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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/617/000سکه تمام طرح جدید
1/586/000سکه تمام طرح قدیم

783/000نیم سکه
498/000ربع سکه

338/000گرمی
153/100هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/819دالر
5/853یورو
6/847پوند

1/309لیر ترکیه
1/350درهم امارات

 تقدیر وتشکر
بدین وســیله از کلیــه عزیزانی که در مراســم 
تشــییع و تدفین و خاکســپاری و مراسم های 
تهــران و نائین قــدم رنجه فرمــوده و موجب 
تســلی خاطر بازماندگان و رحمت پدر مهربان 
حاج محمد مفیدی نائینی

گردیده انــد نهایــت تقدیر و تشــکر را داریم و 
آرزومندیم بتوانیم لطف ایشــان را در شــادیها 

جبران نمائیم.
با کمال تشکر 
خانواده مرحوم حاج محمد مفیدی نائینی

عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی با اشــاره به وجود 3/5میلیون تن 
ســیب و مرکبات در انبارها گفت: مردم در 
راستای حمایت از تولید داخلی ، استفاده از 

میوه را در سبد مصرفی خود افزایش دهند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  آزاد عمرانی با اشاره 
به اینکه امسال ، کشور با افزایش تولیدات باغی از 
قبیل ســیب، مرکبات، کیوی و غیره مواجه است 
اظهار کرد: از این میــزان تولید موجود در انبارها 
، دو میلیــون تن مرکبات و یک و نیم میلیون تن 
دیگر مربوط به سیب درختی است. بنابراین ، زمینه 
فروش میوه های موجود در انبارها و سردخانه ها باید 
از طریق افزایش میــزان مصرف و غیره در جامعه 

فراهم شود.
وی افزود: متأسفانه در صورت نبود بازار فروش 
مناسب پیش بینی می شود دست کم 30 تا 40 درصد 
محصوالت باغی به ضایعات تبدیل شود که ضمن 
اتالف منابع آبی به ضرر اقتصاد باغداران و کشاورزان 

عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی:

3/5 میلیون تن سیب و مرکبات در انبارها ذخیره شده است

تمام خواهد شد. ضمن اینکه در خوش بینانه ترین 
حالت کمتر از پنج درصد این میزان تولید شــانس 

صادرات دارد.
عضو هیئت رئیســه اتحادیــه ملی محصوالت 

کشــاورزی گفت: امســال با وجود افزایش قیمت 
در تمامی شاخص های بازار، محصوالت کشاورزی 
باالخص سیب و مرکبات از رشد قیمتی چندانی در 
سطح عمده فروشی ها برخوردار نبوده است و باغداران 
به دلیل نبود بازار مناسب فروش محصول در سالی 
که گذشت با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شدند.

عمرانی تصریح کرد: امســال دولت در راستای 
حمایــت از تولید داخلی اقدام بــه خرید میوه از 
باغداران کرده ولی این میزان خرید در برابر حجم 
تولید باالی میوه در سطح کشور رقم قابل توجهی 
نبوده اســت. به همین دلیل از مردم درخواســت 
می کنم در راستای حمایت از تولید داخلی و زحمات 
باغداران استفاده از میوه و سبزی را در سبد مصرفی 

خود افزایش دهند.
وی یادآورشد: باغداران از سه سال پیش تاکنون 
به دلیل مشکالت جوی، نوسانات اقتصادی و کاهش 
قدرت خرید مردم همواره با ضرر و زیان های هنگفتی 

روبه رو بوده اند.

گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای 
با تسهیالت  ورود کاالی مشــابه تولید داخل 

ضمانت نامه گمرکی یا بانکی را حذف کرد.
به گزارش دریافتی، گمرک در راستای حمایت از 
تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت 
ضمانت نامه بانکی در ســال 1397 را ابالغ کرد که بر 
این اساس ورود کاالی مشابه تولید داخل از تسهیالت 
دریافــت ضمانت نامه ای حذف و دریافت ضمانت نامه 
بانکی از واردات خودرو از ابتدای ســال 1397 ممنوع 

شده است.

براساس این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت 
ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، 
ماشین آالت خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، 
قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای 
دانــش بنیان، فعاالن مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم 
و تجهیزات پزشــکی، آزمایشــگاهی، بیمارســتانی، 
توانبخشــی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین 
برای کاالهای اساســی )شامل گندم، برنج، شکر، جو، 
کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره( با سررسید حداکثر 

15 بهمن 97 تعیین شده است.

همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن 
دسته از کاالهای وارداتی که دارای حقوق ورودی باالی 
26 درصد هستند، مشمول استفاده از این تسهیالت 
نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. به 
عبارت دیگر از سال آینده واردات خودرو با ضمانتنامه 

بانکی ممنوع است.
برمبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص 
قطعی کلیه کاالهای وارده به استثنای موارد مطرح شده 
در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.

صــادرات  توســعه  راســتای  در  همچنیــن 

غیرنفتــی کاالهــای صادراتی مشــمول عــوارض با 
 تودیع ضمانت نامه با سررســید حداکثر یکساله قابل

 ترخیص است.
دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات کشــور به 
صورت سیســتمی بوده و الکترونیکی انجام می شود. 
همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده 

و سایر هزینه ها ممنوع است.
بنابراین گزارش، این بخشنامه دیروز با امضای فرود 
عسگری، رئیس کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات 

سراسر کشور ابالغ شد.

ورود کاالی مشابه تولید داخل با ضمانت گمرکی حذف شد

* در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس های بین المللی 
نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس تهران با افت 1/4 درصدی کمترین 
بازدهی را به خود اختصاص داد. به گزارش تسنیم؛ در هفته ای که گذشت حجم 
معامــالت بورس 12514 میلیون ســهم و ارزش آن 18598 میلیارد ریال بوده 
است که حجم و ارزش معامالت به ترتیب 99 و 50 درصد افزایش داشته است. 
ارزش بــورس اوراق بهادار تهران نیز در این مــدت به عدد 3809117 میلیارد 
ریال رسید که 1/3 درصد کاهش را به ثبت رسانده است. این گزارش می افزاید: 
»صنعت محصوالت شیمیایی « با 59/1 درصد بیشترین ارزش و با 66/1 درصد 
بیشــترین حجم معامالت هفتگی را به خود اختصاص داده است. همچنین در 
محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس های بین المللی نسبت 
به پایان هفته گذشــته، شــاخص بورس عربستان صعودی با رشد 4/3 درصدی 
بیشترین بازدهی و شاخص بورس تهران با افت 1/4 درصدی کمترین بازدهی را 

به خود اختصاص داده اند. 
* بر اساس بخشنامه دولت و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و 
تایید شورای حقوق و دستمزد، سقف امتیازات حقوق و دستمزد کارکنان 
ســازمان امور مالیاتی تا 50 درصد افزایش خواهد یافت. با اجرای این 
تصویب نامه مجموع دریافتی کارکنان سازمان امور مالیاتی از محل این 
مصوبه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217قانون مالیات های مستقیم 

افزایش نمی یابد.
* با افزایش ترددهای برون شــهری که ناشــی از آغاز پرحجم سفرهای نوروزی 
است، مصرف بنزین و گازوئیل نسبت به روز مشابه سال قبل به ترتیب با 4/1 و 
10/3 درصد رشــد همراه بود. به گزارش تسنیم، روز شنبه با ثبت مصرف 101 
میلیون و 300 هزار لیتر بنزین، رکوردی کم نظیر در مصرف بنزین سال 96 کشور 
رقم خورد.این رکورد که البته به باالترین رکورد مصرف بنزین در سال جاری که 
مربوط به 30 آذر )روز بعد از زلزله تهران( با میزان 108 میلیون لیتر بود نرسید، 
نشان از آغاز پرحجم سفرهای نوروزی در کشور دارد. طبق اعالم وزارت نفت، در 
روز مشــابه سال گذشته مصرف بنزین کشور 97 میلیون و 200 هزار لیتر بود، 
بنابراین مصرف بنزین در روز 26 اسفندماه امسال در مقایسه با روز مشابه سال 

قبل 4/1 درصد افزایش یافت.
* دبیر انجمن خدمات پس از فروش خودرو با  اشــاره به رشد قارچ گونه  
شرکت های متخلف در زمینه امدادرسانی به خودروها، گفت: هیچ اجباری 
برای دریافت کارت امداد خودرو وجود ندارد و بحث های مطرح شده مبنی 
بر جریمه خودروهای فاقــد این کارتها صحت ندارد. به گزارش فارس، 
عباسعلی قیاسی در یک نشست خبری اظهار داشت: برخی شرکت های 
امدادرسان در ابتدا اعالم می کنند که خدمات رایگان به مشتریان ارائه 
می کنند، اما با یک محاسبه مشخص می شود که ماهانه 25 هزار و 200 
تومان بر روی قبض تلفن افرادی که با این شــرکت ها تماس می گیرند، 

اعمال می شود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای 
به وزیــر امور اقتصادی و دارایــی، با تاکید بر 
نقش بازارهای پرسود موازی در تضعیف تولید، 
خواستار ایجاد یک پایه مالیاتی جدید در کشور 

شد.
در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی خواسته شده است که به تجربه 
کشورهای دیگر در استفاده از کارکرد تنظیم گری نظام 
مالیاتی توجه کند و بــا پایه گذاری مالیات بر عایدی 
ســرمایه، جلوی کمبود نقدینگی تولید و یک شــبه 

ثروتمندشدن عده معدودی را بگیرد.
در بخشــی از این نامه خطاب به کرباسیان آمده 

است،  کشــور در اواخر سال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید 
- اشــتغال« و دهه »پیشــرفت و عدالت«، کماکان با 
وضع مطلوب و چشــم اندازهای ترسیم شده در این 

زمینه فاصله دارد.
»وجود بازارهای پرســود موازی تولید، اوال سبب 
هدایت جریان نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومانی به 
بخش های سوداگرانه و غیرمولد شده و ثانیا منجر به 
یک شبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت 
تضعیف اقتصادی آحاد جامعه شــده است. شاهد این 
مدعا، بــازار چند صد میلیارد دالری ســوداگری در 
مسکن، طال و ارز اســت که مسیر رسیدن سرمایه و 
منابع مالی به تولید را مسدود کرده و منجر به گرانی 

همیشگی مســکن و تالطمات گاه به گاه بازار طال و 
ارز شــده است.«این مجموعه کارشناسی تأکید کرده 
است: در حالی که ابزارهای بازدارنده و تنظیم گر مانند 
مالیات بر عایدی سرمایه از چند دهه قبل در بسیاری از 
کشورها، برای کاهش جذابیت بازار دارایی های غیرمولد 
و هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد استفاده 
می شود اما در ایران، نظام مالیاتی صرفا به عنوان ابزار 

درآمدزایی به کار گرفته شده است.
»مالیات بر عایدی سرمایه )Capital Gain Tax( بر 
بخشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های 
مازاد بر مصرف اعمال می شود؛ نقطه اصابت این مالیات 
افراد سوداگر بوده و افراد عادی که برای مصرف شخصی 

دارایی دارند، از این قاعده مستثنی هستند.«
در نامه شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده 
اســت: با توجه به عملکــرد مدیریتی جنابعالی در به 
کارگیری ابزارهای ایجادکننده شفافیت و تقویت کننده 
تولید، انتظار می رود با توجه به وضعیت خاص بازارهای 
مولد و غیرمولد اقتصاد در شرایط فعلی، ایجاد این پایه 
مالیاتی حیاتی را در اولویت اقدامات مالیاتی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در سال 1397 قرار دهید.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمادگی دارد تا 
در صورت نیاز، نتایج مطالعات و پیشــنهادات اجرایی 
خود را برای پایه گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در 

کشور، در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی:

بازار چند صد میلیارد دالری سوداگری، منابع مالی تولید را می بلعد

مدیرکل امور مسافری راه آهن کشــور به فروش ۹70 هزار 
بلیط نوروزی قطار از هفته نخست بهمن ماه سال جاری تاکنون 

در کشور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی کاظمی منش افزود: در حال حاضر 
دو سوم بلیط قطار مسیرهای مختلف ریلی کشور به فروش رفته و یک 

سوم دیگر مربوط به روزهای غیر پیک تعطیالت نوروزی خواهد بود.
وی افزود: شرکت راه آهن جمهوری اسالمی برای روزهای پیک نوروز 
)25 اســفند تا 15 فروردین ماه( یک میلیون و 872 هزار صندلی برای 

جابه جایی مسافران و گردشگران پیش بینی کرده است.
مدیــرکل امور مســافری راه آهن کشــور گفت: ظرفیــت ایجادی 
جهت جابه جایی مســافران به صورت ریلی بــا همکاری و تعامل تمامی 
دســت اندرکاران نسبت به نوروز سال گذشته 13/8 درصد رشد را نشان 

می دهد.
کاظمی منش با بیان اینکه در ایام نوروز به طور متوســط روزانه 242 
رام قطار اعزام می شــود، افزود: به این ترتیب مجموع قطارها برای دوره 

پیک نوروزی پیشرو چهارهزار و 840 رام قطار خواهد بود.
وی یادآورشد: تعداد قطارهای مورد پیش بینی امسال نسبت به نوروز 
سال گذشته جهت جابه جایی مسافران و گردشگران در کشور نیز بیش 

از 15 درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مسافری راه آهن کشور:

یک سوم بلیت قطارهای نوروزی 
هنوز موجود است

خبرگزاری ایسنا با اشاره به حذف تدریجی ارز 
مبادله ای بانک از برخی کاالها پیش بینی کرد که 
این روند ادامه خواهد داشــت و بعید نیست در 
سال آینده لیست مشموالن ارز مبادله ای تا حد 

زیادی تکانده شده و به حداقل برسد.
بنا بر این گــزارش، فروش دالر در مرکز مبادالت 
ارزی ســالی متفاوت را پشت سر گذاشت و پا به پای 
دالر آزاد حرکت کرد. این ارز تا 600 تومان در یک سال 
اخیر افزایش قیمت داشته که در مقایسه با سال های 
گذشــته کم نظیر است. از سویی دیگر سهم آن از ارز 
مورد استفاده فعاالن اقتصادی در حال آب رفتن است و 
به نظر می رسد در سال آینده تا حد زیادی از مشموالن 

ارز مبادله ای باید آن را فراموش کنند.
مرکــز مبادالت ارزی در ســال 1391 و به دنبال 
آشــفتگی های بازار ارز راه اندازی شد و بانک مرکزی 

به طور روزانه قیمت گذاری ارز در این مرکز را شــروع 
کرد. در ابتدای امر فروش دالر دولتی در مرکز مبادالت 
ارزی با قیمت 2 هزار و 400 تومان کلید خورد و البته 
روند رشد آن بسیار کند پیش رفت تا جایی که حتی 
گاهی اوقات در یک هفته حتی در چند یک تومان هم 

نوسان قیمت داشت.
با این حال در حدود دو سال اخیر روند رشد قیمت 
دالر مبادلــه ای و نحوه اختصاص آن تا حدی متفاوت 
شــد به گونه ای که افزایش قیمت آن تا حدی بود که 
امســال رکوردهای تازه ای برای آن به جا گذاشته شد 
و تا بیش از قیمت 3 هزار و 700 تومان قیمت خورد. 
این در حالی اســت که در سال 1395 و حتی ابتدای 
ســال جاری قیمت دالر آزاد به حدود 3 هزار و 700 

تومان می رسید.
دالر مبادله ای در ســال جاری و به ویژه در نیمه 

دوم ســال که رشد قیمت در بازار آزاد شدت گرفت با 
ســرعت باالتری رشد کرد به گونه ای که در یک سال 
اخیــر از حدود 3 هزار و 240 تومان با افزایش نزدیک 
به 530 تومان به 3 هزار و 770 تومان رسیده و یا در 
شش ماه اخیر تا 425 تومان افزایش قیمت داشته است.
اما دالر مبادلــه ای با نرخی متفاوت از بازار آزاد و 
به مشموالن خاص خود که در ابتدا لیست بلند باالیی 
داشت اختصاص پیدا می کند، از جمله کاالهای وارداتی 
و خدماتی که باید در خارج از کشور دریافت می شد در 

مواردی شامل دریافت ارز مبادله ای بودند.
در ســال جــاری با توجــه به مــواردی همچون 
زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز و البته حذف 
تدریجی ارز مبادله ای بانک مرکزی بازنگری در مقررات 
ارزی را در دستور کار دارد. براین اساس ارز مبادله ای 
از برخی کاالها حذف شــد و از آن پس باید ارز مورد 

نظر خود را از بــازار آزاد تهیه می کردند از جمله این 
موارد می توان به حذف ارز مســافرتی یا ارز ایرالین ها 
و همچنیــن در مواردی ارزی که برای قطعه ســازان 
اختصاص پیدا می کرد اشــاره داشــت. این روند ادامه 
خواهد داشــت و بعید نیست در ســال آینده لیست 
مشــموالن ارز مبادله ای تا حد زیادی تکانده شــده و 

به حداقل برسد.
در حــال حاضر بــا توجه به نرخ 4 هــزار و 800 
تومانــی که در بازار آزاد وجود دارد قیمت دالر در دو 
بازار رســمی و غیررسمی اختالف حدود هزار و 100 
تومانی با یکدیگر دارد. در حالی کاهش فاصله بین دو 
نرخ از عوامل موثر در یکسان سازی نرخ ارز است که با 
ایجاد این فاصله در ســال جاری و افزایش شکاف بین 
دو نرخ تا حدی این الزام برای یکسان سازی در هاله ای 

از ابهام فرورفته است.

ایسنا:

لیست مشموالن ارز مبادله ای به حداقل می رسد

بررسی ها نشان می دهد علی رغم محدودیت منابع ارزی کشور و 
ضرورت مقابله با تحریم ها، پیمان های پولی دوجانبه هنوز در کشور 

به مرحله اجرا نرسیده است.
از سال 1391 تاکنون تحریم های بی سابقه بانکی علیه کشورمان اعمال 
شده است. این حرکت باعث شد کشورهای مستقل به فکر راهکار مقابله با 
تحریم بیفتند و ابزارهایی را برای این موضوع پیش بینی کنند. یکی از این 
کشورها چین بود که توانست با توسعه پیمان های پولی دوجانبه با 41 کشور، 
حــدود هزار و 600 میلیارد دالر از تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر از 
دالر و یورو انجام دهد. در داخل کشور نیز مطالعات کارشناسی برای حل این 
مسئله آغاز شد و نتیجه آن در قالب اجرای چنین پیمان هایی به بانک مرکزی 
ارایه گردید. بانک مرکزی که امیدوار بود با اجرای برجام تحریم ها رفع شوند، 
عمال اقدام عملی موثری در این خصوص انجام نداد. الزم به ذکر اســت که 
این ابزار، صرفا ویژه تحریم نیست، چرا که کشورهایی از آن استفاده می کنند 
که هیچگونه محدودیت تحریمی ندارند؛ بنابراین، توســعه چنین ابزارهایی 
ریســک کشور را کاهش می دهد.با ظهور ترامپ، همه امیدهای دولت برباد 
رفت و عمال انتظار گشــایش بانکی نیز به تاریخ پیوست که نتایج آن را در 
تالطم های مستمر ماه های اخیر در حوزه ارزی دیدیم. اما جالب است بانک 
مرکزی همچنان پیگیر اجرای این ابزار مهم نیســت و به افکار عمومی نیز 
توضیح نمی دهد که چرا در راستای کاهش تحریم ها اقدامی نمی کند؟ چرا 
درخواست های روسیه و ترکیه را برای اجرای پیمان پولی بایگانی می کند؟ 
آقای ترامپ چه اقدامی باید انجام دهد که عزم بانک مرکزی جدی تر شود؟ 
جالب اســت که بدانیم با اجرای پیمان پولی دوجانبه با 5 کشور، بیش 
از 60 درصد تعامالت بانکی کشــور از حوزه تحریم پذیری خارج می شود و 
تجار ایرانی و همتایانشان در دیگر کشورها می توانند بدون نگرانی تحریمی 
بــه تجارت بپردازند. بانــک مرکزی ایران علی رغم درخواســت های مکرر 
کشــورهای همســایه، اقدام موثری برای کاهش اثرات تحریم ها به واسطه 
پیمان های پولی صورت نمی دهد. بانک مرکزی تنها به امضای چند تفاهم نامه 
بسنده کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. بررسی ها نشان می دهد که 
 تاکنــون حتی یک ریال نیز با اســتفاده از پیمان های پولی دوجانبه جابجا 

نشده است!

علی رغم محدودیت منابع ارزی

پیمان های پولی دوجانبه هنوز 
در کشور به مرحله اجرا نرسیده است

گروه اقتصادی-
در شرایطی که مردم در پایان سال اقتصاد 
انتظار گزارشی از  مقاومتی تولید و  اشتغال 
سوی رئیس جمهور برای تحقق این شعار را 
داشتند، حســن روحانی با ذکر برخی آمار 
تکراری، سال آینده را سال سرمایه گذاری، 
اقتصادی  اقتصادی و عدالت  رشد و توسعه 

عنوان کرد. 
روز گذشــته حسن روحانی در حاشیه آخرین 
جلســه هیئت دولت اظهار کرد: ســال 96، نرخ 
سرمایه گذاری کشــور مثبت بوده است و این به 
معنای تحرک اقتصادی اســت. همچنین رشــد 
اقتصادی در چهار سال گذشته بطور متوسط 4/8 
درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود 2/5 

درصد است. 
وی با تاکید بر اینکه به سمت رونق اقتصادی 
پیــش می رویم، بیان کرد: صادرات ما نســبت به 
پارسال پنج درصد رشد داشته است اما واردات ما 
هم بیشــتر شده است و نسبت صادرات و واردات، 
نسبت به پارسال متفاوت است اما بعضی آمارهای 

ریز در این بین خوشحال کننده است. 
رئیس جمهور اضافه کرد: ســال آینده ســال 
ســرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت 

اقتصادی خواهد بود. 
آمارهای رئیس جمهور رکود اقتصادی را 

برطرف نمی کند
تاکید رئیس جمهور بر برخی آمار هایی که بعضا 
در زمان های دیگری هم عنوان شده بود در شرایطی 
اســت که اوال طبق گفته خود ایشان در تبلیغات 
ریاست جمهوری سال 92 )که مالک تورم، جیب 
مردم اســت( باید به وضعیت تولید و  اشتغال نگاه 
کنیم و ثانیا شــاخص های اقتصادی را بدرســتی 

تحلیل کنیم. 
یکی از اتفاقاتی که در ســال جاری به عنوان 
خبــری عــادی تبدیل شــد، تــداوم گالیه های 

تولیدکننــدگان از وضعیت تولیدشــان بود، این 
اخبــار به قدری زیاد بــود که در کمتر از یک ماه 
اخیر از ســوی انجمن ها، اتحادیه ها و... شاهد ابراز 

نارضایتی از وضع تولید بودیم. 
همین چند روز پیش بــود که رئیس    انجمن 
نســاجی ایران درباره بالیی که تعرفه ترجیحی با 
ترکیه بر ســر صنعت نســاجی ایران آورده، گفته 
بود: من به آقای نعمت زاده گفتم آقا اینها دارند ما 
را لُخت می کنند، دارند ما را بیچاره می کنند. شما 

چرا متوجه این قضیه نیستید؟ 
قبــل از آن هم فعاالن صنعت کفش از واردات 
بی رویه کفش های خارجی انتقاد کرده بودند و یکی 
از توزیع کنندگان کفش در غرب استان تهران هم 
اظهار کرده بود: در طول سالیان اخیر، بسیاری از 
تولیدکنندگان داخلی به دلیل کسادی بازار، عطای 
فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده اند و قطعا 
استمرار این وضعیت، شرایط جبران ناپذیر هرچه 
بیشتری را برای این عرصه  اشتغالزا و سودآور رقم 

خواهد زد. 
دو روز پیش هم رئیس  اتحادیه فروشــندگان 
فرش دستباف تهران با  اشاره به تعطیلی بسیاری 
از واحد هــای فرش دســتباف به دلیــل افزایش 
چند برابری مالیات، گفته بــود: رکود موجود در 

بازار، گریبانگیر فرش دستباف ایرانی شده است. 
از این موارد کــه در همین چند روز اخیر رخ 
داده می توان نتیجه گرفت، تولیدکنندگان کشور در 
شرایط مناسبی قرار ندارند، حتی اگر رئیس جمهور 
آمار رشد اقتصادی ایران را باالتر از میانگین جهانی 

عنوان کند. 
وقتی بســیاری از تولیدکننــدگان از رکود در 
صنعــت خود گالیه دارند، نمی توان این رکود را با 

اعداد و ارقام دولتی ها نادیده گرفت. 
درباره آمار  اشــتغال هم رئیس جمهور چندین 
بار آمار های بســیار مثبتی ارائه دادند که حتی با 
واکنــش نمایندگانی مثــل حاجی دلیگانی، عضو 

کمیســیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شد که 
گفت: در هیــچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ  
اشــتغال پایین و نرخ بیکاری باال نبوده است و ما 
با لشکر بیکاران روبه رو هستیم. معلوم نیست این 

عدد را از کجا می آورند؟
تراز منفی کشور چه سنخیتی 

با اقتصاد مقاومتی دارد؟ 
رئیس جمهور همچنین در حالی به سادگی از 
کنار صادرات و واردات می گذرد که طبق آمار های 
گمرک وضعیــت خوبی از این لحاظ وجود ندارد؛ 
واردات کشــور طی 11 ماه سال جاری 24 درصد 
رشــد داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان 
ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و  اشتغال نامگذاری 

شده بود، جای تعجب دارد. 
عمده اقالم و محصوالت وارداتی در سال جاری 
نیز به ذرت دامی، برنج، ســویا، موز، جو، کنجاله، 
گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می گردد. 
رئیس جمهور که در اوایل دولت نخســت خود 
اعالم کرده بود در دوره قبل از او  اشــتغال ایجاد 
شــده بود اما برای چینی ها! )به دلیل واردات( در 
دوره تصدی گری خودش شاهد بیشترین واردات ها 
بودیم؛ چنانچه در همین یازده ماه امسال، واردات 
از کشــورهای آفریقایی همچون اتیوپی با )رشد 
2380 درصدی( نیجریه )رشــد 1509 درصدی(  
تانزانیا )رشــد 800 درصدی( ساحل عاج و تونس 
)رشد 170 درصدی( به نسبت سال 1395 همراه 

بوده است.
روحانی در حالی از رشد صادرات صحبت کرده 
که تراز غیر نفتی کشور منفی شش میلیارد دالر 
بوده و واردات از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته 
است. آمار های رســمی گمرک برخالف سخنان 
رئیس جمهور نشان می دهد وضعیت تجارت کشور 
مناسب نبوده آن هم در شرایطی که عمده اقالم و 
محصوالت وارداتی در سال جاری نیز به ذرت دامی، 
برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و 

قطعات مونتاژی باز می گردد. 
بهبود اقتصادی در سال آینده با شعار 

صورت نمی گیرد
جا داشت، آقای روحانی که برخی شاخص های 
اقتصادی مانند پتروشیمی ها، محصوالت کشاورزی 
و... را با شــرایط مطلوبی توصیف می کرد )که در 
برخی موارد همینطور هم هست( به مواردی مثل 
افزایش نقدینگــی، عدم تخصیص منابع عمرانی، 
کسری تراز عملیاتی و ســرمایه ای و... که بیانگر 
بی انضباط مالی دولت هستند هم  اشاره ای می کرد. 
چنانچه با انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی 
مشــخص شد، نقدینگی کشــور در دی ماه سال 
جاری با 22 درصد رشد نسبت به دی سال قبل، 
به یک تریلیون و 463 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت. نقدینگی در ابتدای دولت حســن روحانی، 
معادل 491 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت 
چهار سال و نیم از دوره تصدی گری اش تقریبا سه 

برابر شده است. 
سه برابر شدن نقدینگی در این دوره در حالی 
بود که بســیاری از کارشناسان و تولید کنندگان 
نســبت به تداوم رکود و مشکالت تولیدی تاکید 
داشتند. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی کشور 
نتوانســت گره خاصی از مشکالت بخش تولید باز 

کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که 
به صورت افسار گسیخته ای رخ داد، در کنار رشد 
فزاینده نقدینگی، بیم افزایش تورم در سال آینده 

را تقویت می کند. 
کاهــش ارزش پول ملی در ســال جاری )که 
رئیس جمهور هیچ  اشاره ای به آن نکرد( آن هم بیش 
از 900 تومان در حدود شــش ماه اخیر به نوعی 
بی سابقه و حتی حیرت انگیز بوده است. موضوعی 
که می تواند تاثیر بســزایی بر تورم داشته و معلوم 
نیست با این شــرایط چگونه رئیس جمهور وعده 
توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می دهد؟!

گزارش واقعی تولید و  اشتغال 
انتظار مردم در پایان سال

پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه امام خمینی برای 
بازدید نوروزی، جمعی از مردم، مراتب اعتراض خود را به وی از جهت 

تاخیر در پرواز ها اعالم کردند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، در حاشیه بازدید عباس آخوندی از فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( تعداد زیادی از مسافران شرکت هواپیمایی آتا 
که پرواز آنها با تأخیر زیادی مواجه شــده بود، مراتب اعتراض خود را به 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کردند که عباس آخوندی وعده پیگیری داد.
گفتنی اســت، اسفند ســال قبل هم وی در بازدید از فرودگاه مهرآباد 
در پاســخ به اعتراض فردی درخصوص تعرفه باالی پارکینگ این فرودگاه 

گفت:  باید از شما بیشتر هم بگیرند!! 
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته و در آستانه سفرهای نوروزی از فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( بر روند خدمات دهی به مسافران بازدید کرد و 
در حاشیه این مراسم اظهار کرد: خوشبختانه امسال 14 درصد به ظرفیت 

مسافری فرودگاه امام خمینی)ره( افزوده شده است.
آخونــدی در ادامه همچنین با توجه به اینکه پروازهای زیادی در ایام 
نوروز انجام می شــود، تالش شد با توزیع پروازها در ساعات مختلف روز از 
تجمع پروازها و پیک پروازی در یک ساعت خاص جلوگیری شود که این 
موجب می شود آرامش بهتری در محیط فرودگاه برای مسافران فراهم شود.
وی ادامه داد: برخی از فعالیت ها نیز در راســتای تسهیل تردد مسافر 
انجام شد که ممکن است از نظر ما کار بزرگی نباشد اما در تسهیل مدت 

زمان حضور مسافر در فرودگاه مؤثر است. 
وزیر راه و شهرســازی با  اشــاره به فعال شــدن متروی فرودگاه امام 
خمینی)ره( گفت: مســافران می توانند از هر نقطه شــهر تهران با مترو به 
فرودگاه امام بیایند.آخوندی ادامه داد: همچنین پیش از این فقط دو ورودی 
بابت تحویل بار مســافر وجود داشت که با افزایش این ورودی ها به هفت 
ورودی، دیگر شاهد ایجاد صف های طوالنی نخواهیم بود و مردم کمتر در 
صف برای بازرســی چمدان ها متوقف می شــود.وی اضافه کرد: امیدواریم 
ترمینال سالم در تابستان 97 وارد خدمات دهی شود؛ این ترمینال به اندازه 
ترمینال فعلی یعنی بیش از پنج میلیون نفر مسافر در سال ظرفیت دارد 
که با این افزایش ظرفیت قطعاً خدمات مناسب تری به مردم ارائه می شود.

به گفته وزیر راه وشهرسازی، همچنین فراخوان طراحی ترمینال ایرانشهر 
برای ظرفیت 25 میلیون مسافر امسال انجام شد و پیش بینی می کنیم اجرای 
این ترمینال چهار تا پنج سال زمان ببرد.در ادامه این مراسم شهرام آدم نژاد 
مدیرعامل شــرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( اظهار کرد: پارکینگ 
مسقف فرودگاه امام چند ماهی است بسته شده بود که از امروز بازگشایی 
می شود.وی با بیان اینکه هیچ تغییری در قیمت پارکینگ فرودگاه ها اعمال 
نشده است، گفت: به طور مداوم توصیه می کنیم مردم با وسیله نقلیه عمومی 
به فرودگاه بیایند، ضمن اینکه تالش می شود مردم از خدمات دهی پارکینگ 

فرودگاه راضی باشند.

مدیرعامل بانک انصار از سامانه هوشمند پرداخت هزینه آب 
و برق برمبنای اینترنت اشیاء رونمایی کرد.

بــه گزارش روابط عمومــی بانک انصار، با حضــور دکتر ابراهیمی؛ 
مدیرعامل بانک انصار و معاونین وی، سامانه های هوشمند پرداخت مصرف 

آب و برق بر مبنای اینترنت اشیاء رونمایی شد.
در این گزارش آمده اســت که توســعه و بهبود نظام های پرداخت 
الکترونیکی هزینه های مصرف انرژی هدف اصلی سامانه های هوشمند بانک 
انصار بوده و بر مبنای آن محصوالت نوینی برای بازپرداخت مصرف طراحی 
و تولید شده است که شــامل سامانه هوشمند الکترونیکی پیش فروش 
هزینه برق متصل به کنتورهای مشترکین، سامانه هوشمند الکترونیکی 
پیش فروش آب ها متصل به کنتورهای خانگی و یا برای فروش آب تصفیه 
شده در مکانهای عمومی، سامانه های پرداخت هزینه گاز، سامانه پرداخت 

هزینه سوخت وسایل نقلیه می باشد.
بنابراین گزارش، طراحی و ســاخت دو ســامانه هوشمند محاسبه و 
بازپرداخت برخط )On Line( هزینه برق و آب، در زمره آخرین محصوالت 
شرکت سامانه الکترونیکی انصار است که مدیریت طراحی، تولید، نصب و 
راه اندازی تجهیزات و راهکارهای پرداخت الکترونیکی این بانک را برعهده 
دارد. این شرکت سامانه های هوشمند بازپرداخت مصرف برق و آب را بر 

مبنای اینترنت اشیاء )IOT( طراحی و پیاده سازی شده است.
این گزارش افزوده اســت: امکانات تعبیه شده در این سامانه ها اجازه 
مدیریت خودکار کنتورهای مشترکین را بدون حضور نیروی انسانی در 
محل نصب کنتور فراهم می کند. از سوی دیگر ادارات مربوطه که وظیفه 
مدیریت مصرف مشترکین را برعهده دارند نیز می توانند در هر لحظه از 
آخرین وضعیت مصرف، شارژ موجود در سامانه و یا محل استقرار کنتور 
اطالع حاصل کنند. با وجود امکانات این ســامانه هوشــمند، مشترکین 
می توانند میزان انرژی مصرفی خود را در دوره آتی پیش بینی و با شارژ 
سامانه نسبت به مکانیزم مصرف انرژی خود در دوره پیش رو اقدام نمایند.
بنابراین گزارش، این سامانه ها با اتمام شارژ ریالی خود، به طور خودکار 
می توانند کنتور مشــترکین را قطع و اطالع رسانی الزم را به مشترک و 
اداره مربوطه انجام دهند. به این ترتیب ادارات ذینفع، قابلیت مدیریت از 
راه دور مشترکین پرمصرف خود را به آسانی در اختیار داشته و دغدغه ای 
در خصوص عدم پرداخت به موقع هزینه انرژی واگذار شده به مشترکین 
را ندارند. مزیت دیگری که این سامانه ها برای شهروندان ایجاد می کنند، 
اســتفاده از کارتهای غیرتماسی )مانند کارت شهروندی و موارد مشابه( 
برای شارژ سامانه می باشد. به این ترتیب شهروندان و مشترکین ترغیب 
می شوند به جای استفاده از پول نقد یا کارتهای بانکی، از کارت شهروندی 

خود برای بازپرداخت هزینه های عمومی استفاده کنند.

اعتراض مردم به وزیر راه 
در فرودگاه امام خمینی

مدیرعامل بانک انصار از سامانه هوشمند 
پرداخت هزینه آب و برق رونمایی کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان


