردات کاالهـای اساسـی از محـل فـروش نفت
صـورت میگرفـت و در انحصـار دولـت بـود بیـان کـرد
امـا در حـال حاضـر عالوه بـر تأمین ارز از سـوی دولت،
وارد کننـده میتوانـد از محـل ارز بازگشـت از صـادرات
کاالهـای نفتـی و غیرنفتـی از سـامانه نیمـا بـه شـکل
رقابتـی تأمیـن ارز کند.بـه گفتـه صالح آبادی اسـتفاده
از کاالبـرگ الکترونیکی زیرسـاخت فنی و دسـتگاههای
پـز جدیـد میخواهـد ولی اسـتفاده مـردم از کارتهای
بانکـی مرسـوم و در اختیـار آنها اسـت و کارت جدیدی
صـادر نمیشـود .هـر زمانـی کـه زیرسـاختها فراهـم
شـود بـا اطلاع رسـانی قبلـی و آمـوزش بـه مـردم،
اسـتفاده از کاالبـرگ الکترونیکـی رایج خواهد شـد.وی
خاطرنشـان کـرد :متولـی تأمیـن زیرسـاختهای
کاالهـای الکترونیکـی ،وزارت اقتصـاد اسـت و بانـک
مرکـزی و شـبکه بانکـی نیز بـا وزارت اقتصـاد همکاری
خواهنـد کرد.
رئیـس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شـرایط جدید
سـاماندهی یارانـه کاالهای اساسـی ،تهیـه ارز به مراتب
راحـت تـر از تأمیـن دالر  ۴۲۰۰تومانـی خواهـد بـود،
گفـت :مـا نفتی که در اسـفند و بهمن سـال گذشـته با
نرخهـای بـاالی بشـکهای  ۱۰۰دالر فروختیـم در حال
وصول اسـت؛ در دو روز قبل سـامانه نیمـا  ۵۳۲میلیون
دالر تأمیـن ارز داشـت .روز گذشـته  ۲۳۰میلیـون دالر
در سـامانه نیما ارز تأمین شـد.صالح آبـادی درباره علت
افزایـش قیمـت دالر در معـادالت روز جـاری گفـت :ما
در بازارهـای رسـمی بـه اندازه کافـی تأمیـن ارز داریم.
برنامـه مـا این اسـت کـه ارز بازارهای رسـمی تحت هر
شـرایطی تأمین شـود .منظور از بازارهای رسـمی ،یکی
واردات اعـم از کاالهـای اساسـی و غیر اساسـی اسـت و
دیگـری نیاز اسـکناس ارزی کشـور اسـت کـه از طریق
بـازار متشـکل ارزی صـورت میگیرد.
وی ادامـه داد :سـال گذشـته بیـش از  ۵۵میلیـارد دالر
تأمیـن ارز بـرای واردات انجام شـد و امسـال با شـرایط
ارزی ایجـاد شـده قطعـاً ارز بیشـتری نسـبت بـه سـال
قبـل تأمیـن خواهـد شـد .همچنیـن در بـازار متشـکل
ارزی نیـز نیـاز اسـکناس ارزی بـرای سـفر مـردم،
دانشـجویان خـارج از کشـور ،بیمـاران اعزامـی به خارج
و … تأمیـن میشـود.

