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اتاق
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

روزانه هزار میلیارد تومان به
نقدینگی کشور اضافه میشود

اس�داهلل خس�روی :وجود بیش از  1500هزار
میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور ،اگر
چه برای اقتصاد کشورمان تهدیدی جدی است
اما در صورت هدایت آن به سمت تولید و جذب
در فعالیتهای اقتصادی میتوان مسیر درستی
را که ب��ه پویایی و رونق اقتصاد کش��ور منجر
میش��ود ،طی کرد .رشد سرسامآور نقدینگی
در کن��ار نبود برنامهریزی درس��ت برای جذب
آن در فعالیتهای اقتص��ادی همچنین اتخاذ
برخ��ی تصمیمگیریهای ناپخته چون کاهش
نرخ س��ود بانکی و از همه مهمتر وجود مستمر
رکود در بخشهای مهم اقتصادی چون مسکن
موجب شده است این نقدینگی کالن روزبهروز
ف��وران کند و هر از چند گاه��ی روانه بازارهای
موازی و سفتهبازی ش��ود تا اقتصاد کشور را با
چالش مواجه کند .رئیس اتاق بازرگانی تهران
با بیان اینکه بهمن نقدینگی هر روز به س��مت
بازاره��ای مختلف از جمله ارز ،س��که ،خودرو
و مس��کن در حرکت اس��ت ،گفت :بر اس��اس
برآوردها روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی
کش��ور اضافه میشود .مس��عود خوانساری در
س��یونهمین جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق
تهران با اش��اره به بالتکلیف��ی در بحث تولید،
واردات و محی��ط کس��بوکار ،گف��ت :اگر چه
این مسائل درونی اس��ت اما فشارهای بیرونی
و خارجی بر آن تأثیرگذار اس��ت و امیدواریم با
تدابیر دولت این مس��ائل حل شود .وی با بیان
اینکه مشکل اصلی ساختار داخلی اقتصاد کشور
اس��ت ،گفت :رشد س��رمایهگذاری از سال 90
منفی بوده ،اگر چه در فصل گذش��ته این رشد
مثبت ش��د .وی افزود :رقم س��رمایهگذاری در
سال  96حدود  300هزار میلیارد تومان یعنی
 19/7درص��د تولید ناخال��ص داخلی GDP
کشور بوده است که در مقایسه با کشورهای در
حال توسعه که این رقم  32/5درصد است ،رقم
بسیار پایینی است و با توجه به آمار بیکاری باید
به بحث س��رمایهگذاری توجه شود .خوانساری
به موضوع ارز اش��اره ک��رد و گفت :حدود یک
ماه پیش نامهای را به رئیسجمهور نوش��تیم و
اشکاالت سیستم جدید ارزی را ضمن تشکر از
اقدامات انجام ش��ده برای کنترل بازار ارز بیان
کردیم .رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:
در ای��ن نامه بیان کردیم که قیمت ارائه ش��ده
برای ارز واقعی نیس��ت و باعث شد تقاضا برای
ارز افزای��ش یابد ،چنانکه دولت اعالم کرد در 2
ماه گذشته حدود  20میلیارد دالر ثبت سفارش
برای واردات شده است .وی با بیان اینکه تقاضا
برای کارت بازرگانی افزایش یافته است،گفت:
این موضوع هم جای سوال دارد.
بورس

افزایش  ۳۰۰درصدی
کدهای معامالتی در بازار سرمایه

مدیرعامل س��پردهگذاری مرکزی سازمان
ب��ورس از افزایش  300درص��دی متقاضیان
دریاف��ت کد معامالتی بازار س��رمایه در  3ماه
امس��ال خبر داد .حس��ین فهیمی در نشست
خبری گفت :از ابتدای سال  97تاکنون بیش از
 13هزار و  16نفر با دریافت کد معامالتی وارد
بازار سرمایه شدهاند که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل با افزایش  300درصدی روبهرو
است .به گفته وی ،در حال حاضر شرکتهایی
از  43کشور مختلف در بازار سرمایه ایران فعال
هستند و با توجه به ظرفیتهای موجود در بازار
سرمایه ،سهامدار شرکتهای ایرانی محسوب
میشوند .فهیمی گفت :فرآیند برگزاری مجمع
عمومی عادی ساالنه یک شرکت به طور آنالین
و به شکل آزمایشی در س��ال جاری برگزار و
رایگی��ری خواهد ش��د و بر اس��اس برنامه از
ابتدای سال  98این سامانه آماده ارائه خدمات
به تمام ناشران بازار سرمایه خواهد بود .بر این
اساس ،پس از اطالعرسانی درباره قبل ،حین و
بعد از برگزاری مجمع به س��هامداران از طریق
روشهای مختل��ف از جمله ارائه کد  4رقمی،
میتوان به طور مج��ازی وارد مجمع عمومی
شرکت ش��د و به عنوان بخش��ی از حضار در
مجمع حضور داشت .مدیر عامل سمات افزود:
پس از مجمع اخیر س��مات ،س��امانه س��جام
(سامانه اطالعات جامع مش��تریان) مستقر و
عملیاتی شد .به گفته وی ،این سامانه پیشنیاز
بسیاری از سامانهها خواهد بود و از  2روز پیش
ثبتنام سامانه آغاز شده است .فهیمی ادامه داد:
هر شخص حقیقی و حقوقی با یک بار ثبتنام
در این س��امانه خواهد توانس��ت وارد باش��گاه
مشتریان شود و دیگر نیازی به شناساییهای
مکرر نخواهد داشت .وی گفت :به موجب این
اتفاق ،همه فعاالن بازار سهام موظفند طی  6ماه
آینده در این سامانه وارد شوند .بر این اساس در
صورتی که شخصی در این سامانه ثبتنام نکند،
دیگر نخواهد توانست هیچگونه خدماتی از این
بازار دریافت کند .به باور این مقام مسؤول ،هر
شخص حقیقی و حقوقی به صرف ثبتنام در
این سامانه ،کد بورسی نیز دریافت خواهد کرد.

وطن امروز

خودرو

طرح جدید دولت برای تخصیص ارز؛ اولویتبندی کاالها و ورود یارانه ارزی

بازگشت به دوران ارز مبادلهای!

گ�روه اقتص�ادی :س��رانجام اولویتهای
جدی��د برای تخصی��ص ارز اعالم ش��د تا
مش��خص ش��ود دولت دوازدهم در ادامه
سیاس��تهای پراکنده و غیرمتمرکز ارزی
خود به دوران ارز مبادلهای بازگشته است.
به گزارش «وطنامروز» ،در ایام تحریمهای
اقتصادی قبلی دولت تصمیم گرفت برای
جلوگیری از خروج ارز از کش��ور سیستم
ارز مبادل��های را پیاده کن��د و عمال ارز در
کش��ور 3نرخی ش��د؛ نرخ دولت��ی ،نرخ
مبادل��های و آزاد .ب��ا تصمیم جدید دولت
دوازده��م و اختص��اص دادن  400تومان
یارانه برای واردات کاالهای اساس��ی عمال
به دوران ارز مبادلهای بازگشتهایم و ارز در
کش��ور به  3نرخ یارانهای ،دولتی و قاچاق
عرضه میشود! طبق اعالم یک مقام آگاه
به خبرگزاری مه��ر ،در طرح جدید دولت
برای تخصیص ارز مورد نیاز قرار است اولویتبندی
کااله��ا صورت بگیرد؛ بر این مبنا  3اولویت تعیین
ش��ده با نرخه��ای پایه  ۴۲۰۰تومانی ب��ه ازای هر
دالر ام��ا در عمل با ن��رخ ریالی متفاوت ،تامین ارز
خواهند ش��د .اولویت اول ،کاالهای اساسی است و
تامین ارز از محل درآمدهای ناش��ی از فروش نفت
خواه��د بود .این اقالم همچون گندم ،روغن ،برنج،
نهادههای دامی ،حبوبات با نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی و
اختصاص یارانه  ۴۰۰تومانی تامین ارز خواهند شد
که با این حساب ،نرخ هر دالر برای این گروه کاالها
 ۳۸۰۰تومان خواهد بود .اولویت دوم ،مواد اولیه و
کاالهای واس��طهای و سرمایهای است و تامین ارز
از محل صادرات پتروش��یمی ،فوالد و مواد معدنی
خواهد بود .این اقالم شامل مواد اولیه ،ماشینآالت
خطوط تولی��د و ...از درآمده��ای ارزی حاصل از
صادرات پتروش��یمی و فوالد و مواد معدنی که در
سامانه نیما عرضه میشود ،تامین ارز خواهند شد.
ای��ن کاالها با نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی تامین اعتبار
میش��وند .اولویت سوم ،کاالهای مصرفی است که
تامی��ن ارز از صادرات کاالهایی که ملزم به ارائه ارز
در سامانه نیما نیستند ،خواهد بود .گروه کاالهای
مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
کاالهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند،
تامین ارز خواهند شد .این کاالها با نرخ دالر ۴۲۰۰

جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی
شورا
اقتصادی ،دیروز با حضور س��ران
قوا برگزار و طی آن تصمیم گرفته ش��د نقدینگی
به بازار سرمایه هدایت شود .در جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی مسائل اصلی اقتصاد کشور بویژه
موضوع اشتغال ،ایجاد امنیت و انگیزههای الزم برای
سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی ،رفع برخی
اشکاالت که در اجرای سیاستهای اصل  44قانون
اساس��ی در واگذاری واحدها وجود داشته ،مسائل
مربوط به نظام بانکی کش��ور و ش��رایط اقتصادی
کش��ور پس از خ��روج یکجانبه آمری��کا از برجام
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .طبق اعالم پایگاه
اطالعرسانی دولت ،با توجه به تالش و اعمال فشار
آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید
کردن مردم نس��بت به آینده کش��ور و نظام ،مقرر
شد ستادی با حضور نمایندگان  3قوه و با همکاری
رسانهها و صداوسیما برای اطالعرسانی و تبلیغات
تشکیل شود که مهمترین وظیفهاش اطالعرسانی
صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دش��من
علیه کشور توسط رس��انههای معاند است .شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان
مردم نس��بت به تامین کاالهای ضروری آنها و نیز

هشدارسازمانبازرسیکلکشوربهوزارتصنعت

متخلفان واردات غیرقانونی خودرو
شناسایی شدند

■■ بازگشت به عقب

اولویت
اول

نوع کاال

محل تامین ارز

کاالهای اساسی (گندم ،روغن ،برنج،

تامین ارز از محل درآمدهای ناشی

مواد اولیه و کاالهای واسطهای و سرمایهای

تامین ارز از محل صادرات

نهادههای دامی ،حبوبات)

دوم

(مواد اولیه کارخانجات)

سوم

کاالهایمصرفی

تومانی ب��ه اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین
اعتبارمیشوند.
■■تخصیص ارز به  ۳گروه کاالیی

رئیس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای
واردات کاال را اعالم کرد و گفت :بر این اساس به 3
گروه کاالیی اساسی و حیاتی ،مواد اولیه و ضروری
و کاالهای خاص مورد نیاز(مصرفی) ارز تخصیص
مییابد .ولیاهلل س��یف در پاسخ به پرسشی درباره
اخبار منتش��ره درب��اره  3نرخی ش��دن ارز ،اظهار
داش��ت :از تاریخ  ۲۱فروردینماه سال جاری طرح
جدید پیادهسازی شد و به صورت مستمر جلساتی
داریم .وی با بیان اینکه در این جلسات نقاط ضعف
و ای��رادات مورد تجزیه و تحلی��ل و بحث قرار می
گیرد و راهکارهای مناسب در آنجا پیشنهاد شده و
به تصویب میرسد ،ادامه داد :شاهد ارتقای کیفیت
و بهبود وضعیت در طول این ماه بودیم و تصمیمات

نرخ ارز ارائه شده
 3800تومان

از فروش نفت

 4200تومان

پتروشیمی ،فوالد و مواد معدنی

تامین ارز از صادرات کاالهایی که ملزم  4200تومان (به اضافه قیمت
به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند

اظهارنامهصادراتی)

جدی برای بخش ارزی کش��ور اتخاذ ش��ده که در
حال عملیاتی کردن آن هس��تیم .رئیسکل بانک
مرکزی تاکید کرد :ویژگی اصلی طرح ،مصونسازی
اقتصاد از هرگونه محدودیت اس��ت و این مدل این
ام��کان را میدهد که بتوانیم با دقت منابع محدود
را برای کاالها تخصیص دهیم .سیف با بیان اینکه
یکس��ری کاالها که اساس��ی و حیاتی هس��تند از
درآمدهای نفتی تامین ارز میش��وند ،افزود :مواد
اولی��ه کارخانج��ات و کاالهای ض��روری از طریق
صادرات کاالهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه همچنین  ۲۰درصد از صادرات
غیر نفتی و همچنی��ن ارز صادرکنندگان خُ رد به
کاالهای اولویت بعدی تخصیص می یابد ،ادامه داد:
بنابراین تخصیص ارز به  3گروه کاالیی اساس��ی و
حیاتی ،مواد اولیه و ضروری و کاالهای خاص مورد
نیاز انجام میشود.

هدایت نقدینگی به بورس

کاالهای م��ورد نیاز واحدهای
تولیدی ،مقرر کرد دستگاههای
مس��ؤول اقدام��ات ف��وری را
در ای��ن زمینه انج��ام دهند.
همچنی��ن در این جلس��ه بر
ضرورت انجام کار کارشناسی
دقیق از س��وی س��تاد اقتصادی دولت با همفکری
صاحبنظران اقتصادی کش��ور در راستای تشویق
مردم به سمت فعالیتهای اثرگذار اقتصادی مانند
سرمایهگذاری در بورس و فعالیتهای تولیدی تاکید
شد .سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد طرحهای
نیمهتمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش
غیردولت��ی بویژه بخش خصوص��ی برای تکمیل و
بهرهبرداری قرار دهد .اس��حاق جهانگیری در پایان
دومین نشست ش��ورای هماهنگی اقتصادی قوای
سهگانه گفت :این جلسات با هدف اتخاذ تصمیمات
اقتصادی و ایجاد عزم ملی در سطح حاکمیت و تمام
نهادهای اجرایی تشکیل میشود و با هماهنگی 3

وزیر صنعت به قولش درباره کفش عمل نکرد
نش��د ،من به عنوان معاون وزیر صنعت ،بودجه در
اختیار دارم و نیاز آن تولیدکننده و واردکننده مواد
اولیه صنعت کفش را تأمین خواهم کرد .ش��جری
اظهار داشت :بهرغم قولهای مساعد وزیر صنعت
و مع��اون وزیر درب��اره تامین
ارز ب��رای وارد ک��ردن م��واد
اولیه صن��ف کفش این اتفاق
رخ ن��داد و تولیدکنندگان در
یک بالتکلیفی به سر میبرند.
رئیس اتحادیه کفش دستدوز
تهران با تاکید بر اینکه خواسته این صنف برای رفع
مشکالت کامال بحق است ،اظهار داشت :این صنف
برای تامین مواد اولیه در مضیقه است اما متاسفانه
عدهای با سوءاستفاده از وضعیت پیشآمده تجمعات
را به س��مت دیگری سوق میدهند که هدف آنها
مطالبات بحق تولیدکنندگان نیست .وی تصریح
ک��رد :برخی واردکنن��دگان مواد اولی��ه هم از این
شرایط سوءاستفاده کردهاند و اگر هم مواد اولیهای
در اختیار داشته باشند ،یا آن را عرضه نمیکنند ،یا
با قیمت باال عرضه میکنند یا اینکه در کنار کاالیی
که متقاضی برای آن وجود دارد ،اجناس بنجل خود
را هم برای فروش قرار میدهند و ش��رط فروش را
خریداری  2کاال با هم ذکر میکنند.

مشخص نیست دولت چه برنامهای
برای ارز مس��افری یا تخصیص ارز به
واردات کاالهایی همچون خودرو دارد.
طرحهای جدید دولت ما را یاد دوران
تصمیمات لحظهای و بخشنامههای
روزان��ه بان��ک مرک��زی در  7س��ال
پیش میان��دازد .بانک مرکزی و تیم
اقتصادی دولت نشان دادهاند از ابتدای
س��ال جاری با چالشهای مش��ابه 7
س��ال پیش مواجه ش��دهاند و جالب
اینکه تصمیمگیریهای آنها شباهت
عجیب��ی ب��ه تصمیمات مس��ؤوالن
س��ابق دارد .بازگش��ت به عصر دالر
یارانهای و مبادلهای بدان معناست که
سیاستهای ارزی دولت از ثبات الزم
برخوردار نیست و هر آن امکان تغییر
آنها وجود دارد.
■■  ۲عامل التهاب بازار ارز

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی گفت :بخشی
از افزایش نرخ ارز ناش��ی از عوامل بنیادی استاما
بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناش��ی از انتظارات و
عوامل ناپایدار اس��ت .علی دیواندری در افتتاحیه
بیستوهش��تمین همایش س��االنه سیاستهای
پولی و ارزی اظهار داش��ت :ب��ازار ارز پس از تجربه
التهابات ش��دید طی سالهای  ،۱۳۹۰-۹۲از زمان
انتخابات ریاس��تجمهوری یازدهم تا اواسط سال
 ۱۳۹۶از ثبات نسبی برخوردار بوده اما از زمستان
سال گذشته ،بازار ارز مجددا ً با التهاب مواجه شده
است .بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این
پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی
مطرح کرده اس��ت که آیا این جهش ارزی ،مبتنی
بر عوامل بنیادی اس��ت یا آنکه شاهد بروز و ظهور
یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟ دیواندری
خاطرنش��ان کرد :جهت بررس��ی این موضوع در
پژوهشکده مطالعهای را انجام دادهایم که انشاءاهلل
نتای��ج آن در نشس��ت مربوط به موض��وع ارز ارائه
خواهد شد .بهطور خالصه این نتایج نشان میدهد
با وجود اینکه بخش��ی از افزایش نرخ ارز ناش��ی از
عوامل بنیادی استاما بخش عمده آن واقعاً حبابی
و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
■■عرضه سهام بنگاهها

نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد

رئیس اتحادیه صنف کفش دستدوز تهران:

رئی��س اتحادی��ه صن��ف کفش
صنعت
دستدوز تهران با بیان اینکه ماه
گذشته مش��کل تولیدکنندگان درباره تامین مواد
اولیه و اختصاص نیافتن ارز ب��ه واردات مواد اولیه
ب��ا مس��ؤوالن وزارت صنعت
به صورت کامل مطرح ش��د،
گف��ت :ب��ه دس��تور محمد
ش��ریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تج��ارت کارگروهی
ب��ه ریاس��ت ص��ادق نجفی
مع��اون وزیر صنعت و حض��ور علی فاضلی رئیس
ات��اق اصناف و دیگر دس��تاندرکاران این صنعت،
برای حل مش��کالت این صنعت و صنف تشکیل
شد .وی بیان داشت :در آن جلسه نجفی اعالم کرد،
تولیدکنندگان و متقاضیان واردات مواد اولیه صنعت
کفش هیچگونه مشکلی برای تأمین ارز و گشایش
اعتبار ب��رای واردات مواد اولیه نخواهند داش��ت و
هر کس در این زمینه مش��کلی دارد ،با مراجعه به
اتحادیه مربوط مشکل خود را از طریق اتحادیه به
وزارت صنعت منعکس کند تا آن را حل کنیم .وی
افزود :حتی معاون وزیر صنعت به ما اعالم کرد ،در
صورتی که فردی برای تخصیص ارز و ثبت سفارش
واردات مواد اولیه مراجعه کرد اما موفق به دریافت
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ق��وه از تمام ابزارهای قانونی و
اختیارات مقام معظم رهبری
برای پیشبرد مسائل اقتصادی
کش��ور اس��تفاده خواهد شد.
جهانگیری هدایت نقدینگی
س��رگردان کش��ور به سمت
تولید و بازار س��رمایه را محور دیگر مباحث جلسه
دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
عنوان کرد و افزود :ستاد اقتصادی دولت مکلف شد
با توجه به نظ��ر صاحبنظران اقتصادی راهکارهای
هدایت نقدینگی کش��ور به س��مت تولی��د و بازار
سرمایه را بررسی کند .معاون اول رئیسجمهور با
تاکید بر لزوم مشورت با صاحبنظران برای ورود به
بازار س��رمایه افزود :تقویت بازار سرمایه و بورس در
جلسه امروز (دیروز) مورد حمایت  3قوه قرار گرفت
و دولت برای اطمینان خاطر مردم از بازار س��رمایه
حمایت میکند و هیچ محدودیتی برای عرضه سهام
ایجادنمیکند.

وی اضافه کرد :بر این اساس مقرر شد دستگاهها
و نهادهایی که شرکتها و بنگاههای اقتصادی در
اختیار دارند زمینه عرضه سهام این شرکتها را در
ب��ورس فراهم کنن��د و در راس این نهادها دولت،
سازمان خصوصیسازی ،نهادهای عمومی همچون
سازمانتامیناجتماعی،شرکتهایسرمایهگذاری
بانکه��ا و نهادهای نظامی هس��تند و این نهادها
مکلف شدند زمینه را برای عرضه سهام این بنگاهها
در بورس فراهم کنند تا مردم در زمان مراجعه به
بورس با عرضه مناس��بی از س��هام دلخواه مواجه
شوند .وی افزود :این رویکرد هم جزو سیاستهای
اصل  ۴۴قانون اساسی و هم از سیاستهای کلی
و مورد تاکید مقام معظم رهبری اس��ت .این مقام
رس��می در ادامه گفت :این جلس��ات در باالترین
سطح  3قوه درباره مسائل اقتصادی کشور تشکیل
میشود و تمام تصمیمات آن برای همه دستگاهها
الزماالجراست .معاون اول رئیسجمهور افزود :در
کنار این جلس��ه ،ستادهای دیگری برای مقابله با
تحریمها تشکیل شده و نقاط آسیبپذیر اقتصاد
کشور از تحریمها در این ستادها شناسایی و درباره
آنها برنامهریزی خواهد شد.

مشاور اقتصادی روحانی:

کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود!
گ�روه اقتصادی :کلم��ه جراحی
بودجه
ب��ار دیگر وارد ادبی��ات اقتصادی
دولتیها شد و این بار مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی
روحانی خواس��تار جراحی بودجهای ش��د .مشاور
اقتصادی رئیسجمهور با بیان
اینکه کس��ری بودجه دولت
ناشی از سیاست مالی نیست
بلکه پایدار و سیس��تماتیک
اس��ت ،گفت :ب��رای پایداری
بودجه دولت باید کیک اقتصاد
بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود .مسعود نیلی
در بیستوهشتمین همایش ساالنه سیاستهای
پول��ی و ارزی درب��اره وضعی��ت بودج��ه دولت و
پایداری مالی اظهار داشت :مساله بودجه سالهای
متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر
سیاستهای اقتصادی را به دنبال خود میکشد .وی
با اش��اره به  4کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد :اثر
مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی ،ثبات اقتصادی،
بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کاالهای عمومی
کارکردهای اصلی بودجه به ش��مار میرود که در
این میان عرضه کاالهای عمومی از اهمیت باالیی
برخوردار است .وی تصریح کرد :از اواسط دهه ۴۰
تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی

در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه
مواجه بودهایم که این موضوع نشان میدهد کسری
بودجه ناش��ی از سیاست مالی نیست بلکه کسری
بودجه پایدار و سیستماتیک است .نیلی ادامه داد:
در س��الهای اخیر نس��بت
مخارج جاری اصالح ش��ده و
ب��ه  ۱۷تا  ۱۸درصد رس��یده
و مخ��ارج دولت از س��ال ۹۲
با شیب پایداری افزایش یافته
اما اگر مخ��ارج صندوقهای
بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم ،کاهش
شدیدی مییابد و به  13/5درصد میرسد که میزان
مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست .مشاور
اقتصادی رئیسجمهور خاطرنشان کرد :برای حل
این مش��کل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک
اقتصاد بزرگ ش��ود و همچنین ی��ک جراحی در
ساختار بودجه صورت گیرد .وی ادامه داد :همچنین
باید مجموعهای از قواعد مالی داشته باشیم و ارقام
دولت براس��اس قواعد از پیش تعیین شده نوشته
ش��ود .نیلی افزود :برای حرکت به سمت پایداری
مالی باید ساالنه  ۶۰هزار میلیارد تومان تعدیل در
بوجه صورت گیرد که معموال موانع سیاسی بر سر
راه قرار دارد.

سازمان بازرسی کل کشور با ارائه توضیحاتی
درباره اطالعی��ه وزارت صنعت مبنی بر تکذیب
هک شدن سایت ثبتسفارش خودروهای خارجی
اعالم کرد :متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز در واردات
غیرقانونی بیش از  5هزار دس��تگاه از خودروهای
لوکس دست داشتند ،شناسایی شدند .به گزارش
تسنیم ،این سازمان تصریح کرد :رئیس وقت گروه
ثبتسفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه
تجارت ایران (وزارت صنعت ،معدن و تجارت) در
نامهای به سازمان بازرسی کل کشور در  9خرداد
امسال که به امضای وی رسیده ،در بخشی از آن
تأکید میکند« :هیچکدام از مراحل ثبتسفارش
خودروهای س��واری موردنظر توس��ط این دفتر
ت دیگ��ر ،دفتر
ص��ورت نگرفته اس��ت و بهعبار 
مقررات در طی مراحل آن نقش��ی نداشته است
و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر
کد در دیتابیس در روز  27تیر  96رخ داده است».
در ادامه اطالعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده
اس��ت :نامبرده همچنین در بخش دیگری از این
نامه اظهار میدارد« :چندین مورد نفوذ غیرقانونی
به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل
دفتر مقررات در خ��رداد  96صورت پذیرفت که
نش��ان میدهد ش��خص یا اش��خاصی بهصورت
باندی با نفوذ به س��امانه یاد شده برای اشخاص
متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کردهاند
ی شده برای شناسایی
که حتی آیپیهای شناسای 
دقیق متخلفان تحویل حراست وزارتخانه شد».
این س��ازمان تاکید کرده است :همچنین الزم به
بیان اس��ت متخلفان��ی که با نف��وذ غیرمجاز به
س��امانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از 5
هزار دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند،
توس��ط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود
ص شده
غیرمجاز آنها به سامانه یادشده نیز مشخ 
و بر همین اس��اس سازمان بازرسی کل کشور در
نامههای هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه
ن و10
تجارت ای��ران در تاریخه��ای  27فروردی 
اردیبهش��ت  97اعالم کرده است سایت ثبتارش
قابل نفوذ بوده و الزم است نسبت به ایمنسازی
س��ایت یاد شده یا جایگزینی سامانه جدید اقدام
ش��ود .این س��ازمان تأکید کرده اس��ت مسأله
هک شدن سامانه ثبت س��فارش ،نافی تخلفات
ص��ورت گرفته در این باره و دیگر موضوعات این
پرونده توس��ط مسؤوالن مربوطه نبوده و گزارش
س��ازمان بازرسی کل کش��ور در این باره در حال
تکمیل است و بزودی به مراجع ذیصالح ارسال
میشود بنابراین به مسؤوالن امر توصیه میشود
از فضاسازیهای بیمورد در این باره پرهیز کنند.
در همین حال مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان
توس��عه تجارت درباره اظهارات رئیس س��ازمان
بازرسی کل کشور درباره هک شدن سایت ثبت
سفارش واردات خودرو گفت :ممکن است پس از
رسیدگی به تخلفات انجامشده برای ثبت سفارش
واردات خ��ودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع
مربوطه اعالم کرد ،در بررس��یها مشخص شده
باشد سیستم ثبت س��فارش هک شده است اما
من نمیتوانم برای چگونگی تخلف نامی بگذارم.
وی اف��زود :م��ا فقط میدانیم بی��ش از  6هزار و
 400خودرو براساس تخلفات صورتگرفته ثبت
سفارش شده است و موضوع را به گمرکات اعالم
کردیم .وی اظهار داشت :در مجموع دو نوع تخلف
در ثبت سفارش خودرو انجام شد که یک تخلف
مربوط به نمایندگیهای غیررسمی است که در
زمانی که اعالم ش��د این نمایندگیها اجازه ثبت
س��فارش را ندارند ،ثبت س��فارش انجام دادند و
تخل��ف دیگر این بود که عدهای در زمان بس��ته
بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو اقدام به
ثبت سفارش کردهاند .وی اضافه کرد :تعداد این
متخلفان زیاد است و برای ما هم هنوز این سؤال
مطرح است که این ثبت سفارشها چگونه انجام
شده است.
شاخص

قیمت مسکن  ۳۲درصد رشد کرد

قیمت متوس��ط هر مترمربع مس��کن به ۵
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان رس��ید که نسبت به
مدت مشابه پارس��ال  ۳۲درصد رش��د دارد .به
گزارش بانک مردم ،پیمان قربانی ،معاون اقتصادی
بانک مرکزی در اینباره افزود :تورم اردیبهش��ت
9/1درصد ب��ود و تورم نقطه به نقطه نیز به 9/7
درصد رسید و در همین مدت تورم تولیدکننده
به  11/9درصد افزایش یافت که ناشی از تحوالت
ارزی بود .وی اضافه کرد :در  2ماه نخست امسال،
 24هزار و  200معامله مسکن به ثبت رسید که
نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 ،درصد رشد
داشته و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است.
قربانی با اش��اره به آمار منتشر شده درباره رشد
اقتصادی نیز گفت :بر اساس آمار رشد اقتصادی
در سال گذشته  3/7درصد بوده است.

