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بهناز قاسمي

وزير صنعت و تجارت خبر داد
آزادسازي سقف رقابت در عرضه محصوالت 

پتروشيمي از هفته آينده  
اين روزه�ا تصميمات متعددي ب�ه منظور حذف ران�ت از صنعت 
پتروش�يمي و كوت�اه ك�ردن دس�ت دالالن از ب�ورس كاال اتخاذ 
مي شود. هفته  گذش�ته هيئت دولت تصميم گرفت تا محصوالت 
پتروش�يمي از بورس كاال خ�ارج و در بازار خريد و فروش ش�ود، 
اما وزير صنعت و تج�ارت روز گذش�ته اعالم ك�رد، از اين هفته، 
در عرضه محصوالت پتروش�يمي، س�قف رقابت آزاد خواهد شد. 
به گزارش »شاتا«، محمد شريعتمداري در سفر به استان گيالن با توجه 
به افزايش نرخ ارز و راهكارهاي مختلف براي دولت افزود: دولت دو راه 
در پيش دارد يا در نظر گرفتن ارز 4200 توماني براي معامالت كااليي 
و كنترل رانت و نظارت شديد بر بازار يا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت 
آزاد و هزينه در حوزه رفاهي و  حمايتي كه كشور در حال حركت به سمت 
بازار غير رانتي است و به تدريج روندها اصالح خواهد شد و از هفته آينده 

در عرضه محصوالت پتروشيمي نيز سقف رقابت آزاد خواهد شد. 
وزير صمت با اشاره به سياس��ت صادراتي دولت گفت: صادرات بدون 
واردات ارز و صادرات كاالهاي اساس��ي كه نرخ ارز رسمي به آن تعلق 
مي گيرد، مورد حمايت دولت نيست و بايد با بازگرداندن ارز حاصل از 

صادرات، تأمين مواد اوليه و توليد كشور را حمايت كرد. 
وي به پيش��رفت هاي صنعتي در كشوراش��اره و اظهار كرد: در س��ال 
گذشته 6 هزار واحد صنعتي در كشور به بهره برداري رسيد كه گيالن 

سهم قابل توجهي از اين تعداد داشت. 
  ترويج نااميدي در جامعه ترفند بزرگ دشمن

شريعتمداري ترويج نااميدي در جامعه را ترفند بزرگ دشمن دانست 
و اف��زود: در حالي ك��ه بزرگ ترين قدرت ه��اي دنيا از جمل��ه امريكا 
مي خواستند ايران را منزوي كنند، نتايج برجام و خروج يكطرفه امريكا 
در نهايت به انزواي امريكا منجر شد. وي فشارهاي ناشي از عهد شكني 
امريكا را در برجام به گلوله اي برفي تش��بيه كرد و گفت: با هشياري و 
همكاري نبايد اجازه دهيم اين گلوله برف كه ريش��ه سياسي دارد به 

بهمن تبديل شود، چون عرصه در اختيار ماست و بايد كنترل كنيم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت به دست گذاش��تن دشمن روي صنايع 
اشتغالزاي كشور اشاره كرد و افزود: خودروسازي، فوالد و پتروشيمي از 
جمله اين صنايع هستند، چون اشتغال و درآمد صادراتي بااليي دارد و 

بايد با وحدت و هماهنگي مشكالت را پشت سر بگذاريم. 
وي افزود: فشار نقدينگي يكي از مسائل مهم در اقتصاد كشور است كه 
بايد براي كنترل آن برنامه ريزي كرد، همه شاهد بوديم وقتي خودرو 
عرضه ش��د 53 ميليون مراجعه با 6 ميليون  اي پ��ي اختصاصي و يك 
ميليون و 400 فرم تكميل شده و آماده پرداخت وجود داشت كه خود 
نشانه وجود نقدينگي باالست. وي بر لزوم به روز شدن قوانين مطابق 
شرايط جديد تأكيد كرد و گفت: زماني كه دولت ارز 4200 توماني را 
اعالم كرد، تصميمي براي شرايط موقت بود و امروز دولت به دنبال اين 
شرايط، تمهيد الزم را انجام داد تا ارز رسمي به كاالهاي اساسي و ويژه 

و دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص پيدا كند. 
  ضرورت اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده

وي همچنين بر ضرورت اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده تأكيد كرد 
و گفت: هم اكنون اين قضيه فشار زيادي به توليد كنندگان وارد كرده در 
صورتي كه ماليات بر ارزش افزوده باي��د از مصرف كننده نهايي دريافت 
شود. وي گفت: پيشنهاد مي كنم براي كوتاه مدت حداقل ماليات بر ارزش 
افزوده در برخي حوزه هاي توليد حذف شود و اميدوارم با همراهي مجلس 
در تسريع اصالح ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تصميمي كه مي توان 
در جلسه هماهنگي سران سه قوه گرفت در اين حوزه به توليد كمك كرد. 
وي تصميم دولت را براي آزاد كردن نرخ ارز واكنش��ي به سوداگري هاي 
احتمالي دانست و گفت: بسياري از تقاضاهايي كه براي ارز 4200 توماني 
وجود داشت غير واقعي بود و با توجه به وضعيت حوزه پتروشيمي و بازار 

براي حمايت از اين صنايع ارز نيمايي در نظر گرفتيم. 

جهش ۶۰۰ توماني يورو در سامانه نيما 
بررس�ي عملكرد بازار ثانوي�ه نش�ان مي دهد، قيم�ت ميانگين 
يوروي�ي ارز حاص�ل از ص�ادرات ب�ا افزاي�ش ۶۰۰ تومان�ي 
مواج�ه ش�ده و ب�ه ن�رخ تقريب�ي ۹۶4۰تومان رس�يده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بر اساس گزارش عملكرد بازار ثانويه سامانه نيما، در روز 
چهارشنبه 21 شهريور، قيمت معامله ارز حاصل از صادرات با حدود 600 
تومان افزايش در كانال 9600 تومان ق��رار گرفت. پيش از اين ميانگين 
قيم��ت دالر 7700 و ميانگين قيمت يورو حاصل از ص��ادرات 9000 تا 
9100 تومان بوده اس��ت. هرچند امكان كاهش اين نرخ وجود دارد، اما 
نكته مهم اين است كه اين رقم تا به حال در سامانه نيما ثبت نشده بوده و 
قيمت يوروي 9600 توماني يك ركورد به حساب مي آيد. حداكثر قيمت 

ميانگين ارز صادراتي در اواسط مرداد 9400 تومان بوده است.

مركز حراست وزارت اقتصاد طي سلسله گزارشاتي از برنامه اقتصادي گسترده امريكا عليه ايران پرده برداشت

برنامه امريكا براي اغتشاش ارزي در ايران 
 2 وزارتخانه و سازمان سيا با بهره گيري از پايگاه هاي امريكا 

در كشورهاي همجوار و عوامل ميداني پروژه شوك ارزي و خروج سرمايه را دنبال مي كنند

در حالي كه بخشي 

 مهدي فتحي 
   گزارش یک

از بدن�ه دول�ت 
اص�رار ب�ر ايجاد 
روابط و گفت وگو با امريكا دارد، مركز حراست 
وزارت اقتص�اد ط�ي گزارش�اتي از اقدام�ات 
خصمانه اين كشور عليه فضاي اقتصادي كشور 
پرده برداشته كه از انصراف همكاري شركت هاي 
خارجي با ايراني ها تا ايجاد اغتش�اش در بازار 
ارزي را شامل مي شود. نكاتي كه رئيس كل بانك 
مركزي و رئيس جمهور نيز در اين باره و در چند 
روز اخي�ر ب�ه آن و ب�ه ش�كل سربس�ته اي 
پرداخته ان�د، ام�ا ای كاش اي�ن مرك�ز و خود 
وزارتخانه  اقتصاد تنها به رصد چنين مواردی 
بسنده نمی كرد و برنامه هايی برای مقابله با آنها 
ارائه می كرد ت�ا دولت و اي�ن وزارتخانه متهم 
نش�ود.  مديري�ت  ضع�ف  و  به ك�م كاری 
 به گزارش »جوان« مركز مذكور اعالم كرده است: 
» بر اساس طرح همكاري مشترك وزارت خارجه، 
خزانه داري و دس��تگاه اطالعات��ي امريكا، برنامه 
عملياتي اغتش��اش در بازار ارزي ايران از طريق 
القاي ش��وك هاي زمان  بندي ش��ده در راستاي 
افزايش نا اطميناني به پايداري ارزش ريال در برابر 
ارزهاي خارجي، با بهره گيري از پايگاه هاي امريكا 

در برخي كشورهاي همجوار در جريان است«. 
  عوامل ميداني پروژه بي خبرند 

اين گزارش با تأكيد بر اينكه پژوهش��گران مركز 
حراست وزارت متبوع، اين فرآيندهاي عملياتي 
را شناسايي و رصد مي كنند، افزوده است: »عوامل 
ميداني اين پروژه كه در ايران عمل مي كنند، اكثراً 
از هدايت چنين ساز و كار اطالعاتي امريكا اطالع 

نداش��ته و تصور مي كنن��د در فرآين��د عمليات 
سوداگران بازار، مشاركت و كسب سود مي كنند.«

به گزارش »جوان« رئيس جمهور در جشنواره شهيد 
رجايي گفته بود: » امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد 
كه بخشي از آن به خاطر فشار امريكا و خارجي است، 
اما به عنوان رئيس دولت اعالم مي كنم كه بخشي از 

اين التهاب منشأ داخلي دارد.«
هر چند تصميم��ات چن��د ماهه اخي��ر دولت را 
نمي توان در ش��كل گيري چنين فضاي��ي ناديده 
گرفت، اما دس��ت كم اين مطالب مي تواند ادله اي 
براي ادعاي يك اقتصاد دان باشد كه اين روزها به 
كرات از جمله »كودتاي ارزي« سخن گفته و مورد 
تاخت و تاز برخي از فعاالن اقتصادي و اقتصاد دانان 
حامي دولت قرار گرفته اس��ت. گزارش اين مركز 
نشان مي دهد كه »بخشي از فرآيند عمليات مذكور 
را شامل شناس��ايي مبادي ريال دريافتي توسط 
اين پايگاه ها مبتني بر شناسايي، جذب و هدايت 
س��رمايه هاي ايرانيان براي ايجاد اخالل در نظام 
اقتصادي و فراخوان ريال و چك هاي مس��افرتي 
از مناطق مرزي اعالم كرده اس��ت.« س��اماندهي 
شبكه اي از عوامل كارگزار اسعاري منطقه اي داراي 
مراودات گسترده با بازار پولي ايران و اعزام گروه هاي 
دارنده ريال ايراني به ش��هرهاي مرزي و حتي در 
عمق ايران به منظور آغاز عمليات جمع آوري دالر 
از يك سو و فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار 
ارز به عوامل ساماندهي شده در پايگاه هاي موصوف، 
از سوي مركز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي 
به عنوان بخشي ديگر از اين اقدامات ذكر شده است. 
بنا بر گزارش مركز حراست وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، » ايجاد همگرايي بازاري عوامل به منظور 

ساماندهي تمركز شوك بر بازار و تالش براي حفظ 
عمليات ش��وك تا پنج روز كاري و هدايت ارزهاي 
جمع آوري شده در مسير اخالل در نظام اقتصادي 
اي��ران، از جمله ديگ��ر اقدامات مش��ترك وزارت 
خارجه، خزانه داري و دستگاه اطالعاتي امريكا در 
راس��تاي اجراي برنامه عملياتي اغتشاش در بازار 

ارزي ايران محسوب مي شود.«
  همتي: امريكا در پي جنگ رواني است

عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي نيز در 
صفحه شخصي خود در فضاي مجازي با اشاره به 
روند مطلوب تأمين ارز براي واردات كاال تصريح 
كرده است: » مردم عزيز مطمئن باشند تالش هاي 
الزم براي تأمين كاالهاي اساسي و ضروري آنها 
انجام خواهد شد. دولت امريكا بيشتر اقداماتي را 
كه مي خواست و مي توانس��ت در 4 نوامبر انجام 
دهد تا كنون انجام داده و از حاال به بعد بيشتر در 
پي جنگ رواني است«. وي گفته »فقط ظرف يك 
ماه گذشته حدود 1/8 ميليارد يورو براي واردات 
كاالهاي اساسي و ضروري شامل روغن، گوشت 
برنج، كنجاله، تجهي��زات پزش��كي، دارو و 1/4 
ميليارد يورو از طريق س��امانه نيما براي واردات 
مواد اوليه و كاالهاي سرمايه اي و مصرفي مورد نياز 
مردم تأمين شده است«. دستيار خزانه داری امريكا 
نيز درباره نقش كش��ورهای منطقه نوشته است: 
س��قوط ارزش ريال ايران از نشانه های اثرگذاری 
سياست های ماست؛ برای مقابله با ايران همكاری 

نزديكی با اسرائيل و عربستان داريم.
   طراحي سامانه براي تشويق خروج سرمايه 
اما اين تمام ماجرا نيس��ت، زيرا مركز حراس��ت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي جداگانه 

از چگونگي ايجاد جنگ رواني دش��منان با هدف 
كاهش اعتماد م��ردم به آينده اقتصاد كش��ور و 
هدايت سرمايه ايرانيان به خارج و ايجاد اخالل در 

نظام اقتصادي ايران پرده برداشت. 
در اين گزارش مي خوانيم: » بررسي ها نشان مي دهد، 
وزارت خزانه داري امريكا پس از انجام هماهنگي با 
وزارت ام��ور خارجه آن كش��ور، اينگون��ه افراد را 
شناس��ايي می كند و از طري��ق كانال هاي متعدد 
ارتباطي خ��ود از جمله مصاحب��ه در فرآيند اخذ 
ويزا، همچنين از طريق وكالي رسمي ديوان عالي 
امريكا و بنگاه ها و شركت هاي امريكايي مرتبط با 
مهاجران، ضمن بررسي درخواست هاي آنها به افراد 
توصيه مي كنند براي انتقال سرمايه خود به خارج از 

كشور از مشاورين مذكور استفاده كنند.«
 اين گزارش افزوده است: » وظيفه اين سامانه ارائه 
خدماتي براي تسهيل سرمايه هاي ايرانيان به خارج 
از كش��ور اس��ت كه با هدف تضعيف اقتصاد ايران 
صورت مي گيرد.« جمع آوري اطالعات متقاضيان 
مهاجرت از طري��ق وزارت خارج��ه، اداره خدمات 
مهاج��رت، وكال و مش��اوران حقوق��ي مهاجرت و 
بنگاه هاي مربوطه و ارائه آن به كميته مربوط مستقر 
در وزارت خزان��ه داري امريكا از جمله ش��يوه هاي 
عملياتي پروژه مذكور است. در اين گزارش تصريح 
شده است: » تا كنون بنگاه ها و وكالي متعددي كه 
در راستاي اهداف اين سامانه عمل مي كنند، مورد 
شناس��ايي قرار گرفته اند.« اين گزارش مي افزايد: 
 TM برخي از شبكه هاي ماهواره اي از جمله شبكه«
نيز همكاري مستقيمي با اين طرح دارند و مصاديق 

مكش سرمايه توسط اين سامانه است.«
   سناريوي سرويس هاي اطالعاتي دشمن 

براي فرصت هاي اقتصادي
همچنين سومين گزارش اين مركز از شناسايي 
نحوه ربايش فرصت هاي اقتصادي ايران س��خن 
گفته كه در اين گزارش رهگيري مواردي مشكوك 
از ترك قرارداد مشتريان عمده بنگاه هاي ايراني 
تأييد شده اس��ت. در اين گزارش آمده اس��ت: » 
پ��س از شناس��ايي قراردادهاي تج��اري ايران با 
اشخاص حقيقي و حقوقي، دشمنان با بهره گيري 
از تمامي ظرفيت ه��اي محدود كننده تحريم ها و 
همچنين استفاده از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي 
مالي مش��تريان بنگاه هاي ايران��ي، فرصت هاي 
توس��عه اقتصادي ايران را تصرف مي كنند و آن 
را در اختيار بنگاه هاي كشورهاي آسيايي و بعضاً 
عربستاني و اماراتي قرار مي دهند.  بر اين اساس، 
در ادام��ه اين افراد ي��ا همكاران آنها با مش��تري 
خارجي بنگاه هاي توليدي ايراني كه قبالً شناسايي 
شده به منظور متقاعد كردن ايشان به صرفنظر از 
ادامه معامله با طرف ايراني ارتباط بر قرار كرده و از 
طريق پرداخت رشوه به مس��ئوالن خريد يا ارائه 
پيشنهادات اغوا كننده به بنگاه موصوف، آنها را از 

ادامه همكاري با طرف ايراني باز مي دارند.«
 ايجاد اخالل در فرآيند انتقال ارز حاصل از صادرات 
به داخل از طريق دام گستري و مشوق هاي مختلف 
و ربايش فرصت ها از صنايع خودرو س��ازي ايران، 
پتروشيمي ها، فوالد و نساجي از ديگر شيوه هاي 

به كار گرفته دشمنان در اين ارتباط است.

رضا  دهشيری  |   جوان

درخواست وزارت كشاورزي براي توقف يك ماهه 
بخشنامه تعهد ارزي صادركنندگان  

صادرات صنايع غذايي به عراق متوقف شد
خبره�اي رس�يده از م�رز اي�ران و ع�راق حاك�ي از بالتكليفي 
كاميون ه�اي حام�ل محص�والت غذاي�ي ب�ه ع�راق اس�ت. 
صادركنندگان دليل اين س�ردرگمي را صدور بخش�نامه گمرك 
مبني ب�ر اخذ تعه�د از صادركنن�دگان جهت ع�ودت ارز حاصل 
از صادرات به س�امانه نيم�ا مي دانن�د. وزارت جهاد كش�اورزي 
نيز ضمن اب�راز نگراني از توق�ف صادرات محصوالت كش�اورزي 
فس�اد پذير خواس�تار توق�ف ي�ك ماه�ه اين بخش�نامه ش�د. 
همزمان با بروز بحران ارزي در كشور و تخلف صادركنندگان در عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادراتشان،دولت تصميم گرفت از صادركنندگان 
تعهد ارزي بگيرد تا ظرف مدت كوتاهي ارز وارد و به سامانه نيما عرضه 
شود. در پي اين بخشنامه كه از سوي گمرك ابالغ شده،مشكالتي براي 
صادركنندگان به وجود آمده به طوري كه وزارت جهاد كش��اورزي و 
كنفدراس��يون صادرات به طور جداگانه،اصالح يا توقف يك ماهه آن 
را خواستار ش��دند. در اين خصوص معاون وزير كشاورزي در نامه اي 
به بانك مركزي اعالم كرد: بخش��نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
موجب توقف كانتينرهاي كش��اورزي فس��اد پذير در گمركات كشور 
شده است و صادر كنندگان، اين اقدام ناگهاني را مغاير با تعهدات قبلي 
خود اعالم نموده اند،بنابراين خواهشمند است به منظور جلوگيري از 
فساد محصوالت مذكور دستور فرماييد با قيد فوريت اجراي ابالغيه فوق 
براي محصوالت كشاورزي به  مدت يك ماه متوقف شود تا طی مهلت 
ياد شده نسبت به بررسي موضوع و تعيين راه حل، به خصوص در مورد 

معامالت ريالي با كشورهاي همسايه، اقدام الزم به عمل آيد. 
همچنين صادركنندگان مواد غذايي به عراق نيز صدور اين بخش��نامه را 
موجب س��ردرگمي كاميون هاي حامل بار عنوان كردند و مدعي شدند با 
صدور يك بخشنامه ازسوي گمرك در عمل صادرات چيپس، شكالت، پفك 
و آبميوه به عراق متوقف ش��د. به گفته يكي از صادر كنندگان، درحالي به 
عنوان نمونه بابت هركيلو چيپس صادرشده مطالبه عودت 6/6دالر مي شود 
كه هركيلو چيپس به قيمت 6/1تا8/1دالر صادرشده است و بدين ترتيب در 
عمل زنگ تعطيلي صادرات موادغذايي به عراق به صدا درآمده است؛چراكه 
طبيعي اس��ت وقتي يك كاميون چيپس حدود2ه��زار دالر ارزش دارد 
عودت 8 هزار دالر به سامانه نيما كاماًل غيرقابل توجيه است. اين گزارش 
مي افزايد:در حالي اين شرايط رقم مي خورد كه در طول سال هاي گذشته 
شركت هاي صنايع غذايي س��رمايه گذاري هنگفتي در راستاي برندينگ 
وايجاد شركت هاي پخش مويرگي در عراق داشته و سهم بازار خوبي هم 
براي خود دست وپا كرده اند كه بدين ترتيب اين سهم به راحتي در اختيار 
شركت هاي تركيه اي و عربستاني قرار گرفته و الزم است تصميم گيران هر 

چه سريع تر نسبت به لغو اين بخشنامه تصميم گيري كنند. 
  كنفدراسيون صادرات خواستار اصالح ضوابط صادرات شد 
همچني��ن كنفدراس��يون ص��ادرات از مع��اون اول رياس��ت جمهوري 
درخواست كرد پيش نويس دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان و برگش��ت ارز حاصل از صادرات كاال به چرخه اقتصادي 
كشور اصالح ش��ود. د ر اين خصوص رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان 
اينكه صادركنندگان بخش خصوصي براي تأمين سرمايه در گردش خود 
چاره اي به جز بازگش��ت ارز صادراتي ندارند، پيشنهاد داد رفع تعهد ارزي 
با توجه به نوع كاال بين 3 تا 9ماه تعيين شود. محمد الهوتي گفت: موضوع 
بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به كشور موضوعي قابل بحث است؛ 
80 درصد صادرات در اختيار ش��ركت هاي دولتي و خصولتي است و تنها 
20 درصد از صادرات توسط بخش خصوصي انجام مي شود. وي افزود: همه 
مي دانيم نرخي كه براي دالر در بازار وجود دارد با نرخ س��امانه نيما، بازار 
صرافي و آزاد فاصله دارد؛ اين موضوع بر كل اقتصاد و سبد خانوار تأثير منفي 

مي گذارد و فكر نمي كنم كسي از شرايط فعلي راضي باشد. 
عضو هيئت نمايندگان ات��اق بازرگاني تصريح كرد: ما ب��ه طور كلي با 
پيمان سپاري مخالف هستيم و فكر مي كنيم پيمان سپاري و اخذ تعهد 
براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات برخالف قانون صادرات و واردات 
است كه پيمان سپاري ارزي نبايد براي صادركنندگان بخش خصوصي 
)20 درصدي ها( الزامي باش��د،  زيرا منابع بخ��ش خصوصي كه عمدتاً 
صنايع كوچك و متوسط هستند، محدود است و براي تأمين سرمايه در 
گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را براي ادامه فعاليت به كشور 
باز مي گردانند. الهوتي در عين حال گفت كه دولت و بانك مركزي حتماً 
بايد بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به كشور نظارت داشته باشند تا از 
واگذاري ارز صادراتي براي واردات غيررسمي جلوگيري شود؛ اين اتفاق 

با نظارت قابل كنترل است و پيمان سپاري راه چاره نيست. 
عضو هيئت نماين��دگان ات��اق بازرگاني با بي��ان اينكه، بس��ياري از 
صادركنندگان قادر نيستند ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات 
خود را به كشور بازگردانند، اظهار داشت: بسياري از كاالهاي صادراتي 

بدون گشايش اعتبار، دريافت وجه و به طور امانتي صادر مي شود. 
رئيس كنفدراس��يون ص��ادرات ادام��ه داد: برخي از كااله��ا به دليل 
محدوديت هاي بانكي بدون اس��ناد بانكي و به شكل حساب باز صادر 
مي شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل 
از صادرات آنها با مشكل جدي مواجه مي ش��ود. الهوتي در عين حال 
گفت: امروز قيمت هاي پايه صادراتي يكي از معضالت جدي است، زيرا 
قيمت كاالهاي صادراتي در گمرك باالتر از بازارها اعالم مي ش��ود و تا 
زماني كه اين قيمت ها تعديل نشده و به قيمت واقعي نرسند، اخذ تعهد 

براي بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.
وي اظهار داشت: متأسفانه بانك مركزي از اتاق بازرگاني قبل از صدور 
دستورالعمل هيچ گونه مش��ورتي نگرفته و مشكالت جدي در اجراي 

آن به وجود خواهد آمد.

دبير انجمن توليدكنندگان ط�ال و جواهر با اش�اره به عواقب 
ورود مردم به بازار طالي آب ش�ده  گفت: به جاي اينكه مردم 
طالی آب ش�ده بخرند، م�ا مي توانيم واحدهايي را مش�خص 
كنيم كه به مردم النگو با اجرت حداكثر ۶ هزار تومان بفروشند. 
حس��ين پنداروند در گفت وگو با فارس اظهارداشت: در شرايطي 
قرار داريم كه با فش��ارهاي بيروني، نرخ ارز رشد كرده و با توجه به 
اين رش��د قيمت در بازار طال كه بازاري موازي با ارز است، عده اي 
رو آوردند به بازار طال و بازار طال متأسفانه يك ميدان خيلي وسيع 
و بدون نظم است. وي با بيان اينكه تقاضاي وارد شده به بازار طال 

تقاضاي سرمايه گذاري اس��ت و بايد اين تقاضا هدايت و مديريت 
شود، افزود: در بخش طالي آب ش��ده، بخشي از اين طال از كشور 
خارج مي شود كه درواقع همان ارز اس��ت. وقتي اسكناس ارز كم 

باشد، طال جايگزين آن مي شود. 
پنداروند با بي��ان اينكه به تبع اي��ن افزايش قيمت ه��اي جانبي 
مصنوعات طال، مردم به خريد سكه روي آوردند، گفت: بعد از اين 
موج، حباب قيمت سكه افزايش يافت و پس از آن متقاضيان طال كه 
به دنبال سرمايه گذاري و حفظ ارز پول خود بودند، به بازار طالي 

آب شده كه نه ماليات دارد و نه حباب روي آوردند. 

   به جاي طالي آب شده النگو با اجرت ۶ هزار توماني
 فروخته شود

وي با طرح اين س��ؤال كه چرا بايد واحد صنفي به يك فرد عادي 
طالي آب ش��ده بفروش��د؟ به طرح انجمن توليدكنندگان طال و 
جواهر در اين باره اش��اره كرد و گفت: به ج��اي اينكه مردم طال 
آب ش��ده بخرند كه قيمت روز معامله از قيمت ب��ازار در آن روز 
باالتر اس��ت، ما حاضر هس��تيم واحدهايي را مش��خص كنيم كه 
به س��رمايه گذار و مردم، النگو ب��ا اجرت حداكثر 6 ه��زار تومان 

بفروشند.

راهكاركنترلحبابقيمتسكهوسوداگريدربازارطاليآبشده
   بازار
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