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مشاور
حسامالدین آشنا :همه موافق سیاست ارزی
فروردینماهبودند

محمد نجارصادقی :س��امانهای که قرار بود با قاچاق
مبارزه کند  5سال است که پشت دیوار وعدهها گیر
کردهومشخصنیستنابسامانیاینسامانهچهزمانی
به پایان میرسد .از سال  92متولیان مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از س��تاد گرفته تا وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،گمرک ،وزارت اطالعات و بانک مرکزی خبر
از برخط شدن رویههای تجاری کشور داده و مدعی
شدند با ایجاد سامانههای زنجیرهوار ،دیگر قاچاقی از
مبادی رسمی وارد کشور نمیشود و اگر بشود قابل
شناسایی است .اما اظهارات اخیر مهدی میراشرفی،
رئیس گمرک نشان میدهد هنوز حتی زیرساخت
اولیه برخط ش��دن تجارت کشور هم شکل نگرفته
اس��ت .میراش��رفی که هنوز یک ماه از انتصابش به
جای فرود عسگری نمیگذرد ،با بیان اینکه قرار بود
تمام دستگاهها در ارتباط با تجارت به یکدیگر متصل
شوند ،میگوید« :به دلیل عدم تکمیل زیرساختها
هنوز این ارتباط عملیاتی نشده است» .معاون وزیر
اقتصاد ادامه میدهد« :سامانههای متعددی در حوزه
تج��ارت خارجی در گمرک ،بان��ک ،وزارت صنعت،
س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز وج��ود دارد که
مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف،
یکپارچهس��ازی این سامانهها را تسریع کنیم» .این
یعنی با وجود تمام ادعاهای رس��انهای انجامشده و
 2سامانه پرهزینه در وزارت صمت و وزارت اقتصاد
هن��وز تجارت کش��ور بعد از قریب  5س��ال برخط
نیست .به گزارش «وطنامروز» ،یکی از اصلیترین
مشکالت حال حاضر اقتصاد ایران حجم باالی قاچاق
است ،قاچاقی که گستره خود را از کاالهای وارداتی
افزایش داده و چند ماهی است حتی به صادرات هم
رسیده است .حجم قاچاق همواره یکی از گنگترین
ارقام اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر بوده؛ برای
مثال س��ال  95میزان قاچاق توس��ط ستاد مبارزه
با قاچ��اق کاال و ارز  12میلیارد دالر اعالم ش��د اما
بالفاصله محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس حج��م آن را بیش از  30میلیارد
دالر یعنی رقمی معادل صادرات نفتخام کشور در
آن سال اعالم کرد .حسینعلی حاجیدلیگانی ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره این آمار ستاد
گفت :یک نهاد امنیتی درگیر با مبارزه با قاچاق در
جلس��ه غیرعلنی مجلس این آمار را رد کرده است.
در هر صورت چه بخواهیم آمار ستاد را قبول کنیم،
چ��ه آماری ک��ه نمایندگان و نهاده��ای امنیتی به
آنها دادهاند ،رقم حجم قاچاق در کش��ورمان بسیار
بزرگ اس��ت و میتواند آسیبهای فراوانی به تولید
و به دنبال آن اش��تغال کشور بزند .بدیهی است این
حجم باالی قاچاق از طریق کولهبری ،همراه مسافر یا
بازارچههای مرزی وارد کشور نشدهاند .نیمنگاهی به
پروندههای قاچاق عظیم در سالهای اخیر با عناوین
قاچ��اق  6418خودرو لوک��س 1128 ،کانتینر بلور
گرانقیمت و  7000کیلو ش��ال و روسری گویای آن
اس��ت که حجم اصلی قاچاق از مبادی رسمی وارد
کشور میش��ود .بررسی پروندههای قاچاق یادشده
نشان میدهد با وجود برخط شدن خدمات تجارت
و گمرکی اما هنوز هم با جعل اسناد و تطمیع عامل
انسانی میتوان قاچاق وارد کشور کرد .این در حالی
است که در حال حاضر  2سامانه رصدگر رویههای

سامانههای نابسامان

ی را زیر نظر دارن��د؛ اول پنجره واحد گمرک
تج��ار 
(وزارت اقتص��اد و امور دارایی) و دوم س��امانه جامع
تج��ارت (وزارت اطالعات و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت).
■■پنجره واحد گمرک

تولد پنجره واحد گمرکی با دولت تدبیر و امید
همزمان بود ،نیمه دوم س��ال  92بود که مس��عود
کرباسیان خبر از پیادهسازی برخط سامانهای در تمام
گمرکهای کشور داد .او درباره این سامانه گفت« :با
همکاری دانشگاه تهران و فرهاد رهبر(رئیس وقت
دانش��گاه تهران) س��امانهای را راهاندازی کردیم که
دیگر احتیاج به مراجعه حضوری بازرگان به وزارت
صمت و گمرک برای تحویل اسناد نباشد» .بر این
اساس این س��امانه طبق ماده  38قانون رفع موانع
تولید ایجاد شد؛ سامانهای که با برخط کردن ارتباط
بین بازرگان ،گمرک ،وزارت صمت ،بانک مرکزی،
کشور مبدأ و بخشی از انبارهای کشور توانست گام
بزرگی برای الکترونیکی کردن مسیر تجاری کشور
بردارد .با این وجود به دلیل طوالنی شدن روند ایجاد
این سامانه و باگهای اساسی که داشت ،نتوانست
در برابر قاچاق کانتینری مقابله کند .نکته اساسی
عدم موفقیت سامانه یادشده ایجاد سامانهای موازی
و همگام با همین سامانه و وظایفی یکسان توسط
وزارت صنعت و وزارت اطالعات بود.
■■فرزند ناخواندهای به نام سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت ذیل آییننامه اجرایی مواد
 5و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بهوجود آمد.
برای شروع به کار آن تاریخ دقیقی موجود نیست،
در حال حاضر رس��م است که این سامانه هر سال
ی��ک بار افتتاح میش��ود اما ظهور و ب��روزی از آن
وجود ندارد .این س��امانه یک بار در خردادماه سال
 96توسط یداهلل صادقی ،معاون وقت وزیر صنعت،
معدن و تجارت رونمایی شد اما بار دیگر در تابستان
سال جاری توسط محمدجواد آذریجهرمی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی مجدد ش��د.

وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودرو را اعالم کرد

فروش خودروهای داخلی  5درصد زیر قیمت بازار

تجارت

صادرات  ۱۸ماده غذایی ممنوع است

ص��ادرات  ۱۸نوع ماده غذایی ش��امل انواع
حبوبات و ک��ره خوراکی با اعالم وزیر صنعت،
معدن و تجارت ممنوع شد .به گزارش «وطن
ام��روز» ،چنانچه این محص��والت در مناطق
آزاد تولید ش��ده باشد ،مشمول این ممنوعیت
نمیش��وند .در این نامه همچنین آمده اس��ت
ممنوعی��ت صادرات کیس��ههای پروپلین لغو
میش��ود .بنا بر این گ��زارش ،محصوالتی که
صادرات آن ممنوع ش��دهاند ش��امل انواع کره،
نخود رس��می(لپه) ،س��ایر نخودهای رسمی،
لوبی��ا ،لوبیا رس��می ،لوبیا قرم��ز ،لوبیاچیتی،
س��ایر لوبیاهای رس��می از جمله لوبیا سفید،
بامبارا(نوعی لوبیای چشم بلبلی) ،لوبیایی چشم
بلبلی ،سایرانواع لوبیا ،عدس ،باقاال ،نخودکفتری،
دیگر محصوالت نباتی و مواد نباتی و تفالههای
نباتی ،آخال و س��ایر محص��والت فرعی نباتی
است.

بانک

«وطنامروز» از معطل ماندن  5ساله برنامههای الکترونیکی مبارزه با قاچاق گزارش میدهد

جهانگیری گفت تبعات
دالر  4200تومانی را میپذیرم

مشاور رسانهای رئیسجمهوری در گفتوگو
با ماهنامه اندیش��ه پویا از عملک��رد روحانی در
حوزهه��ای مختلف دفاعکرده اس��ت .اظهارات
حسامالدین آش��نا درباره جلسه تعیین نرخ ارز
نش��انگر اختالفات درون کابینه اس��ت ،چرا که
روایات متعدد و متناقضی از سوی دولتیها در
اینباره بیان شده است.
بهگ��زارش انتخاب ،آش��نا در اینباره اظهار
داش��ت :رئیسجمهوری اعالم کرد میخواهیم
در یک جلس��ه ،درباره وضعیت نرخ ارز که باال
میرود بحث کنیم و آن جلس��ه به درخواست
جهانگیری تش��کیل ش��د .جهانگی��ری در آن
جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودش با تیم
اقتصادی دولت و بی��رون دولت را ارائه کرد که
خالصهاش ای��ن  3نکته بود -1 :ما دیگر امکان
اینکه دالر را روی  ۳۵۰۰تومان نگهداریم ،نداریم.
 -2چارهای نیست جز اینکه به سمت تکنرخی
ک��ردن ارز برویم -3 .غیر از این نرخ ،هر دالری
را که هس��ت باید قاچاق تلقی کنیم .وی اضافه
کرد :روحانی در آن جلس��ه ،به تکتک اعضای
جلس��ه نگاه کرد و پرسید :این جمعبندی همه
شماست؟ گفتند :بله! ایشان در آن جلسه گفت
من با این جمعبندی  100درصد مخالف هستم
اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه
نجات کشور میدانید ،من به مثابه «اکل میته»
با این پیشنهاد موافقت میکنم .آشنا ادامه داد:
آن جماعت از جلس��ه خودشان آمدند و در این
جلسه نشس��تند .افراد فرصت داش��تند در آن
جلس��ه حرف بزنند و حرف زدند .میتوانستند
مخالفت کنند ولی نکردند ،بنابراین این پیشنهاد
سهگانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد.
وی تاکید کرد :آن جلسه فقط یک مخالف
داشت و آن رئیسجمهور بود ،دلیل رئیسجمهور
برای مخالفت هم این بود که ما هر وقت گفتیم
تکنرخی ،بازار ثانویهای درست شد که قیمت را
آن بازار تعیین میکرد و این دفعه اول نیست که
این کار را میکنیم ،بنابراین این طرح شکست
میخورد .بحث بعدی بر س��ر ای��ن بود که این
ارز تکنرخ��ی چه نرخی باش��د؟ آقایان گفتند
در جلسه کوچکتری درباره موضوع نرخگذاری
بحث کنی��م ،آقای رئیسجمه��ور گفت این را
دیگر قبول نمیکنم .همینجا بحث کنید .وی
خاطرنش��ان کرد :روحانی گفت ما طبق مصوبه
مجل��س دالر را تا  ۴۱۰۰هم میتوانیم افزایش
دهی��م .یعنی در بودجه ب��رای  ۳۹۰۰تومان به
ما مج��وز عادی دادند و ت��ا  ۴۱۰۰را هم اجازه
داری��م باال ببریم .من تا  ۴۱۰۰موافق هس��تم،
چون خ�لاف قانون هم عمل نکردهایم .بهگفته
وی ،نظ��ر رئیسجمهوری بیش��تر روی ۳۹۰۰
توم��ان بود اما بین  ۴۱۰۰و  ،۴۵۰۰عدد ۴۲۰۰
تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت .آشنا
درباره تعیین اینکه چه کسی دالر  4200تومانی
را اعالم کن��د ،گفت :جهانگیری گفت من باید
این را اعالم کنم و مسؤولیت دارم .وی ادامه داد:
جهانگیری مصاحبه کرد و نرخ  ۴۲۰۰تومان را
اعالم کرد .قاچاق بودن دالر غیر  4200تومانی و
اینکه برای همه مصارف ،ارز  ۴۲۰۰تومانی داریم
را هم اعالم کرد که کلمه همه مصارف ،غلط بود
و نباید گفته میشد .ایشان باید میگفت :برای
همه چیزهایی که مجوز میدهی��م ارز ۴۲۰۰
تومانیمیدهیم.

وطن امروز

گ�روه اقتص�ادی :وزی��ر صنعت،
خودرو
مع��دن و تجارت عرض��ه خودرو
با ن��رخ  ۵درصد زیر قیمت ب��ازار را تایید کرد .به
گزارش خبرگزاریه��ا ،رضا رحمان��ی در اینباره
افزود :عرضه خودروهایی که مشمول قیمتگذاری
ش��ورای رقابت نیستند با نرخ  5درصد زیر قیمت
بازار ،شروع ش��ده است .رحمانی ادامه داد :تنظیم
بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر
اس��ت تا بتواند تقاضا را پاس��خ دهد .این در حالی
است که در ماههای اخیر تولید خودرو در  2کارخانه
اصلی خودروسازی بشدت کاهش یافته است .وی با
اشاره به اینکه قیمتگذاری خودرو شامل  2بخش
میشود ،تصریح کرد :اول خودروهایی که مشمول
قیمتگذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی
که مش��مول این قیمتگذاری نمیشوند .این در
شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ
 5درصد پایینتر از قیمت بازار را ش��روع کردهاند
و اگر عرضه اینگونه ادام ه داش��ته باش��د ،میتواند
با ادامه این س��یر موجب تعدیل قیمتها در بازار

آزاد ش��ود ،بهطوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر
خودروسازان قیمت را  5درصد پایینتر از نرخ بازار
تعیی��ن میکنند که در این حالت ه��م داللی در
بازار کمتر ش��ده و هم اینکه قیمتها در بازار آزاد
متعادل خواهد شد .وی درباره اینکه قیمتگذاری
خودروهای مشمول قیمتگذاری از سوی شورای
رقابت چ��ه زمانی نهایی خواهد ش��د؟ نیز گفت:
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و
دیگر دستگاههای مربوط در حا ل بررسی کارشناسی
در این باره هس��تند و تا  2هفته آینده قیمتهای
جدید را اعالم خواهند کرد .وی با اش��اره به اینکه
از خودروسازان خواستهایم در قالب بستهای عمل
کنند ،اضافه ک��رد :اول اینکه باید به تعهدات خود
ن را انجام دهند و
در پیشفروش پایبند ب��وده و آ 
دیگر اینکه عرض��ه آنها افزایش پیدا کند .درعین
حال بح��ث مطالبات مرب��وط به قطعهس��ازان و
همچنین تامین نقدینگی از مح��ل فروش اموال
مازاد خودروس��ازان یا تامین مال��ی از طریق نظام
بانکی نیز مطرح است .رحمانی یادآور شد :نمیتوان

به طور کلی س��امانه جامع تج��ارت هیچ ارتباطی
ب��ه وزارت ارتباطات و فناوری اطالع��ات ندارد اما
همانط��ور که ش��ریعتمداری ابتدای س��ال جاری
اعالم کرده بود این س��امانه توسط وزارت اطالعات
راهاندازی و طراحی ش��ده ب��ود .البته جهرمی این
سامانه را ذیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک میداند.
سامانه جامع تجارت به صورت ماهوی و کلی هیچ
فرقی با پنجره واحد گمرکی ندارد و تنها فرق آن در
اتصال به مدیریت کاال پس از ترخیص است .بنا بر
این گزارش ،در حال حاضر این  2سامانه به یکدیگر
متصل نیس��تند و هر از گاهی هم اختالفاتی بین
یدهد .به نظر میرسد مدیریت اطالعات
آنها رخ م 
برای هر دو گروه طراحان این سامانهها مهم است.
اما نتیجه این کش��مکش نافرجام چیزی به غیر از
ذینفع ش��دن قاچاقچیان نیست .تنها یک نمونه
از متضرر ش��دن اقتصاد کشور در موضوع اختالف
س��امانهای احتکاری بود که سال گذشته رخ داد .با
وجود اینکه سامانه انبارها به عنوان زیرسامانه در هر
دو سامانههای مادر مذکور وجود داشت اما به دلیل
گستردگی و اینکه گروهی از انبارها در سامانه جامع
تجارت ثبت ش��ده بودند و گروهی دیگر در سامانه
گمرک ،دستگاههای نظارتی توانایی کشف کاالهای
احتکاری را نداشتند.
■■آسیکودای جهانی را چه کار کردید؟

پیش از ایجاد تمام سامانههای یادشده ،سامانه
جهانی آسیکودا مسؤولیت نظارت بر تجارت کشور
را برعهده داشت .سامانه آسیکودای جهانی توانایی
رسیدگی خودکار به تمام مراحل فرآیند ترخیص
کاال ب��رای انواع مختلف رویهه��ای گمرکی مانند
کنترل کاال ،نظارت بر ترانزیت و حسابداری را دارد.
آس��یکودا با هزینه کلی یک میلیارد و 50میلیون
تومان ظرف مدت نزدیک به  15سال از سال  78در
تمام کشور راهاندازی شد .این سامانه استانداردهای
پای��ه  ISO، UN، WTOرا دارد و هماکنون 90
کش��ور در حال توس��عه در آن عضوی��ت دارند .با

آغاز به کار کانالهای مالی ایران
با چند کشور

چهارمین نشست رئیسکل بانک مرکزی با
صاحبان دیدگاههای مختلف اقتصادی بهمنظور
همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و
اقتصاد کشور برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی در این نشست
آغ��از ب��ه کار کانالهای مالی ای��ران با چندین
کش��ور و حذف دالر از تب��ادالت تجاری ایران با
آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی
ای��ران توصیف کرد و افزود :در عمل بین ایران و
برخی کشورها پیمان پولی دوجانبه ایجاد شده
اس��ت و در آینده این موضوع تقویت میش��ود.
وی در ادام��ه ب��ه موضوع مداخل��ه هدفمند و
هوشمندانه در بازار ارز و همچنین تأمین نیازهای
ارزی تولیدکنندگان و تأمین کامل نیاز کاالهای
اساس��ی و دارو اشاره کرد .در ادامه این نشست،
اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات اخیر
بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و بانکی
که منجر به ایجاد ش��فافیت و کاهش قیمت ارز
ش��ده اس��ت ،بر ادامه و توسعه این سیاستها و
اقدامات تکمیلی دیگر تأکید کردند.

وجود هزینههای مالی و زمانی که برای آس��یکودا
ش��د اما با حضور کرباسیان در گمرک این سامانه
از بی��ن میرود .بهانه رئیسکل وقت گمرک برای
این کار س��خت بودن رویههای ورود کاال به داخل
ایران عنوان شده است .او گفته در هیچ کجای دنیا
پیلهوری ،ملوانی ،مرزنشینی ،ورود موقت ،ته لنچی
و ...ندارند و تفهیم این موضوع برای کارشناس��ان
خارجی س��خت بود .بر اس��اس گزارشی که دفتر
مطالعات مجلس ش��ورای اسالمی در سال  90که
قرار بود از آن بهرهبرداری ش��ود درباره این سامانه
نوشت« :آسیکودا قابلیت پشتیبانی همه رویههای
گمرکی ،کنت��رل ترانزی��ت کاال در مبدا و مقصد،
مطابقت کاالها با کدهای بینالمللی ،امکان برخط
ش��دن اطالعات ،امکان پرداخت حقوق و عوارض
گمرکی به صورت الکترونیکی و حسابداری خودکار
را دارد»
تابستان سال جاری هیاترئیسه مجلس شورای
اسالمی طی نامهای از رئیسکل وقت گمرک ایران
(فرود عس��گری) میخواهد دلیل عبور از س��امانه
آسیکودا و ایجاد س��امانههای جدید را اعالم کند،
احمد امیرآبادی در نام ه خود از گمرک میخواهد
به ص��ورت دقیق توضیح دهند چه هزینهای برای
ایجاد س��امانه انجام ش��ده اس��ت .به نظر میرسد
به طور کلی س��امانه جامع تجارت و پنجره واحد
گمرکی رونوشت ناشیانهای از آسیکودا هستند اما
برای ایجاد آنها هزینه هنگفتی شده و تاکنون هم
آماری از هزینههای این  2س��امانه عنوان نشده و
اصال معلوم نیست سرنوشتشان چه خواهد شد .آیا
کسی پاسخگوی هزینههای گزاف برای راهاندازی
س��امانهای که احتمال دارد اصال راهاندازی نشود،
خواه��د بود؟ دولتی که داعیه مبارزه با قاچاق دارد
و با کلمه «قاچاق» طعنههای سیاسی میزند ،آیا
سرانجام این سامانه را راهاندازی میکند یا همچنان
باید ش��اهد ناهماهنگی جزایر مدیریت اقتصادی
دولتی باشیم و همچنان منتظر بمانیم.

قیمت برخی خودروهای داخلی(تومان)
نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 111

22.492.000

38.200.000

نوع خودرو

کارخانه

سمند دوگانهسوز کالس 36.616.000 16

بازار
65.000.000

پراید 131

22.790.000

35.000.000

دنا دنده دستی

46.989.400

81.500.000

پراید 151

23.400.000

35.600.000

دنا پالس اتوماتیک

53.265.800

108،500.000

تیباصندوقدار

27.570.000

41.000.000

 207دنده دستی

47.128.300

92.000.000

تیبا 2

30.389.000

44.700.000

 207اتوماتیک

54.361.900

116.000.000

پژو 405

32.944.600

57.000.000

سراتو با آپشن 2000

113،062،000

205،500،000

پژو SLX

35.105.900

61.000.000

ساندرو استپ وی اتوماتیک

61،000،000

132،800،000

پژو  405دوگانهسوز

34.745.200

59.000.000

اچسی کراس

52،000،000

88،800،000

پژو پارس

40.595.700

71.000.000

هایما S7

104،313،000

205،300،000

پژو پارس  TU5کالس 13

42.481.000

81.000.000

هایما S5

98،640،000

175،400،000

 206تیپ 2

36.286.000

62.100.000

چانگان

74،952،000

131،100،000

 206تیپ 5

41.942.000

73.000.000

پارس تندر

48،264،000

88،500،000

 V8 206صندوقدار

42.763.100

73.000.000

سمند سورن (توربو)

42.941.000

88.500.000

سمند LX

33.535.400

61.500.000

تندر پالس دندهای

46.069.000

91.500.000

سمند EF7

34.338.200

63.000.000

مزدا  3تیپ 4

142.700.000

281.000.000

تمام هزینههای مربوط به خودروسازان را از محل
افزایش قیمت تامین کرد ،چرا که هزینههای مالی
آنها گاهی تا باالی  ۲۰درصد میرسد و تامین این
هزینه از طری��ق کانال افزایش قیمت قابل توجیه
ن را نمیپذیرد.
نیست و سازمان حمایت قطعا آ 

■■بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰

در همی��ن حال بهرام پارس��ایی ،س��خنگوی
کمیس��یون اصل  90مجلس از جلس��ه  25آذر
این کمیس��یون با حضور وزیر صنعت و معاونان
مربوط ،س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور ،سازمان
تعزیرات ،رئیس س��ازمان گمرک و خودروسازان
درب��اره بررس��ی وضعیت پیشفروش خ��ودرو و
افزای��ش قیمت خودرو خبر داد .وی افزود :پرونده
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خودروسازان در کمیس��یون اصل « »۹۰بیش از
ل تهیه اس��ت.
یک س��ال باز و گزارش آن در حا 
با توجه به ش��رایط فعلی که خودروسازان به هر
شکلی که میخواهند خودرویشان را پیشفروش
یا قیمتگذاری میکنند الزم دیدیم که کمیسیون
از جای��گاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند.
پارس��ایی ادام ه داد :خودروسازان نتوانستند طی
یک س��ال گذشته به تعهداتش��ان عمل کنند.
آنها ۲۰هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار
هستند ۳۰ ،هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند
و  ۱۵ه��زار میلیارد تومان زیان انباش��ته دارند و
در کنار اینه��ا هزاران میلیارد خودرو پیشفروش
کردهاند و نتوانستهاند به تعهداتشان عمل کنند.

ریزش دوباره قیمت ارز
با دخالت بانک مرکزی

گروه اقتصادی :دیروز سهشنبه  ۲۰آذرماه نرخ
ارز دوب��اره کاهش یاف��ت و دالر با ریزش ۱۹۰
تومان��ی ،برای خرید  ۱۰ه��زار و  ۷۳۰تومان و
ب��رای ف��روش  ۱۰ه��زار و  ۷۵۰تومان قیمت
خ��ورد .در این ب��اره خبرگ��زاری مهر گزارش
داده در جری��ان معامالت دیروز بازار ارز تهران
ب��ا دخالت بان��ک مرکزی قیمت ه��ر دالر در
صرافیه��ای بانکی با ریزش  ۱۹۰تومانی برای
خرید  ۱۰هزار و  ۷۳۰تومان و برای فروش ۱۰
هزار و  ۷۵۰تومان بود .همچنین هر یورو برای
خرید  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان و برای فروش ۱۲
هزار و  ۶۵۰تومان بود .به گزارش فارس ،دیروز
س��که طرح جدید بهار آزادی  90هزار تومان،
ط��رح قدیم  150هزار تومان ،نیمس��که و ربع
س��که  40هزار تومان ،س��که گرمی  20هزار
تومان و هر گرم طالی  18عیار  10500تومان
افت قیمت داشتند .در بازار ارز ،دالر  400تومان
کاهش یافت و در سطح  10500تومان معامله
میش��د و یورو با کاهش  550تومانی 12200
تومان قیم��ت خورد .قیمت اونس طال در بازار
جهانی با  2دالر و  92س��نت کاهش به 1246
دالر و  92سنت رسید .از ابتدای هفته تاکنون
قیمت سکه  350هزار تومان ،بهای دالر 1050
تومان و یورو  1000تومان کاهش یافته است.
کشاورزی

هر کیلوگرم مرغ؛  ۱۲۶۰۰تومان

قیمت هر کیلوگرم مرغ ب��ه  ۱۲۶۰۰تومان
رس��ید که  ۴۴۲۰تومان باالتر از س��قف قیمتی
کارگروه تنظیم بازار اس��ت .به گزارش تس��نیم،
بر اس��اس اع�لام اتحادیه صنف فروش��ندگان
پرن��ده و ماهی تهران ،قیم��ت هر کیلوگرم مرغ
گرم اس��تعالمی کش��تارگاههای تهران در روز
سهش��نبه  11400تومان ،پخش  11600تومان
و خردهفروشی  12600تومان بود .قیمت سینه
مرغ با کتف  19500تومان ،س��ینه بدون کتف
 20500توم��ان و فیل��ه  22500توم��ان ب��ود.
ای��ن اتحادیه در اطالعیهای گف��ت :نرخ اعالمی
م��رغ زنده از طرف تولیدکنن��دگان بیش از نرخ
اعالمی س��ازمان حمایت است ،بنابراین اتحادیه
برای حمایت از مصرفکنندگان و عدم رسمیت
بخش��یدن به قیمتهای غیرمتع��ارف تا زمان
تمکین تولیدکنندگان نس��بت به ح��دود نرخ
مصوب س��ازمان حمایت از اقدام به استعالم نرخ
م��رغ زنده خ��ودداری میکن��د .در همین حال
ل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی
 3تش��ک 
کش��اورزی مرغداران گوش��تی ای��ران ،انجمن
تولیدکنن��دگان جوجه ی��ک روزه و انجمنهای
شرکتهای زنجیرهای تولید گوشت مرغ ،صنعت
طیور در نام��های به رئیسجمهوری خواس��تار
تجدیدنظ��ر در قیمت ابالغی  ۹۸۰۰تومان برای
گوش��ت مرغ و همچنین رفع مشکالت به وجود
آم��ده در حوزه تامی��ن و عرضه نهادههای تولید
شدند .ایشان اعالم کردن د قیمت نهادهها و همه
اقالم ،خدمات و عوامل تولید گوشت مرغ شامل
ذرت ،کنجاله ،سویا ،کرایه حمل مواد اولیه ،انواع
ریزمغذیها (مواد معدن��ی و ویتامینها) داروها،
واکسنها ،کارتن و نایلون بستهبندی بتدریج تا
 ۱۰۰درصد افزایش داشته و بهرغم تالش دولت
در ماههای اخیر ،قیمت نهادهها و خدمات مورد
نیاز تولید گوش��ت مرغ به طور لجامگس��یخته
افزایش یافته است .بدیهی است تولیدکنندگان
طیور متأثر از وضعیت موجود از جمله کمبود و
افزایش قیمت نهادهه��ا و مواد اولیه تولید ،ابالغ
قیمتهای غیرکارشناس��ی و دستوری گوشت
مرغ بویژه در غیاب تشکلهای ذیربط در جلسه
کارگروه تنظیم بازار  23آبان ،بهرغم میل باطنی
و ب��ه اجبار راهی غیر از خروج تدریجی از چرخه
تولید که س��بب کاهش عرضه و افزایش بیش از
حد قیمت گوشت مرغ میشود ،پیش رو ندارند.

