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

1/311/000سکه تمام طرح جدید
1/270/000سکه تمام طرح قدیم

667/000نیم سکه
388/000ربع سکه

255/000گرمی
124/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/008دالر
4/875یورو
5/360پوند

1/135لیر ترکیه
1/120درهم امارات

سخنرانی
ماه محرم ماه عزاداری حضرت سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین)ع( و 

بهترین زمان برای تبلیغ پیام های ارزنده عاشوراست.
حجت االســام  محتــرم  دانشــمند  از  منظــور  همیــن  بــه 
والمســلمین فرقانی خراسانی دعوت بعمل آمده از شب 
بیســت و یکم تا پایان محرم بعد از اقامه نماز در مســجد امام 
حســن عسکری)ع( واقع در نارمک خ مهر شمالی عزاداران آن 

حضرت را به فیض برسانند.
االحقر محمد مهدی خوانساری
 امام جماعت مسجد امام حسن عسکری)ع(

بررسی ها نشــان می دهد عدم تحقق برنامه ها و 
وعده های سازمان تجارت جهانی، کشورهای ضعیف 
و در حال توسعه را در دستیابی به اهداف خود ناکام 

گذاشته است.
موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از سال ها 
قبل مورد بحث و بررسی های مختلف قرار داشته است. علیرغم 
امتیازاتی که برخی کارشناسان و مسئوالن برای این اتفاق بر 
شمرده اند، بسیاری نیز از عواقب ناگوار آن سخن می گویند. 
این کارشناسان در مقابل رویای تسهیل شرایط تجارت که 
حامیان این موضوع ترسیم می کنند، اعتقاد دارند که »با توجه 
به اینکه زیرساخت های اقتصادی مان فراهم نیست، با پیوستن 
به این سازمان در بسیاری از بخش های تولیدی با رکود مطلق 
مواجه می شویم«. همچنین گفته می شود »هرچند سازمان 
تجارت جهانی در ظاهر برای جلوگیری از تســلط آمریکا بر 

تجارت جهانی به وجود آمد اما در عمل به ابزاری برای نفوذ 
و ضربه زدن به کشــورهای نوظهور تبدیل شده است«. در 
کنار همه این اظهارات، بررسی وضعیت موجود و تجربه سایر 
کشورها وضعیت روشن تری پیش روی ما قرار خواهد داد.

به گزارش مهر به نقل از الجزیره، پس از سال ها کشمکش 
برای دستیابی به نتیجه ای موفقیت آمیز در مذاکرات کلیدی 
بخش کشاورزی، سازمان تجارت جهانی با انتقادهای تازه ای 
برای عدم تامین خواســته های کشــورهای فقیر و درحال 
توســعه، روبرو شده است.چندین کشــور شامل کنیا، هند 
و پاکستان، بارها از ســازمان تجارت جهانی خواسته اند که 
کشورهای توسعه یافته را مجبور کنند تا پرداخت سوبسید 
به کشــاورزان خود را که بــا تولید بیش از حد، به تهدیدی 
برای حیات کشــاورزی در کشورهای درحال توسعه تبدیل 

شده اند، قطع کنند.

بســیاری از تحلیل گران این بحــث را مطرح می کنند 
که مذاکرات در ســازمان تجارت جهانی تا حد زیادی تحت 
حکمرانی قدرت های اقتصادی سنتی، مانند آمریکا و اتحادیه 
اروپا قرار دارند و مذاکــرات نمی توانند تغییرات وعده داده 
شده را عملی کنند.برخی تحلیل گران هم با اشاره به شکست 
دولت های غربی نتیجه می گیرند که آن چه از آن به نام نهاد 
توســعه دوحه نام برده می شــود، اقتصادهای کشاورزی در 
آفریقا را در فقر به دام انداخته اســت.نهاد توسعه دوحه زیر 
نظر سازمان تجارت جهانی که در سال 2001 در دوحه آغاز 
به کار کرد، یک سلسله مذاکرات تجاری با هدف کلی اصالح 
سیســتم تجارت بین المللی از طریق معرفی موانع تجاری 
کمتر و قوانین تجاری اصالح شده بود.اما پس از سالها که این 
مذاکرات ادامه داشتند، هنوز برخی از بزرگترین مسائل اولیه 
مثل تعرفه های کشاورزی و سوبسیدهای کشت و زرع، حل 

نشده باقی مانده اند.جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه 
نوبل، می گوید: کشورهای توسعه یافته از طریق این مذاکرات 
همچنان همان روند قدیم را در لباسی نو به خورد کشورهای 
درحال توسعه می دهند. مثال قبل از اینکه در مذاکرات سازمان 
تجارت جهانی قول بدهند که سوبســیدهای خود را کاهش 
می دهند، مقدار آنها را افزایش می دهند و به این ترتیب بعد 
از کاهش دادن سوبســیدها در اثــر مذاکرات، مقدار آنها در 

واقع باالتر از زمانی است که مذاکرات هنوز آغاز نشده بود.
او می گوید: کشاورزی سمبل فریبکاری آمریکا و اتحادیه 
اروپاســت.آمریکا به بزرگترین صادر کننده کتان تبدیل شد 
چراکه سوبسیدهای هنگفت قیمت کتان آن را پایین آورد. و 
بیشتر سود آن به جیب 10 هزار کشاورز بزرگ رفت. متعاقبا 
حدود 10 میلیون کشــاورز کتان در آفریقا آسیب دیدند و 

میلیون ها کشاورز هندی هم کار خود را از دست دادند.

بررسی ها نشان می دهد

سازمانتجارتجهانیکشورهایفقیرراباشکستروبروکرد

آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
جایگاه کشورمان در بیکاری در جهان در سال های 
۹۲ تا ۹۵ نزول۱۰ پله  ای داشته و رتبه  آن از ۲۹ به 
۱۹ رســیده است که به معنای بدتر شدن وضعیت 

بیکاری در ایران است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جدیدترین گزارش از 
سری گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که از سوی 
صندوق بین المللی پول منتشر می شود، میزان بیکاری در 
ایران در سال 2016 را 12/5 )12/450( درصد اعالم شد.
بررســی جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول از 
میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2016 نشان 
می دهد، ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد 

بررسی در اختیار دارد.
هرچه رتبه کشوری باالتر باشد یعنی بیکاری کمتری 
دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم 

کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.

ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشته که 
به این ترتیب جایگاه ایران در سال گذشته میالدی 6 پله 
نزول کرده است. در عین حال، رتبه ایران به لحاظ بیکاری 
هنوز نتوانســته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد 
و طی ســال های 2013 تا 2016 )1392 تا 1395( 10 

پله بدتر شده است.
رتبه ایران در رده بندی کشــورهای جهان به لحاظ 
بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر 
با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 
به 19 رســیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در 
رده بندی جهانی اســت. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر 

باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری 
ایران در سال2013 برابر با 10/4 درصد، در سال 2014 
برابر با 10/6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 
2016 برابر با 12/45 درصد برآورد شــده است.بر اساس 

پیش بینی این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال 
2017 با اندکی بهبود به 12/417 درصد خواهد رسید.

بر اســاس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست 
بیکاری در جهان را با 26/7 درصد به خود اختصاص داده 
و پس از آن بوســنی هرزگوین با 25/4 درصد و یونان و 

مقدونیه با 23/5 درصد قرار دارد.
تورم در ایران بیشتر از ۱6۹ کشور جهان

همچنین صندوق بین  المللی پول اعالم کرد، علی رغم 
کاهش نرخ تورم ایران به 9 درصد، در سال 2016همچنان 
جایگاه 22 را در میان کشورهای جهان داراست و این بدان 
معناست که 169 کشور تورم کمتری نسبت به ایران دارند.

نرخ تورم ایران در سال 2016 به 9/035 درصد کاهش 
یافته است. این نرخ برای سال گذشته میالدی 11/9 درصد 

برآورد شده است.
صنــدوق در گزارش پیشــین خود نرخ تورم ســال 
2016 را 8/86 درصــد پیش بینی کرده و این رقم را در 

این گزارش تصحیح کرد. به این ترتیب ایران رتبه 23 را 
در اختیار داشــت و با تصحیح نرخ تورم، یک پله جایگاه 

ایران بدتر شده است.
بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی، نرخ تورم ایران 

در سال 2017 به 10/52 درصد افزایش خواهد یافت.
هرچه رتبه کشــوری در این گزارش بیشــتر باشد، 
نشــان دهنده تورم کمتر اســت و پرتورم ترین کشور در 

جایگاه نخست قرار دارد.
سودان جنوبی با 379/8 درصد تورم در رتبه نخست 
قرار گرفته اســت. این کشور ســال 2015 با تورم 52/8 

درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.
ونزوئــال با تورم 254/3 درصــدی در رتبه دوم قرار 
دارد. این کشــور سال 2015 با تورم 111/7 درصدی در 
رتبه نخست قرار داشت. سورینام با تورم 55/5 درصدی 
و آنگــوال با تورم 32/3 درصدی در جایگاه های ســوم و 

چهارم قرار دارند.

 مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در 
حال حاضر بخش قابل مالحظه ای از منابع بانکی 
در بخش امالک و مستغالت بلوکه شده است ولی 
چون تقاضا برای آنها وجود ندارد امکان نقد کردن 

این امالک نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حســین عبده تبریزی 
در هفدهمین همایش سیاســت های توسعه مسکن 
در ایران در مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
درباره سیاست های بهینه عرضه زمین گفت: در حال 
حاضر سیاست های عرضه زمین باید تغییرات اساسی 
کند. سیاســتگذاری زمین شهری در سه بعد مالکیت 
ارزش و کاربــری زمین باید به گونه ای تصمیم گیری 
شود که بهره برداری از این کاالی کمیاب سبب افزایش 

قیمت زمین نشــده و سوداگری در زمین رایج نشود. 
در حالی که در حال حاضر ما فرایند سوداگری زمین 

را در کشور شاهدیم.
وی با اشاره به رشــد قیمت زمین در منطقه یک 
تهران طی ســال های 70 تا 93 اظهار داشــت: زمین 
در این منطقه در طول این ســال ها 193 برابر رشــد 
داشــته در حالی که در هیچ پروژه یا کســب و کاری 
چنین حبابی در دارایی نداشته ایم. همچنین در بخش 
اجاره بها طی سال های 84 تا 92، 3/4 برابر شده است. 
از سوی دیگر دستیابی به 2میلیون و 600 هزار واحد 
خالی نشان می دهد هیچ گاه سیاست عرضه و تقاضای 
زمین و مســکن در ایران بــا یکدیگر هماهنگ نبوده 
است. به عنوان مثال متراژ مصرفی در تهران بین 50 

تا 70 مترمربع اســت در حالی که سوداگران بسیاری 
از واحدهای مسکونی را با متراژهای باال ساختند که با 
هدف سفته بازی بوده ولی چون تقاضا نداشته به عنوان 

واحد مسکونی خالی باقی مانده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش 
قیمت زمین به کل منافع ملی آســیب می زند تاکید 
کرد: گاهی الزم اســت برای اجــرای یک پروژه ریلی 
یا جــاده ای 80 درصد هزینه یک پــروژه را به خرید 
زمین برای ســاخت اختصاص دهیم بنابراین افزایش 
قیمت زمین آثار ســوءملی دارد.عبده تبریزی افزود: 
افزایش قیمت زمین عالوه بر افزایش قیمت مسکونی 
بر واحدهای تجاری هم اثر خواهد گذاشت، در نتیجه 

بر اشتغال نیز اثر منفی دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال 
حاضر وضعیت ارز مشابه وضعیت مسکن در سال 86 
شــده و هرکس ارز دارد مانند کسی که مسکن در آن 
سال داشــت فکر می کند روز بعد گران تر خواهد شد 
ادامه داد: در حال حاضر سرمایه های زیادی در زمین 
انباشته شــده و این انباشت ســرمایه به تولید مولد 
نمی انجامد. اگر این ثروت آزاد شــود به بخش تولید 
بیاید ارزش های عظیمی خلق خواهد شد. بخش قابل 
مالحظه ای از منابع بانکی در بخش امالک و مستغالت 
بلوکه شده است ولی چون تقاضا برای آنها وجود ندارد 
امکان نقد کردن این امالک نیز وجود ندارد. در حالی 
که سیاستگذار بخش زمین نباید اجازه دهد که منابع 

مالی در این بخش بلوکه شود.

مشاوروزیرازانباشتپولبانکهادرامالکومستغالتخبرداد

عضو هیئت مدیره کانون شورای اسالمی کار استان 
تهران گفت: کارخانه »ایران سوئیچ« که پیشتر ۳۳۰ 
کارگر داشــت، با وخیم شدن اوضاع شرکت و رکود 
حاکم، تعداد کارگرانش به ۴۸ نفر کاهش یافت که این 

تعداد هم شش ماه است حقوق نگرفته اند. 
محمدرضا فرزعلیان، عضو هیئت مدیره کانون شــورای 
اسالمی کار استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
درباره وضعیت کارگران شرکت ایران سوئیچ اظهار کرد: سابقه 
کاری این شــرکت حدود 50 سال است که در عرصه تولید 

تابلو برق فعالیت دارد. 

 وی با بیان اینکه مشکالت مدیریتی یکی از دالیل رکود 
حاکم در این بخش است افزود: سهامدار شرکت برای رسیدن 
به اهداف خود با زمینه سازی قبلی و با دالیلی نظیر تحریم و 
نبود نقدینگی و عدم فروش محصول تالش داشت که وزارت 

صنعت و وزارت کار را توجیه کند.
عضو هیئت مدیره کانون شــوراهای اسالمی کار استان 
تهران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت با 48 کارگر فعالیت 
می کند گفت: این درحالی است که شرکت حدود 330 نفر 
پرســنل داشته اســت و خط تولید آن به صورت شبانه روز 
فعالیت می کرد، ولی امروز با 48 نفر کارگر فعالیت می کند 

و با فسخ قرارداد کار، نگرفتن سفارش کار جدید و استفاده 
از حربه های خاص به منظور برنده نشدن در مناقصات کاری 
به بهانه های اعالم شــده مصمم به تعطیلی شرکت و تعدیل 
پرسنل شده اســت.فرزعلیان ادامه داد: در سال 95 تشدید 
فشار روحی روانی و اقتصادی به کارگران و خانواده آنها موجب 
شد تا بسیاری از کارگران با صرف نظر از دریافت حق و حقوق 

قانونی نسبت به ترک محل کار اقدام کنند.
عضو هیئت مدیره کانون شــوراهای اسالمی کار استان 
تهران با تأکید بر اینکه به مدت 12 ماه حق بیمه پرسنل این 
شرکت به بیمه تأمین اجتماعی پرداخت نشده است گفت: 

ایــن موضوع باعث عدم تمدیــد و صدور دفترچه بیمه های 
پرسنل از سوی شعبه مربوطه و همچنین عدم ارائه خدمات 
به پرســنل شرکت شده است که بیمه بیکاری در این راستا 
تعلق نمی گیرد.فرزعلیان با بیان اینکه حقوق پرســنل این 
شرکت حدود شش ماه است که پرداخت نشده است گفت: 
همچنین از پرســنل حق بیمه تکمیلی دریافت شــده اما 
پرداخت نشــده است. این پرســنل مشکالت دیگری مانند 
عدم پرداخت کمک های غیرنقدی از سال 94 تاکنون، عدم 
پرداخت هزینه ایاب و ذهاب برای سه ماه، عدم خرید و توزیع 
لباس کار و کفش ایمنی کارگران از سال 94 تاکنون دارند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به 
به اینکه تفاوت نرخ ارز مبادله و ارز آزاد یک ماه 
گذشته حدود ۵۰۰ تومان بود، اعالم کرد در حال 
حاضر تفاوت این دو نرخ به ۷۰۰ تومان رسیده است. 
به گزارش تســنیم محمد الهوتی با اشاره به اینکه 
بانک مرکزی باید بازار ارز را درســت مدیریت کند و از 
یکسان ســازی قیمت ارز هم هراس نداشته باشد، اظهار 
داشت: این انتقاد به دولت وارد است که بازار را به درستی 
مدیریت نمی کند. تکانه های ارزی نباید باعث تالطم بازار 

و نابسامانی اقتصادی در کشور شود.
وی افزود: طبق قوانین تکلیفی و برنامه های توسعه 
دولت موظف اســت متناسب با تورم هر سال نرخ ارز را 

افزایش دهد اما این قوانین اجرایی نشده است.
عضو شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی ادامه 
داد: فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد بیشتر شده است 
و وقتی نرخ ارز مبادله ای افزایش پیدا می کند، اگر بانک 

مرکزی بازار را مدیریت نکند و به میزان الزم ارز در بازار 
تزریــق نکند نرخ ارز آزاد هم افزایش خواهد یافت و این 
رشــد قیمت بیش از مقداری خواهد بود که در نرخ ارز 

مبادله ای شاهد بوده ایم.
به گفته الهوتی، این افزایش تقریبا تصاعدی است، تا 
جایی که تفاوت نرخ ارز مبادله و ارز آزاد یک ماه گذشته 
حــدود 500 تومان بوده ولی بعــد از افزایش قیمت ارز 
مبادله ای از ســوی بانک مرکــزی تفاوت این دو نرخ به 

700 تومان رسیده است.
وی بیان کرد: چون بانک مرکزی سیاست تک نرخی 
کــردن ارز را دنبال می کند و برای رســیدن به ارز تک 
نرخی در ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود بعید نیست که در 
شرایط کنونی بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز )مبادله ای( 
تــا مرز بیش از اعداد و ارقــام فعلی باال برود تا در زمان 
یکسان سازی نرخ ارز میانگین قیمت ارز مبادله ای و ارز 

آزاد را به عنوان نرخ واحد و ارز تک نرخی اعالم کند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، یکی از 
اشــکاالت اساسی این روش غیر قابل پیش بینی بودن و 
غیر قابل محاسبه بودن نرخ ارز در زمان حصول و وصول 

وجوه کاالهای صادراتی است. 
گفتنی اســت، نرخ ارز مبادله ای تا زمان نگارش این 
مطلب، سه هزار و 411 تومان بود که نسبت به ارز بازار با 
قیمت چهار هزار و 10 تومان، حدود 600 تومان اختالف 
قیمت را نشان می دهد. طی روزهای اخیر قیمت سکه و 
ارز به طرز چشمگیری افزایش یافته، به نحوی که حدود 
25 هزار تومان به قیمت سکه و 100 تومان هم به قیمت 
دالر اضافه شده است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند 
یکی از مهم ترین دالیل اتفاقات اخیر بازار های ارز و سکه 
)که در مقطعی به بورس هم سرایت کرد( به دلیل اخباری 
اســت که در خصوص خروج آمریــکا از برجام به گوش 
می رسد. در حال حاضر، با توجه به اینکه این خبر هنوز 
به صورت رســمی رنگ واقعیت به خود نگرفته و کنگره 

آمریکا هم پس از اعالم موضع ترامپ که طی هفته اخیر 
صورت می گیرد، 60 روز فرصت دارد آن را بررسی کند، 
احتمال دارد تا نهایی شدن تصمیم آمریکا، این وضعیت 

در بازارهای سکه و ارز ادامه داشته باشد.
چنانچه فارس گزارش داده نیز، روز گذشته برخی 
صرافی های میدان و خیابان فردوسی نرخ فروش ارز را 

به 4007 تا 4009 تومان کاهش دادند.
این کاهش به واســطه عرضه ارز مداخله ای بانک 
مرکزی از طریق این صرافی هاست. همین اقدام موجب 
شکل گیری صف در مقابل این صرافی ها شد، البته برخی 
صرافی ها هم در دامنه قیمتی 4030 تا 4050 تومان 

دالر به فروش رساندند.
این عرضه پس از آن صورت گرفت که طی دو روز 
گذشته، بسیاری از صرافی ها از فروش دالر خودداری 
کرده و فقط خریدار ارز بودند. این پدیده موجب بروز 

مشکالت برای برخی متقاضیان واقعی ارز شده بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 

تفاوتدالرمبادلهایوآزادبه700تومانرسید

معاون زراعت وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
ما نرخ پیشنهادی تضمینی خرید گندم و سایر 
محصوالت کشــاورزی را بر اساس میزان تورم 
ساالنه ارائه کرده ایم که باید شورای اقتصاد برای 
آن تصمیم بگیرد و ما منتظر تصمیم دولت هستیم.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، عباس کشــاورز در 
حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه سامانه پایش ارزیابی 
محصوالت کشــاورزی با فائو در مورد آخرین وضعیت 
نرخ خرید تضمینی گندم که با گذشت یک ماه از آغاز 
سال زراعی جدید هنوز اعالم نشده، گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی رقم پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده اما 
دولت هنوز آن را تصویب نکرده است؛ چراکه اطالعات و 
زمان تعیین نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی توسط 

شورای اقتصاد انجام می شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر نرخ تضمینی 
خرید گندم مشخص شود و افزود: پیشنهاد ما برای نرخ 
خرید تضمینی گندم و ســایر محصوالت کشاورزی بر 
اساس نرخ تورم موجود بوده است، همان طور که در مورد 
شکر و دانه های روغنی نیز پیشنهاد ما با رویکرد ارتقای 
بهره وری و حمایت از تولید به دولت پیشنهاد شده است.

کشــاورز همچنین در مورد جزئیــات تفاهم نامه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

منتظرتصمیمدولتبرایتعییننرخخریدتضمینیگندمهستیم

همکاری بین ایران و فائو خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای 
به ارزش 498 هزار دالر برای پایش محصوالت کشاورزی 
استان های خوزستان ، زنجان و مازندران منعقد شد تا از 
طریق تصاویر ماهواره ای بتوانیم روند زراعت محصوالت 

اعم از میزان سطح تولید، ارتفاعات اقلیمی و نوع آفات 
را برای برخورد سریع کنترل کرده و استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با استفاده 
از این ســامانه امکان داشــتن اطالعات دقیق و قابل 

پیش بینی و اطالعات دقیق برای هر محصول را به طور 
جداگانه خواهیم داشت تا در آینده این موضوع در سایر 

مناطق کشور نیز ارائه شود.
کشــاورز همچنین از پیگیری پروژه های دیگری با 
کمک سازمان جهانی فائو در کشورمان خبر داد و افزود: 
افزایش سطح کشت دانه های روغنی،  همکاری در بخش 
جنگل و مرتع، شیالت و اثرات اقلیم در بخش کشاورزی 
از دیگر پروژه هایی است که امیدواریم در آینده نزدیک 

بتوانیم با فائو به طور مشترک انجام دهیم.
بنابراین گــزارش، تاخیــر اعالم نــرخ تضمینی 
محصوالت کشــاورزی از جمله گنــدم در حالی اتفاق 
افتاده که برخی از کارشناسان معتقدند که دولت امسال 
قصد افزایش بهای خرید تضمینی گندم را ندارد و اعالم 
عدم افزایش قیمت برای آن اســت تا کشاورزان گندم 

را کشت کنند.
تفاوت قیمت جهانی گنــدم با گندم تولید داخل 
سبب شده تا برخی از دولتمردان سخن از واردات گندم 
و کشت نکردن این محصول به دلیل مصرف آب زیاد و 
بهای دوبرابر قیمت جهانی گندم عنوان کنند در حالی که 
طبق سیاســت های اقتصاد مقاومتی تولید محصوالت 
استراتژیک در داخل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در حالی که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تنها قیمت انار با گرانی مواجه شده و بقیه میوه ها مشکلی از نظر 
کمبود و قیمت ندارند، گشتی در بازار میوه و تره بار تهران نشان 
می دهد که انواع میوه به طور میانگین ۲۸ درصد بیشتر از حداکثر 

نرخ منطقی فروخته می شود. 
به گزارش ایســنا، دو روز پیش حســین مهاجــران، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی گفته بود که قیمت انواع میوه و محصوالت تره 
باری مناسب است و تنها انار در این میان با گرانی مواجه شده که ناشی از 
سرمازدگی سال های گذشته و کمبود محصول حاصل از این حادثه طبیعی 
است، اما به نظر او بقیه میوه ها و تره بار مشکلی از نظر قیمت نداشتند.

وی همچنین نرخ ســود منطقی برای خرده فروشی ها و فروشندگان 
میوه و سبزی را 35 درصد دانسته بود اما مشاهدات میدانی از بازار میوه 
و تره بار نشــان می دهد که قیمت ایــن محصوالت فاصله زیادی با نرخ 
منطقی دارند و تقریبا هیچ کدام از انواع میوه و تره بار در بازار تهران به 

قیمت درست و منطقی فروخته نمی شوند.
چنانچه گشتی در بازار میوه و تره بار پایتخت نشان می دهد که انواع 
میوه به طور میانگین 28 درصد بیشتر از حداکثر نرخ منطقی )نهایتا 35 

درصد سود + قیمت عمده فروشی( فروخته می شود. 
به گونه ای که بــه عنوان مثال نرخ منطقی برای هر کیلوگرم انار به 
عنوان گران ترین میوه در بازار عمده فروشــی از 2700 تا 9450 تومان 
است در حالی که این محصول در میوه فروشی های مختلف سطح شهر 

از 3000 تا 12 هزار تومان فروخته می شود.
جالب تر اینکه بسیاری از میوه های دیگر نیز قیمت های باالیی دارند 
که می توان به سیب سفید 8000 تومانی، موز 7000 تومانی، هلو 9000 
تومانی و شبرنگ 6500 تومانی  اشاره کرد که قیمت شان با نرخ های منطقی 

محاسبه شده براساس همان 35 درصد تفاوت بسیاری دارد. 
چــرا که در این میان، قیمت محصوالتی مانند هندوانه با 60 درصد، 
گوجه فرنگی گلخانه ای با 50 درصد، ســیب سفید با 40 درصد و هلو با 
40 درصد بیشترین فاصله را با نرخ منطقی که فروشندگان باید بفروشند، 
دارد و نشــان می دهد که در حال حاضر بازار سودجویی در کدام میوه ها 
گرم تر است و مشخص نیست دستگاه های نظارتی چه می کنند و چرا با 

این فروشندگان گرانفروش و سودجو برخورد نمی کنند.

ایران و ترکیه با هدف حذف سلطه دالر، توافقنامه استفاده از ریال و 
لیر در مبادالت دوجانبه را امضاء کردند.

بــه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشــاتودی، ایران و ترکیه توافقنامه 
استفاده از ارزهای ملی خود در مبادالت دوجانبه را امضا کردند.

این توافقنامه با هدف کنار گذاشتن هر چه بیشتر دو کشور از دالر و یورو و 
تسهیل گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور امضا شد. 

بر اســاس آنچه بین دو کشــور به امضا رسید، از این پس بانک ها در ایران و 
ترکیه ریال و لیر را بسیار ساده تر از گذشته مبادله کرده و از این طریق هزینه ارزی 
مبادالت بین دو کشور کاهش می یابد.از سوی دیگر بانک های دو کشور این امکان 
را خواهند داشت تا از نظام های پرداخت بین المللی در مبادله ریال، لیر استفاده 
کنند.حسن روحانی ، رئیس جمهور کشورمان، پیشتر در سفر رئیس جمهور ترکیه 
به ایران گفته بود که دو کشور تصمیمات بسیار مهمی در راستای تقویت و توسعه 
روابط اقتصادی خود گرفته اند که ازجمله آنها استفاده از ارزهای ملی دو کشور در 
مبادالت تجاری دوجانبه است.سران دو کشور در دیدار با یکدیگر توافق کردند تا 
حجم مبادالت تجاری دوجانبه را از 10 میلیارد دالر در ســال در شرایط کنونی 
افزایش دهند.بنا به اعالم ولی اهلل ســیف، رئیس کل بانک مرکزی، این پتانسیل 
وجــود دارد که حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه به 30 میلیارد دالر در 
ســال افزایش یابد. آنکارا و تهران همچنین همکاری برای توسعه مناسبات خود 
در حوزه های مالی و تأسیس شعب بانک های ایرانی در ترکیه و بالعکس هستند.

با هدف حذف سلطه دالر

ایران و ترکیه توافق نامه استفاده از ارز ملی 
در مبادالت تجاری امضاء کردند

قائم مقام وزیر کار:

ایجاداشتغالدرروستاها
پولپاشینمیخواهد

قائــم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه با طرح 
توسعه اشتغال روستایی به دنبال پول پاشی و مقروض کردن روستاییان 
بیکار نیســتیم، گفت: منابع ۱/۵ میلیارد دالری بر مزیت های منطقه ای 

روستاها متمرکز خواهد بود.
ابوالحســن فیروزآبادی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
در پاســخ به این سؤال که منابع صندوق توســعه ملی که برای توسعه  اشتغال 
روستایی در نظر گرفته شده است، با چه اولویت هایی تخصیص داده خواهد شد، 

اظهار داشت: در این طرح بیشتر به دنبال مزیت های منطقه ای روستا هستیم.
وی افزود: متاسفانه در منطقه تولید زعفران بیرجند، آموزش مناسب مهارتی 
تولید زعفران نداریم؛ بر این اســاس مطالعاتــی که در وزارت کار انجام دادیم تا 
حلقه های مفقوده را بیابیم.فیروزآبادی با تأکید بر اینکه به دنبال پول باشی به صورت 
تخصیص تسهیالت نیستیم، گفت: نمی خواهیم بیکار مقروض داشته باشیم؛ بلکه به 
دنبال توانمندسازی روستاها هستیم.وی افزود: مطالعات الزم در روستاها در حال 
انجام است تا بازاریابی، آموزش و مهارت های الزم پیش از  اشتغال به کار ارائه شود.
قائم مقام وزیر کار معتقد اســت که طرح توسعه  اشتغال در روستاها بیشتر 
با هدف توانمندســازی و ایجاد ارزش افزوده در محصوالت مزیت دار منطقه اجرا 

خواهد شد. 

معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه 
اقتصاد کشور باید خود را با قیمت نفت ۴۰ تا 6۰ دالری تطبیق دهد، گفت: 

بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود.
به گزارش ایسنا، غالمرضا منوچهری در کنگره راهبردی نفت و نیرو در نشست 
باالدستی با بیان این که با دستور وزیر نفت مطالعه کل مخازن کشور در دستور کار 
قرار می گیرد، اظهار داشت: این اقدام و بهره مندی از مشاوران داخلی و خارجی، 

زمینه  مناسبی برای جهش توسعه در صنعت نفت فراهم می کند. 
وی با تاکید بر این که برای توسعه و اخالق حرفه ای زمینه  فرهنگی مناسب نیاز 
داریم، افزود: در حال حاضر زمینه فرهنگی صنعت نفت به طور کامل فراهم نیست 
و این صنعت به احیای ساختار نیاز دارد. بخش خصوصی نباید مثل بخش دولتی 
بروکراتیک باشد و باید کارآمدی و چابکی در شرکت های خصوصی حفظ شود.

معاون توســعه و مهندســی شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: انتظار ما از 
شــرکت های بین المللی تامین مالــی و ارائه  فناوری های نو اســت و در اجرای 
قراردادهای توسعه میدان ها دستیابی به تولید تجمعی مناسب و باال بردن ضریب 

بازیافت بسیار حائز اهمیت است.
منوچهری با اشاره به برخورداری ایران از ذخائر هیدروکربوری فراوان، گفت: 
وجود زیرساخت ها در حوزه راه، حمل و نقل، صادرات و غیره فعالیت شرکت های 
اکتشاف و تولید و شرکت هایی که در حوزه ای پی سی فعال هستند و بهره مندی 
از متخصصان و کارشناسان زبده از دیگر مزیت های صنعت نفت ایران برای فعالیت 

سرمایه گذاران محسوب می شود.
وی بیان کرد: طبق بررسی های انجام شده در پنج سال آینده قیمت نفت 40 
تا 60 دالر برای هر بشــکه خواهد بود و الزم اســت اقتصاد، خود را با این قیمت 
تطبیق داده و هزینه ها را کاهش دهیم. اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت 

تمام شود و برای حداکثرسازی سودآوری تالش بیشتری کنیم.

معاون شرکت ملی نفت:

بریزوبپاشدرصنعتنفت
بایدتمامشود

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اصناف گفت: گران شــدن و 
مشکل در تأمین نیاز بازار دغدغه اصلی اصناف پس از اجرای طرح 

رجیستری گوشی تلفن همراه است.
محمد مهدی غفوریان پیرنیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشــاره 
به پیامدهای اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اظهار کرد: اگرچه 
اصناف با اجرای طرح رجیستری موبایل 100 درصد موافقند اما اجرای این 
طرح با توجه به اینکه در تصمیم گیری ها نظرات فعاالن این صنف لحاظ نشده 
است ممکن است مشکالتی را برای 400 هزار واحد صنفی فعال سراسری 

کشور در این بخش  بوجود آورد.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران با بیان اینکه سود خرده فروشان 
تلفن همراه بسیار اندک و حدود یک درصد است، گفت: به دلیل سود اندک 
و ضرر و زیان های ناشی از این کار ساالنه همان تعداد که وارد صنف فروش 

گوشی تلفن همراه می شوند، از آن خارج می شوند. 
غفوریان با تأکید بر اینکه تعرفه موبایل باید منطقی باشــد، گفت: اخذ 
15 درصد تعرفه از واردات تلفن همراه، واردات این کاال را به سمت واردات 
قاچاق سوق داده است در حالی که اگر تعرفه متناسب باشد، کاال از مبادی 
قانونی وارد می شود. یکی دیگر از دالیل واردات قاچاق تلفن همراه اخذ ارزش 

افزوده 9 درصد است که به نظر می رسد در مورد آن باید بازنگری شود. 
وی بــا بیــان اینکه 56 درصد از بازار تلفن همــراه را یک برند به خود 
اختصاص داده اســت گفت: بخش اعظمی از واردات این برند توسط چهار 

وارد کننده انجام می شود. 
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران اظهار داشت: با توجه به انحصاری 
که در واردات موبایل وجود دارد، قطعا پس از اجرای طرح رجیستری تلفن 

همراه، در تأمین این کاال با مشکل مواجه می شویم.
غفوریان همچنین با اشاره به حذف ارز مبادله ای از واردات گوشی تلفن 
همراه اظهار داشت: پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل نباید ارز مبادله ای 
از واردات این کاال حذف می شد، چون این موضوع هم عاملی برای گران شدن 

گوشی تلفن همراه خواهد بود. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت: آمارها نشان 
دهنده این است که تنها کمتر از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی، آن هم 

با گنجایشی پایین تر از توان واقعی خود کار می کنند.
عبداهلل رضیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بر اساس 
آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت، 70 درصد از واحدهای صنعتی مشغول 
به فعالیت هستند اما آمارهای دیگری نشان دهنده این است که تنها کمتر از 30 
درصد از این واحدها، آن هم با گنجایشی پایین تر از توان واقعی خود کار می کنند.
 نماینده مــردم مازندران در خانه ملت با تاکید بر ضرورت تهیه آمار جدید 
و درست از تعداد واحدهای صنعتی در حال فعالیت در کشور، افزود: زنگ خطر 

تعطیلی صنایع کوچک و متوسط مازندران بصدا درآمده است.
رضیــان در ادامــه  به کمک هــای دولت در قالب تســهیالت بــه صنایع 
مشکل دار اشاره کرد و گفت: سهم تسهیالت این استان  نه تنها به بخش صنعتی  
بلکه به حوزه کشاورزی هم اختصاص داشت، بخشی از این کمک ها نیز به واحدهاِی 

مشکل داری تعلق گرفت که قادر به بازگشت به چرخۀ تولید نبودند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با  اشاره به دلیل عدم توفیق دولت در اجرای 
طرح تسهیالت دهی به صنایع بیمار ادامه داد: متاسفانه صنعت در دست  افرادی 
اداره می شود که تخصص الزم به ویژه در حوزه بازارسازی و بازاریابی را ندارند، از 
طرفی رکود طوالنی در بازار مسکن موجب شد تا بسیاری از واحدهای صنعتی، 

وابسته به واردات و یا تعطیل شوند.
همچنین بهرام شــهریاری؛ کارشناس صنعت اظهار کرد: بزرگترین مشکل 
صنایع ما ، نداشــتن برنامه توسعه ای در حد کالن است. در نتیجه نمی دانیم در 
چه رشته هایی و کجا کار کنیم و در زمینه های مطلوب چه اموری بیشترین صرفه 
اقتصادی را دارد.وی افزود: ناکارآمدی در اجرای برنامه های توسعه ای از آنجا نشأت 
می گیرد که بسیاری تصور می کنند، عمران شاخصه اصلی توسعه تولید است، در 
صورتی که اگر به بخش تقویت زیرساخت هایی چون راه آهن، حمل ونقل دریایی 

و از این قبیل موارد توجه نشود، فایده ای ندارد.
این کارشــناس صنعت با اشــاره به اعطای مجوزهای زیاد صنعتی، تصریح 
کرد: افزایش بی رویه مجوزها موجب شد تا بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از 
ظرفیــت واقعی خود کار کنند و در نتیجه با افت تجهیزات و تکنولوژی ،کیفیت 

محصوالتشان کاهش یافته و قیمت تمام شده محصوالت باال برود.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اصناف:

اختیار واردات بعضی گوشی های 
پرفروش در اختیار ۴ نفر است

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

3۰ درصد واحدهای صنعتی کشور 
فعال هستند


