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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/517/000سکه تمام طرح جدید
1/466/000سکه تمام طرح قدیم

752/000نیم سکه
449/000ربع سکه

301/000گرمی
145/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/488دالر
5/516یورو
6/690پوند

1/282لیر ترکیه
1/308درهم امارات

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: امسال 
برای نخستین بار ۳۰۰ هزار هکتار اراضی سطح 

کشور به آبیاری تحت فشار تجهیز شدند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی مراد اکبری 
در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، 
نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری، اظهار کرد: با توجه 
به محدودیت منابع آبی و خشکسالی های اخیر، این 
نسل مسئولیت سنگینی برعهده  دارد چرا که در صورت 
عدم مدیریت منابع آبی، نســل های آتی با مشکالت 

جدی روبه رو خواهند شد. 
وی افزود: تمامی دســت اندرکاران، برنامه ریزان و 
شرکت های دانش بنیان باید پای کار بیایند تا مشکالتی 
که در اثر مسائل خشکسالی اخیر  گریبان گیر کشور 

شده، مرتفع گردد. 
معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشــاورزی با  
اشاره به اینکه ســاالنه توان تولید 500 هزار هکتار 
ادوات داریم، ادامه داد: برنامه 290 هزار هکتاری در 
حال اجراست که تاکنون 140 هزار هکتار آن به اتمام 
رسیده و براساس برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان 
تیر ماه سال آینده 250 هزار هکتار تجهیز سیستم های 

نوین به پایان خواهد رسید.
به گفته اکبری، امســال برای نخستین بار 300 
هزار هکتار اراضی سطح کشور به آبیاری تحت فشار 

تجهیز شدند.
وی در ادامه به توجه وزارت جهاد کشــاورزی به 
آبیاری میکرو یا ُخــرد آبیاری )یعنی روش هایی که 

مقــدار کمي آب را که نیاز روزانه گیاه اســت تامین 
می کند(  اشــاره و بیان کرد: در پنج تا شــش سال 
گذشته، شش درصد به بهره وری آب کشور اضافه شده 
است که به سبب بازدهی باالی آبیاری میکرو، رویکرد 
ما توسعه سیستم های نوین همین نوع آبیاری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با  اشاره به اینکه تولید 
گندم با آبیاری میکرو در هر هکتار باالی 13.5 میلیون 
تن اســت، اضافه کرد: امسال بیش از 40 هزار هکتار 

آبیاری میکرو در اراضی گندم داشتیم.
قیمت فروش کود شیمیایی به کشاورزان افزایش 

نمی یابد
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم 
کرد قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت 

بوده و افزایش نخواهد یافت. 
به گزارش شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
حمید رسولی، درخصوص شایعه گران شدن قیمت 
فروش کودهای شــیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان 
اظهــار کرد: طی یک ســال گذشــته قیمت فروش 
کودهــای یارانه ای به کشــاورزان هیچ گونه افزایش 

نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.
وی بــه کشــاورزان اطمینان داد کــه هیچ گونه 
افزایــش در قیمت فروش کودهای یارانه ای از جمله 
اوره نخواهیم داشــت و کودهای مورد نیاز کشاورزان 
با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران 
شــرکت خدمات حمایتــی آماده عرضــه و فروش 

می باشند.

معاون حجتی خبر داد

تجهیز ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار

یکی از وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۶ افزایش صادرات غیرنفتی بود، حال ببینیم که این وعده به 

چه میزان محقق شده است.
به گزارش مشرق، حسن روحانی در برنامه انتخاباتی باعنوان »متکلم 
وحده« از رادیو ایران در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1396 اظهارداشت: 
تصمیم ما این است که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی را تا دو برابر 
افزایش دهیم؛ یعنی صادرات غیرنفتی ما که اکنون 50 میلیارد دالر است 
باید به 100 میلیارد دالر افزایش پیدا کند. با پایان انتخابات، گمرک به 
ریاست مسعود کرباسیان تا چند ماه آمار تجارت خارجی کشور را منتشر 
نکرد که شائبه کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را تقویت می کرد. 
کرباسیان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما وقتی آمار تجارت 
خارجی منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتی روحانی در حال تحقق 
است، اما 180 درجه برعکس.بر اساس آخرین آمار گمرک، در حالی که 
در 10 ماهه امســال میزان واردات کاال به کشــور 22 درصد رشد کرده 
صادرات غیرنفتی فقط 1/7 درصد افزایش یافته است. ارزش واردات در 
ایــن مدت 42/8 میلیارد دالر و صادرات غیرنفتی 37 میلیارد دالر بوده 
اســت. در 10 ماهه امسال تراز تجاری کشور به منفی 5/8 میلیارد دالر 
سقوط کرده است.در حالی که در عرصه صادرات غیر نفتی کاهش قابل 
توجهی داشــتیم، گل کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفریقا، 

کارتن و مقوا از آمریکا، و شتر از آلمان وارد کشور شده است.

بر اساس آمار گمرک و در نخستین سال دولت دوازدهم

رشد صادرات غیر نفتی
 برخالف وعده روحانی منفی است

پس از فروش ۳۰۰ هزار ســکه طی ماه هــای اخیر در بانک 
کارگشایی، مدیرعامل این بانک از توقف این طرح خبر داد. 

مســعود سلیمانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: پیش 
فروش سکه از بانک کارگشایی تا اطالع ثانوی انجام نمی شود.

وی در پاســخ به این سؤال که آیا علت توقف حراج سکه طرح پیش 
فروش سکه بوده است، گفت: براساس اعالم بانک مرکزی حراج سکه در 
بانک کارگشایی انجام می شد و هم اکنون بانک مرکزی به بانک اعالم کرده 

است که حراج سکه را متوقف کنید و ما هم اعالم کرده ایم. 
بانک ملی هفته گذشته از حراج 300 هزار سکه در بانک کارگشایی 

تا آن زمان خبر داده بود. 
گفتنی است، پس از اوج گرفتن اختالف ارزش بازاری سکه )که بیش 
از یک میلیون و 400 هزار تومان بود( با ارزش واقعی آنکه در زمان آذر 
ماه به بیش از 200 هزار تومان رسید، بانک مرکزی تصمیم به حراج سکه 

از طریق بانک کارگشایی گرفت. 
این عرضه ها تا حدودی حباب قیمت سکه را کاهش داد و از ازدحامی 
که در روزهای اولیه در ســالن حراج به وجود  آمده بود، کاسته شد، ولی 
با افزایش قیمت دالر، اثرات مثبت این طرح، تحت الشــعاع قرار گرفت و 
علیرغم کاهش حباب ســکه، قیمت ســکه باز هم روند صعودی خود را 

ادامه داد. 
پس از اوج گرفتن قیمت دالر که از 4900 تومان هم عبور کرد، قیمت 
سکه به یک میلیون و 600 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد ولی با تدابیر 
بانک مرکزی دربرخورد با برخی دالالن و صرافی ها که نهایتا مقداری در 
کاهش نرخ ارز موثر بود، قیمت ســکه هم به حدود یک میلیون و 510 

هزار تومان کاهش یافت. 
به دنبال رشــد شــدید بهای ارز در هفته های گذشته، بانک مرکزی 
برای کنترل قیمت ها و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری، سه طرح جدید 
را ارائه کرد که یکی از آنها پیش فروش سکه بود. پیش فروش سکه در 
دوره زمانی شــش ماهه به قیمت یک میلیــون و 400 هزار تومان و در 
سررسید یک ســاله یک میلیون و 300 هزار تومان در شعب بانک ملی 

صورت می گیرد. 
به نظر می رسد، با توجه به اینکه متقاضیان از طرح پیش فروش سکه 
استقبال نسبتا مناسبی داشته اند، بانک مرکزی حراج سکه از طریق بانک 

کارگشایی را متوقف کرده است.

طرح حراج پس از فروش 
300 هزار سکه متوقف شد

* یک مقام آگاه با اشاره به ادامه برخوردهای قانونی با سوداگران مخرب 
در بازار ارز، اظهارداشت: با حکم مرجع قضایی، 1225 حساب متعلق به 
86 نفر از دالالن و قاچاقچیان ارزی بلوکه و مســدود شــد و 10 نفر از 
قاچاقچیان و دالالن ارزی نیز بازداشت و به مرجع قضایی تحویل شدند.
وی افزود: مجموع گردش مالی این حســاب ها بیش از 53 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت و بیش از 330 میلیارد ریال نیز بلوکه شــد.این مقام 
آگاه گفت: این اقدامات در آینده نیز به صورت جدی ادامه خواهد یافت 
و مجازات  ســنگینی گریبان سوداگران و تخریب گران بازار ارز را خواهد 
گرفت.به گزارش فارس، پیش از این 755 حساب با گردش مالی حدود 

20 هزار میلیارد تومان مسدود شده بود.
*  پاکســتان اعالم کرد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکســتان 
هنوز زنده اســت. به گزارش فارس به نقل از روزنامه پاکستانی 
نیشن، محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت :بر 
اساس اطالعات من، پروژه خط لوله آی پی هنوز ادامه دارد. برای 
جزئیات فنی، می توانید با وزارتخانه مربوط تماس بگیرید. فیصل 
در مورد نفوذ هند در بندر چابهار گفــت: بندر چابهار و گوادر 
مکمل همدیگر هســتند. ما در مورد روابط دو جانبه و توافقات 
دیگر کشــورها اظهارنظر نمی کنیم. خط لوله انتقال گاز ایران به 
پاکستان سال 2۰۱2 کلنگ احداث آن بر زمین خورد و قرار شد 
تا سال 2۰۱ اجرایی شود اما علی رغم اینکه ایران بخش خط لوله 
خود را کامل کرده است اما پاکستان هنوز هیچ کاری در این زمینه 
انجام نداده است. ایران حتی جریمه تاخیر پاکستان در تکمیل 

این پروژه را بخشیده است.
*  بانک سینا با 17 پله ارتقا، برای پانزدهمین سال متوالی در میان یکصد 
شــرکت برتر ایران قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، در 
بیستمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران توسط سازمان مدیریت 
صنعتی کشور که به معرفی شرکت های برتر  در سال 1395 اختصاص 
دارد، بانک ســینا برای پانزدهمین سال متوالی موفق شد جایگاه خود را 
در بین یکصد شرکت برتر کشور بهبود بخشد. طبق بررسی های سازمان 
مدیریت صنعتی که بر مبنای اطالعات سال مالی 1395 صورت گرفته، 
بانک سینا با 17 پله ترقی نسبت به فهرست اعالمی سال گذشته از سوی 
این ســازمان، توانست رتبه 21 را از لحاظ شاخص میزان فروش/ درآمد 
در میان صد شــرکت برتر ایران از آن خود کند و با عملکردی درخور و 
شایســته برای اولین بار در بین 10 شرکت پیشرو کشور نیز قرار گیرد. 
بیســتمین دوره همایش رتبه  بندی شرکت های برتر ایران روز یکشنبه 
29 بهمن 96 با حضور مقامات، مدیران شرکت های برتر و صاحب نظران 

اقتصادی و صنعتی برگزار  شد.

یک خبرگزاری حامی دولت  از عدم تحقق 
وعده وزیر نفت برای امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا 

پایان سال جاری انتقاد کرد.
ایسنا نوشــت: حدود شش ماه از پیش بینی بیژن 
 IPC زنگنه برای امضای 10 قرارداد جدید نفتی در قالب
تا پایان سال 1396 گذشته و با اینکه کم تر از یک ماه 
تا پایان ســال باقی مانده است، هنوز مسئوالن ذیربط 
پاسخ قطعی به این پرسش که قرارداد کدام میدان بعد 
از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی امضا خواهد شد نداده اند.

به نظر می رســد ریشه سکوت مسئوالن، جریانات 
سیاسی در سطح بین الملل و مخالفان داخلی و خارجی 

باشد. به طوری که زنگنه بارها بر این موضوع تاکید کرده 
که در مذاکرات نفتی ایران یک سوی ماجرا است و در 
سوی دیگر شرکت های نفتی هستند و تا هر دو طرف 

راضی نباشند هیچ قراردادی امضا نخواهد شد.
البته به نظر می رسد این وجه ماجرا به مرور زمان 
پررنگ شده است. زیرا اوایل شهریورماه زنگنه درمورد 
امضای 10 قرارداد نفتی تا پایان سال توضیح داد این 
یک مجموعه اســت و نمی تــوان تعداد دقیقی عنوان 
کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین 
قراردادها، پیش بینی می شــود که حدود 10 قرارداد 

امضا شود.

وی اعــالم کرده بود که امضای قراردادهای جدید 
نفتی اولویت بندی شــده اند و همه مذاکرات به خوبی 
پیش می روند و هیچ مذاکره ای مانع مذاکرات دیگری 
نیست.وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که مهم ترین 
قرارداد پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی با  کنسرســیومی به رهبری شرکت فرانسوی 
توتال چه خواهد بود؟ گفت: طرح توسعه الیه های نفتی 
پارس جنوبی، میدان مشترک آذر، میدان های سهراب، 

آب تیمور، منصوری و آزادگان در اولویت قرار دارند.
این موضوع حدود ســه ماه قبــل با زبانی دیگر از 
سوی وزیر مطرح و به جریانات تاثیرگذار به طور مستقیم 

اشاره شد. در این راستا زنگنه پس از امضای تفاهم نامه 
همکاری با شــرکت گازپروم برای مطالعه پروژه ایران 
ال ان جی در جمع خبرنگاران از ادامه مذاکرات برای 

امضای 10 قرارداد جدید نفتی خبر داد .
با این حال کم تر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده 
و با اینکه محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس، حدود سه ماه پیش با تاکید بر این که مذاکره 
با مرسک برای توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی ادامه 
دارد، گفت: احتماال دومین قرارداد IPC با این شرکت 
و تــا دو ماه آینده خواهد بود، همچنان هیچ خبری از 

امضای قرارداد نفتی جدیدی به گوش نرسیده است.

خبرگزاری حامی دولت:

وعده زنگنه برای امضای 1۰قرارداد نفتی تا پایان سال محقق نشد

FATF در نشســت جدید خود، فشــار بر 
گروه های مقاومت مانند حماس و حزب اهلل که 
در برابر اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 
خارجی هایی همچون رژیم صهیونیستی تالش 

می کنند را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک نهاد بین المللی 
که مدعی مبارزه با پولشــویی است در بیانیه ای روز 
جمعه ضمــن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه 
ایران نام کشــورمان را همچنان در فهرست تعلیقی 

)موسوم به بیانیه عمومی( نگاه داشت.
کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که در پاریس 
مستقر است، به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان 
پیشنهاد کرده است که »به توصیه به موسسات مالی 
خود نســبت به هوشــیاری در روابط و مبادالت« با 

ایران، ادامه دهند.
در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف 
کرده اند، تنها نام ایران و کره شــمالی در فهرســت 

موسوم به »بیانیه عمومی« به چشم می خورد.
کارگروه اقدام مالی در بیانیه خود مدعی شــده 
ایــران تعهدات خــود را در قبال آنچــه از نظر این 
کارگروه مبارزه با پولشویی محسوب می گردد، انجام 

نداده است.
FATF در ایــن رابطه می گوید: »از نوامبر 2017، 
ایــران اقدام به ایجاد یک نظام اعالم نقدینگی کرده 
و پیش نویــس برخی اصالحات در قوانین مربوط به 
مبارزه با پولشــویی و مقابله با حمایت از تروریسم را 
ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون 
در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات 

این کشور کامل نشده اند.«

این نهاد که تحت نفوذ کشورهایی همچون آمریکا 
اســت، فشــار بر گروه های مقاومت مانند حماس و 
حــزب اهلل که در برابر اشــغال خارجی، اســتعمار و 
نژادپرستی خارجی هایی همچون رژیم صهیونیستی 

تالش می کنند را هدف قرار داده است.
FATF با ذکر درخواســتهای 9 گانه خود از ایران 
تأکید کرده اســت: »ایران بایستی با انجام اقدامات 
مختلف اعم از موارد ذیل، ســایر مــوارد را به طور 
کامل رفع کند: اقدام مناسب برای اعالم تأمین مالی 
تروریســم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از 
گروه هایی که برای »پایان دادن به اشــغال خارجی، 

استعمار و نژادپرستی تالش می کنند«.
این اتفاق در حالی رخ داد که وزیر اقتصاد دولت 
 FATF یازدهم مدعی شــده بود ایران در همکاری با

درباره گروه های مقاومت حق تحفظ دارد.
 در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره همکاری 
ایران با FATF به باشگاه خبرنگاران گفت: هم اکنون 
کشور ایران ریل مقاومت و قدرت، در منطقه خاورمیانه 
است. به نوعی اعضای کنوانسیون FATF به دنبال انتقام 
از ایران هستند آنان کشورهای استعمارگری هستند 
که معتقدند شکست داعش در منطقه با مدیریت ایران 
منجر شده و کشور ایران در این مهم ضربه مهلکی را 

به آنان وارد ساخته است.
معاهده »پالرمو« را اجرا کنید!

درخواســت های FATF به موارد فــوق محدود 
نمی شود. این کارگروه پا را فراتر گذاشته و »تصویب 
و اجــرای معاهده های »پالرمو« و TF  و مشــخص 
کردن توانمندی ها در زمینه ارائه کمک های دوجانبه 

حقوقی« را هم از ایران درخواست کرده است در حالی 
که به گفته حاجی دلیگانی، الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو که مبارزه با کنوانسیون سازمان ملل با جرائم 
سازمان یافته فراملی و مغایر با قانون اساسی کشور 
است در شرایطی است که در این کنوانسیون آمریکا، 
کشــور ما را به اشــاعه قاچاق و جرائم سازمان یافته 

فراملی متهم کرده است.
FATF همچنین با بیانی تحکم آمیز تصریح کرده 
است که »کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با 
حرکت ســریع در مسیر اصالحی خود، ضمانت کند 
که تمامی موارد باقی مانده در برنامه اقدام خود را رفع 
خواهد کرد. ایران بایســتی اصالحات الزم در زمینه 
مبارزه با پولشــویی و مقابله با حمایت از تروریسم را 
تکمیل و اجرا کرده و به ویژه قوانین الزم را تصویب 
کند.«کارگروه اقدام مالی با ترســاندن کشــورها از 
همــکاری با ایران، »از اعضــای خود می خواهد و به 
تمام دیگر کشــورها توصیه می کند که همچنان به 
موسســات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و 
مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اســاس 
توصیه شماره 19 کارگروه اقدام مالی، هوشیاری الزم 

را به خرج دهند.«
»بازی تعلیق« آمریکایی ها

گفتنی است در آستانه نشست اخیر کارگروه اقدام 
 FATF   مالی، اندیشکده آمریکایی انستیتو واشنگتن به
توصیه کرده بود که نگه داشتن ایران در شرایط تعلیق 

بهترین گزینه برای منافع ملی آمریکاست.
این اندیشــکده به آمریکایی هــا توصیه کرد با 
تکیه بر مسایل فنی در نشست FATF یک همگرایی 
برای عدم خروج ایران از لیست کشورهای پرریسک 

ایجاد کند؛ آنچه در نشست اخیر کارگروه اقدام مالی 
صورت گرفت!

به نظر می رسد با دنبال کردن »بازی تعلیق« به 
مــوازات »برجام نافرجام«، حلقه های زنجیر غربی ها 
برای برقرار ماندن تحریم هــای مالی علیه ایران در 

حال تکمیل است.
بررسی بیانیه های عمومی FATF در قبال ایران در 
یک سال و نیم اخیر نشان می دهد که این نهاد همواره 
با تهدید به اینکه ایران را در لیست سیاه قرار خواهد 
داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام می کند. 
این در حالی است که به نظر می رسد این گروه هیچ گاه 
ایران را در لیســت سیاه قرار ندهد چراکه به دنبال 
تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیازگیری 
بیشتر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است.
از سوی دیگر بر اساس اظهارنظر مسئوالن دولتی، 
قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF از مهم ترین 
موانع این بازگشت بود، لذا با هدف خارج شدن ایران 
 FATF از لیست ســیاه، ایران همکاری گسترده ای با
آغاز نمود که پذیرش تعهد ســطح باالی سیاســی 
برای اجرای »برنامه اقدام« مهم ترین نتیجه آن بود.

بینش نادرست مســئوالن دولت در حالی است 
که FATF نقش ویژه ای در پیشبرد جنگ اقتصادی و 
به کارگیری و اثرگذاری »سالح پولی« دارد و نهادی 
با کارکرد و مأموریت های منطبق بر سیاست خارجی 

ایاالت  متحده آمریکا است.
آمریکا تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای 
شفافیت نظام مالی و تجاری بین الملل برای شناسایی 
کامل مشتری و احراز ذینفع واقعی را از طریق گروه 
ویژه اقدام مالی)FATF(، در سطح جهان دنبال می کند.

FATF کار گروه 

 ایران باید کمک مالی به گروه های مقاومت را 
جرم تلقی کند!

میانگین مصرف بنزین در سال ۹۶ حدود 8۰ 
میلیون لیتــر در روز بود که هر چه به روزهای 
پایانی ســال جاری نزدیک می شویم، مصرف 
این فرآورده نفتی افزایش و به اوج خود خواهد 

رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی متوســط 
مصرف بنزین در کشــور به حــدود 80 میلیون لیتر 
در روز رســیده است که مصرف این فرآورده پر تقاضا 
در سال گذشته به طور میانگین 74 میلیون لیتر در 

روز بوده است.
افزایش مصــرف بنزین در کشــور در حالی رخ 
می دهد که به گفته مســئوالن شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی هم اکنون در کشــور 74 
میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که تنها با 
واردات بنزین و استفاده از ذخایر استراتژیک می توان 

جوابگوی مصرف بنزین در کشور بود.
براســاس پیش بینی های صورت گرفته هرچه به 
روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مصرف بنزین نیز 
افزایش می یابد و انتظار می رود شاهد رکوردشکنی در 

مصرف این حامل انرژی باشیم.
مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی نیز مدعی هستند، در روزهای انتهای سال شاهد 

در غیاب کارت سوخت

مصرف بنزین به 8۰ میلیون لیتر در روز رسید

مصرف بنزین بیش از 100 میلیون لیتر خواهیم بود که 
تنها در صورتی می توان این حجم از تقاضا را جوابگو بود 
که وضعیت ذخیره سازی بنزین در کشور مطلوب باشد.

خوشــبختانه از حدود دو ماه قبل ذخیره ســازی 
بنزین توسط شرکت ملی پاالیش و پخش به منظور 
آماده بودن برای سوخت رســانی در تعطیالت نوروز 

آغاز شده است.
یکــی از عواملی که مدیریت مصــرف بنزین در 
کشــور را تحت تأثیر قرار داد به حاشیه راندن طرح 
ســهمیه بندی بنزین و کارت سوخت بود. از دو سال 
پیش، با اصرار بیــژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، 
ســهمیه بندی بنزین عمال حذف شد و کارت سوخت 

از چرخه کنار رفت که یکی از عوامل افزایش مصرف 
ســوخت محسوب می گردد. پس از آن بود که میزان 

مصرف بنزین در کشور رکورد زد.
البته وزیــر نفت مدتی بعد هم با تکرار ادعای دو 
ســال پیش خود گفت که اعتقادی به این ندارم که 
برداشــتن ســهمیه بندی تأثیری در افزایش مصرف 

بنزین داشته است!
زنگنه همچنین در آخریــن روزهای عمر دولت 
یازدهم اظهار کرد کــه »این دولت که در حال تمام 
شــدن اســت و روزهای پایانی خود را می گذراند اما 
دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند.«
امــا دولت به جای افزایش تدریجی قیمت بنزین 
در سال های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در 
الیحه بودجه سال 97 تصمیم به افزایش شدید قیمت 
بنزیــن گرفت که این تصمیم با عدم رای نمایندگان 
مجلس منتفی شد و ظاهرا دولت تصمیم جایگزینی 

هم برای آن ندارد.
با این شــرایط ظاهرا باید منتظر افزایش مصرف 
بنزین در سال 97 نیز باشیم زیرا به طور طبیعی ساالنه 
مصرف بنزین بین 7 تا 8 درصد رشد می کند و با این 
شرایط باید منتظر میانگین مصرف حدود 87 میلیون 

لیتری بنزین در سال 97 باشیم.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 
در دور اول نمایشگاه مصالی امام خمینی )ره( 
اجاره باالیی از شــرکت کنندگان دریافت شده 

است.
مصطفی احمدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در 
مورد وضعیت قیمت آجیل و خشکبار شب عید، اظهار 
کرد: بادام هندی و بادام درختی دو کاالی وارداتی است 
که با افزایش نرخ دالر در دو ماه گذشته عالوه بر پسته 
افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت ها ربطی 
به شب عید ندارد. پسته نسبت به سال گذشته به دلیل 
افت تولید افزایش نرخ داشــت اما این افزایش قیمت 
مربوط به اواسط امسال بود و از آن زمان تاکنون بهای 
این محصول تقریبا ثابت بوده و افزایش نداشته است. 

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران با تاکید 
بر اینکــه به جز اقالم مذکور در هیچ محصول دیگری 
افزایش قیمت صورت نگرفته است، گفت: تخمه ژاپنی، 
بادام زمینی، تخمه کدو، فندق، انجیر از اقالم پر مصرف 
شب عید است که در این موارد هیچ گونه افزایش قیمتی 
نداشته ایم. احمدی در پاسخ به این سوال که در دور اول 
نمایشگاه بهاره )مصلی( فروشندگان آجیل و خشکبار 
افزایش 20 درصدی قیمت آجیل و خشکبار را عنوان 
کرده انــد و برای این مورد چه توضیحی دارید، گفت: 
فروشندگان آجیل و خشــکبار در دور اول نمایشگاه 
بهاره که در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شده است 
به هیچ عنوان عضو اتحادیه آجیل و خشکبار نیستند. 
وی افزود: این فروشندگان بدون اطالع اتحادیه و 

با مجوز برگزارکنندگان نمایشــگاه بهاره در دوره اول 
شــرکت کرده اند هیچ نظارتی هم از سوی اتحادیه بر 
فروش آنها صورت نمی گیرد.  این افراد به صورت موقت 
برای شــب عید به این کار وارد می شوند و هر کاالیی 
را با هر قیمتی در این نمایشــگاه  بدون هیچ نظارتی 

عرضه می کنند. 
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار بــا بیان اینکه 
فروشــندگان خارج از اتحادیه ها و اصناف، پسته آب 
خندان که فروش آن ممنوع است را عرضه می کنند، 
گفت: پســته آب خندان پســته ای است که مغز آن 
کامل نشــده و دهن آن بسته است و توسط دستگاه  و 
به روش بهداشتی باز و آماده عرضه به بازار می شود اما 
متاسفانه برخی این کار را با روش غیربهداشتی انجام 

می دهند که منجر به تولید ســم افالتوکسین در این 
محصول می شود.  هیچکدام از اعضای اتحادیه آجیل 
و خشکبار مبادرت به فروش چنین پسته ای نمی کنند.
احمــدی با تاکیــد بر اینکه اصنــاف  از 8 تا 18 
اسفندماه در نمایشگاه های بهاره شرکت خواهند کرد، 
افزود: البته اگر شرایط مورد درخواست اتحادیه آجیل و 
خشکبار در این نمایشگاه برای اعضا فراهم نشود، ممکن 
است طی این مدت هم در نمایشگاه بهاره شرکت نکنیم.  
رئیس اتحادیه آجیل وخشــکبار تهران ادامه داد: 
پیشــنهاد ما برای شرکت در دور دوم نمایشگاه ، ارائه 
غرفه با اجاره بهای مناســب است در حالی که در دور 
اول نمایشگاه مصالی امام خمینی)ره( اجاره باالیی از 

شرکت کنندگان دریافت شده است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران:

اجاره بهای غرفه های نمایشگاه بهاره باالست

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از حذف و توقف ساخت 2۰ 
سد در کشور خبر داد و گفت: در بازنگری سدها از ساخت یک 

میلیون هکتار شبکه آبیاری و زهکشی جلوگیری شد.
رحیــم میدانــی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاســخ به این 
ســؤال که در طرح بازنگری ســدها چه تعداد سد متوقف شد گفت: در 
طرح بازنگری ســدها برخی سدها را بازنگری کردیم و حدود 20 مورد 

را حذف کردیم.
وی با خودداری از بردن نام ســدهایی که ساخت آنها متوقف شده 
است، افزود: تجلی این برنامه را عمدتاً در شبکه آبیاری و زهکشی قابل 
مشاهده است، چرا که برخی از سدها پیش از این ساخته شده بود، اما 
حدود یک میلیون هکتار سطح شبکه آبیاری که قباًل مهندسان مشاور 

پیش بینی کرده بودند را کاهش دادیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد: اگر برای ساخت 
این یک میلیون هکتار شبکه آبیاری 10 هزار مترمکعب آب درنظر بگیریم، 
باید برای این میزان آبی که وجود نداشت، شبکه آبیاری احداث می شد 
که هم پول از دســت داده بودیم و هم اینکه مردم امیدوار می شــدند و 

کشاورز دائم در انتظار آب می ماند.
میدانی با  اشاره به اینکه امروز با یک کم آبی در خوزستان مشکالتی 
ایجاد شده است، تاکید کرد: در طرح بازنگری سدها و برخی شبکه های 
آبیاری، شبکه آبیاری سد کرخه 200 هزار هکتار کم شد، چون ورودی 
سد کرخه بسیار کاهش یافته است و برخی از سال ها به اندازه 50 درصد 

آبی که مشاور پیش بینی کرده بود نمی رسد.
بر اســاس این گزارش، از اوایل ســال 90 با 158 پروژه سدسازی 
که از مصوبات دولت بوده و ردیف اجرایی داشــتند مواجه بودیم و چند 
دلیل باعث شــد تا بازنگری و غربالگری برای این سدها آغاز شود. یکی 
از ایــن دالیــل نبود بودجه و مهم تر از همه آنها تغییر اقلیم و مســائل 

زیست محیطی بود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران پیش از این گفته بود 
بحث مهمی که باعث شــد تا غربالگری سدها جدی گرفته شود تغییر 
شرایط اقلیمی بود. مطالعات این سدها به دهه 70 برمی گشت و آن موقع 
مسائل زیست محیطی تا این حد مطرح نبود، بنابراین قطعاً باید ابعاد این 

پروژه های سدسازی تغییر می کرد.
حاج رسولیها عنوان کرد: با بازنگری های صورت گرفته متوجه شدیم 
که برخی از طرح های سدسازی باید با سرعت کار کنند ، ابعاد برخی از 
طرح ها باید بازنگری شــوند و یک سری از پروژه ها نیز راکد باقی بماند، 
بنابراین چون تغییرات آنها تغییرات بنیادی بر روی ابعاد و مهندســی 

طرح بود، یک سری از طرح های سدسازی متوقف شد و یا راکد ماند.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اقدام اخیر وزارت صنعت 
درباره تعرفه خودروهای هیبریدی را غیرعلمی دانست.

محمدرضا نعمت زاده، با اشــاره بــه اینکه در خصوص تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی نباید دولت این طور رفتار می کرد، گفت: در راستای 
توســعه فرهنگ اســتفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور، به 

پیشنهاد خود ما تعرفه این قبیل خودروها 5 درصد در نظر گرفته شد.
وی در گفت وگو با پردیس خودرو با بیان اینکه متاســفانه در عمل 
عده ای سوءاســتفاده کردند، گفت: برخــی از افراد که در زمینه واردات 
خودرو فعالیت داشــتند به جای واردات خودروهــای هیبریدی با 80 
درصد صرفه جویی، خودروهای هیبریدی با 20 درصد صرفه جویی وارد 

کشور کردند.
نعمت زاده در ادامه افزود: ادامه این روند به ضرر دولت بود و به نوعی 
کاله سر دولت می رفت.وی با تاکید بر اینکه دولت در خصوص وضع تعرفه 
جدید واردات خودروهای هیبریدی بایستی دقت بیشتری می کرد، گفت: 
بایستی در خصوص میزان خودروهای هیبریدی با صرفه جویی مختلف، 
تعرفه های متفاوتی و مرحله ای وضع می شد.وزیر سابق صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه استدالل دوستان در وزارت صنعت مبنی بر افزایش 
تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، علمی نبوده است، تصریح کرد: تعرفه 

واردات خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد

توقف ساخت ۲0 سد در کشور

نعمت زاده :

اقدام وزارت صنعت غیرعلمی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ازعدم 
اجرای دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی 
تعرفه واردات خودرو مصوب هیئت دولت توسط برخی مدیران 

اجرایی انتقادکرد.
محمدباقر الفت در گفت وگــوی اختصاصی با پردیس خودرو اظهار 
داشــت: هیئت وزیران به پیشــنهاد وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
مصوبه هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رســاند 
که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت 
مبنی بر منع اجرای مصوبات هیئت وزیران در قســمت تعیین و وصول 

عوارض از خودروهای وارداتی شد.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دیوان 
عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعالم کرد توقف اجرای مصوبه هیئت 
وزیران با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات 

خودرو ضرورت دارد.
وی با اشــاره بــه بی توجهی برخی از مدیران بــه رای دیوان عدالت 
اداری گفت: کشمکش های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت 
نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دســتور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر 
توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت 
توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون و عدم التزام 
برخی مدیران به این دســتور و رای صادر شده باعث گردیده است تا با 
بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ  هنگفتی نصیب برخی افراد شود 
که این موضوع از مصادیق فســاد است.این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن 
رای دیــوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتــن رای مرجع صالحیت دار و 
تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصالح و کسانی که به رای قانون 
عمل نمی کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی اظهار داشــت: قوه قضائیه در این موضوع ورود پیدا کرده است و 
عالوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص 
گزارش های مفصلی ارایه کرده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری 
نصیب شان می شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می شوند و در 

مقابل احکام دادگاه ها ایستادگی می کنند.
دادفر: آرای دیوان عدالت اداری باید اجرا شود

از ســوی دیگر مهدی دادفر، دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو در 
گفت وگویی اظهار داشت: آرای دیوان عدالت اداری همچون قانون بوده و 
آنها را باید اجرا کرد.وی با اشــاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بیان 
داشــت: دیوان عدالت اعالم کرده اســت به استناد ماده 34 و 35 قانون 
عدالت اداری، حکم صادر شده الزم االجراست و دولت موظف است آن را 
اجرا کند. ضمن اینکه ما رای را به دفتر حقوقی هیئت دولت ابالغ کرده ایم 
و دولت موظف به تمکین بوده و باید مستمسکین را مورد پیگرد قضایی 
قرار دهد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واکنش دولتمردان به 
رأی دیوان عدالت اداری نیز گفت: شخص وزیر اعالم کرده که رای دیوان 
عدالت به وی ابالغ نشده است، اما با اصل موضوع مخالفت کرده و آن را 
راهکار مناسبی ندانسته است. وی ادامه داد: اقدامات دولت که از دی ماه 
سال گذشته شروع شــده در واقع معرفی بازار برای حضور  فرانسوی ها 
بوده است و صرفا  بازار را برای این کار آماده کرده اند. باید توجه داشت 
که مهندســی بازار در این بخش درست نبوده و دست اندرکاران دولتی 
در آخر مجبور می شوند اعالم کنند که از باال دستور گرفته اند تا تعرفه ها 

را افزایش دهند.

انتقاد از بی توجهی برخی مدیران 
اجرایی به رای دیوان عدالت اداری


