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خبر اقتصادی
در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:

احتمال افزایش قیمت خرید
تضمینی گندم وجود دارد

نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت:
کشاورزان از فروش گندم خود به دالالن خودداری
کنند چرا که با پیگیریهای که در جریان اســت
احتمال افزایــش قیمت خریــد تضمینی گندم
وجود دارد .علیقلی ایمانی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا با تاکیــد بر اینکه دولــت تا امروز
ت کرده
مطالبات گندمکاران را  100درصد پرداخ 
است،افزود:اگراینروندادامهپیداکنددالالنکمتر
مجالحضورپیدامیکنند،اماکشاورزانیهستندکه
بهدلیلفشاراقتصادیتنبهفروشمحصولخودبه
دالالن میدهند .وی ادامه داد :ما به این کشاورزان
توصیه میکنیم که صبور باشــند چرا که افزایش
قیمتخریدتضمینیگندمدرحالپیگیریاستو
بهزودیخبرهایخوبیبرایآنهاخواهیمداشت.
ایمانیدرپاسخبهاینپرسشکهدرصورتتصویب
افزایشقیمتخریدتضمینیکشاورزانیکهتاامروز
محصولخودراتحویلمراکزخریددادهوپولآنرا
دریافت کردهاند چه خواهند شد ،گفت :در صورت
تصویبافزایشقیمتخریدتضمینیمابهالتفاوت
پول گندم کشاورزی که محصول خود را تحویل و
پولدریافتکردهاندبهحسابآنهاواریزمیشود.

چرتکه 3

چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟

امتیاز ویژه برای قربانعلیها!

آخرین وضعیت واردات کاغذ

نسرین هزاره مقدم

آنطور که آمار گمرک نشان میدهد ،از ابتدای
سالجاریتااواسطخردادماهحدود ۳۱۳۷تنکاغذ
رولروزنامهواردکشورشدهاست.بهگزارشایسنا،
واردات کاغذ و تأمین آن در داخل کشور در ابتدای
سال جاری با چالشهایی 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 ۴۲۰۰تومانی به آن ادامه
یابد یا خیر؟ اما در نهایت با موافقت دولت پرداخت
ارز ۴۲۰۰تومانی 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 میدهد در
 ۴۵روز گذشته حدود ۲۵۸۷تن کاغذ رول روزنامه
وارد کشور شد که ارزش آن نزدیک به دو میلیون و
 ۲۹۸هزار دالر بوده است .همچنین در مجموع از
ابتدای سال جاری تا اواسط خردادماه در مجموع
 ۳۱۳۷تن کاغذ رول روزنامه به ارزش دو میلیون و
 ۷۷۸هزاردالربهایرانواردشدهاست.
معاون وزارت صنعت:

دولت از توسعه کیفی برندهای
پوشاک داخلی حمایت میکند

معاون صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
تاکید بر ممنوعیت واردات کاالی نهایی پوشاک و
اعمالتدابیرویژهبرایتوسعهصنعتنساجیکشور
گفت:سیاستاینوزارتخانهحمایتازتولیدداخل
است.محدودیتهایارزیفقطبرایورودکاالهای
غیرضرورومحصوالتدارایمشابهداخلیباکیفیت
استوازتوسعهکیفیبرندهایداخلیوارتقاکیفی
طراحیومدحمایتمیشود.
بهگزارشروابطعمومیوزارتصنعت،معدنو
تجارت،فرشادمقیمی،باتاکیدبرممنوعیتواردات
کاالی نهایی پوشــاک و اعمال تدابیــر ویژه برای
توسعه صنعت نساجی در کشور افزود :در صنعت
هر کشوری واردات ،صادرات و تولید صنعتی نقش
مهمیداردو ممنوعیتوارداتپوشاکبهمنزلهرد
اینسیاستتجارینیست.
آگهی

احتراما؛
سند کمپانی خودرو هیواندای آوانته مدل ۸۸
نقرهای متالیک
به شماره پالک۹۱۲- ۵۵ط ۶۸
بهشمارهشاسی
به شناسه
irirje۸۸۱v۶۳p۱۰۴۲۳۳
۸۷۳۳۱۱۰۴۲۳۳
به شماره موتورG4GC8270373
به نام غالمرضا اکبری رومنی فرزند اسداهلل
مفقود گردیده است .از یابنده تقاضا دارم به شماره
تماس ۰۹۰۳۳۷۲۹۳۳۰مراتب را اطالع دهند.

تخصیصمیلیاردهادالر
ِ
درحالیکه
ارز دولتی نه برای مردم سودی داشته و
نه توانسته تولید را از رکود خارج کند،
سوال اساسی این اســت که چه افراد یا
گروههاییمنتفعشدهاند؟!
به گــزارش خبرنــگار ایلنــا ،در
میانــه اردیبهشــت مــاه ،گــزارش
دریافتکنندگان ارز دولتی توســط
بانــک مرکزی منتشــر شــد .در این
گزارش ،مشخصات کامل افراد حقیقی
یا حقوقی که در ســال  ،۹۷ارز ۴۲۰۰
تومانیدریافتکردهاند،باذکرجزئیاتی
از قبیل شماره ثبت سفارش ،کد ملی،
میزان ارز دریافتی و نوع ارز آمده است.
اما آیــا این گزارش میتوانــد ابهامات
سیاست تخصیص ارز دولتی را برطرف
نماید و شمای کاملی از روند تخصیص
ارزترجیحیبهافراد،گروههاوشرکتها
ارائهدهد؟
وحید شقاقی شــهری ،اقتصاددان
و اســتاد دانشــگاه ،معتقد است که
این اطالعات« ،قطرهچکانی» اســت
و نمیتواند و یــا به عبــارت دقیقتر
«نمیخواهد» دادههای مورد نیاز را در
اختیارمخاطبقراردهد.
با نگاهی به این گزارش مشــخص
میشود که در ســال  ۹۷بیش از ۱۰۷
هزار مورد پرداخــت ارز دولتی به افراد
حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.
این آمارها نشــان میدهد که تاکنون
بیــش از  ۲۵میلیارد معــادل دالر ارز
دولتیبهشرکتهاوافرادپرداختشده
استکهتقریبانیمیازآنیورووبیشاز
 ۲۲درصدآنهمیوانچینبودهاست.
تنها دریافتکننــده 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  ۴۲۰۰تومان شده است .این بنگاه
خیریهالبتهبهغیرازدالر،میلیونهایورو
نیزدریافتکردهاست.
آیاکاالهایاساسیمردمباارز
دولتیتامینشد؟
براساس سیاستگذاریهای انجام
شدهتوسطمجلسشورایاسالمی،ارز
دولتی قرار بوده به دو منظور اختصاص
داده شود؛ اول ،تامین کاالهای اساسیِ
مورد نیاز مردم و دوم ،تامین مواد اولیه
و واسطهای تولید .برهمین اساس۱۳ ،
میلیارد دالر از این ارز ترجیحی ،برای
خریــد کاالهای اساســی و ضروریات
زندگی مردم اختصاص داده شده است
که به اعتقــاد صاحبنظــران ازجمله
نمایندگانمجلس،سرنوشتاینمیزان
یدانیم
سرمایهملیمشخصنیستونم 
چهمقدارازآنبهمصرفتامینکاالهای
اساسی رسیده است .حداقل چیزی که
میدانیم این است که بهرغم تخصیص
این مبلغ برای تامین کاالهای اساسیِ
سبدمعاشخانوار،درطولسالگذشته،
همهاقالماساسیخانوارازگوشت قرمز
و سفید گرفته تا حبوبات و برنج ،جهش
قیمتی شدید را تجربه کردهاند؛ گرچه
بانک مرکزی مدتهاست آمار رسمی
تورم را ارائه نمیدهد اما کافیســت به
سایت مرکز آمار ایران مراجعه کنیم تا
دریابیم که نرخ تورم کاالهای اساسی
در ماههای منتهی به آخر سال  ۹۷و در
دو ماهه نخســت ،۹۸مرز ۵۰درصد را
پشتسرگذاشتهاست.
شقاقی شــهری با استناد به همین

آمارهایرسمیودردسترسوبامرجع
قرار دادن نوســانات قیمتی کاالهای
اساســی در بازار معتقد اســت؛ حتی
نصف این  ۱۳میلیارد دالر هم به تامین
کاالهای اساسی مردم اختصاص داده
نشدهاست.
ویبهذکریکمثالمیپردازد:یکی
از کاالهایی که جنجال رسانهای بسیار
بر سر تخصیص ارز دولتی برای واردات
آنبرپاشد،گوشتقرمزبود.ادعاکردند
که با تزریق ارز دولتی به واردات گوشت
میخواهند «گوشت ارزان» در اختیار
مردمقراردهندامادرتمامبازهزمانیکه
اینارزدولتیاختصاصداده شد،ریالی
از قیمت گوشت کاســته نشد و مردم
نتوانستنداینکاالیاساسیراباقیمت
دولتیخریداریکنند.
او مدعیاســت یا ارز دولتی آنگونه
که ادعــا میکنند به واردات گوشــت
اختصــاص ندادهاند 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
یاآنهااینارزآزادرادربازارآزادفروختهاند
و گوشت وارد نکردهاند یا اینکه گوشت

شقاقیشهری:یکی
از کاالهایی که جنجال
رسانهای بسیار بر سر
تخصیص ارز دولتی برای
واردات آن برپا شد ،گوشت
قرمز بود .ادعا کردند که
با تزریق ارز دولتی به
واردات گوشت میخواهند
«گوشت ارزان» در اختیار
مردم قرار دهند ،اما ریالی از
قیمتگوشتکاستهنشد
وارداتیباارزارزانرابهقیمتآزادوگران
دربازارفروختهاند.
اگر  ۱۳میلیــارد دالری را که ادعا
میکنند برای واردات کاالهای اساسی
اختصاص دادهاند ،کنار بگذاریم ،بیش
از  ۱۰میلیارد دالر دیگــر ارز دولتی در
سال  ۹۷تخصیص داده شده که به زعم
دولتیها ،این پول قــرار بوده مصروفِ
وارداتکاالهایاولیهیاواسطهایِ تولید
شود؛ ســوال اینجاســت که آیا از این
اعتبارچیزینصیبتولیدملیشده؛آیا

کارخانهداران و تولیدکنندگانِ واقعی
توانستهاندارزارزانبگیرند؟
آیاارزدولتیبه«تولید»رسید؟
اصغر آهنیها ،عضــو هیات مدیره
کانونعالیکارفرمایانکشورونماینده
کارفرمایان در شورای عالی کار ،در این
رابطه میگوید :اینکه چنــد درصد از
تولیدکنندگان کشور در سال گذشته
توانســتند ارز دولتی بگیرند ،نیازمند
یک همهپرســی جامع از کارفرمایانِ
کشور و انجا ِم بررسی دقیق است اما ما
خودمان به عنوان یــک تولیدکننده،
برای تهیه بخشی از مواد اولیه تولید که
باید از خارج از کشور تهیه میشد ،طی
یک پروسه بسیار طوالنی توانستیم ارز
دولتیبگیریم.
او ادامه میدهد :در شرایط موجود،
پروســه دریافــت ارز دولتــی برای
تولیدکنندگان،پیچیده،سختوزمانبر
است؛ متاسفانه طی یک سال گذشته،
برایکارهایبسیارکماهمیتوبیمعنا
مثل تامین غذای حیوانات خانگی ،ارز
دولتی تخصیص دادنــد که البته نباید
میدادند؛تخصیصارزدولتیبایدفقط
برای مواد اولیه تولید و نیازهای اساسی
جامعه صورت میگرفت .در شرایطی
که محدودیت ارزی داریم ،استفاده بجا
ازارزدولتیبسیاراهمیتدارد.
آهنیها ،آمــار دقیقــی از درصد
موفقیت کارفرمایان کشور در دریافت
ارز دولتی ندارد اما یقیــن دارد که در
تخصیص ارز دولتی ،اولویتها درنظر
گرفته نشده و به کاالهای غیرضروری
وتجملی،ارزارزاندادهاند.
اوبهعنواننمایندهکارفرمایانکشور
ادامهمیدهد:ارزدولتیفقطوفقطباید
به کاالهای مورد نیاز تولید ،دستگاهها
و ماشینآالت تولید و کاالهای اساسی
ســبد معاش مردم ،اختصاص یابد تا
بتواند هم زمینهساز تولید ملی باشد و
هم به معاش طبقات فرودست کمک
کند.
او نمودار تخصیــص ارز به تولید در
سال گذشته را نموداری «سینوسی» و
بافرازونشیبهایبسیارتوصیفکردهو
ابرازامیدواریمیکندکهدرسالجاری
درتخصیصارزدولتیبهثباتوپایداری
عملکردی برسیم .او اضافه میکند که
مشکالت کارفرمایان و تولیدکنندگان
در تهیه مواد اولیه ،از طریق تشکلهای
عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی در حال
پیگیریست.
چهکسانینفعبردند؟
سیاست تخصیص ارز دولتی ،مانند
هر سیاســت کالن و فرادستی دیگر،
با تعریف «جامعه هدف» در دســتور
کار قرار گرفته است .جامعه هدف این
سیاستاقتصادی،علیالقاعدهدوگروه
ِ
هســتند :اول ،مردم ،علیالخصوص
کارگران و طبقات فرودســت که باید
بتوانند با تخصیص ارز ارزان به کاالهای

گفتوگو
نوبخت در گفتوگو با ایلنا:

ساخت  50هزار مسکن روستایی را در دستور کار داریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :یکی
از بخشهای مهم این برنامه ایجاد اشتغال در
حوزه مسکن است و عالوه بر ساخت صد هزار
واحد مســکونی در بافت فرسوده ،ساخت 50
هزار مسکن روستایی و  50هزار مسکن شهری
حمایتی را در دستور کار داریم.
بهگزارشایلنا،محمدباقرنوبختدرحاشیه
بازدید از قطعه یک آزادراه تهران  -شــمال در
پاســخ به ایلنا مبنی بر برنامههای دولت برای
ساماندهی بخش مسکن و تخصیص اعتبارات
برای اجرای پروژه نوسازی بافت فرسوده گفت:
در ســال جاری برنامه ساخت  100هزار واحد
مسکونی دربافت فرسوده را در دستورکار 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 کردهایم که در آن هشــت برنامه
برای ایجاد  988هزار فرصت شــغلی در نظر
گرفته شدهاند.
معاون رئیسجمهوری تاکید کرد :یکی از
بخشهای مهم این برنامه ایجاد اشــتغال در
حوزه مسکن است و عالوه بر ساخت صد هزار
واحد مســکونی در بافت فرسوده ،ساخت 50
هزار مسکن روستایی و  50هزار مسکن شهری
حمایتی را در دستور کار داریم.
نوبخت بــا بیــان اینکــه  20درصــد از
پیشپرداختهــا بــرای اجرای این هشــت
برنامه و ایجاد  988هزار فرصت شغلی به تمام
دستگاهها پرداخت شده است گفت :سازمان
برنامه و بودجه در حال حاضر مطالبهگر است و
باید دستگاهها گزارش عملکرد بدهند که تا چه

حد از این برنامه را به اجرا رساندند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:
اخیــرا موافقتنامهای بین ســازمان برنامه و
بودجه و وزارت راه و شهرســازی مبادله شده
است و مشخص است که دولت باید چه میزان از
تامین مالیها 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 20
درصد از اعتبارات مورد نیاز و تکلیف شــده را
پرداختکردهاستووزارتراهوشهرسازیباید
پاسخگو باشد که چه تعداد واحد مسکونی در
قبال این پیش پرداختها در مرحله تولید دارد.
وی همچنین درباره آزمون استخدامی قوه
قضائیه و وضعیت استخدامهای جدید گفت:
باید قبول کنیم در شرایطی که منابع محدود

است نمیتوانیم همچنان به توسعه تشکیالت
فکر کنیم و در شــرایط صرفهجویی هزینهها
امکان اجرای چنین برنامههایی نیست.
نوبخت گفت:به طور قطع قوه قضائیه برای
توسعه تشکیالت خود استداللهایی دارد اما
دولت هم در شرایط سختی قرار گرفته که به
جز اولویتبندی و سهمیهبندی نمیتواند
کارها را پیش ببرد.
وی تاکیــد کــرد :از قــوای محتــرم
خواهشمندیم در چارچوب اعداد و ارقام
موجود برنامهریزی کنند و ما را در مقابل
عمل انجام شده قرار ندهند.
وی ادامــه داد :نمیخواهیم
کارها تعطیل شــوند بنابراین
چــارهای جــز الویتبندی
پروژهها نداریم.

آهنیها:متاسفانهطییک
سال گذشته ،به مواردی
مثل غذایحیواناتخانگی،
ارز دولتی تخصیص دادند
که البتهنبایدمیدادند؛
تخصیصارزدولتیباید
فقط برای مواد اولیه تولید
ونیازهای اساسی جامعه
صورت میگرفت .در
شرایطیکهمحدودیت
ارزی داریم ،استفاده بجا
از ارز دولتی بسیار اهمیت
دارد
ضروری ،مایحتاج ســفره خود را با نرخ
دولتیتهیهکنندودوم،تولیدکنندگان
و کارفرمایان که ارز دولتی باید آنها را از
نگرانیتامینمواداولیهآسودهسازد.
سوالاینجاستکهآیااینگروههای
هدفازسیاستتخصیصارزدولتیدر
سال،۹۷منتفعشدهاند؟شقاقیشهری
در پاسخ به این سوال میگوید :نه مردم
توانستهاند کاالهای اساسی را به قیمت
ارزان تهیه کنند و نه ارز دولتی به دست
اکثریت تولیدکنندگان واقعی رسیده
اســت؛ لذا جامعه هــدفِ فرضی هیچ
سودی از این سیاســت نبردهاست؛ در
واقع ،ذینفعان واقعی این سیاست۱۰ ،
هزارنفریهستندکهموفقبهدریافتارز
دولتیشدهاندودرگزارشبانکمرکزی
اطالعات آنها موجود اســت؛ کسانی
مانند «مش قربانعلی» که توانستهاند
بهسادگیبسیار،ازرانتکالنِ ارزدولتی
بهرهمندشوند.
اشاره این کارشــناس اقتصادی به
قربانعلیفرخزاداستکهبهتنهایینیم
میلیون دالر ارز دولتی دریافت کرده و
هنوز مشخص نیســت این مبلغ کالن
کهبخشبااهمیتیازسرمایهیمحدو ِد
ملیستراصرفچهکردهاست.
شــقاقی اضافه میکند :به دلیل
عدم برخــورداری جامعــه هدف و
منتفع شــدنِ خواص ذینفع اســت
که معتقدم سیاســت تخصیص ارز
دولتی در سال  ،۹۷یکی از بزرگترین
رانتهای اقتصادی دهههای گذشته
بوده است؛ رانتی که سرمایههای ملی
را «تاراج» کرده است.
حــال در ایــن شــرایط ،وظیفه
نماینــدگان مجلس این اســت که از
دولت و نهادهای مالی فرادســتی مثل
بانکمرکزیبخواهند،اطالعاتدقیق،
پروسهایومرحلهبهمرحلهازتخصیص
ارز دولتی به  10هزار دریافتکننده را
باارزش
ِ
ارائهدهند؛برایاینکهبدانیمار ِز
دولتی کجا مصرف شــده ،تنها شماره
ملیِ دریافتکننده و کد ثبت سفارش
کافینیست!

