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معمای بنزین
جام جم

جام جم درباره قیمت بنزین گزارش داده است: با اظهارات روز گذشته 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرنوشت نحوه توزیع بنزین و 

قیمت آن در سال جاری، مبهم تر شد.
تاکنون بر اساس مصوبه مجلس، این طور برداشت می شد که قرار است 
بنزین در سال جاری سهمیه بندی و دونرخی شود، به طوری که تا سقف 
سهمیه ای که دولت تعیین می کند، قیمت بنزین در سطح هزار تومان فعلی 
و مازاد بر آن با قیمت گران تر مثال 1500 تومان عرضه شود، اما آن طور که 
دیروز محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 

توضیح داد، نحوه محاسبه قیمت دوم بنزین کمی پیچیده  خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان این که در جایگاه توزیع سوخت، بنزین دو نرخی 
ارائه نمی شــود، گفت: براساس مصوبه مجلس در مورد بنزین، دولت باید 
یک میزان مصرف پایه تعیین کند و به ازای مصرف بیشتر، مصرف کنندگان 
بایــد قیمت فوب خلیج فارس به همراه هزینه حمل را به عنوان عوارض 

آالیندگی بپردازند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه 
و در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی، مصوبه ای در خصوص قیمت 
بنزین به تصویب رســیده که براساس آن قیمت حامل های انرژی مانند 
نفت سفید، بنزین و گازوئیل به مانند سال گذشته است، البته تکالیف را 

در این رابطه باید دولت اجرا کند.
وی افزود: به دلیل این که اشــخاصی مازاد بر مصرف کارشناســی از 
حامل های انرژی مصرف می کنند، به طور طبیعی باعث آالیندگی محیط 
زیســت می شوند و تصمیم گرفته شد که باید هزینه ای بیشتر از قیمت 

پایه بنزین پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: باید 
توجه داشت در مراکز توزیع بنزین، بنزین دو نرخی ارائه نمی شود و هزینه 
مصرف مازاد ســوخت در پایان سال یا چند ماه یک بار با مکانیزم تعیین 

شده، از سوی دولت اخذ خواهد شد.
اظهارات پورابراهیمی تاکنون از سوی دولتی ها تائید نشده و فقط معاون 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این باره از آغاز به کار 

یک کارگروه برای بررسی نرخ دوم بنزین خبر داده است.
بيش از 100 همایش بانكي تكراري

چه فایده ای داشته است؟
تعادل

روزنامه تعادل دســتاوردهاي برگــزاري همایش هاي پولي و ارزي را 
بررسي کرده است: بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست هاي پولي 
و ارزي به همت پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي امروز و فردا 4 و 
5 خرداد 95 در سالن اجالس سران، برگزار مي شود و عالوه بر سخنراني 
مسئوالن اقتصادي و بانک مرکزي، کارشناسان اقتصادي و مدیران بانک ها 
نیز در سخنراني ها و پنل هاي تخصصي به بررسي موضوعات بازار پولي و 

بانکي کشور خواهند پرداخت.
به گزارش »تعادل«، عالوه بر همایش هایي از این دســت که هرساله 
در ماه هاي اردیبهشت یا خرداد برگزار مي شود و کارشناسان بانکي، پولي 
و ارزي از ایران و ســایر کشــورها در آن حضور دارند، در شهریورماه نیز 
در هفته بانکداري اسالمي، همایش بین المللي بانکداري اسالمي برگزار 
مي شود که تا شهریور 94، 26همایش بانکداري اسالمي با حضور مهمانان 
و کارشناســاني از بانک توسعه اسالمي، حوزه هاي علمیه و دانشگاه ها از 

داخل و خارج کشور در آن حضور یافته اند.
براین اساس، با محاسبه 26همایش پولي و ارزي، 26همایش بانکداري 
اســالمي، 5همایش بانکداري الکترونیک، همایش هاي بانکي لندن بعد 
از برجام، دو همایش تجاري و بانکي ایران و اروپا و ســایر همایش هاي 
بین المللي ایران در زمینه بانکداري در چهار دهه اخیر، کنفرانس یوروماني 
و یک کنفرانس در لندن بعد از برجام، 4 جشــنواره بانک ها و موسسات 
مالي، دو همایش نظام پیشنهادهاي بانکي، دو همایش بانک هاي توسعه اي، 
حسابداري، بانکداري و... حداقل مي توان عنوان هاي 100همایش بانکداري 

و نظام پولي و ارزي را در چهار دهه اخیر نام برد.
امــا در کنار برگزاري این همه همایش، حضور این تعداد مســئول 
اقتصادي و بانکي در کشــور، کارشناسان نظام بانکي، مهمانان خارجي، 
صاحبنظران، محققان پژوهشــکده پولي و بانکي و... این پرسش اساسي 
مطرح است که چرا این همه صرف وقت و هزینه هاي مالي و هتل، مخارج 
و دعوت از مهمانــان و... نتیجه مورد انتظار در صنعت بانکداري حاصل 
نشده است و در چهار دهه اخیر جزو کشورهاي داراي نرخ سود باال، تورم 
باال، رشد شدید نقدینگي، ناکارآمدي رابطه تزریق تسهیالت بانکي با رشد 

اقتصادي و بهره وري بوده ایم...
اگرچه همه این مشــکالت به مدیران سیستم بانکي مرتبط نیست و 
به کل اقتصاد مرتبط است. اما حداقل این پرسش را مي توان مطرح کرد 
که چرا 40سال بعد از قانون پولي و بانکي و 30سال بانکداري بدون ربا، 
براي اصالح قانون هیچ الیحه اي از سوي سیستم بانکي به مجلس براي 

اصالح ساختار نظام بانکي ارائه نشده است.
برخي کارشناسان مي گویند که با وجود این همه تحقیق و پژوهش 
و اظهارنظــر و تجربه در سیســتم بانکي، به دلیل محافظه کاري و حفظ 
وضع موجود در سیســتم بانکي، مدیران به دنبــال اصالح قانون و ارائه 
الیحه نبوده اند، زیرا هر تغییر باعث لطمه خوردن به منافع عده اي و سود 
تعدادي دیگر مي شــود و منافع عمومي و ملي اقتصاد کمتر مورد توجه 
قرار مي گیرد و لذا منافع گروه هاي صاحب نفوذ، بدهکاران بزرگ و... مانع 

از تغییرات و تحوالت و اصالح ساختار نظام بانکي شده است.
بسیاري از شــرکت ها و کساني که بدهکاران بزرگ بانکي هستند و 
عالقه اي به پرداخت بدهي و اقساط خود ندارند یا عالقه اي به قرارداد جدید 
با نرخ سود باال ندارند و عالقه اي به محدود شدن ندارند و... با نفوذي که 
دارند قادرند هم روي اصالح قانون، روش ها و مدیریت بانکي و هم روي 
تفســیر قانون و حتي عزل و نصب مدیران اثرگذار باشــند. برخي از این 
افراد با نفوذ و سهامداري موسسات غیرمجاز، عالقه اي به محدود شدن و 

استاندارد کردن بانک ها و موسسات مالي غیرمجاز ندارند.
واردات شير خشک

آخرین ميخ بر تابوت صنعت شير
خراسان

این روزنامه در گزارشــی نوشــته اســت:  علیرغم اعالم چندین باره 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات شیر خشک مصرف انسانی، خبرگزاری ها 
از واردات 8 هزار تن شــیر خشک از مبادی ورودی قانونی خبر داده که 
اعتراض رئیس اتحادیه دامداران را در پی داشــته اســت. رئیس اتحادیه 
دامداران گفت: واردات شیرخشک از سال گذشته به کشور ممنوع شده 
اما 8 هزار تن شیرخشــک بدون پرداخت تعرفه بازرگانی وارد شده است 

و ضرر و زیان دامداران ادامه دارد.
این مقام مسئول گفت: در پیگیری هایی که از مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی داشتیم اعالم کردند چون مجوز های واردات محصوالت و کاال 
مهلت 2 ساله دارد بنابراین واردکنندگان در سال 94 با وجود ممنوعیت، 
شیرخشــک وارد کردند.رئیس اتحادیه دامداران کشــور افزود : بر اساس 
گزارش های موجود حدود 40 هزار تن شیرخشــک معادل 500 هزارتن 
شــیرخام تولید داخل در کشــور وجود دارد که بــا واردات 8 هزار تنی 
شیرخشک بخشی از نیاز صنایع لبنی تامین خواهد شد.عزیزاللهی گفت: 
صاحبان صنایع لبنی نیز با اتکا به این میزان واردات و ذخایر شیرخشک، 
دامداران را با نخریدن شیر برای خرید با قیمت پایین تحت فشار می گذارند. 
وی افزود: هم اکنون دامداران شرایط بسیار سخت و دشواری دارند و عمال 
شیر با قیمت هر کیلو 1200 تومان و کمتر از آن به فروش می رسد.رئیس 
اتحادیه دامداران کشــور گفت : از طرف دیگر به علت شرایط منطقه ای 
کشور ترکیه بازار سنتی خود یعنی روسیه را از دست داده است بنابراین 
نگرانیم که شیرخشک تولید شده در ترکیه با توجه به حمایت یارانه ای 
دولت این کشور، از بازار های کشور ما سردر بیاورد که خود تهدیدی است.

گزارش های غیر رســمی میزان واردات شیر خشک را تا 30 هزار تن نیز 
اعالم کرده اند و این یعنی تولید حدود 300 هزار تن شیر.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قيمت بازارنوع سكه

1007300سکه تمام طرح جدید
1007000سکه تمام طرح قدیم

520000نیم سکه
277000ربع سکه

189000گرمی
102790هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3462دالر
3898یورو
5015پوند

945درهم
1175لیر ترکیه

و  آب  مدیرعامل شــرکت 
فاضالب اســتان تهران گفت: 
اگر مردم تهران در روزهای اوج 
گرما و اوج مصرف، صرفه جویی 
نكنند شاید به صورت موردی در 
از مناطق افت فشار آب  برخی 

داشته باشند.
بــه گــزارش فــارس، محمد 
پرورشــی، دیروز درحاشــیه مانور 
مدیریت ســیالب تهران، افزود: از 

مردم تهران می خواهیم که علیرغم 
بارش های مناسب در سال جاری در 
مصرف آب دقت بیشــتری داشته 

باشند.
وی تاکیــد کــرد: اینکه برنامه 
خاصــی بــرای افت فشــار و یا هر 
برنامه دیگری از سوی شرکت آب و 
فاضالب استان تهران وجود داشته 
باشد، این موضوع را تایید نمی کنم.

وی افــزود: از 15 تیــر ماه که 

پیک مصرف آب است، مصرف آب 
به روزانه 3 میلیون و 200 هزار متر 
مکعــب تا 3 میلیــون و 400 هزار 
مترمکعب می رسد، بنابراین از مردم 
تقاضا داریم که در روزهای گرم سال 
بحث مصرف بهینه آب و پیک زدایی 

را جدی بگیرند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران با بیان اینکه در سال 
جاری 10 تا 12 مدل در بخش آب 

و فاضالب انجام گرفته و پیش بینی 
کرده ایم که امســال 6 تصفیه خانه 
آب را بــه بهره بــرداری برســانیم، 
گفت: در خصوص برنامه شــرکت 
فرانسوی)ســوئز( که قــرار بود در 
رابطه با آب بدون درآمد در شــهر 
تهــران فعالیت کند، باید بگویم که 
پیش نویس قــرارداد در حال آماده 

شدن است.
پرورش افزود: در این پروژه قرار 

نیســت به طور مستقیم به شرکت 
فرانسوی پولی پرداخت شود، بلکه 
قرار اســت آنها آب بدون درآمد را 
از 23درصد به 15 درصد برسانند، 
بنابراین چون حجم کار باالست، این 
قرارداد به صورت ریز دنبال می شود.
پرورش افزود: شرکت فرانسوی 
سوئز قرار است در منطقه یک تهران 
کــه 2 میلیون نفــر جمعیت دارد، 
اقداماتــی را برای کاهش آب بدون 

درآمد انجام دهند، بنابراین در اولین 
اقدام، بین مناطق کنتورگذاری شده 
تا ببینیم که چقدر آب به منطقه یک 

باید تزریق شود.
وی ادامه داد: پس اگر قرار است 
ایــن تفاهم نامه به مرحلــه قرارداد 
برسد، باید مدلی را اجرا کنیم که از 
مابه التفاوت پرت آب، سرمایه گذاری 
این شرکت به فرانسوی ها بازگردانده 

شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران:

احتمال افت فشار آب در تهران وجود دارد

از  بانــک مرکزی  رئيس کل 
درباره  عمومی  بازنگــری  انجام 
حقوق دریافتی مدیران بانكی خبر 
داد و گفت: دریافتی مدیران بانكی 

تحت کنترل است.
به گــزارش مهر، ولی اهلل ســیف 
روز گذشــته در حاشــیه بیســت و 
ششمین همایش ساالنه سیاست های 
پولــی و ارزی درباره دســتور معاون 
اول رئیس جمهور به رئیس ســازمان 
مدیریت برای بازنگری و ســاماندهی 
حقوق دریافتی مدیران دولتی گفت: 
بانک مرکزی ضوابــط خاص خود را 
دارد و اصــوالْ مکانیزم های  پرداخت 
پرسنلی از فیلترهای خاصی می گذرد 
و اگر رقمی اضافه پرداخت شود، حتما 

تحت کنترل است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
ادامه و در پاســخ به ســوالی درمورد 
میزان دریافتی هیئت مدیره بانک ها 
و تذکرات دیوان محاســبات کشور به 
این موارد نیز مجددا تأکید کرد: همه 

این موارد تحت کنترل است.

وی افزود: اخیــرا باتوجه به نوع 
نگاه دولت و برخــورد وزیر اقتصاد با 
این موضوع، جدیتــی در این زمینه 
ایجاد شــده و یــک بازنگری عمومی 
درباره دریافتی حقوق مدیران دولتی 

در حال انجام است.
سیف در پاسخ به سوالی در رابطه 
با میزان دریافتی مدیران بانک مرکزی 
گفــت: از حداکثری دریافتی مدیران 

بانک مرکزی اطالع دقیقی ندارم!
وی همچنیــن دربــاره میــزان 
دریافتی رئیس کل بانک مرکزی هم 
اظهار داشت: اگر بگویم نمی دانم باور 

می کنید؟!
سیف در پاسخ به سئوال دیگری 
مبنی بر اینکه جنابعالی چقدر از نظام 
کرده اید؟  دریافت  تســهیالت  بانکی 
بانکی  بنده تســهیالت  تصریح کرد: 
نگرفته ام. بنده وام کارمندی دریافت 
کردم؛ به این دلیل که بنده کار تجارت 
انجام نمی دهم، وام بانکی هم نگرفته ام.
ســیف همچنیــن در واکنش به 
مصوبــه وام ازدواج تأکید کرد: وقتی 

طرحی به قانون تبدیل می شود، بانک 
مرکزی تابع آن خواهد بود و باید آن 

را اجرا کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در سال های گذشته در مقاطعی 
بانک ها کمتر از قرض الحســنه ای که 
به عنوان پس انداز دریافت می کردند، به 
تسهیالت ازدواج اختصاص می دادند، 
یعنی از محل سپرده های قرض الحسنه 

به سایر بخش ها تسهیالت می دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نسبت 
به این موضوع حساس شد و جلوی این 
کار بانک ها را گرفت و االن کامال  این 
موضوع را کنترل می کند. هیچ بانکی 
دیگر حق ندارد از محل قرض الحسنه 
تسهیالت بانکی به سایر بخش ها بدهد.

روند کاهش نرخ سود 
ادامه دارد

ســیف درباره توافــق بانک ها در 
آینده نزدیک برای کاهش نرخ ســود 
هم اظهار داشت: زمان مشخصی برای 
تصمیم گیری در این مورد مشــخص 

نشده است.

وی افــزود: هــدف بانک مرکزی 
کاهش نرخ ســود تا رسیدن به رقمی 
متناسب با نرخ تورم است و با توجه به 
اینکه تورم در مسیر کاهش قرار دارد و 
تا تک رقمی شدن پیش می رود، روند 

کاهش نرخ سود ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ 
به این ســوال که چه زمانی برای نرخ 
ســود تصمیم گیری می شــود و این 
کاهــش نرخ تا چه حدی خواهد بود، 
گفت: نرخ مشخصی برای سود بانکی 
اعــالم نمی کنم، اما هــدف ما ایجاد 
تناســب بین نرخ ســود بانکی و نرخ 

تورم است.
وی درباره رعایت نشدن نرخ های 
سود مصوب از ســوی برخی بانک ها 
اســت و اقدامات بانــک مرکزی در 
این زمینــه خبر داد: با تحوالت اخیر 
در حوزه نظارت بانک مرکزی، حلقه 
نظارتی تنگ تر و جدی تر خواهد شد، 
به طوری که اخیراً پرونده 5 بانک در 
هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی و 

برای آنها رأی صادر شده است.
برجام رضایت بخش نيست

رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
با حضور در برنامه نگاه یک سیما، در 
رابطــه با روند تأثیر برجام و مذاکرات 
صورت گرفته در مورد تسهیل روابط 
بانک های کشــور با خارج توضیحاتی 

ارائه کرد.
وی گفت: در سفر به لندن و حضور 
در همایش یورومانی که مدیران ارشد 
بانک های بزرگ اروپایی در آن حضور 
داشتند بر لزوم اجرای تعهدات طرف 
غربی و اســتیفای حقوق ملت ایران 
تاکید شــد، زیرا ما توقع اجرای 100 

در صدی برنامه های تعیین شــده در 
برجام را داریم، اما هنوز دستاوردهای 
برجام در حوزه روابط بین المللی بانکی 

رضایت بخش نیست.
وی  بیــان کرد: در برخی حوزه ها 
برقراری  همچــون  مثبت  اقدامــات 
ســوئیفت، ایجاد ارتباطات کارگزاری 
برای بانک ها و جابه جایی منابع مالی 
صورت گرفته است، اما رضایت کامل 
نداریم؛ هنوز ارتباط کامل و آزاد ایجاد 
نشده و وزارت خارجه باید پیگیر حقوق 
ما از برجام باشــد. حتی در یک ماهه 
اخیر این تالش ها بیشتر شده، اما هنوز 

به نتیجه دلخواه نرسیده ایم.
ســیف با تاکید بــر اینکه حقوق 
ایــران تعهد طرف مقابــل در برجام 
اســت و آنها باید از بانک های بزرگ 
رفع نگرانی کنند تا بقیه بانک ها هم به 
میدان بیایند، گفت: برخی از مقامات 
امریکایی می گویند بانک ها خود تمایل 
به همکاری با ایران ندارند اما معموال 
بانک ها درپی مشــتری هستند و این 

بهانه است .

پس از افشای حقوق نجومی مدیران دولتی

یک خبرگزاری حامی دولت از قول یک کارشناس نوشت اقدام سیف: دریافتی مدیران بانکی کنترل می شود
مسئوالن در بزرگنمایی تاثير برجام رکود مسكن را ادامه دار کرد.

خبرگزاری ایســنا در گفت وگو با سعید آگشته که کارشناس مسکن 
است نوشت: تاثیر برجام بر تحوالت سیاسی کالن در حوزه مسکن کمتر 
از 30 درصد است اما متاسفانه مسئوالن به علتهای سیاسی تاثیر برجام بر 
بخش مسکن را 60، 70 درصد نشان دادند که نوعی توهم بود. به همین 
دلیل خلل هایی که به بحث برجام وارد شد تاثیرات منفی خود را در بخش 
مســکن به جا گذاشت و این بخش نتوانست وارد فاز خروج از رکود شود. 
اگر واقع بینانه نگاه می کردیم به علت رونق اقتصادی تا امروز باید شرایط 
بهتری در بخش مسکن ایجاد می شد اما بزرگ نمایی جلوی آن را گرفت.

وی افزود: کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور در پسابرجام توان جذب 
یک تریلیون دالر را دارد که به نظر من نصف این مبلغ است. با این وجود 
بخش های عمران و مسکن توان جذب و گردش مالی 80 درصد این مبلغ 
)500 میلیارد دالر( را دارند. اما تا امروز نگاهمان به سرمایه گذاری نگاهی 
سخت بوده که اگر قرار است سرمایه گذار خارجی را بپذیریم باید مقررات 
و قانون مان را با آنها هماهنگ کنیم تا بتوانند با اطمینان خاطر، مدت زمان 

کمتری را برای اجرای برنامه های خود طی کنند.
این کارشــناس مســکن تاکید کرد: هرچند که یکی از پیش نیازهای 
اقتصاد، سیاســت اســت ولی وزن واقعی آن باید در نظر گرفته شود، نه 
بیش از آن. برجام نمی توانست بیش از 25 تا 30 درصد در بخش مسکن 
تاثیرگذار باشد اما متاسفانه مسکن به علت ارتباط اجتماعی با حوزه های 

دیگر، از عدم اجرای برجام تاثیر بیشتری گرفت.
وی بــا انتقاد از رفتار دولت روحانی در قبال مســکن گفت: با اینکه 
حوزه مسکن حدود 200 رشته مرتبط دارد اما می بینیم که دولت به آن 
ورود نمی کنــد بعد در کمال تعجب به بخش خودرو برای خروج از رکود، 
تسهیالت می دهد. علت چنین تصمیماتی این است که دولت خودش در 

خودرو منتفع تر از مردم است.
این کارشناس مسکن بر ضرورت اتمام مسکن مهر تاکید کرد و گفت: 
مســکن مهر با تصمیماتی در دولت قبل به هر صورت اجرا شد که البته 
من به عنوان کارشناس به آن انتقاد داشته و دارم. اما واقعیت این است که 
مسکن مهر در شهرهای کوچک تاثیرگذار است در حالی که برای فروش 
آنها هیچ فکری نشــده است. در این شــرایط طبیعی است که مسکن از 
رکود خارج نمی شود فقط به عنوان یک موجود زنده دارد نفس می کشد.

رئيس اتحادیه فروشندگان 
قيمت  ثبــات  از  لبنيــات 
محصوالت لبنی در ماه رمضان 

خبر داد.
علــی رجبــی برزآبــادی در 
ایســنا، در خصوص  با  گفت وگو 
افزایــش یا کاهــش قیمت مواد 
لبنــی با توجه به نزدیک شــدن 
به ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
قیمت مواد لبنی ثابت می ماند و 
افزایشــی در خصوص قیمت این 

مواد در ماه رمضان نداریم؛ هر چند 
که ممکن است برخی فرآورده ها 
نیز کاهش قیمت داشــته باشند 
و برخی کارخانه ها تخفیفاتی در 

نظر بگیرند.
وی ادامــه داد: مطمئنــاً در 
خصوص قیمت شیر کاهش قیمت 
به دلیل ارائــه تخفیف نخواهیم 
داشــت. اما در خصــوص برخی 
مواد همچون پنیر و ماست ممکن 
اســت تخفیفاتی از سوی برخی 

کارخانه ها به ویــژه کارخانه های 
مطرح ارائه شود.

اتحادیه فروشــندگان  رئیس 
لبنیات در ادامه با بیان این که بازار 

مواد لبنی رکود خاصی را تجربه 
می کنــد، اظهار کــرد: زمانی که 
ساخت و ساز دچار رکود می شود 
کلیــه صنوف نیز با این مســئله 
درگیر خواهند شد و بازار لبنیات 

نیز از این قضیه مستثنی نیست.
برزآبادی با اشاره به این که در 
ماه مبارک رمضان با توجه به این 
که پس از نان قوت غالب سفره ها، 
لبنیات است، فضای رقابتی بین 
شــرکت ها ایجاد می شود، افزود: 

کارخانه هــای مختلف در این ماه 
با توجه به تقاضای بیشتر توسط 
مردم با یکدیگر در فضای رقابتی 
قرار می گیرند. عمده این مواد نیز 
شــیر، ماســت، پنیر، کره و دوغ 
هستند. به هر حال در ماه مبارک 
رمضان افزایــش قیمتی در مواد 
لبنی نخواهیم داشــت و ممکن 
است محصوالتی از جمله پنیر و 
ماست با تخفیف بیشتری به مردم 

ارائه شود.

یک مسئول:

قیمت لبنیات در ماه رمضان ثابت می ماند

معاون ســازمان جنگل ها ميزان فرسایش 
خاک در برخی مناطق کشور را تا 50 تن در هر 

هكتار اعالم کرد.
پرویز گرشاسبی در جمع خبرنگاران گفت: مقرر 
شده فرسایش خاک در کشور ساالنه یک تن کاهش 
یابد، چرا که فرســایش خاک در طول  سال به طور 
متوسط 16/7 تن در هکتار است و در برخی مناطق 

به 50 تن می رسد.
وی راهکارهای کاهش فرسایش خاک را افزایش 
پوشــش جنگلی و مرتع و اجرای طرح آبخیزداری 
دانســت و بــا تأکید بر این که اجــرای مدل جامع 
آبخیزداری بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، 
تصریح کرد: باید توأمان ارتقای اقتصادی و فرهنگی 
آبخیزنشــینی مد نظر قرار گیرد؛ در واقع اگر انسان 

را از طبیعت حذف کنیم آسیب می بینیم. از این رو 
باید در گام اول، ظرفیت هر اســتان را بررسی کرده 
و برای فاز اجرایی، مد نظر قرار دهیم. این در حالی 
است که سقف اعتبار مورد نظر برای ظرفیت سازی 

هر استان، 500 میلیون تومان است.
گرشاسبی همچنین با اشاره به این که پارسال، 
اعتبارات حوزه آبخیزداری 183 میلیارد تومان بود، 
خاطرنشــان کرد: این رقم امســال به 210 میلیارد 
تومان رســیده، در حالی که سازمان باید ساالنه سه 
هزار میلیارد ریال برای طرح های آبخیزداری هزینه 
کند تا بتواند در طول 20 سال، روند فرسایش خاک 
را کاهش دهد. البته اگر بتوانیم مدیریت بخشــی را 
به مدیریت فرابخشی تبدیل کنیم، به توفیقات قابل 

قبولی در سطح جامعه دست خواهیم یافت.

معاون سازمان جنگل ها:

فرسایش خاک در برخی مناطق به 50 تن می رسد!

مقاومتی  اقتصــاد  فعــال 
برابری   4 افزایش  از  خرمشهری 
حقوق با انجام کار توليدی خبر داد.

ســید طالب طاهری گفت: از کار 
اداری خسته بودم و با راه اندازی کارگاه 
اسانس گیری توانستم آرزوی کارآفرین 
شــدنم را محقق کنم و درآمدم را از 
500 هزار تومان در ماه به 2 میلیون 
تومان رساندم و با اشتغالزایی برای 4 
جوان توانستم مسبب نان آوری برای 4 
خانواده بشوم، یعنی اقتصاد مقاومتی 

حقوق کارمندی مرا 4 برابر کرد.
این جوان فعال که خرمشــهری 
است در گفت وگو با بسیج سازندگی 
با اشاره به شغل قبلی خود گفت: قبل 

از اینکه به ســمت فعالیتهای اقتصاد 
مقاومتی بیایم در شــرکت مخابرات 
خرمشهر کارمند بودم و صبح می رفتم 
و بعد ازظهر می آمدم. حقوقم ثابت بود 
و کار عادی روزانه انجام می دادم. دلگرم 
نبودم که با کار بیشتر حقوق بیشتری 
دریافت کنم برای همین به اندازه همان 
زمان کاری تالش می کردم و حقوق مان 
از پیش تعیین شده بود. دوست داشتم 

کارفرمای خودم شوم.
این جوان کارآفرین خاطرنشــان 
می کند: ما با گسترش فعالیتمان حتی 
می توانیم به صادرات محصوالتمان فکر 
کنیم مخصوصاً صادرات محصول عرق 
طارونه که یکی از مفیدترین عرقیجات 

اســت و برای تقویت اعصاب، محرک 
و نیرو دهنده قوای جنســی، امراض 
روماتیسمی و درد مفاصل مفید است. 
عرق طارونه طبیعت معتدل مایل به 
گرم دارد و بایــد قبل از هر غذا یک 

لیوان مصرف نمود.
او با اشــاره به توقع خود از دولت 
می افزاید: در کارگاه 900 متر مربعی 
توانســته ام برای 4 نفر اشــتغالزایی 
داشــته باشــم و با حمایت مسئوالن 
دولتی می توانم برای افراد بیشــتری 
اشتغالزایی کنم. اگر از تولیدکنندگان 
حمایت واقعی صــورت بگیرد و این 
حمایت هــا فقط در حــد حرف باقی 
نماند، ما می توانیم تولیدمان را بیشتر 

کنیم و حتی به صادرات هم فکر کنیم. 
باید از تولیدکنندگان مالیات دریافت 
نشود تا بتوانند باخیال آسوده تری به 
تولید فکر کنند. در حال حاضر ما در 
کارگاه خود ساالنه 10 هزار لیتر عرق 
طارونه تولید می کنیم که اگر حمایت 
از کارگاه من صورت بگیرد می توانم به 
کشورهای خارجی صادرات نیز داشته 

باشم و برای کشور ارزآوری کنم.
او با اشاره به نقش بسیج سازندگی 
در اشتغال زایی می افزاید: حمایت های 
بسیج سازندگی در زمینه اشتغالزایی 
برای جوانان می تواند کارگشــا باشد 
به شرطی که با آموزش های تکمیلی 
الزم همراه باشد. ما باید از ظرفیتهای 

روستاها اســتفاده کنیم و با آموزش 
به  مقاومتــی  اقتصــاد  عرصه هــای 
روستائیان جلوی مهاجرت از روستا به 
شهر را بگیریم و در همان روستا برای 
جوانــی که زندگی و آینده می خواهد 
اشتغال زایی کنیم، نه اینکه آن جوان به 
شهر برود و مشغول شغل کاذب شود.
در میانــه تنه نخل مغــز ترد و 
شــیری رنگی وجود دارد که شیرین و 
گس است و »پنیر نخل یا مغز درخت 
خرمــا Heart of Palm« نامیــده 
می شود و بسیار مقوی و گران قیمت 
است. در ابتدای بهار که نخل شکوفه 
می زند، شــکوفه ها را - که طارونه یا 
تارونــه نــام دارد- می چینند و از آن 

عرق طارونه می گیرند که مانند بقیه 
عرقیجات مفیــد و درمانگر دردهای 

معده است.
عرق طارونــه مقوی، گرم و برای 
قلب مفید اســت. درخــت خرما هم 
جنس نر و ماده دارد و گرده افشــانی 

توسط همین تارونه ها انجام می شود.
عرق طارونــه از غالف های گل ها 
و شــکوفه های نخل به دست می آید. 
غالف های گل نخل را که بویی مطبوع 
دارد، را در دیگ می جوشــانند و بخار 
آن را به مایع تبدیل کرده و به عنوان 
نوشیدنی مصرف می کنند. ساخت عرق 
طارونه در دهه های اخیر رواج یافته و 

قدمت زیادی ندارد.

یک فعال اقتصاد مقاومتی:

حقوق کارمندی من با کار تولیدی 4 برابر شد

خبرگزاری حامی دولت:

رکود مسکن ادامه دارد

رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران ضمن اعالم اینكه تاکنون 
حتی یک ریال تســهيالت و یارانه در اختيار بخش توليد قرار نگرفته 
است، گفت: یارانه توليد نمی خواهيم، با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ 

سود سپرده را کم کنند.
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تولید در کشور 
اظهار داشــت: صنعت، معدن و تولید مســائلی زنده و پویا هستند که اگر در این 
خصوص یک برنامه ریزی ممتد در بخش های خدمات، ایده و صنایع داشته باشیم 

می توانیم در توسعه کشور نقش پررنگی را ایفا کنیم.
وی ادامه داد: انجمن ها و سازمان هایی که تشکیل داده ایم می توانند به عنوان 
مغز متفکر توسعه صنایع و معادن کشور باشند و کمک حال بخش تجارت شوند.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران با اشــاره به پررنگ شــدن نقش دولت در 
اقتصاد تصریح کرد: کار بزرگی پیش روی ماست. طبق اسناد باالدستی در بخش 
توسعه و تولید کشور با چالشی روبرو هستیم که نقش بخش خصوصی را کم رنگ 
کرده است. باید برخی از این موانع از سر راه تولید برداشته شوند تا آسیب پذیری 
اقتصاد در کشــور به حداقل برسد. باید بتوانیم نقش دولت را تا جایی که وظیفه 

حاکمیتی ندارد، کم رنگ تر کنیم.
مرتضوی افزود: دیدیم که در ارتباط با اصل 44 چه مسائلی پیش آمد و چه 
نتایج عکسی شکل گرفت. هرگز بخش خصوصی نمی تواند رو در روی دولت قرار 

گیرد، بلکه باید با ایده جدید حاکمیت را متقاعد به پیشبرد کار کند.
وی در ارتباط با یارانه پنج درصدی که قرار بوده است از طریق سود تسهیالت 
به بخش صنعت اختصاص داده شود، گفت: از همان روز اول گفتیم که در طرح 
هدفمندی یارانه ها سهم تولید لحاظ نشده و هیچ چیزی دست ما را نمی گیرد. فکر 
می کنم به جای این که از مسئله  انحراف پیدا کنیم باید عمیق تر به مسئله نگاه 
کنیم. رئیس خانه صنعت و معدن تهران با بیان این که یارانه تولید نمی خواهیم، 
خاطرنشان کرد: شاهد کاهش نرخ تورم هستیم، اما این سؤال را مطرح می کنیم 
که چرا ســود سپرده کم نمی شــود. اگر بانک ها از دولت می خواهند سهم بخش 
تولید را پرداخت کنند و از جیب دولت خرج کنند ما را وارد این بازی نکنند. تورم 
در حال یک رقمی شدن است و سؤال من این است که نرخ بهره بانکی چرا کم 
نمی شود. نباید تاوان سیستم بانکداری نادرست را مردم و بخش تولید بپردازند.

مرتضوی همچنین در خصوص اختصاص تســهیالت به بخش تولید گفت: 
ما نیازی به پنج درصدی که لحاظ شــده نداریم، چرا که اصاًل چنین رقمی داده 

نمی شود و تا امروز نیز یک ریال هم به بخش تولید پرداخت نشده است.

رئيس خانه صنعت و معدن تهران:
تاکنون یک ریال یارانه و تسهیالت

 به صنعت نداده اند

سرویس اقتصادی-
قائم مقام بانــک مرکزی از 
پولی  پایه  درصدی  افزایش17/1 
در سال ۹4 خبر داد و گفت:  حجم 
کل نقدینگی از مرز یک  هزار هزار 

ميليارد تومان گذشته است.
به گزارش فارس: اکبر کمیجانی 
قائم مقــام بانک مرکــزی امروز در 
همایش پولی و ارزی از افزایش 17/1 
درصدی پایه پولی در سال 94 خبر 
داد و گفت: حجم پایه پولی در پایان 
ســال گذشــته به 153 هزار و 570 

میلیارد تومان رسید.
وی اضافــه کــرد: حجــم کل 
نقدینگی نیز از یک هزار هزار میلیارد 
تومان گذشته و به 1017 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

کمیجانــی ادامه داد: در ســال 
94 خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی به 192 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
وی افــزود: بدهی بخش دولتی 
به سیســتم بانکی در سال گذشته 
با 15/4 درصد رشــد بــه 120 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
قائم مقام بانــک مرکزی گفت: 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
نیز در ســال 94 با 7 درصد رشد به 
12 هزار و 460 میلیارد تومان رسید 
و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز با 
1/7 درصد کاهش به 83 هزار و 610 

میلیارد تومان رسید.
قائم مقام بانک مرکزی با اشــاره 
به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها 

بــه 10.2 درصــد افزود: بــا وجود 
افزایــش تســهیالت اعطایی، حجم 
بدهــی غیرجاری بانک ها از 97 هزار 
میلیارد تومان بــه 83 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
این حجم نقدینگی 

کجاست؟!
گفتنی اســت براساس آمارهای 
موجود، نقدینگــی در ابتدای دولت 
یازدهــم حدود 480 هــزار میلیارد 
تومان بوده که نشــان می دهد طی 
سه ســال گذشته 538 هزار میلیارد 
تومان یعنی 112 درصد افزایش یافته، 
به عبارتی بیش از دو برابر شده است.

مســئوالن بانــک مرکزی پیش 
از ایــن در برابر انتقادات نســبت به 
نقدینگی  رشد  سرســام آور  افزایش 

ادعا می کردند که بخشی از نقدینگی 
که در دو سال نخست دولت یازدهم 
ایجاد شده ناشی از پوشش آماری چند 
بانک و موسسه مالی و اعتباری است 
که این اظهارات با واکنش اقتصاددانان 

مواجه شد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان 
و عضو هیئت علمی دانشــکده علوم 
اقتصادی با رد ادعای مسئوالن بانک 
مرکزی در این خصوص اظهار داشت: 
دولت معتقد است که پوشش آماری 6 
بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری را در 
هم آمار نقدینگی لحاظ کرده که بنده 
به عنوان یک اقتصاددان نمی توانم آن 
را قبول کنم و این یک ادعای بسیار 

عجیب و غیرباور است.
بــا این حال علی رغــم اذعان به 

افزایش 538 هــزار میلیارد تومانی 
نقدینگی در سه سال گذشته عکس 
العمل دولت در این باره جالب است. 
دولت در سه ســال گذشته به طور 
مداوم اعالم کرده اســت با مشــکل 
اعتبار مواجه بوده است، از سوی دیگر 
بر همگان آشکار است که بنگاه های 
اقتصادی هم با بحران نقدینگی مواجه 
هستند، پس این سوال پیش می آید 
که حجــم عظیم نقدینگی در دولت 

یازدهم کجا رفته است؟!
عالوه بر این دولت بارها ادعا کرده 
که برای نقدینگی موجود برنامه دارد 
در حالــی که نه تنهــا خبری از این 
برنامه ها نیست بلکه با طرح هایی مانند 
تسهیالت 2500 میلیارد تومانی برای 
خریــد خودرو به این نقدینگی دامن 

زده اســت به طوری که بــه اعتقاد 
اقتصاددانان وام 25 میلیونی خودرو 
به تنهایی می تواند به اندازه 15 هزار 
میلیارد تومــان در افزایش نقدینگی 

موثر باشد.
در ضمن گفته می شود با وضعیت 
فعلی که دولــت برنامه موثری برای 
کنتــرل متغیرهای اقتصادی ندارد و 
تمــام امید و تمرکز خود را بر رفت و 
آمدهــای بی ثمر خارجی ها قرار داده 
اســت، این میزان نقدینگی همچون 
یک فنر فشــرده است که در صورت 
باز شــدن به تورم افسار گسیخته و 
رونق داللی  و گسترش واسطه گری 
منجر خواهد شد که البته اقتصاد را 
بیش از وضع کنونی در رکود و بحران 

فرو خواهد برد.

رئيس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: به افرادی که نمایندگی 
رسمی خودرو و خدمات پس از فروش خودروی خارجی در کشور 

ندارند اجازه واردات نمی دهيم.
ولی اهلل افخمی راد در پاســخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رئیس 
انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرده که در ثبت سفارش واردات خودرو، 
ثبت شماره شاسی هم الزامی و به نوعی ثبت سفارش خودرو متوقف شده 
است، این گونه توضیح داد که جلساتی که در ارتباط با واردات خودرو در 
وزارت صنعت داشتیم، تصمیم بر این بود که شرکت های خارجی مستقیما 

نمایندگی خود را به واردکنندگان ایرانی اعطا کنند.
وی افزود: اینکه واردکننده خودرو برای گرفتن نمایندگی از کشــور 
دیگری نمایندگی بگیرند، مورد قبول ما نیســت، البته برخی کمپانی ها 
واحد فروش منطقه ای دارند که مثال بخش خاورمیانه آنها اقدام به اعطای 

نمایندگی می کنند و ما مشکلی با این موضوع نداریم.
رئیس ســازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اما اینکه یک کشوری یا 
شرکت خودروسازی به کشورهای اطراف ما نمایندگی مستقیم ارائه دهد 
ولی برای ایران محدودیت ایجاد کرده و بگوید از کشــور همســایه خود 
نمایندگی ما را بگیر مورد قبول ما نیست و طبق ضابطه ای که وجود دارد، 

ایرانی ها باید بدون واسطه از نمایندگی خودرو وارد کنند.
افخمی راد در پاسخ به این موضوع که چرا سازمان توسعه تجارت ثبت 
شماره شاسی خودرو را در ثبت سفارش ها الزامی کرده نیز گفت: وقتی ما 
از یک کمپانی خارجی اقدام به خرید خودرو می کنیم، باید تکلیف مشخص 
باشد که چه شماره شاسی هایی وارد کشور می شود و این موضوع در راستای 
حفظ حقوق مصرف کننده بوده است. وی در پایان تاکید کرد: ثبت سفارش 
خودرو متوقف نشده و تمام این کارها برای نمایندگی متوقف نشده است، 
اما به افرادی که نمایندگی رسمی خودرو و خدمات پس از فروش خودروی 

خارجی را در کشور ندارند، اجازه واردات نمی دهیم.

معاون بانک مرکزی:

نقدینگی از مرز هزار تریلیون تومان گذشت!
رئيس سازمان توسعه تجارت:

واردکنندگان غیررسمی خودرو 
اجازه واردات ندارند


