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 هشدار به خریداران تلفن همراه 
از دستفروشان

رئیــس اتحادیــه 
فرشندگان تلفن همراه 
گفــت: گوشــی های 
عرضه شــده توســط 
دستفروشــان تقلبی 
یا ســرقتی بــوده که 

خسارت خریداران این تلفن ها جبران ناپذیر است.
به گزارش تسنیم، مهدی محبی با اشاره به اینکه 
تلفن ها همراه که توسط دستفروشان عرضه میشود 
فاقد مالکیت بوده و قابل استفاده نیست افزود: افرادی 
که این تلفن های فاقد مالکیت که سرقتی هستند را 

خریداری می کنند جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه دستفروشان تلفن همراه با عرضه 
گوشی های ارزانتر )نسبت به واحد های صنفی دارای 
مجوز( مردم را گــول می زنند گفت:این تلفن ها به 
دلیل تقلبی بودن، ریجستری نمی شوند و پس از 

یک ماه استفاده خاموش خواهند شد.
رئیــس اتحادیه فرشــندگان تلفــن همراه و 
دســتگاه های مخابراتی ادامه داد: خریداران تلفن 
همراه حتما باید انتقال مالکیت را از طریق سامانه 
همتا انجام داده و سپس از انتقال مالکیت پول آن 
را واریز کنند. محبی بــا تاکید بر اینکه مردم حتما 
تلفن های خود را از واحد های صنفی دارای مجوز 
خریداری کننــد گفت: درحال حاضر شــکایات 
مردمی به دلیل غیر قابل استفاده بودن این گوشی ها 
در اتحادیه زیاد شده است که تنها راه کاهش آن خرید 
نکردن مردم از دستفروشان است، زیرا این شکایات 

قابل بررسی نیست.
    

واکنش سازمان برنامه به افزایش 
حقوق کارکنان صدا و سیما

ن  ما ز ســا مهر- 
برنامــه و بودجه اعالم 
کرد: افزایــش حقوق 
و مزایــای کارمنــدان 
ســازمان صدا و سیما، 
پس از تایید در شورای 

حقوق و دستمزد مجاز است.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پیگیری ها 
درباره محل تأمین اعتبار برای افزایش ۳۰ درصدی 
حقوق کارکنان سازمان صدا و سیما )عالوه بر رشد 
سنواتی اعمال شده سالجاری( اعالم کرد: بودجه 
این افزایــش، از محل اعتبــارات قابل تخصیص 
بودجه عمومی کل کشور به سازمان صداوسیما و 
درآمدهای آن ســازمان قابل تأمین بوده و هرگونه 
ایجاد تعهد مازاد بــر موارد یاد شــده، مورد تأیید 

سازمان برنامه و بودجه نیست.
در توضیح ســازمان برنامه و بودجه آمده است: 
هرگونه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی، 
براساس قوانین بودجه سنواتی و ســایر قوانین و 
مقررات انجام می شود. تأمین بار مالی مکاتبه اخیر 
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
نیز از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی 
کل کشور به ســازمان صدا و ســیما و درآمدهای 
آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد 
مازاد بر موارد یاد شــده، مورد تأیید سازمان برنامه 

و بودجه نیست.
    

فروش پوشاک صفر شد
ایلنــا - رئیــس 
اتحادیه تولید کنندگان 
و فروشندگان پوشاک 
مطــرح کــرد: فروش 
پوشاک نسبت به سال 
گذشــته تقریبا صفر 
اســت، زیرا بازار در مدت مشابه سال گذشته رونق 
و تولید ایرانی نیز ســرپا بود که متاسفانه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به تولیدکنندگان 

پوشاک وارده شده است.
ابوالقاسم آقاحسین شیرازی در مورد وضعیت 
بازار پوشــاک گفت: گرانی پوشاک نسبت به سایر 
کاال های دیگر آنچنان چشم گیر نیست. زیرا پوشاک 
به اندازه کافی تولید شده و اکنون در بیشتر انبار ها 
کاالهای دپو شده از شــب عید سال گذشته وجود 

دارد که متاسفانه تقاضا برای آن نیست.
وی ادامه داد: به دلیل اینکــه این اجناس قبال 
دوخته شده اکنون قیمت مناسبی دارد و افزایش 
قیمت ارز بر روی قیمت  آنها تاثیر گذار نبوده است. 
اما اقالمی که پس از عید تولید شده به دلیل کمبود، 
عدم دسترســی به مواد اولیه و افزایش قیمت مواد 
اولیه، نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش 

قیمت تمام شده را دارند.
شیرازی اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که 
کاالی ایرانی نسبت به کاالی مشابه خارجی ارزان تر 
فروخته می شود و نســبت به کاال و صنایع دیگر با 

قیمت نازل تری به بازار عرضه می شود. 

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 از فردوسی تا بغداد، از سبزه میدان 
تا هرات؛ حاال آوازه بازار ارز ایران و نرخ 
برابری ریال در برابر دالر در همه جهان 

پیچیده است. 
 منابع ایران در بسیاری از کشورهای 
دوست و همسایه  کشورهایی که زمانی 
شرکای اصلی تجاری ایران بودند بلوکه 
شده است، کره جنوبی، ترکیه، عمان و 

البته عراق و ... 
 حاال برای دومین بــار در چهار ماه 
اخیر همتی راهی بغداد شــده اســت 
تا درباره این ماجرا با طــرف عراقی به 
گفتگو بنشیند و بحران بانکی ایران را با 

مساعدت طرف عراقی حل کند.   
 پیش تر در پایــان خردادماه وقتی 
همتی راهی عراق شــد و عکس های 
دو نفره و چند نفره از این سفر با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی ایران منتشر 
شــد؛ نرخ دالر در محــدود 2۰ هزار 
تومان بود، حــاال اما در دهــه پایانی 
مهرماه نرخ دالر به محــدوده ۳۰  هزار 
تومان رسیده اســت. بازخوانی آنچه 
همتی در سفر پیشین اعالم کرد: »سال 
گذشــته توافقنامه خوبی درخصوص 

نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات 
گاز و برق به عراق، امضا کردیم، اما بخاطر 
برخی مشکالت، تفاهم نامه به طور کامل 
عملیاتی نشــده بود«. وی تاکید کرده 
بود درخصوص نحوه اجرای تفاهم نامه 
و اســتفاده از منابع بانک مرکزی برای 
خرید کاالهای اساسی و دارو به نتایج 
خوبی رسیدیم که انشااهلل از هفته آینده 

مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد.
به گفته همتی ارزش صادرات گاز 
و برق ایران به عراق، ســاالنه چندین 
میلیارد دالر است. به عالوه، میلیاردها 
دالر از منابع بانــک مرکزی نیز در این 
کشور است که در مورد نحوه استفاده 
از آن بر اساس تفاهمنامه سال گذشته 

توافق حاصل شده است.
الکاظمی، نخســت وزیر عراق نیر 
در سفر پیشین همتی وعده داده بود: 
»درخصوص حل مشکالت انتقال پول 
به شیوه تامین مواد غذایی و کاالهای 
اساسی با شــما هم توافق کامل داریم 
و همکاری الزم را بــه عمل می آوریم. 
عالوه براین تجار عراقی نیز عالقمند به 
همکاری هستند و شخصاً دستور داده ام 
مشکالت مرتبط با پرداخت ایران حل 
شــود.«  در فاصله ای چهار ماهه از این 

تاریــخ دومین ســفر در حالی صورت 
گرفته که هنوز گزارشــی از وضعیت 
اجرایی شدن تفاهم نامه ها و توافق های 
حاصله ارائه نشده است، آیا طرف عراقی 
به تعهدات خود در این خصوص عمل 

کرده است؟
 سفر همتی در حالی صورت می گیرد 
که رئیس کل بانک مرکزی عراق در این 
فاصله تغییر کرده است. در سفر پیشین، 
»علی محسن اســماعیل الحالق« بر 
صندلی بانک مرکزی عراق تکیه زده بود 
و حاال »مصطفی غالب مخیف« تاکید 
دارد که امیدوار است تفاهم نامه های دو 

کشور رنگ اجرا به خود بگیرد. 
 بازار ارز در چه وضعیتی است؟

قیمــت ارز در بــازار ایــران روز 
یکشــنبه از ۳1 هزار تومان عبور کرد، 
این اتفاق سبب شــد بانک مرکزی با 
صدور اطالعیــه ای از تزریق روزانه 5۰ 
میلیون دالر به بازار خبر دهد. درست 
در بحبوحه توقف خرید و فروش طال و 
سکه و ارز در بازار به استناد نوسان شدید 
قیمت ها بود که زمزمه استعفای همتی، 
رئیــس کل بانک مرکزی در بــازار ارز 
پیچید. این خبر به سرعت تکذیب شد و 
بازار در حالی به فعالیت خود پایان داد که 

انتظار می رفت عرضه ارز از یک سو و سفر 
مهم همتی به کشور همسایه از سوی 

دیگر شرایط را دستخوش تغییر کند. 
در اولین ســاعات دیروز بازگشایی 
بازار ارز با کاهــش قیمت ها همراه بود 
و درنهایت پس از چنــد مرحله تغییر 
قیمت دالر در صرافی  های بانکی روی 
قیمت ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان ایستاد.نه 
فقط معامله گران که کارشناسان نیز در 
انتظار اخبار سفر همتی بودند تا اینکه 
در ساعات پایانی فعالیت بازار، سیگنال 
مثبت از سوی همتی ارائه شد. باید توجه 
داشت بازار همچنان به دیده تردید به 
این سیگنال ها می نگرد چرا که در یک 
سال اخیر مقامات ایران و عراق چندین 
بار بر ســر منابع بلوکه شــده رایزنی 
کرده اند اما بازار ارز ایران در هر دوره با 

رشد فزاینده قیمت مواجه شده است. 
 همتی اما این بار در گزارشی که در 
خصوص دستاوردهای سفرش منتشر 
کرده نیز زبان دیپلماتیک را برگزیده و 
به کلی گویی در این حوزه بسنده کرده 
است  خصوصا که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند این دست کلی گویی ها برای 
کشوری که در تحریم حداکثری فاقد 
وضعیت عادی اســت، طبیعی جلوه 

می کند و ضروری است جزئیات توافق ها 
برای عدم اطالع کسانی که تحریم همه 
جانبه ایران را در دستور کار دارند اعالم 
نشود. این مهم البته می تواند واکنش 
بازارها به اخبار رسمی را نیز تقلیل دهد. 
 همتی در توضیح دســتاوردهای 
ســفرش و با اشــاره به مثبــت بودن 
رایزنی ها با مقامات عراقی گفت: ایران 
با بانک مرکزی و بانــک تجارت عراق 
بر ســر آزاد کردن منابع مالی کشور به 

توافق رسید.
وی دربــاره نتایــج مذاکراتش با 
مقامات عراقی افزود که جلسه مشترک 
سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک 
تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد 
کردن منابع مالی ایران با هدف خرید 
کاالهای اساسی برای کشور شده است.

وی جلســه مشــترک خــود را با 
»مصطفی غالب مخیف« رئیس بانک 
مرکزی و »ســالم جــواد عبدالهادی 
چلبی« رئیس بانک تجــارت عراق را 
در این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: 
در این جلســه در باره تبادالت تجاری 

گفت وگوی مفصلی صورت گرفت.
همتی خاطرنشــان ســاخت که 
جمهوری اســالمی ایــران در نتیجه 
صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی 

چشمگیری در بانک های عراق دارد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران تاکید کرد که نخست 
وزیر عــراق از حصول ایــن توافق ابراز 

خرسندی و استقبال کرده است.
وی افــزود کــه در دیــداری که 
متعاقب جلسه سه جانبه، با »مصطفی 
الکاظمی« داشته نخست وزیر عراق، 
قول داده اســت که به طــور هفتگی 
روند انجام این توافق را میان دو کشور 

پیگیری کند.
 پای اف ای تی اف در میان است؟

ایران حاال در لیست ســیاه اف ای 
تی اف قرار دارد. کارشناســان پیش تر 
هشدار داده بودند که قرارگیری ایران در 
این فهرست می تواند مراودات اقتصادی 
ایران با تمامی بانک ها حتی بانک های 
کشورهای دوست و همسو را تحت تاثیر 

قرار دهد.
 پــدرام ســلطانی، نایــب رئیس 
پیشــین اتاق بازرگانی تهران تاکید 
کرده اســت حتی بانک های روسی با 
ایران کار نمی کنند و شــریعتی دیگر 

عضو اتاق در توئیتی بســیار خبرساز 
اعالم کرد به دلیل مشکالت ناشی از 
عدم پیوســتن به اف ای تی اف ایران 
قادر نیست نســبت به واردات دارو و 
خصوصا واکسن آنفلوآنزا اقدام کند.   
در عین حال باید توجه داشت که فربد 
زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز به 
»توسعه ایرانی« می گوید: نپیوستن به 
اف ای تی اف همه صنایع را دستخوش 
بحران می کند چرا که اگر کشــوری 
با مشــکل بانکی روبرو باشد صنایع و 
بازار غیرتحریمی آن نظیر دارو نیز با 

مشکل مواجه می شود. 
 فروزان  فرد، رئیس کمیســیون 
حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق 
بازرگانی تهران در گفتگویی با ایرنا با 
تایید این اتفاقات درصورت نپیوستن 
به اف ای تی اف؛ با اشــاره به رشــد 
افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار 
کرد: به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث 
کند شدن جابجایی ارزهای حاصل 
از فعالیت هــای اقتصادی گذشــته 
شده اســت؛ ارزهایی که به موجب 
صادرات، در کشــورهایی همچون 
چین و کره جنوبی نزد بانک ها باقی 
مانده انــد و جابه جایی آن ها نیازمند 
فعال شدن ظرفیت های بانکی است. 
 FATF بارها گفته ایم کــه پذیرش
نه به عنوان راهــکار بلندمدت برای 
جلوگیری از مشــکالت ارزی، بلکه 
به عنوان نســخه کوتاه مــدت برای 
گذار از دوران تحریم است. چنانچه 
اگر این الیحه پذیرش می شــد، چه 
 بســا این میزان  از محدودیت ارزی 

را تجربه نمی کردیم.
 شاید بهتر باشد همتی این بار روشن 
و شفاف پاسخ دهد که آیا این بحران بازار 
ارز ایران را در مضیقه قرار داده اســت 
یا منظور رئیس جمهوری از محاصره 
اقتصادی همه جانبه چیزی جز تحریم 

و لیست سیاه اف ای تی اف است. 

سفر دوباره همتی به عراق کارساز است؟

جستجوی کلید آرامش فردوسی در بغداد
همتی : مصطفی الکاظمی، 

نخست وزیر عراق، قول 
داده است که به طور هفتگی 

روند توافق میان دو کشور 
برای آزاد کردن منابع مالی 

ایران را پیگیری کند

دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: کاال از زمان تامین ارز 
حداکثر ظرف ۳ ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این 
صورت از ابزارهای قانونی برای تبدیل ارز به کاال استفاده 

خواهیم کرد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، محمدرضا کالمی در 
حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون به پنج قلم کاالی اساســی شــامل روغن خام، 
دانه های روغنی، کنجاله جو و ذرت به میزان ۳ میلیارد و 
۶۸۰ میلیون دالر ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی تخصیص داده 
شده است و همچنین به میزان ۳ میلیارد و 1۳5 میلیون 
دالر نیز ارز مورد نیاز واردات این اقالم تأمین شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: تأمین ارز به معنای آن 

است که واردکننده ارز خود را دریافت و به ازای آن ریال 
پرداخت کرده است.

وی با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه ستاد تنظیم 
بازار در مورد کاهش مهلــت واردات کاال گفت: در این 
جلسه فرصت سه ماهه برای واردات کاال مصوب شد. بر 
این اســاس که از زمان تأمین ارز واردکنندگان حداکثر 
ظرف ســه ماه باید کاال را به کشــور وارد و از گمرکات 
ترخیص کنند و این مصوبه مشمول ثبت سفارش هایی 

است که از امروز به بعد انجام می شود.
کالمی اظهار داشــت: بنابراین واردکنندگان که از 
امروز ثبت سفارش واردات کاال را انجام می دهند، دیگر 
از فرصت ۶ ماهه یا یک ساله برای واردات کاال برخوردار 

نیســتند و حداکثر مهلت آنها از زمان تأمین ارز سه ماه 
است.

دبیــر ســتاد تنظیم بــازار گفــت: در مــورد ثبت 
سفارش هایی که در گذشته انجام شده و مهلت واردات 
آنها ۶ ماه بوده است مقرر شــد که اگر تأخیر زمانی بین 
تاریخ تأمیــن ارز و تاریخ ترخیص کاال ناشــی از قصور 
واردکننده نباشــد، واردکننده یا بازرگان این موضوع 

را باید به مــا منعکس کند تا پیگیــری الزم در مورد آن 
انجام شود و مشکالت در فرایند انتقال و صدور سوئیفت 

بررسی شود.
وی افزود: اما اگر ارز تأمین و ســوئیفت صادر شــده 
باشــد، و واردکننده رفع تعهد ارزی انجام نداده باشد به 
این مفهوم اســت که ارز دریافتی در جای دیگر و صرف 
کار دیگر شده اســت، بنابراین از آنجا که باید منابع ارز 
کشــور تبدیل به کاالهای موردنیاز مردم شــود، امروز 
مصوب شد که بررسی را بانک مرکزی انجام و در صورتی 
که تأخیری در واردات کاال انجام شده باشد، فهرست را 
در اختیار وزارت جهاد یا وزارت بهداشت قرار دهد و لذا 
اگر تشخیص داده شود که قصور در واردات کاال از سوی 
واردکننده بوده است و ارز منتقل شده اما کاال وارد نشده، 
از ابزارهای در اختیار برای اعمــال قانون و تبدیل ارز به 

کاال استفاده خواهیم کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار:

مهلت واردات کاال پس از تامین ارز نصف شد

خبر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با بیان این کــه ۷.۷ میلیون خانــوار ایرانی 
اجاره نشین هستند، گفت: دولت بخش تولید 

مسکن را رها کرده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«،  حمیدرضا 
حاجی بابایــی در باره علت طوالنی شــدن 
اجرای طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، 
اظهار کرد: همیشه در اینگونه موارد نخستین 
موضوعی که طرح می شــود برخورد جدی 
اســت، اما باید توجه داشــت کــه هر گونه 

سیاستگذاری که لطمه به روند خانه سازی 
بزند، مضر است و در طراحی و اجرای قوانین 

باید به این امر دقت کرد.
وی با بیان اینکه وام مســکن قطعا برای 
خانه دار شدن کافی نیســت، افزود: دولت 
مبالغ زیادی را برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا و آثار آن اختصاص داد و اکنون 2۰ هزار 
میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامــه داد: اگــر قــرار باشــد این 

مبلغ را با همیــن روند پرداخــت کنند، به 
۷۰۰ هــزار نفــر وام پرداخت می شــود در 
حالیکه در کشــور  ۷ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
 مســتاجر داریم کــه 2 میلیون نفــر از آنها 

در اولویت هستند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که برای پرداخت 
وام ودیعه مسکن به این 2 میلیون نفر ۶۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه نیاز است، تصریح کرد: 
اگر رقم وام ها دو برابر شود دولت به 12۰ هزار 

میلیارد تومان بودجه برای این 2 میلیون نفر 
نیاز دارد که رقم بسیار باالیی است.

حاجــی بابایی گفــت: بانک بایــد برای 
پرداخــت وام اراده داشــته باشــد و وقتی 
مسئولیتی بر عهده کسی گذاشته می شود 

باید منابع آن نیز تامین شود.
وی بــا بیان »اگــر بتوانیم ســاالنه یک 
میلیون مسکن بسازیم بسیاری از مشکالت 
حل می شود«، افزود: اگر طی ۷ سال اخیر ه 
رسال یک میلیون واحد مسکونی در کشور 
ساخته و تحویل می شد، امروز گرانی، تورم، 
کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و... 

را نداشتیم.
وی تاکید کرد: حرف هایی که می زنم هیچ 

شائبه سیاســی ندارد و مباحث کارشناسی 
است. ما هیچ چاره ای نداریم جز این که بخش 
تولید مسکن را فعال کنیم. این خواسته مردم 

ایران است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

۷.۷ میلیون خانوار ایرانی اجاره نشین هستند


