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جناب آقای اسماعیل صادق قربانعلی
با نهایت تأســف و تألم مصیبت درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
از درگاه پروردگار رحمان برای آن مرحومه آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای 

شما و دیگر سوگواران صبر و بردباری آرزومندیم.
مدیریت و کارکنان امور فنی و چاپ

جناب آقای اسماعیل صادق قربانعلی
درگذشت مادر گرامیتان را تســلیت گفته، برای جنابعالی و 

بازماندگان آن مرحومه صبر و سالمتی آرزو داریم.
واحد چاپ- افست ۲- صحافی مجالت

گروه اقتصادی- 
جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در چهار 
سال دولت حسن روحانی به طور متوسط سالیانه 
2/6 میلیارد دالر بود که نسبت به سال پایانی دولت 
احمدی نژاد حدود 45 درصد کاهش داشته است. 
ســرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم از جمله 
شــاخص هایی اســت که علیرغم کاهش آن در دولت 
حسن روحانی، مسئوالن دولتی تاکید بر موفقیت خود 

در این زمینه دارند. 
به عنوان نمونه چندی پیش محمد جواد ظریف در 
مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد: »طبق آخرین آمار 
11 میلیارد و 800 میلیون دالر سرمایه خارجی در طول 

دولت یازدهم وارد کشور شده است.« 
اســحاق جهانگیری هم طی هفته های اخیر با بیان 
اینکــه در دوران بعد از برجــام حدود 1۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده، بیان کرد: 
»بیش از 11 میلیارد و ۶۶0 میلیون دالر ســرمایه وارد 
کشــور شــده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در 

کشور شده است.«
از ســردرگمی مسئوالن دولتی همین بس که وزیر 
خارجه 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری را مربوط به چهار 
سال اخیر می داند و معاون اول رئیس جمهور مربوط به 

یکسال و نیم پس از برجام! 

نکته مهم در این زمینه که بارها و بارها از ســوی 
کارشناسان و رسانه ها گفته شده، در این خصوص است 
که رقم اعالم شــده مربوط به ســرمایه گذاری مصوب 
بوده و مقدار اندکی از آن جذب یا به عبارت دیگر وارد 

کشور شده است. 
بــه دیگر ســخن مســئوالن دولتــی، آگاهانه یا 
ناآگاهانه میزان ســرمایه گذاری مصوب شده را به جای 

سرمایه گذاری جذب شده اعالم کرده اند. 
در حال حاضر نیز نگاهی به آمارهای رسمی که از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان »گزارش 
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران« در سال 95 
منتشر شده است، به خوبی نشان می دهد سرمایه گذاری 
خارجی در این دولت نسبت به دولت احمدی نژاد کاهش 

پیداکرده است. 

به گزارش تسنیم، در حالی در سه سال پایانی دولت 
دهم 12/۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جذب شــده بود که این رقم در سه سال ابتدایی دولت 

یازدهم به 7/2 میلیارد دالر کاهش یافته است. 
بر اســاس آنچه در این گزارش آمده است: »جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت رقم متوسط 
سالیانه 8 میلیارد دالر، از جمله اهداف کمی اعالم شده 
در برنامه پیشنهادی وزارتخانه بوده است. بررسی عملکرد 
میزان ورود ســرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( به 
ایران طی ســال های 2013، 201۴ و 2015 مقارن با 
سال های 1392، 1393 و 139۴ در مقایسه با سال های 

قبل دارای روند نزولی قابل مالحظه ای بوده است.«
بنابر گزارش وزارت صنعت؛ »بنابراین در سال های 
1392، 1393 و 139۴ به طور متوسط سالیانه حدود 

2/۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری مسقیم خارجی جذب 
شــده که با هدفگذاری وزارتخانه مبنی بر رقم متوسط 
سالیانه 8 میلیارد دالر، هر سال حدود 5/۶ میلیارد دالر 

انحراف دارد.« 
لــذا همانطور که از این گــزارش برمی آید جذب 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سه سال نخست 
این دولت نســبت به سه ســال پایانی دولت قبل ۴3 

درصد کاهش یافته است. 
ضمن اینکه درخصوص سال گذشته هم طبق آمار 
کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل )آنکتاد( که 
خرداد ماه امســال منتشر شد؛ طی سال 201۶ یعنی 
سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 

سه میلیارد و 372 میلیون دالر بوده است. 
یعنی در چهار سال دولت حسن روحانی به طور 
متوسط ســالیانه 2/۶ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
خارجی جذب شــده که نسبت به سال پایانی دولت 
احمدی نــژاد )۴/7 میلیارد دالر( حــدود ۴5 درصد 

کاهش داشته است. 
یعنی حتی با وجود اجرای برجام، که مسئوالن آن 
را آفتاب تابان می دانستند و می گفتند حتی آب خوردن 
ما هم به آن بستگی دارد هم همچنان این رقم به میزان 
سال پایانی دوره احمدی نژاد نرسید، چه برسد به اینکه 

نسبت به آن افزایش هم داشته باشد. 

عضو هیئت مدیره انجمن ملــی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان گفت: فروشندگان باید قیمت کاال یا 

نرخ خدمات خود را در معرض دید مردم قرار دهند.
به گزارش تسنیم، محمد محمدی با بیان اینکه 
قیمت های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش 
است؛ اظهار داشت: برای نمونه قیمت های پوشاک در 
برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می شود 
و مردم نیز به ناچار خریداری می کنند؛ البته کسبه 
منصفی نیز هســتند که کاال یا خدمات را به قیمت 

واقعی عرضه می کنند.
وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کاال یا 
نــرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید 
مردم قراردهند، اما بیشتر آنها از درج برچسب قیمت 
خودداری می کنند تا به قیمت دلخواه کاال را بفروشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:  
در مطب ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در 
معرض دید قرار نمی دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی 
از مردم دستمزد دریافت می کنند؛ در بیمارستان ها 
نیز نه تنها تمام نرخ های مصوب خدمات درمانی برای 
مردم اطالع رسانی مناسب نمی شود بلکه در موارد قابل 

توجهی از مردم اضافه دریافت می کنند.
محمد گفــت:  با وجــود اینکه گوشــت میش 
)گوسفند ماده( در هر کیلو حدود 12 هزار تومان از 
گوشــت گوسفند ارزان تر است نه تنها نوع گوشت را 
به مردم اطالع رسانی نمی کنند بلکه صنوف متخلف 
پول گوشت گوســفندی می گیرند و گوشت میش 

تحویل می دهند. 
وی با  اشاره به اینکه بر اساس مصوبات قانونی و 

آموزه هــای دینی در زمان فروش کاالهای وزنی باید 
وزن ظرف، جعبه، ســبد و کارتن کســر شود و کاال 
بصورت خالص فروخته شــود، بیان کرد: میوه های 
وارداتــی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشــور وارد 
می شــود وزن جعبه کسر می شود، ولی در میوه های 
داخلــی وزن ظرف کم نمی شــود و به قیمت میوه 
فروخته می شــود. عضو هیئت مدیــره انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: در میادین 
عمده فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد 
پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، 
برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری 5٪ است 
ولی10٪  از سهمیه کشــاورز کسر می شود؛ این در 
حالی است که این مبلغ نیز ماه ها بعد و در چند نوبت 
پرداخت می شــود، درحالی که حق العمل میوه های 

خارجــی که در ایران به فروش می رســد مانند موز 
3٪؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار 
گرفته می شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر 
)خرده فروش( تمام هزینه ها را با گرانفروشی از خریدار 
می گیرد. به گفته محمدی، دولت مکلف است برای 
تمامی مصرف کنندگان، بازاری مطمئن و بی دغدغه 
ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه 
در مواردی کــه مصرف کنندگان مجبور به اعتراض 
می شــوند اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ 
برای نمونه شــاهد بودیم که برخی مصرف کنندگان 
به قیمت های چند برابری کاال و خدمات در فرودگاه 
جلوی دوربین رسانه اعتراض می کنند ولی باالترین 
مقام اجرایی که حضور داشــته است آنها را مسخره 

می کند.

یک مسئول:

اغلب فروشندگان با حذف برچسب قیمت به دنبال قیمت های دلبخواهی هستند

نایب رئیس اتحادیه تولید وصادرات پوشــاک ایران با انتقاد از 
واردات بی رویه پوشاک به کشور گفت:48ساعته پوشاک خارجی 

را از منطقه ازاد جلفا به فروشگاه های تهران می رسانند.
بهرام شهریاری در گفت وگویی با بیان اینکه وضعیت پوشاک داخلی به 
دلیل واردات بی رویه خیلی بد است، افزود:چند میلیارد دالری که پوشاک 
به صورت قاچاق به کشور وارد می شود می تواند سهم تولید داخلی باشد. 

وی ادامه داد:البته رقم دقیقی از میزان واردات کاالی قاچاق وجود ندارد 
و تقریبا براساس تخمین است، اما به هرحال راه هایی هم برای اندازه گیری 
میزان پوشــاک وارداتی قاچاق به کشــور وجود دارد. مثال مقدار صادرات 
پوشاک در کشورهایی مثل چین و ترکیه در گمرکات این کشورها به طور 
دقیق ثبت می شود که می توان رقم صادرات پوشاک این کشورها را به مقصد 
ایران منهای رقم واردات قانونی پوشاک برآورد کرد و برآن اساس رقم دقیق 

واردات پوشاک قاچاق به کشور را به دست آورد. 
شــهریاری با اشاره به اینکه در دهه 80 و پیش از آن ایران صادرکننده 
پوشاک بوده است گفت: اما هم اکنون به دلیل واردات قاچاق و اثرات تحریم 

به یک واردکننده پوشاک تبدیل شده ایم. 
وی تصریح کرد :ما به عنوان تولید کننده به دنبال بستن راه های واردات 
نیســتیم، بلکه معتقدیم کاال یا پوشــاک باید به صورت قانونی وارد شود و 
همانطور که تولید کننده مالیات می پردازد، واردکننده هم باید عوارض قانونی 
واردات را پرداخت کند. تولید کنندگان به دنبال فضای رقابتی هستند، چون 
می دانند که رشــد صنعت در رقابت است، اما واردات به شکل قاچاق ما را 

ناراحت می کند. 
برخــی آقایــان می گویند کــه اگر جلــوی واردات گرفته شــود آیا 
تولید کننده هــای داخلی می توانند نیاز داخــل را تأمین کنند؟ که ما در 
جــواب آنها می گوییم بله می توانیم اما این کار به دلیل صدمات زیادی که 

در سال های گذشته به این صنعت وارد شده زمان بر است.
نایب رئیس اتحادیه تولید وصادرات پوشــاک ایران درگفت وگو با فارس 
افزود:مبادی ورودی و قوانین مبادی ورودی در کشور، بستری برای واردات 
کاال )پوشاک( بوجود آورده است.بطوری که هم در گمرک به لحاظ ارزیابی 
و هم در یک ســری قوانین کشــور، برای واردات مشکالتی در قانون و یا 
اجرای آن وجود دارد که باعث شــده حجم وســیعی از پوشاک قاچاق به 

کشور سرازیر شود.
شهریاری در پاسخ به این سؤال که گفته می شود یکی از راه های واردات 
پوشاک قاچاق مناطق آزاد است؟ گفت: بله، براساس قانون؛ ورود پوشاک یا 
کاال به مناطق آزاد بدین گونه است که واردکننده بدون پرداخت هیچ گونه 
عوارضــی کاالی وارداتی خود را به این منطقه وارد می کند اما هنگامی که 
می خواهد کاال را از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد کند می تواند با پرداخت 
عوارض آن را به سرزمین اصلی وارد کند یا اینکه همان کاال از طریق کاالی 

همراه مسافر قابلیت ورود به سرزمین اصلی را دارد. 
وی افزود:براساس مستنداتی که مسعود کرباسیان در جلسه ای که در 
آن زمان رئیس گمرک بود ارائه شد؛ اعالم شد که سال 95 رقم 70 میلیون 
دالر پوشــاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شــده است که تنها یک 
میلیون دالر از آن به صورت رســمی از این منطقه خارج شــده است. این 
رقم واردات پوشــاک به یک منطقه آزاد در حالی است که در سال 1395 
کل واردات قانونی از مبادی گمرک به کشــور حدود ۶0 میلیون دالر بوده 
اســت. پس باید پرسید که آن ۶9 میلیون دالر دیگر که ظاهرا در منطقه 
آزاد جلفا مانده است چه شده است؟ این اتفاق در حالی در منطقه آزاد جلفا 
می افتد که این منطقه جزء مناطق چفت و بست دار مناطق آزاد است در 
حالی که ورود و خروج کاال در برخی از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی 

اصال کنترل نمی شود.
شــهریاری ادامه داد:مستنداتی موجود است که برندهای معروف ترک 
در مناطق آزادی مثل جلفا سوله  های چند هزار متری دپوی پوشاک ایجاد 
کرده اند که پوشاک دپو شده این برندها در این سوله ها توسط بازاریاب طی 

2۴ تا ۴8 ساعت تحویل فروشگاه های عرضه پوشاک در تهران می شود.

نایب رئیس اتحادیه تولید وصادرات پوشاک ایران:

 پوشاک خارجی 48 ساعته از مناطق آزاد 
به فروشگاه های تهران می رسد!

در شرایطی که شــاهد افزایش واردات و قاچاق محصوالت 
نساجی هستیم برخی از تولیدکنندگان این عرصه می گویند: در 
حال حاضر به دنبال این هســتیم که کارخانه را طوری مدیریت 

کنیم که دیرتر تعطیل شویم. 
به گزارش فارس، حســین واحدی که مدیر یک واحد متوسط تولید 
فرش ماشینی اســت در مورد برخورداری واحدهای کوچک صنعتی از 
تســهیالت 1۶ هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت در ســال گذشته نیز 
می گوید: برای اســتفاده از این تسهیالت باید پارتی داشته باشیم، سال 
گذشــته در سایت ثبت  نام کردیم و حدود 10 میلیون تومان برای رفت  
و آمد و پیگیری این موضوع از کاشــان به اصفهان هزینه کردیم، اما در 

نهایت تسهیالتی به ما تعلق پیدا نکرد و گفتند که کمبود منابع داریم.
احسان سفرخانی، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصوالت نساجی نیز 
در مورد تسهیالت 1۶ هزار میلیارد تومانی پرداختی به بخش صنعت در 
سال گذشته می گوید: ما از آن تسهیالت برخوردار شدیم و یک ساله آن 

را بازپرداخت کردیم.
وی در عین  حال می گوید: این تســهیالت تا حدی به ما کمک کرد 
ولی مشــکل اصلی، سرمایه در گردش نیست بلکه باید اقتصاد کشور به 
حرکت درآید. اینکه دولت به ما پول بدهد و انبارهای خود را بزرگ تر کنیم، 
خوب نیست بلکه با حرکت اقتصاد کشور، مشکل ما نیز درمان می شود 
و نیازی به دریافت تسهیالت برای تأمین سرمایه در گردش خواهد بود.

باال بودن قیمت تمام شده تولید در اثر هزینه های تحمیلی به صنایع 
از دیگر مسائلی است که تولیدکنندگان ایرانی سال هاست از آن شکایت 

می کنند.
اکبر صادق پور یک تولیدکننده محصوالت ریســندگی در این مورد 
می گوید: محصوالت ریسندگی بیشتر از چین به ایران وارد می شود و ما 
نمی دانیــم این واردات با چه تعرفه ای صورت می گیرد که قیمت آن در 

بازار داخل تا این حد پایین است.
به گفته وی، هزینه تمام  شده یک کیلو نخ اسپان )مورد استفاده در 
پارچه های مانتویی و تیشــرت ورزشی( برای تولیدکننده ایرانی بیش از 
هشت هزار تومان است، در حالی  که نخ تولید چین با قیمت زیر هشت 

هزار تومان در بازار تهران عرضه می شود.
این تولیدکننده محصوالت ریسندگی ادامه می دهد: قیمت یک کیلو 
پلی اســتر خام ایرانی )مواد اولیه تولید نخ اسپان( در بازار ۴900 تومان 
است و هزینه تولید نخ از این ماده در کشور کمتر از 2900 تومان نیست. 

به  این  ترتیب رقابت با محصوالت چینی به  سختی صورت می گیرد.
صادق پور ادامه می دهد: چینی ها مشابه یکی از پارچه های تولید ما 
را با عرض کمتر و کیفیت پایین تر عرضه کرده اند که فکر می کنیم باید 

تولید این محصول را طی دو هفته آینده متوقف کنیم.
ابوالفضل اطلسی، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصوالت نساجی با 
بیان اینکه در گذشته مقداری صادرات به عراق داشتیم، گفت: بازار عراق 
را هم ترک ها در دســت گرفته اند و تولیدکنندگان ایرانی این بازار را از 

دست داده اند.
وی با تأکید بر لزوم کنترل قاچاق محصوالت نساجی از مبادی رسمی، 
معتقد اســت: یکی از اتفاقات بد در صنعت نســاجی ایران، اعمال تعرفه  

ترجیحی واردات کاال از ترکیه است که یک فاجعه محسوب می شود.
به گفته این تولیدکننده محصوالت نســاجی، این مسئله بر وضعیت 
تولیدکنندگان داخلی محصوالت نهایی تأثیرگذار بوده و باعث شده تقاضای 

خرید مواد اولیه از ما نیز کاهش یابد.
گفتنی است، در شرایطی که شاهد افزایش واردات و قاچاق محصوالت 
نساجی هستیم برخی تولیدکنندگان فقط به دنبال این هستند که بتوانند 
در وضعیت فعلی خود را حفظ کنند و تعطیلی کارخانه را به تعویق بیندازند.
سحر ساجدنیا، مدیر تولید یک واحد نساجی در این مورد می گوید: 
حجم بسیار زیادی از کاالهای وارداتی را در بازار داریم و در حال حاضر 
به دنبال این هستیم که کارخانه را طوری مدیریت کنیم که دیرتر تعطیل 
شویم، زیرا اگر این روند ادامه یابد، واحدهای مختلف کارخانه یکی پس 

از دیگری تعطیل خواهند شد.

در واکنش به ضد و نقیض های واگذاری سهام عدالت

مردم: باالخره نفهمیدیم بابت سهام عدالت باید به دولت پول بدهیم یا بگیریم!
در حالی که مردم منتظر دریافت سهام 
عدالت یک میلیون تومانی خود هســتند، 
رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است: اگر 
مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون 
تومان را نپردازند، باقی سهام پس از اتمام 
مهلت مقرر )پایان مهرماه( به مالکیت دولت 

خواهد رسید.
برنامه  در  خصوصی ســازی  رئیس ســازمان 
چوب خط شــبکه افق در مورد آخرین وضعیت 
پرداخــت ســهام عدالت گفــت: از اول مرداد تا 
پایان اسفندماه شرکت های سرمایه پذیر موظف 
به پرداخت ســودهای مربوط به ســهام عدالت 
به ســازمان خصوصی ســازی بوده و ســازمان 
خصوصی ســازی موظف به پرداخت آن به سهام 

داران می باشد.
پوری حسینی با بیان اینکه ۴7 میلیون سهام 
گیرنده دهک بندی شده اند و پرداخت ها با توجه 
به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر 
اســاس اولویت به سهام گیرندگان داده می شود 
گفــت: پرداخت هــا از دهک های پایین شــروع 
می شود.وی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع 
پرداختها از اواخر شهریورماه باشد، نه اینکه ما در 
آن تاریخ تمام ســود سهام را به همگی پرداخت 
کنیم گفت: پرداختها ممکن است تا پایان فروردین 

سال 97 طول بکشد.
بازگشت مالکیت بخشی از سهام ها

رئیس ســازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 
ســود کنونی سهام عدالت بین 13 تا 15 درصد 
بوده و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار 
افزایش یافته و یا کاهش یابد گفت: اگر مشمولین 
مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، 
تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود 
دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت 
مقــرر )پایان مهرماه( بــه مالکیت دولت خواهد 

رســید.به گزارش تسنیم، طی 10 سال گذشته 
حدود نیمی از سهام عدالت یک میلیون تومانی 
به مالکیت مردم درآمده اســت و علیرغم اعالم 
دولت برای تسویه نیمی دیگر از مبلغ اسمی سهام 
توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده 
است، بنابراین احتماال تا پایان مهرماه، مالکیت 
حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد 

گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد.

اخبار ضد و نقیــض پیرامون تصمیم نهایی 
دولت درباره ســهام عدالت به گونه ای بوده که 
صاحبان ســهام عدالت از زمان انتشــار اخبار 
رونمایی ســامانه ســهام عدالــت نگرانی هایی 
داشــته اند. عمــده آنها در این موضــوع تردید 
داشــته اند که باالخره باید پولی از دولت بگیرند 
یا پولی به دولت بدهند و می خواهند مسئوالن 
تکلیف را روشن کنند که تکلیف سهام آنان چه 

خواهد شد.
یکی از ســهامداران به کیهان گفته است که 
مبلغ اســمی ســهام یک میلیون تومان بوده و 
دولت نباید به بهانه های مختلف آن را از دســت 

مردم خارج کند.
ســامان یکی از کاربران در فضای مجازی در 
واکنش به اقدامات دولت گفته اســت که »این 
طور که معلوم است آنهایی که سهامدار هستند 
باید هزینه اینکه دولت زحمت کشیده و سهام را 
برای ما نگه داشته را هم بدهند، قرار نیست پولی 
بگیرید، قرار است پول بدهید«! فرد دیگری هم 
گفته بود »با این حساب یه چیزی هم به دولت 

بدهکاریم«!
البته برخی هم بر این عقیده هستند که این 
اقدام دولت ترفندی برای کسب درآمد و جبران 
کســری بودجه بوده که حاال با عدم اســتقبال 
مردم، در فکر بازگرداندن مابقی سهام عدالت به 

نام دولت هستند.

بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که مصرف بنزین هر ساله 
در حال رکورد شکنی اســت ولی وزارت نفت سیاست کنترلی 

مشخص و موثری در بخش مصرف نداشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متوسط مصرف روزانه بنزین از ابتدای 
سال 9۶ تا پایان روز یازدهم مهرماه به 81 میلیون و ۶00 هزار لیتر رسید. 
مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در سال 9۶ 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 شده است.
رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1/۶ درصد بود ولی در سال 9۴ 
به 2 درصد و در سال 95 هم به 5/1 درصد رسید. میزان افزایش مصرف 
بنزین در ســال 9۶ تا تاریخ یازدهم مهرماه نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته به 8/1 درصد رسید.
دولت در ابتدای خردادماه 9۴، ســهمیه بندی بنزین را حذف و این 
فــرآورده نفتی را تک نرخی کرد. پس از آن رفته رفته اســتفاده از کارت 
سوخت شخصی کمرنگ و کمرنگ تر شد و در فضایی که سیاست کنترلی 
موثری در بخش مصرف نبود، یک واکنش دولت به افزایش مصرف بنزین، 

افزایش واردات آن بود.
بیــژن زنگنه، وزیر نفت در گفتگــوی ویژه خبری 1 مردادماه 9۶ در 
پاسخ به سؤالی درباره دالیل افزایش مصرف بنزین و راهکارهای کنترل 
آن گفت: »این افزایش مصرف به صورت افسارگســیخته شده اما طبیعی 
اســت؛ چرا که در طول ســال گذشته یک میلیون و 350 هزار خودروی 
جدید اضافه شده است و 700 هزار موتورسیکلت تولید شده که از طرف 
دیگر خروجی هم نداشتیم، یعنی خودرویی اسقاط نشده و از رده خارج 
نشده است که این خود موجب افزایش مصرف بنزین به میزان 8 درصد 
شده است. نمی توانیم بگوییم خودروسازان ما خودرو تولید نکنند، اما باید 
خودرویی تولید کنند که مصرف بنزین کمتری داشته باشد، از طرف دیگر 
باید به گونه ای عمل شــود که ناوگان حمل ونقل عمومی فعال تر شده و 
مردم تشویق به استفاده از ناوگان عمومی شوند. اگر بخواهیم همین طور 
از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین 
نمی توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست های قیمتی هم اثرگذار است که ما 

متأسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده ایم و این عالمت بدی است«.
زنگنه با بیان اینکه »اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه بندی 
تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته«، افزود: »این دولت که در حال 
تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می گذراند اما دولت بعدی باید 
روی افزایش قیمت بنزین فکر کند«. از این رو، ظاهرا یکی از مهمترین 
راهکارهای پیشنهادی زنگنه برای کنترل مصرف بنزین، افزایش قیمت 

این فرآورده نفتی در دولت دوازدهم است.
گفتنی اســت مصرف بنزین در دولــت روحانی رکوردهای جدیدی 
بر جای گذاشــته اســت. در واکنش به این وضعیت، ســید محمدرضا 
موسوی خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد که عوامل زیادی از جمله گشایش های پس از برجام)!(، افزایش 
تولید و واردات خودرو، ارتقای سطح مالی مردم و غیره در افزایش میزان 
مصرف تاثیر داشته اند.البته نمایندگان صاحبنظر در حوزه انرژی نظرات 
دیگــری در این رابطه دارند. هدایت اله خادمی، نایب رئیس کمیســیون 
انرژی معتقد است: عوامل کوتاه مدت افزایش مصرف بنزین را باید ناشی 
از سیاست های غلط دولت یازدهم دانست. وی تأکید می کند که باید به 
حذف ابزارهای کنترلی نظیر کارت ســوخت در دولت یازدهم به عنوان 

یکی دیگر از دالیل اصلی افزایش مصرف بنزین  اشاره کرد.

بررسی ها نشان داد

وزارت نفت سیاست موثری
 برای کنترل مصرف بنزین نداشته است

یک کارشناس صنعت هوایی درواکنش به اظهارات مدیرعامل هما:

ادعای فروش بوئینگ به ایران حتی پس از کناره گیری آمریکا از برجام غیرمنطقی است
یک کارشــناس صنعت هوایی ،ادعای 
مدیرعامل جدید ایــران ایرمبنی براینکه 
از  آمریکا  کناره گیری  پس از  بوئینگ حتی 
برجام هــم می تواند هواپیماهای خود را به 

ایران بفروشد، غیرمنطقی دانست.
رضوان قبادی در گفت وگو با کیهان به اظهارات 
اخیــر مدیرعامــل ایران ایر »هما«،  اشــاره کرد 
وگفت:سرکار خانم فرزانه شرفبافی، مدعی هستند 
بوئینگ حتی پس از کناره گیری آمریکا از برجام 
کماکان می تواند هواپیماهای جدید خود را به ایران 
ایر بفروشد، متأسفانه به نظر می رسد که ایشان نیز 
مانند برخی مسئولین دیگر، با جزئیات و شرایط 
استاندارد مجوزهای OFAC آشنایی کامل ندارند. 
وی افزود:کلیه مجوزهای OFAC می تواند در هر 

زمان لغو شده، و هرگونه لغو اینگونه مجوزها در 
اختیار وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکاست. 
 OFAC این شرط اســتاندارد در کلیه مجوزهای

درج شده است.
این کارشــناس صنعت هوایــی با بیان اینکه 
مدیرعامل جدید ایران ایر اظهارات سؤال برانگیزی 
در مدت کوتاهی داشته است ،افزود: به طور نمونه 
خانم شــرفبافی اظهار داشته که حتی در صورت 
کناره گیری ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام، 
فروش هواپیماهای جدید از ســوی شرکت های 
بوئینگ و ایرباس به ایران ایر انجام خواهد شــد. 
ظاهرا ایشان فراموش کرده که برجام تنها دلیلی 
است که شرکت هایی همچون بوئینگ و ایرباس 
در وهله اول توانستند مجوزهای OFAC الزم برای 

فروش هواپیماهای جدید به ایران ایر را اخذ کنند! 
بنابراین چنانچه آمریکا از برجام کناره گیری کند 
و با توجه به تمهیدات ناامیدکننده کنگره آمریکا، 
 OFAC کــه رأی به جلوگیری از صدور مجوزهای
الزم بــرای فروش هواپیمای نو به ایران و نیز لغو 
اعتبار مجوزهای پیشین داده است لذا این سؤال 
مطرح می شــود که خانم شرفبافی بر پایه کدام 
ادله عقالیی و منطقی توقع دارند در صورت منع 
قانونی چنین اقدامی، شرکت های بوئینگ و ایرباس 
قوانین آمریکا را نقض کرده و هواپیماهای جدید 

را به ایران ایر تحویل دهند؟؟!!
 وی ادامه داد: خانم شــرفبافی اظهار داشته  
کــه مجوزهــای OFAC برای فــروش و تحویل 
هواپیماهای بوئینگ به ایران ایر صادر شــده اند. 

درصورتی که چنین است، پس چرا هنوز بوئینگ 
همانند ایرباس و ATR، حتی یک عدد هواپیمای 

جدید تحویل نداده است؟
ایــن کارشــناس درپایان گفت:شــاید خانم 
شرفبافی با انتصاب در مقام مدیرعاملی ایران ایر، 
قصد دارند درخصوص این موضوعات حرفی برای 
گفتن داشته باشند. ولی به نظر می رسد مسئولینی 
همانند ایشــان بهتر است درباره واقعیت موجود 
صادق باشــند و به جای اینکه وانمود کنند همه 
چیز بر طبق برنامه پیش می رود، واقعیت را آنگونه 
که هست – یعنی آمریکا مذاکره کننده ای غیرقابل 
اطمینان و غیر قابل اعتماد است – منعکس کنند 
و از اظهار نظرهای ناآگاهانه به ملت شریف ایران 

خودداری نمایند.

آمارهای خارجی نشــان می دهد واردات ایران از 
آمریکا در هشتمین ماه سال جاری میالدی بیش از ۳ 

برابر شد و به ۳4/7 میلیون دالر رسید.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد در اوت 2017 
)مرداد 9۶( صادرات آمریکا به ایران نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشد بیش از 3 برابری داشته و به 3۴/7 میلیون 
دالر رسیده است. آمریکا در اوت سال قبل 10/8 میلیون دالر 
کاال به ایران صادر کرده بود.با وجود رشد بیش از 3 برابری 
صادرات به ایران، واردات آمریکا از ایران در این مدت نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل یک پنجم شده و به 3/5 میلیون 
دالر رسیده است. این کشور در اوت سال قبل 1۶/8 میلیون 

دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
همچنین بر اساس داده های اداره آمار آمریکا، مبادالت 

تجاری این کشــور با ایران در 8 ماهه نخســت سال جاری 
میالدی افت 25 درصدی داشــته است. مبادالت تجاری دو 
کشور در 8 ماهه نخست سال میالدی گذشته بالغ بر 1۶7/3 
میلیون دالر بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 125/۶ 

میلیون دالر کاهش یافته است.
عالوه  بر این، صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا 
اوت امسال 82/8 میلیون دالر بوده است که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افت 23 درصدی داشته است. آمریکا 
در ماه های ژانویه تا اوت 201۶ بالغ بر 108/5 میلیون دالر 
کاال به ایران صادر کرده بود.واردات آمریکا از ایران در 8 ماهه 
نخست امسال نیز ۴2/8 میلیون دالر گزارش شده که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل افت 27 درصدی داشته است. در 
مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران 58/8 میلیون 

دالر بوده است.

رئیس ســازمان بورس گفت: سرمایه گذاران در 
بورس متنوع سرمایه گذاری کرده و از صندوق های 
ســرمایه گذاری هم واحدهایی در سبد سهام خود 

داشته باشند.
شاپور محمدی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با تشریح 
چشــم انداز بازار ســرمایه در نیمه دوم امسال گفت: برای 
تحلیل وضعیت بورس در نیمه دوم ســال، باید با سنجش 
عوامل بنیادی اقتصادی همراه باشد؛ این در حالی است که 
هم اکنون، عوامل بنیادی اقتصاد ایران، مناسب است، اما به 
هر حال، تحوالت سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار افــزود: البته 
پتانسیل های بلندمدت شرکتهای ایرانی، به گونه ای است 
که سرمایه گذاران بتوانند بازده مناسبی را در بلندمدت از 

سرمایه گذاری در بورس به دست آورند و از این جهت هم که 
تحلیل باید مبنا باشد، حتما باید تالش کنند که به صورت 
متنوع، ســرمایه گذاری نمایند.محمدی به سرمایه گذاران 
توصیه کرد تا تالش کنند از صندوق های ســرمایه گذاری 

هم، واحدهایی در سبد سهام خود داشته باشند.
وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدود 
کردن سود صندوق های سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: هم 
سازمان بورس و هم بانک مرکزی، با اینکه نرخ سودها باید 
کاهش یابد، موافق هســتند و سازمان بورس هم همکاری 
موثری در این حوزه دارد و حتما برای کاهش نرخ  سودهای 
بانکــی، تــالش می کنیم تا هر جا که صندوق ها یا ســایر 
نهادهای بازار سرمایه می توانند در خصوص نرخ سود بانکی، 

تاثیر کاهنده داشته باشند؛ وارد عمل شویم.

توصیه رئیس سازمان بورس به مردمواردات ایران از آمریکا ظرف یک ماه ۳ برابر شد!
 درباره چگونگی سرمایه گذاری در بازار سهام

زنگنه که پیش از این در واکنش به افشــاگری های نعمت زاده، 
او را »عوام« خطاب کرده بود، طی حکمی بلندباال و با ذکر ســوابق 
ارزشمند نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم را به عنوان مشاور 

ارشد صنعتی خود در دولت دوازدهم منصوب کرده است!
به گزارش مشرق، سه شنبه 11 مهرماه بیژن زنگنه وزیر نفت طی حکمی 
بلندباال و با ذکر تجارب موفق و سوابق ارزشمند محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت دولت یازدهم را به عنوان مشاور ارشد صنعتی خود در دولت دوازدهم 

منصوب کرد.
در حکم بیژن زنگنه، خطاب به نعمت زاده آمده است:» با توجه به سوابق 
ارزشمند جنابعالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن جناب در صنعت 
نفت، جنابعالی را به عنوان مشــاور ارشــد صنعتی وزیــر، با ماموریت ویژه 
حداکثرسازی استفاده از ظرفیت های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل 
در ارتباط با قراردادهای باالدســتی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت های 
داخلی و نیز ادامه پیگیری ســاخت داخل ده خانــواده کاالهای اولویت دار 
مورد نیاز صنعت نفت منصوب می کند. همه واحدهای ذیربط در وزارتخانه 
و شرکت های تابعه، به ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه 
و مهندســی و نیز مدیریت کاال در شــرکت ملی نفت ایران در این مسیر با 

جنابعالی همکاری خواهند کرد«.
اکنون که زنگنه در حکم انتصاب نعمت زاده، وزیر پرحاشیه دولت یازدهم، 
بر تجارب موفق و ســوابق ارزشمند وی تاکید کرده، بد نیست مواضع چند 

سال قبل زنگنه نسبت به مشاور ارشد فعلی اش بازخوانی شود.
خردادماه ســال 1393 نعمت زاده افشــاگری تکان دهنــده ای درباره 
محکومیــت ایران در پرونده کرســنت انجام داد که اصــال به مذاق زنگنه 

خوش نیامد.
در حالی که پرونده فساد کرسنت برای دولت یازدهم جنبه حیثیتی پیدا 
کرده و به همین دلیل با امنیتی کردن این پرونده و فشار به رسانه ها تالش 
شــد ابعاد فاجعه بار آن برای ملت افشا نشود، اظهارات سال 93 نعمت زاده 
همچون آب سردی بر سر زنگنه بود. اظهارات نعمت زاده درباره جریمه 18 
میلیارد دالری کشــور در پرونده کرسنت، گاف بزرگی علیه دولت یازدهم 

محسوب می شد.
به همین دلیل بود که زنگنه چند ماه پس از افشاگری نعمت زاده درباره 
کرســنت، در جلسه ای به شدت علیه نعمت زاده موضع گیری کرد و او را به 
باد انتقاد گرفت. زنگنه در این جلسه که فعاالن رسانه ای اصالح طلب در آن 
حضور داشــتند، از آنان خواست ضمن الپوشانی ماجرای کرسنت، تا آنجا 
که می توانند موضوع فساد بابک زنجانی را برجسته کنند. زنگنه در بخشی 
از ســخنانش از اظهارنظر وزیر صنعت دولت یازدهم به شدت انتقاد کرده و 
می گوید: »نعمت زاده عوام هم یک بار صحبت کرد و گفت: 18 میلیارد دالر 
جریمه شدیم. اصاًل از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعالم 
کرد کار به جاهای خیلی باریک رســید.«اظهارات زنگنه علیه نعمت زاده در 
حالی اســت که علی جنتی وزیر ارشاد مستعفی دولت یازدهم نیز چندی 
بعد اعتراف کرد که دولت ایران بابت پرونده کرسنت نزدیک به 1۴ میلیارد 
دالر جریمه شــده است.اکنون باید از زنگنه پرسید، انتصاب فردی که عوام 
است و الکی حرف می زند، به عنوان مشاور ارشد صنعتی، چه توجیهی دارد؟

اظهارات متفاوت وزیر نفت
 درباره نعمت زاده


