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ساکنان پایتخت در مرحله جدید 
مسکن ملی ثبت نام نکنند

توســعه ایرانی-  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان تهران گفت: ساکنان تهران در این مرحله از 
طرح مسکن ملی ثبت نام نکنند زیرا ظرفیت خالی 
فقط برای بومیان شهرهای رباط کریم و چهار شهر 
اطراف تهران فراهم است. »خلیل  محبت خواه« در 
خصوص آخرین وضعیت ثبت نام مجدد متقاضیان 
استان تهران در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن، 
اظهار داشــت:  اکنون ۲۲ هزار نفر در طرح مسکن 
ملی در استان تهران برای تک ظرفیت ایجاد شده در 
نصیرشهر از شهرهای رباط کریم ثبت نام کرده اند، 
در حالی که ظرفیت برای ثبت نام در این شهر ۸۰۰ 
نفر است. وی افزود: در این زمینه اطالع رسانی های 
الزم انجام گرفته و ساکنان تهران نباید در این مرحله 
ثبت نام می کردند چرا که در مرحله پاالیش حذف 
خواهند شد. به همین خاطر تنها بومیان ۵ شهر رباط 
کریم، نصیرشهر، نســیم شهر، صالحیه و گلستان 

می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.
    

توزیع گسترده تخم مرغ با قیمت 
مصوب در تهران آغاز شد

توسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور گفت: طبق ابالغ روز گذشته وزیر 
جهاد کشاورزی، از امروز )دوشنبه( توزیع گسترده 
هر شــانه تخم مرغ ۳۰ تایی با نرخ مصوب ۳۳ هزار 
تومان در سطح شهر تهران آغاز می شود. »محمدرضا 
طالیی« افزود: در آبان ماه افزایش قیمتی را در زمینه 
تخم مرغ شــاهد بودیم که به دســتور وزیر جهاد 
کشاورزی، توزیع گســترده آن را در تمام شهرها 
انجام دادیم. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور اظهارداشت: از ۲۰ روز گذشته نیز بر اساس 
وظیفه ای که وزارت جهاد کشاورزی برای ما تعیین 
کرد، باراندازی را در حکیمیــه تهرانپارس در نظر 
گرفتیم و تخم مرغ در آنجا توزیع می  شود. وی افزود: 
در حال حاضر در سازمان میادین و فروشگاه هایی که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما معرفی می کند، 
تخم مرغ را با قیمت مصوب توزیع می  شود. طالیی 
تصریح کرد: طبــق ابالغ روز گذشــته وزیر جهاد 
کشــاورزی، از امروز توزیع تخم مرغ در سطح شهر 
تهران باقیمت مصوب انجام می شود تا به راحتی در 

دسترس عموم قرار گیرد.
    

بلیت هواپیما فعال گران نمی شود

ایرنا-  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار است که 
یکی از مهمترین دالیل آن جلوگیری از زمین گیر 

شدن هواپیماها است، اما فعال افزایش نرخ نداریم.
مقصود اســعدی ســامانی در حاشیه نشست 
خبری که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد در پاسخ به 
ایرنا درباره نرخ بلیت هواپیما افزود: نرخ واقعی بلیت 
بیش از رقم های اعالم شده اســت و افزایش نرخ را 
در دستور کار داریم اما فعال با همان نرخنامه پاییز 

امسال، بلیت فروشی انجام می شود.
وی ادامه داد: اکنــون ١۵۸ هواپیمای فعال در 
ناوگان داریم که اگر شــرایط تامین قطعه و خرید 
قطعات و موتور هواپیما از خارج تامین نشود احتمال 

زمینگیری هواپیماهای فعال وجود دارد.
به گفته سامانی بخش زیادی از قطعات هواپیما به 
عنوان قطعاتی است که زمان مشخص برای تعویض 
دارند و اگر در زمان مناسب خرید نشوند به ایمنی 
پرواز صدمه می زند. سامانی از عوارضی که شرکت 
های هواپیمایی مجبور هستند به شهرداری بدهند 
نیز گالیه کرد و گفت:بــرای تعارض قانونی در اخذ 
عوارض شهرداری ها به دیوان عدالت اداری شکایت 
کرده ایم. قانون عوارض شــهرداری از محل فروش 

بلیت هواپیما باید حذف شود.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

فقط یــک هفتــه پــس از اعالم 
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
درباره حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، اسحاق 
جهانگیری، معاون او رئیس جمهوری  
در  »جشن روز ملی صادرات« از رازهای 
مگوی این ارز ســخن به میــان آورد و  
تاکید کرد که »نه تنها دولت که سران 
قوا هیچ مبنایی برای حذف ارز 4۲۰۰ 
ندارند.«  دوشــنبه هفته پیش بود که 
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ١4۰۰ گفت: »با مصوبه 
این کمیسیون در مورد حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی از محاسبات بودجه، جلو ارز رانتی 
گرفته می شود. دولت در الیحه بودجه 
١4۰۰، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده 
بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم 
و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵۰۰ 
تومان انجام دادیم. در واقع محاسبات 
بخش درآمدی بودجه با ارز تک نرخی 

انجام شده است.« 

حــذف ارز 4۲۰۰ تومانی یا همان 
ارز جهانگیــری امــا به انــدازه اعالم 
موجودیتش خبرساز شد. اعتراض های 
مکرر نســبت به این تصمیم و استناد 
به افزایــش احتمال گرانی از ســوی 
رئیــس کل بانک مرکــزی، نوبخت و 
دیگر مسئوالن، حساســیت ماجرا را 

افزون کرد.
زارع امــا در دفــاع از تصمیمی که 
کمیســیون تلفیق بودجه اخذ کرده 
بود گفته بود: »ما معتقدیم ارز 4۲۰۰ 
تومانی ارز رانتی بوده کــه نفعی برای 
مردم ندارد، لذا آن را از محاسبات بخش 
درآمدی بودجه حذف کردیم و این امر به 
شفاف سازی در حوزه درآمدهای دولت 

کمک می کند.«
ورود كارشناسانه 

فــردای اظهارنظــر پرحاشــیه 
مجلســی ها، مژگان خانلو، سخنگوی 
ستاد بودجه ١4۰۰ و رئیس امور پایش 
تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان 
برنامه و بودجه در مورد این حاشــیه ها 

صحبت کرد. 
وی با اشــاره به روند تعیین نرخ ارز 
در الیحه بودجه گفت:» اساســا الیحه 
بودجه تعیین کننده نرخ ارز بازار نیست و 
نرخ بازار برآیند سیاست های پولی بانک 
مرکزی و مهم تــر از همه برآیند میزان 
عرضه و تقاضای ارز در بازار اســت. نرخ 
ارزی که در الیحه بودجه قرار می گیرد 
مبنای محاســباتی درآمد ارزی دولت 
اســت، بر این اســاس در زمان تنظیم 
الیحه بودجــه ١4۰۰ دولت از رئیس 
کل بانک مرکــزی درمورد پیش بینی 

نرخ ارز برای تسعیر درآمد ارزی دولت 
استعالم گرفت و ایشان نرخ١١ هزار و 
۵۰۰ تومان را اعالم کردند که در نهایت 
نرخ محاسباتی دولت در الیحه بودجه 
قرار گرفت. نرخ ١١ هزار ۵۰۰ تومان نه 
نرخ بازار است نه نرخ  سامانه ارزی، بلکه 
نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین 
ارز 4۲۰۰ تومان و ١٧ هزار و ۵۰۰ تومان 
متناسب با میزان مصارف ارزی دولت 
اســت به این معنی که بانک مرکزی 
درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر 
و در اختیار آن قرار می دهد که کمترین 
آثار را روی پایه پولــی، بازار و انتظارات 

تورمی جامعه داشته باشد.« 
همتــی رئیس کل بانــک مرکزی 
نیز در واکنش به تصمیم مجلســی ها 
اعــالم کرد که» بــا توجه به شــرایط 
موجود رســمیت دادن به نرخ تسعیر 
١٧ هزار و ۵۰۰ تومان را به صالح اقتصاد 

نمی داند.«
 دولتی ها که قصد نداشــتند زیر بار 
حرف و تصمیم کمیسیون بروند سریعا 
از طریق علی ربیعی، سخنگوی دولت 
هم واکنش دادنــد و گفتند:»موضوع 
نــرخ ارز در بودجه از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است و همین لحاظ ساعات 
زیادی در دولت نرخ تسعیر درآمد ارزی 
با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی 
صورت گرفت. بنابراین ممکن است در 
ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از 
صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس 
تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن 
در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت.« 

بازی با توپ ارز
ســه روز بعد از تصمیم کمیسیون 
تلفیق و مخالف دولتی ها، الیاس نادران، 
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
١4۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون 
در مورد اصالح نرخ ارز و تک نرخی شدن 
آن گفت که منافع ناشی از اصالح نرخ ارز 
به جیب مردم خواهد رفت. هیچ سالی 
نرخ ارزی برای کشــور تعیین نشده و 
برخالف آنچه گفته می شود همیشه نرخ 

ارز محاسباتی در بودجه وجود داشته که 
وقتی به نرخ ارز واقعی کف بازار یا حتی 
بانک مرکزی مراجعه می کنید شکاف 
قابل مالحظه ای می بینید. از آنچه در 
مجلس انجام شد دفاع می کنیم و از ایده 
مجلس در مورد دغدغه های موجود در 
خصوص دارو، کاالهای اساسی و نحوه ی 
توزیع یارانه ها در آینده نزدیک رونمایی 
خواهیم کرد این کار هم به دلیل نگرانی 

از شیطنت و حاشیه سازی هاست.
وی با انتقــاد از دوگانگی مدیریت 
اجرایی کشور افزود:»مسئولین اجرایی 
عالی دولت در ســطح وزرا و معاونین 
رئیس جمهور از ما درخواســت و حتی 
بعضــا التماس می کننــد که تصمیم 
شــجاعانه در مورد نــرخ ارز بگیرید تا 
رانت خواری از بین بــرود و به حداقل 
برسد و منافع یکسان سازی نرخ ارز به 
جیب مردم برود. البتــه من به مواضع 
رســمی مدیران کاری ندارم اگر دولت 
مدیران را در این ســطح امنیتی اداره 
نمی کرد، آنها نیز امروز پشتیبان مجلس 

شورای اسالمی می شدند.« 
چطور ارز 4200 متولد شد 

 اظهارات مجلســی ها و دفاع شان 
از تصمیم کمیسیون تلفیق کار را به 
جایی رساند که اســحاق جهانگیری 
که به واکنش های خــاص در دولت 
شهره است در  آخرین جشن روز ملی 
صادرات در دولت دوازدهم؛  نقبی به 
شرایط سخت بعد از تحریم های سال 
9٧ زد و درباره تولد ارز 4۲۰۰ تومانی 
توضیحاتــی داد و گفت:»با شــروع 
جنگ اقتصادی و با شــوک اولیه ای 
که در اردیبهشــت ســال 9٧ اتفاق 
افتــاد، مهم تریــن کار بانک مرکزی 
برای دخالت در بــازار، تزریق دالر در 
بازار بود. در سال های قبل روزانه ١۵۰ 
میلیون دالر توسط  بانک مرکزی در 
بازار عرضه می شد اما موجودی ما در 
فروردین 9٧ به قــدری بود که حتی 
االن هم می ترسم عددش را اعالم کنم. 
بنابراین تصمیم دولت این بود که ارز 
4۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد 
کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد 
که در مرداد ماه همان سال نرخ این ارز 
به 4,۶۰۰ تومان رسید اما در مرداد ماه 
همان سال جلساتی که میان سران قوا 
برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی 

هم صحبت کرد و مقرر شــد  با توجه 
به شرایط کشــور ارز 4۲۰۰ تومانی 

ابقا شود.« 
وی به لقب ارز جهانگیری اشاره کرد 
و گفت:»برخی از دوســتان طوری در 
مورد نرخ ۳ گانه ارز صحبت می کنند که 
انگار برای اولین بار در جمهوری اسالمی 
این اتفاق افتاده اســت.از زمان نخست 
وزیری آقای موسوی نرخ ارز چندگانه 
بود و این اتفاق در دولــت ما نیفتاد.در 
شهریور ماه ســال 9۲ که کار را شروع 
کردیم، اولین کار ما این شــد که نرخ 
١۲۲4 تومانی زمان آقای احمدی نژاد 
را حذف کنیــم و ارز را ۲ نرخ کردیم اما 
تفاوت نرخ این دو ارز کمتر از ١۰ درصد 
بود. حال یک دفعه می گویند که فالنی 
این کار را کرده است. این در حالی است 
که مواضع ما همواره مشخص بوده است.
در همین سال9۸ میزان تخصیص ارز 
4۲۰۰ تومانی١۵میلیارد دالر بود چه 
کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به۸ 
میلیارد دالر تقلیل یابد؟ ما فکر می کنیم 
که باید شرایط کشور را در نظر گرفته و 
متناسب با مردم تصمیم بگیریم. ما باید 
فدای مردم شویم. نباید شرایط به مردم 
سخت شود که معلوم شود ما قهرمانیم. 
ما زمانی قهرمان هستیم که زندگی مردم 

ایران از هم نپاشد و خوش باشد.«
 ارز 4200 تومانی می ماند 

 حاال با ســخنان جهانگیری درباره 
تصمیم به ابقــای ارز 4۲۰۰ تومانی در 
جلسه سران ســه قوه به نظر می رسد 
مصوبات ارزی کمیسیون تلفیق مورد 
بازنگری قرار گیرد. این چنین است که 
بار دیگر اقتصاد برای تعیین تکلیف نرخ 

ارز در فاز انتظار قرار خواهد گرفت. 

 معاون اول رئیس جمهور آب پاكی را روی دست مجلس ریخت  

ارز جهانگیری ماندگار شد

اسحاق جهانگیری: برخی 
دوستان طوری در مورد 
نرخ سه گانه ارز در دولت 

دوازدهم صحبت می كنند 
كه انگار برای اولین بار در 

جمهوری اسالمی این اتفاق 
افتاده است

حاال با سخنان جهانگیری 
درباره تصمیم به ابقای ارز 

4200 تومانی در جلسه 
سران سه قوه، به نظر 

می رسد مصوبات ارزی 
كمیسیون تلفیق مورد 
بازنگری قرار گیرد. این 
چنین است كه بار دیگر 

اقتصاد برای تعیین تکلیف 
نرخ ارز در فاز انتظار قرار 

خواهد گرفت

پــس از آنکه ١۸ خردادماه امســال فرصت 
فعالیت پنج ساله صندوق پس انداز مسکن یکم 
رسید، از حدود یک ماه قبل و بنا به گفته برخی 
متقاضیان، ثبت نام جدید انجام نمی شــود و 
البته در این خصوص اطالع رسانی گسترده ای 
صورت نگرفته است؛ به نظر می رسد با توجه به 
رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت پوشش دهی 
وام خانه اولیها به ۶ متر بر اساس میانگین قیمت 
شهر تهران، ادامه پرداخت این تسهیالت فایده 

چندانی هم نداشت. 
به گزارش ایسنا، صندوق پس انداز مسکن 
یکم به عنوان یکی از راه حــل های دولتهای 
یازدهم و دوازدهم برای خانه دار شدن مردم به 

پایان کار خود رسید. تسهیالت تا سقف ١۶۰ 
میلیون تومانی پرداختی از محل این صندوق 
کــه ١۸ خردادماه ١۳94 راه اندازی شــد، تا 
اوایل ســال ١۳9۶ حــدود ۶۰ درصد قیمت 
یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشــش می 
داد. اما حاال اثرگذاری خود را از دست داده تا 
جایی که این میزان به حدود 9 درصد رسیده 
اســت. در واقع با توجه به میانگین قیمت هر 
خانه در تهران یعنــی ۲۶.9 میلیون تومان، 
هم اکنون با وام ١۶۰ میلیــون تومانی با نرخ 
ســود ۸ درصد زوجین می توان در پایتخت 
حدود ۶ متر مسکن خریداری کرد. البته این 
تسهیالت از خرداد ماه امسال منقضی شده و 

بانک مرکزی تصمیمی بــرای ادامه حیات و 
احیای آن نگرفت.

در روزهای اخیر نیز برخی متقاضیان دریافت 
تســهیالت اعالم کردند که بانک مسکن، ثبت 
نام جدید ســپرده گذاری در صندوق پس انداز 
مســکن یکم را متوقف کرده و ایــن در حالی 
اســت که در این زمینه اطالع رسانی چندانی 
صورت نگرفتــه بــود. البته با توجــه به تعهد 
بانک، پرداخت تســهیالت به متقاضیانی که 

 قبال نام نویســی کرده اند انجام خواهد شــد.
با توجه به افزایش قیمت مســکن که از اواخر 
ســال ١۳9۶ کلید خورد، وام خانــه اولی ها 
اثرگذاری خود را به تدریج از دســت داد و به 
همین دلیل منابع صندوق پس انداز مسکن 
یکم هر ساله افت کرده است. طبق آمار، منابع 
این صندوق در مرداد سال ١۳9۶ بالغ بر 9۲4۰ 
میلیارد تومان بوده که در اســفند ١۳9٧ به 
۸۳١۰ میلیارد تومان، اسفند ١۳9۸ به ۶٧4۰ 
میلیارد تومان و شهریورماه ١۳99 به ۵4٧۰ 

میلیارد تومان رسیده است.
صندوق پس انداز مســکن یکم با استفاده 
از ســپرده های متقاضیان و بازگشت اقساط 
تســهیالت مســکن مهر، با این هــدف که 
متقاضیــان خانه اولی با ســپرده گذاری 4۰ 

میلیون تومانی و دوره انتظار یک ساله بتوانند 
۸۰ میلیون تومان به عالوه سپرده خود با نرخ 
سود ١4 درصد دریافت کنند راه اندازی شد. با 
گذشت زمان و ورود رئیس جمهور، نرخ سود 
این تسهیالت سه بار دستخوش تغییر شد تا 
اینکه نهایتا به ۸ درصد در مناطق شــهری و 
۶ درصد در بافتهای فرســوده رسید. اما هیچ 
گاه سقف تسهیالت بنا به دالیلی که مقامات 
ارشد بانک مسکن آن را منوط به تامین منابع 

و افزایش سرمایه بانک دانستند محقق نشد.
با نوســانات بازار مســکن طی حدود ۲.۵ 
سال گذشــته اثرگذاری وام خانه اولی ها به 
شــدت کاهش یافته  و این موضوع از میزان 
پرداخت تسهیالت از طریق این صندوق قابل 

مشاهده است. 

توقف وام مسکنی که دیگر کارایی نداشت!

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از »آشفتگی بی سابقه در 
تصمیم گیری های اقتصادی کشور تاکید کرد: فعاالن اقتصادی، 
تشــکل های صادراتی و خاصــه صادرکننــدگان قهرمانان 
افتخارآفرین هستند که از سد تحریم ها گذشتند و با اعمال شاقه 

به راه خود ادامه دادند. جای خیلی ها در این مراسم خالی است.
به گــزارش توســعه ایرانی، غالمحســین شــافعی، در 
بیست وچهارمین مراسم روز ملی صادرات گفت: باید از بسیاری 
از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدانه برای 

صادرات اعمال شد، گالیه ها را ابراز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که هزینه عقب افتادگی از 
صادرات را اقشار ضعیف جامعه می پردازند. صادرکنندگان هم 
مشــوق های مالی و صادراتی نمی خواهند، بلکه تنها خواستار 
مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان 
در مسیر پیش رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، 
تجارت خارجی ما دچار یک ســردرگمی شده است. متاسفانه 
مشخص نیســت سیاســت گزاران ما بر چه مبنایی تصمیم 

می گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.

رئیس اتاق ایران  با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است 
اقتصاد به سیاست یارانه دهد؟ تاکید کرد: شکی نیست توسعه 

سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است.
شافعی افزود: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده 
می شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای 
عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این 
عدالت اجرا می شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب 
اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشــت مردم  را به 
خطر اندازند، چه کســی پاسخگوســت؟ اصال مجازاتی برای 
تصمیم گیران در کار هســت؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه 
کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت های طالیی است که ناشی 

از سیاست گذاری های اشتباه است؟
شافعی با ارائه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال ۸4 تا دو سال 
پیش، آمارها حاکی از کاهش تســهیالت بانکی است. چرا باید 
سهم ما از بازارهای صادراتی ١۵ کشور همسایه، تنها ۲ درصد 
باشد؟ چرا طرف های خارجی ما به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا 
سیاست های تجاری و ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا 

باید فعاالن ریشه دار ما از  چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل 
سواستفاده کنندگان رشد کنند؟

شافعی تاکید کرد: خیلی از فعاالن اقتصادی به ناروا خانه نشین 
شدند؛ برخی از آن ها به محکمه کشیده شدند. برای اصالح این 
رویه باید محیط را بــا اعتماد کنیم. آینده ما در دســت بخش 

خصوصی است.
جلوی صدور بخشنامه های یک شبه را گرفتیم

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم 
را بهانه ای برای بیان دغدغه های صادرکنندگان دانست و با اشاره 
به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: فرصت برای 
چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند 
قدم هایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید 

صورت بگیرد.
بر اســاس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجــارت از آغاز 
به کار ســامانه جامع تجارت تا بــه امروز ١۰ میلیــارد و ۳۰۰ 
میلیــون دالر پرونــده ثبت شــده و از این میــزان ۳ میلیارد 
دالر ثبت ســفارش نهایــی صورت گرفتــه اســت. او اظهار 

 امیدواری کرد تا پایان ســال تراز تجاری کشــور مثبت شود. 
رزم حسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه اشاره 
و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامه های یک شبه جلوگیری 
کردیم و شفافیت و  اطالع رسانی به موقع را در اولویت کاری خود 
قرار داده ایم. از ســوی دیگر حذف امضاهای طالیی و امتیازات 

ویژه را دنبال می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فوالد نیز قیمت 
گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: وزارتخانه به هیچ 
وجه موافق قیمت گذاری نیست حتی همین رویکرد را درباره ارز 
هم مدنظر دارد. درباره فوالد شیوه نامه ای تهیه و در آن کف قیمتی 
فوالد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. 

در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح كرد؛

انتقاد از »آشفتگی بی سابقه در تصمیم گیری های اقتصادی کشور«


