
88498433سرويس  اقتصادي4

 ش��نبه 20 م��رداد 1397 | 28 ذی القع��ده 1439 || روزنامه جوان |  شماره  5441

شكوه و گاليه از فساد در اقتصاد ايران در شرايطي مطرح مي شود 
كه اتفاق�ًا بس�ياري از عوايد ناش�ي از ارزش افزوده ه�اي توليد 
ملي طي دهه هاي اخير صرف س�رمايه ثابت و سرمايه در گردش 
بنگاه ه�ا و واحدهاي توليدي ش�ده اس�ت، به طوري كه صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرد ايران با كنار زدن سه كشور اسپانيا، 
عربستان و كانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال ۲۰۲۱ شود. 
به گزارش »جوان«، بزرگ تر شدن اندازه اقتصاد ايران طي دهه هاي 
اخير نشان مي دهد كه سرمايه ها در داخل در حوزه سرمايه ثابت و 
سرمايه در گردش هزينه شده است و ارزش افزوده يا سرمايه چنداني 
طي دهه هاي اخير از ايران خارج نشده است، اما در عين حال به دليل 
ضعف مديريت و بوروكراسي و تورم قوانين و مقررات، ضعف هايي 
در مديريت دارايي ها و اين سرمايه عظيم داريم كه وزارت اقتصاد و 
دارايي حجم آن را 18هزار هزار ميليارد تومان ارزيابي كرده است و 

اين نيز قابل تقويت است. 
در ش��رايطي كه برخي از بدخواهان مدعي هس��تند كه فساد در 

ايران زياد است و سرمايه از كشور خارج مي شود، اما شواهد داخلي 
و گزارش ه��اي ميدان��ي اين مس��ئله را نقض مي كن��د، به طوري 
كه صن��دوق بين المللي پ��ول در پاي��گاه داده هاي آم��اري خود 
پيش بيني كرده است ايران در سال 2021 با سه پله صعود در جايگاه 
پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد. بر اساس آمارهاي منتشر 
شده از س��وي اين نهاد بين المللي توليد ناخالص داخلي ايران بر 
اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد 

دالر بوده و ايران از اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اس��ت ايران در سال هاي 
2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا 
باقي بماند، اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه كشور اسپانيا، 

عربستان و كانادا به جايگاه پانزدهم صعود كند. 
پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص 
قدرت خريد در سال 2021 به 2095 ميليارد دالر برسد كه بيشتر 

از توليد ناخالص داخلي اسپانيا، عربستان و كانادا خواهد شد. 

توليد ناخالص داخلي اسپانيا بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 
2017 بالغ بر 1773/9 ميليارد دالر بوده كه پيش بيني شده است 
اين رقم در سال 2021 به 2094 ميليارد دالر برسد. توليد ناخالص 
داخلي عربس��تان نيز از 1773/5 ميليارد دالر در س��ال 2017 به 
2078 ميليارد دالر در سال 2021 و توليد ناخالص داخلي كانادا از 
1769 ميليارد دالر در سال 2017 به 2073 ميليارد دالر در سال 

2021 خواهد رسيد. 
 هر چند گزارش صن��دوق بين المللي پول، گزارش اميد بخش��ي 
است، اما مسئوالن داخلي بايد توجه داشته باشند كه توزيع عادالنه 
ارزش افزوده هاي ناش��ي از توليدناخالص داخل��ي بين نهادهاي 
توليد و همچنين م��ردم و همچنين بهبود فضاي كس��ب و كار و 
مقررات زدايي و تورم زدايي از بوركراس��ي از فضاي كسب و كار از 
اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است و مديريت كالن كشور بايد 
براي تسهيل فعاليت هاي اقتصادي صاحب توجيه رشد برنامه ريزي 

جدي داشته باشد.

صندوقبينالملليپول:ايران۳سالديگرپانزدهميناقتصاددنياميشود
   اقتصادکالن

هادی  حسینی

تزریق واكسن شفاف سازي در وزارت كار 
در جلس�ه اس�تيضاح و بركن�اري وزير كار، مس�ائل و حواش�ي 
ايجاد ش�د كه افكار عموم�ي ضم�ن ورود دس�تگاه هاي قضايي 
به مس�ائل مطرح ش�ده، خواس�تار ارائه گزارش و شفاف س�ازي 
از س�وي سرپرس�ت وزارت كار و مدي�ران، حراس�ت و نماين�ده 
س�ازمان بازرس�ي در درون اين مجموعه هاي وزارت كار اس�ت. 
وزارت كار يك��ي از وزارتخانه هايي كه صرفاً بر مجموع��ه دارايي هاي دولت 
مديريت نمي كند، بلكه بخش زيادي از اموال و دارايي هاي تحت مديريت اين 
مجموعه متعلق به نيروي كار و بازنشستگان و مستمري بگيران مي باشد، از اين 
رو جا دارد با توجه به رخدادهايي كه در اين مجموعه اتفاق افتاده است، گردش 
و چرخش��ي از مديريت ها و حتي ها نمايندگان مجموعه هاي نظارتي چون 
نماينده سازمان حسابرس��ي و ديوان محاس��بات و. . . و نيروي نظارتي تازه 
نفس در اين مجموعه ها ورود كند. به واقع در اوضاع كنوني كشور، نمي توان 
از اتهاماتي كه وزير و نمايندگان به همديگر زدند، به راحتي گذشت و حتماً 
انتظار بسياري از مردم اين است كه قوه قضائيه به عنوان مدعي العموم وارد 
شود و در خصوص اين اتهامات ضمن بررسي تمامي جوانب و زواياي مطرح، 
در صورت صحت مطالب با افراد خاطي برخورد كند و در صورت عدم صحت 
آن، با مطرح كنندگان اين ادعاهاي بي پشتوانه � كه اعتماد عمومي را خدشه دار 

كرده اند � برخورد جدي و نتيجه را به مردم اعالم كند. 
   ساختار وزارت كار ايراد دارد

در حالي كه گمانه زني ها براي تصدي گري وزارت كار در رسانه ها مطرح 
شده است، يكي از نمايندگان كميسيون اجتماعي گفت: ساختار درست 
نيست و شما اگر 10 وزير ديگري هم به وزارت كار منصوب كنيد، كاري از 
پيش نخواهد رفت، چون ساختارهاي ما ايراد دارد. در زمان احمدي نژاد 
چندين وزارتخانه كه هيچ ارتباطي به هم ندارند، با يكديگر ادغام شدند. 
رسول خضري گفت:وزارت كار و رفاه اجتماعي، به  تنهايي شش وزارتخانه 
است و چند وزير براي اداره اين مجموعه كم است؛ بنابراين از توان فكري و 
عملياتي يك فرد خارج است كه بتواند آن را اداره كند، پس ما بايد به دنبال 
تغيير ساختار و سياستگذاري ها باشيم. وي گفت:  زماني صنعت كشور دو 
وزير داشت و وزير صنايع سنگين و سبك جدا بود، ولي هم اكنون صنعت را 
با معدن و تجارت تلفيق كرده ايم كه اين هيچ جاي دنيا سابقه ندارد. وزارت 
رفاه در همه جاي جهان مستقل است. وظيفه اين وزارت تنها رسيدگي به 
رفاه مردم است، اما در ايران، تنها 54 درصد از كل گردش مالي كشور در 
اختيار اين وزارتخانه است و اين وزارتخانه به  تنهايي هم آسمان هم زمين 

و هم دريا را دارد و نمي تواند توسط يك وزير اداره شود.

نفت ایران براي مشتریان آسيایي ارزان تر شد
ش�ركت مل�ي نف�ت اي�ران قيم�ت ف�روش رس�مي هم�ه 
گريده�اي نفت�ي ايران�ي در س�پتامبر را ك�ه از جزي�ره 
خ�ارك ب�ه مقص�د آس�يا بارگي�ري مي ش�وند، كاهش داد. 
به گزارش »ايسنا«، پالتس به نقل از يك منبع آگاه در شركت ملي نفت 
ايران گزارش داد قيمت فروش رسمي گريد »ايران اليت« به ميزان 80 
سنت در هر بشكه نسبت به قيمت اوت كاهش داده شد و 1/20 دالر در هر 
بشكه باالتر از متوسط شاخص قيمت عمان/دوبي كه پالتس براي سپتامبر 
ارزيابي كرده است، قرار گرفت. قيمت گريد »ايران هوي« به ميزان 60 
سنت در هر بشكه نس��بت به قيمت اوت كاهش داده شد و 90 سنت در 
هر بشكه ارزان تر از متوسط شاخص قيمت عمان/دوبي كه پالتس براي 
سپتامبر ارزيابي كرده است، قرار گرفت در حالي كه قيمت گريد فروزان 
75 سنت در هر بشكه كاهش پيدا كرد و 75 سنت در هر بشكه ارزانتر از 
شاخص قيمت مذكور شد. قيمت فروش گريد سروش نيز 80 سنت در 
هر بشكه نسبت به قيمت اوت كاهش يافته است و 5/55 دالر در هر بشكه 
ارزان تر از شاخص قيمت عمان/دوبي براي سپتامبر شده است. شركت ها 
در خاورميانه عمدتاً نفت خود را تحت قراردادهاي بلندمدت به پااليشگاه ها 
مي فروشند. اكثر توليدكنندگان نفت دولتي در خليج فارس قيمت نفت 
خود را باالتر يا پايين تر از ش��اخص قيمت تعيين مي كنند، براي آس��يا، 

شاخص قيمت ميانگين قيمت گريدهاي عمان و دوبي است. 
...........................................................................................................................

بسته هاي تأمين، توزیع و نظارت كاالهاي 
اساسي ۳ وزارتخانه ارائه شد

تأمي�ن،  بس�ته هاي  بهداش�ت  و  جه�اد  صم�ت،  وزي�ران 
توزي�ع و نظ�ارت كااله�اي اساس�ي و دارو را در جلس�ه 
س�تاد اقتص�ادي دولت به رياس�ت رئيس جمه�ور ارائ�ه كردند. 
به گزارش »فارس« به نقل از پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي، 
براساس اين بسته ها كه در تكميل»طرح س��اماندهي ارز« تهيه شده 
است، اقالم بيست گانه كاالهاي اساس��ي و ضروري مورد نياز مردم كه 
براي تهيه يا توليد آنها، ارز دولتي به نرخ رسمي تأمين مي شود، در كليه 
مراحل، از ثبت سفارش و تأمين ارز تا مراحل ترخيص، حمل و توزيع، 
مورد نظارت قرار مي گيرد و به منظور بهره گيري از نظارت مردمي، با 
شفافيت كامل اطالع رساني عمومي مي ش��ود. عالوه بر دستگاه هاي 
مسئول تخصصي، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
نيز با تقويت امكانات خود در استان ها، وظيفه بازرسي و نظارت براي 

جلوگيري از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت. 
واردكنندگان اين كاالها بايد از پيشينه مثبت عملكرد برخوردار باشند 
و رعايت تمامي ضوابط قيمت گ��ذاري، عرضه به موقع و نحوه توزيع را 
تعهد كنند. وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، قيمت اين كاالها را براي 
مصرف كننده نهايي اعالم مي كند و نرخ ارز براي اين دسته از كاالها، تا 

ارديبهشت ماه سال 1398 تغيير نخواهد كرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد   

 رانت فوالدي ۳0 هزار ميليارد توماني 
در حد فاصل بورس كاال و بازار آزاد 

قيمت گذاري محصوالت فوالدي با دالر4۲۰۰در بورس كاال و فروش محصوالت با دالر آزاد در بازار آزاد

در حالي كه هنوز زخم رانت ارزي 4۲۰۰توماني 
بر پيكر افكار عمومي است، رئيس كميسيون 
اقتصادي مجل�س از رانت 3۰ه�زار ميليارد 
توماني دالالني كه بين بورس كاال و بازار آزاد 
محصوالت و مواد اوليه فوالدي فعاليت دارند، 
خبر داد، اين در صورتي است كه شركت هاي 
فوالدي ب�ر اس�اس قيمت دس�توري وزارت 
صمت، محصوالت خود را ب�ا ارز4۲۰۰توماني 
در بورس كاال به فروش مي رسانند كه عده اي 
با خريد اين محصوالت در ج�ا محصوالت را 
با نرخ ب�ازار آزاد ۱۰هزار توم�ان در بازار آزاد 
فروخته و دهها ه�زار ميلي�ارد تومان بدون 
پرداخ�ت مالي�ات چندان�ي س�ود كرده اند. 
به گزارش »جوان«، هفته گذش��ته سهامداران 
ش��ركت هاي توليد كننده ف��والدي در نامه اي 
خط��اب ب��ه مع��اون اول رئيس جمه��ور از 
قيمت گذاري دستوري وزارت صمت در صنعت 
فوالد گاليه كردند و مدعي ش��دند كه با عرضه 
محصول در ب��ورس كاال ب��ا دالر 4200 توماني 
در ش��رايطي كه نرخ دالر در ب��ازار آزاد حداقل 
دوبرابر است، عماًل دالالن منتفع مي شوند، زيرا با 
خريد محصول بنگاه هاي فوالدي در بورس كاال 
و فروش آن در بازار آزاد گويي به ش��كل قانوني 

حداقل صد درصد س��ود مي كنند، حال عالوه بر 
اين مصوبات و قيمت هاي دس��توري مسئله دار 
وزارت صم��ت در بورس كاال، اي��ن مقوله مورد 
پرسش اس��ت كه دالالن محصوالت فوالدي و 
س��اير محصوالت ارزانقيمت در بورس كاال چه 
كساني هس��تند و چه زماني قرار است سازمان 
امور مالياتي، دستگاه هاي نظارتي و قضايي به سر 
وقت رانت هايي كه در حواشي بورس كاال وجود 
دارد، برود . در پي اين نامه نگاري و اعتراضات به 
بخش��نامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجل��س از ورود 

مجلس به اين ماجرا خبر داده است. 
   قيمت گ�ذاري به س�ود واس�طه و دالل 

تمام مي شود
محمد رضا پورابراهيمي در اين باره به خبرگزاري 
فارس گف��ت: قيمت گ��ذاري طبق مق��ررات و 
مصوبات ب��ر عه��ده وزارت صمت اس��ت، اما نه 
قيمت گذاري كه به ضرر توليد كننده باش��د و به 
نفع واس��طه ها، به نظر ما اين سياس��ت درستي 
نيست و هرگونه قيمت گذاري دستوري اشتباه 
اس��ت. اگر در اقتصاد توليد كننده كاال مجبور به 
فروش با ارز 4200توماني است، بايد بدانيم كه 
كاال با همين ارز به دس��ت مصرف كننده نهايي 

مي رسد، ولي بررسي هاي اخير نشان مي دهد، اين 
اتفاق به طور كامل و دقيق رخ نداده است. 

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ش��وراي 
اس��المي ادامه داد: برآورد مي  ش��ود حدود 30 
هزار ميليارد تومان از تفاوت قيمت دستوري با 
نرخ توافقي در حوزه محصوالت فوالدي حاصل 
مي ش��ود كه اگر اين 30 هزار ميليارد تومان به 
دست مصرف كننده نهايي برس��د، اما بر مبناي 
گزارش ها ظاهراً بخشنامه اخير صمت شرايط را 

به نفع واسطه ها رقم زده است. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجل��س در پايان 
وع��ده داد: خانه ملت به س��رعت وارد بررس��ي 
مقوله قيمت گذاري فوالد در بازار رس��مي كاال 
مي شود و در صورت لزوم از طريق شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي موضوع را مطرح می كند و 
احتمال بازنگري و تغيير مصوبات قيمت گذاري 
وجود دارد. از سوي ديگر در شرايطي كه مباحث 
شفافيت و اخذ ماليات از افرادي كه با خريد ارزان 
محصوالت فوالدي در ب��ورس كاال و فروش آن 
در بازار آزاد رانت چند ده  ه��زار ميليارد توماني 
در فض��اي حقيقي و مجازي داغ شده اس��ت، به 
نظر مي رس��د بورس كاال و وزارت صنعت كه در 
ماه هاي گذشته با حواش��ي ای چون اشكال در 

ثبت سفارش و ورود غير قانوني خودروهاي لوكس 
روبه رو بوده است، در رابطه با نحوه قيمت گذاري 
دستوري و انتفاع دالالن از اختالف قيمت بورس 

كاال و بازار آزاد نيز تن به شفافيت دهد. 
  خريداران را از بورس كاال فراري ندهيد

از س��وي ديگر در ش��رايطي كه به نظر مي رسد 
عده اي از خريداران كاال از بورس كاال س��ودهاي 
چند ده هزار ميليارد توماني فقط در حوزه اختالف 
قيمت گذاري در ب��ورس كاال و بازار آزاد تحصيل 
كرده اند و بايد اسامي شان منتشر و ماليات حقه 
دولت از اين افراد اخذ شود، قاسم محسني - عضو 
ش��وراي عالي بورس - در اين مورد به »ايس��نا« 
اظهار كرد: نظارت بر اسامي خريداران مواد اوليه 
و تمامي معامالت تجاري بر عهده وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت)صمت( اس��ت؛ ب��ه طوري كه 
فهرست افرادي را كه مي توانند به عنوان خريدار 
معامله كنند، اين وزارتخان��ه تعيين و به بورس 
كاال اعالم مي كند. همچنين ناظر بر اينكه كاالي 
خريداري شده در بخش واقعي توليد به كار برده 
مي ش��ود يا خير نيز بر عهده وزارت صمت است 
و در اين مي��ان بورس كاال وظيف��ه ايجاد فضاي 
رقابتي براي خريداران و فروش��ندگان و نظارت 
روي اجراي صحيح قواعد معام��الت را برعهده 
دارد. محسني اظهار كرد: انتشار اسامي خريداران 
مواد اوليه كه از سوي وزارت صمت تأييد شده اند، 

منجر به نظارت همگاني خواهد شد. 
اين عضو شوراي عالي بورس بيان كرد: سازمان 
امور مالياتي اس��امي خريداران و فروش��ندگان 
محصوالتي را كه در بورس كاال مورد داد و ستد 
قرار مي گيرد، بايد در اختيار داشته باشد و خود 
اين موضوع باعث شده برخي بنگاه هاي اقتصادي 
براي فرار از ش��فافيت و پرداخت ماليات تمايل 
داشته باشند تا معامالتشان را در بازار هاي خارج 
از بورس انجام دهند. هرچقدر اين تبعيض بين 
بورس كاال و بازار خارج از بورس بيش��تر ش��ود، 
فشارها براي فرار از معامله محصوالت در بورس 
كاال جهت پنهان كاري و عدم ش��فافيت بيشتر 

خواهد شد. 
   انتشار اسامي مشكلي را حل نمي كند

وي گفت: ب��ورس كاال عاري از ايراد نيس��ت، اما 
برخي بهانه ه��اي بني اس��رائيلي مي گيرند تا از 
ش��فافيت فرار كنند. اصوالً با افش��اي اطالعات 
مخالف نيستم، ولي به ش��رط آنكه در شرايطي 
صحيح ص��ورت پذيرد تا ايجاد اخت��الل و رانت 
در اين بازار نكند. وي تأكيد كرد: انتشار اسامي 
خريداران مواد اوليه مشكلي را حل نمي كند و به 
جاي اين كار بايد رانت هاي ايجاد شده در اقتصاد 
از بين برود و قيمت ها بر اساس مكانيزم عرضه و 

تقاضا معامله شود.

مهران ابراهيميان 

7 دليل براي كند شدن آهنگ افزایش 
قيمت ارزهای خارجي  

بسته ناقص و عجوالنه اول ارزي كه تدوين شد به دليل ناديده گرفتن 
بس��ياري از متقاضيان در نهايت منج��ر به باالرفتن قيم��ت ارزهاي 
بين الملل��ي در مقابل ري��ال ش��د، اما همزمان با امض��اي تحريم هاي 
يك سويه امريكا دولت توانس��ت با مجموعه اقدامات اصالحي و حتي 
عقبگرد از مواضعش، دالر را به نزديك كانال 9000 تومان پايين بكشد. 
اما تقريباً با تصميم هاي جديد همزمان با عرضه سكه هاي پيش فروش، 
روند قيمتي دوباره معكوس ش��د كه به باور كارشناسان و فعاالن بازار 
ارز، اين تغيير نمي تواند مانند ماه هاي گذش��ته پيوس��ته و با افزايش 
قيمت هاي زياد صورت گي��رد. از نگاه اقتصاد دان��ان ارزهاي خارجي 
نيز مانند ه��ر كاالي ديگر داراي يك بازار بوده ك��ه يك طرف تقاضا و 
يك طرف عرضه دارد و باالخره قيمتش به تعادل مي رسد و معموالً با 

نزديك شدن به نقطه تعادل آهنگ رشد كند مي شود. 
امروز در بازارهاي مختلف كه س��ر بزنيد، احتي��اط در خريد يا فروش 
باعث شده تا به نوعي تقاضا براي واردات كاهش يابد كه اين به معناي 
كاهش تقاضا براي ارزهاي خارجي اس��ت.  به عالوه، كشف قيمت در 
بازار ثانويه در رقم هاي باالتر) ح��دود دو برابرو در محدوده بين8000 
تا 8500 تومان( از بسته اول نيز خود باعث مي شود كه عطش واردات 
براي استفاده از رانت هاي اختالف ارز هاي خارجي فروكش كرده و خود 
به خود تقاضاي بازار ارزهاي خارجي تعديل شود. به عبارت بهتر حذف 

رانت ها با اين شيوه بخش مهمي از تقاضاي ارز را تعديل مي كند. 
نكته س��ومي كه مي تواند عطش ورود متقاضي را ب��ه اين بازار كاهش 
دهد، توقف سير صعودي و افت سريع قيمت اس��ت كه با تدابير قابل 
تأمل تر در بسته جديد رخ داده است. ورود به اين بازار پر ريسك يا بايد 
در قالب يك حركت سازمان يافته باشد يا در اثر يك حركت پر ريسك. 
كما اينكه در اخبار نيز از نقش چن��د صرافي در روند افزايش قيمت ها 
اشاره شده است. فارغ از كاستي هاي موجود در بسته جديد، اين بسته 
در هر صورت نشان مي دهد كه بخش مهمي از تقاضا را در بازار ثانويه 
پاسخگو است، بنابراين بايد پذيرفت كه در هر صورت آهنگ رشد قيمت 
ارزهاي خارجي بعد از تعديل هاي بزرگ در محيط شفاف تر قابل قياس 
با سه ماهه گذش��ته نخواهد بود ، با توجه به تثبيت نسبي قيمت ها در 
بازار ثانويه، ريسك خروج سپرده ها و آوردن سپرده ها به اين نوع بازار 

را بيش از پيش مي كند. 
 اگر اكنون نرخ س��ود 20 درصد باشد، س��پرده گذار باي��د براي خروج 
س��رمايه خود از بانك س��ودي بيش از 30 درصد را در بازار ارز متصور 
باش��د. به عبارت بهتر اگر امروز قيمت هر دالر10ه��زار و 500 تومان 
باش��د و قصد ورود به اين بازار نامش��خص را داشته باش��د ، بايد براي 
خود قيمت هر دالر را حدود13ه��زار و 750 تومان در يك بازه زماني 
يكساله ببيند، زيرا هنگام خريد و فروش ارز بايد براي خود اختالف 10 
درصدي را هم در نظر بگيرد. بنابراين سپرده گذاران بعيد است بعد از 
طوفان به پا شده و نوسانات چند هزار توماني در بازار ارز چنين ريسكي 
را به جان بخرند. به اي��ن ترتيب ورود به بازار ارز با قصد س��ودا گري از 
س��وي غير حرفه اي ها به عنوان پنجمين عامل اثر گذار در بازار ارز نيز 
به احتمال قوي كاهش خواهد داشت. شش��مين نكته اي كه منجر به 
كاهش تقاضاي واردات و كاهش فشار به بازار ارز مي شود، آثار تورمي 
ارزهاي ثانويه است كه توليد كنندگان بايد از اين پس با مواد اوليه گران 
) حدود 100 درصد( كاالي خود را عرضه  كنند؛ پديده اي كه نمود آن 
نيز در آمارهاي رسمي عيان و ش��اخص تورم براي توليد كننده بيشتر 
شده است. به اين ترتيب افزايش قيمت تمام شده كاالهاي داخلي نيز با 
توجه به عدم افزايش قدرت خريد كل جامعه با هر ميزان گراني، مصرف 
خود را تعديل كرده است ،بنابراين فشار تقاضايي از روي بازار ارز از اين 
جهت نيز كاسته خواهد شد. با اين حال ممكن است اخبار مربوط به آثار 
تحريم و تنش هاي سياسي داخلي و بين المللي به عنوان نيرويي محرك 
افزايش قيمت تلقي شود، اما تعيين تكليف ارز مسافرتي و گراني قيمت 
بليت هواپيماهاي خارجي، هفتمين دليل است كه در نهايت مي تواند به 

عنوان عاملي بازدارنده در افزايش بي رويه نرخ ارز مؤثر باشد. 

 

بانك مركزي:
سرنوشت 9 ميليارد دالر كاماًل مشخص است 
بان�ك مرك�زي ط�ي انتش�ار مطلب�ي ب�ه ادع�اي نامعلوم بودن 
داد  واكن�ش  ارز4۲۰۰تومان�ي  9ميلي�ارد دالر  سرنوش�ت 
و مدعي ش�د فهرس�ت كامل افرادي ك�ه طي چهار ماه گذش�ته 
ارز به ن�رخ رس�مي درياف�ت كرده ان�د، ب�ه نهاده�اي نظارتي و 
گمرك ارسال ش�ده اس�ت كه قطعًا در صورت مش�اهده هرگونه 
تخلف با برخ�ورد مراج�ع نظارتي و قضاي�ي هم�راه خواهد بود. 
پس از طرح مطالبي در كانال هاي مختلف خبري رس��انه ها با موضوع 
»سرنوش��ت نامعلوم 9 ميليارد دالر ارز 4200 توماني«،  بانك مركزي 
اعالم ك��رد كه سرنوش��ت 9 ميلي��ارد دالر كاماًل مش��خص اس��ت و 

اظهارنظرهاي رسانه اي بايد با اطالعات دقيق باشد . 
 به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران، به 
تازگي يكي از خبرگزاري هاي داخلي در خبري با عنوان »سرنوش��ت 
نامعلوم 9 ميلي��ارد دالر ارز 4200 توماني« به نق��ل از يكي از اعضاي 
 كميسيون برنامه و بودجه مجلس )  يوس��فيان مال(  مطرح كرده است 
كه »سرنوش��ت 9 ميليارد دالر ارزي كه با نرخ دولتي داده شده است 

مشخص نيست«. 
بر اين اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوي آقاي يوسفيان 

مال توضيحاتي اعالم مي شود.  
اصوالً فرآيند واردات رس��مي كاال به كش��ور به اجم��ال از مراحل زير 

تشكيل يافته است:
1-  اخذ پروفرما)پيش فاكتور( از فروش��نده خارجي / انعقاد قرارداد با 

فروشنده خارجي
2-  انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت )كسب اجازه 

رسمي ورود كاال به كشور(
1- 3 تخصيص ارز توسط بانك مركزي پس از درخواست بانك عامل 

واردكننده )تأييد گواهي ثبت آماري(
2- 3 تأمين ارز توس��ط بانك مركزي به واسطه بانك عامل يا از طريق 
س��امانه نيما و انتقال ارز به حساب فروش��نده خارجي )با استفاده از 

ابزارهايي همچون حواله، برات يا اعتبار اسنادي(
4-  ارسال كاال توسط فروش��نده خارجي به گمرك مقصد )ورود كاال 

به كشور(
5-  امور گمركي و ترخيص كاال توسط وارد كننده

آمار ثبت سفارش اعالم ش��ده تا اين تاريخ لزوماً به معني ارز تخصيص 
يافته، ارز تأمين ش��ده و عدم ورود كاال به كشور نيست و همچنين ارز 
تخصيص يافته لزوماً به معني ارز تأمين شده نيس��ت و نيز ارز تأمين 
شده تا اين تاريخ نمي تواند به مفهوم عدم ورود كاال به كشور تلقي شود.  
در مورد 9 ميليارد دالر اشاره شده در مصاحبه آقاي عزت اهلل يوسفيان 
مال فقط در صورتي مي توان اظهار نظر قطعي كرد كه س��ه ماه مهلت 
ارائه پروانه ورود كاال پس از حداكثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل، 

منقضي شده و كااليي به كشور وارد نشده باشد. 
مطابق مقررات ارزي با انقضاي مهلت هاي ياد ش��ده بانك هاي عامل 
مكلف هس��تند، به پيگيري عودت ارز تأميني و در صورت عدم ايفاي 
تعهد ارزي توس��ط وارد كننده معرفي اين دس��ته از واردكنندگان به 

سازمان تعزيرات حكومتي اقدام كنند.

هادی  غالمحسينی
   گزارش یک

آگهى ابالغ اجرائيه 
آقايان مهدى زيورى فرزند محمد و محمد كاظمى كرد خليلى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى 
غالمرضا فرگى بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالسه 22/941055 منجر به صدور اجرائيه 
بر عليه شما مبنى به نحو تضامنى محكوم اند به پرداخت وجه و فقره چك بانك صادرات به شماره 802280 
مورخه 94/07/27 به مبلغ يكصد ميليون ريال چك بانك صادرات به شماره 802281 مورخه 94/08/07 به 
مبلغ يكصد ميليون ريال جمعا به ميزان 200/000/000 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك لغايت اجراى حكم بر مبناى شاخص تورم اعالمى توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و 
خسارات دادرسى طبق تعرفه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر در حق صندوق دولت گرديده است لذا 
مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين 
اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار 

ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائيد.
م الف: 18651 / شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امام خمينى مشهد

 آگهى ابالغ
در پرونده شماره 421/970274 شعبه 421 داديارى دادسراى ناحيه 4 مشهد آقاى على داودى 
بافقى به موجب شكايت آقاى جواد مدرسى به اتهام سرقت لوازم تحت تعقيب قرار دارد و با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ به او مطابق با ماده 174 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى مى گردد و متهم ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ انتشار موظف به حضور در شعبه ياد شده مى باشد . پس از انقضاى مهلت تصميم 

مقتضى صادر خواهد شد.
م الف: 18942/ شعبه 421 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 4 مشهد

 آگهى احضار متهم 
 در پرونده كالسه 411/961263 آقاى محمدرضا تنهايى فرزند نوروز به اتهام سرقت پرايد شاكى آقاى 
رمضان على شجعى مطلق تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف 
مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه 411 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 4 مشهد واقع در 
بلوار وحدت – وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى 
و اظهار عقيده مى نمايد به پيوست يك نسخه آگهى احضار متهم ارسال مى گردد تا در يكى از جرايد كثير 

االنتشار منتشر و نسخه اى از آگهى منتشره جهت ضبط در سابقه به اين شعبه ارسال مى گردد.
م الف: 18937/ بازپرس شعبه 411 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 4 مشهد

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج

آگـهى تجديـد مـزايـده شمـاره 33 -97
اجـاره22عدد استنـد تبليغاتـى در سطح شهر كرج

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذيل را از 
طريق فراخوان مزايده عمومى به شركتهـا و كانونهـاى تبليغاتى واجد شرايط به صورت اجاره به مدت سه سال شمسي واگذار نمايد:

مبلغ اجاره و قيمت پايه كارشناسى بـراى تعداد وجهموضوع مزايدهرديف
مبلغ سپرده به (ريال)سه سـال  شمسـى (ريال)

3112/776/022/000638/801/100 وجهاجـاره22عـدداستنـد تبليغاتـى درسطـح شهـركـرج1
 1. سپرده شركت در مزايده به يكى از روش هاى ذيل ارائه گردد:  

- ضمانتنامه بانكى معادل مبلغ فوق، كه به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد باشد. 
- واريز فيش نقدى به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانك شهر شعبه عظيميه.

 2. برندگان نفر اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .  3. سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در رد يا 
قبول پيشنهادات مختار است.  4. مبلغ 300/000 ريال بابت هزينه خريد هر يك از اسناد مزايده به حساب شماره 100100100261 بانك شهر شعبه عظيميه واريز و رسيد آن را ارائه 
نمايند.   5. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ نشر اين آگهى به مدت ده روز مى توانند در ساعت ادارى به امورقراردادهاى سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
شهردارى كرج مراجعه نمايند.  6. محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: دبيرخانه سازمان مى باشد.  7. مهلت ارائه و تحويل اسناد: حداكثر 10 روز كارى از تاريخ درج آگهى و 
 تاريخ بازگشايى پاكات اولين جلسه پس از عودت اسناد مى باشد.  8.  داشتن معرفى نامه همراه مهر و امضاء مدير عامل شركت يا كانون تبليغاتى هنگام خريد اسناد مزايده الزامى 
11. هزينـه  10. ماليات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ كل قرارداد اضافـه خواهد شد.  مى باشد.  9. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج شده است. 
چاپ آگهـى و كارشناسى رسمى دادگستـرى به عهده برنـده مزايـده مى باشد .  12. از برنده مزايده ضمانت نامه بانكى يا وجه نقد واريزى معادل 10% مبلغ پيشنهادى وى بابت كل 

قرارداد (سه سال شمسى) بعالوه يك فقره چك معادل مبلغ كل قرارداد بابت ضمانت تخليه اخذ مى گردد.
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