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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/588/00سکه تمام طرح جدید
1/548/000سکه تمام طرح قدیم

776/000نیم سکه
491/000ربع سکه

338/000گرمی
150/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/493دالر
5/911یورو
6/892پوند

1/312لیر ترکیه
1/357درهم امارات

* بر اساس بخشنامه گمرک؛ اخذ مفاصا حساب مالیاتی از کارت های بازرگانی 
یکبارمصرف اجباری شــد. به گزارش تسنیم، دفتر واردات گمرک ایران در 
بخشنامه ای خطاب به گمرکات اجرایی تاکید کرد، بدون در نظر گرفتن اعالم 
نظر خوش حســابی قبل از ترخیص کاال عالوه  بر اخذ مالیات علی الحساب 
نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای اقدام کنند.
* بررسی ها حاکی از این است که در حالی سال ۹۷ را آغاز خواهیم 
کرد که بــا کاهش قابل توجه میزان بارش ها و حجم ذخایر آب های 
ذخیره شده در سدهای کشور نسبت به سال های قبل مواجه ایم. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در حالی که میزان 
بارش های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 
40 درصدی و نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت )آمار 
4۹ ساله( کاهشــی 44 درصدی دارد، کاهش بارش ها به افت حجم 
ورودی آب به ســدهای کشور و در نتیجه کاهش حجم آب ذخیره 
شده در پشت سدها منجر شده است. در مجموع حجم مخازن 1۷۷ 
سد مهم کشور، در حال حاضر 44 درصد آب ذخیره شده است، در 

حالی که در زمان مشابه سال قبل، این رقم 52 درصد بود.
* بانک صادرات ایران به دلیل تخصیص هزینه چاپ سررسید و تقویم سال 
97 به آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب کشور، در سال 97 سررسید و تقویم 
اختصاصی نخواهد داشت. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، هزینه 
تبلیغاتی چاپ سررسید و تقویم سال 97 این بانک در راستای اقدامات انسان 
دوستانه و کمک به هموطنان آسیب دیده زلزله غرب کشور در آبان ماه سال 
جاری، به این امر اختصاص یافت و از این رو تقویم و سررســید ویژه بانک 

صادرات ایران برای سال 97 چاپ نمی شود.
* شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی بــورس اوراق بهادار تهران 
)تدپیکس( در پایان معامالت دیروز با کاهش 130 واحدی روی رقم 
۹6 هزار و 860 واحد ایستاد. به گزارش فارس، دیروز بازار سهام در 
حالی شاهد معامالتی کم حجم و توأم با سردرگمی و ابهام بود که زیر 
سایه مؤلفه های تأثیرگذار سیاست خارجی کشور به آخرین خبرهای 
بازار ارز در چهارراه استانبول تهران خیره شده بود.بازاری که تکلیف 
آن با توجه به اتفاقاتی که در پهنه اقتصاد ایران به ویژه در بازارهای 
موازی با بورس تهران در حال رخ دادن است، هنوز مشخص نیست. 
بی تردید ســرمایه گذار در بازار سرمایه متشکل و تحت نظارت که 
مالیات آن به طور شفاف پرداخت می شود و از سوی دیگر متناظر با 
تصمیم های اقتصادی کالن دولتمردان است، نه تنها برای حکومت 

بلکه برای قوام دولت ها نیز مؤثر خواهد بود.
* بــا عملیاتی شــدن واگذاری همه ســهام بانک ملی ایران در »شــرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی«، مرحله خروج از بنگاه داری این بانک نهایی 
می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک 70.68 درصد 
»وبانک« را در اختیار دارد که سهام آن را روز 27 اسفند ماه از طریق بورس 
به فروش خواهد گذاشت.شــرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان 
یک هلدینگ چند رشــته ای و فعال در بازار سرمایه است که در حوزه های 
متعدد از جمله صنعت سیمان، پتروشیمی، صنایع غذایی، شوینده، محصوالت 
معدنی و... فعالیت می کند. با واگذاری این سهام، سیاست خروج از بنگاه داری 
بانک ملی ایران نهایی شده و بانک ملی ایران در اجرای بند 16 و 17 قانون 

رفع موانع تولید پیشرو خواهد بود.

در حالی که مقامات ارشــد فرانســه با 
خط و نشان کشیدن برای ایران به دنبال تحمیل 
برجام های 2 و 3 و محدودیت های بیشتر علیه 
ایران هستند، مدیرعامل توتال اعالم کرد که 
قراردادهای این شــرکت در خاورمیانه سود 

زیادی برای این شرکت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، 
در حالــی که شــرکت های رقیب توتال ســرگرم 
اکتشــافات و حفر چاه های نفتی شــیل در آمریکا 
هســتند، این شرکت فرانسوی از منطقه خاورمیانه 

سود سرشاری می برد.
شرکت بزرگ فرانسوی توتال به عنوان نخستین 
شرکت غربی، پس از برجام قراردادی را با ایران امضا 
کرد و در ادامــه پروژه هایی را در ابوظبی و قطر بر 
عهده گرفت که به گفته پویانه رئیس شرکت توتال،  
درآمد 450 میلیون دالری از لیبی گل سرسبد این 

قراردادها بوده است.
پویانــه، مدیرعامــل توتال در یــک مصاحبه 
تلویزیونــی در بلومبرگ اعالم کرده اســت که ما 
حاضر هستیم تمام مخاطرات را به جان بخریم، در 
این مسیر توتال در منطقه ای که سود زیادی برای 

این شرکت دارد فعالیت می کند.

با وجود اقدامات خصمانه دولت فرانسه علیه ایران مطرح شد

بلومبرگ: توتال سود سرشاری از ایران
 به جیب می زند

بر اســاس این گزارش، توتال فرانسه در منطقه 
خاورمیانه و آفریقا کار می کند که هزینه تمام شده 
برای هر بشــکه نفت پایین اســت و در منطقه ای 
ســرمایه های خود را متمرکز کرده است که دیگر 
شــرکت های غربی سالهاست از آن بیرون آمده اند. 
اما فعالیت توتال در این منطقه بیشتر به یک قمار 

شباهت دارد.
در لیبی شرکت توتال در حال خرید منطقه ای 

اســت که گاه و بیگاه تحت حمله قــرار می گیرد. 
قراردادی که توتال در ایران بسته تا حدودی درگیر 
تحریم های آمریکاست. اگرچه گفته می شود تحریم ها 
برداشته شده، اما هر از گاهی اظهارات جدید ترامپ 
پیام خطر می دهد. همچنین توتال یک گام خطرناک 
دیگری را در قطر برداشته که این کشور محل مناقشه 
و مشــاجرات دیپلماتیک با کشورهای عربی نظیر 

امارات متحده عربی است.

مدیرعامــل این شــرکت نفتی فرانســوی در 
شــرایطی به سود سرشاری که از خاورمیانه و ایران 
به دســت می آورد اشاره کرده که مقامات فرانسه از 
جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور، 
با سوءاستفاده از ضعف دستگاه دیپلماسی دولت، از 
موضع باال با ایــران برخورد می کنند. این اظهارات 
توهین آمیــز به تازگی افزایش یافته و به موضوعات 
امنیتی همچون درخواست مذاکره بر مسائل موشکی 

و منطقه ای کشورمان هم سرایت نموده است.
البته برخی تحلیل ها می گوید فرانســوی ها در 
بهره برداری از فرصت هــای اقتصادی ایران همواره 
پیشتاز کشورهای اروپایی بوده اند و گستاخی های 
اخیرشــان هم برای باز کردن مســیر بهره برداری 
بیشتر از منافع اقتصادی ایران است. چنانچه چند ماه 
پیش، رئیس جمهور آمریکا که خود نقش اصلی را در 
ممانعت از بهره مندی ایران از منافع برجام بر عهده 
گرفته، به همتایان فرانسوی و انگلیسی خود گفته 
بود، به گرفتــن پول های کالن از ایران ادامه دهند 
و لــذت ببرند!در این وضعیت عاقالنه بود که دولت 
در برخورد با شرکتهای فرانسوی دقت و حساسیت 
بیشتری به کار می بست و اجازه چنین توهین هایی 

را به فرانسوی ها نمی داد.

پس از آنکه ســخنگوی دولــت با حمله به 
منتقدان مدعی شــده نقد آمــار مرکز آمار، 
تشــکیک در آمار نظام است، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس از حجم باالی مراجعات مردم 

برای  اشتغال خبر داد.
سخنگوی دولت دو روز پیش در نشست خبری با 
خبرنگاران، به سیاق مقامات ارشد دولت، بار دیگر به 
منتقدان حمله ور شده و ادعا کرد، مخالفت با آمارهای 

دولتی ، تشکیک در آمار نظام است!
محمدباقر نوبخت با  اشاره به اقدامات دولت در سال 
جاری برای اشــتغال زایی، مدعی شد در پاییز سال 96 

حدود 950 هزار نفر وارد بازار کار شده اند.
بر خالف آنکــه دولت تالش می کند منتقدان آمار 
خود را به یکی دو رسانه محدود کند و به آنها برچسب 
ضدیت با نظــام بزند، اما چنانچــه در گزارش دیروز 
کیهان مطرح شد، بسیاری از کارشناسان و رسانه های 
حامی دولت نیز درباره صحت آمار دولت و کیفیت آنها 

تشکیک نموده اند.
در همین رابطه، روز گذشــته عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس درخصوص میزان  اشتغال و بیکاری 
در کشور به رادیو گفت: اکنون منظور از آمار بیکاری، 
بیکاری مطلق است یعنی افرادی که هیچ شغلی ندارند 

در صورتی که بسیاری از افراد هستند که در واقع بیکار 
هستند اما بیکار مطلق نیستند.

عباس گودرزی افزود: اکنون آمار رســمی بیکاری 
10 درصد اعالم می شود اما این رقم، میانگین است و 
در برخی از نقاط کشــور وضعیت به مراتب بدتر از این 

عدد است.
وی گفت: برای آمار بیکاری و  اشتغال الزم نیست به 
آمار و ارقام تکیه کرد و از حجم مراجعات مردم به دفتر 
نمایندگان حوزه های انتخابیه و سایر مسئوالن می توان 

به حجم معضل بیکاری در کشور پی برد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

امسال مسئله اساسی کشور از سوی مقام معظم رهبری 
رونق تولید و ایجاد  اشتغال بود گفت: توصیه رهبری به 
دولتمردان این بود که در راه حل معضل بیکاری شب 
و روز کار کننــد و این معنایش کار جهادی و از ســر 
تکلیف اســت و نه به جهت رفع مسئولیت که در این 

مورد متأسفانه مسئوالن نمره قابل قبولی نمی گیرند.
گودرزی با ابراز اینکه شیوه صحیح گزارش دهی در 
رابطه با  اشتغال این است که مسئوالن بیایند گزارش 
دهند در این سالی که به نام  اشتغال است چند کارخانه 
نیمه تعطیل و تعطیل را بازگشایی کردند یا برای حل 

مشکالت آن برنامه داشتند.

واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اظهارات نوبخت:

حجم مراجعات مردم نشان دهنده آمار بیکاری است نه اعداد و ارقام

رئیس سندیکای تولیدکنندگان گفت: تولید کاغذ تحریر 
حــدود ۷0 درصد و کاغذ روزنامه حدود 100 درصد کاهش 

یافته است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
تولید کاغذ در کشــور اظهار کرد: رقم اعالم شده مبنی بر کاهش 
49 درصدی ظرفیت کاغذ واقعی نیســت و بایــد بدانیم که این 
کاهش ظرفیت بیش از رقم اعالم شده است. در حال حاضر حدود 
70 درصد کاهش ظرفیت تولید در بخش کاغذ تحریر داریم و در 
بخش کاغذ روزنامه نیز تقریبا با کاهش ظرفیت 100 درصدی تولید 
مواجه شده ایم و هیچگونه تولید کاغذ روزنامه ای صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: در ســال جاری قیمــت کاغذ نیز به دلیل موارد 
عنوان شده به شدت گران شده و کاغذ تحریر از هر بند 60 تا 70 
هزار تومان به حدود 110 هزار تومان رسیده و کاغذ روزنامه نیز از 

2100 به حدود 3500 تومان افزایش یافته است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان افزود: زمانی که شرایط توسط 
مســئوالن به گونه ای فراهم شده که در بازار رقابتی فضا به سود 
واردکنندگان اســت بنابراین بخش تولید کشور با چالش مواجه 

خواهد شد.
روغنی گلپایگانی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه واردات کاغذ 
صفر است، به واردکنندگان ارز مبادله ای اختصاص می یابد و آنها 
معاف از پرداخت 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده هســتند. این 
درحالی است که هیچ یک از تسهیالت مورد اشاره برای واردکنندگان 

در بخش تولید وجود ندارد و دست و پای آنها بسته است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این 
که شرایط برابری به منظور فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان 
در حوزه کاغذ وجود ندارد، گفت: حتی دستگاه های دولتی به برخی 
دالیل که قابل تامل است حاضرند کاغذ وارداتی با قیمت باالتر که 
حدود 40 درصد است خریداری کنند. با چوب بی کیفیتی بر سر 
کاالی داخلی می زنند و این درحالی است که مقوله کیفیت کاغذ 

شاخص های قابل بررسی خود را دارند.
روغنی گلپایگانــی ادامه داد: شــاید در تولید کاغذ  مربوط به 
کتاب های عتیقه عقب و نیازمند واردات در این حوزه باشــیم، اما 
درخصوص سایر کتاب ها ازجمله رمان قابلیت تولید داخلی وجود 
دارد و به هیچ وجه نیاز به واردات نیســت. در شــرایطی که هیچ 
حمایتی از تولید کاغذ در داخل کشور نمی شود؛ بنابراین باید منتظر 
روزهای بد و بدتر در ســال آینده باشیم. ما حتی در زمینه کاغذ 
بسته بندی نیز بیش از ظرفیت، توان تولید داریم اما هیچ حمایتی 

از این بخش نمی شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان:

دستگاه های دولتی حاضرند کاغذ وارداتی را 
40 درصد گران تر از تولید داخلی بخرند!

بررسی آمار معامالت مسکن در 22 منطقه 
تهران نشــان می دهد، رونقی که سامانه ثبت 
اطالعات امالک تهران در ســال ۹5 ثبت کرده، 

ناشی از تقاضای واقعی مسکن نیست.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، در ماه های اخیر در 
کنار التهابات بازار ارز و تعدیل نرخ سود بانکی و با توجه 
به رکود چند ساله معامالت مسکن، خبر افزایش حجم 
معامالت و رشــد بهای مسکن خبری قابل پذیرش و 

پیش بینی برای اغلب مردم بود.
در واقع عنوان می  شود تقاضا به بخش مسکن وارد 
شــده و در حال تغییر شرایط مسکن از رکود به رونق 
است. بانک مرکزی هم در گزارش خود تغییرات قیمت 
مسکن و معامالت را با استفاده از آمار سامانه معامالت 
امــالک )متعلق به وزارت راه و شهرســازی( تدوین و 

منتشر می کرد.

طبق این گزارش ها قیمت مسکن حدود 17 درصد 
در یک سال منتهی به بهمن ماه افزایش یافته و حجم 
معامالت در دی ماه به سطح 19 هزار واحد و در بهمن 

ماه به 17 هزار و 700 واحد رسیده بود.
اما بررســی ارقام و نمودارهای ســامانه اطالعات 
بازار ایران که اطالعات آن از ســامانه معامالت امالک 
اخذ و توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی درج می شــود، بیانگر عدم توزیع منطقی 
تقاضای مســکن در مناطــق و ناحیه های مختلف در 

سطح شهر تهران است.
در گــزارش بانک مرکزی که بر اســاس اطالعات 
همین سامانه تهیه شده، عنوان شده است که »توزیع 
تعداد معامالت انجام شــده بر حسب مناطق مختلف 
شــهر تهران در بهمن ماه ســال 1396 حاکی از آن 
اســت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 

5 با ســهم 13 درصدی از کل معامالت، بیشــترین 
 تعــداد قراردادهای مبایعه نامــه را به خود اختصاص

 داده اســت. همچنیــن مناطق 4 و 2 بــه ترتیب با 
سهم های 11/1 و 9/6 درصدی در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. در مجموع 73/3 درصد از کل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه 5 ، 2 ، 

8 ، 14 ، 1 ، 10 ، 3 ، 7 و 11 بوده است.«
بر اســاس این گزارش، بررســی همین ارقام در 
ســامانه اطالعات بــازار امالک ایران نشــان می دهد 
در همیــن مناطق مورد بررســی هــم، بخش عمده 
معامــالت انجام شــده فقط در یــک ناحیه صورت 
 گرفته و حجم تقاضا در دیگر ناحیه ها بســیار محدود

 بوده است.
به عنوان مثال در منطقــه یک حدود 70 درصد 
معامالت در منطقه امام زاده قاســم گالب دره انجام 

شــده است. همچنین در منطقه 2 آلستوم، منطقه 3 
احتشامیه دروس، در منطقه 4 ازگل و اراج و در منطقه 
5 آپادانا، منطقه 6 آرژانتین- ســاعی، منطقه 7 ارامنه 
جنوبی، منطقه 8 تهرانپارس، منطقه 9 اســتاد معین 
شرقی، منطقه 10 بریانک، منطقه 11 آگاهی شاپور، 
منطقه 12 آبشار درمار، منطقه 13 امامت، منطقه 14 
آهنگ، منطقه 15 ابوذر، منطقه 16 باغ آذری، منطقه 
18 بهداشت، منطقه 19 اسفندیاری، منطقه 21 باشگاه 
نفت و منطقه 22 آزادشــهر و پیکان شــهر بیشترین 

معامالت را در مناطق خود داشته ا ند.
به گزارش فارس، این نوع پراکندگی معامالت در 
سطح شهر تهران بوی فعالیت دالالنه در بازار را نشان 
می دهد به گونه ای که با فعال کردن یک ناحیه در هر 
منطقه و افزایش قیمت امالک، مناطق دیگر را هم با 

رونق کاذب مواجه کند.

علی رغم رکود معامالت در 22 منطقه تهران صورت گرفت

رونق سؤال برانگیز معامالت مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در ارزیابی میدانی و پرسش و پاسخ ها مشخص شد که 

قاچاق چوب افزایش یافته است. 
علی محمد شاعری در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در کشور 
ما به دلیل شــرایط آب و هوایی و تخریب های صورت گرفته سرانه 
جنگل نســبت به سرانه جهانی پایین اســت و ما یک چهارم سرانه 

جهانی جنگل داریم.
وی افزود: در شش دهه اخیر میزان جنگل ها شش میلیون هکتار 
کاهش یافته است، 80 تا 90 درصد تخریب جنگل ها به وسیله انسان 
صورت گرفته، 15 درصد طبیعی و بخشی هم به دلیل تغییر اقلیم 

است اما تغییر اقلیم نیز ناشی از جنگل زدایی است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: افزایش تخریب 
کیفی ناشی از بهره برداری های بی رویه، آتش سوزی و سوء مدیریت 
است. در سال اخیر میزان خسارت سیل، پنج برابر شده است. ساالنه 
40 هزار میلیارد تومان برآورد رسمی میزان خسارت سیل است که 

علت اصلی آن هم از بین رفتن پوشش جنگل می باشد.
به گفته شاعری، روند مدیریت جنگل در مجموع مثبت بوده است 
ولی بازهم ضعف هایی دیده می شود. قوت مدیریت جنگل طرح تنفس 
جنگل بود که با کمک دولت این طرح به تصویب رسید. این تصمیم 
هم تحت حمایت های رهبری بود که فرمودند جنگل را حفظ کنید. 
از ابتدای سال 96 در چارچوب ماده 38 برنامه ششم به دولت حکم 

شد که درخت های سرپا به هیچ وجه قطع نشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، وی در ادامه درباره قاچاق چوب 
نیز گفت: در ارزیابی میدانی و پرســش و پاسخ ها مشخص شد که 
قاچاق چوب افزایش یافته و این بخاطر تقاضای بیشتر چوب است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: کشفیات قاچاق 
با آمار ها متفاوت است. 70 تا 80 هزار متر مکعب در سال آمار قاچاق 
چوب در کشور است که یکی از دالیل این قاچاق نبودن نیروی کافی 
در حفاظت از جنگل هاست. علت آتش سوزی ها نیز ضعف در نظارت 
است. به طور مثال، وقتی سازمان هواشناسی پیش بینی افزایش دما 
را می دهد باید نیروهای بیشتری برای جلوگیری از آتش سوزی در 

جنگل ها بسیج شوند.
افزایش قاچاق چوب در کمین جنگل های ایران

با توجه بــه آمار و اطالعات موجــود، میانگین مصرف چوب و 
فرآورده هــای آن حدود دو میلیون مترمکعب اســت که با توجه به 
توقف بهره برداری از جنگل ها در قالب طرح تنفس جنگل ها، احتمال 

افزایش قاچاق چوب در سالیان آینده وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، برهمین اساس جاللی، رئیس سابق 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اردیبهشت سال95 
پیش بینی کرده که در افق 1404 مصرف ســاالنه چوب کشــور به 
دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد. حال این ســؤال به ذهن متبادر 
می شود که چگونه می توان با وجود توقف برداشت چوب از جنگل های 
کشــور، نیاز روزافزون مصرف چوب در کشــور را پاسخ داد؟ با این 
وجود، روش های مطرح شده پاسخگوی تامین نیاز صنایع داخلی به 
چوب نیســت و این امر راه را برای گسترش تخلفات در این زمینه 

مهیا می کند.
گفتنی است، رهبر معظم انقالب چندی پیش نسبت به وضعیت 
محیط زیست ابراز نگرانی کرده و گفته بودند: »من می دانم و مطمئنم 
که یک عده ای نشسته اند و کمین گرفته اند ببینند چطور می توانند 
این طعمه را بربایند. جنگل های اطراف شهر هست، زمین های جنگلی 
و مناطق جنگلی هســت - که خب، اینها با زحمت زیاد و در طول 

سالیان زیاد به وجود آمده - نگاهشان به اینهاست.«

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

قاچاق چوب از جنگل ها افزایش 
یافته است

رئیس  بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: دولت به سبب 
قــادر نبودن در تأمین منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم در 

سال زراعی جدید را افزایش نخواهد داد.
علیقلی ایمانی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از 
تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: شــنیده های اخیر 
حاکی از آن اســت که دولت به سبب قادر نبودن در تأمین منابع مالی، 

نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش نخواهد داد.
وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، همه 
ساله نرخ خرید محصوالت برحسب هزینه های کارشناسی تولید و تورم 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی باید افزایش یابد، در غیر این صورت باید 

سیکل خرید تغییر کند.
ایمانــی ادامه داد: برخی افراد با البی گری و اظهاراتی مبنی بر پایین 
بودن قیمت جهانی گندم نسبت به گندم داخلی در نظر دارند که سیاست 
خودکفایی گندم را زیر سؤال ببرند در حالی که بی توجهی به این محصول 

استراتژیک مشکالت متعددی در بر خواهد داشت.
وی با  اشــاره به اینکه سرنوشت 4/5 میلیون بهره بردار در این بخش 
به درآمد اندک کشاورزی گره خورده است، بیان کرد: البته اعتقاد بنده 
بر آن اســت که تولید داخل مورد بی مهری قرار گرفته است که این امر 
می توانــد تبعات منفی نظیر افزایش بیکاری و مهاجرت روســتاییان به 
حاشیه شهرها را در برداشته باشد.رئیس  بنیاد توانمندسازی گندمکاران، 
ادامه داد: با توجه به شــرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی امیدی به 
کشت محصول جایگزین گندم نیست، از این رو تصمیم اخیر دولت مبنی 

بر افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم جای تعجب و سؤال است.
به گفته وی، با وجود افزایش هزینه های تولید، فروش گندم به نرخ 

سابق برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
ایمانی با  اشاره به اینکه آینده روشنی پیش روی سرنوشت خودکفایی 
گندم نیست، بیان کرد: افزایش هزینه های تولید و ثبات نرخ خرید، تضعیف 
بنیه مالی کشــاورز را در بردارد که کشاورز برای جبران هزینه های خود 
چــاره ای جز کاهش کیفیت تولید را ندارد کــه در نهایت این امر تأثیر 

مستقیمی بر خودکفایی گندم خواهد گذاشت.
رئیس  بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه به عدم افزایش نرخ 
خرید تضمینی گندم به شدت معترض هستیم، تصریح کرد: آیا حمایت 
از تولید داخل بر پایه اقتصاد مقاومتی با چنین سیاستی قابل اجراست.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: رقم ســبد 
معیشت یک خانوار کارگری بر اساس تحقیقات میدانی، سه میلیون و 

۷00 هزار تومان است.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به رسم هر سال در کمیته دستمزد 
کانــون عالی انجمن های صنفی کارگران، آخرین وضعیت معیشــت خانوارهای 
کارگــری و هزینه های زندگی آنها را رصد و پس از جمع آوری آمار و اطالعات و 
گزارشهای به دست آمده، رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه را استخراج 
کردیم و از ماحصل گزارش ها و تحقیقات میدانی، به رقم سه میلیون و 700 هزار 
تومان رسیدیم.او با بیان اینکه نتایج تحقیقات و گزارش های به دست آمده را به 
شــورای عالی کار ارائه کرده ایم، افزود: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار 
چهار نفره کارگری سه میلیون و 200 هزار تومان بود که البته در شورای عالی 
کار به رقم دو میلیون و 500 هزار تومان رســیده بود در حالی که مالک عمل 
ما ارقام کف بازار و هزینه های ملموس زندگی کارگران اســت و بخشــی از این 
هزینه حداقل کالری مورد نیاز بدن یک خانواده چهار نفره را شامل می شود که 
با محاسبه هزینه های ابتدایی و بدون تفریحات و سفر و خرید اقالم لوکس است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: هزینه هایی که در 
سبد مصرفی خانوارهای کارگری لحاظ کرده ایم با اقالم اساسی معیشت کارگران 
ســر و کار دارد و سفره کارگران را کوچکتر کرده ایم و با چنین شرایطی به رقم 
سه میلیون و 700 هزار تومان به عنوان خط معیشت کارگران رسیدیم. اگر رقم 
دو میلیون و 500 هزار تومانی که سال گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی 
کار توافق شــد در نظر بگیریم باز هم این عدد با پایه 930 هزار تومانی حقوق 
کارگران فاصله زیادی دارد و در توان یک کارگر با عائله چهار نفره اش نیست که 

بتواند با چنین مبلغی زندگی کند.

رئیس  بنیاد توانمندسازی گندمکاران:

برخی افراد با البی گری می خواهند
 سیاست خودکفایی گندم را زیر سؤال ببرند

یک مسئول کارگری:

رقم سبد معیشت خانوار کارگری
 3 میلیون و 700 هزار تومان است

با  واردات  درپی ممنوع شدن ثبت سفارش 
دالر آمریکا، رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم 
کرد: اتخاذ این سیاست با توجه به نوع کاالهای 
وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل 

جدی ایجاد کند. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، از نهم اسفند امسال 
بر اســاس ابالغ بانک مرکزی، ثبت سفارش واردات با 
نوع ارز دالر آمریکا ممنوع و اعالم شد که ثبت سفارش 
واردات بــا نــوع ارز دالر آمریــکا امکان پذیر نخواهد 
بــود. البته بر این نکته نیز تاکید شــد که این ابالغیه 
شــامل درخواســت هایی که قبل از این تاریخ مجوز 
 هشت رقمی ثبت ســفارش خود را دریافت کرده اند،

 نمی شود.
در ارتبــاط با تاثیر این تصمیم بــر واردات و امور 
واردکنندگان، مجتبی خســروتاج گفت: سیاست های 

ارزی کشور و نحوه اســتفاده از آن از اختیارات بانک 
مرکزی محسوب می شود.

وی افزود: عدم اتکا به دالر، ســال های سال است 
که بحث محافل اقتصادی است و در واردات کاالهایی 
که از طریق شبکه بانکی انجام می شود از دالر استفاده 
نمی شــود و در سیستم ثبت ســفارش نیز استفاده از 
دالر برای واردات با نرخ مبادله ای چند سالی است که 

ممنوعیت وجود دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با توجه به 
اینکه در دو ســال اخیر بخشی از کاالهای وارداتی به 
سمت ارز آزاد )ارز صادراتی( رفته و سهم آن در تجارت 
خارجی کشــور افزایش یافته و در حال حاضر حداقل 
50 درصد اســت، با همان هدف خروج از اتکا به دالر 
در مبــادالت تجاری، طبیعی بود که بانک مرکزی به 
دنبال چنین سیاستی در واردات کشور به خصوص در 

شرایط فعلی باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اتخاذ این 
سیاست با توجه به نوع کاالهای وارداتی و کشورهای 
طرف مبادله، نباید مشــکل جــدی ایجاد کند. با این 
وجــود از همکاران خواســته ام در تمــاس با محافل 
تجــاری چنانچه توصیه ای یا نظری باشــد دریافت و 

منعکس کنند.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست  مذکور صرفا در امر 
ثبت سفارش که مربوط به واردات است، انجام می شود 

و ربطی به صادرات ندارد. 
آسیای میانه، چین، ترکیه و روسیه 
خواستار کنار گذاشتن دالر آمریکا

در همین راســتا، کوروش پرویزیان، عضو هیئت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس درخصوص ممنوعیت ثبت سفارش 

با دالر آمریکا، اظهار کرد: به صورت طبیعی در تجارت 
معمــول بین الملل باید هر ارزی قابــل تبدیل به هر 
ارز دیگر و هر تجــارت بین الملل باید با هر نوع ارزی 

امکان پذیر باشد. 
وی افزود: بهترین روش مبادالت تجاری مبادله با 
ارزهای طرف تجاری کشورهاست یعنی اگر ایران و عراق 
با هم معامله می کنند بهتر است معامالت با ریال ایران 
و دینار عراق انجام شود بدون اینکه نگرانی برای تاجر 

در کاهش ارزش ارز محلی صورت گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه بهتر است معامالت تجاری در اروپا با یورو انجام 
شــود، گفت: در آسیا هم برخی کشــورهای آسیای 
میانه، ترکیه، چین و روســیه این تمایل را دارند که با 
ارزهــای دیگری غیر از دالر آمریکا مبادالت تجارت را 

انجام دهند.

یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به طرح 
استرداد اموال نامشروع مسئوالن دولتی که این 
روزها در مجلس مطرح است، گفت: شفافیت مالی 

باید از مسئوالن رده باال شروع شود.
اصغر پورمتین در گفت وگو با خبرگزاری فارس در 
مورد طرح اســترداد اموال نامشروع مسئوالن دولتی 
که این روزهــا در مجلس مطرح شــده، اظهار کرد: 
ما هرگاه صحبت از مســائل پولی و اموال نامشــروع 
می کنیم، ابتدا به دنبال یکســری از وزرای مشــخص 
و افــراد بانکی می رویم و بقیــه را رها می کنیم.  تمام 

افرادی که می خواهند در دولت پست بگیرند، از همان 
ابتــدا باید اطالعات آنها از لحاظ میزان اموال و دارایی 

شناسایی شود.
وی با طرح این ســوال که اگــر افرادی که به هر 
طریقی در بدنه دولت اموال نامشروع به دست آورده اند، 
می توانند آن را فروخته و داشته های خارج از کشور آنها 
هم مشخص نیست، افزود: اگر بخواهیم صرفا یکسری 
کارهای شــعارگونه را انجام بدهیم، نتیجه آن تنها از 
دست رفتن اعتماد عمومی است و اگر مردم اعتمادشان 
را نســبت به دولت و نظام از دست بدهند، هر چقدر 

هم که کار خوب و دقیق انجام شود، فایده ای ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چگونه توانستند 
با ردیابی یکسری اطالعات، یارانه برخی افراد را قطع 
کنند. همیــن اطالعات را می تواننــد در موارد دیگر 
تعمیم دهند، اما اگر شــما از بانــک بخواهید درباره 
فالن فرد اعالم ورشکســتگی کــرده که اموال زیادی 
 در بانــک دارد اطالعــات بگیرید، به شــما اطالعاتی 

نمی دهند.
پورمتین با ذکر مثالی از وضعیت برخی مسئوالن 
که در بدنه دولت پست گرفته اند، گفت: به عنوان مثال 

مردم مدام می گفتند که فالن مسئول تسهیالتی را به 
دســت آورده و باید مشخص شــود این فرد این همه 
اموال را از کجا آورده، اما دیگر کســی از این موضوع 
حرفی نزد یا در مورد آقای وزیر قبلی عنوان می شــد، 
ایشــان عضو هیئت مدیره چندین شرکت بوده است، 

کسی باور نمی کرد.
وی تصریح کرد: مسئوالنی که می خواهند با اموال 
نامشروع دیگران برخورد کنند باید از خودشان شروع 
کنند و اول دســتگاه های تحت امر خودشــان را مورد 

بررسی قرار بدهند.

جزئیات جدید از محموله 126 هزار تنی 
ذرت های آلوده نشــان می دهد، ذرت های 
آلوده به آفالتوکســین توسط 1۷ شرکت 

مختلف وارد کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه خبر 
توقیف و ممانعت از ترخیص 126 هزار تن ذرت 
آلوده انعکاس وسیعی در رسانه ها داشت و اکنون 
جزییاتی از نوع آلودگی و شرکت های واردکننده 

ذرت های آلوده منتشر شده است.
بر اســاس اطالعات واصلــه، ذرت های آلوده 
توسط 17 شــرکت مختلف تا بازه زمانی انتهای 
تابستان ســال جاری وارد منطقه ویژه بندر امام 

خمینی شــده است. بر این اســاس اگر اقدامات 
الزم بــرای ترخیص  کاال تا 4 ماه پس از ورود به 
محوطه گمرکی انجام نشود، بر مبنای قانون، کاال 
متروکه تلقی شده و باید در اختیار سازمان اموال 
تملیکی قرار گیرد، این در حالی است که تاکنون 
این ســازمان برای تعیین تکلیف ذرت های آلوده 

اقدامی انجام نداده است.
شــرکت هایی از قبیــل »ر خ«- »ف« اقدام 
به واردات ذرت های آلوده به قارچ افالتوکســین 
از کشــور برزیل کرده اند. نمی توان گفت که کل 
محموله های 17 شرکت آلوده به قارچ مذکور است 
و بر این اساس کل محموله برخی از این شرکت ها 

آلوده بوده و در مورد چند شرکت نیز تنها بخشی 
از محموله  با آلودگی قارچی مواجه بوده است.

یک مقام مسئول در خوزستان تاکید کرد، با 
توجــه به حجم باالی محصول آلوده و همچنین 
قوانین بین المللی امــکان مرجوع کردن کاال در 
حال حاضر فراهم نیســت و بــرای خارج کردن 
 ذرت هــای آلوده باید تصمیمــات دیگری اتخاذ

 شود.
وی گفت: اگر این کاالی آلوده در زمین دفن 
شود ممکن است مردم محلی در خوشبینانه ترین 
حالت به صورت غیرســازمان دهی شــده از آن 
استفاده کنند و از طرفی با توجه به تخمین حجم 

آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق  
آتش زدن این کاال نیز وجود ندارد.

گفتنی است پیش از این مدیر روابط عمومی 
گمرک اعالم کرده بود: این محموله در انبارهای 
گمــرک امام خمینی دپو شــده و از منطقه آزاد 

تجاری ورود نکرده است.
به گفته ســعید احمدخانــی، طبق مقررات 
صادرات و واردات، گمــرک اختیار صدور مجوز 
بــرای ترخیص کاال را نــدارد و در مورد واردات 
ذرت  و دیگر اقــالم خوراکی، نهادهایی  همچون 
ســازمان استاندارد ، توســعه تجارت  و غیره  باید 

اظهارنظر کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

ممنوعیت ثبت سفارش با دالر مشکل جدی ایجاد نمی کند

یک کارشناس اقتصادی:

شفافیت مالی باید از مسئوالن رده باال شروع شود

جزئیات تازه از واردات ذرت آلوده


