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در گفت و گو با ایلنا عنوان شد:
احتمال افزایش قیمت خرید 

تضمینی گندم وجود دارد
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: 
کشاورزان از فروش گندم خود به دالالن خودداری 
کنند چرا که با پیگیری های که در جریان اســت 
احتمال افزایــش قیمت خریــد تضمینی گندم 
وجود دارد.  علی قلی ایمانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با تاکیــد بر اینکه دولــت تا امروز 
مطالبات گندمکاران را 100 درصد پرداخت  کرده 
است، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند دالالن کمتر 
مجال حضور پیدا می کنند، اما کشاورزانی هستند که 
به دلیل فشار اقتصادی تن به فروش محصول خود به 
دالالن می دهند. وی ادامه داد: ما به این کشاورزان 
توصیه می کنیم که صبور باشــند چرا که افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم در حال پیگیری است و 
به زودی خبرهای خوبی برای آن ها خواهیم داشت. 
ایمانی در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب 
افزایش قیمت خرید تضمینی کشاورزانی که تا امروز 
محصول خود را تحویل مراکز خرید داده و پول آن را 
دریافت کرده اند چه خواهند شد، گفت: در صورت 
تصویب افزایش قیمت خرید تضمینی مابه التفاوت 
پول گندم کشاورزی که محصول خود را تحویل و 
پول دریافت کرده اند به حساب آن ها واریز می شود. 

    
آخرین وضعیت واردات کاغذ

آن طور که آمار گمرک نشان می دهد، از ابتدای 
سال جاری تا اواسط خردادماه حدود ۳1۳۷ تن کاغذ 
رول روزنامه وارد کشور شده است. به گزارش ایسنا، 
واردات کاغذ و تأمین آن در داخل کشور در ابتدای 
سال جاری با چالش هایی همراه بود و ترخیص آن 
از گمرک با مشکالتی مواجه شد؛ دلیل اصلی این 
موضع تعیین سیاست ارزی برای واردات کاغذ بود 
که آیا پرداخت ارز دولتی ۴۲00 تومانی به آن ادامه 
یابد یا خیر؟ اما در نهایت با موافقت دولت پرداخت 
ارز ۴۲00 تومانی برای واردات کاغذ به روال ســال 
گذشته ادامه پیدا کرد و واردکنندگان بعد از اظهار 
به گمرک موفق به ترخیص آن شدند. این در حالی 
است که آخرین اطالعات گمرک نشان می دهد در 
۴۵ روز گذشته حدود ۲۵۸۷ تن کاغذ رول روزنامه 
وارد کشور شد که ارزش آن نزدیک به دو میلیون و 
۲۹۸ هزار دالر بوده است. همچنین در مجموع از 
ابتدای سال جاری تا اواسط خردادماه در مجموع 
۳1۳۷ تن کاغذ رول روزنامه به ارزش دو میلیون و 

۷۷۸ هزار دالر به ایران وارد شده است.
    

معاون وزارت صنعت:
دولت از توسعه کیفی برندهای 
پوشاک داخلی حمایت می کند

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر ممنوعیت واردات کاالی نهایی پوشاک و 
اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی کشور 
گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید داخل 
است. محدودیت های ارزی فقط برای ورود کاالهای 
غیرضرور و محصوالت دارای مشابه داخلی با کیفیت 
است و از توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی 

طراحی و مد حمایت می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، فرشاد مقیمی، با تاکید بر ممنوعیت واردات 
کاالی نهایی پوشــاک و اعمال تدابیــر ویژه برای 
توسعه صنعت نساجی در کشور افزود: در صنعت 
هر کشوری واردات، صادرات و تولید صنعتی نقش 
مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد 

این سیاست تجاری نیست.

خبر اقتصادی
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نسرین هزاره مقدم 

درحالی که تخصیِص میلیاردها دالر 
ارز دولتی نه برای مردم سودی داشته و 
نه توانسته تولید را از رکود خارج کند، 
سوال اساسی این اســت که چه افراد یا 

گروه هایی منتفع شده اند؟!
به گــزارش خبرنــگار ایلنــا، در 
میانــه اردیبهشــت مــاه، گــزارش 
دریافت کنندگان ارز دولتی توســط 
بانــک مرکزی منتشــر شــد. در این 
گزارش، مشخصات کامل افراد حقیقی 
یا حقوقی که در ســال ۹۷، ارز ۴۲00 
تومانی دریافت کرده اند، با ذکر جزئیاتی 
از قبیل شماره ثبت سفارش، کد ملی، 
میزان ارز دریافتی و نوع ارز آمده است. 
اما آیــا این گزارش می  توانــد ابهامات 
سیاست تخصیص ارز دولتی را برطرف 
نماید و شمای کاملی از روند تخصیص 
ارز ترجیحی به افراد، گروه ها و شرکت ها 

ارائه دهد؟
وحید شقاقی شــهری، اقتصاددان 
و اســتاد دانشــگاه، معتقد است که 
این اطالعات، »قطره چکانی« اســت 
و نمی تواند و یــا به عبــارت دقیق تر 
»نمی خواهد«  داده های مورد نیاز را در 

اختیار مخاطب قرار دهد.
با نگاهی به این گزارش مشــخص 
می شود که در ســال ۹۷ بیش از 10۷ 
هزار مورد پرداخــت ارز دولتی به افراد 
حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. 
این آمارها نشــان می دهد که تاکنون 
بیــش از ۲۵ میلیارد معــادل دالر ارز 
دولتی به شرکت ها و افراد پرداخت شده 
است که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از 

۲۲ درصد آن هم یوان چین بوده است.
تنها دریافت کننــده دالر آمریکا، 

»خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و 
دینی مکتب امیرالمومنین« است که 
در سال گذشته، موفق به دریافت دالر 
آمریکا به مبلغ هشــت میلیون دالر با 
نرخ ۴۲00 تومان شده است. این بنگاه 
خیریه البته به غیر از دالر، میلیون ها یورو 

نیز دریافت کرده است.
آیا کاالهای اساسی مردم با ارز 

دولتی تامین شد؟
براساس سیاست گذاری های انجام 
شده توسط مجلس شورای اسالمی، ارز 
دولتی قرار بوده به دو منظور اختصاص 
داده شود؛ اول، تامین کاالهای اساسِی 
مورد نیاز مردم و دوم، تامین مواد اولیه 
و واسطه ای تولید. برهمین اساس، 1۳ 
میلیارد دالر از این ارز ترجیحی، برای 
خریــد کاالهای اساســی و ضروریات 
زندگی مردم اختصاص داده شده است 
که به اعتقــاد صاحبنظــران ازجمله 
نمایندگان مجلس، سرنوشت این میزان 
سرمایه ملی مشخص نیست و نمی دانیم 
چه مقدار از آن به مصرف تامین کاالهای 
اساسی رسیده است. حداقل چیزی که 
می دانیم این است که به رغم تخصیص 
این مبلغ برای تامین کاالهای اساسِی 
سبد معاش خانوار، در طول سال گذشته، 
همه اقالم اساسی خانوار از گوشت قرمز 
و سفید گرفته تا حبوبات و برنج، جهش 
قیمتی شدید را تجربه کرده اند؛ گرچه 
بانک مرکزی مدت هاست آمار رسمی 
تورم را ارائه نمی دهد اما کافی ســت به 
سایت مرکز آمار ایران مراجعه کنیم تا 
دریابیم که نرخ تورم کاالهای اساسی 
در ماه های منتهی به آخر سال ۹۷ و در 
دو ماهه نخســت ۹۸، مرز ۵0 درصد را 

پشت سر گذاشته است.
شقاقی شــهری با استناد به همین 

آمارهای رسمی و در دسترس و با مرجع 
قرار دادن نوســانات قیمتی کاالهای 
اساســی در بازار معتقد اســت؛ حتی 
نصف این 1۳ میلیارد دالر هم به تامین 
کاالهای اساسی مردم اختصاص داده 

نشده است.
وی به ذکر یک مثال می پردازد: یکی 
از کاالهایی که جنجال رسانه ای بسیار 
بر سر تخصیص ارز دولتی برای واردات 
آن برپا شد، گوشت قرمز بود. ادعا کردند 
که با تزریق ارز دولتی به واردات گوشت 
می خواهند »گوشت ارزان« در اختیار 
مردم قرار دهند اما در تمام بازه زمانی که 
این ارز دولتی اختصاص داده شد، ریالی 
از قیمت گوشت کاســته نشد و مردم 
نتوانستند این کاالی اساسی را با قیمت 

دولتی خریداری کنند.
او مدعی ا ســت یا ارز دولتی آنگونه 
که ادعــا می کنند به واردات گوشــت 
اختصــاص نداده اند یا اگر هــم به فرد 
یا افرادی ارز ترجیحی بــرای واردات 
گوشت داده شــده، هیچ نظارتی روی 
چرخه واردات و عرضه در بازار نبوده؛ لذا 
یا آنها این ارز آزاد را در بازار آزاد فروخته اند 
و گوشت وارد نکرده اند یا اینکه گوشت 

وارداتی با ارز ارزان را به قیمت آزاد و گران 
در بازار فروخته اند.

اگر 1۳ میلیــارد دالری را که ادعا 
می کنند برای واردات کاالهای اساسی 
اختصاص داده اند، کنار بگذاریم، بیش 
از 10 میلیارد دالر دیگــر ارز دولتی در 
سال ۹۷ تخصیص داده شده که به زعم 
دولتی ها، این پول قــرار بوده مصروِف 
واردات کاالهای اولیه یا واسطه اِی تولید 
شود؛ ســوال اینجاســت که آیا از این 
اعتبار چیزی نصیب تولید ملی شده؛ آیا 

کارخانه داران و تولیدکنندگاِن واقعی 
توانسته اند ارز ارزان بگیرند؟

آیا ارز دولتی به »تولید« رسید؟
اصغر آهنی ها، عضــو هیات مدیره 
کانون عالی کارفرمایان کشور و نماینده 
کارفرمایان در شورای عالی کار، در این 
رابطه می گوید: اینکه چنــد درصد از 
تولیدکنندگان کشور در سال گذشته 
توانســتند ارز دولتی بگیرند، نیازمند 
یک همه پرســی جامع از کارفرمایاِن 
کشور و انجاِم بررسی دقیق است اما ما 
خودمان به عنوان یــک تولیدکننده، 
برای تهیه بخشی از  مواد اولیه تولید که 
باید از خارج از کشور تهیه می شد، طی 
یک پروسه بسیار طوالنی توانستیم ارز 

دولتی بگیریم.
او ادامه می دهد: در شرایط موجود، 
پروســه دریافــت ارز دولتــی برای 
تولیدکنندگان، پیچیده، سخت و زمانبر 
است؛ متاسفانه طی یک سال گذشته، 
برای کارهای بسیار کم اهمیت و بی معنا 
مثل تامین غذای حیوانات خانگی، ارز 
دولتی تخصیص دادنــد که البته نباید 
می دادند؛ تخصیص ارز دولتی باید فقط 
برای مواد اولیه تولید و نیازهای اساسی 
جامعه صورت می گرفت. در شرایطی 
که محدودیت ارزی داریم، استفاده بجا 

از ارز دولتی بسیار اهمیت دارد.
آهنی ها، آمــار دقیقــی از درصد 
موفقیت کارفرمایان کشور در دریافت 
ارز دولتی ندارد اما یقیــن دارد که در 
تخصیص ارز دولتی، اولویت ها درنظر 
گرفته نشده و به کاالهای غیرضروری 

و تجملی، ارز ارزان داده اند.
او به عنوان نماینده کارفرمایان کشور 
ادامه می دهد: ارز دولتی فقط و فقط باید 
به کاالهای مورد نیاز تولید، دستگاه ها 
و ماشین آالت تولید و کاالهای اساسی 
ســبد معاش مردم، اختصاص یابد تا 
بتواند هم زمینه ساز تولید ملی باشد و 
هم به معاش طبقات فرودست کمک 

کند.
او نمودار تخصیــص ارز به تولید در 
سال گذشته را نموداری »سینوسی« و 
با فراز و نشیب های بسیار توصیف کرده و 
ابراز امیدواری می کند که در سال جاری 
در تخصیص ارز دولتی به ثبات و پایداری 
عملکردی برسیم. او اضافه می کند که 
مشکالت کارفرمایان و تولیدکنندگان 
در تهیه مواد اولیه، از طریق تشکل های 
عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی در حال 

پیگیری ست.
چه کسانی نفع بردند؟

سیاست تخصیص ارز دولتی، مانند 
هر سیاســت کالن و فرادستی دیگر، 
با تعریف »جامعه هدف« در دســتور 
کار قرار گرفته است. جامعه هدف این 
سیاسِت اقتصادی، علی القاعده دو گروه 
هســتند: اول، مردم، علی الخصوص 
کارگران و طبقات فرودســت که باید 
بتوانند با تخصیص ارز ارزان به کاالهای 

ضروری، مایحتاج ســفره خود را با نرخ 
دولتی تهیه کنند و دوم، تولیدکنندگان 
و کارفرمایان که ارز دولتی باید آنها را از 

نگرانی تامین مواد اولیه آسوده سازد.
سوال اینجاست که آیا این گروه های 
هدف از سیاست تخصیص ارز دولتی در 
سال ۹۷، منتفع شده اند؟ شقاقی شهری 
در پاسخ به این سوال می گوید: نه مردم 
توانسته اند کاالهای اساسی را به قیمت 
ارزان تهیه کنند و نه ارز دولتی به دست 
اکثریت تولیدکنندگان واقعی رسیده 
اســت؛ لذا جامعه هــدِف فرضی هیچ 
سودی از این سیاســت نبرده است؛ در 
واقع، ذینفعان واقعی این سیاست، 10 
هزار نفری هستند که موفق به دریافت ارز 
دولتی شده اند و در گزارش بانک مرکزی 
اطالعات آنها موجود اســت؛ کسانی 
مانند »مش قربانعلی« که توانسته اند 
به سادگی بسیار، از رانت کالِن ارز دولتی 

بهره مند شوند.
اشاره این کارشــناس اقتصادی به 
قربانعلی فرخزاد است که به تنهایی نیم 
میلیون دالر ارز دولتی دریافت کرده و 
هنوز مشخص نیســت این مبلغ کالن 
که بخش بااهمیتی از سرمایه ی محدوِد 

ملی ست را صرف چه کرده است.
شــقاقی اضافه می کند: به دلیل 
عدم برخــورداری جامعــه هدف و 
منتفع شــدِن خواص ذینفع اســت 
که معتقدم سیاســت تخصیص ارز 
دولتی در سال ۹۷، یکی از بزرگترین 
رانت های اقتصادی دهه های گذشته 
بوده است؛ رانتی که سرمایه های ملی 

را »تاراج« کرده است.
حــال در ایــن شــرایط، وظیفه 
نماینــدگان مجلس این اســت که از 
دولت و نهادهای مالی فرادســتی مثل 
بانک مرکزی بخواهند، اطالعات دقیق، 
پروسه ای و مرحله به مرحله از تخصیص 
ارز دولتی به 10 هزار دریافت کننده را 
ارائه دهند؛ برای اینکه بدانیم ارزِ باارزِش 
دولتی کجا مصرف شــده، تنها شماره 
ملِی دریافت کننده و کد ثبت سفارش 

کافی نیست!

چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟

امتیازویژهبرایقربانعلیها!

شقاقی شهری: یکی 
از کاالهایی که جنجال 
رسانه ای بسیار بر سر 

تخصیص ارز دولتی برای 
واردات آن برپا شد، گوشت 

قرمز بود. ادعا کردند که 
با تزریق ارز دولتی به 

واردات گوشت می خواهند 
»گوشت ارزان« در اختیار 

مردم قرار دهند، اما ریالی از 
قیمت گوشت کاسته نشد 

آهنی ها: متاسفانه طی یک 
سال گذشته، به مواردی 

مثل غذای حیوانات خانگی، 
ارز دولتی تخصیص دادند 

که البته نباید می دادند؛ 
تخصیص ارز دولتی باید 

فقط برای مواد اولیه تولید 
و نیازهای اساسی جامعه 

صورت می گرفت. در 
شرایطی که محدودیت 

ارزی داریم، استفاده بجا 
از ارز دولتی بسیار اهمیت 

دارد

گفت وگو

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی 
از بخش های مهم این برنامه ایجاد اشتغال در 
حوزه مسکن است و عالوه بر ساخت صد هزار 
واحد مســکونی در بافت فرسوده، ساخت ۵0 
هزار مسکن روستایی و ۵0 هزار مسکن شهری 

حمایتی را در دستور کار داریم.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
بازدید از قطعه یک آزادراه تهران - شــمال در 
پاســخ به ایلنا مبنی بر برنامه های دولت برای 
ساماندهی بخش مسکن و تخصیص اعتبارات 
برای اجرای پروژه نوسازی بافت فرسوده گفت: 
در ســال جاری برنامه ساخت 100 هزار واحد 
مسکونی در بافت فرسوده را در دستور کار داریم 
و اعتباراتی برای اجــرای این پروژه تخصیص 

داده شده است.
نوبخت ادامــه داد: به غیــر از طرح اصالح 

ســاختار بودجه طرح دیگری را بــرای رونق 
تولید آماده کرده ایم که در آن هشــت برنامه 
برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شــغلی در نظر 

گرفته شده اند.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: یکی از 
بخش های مهم این برنامه ایجاد اشــتغال در 
حوزه مسکن است و عالوه بر ساخت صد هزار 
واحد مســکونی در بافت فرسوده، ساخت ۵0 
هزار مسکن روستایی و ۵0 هزار مسکن شهری 

حمایتی را در دستور کار داریم.
نوبخت بــا بیــان اینکــه ۲0 درصــد از 
پیش پرداخت هــا بــرای اجرای این هشــت 
برنامه و ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی به تمام 
دستگاه ها پرداخت شده است گفت: سازمان 
برنامه و بودجه در حال حاضر مطالبه گر است و 
باید دستگاه ها گزارش عملکرد بدهند که تا چه 

حد از این برنامه را به اجرا رساندند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: 
اخیــرا موافقت نامه ای بین ســازمان برنامه و 
بودجه و وزارت راه و شهرســازی مبادله شده 
است و مشخص است که دولت باید چه میزان از 
تامین مالی ها را در ساخت واحدهای مسکونی 
بر عهده بگیرد و وزارت راه و شهرســازی چه 

تعداد مسکن تحویل دهد.
وی ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه ۲0 
درصد از اعتبارات مورد نیاز و تکلیف شــده را 
پرداخت کرده است و وزارت راه و شهرسازی باید 
پاسخگو باشد که چه تعداد واحد مسکونی در 
قبال این پیش پرداخت ها در مرحله تولید دارد.
وی همچنین درباره آزمون استخدامی قوه 
قضائیه و وضعیت استخدام های جدید گفت:  
باید قبول کنیم در شرایطی که منابع محدود 

است نمی توانیم همچنان به توسعه تشکیالت 
فکر کنیم و در شــرایط صرفه جویی هزینه ها 

امکان اجرای چنین برنامه هایی نیست.
نوبخت گفت:  به طور قطع قوه قضائیه برای 
توسعه تشکیالت خود استدالل هایی دارد اما 
دولت هم در شرایط سختی قرار گرفته که به 
جز اولویت بندی و سهمیه بندی نمی تواند 

کارها را پیش ببرد.
وی تاکیــد کــرد:  از قــوای محتــرم 
خواهشمندیم در چارچوب اعداد و ارقام 

موجود برنامه ریزی کنند و ما را در مقابل 
عمل انجام شده قرار ندهند.

وی ادامــه داد: نمی خواهیم 
کارها تعطیل شــوند بنابراین 

چــاره ای جــز الویت بندی 
پروژه ها نداریم.

نوبخت در گفت وگو با ایلنا:

ساخت 50 هزار مسکن روستایی را در دستور کار داریم

احتراما؛
سند کمپانی خودرو هیواندای آوانته مدل ۸۸ 

نقره ای متالیک
به شماره پالک ۵۵ -۹1۲ط ۶۸

به شماره شاسی
irje۸۸1v۶۳p10۴۲۳۳ به شناسه
G۴GC۸۲۷0۳۷۳ به شماره موتور

به نام غالمرضا اکبری رومنی فرزند اسداهلل 
مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا دارم به شماره 

تماس0۹0۳۳۷۲۹۳۳0 مراتب را اطالع دهند.

 ir ۸۷۳۳110۴۲۳۳

آگهی


