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۱۷ رجب۱۴۳۸ - شماره۲۱۵۹۸

* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شــبکه کابل در مراکز 
مخابرات شــهید مشهدی مهدی، شــهید زارعی، دکتر حسابی) 
مارلیک(، شــهید بخششی از تاریخ 26 فروردین ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات 
مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی 
مهدی با پیش شــماره های 3345 الــی 3349، 3357، 3386، 
3387 در محدوده مســعودیه، قائم، خاوران، مســگر آباد، مظاهر 
و در مرکز مخابرات شــهید زارعی با پیش شماره های 4414 الی 
4417، 4495، 4460 در محدوده بلوار فردوس غرب، اتوبان تهران 
کرج، بلوار شقایق جنوبی، شهید ستاری و در مرکز مخابرات دکتر 
حســابی ) مارلیک( با پیش شماره های 6510 الی 6517، 6519، 
6559، 3961 در محدوده میدان صیاد شیرازی، بلوار نیایش، حافظ 
حداکثر به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.براساس همین 
گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشــترکین 
در مرکز مخابرات شــهید بخششی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 

ساعت دچار اختالل می شود.
* مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت گفت: پیرو بخشنامه قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی، 
صادرات کاالهای گندم، جو، آرد، ذرت، کنجاله ســویا و 
روغن خام )تصفیه شده( صادرات جو، ذرت، کنجاله سویا 
و روغن خام )تصفیه نشده( بالمانع اعالم شد.  علی آبادی 
فراهانی در گفت وگو با فارس بیان داشت: صادرات جو، ذرت، 
کنجاله سویا و روغن خام )تصفیه نشده( با رعایت مقررات و 
ضوابط مربوطه بالمانع است و جهت اجرای آن هم نامه ای به 
سرپرست دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی در مورخ 

19 فروردین ارسال شده است.
* بانک پاســارگاد آمادگی خود را بــرای ارائه کلیه خدمات ارزی 
از جمله گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار، حوالجات 
ارزی، خرید و فروش و افتتاح حساب های ارزی و همچنین صدور 
ضمانتنامه های ارزی و خدمات مربوط به صادرات کاال اعالم کرد.
براین اساس هم وطنان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به 
یکی از شــعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه و یا با 
مرکز مشــاوره و اطالع رسانی این بانک به شماره 82890 تماس 

حاصل کنند.

وزیر اقتصاد بدون اشاره به 
وعده هایی کــه دولت یازدهم 
دربــاره برجام داده بود، گفت: 
همیــن که ما پــس از برجام 
می توانیم نفــت تولید کنیم و 
بسیار  اتفاق  بفروشیم خودش 
مهمی است که در صورت تداوم 
شــرایط قبلی، حتی از همین 

امکان هم محروم بودیم!
به گزارش شــادا، علی طیب نیا 
در جلسه ســتاد راهبردی اقتصاد 
مقاومتی اســتان مرکــزی اظهار 
داشــت: یکی از محورهای اقتصاد 
مقاومتی کاهش وابســتگی بودجه 
به نفت اســت که در راستای رفع 
این مشکل، اقدامات بسیار مفیدی 

از سوی دولت یازدهم انجام شده، 
از جمله اینکه طی دو سال متوالی 
1394 و 1395، با مازاد تراز تجاری 

غیر نفتی مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه، زمانی، سهم 
نفت در بودجه های ســالیانه، بالغ 
بــر 80 درصد بود افــزود: این در 
حالی اســت که در سال 1395 از 
مجمــوع 280 هزار میلیارد تومان 
منابــع و مصارف بودجــه، حدود 
113 هزار میلیارد تومان آن ناشی 

از درآمدهای مختلف مالیاتی بود.
طیب نیا ادامه داد: سال 1395 
یک ســال نمونه اســت که در آن 
شاهد تورم تک رقمی و )طبق آمار 
9 ماهه اول( نرخ رشــد اقتصادی 

11 درصدی بودیم که البته بدیهی 
است، بخشی از این رشد به خاطر 
بوده  افزایش درآمد فــروش نفت 

است.
وی تصریح کرد: گرچه، همین 
که ما پس از برجام می توانیم نفت 
تولید کنیم و بفروشیم خودش اتفاق 
بسیار مهمی است )!( که در صورت 
تداوم شرایط قبلی، حتی از همین 

امکان هم محروم بودیم.
گفتنی است ادعای وزیر اقتصاد 
مبنی بر مازاد تراز تجاری غیرنفتی 
طــی دو ســال 94 و 95 در حالی 
اســت که  به اعتقاد کارشناسان، 
آمار اقالم نفتی مربوط به میعانات 
گازی و ســایر موارد کــه از اقالم 

عمده صادراتی کشــور نیز هستند 
و از مصادیق کاالی نفتی محسوب 
می شوند، از رقم کل صادرات کاالیی 
اعالمی گمرک کسر نشده و صادرات 
غیرنفتــی که حدود 7/29 میلیارد 
دالر برآورد می شــود بعد از کسر 
از واردات، تــراز بازرگانی غیرنفتی 
حدود منفی 14میلیارد دالر خواهد 
شــد. لذا تراز تجاری نه تنها مثبت 
نبود بلکــه در حقیقت منفی 14 

میلیارد دالر بوده است.
ادعای کاهش وابستگی به نفت 
هم جالب اســت. زمانی که بحث 
بودجــه 95 مطرح بــود، دولت از 
وابســتگی 25 درصدی بودجه 95 
به نفت خبــر داد اما در همان ایام 

اعالم شد که جزئیات الیحه بودجه 
حکایت از وابســتگی 35 درصدی 

بودجه سال آینده به نفت دارد.
در رابطه با بودجه 96 هم دبیر 
کمیســیون انرژی مجلس با اشاره 
بــه اینکه بودجه ســال آینده هم 
وابستگی فراوانی به نفت دارد، تاکید 
کرد: اینکه می گویند بودجه بیش 
از سال های گذشته به نفت وابسته 
است، قابل قبول نیست. همچنین 
الهوتــی، عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسالمی 
مانند تعــدادی دیگر از نمایندگان 
و کارشناســان از افزایش وابستگی 
بودجه ســال 96 به نفــت انتقاد 
کرده اســت.البته قابل توجه ترین 

بخــش از اظهارات طیب نیا مربوط 
به دستاوردهای برجام است. وزیر 
اقتصــاد دولت یازدهــم بعد از آن  
همه تالش هایی کــه دولت برای 
توجیه برجام صورت داد گفته است 
همین که ما پس از برجام می توانیم 
نفت تولید کنیم و بفروشیم خودش 
اتفاق بسیار مهمی است!این تنزل 
از ادعاهای گذشــته در حالی است 
که مدت ها تأکید می شد که برجام 
آفتاب تابان و فتح الفتوح اســت و 
حتــی آب خوردن مردم هم به آن 
گره زده شــد اما حاال وزیر اقتصاد 
بدون مقایســه آنچه وعده شــد با 
آنچه به دست آمد از اهمیت تولید 

و فروش نفت می گوید!

اتحادیه  عامــل  مدیر 
تولیدکنندگان  تعاونی های 
فرش روســتایی و شهری 
گفت: بنا به آماری که مرکز 
ارائه داده  ایران  ملی فرش 
یک  حاضر  حال  در  است، 
میلیون بافنده داریم یعنی 
ظرف دو دهه چهار میلیون 
نفر شغل شــان را از دست 

داده اند.
عبداهلل بهرامی در مصاحبه 
با رادیو گفت و گو درباره وضعیت 
فرش گفت: میزان تولید ساالنه 
فرش دستباف در کشور در حال 
حاضر سه میلیون و 200 هزار 
متر مربع اســت. از این میزان 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش روستایی و شهری:

۴ میلیون نفر در صنعت فرش دستباف بیکار شدند
در ســال گذشته، حدود 323 
میلیون دالر صادرات داشته ایم 
که 75 میلیون دالر آن مربوط 
به کشــور آمریکا بود. این آمار 
نســبت به سال 94 حدود 13 

درصد رشد داشته است.
اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
تعاونی های تولیدکنندگان فرش 
روســتایی و شــهری وضعیت 
صادرات را نسبت به یک دهه 
گذشته بســیار پایین تر عنوان 
کرد و بیان داشت: در دهه 70 
یک میلیــارد و 200 میلیون 
دالر صادرات فرش دستبافت به 
کشورهای دیگر داشتیم که این 
چهار برابر ظرفیت موجود است. 

وی خاطرنشــان کــرد: در 
دهــه 70 و 80 دو میلیــون 
بافنده داشتیم و ظرفیت حدود 

شــش میلیون متر مربع بود و 
به همان نســبت نیز صادرات 
باالیی داشــتیم. بعد از مواجه 

شــدن با تحریم و مشــکالت 
دیگری مانند ســوء مدیریت و 
همچنین رکــودی که بر اروپا 
حاکم شــد، باعث شد نتوانیم 
بــا موقعیــت و ظرفیت فرش 
در کشــور هماهنگ شویم و با 

کاهش صادرات روبرو شدیم. 
از رشد بیکاری در  بهرامی 
حوزه فــرش گفــت و عنوان 
داشت: در سال های اخیر افرادی 
که در حوزه فرش بیکار شــده 
اند، رشد داشــته است. بنا به 
آماری که مرکز ملی فرش ایران 
ارائه داده است، در حال حاضر 
یک میلیون بافنده داریم یعنی 
ظرف دو دهه چهار میلیون نفر 

شغل شان را از دست داده اند.
به گزارش تســنیم، وی با 
اشــاره به شعار ســال، گفت: 
بهترین هنر و صنعتی که در 
کشور موجود است و پایه های 
اصلی آن از نظر منابع انسانی 
و تولیدی در کشــور به طور 
کامــل و زیاد وجــود دارد و 
همچنین نزدیک به 85 درصد 
آن صادراتی است، فرش دست 
بافت است. بنابراین مسئوالن 
بایــد این موضــوع را جدی 
بگیرنــد و با توجــه به اینکه 
زمینه هــای آن مهیا اســت، 
به هیچ سرمایه گذاری  نیازی 

اضافه ای ندارد. 

بر اســاس آمــار گمرک، 
حجم تجارت خارجی در دولت 
ساالنه  میانگین  بطور  یازدهم 
نسبت به سال پایانی دولت قبل 
و در اوج تحریم ها، سه میلیارد 

دالر کاهش پیدا کرد. 
چنانچــه آمار گمرک نشــان 
می دهد، در حالیکه در سال پایانی 
دولت دهم حجم تجارت خارجی 
)در اوج تحریم هــا( به 94/899 
میلیارد دالر رسیده بود، میانگین 
تجارت خارجی در دولت یازدهم به 
91/817 )با وجود ادعای برداشته 
شدن تحریم ها( کاهش پیدا کرد. 

به گزارش مشرق، این در حالی 
اســت که حجم تجارت خارجی 
کشــور از رکورد 105/8 میلیارد 
دالر دولت دهم در سال 1390 به 
87/6 میلیارد دالر در سال 1395، 
یعنی به میزان رقم قابل توجه 18 

میلیارد دالر کاهش یافته است.
همچنین حجم تجارت خارجی 
کشور در ســال 1395 که اولین 
سال اجرای برجام و لغو تحریم ها 
بود نه تنها نسبت به سال 1390 
دچار کاهش محسوسی شد، بلکه 
نسبت به سال 1391 که اوج اجرای 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی به 
کشــور بود هم حدود 8 میلیارد 

دالر کاهش پیدا کرد. 
گفتنی اســت، با تغییر دولت 
در ســال 1392 حجــم تجارت 
خارجی کشور به 91/5 میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرد اما دولت یازدهم 
موفق شد در سال 1393 تجارت 
خارجی کشور را به 104 میلیارد 
دالر افزایــش دهد ولی مجددا در 
دو سال اخیر شــاهد نزول حجم 
تجارت خارجی کشــور به میزان 
محسوســی بودیم. چنانچه حجم 
تجارت خارجی در سال 94 به رقم 
بی سابقه 83/9 میلیارد دالر و در 
سال 95 نیز به رقم 87/6 میلیارد 

دالر رسید.
میانگین  کل،  در  بدین ترتیب 
حجم تجارت خارجــی در دولت 
یازدهم نســبت به ســال پایانی 
دولت قبل 3 میلیارد دالر، ســال 
پایانــی دولت یازدهم نســبت به 
سال پایانی دولت قبل، 8 میلیارد 
دالر و دو سال پایانی دولت یازدهم 
که با اجرای برجام و لغو تحریم ها 
هم زمان شد نســبت به دو سال 
پایانــی دولت دهم کــه مصادف 
بــا اوج تحریم ها شــده بود، بیش 
از 29 میلیــارد دالر کاهش پیدا 

کرده است.
با این حال، یکی از نکاتی که 

دولت همواره به آن اشاره می کند، 
مثبت شدن تراز تجاری می باشد که 
آن را دستاورد کم نظیر خود معرفی 
کــرده و با وجــود اینکه با حذف 
محصوالت مربوط به کاال های نفتی 
از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری به 
منفی 14 میلیارد دالر کاهش پیدا 
خواهد کرد؛ مســئوالن این دولت 
هیچگاه اشاره ای به کاهش حجم 

تجارت نمی کنند. 
واردات از چین دو برابر شد

بر اساس آمار گمرک ، در دولت 
یازدهم میانگین واردات ماهانه از 
چین نســبت به هشت سال دوره 
قبل با بیش از دو برابر افزایش به 
حدود 111 هــزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است.   
بر اساس آماری که گمرک روز 
چهارشــنبه 9 فروردین ماه 1396 
منتشر کرد، دولت حسن روحانی 
در سه ســال و نیم عمر خود بالغ 
بــر 40 میلیارد دالر جنس چینی 
معادل 111 هــزار میلیارد تومان 
وارد کشور کرده است. این در حالی 
است که دولت های نهم و دهم طی 
8 ســال مجموعا 40 میلیارد دالر 

جنس چینی وارد کرده بود. 
با توجه به اینکــه دولت نهم 
و دهــم روی هــم رفتــه 96 ماه 

تصدی گری داشته و دولت یازدهم 
تــا زمان اعالم این آمار تقریبا 42 
ماه سکان دولت را در اختیار داشته 
است، میانگین ماهانه واردات دولت 
یازدهــم که 952 میلیــون دالر 
می شود نسبت به دولت های نهم 
و دهــم از چین کــه معادل 421 
میلیون دالر بوده است، بیش از دو 

برابر )2/26 برابر( شده است. 
به عبارت دیگر، آمار گمرک که 
اتفاقا توسط دولت یازدهم منتشر 
شده، بیانگر آن است که در طول 
عمر دولت حســن روحانی تقریبا 
هر ماه نزدیک به یک میلیارد دالر 
جنس چینی وارد کشور شده است. 
در حالیکــه در دولت نهم ماهانه 
300 میلیون دالر و در دولت دهم 
ماهانــه 550 میلیون دالر جنس 

چینی وارد کشور شده بود.
لذا رقــم واردات از چین طی 
هشت سال تصدی گری دولت های 
نهم و دهم، در دولت حسن روحانی 
با رشد 125 درصدی مواجه، یعنی 

بیش از دو برابر شده است.
نکته دیگر اینکــه در گزارش 
ســال گذشــته گمرک، مجموع 
تجارت خارجی غیرنفتی کشــور 
در هشــت ماه نخست 95 معادل 
55/4 میلیارد دالر اعالم شــد که 

11/5 میلیارد دالر آن با چین که 
معادل 20/7 از کل تجارت خارجی 
می شــود، بوده است. سهم عظیم 
چینی هــا از تجارت خارجی ایران 
در حالی است که در سال 1391 
بــه عنوان آخرین ســال عملکرد 
اقتصادی دولت قبل، چینی ها فقط 
14/4 درصــد در تجارت خارجی 
ایران، ســهم داشتند. در آن سال 
مجموع تجــارت غیرنفتی ایران  
94/9 میلیارد دالر و ســهم چین 
از این رقم 13/7 میلیارد دالر بود. 
بر این اساس، آمارهای گمرک 
نشــان می دهــد ســهم چین از 
تجارت خارجی غیرنفتی ایران در 
هشت ماهه اول سال 95 نسبت به 
سال 1391 بیش از 6 واحد درصد 

افزایش یافته است. 
تمام این موارد در حالی است 
که رئیس جمهور در سخنان خود 
بار ها و بار ها از واردات کاال از چین 
در دولت قبل بــه طرق مختلفی 
شــکایت و در گزارش 100 روزه 
خود نیــز از روال واردات بی رویه 
کاالهــای چینــی در دولت های 
نهــم و دهم انتقاد کرده و آن را با 
عبارت جالب توجهی مطرح نمود: 
»دولت قبل شــغل ایجاد کرد، اما 

برای چینی ها.«

هم اکنون با بررســی هایی که 
انجام گرفت مشــخص شد، آمار 
رسمی نشــان می دهد که دولت 
فعلی اشــتغال بیشــتری نسبت 
بــه دولت قبل بــرای چینی ها به 
ارمغــان آورده و همان نقدی که 
زمانی به دولت قبل وارد می کرد، 
گریبان خودش را به شکل بدتری 

گرفته است. 
گفتنی اســت براســاس آمار 
گمــرک، در ســال 1395 ایران 
از چین اجناســی به شــرح زیر 
وارد کرده اســت: قلوه  ســنگ، 
ســنگ پا، خاک رس نسوز، شن 
و ماســه طبیعی، خــوراک آماده 
آبزیان، ســبوس، فضوالت و سایر 
آخال گندم، تفاله نشاسته سازی و 
تفاله های همانند، موم زنبور عسل، 
دانه  برای کشت،  تخم سبزیجات 
آفتابگردان، بادام زمینی، زنجبیل، 
دارچین، لوبیا چیتی، ذرت شیرین، 
فیله منجمد، ظروف چدنی، خودرو 
سواری، کامیون، مداد های خودکار 
یا نوکی، مغزی مداد سیاه یا رنگی، 
مداد شــمعی، مربا، ژله، مرکبات، 
حشره کش، ظرف آشپزخانه، قرقره، 
لباس، کیســه ادرار، نخ، الستیک 
چرخ خــودرو، دســتکش، مداد 

پاک کن، کیف و...

وزیر اقتصاد:

همین که پس  از برجام می توانیم نفت بفروشیم اتفاق بسیار مهمی است!

رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان 
از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد.

مسعود کرباسیان با اعالم اینکه 19 دستگاه ایکس ری جدید کامیونی 
به ظرفیت گمرک افزوده می شــود، افزود: تا پایان امسال 19 دستگاه 
ایکس ری کامیونی عالوه بر 12 دســتگاه فعلی به ظرفیت گمرک برای 

اسکن محموله های تجاری افزوده می شود.
وی گفت: براساس قرارداد منعقده بین گمرک و دو سازمان داخلی 
یعنی وزارت دفاع و انرژی اتمی، بخشی از ایکس ری های کامیونی توسط 
این سازمان ها ســاخته و تعدادی نیز از خارج خریداری می شود که با 
نصب و راه اندازی این دستگاه ها، گمرک ایران به ایکس ری های پرسرعت 

و سرعت متوسط تجهیز خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشــت: ساخت 5 دستگاه ایکس ری 

کامیونی به سفارش گمرک در وزارت دفاع عملیاتی شده است.
وی با اشــاره به اینکه ساخت دســتگاه های ایکس ری کامیونی در 
انحصار چند کشــور بزرگ دنیا اســت، گفت: خوشبختانه وزارت دفاع 
و ســازمان انرژی اتمی کشــورمان با ورود به این عرصه یعنی ساخت 
دستگاه های پیشرفته ایکس ری گام بزرگی در این زمینه برداشته اند که 
باعث افتخار است و ما بسیار خرسندیم که توانسته ایم با دادن سفارش 
ساخت دســتگاه های ایکس ری به این دو سازمان در جهت حمایت از 

این نوع تکنولوژی و تقویت تولید داخل گام برداریم.
کرباسیان گفت: گمرک ایران یک دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار 
پیشــرفته را از کارخانه تولید کننده تحویــل گرفته که این ایکس ری 
پیشــرفته پر سرعت بوده و به صورت fast scanعملیات اسکن و کنترل 
محموله ها را انجام می دهد و تمام سیســتم بــه صورت اتوماتیک کار 
می کند. این دســتگاه ایکس ری بسیار پیشرفته قادر است در کمترین 
زمان ممکن محتویات کانتینرها را در حال حرکت اســکن و تصاویر را 
در اختیار بخش فنی گمرک قرار دهدو در هر ســاعت 150 کانتینر را 
اسکن نماید، بنابراین تمامی کانتینرهای ورودی به بندر شهید رجایی 
تحت پوشــش ایکس ری قرار می گیرد. البته یک دســتگاه دیگر نیز با 

کارکرد مشابه در مرحله تحویل است.
وی تأکید کرد: با نصب و راه اندازی دستگاه های ایکس ری کامیونی از 
هر دو نوع پرسرعت و سرعت متوسط در گمرکات مهم ازجمله گمرک 
شهیدرجایی بندرعباس سرعت اسکن کانتینرهای حامل کاال در گمرکات 

به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رئیس کل گمرک در پاســخ به سؤالی مبنی بر علت تأخیر در نصب 
و راه اندازی ایکس ری های جدید، انجام برخی از مراحل اداری و کسب 
مجوزهای الزم را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: ما در زمینه تجهیز 
گمرک به دســتگاه های پیشرفته کنترلی و نظارتی عزم جدی داریم و 
انشاءاهلل با حمایت و کمک دولت در تأمین بودجه و اعتبارات الزم برای 
خریداری و ساخت ایکس ری های جدید در داخل کشور گام های بلندتری 

در جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری برخواهیم داشت.
کرباسیان همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی همکاری های 
گمرکی ایران با کشورهای همسایه در قالب تبادل الکترونیکی اطالعات 
ضمن ابراز خرســندی از توسعه این نوع همکاری ها گفت: در سیستم 
تبادل الکترونیکی اطالعات، بین گمرکات همسایه اسناد خروجی یک 
گمرک می تواند به عنوان اسناد ورودی گمرک کشور مقابل مورد استفاده 
قــرار گیرد و با این کار از انجــام دوباره کاری و کنترل های مجدد و در 

نتیجه اتالف وقت جلوگیری به عمل می آید.
رئیس کل گمرک ایران در این گفت وگو همچنین درخصوص تأثیر 
به کارگیری دستگاه های الکترونیکی برای شناسایی و کشف محموله های 
قاچاق کاال که به گفته وی منجر به افزایش درآمد گمرکی و ناامن شدن 
فضا برای قاچاقچیان شده است مطالبی بیان کرد و گفت: در بحث مبارزه 
با پولشــویی، گمرک ایران با همکاری سیستم بانکی موفق به تشکیل 

2700 پرونده و معرفی آن به مراجع ذی صالح شده است.
وی در رابطه با کشــفیات گمرک در سال گذشته نیز اظهار داشت: 
کشفیات کاالی قاچاق در گمرک در سال گذشته نسبت به سال 1394 

با استفاده از سامانه جامع گمرکی 50 درصد افزایش داشته است.
کرباســیان افزود: همچنین کشــفیات مواد مخدر و پیش سازهای 
صنعتی از 15کیلوگرم ســال 1391به 300تن در سال 1394 رسید و 
گمرک موفق شد در سال گذشته نیز بزرگترین محموله هرویین را به 
وزن 536 کیلو کشف و ضبط نماید که بازتاب بین المللی بسیار زیادی 

هم داشت.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه گفت:گمرک در سال 1395 موفق 
شــد با کمک تجهیزات کنترلی پیشرفته تعداد 50مورد قاچاق انسان 
نیز کشف نماید که این موضوع در تاریخ عملکرد گمرک بی سابقه بود.

مسعود کرباسیان خبر داد

تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی 
در گمرک

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: اگر دولت و مجلس سال 
گذشته سیاست های پولی و بانکی را اصالح می کردند مسکن در 

سال 9۵ وارد رونق می شد.
حسام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال 
که این روزها اظهارات مختلفی از وجود خانه های خالی از سکنه عنوان 
می شود، آیا آماری از این واحدهای مسکونی در تهران وجود دارد، اظهار 
کرد: آمار دقیقی از وجود خانه های خالی از سکنه در شهر تهران وجود 
ندارد اما نکته ای که مهم است این است که بخش عمده ای از خانه های 
خالی از ســکنه که این روزها مطرح می شود، به استان تهران و حاشیه 

شهر تهران مربوط می شود.
وی افزود: بخش عمده ای از این آمار استان تهران مربوط به واحدهای 
مسکن مهر و واحدهای مسکونی حاشیه شهر تهران است که بنا به دالیلی 

خالی از سکنه باقی مانده اند.
عقبایی با اشاره به اینکه وجود خانه های خالی از سکنه دالیل مختلفی 
دارد، گفت: طبق آمارهای منتشر شده، صدور پروانه های ساختمانی در 
ســال 94 حدود 47 درصد و در بهار سال 95 حدود 17 درصد کاهش 
داشــته است، بنابراین تولید مسکن افزایش پیدا نکرده که بگوییم این 

خانه های خالی از سکنه به دلیل افزایش تولید بوده است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک اضافه کــرد: البته وجود خانه های 
خالی از ســکنه در شــهرهای بزرگ عمدتاً مربوط به واحدهای لوکس 
است، بنابراین، این واحدها به دلیل کاهش قدرت خرید، خالی از سکنه 

باقی مانده اند.
عقبایی با تأکید بر اینکه خریدار بالقوه مسکن در بازار زیاد اما خریدار 
بالفعل و دارای قدرت خرید، کم است، اظهار داشت: شک نکنید که تولید 
مسکن همواره از نیاز و تقاضا عقب بوده است، پس وقتی تعداد خانه های 
خالی از ســکنه همواره رشد دارد به دلیل تولید مسکن بیش از تقاضا 

نیست، بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید است.
وی با اشــاره به اینکه حجم معامالت مسکن در بهار سال 96 مانند 
بهار ســال 95 است و رشد نداشــته، گفت: ماه فروردین رو به اتمام و 
آمارهای آن مشخص اســت و ماه اردیبهشت نیز به دلیل اینکه اذهان 
مردم به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و انتخابات معطوف 
می شود، پس تصور نمی شود، تغییر آن چنانی در وضعیت خرید و فروش 

تا خرداد ماه سال جاری رخ دهد.
عقبایی در پاســخ به این ســؤال که وزیر راه و شهرسازی به رونق 
بخش مسکن در ســال جاری امیدوار است، افزود: اگر دولت و مجلس 
سال گذشته سیاســت های پولی و بانکی را اصالح می کردند، قطعاً در 

سال 95 شاهد رونق بخش مسکن بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: بخش مسکن تا پایان شهریور 
ماه وارد رونق خواهد شد، اما باز هم تأکید می کنم، تا سیاست های پولی 

و بانکی اصالح نشود، بخش مسکن وارد رونق نخواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

 اگرسیاست های پولی اصالح نشود 
رونق به مسکن برنمی گردد

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشــیمی با 
بیان اینکه کارت ســوخت بازدهی مناسبی داشته است 
گفت: نخستین تأثیر کارت سوخت کاهش قاچاق بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن خسروجردی با بیان اینکه 
کارت ســوخت بازدهی مناسبی داشته است اظهار کرد: نخستین 
تأثیر کارت سوخت، کاهش قاچاق بوده که این حرف بسیار سنگینی 

است و ممکن است به بعضی از جایگاه داران بر بخورد.
وی ادامه داد: این قاچاق از طریق مراکز توزیع انجام می شــود 
و طبیعتاً یک بخــش از مراکز توزیع و مهمترین آن جایگاه داران 
هستند. وقتی کارت سوخت وارد شد، کار این دسته از افراد سخت 

شد و به همین جهت آمار قاچاق سوخت کاهش پیدا کرد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به 
سال 86 بیان داشت: آن زمان که کارت سوخت صادر شد، کاهش 
قاچاق را شاهد بودیم و اینکه چون قیمت نفت کاهش پیدا کرده، 
دلیل کاهش قاچاق نیست. اینکه گفته می شود چون در هیچ کجای 
دنیا این کارت وجود ندارد پس باید برداشته شود، قانع کننده نیست.
خســروجردی درباره کارایی حال حاضر کارت سوخت گفت: 
طبیعتاً با توجه به تک نرخی شــدن سوخت کارایی کارت سوخت 
کمتر اســت امــا نمی توان انکار کرد که قاچاق ســوخت را تحت 
کنترل قرار داده اســت و البته میزان مصرف سوخت در کشور را 

نیز مشخص می کند.
وی بیان داشــت: بخش ورود سرمایه یعنی بخش وزارت نفت، 
جزو پایه هایی است که در آن موریانه های اقتصادی وجود دارد. این 
ابزارها مانند کارت ســوخت می تواند در زمان خودش مفید باشد؛ 
حذف این ابزارها کار ســاده ای نیســت زیرا اگر در روند کار دچار 
تنش شویم یا مشکلی پیدا کنیم که این کارت ها می توانست به ما 

کمک کند، افسوس زیاد خواهیم خورد.
رئیــس هیئت مدیره کانون انجمن هــای صنفی جایگاه داران 
اختصاصــی با تأکید بر اینکه باید تفاوتی میان کارت ســوخت و 
ســامانه هوشمند قائل شــویم، گفت: همانطور که وزیر نفت هم 
اشاره کرده است، در هیچ کجای دنیا چنین کنترلی برای نظارت 
بر مصرف ســوخت نداشته اند اما با توجه به هزینه های زیادی که 
برای نصب و ســرمایه گذاری آن انجام شــده است، می توان از آن 
استفاده های بهینه دیگری برد.ناصر رئیس فر در مورد کارکردهای 
سامانه هوشمند بیان داشت: به عنوان مثال می توان سامانه هوشمند 
را به شبکه بانک متصل کرد و از آن برای تجارت الکترونیک و پول 
الکترونیک بهره مند شد، یعنی یک کیف الکترونیکی ایجاد کرد تا 

همه پرداخت ها را بتوان از طریق سامانه هوشمند انجام داد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت:

کارت سوخت، قاچاق را 
کاهش داده بود

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی گفت: 
اگر از تولیدات ساخت داخل حمایت شود این توانایی وجود دارد 

که بتوانیم هم ردیف کشورهای اروپایی محصول تولید کنیم. 
علی اکبــر ایلخانی در گفتگو با تراز درباره دالیل افزایش واردات به 
کشور ضمن انتقاد از دروازه های باز دولت در راستای واردات گفت: امروز 
نه تنها دولت دروازه ها را باز گذاشته بلکه تولیدکنندگان با نوسانات هر 
از چند گاه نرخ ارز نیز مواجه هستند. در این وضعیت و با ورود کاالهای 
ارزان قیمت چینی به کشور، تولیدکنندگان ایرانی امید و انگیزه ای برای 
تولید ندارند. در این شرایط طبیعی است که با توجه به نرخ سودهای 
بانکی باال در کشــور و دامپینگ و تولیــد ارزان قیمت کاالهای چینی 

محصوالت ایرانی توان رقابت با کاالهای چینی را ندارند.
ایلخانی گفت: در این شــرایط تولید کننده ما نیز ورشکست شده 
و کارگاه خود را تعطیل می کند یعنی نه تنها اشــتغال جدیدی ایجاد 

نمی شود بلکه شغل های موجود نیز از بین می روند.
وی اظهار داشــت: ما باید به این باور برســیم که اگر از تولیدات 
ساخت داخل حمایت شود این توانایی وجود دارد که بتوانیم هم ردیف 
کشورهای اروپایی محصول تولید کنیم. امروز توان تولید هر کاالیی که 

بگویید در داخل کشور وجود دارد.
این فعال اقتصادی در ادامه ضمن انتقاد از ورود یکباره برخی کاالهای 
وارداتی به بازار گفت: متاسفانه شاهدیم قبل از عرضه یک کاالی ایرانی 
در بازار مشابه همان کاال از چین وارد کشور شده و تولید کننده داخلی 
یا ورشکست شده و یا سکته می کند. چرا که ما در حال حاضر به خاطر 
ارز گران، نرخ سود باال و عدم حمایت های دولت از تولید، توان رقابت 

با کاالهای چینی را نداریم.
ایلخانــی در خاتمه با اشــاره به افزایش مصرف گرایی در کشــور 
خاطرنشان کرد: وقتی واردات کاالی مشابه خارجی از سوی رهبر انقالب 
حرام اعالم می شود نباید اجازه داد این کاالها وارد کشور شوند. وقتی 
جلوی واردات گرفته شــود تولید کننده ما دلگرم شده و تولید افزایش 

یافته و اشتغال ایجاد می شود.

اقتصادی  کارشناس  یک 
تأکید کرد: مشکل ما با برخی 
است  این  داخل  در  لیبرال ها 
که همه چیــز را می خواهند 

واگذار کنند.
برنامــه  در  پنجشنبه شــب 
تلویزیونی مناظره دو کارشــناس 
موافق و منتقــد دولت به گفتگو 

پرداختند.
سید یاسر جبرائیلی به عنوان 
منتقد عملکرد دولت اظهار داشت: 
به یاد می آورم زمانی آقای روحانی 
می گفت برجام را اجرا می کنیم تا 
مردم مشکل آب خوردن نداشته 
باشــند، ما آن موقع گشــتیم تا 
ببینیم کدام قشــر جامعه مشکل 
آب خوردن دارد، سپس دریافتیم 
در بخــش خاصــی از تهران آب 
معدنی های شصت هزار تومانی به 
فروش می رود که احتماال نگرانی 
آقــای روحانی برای این قشــر از 

جامعه بوده است.
این اقتصاددان افزود: روحانی 

سید یاسر جبرائیلی در برنامه »مناظره«:

لیبرال ها می خواهند همه چیز را به خارجی ها واگذار کنند
گفتــه بود اجرایی شــدن برجام 
مشکل مردم را برای پرواز مستقیم 
به کشورهای خاص حل می کند، 
مگــر چند درصد از مــردم ایران 
عازم کشــور آمریکا هســتند که 
نیازمند پرواز مســتقیم باشــند، 
دولت فعلی می گوید ساخت مسکن 
مزخرف اســت و سرمایه را صرف 
خریــد هواپیما می کنــد این هم 
بــه نوعی دخالــت در امور بخش 
خصوصی است. سفرهای خارجی 
خاص را بــرای برخی افراد خاص 

می خواهید؟
اقتصاددان  پازوکــی،  مهدی 
حامی دولت پاسخ داد: بهتر است 
بدانیــد ســاالنه بیــن 4 و نیم تا 
5 میلیــارد دالر پــول هواپیما به 
شرکت های هواپیمایی قطر، امارات 
و ترکیش پرداخت می شود که با 
این مبلغ می شــود چه کارها که 
نکرد، این حق مردم است که سوار 
هواپیماهای نو شوند، قرار بر این 
بود ایران هاب منطقه شود اما افکار 

بســته بعضی ها مانع از این اتفاق 
شد، این حق مردم نیست که سهم 
سرمایه گذاری خارجی ها درکشور 
به منفی 3/ 3 دهم درصد برسد، ما 

نیازمند عقب گرد نیستیم.
در ادامه جبرائیلی گفت: آیا هنر 
این است که کارخانه ها را تعطیل 
کنید تا با واردات کاالهای مشابه و 
تبدیل آن به مواد مصرفی تان را به 
GDP تبدیل کنید؟ دولت یازدهم 

در نهایــت ادب، به کشــور قطر 
اعتماد کرد و اطالعات میدان فاز 

14 پارس جنوبی را در اختیار این 
کشور قرار داد و قطری ها رفتند که 
رفتند، این هم نتیجه اعتماد شما.

افــزود: اگر  اقتصــاددان  این 
حمایت از تولیــد داخل تندروی 
باشــد، ما تندرو هســتیم اما این 
شما هســتید که از ترس مهاجم 
به مهاجم پناه آوردید و بسیاری از 
پروژهای عمرانی و تولید کشور را 
به خارجی ها سپردید، اینکه تولید 
نفت افزایش یافته خوب است اما 
به دســت خارجی ها یا داخلی ها؟ 

اصل ۴۴  کمیسیون  رئیس 
مجلس گفت: بخشی از رکودی 
که در سال 9۳ تا 9۵ داشتیم 
به دلیل سیاست های انقباضی 

دولت بود.
حمیدرضا فوالدگر با بیان این 
اقتصادی  برنامه هــای  مبنای  که 
دولت رســیدن به یک نوع ثبات 
اقتصــادی بــرای جلوگیــری از 

نوسانات و تحوالت پی در پی درباره 
تصمیم گیرهای اقتصادی به ویژه در 
متغیرهای اقتصاد کالن، بحث مهار 
تورم و خروج از رکود بوده اســت 
گفت: سیاست هایی که برای مهار 
تورم در پیش گرفتند چون بخش 
زیادی از آن متکی بر نوعی سیاست 
انقباضی و به منظور کنترل حجم 
پایه پولی و یا تسهیالت بانکی بود، 

نتوانست رکود را کاهش دهد.
حمیدرضــا فوالدگر افزود: در 
مجموع این روش ها، منجر به مهار 
تورم به صورت نســبی شد اما به 
رکود نیز تا حدی دامن زد و عمال 
در ســال 93، 94 و تا حدی 95 
تشــدید رکود را داشتیم، اگرچه 
رکودی که از ســال 90 و 91 آغاز 
شد، به دلیل بحث تحریم و تشدید 

آن و یکسری مسائل مدیریتی بود، 
اما بخشی از رکودی که در سال 93 
تا 95 داشتیم به دلیل سیاست های 
انقباضی و نوعی سیاست کنترلی 

بود که دولت در پیش گرفت.
وی ادامــه داد: البتــه دولت 
از ســال 92، 93 اعــالم کرد که 
برنامه های خــروج از رکود را در 
پیش رو داریــم و الیحه خروج از 

رکود هم را ارائه کردند که با طرح 
حمایت از تولید ملی نهایتا تبدیل 
به قانون رفع موانع از تولید شد و 
آئین نامه اجرایی آن نیز تنظیم شد .
فوالدگر  تســنیم،  گزارش  به 
بیان کرد: ما از نیمه دوم سال 94 
و سال 95 در انتظار اجرای قانون 
رفع موانع از تولید ملی بودیم که 
آثــار آن تا حدی در اقتصاد ظاهر 

شود. برخی از مفاد آن اجرا شد و 
بعضی از مفاد آن هنوز اجرا نشده 
است. ما در دوره جدید کمیسیون 
حمایــت از تولید ملی و همچنین 
کمیسیون صنایع یک کار نظارتی 
به ویژه پس از نامگذاری سال 96 
با نام اقتصاد مقاومتی، اشــتغال و 
تولید از سوی مقام معظم رهبری 

آغاز کردیم.   

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس:

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های انقباضی به رکود دامن زد

رئیس  اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی:

می توانیم هم ردیف کشورهای اروپایی 
محصول تولید کنیم

و  می آیند  خارجی  شــرکت های 
بازار داخلی را از ایرانی ها می گیرند 
این مسبب بیکاری خواهد شد آیا 
واگذاری بازار داخل به خارجی ها 

درست است؟ 
وی تأکیــد کــرد: معتقــدم 
آقای روحانــی از وضعیت اقتصاد 
کشور بی خبر است و مطمئنم که 
نمی دانست صفدر حسینی 400 
تــا 500 میلیون تومــان حقوق 

می گیرد.
جبرائیلی تصریح کرد: معتقدم 
دولت روحانی دولت برجام بود چرا 
که وی کشور را معطل برجام کرد 
و اکنون باید دولت پسابرجام شکل 
بگیرد.وی در پاســخ به انتقادات 
پازوکــی از دولت احمــدی نژاد 
گفت: من درباره آن دوره ســخن 
نمی گویم اگر می خواهید من بروم 
و فــردی از طــرف آن دولت در 

مناظره شرکت کند.
در ادامه مناظره پازوکی افزود: 
برداشت ما از اقتصاد مقاومتی یعنی 

حمایت دولت از تولید و در این باره 
دولت اقداماتی کرده است.

اما جبرائیلی گفت: مشکل ما با 
برخی لیبرال ها در داخل این است 
که همه چیز را می خواهند واگذار 
کنند، مثــال تالش می کنند نفت 
ما را دیگران تولید کنند از سویی 
دیگر همچنان چشمشان به واردات 
است به گونه ای که آنقدر جنس از 
کشور ها مثال چین وارد می کنند 
که ارج و دیگر کارخانه های معروف 

ورشکسته می شوند.
وی تاکید کرد: مشکل آنجاست 
که برخی هیچ نگاهی به ظرفیت 
داخلی ندارند مثال ســه میلیون 
دالر مربا وارد کشــور می کنند از 
آلمــان گنــدم و از تایلند برنج و 
توجهی به تولید کننده و کشاورز 

در داخل ندارند.
این اقتصاددان گفت: ما برای 
رفع مشــکالت کشــور معتقدیم 
دولتی باید شکل بگیرد که عملکرد 

و اقتصادش شفاف باشد.


