
اقتصادی

دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت

کوتاه اقتصادیدروغ 86 میلیارد دالری برای بزک برجام

معاون کشتیرانی:

خط کانتینری آسیا به اروپا 
راه اندازی می شود

معاون سازمان راهداری اعالم کرد

صرفه جویی روزانه 8 میلیون لیتر گازوئیل 
با اجرای طرح تخصیص سوخت

آمارها نشان می دهد

کاهش ذخایر بنزین به دلیل بی توجهی 
دولت در جایگزین کردن سوخت گاز

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
سه شنبه۲۵ مهر ۱۳۹۶ 

۲۶ محرم ۱۴۳۹ - شماره۲۱۷۴۸

* عملیــات کابل برگردان با هدف توســعه شــبکه کابل در مراکز 
مخابرات شهید قدوسی، شهدای مرصاد پاکدشت، شهرستان قدس، 
سیدالشــهداء)ع(، دکتر حسابی )مارلیک(، شهید آل اسحاق، شهید 
قندی از تاریخ 25 مهر ماه آغاز می شــود. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه تهــران، با اجرای عملیات مذکــور ارتباط تلفنی 
مشــترکین در مرکز مخابرات شهید قدوســی با پیش شماره های 
2222، 2225 الــی 2227، 2640 الــی 2642، 2670، 2290 الی 
2292 در محدوده بلوار میرداماد، خیابان های شــهید کوشا، شهید 
شاه نظری، شــنگرف و در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت 
با پیش شــماره های 3601 الی 3604، 3644 در محدوده بلوارهای 
شهدای رحیمی، شهید قمی، خیابان یاسر 6، کوچه شهید فهمیده 
و در مرکز مخابرات شهرســتان قدس با پیش شماره های 4681 الی 
4689 در محدوده بلوار تولیدگران، شهرک ابریشم، خیابان مهستان، 
کوچه شفق یک حداکثر به مدت 3 روز با اختالل همراه است.براساس 
همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین 
در مرکز مخابرات سید الشهداء )ع( با پیش شماره های 5513، 5514، 
5570 الی 5576، 5578، 5579 در محدوده خیابان های رشــیدی 
جهان، بهبودی، تهمتن، کوچه شــهید یزدچی و در مرکز مخابرات 
دکتر حسابی)مارلیک( با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 
الــی 6517، 6519، 6559، 3961 در محــدوده مرکــز و در مرکز 
مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های 7700، 7730، 7731 
در محدوده جاده لشــکرک، بلوار و میــدان فجر، خیابان های خرم 
)شهید کلثومی(، شــبنم به مدت72 ساعت دچار اختالل می شود.

همچنین با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین 
در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت 

با اختالل همراه است.
* اداره  کل استاندارد استان تهران از توقیف تعدادی کاالی 
غیراستاندارد در جریان بازرسی های بازرسان استاندارد در 
دو ماه گذشته تاکنون خبر داد و تاکید کرد: از متخلفین به 
دادگاه شکایت شــد.به گزارش این اداره، در نیمه نخست 
سالجاری، کارشناسان استاندارد 4500 مورد بازرسی در قالب 
طرح اجرای هماهنگ استاندارد در بازار، و 5300 مورد بازرسی 
فنی از واحدهای تولیدی انجام دادند؛ که در جریان آن مقادیر 
زیادی کاالی غیراستاندارد توقیف شد. در همین راستا و در 
جریان بازرسی های دو ماه گذشته بازرسان استاندارد، سیم و 
کابل با نام های تجارتی کاسپین خراسان و هادی کابل کاشان، 
چسب کاشی با نام تجارتی ساروج اسپادانا، شیرآالت اهرمی با 
نام تجارتی آذرصنعت البرز، سبزی خردکن با نام های تجارتی 
سبزایران و آسیا، پیچ و میله های دوسردنده با نام تجارتی 
پیچ گســتر، الکتروموتور کولر با نام های تجارتی موتوسن و 

موتوساحل توقیف شد.
* مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران 
با ارسال نامه ای به سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها، عدم 
نیاز به گواهی نمایندگی رسمی برای ثبت سفارش شش ردیف تعرفه 
انواع شال و روسری را اعالم کرد.به گزارش تسنیم، علی علی آبادی 
فراهانی با ارسال نامه ای به سازمان های صنعت معدن و تجارت 31 
استان کشور و جنوب کرمان با اعالم » عدم نیاز به گواهی نمایندگی 
رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری« 
اظهار داشت: براساس نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
مطبوع درخصوص عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت 
سفارش شــش ردیف تعرفه انواع شال و روسری جهت استحضار و 

اقدام الزم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
* عضو شورای ملی زعفران گفت: مسئوالن به قیمت تمام شده، 
کیفیت و نرخ منطقی زعفران در بازار توجه کرده و بر طبل گرانی 
این محصول نکوبند. علی حسینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، ادامه داد: تمامی مسئوالن امر، تشکل ها و تولیدکنندگان 
که نگران بازار طالی سرخ ایرانی هستند باید به واقعیت هایی نظیر 
قیمت تمام شــده، نرخ منطقی عرضه و کیفیت توجه کنند و بر 
طبل گرانی محصول نکوبند، چراکه این امر به قیمت از دست دادن 
بازار تمام می شود.وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران را 3 میلیون و 

800 و حداکثر 5 میلیون و 100 هزارتومان اعالم کرد.

معاون وزیــر جهاد کشــاورزی از پرداخت 
74درصد مطالبات گندمکاران خبرداد.

یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
خرید تضمینی گندم در استان های سردسیری روزهای 
پایانی خود را پشــت سر می گذارند، اظهار کرد: از آغاز 
فصل برداشــت 8 میلیون و 871 هزار و 500 تن گندم 
با ارزش بالغ بــر 116 هزار میلیارد ریال از گندمکاران 

خریداری شد.
بــه گفته وی تا کنون 85 هزار میلیارد ریال معادل 
74 درصد بهای گندم های تحویلی به حساب گندمکاران 

واریز شده است.
ســیف ادامه داد: شــرکت بازرگانی دولتی به طور 
مســتمر و با جدیت تمام در حــال پیگیری باقی مانده 
مطالبات گندمکاران اســت که با ایــن وجود 30 هزار 
میلیــارد ریال باقی مانده ظــرف دو ماه آینده پرداخت 
خواهد شد.به گفته این مقام مسئول مجموع 8 میلیون 
و 871 هزارتــن گنــدم خریداری شــده در قالب یک 
میلیون و 429 هزار محموله از سوی 1440 مرکز خرید 

دریافت شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

74 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است

وی خوزستان، گلستان،فارس، کرمانشاه و اردبیل را از 
استان های اصلی تولیدکننده گندم برشمرد و با بیان اینکه 
خودکفایی گندم استمرار دارد، افزود: با توجه به ذخایر 

قابل توجه گندم در ســیلوها و میزان گندم خریداری 
شده صادرات گندم نیز ادامه خواهد داشت.سیف از آغاز 
صادرات گندم به ایتالیا خبر داد و گفت: برای نخستین 

بار یک کشتی 31 هزارتنی گندم دوروم جهت صادرات 
به ایتالیا بارگیری شد.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست سال 120 هزارتن 
آرد به بازارهای منطقه و اروپا صادر شــد درحالیکه در 

مدت مشابه سال قبل این رقم 27 هزارتن بوده است.
مدیرعامل بازرگانی دولتی در بخش دیگر ســخنان 
خود از رشد 3 برابری تولید کلزا نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و گفت: همچنین تولید گلرنگ نسبت 

به سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گلرنگ و آفتابگردان 
در حال انجام اســت، اظهار کرد: تــا کنون16 هزارتن 
گلرنگ و آفتابگردان از کشاورزان خریداری شده است و 
برداشت سویا در سه هفته آینده آغاز خواهد شد.سیف 
مجموع ارزش بهای دانه های روغنی کشاورزان را 530 
میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: تا به امروز 97 درصد 
بهای دانه های روغنی به حســاب کشاورزان واریز شد و 
17 میلیارد تومان باقی مانده مطالبات نیزدر اسرع وقت 
به حساب کشاورزان واریز خواهیم کرد.وی تصریح کرد: 
تا پایان فصل برداشــت پیش بینی می شود که مجموع 

خرید دانه های روغنی به 350 هزارتن برسد.

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/317/000سکه تمام طرح جدید
1/275/000سکه تمام طرح قدیم

662/000نیم سکه
379/000ربع سکه

254/000گرمی
124/700هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/014دالر
4/800یورو
5/355پوند

1/128لیر ترکیه
1/120درهم امارات

هزینه های سفر زیارتی اربعین عمدتا مربوط 
به گرفتن ویزا، هزینه های بیمه و حمل و نقل 

می باشد. 
به گزارش مشــرق، بــرای محاســبه راحت تر 
هزینه های ســفر زیارتی به عراق، مســافرت به سه 
بازه تقسیم بندی می شــود: قبل از سفر، حین سفر 
و بازگشت. براین اســاس، عمده هزینه هایی که هر 
شخص برای سفر به عتبات دارد شامل موارد زیر است:

تهیه پاسپورت
کســانی که اولین بار است قصد خروج از کشور 
را دارند و یا تاریخ اعتبار پاسپورتشان در حال اتمام 
است )کمتر از ســه ماه اعتبار دارد(، باید با مراجعه 
به دفاتر پلیس+10 نسبت به دریافت پاسپورت خود 

اقدام کنند.
براساس اطالعات موجود، بجز هزینه های جزئی 
جانبــی نظیر گرفتن عکس و اخذ شناســه )1000 
تومان( و ... دریافت پاسپورت دو قلم عمده را شامل 
می شود که به ترتیب سه هزار و 750 تومان و هفتاد 

و پنج هزار تومان می باشد. 
گرفتن ویزا

ویزا مجوز ورود به کشور عراق است و طبق قانون 
هر شخص برای دریافت این جواز باید 40 دالر )بیش 
از 160 هزار تومان( به سفارت و یا نمایندگی کشور 
عراق پرداخت نماید. علی رغم مشــکالت فراوانی که 
طی ســال های گذشته ســامانه جامع دریافت ویزا 
)سماح( برای کاربران ایجاد نموده است اما در حال 
حاضر یکــی از روش های اخذ ویزا همین ســامانه 
می باشد.دفاتر خدماتی که وظیفه پیگیری صدور ویزا 
از سفارت عراق را برعهده دارند نیز با توجه به کاری 
کــه انجام می دهند مبلغی معــادل 10 هزار و 900 

تومان دریافت می کنند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ دالر در روزهای 
اخیر بر مدار جهشی قرار گرفته و رکوردشکنی می کند 
این افزایش نرخ تاثیر خود را بر قیمت ویزا به صورت 
بیشــتری عیان می کند و این در حالیست که هیچ 
کس از آینده نزدیک بازار ارز اطالع دقیقی در دست 

ندارد و اگر با توجه به تحرکات سیاسی دشمن، این 
بازار ملتهب تر شــود تاثیر این مسئله بر نرخ صدور 
ویزا ملموس تر خواهد شــد. چنانکه درمدت  کوتاه 
اخیر نیــز همین افزایش باعث گران تر شــدن اخذ 

روادید شده است.
هزینه بیمه و هالل احمر

طبق اعالم مســئوالن، تمامی زائران اربعین باید 
برای خروج از کشــور بیمه شــوند. بر همین اساس 
مبلــغ  18 هزار و 800 تومان نیز برای این ردیف از 

متقاضیان اخذ می شود.
هالل احمر نیز به عنوان مجری طرح سالمت زوار 
بابت هزینه های خدمات خود از هر زائر مبلغ 6 هزار 
و 200 تومان می گیرد تا وظایف بهداشتی و درمانی 

خود را انجام دهد.
حمل و نقل

یکی از پر خرج ترین و اصلی ترین هزینه های سفر، 
مربوط می شــود به تردد زائران تا مرز. متاسفانه در 
سال های اخیر مسئوالن دولتی نیز با توجیه تعدیل 

عرضه و تقاضا اقدام به افزایش 100 درصدی قیمت 
بلیت اتوبوس های راهی مرزهای کشــور کردند. در 
این زمینه می توان به نرخ حدود 80 هزار تومانی و تا 
بیش از 100 هزار تومانی برای سفر زمینی از تهران 
به مرز مهران اشــاره کرد.در مسیر بازگشت نیز این 
روند افزایش براثر ضعف نظارت سیر افزایش به خود 
می گیرد و بعضا مشاهده شده تا سه برابر مبلغ اولیه 
نیز از مسافران دریافت می شود.از سوی دیگر، هزینه 
تردد هوایی نیز در این مدت ســیر صعودی به خود 
گرفته و برای مسیر پروازی رفت و برگشت مشهد به 
نجف یک میلیون و 500 هزار تومان و برای مســیر 
تهران به نجف نیز یک میلیون و 200 هزار تومان در 
نظر گرفته شده است.طی مدت زمان حضور در عراق 
عمدتا شخص هزینه خاصی ندارد بجز مسیرهایی که 
با تاکسی تردد می کند. بقیه مخارج که شامل اسکان 
و غذا می شــود با توجه به وجود تعداد باالی موکب 
در مســیر و همچنین مهمان نوازی مردم عراق برای 

تمام مسافران رایگان است. 

دانستنی های اقتصادی درباره پیاده روی اربعین

نگاهی به آمارها، نشــان می دهد طی سال های 92 تا 95 
)دولت یازدهم( ذخایر بنزین کشور کاهش یافته که به دلیل 

بی توجهی به پیشرفت صنعت گاز سی ان جی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، گواه بی توجهی به صنعت گاز سی ان جی 
را عالوه بر رشد کند مصرف این فرآورده، می توان در افزایش واردات 
بنزین و کاهش ذخیره آن دنبال کرد. به این ترتیب که طبق آمار به 
دست آمده، ذخایر استراتژیک بنزین کشور طی سال های 92 تا 95 

)دولت یازدهم( حال و روز خوبی نداشته است.
این آمار می گوید وضعیت موجودی بنزین در پایان سال 92 معادل 
1705 میلیون لیتر و در پایان سال 93 معادل 1179 میلیون لیتر، 
پایان سال 94 معادل 1315 میلیون لیتر و در پایان سال 95 معادل 
866 میلیون لیتر بوده اســت. به عبارتی میزان ذخایر اســتراتژیک 
بنزین کشور طی سال های 92 تا 95 با کاهش 839 میلیون لیتری 
مواجه بوده اســت. در بخش تولید گازوییل نیز آمار امیدوارکننده ای 
وجود ندارد. محصولی که دولت تدبیر و امید می گوید برای نخستین 

بار آن را صادر کرده است.
این آمارها می گویند وضعیت موجودی بنزین در پایان سال 92 
معــادل 1705 میلیون لیتر، پایان ســال 93، 1179 میلیون لیتر، 
پایان سال 94، 1315 میلیون لیتر و در پایان سال 95، 866 میلیون 
لیتر بوده است. به عبارتی میزان ذخایر استراتژیک بنزین کشور طی 
سال های 92 تا 95 با کاهش 839 میلیون لیتری مواجه بوده است. در 
بخش تولید گازوییل نیز آمار امیدوار کننده ای وجود ندارد. محصولی که 
دولت تدبیر و امید می گوید برای نخستین بار آن را صادر کرده است.

طبق آمار موجود میزان تولید این فرآورده در ســال 92 بالغ بر 
98 میلیون لیتر در روز بوده که این میزان در سال 95 با طی روندی 
نزولی به 89 میلیون لیتر در روز رسیده است که به گفته یک مقام 
آگاه به نظر می رسد صادرات گازوییل با توجه به روند کاهشی تولید 

آن از ذخایر این فرآورده انجام شده است.
به گفته محسن مشایخی، رئیس دبیرخانه دائمی صنعت سی.ان.
جی یکی از مهم ترین بخش های اجرایی شدن طرح سی.ان.جی مقوله 
تجهیزات مورد استفاده در خودروهای گازسوز است که متأسفانه طی 
سال های گذشــته به دلیل حجم باالی واردات مخازن سی.ان.جی 
چینی غیراستاندارد، شاهد حوادث بسیار زیادی در این زمینه بودیم 

که اصالح این روند نیز توجه ویژه ای می طلبد.
درحالی که کارنامه چهار ساله فعالیت عباس کاظمی، مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش در بخش صنعت سی.ان.جی چندان پربار 
نیست، فعاالن این صنعت دست به دامن وزارت صنعت شده و مجاری 
صنفی اقدام به جان دوباره به این صنعت کرده اند. محسن صالحی نیا، 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای نوسازی 
و البته تخصیص مخازن سی.ان.جی خودروهای گازسوز را به دست 
فعاالن این صنعت سپرده است. البته در این میان برخی از بانک ها با 
ارائه تسهیالت )با شرایط مطلوب بازپرداخت( اقدام به ایجاد جذابیت 

برای این صنعت کرده اند.

بر  با وجود تأکید سازمان هواپیمایی کشور 
فروش بلیت پرواز اربعین با نرخ مصوب، اما ظاهرا 
نرخ این پروازها در فاصله سه هفته مانده تا ایام 
اربعیــن در برخی دفاتر از مرز 2 میلیون تومان 

عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 20 شــهریور ماه 
امســال به سبک و سیاق چند سال اخیر، دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی سقف قیمت توافق شده برای 
بلیت پروازهــای عتبات عالیات در اربعین )13 تا 22 

آبان ماه 96( را اعالم کرد.
بر این اساس نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد 
ـ نجف به ترتیب 1/5 میلیون تومان  ــ نجف و تهران ـ 
و یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شــد. قیمت 

بلیت پرواز رفت و برگشت از سایر شهرهای کشور به 
شــهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار 
تومان تعیین شد، ضمن آن که نرخ بلیت افراد زیر12 

سال معادل 75 درصد نرخ بلیت بزرگساالن است.
ـ نجف 600 هزار  همچنین نرخ  بلیت پرواز تهرانـ 
ـ نجف نیز 750  تومان و قیمت بلیت یک طرفه مشهدـ 

هزار تومان تعیین شده است.
در ادامه سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای با 
شرکت های هواپیمایی اعالم کرد بلیت  پروازهای اربعین 
باید بر اساس قیمت مصوب فروخته شود. اما طبق روال 
هر سال با نزدیک شــدن به اربعین حسینی)ع( بازار 

حمل ونقل هوایی مسافری کشور آشفته شده است.
در بازار غیررسمی و به طور غیرقانونی هم اکنون در 

برخی دفاتر قیمت پرواز رفت تهران - نجف به بیش از 
1/2 میلیون تومان رسیده،  یعنی دو برابر قیمت مصوب 
اعالم شده از سوی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
همچنین قیمت پرواز رفت و برگشــت این مسیر هم 
ـ  حدود 2 میلیون تومان است.قیمت پرواز رفت مشهدـ 
نجف نیز 950 هزار تومان و رفت و برگشت این مسیر 
ـ  حدود 2 میلیون تومان است. نرخ بلیت پرواز مشهدـ 

بغداد نیز در حال حاضر 860 هزار تومان است.
در همیــن رابطــه مدیر روابط عمومی ســازمان 
هواپیمایی کشوری با  اشاره به تعیین نرخ بلیت پرواز 
برای ایام اربعین حسینی، گفته است:  با هرگونه تخلفی 
درخصوص فروش بلیت خارج از قیمت های تعیین شده 

به شدت برخورد می شود.

رضا جعفرزاده در گفت وگو با تســنیم، اظهار کرد: 
قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-نجف و تهران-
بغداد یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است.
وی با بیان این که نرخ بلیت پرواز رفت و برگشــت 
1/5 میلیــون تومان و قیمت پــرواز یکطرفه تهران و 
مشــهد به مقاصد نجف و بغداد به ترتیب 600 هزار و 
750 هزار تومان است، افزود:  هرگونه فروش خارج از 
نرخ اعالم شده تخلف است و در صورت ارسال شکایات 
از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی

 www.cao.ir به سرعت به آن رسیدگی می شود.
این مقام مسئول همچنین از مردم درخواست کرد 
فقط از نمایندگان رســمی و مجــوزدار فروش،  بلیت 

پروازهای اربعین را خریداری کنند.

برخالف وعده دولت

نرخ بلیت پروازهای اربعین از 2 میلیون تومان گذشت

گروه اقتصادی- 
ارگان رسانه ای دولت در حالی از ارقام عجیب 
و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می دهد که 
جزئیات آمارهای رسمی نشان می دهد سرمایه 
وارد شده به کشــور در دولت روحانی با افت 

محسوسی مواجه شده است. 
نزدیک به دو ســال از اجرای برجام می گذرد، دو 
ســالی که تقریبا »هیچ« توفیقی برای اقتصاد ایران 
نداشت؛ چه اینکه از ســویی مشکالت ورود پول به 
کشور همچنان پابرجا ماند و از سوی دیگر بانک های 
بزرگ جهانی کماکان به قطع همکاری خود با ایران 

ادامه دادند. 
بــه عنوان نمونــه، همین چنــد روز پیش یک 
شــرکت دولتی واردکننده غذای دام، در جریان یک 
مناقصه بین المللی که با همکاری نکردن »بانک های 
بین المللی« با ایران مواجه شد، ناکام مانده و محمد 
جواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در نشســت اخیر 
وزرای خارجه ایران و 1+5، فهرســتی از گالیه های 
ایــران را طرح کرد و گفــت که ایاالت متحده آنطور 
که در توافق هســته ای مقرر شــده، تحریم ها را رفع 
نکرده و »ما هنوز نمی توانیم در انگلستان یک حساب 

بانکی باز کنیم.«
با وجود شواهد و قرائن بســیاری درباره ناکامی 
برجــام در رفع تحریم ها که حتی شــامل گفته های 
مقامات دولتی هم می باشــد، جریانی تالش دارد تا 
عدم تغییر محسوس در شرایط اقتصادی کشور را در 

پسابرجام پوشانده و چهره برجام را بزک کند. 
در همیــن راســتا، روزنامه ایران طی گزارشــی 
که روز گذشته منتشــر کرد، مدعی شد: »ایران در 
دوران پســابرجام تاکنون بیــش از 14 میلیارد دالر 
ســرمایه خارجی جذب کرده و تاکنون 86 میلیارد 
دالر قراردادهــای مختلــف در حوزه هــای تجاری، 

سرمایه گذاری و فاینانس عقد کرده است.« 
ادعای جــذب 14 میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
خارجی در پسابرجام، اوایل مهرماه هم توسط اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مطرح شده بود؛ 
ادعایــی که بیش از ایجاد خوشــحالی میان فعاالن 

اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آنها شد! 
این در حالی اســت که آمارهای رسمی در حوزه 
سرمایه گذاری خارجی، بیانگر واقعیت دیگری است، 
واقعیتی که مسئولین دولتی شاید با وجود اطالع از 

آن بر مواضع غلط خود پافشاری می کنند. 
طبق آمارهای رسمی سرمایه گذاری خارجی، که 
توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد( منتشر می شود. مقایسه عملکرد دولت تدبیر 
و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت 
گذشته نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در زمان 

حسن روحانی کاهش محسوسی پیدا کرده است. 
بر این اساس، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت 
خود )92، 93، 94 و 95( مجموعا 10 میلیارد و 577 
میلیون دالر سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که 
دولت دهم در چهار سال فعالیت خود )88، 89، 90 
و 91( موفق به جذب 15 میلیارد و 571 میلیون دالر 
سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید گفت در دولت 
حسن روحانی، روند سرمایه گذاری خارجی در کشور 
با افت فاحش پنج میلیارد دالری روبرو شد که رقمی 

نزدیک به 47 درصد می شود. 
نگاهی به آمارهای رســمی که از ســوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت با عنوان »گزارش وضعیت 
سرمایه گذاری خارجی در ایران« در سال 95 منتشر 
شده اســت، هم نشان می دهد در ســه سال پایانی 
دولت دهم 12/6 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب شده بود که این رقم در سه سال ابتدایی 
دولت یازدهم به 7/2 میلیارد دالر کاهش یافته است.

این رقم برای ســال 2016 هم از ســوی آنکتاد 
3/7میلیارد دالر اعالم شد تا نشان دهد میانگین ورود 
سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی ساالنه 2/6 
میلیارد دالر بوده که نسبت به سه سال پایانی دولت 
احمدی نژاد 45 درصد کاهش را نشــان می دهد. لذا 
اولین نکته مهم درخصوص ســرمایه گذاری خارجی، 
این است که هم بر مبنای آماری که توسط »وزارت 
صنعت« و هم توسط »آنکتاد« منتشر شده، می بینیم 
وضعیت ورود ســرمایه به کشور در این دولت نه تنها 

تحول مثبتی نداشته، بلکه »بدتر« هم شده است. 
دومین نکته هم مربوط به آمار پسابرجام است که 
با توجه به اینکه قسمت عمده زمان اجرای آن در سال 
95 )یعنی زمانی که سرمایه گذاری خارجی به رقم سه 
میلیارد دالر رســید( بوده است؛ آمار سرمایه گذاری 
خارجی 14 میلیارد دالری، اساسا غیرواقعی و حیرت 

انگیز می نماید.  
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند

قســمت دوم سخن روزنامه ایران درباره فتوحات 
برجامی، مربوط به بســتن 86 میلیارد دالر قرارداد 
تجاری، ســرمایه گذاری و فاینانس است. موضوعی 
که با نگاهی به جزئیات آن، سست بودنش به راحتی 

مشخص می شود.
بــه عنوان نمونــه در این گــزارش در حالی به 
قراردادهــای ایران با ایرباس و بوئینگ با حجمی در 
حدود 50 میلیارد دالر اشاره شده که این هواپیماها در 
شرایط عدم توانایی دولت و ایران ایر در جذب فاینانس، 
همه از محل مصوبه 330 میلیون دالری هما از محل 
صندوق توسعه ملی که آن هم میراث دولت دهم بود، 
خریداری شده است و در نبود فاینانس کننده به نظر 
می رسد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پسابرجامی 

با مشکل مواجه شود. 
چه اینکه نوبخت چندی پیش در یکی از جلسات 

مجلس گفته بود: »شــما را به حضرت عباس، دیگر 
خدا را که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم 
می دهیم، به ]بودجه[ جاری اضافه نکنید... شما ها به 
ما می گویید آقا چرا بودجه عمرانی را انجام نمی دهید، 
می دانید چرا؟ ]چون[ 15 هزار میلیارد تومان به من 
می گوییــد که پول نقد، ]در[ ماه های اول ســال به 
کشاورزان زحمتکش بدهیم... منتها از کجا من بیاورم؟ 

نداریم که بدهیم.«
به عبارت دیگر، در حال حاضر دولت با مشکالتی 
دربــاره منابع مالی روبرو بوده و فاینانس ها هم برای 
خرید این هواپیماها تامین نشــده اســت، لذا خیلی 

نمی توان امیدی در عمل به این قراردادها بست. 
در نمونه ای دیگر، این روزنامه در حالی به قرارداد 
354 میلیون دالری ســایپا و رنو  اشــاره شــده که 
کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی رنو در پی وقایع 
سیاسی اخیر )مبنی بر خروج آمریکا از برجام( گفته 
بود: »اگر تجارت با ایران غیرممکن شود با همکاری 
یکدیگــر برنامه ای طراحی می کنیم که تجارتمان در 

آنجا را تعلیق کنیم.«
به عبارت دیگر، در صورت اعمال تحریم ها و بروز 
مشکالت مربوط به آن، قرارداد با رنو هم تحت الشعاع 
قــرار گرفته و احتماال منتفی خواهد شــد. ســابقه 
شــرکت هایی مانند توتال که حــدود 7/5 میلیارد 
دالر قرارداد بسته هم نشان می دهد در زمان تحریم 
نمی توان امیدی به ادامه فعالیت آنها در ایران داشته 
باشــیم، همانطور که در گذشته هم در زمان تحریم، 
ایران را ترک کردند. به عنوان سخن پایانی باید  اشاره 
کرد که روزنامه ایران، به عنوان ارگان رسانه ای دولت 
در حالی از جذب 14 میلیارد دالر سرمایه خارجی و 
86 میلیارد دالر انعقاد قرارداد خبر می دهد که هر کدام 
از این دو مورد، به طور کلی قابل خدشه بوده و صرفا 
در حد نوشته شدن بر روی کاغذ قابل باور هستند. 

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
 اشاره به نقش مخرب صرافی های غیر مجاز در 
نوسانات نرخ ارز گفت: صرافی های غیر مجاز با 
ارتباطی که با صرافی های خارج از کشور دارند 

می توانند ارز را از کشور خارج کنند.
سیدناصر موسوی الرگانی درخصوص صرافی های 
غیر مجاز به تســنیم گفت: صرافی های غیر مجاز بر 
نوسانات قیمت ارز خیلی می توانند دخیل و تأثیرگذار 
باشــند چون وقتی این ها مجوز ندارنــد قطعاً تحت 

مدیریت بانک مرکزی نیستند یعنی اگر جایی نباشد 
که نظارتی بر عملکرد این گونه صرافی ها داشته باشد 

می توانند در نوسانات ارز سهیم باشند.
وی ادامه داد: البته بانک مرکزی به همراه نیروی 
انتظامی موظف است که هر جایی که به عنوان صرافی 
می خواهد شروع به فعالیت کند در آن صرافی حضور 
پیدا کنند و از آن صرافی مجوز رسمی بانک مرکزی را 
جویا شوند و اگر مجوز نداشتند مانع فعالیت آنها شوند.

نماینده مردم فالورجان در ارتباط با نقش نظارتی 

مجلس پیرامون صرافی های غیر مجاز اظهار داشــت: 
بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور اســت و مجلس 
نمی تواند مستقیم ورود کند بلکه تنها می تواند تذکر 
دهد یا همین بحث ماده 36 که درخصوص موسسات 
اعتباری است را پیگیری کند و یا سؤال از رئیس جمهور 

را در دستور کار قرار دهد.
موسوی الرگانی ادامه داد: قانون بانکداری اسالمی 
که در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی و تصویب 
است به نظرم باید نگاهی هم به صرافی های غیر مجاز 

داشته باشد چون صرافی های غیر مجاز با ارتباطی که 
با صرافی های خارج از کشــور دارند می توانند ارز را از 

کشور خارج کنند.
وی در پایــان افزود: وظیفه دولت این اســت که 
الیحه بیاورد اما چه در دولت قبل و چه در این دولت 
علیرغم وعده و وعیدهای داده شده دولت الیحه ای را 
ارائه نداد و مجلس خودش طرحی را آماده کرده است 
اما بعید می دانم که تصویب این طرح تا سه هفته آینده 

عملیاتی شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

نقش مخرب صرافی های غیرمجاز در نوسانات نرخ ارز

معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با ابراز رضایت از اثرات 
مفید طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش اظهار داشت: از وقتی این 
اتفاق در کشور رخ داد روزانه نزدیک به 8 میلیون لیتر صرفه جویی در 

گازوئیل صورت گرفته است.
شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: اواخر سال 94 هیئت 
وزیران مصوبه ای را ابالغ کرد که سوخت ماشین های گازوئیل سوز اعم از حمل ونقل 

عمومی برون و درون شهری پیمایش شود.
وی افزود: اول اردیبهشت 95 مقرر شد ماشین هایی که مستند حمل، مانند 
بارنامه و یا صورت وضعیت دارند، براســاس آن داخل طرح شــوند. این طرح از 
شهریور سال گذشته به طور رسمی شروع شد و وزارت کشور نیز اقدامات خوبی 
برای ساماندهی این طرح انجام داد. اولین موضوع بحث شناسایی بود که تعداد 

زیادی از این ناوگان شناسایی و سپس به آنها پروانه داده شد.
معاون ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توضیح آخرین روند طرح 
در روزهای اخیر خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر اقداماتی درخصوص ناوگان 
حمل ونقل انجام داده ایم، لذا باید تجهیزات بیشتری روی این ناوگان نصب شود 
و براســاس این تجهیزات و پیمایش، ســوخت به آنها تعلق گیرد.آدم نژاد با ابراز 
رضایت از اثرات مفید این طرح اظهار داشــت: از وقتی این اتفاق در کشور انجام 
شــد، روزانه نزدیک به 8 میلیون لیتر صرفه جویی در گازوئیل صورت گرفته که 
رقم قابل توجهی اســت. برهمین اساس امیدواریم این تجهیزات بر روی ناوگان 
حمل ونقل درون شهری نیز نصب شود و براین اساس توزیع سوخت را ادامه دهیم.

دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق اظهار کرد: مشاور عالي 
بانک مرکزي عراق در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق گفت 
که سال گذشــته یک توافقنامه 17 بندي بانکي با بانک مرکزي 
ایــران امضاء کردیم ولي بانک مرکزي ایران هیچ اقدامي در این 

راه انجام نداده است.
سید حمید حســینی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اظهارات ولید 
عیدی عبدالنبی، مشــاور عالي بانک مرکزي عراق در یکی از نشست های 
تخصصی همایش بزرگ تجارت ایران و عراق، نوشت: »مشاور بانک مرکزي 
عراق صراحتا اعالم نمود که آماده مذاکره جهت حل وفصل مســایل بانکي 
است و از اینکه نماینده بانک مرکزي ایران در همایش حضور ندارد ابراز تعجب 
کرد و توضیح داد که در فروردین امسال هم موفق به مذاکره نشده است.«
گفتنی اســت این همایش با هدف ایجاد ارتباطات تجاری B2B )نوعی 
بازاریابی صنعتی( و تجلیل از شرکت های پیشتاز در حوزه صادرات به عراق و 
با حضور هیئت های عالی رتبه عراقی از مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان 
عراق به مدت دو روز در تهران برگزار شد. اما بر خالف این قبیل همایش های 
سازنده و مفید، بر اساس اظهارات مسئوالن فعلی و سابق، زمینه های همکاری 
بین دو کشــور همسایه که نزدیکی و توان باالیی برای همکاری اقتصادی، 

فرهنگی و مذهبی دارند، چنان که باید، فراهم نشده است.
مهمتر آنکه در شــرایط بین المللی موجود کشــور و شکست برجام که 
ضرورت استفاده از ظرفیت های منطقه ای دوچندان شده، بر اساس اظهارات 
حسینی، بانک مرکزی ایران در اجرای توافقنامه بانکی با عراق تعلل می کند.

عالوه بر اظهارات مشــاور عالي بانــک مرکزي عراق درمورد تعلل بانک 
مرکزي ایران در اجرای توافقنامه بانکي با عراق، نعمت زاده، وزیر سابق صنعت 
هم تیرماه امسال در دیدار با وزیر صنایع عراق گفته بود »علیرغم توافقنامه ای 
که یک سال قبل بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق امضا شد اما 
همچنان این روابط بانکی ایجاد نشــده است.« شیاع السودانی هم با اشاره 
به ســخنان نعمت زاده درباره مشکل مبادالت بانکی بین دوکشور، با تأیید 

اظهارات نعمت زاده گفته بود »این مانع بسیار جدی است.«
نگاه دولت در چهار سال گذشته در اکثر حوزه های اقتصادی، تمایل بیشتر 
به غربی ها به جای تمرکز بر ظرفیت های منطقه ای بوده است. خطایی که با 
خلف وعده آمریکا و احتماال اروپایی ها در آینده نزدیک، بیشتر نمایان خواهد 
شد. شاهد این سخن، اظهارات چندی پیش سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق 
مشــترک ایران و عراق است که  در همایش شناخت بازار صادراتی صنعت 
پالستیک کشورهای افغانستان و عراق گفته بود »حضور ما در عراق چنان 

بی رمق است که گویا حضور نداریم«.
دولت دوازدهم ناچار اســت مسیر اشتباه دولت یازدهم را اصالح کند و 
به جای هدایت اقتصاد به سمت وابستگی به غرب و تبدیل کردن کشور به 
بازار محصــوالت وارداتی غربی ها که همان هم با بی نتیجه بودن برجام در 
هاله ای از ابهام قرار دارد، به همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه 
بپــردازد که هم نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی با آنها داریم و هم 
می توانیم آنها را به عنوان مقصد کاالهای صادراتی خود ببینیم و  هم قابل 

اعتمادتر از غربی ها هستند.

با وجود مشکالت بانکی کشور مطرح شد

بانک مرکزی ایران تالشی برای اجرای 
توافقنامه بانکی با عراق نکرده است

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از جایگزینی 
49 فروند کشــتی برای توسعه ناوگان با استفاده از ظرفیت سازندگان 

داخلی و خارجی طی پنج سال آینده خبر داد.
امیر سامان ترابی  زاده با تشریح برنامه های توسعه پنج ساله ناوگان این شرکت 
گفت: بر اساس طرح توسعه 49 فروند از کشتی های ناوگان این شرکت جایگزین 
خواهند شــد که در پروژه ساخت این مجموعه هم از ظرفیت سازندگان داخلی 
و هم از ســازندگان خارجی استفاده خواهیم کرد که با توجه به کسب مجوز از 
هیئت مدیره کشتیرانی و تصویب مجمع صاحبان سهام باید بیان داشت، با خطوط 
اعتباری که در کشورهایی چون چین و کره جنوبی باز شده است، از ظرفیت های 
ایجاد شــده اســتفاده خواهیم کرد.وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرکت های 
کانتینری در ســال گذشته زیان ده بودند، باید اذعان کرد کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران در همین مدت سود قابل قبولی را در این بخش به ثبت رسانده 
است، همچنین باید گفت این مهم در بخش حمل و نقل فله و کاالی عمومی نیز 
سود ده بوده به طوریکه در قیاس با شرایط بین المللی، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران هم از بروز ضرر و زیان جلوگیری کرده و هم سود قابل قبولی را به ارمغان 
آورده اســت.وی در ادامه به ورود شناورهای جدید کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در سه ماهه اول 2018 اشاره کرد و گفت : با توجه به تکنولوژی های نوین 
استفاده شده در این کشتی ها خصوصا در بخش مصرف سوخت شرایط خوبی با 
توجه به ظرفیت این کشــتی ها به وجود خواهد آمد.وی گفت: در حال حاضر و 
با شرایط بوجود آمده با سرعت زیاد در حال بازپس گیری بازار بین المللی خود 
هستیم و با ایجاد خطوط متنوع توانستیم خود را به شرایط قبل از تحریم نزدیک 
کنیم. ترابی زاده به طرح های توسعه محور شرکت کشتیرانی اشاره کرد و گفت: 
در آینده ای نزدیک خط کانتینری آسیا به اروپا و بالعکس راه اندازی خواهد شد.
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی همچنین به سفارش ساخت 
200 فروند واگن اشاره کرد و اظهار داشت: با ورود این واگن ها در بخش حمل و 

نقل ترکیبی نیز توسعه قابل توجهی ایجاد خواهد شد.


