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سقوط قیمت نفت با ایده »همگرایی با غرب«
وطن امروز

این روزنامه در انتقاد از سیاست های نفتی دولت نوشت: این روزها انگار 
دولت روحانی ترجیح می دهد به جای تحقق وعده هایش که هر روز روی هم 
انباشته می شود به استراتژی »فرار به جلو« پناه ببرد و از مدیریتش در شرایط 

غیرعادی و فوق العاده دفاع کند.
فارغ از آنکه آیا ایران تنها در دولت روحانی در شــرایط فوق العاده بوده 
یا تحریم ها از ســال 1358 بر ایران تحمیل شــده است، فارغ از اینکه دولت 
توانســته در شرایط نفت 30 دالری کشور را اداره کند یا اینکه اقتصاد راکد 
که گردشی ندارد، مردمش قدرت خرید ندارند و... طبیعتا اداره هم نیاز ندارد 
و خود به خود پیش می رود! فارغ از اینکه اساسا نفت 147 دالری که ادعای 
روحانی در ســخنرانی اخیرش بوده  واقعیت دارد یا تنها برای یک روز و آن 
هم در چند ساعت در 8 سال گذشته رقم خورده است! فارغ از اینکه خسارت 
مدیریت زنگنه در وزارت نفت، 88 برابر فســاد 3 هزار میلیاردی و 25 برابر 
بدهی زنجانی اســت که این در نوع خود یک رکورد است؛ می خواهیم دنبال 
پاســخ یک سوال بگردیم: اساســا چه ارتباطی بین نوع نگاه جریان همگرا با 
غرب با قیمت نفت وجود دارد که تمام دوران های روی کار آمدن این جریان 

برابر با کاهش شدید قیمت نفت بوده است!...
 اگرچه مدعای دولت اداره جامعه با نفت 30 دالری است اما واقعیت آن 

است که روحانی دولت را با نفت 106 دالری تحویل گرفت.
با روی  کار آمدن دولت یازدهم با ایده »همگرایی با غرب« قیمت نفت نیز 
روند نزولی پیدا کرد. از یک سو دولت تمام داشته های خود را در سبد مذاکره 
با آمریکا گذاشت و از سوی دیگر آمریکا در یک هماهنگی با عربستان سعودی 
پــروژه توطئه نفتی را کلید زد، به گونه ای که قیمت این کاال از اوایل ســال 
2014 تاکنون روند نزولی داشته است تا جایی که نرخ آن را از بشکه ای 110 

دالر به 30 دالر رسانده است.
رجوع به تاریخ نشــان می دهد روند نزولی قیمــت نفت را در دوره های 
دیگری نیز شــاهد بوده ایم که آن دوران نیز تالش دولتمردان به همگرایی با 
آمریکا معطوف بوده است و همین مسئله باعث شده قدرت از ایران در بازی 
سیاست سلب شود. همچنانکه روند سقوط قیمت نفت از سال 92 یعنی بعد 
از انتخاب حســن روحانی آغاز شد؛ پیش از این نیز در دولت های اصالحات 
و سازندگی قیمت نفت در بازارهای جهانی به حد بسیار پایین رسیده بود و 
ایران مجبور بود نفت خود را به ارزان ترین قیمت ممکن بفروشــد. در زمان 
خاتمی قیمت نفت ایران به هر بشکه کمتر از 20 دالر و در زمان هاشمی نیز 

در برهه ای از زمان قیمت نفت ایران به زیر 10 دالر رسید...
دولت روحانی پیش از آنکه مدال افتخار اداره کشور با نفت 30 دالری را 
بر سینه بزند باید پاسخگوی آن باشد که چرا نفت 106 دالری را به نفت 30 
دالری تبدیل کرده و درآمد ملی ایران از این حوزه را تا 4 برابر کاهش داده 
است! مسیر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین روی کار آمدن تفکر همگرا 
با آمریــکا و کاهش قیمت نفت وجود دارد که ضررش را مردم می بینند که 
سفره شان کوچک و کوچک تر می شود و سودش را آمریکا می برد و این جریان 

تنها به تالشگرانی برای اهداف آمریکا تبدیل می شوند.
رئیس ســابق اداره بررسی های بازار نفت وزارت چند روز پیش گفته بود 
نفت باالی 110 دالر مدیون اورانیوم 20 درصدی ایران بود و با خروج مواد از 

ایران و اکسید شدن مابقی و توافق ژنو، سقوط آزاد نفت آغاز شد.
افت شاخص های بورس در سال 94

 اعتماد
اعتماد داده های جدید بانک مرکزی را دســتمایه یک گزارش قرار داد و 
نوشــت: بررسي شاخص هاي کلیدي بورس اوراق بهادار نشان مي دهد که در 
شــش ماهه نخست ســال 1394 چهار متغیر اصلي این بازار شامل شاخص 
کل، ارزش بازار، ارزش معامالت و تعداد خریداران به ترتیب با 14/1، 19/9، 
45/8 و 16/1درصد کاهش نســبت به شش ماهه نخست سال 1393 همراه 
بوده است. این امر بیانگر تداوم وضعیت رکودي بازار است که از دي ماه سال 
1392 آغاز شده است. طوالني شدن فرآیند مذاکرات هسته اي، شرایط رکودي 
حاکم بر برخي از بازارها، کاهش قیمت جهاني نفت و برخي کاالهاي صادراتي و 
افزایش نرخ خوراك شرکت هاي پتروشیمي در بودجه سال 1393 از مهم ترین 
دالیل وضعیت نامناسب شاخص هاي عملکردي بازار سرمایه تلقي مي شود. با 
وجود شــرایط نامساعد متغیرهاي بخش خارجي به ویژه کاهش قیمت نفت 
و نیز تقویت دالر در بازارهاي جهاني، بازار ارز در شــش ماهه نخســت سال 
1394 از ثبات نسبي برخوردار بوده است به نحوي که در شش ماهه نخست 
سال 1394 متوسط نرخ اسمي دالر در بازار آزاد در حدود 3339 تومان بود 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/9درصد رشد داشت. همچنین هر دالر 
امریکا در شش ماهه نخست سال 1394 در بازار بین بانکي در مقابل 2909 
تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه 

سال 1393 حدود 12/3درصد افزایش نشان مي دهد.
گندم هاي فاسد شده 20 تن یا چند ده هزار تن؟!

جوان
جوان از فاسد شدن انبارهای گندم گزارش داده است:  یک روز خبر فساد و 
امحاي هزار و700 تن سیب زمیني و روز دیگر خبر امحاي دهها هزار تن خرما 
و حاال هم خبر فاسد شدن گندم در سیلوهاي استان گلستان، ناکارآمدي برخي 
از دســتگاه هاي مرتبط با غله و بخش کشاورزي را بیش از پیش هویدا کرده 
است، در این میان در مورد میزان گندم هاي فاسد شده در استان گلستان ؛ 
قطب تولیدات زراعي و باغي که مقام دوم تولید گندم را در بین اســتان هاي 
کشور دارد، نقل قول هاي متفاوتي وجود دارد به طوري که مدیرعامل غله استان 
گلستان حجم گندم هاي فاسد شده را 20 تن و برخي خبرگزاري هاي استاني 

به نقل از صاحب سیلو، چندین هزار تن عنوان داشته اند...
در این بین اگرچه مســئوالن دولتي در واکنش به اخبار منفي از بخش 
کشاورزي با عصبانیت برخورد مي کنند اما حقیقت آن است که فرآیند خرید 
و نگهداري کاالهاي اســتراتژیک که متولي آن شرکت بازرگاني دولتي یکي 
از شرکت هاي تابع وزارت جهاد و کشاورزي است هنوز به شکل سنتي اداره 
مي شــود و  آي تــي و فناوري هاي نوین در این بخــش ورود پیدا نکرده اند و 
همین امر زمینه ســاز بروز حیف و میل بیت المال، فساد، رشوه و تقلب شده 
اســت و دست آخر این مردم هستند که پیوسته باید هزینه این ناکارآمدي 

را پرداخت کنند...
مدیرعامل غله استان گلستان روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با ابراز گالیه از بروز برخي شایعات مبني بر فاسد شدن مقادیر زیادي گندم 
در استان گلستان گفت: مجموع گندم هاي فاسد شده 15 تا 20 تن بوده که 
آن هم ناشــي از همکاري نکردن یکي از ده ها پیمانکار طرف قرارداد شرکت 

غله است....

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

تسلیت
برادر بزرگوار جناب آقای فرهود شفیعی

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم از دست دادن پدر و برادر گرامیتان، 
در این غم سنگین با شما و خانواده محترم همدردی می نماییم. 

خانواده داریوش روزبیانی

برادر ارجمند جناب آقای قشــقاوی معاونت 
محترم کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه 
ضایعه درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نمــوده، علو درجــات برای آن مرحــوم و صبر و 
شــکیبایی برای بازمانــدگان را از درگاه خداوند 

متعال مسئلت دارم.
علی بابایی - رئیس شعبه 11۶۲ دادگاه 
کیفری استان تهران

قیمت بازارنوع سکه
921000سکه تمام طرح جدید
919000سکه تمام طرح قدیم

467000نیم سکه
252000ربع سکه

170000گرمی
93900هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3600دالر
3930یورو
5200پوند

990درهم
1225لیر ترکیه

عضو هیئت مدیره مجمع 
عالی کارگــران گفت: طبق 
آمارهای رسمی بانک مرکزی 
ســفره کارگران با توجه به 
خوراکی،  مهم  اقالم  کاهش 

کوچکتر شده است.
در  راهداری زاده،  محمدرضا 
گفت وگو با فارس، با بیان اینکه 
هر ساله با توجه به اتمام مهلت 
زمان شورای عالی کار برای تعیین 
مــزد کارگران برای ســال آتی 
محافل کارگــری و کارفرمایی و 
دولت گرم می شود، اظهار داشت: 

این روند تا زمان تعیین حداقل 
دستمزد در شورای عالی کار در 

اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه موضوع و 
چالش اصلی نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار نادیده گرفتن 
تبصره دوم مــاده 41 قانون کار 
اســت،  افزود: معموال نمایندگان 
کارفرمــا بدون توجه به ســبد 
هزینه های خانوار کارگری همان 
نرخ تورم را معیار قرار می دهند.

راهــداری زاده تاکید کرد: با 
وجود اعالم نرخ تورم در محدوده 

11 درصد امــا خانواده کارگری 
این روند کاهشی را در سفره های 
خود مشاهده نکردند و براساس 
آمارهای بانک مرکزی متوســط 
مقدار مصرف ساالنه مواد خوراکی 
که از سال های 84 تا 93 و در دو 
ســال اخیر به پایین ترین سطح 
خود در یک دهه گذشته رسیده 

است.
این نماینــده فعال کارگری 
معتقد اســت که با وجود تالش 
دولت برای کاهش نرخ تورم طبق 
آمارها علت افــت قدرت خرید 

مردم در دو ســال اخیر این بوده 
که توان تهیه مواد خوراکی نسبت 
به قبل کاهش چشمگیری دارد.

وی افزود: براساس آمار بانک 
مرکزی در بازه زمانی 84 تا 91 
هر خانوار شهری به طور میانگین 
ســاالنه 156/8 کیلوگــرم برنج 
مصرف می کرد کــه این میزان 
در دو ســال اخیر 120 کیلوگرم 

کاهش یافته است.
مدیــره مجمع  هیئت  عضو 
عالی کارگران با اشــاره به دیگر 
اقالم مصرفــی و مهــم خانوار 

کارگری خاطرنشان کرد: مصرف 
نان نیــز از 424/6 کیلو به 347 
کیلو، گوشــت قرمز از میانگین 
52/5 کیلو به 41 کیلو، گوشت 
پرنــدگان از 91/5 کیلــو به 87 
کیلو، ماهــی از 17 کیلو به 13 
کیلو و تخم مرغ با دو کیلو کاهش 
به 36 کیلوگرم کاهش یافته که 
نشان از پایین بودن قدرت خرید 

مردم است.
وی گفــت: در مجموع طبق 
سبد مصرفی مواد خوراکی مردم 
اصلی  خوراکی های  شــامل  که 

اســت،  به طــور میانگین 82/4 
کیلوگرم مصرف می شد که در دو 
سال اخیر به 64 کیلوگرم کاهش 

یافته است.
پایــان  در  راهــداری زاده 
خاطرنشان کرد: بنابر اعالم مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای 
اســالمی خط فقر یعنی حقوق 
زیر 2 میلیون و 300 هزار تومانی 
که با دستمزد 712 هزار تومان 
تعیین شده در شورای عالی کار  
امکان تأمین حداقل های زندگی 

هم نیست.

عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران:

سفره کارگران در دولت روحانی کوچک تر شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هزینه های جاری سه سال دولت 
روحانی با مجموع هشت ساله دولت  های نهم و دهم برابری می کند.

مسعود میرکاظمی در گفت وگو با نسیم با انتقاد از سیاست های پولی دولت 
یازدهم اظهار کرد: بودجه جاری در ســه سال دولت روحانی حدود 215 یا 216 
هزار میلیارد تومان می شود. اگر این عدد را با جمع هزینه های جاری هشت ساله 
دولت های نهم و دهم که 243 هزار تومان بود مقایسه کنید متوجه می شوید که 

بین آنها اختالف آنچنانی وجود ندارد.
وی با اشــاره به وضعیت بودجه های جاری در هشــت سال دولت  های نهم و 
دهم گفت: از سال 84 تا 91 که بودجه های جاری به ترتیب 18/6، 18/2، 17/3، 
21/5، 25/3، 43/4، 56/8 و 42/5 هــزار میلیــارد تومــان بوده، که در مجموع 
نشــان دهنده بودجه جاری 243/14 هزار میلیاردی برای هشــت سال فعالیت 
دولت  های نهم و دهم است. به عنوان مثال در سال 92 میزان هزینه های جاری 
چیزی در حدود 60/1 هزار میلیارد و در سال 93 این رقم تا 71/3 هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرده و برآورد بودجه جاری امسال هم با توجه به این که همه 
ساله بودجه های جاری تحقق پیدا می کند، رقمی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان، 

بعالوه دو تبصره است.
میرکاظمی در توضیح این دو تبصره عنوان کرد: طبق یکی از تبصره های قانون 
بودجه 94، دولت اجازه برداشــت 16/2 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت 
را دارد که وزارت نفت هم اعالم کرده که ما تا پایان ســال تولید نفت را افزایش 

می دهیم بنابراین احتمال تحقق آن افزایش پیدا می کند.
وی افزود: از آن طرف دولت هم نرخ تســعیر را هم افزایش داد. این نرخ قرار 
بود، 2878 تومان باشد که به حدود 3000 تومان رسید، بنابراین احتماال تحقق 

هزینه های جاری بودجه افزایش پیدا می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: طبق بند ز تبصره دو قانون بودجه 
94، 15 هزار میلیارد تومان اجازه برداشــت به دولت داده شــده است. در نهایت 
اگر همه این رقم ها را با هم جمع کنیم بودجه جاری در سه سال دولت روحانی 
حــدود 215 یا 216 هزار میلیارد تومان می شــود. اگر این عدد را با همان عدد 
243 هزار میلیارد تومان دو دولت گذشته مقایسه کنید متوجه می شوید که بین 

آنها خیلی اختالف وجود ندارد.
میرکاظمی با انتقاد از روش های تامین مالی در دولت یازدهم گفت: متاسفانه 
دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی اســت، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. همچنین یکی 
دیگر از راه های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. 
در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پول های بلوکه شده را به خزانه می ریزد.
وی با انتقاد از رشد نقدینگی در دوران فعالیت دولت روحانی افزود: نکته قابل 
توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم 400 
هزار میلیارد تومان شد. این یعنی، اکنون رقم نقدینگی از 900 هزار میلیارد تومان 

هم عبور کرده است و رقم مذکور شگفت انگیز و قابل تامل است.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید 

پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

هزینه های جاری 3 سال دولت یازدهم 
برابر 8 سال دولت های نهم و دهم است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: قانون یکسان سازی 
مالیات حقوق بخش خصوصی و دولتی دائمی شد.

سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی 
و غیردولتی )خصوصی( با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان 
شــده است، گفت: یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق در بودجه سال های 
93 و 94 صورت گرفت و در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم نیز لحاظ 

شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تصویب و ابالغ اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم بحث یکسان سازی مالیات حقوق کارمندان دولتی 
و غیردولتی  )خصوصی( به صورت دائمی از سال آینده الزم االجرا خواهد بود.

تقوی نژاد ادامه داد: سقف معافیت مالیات بر حقوق در بودجه هر سال 
مشــخص می شود و مازاد بر آن )معافیت ســالیانه( تا هفت برابر مشمول 
مالیات ساالنه به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 20 درصد است.

وی ادامه داد: پرداخت هایی که کارفرمایان به اشــخاص حقیقی غیر از 
کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند و 
با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق 
و حق پژوهش، پرداخت می نمایند؛ این نوع پرداخت ها بدون کسر معافیت 

حقوق با نرخ 10 درصد مشمول مالیات مقطوع می شود.

تقوی نژاد:
مالیات بر حقوق بخش های دولتی و خصوصی 

یکسان شد

زعفران  ملی  عضو شورای 
با تأکید بر اینکه زعفران یک 
کاالی سرمایه ای نیست، گفت: 
دالالن به اشتباه وارد بازار این 
محصول می شوند و با افزایش 
کاهش  موجب  زعفران  قیمت 

صادرات می گردند.
علی حسینی عضو شورای ملی 
زعفران در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: امسال وضعیت تولید 

زعفران بسیار خوب بوده است.
وی با اشــاره به اینکه عده ای 
باعث متشنج شدن  فرصت طلب، 
بازار زعفران می شوند، افزود: درحال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران 

نســبت به زمان تولید و برداشت 
2میلیون تومان بیشتر شده و این 
موضوع ناشی از اقداماتی است که 

دالالن انجام می دهند.
حســینی بیان داشت: افرادی 
که باعث نوســان قیمت در بازار 
زعفران می شــوند، تولیدکننده و 
صادرکننده زعفران نیستند، بلکه 
یک عده فرصت طلب هستند که 
پولشان را به اشــتباه در زعفران 

سرمایه گذاری می کنند.
نایب رئیس تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان زعفران خراســان 
زعفــران کاالی  جنوبی گفــت: 
ســرمایه گذاری  برای  مناســبی 

نیســت و عده ای که قبــاًل اقدام 
به سرمایه گذاری در این محصول 
کرده انــد، پولشــان را از دســت 

داده اند.
حســینی بیان داشت: پس از 

یک مدت نگهــداری زعفران این 
محصــول کیفیتش را از دســت 
می دهد، ضمن اینکه با از دســت 
رفتن رطوبت وزن آن هم کاهش 
می یابد و بنابراین محصولی که با 

قیمت گزاف خریداری می شــود، 
به علت مانــدن در انبار وزنش از 
دست می رود و خریدار قطعاً دچار 

ضرر می شود.
وی بیان داشت: ورود دالالن 
به بازار زعفــران نه تنها منجر به 
افزایش کاذب و حباب گونه قیمت 
زعفران می شود، بلکه باعث کاهش 

صادرات هم می شود.
عضو شــورای ملــی زعفران 
تصریح کرد: هیچ خریدار خارجی 
حاضر نیست، محصولی را که امروز 
به قیمتی خریداری کرده اســت 
پــس از مدتی بــا قیمت باالتری 
خریداری کنــد و افزایش قیمت 

زعفران بدین گونه برروی صادرات 
تأثیر می گذارد.

حســینی تصریح کرد: صدای 
ترکیــدن حبــاب کاذب زعفران 
بــه گوش می رســد و امیدوارم با 
ترکیــدن حباب زعفــران هرچه 
زودتر دالالن این بازار به اشــتباه 

خود پی ببرند.
و  تولیدکنندگان  رئیس  نایب 
صادرکنندگان زعفران تصریح کرد: 
درحال حاضر قیمت میانگین هر 
کیلو زعفران 5 میلیون و 600 هزار 
تومان است، درحالی که باید قیمت 
متوسط آن یک میلیون تومان زیر 

قیمت مذکور باشد.

یک مسئول مطرح کرد

حباب 2 میلیونی قیمت زعفران

رفتار  از  مپنــا  مدیرعامل 
با  تبعیض آمیز دولت  و  متفاوت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

انتقاد کرد.
اینکه  با بیان  عباس علی آبادی 
دولــت به ســرمایه گذاران خارجی 
تضمیــن ملــی بابــت بازپرداخت 
ســرمایه گذاری می دهــد، گفــت: 
مالی  فاینانــس تضمین  می گویند 
یک فرصت اســت و شــرکت های 
خارجی فاینانس می آورند، اگر به ما 
هم تضمین بدهند ما هم فاینانس 

می دهیم.
وی افــزود: می تــوان از همین 

بازار بــورس پروژه های صنعت برق 
کشور را تامین سرمایه  کرد اما نکته 
اینجاست که دولت به سرمایه گذار 
خارجــی تضمین ســرمایه گذاری 
می دهد اما به ســرمایه گذار داخلی 
سرمایه گذاری  بازپرداخت  تضمین 
داده نمی شود؛ اگر منبعی هست که 
سرمایه گذاری  بازپرداخت  می توان 
سرمایه گذار خارجی را تضمین کرد 
از همان منبع بازپرداخت ســرمایه 
ســرمایه گذار داخلی را نیز تضمین 

کنید.
مدیرعامل مپنا خاطرنشان کرد: 
مپنا آماده است برای تبدیل تمامی 

نیروگاهی سیکل ســاده به سیکل 
ترکیبی و احداث نیروگاه های تولید 
همزمان آب و برق تامین ســرمایه 
کند به شرطی که آن تبدیل دولتی 
و ملی که به ســرمایه گذار خارجی 

داده می شود به مپنا نیز داده شود.
وی ادامه داد: این تضمین دولتی 
به آن معناست که وزارت اقتصاد به 
عنــوان نماینده ملت ایران تضمین 
ملی می دهد نه اینکه شورای عالی 
اقتصاد تصویبــی در این خصوص 

داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 
عباس علی آبادی در نشست خبری 

خود اظهار داشت: حوزه تجهیزات 
نیروگاهی در دنیا به دلیل پیچیدگی 
و عمق تکنولوژی به صورت انحصاری 
در آمــده و ایــران در بین معدود 
کشــورهای دارای توانایــی فنی و 

اجرایی ساخت نیروگاه قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر ایران 
می توانــد تجهیــزات نیروگاهی را 
مطابق بــا آخرین اســتانداردها و 
تکنولوژی های روز جهان تولید کند 
و این موفقیت نتیجه سال ها تالش 
دانشمندان و متخصصان کشور است.
مدیرعامــل مپنــا بــا اشــاره 
به اینکــه به زمان اجــرای برجام 

نزدیک می شویم، گفت: در شرایط 
پســاتحریم باید تحلیل دقیقی از 
وضعیت کشور داشته باشیم و بدانیم 
چگونه با بنگاه های بزرگ  برخورد 
کنیم و چگونه بنگاه های داخلی را 
مدیریــت کنیم تا ظرفیت هایی که 
بــا خون دل به دســت آمده اند به 
سادگی از بین نروند؛ شرایط بسیار 
حساسی اســت که باید با تدبیر و 
رعایت مالحظات بســیاری به این 

دوران ورود کنیم.
علی آبــادی با بیــان اینکه در 
کشورهای اطراف ایران ظرفیت های 
بسیاری برای ورود در صنعت برق 

وجــود دارد، گفــت: در حالی که 
کشور پاکســتان در همسایگی ما 
قــرار دارد و نیازهای متعددی در 
احداث نیروگاه و تامین برق دارد، 
ما نتوانســته ایم از این بازار بالقوه 
اما  باشیم  استفاده چندانی داشته 
متاسفانه کشــور آمریکا در حوزه 
برق پاکستان سرمایه گذاری کرده 
و اگــر ایران دیر بجنبد این بازار را 
از دست می دهد. این در حالی است 
که ما در داخل کشور هم تکنولوژی 
ساخت نیروگاه را داریم و هم توان 
اجرای پروژه هایی در این بخش در 

ایران وجود دارد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران از صدور مجوز وزارت صنعت 
برای تولید موتورسیکلت های آالینده تا یک سال دیگر خبر داد.

داوود میرخانی رشتی در گفت وگو با ایسنا، گفت: هر موتورسیکلت با 
توجه به سال ساخت آن بین 6 تا 8 برابر خودروهای با استاندارد آالیندگی 

یورو4، آالیندگی ایجاد می کند.
وی همچنیــن اظهار کرد: موتورســیکلت های کاربراتوری در حالی 
همچنان در کشــور تولید می شــوند که از 15 سال پیش قرار بود تولید 
آنها متوقف و موتورســیکلت های انژکتوری جایگزین شوند اما هنوز این 

اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه زمانی که در وزارت صنعت استاندارد آالیندگی یورو2 
برای خودروها تصویب شد قرار بود موتورسیکلت ها نیز انژکتوری شوند، 
خاطرنشان کرد: با این حال در آن زمان موتورسیکلت سازان اظهار کردند 
که چین موتور انژکتوری تولید نمی کند و تهیه این قطعه از کشــورهای 
دیگر نیز باعث افزایش 50 دالری قیمت موتورســیکلت می شود بنابراین 

این کار را نکردند.
مشــاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در حال حاضر نیز مقرر 
شده که تا پایان سال 1395 تولید موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف 
و موتورسیکلت ها انژکتوری شوند با این حال مهلت یک ساله برای ادامه 
تولید موتورســیکلت های کاربراتوری به معنای اضافه شدن یک میلیون 

دستگاه موتورسیکلت آالینده جدید به خیابان ها است.
وی افــزود: این در حالی اســت که وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
می توانســت با توجه به وضعیت آلودگی هوا، از هم اکنون ثبت سفارش و 
واردات قطعات و در نتیجه تولید موتورسیکلت های کاربراتوری را ممنوع 

کند و نیازی به ارائه مهلت یک ساله در این زمینه نبود.
میرخانی رشتی با بیان اینکه از بیشتر موتورسیکلت ها در کالنشهرها 
برای مشــاغلی چون جابجایی بار و مسافر استفاده می شود، تصریح کرد: 
بنابراین موتورسیکلت ها مانند تاکسی ها پیمایش زیادی در طول روز داشته 

و نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند.
وزارت صنعت با آالیندگی باالی موتورسیکلت ها باز هم مجوز تولید 

این موتورها را تا یک سال دیگر صادر کرده است.
بر اساس این مجوز یک میلیون دستگاه موتورسیکلت آالینده جدید 

به خیابان ها اضافه می شود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران مطرح کرد
افزایش آالیندگی هوا با مجوز

 وزارت صنعت

عمران  کمیسیون  عضو 
مجلس شــورای اسالمی به 
دولــت توصیه کرد از مجوز 
هواپیما  فروش  برای  آمریکا 

به ایران ذوق زده نشود.
مهــرداد بائــوج الهوتی در 
گفت وگو با فارس درباره الزامات 
و قوانین خرید و ورود هواپیمای 
مسافری به ناوگان هوایی کشور 
اظهار داشت: توصیه مجلس به 
دولت در این باره این اســت که 
ذوق زده نشده ضمن آنکه خود 
اصــال وارد عرصه خرید هواپیما 

نشود.

عمران  کمیســیون  عضــو 
مجلــس بیان کرد: الزم اســت 
خرید هواپیما به بخش خصوصی 
واگــذار شــود و اتــکا  در این 
باره به بخــش خصوصی واقعی 
باشــد؛ دولت هم به عنوان ناظر 
باید بــه رعایت  و حاکمیــت، 
استانداردها در خرید هواپیماها 

نظارت کند.
الهوتی با بیان اینکه معموال 
مــردم ما از هواپیمای شــرقی 
خاطــره خوبی ندارند، گفت: در 
تاریخ صنعت حمل و نقل هوایی 
مسافری ایران، هواپیمای غربی 

بین مردم محبوبیت و مقبولیت 
بیشتری داشته است زیرا به هر 

حال کیفیت باالتری دارند.
عمران  کمیســیون  عضــو 
مجلس اظهار داشــت: در حال 
ســازنده  کمپانی های  حاضــر 
هواپیمــا در راســتای بازاریابی 
خود بــه دنبــال بازارهای بکر 
هســتند؛ همیــن کمپانی های 
سازنده هواپیما تا پیش از این، از 
تحریم های صنعت حمل و نقل 
هواپیمایی ایران رضایت چندانی 
نداشتند زیرا این تحریم ها موجب 
شده بود آنها نتوانند هواپیماهای 

خود را در بازار بزرگی نظیر ایران 
به فروش برسانند.

الهوتی با بیــان اینکه نباید 
در این باره ذوق زده شد و بدون 
تفکر عمل کرد، اظهار داشــت: 
امروز همین کمپانی های سازنده 
هواپیما برای فروش هواپیما از ما 

مشتاق تر هستند.
وی گفــت: در حــال حاضر 
100 فروند هواپیمای زمین گیر 
در ناوگان مسافری کشور وجود 
دارد. همچنین طبق گفته وزیر 
راه 500 فرونــد هواپیمــا الزم 
داریم بنابراین این بازار بکر برای 

کمپانی هــای ســازنده هواپیما 
بهترین فرصت است.

عمران  کمیســیون  عضــو 
مجلس ادامه داد: در این راســتا 
ما بایــد حداکثر امتیاز را درباره 

خرید هواپیما از آنها بگیریم.
وی بیان کرد: توصیه می  کنیم 
نوســازی ناوگان هوایی کشور با 
هواپیماهای نو و بــه روز انجام 
شود و ایرالین ها دنبال هواپیمای 

کهنه نباشند.
البتــه  افــزود:  الهوتــی 
کمپانی هــای ســازنده هواپیما 
جــذب  بــرای  مشــوق هایی 

متقاضیــان دارند مثال به همراه 
هواپیما تسهیالت و فاینانس ارائه 
می دهند و این برای ایرالین های 
از نظــر توجیه مالی  خصوصی 

مناسب است.
عضو کمیسیون عمران مجلس 
با بیــان اینکه ورود هواپیماهای 
کارکــرده بــرای شــرکت های 
هواپیمایی توجیه مناسب مالی 
نــدارد، گفــت: مصــرف باالی 
ســوخت هواپیماهای فرسوده و 
تامین مــداوم قطعات در مدت 
زمان های کوتاه، مشکالت مالی 

برای ایرالین ها ایجاد می کند.

مدیرعامل مپنا:

دولت فقط به سرمایه گذاران خارجی تضمین بازگشت سرمایه می دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس:

دولت از مجوز آمریکا برای فروش هواپیما به ایران ذوق زده نشود

یک استاد دانشگاه نسبت به تبعات افزایش قیمت ارز و تعمیق 
رکود در کشور هشدارداد.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات 
نرخ 3700 تومانی ارز بر اقتصاد ایران گفت: قطعا با چنین کاری هم هزینه 
تمام شده تولید و هم قیمت کاالهای وارداتی افزایش خواهد یافت. ضمن 

اینکه باعث عمیق تر شدن رکود موجود در کشور نیز می شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با کاهش هزینه قیمت تمام شده تولید 
و ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی سعی در اصالح سیستم پولی و مالی 
کشور داشته باشد وگرنه با ادامه روند موجود، حتی با لغو تحریم ها نیز شاهد 

افزایش قیمت تمام شده تولید و تشدید رکود خواهیم بود.
بغزیان تأکید کرد: من در ابتدا گمان می کردم یکسان سازی نرخ ارز رقمی 
بین نرخ مبادله ای و نرخ آزاد خواهد بود، اما با گذشت زمان به نظر می رسد 
نرخ ارز پس از یکسان سازی بیشتر متمایل به سمت نرخ آزاد خواهد بود. 
به گزارش تراز، آلبرت بغزیان درباره دالیل اصلی افزایش نرخ ارز در 
روزهای اخیر هم گفت: به نظر می رسد دو دلیل عمده باعث این افزایش 
نرخ باشــد که دلیل اول مربوط به اتفاقات اخیر و ایجاد تنش بین ایران 
و عربستان اســت. دلیل دوم که سهم و نقش بیشتری در افزایش اخیر 
نرخ ارز دارد مســائل مربوط به قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای 

ارزی است که دولت را در بستن بودجه و تعیین قیمت نفت برای بودجه 
متزلزل کرده است.

بغزیان درباره زمان اجرای تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: سوال اول 
این اســت که چرا ارز ما در حال حاضر دو نرخی اســت؟ دلیل اصلی این 
موضوع این است که دولت به موقع و به اندازه نمی تواند از کانال رسمی نیاز 

متقاضیان ارز را تامین بکند بنابراین روبه بازار موازی می آورد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت اگر بتواند با وجوه آزاد شده بعد 
از اجرای برجام تقاضای موثر را تامین ارزی کند شرایط بهتر خواهد شد اما 
نشان داده که مدیریت تقاضا توسط مقدار عرضه معموال مشکل داشته است.

نماینده  مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش 
مناطق آزاد که ثمره ای جز واردات ندارند خیانت به کشور و مردم 

است.
احمــد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به الیحه دولت برای افزایش تعداد 
مناطق آزاد و ویژه گفت: به نظر من این اقدام در آستانه انتخابات خالف 
عقل و منطق و دین اســت، چرا که وقتی منطقه آزاد ایجاد می شود، به 

اهداف آن دست پیدا نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هدف این بوده است که مناطق آزاد به منطقه ای 
برای تلفیق سرمایه  خارجی با نیروی داخلی برای تولید کاالی صادراتی 
تبدیل شود، گفت: متاسفانه این مناطق اکنون به دروازه های واردات تبدیل 
شــده اند، به طوری که در چهار سال اول برنامه چهارم تنها 14 درصد از 
بازرگانی این مناطق صادرات بوده است و لذا ضد خودش عمل کرده است.

توکلی با اشاره به اینکه برخی از کارهای ما »گز نکرده بریدن است« 
گفت: مناطق آزاد در واقع آزاد از پرداخت مالیات هستند و همه چیز برای 
ورود سرمایه گذار خارجی آماده است اما چون ما هزینه بسترسازی در این 

مناطق و مدیریت الزم را نداریم این مناطق به واردات و فروش زمین روی 
می آورند و به جای کار اصلی خود یعنی صادرات اسیر حواشی و واردات 

کاال می شوند که به نوعی خیانت به کشور و ملت است.
نماینــده مردم تهــران همچنین به درخواســت های مکرر برخی از 
نماینــدگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد آن هم در آســتانه انتخابات 
اشاره کرد و گفت: البته در مورد برخی از مناطق توجیه و استدالل الزم 
وجــود دارد اما بــرای برخی از مناطق که حتی یک پارکینگ هم ندارند 

منطقه آزاد ایجاد کردن به صالح نیست.

احمد توکلی:

افزایش مناطق آزاد خیانت به کشور و مردم است

پس از تایید فرمول پیشنهادی وزارت نفت از سوی معاون 
اول رئیس جمهوری، جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای 

پتروشیمی از سوی وزیر نفت ابالغ شد.
به گزارش شــانا، در مــاده 1 ابالغیه وزیر نفت درباره خوراك گاز 
طبیعی واحدهای پتروشیمی آمده است: فرمول پایه محاسبه قیمت 
گاز ســبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراك 

واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:
قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده * 0/5+ معدل وزنی قیمت 

داخلی، صادراتی و وارداتی * 0/5= قیمت گازطبیعی
بنا بر این ابالغیه، منظور از »معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و 
وارداتی«، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی 

در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی )خانگی، تجاری، دولتی، 
عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها 
بــه عنوان خوراك( به عالوه کل درآمــد حاصل از صادرات گاز و نیز 
کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای 
سایر مصارف  داخلی )خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و 
صنعت غیر خوراك پتروشــیمی ها( به عالوه مقدار صادرات گاز است 
)برابر با فرمول ذیل(. این معدل در هر نیمه ســال شمسی بر مبنای 
عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت.

همچنین منظور از »قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده« عبارت 
است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده به عنوان 
نشانگر قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه 

صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا 
و هاب های NBP انگلیس و FFT هلند.

این فرمول قیمت از ابتدای سال 1395 تا ابتدای سال 1405 معتبر 
است و مبنای تسعیر نرخ  ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی 

بانک مرکزی خواهد بود.
گفتنی است، هم اکنون قیمت هر متر مکعب خوراك پتروشیمی ها 
13 سنت است و در شــرایطی که فرمول جدید محاسبه قیمت گاز 
بدون تعیین قیمت مشخص اعالم شده است، از چند روز پیش جریان 
رسانه ای حامی رانت خوراك ارزان پتروشیمی در اقدامی پیش دستانه 
تالش کرد قیمت های جدید را 8/5 ســنت بــه ازای هر متر مکعب 

اعالم کند.

با دستور زنگنه

فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها ابالغ شد

یک اقتصاددان:

دالر ۳۷۰۰ تومانی رکود را تشدید می کند


