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عضو اتاق بازرگانی گفت: اینکه گفته شده 
در دوران پســابرجام 14 میلیارد دالر جذب 
ســرمایه خارجی انجام شده دروغ است و من 
آن را قبول ندارم. متاسفانه دولتمردان ما فقط 
به فکر گفتار درمانی هستند و گفتار درمانی آنها 

بیشتر از واقعیتهاست. 
اســدا... عســگراوالدی عضو اتــاق بازرگانی در 
گفت وگو بــا نود اقتصادی در واکنش به اظهارات دو 
روز پیش معــاون اول رئیس جمهور در مورد جذب 
14 میلیارد دالر سرمایه خارجی در پسابرجام اظهار 

داشت: سرمایه گذاری خارجی در کل دولت روحانی 
حداکثر چهار یا پنج میلیارد دالر بوده و من آمار آقای 

جهانگیری را قبول ندارم.
وی افزود: اینکه گفته شده در دوران پسابرجام 14 
میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی انجام شده دروغ 
است و من آن را قبول ندارم. متاسفانه دولتمردان ما 
فقط به فکر گفتار درمانی هستند و گفتار درمانی آنها 

بیشتر از واقعیت هاست.
ایــن عضو اتاق بازرگانی با اشــاره به موانع جذب 
سرمایه خارجی ادامه داد: مهم ترین موانعی که باعث 

شــده در دوران پســابرجام توفیق خاصی در جذب 
سرمایه خارجی نداشته باشیم، عدم ثبات در نرخ ارز 
اســت و البته اینکه تضمینی برای بازگشت سرمایه 

وجود ندارد.
به گفته عسگراوالدی، سرمایه ای که خارجی ها وارد 
می کنند، باید به ریال تبدیل شود و بعدا که می خواهند 
این سرمایه را برگردانند معلوم نیست قابلیت تبدیل 

شدن به ارز را داشته باشد.
وی بیان کرد: هیاتهای خارجی که به ایران آمدند 
بیشتر تمایل داشتند در بخش انرژی سرمایه گذاری 

کننــد و یا کاالهایشــان را بفروشــند. تمایل برای 
سرمایه گذاری در بخش معادن و یا مواد غذایی خیلی 
کم اســت. خارجی ها تنها آمده اند به ایران اتومبیل، 
درست کنند به ما بفروشند و بروند و یا آمده اند نفت 

ما را بخرند و بروند.
عضو اتاق بازرگانی گفت: بیشتر تمرکز خارجی ها 
روی بخش انرژی و اتومبیل اســت و در این بخشها 
هم ما خیلی نیاز به ســرمایه گذاری خارجی نداریم. 
ولــی خوب خارجی ها به ایران می آیند وعده و وعید 

می دهند و می روند.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰هزار 
شــرکت ثبت  شده در کشور داریم که هنوز 
صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند، 
گفت: قصد داریم در شش ماهه دوم سال همه 
بنگاه های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی 

سوق دهیم. 
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب 
شــبکه خبر، اظهار داشــت: شفاف سازی موجب 
افزایش توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فســاد 
می شود اما متأسفانه قوانینی که در این خصوص 
تصویب شده با وجود گذشت سه سال هنوز چندان 

عملیاتی نشده است. 

به گزارش تســنیم، وی افزود: تصریح قانونی 
این است که همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
موظف به افشای صورت مالی در جهت شفاف سازی 
اقتصادی هســتند اما به جز بسیار تعداد کمی از 
بنگاه های اقتصادی، بســیاری به این قانون گردن 

نگذاشته و پرونده مالی خود را افشا نکرده اند. 
رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: ما 
قصد داریم در شش ماهه دوم امسال همه بنگاه های 
اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم زیرا 
ادامه این روند ما را به رشد اقتصادی هشت درصد 
نمی رســاند و تالش داریم با کســانی که از قانون 

تخلف کرده اند برخورد کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه از مجموع شرکت هایی 

کدال  سامانه  در  که 
ثبت شــده فقط 27 
شرکت ثبت اطالعات 
مالی کرده اند، اضافه 
کــرد: یک میلیون و 
شــرکت  200هزار 
ثبت شــده در کشور 
داریــم کــه هنــوز 

صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند.
وی ادامــه داد: وزارت اقتصــاد ناظر بر صحت 
اجرای صحیح قانون شفافیت مالی است، متأسفانه 
بسیاری از شرکت ها، زیرمجموعه نهادهای دولتی 
هســتند که تاکنون اطالعات مالــی خود را ارائه 

نداده اند در حالی که این تکلیف قانونی است.
به گفته رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس، 
هیچ یک از ســازمان های وقفی، خیریه و صندوق 
بازنشستگی همکاری نکرده اند، یکی از شرکت های 
زیرمجموعه وزارت رفاه صدها شــرکت ثبت کرده 
اســت که حتی یک صفحه صورت حســاب مالی 

ندارند.
پورابراهیمی بیان کرد: قانون در جهت افشای 
صورت حساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده و هر 
شرکتی که از آن عدول کند عمالً خالف قانون عمل 
کرده است بنابراین تقریباً همه کسانی که مشمول 
قانون هستند نسبت به افشای اطالعات مالی خود 

اقدام نکرده اند.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

فراریکمیلیونو200هزارشرکتازشفافسازی

اتومبیل  نمایشــگاه داران  رئیس اتحادیه 
با اشاره به حاشــیه قیمت 7 میلیون تومانی 
ساندرو اســتپ وی در بازار، گفت: دو نرخی 
شــدن برخی خودروها باعث ایجاد فساد در 

بازار خودرو شده است.
ســعید مؤتمنی در گفت  و گو با فارس، اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت کارخانه ای رنو استپ وی 
دنده اتوماتیک 55 میلیون و 700 هزار تومان است 
اما این خودرو در بازار با قیمت 63 میلیون تومان به 
فروش می رسد که شاهد اختالف قیمت 7 میلیون و 

300 هزار تومانی برای این خودرو هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حواله های مربوط 
به تحویل ساندرو اســتپ وی در ماه جاری توسط 

نمایندگی های سایپا صلح می شود، گفت: حواله های 
تحویــل یک ماهه این خودرو با قیمت 62 میلیون 

تومان به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه پیش  فروش خودرو باعث ایجاد 
فساد در بازار می شود و خودروسازان ابتدا باید خودرو 
را تولید کنند، سپس نسبت به فروش آن اقدام کنند، 
افزود: پیش  فروش خودرو باعث ایجاد اختالف قیمت 
در بازار می شود و فقط برای برخی افراد رانت و سود 

به همراه دارد.
به گفته مؤتمنــی، وقتی خودروســازان برای 
پیش فروش خودرو اقدام می کنند در واقع به دنبال 
کسب منافع هستند و به حقوق مصرف کننده فکر 
نمی کننــد، زیرا می خواهنــد از طریق تقویت بازار 

دونرخی، هزینه های خود را جبران کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که شرکت های خودروساز 
می خواهند برای پیش فــروش خودرو اقدام کنند، 
ابتدا قیمت آن خودرو را از طریق کاهش عرضه در 
بازار، افزایش می دهند و سپس مردم را به خرید در 

طرح های پیش فروش تحریک می کنند.
وی بــا بیان اینکــه در پیش  فروش ســاندرو 
استپ وی مردم عادی نتوانســتند ثبت نامی انجام 
دهند، گفت: این خریدها توســط یکســری افراد 
خاص انجام شــد که حاال ســود حاصل از بازار دو 
نرخی نصیب آنها می شود و سازمان حمایت نیز بر 

این مسئله نظارتی ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در ادامه 

با اشــاره به برنامه ریزی ایران  خودرو برای افزایش 
قیمت برخی محصوالتش، گفت: شرکت عرضه این 
محصــوالت را کاهش داده تا بازار را تحریک کند و 
بعد از آن، قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش دهد.

به گفتــه وی، پژو 405 بنزینی مدل GLX، پژو 
405 بنزینــی مدل SLX، پــژو 206 تیپ 5 و پژو 
206 صندوق دار از جمله خودروهایی هســتند که 
ایران  خودرو به دنبال افزایش قیمت آنها است و در 
حال حاضر عرضه این خودروها به بازار محدود شده 
اســت. وی تصریح کرد: همچنین سمند LX سال 
بنزینی و ســمند LX بنزینی EF7 و رانا LX از دیگر 
خودروهایی هستند که ایران  خودرو آنها را در صف 

افزایش قیمت قرار داده است. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل خبر داد

اختالف7میلیونتومانیقیمتیکخودروازکارخانهتابازار

علی رغم طرح چندین و چند باره معضالت 
متعدد ســرویس های ارزش افــزوده پیامکی، 
همچنان برخی از این ســرویس ها با فریبکاری 
از مشــترکان و دریافت  درصدد سوءاستفاده 
مبالغی به صورت غیراخالقی و غیرمجاز هستند.

به گزارش فارس، معضل پیامک های تبلیغاتی انبوه 
و پیامک های محتوایی هزینه دار )ارزش افزوده( پس از 
ســال ها دردسر مشترکان قرار شد با راه اندازی سامانه 
800 از ســوی وزارت ارتباطات حل شــود اما مشکل 
پیامک های مزاحم آنقدر ادامه دار و متنوع اســت که 
علیرغم راه اندازی این سامانه مردم به طور واقعی هنوز 
نتوانســته اند شــیرینی خالصی از دست پیامک های 

مزاحم را بچشند.
در حال حاضر قرار است مشترکان بتوانند از طریق 
سامانه 800 پیامک های تبلیغاتی و پیامک های ارزش 
افزوده که مایل به دریافت آنها نیســتند را قطع کنند 

اما ماجرا به همین سادگی خاتمه نمی یابد.
علیرغم طرح چندین و چندین باره مشکالت مربوط 
به این پیامک های مزاحم، همچنان برخی پیامک های 
محتوایــی ارزش افزوده با فریب کاری همراه اســت و 

مشترک به سردرگمی دچار می شود.
برای مثال اخیرا در پیامکی به مشــترکان موبایل 
اعالم شده که »عضو ســرویس هواداری یک باشگاه 
فوتبال با هزینه روزانه هستند و برای ادامه حضور عدد 

8 را ارسال کنند.«
این پیامک به طور مشخص فریب کارانه است. زیرا 
اعالم می کند که کاربر عضو این ســرویس اســت در 
حالی که این طور نیست؛ عالوه بر این، این سرویس ها 
الزاما باید برای جذب کاربر از سمت کاربر پیامک تایید 
درخواست داشته باشند که این سرویس با شگرد ادبی 
نامحسوس کلمه تایید و ادامه عضویت را همراه کرده 
که مشترک متوجه بار معنایی کلمه تایید عضویت در 

سرویس هواداری باشگاه فوتبال نباشد.
همان طور که بیان شد نخستین برداشت مسلم از 
این پیامک این است که مشتری در این سرویس فعال 
اســت. در حالی که استعالم از سامانه 800 خالف آن 

را نشان می دهد. 
بنابراین، این پیامک یک نمونه کامال آشکار از موارد 
فریب کاری در سرویس های پیامکی ارزش افزوده است 
کــه با دریافت غیراخالقی و غیرمجاز مبالغی از تعداد 
زیادی از مشترکان موبایل به نارضایتی مردم و تضییع 

حقوق آنها منجر می شود. 
با مشاهده موارد متعدد از این خطاها و  اشتباه ها، 
این ســؤال مطرح می شود که آیا ساماندهی و برخورد 
 ICT با این موارد در سطح اپراتور و نهاد ناظر بر حوزه
)رگوالتوری( تا این حد ســخت است که جلوگیری از 
ارســال پیامک  های شبهه دار و مزاحم به یک عملیات 

غیرممکن تبدیل شده است؟

فریبکاریدرپیامکهایپولیوهزینهایکهازجیبمشترکانمیرود

عضو شورای فقهی بورس با  اشاره به اینکه عقود صوری باعث 
می شــود که معامالت بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود، 
گفت: تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد 
مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی 

بوده و مطابق با موازین عقود شرعی نیست.
حجت االسالم معصومی نیا در گفت وگو با تسنیم، درباره صوری بودن 
عقود شرعی تصریح کرد: این بدان معناست که عقود شرعی در بانک ها 
فقط در حد حرف اســت و در ظاهر دیده می شود که عقود شرعی اتفاق 
می افتد اما در عمل عقود شــرعی به درستی اجرا نمی شود و غیرواقعی 
اســت که این مطلب معامالت بانکی را غیرشرعی می کند و شبهه ربا را 

به وجود می آورد.
وی افزود: االن مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام 
عرضه می کنند مثال اگر می خواهید وام فروش اقســاطی از بانک بگیرید 
این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می  دهند تا بتوانید وام دریافت 
کنیــد و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطالع کافی دارد ولی 
توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و ســود است. اکنون در 
سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می  شود صوری و غیرواقعی 
است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی شود و در نهایت به 

قرض و بهره ربوی منتهی می شود چرا که صوری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درمورد آمار صوری بودن عقود 
در بانک ها نیــز اظهار کرد: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره 
عقود بانکی تصریح شــده اســت که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و 
غیر واقعی منعقد می شــود و درهمین باره تحقیقی که به مدت دو سال 
در چند بانک مختلف انجام شــد مشــخص گردید که حدود 85 درصد 
قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست. 
معصومی نیا افزود: عقود شــرعی می بایست کامال بر اساس موازین 
گفته شده اسالم منعقد شود و اال باعث ورود ربا و یا باطل شدن معامالت 
می شــود. حال سؤال اینجاست آیا با تغییر شــکلی قراردادها مشکالت 
غیرشرعی بانک حل می شــوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از 
ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در 

سه مولفه مبلغ، مدت و نرخ محدود می شود که کامال ربوی است.
وی دربــاره اینکه »طرح جامع بانکداری مجلس راه گشــا و حالل 
معضالت بانکی نیست« تصریح کرد: نمایندگانی که طرح جدید بانکداری 
را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک ها صوری 
است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند 
که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می توانند مشکل را برطرف کنند در 
حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح 
جدید مجلس با این گفته ها و دالیل به نظر بنده اصال مفید به فایده نیست.

عضو شــورای فقهی بورس توضیح داد: در طرح مجلس گفته شــده 
اســت که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود الزم است به جای 
عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین 
شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصالح نشده است 
عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه ای برای ایجاد حیله ربا در 
بانک ها می شود. مثال شخص برای رهن مسکن خود می  رود عقد مرابحه 
با بانک منعقد می کند و اسم رهن مسکن را هم نمی آورد و به نام خرید 
کاال و عقــد مرابحه وام را از بانک دریافت می کند که این به نوعی حیله 

ربا و کامال غیرشرعی است.

مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با وجود سرمازدگی سال گذشته پیش  بینی ما این 
است که امسال با افزایش تولید مرکبات مواجه باشیم و حدود 

5 میلیون تن مرکبات در کشور تولید می شود.
حسن پور در گفت وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت تولید مرکبات 
در کشور به ویژه با توجه به سرمازدگی سال گذشته خاطرنشان کرد: بر اثر 
سرمازدگی، برخی از شاخه های درختان آسیب دیده بود اما در کل درختان 
سالم ماندند و با انجام کارهای به باغی، عملیات اصالح باغ ها، استفاده از 
برنامه تغذیه و رعایت مسائل بهداشتی برای مبارزه با آفات با روش های 

نوین پیش بینی ما این است که با افزایش تولید مرکبات روبرو باشیم.
وی همچنین از آموزش های دوره ای باغداران مرکبات توســط دفتر 
ترویج وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: امسال طبق آمار حدود 5 
میلیون تن انواع مرکبات در کشور تولید می شود که 2 میلیون 450 هزار 
تن آن در استان مازندران خواهد بود که از این رقم پیش بینی می کنیم 

یک میلیون 730 هزار تن پرتقال در این استان تولید شود.
مدیرکل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی 
همچنین به راهکارهای پیشگیری و مقابله از سرمازدگی درختان مرکبات 
هم اشــاره ای کرد و اظهار داشت: شــرکت های بخش خصوصی اقدام به 
ساخت بخاری های مخصوص و متحرک که قابل استفاده در باغات باشد، 
کردند که تا حد زیادی می تواند از سرمازدگی درختان جلوگیری کند اما 
برداشــت به موقع مرکبات و نگهداری آن در سردخانه نیز از دیگر نکاتی 

است که مورد توجه قرار گرفته است.
حســن پور همچنین به پیش بینی برداشت یک میلیون و 150 هزار 
تن خرما اشــاره کرد و گفت: ذخیره سازی این محصول برای استفاده از 
سایر فصول سال در سردخانه ها نیز آغاز شده و 170 هزار تن خرما صادر 
خواهد شــد.وی در بخش دیگری از مصاحبه خود به این نکته هم اشاره 
کرد که به دلیل سرمازدگی سال گذشته در استان های مرکزی، اصفهان، 
خراســان جنوبی پیش بینی ما این اســت که تولید انار نسبت به سال 

گذشته کاهش یابد.

سرپرست اســبق وزارت اقتصاد و دارایی با 
اعالم اینکه در شــرایط موجود، یکسان سازی 
نرخ ارز محکوم به شکست است گفت: با افزایش 
تحریم ها انتقال درآمــد ارزی و درآمد نفت با 
مشکل وارد کشور می شود برای همین نمی توان 

از نرخ ارز حمایت کرد.
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد 
و دارایی در یک گفتگوی رادیویی با  اشاره به شکست 
نرخ ارز در ســال های 74 و 90، اظهار داشــت: شرط 
داشــتن یک بازار ایده آل، وجود یک بازار منسجم ارز 
به مفهوم واقعی اســت، اما نکته ای که وجود دارد این 
اســت که ساختاری که در بازار ما حاکم است ما را از 
شرایط ایده آل برای کشف قیمت و یکسان سازی دور 
کرده اســت و بازار عرضه را که به نام بازار آزاد نامیده 
می شود را با مختل مواجه کرده است و قادر به تعیین 

نرخ واقعی نیست.
به گزارش فارس، وی با  اشــاره به آسیب های این 
نوع بازار نرخ ارز، افزود: نکته مهم این اســت که آنچه 
بانک مرکزی هدف قرار  داده است تا به نرخ تک برسد 
همان نرخی است که در بازار تعیین می شود، در نتیجه 
این بازار همانند آنچه در تحریم شاهد بودیم به دست 
دالل ها و بورس بازار ها و سفته بازها افتاد و اتفاق سال 

74 در سال 90 تکرار شد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با 
علت شکست بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز و 
عدم اجرای آن از سال 93 تاکنون، گفت: در سیستم 
بانکی سال 90 وقتی شوک به بازار وارد شد، سیستم 
بانکی مقابل بانک مرکزی و دولت ایستاد و 20 میلیارد 
دالر گرفت و این دالرها به قیمت باال فروخته شد اما 
ریالی به بانک مرکزی باز نگشت در واقع مسئله مربوط 

به برداشــت شبانه بانک 
مرکزی در آن سال است 
برای همین بانک مرکزی 
را  ارزی  نــرخ  نمی تواند 

تعیین کند.
داد:  ادامه  صمصامی 
در حالی که در شــرایط 
تحریم هســتیم و برجام 

نتوانسته اســت تحریم ها را از میان بردارد و از سویی 
با افزایــش تحریم ها انتقال درآمد ارزی و درآمد نفت 
با مشکل وارد کشور می شود برای همین نمی توان از 

نرخ ارز حمایت کرد.
وی تأکید کرد: در شرایط موجود یکسان سازی نرخ 
ارز محکوم به شکســت است و منافع و عواید تنها به 
افراد خاصی می رسد، اجرای این کار اقتصاد و مقاومت 

اقتصادی را تضعیف می کند.
با این حال، طهماسب مظاهری، وزیر امور و اقتصاد و 
دارایی دولت هفتم و هشتم و رئیس اسبق بانک مرکزی، 
در مخالفت با اظهارات صمصامی سیستم چند نرخی ارز 
را منفی دانست و گفت: تاخیر در تک نرخی کردن ارز 
موجب هدر رفتن دارایی ملت می شود و نباید دارایی 
ملت را هدر داد، مسئله تحریم و غیرتحریم در شرایطی 
که سالی 60 میلیارد دالر واردات کاال و خدمات داشتیم 
به نرخ ارز مربوط نیست و تحریم ها برای یکسان سازی 

نرخ ارز بهانه است. 
وی در رابطه با تاخیر سیســتم تک نرخی کردن 
ارز، بیان کرد: در شرایط بد تحریم که پول به سختی 
باز می گردد و سالی 60 میلیارد دالر صادرات داشتیم 
بنابراین تحریم و غیرتحریم و جنگ و غیرجنگ دلیل 
نمی شود ارز را مجانی و با سوبسید پایین به افراد بدهیم.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی:

یکسانسازینرخارزمحکومبهشکستاست

صادرات زعفران در پنج ماهه نخست امسال در حالی با افزایش 
وزنی و ارزشی مواجه شد که تقریبا همه این محصول به صورت فله ای 

و دربسته بندی های بزرگ صادر شده است.
به گزارش ایســنا، طی پنج ماهه نخست امسال 68 تن و 640 کیلوگرم 
زعفران در بســته بندی های مختلف به ارزشــی بالغ بــر 92 میلیون و 623 
هزار دالر به 54 کشــور مختلف صادر شده است که البته در این میان تعداد 
انگشت شماری تقریبا همه زعفران ایرانی را خریده اند و سهمی کمتر از چند 

درصد برای بقیه گذاشته اند.
بنابراین گزارش، لتونی، اتریش، اردن،  اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، 
افغانستان، الجزایر، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، بحرین، 
برزیل، بلژیک، بوســنی و هرزگوین، پاکستان، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، 
جمهوری کره، چین، دانمارک، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوئیس، صربستان، عراق، 
عمان، فرانســه، فنالند، فیلیپین، قرقیزستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، 
لبنان، لهستان، ماداگاسکار، مالتا، مالزی، مجارستان، مراکش، موریس، نروژ، 
نیوزیلند، ویتنام، هند، هلند، هنگ کنگ و یونان 54 مشــتری زعفران ایرانی 
هستند که البته در این میان امارات با 19 تن، هنگ کنگ با 15 تن، اسپانیا با 
14 تن، چین با 4/8 تن، افغانستان با 4 تن، آلمان با 1/5 تن، ایتالیا با 1/2 تن 
و سوئد با یک تن مجموعا 96/27 درصد زعفران معامله شده در بازار جهانی 
را از تاجــران ایرانی خریده اند کــه تقریبا 100 درصد این محموله  ها زعفران 
فله ای یا نهایتا  زعفران خرد نشــده و ساییده نشده ای بوده که هیچ عملیات 
خاصی روی آن انجام نشــده و مصداق همان خام فروشی است که روحانی از 
ابتدای دولت یازدهم وعده کاهش آن و حرکت به سمت صادرات محصوالت 

نهایی و با ارزش افزوده را داده بود.
براساس این گزارش، البته با نگاهی به ردیف ها و کدهای تعرفه ای زعفران 
صادراتی و حساب و کتابی ساده می توان دریافت که از 68 هزار و 640  کیلوگرم 
زعفران صادراتی 99/6 درصد آن به صورت فله ای و خرد نشده و ساییده نشده 

بوده که البته در این میان زعفران فله ای 72/6 درصد سهم داشته است.
صادرکنندگان ایرانی  و اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله 
علی حسینی - عضو شورای ملی زعفران - همواره معتقدند که  صادرات زعفران 
ایرانی باید در بسته بندی خردتر و به صورت فرآوری شده به کشورهای مختلف 
صادر شــود، چرا که ارزآوری بیشــتری برای ایران دارد که البته با نگاهی به 
آمار صادرات زعفران می توان دریافت که درآمد ارزی ایران حاصل از صادرات 
زعفران در بســته بندی کمتر از 10 گرم تقریبا ســه برابر صادرات زعفران به 

صورت فله ای و خرد نشده و ساییده نشده بوده است.
بنابراین گزارش، هر کیلوگرم زعفران آماده در بسته بندی کمتر از 10 گرم 
3762 دالر معادل 12میلیون و 249 هزار تومان به کشورهای مختلف صادر 
شد که البته تنها 13 کیلوگرم زعفران در این نوع تعرفه صادر شده است، در 
حالی که زعفران فله ای و در بســته بندی های بزرگ که معموال بیش از 30 
گرم است و 72/6 درصد صادرات این محصول در پنج ماهه امسال را به خود 
اختصــاص داده، کیلویی 1272 دالر معادل چهار میلیون و 135 هزار تومان 
بوده و قیمت زعفران خرد نشده و سایید نشده تفاوت چندانی با زعفران فله ای 

ندارد و کیلویی چهار میلیون و 906 تومان معامله شده است.

خبرگزاری حامی دولت:

زعفران ایران برخالف وعده روحانی
فله ای صادر می شود

تسلیت
اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمدکاظم آقامیر محمدعلی
خبر ارتحال ملکوتی فقیه عالیقدر و عارف روشن ضمیر مرحوم 
آیت اهلل سیدمحمدرضا آقامیرمحمدعلی موجب تاثر و تالم کلیه 
پرسنل درمانگاه شهید موسوی کیانی گردید. فقدان این عالم 
وارسته و ربانی را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای 
آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خاندان مکرم ایشان صبر 

جمیل و توفیقات روزافزون مسئلت می نماییم.
مدیریت و پرسنل درمانگاه شهید موسوی کیانی

مدیرکل امور صید وصیادی ســازمان شیالت ایران گفت: صید 
غیرمجاز و ورود پســاب های آلوده کشاورزی، صنعتی و خانگی به 

دریای خزر، تلفات ماهیان را افزایش داده است. 
مختار آخوندی در گفت و گو با خبرگزاری فارس درباره شرایط پرورش 
و صید ماهی در دریای خزر اظهار کرد: ساالنه 300 میلیون بچه ماهی سفید 
در رودخانه های صنعتی به دریای خزر رها سازی می شود اما به دلیل شرایط 
نامناسب، بخش زیادی ازاین رهاسازی به سرانجام نمی رسد. وی صید غیرمجاز 
و آلودگی آب دریای خزر را از عوامل مهم بازگشــت حداقلی بچه ماهی های 
رهاسازی شده در رودخانه ها دانست و گفت: پیگیری های مختلفی را به همراه 
سازمان محیط زیست انجام داده ایم تا بتوانیم جلوی ورود پساب های کشاورزی، 
صنایع و فاضالب خانگی را بگیریم، چرا که حجم ورودی این آب ها به دریای 
خزر زیاد است. مدیرکل امورصید و صیادی سازمان شیالت به مشارکت برخی 
تشکل ها و تعاونی های صیادی برای تکثیر طبیعی بچه ماهی در رودخانه ها هم 
اشاره کرد وافزود: برخی ازاین صیادان رودخانه ای را قرق می کنند، تا بچه ماهی 
به صورت طبیعی رشــد کند و پس از آنکه بزرگ شــددریچه ها را بازکرده و 
ماهی را به دریا منتقل می کنند که در این حالت ماهی مقاوم شده و به راحتی 
از بین نمی رود. به گفته آخوندی، کل ســهم دریای خزر برای صید ماهی 6 
درصد از برداشــت صیدکل کشور اســت. وی در مورد آخرین وضعیت صید 
ماهیان دردریای  خزر اظهار داشت: طبق مصوبه مدیریت صید مرکز سه استان 
شــمالی قراراست تا صید ماهیان استخوانی دریای خزر از 20 مهرماه شروع 
شــود.مدیرکل امورصید و صیادی سازمان شیالت اضافه کرد: 120 شرکت 
تعاونی پره صیادی در سه استان شمالی مازندران، گیالن وگلستان با حدود 
10 هزار صیاد از 20 مهر از طلوع خورشــید تا 9 شــب اجازه صید دارند که 
استان گلستان و میانکاله مازندران به دلیل شرایط استثنایی تا 11 شب صید 
امکانپذیر است. وی با بیان اینکه صید 14گونه ماهی که درآئین نامه مشخص 
می شود در دریای خزر آزاد است ، خاطرنشان کرد: ماهی هایی همچون سفید، 
کفال، کپور، صوفی جز گونه های قابل صید هستند، اما آنهایی که ذخایرشان 
تحت فشــار است، صیدشان ممنوع است، به عنوان مثال بچه ماهی خاویاری 
در صورت صید باید رهاسازی شود و ماهیان خاویاری باید در صورت صید به 
مراکز تکثیر شیالت تحویل داده شوند. آخوندی به تفاهم نامه پنج کشور حوزه 
دریای خزر برای صید تجاری ماهیان اشاره کرد و گفت: دراین تفاهم نامه صید 
ماهیان خاویاری ممنوع است که ایران و روسیه بیشترین حمایت و رعایت را 

دراین زمینه انجام می دهند.

روز گذشــته از یک صندوق قابل معامله در بورس با رویکرد با 
درآمد ثابت رونمایی شد.

پیش از ظهردیروز با حضور جمعی از خبرنگاران از صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله با درآمد ثابت سپاس در شرکت تأمین سرمایه آرمان رونمایی شد.

بــه گزارش فارس، در این نشســت خبری محمــود رضا خواجه نصیر 
مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان با بیان اینکه هدف از ایجاد صندوق سپاس 
دسترسی به ثروت اسالمی برای عموم سرمایه گذاران این صندوق است، گفت: 
صندوق سپاس از جمله صندوق های قابل معامله در بورس تهران با قابلیت 
پرداخت سود ماهیانه است که در چارچوب ابزارهای مالی بازتعریف شده است.

وی با بیان اینکه تالش می شــود تا در صندوق ســرمایه گذاری سپاس 
فعالیت ها به سمتی حرکت کند که برای سرمایه گذاران اقناع کامل از بابت 
شرعی بودن معامالت فراهم شود، گفت: به عبارتی این صندوق برای عموم 
متشــرعان مقید ایجاد شده است که عمده سرمایه گذاری های آن از طریق 
اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله انواع صکوک، صکوک اجاره، مرابحه، اوراق 
مشارکت و در عین حال در برخی از معامالت سهام متمرکز شده است. در 
عین حال تالش می شود که منابع مالی صندوق در مواقعی که سرمایه گذاری 

وجود ندارد، در حساب صندوق قرض الحسنه نگهداری شود.
خواجه نصیر در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی کیهان مبنی بر اینکه 
بــا توجه به بی اعتمادی مردم به بازار ســرمایه در ســال های اخیر و اینکه 
صندوق سپاس قرار است در معامالت بازار سهام نیز مشارکت داشته باشد 
آیا این صندوق براین اســاس به مشتریان خود زیان هم خواهد داد؟ گفت: 
من موافق با خدشه به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال های اخیر هستم 
ولــی اعتقاد دارم می توانیم با ارائه محصوالت متنوع اعتماد مردم را به بازار 

سرمایه برگردانیم و صندوق سپاس یکی از همین محصوالت است.
وی با اینکه این صندوق مطلقا زیان ده نخواهد بودپیش بینی کرد صندوق 
مذکور بین 15تا20درصد به صورت ماهانه سود برای مشتریانش فراهم کند.

گروه اقتصادی-
برنامه و بودجه اعالم  رئیس  ســازمان 
کرد دولت برنامه ای بــرای افزایش قیمت 
حامل های انرژی ندارد و این سازمان تا کنون 

پیشنهادی در این زمینه نداشته است.
به گزارش خبرنگار ما، محمدباقر نوبخت روز 
گذشته در یک نشست خبری در کسوت رئیس 
 سازمان برنامه و بودجه حضور یافت. وی در این 
نشست در پاسخ به پرسش کیهان مبنی بر اینکه 
با توجه به اظهارات برخی نمایندگان، آیا افزایش 
قیمت بنزین در ســال 97 در دستور کار دولت 
قرار دارد، تأکید کرد: هیچ برنامه ای برای افزایش 

قیمت حامل های انرژی نداریم.
رئیس  ســازمان برنامه اظهار کرد: البته این 
منوط به قانونی اســت که در ســال 97 مجلس 
تصویب می کند چرا کــه این افزایش قیمت در 

دست مجلس است.
نوبخت افزود: مجلس دو سال پیش به ما اجازه 
داده بود و در 6 ماه امسال هم اجازه داریم که تا 
ســقف 48 هزار میلیارد تومان قیمت حامل های 
انــرژی را افزایش بدهیم در حالی که هم اکنون 

32 هزار میلیارد تومان در اختیار داریم.
وی ادامه داد: از آنجــا که کنترل تورم برای 

رونمایی از یک صندوق
 قابل معامله در بورس با درآمد ثابت 

سازمان شیالت: 

صید غیر مجاز و پساب های آلوده
 تلفات ماهیان خزر را افزایش داده است

نوبخت در پاسخ به کیهان:

برنامهایبرایافزایشقیمتحاملهایانرژینداریم

ما مهم اســت، برای این موضوع برنامه ای نداریم 
و ســازمان برنامه هم تا کنون پیشنهادی در این 
زمینه نداشته است.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در ادامه گفتگو با خبرنگار کیهان، درباره قیمت 
دالر در ســال آینده هم اعالم کرد: نرخ دالر روز 
یکشنبه آینده در جلسه ای مشخص خواهد شد. 
فعاالن اقتصادی باید از این موضوع مطلع باشند 

و اطالع رسانی خواهد شد.همچنین در این جلسه، 
خبرنگار ما نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی 
نوبخت در ابتدای نشست انتقاد کرد که با واکنش 
رئیس سازمان برنامه مواجه شد. خبرنگار ما تأکید 
کرد که ادعای افزایش سهم مالیات از کل منابع 
عمومی در فاصله سال های 92 تا 95، عمدتا نتیجه 
افزایش فشارهای مالیاتی بر فروشندگان جزء و 

تعطیلی کســب و کار بسیاری از آنها بوده است، 
نه کســانی که فرار مالیاتی داشته اند. همچنین 
ادعای مثبت شدن تراز تجاری غیر نفتی هم در 
شرایطی است که بر اساس گزارش های موجود، 
اقالمی همچون میعانــات و محصوالت گازی و 
برخی محصوالت پتروشیمی به عنوان صادرات 
غیر نفتی لحاظ گردیده است و بصورت غیر واقعی، 

تراز تجاری غیرنفتی را مثبت نشان داده است.
نوبخت در واکنش به این نکات هم عنوان کرد 
که همه این مــوارد تعاریفی دارد که باید به آن 
پایبند باشیم. وقتی ارقام صادرات و واردات اعالم 
می شــود، ریز اقالم آنها ذکر شده است و ما هیچ 

چیز پوشیده ای نداریم.
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس سازمان برنامه 
در ادامه اظهار داشت: سال گذشته 5 هزار میلیارد 

تومان مالیات مخفی شناسایی کردیم.
نوبخت بــا بیان اینکه پیش بینی درآمد نفت 
امسال 75 تا 80 هزار میلیارد تومان است، گفت: 
ســامانه ثبت حقوق و مزایا امســال طبق قانون 

برنامه ایجاد می شود.
وی افزود: کل هزینه جاری دولت از سال 92 
تا 95 حدود 73 درصد رشــد کرد، بودجه های 

عمرانی نیز 90 درصد رشد داشته است.
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