
اقتصادی

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

96 درصد زعفران دنیا در ایران 
تولید می شود

پیش بینی اقتصاددانان

با سیاست های کنونی دولت
بیکاری و رکود ادامه خواهد یافت

کوتاه اقتصادی

اشتغالزایی برای 20 نفر 
با همت نخبه اردبیلی

صفحه۴
پنج شنبه۲۳ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۳ذیحجه ۱۴۳۸ - شماره۲۱۷۲۲

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

1/275/000سکه تمام طرح جدید
1/245/000سکه تمام طرح قدیم

657/000نیم سکه
367/000ربع سکه

253/000گرمی
125/800هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3/920دالر
4/755یورو
5/220پوند

1/175لیر ترکیه
1/078درهم امارات

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها گفت: طبق برنامه، عملیات 
بازگشت حجاج تا پایان هفته اول مهرماه به پایان می رسد.

ســیدمحمود رضوی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره پروازهای 
برگشت حج تمتع امسال اظهار داشت: اولین پرواز برگشت حجاج به کشور 
روز 14 شهریورماه به فرودگاه اردبیل انجام شد و تا ساعت 24 روز سه شنبه 

تعداد 30 هزار و 9 نفر از حجاج در قالب 112 پرواز به کشور بازگشته اند.
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها اضافه کرد: در عملیات بازگشت 
حجــاج فعال 61 پرواز با مبدأ مدینه و 51 پرواز با مبدأ جده به فرودگاه های 
کشور داشته ایم، همچنین تاکنون 33 پرواز از پروازهای برگشت حج به فرودگاه 
امام خمینی)ره( انجام شده است و 28 پرواز هم به دیگر فرودگاه ها رفته اند.
رضوی افزود: تاکنون 84 پرواز برگشت حجاج توسط شرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران و 28 پرواز هم توسط ایرالین سعودی انجام شده 
است. نظیر پروازهای رفت حج، پروازهای فرودگاه های تبریز، شهید هاشمی نژاد 
مشــهد و ارومیه توسط ایرالین سعودی و بقیه پروازها توسط ایران ایر انجام 
می شود.مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها یادآور شد: طبق برنامه عملیات 
بازگشت حجاج تا روز پنجم مهرماه ادامه دارد اما پیش بینی می شود با تغییر 

اندک، در هفته اول مهرماه، کل پروازهای برگشت حجاج به پایان برسد. 
رضوی با اشــاره به اینکه اســتقبال کنندگان از حجــاج تالش کنند در 
جمعیت های کوچک برای اســتقبال از حاجی خود به فرودگاه بیایند، گفت: 
استقبال کنندگان حتما قبل از حضور در فرودگاه ، از به موقع بودن پروازهای 
حاجیان خود از طریق ارتباط با اطالعات پرواز فرودگاه ها، مطلع شوند تا در 

فرودگاه سرگردان نمانند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با توجه 
به نیاز کم زعفران به آب، کشــت این محصول در تمام استان ها 
مورد توجه قرار گرفته بطوری که 96 درصد زعفران دنیا در ایران 

تولید می شود.
محمدعلی طهماسبی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار 
کرد: با توجه به نیاز کم طالی سرخ به آب، این محصول در تمام استان های 
کشــور مورد توجه قرار گرفته، به طوری که ایران توانسته 96 درصد از 

زعفران کل دنیا را تأمین کند.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: همه ساله مقداری 
پیاز مازاد کشــاورزان اســتان های خراســان رضوی و جنوبی به سایر 
استان ها منتقل می شود که در این زمینه فعال سازی تشکل ها در جهت 
جابه جایی بهداشــتی پیاز و جلوگیری از شیوع آفات و بیماری در مزارع 

امری ضروری است.
وی تصریح کرد: با توجه به تقویت بخش خصوصی در برنامه ششــم 
توسعه، تشــکل ها باید راهکارهای اساسی در زمینه جلوگیری از خروج 

غیرقانونی پیاز زعفران از کشور به کار گیرند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه قاچاق پیاز زعفران 
گفت: بعد از گذشت سال ها تالش، سطح زیرکشت زعفران به 100 هزار 
هکتار رسیده، از این رو کشورهای همسایه با قاچاق پیاز زعفران یک شبه 

نمی توانند به این میزان دست یابند.
طهماســبی افزود: تصــرف بازارهای جهانی از ســوی رقبا نیازمند 
شــکل گیری صنایع فرآوری و زیرساخت های تولید است که این امر به 

سهولت امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در جهت 
حمایت از تولید داخل و اشــتغال، قاچاق محصوالت کشــاورزی، امری 
نگران کننده است که باید اقدامات متعددی در جهت مقابله با آن انجام 

شود.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ تولید مستمر و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در فرآوری و زنجیره های تولید عالوه بر اقتصادی تر کردن 

این امر از خروج پیاز زعفران جلوگیری خواهد کرد.

طبق آمار گمرک میــزان واردات برنج در 
پنج ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به لحاظ ارزش، 102 درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش خبرگــزاری فارس، طبق آمار گمرک، 
محصوالت کشــاورزی و کاالهای اساسی در پنج ماه 
نخست امســال در صدر واردات قرار گرفته و واردات 
شکر و روغن آفتابگردان رشد چشمگیر داشته است.

10 قلم عمده کاالی اساسی و خوراکی وارداتی در 
پنج ماه نخست سال جاری به ترتیب شامل 1- برنج 
2- ذرت دامی 3- وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 
1500 سی سی تا 2000 سی سی 4- قطعات منفصله 
جهت تولید خودروی سواری 5- لوبیای سویا 6- شکر 
7- وســایل نقلیه با حجم سیلندر 2 هزار سی سی تا 
2500 سی سی 8- روغن دانه آفتابگردان 9- قطعات 
منفصله جهت تولید اتومبیل و کنجاله سویا بوده است.

همچنین در ردیف های بعدی، موز، ماژول نمایشگر، 
گوشــت منجمد گاو، مکمل های دارویی و روغن پالم 
مشاهده می شود.بر اساس گزارش منتشر شده از سوی 
گمرک، واردات برنج در پنج ماه نخست امسال نسبت 

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها:

تمامی حجاج ایرانی
 تا 5 مهر بازمی گردند

بر اساس آمار گمرک معلوم شد

افزایش 102 درصدی واردات برنج در 5 ماه نخست امسال

به مدت مشــابه سال 95 به لحاظ ارزش 102 درصد 
رشد داشته اســت. همچنین وسایل نقلیه 1500 تا 
2000 سی سی 89/51 درصد، شکر 177/43 درصد، 

روغن دانه آفتابگردان 186/9 درصد رشد داشته اند.
همچنین بر اساس این گزارش، قطعات منفصله با 
ســاخت داخل 50 درصد 95/70 درصد، موز 40/85 

درصد و روغن پالم 46/85 درصد رشد داشته است.
ارزش 15 قلم عمده کاالی وارداتی به کشور بالغ 
بر 5 میلیارد و 201 میلیون و 643 هزار دالر 49/21 

درصد رشد دارد.
در مجموع واردات پنج ماهه امسال 19 میلیارد و 
441 میلیون و 609 هزار دالر بوده که 16/49 درصد 

رشد داشته است.
همچنیــن گمرک ایران اعالم کــرد واردات انواع 
خودروی ســواری در پنج ماهه اول ســال گذشــته 
26 هزار و 376 دستگاه به ارزش 690 میلیون و 703 

هزار دالر بوده است.
ضمن اینکه واردات انواع خودرو سواری به ایران در 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
ارزش نیز پنج و 49 صدم درصد افزایش داشته است.

خــودروی ســواری کمتر از 1500 سی ســی و 
خودروهای سواری 1500 تا 2000 سی سی مشمول 
40 درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه 
خودرو اســت. خودروهای سواری از 2000 تا 2500 
سی ســی هم مشــمول 55 درصد حقوق و عوارض 

گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.

محیط  رئیس سازمان  کالنتری،  که  حالی  در 
زیست به بهانه مشکل کمبود آب مدعی است باید 
تولید برخی محصوالت کشاورزی محدود شود، 
وزیر کشــاورزی روز گذشته اظهار داشت: آب 

عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست.
دعــوا بر ســر خودکفایی در برخــی محصوالت 
کشاورزی و یا واردات آنها همچنان ادامه دارد. بسیاری 
از مسئوالن و کارشناسان معتقدند با مدیریت منابع آبی، 
ظرفیت های موجود کشور، قادر به تأمین نیازهای غذایی 
کشــور در حوزه محصوالت کشاورزی است. اما برخی 
دیگر با نگاه واردات محور معتقدند باید به جای تمرکز 
بر خودکفایی، به واردات آن توجه شــود. افراد دسته 
دوم حتی پا را فراتر گذاشــته و از واردات محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی موسوم به تراریخته نیز حمایت 

می کنند؛ محصوالتی که به اعتقاد صاحبنظران حوزه 
ژنتیک، می تواند بستر خطرات زیستی برای مردم باشد.

سرشــناس ترین مسئولی که در سالیان گذشته از 
طرفداران واردات محصوالت کشــاورزی بوده، عیسی 
کالنتری، رئیس کنونی ســازمان محیط زیست است. 
وی تیرماه امسال در گفت وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از 
محمود حجتی، وزیر کشاورزی گفته بود: »بزرگ ترین 
محدودیت در بخش کشاورزی، محدودیت منابع آبی 
اســت«. او قبال هم گفته بود کــه »خودکفایی گندم 
نمی تواند در شرایطی که ایران با محدودیت منابع آبی 

و بحران روبروست، افتخار آفرین باشد.«
با این حال وزیر کشاورزی به تازگی طی سخنانی 
در نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی 
علوم باغبانی ایران دانشگاه تربیت مدرس، به حمایت 

از تولید محصوالت کشــاورزی و توان باالی کشور در 
این زمینه پرداخته است.

بــه گزارش تســنیم، حجتی در رابطــه با ادعای 
محدودیــت آب گفــت: محدودیــت آب نباید مانع 
ظرفیت های ما در خصوص مسائل باغبانی شود. ما در 
کشور ظرفیت های مغفول بسیاری داریم که راحت از 
کنار آنها می گذریم. هر جای این کشــور را که نظاره 
کنیم مملو از ظرفیت هایی است که از آنها غافل بوده ایم.
وی افــزود: با تکیه بر ابزار و تکنولوژی باید بتوان 
از ظرفیت ها اســتفاده کرد و در این نوع کنفرانس ها 
بایــد دانش و تکنولوژی را با دنیا مبادله کنیم. اگر در 
جایی موفق نشــدیم به دلیل نپرداختن و عدم توجه 
ما بوده اســت.وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کرد: آب 
عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست. اگر از 

آب طبق دانش روز اســتفاده کنیم بیشترین تولید را 
خواهیم داشــت. مسائل دیگری مانند شرایط ژنتیکی 
محصوالت در پیوند دهنده ها، عدم تولید گیاهان مقاوم 
به تنش های محیطی و بسیاری از آفات تاثیرگذار در 
تولیــد محصوالت باغی در تولید و افزایش محصوالت 

نقش موثری دارند.
حجتی گفــت: ما باغات بروز و مدرن در ســطح 
کشــور داریم که در حال توسعه و گسترش است. من 
با اعتماد به نفس می گویم ما می توانیم و این شعار را 
در بخش باغبانی ثابت کردیم. اگر هم آب را به عنوان 
عامل محدود کننده درنظر بگیریم امروزه با وجود دانش 
و تکنولوژی توانایی کشــاورزی و باغبانی در سواحل 
را داریم و با اســتفاده از آب های شیرین شده از دریا 
می توانیم در شهرهای ساحلی باغات میوه داشته باشیم.

پاسخ وزیر کشاورزی به اظهارات کالنتری

حجتی: آب عامل محدود کننده کشاورزی در کشور نیست

مجری فاز 11 پارس جنوبی اظهار کرد: بر اساس قرارداد، اگر پیمانکار 
خارجی نتواند به تعهدات خود در خصوص خرید کاالی داخلی و خدمات 
فنی مهندسی شرکت های ایرانی عمل کند، مشمول جریمه خواهد شد.
 رســول فالح نژاد در گفت وگو با خبرگزاری صداوســیما در حاشیه کارگاه 
توجیهی پروژه های جدید باالدســتی فاز یازده پارس جنوبی برای ســازندگان و 
تامین کنندگان تجهیزات که دیروز در کوشک شرکت ملی نفت ایران و با مشارکت 
توتال فرانســه برگزار شد گفت: با توجه به امتیازاتی که طبق قرارداد اجرای فاز 
یازده، برای شرکت های خارجی که با طرف های ایرانی مشارکت کنند یا متعهد 
به خرید تجهیزات تولید داخل شوند پیش بینی شده، طرف های خارجی نیز قطعا 

تمایل دارند در اجرای طرح های خود با طرف های ایرانی همکاری کنند.
وی افزود: شــرکت های بزرگ ایرانی که در زمینه طراحی و ســاخت انواع 
تجهیزات صنایع باالدستی میدان گازی پارس جنوبی وارد عرصه مناقصه می شوند 
باید خود را ملزم به انتقال و بومی سازی فناوری های پیشرفته صنعت گاز بدانند 
و همچنین نســبت به اجرای دقیق زمان بندی شرکت و اجرای مناقصه ها دقت 

کافی داشته باشند تا از چرخه مناقصه ها حذف نشوند.
مدیر مهندسی ساختمان شــرکت نفت و گاز پارس تاکید کرد: پیمانکاران 
خارجی نیز که در مناقصه  ها، درصد مشــارکت پیمانکاران ایرانی و تامین کاالی 
ساخت داخل ایران را باالتر پیشنهاد کنند بر اساس فرمول هایی، امتیاز بیشتری 
و حتــی تا حد 10 درصد در مناقصه دریافت می کنند.فالح نژاد افزود: همچنین 
بر اساس قرارداد، اگر پیمانکار خارجی نتواند به تعهدات خود در خصوص خرید 
کاالی داخلی و خدمات فنی مهندســی شــرکتهای ایرانی عمل کند، مشمول 

جریمه خواهد شد.
وی ادامه داد: این قرارداد، فرصت بسیار خوبی را برای شرکت های ایرانی فعال 
در عرصه تولید و اســتحصال و انتقال گاز از دریا فراهم کرده تا سطح خود را از 

شرکت های بزرگ داخلی به شرکت های بزرگ بین المللی ارتقا دهند.

مجری فاز 11 پارس جنوبی:

پیمانکاران خارجی در صورت عدم خرید 
کاالی ایرانی جریمه می شوند

با وجود گذشت یک ســال و نیم از اجرای 
برجام و ادعای دولتمردان در خصوص رفع تمام 
تحریم ها، تاجران اروپایی از عدم حضور ایران در 
مزایده بین المللی خوراک دام بخاطر عدم تمایل 
بانک های خارجی به همکاری با ایران خبر دادند. 
به گزارش فارس به نقل از رویترز، به گفته تاجران 
اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران، شرکت دولتی 
واردکننده خوراک دام در مزایده بین المللی برای خرید 
200 هزار تن جوی خوراک دام و 200 هزار تن ذرت 

که روز دوشنبه بسته شد، خریدی انجام نداده است.
این غله و ذرت در ســه محموله  برای ارســال با 
کشتی در 15 تا 30 سپتامبر، 1 تا 15 اکتبر و 16 تا 

31 اکتبر  بارگیری می شوند.
یکی از این تاجران گفت: من فکر نمی کنم هیچ 
پیشنهادی از سوی ایران ثبت شده باشد و این عدم 
ثبت بیشتر به این علت است که قیدهای قابل توجهی 
در اجــرای تقاضا از ســوی ایران به علت عدم تمایل 

بانک های بین المللی برای تامین مالی وجود دارد.

وی افزود: هرچند تحریم هــای بین المللی علیه 
ایران تاحد زیادی برداشــته شده اما هنوز بانک های 
بین المللی حاضر نیستند برای تجارت های بین المللی 

ایران تضمینی بدهند. 
این تاجر اروپایی با اشــاره به مزایده جدید برای 
فروش ذرت و جو در هفته های آینده، ادامه داد: من 
تردید دارم که یک مزایــده جدید نیز موفقیت آمیز 
باشد مگراینکه ملزومات اوراق مزایده برطرف شوند. 

گفتنی است، شرکت پشتیبانی امور دام ایران در 

سال های اخیر جایگاهی در خرید غالت ایران به دست 
آورده و ازســرگیری فعالیت های این شرکت در بازار 
بین المللی مزایده غالت، نشانه ای از بازگشت واردات 

غالت ایران به الگوهای قدیمی است.
بــا تمام ایــن اوصاف، علی رغم گذشــت حدود 
یکسال و نیم از اجرای برجام و ادعای دولتمردان در 
خصوص لغو تحریم ها، باز هم این شرکت در مزایده 
قبلی خوراک دام در ماه جوالی هم نتوانست خریدی 

انجام دهد.

با وجود گذشت یک سال و نیم از اجرای برجام

تاجران اروپایی: مشکالت بانکی مانع شرکت ایران در مزایده خوراک دام شد

در شرایطی که از زمان آغاز کار دولت دوازدهم، 
روند کاهش ارزش پول ملی شــدت گرفته و در 
همین مدت نــرخ دالر بیش از 100 تومان افزایش 
داشته اســت، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد 
افزایش قیمت ارز )کاهش ارزش پول ملی( جای 

نگرانی ندارد.
چنانچه روز گذشته نتیجه بررسی های گروه اقتصادی 
کیهان در همین صفحه نشان داد، هنوز مدت زیادی از 
روی کار آمدن مجــدد آقای روحانی نمی گذرد ولی در 
طول کمتر از چهل روز اخیر، شــاهد کاهش ارزش پول 

ملی با سرعت بیشتری بوده ایم.
به عنوان نمونه در یک ماه پایانی دولت یازدهم )تیر 
ماه سال جاری( نرخ دالر با نوسانی در حدود 25 تومان 

مواجه شد اما پس از شروع به کار دولت جدید این روند 
سرعت بیشتری گرفت و نرخ دالر از سه هزار و 825 تومان 
در نیمه مرداد امســال به سه هزار و 926 تومان در روز 
گذشته افزایش پیدا کرد تا بیش از 100 تومان افزایش 

قیمت را در این بازه زمانی ثبت کند.
البته شــروع افزایش نرخ ارز از ابتدای مرداد بود که 
در هفته های اخیر اوج گرفت و اگر بخواهیم افزایش نرخ 
ارز را از ابتدای مرداد ماه بسنجیم، یعنی در کمتر از دو 
ماه، نــرخ دالر بیش از 150 تومان افزایش داشــته که 
نشان دهنده کاهش قابل توجه ارزش پول ملی می باشد.

به عبارت دیگر، از حدود دو ماه پیش کاهش ارزش 
پول ملی سرعت بیشتری پیدا کرده و با روی کار آمدن 
دولــت دوازدهم تقریبا روز بــروز ارزش پول ملی کمتر 

شــده و هم اکنون این نرخ به ســمت چهار هزار تومان 
حرکت می کند.

در این وضعیت، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته 
در حاشــیه جلسه هیئت دولت با  اشاره به رشد نرخ ارز 
در روزهای گذشــته مدعی شد: از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون شاهد این بوده ایم که نرخ ارز رشد 2/2 درصدی 
داشته است که متوسط ماهیانه نرخ افزایش ارز را کمتر 
از نیم درصد نشــان می دهد. بنابراین سیاست ما از ابتدا 
بر کنترل نــرخ ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش های 
ناگهانی نرخ ارز بوده و از نظر ما ســرمایه گذاری بر روی 
نــرخ دالر به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد، چرا که 
دامنه نوســانات نرخ ارز در 6 ماه گذشته بسیار محدود 
بوده و چیزی حدود 5 درصد است که این مقدار کنترل 

شده بوده و جای هیچگونه نگرانی ندارد.
سیف با بیان اینکه شائبه گرانی عمدی نرخ دالر به 
هیچ عنوان درست نیســت، تصریح کرد: دولت همواره 
تمایــل دارد که زمینه ایجاد ثبــات در اقتصاد را فراهم 
کنــد و بــا هرگونه اقدامی که این ثبــات را بر هم بزند 
مقابله می کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند افق روشــنی 

برای سرمایه  گذاری داشته باشند.
گفتنی اســت با توجه به اینکــه ارزهای دیگری به 
غیر از دالر هــم در این مدت با افزایش قیمت رو به رو 
شــده اند، می توان گفت تحــوالت ارزهای مختلف طی 
ماه های اخیر خصوصا در همین چند روزه نشان می دهد 
بازار ارز به ســمت بی ثباتی و کاهــش ارزش پول ملی 

حرکت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی به توجیه کاهش ارزش پول ملی پرداخت

انرژی، سیاســت های  رئیس کمیســیون  نایب 
غلط دولت یازدهم و حــذف ابزارهای کنترلی نظیر 
کارت ســوخت را از عوامل افزایش کم سابقه مصرف 

بنزین در سال جاری عنوان کرد.
اخبــاری که دو روز پیش درباره رکوردشــکنی مصرف 
بنزین در کشور منتشر شد، واکنش هایی در بین کارشناسان 
و مسئوالن در پی داشته است. به گفته مدیر تامین و توزیع 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی، »میانگین مصرف 
روزانه بنزین در ســال جاری 81 میلیون و 200 هزار لیتر 
بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته )9/74 
میلیون لیتر( 4/8 درصد رشــد داشــته است. رشد مصرف 
بنزین در شــهریورماه سال جاری هم نسبت به شهریورماه 

گذشته6/9 بوده است.« همچنین بر اساس آمارهای جدید، 
از فروردیــن ماه تا به امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته 
بــه نحوی که در حال حاضــر روزانه به بیش از 85 میلیون 
لیتر رسیده است.نایب رئیس کمیسیون انرژی عواملی که در 
افزایش بی رویه مصرف بنزین در سال جاری موثر بوده را به 

دو دسته تقسیم کرده است.
هدایت اله خادمــی در این مورد به فارس گفت: عوامل 
بلند مدت عبارتند اســت از: »الگوی غلط مصرف«؛ یکی از 
مشکالت اساسی جامعه ما که تنها در مصرف سوخت صادق 
نیســت و به طور کلی در همه کاالهای اساســی عمومیت 
دارد رواج فرهنگ مصرف گرایی اســت.وی افزود: عامل دوم 
»تولید خودروهای بی کیفیت« است. خودروسازان با تولید 

خودرو بی استاندارد موجب افزایش مصرف بنزین می شوند. 
عامل بعدی »عدم توسعه حمل ونقل عمومی« است. وجود 
این همه خودرو تک سرنشــین در جاده ها یعنی حمل ونقل 
عمومی ما نتوانســته به خوبی عمل کند، در صورتی که در 
کشــورهای توسعه یافته اغلب مردم فقط در تعطیالت آخر 

هفته از خودروهای شخصی استفاده می کنند.
ایــن نماینده مجلــس تأکید کرد: عوامــل کوتاه مدت 
افزایش مصرف بنزین را باید ناشــی از سیاســت های غلط 

دولت یازدهم دانست.
خادمی افزود: نبود اختالف محسوس در قیمت بنزین و 
ســی ان جی، موجب شده است که مردم به مصرف سی ان 
جی روی نیاورند. سرانجام اجرای این سیاست ها در سال های 

اخیر، سبد مصرف ســوخت را تنها به بنزین محدود کرده 
است.وی ادامه داد: همچنین باید به حذف ابزارهای کنترلی 
نظیر کارت سوخت در دولت یازدهم به عنوان یکی دیگر از 
دالیل اصلی افزایش مصرف بنزین اشاره کرد. با حذف کارت 
سوخت تشخیص مصرف واقعی از غیر واقعی غیر ممکن است. 
بی تردید با حذف کارت سوخت یک تانکر حامل بنزین می تواند 
بدون نظارت توســط ابزارهای کنترلی به جای داخل باک 
خودروها برای قاچاق به سوی مرزهای پاکستان و افغانستان 
فرستاده شود.گفتنی اســت، سید محمدرضا موسوی خواه، 
مدیر تامین و توزیع شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
که از رکوردشــکنی مصرف بنزین در سال جاری خبر داده 

بود، برجام را یکی از علت های این اتفاق عنوان کرده بود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی:

افزایش مصرف بنزین نتیجه سیاست های غلط دولت است

تعدادی از اقتصاددانان با انتقاد از سیاست های 
اقتصادی غلط دولــت روحانی، از ادامه رکود و 
بیکاری در صورت تداوم روند فعلی خبر دادند.  
بــه گزارش نود اقتصــادی، 10 اقتصاددان ضمن 
واکنش نسبت به سیاست های غلط دولت نخست حسن 
روحانی خصوصا در زمینه مسکن و رکود اقتصادی، از 
ادامه این سیاست ها در دولت دوازدهم انتقاد کردند. 

عباســعلی ابونوری، رئیس سابق دانشکده اقتصاد 
تهران مرکز با اشاره به اینکه رکود ایجاد شده در بحث 
مسکن در کوتاه مدت برطرف نمی شود، اظهار داشت: 
وضعیــت بیکاری و رکود وجود خواهد داشــت و فکر 

نمی کنم تا چهار سال آینده از بین برود. 
وی افزود: دولت مجبور اســت برای تعدیل کردن 
رکود دســت از سر نرخ تورم بردارد و این ضعف دولت 
نیســت و برای اینکه از رکود خارج شــویم باید تورم 

باالتر برود. 
محمدعلی احمدی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
نیز بیان کرد: در بخش مسکن اگر سیاست های گذشته 

اجرا شود احتمال ادامه رکود در این حوزه وجود دارد 
اما اگر دولت رویکرد خود را به انبساط پولی تغییر دهد 

ممکن است مسکن از رکود خارج شود. 
 قدرت ا... امام وردی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی  نیزخاطرنشان کرد: بعید می دانم که وضعیت 
مسکن تغییر کند شاید در نیمه دوم چهار سال آینده 
یک رونق بسیار مختصری صورت بگیرد اما در کل آن 

چنان تغییری ایجاد نمی شود. 
در ادامه، یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی و وزیر 
اسبق بازرگانی گفت: چنانچه نگاه دولت تغییر نکرده 
و نتوانــد نرخ تک رقمی تورم را حفظ کند احتماال از 
ماه های بعد تورم دو رقمی شــده و کاالهای ضروری 

مردم هم گران تر شود.
همچنین عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد شهید 
چمران اهواز با اشاره به اینکه اگر درآمد نفتی افزایش 
یابد و بتواند هزینه های عمرانی را تأمین کند احتمال 
اینکه مسکن تکان بخورد و از این خمودگی رها شود 
وجود دارد، اضافه کرد: اما این بســتگی به درآمد نفت 

دارد و کماکان اقتصاد ایران در رکود گیر افتاده است.
عبدالمجید شــیخی، نویســنده کتاب توسعه و 
برنامه ریزی نیز عنوان کــرد: وعده های تحقق نیافته 
بازار را دچار انبســاط می کنــد بنابراین تورم افزایش 

خواهد یافت. 
در ادامه، محمود عیســوی، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه تصریح کرد: بهبود بازار مسکن به اراده 
دولت بســتگی دارد اگر روالی که تاکنون دولت پیش 
گرفته ادامه دهد هیچ تغییری در وضعیت مسکن رخ 

نمی دهد.
وی ادامه داد: دولت معتقد است که بانک ها مشکلی 
ندارنــد اما بانک مرکزی اعالم کرد که به دنبال ادغام 
بانک ها اســت و این بدان معنی است که پذیرفته اند 
بانک ها مشکل دارند و با ورشکستگی مواجه هستند و 
به ناچار مجبور هستند آن ها را با هم ادغا کنند بنابراین 
دولت باید اصالح ساختاری جدی را در نظام بانکداری 

کشور به وجود بیاورد.
در این رابطه بیژن عبدی، مسئول کمیته راهبری 

اقتصاد مقاومتی رســانه ملی با بیان اینکه اگر دولت 
بخواهد سیاست های چهار سال گذشته را ادامه دهد 
نتیجه ای جز تداوم رکود را شاهد نخواهیم بود، گفت: 
یک نگرانی بزرگی که در حوزه بانک وجود دارد افزایش 
حجم نقدینگی است که با توجه به ولخرجی های دولت 
تشدید هم می شود و این خطر تورم زیاد را در پی دارد. 
همچنین موسی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
ابهر تصریح کرد: با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود 
در کشور ادامه سیاست های کاهش تورم موجب اثرات 
رکودی بیشتر در اقتصاد خواهد شد و به نظر می رسد 
الزم است سیاست هایی در زمینه خروج غیرتورمی از 

رکود اندیشیده شود. 
آلبرت بغزیان، عضو تجدید نظر شورای رقابت نیز 
عنوان کرد: رکود در حال حاضر به شدت فراگیر است. 
متاسفانه دولت روی کاهش تورم تمرکز کرده و رکود 

را فراموش کرده است. 
به گفته وی، به هیچ وجه اقتصاد ایران در شرایط 

کنونی از رکود خارج نشده است.

گروه اقتصادی- 
یک نخبه اردبیلی با راه اندازی خط تولید ماشین های صنایع 
تبدیلی، موفق به اشــتغالزایی برای 20 نفر به طور مستقیم و 

غیر مستقیم شده است. 
به گــزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، یک نخبــه اردبیلی با ابداع 
دستگاه های متعددی اعم از دستگاه روغن گیری، میوه خشک کنی خانگی، 
میوه خشــک کن نیمه صنعتی، میوه خشــک کن دوار و دستگاه خالل 
سیب زمینی نیم پز، موفق به اشتغالزایی برای 12 نفر به طور مستقیم و 

هشت نفر هم به طور غیر مستقیم شده است. 
براساس برخی گزارش ها، بین 25 تا 35 درصد محصوالت کشاورزی  
تولید شده در ایران هدر می رود، لذا از حدود 100 میلیون تن محصول 
کشــاورزی تولیدی در کشور طی یکسال، از 25 تا 35 میلیون تن دور 

ریخته می شود. 
این رقم که تقریبا معادل غذای 15 میلیون نفر است، بهانه ای شد تا 
حسن عبداهلل زاده، به عرصه طراحی و راه اندازی خط تولید ماشین های 

صنایع تبدیلی وارد شود. 
گفتنی است، در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت 
جهان اســت، سهم کشورمان در هدر رفت غذای کل جهان 2/7 درصد 

می باشد که رقم باالیی محسوب می شود. 
قابل ذکر است، با توجه به ضایعات باالی محصوالت کشاورزی که در 
ایــن زمینه می توان به ضایعات 30 درصدی در نان، 25 تا 30 درصدی 
در ســبزیجات، 10 درصدی در برنج، 25 درصدی در خرما و... اشــاره 
کرد، ضرورت وجود صنایع تبدیلی در کشور را دو چندان کرده است. 

ضمــن اینکه بــا توجه به خواص میوه های خشــک که منبع غنی 
ویتامین های مختلفی هستند و هر 100 گرم میوه خشک تقریبا 250 
کالری انرِژی و یک تا پنج گرم نیز پروتئین دارد، می توان با گســترش 

چنین فعالیت هایی به ارتقای وضع سالمت مردم هم امیدوار بود.   
هم اکنون محصوالت حاصل از راه اندازی این خط تولید، به کشور هایی 
مانند تاجیکستان صادر شده و توانسته درآمد 9 میلیون تومانی در ماه 

را برای این خط تولید به ارمغان بیاورد. 
عالوه بر این، قیمت میوه خشــک کن خانگی این تولیدکننده 
13 میلیون تومان و خشــک کن نیمه صنعتی نیــز 27 میلیون تومان 

عرضه می شود. 

تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، معاون بازاریابی و فروش شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: تولید انبوه 25 تا 30 هزار تن ریل در 

قالب انعقاد قراردادی با شرکت توسعه زیرساخت وزارت راه آغاز شد.
احسان دشتیانه افزود: این شرکت عالوه بر تحویل 40 هزار تن ریل به 
راه آهن ایران، به زودی قرار داد جدید تحویل ریل ملی به شرکت توسعه 

زیرساخت وزارت راه نهایی می شود.
وی گفت: انعقاد قرارداد جدید برای توســعه زیرســاخت های کشور 
ازجمله تجهیز ناوگان ریلی راه آهن، بنادر فرودگاه ها وآزادراه ها، همچنین 
ساخت 12 هزار کیلومتر ریل تا سال 2014 برای ناوگان ملی کشور است.

معاون بازاریابی و فروش شــرکت سهامی ذوب آهن اصفهان افزود: 
10درصد از توسعه ناوگان ملی شامل بازسازی خطوط قبلی و 90 درصد 

ریل مصرف برعهده شرکت توسعه زیر ساخت است.

آغاز تولید انبوه ریل ملی
 در ذوب آهن اصفهان

* عملیــات کابل  برگــردان با هدف توســعه شــبکه کابل در مرکــز مخابرات 
سید الشــهداء)ع( از تاریخ 22 شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز 
مخابرات سید الشهداء)ع( با پیش شماره های 5513، 5514، 5570 الی 5576، 
5578، 5579 در محــدوده خیابان عبید زاکانــی، کوچه های فرجادی، مرادی، 

بهبودی به مدت 3 روز با اختالل همراه است.
* شــاخص بورس در پایان معامالت دیروز بازار سرمایه ۵۴ واحد رشد 
را به ثبت رســاند.به گزارش تسنیم؛ در دادوستدهای چهارشنبه بازار 
سرمایه تعداد ۵88 میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش 2۴2 میلیارد 
تومان در ۵1 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 
۵۴ واحدی در ارتفاع 83 هزار و ۵23 واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر 
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزگذشته به نام نمادهای شبندر، 
شتران و آپ شد و در مقابل نمادهای معامالتی رمپنا، فملی و وبملت با 
افت خود مانع افزایش بیشــتر شاخص شدند. شاخص های اصلی بازار 
ســرمایه هم روز متعادلی را پشت ســر گذاشتند به طوری که شاخص 
قیمت )وزنی- ارزشی( 17واحد، کل )هموزن( ۵ واحد، قیمت )هموزن( 
۴ واحد، آزاد شــناور 21واحد و شاخص بازار دوم 611 واحد رشد کردند 
و در مقابل شــاخص بازار اول ۵2 واحد افت را به ثبت رساند. بر اساس 
این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 217میلیون ورقه 
به ارزش 1۵1میلیارد تومان در ۴0هزار نوبت، آیفکس 0/6 واحد رشد کرد 

در ارتفاع 9۴۴ واحد قرار گرفت.
* کارشناسان اســتاندارد در ماه گذشته، پروانه استاندارد 12 فرآورده غذایی را 
ابطال و برای 37 فرآورده دیگر، پروانه استاندارد صادر کردند. در جلسات کمیته 
عالیم ماه گذشته این اداره  کل، 12 فرآورده زیر به دلیل نداشتن شرایط استاندارد، 
پروانه کاربرد عالمت استانداردشان ابطال شد: ماست طعم دار با نام تجارتی دهک، 
آب آشــامیدنی با نام تجارتی لیورا) به علت تعطیلی واحد(، کیک، کلوچه، ویفر، 
شیرینی آردی با نام تجارتی شوپا، شیرینی های آردی الیه ای تخمیری با نام تجارتی 
کاکامی، قندکله شکسته، شکر سفید، پروتئین سویا، نمک خوراکی یددار با نام 

تجارتی هوفر، چای سیاه خالص خارجی با نام تجارتی نگهبان.
* بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد، در ۵ ماهه نخست 
سال جاری بیش از 170هزار تن روغن پالم در ظروف 200 لیتری و بیشتر 
به کشور وارد شده است که ارزش ارزی آن حدود 13۵ میلیون دالر بوده 
است. به گزارش تسنیم، در مدت مشابه سال قبل تنها 13۵ هزار تن از 
این کاال که در سال های اخیر هشدارهایی در خصوص افزایش مصرف آن 
داده شده است، وارد کشور شده بود. گفتنی است، ارزش ارزی واردات 
پالم در ۵ ماهه نخست سال قبل 92 میلیون دالر بوده است.این گزارش 
نشان می دهد، رشد واردات پالم به لحاظ وزنی 26 درصد و به لحاظ ارزی 

۴6 درصد بوده است.
* رئیس اتحادیه بنکداران در گفت وگو با »نود اقتصادی« بیان داشت: فروش مواد 
غذایی در ســه ماه اخیر 30 تا 40 درصد کاهش یافته است.عباس کرباسی، در 
رابطه با قیمت کاالها نیز گفت: قیمت برخی از اجناس از جمله تمامی برندهای 
رب گوجه فرنگی 10 درصد افزایش یافته است.وی اضافه کرد: قیمت برنج ایرانی 
5 تا 10 درصد باالتر رفته به طوری که قیمت برنج هاشــمی به 12 هزار تومان 
رسیده است. برنج خارجی هم گرانتر شده از جمله قیمت برنج محسن از 5 هزار 

تومان به 5500 افزایش یافته است.


