
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

کوتاه اقتصادی

صفحه 4
چهار شنبه           ۲۳  اسفند ۱۳۹۶

۲۵ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۶۷

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/614/000سکه تمام طرح جدید
1/576/000سکه تمام طرح قدیم

786/000نیم سکه
496/000ربع سکه

339/000گرمی
153/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/791دالر
5/743یورو
6/913پوند

1/316لیر ترکیه
1/362درهم امارات

* وزیر اقتصاد درآخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
درسال جاری، گفت: بنده به دولتی نگاه کردن به بورس کاال اعتقادی ندارم 
اما به اینکه کشف قیمت محصوالت باید در بورس کاال انجام شود، اعتقاد 
دارم. به گزارش تسنیم مسعود کرباسیان در پاسخ به انتقاد یکی از حضار 
در مــورد ترکیب هیئت مدیره بــورس کاال عنوان کرد: اگر به دنبال حل 
مشکالت صنایع پایین دست هستید، مطرح کردن این مسائل هیچ مانعی 
را در این حوزه رفع نمی کند؛ بنده درباره تغییرات هیئت مدیره بورس کاال 
وارد نمی شــوم چراکه به ســهامداران این شرکت احترام می گذارم و این 
سهامداران هستند که اعضای هیئت مدیره شرکت ها را تعیین می کنند. وی 
با اشــاره به لزوم برگزاری نشستی دیگر با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات 
ذینفعان، اعالم کرد: در نشست بعدی باید در اولین قدم به سمت محوریت 
قرار دادن بورس کاال حرکت کنیم و دومین قدم نیز به سمت گستردگی 
عرضه انواع کاالها در نقاط مختلف کشور در بورس برویم تا به طور متمرکز 

در بازار کاال عمل کنیم.
* رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران گفت یکی از خودروهای 
داخلی ۸۵ اســتاندارد جدید را پاس کرده است که در روزهای 
آینده نام آن اعالم خواهد شد. به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت 
در مراسم تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل اظهار 
کرد: اجباری شدن ۸۵ استاندارد جدید از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ 
به معنای توقف تولید همه خودروها از آن زمان نیست. بلکه از این 
تاریخ بازرسی ها بر اساس استانداردهای جدید آغاز می شود و طبق 
تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی را برای 
اجرایی شدن استانداردهای جدید در نظر می گیریم تا از یکم دی ماه 
۹۷ که بازرســی ها آغاز می شود، خودروها بتوانند استانداردهای 

مربوطه را پاس کنند.
* قائم مقــام صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی گفت: در ســال 96 تا 
به امروز 1389 میلیارد تومان خســارت در بخش های مختلف کشاورزی 
پرداخت شده و تنها 40 میلیارد تومان از مطالبات مرغداری های خسارت 
دیده از آنفلوانزای پرندگان باقی مانده است. ابراهیم حسن نژاد در گفت وگو 
با فارس، در پاسخ به اینکه در سال 96 چه میزان از خسارت های باغداران، 
زارعان و بخش دامی پرداخت شــده است، گفت: از ابتدای فروردین سال 
96 تا به امروز یعنی 22 اسفندماه یک هزار و 389 میلیارد تومان خسارت 
پرداخت شده که بیشترین خسارت مربوط به بخش باغات بوده است. وی 
در پاسخ به اینکه آیا بدهی از مطالبات مرکبات کاران و چای کاران از سال 
گذشته باقی مانده با رد این موضوع گفت: هیچ باقی مانده بدهکاری از سال 

گذشته به کسی نداریم.
* مدیرعامل بانک پاسارگاد با استقبال از طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن گفت: بانک مرکزی فهرست دقیق دارایی مدیران بانک ها 
را از آنها مطالبه کرده و رصد می کند. مجید قاسمی در گفت وگو با 
تسنیم با تأکید براینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن طرح 
خوبی است، اظهار داشت: بنده از این طرح استقبال کرده و تمام 
اموال و دارایی هایم را برای رسیدگی اعالم می کنم. وی با بیان اینکه 
سایر مسئوالن نیز باید از این طرح استقبال کنند، گفت: این طرح 
واقعاً اقدام خوبی است و اگر بتوان آنرا به درستی ساماندهی کرد 

و به اجرا رساند، اثرات خوبی را به همراه خواهد داشت.

از  اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰  دبیر کمیته 
ثبت ســفارش ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته 
بودن سایت ثبت سفارش و ترخیص تعداد زیادی 

خودرو از گمرک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام پارسایی 
روز دوشــنبه در حاشیه جلســه کمیسیون اصل 90 
گفت: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش 
قیمت خودرو به صورت افسار گسیخته و بدون هیچگونه 
نظارتی، بررسی های کمیسیون اصل نود قانون اساسی 
انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده ای صورت 

گرفته است.
وی تصریح کرد: متاســفانه زمانی که سایت ثبت 
سفارش بسته بود برای حدود 19 هزار خودرو گواهی 
ثبت ســفارش صادر گردیده و چند هزار دســتگاه از 

گمرک ترخیص شده است.
دبیر کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس 
افزود: این نگرانــی وجود دارد که افرادی که خارج از 
زمان قانونی، ثبت ســفارش کرده اند با توجه به نبود 
شفافیت یا امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش 

را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.
پارســایی اضافه کرد: مســئله مهم تر، رای دیوان 
عدالت اداری در زمینــه توقف مصوبه جدید دولت و 
برگشــت به مصوبه قبلی در زمینــه عوارض و تعرفه 
واردات خودرو اســت که در جلســه کمیسیون اصل 
90 مورد بحث قرار گرفت و کامال تفهیم شد که رای 
دستور موقت الزم االجراست؛ رای به معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری و به گمرک نیز ابالغ شد و ما منتظریم 

که هرچه سریع تر این دستور اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه هر هفته یک طرح دوفوریتی 
در صحن علنی مجلس مطرح می شود و طرح دوفوریتی 
ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشت ماه 
ســال آینده در صحن ارائه می شود، گفت: 213 نفر از 
217 نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی طرح را 
امضا کرده اند؛ درخواست دارم موکالن و شهروندان در 
تعطیالت با نمایندگان صحبت و آسیب های ناشی از 
عدم ایمنی تا قیمــت خودرو را با آنها مطرح کنند تا 

هنگام رای دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.
در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز 
با  اشاره به واردات غیرقانونی خودرو در زمان توقف ثبت 
سفارش واردات، گفت: به ما نیز پیشنهاد شده بود که 
با پرداخت 5 تا 20 میلیون تومان بابت هر خودرو ثبت 

سفارش غیرقانونی دریافت کنیم.

فــارس از قــول مهــدی دادفــر گــزارش داد: 
پیشنهاددهندگان افرادی بودند که در وزارت صنعت 
نفوذ داشتند.به گفته دادفر، در مدت 6 ماه حدود 19 
هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی به کشور وارد 
شده که 190 میلیارد تومان بابت این واردات غیرقانونی 

هزینه رانت پرداخت شده است.
وی ادامــه داد: یــک چهارم این تخلف توســط 

نمایندگی ها صورت گرفته است.
کوروش مرشد سلوک رئیس  انجمن واردکنندگان 
خودرو نیز با بیان اینکه پشــت تمام بخشــنامه های 
خلق الســاعه، رانت وجود دارد، گفته اســت: در حال 
حاضر انتقال ارز با مشــکل روبرو اســت و بسیاری از 
برندها نتوانسته اند مســتقیما با شرکت مادر خارجی 

قرارداد ببندند.

دبیر اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰:

19 هزار خودروی خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: دولت آمار تورم 
را زیر ۱۰ درصد اعالم می کند؛ در صورتی که واقعیت اینگونه 

نیست و آمار واقعی چیزی فراتر از این عدد است.
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه 
اکنون شرایط  اشتغال در کشور بحرانی است گفت:  یکی از عواملی که 
باعث ایجاد این شرایط شده است این است که بنا بر دالیلی سیاست 
دولت بر این منوال است که اجازه ایجاد تورم به هر قیمتی را نمی دهد.
وی با بیان اینکه پیاده سازی چنین سیاستی بدون توجه به ایجاد 
عوامل مؤثر دیگر اقتصادی  باعث ایجاد شرایط رکودی می شود، افزود: 
به جهت پیاده سازی  این سیاست بود که در این سال یعنی سال تولید 
و  اشتغال که باید این دو موضوع اساس قرار می گرفت اینگونه نشد و 
با اســاس قرار گرفتن کنترل تورم به هر قیمت عمال شرایط رکودی 

در کشور استمرار پیدا کرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وقتی فضای اقتصادی 
کشــور را به سمت شرایط رکودی سوق می دهیم، بنابراین مجموعه 
اقداماتی از جمله اعطای وام، دادن تسهیالت و سایر اقدامات و مصوباتی 
نیز که مجلس برای رونق تولید در نظر گرفته است نمی تواند آنچنان 
تأثیر و ثمری داشــته باشد؛  چرا که  نمی تواند بخش های تولیدی را 

فعال کند.
پورمختار با بیان اینکه ما معتقدیم و آن را در جامعه نیز شــاهد 
هستیم، جامعه شــرایط تورمی را بر شرایط رکودی ترجیح می دهد 
به لحاظ اینکه گردش مالی و فعالیت های اقتصادی زیاد بوده اســت، 
گفت: اما شرایطی که اکنون بر کشور حاکم است باعث ایجاد نارضایتی 
اقتصادی در جامعه شده اســت کما اینکه امروزه بسیاری از فعالین 

اقتصادی این نکته را به ما مسئولین گوشزد می کنند. 
وی با بیان اینکه دولت در مهار تورم نیز که دغدغه آن را دارد نیز 
موفق نبوده اســت، بیان کرد: دولت آمار تورم را زیر 10 درصد اعالم 
می کند؛ در صورتی که واقعیت اینگونه نیســت و آمار واقعی چیزی 
فراتر از این عدد اســت. امسال که رو به پایان است برخی از اقالم تا 
30 درصد و برخی تا 100 درصد رشد قیمت داشته است و تنوع این 
افزایش در بین اقالم متنوع اســت؛ چراکــه این افزایش قیمت را  از 

خوراکی گرفته تا خودرو می توان مشاهده کرد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت 
خودرو به جهــت بی تدبیری دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بود، اضافه کرد:  نگاه دولت فقط به کنترل تورم اســت که آن 
هم موفقیت آمیز نبوده اســت و از طرفی  به جهت غفلت دولت برای 

ایجاد شرایط رونق اعتراض فعالین اقتصادی برانگیخته شده است.
پورمختار با  اشاره به آمار متناقض ایجاد شغل توسط دولت که از 
500 هزار شــغل تا یک میلیون در بین آمار دولتمردان تفاوت دارد 
گفت: اما آن چیزی که در عرصه عمل مشاهده می شود چیزی به غیر 

از این است و واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.

نماینده مجلس:

آمار تورم واقعی نیست

یک منبع آگاه اعالم کرد: به دلیل نامشخص بودن وضعیت 
تحریم های آمریکا و بیمه  تانکرها میزان فروش نفت ایران این 

ماه به کمترین میزان ۲ سال گذشته می رسد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از IUN )شــبکه بین المللی 
دانشــگاه ها(، بــر اســاس اعالم یــک منبــع آگاه بــه بارگیری و 
زمانبندی تانکرهای نفت ایــران، میزان صادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران در ماه جاری به کمترین میزان دو ســال گذشته خواهد 
رسید. دلیل آن این است که خرید نفت ایران از سوی مشتریان اصلی 
آســیایی در سطح وسیعی نســبت به ماه گذشته یک پنجم کاهش 

خواهد یافت.
این منبع آگاه اعالم کرد: خریداران اصلی در ماه مارس )اســفند( 
تنها 1/94 میلیون بشکه در روز نفت ایران را خریداری خواهند کرد 

که این رقم نسبت به ماه فوریه کاهش 21 درصدی خواهد داشت.
این گزارش می نویسد خرید پایین از سوی مشتریان اصلی باعث 
خواهد شد میزان خرید نفت از ایران به کمترین میزان از مارس 2016 
تاکنون برسد. اگر خرید این ماه را با مارس 2017 مقایسه کنیم ایران 
به عنوان سومین کشور تولید کننده نفت در بین اعضای اوپک با کاهش 
26 درصدی فروش نفت مواجه خواهد شد. این کاهش در حالی صورت 
می گیرد که ایران با تمرکز روی مشتریان محلی و با استفاده از انواع 
روش ها نظیر کاهش قیمت نفت و ارائه تخفیف به حمل محموله های 

نفتی در پی افزایش فروش نفت است.
حتی در آسیا بازاری که ایران به عنوان هدف اصلی صادرات نفتی 
خود در نظر گرفته اســت میزان فروش نفت ایران این ماه به 1/12 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این رقم از ماه فوریه یک سوم 
کاهش یافته است. ضمن اینکه ژاپن به عنوان چهارمین کشور خریدار 
نفت ایران دیگر این ماه از ایران نفت خریداری نمی کند و این نخستین 

بار است از مارس 2016 تاکنون اتفاق می افتد.
بر اساس اعالم این منبع، دلیل عدم خرید نفت ایران از سوی ژاپن 
شــرایط مبهم تحریم ها علیه ایران است چرا که این کشور مطمئن 
نیســت آیا بیمه ها برای  تانکرهای حامل نفت ایران، بعد از ماه مارس 

برقرار خواهد بود یا نه؟
بخــش زیادی از این کاهش مربوط به تحریم های آمریکا بر ایران 
است که به بهانه برنامه های موشکی ایران و حقوق بشر و در کنار آن 
به دلیل این نگرانی که به زودی آمریکا از توافق برجام عقب نشــینی 

کرده و تحریم های خود را کلی تر خواهد کرد، صورت می گیرد.
این مسئله باعث می شود هر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران 
با تردید به موضوع نگاه کند چرا که ســرمایه گذاران احتمال دارد به 
زودی بین دسترســی به نفت ایران و یا بازارهای مالی آمریکا یکی را 
انتخاب کنند. این منجر خواهد شــد که اکثر کشورها بازار آمریکا را 

انتخاب کنند.
همچنین این مسئله بر روی شرکت های بیمه گر هم تاثیر می گذارد. 
این شرکت های بیمه گر نمی خواهند دسترسی خود به بازار مالی آمریکا 
را از دست بدهند و در این میان مثال واضحش ژاپن است که احتماال 
بازار آمریکا را به نفت ایران ترجیح دهد و بیمه تانکرهای نفت ایران را 
متوقف کند. همین مسئله باعث می شود که خریداران نفتی به دلیل 

خطرات موجود از خرید نفت ایران فاصله بگیرند.
گفتنی است بیش از دو سال از اجرای برجام می گذرد و بر اساس 
وعده های دولت، قرار بود شاهد افزایش فروش نفت و برگشتن دالرهای 
آن باشیم اما با این وضعیت، ظاهرا این دستاوردسازی ساختگی هم 

بر باد می رود.

فروش نفت ایران 
به کمترین میزان در دو سال اخیر رسید

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده 
تک نرخی شدن ارز را داده بود، با به هم ریختگی بازار 
طی سه ماه اخیر نه تنها این امر محقق نشده بلکه 

دالر در شرایط کنونی ۱۰ نرخی شده است. 
به گزارش خبرگزاری مهــر، صرافی های غیرمجاز در 
سطح شهر هنوز نفس می کشند و بازار ارز همچنان متشنج 
است. کمتر کسی ارز می خرد و می فروشد و بساط داللی ها 

گسترده  شده است. 
دالری که رئیس  کل بانک مرکزی بارها وعده داده بود 
تک نرخی شود، در شرایط کنونی 10 نرخی شده است. بر 
این اســاس، نرخ رسمی بودجه 3300 تومان، نرخ رسمی 
بانک مرکزی 3753 تومان، نرخ مسافری توریستی 4480 
تومان، نرخ موزون سنا 4495 تومان، نرخ تزریقی به صراف 

4785 تومان است. 
همچنین نرخ رسمی صرافی 4800 تومان، نرخ رسمی 
کف بازار 4850 تومان، نرخ صراف بدون ثبت در سنا 4900 
تومان، نرخ حواله شرکتی 4860 تومان و نرخ حواله شخصی 

4920 تومان است.
اکنون بسیاری از بازارها به خاطر همین تالطمات ارزی، 
تحت الشــعاع قرار گرفته اند و نرخ های عجیب و غریبی در 
آنها اعمال می شود. بازار ارز ایران، روزهای عجیبی را پشت 
ســر می گذارد و مشخص نیست که این روند تا چه وقت 

ادامه داشته باشد.
یکی از صرافان می گوید: براســاس آنچه که اکنون در 
بازار مشــهود است، صرافی های غیرمجاز و برخی دالالن، 
راهبر بازار شده اند و بازار را هدایت می کنند؛ جلوی پاساژ 
افشــار و الله زار همچنان شلوغ است و رفت و آمد دالالن 

را به خود می بیند. 
وی می افزایــد: هم اکنــون اوضاع بــازار ارز اگرچه با 
تدابیری که طی روزهای گذشته اتخاذ شده، بهبود یافته 
اما همچنان متشــنج است و به راحتی و روانی، معامالت 
در آن انجام نمی شــود و این یعنی یک جای کار می لنگد 

و باید اصالح شود.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم به نوعی 

فعالیت غیرمجازها در عرصه صرافی ها را تائید کرده و در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کار ساماندهی صرافی های 
غیرمجاز چه زمانی به ســرانجام می رسد، ادامه داد: امروز 
بالغ بر 600 صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته 
ممکن اســت برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر 

حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.
وی ادامه داد: در سال 96 تعداد 200 صرافی غیرمجاز 
یــا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه 

پلمب شده اند و قاطعیت الزم را هم داریم.
کاهش سود تسهیالت معطل دالر شد

در حالــی تصــور بر این بود که با تثبیت شــدن نرخ 
ســود ســپرده به زودی بانک مرکزی بــرای کاهش نرخ 
سود تسهیالت ورود کند که این سیاست به تاخیر افتاده 
اســت. علت این تاخیر هم مربوط به گرانی دالر و ملتهب 
 بودن بازار ارز اســت که به نوعی مانع کاهش نرخ ســود 

شده است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در دو سه ماه اخیر با شدت 

گرفتن نوسان در بازار ارز و افزایش تقاضا برای خرید دالر 
که موجب افزایش قیمت قابل توجه آن شد، بانک مرکزی 
بســته ای را به مرحله اجرا درآورد تا بتواند به پشتوانه آن 
بخشی از نقدینگی که سرگردان و راهی بازار ارز شده را به 

شبکه بانکی برگرداند. 
برای این منظور دست به انتشار اوراق گواهی سپرده با 
ســود 20 درصد به مدت دو هفتــه زد و این اتفاقی بود 
برای کسانی که در حال حاضر نرخ های سود کمتر از این 
را دریافــت می کردند. آمارها نشــان داد که بیش از 220 
هزار میلیارد تومان اوراق ســپرده خریداری شده است که 
این در نهایت باید با ســود 20 درصد پرداخت شده و در 
شــرایطی که باالتر از نرخ ســود تسهیالت است تعادل را 

به هم خواهد ریخت.
در همیــن زمینه، معاون نظارتــی بانک مرکزی بیان 
کرد: به مرور با تعادل رسیدن شرایط، حتما برای سال بعد 
در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیالت بررسی و 

اقدام خواهیم کرد.

نتیجه وعده نافرجام یکسان سازی نرخ ارز

دالر 10 نرخی شد!

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشــاورزی گفت: با اجرای ۲۹۰ هزار 
متر هکتار آبیاری تحت فشــار در سال ۹6 رقمی حدود یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.
علی مــراد اکبری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت 
اجرای طرح های آبیاری نوین در ســال 96 اظهار کرد: امســال حدود 290 هزار 
هکتار آبیاری تحت فشــار در حال اجرا داریم که امیدواریم تا پایان ســال مالی 
یعنی تیر ماه 97 این طرح ها به اتمام برســد. بــه ازای اجرای هر هکتار آبیاری 
تحت فشار چهار هزار مترمکعب آب صرفه جویی می شود که طبق یک محاسبه 
سرانگشتی می توان گفت، یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب آب در این حوزه 

صرفه جویی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای کشت نشدن محصوالت آب بری 
همچون هندوانه در اســتان های کم آب مانند سیستان و بلوچستان یا خراسان 
رضوی کرده اید، گفت: ما نمی توانیم به کشاورز بگوییم که هیچ محصولی را کشت 
نکند، بلکه سیاســت ما این اســت که کشت گیاهان آب بر را به فضاهای کنترل 
شده )گلخانه( ببریم و اکنون توسعه گلخانه های کشور به شدت در حال اجراست.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: سعی کرده ایم، تا گیاهان آب بر 
و ردیفی مانند سبزی و صیفی را از تحت  آبیاری تیپ )نواری( با راندمان 90 درصد 
کشت کنیم که اکنون در جیرفت، بندرعباس و بوشهر تمام اراضی که در عرصه 

تولید صیفی و سبزی فعالند از سیستم میکرو استفاده می کنند.
اکبری استفاده از مالچ پاشی در بین مزارع برای کاهش سطح تبخیر را یکی 
دیگر از راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشــاورزی عنوان کرد و ادامه 
داد: اگر گیاهانی همچون هندوانه و خربزه که آب بری شــان زیاد است در فضای 

کنترل شده تولید شوند، اقتصادی است و جای نگرانی ندارد. 
وی در پاســخ به اینکه میزان بارندگی  نسبت به سال گذشته بسیار کاهش 
یافته که در کشت محصوالت مؤثر است، گفت: تا دو هفته اخیر میزان بارندگی ها 
30 تا 35 درصد منفی بوده است، اما در اسفند ماه بارش های خوبی داشته ایم که 
امیدواریم وضعیت بهبود یابد، در نهایت باید گفت استان هایی که بین 10 تا 15 
میلی متر بارندگی دارند، معموالً نفوذ عمقی خوبی دارند که برای کشــت برخی 

محصوالت می توان از آن بهره برد.

رئیس  اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: متاسفانه با وجود برجام، 
هنوز بانک های خارجی از جمله هیچ بانک  عراقی امکان باز کردن 

خط اعتباری برای بازرگانان ایرانی پیدا نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس،  مسعود خوانساری در مراسم نوروزی اتاق 
بازرگانی تهران اظهار کرد: هنوز مشکالت اقتصادی بعد از برجام برپا است 
و بزرگترین مشکل اقتصادی بازرگانان ایرانی در عراق مسئله بانکی است. 
با وجودی که کشور ایران بیشترین کمک را در عراق انجام داد، اما هنوز 
بزرگترین مشــکل بانکی را داریم و هنوز حتی یک بانک عراقی با ما کار 
نمی کند و ارتباط تجاری از طریق خط اعتباری ال ســی انجام نمی شود، 
بلکه به صورت نقدی و معامله پایاپای اســت که به این طریق نمی توان 

ارتباطات تجاری زیادی داشت.
رئیس اتــاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر 20 پیمانکار بزرگ 
ایرانی در عراق به دلیل اینکه نتوانستند پول خود را دریافت و به کشور 
منتقل کنند، زمین گیر شده اند و مشکل تجاری هم در عراق و حتی اقلیم 
کردستان وجود دارد.خوانساری تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران سه وظیفه 
دارد که یکی توان مندی اعضا است و دیگری تعامل با دولت و وظیفه سوم 
اتاق مشاوره دادن به مسئوالن اجرایی ، مقننه و قضائیه کشور است.وی با 
 اشاره به نوسان ارزی اخیر گفت: با وجود اینکه در هشت جلسه صحبت 
کردیم که بخش خصوصی خواســتار تک نرخی شدن ارز است، اما این 
کار عملی نشــد و وقتی ارز یک باره 20 درصد گران می شود، آیا عقالیی 
است که فعاالن اقتصادی سرمایه گذرای کنند، در این شرایط دارایی آنها 
افت می کند. ماهیت بخش خصوصی این است که دارایی  اش حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری 
جشنواره امین الضرب و ایجاد کمپین مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: این 
جشنواره فرهنگی امین  الضرب در خرداد سال 97 در قالب آثار مطبوعاتی 
در همچون سرمقاله،  یادداشت، مصاحبه،  تیتر، عکس،  فیلم کوتاه و مستند 

به همت اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

صرفه جویی 1/2 میلیارد مترمکعب 
آب کشاورزی در سال جاری

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

هنوز هیچ بانک خارجی علیرغم 
برجام با ایران کار نمی کند

در سال ۹6 رکورد رشد ۸ درصدی در مصرف 
بنزین نسبت به سال گذشته ثبت شد، این در 
حالی است که این شدت رشد در طول یک سال 

کم سابقه است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، متوسط مصرف 
روزانه بنزین از ابتدای سال 96 تا پایان روز نوزدهم 
اسفندماه به 80 میلیون و 200 هزار لیتر رسیده که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته )74 میلیون و 

300 هزار لیتر( رشدی 8 درصدی داشته است.
مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در سال 96 با 
شدت کم سابقه ای در تاریخ کشور افزایش یافته و این 
امر موجب افزایش واردات بنزین و افزایش ترافیک و 

آلودگی بیشتر هوا در کالن شهرها شد.
رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1/6 درصد 
بود ولی در ســال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم 
به 5/1 درصد رسید. میزان افزایش مصرف بنزین در 
ســال 96 تا تاریخ نوزدهم اسفندماه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 8 درصد رسید.
گفتنی است از دو سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه 

دو سال پس از حذف سهمیه بندی بنزین رخ داد

رکوردزنی رشد مصرف بنزین در سال ۹6

وزیر نفت دولت یازدهم، سهمیه بندی بنزین حذف 
شــد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت که یکی از 
عوامل افزایش مصرف ســوخت محسوب می گردد. 
زنگنه گفته بود: اعتقادی به این ندارم که برداشــتن 

 ســهمیه بندی تأثیــری در افزایش مصــرف بنزین 
داشته است.

به این ترتیب در سال 94، دولت عمال سهمیه بندی 
بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک نرخی کرد. 

پس از آن رفته رفته استفاده از کارت سوخت شخصی 
کمرنگ شد و واردات افزایش یافت.

البته روایت برخی مسئوالن دولت از علت افزایش 
مصــرف بنزین هم جالب اســت. ســید محمدرضا 
موسوی خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی پیش از این »گشایش های پس از 
برجام« را یکی از علت هــای افزایش مصرف بنزین 

عنوان کرده بود!
با این حال، بررسی ها نشان می دهد وزارت نفت 
در این ســال ها سیاست موثری برای کنترل مصرف 

بنزین نداشته است.
هدایت اله خادمی، نایب رئیس کمیســیون انرژی 
درباره این موضوع تأکید کرده است: عوامل کوتاه مدت 
افزایش مصرف بنزین را باید ناشی از سیاست های غلط 

دولت یازدهم دانست.
خادمی گفته اســت که بایــد به حذف ابزارهای 
کنترلــی نظیر کارت ســوخت در دولت یازدهم به 
عنــوان یکی دیگر از دالیل اصلــی افزایش مصرف 

بنزین اشاره کرد.

طبق آمارهای رسمی، حداقل هزینه ماهانه 
یک زندگی کارگری در ســال ۹۵، دو میلیون و 
۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که نشان دهنده 
کسری یک میلیون و 6۷۷ هزار تومانی ماهانه این 

خانوارهاست.  
بــه گزارش مشــرق، هر ســاله در این ایــام و با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل 
دستمزد جدی تر می شود. طبق آمار حدود 13 میلیون 
نفر در مجوعه کارگری کشــور شــاغل هستند که با 
احتســاب خانواده این افراد بــه جرئت می توان گفت 
تعیین میزان حداقل دســتمزد ســال آینده می تواند 
زندگی نزدیک به 40 میلیون نفر را در کشــور تحت 

تاثیر قرار دهد. 
در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر 
مبنای میزان افزایش تورم 12 ماهه آن هم براساس 350 
قلم کاال که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک 

ششــم تا یک هفتم آن کاالهای اساسی برای زندگی 
است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم گیری 
می کند که نتیجه این تصمیم افزایش شــکاف میان 

دستمزد کارگران با هزینه های زندگی است.
میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال های اخیر 
فراز و فرودهای بســیاری را پشت سر گذاشته است و 
برخی ســال ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال ها 
کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل ســوال است 
اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر 
مبنای نرخ تورم صحیح است و می تواند زندگی روزمره 

یک خانواده کارگری را تامین نماید.
براســاس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
بودجه خانوارها که مربوط به سال 1395 است، هزینه 
ناخالــص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود 
سه میلیون و 275 هزار تومان است اما آنچه که برای 
حداقل دستمزد سال 95 تعیین شد رقم 812 هزار و 

166 تومان بود به عبارتی بین حداقل دســتمزد سال 
مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود دو میلیون و 463 

هزار تومان اختالف وجود دارد.
از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی 
مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه 
داشــت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری دو 
میلیــون و 489 هزار تومان تعیین شــده بود که باز 
هم اختالف یک میلیون و 677 هزار تومانی را نشــان 

می دهد.
براســاس این میزان اختالف در ســال گذشــته 
کارگران مجبور بودند بخشــی از حداقل های معیشت 
را نیز از زندگی شان حذف کنند تا بتوانند هزینه ها را 

مدیریت کنند.
بنابراین می توان اینطــور نتیجه گرفت که صرف 
تکیه بر شــاخص تورم به تنهایی نمی تواند پاسخگوی 
زندگی باشد. آن  هم تورمی که اگر معیار را بر جیب 

مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعالمی 
فاصله دارد.

یکــی از مســایلی که همــواره در خصوص علت 
افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح می شود مخالفت 
کارفرمایان با این مســئله است. در واقع عده ای بیان 
می کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد 
و تولیــد ایران همخوانــی ندارد چراکــه اگر میزان 
افزایش دســتمزد ساالنه زیاد باشــد می تواند اثرات 
جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را 
 به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه 
کاهش می یابد.این استدالل که افزایش میزان حقوق 
کارگران باعث فشــار مضاعف بر کارفرمایان می شود 
گرچه قابل قبول اســت اما همه ماجرا وابسته به آن 
نیســت چراکه براساس برآوردها دســتمزد کارگران 
تنها هفت تا 12 درصد از هزینه های تولید را به خود 

اختصاص می دهد که رقم تاثیرگذاری نیست. 

طبق آمارهای رسمی

درآمد خانوار کارگری ماهانه 1/۵ میلیون تومان کسری دارد

با گذشت یکسال از تعطیلی کارخانه های »ارج« 
و »آزمایش« و وعده های مسئوالن دولتی مبنی بر 
واگذاری یا احیاء دوباره آنها، هنوز تکلیف این دو 

کارخانه مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا،  پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و 
آزمایش از مدت ها قبل کلید خورده اســت و در حالی 
که به نظر می رســید حداقل تکلیف ارج تا نیمه ســال 
جاری مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت 
این کارخانه در روزهای منتهی به سال 1396 کماکان 

مشخص نیست.
ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری بود که مدیرکل 
دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای اولین بار از احتمال واگذاری کارخانه ارج 
تــا یک ماه آینده خبــر داد و اعالم کرد که قیمت پایه 
کارشناسی این کارخانه مشخص شده و سرمایه گذار نیز 

این قیمت پایه را پذیرفته اســت و عالوه بر این وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی 
نیز در کنار سرمایه گذار قرار خواهد داد تا راه اندازی این 
کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.هاشمی در پاسخ 
به این ســوال که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری 
موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، 
گفت: با توجه به محدودیت های موجود در سیستم بانکی 
سرمایه گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد 
با مشکالت انتقال پول مواجه شده و اعالم کرده که این 

اتفاق زمان بر است.
وی در مهرماه سال جاری بار دیگر از واگذاری قطعی 
کارخانــه ارج خبر داد و تاکیــد کرد که درصورت مهیا 
شــدن شرایط طی کم تر از یک ماه  به سرانجام می رسد. 
در خصوص»آزمایــش« نیــز از همان ابتــدای امر هم 
مشخص بود که واگذاری این کارخانه به سرانجام 

نمی رسد چرا که به گفته مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این واحد تولیــدی در اختیار بانک ملت قرار 
گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که 
به این بانک بدهکار اســت.در همان ابتدای سال جاری 
اعالم شــد که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش 
خصوصی دیگر با مشکالت خاصی مواجه شده و علی رغم 
جلسات متعددی که با مدیران و هیئت مدیره بانک ملت 
در جهت حل و فصل این مســائل انجام شده اما تا این 
لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است.اردیبهشت ماه 
ســال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که 
وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با 
مالک قبلی این کارخانه است، بیان کرد: واحد آزمایش 
تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و در تهران 
این کارخانه هیچ گونه ماهیت تولیدی ندارد.هاشــمی 

ادامه داد: عالوه بر این حکم توقیف ماشین آالت آن اخذ 
شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعالم کرد که 
نمی خواهد این گونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است 
یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند 
آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.وی با بیان این که در 
حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل 
حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه ، دست و 
پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار 
کرد: در صورتی مراحل نهایی واگذاری این کارخانه پیش 
خواهد رفت که تســویه  حساب های بخش خصوصی با 
بانک ملت انجام شود و پس از آن با بروزرسانی تجهیزات، 
تولید مشترک مدنظر قرار گیرد. در نهایت اما اعالم شد 
که امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که 
دراین رابطه مسائل و مشکالت عدیده ای وجود دارد که 

قابل حل به نظر نمی رسد.

بالتکلیفی »ارج« و »آزمایش« ۳6۵ روزه شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از 
واردات برخی کاالها از کشورهایی نظیر کره جنوبی 
و ترکیه با وجود مانع تراشــی های آنها در قبال 

اجناس ایرانی انتقاد کرد.
محمدرضا دیانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر 
اینکه معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی از ابتدای 
ســال آینده و به صورت مادام خبر داده است، تصریح 
کرد: در این رابطه هیچ گونه مشورتی با ما صورت نگرفته 

و از آن بی اطالعیم.

دیانی در ادامه با اشــاره به شرایط اقتصادی کشور 
خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای است که 
اگر عزم ملی نداشته باشیم؛ مشکالت حل نخواهد شد. 
دور تسلســل در اقتصاد ایران به وجود آمده و حل آن 
نیازمند به یک عزم ملی با نگاهی متفاوت است تا اصالح 

امور صورت گیرد.
وی همچنیــن با انتقــاد از واردات برخی کاالها از 
کشــورهایی نظیر کره جنوبــی و ترکیه اظهار کرد: با 
توجه به اینکه ما به ترکیه مواد اولیه می فروختیم آنها 
برای این واردات تعرفه گذاشته و ما را محدود کرده اند 

و اجازه نمی دهند که همچون گذشــته به این کشور 
صادرات داشته باشیم.

رئیس انجمن تولیدکننــدگان لوازم خانگی ادامه 
داد: نمی دانــم به چه علت کاالهای بادوامی که کاالی 
پایه نیز محسوب نمی شــوند و نیز کاالهای لوکس از 
ترکیه وارد می شوند، این کاالها از ارزش افزوده باالیی 
برخوردارند و علت واردات آنها مشخص نیست. این در 
حالی است که ما برای واردات این کاالها تعرفه ترجیحی 
در نظر گرفته ایم و به آنها امکان ورود داده ایم در حالی 
که ترکیه ای ها حتی واردات پتروشــیمی از ایران را به 

کشورشــان محدود کرده اند.دیانی بــا تاکید بر اینکه 
سیاســت های وارداتی ما متناسب با شرایط پیرامونی 
نیست، یادآور شــد: کره ای ها با ما شش میلیارد دالر 
فاینانس امضا کرده اند و دو ســال است که ما را بازی 
می دهند. چرا نباید جلوی واردات از کره گرفته شــود، 
آنها ســاالنه شش - هفت میلیارد دالر واردات به ایران 
دارند اما هیچ اقدامی در ارتباط با فاینانس ها نداشته اند و 
برای ما بازی به راه انداخته اند.   عالوه بر این ترکیه ای ها 
ما را در شرایط سختی قرار داده اند در حالی که ما هرگز 
چنین تصمیم متقابلی را در قبال آنها اتخاذ نکرده ایم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

انتقاد از واردات کاالهای کره ای و ترکیه ای علی رغم مانع تراشی در برابر اجناس ایرانی


