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جزییات آمارهای تجارت خارجی کشور در 
نیمه نخست سال نشــان می دهد، با رشد ۱۵ 
درصدی واردات و افت ســه درصدی صادرات 
تراز تجاری کشــور حدود چهار میلیارد دالر 

منفی شده است. 
به گزارش تســنیم، بر اســاس جزئیات آمارهای 
تجاری خارجی کشورمان در شش ماهه نخست سال 
جــاری، در حالی 17 میلیون تن کاال به ارزش 23/6 
میلیارد دالر به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال 
قبل تنها 15/9 میلیون تن کاال به ارزش 20/4  میلیارد 

دالر کاال وارد ایران شده بود. 
به این ترتیب واردات به لحاظ وزنی 7/9 درصد و به 
لحاظ ارزش دالری بیش از 15 درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری بیش از 

58 هزار تن کاال به ارزش 20/5 میلیارد دالر صادرات 
محقق شــده، در حالی که در مدت مشابه سال 95، 
رقم صادرات کشور بیش از 61 میلیون تن کاال و  به 

ارزش 21/2 میلیارد دالربوده است. 
بنابراین، تراز تجاری کشور با رقم منفی 3/9 میلیارد 
دالری در آستانه منفی چهار میلیارد دالر قرار گرفته و 
این تراز تجاری یک رکورد بسیار نامناسب در طی دو 
سال اخیر به حساب می آید.به این نکته توجه داشته 
باشــیم که قبل از سال 94 همواره تراز تجاری کشور 
منفی بوده و واردات از صادرات پیشی می گرفت. در آن 
سال با افت شدید واردات )بیش از 10 میلیارد دالر( و 
افزوده شدن میعانات گازی به عنوان یک ردیف تعرفه 
مستقل در فهرســت کاالهای صادراتی، تراز تجاری 
کشور حدود 900 میلیون دالر مثبت شد. در واقع در 

سال 94 بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی 
نه تنها تراز تجاری کشــور مثبت نمی شد، بلکه تراز 
تجاری کشــور نیز نسبت به سال 93 به میزان تقریبا 

زیادی افت می کرد.
گفتنی اســت، همین روند در سال 95 نیز ادامه 
پیــدا کرد و تراز تجاری ایــران با  رقم حدودی 240 
میلیون دالر مثبت ماند.ذکر این نکته ضروری اســت 
کــه با تغییر وضعیت در تجارت خارجی کشــور، در 
ماه های منتهی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری تراز 
تجاری واقعی )بدون محاسبه میعانات گازی( از سوی 
دولت  اعالم نشــد و بحث هــای مختلفی در این باره 
در رســانه ها شکل گرفت. اما در دو ماه اخیر با انتشار 
جزییات آمارهای تجارت خارجی و مشخص شدن و 
منفی شدن4 میلیارد دالری تراز تجاری، حتی با لحاظ 

کردن میعانــات گازی در آمار صادرات، هیچ واکنش 
مشخصی از سوی مسئوالن دولتی درباره دالیل  این 

چالش مشاهده نشد. 
در حال حاضر نیز تراز تجاری کشور، اعم از ارزش 
کاالهای صادراتی و حجــم و ارزش واردات وضعیت 
نامناســبی داشته و این شــاخص مهم اقتصادی در 
آستانه رکورد جدید منفی شدن با رقم چهار میلیارد 
دالر قرار دارد.گفتنی اســت، چندی قبل علی آبادی 
فراهانی از مســئوالن ارشد وزارت صنعت و مدیر کل 
دفتر مقــررات صادرات و واردات، در یک گفت وگوی 
رادیویی در خصوص علل منفی شدن تراز تجاری کشور 
در پنج ماهه نخســت سال، تنها به بیان این موضوع 
بســنده کرده بود که برای مشخص شدن تراز واقعی 

کشور باید تا پایان سال منتظر ماند. 

عضو اتــاق بازرگانی ایران با  اشــاره به 
اقدام کشــورها برای خالصی از سلطه دالر 
بر مبادالت تجــاری خود گفت: تمام دنیا از 
قدرت موجود در دست آمریکا به ستوه آمده 
لذا کشورهایی نظیر چین در تالش هستند تا 

این سرنوشت را تغییر دهند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق، 
در گفت و گو با رادیو در پاســخ به این سؤال که آیا 
تحقق حذف دالر از مبادالت پولی الزامات خاصی 
دارد که کشــور ما واجد آن الزامات نیست؟ اظهار 
داشت: این سؤال بحث روز دنیاست و می توان گفت 
به گونه ای در حوزه مبادالت بین المللی دعوایی بین 
دو واحد پول یوآن)yuan( و دالر ایجاد شده بدین 
ترتیب که چین تالش می کند دالر را در ســطح 
مبــادالت جهانی به یوآن )واحــد پول خودش( 

تبدیل نماید.
این کارشــناس اقتصادی اذعان کرد: یکی از 
بزرگ تریــن اقتدارات جهانی آن اســت که پول 
مبادالت جهانی با کدام ارز رایج انجام پذیرد و این 
نوعی اقتدار برای صاحب آن پول محسوب می شود.

 آل اســحاق با تصریح ایــن مطلب که امروزه 
در سطح جهانی، اقتدار سرزمین اقتدار محسوب 
نمی شود خاطرنشان کرد: امروزه اقتدار واقعی آن 
اســت که دنیا ذخایر، ثروت و مبــادالت خود را 
براساس اسکناس رسمی کشوری نگهداری و وارد 

عرصه نماید.
وی کشــور آمریکا را در ســطح جهانی دارای 
چنین اقتداری عنوان و تصریح کرد: این کشــور 
درآمد عظیمی را در اختیار دارد که با باال و پایین 
بــردن ارزش دالرش کل نظامات اقتصادی دنیا را 

تغییر  دستخوش 
خواهد کرد.

وزیــر اســبق 
کشــور  بازرگانی 
در  داشــت:  بیان 
چنیــن وضعیتی، 
از  دنیــا  تمــام 
در  موجود  قدرت 
دســت آمریکا به 
ســتوه آمــده لذا 

کشــورهایی نظیر چین در تالش هســتند تا این 
سرنوشت را تغییر دهند.

آل اسحاق در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
اینکه تا چه حد پیمان های پولی دو جانبه را موفق 
می بینید؟ تصریح کرد: پیمان های پولی دوجانبه به 

طور عموم به حجم معامالت دو کشور بستگی دارد 
به عبارت دیگر در این میان ایجاد باالنس و تعادل 
اهمیت زیادی دارد بدیــن ترتیب که نباید هیچ 
یک از طرفین بیشتر دهنده و کمتر گیرنده باشند.

وی علت عــدم نتیجه قراردادهــای دوجانبه 
کشــورمان با دو کشور چین و روســیه را وجود 
اختالف در خریدوفروش دانست و افزود: ما عمدتا 
نفت خود را به فروش می رســانیم تا در ازای آن 
پولی دریافت کنیم که بتوان آن را در ســطح دنیا 
به مصرف رساند و این در حالی است که همه دنیا 
ریال را قبول ندارند ضمن اینکه مسائل سیاسی و 
تحریم ها از علل دیگر این قضیه اســت به منظور 
عقد چنین قراردادهایی باید بتوانیم توازن تجاری 
ایجاد کنیم که اگر چنین شــود توافقات دوجانبه 

چشمگیری منعقد خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران: 

کشورهاازسلطهدالربرتجارتجهانبهستوهآمدهاند

جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
گفت: ما از جنگ استقبال نمی کنیم اما اگر کسی 
به کشور ما تجاوز کند، چنان درسی خواهد گرفت 

که دیگر هرگز فکر تجاوز به سرش راه ندهد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دامغان، سرتیپ 
اسماعیل قاآنی در مراسم دومین سالگرد شهادت 
مدافع حرم »روح اهلل قربانی« که با حضور گسترده 
اقشار مختلف مردم و مسئوالن استانی و شهرستانی 
در زینبیه اعظم دامغان برگزار شد، اظهار داشت: ما از 
ابتدای پیروزی انقالب با کسی سر جنگ نداشته ایم 
اما استکبار جهانی و ایادی آنها با ملت ما سر ستیز 
داشته اند، ما از جنگ اســتقبال نمی کنیم اما اگر 

کسی به کشور ما تجاوز کند، چنان درسی خواهد 
گرفت که دیگر هرگز فکر تجاوز به سرش راه ندهد.
وی خاطرنشان کرد: بی تردید در تمام دوره های 
پرمخاطره چند دهه اخیر اگر این انسان های فداکار 
نبودنــد و خالصانــه وارد میدان کارزار با دشــمن 
نمی شــدند و جان فدا نمی کردند، ملت و نظام ما 
به ســالمت از این همه تالطم عبور نمی کرد؛ اینکه 
گفته می شــود امنیت ما مدیون خون شهداست، 
تنها یک شعار نیست بلکه حقیقتی انکارناپذیر است.
سردار قاآنی با  اشــاره به اینکه آمریکایی ها در 
دو جنــگ فریبکارانه و متجاوزانه به افغانســتان و 
عــراق میلیاردها دالر هزینه کردند و هزاران نفر از 

سربازان شان کشته شدند، اما عماًل با خفت و خواری 
عراق را ترک کردند، اظهار داشــت: مردم شــان را 
به بهانه مبارزه با تروریسم فریب دادند در حالی که 
هدف اصلی آنها ایران بود و آن گاه جنگ های نیابتی 
را به راه انداختند، آمریکایی ها بودند که تروریست ها 
را در سوریه فرماندهی می کردند، اما در این چهار 
دهــه هرچه کردند این ملت ایران بود که قوی تر و 

عزتمند تر شد.
وی در ادامه سخنانش با اشــاره به یاوه گویی ها 
و تهدیــدات روزهای اخیــر ترامپ علیه جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
هر حرف یاوه ای بزنند به ضررشان خواهد بود و نظام 

اســالمی با اقتدار کامل با آنها برخورد خواهد کرد؛ 
این ها بیچاره شده اند، ترامپ باید بداند ما بسیاری 
از مستکبران نظیر او را به گور فرستاده ایم و مشی 

مبارزه با آمریکا را خوب می دانیم.
جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
شــجاعت، بصیرت و والیتمداری را از ویژگی های 
شهدای بزرگوار مدافع حرم برشمرد و تصریح کرد: 
هر شهید مدافع حرم ما یک جبهه بود، مدافعان حرم 
در واقع مدافعان حریم والیتند، شهید روح اهلل قربانی 
و امثال او مورد تکریم و احترام مردم ما هســتند 
چون مردانه در مسیر دفاع از اسالم و حریم والیت 

ایستادند و جاودانه شدند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در دامغان: 

راهمبارزهباآمریکاراخوبمیدانیم

کمیته انرژی کابینه دولت پاکستان طرح خرید بیشتر برق از 
ایران را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پاکســتان دیلی، کمیته انرژی 
کابینه دولت پاکســتان طرح خرید 100 مگاوات برق بیشــتر از ایران را 

تصویب و به وزارت نیروی این کشور ابالغ کرد.
در جلسه این کمیته که به سرپرستی نخست وزیر پاکستان برگزار شد 
برخی از پروژه های حوزه نیرو در این کشور نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

وزارت نیروی پاکســتان پیش تر طی گزارشــی از تمایل ایران برای 
صادرات بیشتر برق به پاکستان خبر داده بود. در این بین پاکستان در نظر 
دارد برای دریافت برق بیشتر از ایران، خطوط انتقال نیرو و ایستگاه های 
تقویت نیروی بیشتری بسازد. این برق به بندر گوادر پاکستان و شهرک های 

صنعتی آن منتقل خواهد شد.
وزارت نیروی پاکســتان از سوی دولت این کشور مامور شده است تا 
به ســرعت دســت به احداث خطوط و تجهیزات مورد نیاز برای دریافت 

برق از ایران بزند.

پاکستان واردات برق بیشتر 
از ایران را تصویب کرد

رئیس  خانه اقتصاد ایران گفت: اگر مدیریتی در مورد قیمت 
دالر و افزایش صادرات انجام نشود قیمت تمام شده کاالها افزایش 

و رکود بازار استمرار خواهد یافت. 
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به اینکه با 
کاهش نرخ ســود بانکی افزایش دالر طبیعی است، اظهارداشت: قرار بود 
با برنامه ریزی های مناسب پول های سرگردان به بازارهای سرمایه و بورس 

هدایت شود اما متأسفانه چنین چیزی اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه تهدیــدات آمریکا و جنگ روانی دالل ها هم نقش 
مؤثری در افزایش قیمت دالر داشته است، افزود: متأسفانه بانک مرکزی 
هم در رابطه با افزایش قیمت دالر صحبت های مؤثری را برای مدیریت بازار 
انجام نمی دهد. در کنار سکوت بانک مرکزی اظهار نظرهای غیرکارشناسی 

هم بر التهاب بازار ارز اضافه کرده است.
رئیس خانه اقتصاد ایران بــا اعالم اینکه افزایش قیمت دالر فرصتی 
برای فعاالن اقتصادی در توســعه صادرات به وجود آورده اســت، گفت: 
اگر صادرات را رونق دهیم رکود بازار هم تا حدودی رفع می شــود. البته 
در کنــار این موضوع باید به صورت نقدی حمایت های الزم از واحدهای 

تولیدی هم انجام شود.
جمیلــی تصریح کرد: اگر مدیریتی در مــورد قیمت دالر و افزایش 
صادرات انجام نشود قیمت تمام شده کاالها افزایش و رکود بازار استمرار 
پیــدا خواهد یافت و در نهایت مصرف کننده متضرر آســیب های زیادی 

خواهد شد.

راشا تودی اعالم کرد: در راستای حذف دالر، چین، عربستان را 
مجبور می کند تا فروش نفت خود را با یوآن انجام دهد که در این 

صورت سایر اعضای اوپک هم همراهی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از راشــا تــودی، کارل ویمبرگ، 
اقتصاد دان ارشــد و  مدیرعامل یک مؤسســه اقتصادی اعالم کرد: چین 
عربستان را مجبور می کند که فروش نفت خود را با یوآن انجام دهد در این 
صورت، دیگر اعضای کشور اوپک نیز از این مسئله تبعیت خواهند کرد. در 
صورتی که این تصمیم عملی شود، دالر آمریکا به شدت آسیب خواهد دید. 

ویمبرگ در مصاحبه اختصاصی با سی ان بی ســی گفت: چین از زمانی 
که در میزان واردات نفت خام از آمریکا سبقت گرفته، به عنوان بازیگردان 

کلیدی بازار جهانی نفت تبدیل شده است. 
این اقتصاددان اعالم کرد: عربستان سعودی مجبور است که به مسئله 
مبادلــه و فروش نفت به غیر از دالر، توجه کند، چرا که حدود دو ســالی 
است میزان واردات نفت چین افزایش یافته و به عنوان بزرگترین واردکننده 

محسوب می شود. 
در سال 1974 براساس توافقی بین ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت 
آمریکا و فیصل شاه عربستان قرار شده است تمام صادرات نفت عربستان 

به دالر انجام شود. 
به هر روی، اخیراً کشورهایی نظیر چین و روسیه به دنبال این هستند 
که دالر را از مبادله دوجانبه حذف کنند. روســیه و عربســتان بزرگترین 
صادرکننده نفت به چین محســوب می شوند. همچنین چین گفته است 
که می خواهد قراردادهای آتی خرید نفت را به یوآن و قابل تبدیل به طال 

انجام دهد. 
جیم راجرز سرمایه گذار حوزه نفتی به راشاتودی اعالم کرد که کشورها 
درباره مبادالت تجاری با دالر بسیار نگران هستند چرا که اگر خشم آمریکا 
بر آنها برانگیخته شود، می تواند فشار زیادی به آنها وارد و تجارت آنها را با 
مشــکل مواجه کند. راجرز همچنین تصریح کرد که چین، روسیه و دیگر 
کشورها این مسئله را به خوبی درک می کنند و آنها هم به دنبال این هستند 
که دالر را از مبادالت جهانی حذف کنند. در ماه جوالی، روســیه و چین 
سرمایه گذاری 68 میلیارد یوآن به ارزش 10 میلیارد دالر امضا کردند که 

توافق شده است با ارزهای روبل و یوآن صورت گیرد. 

راشا تودی:

چین، اوپک را وادار به حذف دالر 
از مبادالت نفت می کند

آمارهای تجارت خارجی کشــور تا شهریور ماه سال جاری نشان 
می دهد، نصف صادرات غیرنفتی کشور تنها به دو قلم کاالی پتروشیمی 

و میعانات گازی اختصاص دارد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم؛ بررســی جزییات آمارهای تجارت خارجی 
کشــور نشــان می دهد، در شش ماهه نخست ســال جاری بیش از 51 درصد 
صادرات غیر نفتی کشــور به دو کاالی میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی 

اختصاص داشته است.
بر این اساس در مدت مورد اشاره 14 میلیون تن محصوالت پتروشیمی به 
ارزش هفت میلیارد دالر از کشــور صادر شده است که 34 درصد کل صادرات 
غیر نفتی کشور در مدت مورد اشاره را تشکیل می دهد. از سوی دیگر تا شهریور 
ماه سال جاری حدود 9 میلیون تن میعانات گازی از مبادی رسمی کشور صادر 
شــده که ارزش دالری آن 3/5 میلیارد دالر می باشــد. به این ترتیب از این دو 
کاال مجموعا 10 میلیارد دالر صادرات محقق شده که نیمی از 20 میلیارد دالر 

صادرات کشور در شش ماهه نخست سال جاری را تشکیل می دهد.
بر اســاس این گزارش، در مدت مشابه سال قبل صادرات پتروشیمی 6/9 
میلیارد دالر بوده و به این ترتیب صادرات این محصول با رشــد 1/3 درصدی 
مواجه شــده است. این در حالی است که صادرات میعانات گازی کشور با افت 
5/1 درصدی همراه شده است. به این ترتیب با افت پنج درصدی صادرات سایر 

کاالها نیز، صادرات غیر نفتی کل کشور کاهش 3/2 درصدی را تجربه کرد.

اصفهان  کنارگذر غرب  راه  آزاد  ۱۵کیلومتر 
روز پنجشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی به 

بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، برای بهره برداری از این مسیر که 
مرحله ســوم احــداث آزاد راه کنارگذر غرب اصفهان 

می باشد 120 میلیارد تومان هزینه شده است. 
با بهره برداری از مرحله سوم پروژه آزاد راه کنارگذر 
غرب اصفهان، این مســیر از دلیجان آغاز و به میدان 
کرکوند در شهرستان مبارکه -در فاصله 60 کیلومتری 
اصفهان- متصل می شود و شهرهای غرب اصفهان را 
بــه آزادراه اصفهان - کاشــان - قم - تهران و بزرگراه 

اصفهان - تهران متصل می کند. 
هیئت وزیران خردادماه امسال، اجرای قطعه دوم 
آزاد راه کنارگذر غربی اصفهان حد فاصل میدان کرکوند 

تا تقاطع بزرگراه مبارکه - شهرضا و مبارکه - بروجن 
- سه راهی طالخونچه- را تصویب کرد و با تصویب این 
طرح، طول پروژه مذکور از 93 کیلومتر به 108 کیلومتر 

افزایش پیدا کرد.
مرحلــه ســوم این طرح کــه روز پنجشــنبه به 
بهره برداری رســید بطول 15 کیلومتر حد فاصل پل 
گاویســه تا میدان شــهر کرکوند از توابع شهرستان 

مبارکه است. 
این مرحله پس از وقفه چهار ساله از سال 1391 

عملیاتی شد.
مرحله اول عملیات اجرایی آزادراه کنارگذر غرب 
اصفهان در سال 83 بطول 52 کیلومتر آغاز شد و در 

سال 1385 به بهره برداری رسید. 
مرحله دوم این پروژه نیز حد فاصل محور اصفهان 

- خوزستان تا آزادراه ذوب آهن بطول 28 کیلومتر در 
سه ماه اول سال 1387 به بهره برداری رسید.

مرحله چهارم نیز قرار است از میدان کروند تا محل 
اتصال به بزرگراه مبارکه - شهرضا آغاز شود که مدت 

اجرای آن 2 سال پیش بینی شده است. 
معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
توسعه و زیرساخت حمل و نقل در مراسم بهره برداری 
از مرحله ســوم آزادراه کنارگذر غرب اصفهان گفت: 
حــدود یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل کنارگذر 
غرب اصفهان تخصیص یافته اســت که 15 کیلومتر 

آن افتتاح شد.
»خیراهلل خادمی« با  اشاره به اینکه آزادراه اصفهان 
- شــیراز نیز در دست احداث اســت، تصریح کرد: با 
تکمیل و بهره برداری از این آزادراه، مســیر اصفهان تا 

شیراز 141 کیلومتر کوتاه می شود.
پروژه 230 کیلومتری آزاد راه شیراز- اصفهان که 
فاصله بین این دو کالنشــهر را 141 کیلومتر کوتاه تر 
می کند از نظر زمانی نیز 1/5 ســاعت صرفه جویی در 

مدت زمان سفر می شود.
معاون وزیر راه در ادامه به اجرای پروژه های ریلی 
در کشور  اشاره کرد و گفت: در بخش ریلی یک هزار و 

800 کیلومتر ریل  گذاری در دست اقدام است. 
مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت حمل و نقل 
اضافه کرد: 919 کیلومتر ریل جدید در مســیرهای 
مختلف اســتان های گیــالن، کرمانشــاه، همدان و 

آذربایجان غربی در دست بهره برداری است.
خادمی، افزود: آزادراه های جدیدی در دست احداث 
است که در سال 1397 به بهره برداری خواهد رسید. 

با حضور وزیر راه و شهرسازی
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نایب رئیس  کمیسیون انرژی مجلس گفت: مناطق آزاد صرفاً به 
مکان هایی برای رانت و سوءاستفاده برخی افراد ذی نفوذ و حیف 

و میل اموال کشور تبدیل شده است.
هدایت اهلل خادمی ، در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی 
مبنــی بر آنکه با توجه به تحت نظر قــرار گرفتن مناطق آزاد در وزارت 
اقتصاد، نظارت ها به چه شکل است، گفت: در حال حاضر نظارتی بر آنها 
وجود ندارد چراکه دستگاه های اجرایی نمی توانند خودشان بر خودشان 
نظارت کنند؛ در این باره قطعاً مجلس نیز باید نقش داشــته باشــد در 

حالی که نظارت ما به آن شکلی که باید باشد، نیست.
 وی در ادامه با بیان اینکه مسئوالن مناطق آزاد نیز تقریباً پاسخگویی 
درســتی ندارند، عنوان کرد: مناطق آزاد در بسیاری از کشورها همچون 
هنگ کنگ و امارات موجب توســعه فعالیت های اقتصادی و  اشتغالزایی 
شــده در حالی که این مناطق در ایران موجب حیف و میل شدن اموال 

کشور شده است.
 خادمی در خصوص مثبت یا منفی بودن فضای صحن علنی مجلس 
نسبت  به الیحه افزایش مناطق آزاد، عنوان کرد: گاهی اوقات در مجلس 
تصمیماتی گرفته می شود که به جای آنکه در راستای تامین منافع ملی 
باشد، در راستای تامین منفعت های فراکسیون است؛ بنابراین امیدواریم 
همکاران ما در مورد موضوع افزایش مناطق آزاد فراکسیونی عمل نکنند 

و چنین طرحی تصویب نشود.
وی در ادامه با  اشــاره به اینکه این مناطق صرفاً به مکان هایی برای 
رانت و سوءاستفاده برخی افراد ذی نفوذ تبدیل شده است، اظهار داشت: 
از زمان تاسیس این مناطق تا کنون فایده ای در آنها دیده نشده است و 
متاســفانه افرادی نیز هستند که نظارتی بر آنها وجود ندارد و کسی هم 

نمی داند که این افراد چه می کنند.
 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه الیحه 
افزایش مناطق آزاد هیچ توجیهی ندارد، اظهار کرد: چه فایده ای دارد که 
مناطقی را آزاد اعالم کنیم سپس برخی افراد اقدامات شخصی و گروهی 
در آنها انجام دهند.خادمی در ادامه به ذکر مثال هایی  اشاره کرد و گفت: 
برای مثال در منطقه آزاد قشم چند هزار نفر مشغول به کار شدند؟ چه 
تعداد کاال صادر یا تولید می کنیم که درآمدی برای کشور داشته باشد؟ 
بنابراین باید گفت در هیچ کدام از مناطق  آزاد اتفاقات مثبت خاصی نیفتاده 

و فقط مکان هایی بی حساب و کتاب و بدون نظارت هستند.
 این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه نظر کمیسیون انرژی 
مخالف الیحه افزایش این مناطق است، از رد شدن این الیحه در صورت 

ورود به کمیسیون انرژی خبر داد.

نایب رئیس  کمیسیون انرژی:

مناطق آزاد مکانی برای سوءاستفاده 
افراد ذی نفوذ شده است

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که سایت ها برای 
تاریخ هــای ۱3 تا 22 آبان ماه، به هیچ عنوان نباید پروازهای نجف و 

بغداد را به فروش برسانند. 
مقصود اسعدی  سامانی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تذکر به متولیان 
فروش پروازهای اربعین مبنی بر جلوگیری از نرخ گذاری های غیرمنطقی بلیت 
این پروازها، اظهار داشــت: جلسه ای با دست اندرکاران سایت های اینترنتی 
فروش بلیت هواپیما برگزار شد و به آنها تذکر دادیم که به هیچ عنوان حق 
ندارند بلیت پروازهای اربعین را در این ایام در سایت خود درج کنند، قطعا 

این کار آنها موجب ایجاد تشنج در بازار پروازهای اربعین می شود.
وی بــا تأکید بر اینکه به نوعی تکلیف شــد که به هیــچ عنوان نرخ  و 
پرواز های اربعین را در سایت خود درج نکنند ، افزود: مقرر شد این سایت ها 
بــرای تاریخ های 13 تا 22 آبان ماه، به هیچ عنوان پروازهای نجف و بغداد را 

درج نکنند و حق فروش نخواهند داشت. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اضافه کرد:  همچنین با دستگاه های 
نظارتی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 
نیز جلسه ای برگزار  و مقرر شد آنها نیز نظارت ها و کنترل های خود را اعمال 
کنند تا در این 10 روزی که قرار اســت نرخ های پروازهای اربعین تکلیفی 

باشد، با تخلفات احتمالی، مقابله قانونی و جدی داشته باشند. 
اسعدی  ســامانی درباره چارتری کردن پروازهای اربعین از سوی برخی 
ایرالین ها نیز توضیح داد: چارتری کردن ممنوع نشده است اما  ایرالین ها را 
ملزم کردیم که فروش بلیت پروازهای اربعین فقط از طریق ســایت و دفاتر 
شرکت های هواپیمایی انجام شــود، همچنین شرکت ها باید فهرست دفاتر 
چارتری خود را اعالم کنند چون چارترکننده های ایرالین ها برای پروازهای 
نجف و بغداد محدود اســت که مقرر شــد فهرست دفاتر و چارترکننده های 
طرف قرارداد شرکت های هواپیمایی در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و 
انجمن شرکت های هواپیمایی قرار گیرد.وی ادامه داد: تأکید می کنیم که زائران 
حســینی غیر از پورتال شرکت  های هواپیمایی، به هیچ عنوان از سایت های 
اینترنتی متفرقــه، بلیت هواپیما برای پروازهای اربعین خصوصاً در این ایام 
خریداری  نکنند.دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی بیان کرد:  فروش هایی 
که در حال حاضر برای بازه زمانی 13 تا 22 آبان ماه در چنین ســایت هایی 
درج شــده است، حتی پرواز  برنامه  ای  هم ندارد، چنین سایت  هایی، معموالً 
یک ســری قراردادهای صوری را اعالم می کنند و بلیت به مردم می فروشند 
ً  پرواز چارتری  را از ایرالین  بگیرند، اگر هم نتوانستند از شرکتی برای  تا بعدا
تاریخ و ساعت فروخته شــده، پروازی بگیرند از شرکتی دیگر پروازی برای 
تاریخ و  ساعتی دیگر چارتر می کنند و به مسافران خود پیامک می دهند که 

ساعت  و روز پرواز تغییر کرده است.

بر اساس آمار تجارت ۶ ماهه امسال 

نصف صادرات غیرنفتی کشور
 بوی نفت می دهد

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
واحدهای  واگذاری  در خصوص  شهرســازی 
مســکن مهر خالی به جای واحدهای مسکن 
اجتماعی گفت: تمام واحدهای مسکن مهر دارای 

صاحب هستند.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، حامد 
مظاهریان در حاشیه برگزاری آزمون حرفه مهندسی 
ســاختمان با بیان اینکه در این آزمون 145هزار نفر 
شرکت کرده اند، اظهار کرد: این آزمون در هفت رشته 
معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، 
نقشه برداری و ترافیک برگزار شد و نتایج آزمون حرفه 
مهندسی ساختمان در هفته اول دی ماه اعالم می شود. 
این آزمون رقابتی نیست و داوطلبان باید با کسب 50 
نمره از صد نمره بتوانند صالحیت ورود به حوزه ساخت 

و ساز پیدا کنند.
وی با اشــاره به اینکه تعداد شرکت کنندگان در 
این آزمون نسبت به ســال گذشته 10 درصد رشد 
داشته، گفت: همزمان با این آزمون شش آزمون ورود 
به کاردانی و معمــاران تجربی در 87 حوزه آزمونی 

برگزار می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

مسکنمهرهایخالیجایگزینمسکناجتماعینمیشود

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره سرنوشــت طرح مسکن اجتماعی گفت: طرح 
مســکن اجتماعی در برنامه توسعه ششم تصویب و 
مصوبه هیئت دولت را در اســفند ماه ســال گذشته 

دریافت کرد.
مظاهریان با اشاره به اینکه در طی برنامه پنج ساله 

باید ســاالنه 100 هزار خانوار تحت پوشش مسکن 
اجتماعی قرار گیرند افزود: مســکن اجتماعی مصوبه 
دولت را دریافت کرده و برنامه ای اســت که مجلس و 
دولت نسبت به اجرای آن حساس هستند. بنیاد مسکن 
مسئول اجرای این طرح است. این بنیاد تمامی مسائل 
و امکانات الزم را برای اجرایی شــدن این طرح آماده 

کرده و سهمیه هر استان برای این طرح مشخص شده 
است.وی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز 
طبق توافق نامه ای که با بنیاد مســکن داشــته است 
زمین هــای مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین 
کرده اســت. بانک مسکن هم برای تامین مالی طرح 

مسکن اعالم آمادگی کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص واگذاری واحدهای مسکن مهر خالی به جای 
واحدهای مســکن اجتماعی گفت: تمامی واحدهای 
مسکن مهر دارای صاحب هستند و از سوی دیگر این 
طرح به هیچ عنوان در خارج شهر همانند مسکن مهر 
ساخته نخواهد شد. تمامی کارشناسان و صاحب نظران 
معتقد هستند که مسکن اجتماعی نباید به تجمع فقر 
کمــک کند، بنابراین، این طرح در قطعات کوچک و 
به صورت پراکنده در بخش های مختلف شهر ساخته 

خواهد شد.
مظاهریــان اظهــار کرد: تامین بودجه مســکن 
اجتماعی باید از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام 
شــود و این سازمان قول داده است که در نیمه دوم 

سال منابع مالی را تزریق کند.

بر اساس گزارش های مقدماتی بودجه در شش ماهه نخست 
سال جاری، درحالی حدود 3۶ درصد درآمدهای بودجه محقق 

نشده که رقمی نزدیک به ۶2 هزار میلیارد تومان می باشد. 
به گزارش تسنیم، گزارش های مقدماتی عملکرد بودجه نشان می دهد، 
در شــش ماهه ابتدای ســال 96 تمام درآمدهای بودجه وصول نشده و 
عمال درآمدهای پیش بینی شده دولت در بخش فروش نفت و گمرکات 

محقق نشده است.
 بر این اساس از جمع کل درآمدها، باید بالغ بر 173 میلیارد و 300 
میلیون تومان درآمد وصول می شــد در حالی که 111 میلیارد و 500 
میلیون تومان درآمد وصول شــده است. بر این اساس 64 درصد درآمد 
شش ماهه وصول شده که نشان می دهد 36 درصد بودجه مصوب شده 

)معادل 61 هزار و 800 میلیارد تومان( از آن محقق نشده است. 
گفتنی است، درحوزه مالیاتی 78 درصد درآمد و در بخش گمرکات 

نیز 47 درصد درآمد مصوب شش ماهه وصول شده است.
آنچه در این میان قابل ذکر است، مربوط به تاثیرگذاری عدم تحقق 
بودجه بر روی کســری بودجه می باشد که با توجه به منفی بودن »تراز 
عملیاتی« و »تراز عملیاتی و ســرمایه ای« کشور در خود قانون بودجه، 

این عدم تحقق هم، بر شدت کسری آن می افزاید. 
چندی پیش نیز محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور؛ احتمال عدم تحقق 10 هزار میلیارد تومــان از منابع عمومی 
بودجه سال جاری را پیش بینی کرده بود که در کیهان هم مورد بررسی 
قرار گرفت، در آن زمان هم نســبت به باال بودن این رقم  اشاره شد ولی 
هم اکنون عدم تحقق رخ داده در بودجه نیمه اول امسال، بیش از شش 

برابر عدم تحقق در رقم اعالم شده توسط وی می باشد. 
در حال حاضر، با عدم وصول بخشی از درآمدهای مصوب بودجه در 
نیمه نخست سال، دولت مجبور شده برای تامین هزینه های جاری خود 

به منابع تنخواه گردان بودجه رجوع  و از این منابع برداشت کند.

در نیمه نخست امسال 

36 درصد درآمدهای بودجه 
محقق نشده است

خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد: در بازار 
میوه و تره بار به طور میانگین 3۰ درصد و در 
برخی میوه ها ۶۰ درصد بیشــتر از 3۵ درصد 
سود تعیین شده از مشتری دریافت می شود 
اما نهادهای نظارتی در قبال آن سکوت کرده اند.

به گزارش ایســنا، براساس قانون، محصوالت در 
گروه های اولویت دار مختلف طبقه بندی می شوند که 
تنها کاالهای موجود در گروه یک که شامل نان و سه 
قلم لبنیات پرمصرف می شود مشمول قیمت گذاری 
اجباری هستند که هرگونه تغییر قیمت در آن نیازمند 
تایید نهادهای قیمت گذار و ستاد تنظیم بازار است.

ایــن درحالی اســت کــه دیگر گــروه کاالیی 
صرفا قیمت هایی که براســاس عرضــه و تقاضا به 
دســت می آیند قیمت گذاری می شود و فقط بنا به 

گفته رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در صورت نامتعارف بودن، مورد کنترل 

و بازخواست قرار می گیرند.
براساس قانون تمامی کاال و خدمات باید دارای 
برچسب قیمت باشند که این بر چسب گذاری نیز بنا 
بر قانون به تولید کننده در مبدأ کاال سپرده شده است.
در این میان از جمله کاالهایی که قیمت گذاری 
آن به واحد عرضه کننده با حاشیه سودهای مختلف 

سپرده شده میوه و تره بار است.
در زمــان تصویب طرح حذف برچســب کاال از 
مبدأ تولید و ســپردن قیمت گــذاری به واحدهای 
عرضه کننده یکــی از حوزه هایی که از آن به عنوان 
تجربه موفق در قیمت گذاری در مقصد یاد می شــد 
میوه و تره بــار بود که به صورت عمده خریداری و 

در واحدها توزیع می شــود. هر واحد قیمت خود را 
روی محصول می گذارد و مردم تصمیم خرید از هر 

واحد را می گیرند.
حاال براساس گزارش های به دست آمده بازار میوه 
و تره بار در حالی که باید سود متعارفی نهایتا تا 35 
درصد داشته باشــد با مکانیزم فعلی اکنون برخی 
میوه ها در تهران حدود چهار تا 60 درصد بیش از سود 
متعارف قیمت گذاری می شوند. یعنی عمال میوه های 
موجود در بازار گاهی تا 95 درصد بیشــتر از قیمت 

عرضه عمده در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
به عنــوان مثال می توان به چند نمونه  اشــاره 
کرد که از جمله  آنها هندوانه اســت که قیمت آن با 
احتساب حداقل و حداکثر سود عرضه بین 335/5 
تا 670 تومان اســت که با بیش از 60 درصد ســود 

غیرمجاز از 1000 تا 1700 تومان عرضه می شــود 
یا انار با احتساب حداقل و حداکثر سود عرضه بین 
2700 تا 9450 تومان اســت که حدود 21 درصد 
افزایش قیمت غیرمجاز دارد و از 3000 تا 12 هزار 
تومان در بازار در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
حاال به نظر می رسد که نهادهای قیمت گذار باید 
به این موضوع ورود کرده و اقدام به کنترل بازار کند، 
چرا که مثال میوه و تره بار که به عنوان نمونه عرضه 
کاال با قیمــت آزاد در واحد عرضه کننده بین چهار 
تا بیــش از 60 درصد افزایش قیمت نامتعارف دارد 
اما پیگیری های خبرنگار ایســنا از سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از 
نهادهــای متصدی و ناظر بی نتیجه ماند و این نهاد 

متصدی در این باره سکوت کرده  است.

خبرگزاری حامی دولت:

میوه60درصدگرانترازحدتعیینشدهبهفروشمیرسد

طبق گزارش بانک مرکزی

واردات ، 4 میلیارد دالر از صادرات پیشی گرفت
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