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قیمت بازارنوع سکه
1092500سکه تمام طرح جدید
1091000سکه تمام طرح قدیم

553000نیم سکه
291000ربع سکه

184000گرمی
110222هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3586دالر
3977یورو
4450پوند

1175لیر ترکیه
980درهم امارات

افزایش صادرات غیرنفتی با کمک »گاز«!
جوان 

روزنامه جوان ادعای دولت مبنی بر پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی 
از واردات در ســال جاری را نقد کرده است:  یکي از حوزه هاي مهمي 
که دولت یازدهم امید زیادي به رونق آن در دوران پسابرجام داشت، 
صادرات غیر نفتي بود که متأسفانه بي نتیجه ماند. اگر 500 میلیون دالر 
کاهش صادرات غیرنفتي را در دالر 3 هزار و 600 توماني ضرب کنیم 
به عدد هزار و 800 میلیارد تومان کاهش صادرات غیر نفتي دست پیدا 

مي کنیم که در یك دهه گذشته بي سابقه بوده است...
بررسي ها نشان مي دهد مثبت شدن تراز تجاري هم که در ماه هاي 
اخیر با افتخار در البه الي ســخنان دولتمردان به آن اشاره مي شود، 
هیچ ربطي به جهش در صادرات غیرنفتي کشــور ندارد و به عقیده 

کارشناسان بیشتر مربوط به کاهش واردات است.
واکاوي دالیل کاهش واردات هم نشان مي دهد که در هزار و 100 
روز گذشته رکود عمیق اقتصادي )که به گواه فعاالن اقتصادي نمونه 
آن در ســال هاي بعد از پیروزي انقالب اسالمي بي سابقه بوده است( 
سبب شده که واردات کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي به عنوان مواد 
اولیه تولید با کاهش قابل توجهي رو به رو شود و این مسئله به مثبت 

شدن تراز تجاري در کشور بینجامد...
اوضاع صادرات غیر نفتي کشور در ماه هاي بعد از برجام به قدري 
ضعیف و بحث برانگیز اســت که دولتمردان را مجبور کرده تا آمار را 
تغییر دهند. اخیرا نکته  مبهمي که در آمار صادرات غیرنفتي کشــور 
وجــود دارد، اضافه کردن یك کاالي نفتي تحت عنوان »گاز طبیعي 
مایع شــده« است. تاکنون سابقه نداشــته که آمار صادرات گاز ایران 
در آمار صادرات غیرنفتي اعالم شــده توسط گمرك آورده شود. اما 
امسال به یکباره آمار صادرات این محصول که بالغ بر 1/9 میلیارد دالر 
بوده در آمار صادرات ماه چهارم ســال جاري جاي داده شد. چنانچه 
صادرات گاز طبیعي مایع شده را همچون روال یکي، دو دهه اخیر از 
آمار صادرات غیرنفتي خارج کنیم، رقم دقیق صادرات غیرنفتي کشور 
1/9 میلیارد دالر کمتر مي شــود و تراز تجاري کشور نیز منفي 500 

میلیون دالر مي شود...
بــا این وجود نباید این نکته را فراموش کرد که از 10 قلم عمده 
صادرات غیرنفتي کشور در سال جاري 9 کاال کاماًل جزو فرآورده هاي 
نفت و گاز هستند و در این میان فقط محصوالت فوالدي جزو کاالهاي 

واقعاً غیرنفتي محسوب مي شود.
ادامه تولید غیرقانونی پراید و پژو ۴۰۵

 همشهری
همشهری نوشته است:  سازمان استاندارد ایران برای دومین بار طی 
چند سال اخیر خواســتار اجرای تکالیف قانونی وزارت صنعت برای 

توقف تولید پژو 405 و پراید پس از تأخیری 6 ساله شد...
به رغم تأکید چندباره سازمان ملي استاندارد مبني بر عمل کردن 
شوراي سیاســتگذاري خودرو و وزارت صنعت به آیین نامه »ارتقاي 
کیفیت خودروهاي ســبك، قطعات و مجموعه هاي مرتبط« و توقف 
تولید خودروهاي داخلي با عمر بیش از 10سال وزارت صنعت همچنان 
سیاست ســکوت در برابر اجراي مصوبه اي که خود به خودروسازان 
ابالغ کرده را در پیش گرفته اســت. پیگیري خبرنگار ما از مسئوالن 
وزارت صنعت براي چگونگي انجام این تکالیف نیز راه به جایي نبرد 
و تنها دیروز بیوك علیمرادلو، مشــاور خــودرو وزیر صنعت و عضو 
شوراي سیاستگذاري خودرو با اظهار بي اطالعي از جزئیات این قانون 
به خبرنگارما اعالم کرد، موضوع توقف تولید پراید و پژو در جلســات 
دوره جدید شــوراي سیاستگذاري خودرو مطرح نشده است با وجود 
این توقف تولید خودروهاي با عمر بیش از 10ســال توســط وزارت 

صنعت در حال بررسي است...
کارشکنی وزارت نفت 

برای فروش دکل های نفتی ایرانی!
 وطن امروز

وطــن امروز گزارش داده اســت:  تولیدکننده دکل های نفتی و مدیر 
شرکت توسعه پتروصنعت دریا با بیان اینکه تحت عنوان IPC در آزادگان 
185 چاه، هر چاه 12/5 میلیون دالر به خارجی ها سپرده شده است گفت، 
یعنــی کل مخازن و میدان ها به خارجی ها رســیده و اگر به ما یك چاه 
می دادند معادل یك دکل بود. عبدالحمید نادریان با اشاره به بی توجهی 
دولت به تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: ما سازنده دکل خشکی و دکل 
دریایی هســتیم و 10 سال است روی دکل ســازی به طور متمرکز کار 
می کنیم. 108 سال است کشور ما روی نفت سرمایه گذاری کرده و از آن 
طرف نیازی که داریم با توجه به مخازن کشف شده کشورمان، 398 عدد 

است که از 163 مخزن استفاده می کنیم...
اخیرا یکی از مشــکالتی که وزارت نفــت برای ما ایجاد کرد این 
بــود که اجاره دکل را هم ممنوع کــرده و همه را در قالب IPC قرار 
داد. مدیر شــرکت توسعه پتروصنعت دریا بیان کرد: واحدهای نفت 
شــرکت های ملی حفاری، نفتخیز جنوب، فالت قاره، نفت مرکزی و 
اکتشاف مصرف کننده دکل های ما هستند که در حال حاضر وزارت 
نفت به این شرکت ها دستور داده حق ندارند از ما دکل اجاره کنند و 

باید در قالب قراردادهای جدید IPC عمل کنند...
زنگنه می خواهد همه شرکت ها را در IPC بیندازد ولی شرکت ها 
تــوان حضور در قالب IPC را ندارند، زیرا بروکراســی این اجازه را به 
آنهــا نمی دهد. همه بخش ها دولتی اســت و حتی خارجی ها هم با 
این وضعیت حاضر نیســتند کار کنند. خارجی ها در IPC دکل و کل 
تجهیزات حتی نیروی انسانی را با خود به ایران می آورند، توتال، لوك 
اویل، ژآبروژنفت، تات نفت، انی، اتریشی ها و چینی ها همه با خودشان 
دکل، تجهیزات و نیروی انسانی می آورند. اینها از داخل چیزی استفاده 
نمی کنند. نه در ایران بلکه در همه کشورها، حتی در کشورهای حوزه 
خلیج فارس از داخل کشــورها استفاده نمی کنند. فقط کارگر ساده و 
عمله را از کشورها به کار می گیرند. وی تصریح کرد: قانون استفاده از 
توان حداکثری از صنعت داخل هم بین وزارت نفت و وزارت صنعت 
وجود دارد ولی روی کاغذ است. شعار و سردر وزارتخانه و سازمان ها 
و ادارات کل، اقتصاد مقاومتی است ولی در عمل تنها چیزی که وجود 

ندارد عمل به شعار اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاددرآینهرسانهها

یادبود
»بسمه تعالی«

بهمناسبتشهادتحضرت
سجاد)علیهالسالم(

و چهل وهشتمین سالگرد درگذشت والد معظم 
حجت االسالم والمسلمین واعظ شهیر کربال

حاج میرزا محمدعلی 
شریعت زاده خراسانی)قدس سره(

مجلس عزاداری در مؤسسه امام سجاد)علیه السالم( برگزار می گردد.
مکان: قم- انتهای دورشــهر- میدان رســالت- پشــت آزمایشــگاه 

امیرالمؤمنین)علیه السالم(- خیابان رجائی- رجائی)1(- پالك 36 
زمان: از شــب 21 محرم )95/8/1( به مدت 5 شب از ساعت 7 الی 

محمودشریعتزادهخراسانی8 بعدازظهر

انا هلل و انا الیه راجعون
به اطالع کلیه بســتگان میرساند: هزینه مراسم چهلمین 
روز درگذشــت مرحوم مغفور آقای احمد مهری 
بزرگ خاندان مهری، جهت تسلی روح آن مرحوم 

صرف موسسه خیریه کودکان سرطانی محك می گردد.

فعاالن بازار مسکن با اشاره 
به اینکه قدرت خرید مسکن در 
ایران روز به روز در حال کاهش 
است، تأکید کردند: در این بین 
دریافت  نیز  مسکن  سازندگان 
سود بانکی را به ساخت و ساز 

ترجیح می دهند.
به گزارش فارس، اگرچه براساس 
اظهارات مسئوالن وزارت راه، کاهش 
نرخ سود بانکی می توانست محرك 
مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری 
و تســریع رونق در بازار مســکن و 
ســاخت و ساز باشد اما ظاهراً هنوز 
نرخ ســود بانکی برای ســازندگان 
به عرصه  از ورود  مناســب  تر 

ســاخت و ســاز اســت و برخی از 
انبوه سازان سرمایه خود را بدون هیچ 
استرســی در بانك ها سپرده گذاری 

کرده و سود دریافت می کنند.
اکثر کارشناسان مسکن بر این 
باور هســتند که رکود مسکن سال 
آینده نیز ادامه می یابد. مشــاوران 
امالك که به خوبــی وضعیت بازار 
را رصد می کنند می گویند: اگرچه 
روند خرید و فروش مسکن نسبت به 
سال 94 بهتر شده است اما این روند 
به هیچ وجه محسوس نبوده است.

حمیدی یکی از مشاوران امالك 
در منطقــه 11 می گوید: با در نظر 
گرفتن رشد درآمد ایرانی ها و سایر 

هزینه های جاری و مقایســه آن با 
رشد ساالنه نرخ مسکن، به راحتی 
می توان دریافت کــه قدرت خرید 
مسکن در ایران روز به روز در حال 

کاهش است.
وی افزود: شك نکنید که با ادامه 
رکود بخش مسکن عالوه بر کاهش 
عرضــه و احتمال جهش قیمت در 
سال های آتی نرخ بیکاری نیز افزایش 

خواهد یافت.
جهانبخش مالکی نیز یکی دیگر 
از مشاوران امالك منطقه 19 اظهار 
داشــت: مردم و سازندگان مسکن 
رغبتــی برای خرید و یا ســاخت و 
ساز مسکن از خود نشان نمی دهند.

وی تأکید کرد: سازندگان مسکن 
همچنان ترجیح می دهند که سرمایه 
خود را نزد بانك ها ســپرده گذاری 
کنند و ساالنه 15 تا 18 درصد سود 
بدون دردسر بگیرند، پس تا زمانی 
که نرخ سود به زیر 12 درصد نرسد 
نمی توان به رونق مسکن امیدوار شد.
این فعال بازار مسکن گفت: به 
نظر بنده سال آینده شاید به احتمال 
50 درصد بازار مسکن از رکود خارج 
شود چرا که بخش مسکن به اندازه 
کافــی در خواب فرو رفته اســت و 
دیگر وقت آن رســیده است که از 

خواب بیدار شود.
حمیدی مشاور امالك منطقه 7 

تهران نیز می گوید: بخش مسکن در 
حال حاضر در بدترین شرایط رکود 
قرار دارد و زمینگیر شــده است اما 
باید در نظر داشت که کاهش ساخت 
و ســاز باعث می شود پس از پشت 
سر گذاشتن رکود باید برای افزایش 

قیمت آمادگی داشته باشیم.
پــور ابراهیم یکی از مشــاوران 
امالك در منطقه 4 در پاسخ به این 
ســوال که آیا ساخت و ساز در این 
منطقه کاهش یافته اســت، گفت: 
کاهش تولید مسکن در چند سال 
گذشــته را نمی توان انکار کرد چرا 
که ســاالنه اگر یك میلیون ازدواج 
در کشور صورت گیرد باید حداقل 

به همین میزان نیز مســکن تولید 
شود اما در آمارها می بینیم که تولید 
مسکن به 400 هزار واحد مسکونی 

کاهش یافته است.
وی افزود: پس با یك حســاب 
سر انگشــتی می تــوان دریافت که 
تولید مسکن عالوه بر جلوگیری از 
رشد قیمت می تواند بر ایجاد شغل 

نیز بسیار مهم و حیاتی باشد.
البته اکثر کارشناسان مسکن بر 
این باور هستند که با ورود به نیمه 
دوم ســال به تدریج بازار مســکن 
از رکــود خارج می شــود و ســال 
آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی 

خواهیم بود.

فعاالن بازار در واکنش به رکود:

قدرتخریدمسکندرکشورروزبهروزکاهشمییابد

رئیس کل گمرک کشــور با 
قاچاق  میزان  برآورد  به  اشاره 
کاال در سال جاری گفت: به نظر 
می رسد امســال واردات کاال 
میلیارد  به ۶  قاچاق  به صورت 

دالر برسد.
به گزارش مهر، مسعود کرباسیان 
در حاشیه هفتمین اجالس روسای  
کل گمــرکات عضو اکو گفت: 
25 میلیارد دالری که ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به عنوان حجم 
قاچاق در سال 92 اعالم کرده بود، 
اکنون طبق اعالم این ســتاد به 
15 میلیارد دالر رســیده است که 
البته ما به عنوان گمرك معتقدیم 
که رقم کمتری از کاالهای قاچاق 
وارد کشور می شود. البته برای این 
نظر هم دالیل متفاوتی وجود دارد 
و با شیوه های منطقی و رسمی، کار 

محاسبه را انجام می دهیم.
جمهوری  گمــرك  رئیس کل 
اســالمی ایران افزود: میزان حجم 
قاچاق را می تــوان به چهار روش 
محاســبه کرد کــه از جمله آن، 
برآورد مصرف است که هر سال از 
سوی مرکز آمار ایران مصرف سرانه 
اعالم می شود و اگر واردات رسمی 
و تولید را با هم جمع بزنیم، مانده 
میزان مصرف به صورت غیررسمی 
وارد کشور شده است که البته لزوما 
به معنای قاچاق نیست؛ چراکه باید 
کاالهای همراه مســافر، ملوانی یا 

کوله بری را نیز اضافه کرد.
کرباسیان تصریح کرد: در این 
مقایسه البته به دنبال این نیستیم 
که تفاوت آماری را نشــان دهیم. 
روش دیگــر هم البتــه به صورت 
ارزی اســت که بانــك مرکزی در 

مجمع عمومی ســاالنه خود آن را 
اعالم می کند؛ بنابراین درآمد ارزی 
کشور از نفت و ارز حاصل از صادرات 
است؛ در کنار این آمار واردات هم 
موجود است که ممکن است در آمار 
واردات رسمی لحاظ نشود و آن هم 

لزوما قاچاق نیست.

رئیس کل گمــرك در اجالس 
روســای گمرکات کشــورهای اکو 
گفت: عمده تصمیمات و مصوبات 
ســازمان به ویژه در موارد مربوط 
به توســعه همکاری های گمرکی و 
مقابله با تخلفــات و قاچاق در حد 

مطلوب اجرا نشده است.

یادآور  اقتصــاد  وزیــر  معاون 
شــد: در نشســت دو روزه آخرین 
وضعیت الحــاق به موافقتنامه های 
امور گمرکی شــامل موافقتنامه  ها 
ایجاد و راه انــدازی بانك اطالعات 
قاچاق کاال و متخلفان گمرکی اکو 
و موافقتنامــه کمك اداری در امور 
گمرکی اکو و آخرین وضعیت اجرای 
موافقتنامه  گمرکی،  ترانزیت  مفاد 
TTFA بررســی و راهکارهای الزم 
تدوین شــد. به گفته کرباســیان 
پیشــنهاد تبادل اطالعات گمرکی 
عضو، پیاده سازی  کشــورهای  بین 
طرح فعاالن اقتصادی مجاز و نحوه 
ارائه تسهیالت از سوی کشورهای 
عضو جهت تسریع عبور کامیون  های 
حامل کاالهای فسادپذیر در مبادی 
ورودی و خروجی بــدون هرگونه 
اســت،  انجام شــود.گفتنی  وقفه 

اظهــارات رئیس کل گمرك درباره 
آمــار قاچاق از مبادی رســمی در 
شرایطی مطرح شده است که عضو 
اتاق بازرگانی ایــران در این مورد 
گفــت: در کنار تجــارت خارجی، 
قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث 
واردات و صادرات را شاهد هستیم 
کــه از دید همه وزارتخانه ها خارج 
است و سازمانی نیز این کار را انجام 
نمی دهد؛ بلکه در مبادی ورودی ما 
صورت می گیرد.اسداله عسگراوالدی 
با بیان اینکه تاکنون در حوزه مبارزه 
بــا قاچاق موفق نبوده ایــم، افزود: 
برخی کاالها از نظر بهداشت قابل 
ورود نیست، ولی صاحب کاال آن را 
متروکه می کند و طبق قانون جنس 
متروکه را به حراج می گذارند و ما 
همواره گفته ایم این کاالها یا باید 

معدوم یا به مبدأ بازگردانده شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با 
اشاره به بسیار بد بودن وضعیت 
بیــکاری در کشــور، علی رغم 
گذشت بیش از سه سال از عمر این 
دولت، مسئولیت آن را همچنان بر 

عهده دولت های پیشین دانست.
محمد شــریعتمداری در جلسه 
ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 
بابیان اینکه وضعیت بیکاری در کشور 
بسیار بد است، اظهار داشت به دلیل 
انباشت بیکاری در دولت های گذشته، 
اشتغال ایجاد شده چندان اثرگذار نبوده 
اســت و اگر با طرح هــای کوتاه مدت 
برای رفع معضل بیکاری اقدام نشود، 
قطعاً مردم تحمل سرمایه گذاری های 
بلندمدت در طرح های اشتغال زایی را 

نخواهند داشت.
مشــکالت  خصــوص  در  وی 
ساماندهی مشاغل خانگی هم گفت: 
بخش زیــادی از تســهیالتی که در 

ایــن حــوزه پرداخت شــده به علت 
برداشت های نامناسب از وضعیت بازار 

بازگشت مناسبی نداشته اند.
به گزارش فارس، این مقام مسئول 
تصریــح کــرد: باید بتوان ســازوکار 
مناســبی برای بازار آن در نظر گرفت 
تا عالوه بر ایجاد  اشــتغال مشاغل به 
وجود آمده پایدار بــوده و تنها برای 

مدت زمانی کوتاه نباشد.
معاون اجرایــی رئیس جمهور در 
شــرایطی به وضعیت نا به ســامان 
بیکاری در کشــور اعتراف کرده است 
که باز هــم با وجود گذشــت بیش 
از ســه ســال از عمر دولت یازدهم 
همچنان مســئوالن پیشین را مقصر 
وضعیت فعلی جلوه می دهد. متاسفانه 
دولتمردان با وجود سپری شدن سه 
سال از زمان تصدی گریشان همچنان 
با سلب مسئولیت از عملکرد خود به 
دنبال انداختن مشکالت بر دوش دولت 

قبلی می باشند. 
ســخنان جهانگیری در شرایطی 
اســت که براســاس اعالم مرکز آمار 
ایــران، نرخ بیــکاری در بهار ســال 
جــاری بــا افزایش بســیار زیاد 1/4 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــده و پیش تر از آن هم 
صندوق بین المللی پول که در ســال 
2015 نــرخ بیکاری ایــران را 10/8 
درصد اعــالم کرده بود برای ســال 
جاری، بیکاری 11/4 درصدی و حتی 
برای سال 2017 )سال آینده( را هم 
11/6 درصد پیش بینی کرده بود )که 
نشــان دهنده تاریك بودن چشم انداز 
وضعیت بیکاری در ایران می باشــد(. 
این وضعیت نابه ســامان نرخ بیکاری 
در شرایطی است که طبق آمار مرکز 
پژوهش هــای مجلــس در خصوص 
بیــکاری پنهان - که در بــاال به آن 
اشاره شد - حدود 5/6 میلیون نفر نیز 

بیکاری پنهان داریم که حدود 3 برابر 
جمعیت بیکار کنونی می باشد.

بیکاری جوانان  نرخ  اینکه  ضمن 
15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 
24/9 درصد از فعاالن این گروه سنی 
در بهار 1395 بیکار بوده اند. بررســی 
تغییرات فصلی نــرخ بیکاری جوانان 
15 تا 29 ساله نشــان می دهد، این 
نرخ نســبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهار 1394( 2/5 درصد و نسبت 
به زمستان 1394، 0/1 درصد افزایش 

یافته است.
روشن شد که طبق آمار صندوق 
بین المللی پول نــرخ بیکاری در این 
دولــت افزایــش پیدا کــرده و روند 
افزایشی خواهد داشت و آمار رسمی 
مرکز آمار نیز نه تنها تایید کنند وضع 
بد بیکاری اســت بلکه صراحتا نشان 
می دهد در این دولت وضعیت بیکاری 
وخیم تر شده اســت؛ حال جای این 

پرسش باقیســت که چرا دولتمردان 
بجای دفاع یا توضیح عملکرد خویش، 
فــرار رو به جلو می کنند و ضعف های 

خود را به گردن دیگران می اندازند؟
چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز 
جهانی استاندارد گفته بود: با توجه به 
شرایطی که در گذشــته ایجاد شده 
هنوز نتوانسته ایم سطح رفاه مردم را 
به سال 90 برگردانیم یعنی در طول 
سال های گذشته آن قدر با افت تولید 
مواجه شده ایم که به افت درآمد منجر 

شده است.
جهانگیری سپس در اعترافی که 
در نوع خود بی نظیر بود گفت: تورم 9 
درصد و رشد اقتصادی 5/4 درصد با 

جیب مردم سازگار نیست!
وی با پیش کشیدن بحث دولتی 
که سه سال و نیم از پایان آن گذشته، 
ادعا کرد: کاری که با اقتصاد کشــور 

کردند بــه این راحتــی قابل جبران 
نیست، ماشــین اقتصاد کشور را در 
یك گودالی انداختند که اگر بخواهد 
از این گودال بیرون بیاید و به حرکت 
بیفتد کار بسیار دشواری است و باید 
صبر و تحمل داشته باشیم چراکه این 
کار شدنی است.جهانگیری درحالی این 
سخنان را مطرح کرد که حسن روحانی 
در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد بود 
ظــرف صد روز تحول اقتصادی ایجاد 
خواهد کرد، اما اکنون نه تنها تحولی 
ایجاد نشده بلکه وضعیت همچنان به 
روال سابق است، تا جایی که مسئوالن 
بلند پایه دولتــی مانند معاون اول و 
معاون اجرایــی رئیس جمهور هم به 
آن اعتــراف کرده اند با ذکر این نکته 
که با گذشــت طی شدن سه سال از 
چهار ســال تصدی گــری این دولت، 
همچنــان تمامی مشــکالت برعهده 

دولت پیشین است.

معاون اجرایی رئیس جمهور:

وضعیتبیکاریکشوربسیاربداست

دفتــر حمل ونقل  معاون 
مسافری ســازمان راهداری 
درباره تمهیدات این سازمان 
در ایام اربعین حســینی)ع( 
گفت: نرخ بلیت  و کرایه ناوگان 
به  غیر از شرایط خاص و بدون 
نباید  مراجع حاکمیتی  تائید 

افزایش یابد.
اظهار داشت:  نیما شــهرزاد 
افزایش  باوجود  نرخ های فعلــی 
20 درصــدی دو مــاه قبل، به 
قیمت قبلی بازگشته و هیچ گونه 
افزایشــی حتی برای ایام اربعین 

نخواهد داشت.

معاون سازمان راهداری:

بلیتاتوبوسبرایاربعینگراننمیشود
وی افزود: با توجه به مالکیت 
100 درصــدی بخش  خصوصی 
بر ناوگان حمــل  و نقل عمومی 
جاده ای کشور، این ناوگان فقط 
در شرایطی خاص از جمله افزایش 
تقاضا برای ســفر به استان های 
ایــالم و خوزســتان و افزایــش 
عوامل  خالی،  یکســر  ترددهای 
خــاص دیگر و بــا تائید مراجع 
حاکمیتــی و دولتــی، مجاز به 

افزایش نرخ هستند.
معــاون دفتر حمــل  و نقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل  
نقل جــاده ای تصریــح کرد:  و 

تالش  سازمان راهداری در جهت 
جلوگیــری از افزایش نرخ بلیت 
برای ایام اربعین اســت تا مانند 

سال گذشته، شاهد افزایش سه 
الی چهــار برابری قیمت بلیت و 
کرایه به دلیل ازدحام غیرمنتظره 

جمعیت و عبور زائران از مرز بدون 
روادید و ثبت نام قبلی نباشیم.

شــهرزاد با اشــاره به برنامه 
کمیته حمل ونقل در ستاد اربعین 
گفت: تمام تالش این کمیته در 
جهت تأمین تمامی امکانات برای 
جابه جایی زائران در کمترین زمان 

و با کمترین هزینه است. 
 بــه گفتــه معــاون دفتــر 
حمل ونقــل مســافر ســازمان 
راهداری، ســال گذشته با توجه 
بــه افزایش نرخ کرایــه و بلیت 
تا چهــار برابر، نــرخ مصوب از 
سوی مالکان اتوبوس ها به دلیل 

ازدحام مسافر، ترافیك 12 ساعته 
جاده ها، افزایش مصرف سوخت 
نــاوگان، ســازمان راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای با افزایش نرخ 
کرایه و جبران تردد یکسر خالی 
تــا دو برابر نرخ مصوب، موافقت 
کرد. معاون دفتــر حمل  و نقل 
مسافر ســازمان راهداری یادآور 
شد: مسافران و زائران در صورت 
مشاهده افزایش نرخ بلیت و کرایه، 
می توانند به ادارات کل ســازمان 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
استان ها یا دفاتر نمایندگی مستقر 

در پایانه ها مراجعه کنند.

با  سخنگوی ســتاد مبارزه 
قاچــاق کاال و ارز بــا تاکید بر 
اینکه حذف کارت سوخت مطالبه 
مردم نیســت و مردم مطالبات 
مهم تری دارند، گفت: چه کسی 
در جامعه معتقد اســت کارت 
سوخت مزاحمتی ایجاد می کند 

و می خواهد آن را حذف کند؟
قاسم خورشــیدی در گفت وگو 
با خبرگــزاری فارس، بــا تاکید بر 
اینکــه مواضع ما در ســتاد مبارزه 

با قاچــاق کاال و ارز دربــاره کارت 
ســوخت همان مواضع قبلی است، 
گفــت: چون قیمت هــای داخلی و 
بین المللی ســوخت تغییر چندانی 
نکرده اســت امروز نسبت به قاچاق 
نگرانی جدی نداریم اما در نگاهی به 
آینده و چشم انداز باال رفتن قیمت ها 
و همچنین تفاوت قیمت های داخلی 
با قیمت های سوخت در کشورهای 
مفروضات  آینده،  درباره  همســایه، 
نگران کننــده ای درباره قاچاق ایجاد 

می شود.وی تصریح کرد: ما معتقدیم 
حــذف کارت هوشــمند ســوخت 
مطالبه و دغدغه مردم نیست و مردم 

دغدغه های مهم تری دارند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اضافه کرد: اصوال باید کاری 
انجام بدهیم که دغدغه مردم باشد 
اما چه کسی در جامعه معتقد است 
کارت سوخت مزاحمتی ایجاد می کند 

و می خواهد آن را حذف کند؟
وی با بیان اینکه تنها قشری که 

با کارت سوخت مشکل دارند جایگاه 
داران هســتند و دلیــل آن هم این 
است که نظارت گریز هستند، گفت: 
این ســامانه امکانــات نظارتی قابل 
مالحظه ای را در اختیار وزارت نفت 
قرار می دهد که با حذف آن امکانات 
نظارتی از دست این وزارتخانه خارج 

می شود.
خورشــیدی با بیان اینکه قبال 
دالیــل مبنی بر لــزوم حفظ کارت 
ســوخت را مفصال مطرح کرده ایم، 

تاکیــد کرد: حذف کارت ســوخت 
مطالبه مردم نیســت که این میزان 
به آن اهتمام وجــود دارد و ما باید 

مطالبات واقعی مردم دنبال کنیم.
وی در ادامــه گفــت: من طرح 
جدید مجلس برای کارت ســوخت 
را ندیده ام اما در یکی از مواد مصوبه 
قبلــی مجلس در این باره اشــکال 
وجود داشت مبنی بر اینکه قیمت ها 
را براساس قیمت های سال 94 فریز 
کــرده بود و به همیــن خاطر ما با 

حذف آن بند از مصوبه موافق بودیم؛ 
چون به هر حال استفاده از ابزارهای 
قیمتی اصلی تریــن راهکار مقابله با 

قاچاق است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اظهار داشت: من جزئیات 
طرح جدیــد نمایندگان برای حفظ 
کارت ســوخت را نمی دانم اما ما در 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
کلیت حفظ سامانه هوشمند سوخت 

موافق هستیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق:

حذفکارتسوختمطالبهمردمنیست

فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا)ص( گفت: امســال 
با برنامه ریزی که صورت گرفته 
پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس را 

به تولید بنزین می رسانیم.
حاشــیه  در  عبداللهی  عباداهلل 
مراســم بهره برداری از واحد تقطیر 
فاز نخســت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در جمع خبرنــگاران اظهار 
کــرد: با بهره برداری از واحد تقطیر، 
فاز نخست پاالیشگاه با تولید روزانه 
12 میلیون لیتر بنزین تا پایان امسال 

به بهره برداری می رسد.
وی افزود: فاز نخست پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس شامل یوتیلیتی، 
واحدهای فرآیندی، مشــعل، فصل 
مشترك و مخازن است که 76 درصد 
از کل پاالیشگاه را به خود اختصاص 

داده است.
به گفته وی، فاز نخست پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس قابلیت فرآورش 
روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی 
و تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین 
یورو4، 4/5 میلیــون لیتر گازوییل 

یورو4 و یك میلیون لیتر نفت سفید 
یورو 4 و یك میلیون و 300 هزار لیتر 

گاز مایع یورو4 را دارد.
عبداللهی اعالم کرد: با راه اندازی 
فاز نخســت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس با ظرفیت پاالیش 120 هزار 
بشکه میعانات گازی در روز تا پایان 
امســال شــاهد قطع کامل واردات 

بنزین به کشور خواهیم بود.
 3 و   2 فازهــای  گفــت:  وی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هر کدام 
به فاصله 6 ماه پس از فاز نخســت 

وارد مدار تولید می شــود که طبق 
برنامه ریــزی با تامین به موقع مالی، 
کل پاالیشگاه با ظرفیت پاالیش 360 
هزار بشکه میعانات گازی در روز به 
عنوان سومین پاالیشگاه کشور و با 
ظرفیت تولید 36 میلیون لیتر بنزین 
با کیفیــت یورو4 و یورو5 به عنوان 
بزرگ ترین پاالیشــگاه تولید بنزین 
کشور تا پایان سال 96 به بهره برداری 

کامل می رسد.
واحد تقطیر پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس ظرفیت پاالیش روزانه 

120 هزار بشکه میعانات گازی، تولید 
روزانه بنزین یــورو4 با ظرفیت 12 
میلیون لیتر، تولید اولیه روزانه چهار 
میلیــون و 500 هزار لیتر گازوئیل، 
تولید اولیه یــك میلیون لیتر نفت 
سفید و تولید اولیه روزانه 300 تن 

گاز مایع )ال پی جی( دارد.
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فــارس، متعلق به شــرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس، نخستین 
پاالیشــگاه در حال ســاخت کشور 
اســت که از خوراك میعانات گازی 

استفاده می کند.
این پاالیشگاه با ظرفیت پاالیش 
360 هزار بشــکه در روز ســومین 
پاالیشــگاه و با ظرفیــت تولید 36 
میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو4 
و 5، بزرگ تریــن پاالیشــگاه تولید 
بنزین کشــور به شــمار می آید که 
معادل 55 درصد مجموع تولید دیگر 
پاالیشــگاه های کشور، بنزین تولید 
می کند و با تکمیل همه فازهای آن 
مجموع تولید بنزین کشور به بیش 

از 100 میلیون لیتر خواهد رسید.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(:

امسال در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بنزین تولید می کنیم

جمعی از ســهامداران حقیقی بورس در نامه سرگشاده ای خطاب به 
رئیس سازمان بورس از روند مدیریت بازار سرمایه انتقاد کردند.

در ابتدای این نامه خطاب به شــاپور محمدی که چند ماهی است به عنوان 
رئیس سازمان بورس منصوب شده، آمده است:

 TSE  از زمان حضور جنابعالی به عنوان ریاست سازمان بورس، متاسفانه سایت
)سایت معامالت سازمان( مکررا دچار مشکل شده است تا جایی که این موضوع 
باعــث تغییر روند کلیت بازار در برخی از روزهای معامالتی گردیده، که این امر 

ضرر و زیان بسیاری را متوجه سهامداران کرده است.
همچنین نرم افزارهای آنالین ســهامداران در این روزها، مکررا دچار مشکل 
شده است که معلوم نیست چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران باید باشد.
در ادامه نامه فوق اضافه شده است: برخی از عملکردهای واحدهای زیرمجموعه 
)سازمان( باعث شائبه های زیادی در ذهن سرمایه گذاران گردیده است که واقعا جای 
بررسی دارد. به طور مثال، در زمانی که بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می برد 
و به گفته مسئولین تحت امر شما، مشکل فنی در تخصیص عرضه های اولیه وجود 
دارد و نیز در روزهای پایانی ماه، که زمان تسویه اعتباری ها است به ناگاه عرضه 
اولیه ای به نام »آپ« که نیازمند نقدینگی باالیی است، روانه بازار سرمایه می شود 
که بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد که موجب حاشیه سازی های فراوان می گردد 

که با اندکی دقت و تامل، در زمان مناسب، می توانست این حواشی را کم کند.
سهامداران بورس در بخش دیگری از نامه فوق با انتقاد از رویه جدید عرضه 

سهام اولیه و تخصیص آن به کارگزاری ها یادآور شدند:
الف- این رویه جدید، دقیقا یك پسرفت و عقبگردی است که همسویی با روند 
رو به جلو ندارد و به جای حل مسئله، موجب پاك شدن صورت مسئله شده است.
ب- اعالم شد که ممکن است یك فرد چند بار عرضه بگیرد که این موضوع 
اوال گســترده نیست، ثانیا با یك برنامه نویسی ساده می توان جلوی خرید مجدد 
آن را گرفت. ولی اکنون شــائبه فســاد در کارگزاری ها بیشتر از بحث آنالین ها، 

مطرح می باشد.
ج- اعالم شد فشار سفارش، باعث قطع اینترنتی و اخالل در نرم افزار معامالتی 
گردیده، که این موضوع نیز واقعا جای تامل دارد که چگونه در سال های نه چندان 
دور، عرضه اولیه های چند برابر »بکهنوج« و »آپ« صورت می گرفته، در حالی که 
هیچ مشکلی ایجاد نمی شد ولی اکنون با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژی، 

ما باید شاهد این همه اخالل در روند کاری باشیم.
د- با وجود اینکه جزء معدود کشورهایی می باشیم که بیشترین دریافت کارمزد 
را در قبال کمترین خدمات به مشتریان عرضه می کنیم، آن وقت در کمال تعجب، 
سازمان بورس اعالم می کند نرم افزار دچار اختالل گردیده است و به خاطر آن یك 

تصمیم نادرست و بازگشت به عقب را می گیرد. 
هر- به نظر می رســد که ســازمان بورس باید منافع سهامداران را در مقابل 
منافع کارگزاری ها در نظر بگیرد که متاســفانه با این روند جدید، شــاهد روند 

معکوس می باشیم.
در پایان خاطرنشان می سازیم ما سهامداران، خواستار تجدید نظر در رویه جدید 
و حل مسئله به جای پاك نمودن صورت مسئله، جهت احقاق حقوق سهامداران و 
اجرای عدالت و نیز، عرضه تمامی سهمیه عرضه اولی ها، به صورت آنالین باشیم و 
به جای حذف از آن الین ها، سهمیه کارگزاری ها را حذف نمایید یا در نهایت کما 

فی السابق سهمیه ها به نسبتی معین، تقسیم گردند.

انتقاد شدید سهامداران بورس 
از روند مدیریت بازار سرمایه

با مجوز شورای رقابت، قیمت خودرو رسما گران شد.
به گزارش تســنیم، سقف افزایش مجاز قیمت محصوالت گروه های 

خودروسازی ایران خودرو و سایپا  در سال 95 اعالم شد.
شورای رقابت در 6 اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش 1/81 درصدی 
قیمت محصوالت ایران خودرو و 0/4 درصدی ســایپا موافقت کرده بود و 
براساس آن شرکت های خودروساز مجاز به افزایش قیمت های خود شدند 
اما اعالم برخی از قیمت ها و عدم مطابقت آنها با مجوز شورای رقابت باعث 
شد تا درصد سقف حداکثری قیمت انواع خودرو توسط شورا اعالم شود.
براســاس این مجوز، قیمت خودروهایی نظیــر پژو 206 صندوق دار 
و پژو 206 پنج درب نزدیك به 4 درصد افزایش یافته اســت. همچنین 
پژو پارس بیش از 2 درصد و برخی محصوالت سایپا بیش از یك درصد 

گران شده است.
طی سال جاری تاکنون قیمت خودرو دو بار افزایش یافته است.

قیمت خودرو با اعالم شورای رقابت
رسمًا گران شد

یک کارشناس صنعت خودرو با اشــاره به ورود برخی خودروهای 
آمریکایی و فروش آنها در کشــور، این اقــدام را خالف منطق و منافع 

ملی دانست.
شهرام آزادی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: اقدام صورت گرفته در واردات 

خودرو از کشور متخاصمی چون آمریکا، خالف منطق و منافع ملی است.
وی افزود: غیرمنطقی است که شرایطی که ما در تحریم آمریکا هستیم از این 

کشور کاالهای مصرفی چون خودرو وارد کنیم.
آزادی با بیان اینکه تنها استثناء در این زمینه برخی کاالهای با فن آوری باال 
و جدید مانند قطعات هواپیما اســت که بعضا تولید آن در انحصار آمریکا اســت، 
خاطرنشــان کرد: البته آمریکایی ها نشان داده اند که مخالف ورود هرگونه دانش 
و کاالی مبتنی بر فن آوری های نوین به ایران هســتند حال چه شده که ما باید 

کاالی مصرفی چون خودرو از این کشور وارد کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: وقتی با کشور 
متخاصمی مانند آمریکا سر و کار داریم نباید کاری کنیم که منافع آن نصیب این 
کشور شود. در واقع واردات خودرو از آمریکا به معنای ایجاد اشتغال برای کارگران 

آمریکایی با پول مردم ایران است.
آزادی تصریح کرد: امیدواریم ســازمان های نظارتی وارد عمل شده و مانع از 

ادامه روند واردات خودروهای تولیدی در آمریکا به ایران شوند.
گفتنی است، مشخص شده که برخی خودروهای تولید شده در آمریکا وارد 
ایران شــده و به فروش رسیده است. در برخی از خودروهای وارد شده از آمریکا 
 »MADE IN U.S.A« که برند این متعلق به یك شــرکت ژاپنی اســت عبــارت
)ســاخت آمریکا( درج شده و نشــان می دهد که این خودروی ژاپنی در آمریکا 
مونتاژ و تولید شــده است.در این زمینه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید شفاف ســازی کنند که با وجود تاکیدات و دستور موکد مقام معظم رهبری 
مبنی بر ممنوعیت واردات کاالهای مصرفی آمریکایی چگونه خودروهای تولیدی 
در آمریکا وارد ایران شده است؟در این رابطه رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
نیز ورود خودروهای تولید آمریکا به ایران را تایید و خاطرنشــان کرده که اخیرا 
شماره گذاری این خودروها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شده است. 
البته فرهاد احتشام زاد خاطرنشان کرده که در گذشته برخی خودروهای تولیدی 

آمریکا که وارد ایران شده اند شماره گذاری و فروخته شده اند.
گفتنی است،  پیش تر مدیرعامل شرکت واردکننده این خودروها در اظهارنظری 
عجیب تنها به توجیه این مسئله پرداخت و گفت: فقط ما نیستیم که خودروی تولید 
شده در آمریکا را وارد می کنیم، بلکه برخی از خودروهای وارداتی به ایران که حجم 
وارداتشان نیز بسیار بیشتر از ماست، در آمریکا تولید و از این کشور وارد می شود.

 

یک کارشناس صنعت خودرو:

واردات خودرو از آمریکا
 خالف منافع ملی است

 رئیس کل گمرک:

قاچاقکاالامسالبه6میلیارددالرکاهشمییابد


