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 اتصال كارت بانكي
 به كارت سوخت منتفي  است

اتصال كارت بانكي به كارت س�وخت منتفي شده و به منظور قابل 
اجرا شدن لزوم سوختگيري با كارت سوخت شخصي از ۲۰ مردادماه 
سال جاري، احتماالً براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت 
س�وخت المثني بوده اند، كارت س�وخت جديد صادر مي ش�ود. 
نهم خردادماه سال جاري بود كه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد »در اجراي سياس��ت هاي دولت و 
مجلس شوراي اسالمي, عرضه بنزين در جايگاه هاي سراسر كشور از تاريخ 
بيستم مرداد ماه سال جاري )1398/5/20( صرفاً با ارائه كارت هوشمند 
سوخت خودرو, امكان پذير خواهد بود.« اين موضوع، ابهامي را براي كساني 
كه متقاضي صدور كارت سوخت المثني بودند و در فرآيند ثبت نام طبق 
اطالعيه هاي قبلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، خواستار اتصال 
كارت بانكي به كارت سوخت شده بودند، به همراه داشت كه آيا تا پيش از 
20 مردادماه، اتصال كارت هاي بانكي به كارت سوخت محقق مي شود و در 

اين صورت، نحوه سوختگيري با كارت بانكي به  چه صورت است؟
پيگيري هاي »تسنيم« حاكي از اين اس��ت كه اتصال كارت بانكي به 
كارت سوخت منتفي ش��ده و به منظور قابل اجرا شدن اطالعيه لزوم 
سوختگيري با كارت س��وخت ش��خصي از 20 مردادماه سال جاري، 
احتماالً براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت سوخت المثني 
بوده اند، كارت سوخت جديد صادر مي شود، چراكه در غير اين صورت، 
امكان اجراي اين مصوبه، براي كس��اني كه به هر دليل كارت سوخت 

ندارند، امكان پذير نخواهد بود. 

۸ برنامه كالن براي رونق توليد
بر اساس برنامه ريزي دولت با تحقق برنامه هاي صورت گرفته، حدود 
۹۸۸ هزار فرصت شغلي در س�ال جاري در كشور ايجاد مي شود .
به گزارش »مهر« محمدباق��ر نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
در نشست مش��ترك مجلس و دولت براي حمايت از رونق توليد ملي، 
با اش��اره به اس��تفاده از ظرفيت هاي قانوني براي تحقق رونق توليد در 
كشور اظهار داش��ت: در اين راس��تا تبصره 18 قانون بودجه فعال شد و 
خوشبختانه در سال هاي گذش��ته مجلس به خوبي به بخش هاي توليد 
و اشتغال توجه كرده است.  رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان 
اينكه دولت هش��ت برنامه كالن براي فعال كردن بخش توليد تدوين و 
اجرايي كرده است، گفت: نوسازي بافت فرسوده، بخش كشاورزي، ميراث 
فرهنگي، صنعت و مدن و فرهنگ و هنر جزو بخش هايي است كه در اين 
برنامه مورد توجه قرار گرفته است.  نوبخت ادامه داد: دولت به دنبال آن 
اس��ت كه با اجراي برنامه هاي مربوطه، در حوزه صنعت و معدن حدود 
2۷0 هزار فرصت شغلي ايجاد شود و در اين رابطه سازمان برنامه با تمام 
دستگاه ها هماهنگي و توافق كرده است.  وي گفت: بر اساس برنامه ريزي 
دولت با تحقق برنامه هاي صورت گرفته، حدود 988 هزار فرصت شغلي 
در سال جاري در كشور ايجاد مي ش��ود، از طرف ديگر يكي از اقدامات 
مثبت دولت، ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري است و در اين 
رابطه با مصوبه مجلس، 1/5 ميليارد دالر اعتبار در نظر گرفته شده است. 

تعداد چك هاي برگشتي ۶ درصد كم شد
در خرداد چقدر چك برگشت خورد؟

ح�دود ۶١٧ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود ۹4 ه�زار 
ميلي�ارد ري�ال در خردادم�اه ۹۸، در كل كش�ور برگش�ت 
داده ش�ده كه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل از نظ�ر تع�داد ۶/١ درصد 
كاه�ش و از نظ�ر مبل�غ ١/۲ درص�د افزاي�ش را نش�ان مي دهد. 
به گزارش تس��نيم، براس��اس تازه ترين آمار بانك مرك��زي، بالغ بر 6 
ميليون و 500 هزار فق�ره چك به ارزشي حدود 8٤2 هزار ميليارد ريال 
در خردادماه 1398، در كل كش��ور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبل�غ به ترتيب 9/2 درصد و 15/1 درصد كاهش را نشان 
مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2 ميليون و 200 

هزار فق�ره چك ب�ه ارزشي بالغ بر ٤٤ هزار ميليارد ريال مبادله شد. 
در خرداد ماه سال جاري 50/9 درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل 
كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رض�وي مبادله شده كه 
به ترتيب با 33/1 درصد، 9/9 درصد و ۷/9 درصد بيشترين سهم را در 
مقايسه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين 6٤/2 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه استان تهران )52/3 درصد(، خراسان رضوي )6 
درصد( و اصفهان )5/9 درصد( مبادله ش��ده كه بيشترين س�هم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
 بالغ بر 5 ميليون و 900 هزار فق�ره چك به ارزشي بالغ ب�ر ۷٤8 هزار 
ميليارد ريال در خردادماه 1398، در كل كش�ور وصول شد كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب 9/5 درص��د و 16/۷ درصد 
كاهش را نشان مي دهد.  در ماه مورد بررسي، در كل كشور 90/6 درصد 
از كل تعداد چك هاي مبادل�ه اي و 88/9 درصد از كل مبلغ چك هاي 
مبادله اي وصول ش��د. در خردادماه 1398، در استان تهران حدود 2 
ميليون فقره چك به ارزشي حدود 395 هزار ميليارد ريال وصول شد. 
در ماه مورد بررسي در استان تهران از نظر تعداد 91/٤ درصد و از نظ�ر 
ارزش 89/8 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شده است. 
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كش��ور بيشترين نسبت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي در اس��تان، به ترتيب به 
اس��تان هاي گ�يالن )92/9درصد(، البرز )92/2درصد( و يزد )91/۷ 
درصد( اختصاص يافته و اس��تان هاي كهگيلوي��ه و بويراحمد )5/8٤ 
درصد(، كرمان )86 درصد( و چهارمح��ال و بختياري )86/۷ درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند. 
حدود 593 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 88 هزار ميليارد ريال در 
خردادماه 1398، در كل كشور به داليل كس��ري يا فقدان موجودي 
برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 96/1 درصد 
و از نظر ارزش 9٤/٤ درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 

فقدان موجودي بوده است. 

  اختصاص ۱۰۰ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغالزايي به استان هاي سيل زده 

معاون توس�عه و كارآفرين�ي وزي�ر كار از اختص�اص ١۰۰ميليارد 
توم�ان تس�هيالت در قال�ب اش�تغال روس�تايي و عش�ايري به 
اس�تان هاي س�يل زده گلستان، خوزس�تان و لرس�تان خبر داد. 
به گزارش »تسنيم«، عيسي منصوري اظهار داشت: اوج فعاليت هاي 
صنعتي در كشورمان دهه ٤0 بود و آن زمان قواعدي براي سرمايه گذاري 
و حمايت از توليدكنندگان ايجاد ش��د كه هنوز هم با همان قواعد كار 
مي كنيم.  وي با تأكيد بر اصالح قواعد در حوزه هاي صنعتي و اقتصادي 
گفت: بايد بپذيريم در حوزه صنعت، اقتصاد و تكنولوژي نظام حكمراني 
مخصوص به خود را تدوين نكرديم و نيازمند پوس��ت اندازي هستيم. 
در حال حاضر كه فش��ارها افزايش يافته ناكارآمدي ها خود را بيش��تر 

نشان مي دهد. 
منصوري افزود: در ش��رايط كنون��ي فوري ترين اق��دام برطرف كردن 
تمركزگرايي است. بايد به مسئوالن منطقه اي اختيارات بيشتري داد 
چون آنان اشراف بيشتري بر مس��ائل دارند. در اين شرايط اقتصادي 
كه بدتري��ن و جدي ترين وضعيت را تجربه مي كني��م، مردم و فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي در حال تحمل و اداره ش��رايط هستند كه 

بايد به آنان احترام گذارد. 
وي با اشاره به نقش هماهنگي وزارت كار در حوزه اشتغال، از شناسايي 22 
رشته فعاليت در سطح ملي كه به رغم تحريم همچنان رونق دارند، گفت: 
اين فعاليت ها در اولويت حمايت ها هستند و بايد كمك كنيم رونق اتفاق 
بيفتد. بخشي از فعاليت هاي صنعتي نيز هست كه دچار رونق نشدند اما 
نيازمند حمايت هستند و بايد جلوي ريزش نيروي كار را در اين واحدها 
گرفت.  معاون توسعه و كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان 
داشت: تثبيت نيروي كار در واحدها و بنگاه هاي توليدي يكي از اولويت هاي 
دولت اس��ت. در وزارت تعاون مش��وق هاي بيمه اي هم ب��راي واحدهاي 
توليدي در نظر گرفته ش��د و توليدكنندگان مي توانند از ظرفيت نيروي 
انس��اني در طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي استفاده كنند. سال 
گذشته كمتر از 50 هزارنفر از اين كارآموزان جذب بنگاه ها شدند كه نشان 
از اس��تقبال كم اين واحدها دارد.  وي با اشاره به اختصاص 100 ميليارد 
تومان اعتبار در قالب تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري به استان هاي 
سيل زده گفت: عالوه بر سهميه استان هاي گلستان، خوزستان و لرستان 
از اعتبارات اشتغال روستايي و عشايري، 100 ميليارد تومان ديگر به اين 
استان ها اختصاص داده شد تا از واحدهايي كه تسهيالت اشتغالزايي گرفته 

اما در سيل دچار خسارت شدند، حمايت شود. 
منصوري اظهار داشت: سهم اش��تغال روستايي از س��ال 92 تا 96 از 
مجموع اشتغال كش��ور تقريباً صفر بود، اما سال گذش��ته اين ميزان 
به حدود 25 درصد رسيده است. با همه مشكالت در اختيار گذاشتن 

تسهيالت به روستاييان اثرات خوبي داشته است. 

  تعرفه هاي امسال پرمصرف ها را
 به خوش مصرف ها تبديل كرد

تعرفه هاي امس�ال س�بب ش�د تا پرمصرف هاي س�ال گذش�ته 
ب�ه مي�زان قابل مالحظ�ه اي ب�ه خوش مصرف ه�ا برس�ند. 

وزير نيرو با اعالم اين خبر در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: تعرفه هاي امسال بسيار اثرگذار بود تا جايي كه 
پرمصرف هاي سال گذشته به ميزان قابل مالحظه اي به خوش مصرف ها 
رسيدند.  رضا اردكانيان افزود: در سال گذشته به پيشنهاد وزارت نيرو 
و هيئت وزيران مصوبه اي داش��تيم مبني بر اينك��ه ايجاد محدوديت 
براي پرمصرف ها را از س��ازمان هاي دولتي آغاز كنيم، البته انتظارمان 
اين است كه ساير مصرف كنندگان در بخش هاي تجاري و خانگي هم 
الگوي مصرف انرژي را رعايت كنند، اما واقعيت اين است كه ما از خود 

دولت شروع كرديم. 
وزير نيرو متذكر ش��د: به همين منظور سال گذشته هيئت وزيران دو 
مصوبه را به تصويب رساند كه به سال گذشته اختصاص نداشت و براي 
همه سال ها در فصل گرم بايد اجرا شود، مگر زماني كه اين مصوبه لغو 

يا جايگزين پيدا كند. 
اردكانيان بيان كرد: يكي از آن مصوبات در 19 خرداد سال گذشته به 
تصويب رسيد كه بر اساس آن، بحث تغيير ساعت كار اداري در چهار 
استان مطرح شد و مصوبه ديگري هم در 13 تير ماه به تصويب رسيد كه 
بر اساس آن به كليه استانداران اجازه داده شد كه با توجه به اطالعاتي 
كه ش��ركت هاي توزيع برق عرضه مي كنند، اجازه داشته باشند براي 
تغيير ساعت كار ادارات تصميم گيري كنند به نحوي كه دستگاه هاي 
سرمايشي فشار كمتري به شبكه هاي برق بياورند تا با قطع برق و كمبود 

توليد و خاموشي مواجه نشويم. 
وي افزود: اجراي اين مصوبات تاكنون تجربيات بسيار خوبي بوده است و 
سال گذشته حدود 2 هزار مگاوات در مجموع توانستيم مديريت مصرف 
كنيم.  وزير نيرو تصريح كرد: امسال زماني كه با فصل گرم مواجه شديم، 
طبيعتاً همان مصوبات مطرح بود، اما در هيئت وزيران بحثي مبني بر 
تغيير ساعت اداري در تهران مطرح شد كه با توجه به ويژگي هاي خاص 
اين اس��تان و وجود مراكز متعدد، تصميم گرفته شد كه تغيير ساعت 
انجام نشود، اما در مقابل سازمان هاي دولتي با تأكيد از سوي استانداري 
تهران، موظف شدند دماي آس��ايش را كه بين 2٤ تا 25 درجه است، 
رعايت كنند و دما را در سازمان هاي دولتي كمتر نكنند تا از اين حيث 
فش��اري به توليد نيايد و اگر جايي از حد مجاز و متعارف تجاوز ش��د، 
استاندار موظف ش��د كه موضوع را دنبال كند و تذكر دهد و همچنين 

نسبت به قطع برق در يك فاصله زماني كوتاه اوج بار اقدام شود. 
وي گفت: بر اس��اس گزارش��ي كه بنده در اختيار دارم، تعداد كمي از 
مؤسسات و مراكز با هماهنگي و اجازه استانداري تهران، براي ساعاتي 
به دليل تخطي از اين تصميم و مصرف باالي برق، برق آنان قطع و سپس 

وصل شده و توجه و تنبه كافي فراهم شده است. 
وزير نيرو اظهار داشت: امسال ما با همراهي هموطنان روبه رو بوديم و 
به رغم آنكه فصل گرم زودتر شروع شد و افزايش دما سراسري است، اما 
در وضعيت خوبي هستيم كه اين مسئله به دليل همراهي و پشتيباني 

همه مصرف كنندگان صورت گرفته است. 
وي خاطرنش��ان كرد: البته تعرفه هايي هم كه براي امسال وضع شد، 
اثرگذار بوده است و پرمصرف هاي پارسال به ميزان قابل مالحظه اي به 

گروه خوش مصرف ها پيوسته اند. 

ارز بازار روز گذش�ته براي س�اعاتي ارزان تر از 
ارز صرافي هاي بانكي ش�د به نح�وي كه قيمت 
دالر آزاد ۳۲۰ توم�ان ارزان ت�ر از دالر بانك�ي 
 ش�د، اما از بعد از ظهر ديروز بازار ب�ا نگاهي  به 
صرافي ه�ای بانك�ي قيمت خ�ود را  ت�ا ١١٧۰۰ 
تومان باال برد تا نرخ دالر برابر با نرخ نيما شود. 
به گزارش »جوان« مشاهدات ميداني روز گذشته 
در بازار فردوس��ي نش��ان داد كه تا پي��ش از ظهر 
فروشندگان نرخ ارز بيش��تر از روزهاي قبل بودند 
و كار به جايي رس��يد كه همزمان با ريزش شديد 
قيمتي در بازار ارز، فروش��نده هاي دالر بيش��تر از 
روزهاي قبل ش��دند؛ هم اكنون قيم��ت دالر آزاد 
320 تومان ارزان ت��ر از قيم��ت دالر صرافي هاي 

بانكي است. 
  واعظي: نرخ واقعي ارز پايين تر است

 به نظر مي رسد ترمز كاهش قيمت ها را صرافي هاي 
دولتي در حالي كشيدند كه محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه ديروز هيئت 
دولت با بيان اينكه نرخ واقع��ي ارز پايين تر از نرخ 
ديروز است، گفت: روند كاهشي نرخ ارز بايد ادامه 

يابد. 
فعاالن بازار مي گويند: فروشنده هاي دالر در بازار 
آزاد بيش��تر از روزهاي قبل هستند؛ آنها معتقدند: 
نگه��داري دالر فعاًل به صرفه نيس��ت و مش��خص 
نيس��ت كه قيمت دالر تا چه مق��دار ديگر كاهش 

خواهد داشت. 
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي، خروج بازيگران 

بزرگ از ب��ازار ارز، فروشنده ش��دن بازيگران خرد، 
رفتارهاي مؤثر بازار س��از، افزايش عرضه و كاهش 
تقاضا و راه اندازي بازار متش��كل ارزي از مهم ترين 
داليل كاهش شديد قيمت ارز در روزهاي گذشته 

به حساب مي آيد. 
صرافي هاي بانك ه��ا از صبح دي��روز، قيمت دالر 
را براي فروش به م��ردم، 11 ه��زار و 650 تومان 
اع��الم كرده اند كه نس��بت به دي��روز ٤50 تومان 
كاه��ش داشته اس��ت. اي��ن صرافي ه��ا دالر را از 
مردم با قيم��ت 11 هزار و 550 توم��ان خريداري 
مي كردند، برهمين اس��اس طي روز جاري قيمت 
فروش يورو در صرافي هاي بانك ها، 13 هزار و 550 
تومان اعالم ش��ده و؛ قيمت خريد يورو نيز در اين 

صرافي ها 13 هزار و ٤50 تومان بود. 
 پنج صرافي بانكي در خيابان فردوس��ي با داشتن 
كارت ملي، كارت ش��تاب و ش��ماره هم��راه به نام 
متقاضي از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دالر امريكا به 

متقاضيان واجد شرايط عرضه مي كنند. 
 س��يرنزولي قيمت ه��ا در حالي در ب��ازار ارز ادامه 
دارد كه جمع زيادي از دارن��دگان ارزهاي خانگي 
از ترس ضرر بيش��تر راهي خيابان فردوسي شده و 
در حال فروش دالرهاي از قبل خريداري شده شان 

هستند. 
قيمت دالر از ابتداي هفته با سرعت بيشتري وارد 
مدار نزولي شده و از كانال 13 هزار تومان به 11 هزار 

تومان برگشته است. 
ش��تاب ريزش قيمت در بازار موجب شده تا ترس 

از ضرر بيشتر، بس��ياري از دالرهاي خانگي را وارد 
بازار كند و همين امر موجب شده تا قيمت دالر در 
بازار آزاد امروز 320 تومان ارزان تر از قيمت دالر در 

صرافي هاي بانكي باشد. 
همچنين برخي از فعاالن ب��ازار احتمال مي دهند 
بانك مركزي بن��ا دارد نرخ آزاد و رس��مي دالر را 
يكس��ان كرده و خود را براي بازار متش��كل ارزي 

آماده كند. 
اختالف قيمت دالر در بازار آزاد با نرخ هاي رسمي 
موجب امتناع فعاالن اقتصادي از معامالت رسمي 
در سامانه نيما شده بود، اما ديروز رسماً قيمت دالر 
آزاد و قيمت دالر نيمايي با هم مالقات كرده و براي 
ساعتي يكسان شده بودند. روز قبل قيمت دالر در 

سامانه نيما 11 هزار و 6۷6 تومان بود. 
امروز اما نه تنها دالر نيمايي و آزاد يكسان شدند، بلكه 
از س��اعتي قبل، قيمت دالر در ب��ازار آزاد كاهش 
چشمگيري نسبت به قيمت دالر در سامانه نيما را 
تجربه كرد.  گفتني اس��ت، در ماه هاي گذشته و با 
سياست هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي، قيمت 
دالر در سامانه نيما حدود 30 درصد افزايش يافته و 

به حدود 11 هزار و ۷00 تومان رسيده بود. 
بنابراين، قيمت دالر نيمايي و سنا بعد از عقب نشيني 
دالر آزاد، به مرز تك نرخي ش��دن نزديك شده اند؛ 
بدين ترتيب بازار ارز ايران در آستانه تالقي نرخ هاي 
سه گانه آزاد، سنا و نيما قرار دارد كه به باور برخي 
فعاالن بازار ارز پيش  زمينه راه اندازي بازار متشكل 

ارز از سوي بانك مركزي ايران است. 

  بخش خصوصي: ما ثبات مي خواهيم 
در همين حال محمد محمد الهوتي، عضو كميته 
ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
در گفت وگو با خبرنگار »جوان« ضمن استقبال از 
كاهش قيمت ها گفت: بازگشت ارزهاي صادراتي و 
تخليه انتظارات رواني باعث ش��ده تا اقتصاد كشور 
به يك تعادل نس��بي برس��د ، اين كاهش قيمت ها 

منطقي است. 
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگ��ر »ج��وان« مبني 
بر پيش بيني وضعي��ت اين ب��ازار در آينده گفت: 
همانطور كه رئي��س كل بانك مركزي نيز اش��اره 
كرده ، منابع ارزي كش��ور ظرف هفته هاي گذشته 
بهبود يافته و درآمدهاي ارزي كش��ور بهتر ش��ده 
كه اين امر، دس��ت بانك مركزي ب��راي مديريت 
بازار را بهتر از گذش��ته پر كرده است،اما آنچه براي 
توليدكنندگان و صادر كنندگان مهم تر است ثبات 
نرخ ها در بازار ارز است و فرمول مابه التفاوت تورم 
داخلي و خارجي در آن لحاظ شود تا بعد از گذشت 

مدتي، مجدد فنر رها نشود. 
  حباب بازار ارز در حال تخليه است

الهوتي همچنين در گفت وگو با »مهر« گفت: نرخ 
13 تا 1٤ هزار توماني، حباب داشته و اين حباب نيز 
باالخره يك روز بايد خالي مي شد كه به نظر مي رسد 
در حال حاضر در ش��رايط كاهش ي��ا خروج از اين 
حباب قرار داريم و قيمت واقعي شده است؛ در عين 
حال شخصاً معتقد نيستم كه در شرايط كنوني، نرخ 
ارز به زير 10 هزار تومان خواهد رسيد، بلكه معتقدم 
كه نرخ در كانال 10 تا 11 هزار توماني باقي خواهد 
ماند؛ ولي نكته مهم آن اس��ت كه ارز در هر كانال 

قيمتي قرار گيرد، حتماً ماندگاري داشته باشد. 
 در همي��ن حال هروي��ك ياريجانيان، عضو هيئت 
نمايندگان اتاق تهران نيز در گفت و گو با »جوان« 
گفت: آنچه براي يك توليد كننده مهم است، ثبات 
و پايداري نرخ ارز و قوانين اس��ت. وي با اش��اره به 
كاهش قيمت هاي اخير گفت: دولت بايد براساس 
محاسبات و توانمندي خود و كارشناسان مستقر در 
بانك مركزي حداقل در يك مدت شش ماهه به يك 
نرخ از ارزهاي خارجي برسد و اين نرخ را حفظ كرده 

و ثبات را بر اقتصاد حاكم كند. 
  پيش بيني افت قيمت كاالها در پي كاهش 

نرخ ارز از هفته آينده
اما مردم اين روزها بيش از آنكه از كاهش قيمت دالر 
خوشحال باش��ند، منتظر آثار اين كاهش بر قيمت 
كاالها هستند. عضو كميسيون اقتصادي در گفت 
و گو با »تسنيم« با اشاره به كاهش قيمت كاالهايي 
نظير خودرو، در پي استمرار افت قيمتي ارز گفت: 
»پيش بين��ي مي كنيم هفته آينده ش��اهد كاهش 
قيمت كاالهايي باشيم كه با كندي كمتري نسبت 
به نوس��انات نرخ ارز تأثير مي پذيرن��د.  محمدرضا 
پورابراهيم��ي در عين ح��ال تصميمات ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي كش��ور را مثبت ارزيابي كرد و 
افزود: »اولين اقدام، مديريت تقاضاي ارز اس��ت كه 

مقدار واردات را براي كاالها ارزيابي مي كند. «

ارز بازار ارزان تر از دولتي شد
 قيمت دالر آزاد ديروز تا ١١۳5۰ تومان كاهش يافت كه ۳۲۰ تومان ارزان تر از دالر بانكي بود 

اما از بعد از ظهر بازار با  نگاهي به صرافي های بانكي قيمت خود را تا ١١٧۰۰ تومان باال برد

مهران ابراهيميان 
  گزارش

آگهی مفقودي
بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواري پرایــد 
تیــپ صبــا GLXI بــه رنــگ نقــره اى متالیک  
مدل 1389 و شــماره پــالك ایــران 68- 472 
و 64 و شــماره موتــور 3544008 و شــماره 
شاســی S1412289605382 متعلــق بــه آقاي 
ســید ســعید ثریــا فرزنــد ضیــا بــه شــماره 
ــده و از  ــود گردی ــی  0053671236  مفق مل

ــار ســاقط می باشــد. ــه اعتب درج

درخواس�ت تحقي�ق و تفح�ص از عملك�رد دول�ت در 
خص�وص نح�وه تخصي�ص ارز 4۲۰۰ تومان�ي از س�وي 
تعدادي از نمايندگان به كميس�يون اقتصادي تقديم ش�د. 
به گزارش »فارس«، تعدادي از نمايندگان مجلس با پيش��نهاد 
تحقيق و تفحص از عملكرد دول��ت در خصوص نحوه تخصيص 
ارز ٤200 توماني و مفاس��د آن در كميسيون اقتصادي به دنبال 
روشن شدن سرنوش��ت ميلياردها تومان رانتي هستند كه با اين 

تصميم غلط دولت توزيع شده است. 
درمتن درخواس��ت تحقيق و تفحص آمده است: در پي نوسانات 
ارزي در كش��ور دولت در 22 فروردين س��ال گذشته تصميمي 
اتخاذ ك��رده و ٤200 را به عنوان نرخ رس��مي دالر اعالم كرده و 
سامانه اي به نام »نيما« را جهت تخصيص ارز معرفي كرده است. 
اگر چه در مباني نظري اين سياست و خاستگاه و ميزان ضرورت 
آن و سرعت به كار رفته در اتخاذ تصميم و ميزان تمهيد مقدمات 
فكري و كارشناسي انجام شده و همين طور آماده بودن بسترهاي 

عملياتي براي پياده سازي سياست و زيرساخت هاي الزم و نيز با 
توجه به تجربيات گذشته و در دولت هاي سابق نقدهاي عالمانه اي 

وجود دارد. 
با اين حال و با فرض پذيرش ضرورت و فوريت اين حد از دخالت 
دولت در اقتصاد و به ويژه تعيين دستوري نرخ ارز، پس از مدتي 
مواجهه با نگراني هاي جدي از س��وي م��ردم، فعاالن اقتصادي، 
صاحبنظران و رسانه ها ش��ديم و نيز اخبار و گزارشاتي مبني بر 
وجود ناكارآمدي باال در سيس��تم و رخ دادن تخلفات، رانت ها و 
فسادها در نظام اجرا و در بخش هاي مختلف فرايند منتشر شده و 
نيز عدم تخصيص بهينه ارز به مقاصد را در حلقه هاي اين زنجيره 
نمود كرده و نهايتاً احتمال عدم تحقق اهداف اوليه و اعالمي دولت 
را نشان مي داد. از اين رو به منظور روشن شدن ابعاد كامل موضوع 
و پيگيري بخشي از مطالبات مردم و نظر به شأن و وظيفه نظارتي 

مجلس، تحقيق و تفحص با سؤاالت ذيل تقديم مي شود. 
- ميزان ارز حاصل از صادرات غيرنفتي كشور در سامانه »نيما« 

چه ميزان بوده است؟ و توسط كدام واحد اقتصادي تأمين شده و 
علت اختالف آمار در بخش مذكور چيست؟ 

- سازوكار تخصيص ارز به واحدهاي متقاضي چيست؟
- چه مي��زان ارز به واردات يا نهاده ها تخصي��ص يافته و به كدام 
واحده��اي اقتصادي به تفكي��ك گروه هاي كااليي و اش��خاص 

حقيقي و حقوقي؟
- سازوكار نظارت بر عملكرد واحدهاي دريافت كننده ارز ٤200 
چگونه بوده اس��ت؟ چه چيزي ب��راي متخلف��ان در نظر گرفته 

شده است؟ 
- چه سازوكاري براي پيشگيري از قاچاق به كشورهاي همسايه در 
نظر گرفته شده است؟ اين درخواست تحقيق و تفحص به امضاي 
سيدفريد موسوي نماينده تهران، محمدرضا نجفي نماينده تهران، 
غالمرضا حي��دري نماينده تهران، محمدج��واد فتحي نماينده 
تهران، قاسم ميرزايي نيكو نماينده دماوند، سيده فاطمه حسيني 

نماينده تهران رسيده است. 

تفحص از عملكرد دولت در تخصيص ارز 4200 توماني كليد خورد

نرخ بليت هواپيما به روز رساني شد
جدول دامنه قيمتي بليت هواپيما كه در آذر پارسال از سوي 
ش�ركت هاي هواپيمايي مورد توافق قرار گرفت، در روزهاي 
اخير بر مبناي ارز ١۲هزارتوماني به روز رس�اني شده اس�ت. 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با اعالم اين مطلب در گفت 
وگو با »مه��ر« درباره مش��كالت ارزي ش��ركت هاي هواپيمايي 
اظهار داش��ت: دولت نمي تواند ارز نيمايي در اختيار شركت هاي 
هواپيمايي قرار دهد. نرخ ارزي هم كه در اختيار ش��ركت ها قرار 
مي گيرد به 12 ت��ا 12 هزار و 500 تومان مي رس��د. نرخ دالر در 
روزهاي اخير كاه��ش يافته و اميدواريم گشايش��ي در وضعيت 
هزينه هاي ارزي ايرالين ه��ا و به تبع آن در قيم��ت بليت ايجاد 
شود،اما تا اين كاهش نرخ ارز بخواهد اثرگذاري خود را نشان دهد، 
زمان مي برد.  مقصود اسعدي س��اماني افزود: بانك مركزي به ما 
دالر نمي دهد و از ارزهاي ديگ��ر مانند روپيه هند و يوآن چين به 
ما داده مي شود كه نرخ تبديل آنها 15 تا 16 درصد است. مبلغي 
را هم صرافي ها بابت انتقال ارز دريافت مي كنند كه نهايتاً دالر را 
ايرالين ها مي توانند به قيمت باالي 12 هزار تومان دريافت كنند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به تعريف دامنه نرخي 
جديد از سوي شركت هاي هواپيمايي تصريح كرد: در حال حاضر 
كف و سقف قيمتي جديدي از سوي ايرالين ها براي بليت هواپيما 
بازتعريف شده تا از سقف تعريف شده، كسي باالتر نفروشد. چون 
برخي س��ايت هاي فروش اينترنتي بليت هواپيما، به صورت غير 

قانوني بليت را با قيمت باالتر از آنچه شركت هواپيمايي به مسافران 
عرضه مي كند، مي فروختند براي آنكه ام��كان نظارت و كنترل 
قيمت ها وجود داشته باش��د، دامنه قيمتي را طراحي و در سايت 

انجمن شركت هاي هواپيمايي بارگذاري كرده ايم. 
وي يادآور شد: اين دامنه جديد قيمتي در تير امسال طراحي و دامنه 
قيمتي كه در آذر ماه 9۷ اعالم شده بود، آپديت شده است. البته بازه 
قيمت ها تقريباً در همان دامنه جدول س��ال گذش��ته است، اما در 
برخي مسيرها به دليل طوالني بودن آنها و شرايط خاصي كه دارد، 
تا 10 درصد افزايش قيمت داشته ايم. حتي در مسير پرتردد تهران- 
مشهد كه سقف قيمتي جدول آذر ماه سال قبل، 850 هزار تومان 
بود در جدول تير ماه امسال به ۷50 هزار تومان كاهش يافته است 
كه به خاطر تردد باال، شركت هاي هواپيمايي تالش داشته اند نرخي 
را اعالم كنند كه زائران و مس��افران رغبت بيشتري براي مسافرت 
هوايي به اين ش��هر را داشته باشند.  به گفته اس��عدي ساماني اين 
نرخ ها، س��قف قيمتي است و قرار نيست ش��ركت هاي هواپيمايي 
الزاماً با نرخ حداكثري اقدام به فروش بليت كنند، بلكه در بسياري از 
ساعات پروازي براي اينكه هواپيما تردد خالي نداشته باشد، بليت ها 
با قيمت 200 تا ٤00 هزار تومان از سوي ايرالين ها فروش مي رود.  
وي افزود: اگر كاهش فعلي نرخ ارز پايدار بماند، مي تواند در كاهش 
نرخ بليت مؤثر باشد، اما در مجموع بليتي كه فروخته مي شود، بسيار 
پايين تر از دالر با نرخ ۷ هزار توماني است. چون مثاًل مسير تهران- 

مشهد حدود 60 دالر هزينه دارد، اگر هر بليتي را ٤00 هزار تومان 
بفروشيم، نمي تواند هزينه هاي مورد نظر را جبران كند. 

دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي تأكيد كرد: ب��ه رغم آنكه 
ش��ركت هاي هواپيمايي ارز با قيمت آزاد تهي��ه مي كنند، امكان 
افزايش قيمت بليت در ماه هاي آتي وجود ندارد؛ چون سقف نرخي 

كه به روزرساني شده، بر اساس دالر 12 هزار تومان است. 
    افزايش ۳۰ درصدي س�قف قيمت برخي مس�يرهاي 

كم تردد
به گزارش »مهر«، اگرچه بر اساس گفته دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، افزايش سقف قيمت ها در برخي مسيرهاي پرتقاضا، به 
دليل طوالني بودن مسير، افزايش حداكثر 10 درصدي داشته، اما 
در جدول جديد دامنه نرخ بليت هواپيما، شاهد افزايش هاي گاه تا 

30 درصد سقف قيمت ها نسبت به جدول قبل هستيم. 
به عنوان مثال هواپيمايي ساها سقف بليت مسير تهران- چابهار را 
يك ميليون و ٤1٤ هزار تومان اعالم كرده كه در جدول سابق، حدود 
يك ميليون تومان بود.  هواپيمايي قشم اير نيز سقف قيمت بليت 
مسير ساري- بندرعباس را يك ميليون و ٤٤6 هزار تومان تعيين 

كرده كه در جدول سابق، كمي بيش از يك ميليون تومان بود. 
همچني��ن ايران اي��ر نيز براي مس��ير ته��ران- چابهار، س��قف 
قيمت بليت هاي خود را يك ميليون و ٤15 ه��زار تومان عنوان 

كرده است.
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