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ضمن رسانه ای کردن بخش جدیدی از مفاسد ارز  4200تومانی

روحانی :مخالف ارز  4200تومانی بودم اما به اجماع اقتصاددانان احترام گذاشتم
گرانی ها را محاسبه می کنیم اما ارزانی ها را نه

رئیس جمهور ضمن اشاره به برخی ازابعاد جدید
فساد تصمیمات ارزی ابتدای امسال ،بار دیگر
اعالم کرد که مخالف ارز  4200تومانی بوده و
در جلسه نهایی نیز با وجود مخالفت ،به اجماع
اقتصاددانان احترام گذاشته است .به گزارش
تسنیم ،روحانی در جلسه شورای اداری استان
گلستان مجدد گریزی به موضوع ارز 4200
تومانی زد و گفت :بعد عید نشستیم دیدیم قیمت
دالر نوسان دارد ،دو بار مطرح شد و من موافق
نبودم .همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دالر
تکنرخی و  4200تومانی اعالم شود و من در
آنجلسهموافقنبودم،گفتمقبولندارماماچون

اجماع بود پذیرفتم .طرح خوبی بود اما عدهای
داللچهکردند.رئیسجمهورافزود:عدهایثبت
سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند و
با تیمی از داللهــای خارجی هماهنگ کردند،
 100میلیون دالر پول گرفتند 50 ،میلیون دالر
جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند ،قوه
قضاییه و دستگاه نظارتی بررسی کند .روحانی
اظهارکرد :همه باید به دولت کمک کنیم دولت
ناچارشدطرحراعوضکند.مااالنبرایکاالهای
اساسی ارز  4200تومانی میدهیم .هفتهای
نیست که در دولت حرف نزنم ،داد نزنم و فریاد
نکشم ،وزیر و معاون وزیر ما هم حریف این کارها

نمیشوند .طرف میرود به اسم ماده اولیه یک
دارو را وارد کند ،میرود مــادهای را میخرد که
سه ماه از تاریخش مانده است و تاریخش را پاک
میکنند .خیانتهایی می شود که حتی نمی
توانبیانکرد.گفتنیاسترئیسجمهور،پیشتر
نیز تصمیم گیری درباره ارز  4200تومانی را در
نتیجهتوصیهاقتصادداناندانستهبود.موضوعی
که با واکنش برخی اعضای سابق تیم اقتصادی
دولت مواجه شده بود .از جمله نیلی مشاور ارشد
اقتصادی سابق روحانی گفته بود که فایل صوتی
جلسه مربوط به تصمیم گیری در این زمینه را
منتشرکنید.به گزارش فارس ،روحانی در دیدار

با علما و روحانیون گرگان نیز اشاره ای به موضوع
گرانی ها کرد و گفت 30 :میلیون نفر در سال به
بیمارستان مراجعه می کنند 80 ،میلیون تحت
پوشش بیمه هستند ،برق و آب ،بنزین و گازوئیل
با قیمت ارزان در اختیار مردم است ،گرانی وجود
دارد ولی ارزانی را هیچ وقت محاسبه نکردیم.
رئیس جمهور گفت :در هر کیلو گندم به نانوا
 1600تومان یارانه میدهیم اما این ها مورد
محاسبه قرار نگرفته است .روحانی با اشاره به
این که نمیگویم در کشور مشکل نداریم ،افزود:
اما اگر مشکالت را می بینیم باید زحمت دیگران
را هم ببینیم و به درگاه خدا ناشکری نکنیم.
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مخالفت همتی با مصوبه خودرویی هیئت وزیران

ترخیص خودروهای گمرکی بدون انتقال ارز،ممنوع!

پس از مصوبه هیئت وزیــران مبنی بر ترخیص
 ۱۳هزار دستگاه خودروی انبار شده در گمرک
از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز ،هم اینک
خبرها حاکی از آن است که رئیس کل بانک
مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای
وارداتــی که دارای قبض انبار هستند ،بدون
انتقال ارز مخالفت کرده است .به گزارش مهر،
همتی گفته است که دولت اجازه ترخیص بدون
انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از
این تاریخ به بعد را نخواهد داد.واردات بدون
انتقال ارز موجب می شود منشأ تامین ارز برای
واردات خودرو مشخص نباشد .با این حال و در
شرایطی که در ماه های گذشته بانک مرکزی

تمام تالش خود را برای نظم بخشیدن به بازار ارز
صرف کرده بود ،مصوبه اخیر هیئت وزیران که
اجازه می دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال
ارزواردکشورشوند،بهانهتازهایبرایبینظمی
در بازار ارز به شمار می رود.در بند یک مصوبه
هیئت وزی ــران آمــده بــود :ثبت سفارش برای
واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال
ساخت) که تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه دارای
قبض انبار اماکن گمرکی ،مناطق آزاد تجاری-
صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند ،بدون
انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ
ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بالمانع است.

