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زنبیل

دیگه چه خبر

لوازم آرایشی گران شد

قیمــت  ایســنا| 
فرآورده هــای آرایشــی، 
بهداشــتی و عطریــات 
در  ســال جاری به طــور 
متوسط ۲۰ درصد افزایش 
یافته است. حمید مقیمی 
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی، 
بهداشــتی و عطریات، با اعالم این موضوع گفته است:  
»فرآورده های واردشده در این حوزه درگمرک دپو شده 
و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضع ارزی هستند، 
چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از 
شرکت های وارداتی توانسته اند از سوی صرافی بانک ها 
ارز دریافت کنند. قرار بر این شــده کــه ارز مورد نیاز به 
صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم 
شــود و ما منتظر تعیین تکلیف در این راستا هستیم، 
ضمن این که اگر نتوانیم محصوالت وارداتی را از گمرک 
ترخیص کنیم، شرایط برای قاچاقچیان فراهم شده و بازار 
را به دست می گیرند و به هر قیمتی که بخواهند به دلیل 
نبود محصول، می توانند فرآورده قاچاق خود را به فروش 

برسانند.«

آدامس های قاچاق نخرید

ایسنا| با توجه به شرایط پیش آمده در بازار محصوالت 
غذایــی خارجی که شــاهد افزایش قیمت هســتیم، 
محصوالتی همچون شــکالت، کاکائــو و آدامس های 
وارداتی بازار آشفته تری دارند که نظارتی بر توزیع و عرضه 
آنها وجود ندارد و مســئوالن ذیربط هم وظیفه را از خود 
سلب کرده و توپ را به زمین مشتریان می اندازند و از آنها 
می خواهند کاالی قاچاق نخرند. جمشید مغازه ای رئیس 
انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت در 
این باره گفته است: »فقط یک مورد آدامس خارجی با برند 
» تریدنت« که میزان واردات آن محدود است، به صورت 
رسمی وارد می شود و سایر آدامس های وارداتی قاچاق به 
شمار می رود. آدامس های وارداتی قاچاق معموال از کف 
بازار ترکیه و امارات متحده عربی از طریق مسافری یا از 
مبادی غیررسمی به کشور وارد می شوند که باید نسبت 
به مقابله با عرضه و فروش آنها اقدام شود.« این درحالی 
اســت که آدامس های داخلی هیــچ افزایش قیمتی 

نداشته اند.

مانتوهای جلوباز جمع  آوری شود

ایســنا| رئیس اتحادیه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشــندگان پوشــاک از ممنوعیت فروش مانتوی 
جلوباز خبر داد. ابوالقاســم شــیرازی با اشاره به این 
موضوع گفته است: »مکان هایی توسط کارگروه مد 
لباس برای عرضه پوشش های کامال اسالمی در نظر 
گرفته شده است؛ در سایت اتحادیه پوشاک نیز نشانی 
مکان های متعــدد، برای عرضه انواع چــادر ملی در 
مدل های مختلف سبک روز در سطح شهر تهران قرار 
گرفته است. در این مکان ها، مانتوها کامال جلوبسته، 
آزاد و طراحی شده  توسط کارگروه مد لباس به فروش 
می رسند که مورد استقبال عموم نیز قرار گرفته است؛ 
ضمن این که از فروشگاه ها مانتوهای جلوباز جمع آوری 
می شــود. درحال حاضر، مانتوهای جلوباز به گونه ای 
عرضه  می شــوند که جلوی آن از زیر کامال پوشیده 
اســت، در واقع از یک زیرپوش بلند و تــا زانو در این 
مدل مانتوها استفاده می شود. در گذشته مانتوهای 
جلوباز به تنهایی با شلوار استفاده می شد اما امروز جزو 

محدودیت های کار اتحادیه است.«

از کارت سوخت ها استفاده کنید

تسنیم|  مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیــان این که کارت های ســوخت جایگاهداران 
همچنان فعال اســت، از مردم خواســت از کارت های 
سوخت خودشان استفاده کنند. محمدرضا موسوی خواه 
با اشــاره به این موضوع تأکید کرده اســت:  »برای همه 
خودروها ازجملــه خودروهای وارداتــی و خودروهای 
باالی  هزار و 8۰۰ سی ســی از  ســال 86 تاکنون کارت 
ســوخت صادر شــده اســت اما در زمان سهمیه بندی 
بنزین به خودروهای باالی  هزارو 8۰۰ سی سی سهمیه 
سوخت تعلق نمی گرفت. از  سال گذشته تالش کردیم 
کارتخوان های جایگاه های سوخت به روز شوند و امروز این 
طرح به بهره برداری رسید. اجرای این طرح به هیچ وجه 
در پرداختی مردم تغییری ایجاد نمی کند، چون بنزین را 
با قیمت 96۰ تومان به جایگاهدار می دهیم و 4۰ تومان 
الباقی را جایگاهدار به صورت نقدی از مشتری می گیرد.«

شــهروند| »دالر آزاد شــد«، »صرافی ها کارشان را 
شــروع کنند«، »خداحافظی با دالر 4۲۰۰ تومانی« و ... 
اینها تیترهایی است که دوباره تصورات مردم درباره بازار 
دالر را گیج و مبهم کرده اســت. خیلی از آنها می پرسند 
دوبــاره در بازار ارز چــه اتفاقی افتــاده و باالخره قیمت 
دالر چند اســت؟ بســیاری از آنها هم می پرسند تکلیف 
ارز مسافرتی چه شــد؟ ... ماجرا از این قرار است که حاال 
دیگر تنها نرخ رســمی دالر 4۲۰۰ تومان نیست و دالر با 
قیمت نزدیک به کف بازار هم به رســمیت شناخته شده 
است. این یعنی قرار است بخشی از کاالها با دالر ارزان تر 
نزدیک به 4۲۰۰تومان وارد شــوند و بخــش دیگری از 
کاالها با دالری که به قیمت کف بازار نزدیک است. دیروز 
قیمت دالر در این بازار 7هزار و 73۰ تومان تعیین شــد. 
نرخی که از بازار غیررسمی خیلی فاصله نداشت و تقریبا 

پایاپای آن بود. 
اما تکلیف صرافی ها چه می شــود؟ آیا مردم می توانند 
همچون گذشــته به صرافی بروند و دالر موردنیازشان را 
بخرند و ... پاسخ این سواالت را در ادامه گزارش می دهیم.

صرافی ها برگشتند؟
واقعیت این اســت که صرافی ها از ابتــدا جایی نرفته 

بودند کــه برگردند! دولت بــه آنها اعالم کــرده بود که 
دالر را با قیمت 4۲۰۰تومان بفروشــند کــه آنها زیر بار 
این موضوع نمی رفتند که دالرشــان را بــا قیمتی کمتر 
از آن چه خریده اند بفروشــند. آنها تا قبل از بخشنامه ارز 
تک نرخی دالر را 46۰۰ تومان خریــداری کرده بودند. 
ماجرای دوم این بود که بانک مرکزی برخالف گذشــته 
دیگر ارزی به صرافی ها نفروخت و در نتیجه کسب و کار 

صرافی ها تخته شد و بازار به حالت نیمه تعطیل درآمد. 
اتفاقی کــه اکنون افتاده این اســت کــه دولت اجازه 
داده بــه جای بانک مرکــزی، صرافی ها بخشــی از دالر 
موردنیازشــان را از صادرکنندگان خریداری کنند و آن 
را بفروشــند. البته این دالر به صورت اســکناس نیست 
و صرافی ها تنهــا حواله ارزی می دهنــد. قیمت دالر در 
حواله ارزی صرافی ها می تواند بــه قیمت نزدیک به بازار 
غیررسمی باشــد. یعنی صادرکنندگان می توانند قیمت 

دالرشان را خودشان تعیین کنند. 
مشتریان صرافی ها چه کسانی هستند؟

مردم عادی فعال نمی توانند مشــتری صرافی ها باشند. 
هرچند که ســازمان توســعه تجارت و بانک مرکزی در 
بخشــنامه خود  فروش ارز به واردکنندگان را مجاز اعالم 

کرده اما هنوز مشخص نیست که تکلیف متقاضیان عادی 
ارز چیســت؟ و  بانک مرکزی همچنــان در ابالغیه های 
جدیدش اشاره ای به  دیگر خریداران دالر نداشته است. 
آن گونه که میثم رادپور کارشــناس بــازار ارز می گوید: 
به نظر می رســد که فروش ارز به غیــر از واردکنندگان 
همچنان غیر قانونی اســت چرا که دولت تصمیم گرفته 
تنها اجازه دهد کاالهایی از ارز حاصل از صادرات استفاده 

کنند که در اولویت سوم کاالیی قرار می گیرند.
اکنون اما بســیاری از صرافــان بر ایــن باورند که اگر 
اجازه داده شود معامله رســمی اسکناس نیز برای تامین 
نیازهای خرد و البته شناســنامه دار و تایید شده از سوی 
دولت اختصــاص پیدا کند، بــازار آزاد می تواند وضعیت 
بهتری را تجربه کرده و نرخ های داللی  را در بازار بشکند. 
این در شــرایطی است که اکنون بســیاری از مردم برای 
تامین نیازهای خرد خود، در تامین اسکناس ارز با مشکل 
مواجه هســتند و مجبور به تهیه نیازهای خــود از بازار 
داللی و غیررســمی آن هم با قیمت های گزاف هســتند 
که به طور قطع، سود آن از جیب مردم مستقیم به جیب 

دالالن می رود.
رادپــور در این باره به »شــهروند« می گویــد: دولت 

می توانــد با مکانیزم های شــفاف و مشــخص، عالوه بر 
اینکه سقف و ســهمیه ای برای نیازهای عادی مردم قرار 
دهد، بازار را با نظارت بر کار صرافان مجاز تحت ســلطه 
خود درآورد و از دســت دالالن و سودجویان نجات دهد. 
موضوع این اســت که حتی اگر مردم قرار باشد ارز مورد 
نیاز خود را از بــازار داللی با قیمت هــای باالتر از تامین 
نیازهای وارداتی کشــور تامین کنند، به مراتب بهتر آن 
اســت که از کانال های رســمی، مجوزدار و قابل رصد از 
سوی دولت این کار را انجام دهند؛ آنجاست که دولت هم 
می تواند عالوه بر این که بر همه نیازهای رســمی کشور 

تسلط دارد، بازار داللی و سودجویی را برچیند.
دولت ارزی به صرافی ها نمی دهد 

هرچنــد کــه صرافی ها دوبــاره به چرخــه معامالت 
ارزی کشــور بازگشــتند، اما این بار خبری از تزریق  ارز 
از طرف بانک مرکزی نیســت. به گفته فعــاالن بازار، در 
شــیوه جدید، صرافی ها خود ارز مورد نیازشان را از بازار 
و صادرکننــدگان خریــداری و آن را بــه وارد کنندگان 
گروه ه کاالیی 3 عرضــه می کنند. گروه کاالیی 3 در واقع 
همان واردکنندگان کاالهای لوکس هســتند که دولت 
قبال اعالم کرده بود به آنها دالر 4۲۰۰ تومانی نمی دهد. 

 

روز
دد 

کاهش واردات موزع

در سه ماهه نخست امسال ۱4۱هزار تن موز به ارزش ۱37میلیون و 87۵هزار دالر به کشور 
وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ وزنی ۲4درصد و از لحاظ ارزشی 

3درصد کاهش داشته اســت. به گزارش مهر، با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز رسمی از 
سوی بانک مرکزی که به دســتور رئیس جمهوری صورت گرفت، مشخص شد که ۲8 شرکت 

توانسته اند 36میلیون و 8۱هزار و 9۲۵ یورو ارز دولتی برای واردات موز دریافت کنند. درهمین حال، 
بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد در سه ماهه نخست سال جاری ۱4۱هزار و ۱39 تن موز سبز تازه 

یا خشک کرده به ارزش ۱37میلیون و 87۵هزار و 44۲ دالر به ایران وارد شده است.

یارانه مردم از فروش گاز تامین می شود

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: تامین 4۰درصد از یارانه نقدی 
مردم، ارزآوری و حفظ محیط زیســت از جمله نقش های مهم صنعت گاز در کشــور است. او 

تامین گاز مستمر، پایدار و ایمن را وظیفه اصلی این شــرکت برشمرد و افزود: توانمندسازی و 
فرآیندسازی، ۲ محور اساسی است که در این شرکت باید به آن توجه شود. همچنین ماموریت دیگر 

شرکت ملی گاز، حضور فعال در فرصت های مناسب تجارت جهانی گاز است و باید تالش کنیم با ایجاد 
فرصت های رقابتی، حضور فعالی در این بازار داشته باشیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز با تأکید بر مدیریت تجدید ساختار صنعت 

گاز اظهار کرد: در افق ۱4۰4 صنعت گاز کشور باید به صنعتی رقابتی که الزمه آن، مشارکت با بخش خصوصی است، تبدیل شود. 

پول مردم در جیب واردکنندگان خودرو

امراهلل امینی عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: باید مشخص شود 
6۰۰میلیارد تومان یارانه پرداختی از بیت المال به شرکت های واردکننده خودرو، کجا 
رفته و چه سرنوشتی داشته است. امینی گفت: متاسفانه در شرایط جنگ اقتصادی 
که حتی واردات خودرو با ارز آزاد نیز نادرســت است، شــاهد بودیم که ارز یارانه ای 

4۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو به واردکنندگان این محصول پرداخت شــد. عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه این 6۰۰میلیارد تومان رانتی است که به 

ا شرکت های واردکننده خودرو داده شده است، خاطرنشان کرد: در این شرایط دولت باید موضوع  ر
پیگیری و از واردکنندگان خودرو سوال کند که ارز یارانه ای اختصاص یافته را چه کرده اند. وی افزود: هرچند که متاسفانه 
می توان پیش بینی کرد که شرکت های واردکننده خودرو طبق روال گذشته، خودروهای واردشده با ارز دولتی را با نرخ 

ارز آزاد فروخته و 6۰۰میلیارد تومان یارانه پرداختی را تصاحب کنند.

24
درصد 

600
میلیارد تومان  

40
درصد 

شــهروند| ســه هزار و 7۰۰ پرونــده تخلــف 
گرانفروشــی برای خودروســازان تشــکیل شــده 
است. این موضوعی اســت که یداهلل صادقی، رئیس 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت تهــران اعالم 
کرده و گفته اســت با وجود اینکه برای خودروهای 
وارد شده، پارســال از دالر 4۲۰۰ تا 48۰۰ تومانی 
متقاضی، اســتفاده شده اســت، خودروها در بازار با 
قیمت های چند برابر فروخته  شده و تمام کسانی که 
خودرویشــان را گران خریده اند، می توانند شکایت 

کنند. 
او همچنیــن دربــاره خریــداران موبایــل گران 
توضیحاتــی داد و گفت بــا توجه به اجــرای طرح 
 رجیســتری، تمام گوشــی های موبایل کد منحصر

 به فرد دارنــد، بنابراین شناســایی متخلفان عملی 
اســت و خریدارانی که گوشی هایشــان را گران تر 
خریده اند، برای دریافت خسارت شان شکایت کنند.  

کمیته های گرانفروشی تشکیل شد
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
تهــران از تشــکیل کمیته هایــی بــرای بررســی 
گرانفروشی از ســوی شــرکت های دریافت کننده 
ارز دولتــی مانند خودرو و موبایل خبــر داد و اعالم 
کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران 
می شود؛ لذا معترضان به ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران مراجعه و در سامانه ۱۲4 اعالم 

گزارش کنند.

در پی گرانفروشــی در بازار آن هم توسط کسانی 
که از ارز دولتی با نرخ 4۲۰۰ تومانی استفاده کردند، 
اظهارات مختلفی مطرح شد و دیروز یداهلل صادقی، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در نشستی خبری در توضیح برنامه های دولت برای 
مبارزه با گرانفروشی گفت: از زمانی که دولت اعالم 
کرد به هر کســی که بخواهد کاالیــی وارد کند ارز 
دولتی با نرخ 4۲۰۰ تومان داده می شــود، بسیاری 

 همه چیز درباره
 برگشت صرافی ها و نرخ های 

رسمی اسکناس آمریکایی

 دالر 
کف بازار 
چند تمام 
می  شود؟
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بانک مرکزی نام دو موسســه مالی غیرمجاز را اعالم کرد. بر اساس این گزارش »واحد اعتباری شرکت دخل و خرج

تعاونی روستایی شباهنگ شهریار« و »واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی انقالب شهریار« بدون 
دریافت مجوز از بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی عملیات بانکی انجام می دهند. بانک مرکزی اعالم 
کرده است که این موسسات بدون مجوز سپرده های مردم را دریافت می کنند و مردم از مراجعه به آنها 
خودداری کنند؛ زیرا در صورت بروز مشکل هیچ تضمینی برای برگرداندن خسارت مشتریان وجود ندارد. 

معرفی دو 
موسسه مالی 
غیرمجاز 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

توضیح یک مدیر درباره نحوه شکایت از گرانفروشی

 از گرانفروشان
 موبایل و خودرو خسارت بگیرید
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