گفتوگویی با اردشیر اروجی ،مدیرکل سابق دفتر اطالعات و آمار سازمان میراث فرهنگی

چگونه سفر ارزان داشته باشیم

«سفر ارزانقیمت داشتن در صنعت گردشگری امروزه یک ضرورت
اس��ت .به این معنا که ارزان س��فر کردن بخش مهم��ی از صنعت
گردشگری است .این شیوه س��فر را لذتبخشتر کرده و جذابیت
بیشتری دارد و درعینحال سفر را برای همه ممکن میکند.
این نکته مهم را نیز در نظر داش��ته باش��ید که سفر حق همه اقشار
اس��ت و همه باید به یک اندازه از آن بهرهمند ش��وند .اما نکته مهم
اینجاست که داشتن یک سفر ارزان چه داخلی و چه خارجی در ایران

با مشکالت متعدد و کوچک و بزرگی همراه است .بهعبارت بهتر شما
به سفرهایتان هرچند که در ظاهر کم هزینه باشد نمیتوانید سفر
ارزانبگویید .درحالحاضرسازمانهاونهادهایمرتبطباگردشگری
برنامه یا پلنی برای یک س��فر ارزانقیمت و درعینحال با کیفیت
ندارن��د .در واقع بدون در نظر گرفتن  10دهک درآمدی ش��روع به
ساخت بخش��ی از زیربناهای گردشگری مانند هتلها کردهایم .اما
حتی هتلهایی که ساخته میشوند تنوع زیادی ندارند و ما در همان

سرمقاله

تنزل هنر به ابزار پولشویی

مهدی تقوی

اقتصاددان

توتال و شل نفتکشهای
ایرانی را اجاره کردند
تسنیم :مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران،
گفت :بعد از اجرایی ش��دن برجام ( دی ماه )۹۵
تا  ۱۰آذرماه امس��ال تعداد  ۲۱۵ق��رارداد اجاره
نفتکش بهصورت تک سفره و زمانی با شرکتهای
خارجی منعقد شده است.
س��یروس کیان ارثی ،در توضیح آخرین وضعیت
قراردادهای اجاره ش��رکت مل��ی نفتکش ایران
و اینکه ای��ن قراردادها با چه ش��رکتهایی امضا
شده است ،گفت :مشتریان خارجی و روند اجاره
کشتیهای ناوگان این شرکت توسط شرکتهای
خارج��ی تاکنون س��یر صعودی داش��ته اس��ت
به طوریکه بع��د از اجرایی ش��دن برجام ( دی
ماه  )95تا  10آذرماه امس��ال تعداد  215قرارداد
اجاره بهصورت تکس��فره و زمانی با شرکتهای
خارجی منعقد شده اس��ت .ازجمله شرکتهای
خارجی اجارهکننده طرف ق��رارداد هم میتوان
به توتال ،شل ،سپسا ( ،)Cepsaویتول ،ساراس
( ،)Sarasهان��وا توتالکرهجنوب��ی،MRPL،
ژنرونگ چین Hob،کرهجنوب��ی IOC،هند،
توپراش ترکیه Bpcl ،هن��د ،پرتامینا اندونزی،
 HMELهند ،رلیانس هن��د SK ،کرهجنوبی،
اسارهند Kulun Shipping ،چینChina ،
 Concord، Oilmar Shippingام��ارات،
 Glow Shippingام��ارات CNPC،چی��ن
و ...اشاره کرد.
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روایت بانک مرکزی از بازار مسکن در یکسال گذشته

مسکن  ۱۵درصد گران شد

جامعه فردا :مسکن  15درصد گران شد؛ معامالت  50درصد رشد کرد .این خالصهای است ازگزارش
بانک مرکزی ازتحوالت بازار مس��کن پایتخت در آذرماه س��ال .96گزارش��ی که روایت کرد «در ماه
موردگزارش ،متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  50.9ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال
 10و 11
قبل  14.9درصد افزايش نشان میدهد...

تعیین تکلیف قیمت بنزین
در روز شنبه

گ��رد و خاک تبصره  ۱۸الیحه بودجه س��ال  ۱۳۹۷که از افزایش قیم��ت حاملهای انرژی از جمله
بنزین خبر میداد بع��د از حدود  ۱۷روز هنوز نخوابیده و به نظر میرس��د ،صدای اعتراض مردم به
افزایش قیمت بنزین به گوش مجلس نشینان رسیده و باعث شده بنزین  ۱۵۰۰تومانی روز گذشته
که بهارستاننش��ینان مشغول بررس��ی بخشهای مربوط به حوزه انرژی از الیحه بودجه  ۹۷بودند
پشت درهای مجلس بماند .به گزارش ایسنا ،به گفته اسداهلل قرهخانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی
مجل��س تبصره  ۱۸الیحه بودجه که ناظر به افزایش قیمت حاملهای انرژی بود مورد بررس��ی قرار
گرفت و پس از اینکه هر یک از نمایندگان و همچنین نمایندگان دستگاهها ادله خود را بیان کردند،
کمیس��یون انرژی به حذف تبصره مذکور رأی داده و در واقع با این موضوع مخالفت کرد .البته آنچه
که تکلیف قیمت بنزین را صددرصد روشن میکند ،جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق و رأی صحن
علنی مجلس خواهد بود .اعضای این کمیس��یون نیز ضمن مخالف��ت جدی با افزایش  ۵۰درصدی
قیمت بنزین ،از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت کردهاند با حضور در این کمیسیون
به دالیل دولت برای ارائه الیحه افزایش قیمت را تشریح کند.

عکس :عادل عزیزی /ایسنا

خبر

بخش اول و سفر لوکس و گرانقیمت سرمایهگذاری میکنیم.
بدون دانس��تن هزین��ه واقعی زندگ��ی این  10ده��ک درآمدی و
هزینههای اقتصادی دیگر نمیتوان سفر ارزانقیمت داشت یا برای
داشتن چنین س��فرهایی برنامهریزی کرد؛ چون «برنامهای» برای
سفر ارزانقیمت وجود ندارد .در شرایط فعلی بیشتر زیرساختهای
گردشگری در کشور معطوف به س��ه دهک اول است که
12
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ی مشکوک به اقتصاد هنر را در هفت سکانس بررسی میکند
«جامعه فردا» خطر ورود پولها 

سیاست نادرست بررسی
حسابهای شخصی

ماجرای ح��ذف دهک دیگ��ری از یارانهبگیران از
سیس��تم دریافت نقدی ،ماجرای تازهای نیست.
بر این اس��اس مس��ئلهای که در این بین بس��یار
جلب توجه میکند ،داستان تازهای است که توسط
وزیر رفاه روایت شده است .اینبار گویا وزیر رفاه و
تعاون قصد دارد ضرب ه اساسی دیگری به این طرح
نادرس��ت بزند .او از احتمال بررس��ی حسابهای
بانک��ی متقاضیان یاران��ه نقدی ،خب��ر میدهد.
ش��نیدهها حاکی از آن است علی ربیعی وزیر رفاه
عنوان کرده که در ابتدا به سراغ حسابهای بانکی
نمیرویم چرا که این تأکید رئیسجمهور است ،اما
ممکن است حس��اب بانکی کسانی که درخواست
دریافت یارانه داشته باشند ،مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس باید تأکید کرد که در هیچ کجای دنیا
چنین روندی را برای شناسایی افراد نیازمند انجام
نمیدهند؛ زیرا چنین روشی اصال مورد تایید هیچ
کارشناس��ی در حوزههای اقتصادی نخواهد بود.
اما داستان پر از حاشیه و نیز سراسر ایراد یارانهها،
ماجرای امروز و دیروز نیست .بلکه این مسئله زخم
کهنهای اس��ت که از همان ابتدا به اشتباه به بدنه
اقتصاد و نیز جامعه وارد شد.
در آغاز امر یارانهها به تمام اقش��ار مردم در جامعه
داده میشد و این پرداختها شامل قشر ثروتمندی
بود که هیچ نیازی به این مبالغ ناچیز نداشتند .بر
این اساس خانوادهای با ده فرزند مبالغ بیشتری را
دریافت میکرد و خانوادهای با تعداد کمتر س��هم
کمت��ری را در این بین میبرد .با بررس��ی جوانب
امر میت��وان به این مس��ئله پی ب��رد که محمود
احمدینژاد با اجرای طرح پرداخت یارانهها رکود
تورمی ش��دیدی در اقتصاد ایران راهاندازی کرد.
عدهای در آن دوران به صورت داوطلبانه از دریافت
یارانهها انصراف دادند ،اما در هرحال این مبالغ پول
مفتی بود که به جیب عدهای از مردم وارد میشد در
حالی که نسبت به این مبلغ بینیاز بودند .ادامه روند
این سیاست نادرست تبعات زیادی را برای اقتصاد
کش��ور در پی داش��ت که اگر این مبالغ پرداختی
صرف سرمایهگذاری و تولید میشد اشتغال زیادی
را برای جوانان ایجاد میکرد ،بیکاری کم و رش��د
اقتصادی افزایش مییافت.
قاطعانه میتوان عنوان کرد که سیاست پرداخت
یارانهها از ابتدا اشتباه بود ،در همین زمینه میتوان
به این مورد اشاره کرد که درکشور انگلستان از سال
 1345تا  1350از ثروتمندان مالیاتهای باالیی
گرفته میش��د و این مبلغ را ب��ه تولید کنندگان
میدادند تا کاالها را ارازنتر از آنچه در بازار موجود
بود به مردم ارائه کنند .ش��اید سیاس��ت پرداخت
یارانه اگر به ش��یوهای دیگ��ری انجام میپذیرفت
و ش��کل و ش��مایل دیگری را به خ��ود میگرفت
خیل��ی اثرات و تبعات بدی را به جا نمیگذاش��ت
اما از آنجا که این طرح از ابتدا و از پایه اش��تباه بود
تبعات آن نیز به اقتصاد بیم��ار ما صدمات جبران
ناپذی��ری را وارد کرد .در ای��ن بین مرحله دیگری
وارد معرکه پرداخت یارانهها ش��ده ک��ه این بار با
بررسی حسابهای شخصی افراد برای جلوگیری
از پرداخت یارانه به قشر باقی مانده ،اشتباه دیگری
در حال رخ دادن اس��ت که این مسئله میتواند با
اجرای نادرس��ت و بارروانی بسیار باال تأثیر مخرب
خود را بر جامعه بگذارد.

پنجشنبه  7دی 1396
سال اول ،شماره 48

وزیر رفاه از راهکار آخر برای شناسایی ثروتمندان پرده برداشت

حسابهای بانکی زیر ذرهبین دولت

فشار تازه دولت برای فروش اموال مازاد بانکها تا پایان امسال کلید خورد

گزارش

مقاومت بانکها در برابر ضرباالجل دولت
مهناز اعتدالی
روزنامه نگار

تجربه چندساله نشان میدهد که نبود یک قانون منسجم
با ضمان��ت قانونی الزم و عدم حمایت دولت از آن موجب
شده تا بانکها به بخش��نامهها و ضرباالجلهایی که از
س��وی بانک مرکزی برای فروش امالک مازادشان صادر
میش��ود توجه چندانی نداشته باشند و در مقابل اجرای
آن از خود مقاومت نشان دهند.
بحث فروش مازاد امالک بانکها سالهاس��ت که تکرار
میش��ود و هربار هم متولیان امر با بهان��های از انجام آن
خودداری میکنن��د زیرا بانکها اعتق��اد دارند که براي
حفظ ارزش داراييهايشان در زمان بحران اقدام به خريد
امالک مازاد کردهاند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و
دستور صریح رئیسجمهور برای اجرایی شدن این امر باز
هم بانکها سکوت کردند اما دولت فشارهاي تازهاي براي
فروش اموال مازاد بانکها را کليد زده است.
چرا بانکها اموالشان را نمیفروشند؟

در ماههای پایانی سال 93برپایهگزارشهای رسمی اعالم
شد که بانکها حداقل  15هزار ملک مازاد در اختیار دارند
که هنوز اقدام عملیاتی ب��رای فروش آنها انجام ندادهاند.
البته پیش از آن در سال  87مقرر شده بود شرکت «فام»
متولي فروش اموال مازاد بانکها باش��د که تا س��ال 93
درمجموع  41مزایده برای فروش  1300ملک به ارزش
 4200میلیاردریالبرگزارکردهبودکهنسبتبهکلامالک
بانکها ،رقم چندان قابلتوجهی نبود .در همان س��الها
قرار بود نحوه ورود امالک و مس��تغالت به تابلوی بورس

کاال مورد توافق قرار گیرد که به علت پیچیدگیهایی که
در بحث عملیات فروش داش��ت ،چندان مورد استقبال
قرار نگرفت.
بع��د از آن در س��ال  95معاون نظارتی بان��ک مرکزی از
واگذاری اموال مازاد بانکها در مدت  ۳س��ال خبر داد و
گفت که کارگروه نظارت بر فروش و واگذاری اموال منقول
و غیرمنقول بانکها در راس��تای اجرای قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی
تشکیل شده که براساس آن بانکها موظف هستند ظرف
مدت  ۳سال اموال مازاد خود را واگذار کنند.
شرط وزیر برای بقای مدیران بانکی

آبان ماه ،وزیر اقتصاد در حاشیه گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی اعالم ک��رد که در مورد ف��روش اموال بانکها
ابالغی��های صورت گرفته که بر مبن��ای آن ،بانکها باید
ی خود را بفروش��ند و این اقدام قانونی و دستور
داراییها 
رئیسجمهور اس��ت؛ به این معنا که یکی از اولویتهایی
که ضمیمه حکم وزی��ر اقتصاد از ط��رف رئیسجمهور
بود ،اصالح نظام بانکی و حرکت بانکها از بنگاه داری به
س��مت کار بانکی بوده که این دستور رئیسجمهوری به
بانکها ابالغ شد.
اما کار به اینجا ختم نش��د و کرباسیان با تأکید بر اینکه،
پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم ،خاطرنشان کرد:
این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانکهاست
و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در س��طح
مدیران عامل بانکها انجام خواهد شد نیز تأثیری در این
اقدام ندارد؛ البته بانکها نگرانیهایی دارند که اگر این کار
یکباره انجام شود ،قیمتها در بازار پایین میآید؛ بنابراین

خبر

آغاز ساخت کارخانه تولید لوازم خانگی
مادیران با حضور وزیر ارتباطات

س��اخت کارخانه تولید لوازم خانگی مادی��ران در دوم دی ماه  ،96در
منطقه ویژه اقتص��ادی پیام با حضور محمد ج��واد آذرجهرمی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات و محمد علی نجفی ،استاندار استان البرز
آغاز شد .این پروژه در زمینی به مساحت  73هزارمترمربع اجرا میشود.
مسعود امیری ،رئیس هیأت مدیره این شرکت در مراسم کلنگزنی از
اشتغالزایی  400نفر در این کارخانه خبر داد .وی گفت :شرکت صنایع
ماش��ینهای اداری ایران (مادیران) بیش از  53س��ال س��ابقه دارد و
بهعنوان یکی از معتبرترین شرکتهای پیشگام و نوآور در ایران مطرح
است و در س��الهای اخیر تالش کرده تا محصوالت خود را با کیفیت
باال تولید و با قیمت مناسب به بازار عرضه کند.
وی افزود :این شرکت بر جذب سرمایههای داخلی و اشتغالزایی برای
نسل جوان کش��ور تمرکز خواهد کرد و برای راهاندازی این کارخانه از
پتانس��یلهای داخلی همچون فوالد مبارکه و پتروشیمیهای فعال
کشور استفاده خواهد شد .بهگفته امیری ،ساخت این کارخانه  18ماه
زمان میبرد و در فاز اول خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی با برند
ایکس ویژن فعال خواهد شد.
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از آنها زمانبندی خواستهایم.
در ادامه این داس��تان تکراری ،دی��روز دوباره در تارنمای
وزارت امور اقتصاد و دارایی به نقل از ش��خص وزیر اعالم
شد که فروش معادل  100هزار میلیارد ریال اموال مازاد
بانکها از جمله بنگاههای در اختیار آنها تا پایان امس��ال
و افزایش این رقم به  200هزار میلیارد ریال تا خردادماه
آینده در برنامه وزارتخانه قرار گرفته است.
مسعود کرباسیان در جلسه هماندیشی با نمایندگان عضو
فراکسیون مس��تقل والیی در مجلس ش��ورای اسالمی
یادآور شده است که درباره واگذاری بنگاههای متعلق به
بانکها ،یک بحث این بود ک��ه با توجه به وضعیت بازار و
فقدان خریدار با قیمت باال ،آیا باید بانکها این بنگاهها را
با همین میزان بازده��ی ناچیز ،تحت تملک نگه دارند یا
آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش درآورند؟
وی گفت :مطاب��ق وظیفه قانونی ،اعتقاد داریم همس��و
با سیاس��تهای ابالغ ش��ده اصل  44قانون اساسی ،باید
خصوصیسازی شود؛ بنابراین با سرعت بیشتری موضوع
فروش اموال مازاد بانکها را در دس��تور کار داریم که در
این زمینه مصوبه هیأت دولت برای واگذاری بیمه آسیا،
البرز و دانا بخشی از همین واگذاریهاست.
قانون اموال تملیکی دوباره اجرایی شود

اما احمد حاتمی یزد ،مدیرعامل اسبق بانک صادرات در
گفتوگو با «جامعه فردا » با اشاره به اینکه در این زمینه
بحث اصلی تصمیم مدیران بانکهاست که برای فروش
مازاد اموال خود تمایلی ندارند اعالم کرد :مدیران بانکی
معتقدند که این اموال نوعی س��رمایهگذاری است که در
طول زمان افزایش قیمت پی��دا کرده و وضعیت بانکها

را تقویت میکند.
اینکارشناسارشدبانکیدلیلدیگرعدماستقبالمدیران
بانکی از این تصمیم دولتها را در این نکته دانس��ت که
فروش این اموال کار آسانی نیست زیرا وقتی اجراییه صادر
میشد بانکها مالک آن وثیقه میشدند و میتوانستند آن
ملک را به حراج گذاشته و بفروشند .اما زمان دولت نهم و
دهم یک مصوبه در هیأت دولت به تصویب رسید که کار
را برای بانکها با مشکل مواجه کرد.
او در ادامه افزود :طبق این مصوبه بانکها حق ندارند سند
این امالک را به نام خ��ود بزنند و تنها میتوانند امالک را
به فروش رسانده،طلب خود را برداشته و باقی مبلغ را به
شخص مالک بپردازند که این امر کار بانکها را با مشکالت
عدیدهای مواجه میکند.
حاتمی یزد یادآور ش��د :در این معامله بانک باید ملکی را
بفروش��د که خودش مالکیت آن را ندارد و کمتر کسی با
این ش��رایط حاضر است وارد چنین معاملهای شود که از
بانکزمینیاملکیراخریداریکندکهسندشبهنامبانک
نیست ضمن اینکه در مورد رقم خرید و فروش نیز با مالک
هیچوقتبهتوافقنمیرسند.بنابراینچنانچهشخصوزیر
س��عی در حل این مشکل دارند باید شرایط را به وضعیت
س��ابق یعنی همان قانون اموال تملیکی که سابق بر این
جاری بوده است درآورند.
او ادامه داد :مسئله دیگر اینکه بانک وقتی میخواهند مالی
را به فروش برسانند باید قیمت کارشناسی بگذارند که در
این مرحله دو نکته هویدا میش��ود .اول اینکه کارشناس
بعد از ارزیابی مش��اهده میکند که قیمت واقعی ملک از
آنچه که در روز اول در زمان رهن یا وثیقه گذاشتن ملک
در بانک ثبت ش��ده بسیار کمتر اس��ت .یعنی فردی که
قصد داشته وام بگیرد و برای این منظور ملکی را به وثیقه
بانک گذاشته با رشوه قیمت ملک را باالتر عنوان کرده تا
تسهیالت بهتری را دریافت کند اما در زمان کارشناسی
دوم این فساد آشکار میشود که در اکثر موارد بانکها را با

نگاه

مشکل روبهرو میکند.
این کارشناسارش��د بانکی با بیان اینکه بانکها امالک
زیادی را در فهرست خود دارند که قیمت کارشناسی اول
آنها با کارشناسی بعدی متفاوت است ،تصریح کرد :در این
مرحله مشکل دوم پدیدار میشود که براساس آن امالک
را حتی با قیمت کارشناسی امروز نیز نمیخرند زیرا رکود
بر بازار حاکم است و خریداران میخواهند که زیر قیمت
کارشناسی امالک را بخرند که در این زمان بانکها اجازه
فروش ندارند زیرا میدانند در صورت اجرایی ش��دن این
معامله باید هراس نظارت بازرس��ی کل کش��ور را نیز به
دنبال داشته باشند.
حاتمی یزد با اعالم اینکه در ش��رایط مشابه در تمام دنیا
وقتی میخواهند ملکی را به فروش برسانند در مرحله اول
ملک را کارشناس��ی میکنند اما در زمان فروش اصراری
ندارند که به همان قیمت اعالم شده کارشناسی آن را به
فروش برسانند ،خاطر نشان کرد :در این شرایط به باالترین
قیمتی که از س��وی خریداران در مزایده اعالم شود ملک
مورد نظر را معامله میکنند اما در ایران موارد پیش گفته
از مهمترین موانع است که بانکها برای فروش مازاد اموال
خود با آنها روبهرو هستند.
این کارشناسارشد بانکی یادآور شد :در صورت اعالم این
موارد از سوی رسانهها ،در صورتی که وزیر اقتصاد تصمیم
راسخ به اجرای کامل این مصوبات دارند ضرورری است که
در ابتدا با تغییر مصوبه قبلی اموال به نام بانکها زده شود و
در مرحله بعد اجازه دهند که بانکها اموال خود را به قیمت
کارشناسی روز به فروش رسانند .در ادامه نیز این اختیار
به بانکها داده ش��ود که اگر بعد از چند مزایده خریداری
برای ملک پیدا نشد ،بانکها بتوانند زیر قیمت کارشناسی
امالک مورد نظر را به فروش رسانند و تنها در صورتیکه
این سه تصمیم مهم توسط وزیر اقتصاد به تصویب هیأت
وزیران برسد بانکها میتوانند با شرایط بهتری نسبت به
فروش مازاد اموال خود اقدام کنند.

بازار

مرکز آمار جزئیات رشد اقتصادی در نیمه اول سال را اعالم کرد:

بازگشایی سایت ثبت سفارش خودروها با حواشی جدید

براس��اس اعالم مرکز آمار ایران ،رش��د اقتصادی در نیمه اول امسال با نفت  ۵.۶درصد و
بدون نفت  ۶درصد بوده است.
مرکز آمار ایران ،رشد غیرنفتی کشور را در نیمه اول امسال ۶ ،درصد و رشد نفتی را ۵.۶
درصد اعالم کرد .جزئیات کامل این رشد به شرح زیر است:
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠در  6ماهه نخست سال  ١٣٩٦به رقم
 ٣٨٢٢٤٩٠میلیارد ریال با نفت و  ٣٠٥٧٢٢٢میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده
است .محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠در  6ماهه نخست سال ١٣٩٦
به رقم  ٣٨٢٢٤٩٠میلیارد ریال با نفت و  ٣٠٥٧٢٢٢میلیارد ریال بدون احتساب نفت
رسیده است ،در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت  ٣٦١٨١٨٧میلیارد
ریال و بدون نفت  ٢٨٨٤٣٠١میلیارد ریال بوده که نشان از رشد  ٥,٦درصدی محصول
ناخالص داخلی با نفت و ٦درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 6ماهه نخست
سال  ١٣٩٦دارد .نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سالجاری رشته
فعالیتهای گروه کشاورزی  ،٠,٩گروه صنعت (شامل :استخراج نفت خام و گاز طبیعی،
سایر معادن ،صنعت ،انرژی و ساختمان)  ٤.٤و گروه خدمات  ٧,٢درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،رشد داشته است.

ماجرای ثبت سفارش واردات خودرو ،حاشیه دیگری را با خود همراه کرد .در روزی که رئیس انجمن واردکنندگان
خودرو از ابالغ دس��تورالعمل جدید واردات خودرو خبر داد و همه فکر میکردند که حباب قیمتی که با بس��ته
نگاه داشتن سایت سفارش خودروها شکل گرفته ،خواهد ترکید ،خبرهای دیگری به گوش رسید .خبرهایی که
میگفتند ،علی رغم نمایش تصویر باز بودن ثبت س��فارش واردات دو مدل خودروی تویوتا بر روی سایت ثبت
سفارش واردات خودرو ،ثبت سفارش همچنان متوقف است و تصویری که نمایش داده میشود مربوط به پیش از
بسته شدن سایت است .این خبر را فارس داد و از حاشیه دیگری در ماجرای ثبت سفارش خودروها حکایت کرد.
این در حالی بود که دیروز فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با مهر با بیان اینکه به دلیل محرمانهبودن دستورالعمل
واردات خودرو ،اجازه انتشار آن را نداریم ،گفته بود که بر اساس دستورالعمل جدید ،تعرفه نسبت به آن چیزی
که در رسانهها بود ،کمتر در نظر گرفته شده است و با آن شدت ،افزایش نمییابد؛ ضمن اینکه سقف دالری هم
در نظر گرفته شده که کماکان نسبت به هر دو موضوع بسته شدن ثبت سفارش و نیز تغییر تعرفهها ،بحثهای
کارشناسی وجود دارد .به گفته او ،باالخره واردات خودرو از سردرگمی شش ماهه خارج شده و با پیگیری وزیر
صنعت ،ابالغیه الزم برای از سرگیری ثبت س��فارش ،انجام میشود؛ این در حالی است که در بدنه اجرایی این
وزارتخانه ،مشاهده نمیشود که درک مشترکی نسبت به برخی موضوعات وجود داشته باشد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت :قرار بر این است که تغییرات صورت گرفته در مورد ثبت سفارش واردات،
در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران مورد پیگیری واقع شود.

بدوننفت  ۶درصد و بانفت  ۵.۶درصد

حباب قیمتی میترکد؟

