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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

بعد از لبنیات نوبت مواد غذایی می شود!؟
روزنامه جهان صنعت

این روزنامه حامی دولت با اشــاره به گرانی لبنیات و ورود فشــار به 
مصرف کننده، به زمزمه های اخیر دربــاره گرانی  مواد غذایی پرداخت و 
نوشت: هنوز جنجال افزایش قیمت محصوالت لبنی تمام نشده، زمزمه هایی 
از گران شدن مواد غذایی به گوش می رسد. این در حالی است که گرانی 
لبنیات که در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت یارانه اســت، فشــار مالی 
مضاعفی را بر مردم به همراه داشته است. به این وضعیت اگر موج جدیدی 
از افزایش قیمت مواد غذایی هم اضافه شود، مشخص نیست آخر داستان 
چه می شود ! با این اوصاف شواهد حاکی ازآن است که برخی کارخانه های 
مواد غذایی قصد دارند قیمت محصوالت خود را بعد از ماه رمضان باال ببرند.
در حالی که همگان اعتقاد دارند بازار مواد غذایی در رکود به سر می برد، 
باید دید افزایش قیمت های جدید چه تاثیری بر روند بازار خواهد گذاشت.
در سال های گذشته شاهد رکود در بازار های متفاوتی بودیم که ابتدا با 
بازار لوازم لوکس شروع شده بود که مردم دیگر توان خرید وسایل اضافی 
و به اصطالح لوکس را نداشتند اما این رکود پیش رونده در ادامه به بازار 
لوازم خانگی و پوشــاک هم رسید و امروز حتی شاهد رسیدن این رکود 
در بازارکاالهای اساسی از جمله مواد غذایی و لبنیات نیز هستیم از این 
رو فعاالن بازار بر این باورند که قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش 
پیدا کرده است.اما در این شرایط رکود، تولیدکنندگان اظهار می کنند که 
هزینه های تولید با توجه به دســتور دولت مبنی بر افزایش 17 درصدی 
نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه ای، باال رفته است و 

عدم افزایش قیمت محصوالت به ضرر آنها تمام می شود.
نصیحت آقای رئیس به جای اقدام قانونی!

روزنامه جوان
در حالی که معضل موسسات مالی غیرمجاز، تهدیدی جدی در سالمت 
نظام پولی کشور اســت، رئیس کل بانک مرکزی به نوشتن یادداشت و 
نصیحت متخلفین موسسات مالی و اعتباری روی آورده است!جوان این 
موضوع را دســتمایه یادداشت اقتصادی خود کرده است:بار دیگر ولي اهلل 
ســیف رئیس کل بانک مرکزي در یادداشتي بر ناتواني بانک مرکزي در 
کنترل بازار پولي – بانكي کشور تأکید کرده و در آن به مردم هشدار داده 
براي چند درصد سود بیشتر به مؤسسات غیرمجاز نروند اما به خالفكاران 
این بازار پیشنهاد داده دست از کار خالف بردارند و آمار شفاف خود را به 
بانک مرکزي بدهند. این یادداشت در حالي روي خروجي بانک مرکزي 
قرار گرفته است که از زمان شروع ساماندهي مؤسسات اعتباري غیرمجاز 
بیش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از این مدت را در دولت یازدهم 
گذرانده ایم. آقاي ســیف به خوبي مي داند که روش برخورد با این پدیده 
هشدار به مردم به عنوان معلوالن این بازار نه فقط رافع مسئولیت بانكي 

نیست بلكه نشاني از یک نوع رودربایستي با مؤسسات غیرمجاز است.
 چرا ما در بازار مصرف کاال و خدمات فقط به مردم توصیه نمي کنیم؟ 
و چرا در سایر بازارها استانداردهایي را تعریف مي کنیم و به آن پایبندیم 
اما در بازار پولي چنین استانداردهایي رعایت نمي شود؟  امروز اگر معوقات 
باال داریم و قیمت تمام شده پول باالست و گرایش به کارهاي سوداگري 
در اقتصاد بیشــتر است، به دلیل همین مماشات ها و کم کاري هاي بانک 

مرکزي و نهادهاي نظارتي است!
استدالل بانک مرکزي در عدم اجراي وظایف خود بسیار قابل تأمل و 
سؤال برانگیز است! زیرا رئیس کل بانک مرکزي در یادداشت خود ریشه 
این مشكالت را به قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولي در 
سال 83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض الحسنه و... 
منتسب کرده که »آنها بعضاً بدون هیچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهایي 
غیر از بانک  مرکزي شكل گرفته اند« اما بانک مرکزي بعد از تصویب این 

قانون توانسته این مؤسسات را زیر چتر قانون بكشاند؟!...
دکتر سیف باید بداند که طرح مسئله اي به این سادگي و البته مهم در 
حوزه بازار پولي – بانكي در قالب یادداشت نه کار ایشان که کار خبرنگاران 
و دانشجویان ترم هاي اول اقتصاد است و باالترین مقام سیستم بانكي که 
بازوي عملیات اجرایي و بدنه کارشناسي کاملي را در اختیار داشته و ماهانه 
صد ها و بلكه میلیاردها تومان به آنها حقوق مي دهد، باید گزارش عملكرد 

خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.
همچنین به استناد یادداشت،  دکتر سیف اگر مي داند برخي مؤسسات 
بدون تأمین ســرمایه اولیه ایجاد شــده و در صورت ادامه بیشتر جذب 
ســپرده به روش شبه گلدکوئیستي باالخره زماني خود و سپرده ها را به 
فنا خواهند داد،  نباید تنها به هشدار دادن به مردم بسنده کند بلكه باید 
با برخورد قاطع مقابل این مؤسســه یا مؤسسات بایستد زیرا نباید اجازه 
داد هم سپرده گذاران ضرر کنند و هم سیستم بانكي و هم بانک مرکزي!
وقتي رئیس کل در یادداشــت خود اعتراف مي کند که: »خلق پول 
بي ضابطه و اعطاي سودهاي بیشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبلیغات 
وسیع« در برخي مؤسسات جریان حرکت پول را به انحراف کشانده دیگر 
نباید مانند خبرنگاران به توصیف آن بپردازد بلكه باید در قالب برنامه اي 
رسانه اي به گزارش نحوه برخورد با این مؤسسه بپردازد و تنها به این جمله 
بسنده نكند که: »مردم براي اطالع از مؤسسات مالي مجاز مي توانند به 

سایت بانک مرکزي مراجعه کنند.«
افزایش چندباره قیمت مسکن مهر پردیس!

روزنامه وطن امروز
 وطن  درباره مسكن مهر پردیس و تحمیل قیمت جدید به متقاضیان 
نوشت: در حالی هفته گذشته واحدهای مسكن مهر فاز 3 پردیس مشمول 
افزایش قیمت ۵میلیون تومانی شده که 2 سال پیش قرار بود متقاضیان 
این واحدها براساس دستورالعمل شماره 3 ابالغی دی ماه 1392 وزارت 
راه و شهرســازی کمتر از یک میلیــون تومان پرداخت کنند. در همان 
زمــان و در دوره مدیرعاملی مهدی هدایت در شــرکت عمران پردیس 
پس از مدت ها کش و قوس سرانجام قرار شد شماری از واحدهای فاز 3 
مشمول افزایش مشروط قیمت حدود 23 هزار تومانی شوند. مشروط از 
آن جهت که در صورت اتمام این پروژه ها تا آخر اسفند 92 مبلغ یادشده 
با کسر حدود 14۵00 تومان بابت جریمه تاخیر به شرکت سرمایه گذاری 
مســكن پرداخت شود اما نه تنها در موعد مقرر )پایان سال 92( شرکت 
سرمایه گذاری مســكن به تعهدات خود پایبند نبود که حال با گذشت 
حدود 18 ماه میزان رشــد قیمت به 67 هــزار تومان در هر متر مربع 

مسكن مهر افزایش یافته است. 
به گفته مدیر پروژه فاز 3 مســكن مهر پردیس، از این مبلغ 1۵ هزار 
تومان بابت جریمه تاخیر است و متقاضیان باید برای هر مترمربع ۵2هزار 
تومان پرداخت کنند. چه اتفاقی افتاده است که در یک بازه زمانی 18ماهه 
مبلغ افزایش قیمت بیش از 6برابر شده است و در عین حال جریمه شرکت 
ســرمایه گذاری مسكن بابت تاخیر در تحویل واحدها نسبت به زمستان 
92 تغییری نكرده اســت. سلیم عبدی، مدیر پروژه فاز 3 پردیس هفته 
گذشته افزایش ۵2 هزار تومانی واحدهای مسكن مهر را افزایش تعرفه های 
آب، بــرق و گاز اعالم کرد و به طــور میانگین هر متقاضی باید حدود ۵ 
میلیون تومان دیگر پرداخت کند. به نظر می رسد با وجود تاکید بر تامین 
هزینه های خدمات زیربنایی و روبنایی از محل فروش زمین های شرکت 
عمران اما دست اندرکاران این بخش بهترین راه را در دریافت مبالغ مورد 

نظر از متقاضیان مسكن مهر و فشار بر آنها دیده اند.

اقتصاددرآینهرسانهها

سخنرانی
شــب ها در دهه پایانی ماه صیام از شــب لیله القــدر 21 رمضان تا 
پایان ماه به مدت ده شــب یک ســاعت بعد از افطــار نماز جماعت 
در مســجد حضرت ابوالفضل)ع( واقع در میدان بهمن خیابان شهید 

دارابی اقامه و ســپس از ســخنرانی خطیب توانا حضرت 

خراسانی  فرقانی  حجت االسالم والمسلمین 
االحقر امینیبهره مند می شویم.

 امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل)ع(

با تداوم وضعیت نگران کننده 
شــاخص های پولی در سال های 
اخیر، حجــم نقدینگی در پایان 
اردیبهشت امســال از 800 هزار 

میلیارد تومان هم فراتر رفت.
بر اســاس آمارهای جدید بانک 
مرکــزی، حجم نقدینگــی در پایان 
اردیبهشــت امســال به 800 هزار و 
447 میلیارد تومان رسید.  آمار بانک 
مرکزی نشان می دهد از ابتدای دولت 
یازدهــم تاکنون یعنــی در مدت 22 
ماه، حجم نقدینگی بیش از 320 هزار 

میلیارد تومان افزوده شده است.
به گزارش مشــرق، این در حالی 
اســت که در مقام مقایسه با عملكرد 
دولــت قبل کــه به شــدت به علت 
افزایش بی رویه نقدینگی مورد انتقاد 
واقع می شــد، در طول 8 سال دولت 
قبــل حجــم نقدینگــی نزدیک به 

407هزار میلیارد تومان اضافه شــده 
بود؛ که 129 هزار میلیارد تومان آن در 
دولت نهم و 277 هزار میلیارد تومان 

آن در دولت دهم رخ داد. 
بدین ترتیــب به طور میانگین در 
8 ســال دولت قبل، هر ماه 4 هزار و 
236 میلیــارد تومان نقدینگی جدید 
به اقتصاد کشــور تزریق شد. این در 
حالی است که طی 22 ماه اول دولت 
یازدهم هر ماه به طور میانگین 14 هزار 
و ۵80 میلیارد تومان نقدینگی جدید 

به اقتصاد کشور تزریق شده است.
به زبان ســاده تر، میانگین ماهانه 
تزریــق نقدینگی جدید بــه اقتصاد 
کشــور در دولت یازدهم نســبت به 
میانگین 8 ساله دولت های نهم و دهم 
رشد نگران کننده 244 درصدی کرده 
است. در مقایسه با دولت دهم این رشد 
2۵2 درصد و نسبت به دولت نهم 440 

درصد است.
انتقاد از افزایش 300 درصدی 

نقدینگی در 22 ماه
در همین حال عضو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو 
با »نســیم« با انتقاد از افزایش 300 
هزارمیلیــارد تومانی نقدینگی در دو 

ســال اخیر اظهار داشت: استقراض از 
بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی 
را بــاال می برد و دولــت یازدهم هم 
متاسفانه مانند دولت قبل همین روش 

را دنبال می کند.
محمدقلی یوســفی افــزود: این 
دولت در اســتقراض از بانک مرکزی 

مانند دولت قبل عمل می کند با این 
تفاوت که روش را تغییر داده و این بار 
با استقراض غیرمستقیم و کمک بانكها 

به نقدینگی دامن می زند. 
این اقتصــاددان با بیــان اینكه 
دولــت در اقتصــاد به مــردم آدرس 
غلطی می دهد، تصریــح کرد: دولت 
یازدهم همانطور که از صندوق توسعه 
ملی برداشــت کــرد و یــا در حوزه 
معوقات بانكــی، وام های صنایعی که 
در بازپرداخت مشكل داشتند تمدید 
کرده و به عنوان وام های جدید تلقی 
کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم 
آدرس غلــط می دهد و غیرشــفاف 

برخورد می کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه 
به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد 
ایران وجــود دارد و رکــودی که در 
صنعت و کشــاورزی و تورمی که در 

بخش خدمات داللی و واســطه گری 
به کار گرفته شده است اقتصاد ایران 

دورنمای خوبی ندارد.
وی بیان کرد: یــک بحران برای 
اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش 
لجام گسیخته نرخ ارز خواهد بود که 
بــه افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا 
دولت در حال حاضر قیمتها را سرکوب 
کرده و نقدینگی را به جای تولید سمت 
واسطه گری و داللی سوق داده است.

الزم به ذکر است بانک مرکزی در 
دولت یازدهم نسبت به هرگونه انتقاد 
کارشناســان و رســانه ها درباره رشد 
نقدینگی با تندی پاســخ می دهد. در 
حالی که آمار و ارقام به خوبی گواهی 
می دهــد که در این دولت هم رشــد 
بی رویه نقدینگی ادامه دارد و ضروری 
است مسئوالن دولتی به فكر کنترل 
این رشد باشند نه هجمه به منتقدان.

یک رکورد شکنی دیگر از دولت یازدهم

نقدینگی از مرز 800 هزار میلیارد تومان گذشت

برآورد  جدیدترین  در  اوپک 
خود اعالم کرد ذخایر اثبات شده 
با 270  ایران در سال 2014  نفت 
به 157/5  کاهش  بشکه  میلیون 
میلیارد بشــکه رسیده است و 
مالک  ســومین  همچنان  ایران 
بزرگ ذخایر نفت در جهان است.

بــه گــزارش فــارس، اوپک در 
جدیدترین بــرآورد خــود از حجم 
ذخایــر نفتی ایران در ســال 2014 
اعالم کرد، کل ذخایر نفت خام ایران 
در پایان ســال 2014 بــه 1۵7/۵3 

میلیارد بشكه رسید.
ذخایــر نفت ایران در این ســال 
نسبت به سال قبل پیش از آن 270 
میلیون بشــكه کاهش یافته اســت. 
ذخایــر نفت ایــران در پایان ســال 
2013 بالغ بر 1۵7/8 میلیارد بشكه 

اعالم شده بود.
براساس این گزارش ایران از نظر 
بزرگی ذخایر نفت در سال 2014 در 
رتبه ســوم جهان قرار گرفته اســت. 
ونزوئال بزرگ ترین دارنده ذخایر نفتی 
در جهان شناخته شده است. ذخایر 

براساس جدیدترین برآورد اوپک اعالم شد

ذخایر اثبات شده نفت ایران 157/5 میلیارد بشکه

و  برنامه  کمیســیون  عضو 
بودجه مجلس گفت: عامل اصلی 
مشکالت اقتصادی نگاه به بیرون 

و ضعف مدیریت است.
سیدسعید زمانیان در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به حضور وزیر اقتصاد 
در کمیسیون اقتصادی مجلس برای 
نمایندگان  ســواالت  به  پاسخگویی 
اظهار داشت: متاسفانه وزیر اقتصاد به 
جای عمل کردن، گفتار درمانی انجام 
می دهد و هر آنچه گفته شده در عمل 
مشاهده نمی شود. همچنین در موضوع 

اقتصاد مقاومتی اقدامی صورت نگرفته 
و وضعیت اقتصاد با شعار پیش می رود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس بــا توجه به ســوال خود از 
وزیر اقتصاد در مورد اینكه چه اقدام 
عملی برای خروج از رکود و استفاده 
از ظرفیت داخلی صورت گرفته است، 
بیان داشت: بســیاری از کارگران در 
حال بیكار شدن هستند و انبارها پر از 
کاالهای تولید شده و بنگاه ها با حداقل 
ظرفیــت خود کار می کننــد و بارها 
وزیر اقتصــاد قول داده که طی چند 

ماه مشكالت را حل کند، اما سیستم 
مدیریت اقتصادی ضعیف است.

زمانیان با اشاره به اینكه مشكالت 
نظام بانكی و عدم اجرای بســیاری از 
قوانین پابرجا اســت، عنوان کرد: به 
نظر می رسد سوء مدیریت در اقتصاد 
وجود دارد و نگاه به بیرون برای حل 
این مشكالت عامل اصلی برجا ماندن 

آنها است.
بــه گفته این نماینده مجلس در 
حال حاضر بسیاری از مردم با گرانی، 
عدم اشتغال و مشكل معیشت روبه رو 

هستند و ســوال این است که در دو 
ســال گذشته به جز کاهش تورم چه 
اتفاقی برای بهبود وضعیت اقتصادی 

صورت گرفته است.
زمانیان تاکید کرد: کارخانه های 
با ظرفیت باال یكــی پس از دیگری 
تعطیل می شــوند و نــگاه به واردات 
بی رویــه و مالیات ها منجــر به بروز 

بیش تر مشكالت شده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس بــا بیان اینكه اخذ مالیات به 
هر نحو و دســتورالعمل در شرایطی 

کــه رونق وجود ندارد و بازار در رکود 
به سر می برد، قابل تأمل است، گفت: 
عدم برنامه ریزی و راهكار مناسب در 
مباحث اقتصادی از سوی متولی نظام 
اقتصادی کشــور یعنی وزیر اقتصاد 

وجود دارد.
زمانیان با طرح این ســوال که با 
پایین نگه داشتن تورم آیا برای خروج 
از رکود نیز اقدامی صورت گرفته است، 
اظهار داشت: راه نجات خروج از رکود 
و جلوگیری محض از واردات بی رویه و 
برنامه ریزی بر اساس توان داخلی است.

وی درباره اجرای سیاســت های 
خاطرنشــان  نیز  مقاومتی  اقتصــاد 
کــرد: اینكــه کارهــای روزمــره و 
جــاری دســتگاه ها به پــای اقتصاد 
مقاومتی گذاشــته می شود، صحیح 
نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی تغییر 
نگــرش به موضوعــات کالن اقتصاد 
از جمله سیســتم بانكــی، واردات، 
تولید، جلوگیــری از رانت، توجه به 
زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت های 
داخلی اســت و نباید کارهای روزمره 
را پای اجرای این سیاست ها گذاشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عامل اصلی مشکالت اقتصادی نگاه به بیرون است

دبیر شــورای معمــاری و 
شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 
از نابودی 4 هزار هکتار از باغات 
تهران طی دو دهه اخیر خبر داد.

پیــروز حناچــی بــا تأکید بر 
سیاســت های غلــط گذشــته که 
باغات بسیاری را به نابودی کشاند، 
گفت: طبق بررســی های شــورای 
عالی معماری و شهرســازی و بنا به 
اظهارات رئیس کمیســیون محیط 
زیست شــورای شهر تهران تخمین 
زده می شــود که چیــزی بین 4 تا 
6 هزار هكتــار باغات از بین رفته و 
بررســی ها حاکی است که تخریب 
حدود 4 هزار هكتار باغات در تهران 

حتمی است.
به گفتــه وی، اینكــه کیفیت 

هوای کالنشــهر تهران کاهش پیدا 
می کنــد بی ارتباط بــا تخریب ها و 

ساختمان سازی های اخیر نیست.
دبیر شــورای عالــی معماری و 
شهرسازی با ارائه نمونه ای از باغات 
در کالنشــهر تهران کــه طی دهه 
اخیر بــه دلیل سیاســت های غلط 
چیــزی از آنها باقی نمانده اســت، 
افزود: در ابتدای دهه ای که پشــت 
سر گذاشتیم بســیاری از باغات در 
منطقــه ازگل تهران بــود که نقش 
بسزایی در کیفیت هوای این منطقه 
داشــت، از آن باغات در حال حاضر 
تقریباً چیزی باقی نمانده است، همه 
تبدیل به ســاختمان های بلندمرتبه 
شده اند و سرعت تخریب ها از دو دهه 
پیش آغاز شد اما در دهه اخیر رشد 

چشمگیری یافت.
حناچــی تأکید کــرد: به طور 
طبیعی باغاتی که در محدوده شهرها 

قرار می گیرند در معرض خطر هستند 
اما 10 سال است که از سوی شورای 
دوم پیشــنهادی ارائه شد و براساس 

آن با حفظ 30 درصد از مساحت باغ 
و دادن تراکم مسكونی به آن در این 
سطح اشغال به عنوان برج باغ مابقی 

آن را حفظ کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر پس 
از یک دهه از اجرای این ضابطه که 
بعدها مصوب شد اثری از بسیاری از 
باغاتی که با این ضابطه پروانه صدور 

گرفتند، موجود نیست.
به گزارش فارس، معاون معماری 
و شهرســازی وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: در عمل قوانین مصوب در 
شــورای عالی معماری و شهرسازی 
اجرایــی نشــدند و باغــات از بین 
رفتند، زیرا آنقــدر بارگذاری زیاد و 
بدون کنترل انجام شــد که مجبور 
شدند برای تأمین خدماتی از جمله 

پارکینگ حتی به عمق زمین نیز نفوذ 
کنند و سطح اشغال را در زیرزمین تا 
حدود 80 و حتی در برخی از موارد 
100 درصد افزایش دادند و در نهایت 
از آن 70 درصدی که برای باغات در 
نظر گرفته شد چیزی باقی نماند. وی 
افزود: با ایــن تصمیمات هم فضای 
ســبز را از دست دادیم و هم تراکم 
بیش از اندازه به شهرها تحمیل شد.

دبیر شــورای عالــی معماری و 
شهرسازی افزود: قطعاً قبل از اینكه 
تهران و سایر شهرهای کشور به این 
خبرگزاری های  اگر  برسند  وضعیت 
تخصصی و غیر دولتی وجود داشتند، 
با نقــد تصمیمات تک بعدی جلوی 
بســیاری از تصمیمات غلط گرفته 

می شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

نابودی 4000 هکتار از باغات تهران در دو دهه اخیر

طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ایرانی ها در سال 
گذشته در سفرهای خارجی خود رقمی بالغ بر 7 میلیارد و ۵17 میلیون 
دالر هزینه کرده اند؛ این آمار را مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
بنابر گزارش خالصه آماری 2014 و 201۵ سازمان جهانی جهانگردی 
اعالم کرده اســت. این مسئله نشان از آن دارد که هر ساله مقادیر قابل 

توجهی ارز از این طریق از کشور خارج می شود.
در این میان ترکیه در رتبه نخست مقاصد گردشگران قرار دارد. به 
گفته سید جالل ابراهیمی، دبیر شورای همكاری بازرگانی ایران و ترکیه، 
در سال گذشته یک میلیون و ۵90 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر 
کردند، اما در مقابل تنها 161 هزار نفر با احتساب صاحبان صنایع و تجار 
گردشگر از ترکیه به ایران آمده اند و با توجه به اینكه میانگین هزینه های 
هر نفر رقمی بالغ بر هزار و صد دالر اســت، در حدود 1/8 میلیارد دالر 

از ارز کشور از طریق گردشگران به ترکیه رفته است.
این در حالی اســت که ایران از نظر جاذبه های گردشگری کشوری 
غنی به شــمار می رود و می تواند در زمینه گردشــگری درآمدی بسیار 
بیشتر از یک میلیارد و نیم کنونی داشته باشد. به عقید کارشناسان الزمه 
جذب گردشگر خارجی در ابتدا رونق گردشگری داخلی است. چنانچه 
گردشــگران داخلی مكان های دیدنی در داخل کشــور را به مقاصدی 
همچون ترکیه و دبی ترجیح دهند، به مرور زمان، گردشگری در داخل 
کشــور رونق می گیرد و می توان با رسیدگی و تجهیز جاذبه های داخلی 

شرایط را برای حضور گردشگران خارجی نیز مهیا کرد.
یكی از روش هایی که می تواند در رونق بخشیدن به سفرهای داخلی 
در مقایسه با سفرهای خارجی مؤثر باشد افزایش میزان عوارض خروج 
ســفرهای تفریحی اســت. در حال حاضر عوارض خروج از کشور برای 
مســافران ایرانی در صورت خروج هوایی برای هر نفر 7۵ هزار تومان و 
در صورت خروج زمینی و یا دریایی برای هر نفر 2۵ هزار تومان تعیین 
شده است. در حالی که طبق آمار، هر ایرانی در سفر خارجی خود به طور 
میانگین در حدود هزار و صد دالر معادل سه میلیون و 600 هزار تومان 
هزینه می کند و در نتیجه مبلغ عوارض خروج از کشور تأثیر چندانی در 

هزینه های سفرهای خارجی ندارد.
افزایش میزان عوارض خروج از کشــور به طور مؤثر باعث می شود 
تا گردشــگران ایرانی در زمان انتخاب مقصد، مكان های دیدنی داخلی 
را بیشــتر ترجیح بدهند و به این ترتیب گردشــگری داخلی نسبت به 
خروج گردشــگر رونق می یابد و بخشی از درآمدهای ناشی از مسافرت 
گردشگران داخلی که پیش از این به خارج از کشور می رفت، در داخل 
هزینه می شــود و عالوه بر تأمین درآمد برای دولت، به ایجاد اشتغال و 
توسعه مناطق گردشگری داخلی نیز کمک می کند. هر چند در این میان 
باید حساب سفرهای زیارتی و عتبات عالیات را جدا کرد و عوارض این 
ســفرها را با رویكرد تشویقی حتی افزایش نداد. اما بهرحال طبق آمار 
مرکز پژوهش های مجلس در حدود 91 درصد سفرهای خارجی انجام 
شده تفریحی بوده و تنها 9 درصد آنها سفرهای کاری بوده است. بنابراین 
در سال گذشته دست کم 6 میلیون ایرانی به قصد تفریح از کشور خارج 
شــده اند و چنانچه عوارض خروج این سفرها به مبلغی در حدود 200 
هزار تومان افزایش یابد، درآمدی بالغ بر هزار و دویست میلیارد تومان در 
سال به دست می آید که می توان از آن جهت تجهیز و ساخت مكان های 

گردشگری داخلی بهره گرفت.
همچنین می توان در هنگام استفاده از این درآمد، از منابع بانک های 
تجاری نیز بهره برد. به این صورت که این درآمد هزار و دویست میلیارد 
تومان را با نرخ سود 4 درصد در بانک عامل سپرده گذاری کردو هزار و 
دویست میلیارد تومان دیگر با نرخ سود 26 درصد از منابع بانكی به آن 
اضافــه کردو در نتیجه 2 هزار و چهار صد میلیارد تومان وام 1۵ درصد 
به منظور هتل ســازی یا دیگر امور مربوط به گردشگری پرداخت کرد. 
بنابراین چنانچه از این درآمد به همراه منابع بانک استفاده شود می توان 

دو برابر آن را با درصد سود مناسب تجهیز کرد.
از آنجا که در ایران هزینه ساخت یک هتل ۵ ستاره بین 100 تا 300 
میلیارد تومان برآورد می شود، با این شیوه می توان در یک سال نیمی از 
هزینه ســاخت دست کم 20 هتل ۵ ستاره را به صورت وام 1۵ درصد، 
بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و یا منابع بودجه دولت تأمین مالی 
کرد. بنابراین باید گفت در بســیاری از موارد اینچنینی کشور با مشكل 
کمبود منابع مواجه نیست بلكه مشكل اصلی، کمبود تفكر برای استفاده 

از منابع موجود است.
میرهادی رهگشای، کارشناس ارشد اقتصاد

پیشنهادی برای ترویج سفرهای داخلی

پس از جوسازی های فراوان رئیس سازمان محیط زیست درباره کیفیت 
بنزین داخلی، حاال رئیس پژوهشکده سازمان استاندارد از تایید استاندارد 

بنزین تولید داخل خبر داده است.
به گزارش تسنیم، جهانبخش سنجابی شیرازی دیروز در نشستی خبری در 
خصوص نتایج اولیه ارزیابی کیفیت بنزین های داخلی و وارداتی که در سال گذشته 
به سازمان ملی استاندارد واگذار شده بود اظهار داشت: برای آزمایش کیفیت بنزین و 
فرآورده  سوختی و جلوگیری از بروز مسائل سیاسی مدلی پژوهشی تدوین شده که 
هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمونگر و نمونه بردار و تحلیلگر وجود نداشته باشد.

وی افزود: بر همین اســاس پژوهشگاه اســتاندارد آزمون های الزم را انجام و 
سازمان ملی استاندارد نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد.

ســنجابی با اشــاره به اینكه مردم نگرانی بابت کیفیت بنزین نداشته باشند، 
گفت: نتایج ارزیابی ها به خوبی نشــان می دهــد که بنزین های داخلی و وارداتی 

نگرانی بابت کیفیت ندارند.
رئیس پژوهشــكده سازمان استاندارد در خصوص ارزیابی کیفیت روغن های 
وارداتی نیز گفت: هر محصولی که جزو 12۵0 ردیف تعرفه باشــد، برای واردات 
آن نیاز به آزمون اســتاندارد اجباری دارد و سازمان ملی استاندارد آزمایش های 

الزم را در ایــن خصوص صورت خواهد داد. وی تصریح کرد: انواع روغن و میزان 
اســیدهای چرب آنها نیز برای حفظ سالمتی مردم مورد آزمایش قرار می گیرند 
البته وضعیت نگهداری روغن ها نیز مدنظر اســت ولی اگر روغنی از کانال غیر از 
گمرک و به صورت قاچاق اجازه ورود به کشور داشته باشد، ما ارزیابی در خصوص 

آن صورت نداده و در قبال آن، مسئولیتی هم نمی پذیریم.
وی در ادامه بیشترین جعل و تقلب در عالمت استاندارد را مرتبط با مواد غذایی 
دانســت و گفت: تعداد جعل و تقلب در حوزه مواد غذایی و مصرفی مردم بیشتر 

از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

رئیس پژوهشکده سازمان استاندارد:

استاندارد بنزین داخل تأیید شد

دولت تاکنون 27 روز در پرداخت یارانه نقدی ایرانیان تأخیر 
دارد و با توجه به اینکه دولت یارانه هر ماه را با تأخیر واریز می کند، 
این سؤال مطرح است که آیا واریز یارانه نقدی تیرماه هم با تأخیر 

همراه خواهد بود؟
به گزارش مهر، یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی ایرانیان در خرداد 

ماه گذشته بامداد روز بیست و هفتم قابل برداشت شد.
بــا توجه به اینكه دولت هر ماه در پرداخت یارانه نقدی به حســاب 
سرپرستان خانوار تأخیر دارد، حال این پرسش پیش می آید که این ماه 
هــم دولت با تأخیر چند روزه یارانه نقــدی را واریز خواهد کرد؟ که اگر 

این اتفاق بیفتد، دولت یک ماه کامل در واریز یارانه نقدی تأخیر دارد.
بر این اســاس با تأخیر یک ماهه در واریز یارانه نقدی، دولت بیش از 
3400 میلیارد تومان به بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه بگیر بدهكار خواهد 
شد.محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، تعداد یارانه بگیران در خرداد ماه را 

76 میلیون و ۵7 هزار و 430 نفر اعالم کرده است.
در عین حال طی چند ماه اخیر دولت در حال اجرای تدریجی قطع 
رایانه نقدی ثروتمندان اســت، اما به نظر می رسد با بی دقتی هایی که در 
اجــرای این برنامه وجود دارد، یارانه برخی از افراد به جز ثروتمندان هم 
قطع شده است؛ به طوری که یارانه برخی از بازنشستگان که مبلغ دریافتی 

ماهانه آنها کمتر از یک میلیون تومان است، هم قطع شده است.
ســخنگوی دولت در عین حال از انصراف 2 میلیون و 300 هزار نفر 
از دریافــت یارانه نقدی خبر داده و علی ربیعــی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم اعالم کرده است که 200 هزار نفر از فهرست یارانه بگیران 
خط خورده اند.پیش بینی می شود دولت در ادامه برنامه حذف یارانه نقدی 

ثروتمندان، این ماه هم یارانه نقدی عده دیگری از ایرانیان را قطع کند.
گرچه دولت اعالم کرده اســت که معترضان به قطع یارانه نقدی در 
سایت مربوطه می توانند اعتراضات خود را ثبت کنند، اما اطالعات دریافتی 
حاکی است که دولت تاکنون پاسخی به این معترضین برای قطع یارانه 

نقدی آنها نداده است و این افراد در بالتكلیفی به سر می برند.

یارانه نقدی تیر ماه هم
 با تأخیر واریز می شود؟

دبیر انجمن برنج ایران گفت: با توجه به 
موجودی انبارها از ســال های قبل و تولید 
سال جاری، امسال حتی به یک گرم برنج 

وارداتی نیاز نداریم.
جمیل علیزاده شــایق در گفت وگو با فارس 
درباره وضعیت برنج در کشــور اظهار کرد: هنوز 
یک میلیــون تن از برنج های مــازاد وارداتی از 
ســال های 92 و 93 باقی مانده است و با تولید 
حدود دومیلیون تن برنج داخلی در سال جاری،  
امسال حتی به یک گرم برنج وارداتی نیاز نداریم.

دبیر انجمن برنج ایــران افزود: وزارت جهاد 
کشــاورزی میزان تولید برنج ایران را امســال 
حدودیک میلیون و 700 هزار تن برآورد کرده، 
در حالی که با توجه به بارندگی خوب در فروردین 
و اردیبهشــت امسال در اســتان های شمالی و 
همچنین سه روز بارندگی خوب در تیر ماه باید 
بگویم که میزان تولید برنج امسال کاهش ندارد.

علیزاده شــایق تصریح کــرد: وزارت جهاد 
کشــاورزی به دلیل خشكســالی و محدودیت 
منابع آبی امسال از 14 استان که کشت برنج در 

آنها انجام می شود، به غیر از استان های شمالی 
خواســته بود کــه برنج نكارند، امــا تمامی این 
استان ها اقدام به کشت برنج کرده اند و بنابراین 
تولید این اســتان ها مثل سال های قبل به قوت 

خود باقی است.
وی با اشــاره به واردات 23۵ هزار تنی برنج 
در سه ماهه نخست امسال ادامه داد: اگر واردات 
برنــج با این روند ادامه یابد، احتمال واردات یک 
میلیون تن برنج در سال جاری وجود دارد. وقتی 
آماری را گمرک در مورد واردات اعالم می کند، 

یعنی تمام کارها قانونی انجام شده است.
دبیر انجمن برنج ایران با انتقاد از اینكه آمار 
درســتی از ســرانه مصرف برنج در کشور وجود 
ندارد، افزود: وزیر جهاد کشــاورزی و معاونانش 
باید با هم همدل شوند و همگی در اعالم آمار و 

ارقام یک رقم را اعالم کنند.
علیزاده شایق تصریح کرد: بازار برنج همچنان 
راکد است و یقینا با تولید برنج امسال یک شوک 
قیمتی بــه بازار وارد می شــود و قیمت برنج تا 

حدودی کاهش می یابد.

یــک عضو هیئــت علمی 
برخی  گفت:  تهران  دانشــگاه 
به اشــتباه فکر می کنند با لغو 
تحریم ها مشــکالت کشور حل 

می شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان 
در گفت وگو با »نسیم« در خصوص 
وضعیت اقتصادی کشــور در صورت 
تداوم تحریم ها اظهار کرد: این نگاه در 
دولتمردان که اگر تحریم ها برداشته 
شــود، وضع اقتصاد درست می شود 
نگاه درستی نیست و باید اصالح شود.

وی در ادامــه بــا بیــان اینكه 
کشورهای اروپایی که با غرب مشكلی 
ندارنــد، چرا با مشــكالت اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند؟ گفت: 
شما به وضع یونان نگاه کنید، به نظر 
شما این کشور چرا ورشكسته شده 
و اقتصاد ایتالیا، اسپانیا و فرانسه چرا 
با مشــكل رو به رو است. آنها که با 
دنیای غرب مشكلی ندارند و حقوق 
بشــر غربی را رعایت می کنند، این 
نشــان می دهد که مشكل اقتصاد ما 

در تحریم ها نیست.

ایــن اقتصــاددان تصریح کرد: 
تحریم به عنوان یک مانع به شــمار 
می رود و این مســئله نكته ای است 
که رهبر معظم انقالب و مســئوالن 
دولت هم بارهــا مطرح کرده اند، اما 
این به معنای آن نیست که در حال 
حاضر اقتصاد ما فلج شده است و ما در 
حال حاضر ۵ میلیون فارغ التحصیل 
در یک تا دو سال آینده داریم و دو تا 
سه میلیون هم بیكار داریم که نشان 
می دهد در حال حاضر ما 8 میلیون 
نیروی جوان داریم، هیچ کشــوری 

ظرفیت این مقــدار نیروی جوان را 
ندارد، راهبری و هدایت و ساماندهی 
آنها می تواند رشــد اقتصاد در کشور 
ایجاد کند. وی ادامه داد: متأســفانه 
برخی ها به اشــتباه فكر می کنند با 
لغو تحریم ها مشــكالت کشور حل 

می شود!
شــقاقی شهری در ادامه تصریح 
کرد: مــا در حال حاضر حدود 800 
هزار میلیاردتومان نقدینگی در کشور 
داریم، که در صورت مدیریت، موجب 
رشد اقتصادی می شــود و می تواند 

تولید را حتی با وجود این تحریم ها 
و موانع موجود، به حرکت در بیاورد 

و اقتصاد ملی تقویت گردد.
وی با اشاره به راهكارهای دولت 
برای جبــران کمبود منابع نیز بیان 
کرد: دولــت دو جنس راهبرد برای 
جبران کسری منابع دارد، یک بخش 
از راهكارهــا در بخش صرف جویی، 
اصــالح الگوی مصــرف وتخصیص 
بهینه آنهاســت که دولت باید به آن 

توجه کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

بیان کرد: راهبرد دوم این اســت که 
منابع جدیــدی را تعریف کنیم، به 
عنوان مثال ما 86 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتــی در بودجه دیده ایم، 
ولی به طــور قطع به انــدازه 1۵0 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 
ظرفیت بالقوه در بخش مالیات داریم.
به عبارت  افزود:  شقاقی شهری 
دیگر با تعریف پایه های جدید مالیاتی 
و با کاهــش فرار مالیاتی ما به جای 
86 هزار میلیارد می توانیم 1۵0 هزار 
میلیارد درآمد مالیاتی داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

برخی به اشتباه فکر می کنند با لغو تحریم ها مشکالت کشور حل می شود

نفت این کشور 299/9 میلیارد بشكه 
برآورد شده است. عربستان با ذخایر 
266/۵ میلیارد بشكه ای در رتبه دوم 

از این نظر قرار گرفته است.
ذخایر اثبات شده نفت اوپک در 
ســال 2014 با اندکی کاهش نسبت 
به ســال پیش از آن به 1206/004 

میلیارد بشكه رسیده است.
کل ذخایــر نفت جهان در پایان 
ســال 2014 نیــز 1492/8 میلیارد 
بشــكه اعالم شده اســت. این رقم 
نسبت به سال قبل 0/2 درصد افزایش 

داشته است. ذخایر نفت جهان در سال 
پیش از آن 1490 میلیارد بشكه اعالم 

شده بود.
برخی  نفتــی  ذخایــر  میــزان 
کشــورهای دیگر عبارت اســت از: 
آمریكا 36/۵ میلیارد بشكه، جمهوری 
آذربایجان 7 میلیارد بشــكه، روسیه 
80 میلیارد بشكه، نروژ ۵/4 میلیارد 
بشكه، عراق 143 میلیارد بشكه، کویت 
101 میلیارد بشكه، امارات 97 میلیارد 
بشكه، چین 24 میلیارد بشكه و لیبی 

48 میلیارد بشكه.

دبیر انجمن برنج:

امسال حتی به یک گرم برنج وارداتی
 نیاز نداریم

نگاه اقتصادی

میانگین ماهانه تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد )میلیارد ریال(

قیمت بازارنوع سکه
877000سكه تمام طرح جدید
877000سكه تمام طرح قدیم

447000نیم سكه
2۵1000ربع سكه

167000گرمی
89690هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3260دالر
3638یورو
۵0۵0پوند

886درهم


