
اقتصادی

توتال:باتصمیمآمریکادرقراردادباایرانبازنگریمیکنیم

یک مقام اتریشی:

پیشرفت ایران
 واقعًا حیرت انگیز است

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
چهار شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ 

۲۶ صفر ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۷۰

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/393/000سکه تمام طرح جدید
1/335/000سکه تمام طرح قدیم

698/000نیم سکه
395/000ربع سکه

258/000گرمی
125/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/122دالر
4/888یورو
5/550پوند

1/088لیر ترکیه
1/138درهم امارات

در حالی که توتال با خرید سهام چند شرکت 
از آمریکا حضور خود را در این کشور افزایش داده 
است، این بار رئیس توتال گفته است اگر آمریکا 
موضع سختی در برابر ایران بگیرد، درباره قرارداد 

گاز پارس جنوبی بازنگری می کنیم.
به گزارش تســنیم، پاتریک پویان، در مصاحبه با 
شبکه خبری سی ان ان گفت، اگر ما نتوانیم به دالیل 
حقوقی و به دلیل تغییر در رژیم تحریم ها قراردادمان 
با ایران در مورد توســعه میدان گازی پارس جنوبی را 

اجرا کنیم، باید در این قرارداد بازنگری کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشــته 
از سیاســت جدید ســختگیرانه خود در قبال ایران 
رونمایی کرد. وی تهران را به نقض توافق هســته ای 
متهم و اعالم کرده که دیگر حاضر نیســت پایبندی 
تهران به توافــق برجام را تایید کند. برجام هم اکنون 
عمال در وضعیت برزخ قرار دارد و کنگره باید در مورد 

آن تصمیم گیری نماید.
مدیر شرکت توتال در این باره گفت: »اگر یک رژیم 
تحریمی در مورد ایران وجود داشته باشد، ما باید آن را 
به دقت بررســی کنیم... ما در آمریکا فعالیت داریم ما 
دارایی هایی در آمریکا داریم و اخیرا دارایی های بیشتری 

در این کشور خریداری کرده ایم.«
توتــال هفته گذشــته بــا خرید مجموعــه ای از 
دارایی های ال ان جی از شرکت انجی، از جمله بخشی 
از ســهام این شــرکت در پروژه ال ان جی کامرون در 
لوئیزیانا که یکــی از پایانه های جدید صادرات گاز در 
آمریکای شمالی محسوب می شود، میزان حضور خود 

در بخش انرژی آمریکا را افزایش داد.
این خریدها آســیب پذیری شــرکت فرانسوی در 
قبال هرگونه تحریم دولت آمریکا را افزایش می دهد. 
اما فعال توتال طبــق روال عادی به همکاری با ایران 

ادامه می دهد.

پویان افــزود: »ما داریم روی پــروژه گازی ایران 
کار می کنیم. ما مناقصه هایــی برگزار کرده ایم و باید 
قراردادهای مربوط به این مناقصه ها را منعقد کنیم... 
این قراردادها تا ماه ژانویه منعقد خواهند شــد... من 
امیدوارم تا آن زمان ما پاسخی )از جانب کنگره( برای 
رئیس جمهور داشته باشیم و رئیس جمهور )آمریکا( باید 
در آن زمان در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز )فعالیت 

شرکت ها در ایران( تصمیم گیری نماید.«
گفتنی است قبل از اجرای برجام دولت و به طور 
ویژه مجموعه وزارت نفت مدعی بودند که موانع حضور 
شــرکت های خارجی در ایران برداشته شده و حتی از 
بازگشــت تحریم جلوگیری خواهد کرد، اما هم اکنون 
تحریم های جدید آمریکا، شکست ادعای تضمین برجام 

با قراردادهای تجاری را رقم زده است.
بــه این ترتیــب در حالــی که دولــت روحانی، 
قراردادهای تجاری چرب و نرم با غربی ها را تضمینی 

برای اجرای برجام می دانست، حاال مدت کوتاهی پس 
از اعــالم »رنو« مبنی بر احتمال تعلیق فعالیت هایش 
در ایــران، »توتال« هم اعالم کرده که منتظر تصمیم 
کنگره آمریکا درباره ایران است و احتمال دارد در این 

قرارداد تجدید نظر کند.
کارشناسان بسیاری از همان ابتدای انعقاد قرارداد 
گفتند که این شرکت ها بدسابقه اند و در زمان تحریم، 
کشــور را تنها می گذارند، اما دولت مدعی بود قرارداد 
با شرکت های خارجی مانع بازگشت تحریم ها خواهد 
شد. حاال پیداست که نه تنها شرکت های آمریکایی، که 
شرکت های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم ها، 

ایران را ترک خواهند کرد.
شایان ذکر است این محدودیت فعالیت شرکت های 
غربی، جدا از موانع تعرفه ای است که آنها برای حمایت 
از تولیدات خودشــان، بر محصوالت کشــورمان قرار 

می دهند.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی با اشاره به 
موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش 15 درصدی 
قیمت نان، اعالم کرد: قیمت های جدید نان در 
استان های کشور از اول آذر ماه اجرایی می شود.

قاسم زراعتکار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به این که طی سه سال گذشته با وجود افزایش 
هزینه های تولید مانند هزینه های کارگری قیمت نان 
افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در 
کشور 15 درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه 
و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت ها 

از ابتدای آذرماه اجرایی می شود.
وی افزود: در تهران با تصمیم گیری در اتاق اصناف 

و در شهرستان ها و استان های دیگر با تصمیم گیری 
استانداری ها و فرمانداری ها قیمت نان تغییر می کند.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی گفت: تا یک ماه 
آینده باید جلســات، طرح و برنامــه موردنظر برای 
طرح یکسان ســازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه 
برسد و اجرایی شــود، اما در یکسان سازی، افزایش 

قیمت نداریم.
زراعتکار اعالم کرد: با توجه به اینکه سه سال است 
قیمت نان تغییر نکرده اســت، افزایش 15 درصدی 
مصوب می تواند تنها هزینه های کارگری را پوشــش 
بدهد و به زودی طرح یکسان سازی گندم، آرد و نان 

در دستور کار قرار گرفته و اجرا می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی:

نانازهفتهآینده15درصدگرانمیشود

وزیر اقتصاد در حالی معتقد است، قاچاق از مبادی رسمی نداریم که 
متولیــان این موضوع معتقدند ۴ تا ۷ میلیارد دالر قاچاق از این مبادی 

ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود کرباسیان چند روز پیش در حاشیه دیدار 
با دبیرکل سازمان جهانی گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا همچنان 
شاهد قاچاق کاال از مبادی رسمی هستیم، گفته بود: ما از مبادی رسمی قاچاق 
نداریم.وی در ادامه با این تحلیل که ممکن است تخلف داشته باشیم، اما نام آن 
قاچاق نیســت، تصریح می کند، باید تخلف را از قاچاق جدا کرد. البته کرباسیان 
تلویحــا بیان کرده اگر قاچاقی هم صورت بگیرد با حسابرســی پس از ترخیص 
آن را مد نظر قرار می دهیم.اگر مراد از »مبادی رســمی« در اظهارات کرباسیان، 
گمرک، مناطق آزاد، بنادر، بازارچه های مرزی، کوله بری و اســکله های کوچک 
باشد قطعا و یقینا اظهارات وزیر اقتصاد از اساس ناصحیح و قابل پذیرش نیست.
در صورتی که مبادی رسمی در کالم وزیر، صرفا گمرک بوده باشد، باز هم 
جای بســی تامل و درنگ دارد و طبق گفته مقامات و مســئوالن نباید آن را بر 
مبنای واقعیت دانست.اظهارات کرباسیان در دوره وزارت در حالی مطرح شده که 
اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان رئیس کل گمرک در گفت وگو با یک نشریه 
عنــوان کرده بود: »به هر حال با وجــود اینکه حجم قاچاق کاهش یافته، اما ما 
همچنان این معضل را برای اقتصاد کشور تهدید می دانیم .«این ادبیات بدان معنا 
است که اوال وجود قاچاق از مبادی رسمی را قبول دارد و در وهله بعد از کاهش 
آن سخن می گوید. چگونه ناگهان بعد از گذشت 6 ماه دیگر قاچاق از مبادی رسمی 
نداریم؟!در اینکه توان گمرک برای کشف قاچاق افزایش یافته شکی نیست، اما از 
اساس منکر این موضوع شدن نه تنها تفکری درست، بلکه خطرناک برای مقابله 
با این پدیده شوم محسوب می شود.عالوه بر این مباحث آبان ماه امسال نیز فرود 
عسگری رئیس کل گمرک که پیشــتر معاون کرباسیان بوده است در اظهاراتی 
ناهماهنگ گفته بود 900 میلیون دالر قاچاق کاال پیش بینی پارسال از گمرک 

بوده است. وی البته ورد انبوه کاالی قاچاق از مبادی رسمی را منکر شده بود.
مرداد ســال جاری نیز خورشیدی، ســخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
تایید ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی گفته بود کمی بیشتر از 30 درصد از 

کاالی قاچاق در سال 95 از مبادی اصلی بوده که حدود 4میلیارد دالر است.
مرغ وزیر اقتصاد با وجود آمار ستاد نیز یک پا دارد و معتقد است که قاچاق 
از مبادی رســمی نداریم که فروردین سال جاری پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفته بود برآوردها حاکی 
از آن است که ساالنه حدود 20 تا 25 میلیارد دالر حجم کاالی قاچاق به کشور 
است که بخشی از آن بعضا از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد.وی در آماری 
متفاوت از مسئوالن ستاد قاچاق کاال عنوان کرد حدود 7 میلیارد دالر از کاالی 
قاچاق کشــور که از مبادی رسمی صورت می گیرد از حوزه بحث استثنائات )از 
جمله تعاونی مرزنشینان( است. حدود 70 درصد از ارزش واردات کاالی قاچاق 
به کشــور از مبادی رســمی صورت می گیرد. سال ها اســت که گمرک از نبود 
دستگاه های پیشرفته و دقیق ایکس ری رنج می برد و کارشناسان متفق القول به 
این مسئله تاکید دارند، اما طی این چند سال گمرک نتوانسته خواسته را محقق 
کند و روند پوشــش کاالها با ایکس ری های پیشرفته بسیار کند پیش می رود و 

ساالنه حقوق بیت المال به دلیل اهمال کاری تضییع می شود.
در همین باره جمشــیدی، رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی سال 94 
از جزئیات این تخلف و ورود کاالهای قاچاق از گمرکات پرده برداشــته و گفته 
بود:  در بندرشهید رجایی ما حدود 6 هزار کانتینر در شبانه روز واردات و صادرات 
می شــود. تنها دستگاه اسکنری که اینها را اسکن می کند 170 مورد را می تواند 

اسکن کند. یعنی نزدیک به 6 هزار کانتینر اسکن نمی شود.

علی رغم انکار مسئوالن 

ساالنه 4 تا 7 میلیارد دالر 
کاالی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود

معاون رئیس  اتاق اقتصادی اتریش گفت: گســتردگی کشور 
ایران و پیشــرفت ایران از نظر اقتصادی واقعاً حیرت انگیز است 
و متوجه شــدیم ایران دارای ملتی فرهیخته و تحصیل کرده و با 

دیدی باز و میهمان نواز است.
به گزارش فارس ، کریستین موزر معاون رئیس  اتاق اقتصادی اتریش 
ســفلی دیروز در مراسم دیدار هیئت های تجاری ایران و اتریش با عرض 
تسلیت به دلیل زلزله کرمانشاه گفت: در سال 2016 با یک هیئت اعزامی 
تجاری به ایران آمدم و از تهران و استان مرکزی دیدن کردم و برای من و 
هیئت همراه واقعیتی را که از ایران دیدیم، با آن تصویری که از رسانه ها 

می دیدیم، متفاوت بود و بسیار برای ما تعجب آور بود.
موزر افزود: گستردگی کشور ایران و پیشرفت ایران از نظر اقتصادی 
و از هر لحاظ دیگر واقعا حیرت انگیز است و البته تماس با ایرانیان بسیار 
برای ما مایه خوشــحالی بود و متوجه شدیم ایران دارای ملتی فرهیخته 

و تحصیل کرده و با دیدی باز و میهمان نوازی است.
وی بیان داشت: در آن سفر ما این امکان را داشتیم که بنایی را برای 
فعالیت های اقتصادی آینده بنیان نهیم و همه چیز نشانگر این است که 
پیشرفت خوبی داریم و به نظر می آید، بعد از بنیان پایه ها در سال گذشته 
سال اخیر سالی خواهد بود که روابط را تحکیم و بنیان را تقویت می کند 
و اعتماد متقابل را تقویت می کند و مطمئن هستیم که در آینده به نتایج 

خوبی خواهیم رسید.
موزر اظهار داشت: با وجود اینکه شاید در مرحله اول امیدی که داشتیم 
کمی غیرواقع بینانه بود، ولی االن مطمئن هستم پیشرفت ما خوب بوده 

است و لیوان ما نیمه پر است. 
وی گفت: قدم های خیلی مهمی از نظر مالی و از نظر امکانات پرداختی 
برداشته شده و مطمئن هستم که در این زمینه در حال پیشرفت هستیم.

با وجود تصریح رهبر معظم انقالب برای جلوگیری از واردات 
کاالهــای مصرفی آمریکا، آمار گمرک نشــان می دهد واردات 
کشــورمان از آمریکا نسبت به دوران قبل برجام بیش از ۲ برابر 

شده است.
به گزارش مشــرق ، بر اساس آمار گمرک، در نیمه اول سال 1394 
که هنوز برجام اجرایی نشده بود، ایران 19/6 هزار تن کاال از آمریکا وارد 

کرد که ارزش آن 37 میلیون و 270 هزار و 32 دالر بود.
در 29 مهرماه ســال 1394 حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در نامه ای به آقای روحانی  دستورات مهمی را درخصوص 
رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشــور صادر و با برشــمردن 
تأکیدات و الزامات 9 گانه در اجرای برجام، مصوبه جلسه 634 مورخ 19 
مردادماه 94 شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید 
کردند. رهبر انقالب در آخرین جمله از نامه خود خطاب به رئیس جمهور 
دستور دادند:  مراقبت فرمایید که وضعّیت پس از برداشته شدن تحریمها، 
به واردات بی رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی 

از آمریکا جّداً پرهیز شود.
با وجود تذکر رهبر معظم انقالب اسالمی، آمارها بیانگر رشد چشمگیر 
واردات از آمریکا پس از برجام است. مطابق آمارهای گمرک، در نیمه اول 
امسال و در دوران پسابرجام، ایران پذیرای 24/4 هزار تن کاالی آمریکایی 

به ارزش 79 میلیون و 958 هزار و 357 دالر بوده است.
بر اســاس آمارهای گمرک، در نیمه اول امسال و در دوران موسوم 
به پسابرجام نسبت به نیمه اول سال 94 و قبل از اجرایی شدن برجام، 
واردات کاالهای آمریکایی از لحاظ ارزش دالری 115 درصد افزایش پیدا 

کرده، یعنی بیش از دو برابر شده است. 
واردات کاالهــای آمریکایــی از لحاظ وزن نیــز در نیمه اول 1396 
نســبت بــه نیمه اول 1394 بالغ بر 24 درصــد و ارزش ریالی آن 136 

درصد رشد کرده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که ایرالین ها 
از شرایط اضطراری سوء استفاده می کنند، گفت: مجموعه هایی که 
باید به دنبال خدمت رسانی به مردم باشند در بحران ها به دنبال 

پر کردن جیب های خود هستند.
محمد حسینی در گفت وگو با تسنیم با  اشاره به افزایش قیمت بلیط 
پرواز ها به ســمت کرمانشاه همزمان با وقوع زلزله در غرب کشور اظهار 
کرد: باید یکبار برای همیشه با سوءاستفاده کنندگانی که منافع خود را در 

تحمیل گرانی در شرایط دشوار به مردم می بینند برخورد شود.
وی تصریح کرد:  متاســفانه رویه غلطــی در بین برخی ایرالین ها و 
آژانس ها شــکل گرفته که هر زمان مردم با مناســبت ملی یا مذهبی یا 
حادثه ای روبرو می شــوند بالفاصله قیمت ها را به صورت افسار گسیخته 

و حبابی افزایش می دهند.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یقینا به این موضوع ورود 
خواهد کرد و دســتگاه های مربوطه باید در این خصوص به نمایندگان 
مجلس پاســخگو باشــند.وی با بیان این که متاســفانه سوءاستفاده از 
موقعیت های مختلف درکشورتمامی ندارد تاکید کرد: یک بار برای همیشه 
بایســتی با این پدیده که فقط منافع عده ای خاص را با تحمیل افزایش 
قیمت به عموم مردم تحمیل می کند برخورد شود و این پرونده مختومه 
شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجموعه هایی که باید 
به دنبال خدمت رسانی به مردم باشند تنها منافع کوتاه مدت خود را در 
نظر می گیرند و در بحران ها نیز به جای پشــتیبانی از مردم به دنبال پر 

کردن جیب های خود هستند.
حسینی با تاکید بر این که بدون شک این موضوعی نیست که بتوان 
از کنارآن عبور کرد و مسئوالن مرتبط با این حوزه باید به مجلس شورای 
اسالمی پاســخگو باشند، اظهار کرد:  متاسفانه به نظر می رسد در حوزه 
نظــارت بر آژانس ها و ایرال ین ها نوعی بی برنامگی وجود دارد که به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیست.وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی موظف است 
با افزایش نظارت ها با متخلفان برخورد و مانع از افزایش قیمت ها شود، 
گفت: باید با مواردی مانند رویه ای که در هفته قبل و همزمان با ایام اربعین 
درخصوص پروازها به سمت عراق شاهد بودیم یا حادثه زلزله و افزایش 
ناگهانی قیمت ها درروز دوشنبه گذشته سازمان هواپیمایی به عنوان یک 
نهاد حاکمیتی برخورد قاطع با ایرالین ها و آژانس های متخلف انجام دهد.

بر اساس آمار گمرک ایران

واردات کاالهای آمریکایی 
پس از برجام ۲ برابر شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برخی ایرالین ها از شرایط اضطراری 
سوء استفاده می کنند

گروه اقتصادی-
در پی افزایش نرخ ارز طی چند روز گذشــته و 
عبور قیمت دالر از ۴100 تومان، ارزش پول ملی، بیش 
از پیش کاهش یافت تا خسارتی دیگر در پی غفلت 

از اقتصاد مقاومتی گریبانگیر اقتصاد کشور بشود. 
قیمت دالر طی ســه روز اخیر با عبور از چهار هزار و 
100 تومان وارد مرحله جدیدی از گرانی این ارز شــد. در 
حال حاضر هم رقم کنونی دالر در این رقم تثبیت شــده 
و به احتمال زیاد شــاهد کاهش محســوس قیمت دالر 

نخواهیم بود. 
قیمت دالر در ابتدای مهر ماه، به رقم سه هزار و 900 
تومان رســید و پس از آن به صــورت خزنده و با روندی 
افزایشی تا ابتدای ماه جاری، بیش از 100 تومان افزایش 
یافت؛ این در حالی اســت که در دو هفته اخیر هم شیب 
افزایش قیمت این نرخ بیشتر شده و در حدود 20 روز اخیر، 

قیمت دالر 100 تومان دیگر افزایش یافته است. 
به عبارت دیگر، در کمتر از دو ماه، نرخ ارز بیش از 200 
تومان افزایش یافته و احتماال افزایش های دیگری هم در پی 
آن خواهد بود. این افزایش که نشان دهنده تضعیف ارزش 
پول ملی می باشد، در این مدت سرعت گرفت و یکی دیگر 
از خسارت های غفلت از اقتصاد مقاومتی )که تقویت ارزش 
پول ملی از اجزای مهم آن است( دامنگیر اقتصاد کشور شد. 
دربــاره علت افزایــش نرخ ارز طــی هفته های اخیر 
گمانه زنی هایی صورت می گرفت، از جمله اینکه این افزایش 

به دلیل خروج برخی هموطنان از کشــور برای پیاده روی 
اربعین بوده اســت اما در حال حاضر که حدود یک هفته 
از پایان موج خروج از کشور می گذرد و تقریبا تمام زائران 
ایرانی برگشته اند، باز شاهد افزایش قیمت دالر می باشیم. 
لذا اگر افزایش نرخ ارز به دلیل خروج زائران از کشور 
رخ داده بود، با متوقف شــدن این روند در هفته گذشته، 
دیگر دلیلی برای ادامه این افزایش ها وجود نداشت در حالی 
که با شــروع هفته جاری شاهد عبور قیمت دالر از چهار 

هزار و 100 تومان و افزایش آن تا روز گذشته بوده ایم. 
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، نه خبر تهدید خاصی 
و نه پیش آمد بین المللــی اثر گذاری رخ داده تا تاثیرات 

روانی آن موجب افزایش نرخ ارز بشود. 
به نظر می رسد، دلیل اصلی افزایش قیمت هایی که در 
نرخ ارز مشــاهده می کنیم؛ تالش دولت برای بستر سازی 
نرخ باالتری برای دالر در بودجه سال آینده باشد. چه اینکه 
تا سه هفته دیگر بودجه سال 97 به مجلس ارسال می شود 
و دولت در این بودجه از نرخ جدید و افزایش یافته ارز هم 

رونمایی می کند. 
جالب اینجاســت که نــرخ ارز دولتی در دو ماه اخیر، 
بدون جنجال رسانه ای افزایش محسوسی داشته و از سه 
هزار و 360 تومان )در ابتدای مهر ماه( به سه هزار و 434 
تومان در ابتدای آبان افزایش یافته اســت؛ ضمن اینکه در 
همین ماه هم با افزایش قابل توجهی، به رقم ســه هزار و 

524 تومان رسیده است. 

لذا همانطور که مشــاهده می شود، نرخ ارز دولتی هم 
طی دو ماه اخیر حدود 200 تومان افزایش داشته است. 

افزایش نرخ برای دولت این سود را دارد که درآمدهای 
ارزی خود را )که به دالر است( با قیمت باالتری می تواند به 
ریال تبدیل کند؛ به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، دولت 
درآمد بیشتری خواهد داشت هرچند که این موضوع تبعات 
تورمی در پی داشته و دولت هم نمی خواهد دستاورد کاهش 

تورمش از بین برود. 
با این حال، همانطور که اشــاره شــد، نشانه هایی که 
درخصــوص علل افزایش نرخ ارز وجود دارد، حاکی از این 
است که دولت از افزایش نرخ ارز استقبال کرده و یا حداقل 

با سکوت خود، مهر تاییدی بر افزایش آن می گذارد. 
حیدر مســتخدمین حســینی که روزگاری به عنوان 
معاون وزیر اقتصاد دولت اصالحات فعالیت می کرد و هم 
اکنون نیز به عنوان کارشــناس مسائل بانکی و حوزه های 
مربوط به آن شناخته می شود، چندی پیش بیان کرد: ارز، 
اهرمی اســت که در دولت های مختلف مورد استفاده قرار 
گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش 
ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه ای برای 

خود ایجاد می کنند. 
وی افــزود: بانک مرکزی می تواند اراده کند و در یک 
روز ارز مــورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این عالمت را 
می گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و 
همراهی می کند تا قیمت ارز باال رود و به این ترتیب تقاضا 

برای ارز باال می رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن 
باال می رود. این مکانیزمی اســت که تیم اقتصادی دولتی 

تنظیم کرده و قیمت دالر را به این صورت باال می برد. 
نگاهی به کســری بودجه قابل توجه دولت که در این 
دولت )از بودجه 92 تا بودجه 96( بیش از 3/5 برابر شده 
و در آینــده گروه اقتصادی کیهان به آن خواهد پرداخت، 
موید نظر مستخدمین حسینی است، چرا که کسری بودجه 
هر ساله با رشد قابل توجهی افزایش یافته و کاهش بودجه 
عمرانی در کنار افزایش بسیار زیاد هزینه های جاری؛ چشم 

انداز بودجه های آتی کشور را نامناسب تصویر می کند. 
سکه می تازد!

قیمت سکه نیز طی دو ماه اخیر با بیش از 150 هزار 
تومــان افزایش به یک میلیون و 393 هزار تومان افزایش 
یافــت تا یک افزایش چشــمگیر را در کمتر از دو ماه به 

ثبت برساند. 
قیمت سکه که از ابتدای آبان در آستانه یک میلیون و 
300 هزار تومان قرار گرفته بود، طی سه هفته ای که آبان 
گذشته نزدیک به 100 هزار تومان افزایش را تجربه کرده 
است. گفتنی است، روز گذشته قیمت سکه از یک میلیون 
و 400 هزار تومــان هم عبور کرد اما بعدازظهر با کاهش 
قیمتی در حدود 10 هزار تومان به رقم یک میلیون و 393 
هزار تومان کاهش پیدا کرد. متاسفانه قیمت سکه نسبت به 
یک هفته قبل دســتخوش تغییرات زیادی شده و تنها در 
یک هفته اخیر حدود 45 هزار تومان افزایش داشته است. 

با غفلت از اقتصاد مقاومتی

ارزشپولملیبازهمکاهشیافت

رئیس اتحادیه باغداران اســتان تهران گفت: 
تنوع میوه ای کشــور بســیار زیاد است و هر 
مصرف کننده با هر ســلیقه ای را راضی می کند 

بنابراین نیاز به واردات هیچ میوه ای نداریم.
مجتبی شــادلو در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر در 
واکنش به مباحث مطرح شده درباره تقاضای اروپایی ها 
برای صادرات میوه به ایران اظهار کرد: ما اصال نیازی به 

واردات میوه به کشــور نداریم، خارجی ها در این زمینه 
فقط منافع خودشــان را در نظر دارند و به فکر بازاریابی 
برای محصوالتشان هستند. مسئوالن کشور ما باید به این 

مسئله توجه کنند که نفع کشور ما در چیست.
وی افزود:  تنوع میوه ای کشور بسیار زیاد است و این 
محصوالت می توانند هر مصرف کننده ای را با هر سلیقه 
راضی کنند. بنابراین ما نیازی به واردات هیچ محصولی 

نداریم.رئیس اتحادیه باغداران استان تهران درباره مباحث 
مطرح شده پیرامون توافق ایران و نیوزلند برای واردات 
کیوی به کشــورمان گفت: کیوی ایران در فصل پاییز 
برداشــت می شود و تا تابستان سال بعد در سردخانه ها 
قابلیت ماندگاری دارد. کیوی تولید داخل میوه ای مرغوب 
و بازارپسند است. ما در سال های اخیر صادرکننده قابل 
توجه منطقه بوده ایم و به کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، 

پاکستان و کشــورهای حوزه خلیج فارس کیوی صادر 
کرده ایم.شــادلو با اشاره به اینکه اگر صادرات نباشد، در 
بازار داخلی کیوی مشکل پیدا می کنیم، افزود: همیشه 

ظرفیت تولید در کشور بیش از مصرف بوده است.
ایران جزو کشورهای نوظهور در زمینه تولید کیوی 
است که هنوز 30 درصد باغات کیوی آن نهال های جوان 

دارند و در انتظار ورود به چرخه تولید هستند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران:

نیازبهوارداتهیچمیوهاینداریم

حدود دو ماه تا دوســالگی برجام باقی مانده 
که اگر ادعاهای مسئوالن دولتی درخصوص فایده 
روزی 100 میلیون دالری برجام را برای کشور در نظر 
بگیریم تا کنون سهم هر ایرانی بیش از سه میلیون 

تومان می شود.
 به گزارش مشــرق، بیش از 2 سال پیش، در دورانی 
کــه کمیته بررســی برجام در مجلس مشــغول تحقیق 
درخصوص بندهای توافق هسته ای ایران و 1+5 بود یکی 
از دیپلمات های سابق و از اعضای تیم مذاکرات هسته ای 
در دوران حسن روحانی، در اظهارنظری از ضرر روزانه بین 
100 تا 150 میلیون دالری کشــور براثر تاخیر در اجرای 
برجام ســخن گفت که با استقبال زایدالوصف رسانه های 

زنجیره ای نیز روبرو شد.
ناصری نوک حمله خود را هیئت بررســی برجام در 
مجلس قرار داده بود، از ضرر 2/5 میلیارد دالری کشــور 
طی 22 روزی که سند توافق هسته ای در حال بررسی بود 
خبر داد و با این سخنان قصد داشت نمایندگان را در فشار 

برای بررسی بی دقت و سریع برجام قرار دهد.
اما نکته عجیب تر تکرار این ادعا از سوی سایر مسئولین 

دولتی بود. در این زمینه می توان به اظهارات اکبر ترکان 
مشاور ارشد رئیس جمهور و نماد »ما نمی توانیم«  اشاره کرد. 
او هم برای اینکه از این قافله عقب نماند در مصاحبه ای که 
با روزنامه شرق داشت از ضرر روزانه حداقل 100 میلیون 
دالری و یــا به عبارتی اگــر دالر را 4 هزار تومان در نظر 
بگیریم از ضرر روزانه 400 میلیارد تومانی کشــور در اثر 

تاخیر در اجرای برجام سخن گفته بود.
نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم 
نیز گفته بود: هزینه مبادله تجارت باالی صد میلیارد دالر 
که ما در هشــت سال گذشــته داشته ایم حداقل ساالنه 
15میلیارد دالر می شــود. این مبلغ یعنی در روز تحمیل 
130 میلیارد تومان هزینه بر ملت ایران. وقتی هزینه تمام 
شــده یک کاال باال می رود تک تک خانواده های ایرانی آن 

را می پردازند.
 امــا از همه این ها عجیب تر می توان به تایید ضمنی 
تاثیر برجام بر اقتصاد کشور و ضرر تاخیر در سخنان حسن 

روحانی رئیس جمهور  اشاره کرد.
روحانی مهر سال 94 در همایش صنعت و تجارت گفته 
بود: از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فرا خواندم چرا که 

سه ماهه اول امسال نشان می دادکه به خاطر کاهش قیمت 
نفت و تأخیر در اجرای توافق هســته ای ممکن است در 

زمینه رونق اقتصادی با مشکالتی مواجه شویم.
محمد شــریعتمداری هم که اکنــون وزیر صنعت و 
تجارت دولت دوازدهم اســت و آن روزها معاون اجرایی 
رئیس جمهور در دولت یازدهم بود مهرماه ســال 94 در 
این خصوص گفته بود: بر هیچ کس پوشــیده نیست هر 
ثانیه که اجرای برجام به تاخیر بیفتد هزینه هایی به کشور 
تحمیل می شود که تاثیرات مختلفی حتی در سطح رفاه 
عمومی نیز دارد.اما از ســوی دیگر 27 دی ماه 94 برجام 
رســما اجرایی شد. این بدان معناست که از این تاریخ به 
بعد، جلوی ضرر روزانه حداقل 100 میلیون دالری گرفته 

و این مقدار به سود تبدیل شد.
همچنین اگر مدت زمان گذشته از روز اجرای برجام 
را نیز در نظر بگیریم، مشــاهده خواهیم کرد که تاکنون 
نزدیک به 22 ماه از روز اجرا گذشــته است. بطور دقیق 
می توان گفت اکنون 668 روز از زمان آغاز اجرای رسمی 

برجام می گذرد.
حال کافی اســت براســاس ادعاها و اظهارنظرهای 

مســئوالن، همین رقم روزانــه 100 میلیون دالر که در 
واقع می شود روزی 400 میلیارد تومان را در مدت زمان 

گذشته ضرب کنیم.
حاصل ضرب این دو عدد )حداقل 100 میلیون دالر در 
روز و قیمــت دالر 4000 تومان( رقم نجومی حدود 267 
هزار میلیارد تومان می شود که اگر این میزان را بخواهیم 
بین جمعیت 80 میلیونی کشــور تقسیم کنیم خواهیم 
دید به هر شــخص بیش از 3 میلیون و 300 هزار تومان 
می رســد که با توجه به تغییرات قیمت دالر میانگین سه 
میلیون را محاسبه می کنیم.از همین رو نیز این مسئله به 
عنوان عالمت ســؤال بزرگی در مقابل دیدگان مردم قرار 
دارد که باید کسانی که چنین ادعایی درخصوص ضررهای 
اجرا نشــدن برجام مطرح کردند حال پاسخگو باشند که 
این مبلغ کجا هزینه شده و این حجم عظیم پول چرا در 
زندگــی مردم هیچ بهبودی حاصل نکرده اســت و یا اگر 
بیان این ادعا فریب افکار عمومی بوده بیایند و به صراحت 
از مردم ایران عذرخواهی کنند چراکه چندین ســال کل 
اقتصاد و صنعت و معیشت کشور و مردم را درگیر توافقی 
کردند که تاکنون اثر ملموسی بر زندگی مردم نداشته است.

۲۲ ماه از ادعای زیان روزانه 100 میلیون دالری گذشت

دولتمردان بگویند سود مورد ادعا در برجام
 کجا خرج شده است

اصفهان- خبرنگار کیهان:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امســال 
باید میزان صادرات فوالد کشور را به 9 میلیون 
تن رســانده و برای تولید 55 میلیون تن فوالد 

قدم برداریم.
محمد شــریعتمداری در جمع مدیران و صاحبان 
صنایع کشور افزود: برای تحقق این امر باید به سمت 
دانش بنیان کردن بیشتر امور و ایجاد بازارهای باثبات 

صادراتی پیش برویم.

وی اظهار امیدواری کرد با تمهیداتی که مسئوالن 
درنظر خواهند گرفت، بخش ساخت و ساز نیز به رونق 
الزم برسد تا سایر حوزه های مرتبط در بخش فوالد به 
شکل فعال تری بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص 10 
هزار میلیارد تومان بودجه از سوی دولت برای نوسازی 
صنعتی کشور خبر داد و گفت: تمامی صنایع کوچک و 

بزرگ نیز می توانند از این امکان بهره مند شوند.
شریعتمداری همکاری خانه معدن ایران و ایمیدرو 

برای اســتفاده بهینه از ظرفیت های دانشی کشور در 
حوزه معــدن و صنایع معدنی را ضروری دانســت و 
تصریح کرد: به کارگیری جوانان اندیشــمند و توسعه 
دانش در حوزه معدن و صنایع معدنی بیشتر از تجهیزات 

اهمیت دارد.
وی توســعه معــدن و صنایع معدنــی را یکی از 
مهم ترین برنامه هــای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواند و گفت: برای این کار نیازمند جذب سرمایه های 
بیشــتر داخلی و خارجی هستیم؛ زیرا متأسفانه امروز 

در کشــورمان در بخــش معادن و صنایــع معدنی با 
کالس جهانی با محدودیت مواجه هســتیم؛ درحالی 
که در کشور ما ذخایر معدنی فراوانی وجود دارد؛ کما 
اینکه اخیراً اعالم شــده یک ذخیره عظیم سنگ آهن 
در کشور شناسایی شده است که برآوردهای انجام شده 
نشان می دهد ظرفیت این معدن به اندازه کل معادن 
سنگ آهن کشور است.وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان نماد عینی و 
واقعی ایجاد ارزش افزوده و کامل زنجیره تولید یاد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

میزانصادراتفوالدکشوررابایدامسالبه9میلیونتنبرسانیم

رئیس  اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حتی یک ریال از بسته حمایتی 
اصناف پرداخت نشد، گفت: بنگاه های تولیدی بین 19 تا ۲0 درصد اصناف 
را اکنون تشکیل می دهند در حالی که پیش از این سهم تولیدی ها حدود 

۴0 درصد بود.
به گزارش مهر، علی فاضلی در سخنرانی آغازین دهمین اجالسیه دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشــت: اصناف از کیک نفت در توسعه خود 
استفاده نکرده اند و هیچ بهره ای از سفره نفت نبرده اند؛ بنابراین خودکفا در اقتصاد 
کشور هستند و توانسته اند بدون منت و بار مالی،  اشتغالزایی باالیی داشته باشند. 
وی افزود: هیچ بســته حمایتی در طول ســنوات گذشته برای اصناف دیده 
نشــده و فقط سال گذشته بســته 10 هزار میلیارد تومانی در قالب بسته دیده 
شده است و تا به حال، هنوز ابالغ نشده است و البته رئیس کل بانک مرکزی نیز 

وعده مساعد داد ولی تا این لحظه ابالغ نشده است. 
رئیس  اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حتی یک ریال از بسته حمایتی اصناف 
پرداخت نشد، ادامه داد: بنگاه های تولیدی بین 19 تا 20 درصد اصناف را اکنون 
تشکیل می دهند در حالی که پیش از این سهم تولیدی ها حدود 40 درصد بود. 
فاضلی با  اشاره به اینکه برخی مسئوالن تصمیمات یک شبه می گیرند و ما را 
به همین تصمیمات مشغول می سازند؛ بیان کرد: این در حالی است که سازمان 
امور مالیاتی به دو هزار و 500 حســاب اصناف به صورت نمونه سرکشــی کرده 

است که ما به شدت با آن مخالفیم.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور وعده کوچک سازی دولت را داده است، گفت: 
اکنون برخی دستگاه ها می خواهند که اتحادیه های صنفی را از اصناف جدا کرده 
و به دولت بچســبانند این در حالی اســت که گالیه های زیادی از دولت داریم؛ 
البته امروز هیچ کمیســیون دولت بدون حضور اصناف تشکیل نمی شود؛ البته 
اصناف هم علیرغم کمبودهایی که وجود دارد در طول چهار سال اخیر اجازه نداده 
خللی در بازار ایجاد شود و این افتخار دولت شده است.رئیس  اتاق اصناف ایران 
اصالح قانون نظام صنفی را یکی از مطالبات اصلی اصناف کشور دانست و گفت: 
در برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی و اصناف بسیار کمرنگ دیده شده است، 
این در حالی است که با این برنامه به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم، چراکه 
مردم شریک نشده اند؛ البته دولت هم باز می خواهد همه اقتصاد را دولتی کند. 
گفتنی اســت، دولت که طبق گفته رئیس  اتاق اصناف، به دو هزار و 500 
حساب شخصی واحدهای صنفی سرکشی کرده )که در جای خود ممکن است 
درســت باشد( نباید از این موضوع غافل شود که در وهله نخست افرادی مانند 
نجومی بگیران و کسانی که بدون پرداخت مالیات، اقدام به واردات می کنند؛ باید 

زیر ذره بین قرار گرفته و با آنها برخورد شود. 

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با  اشاره به 
اینکه کاســتی هایی مانند بازرسی صنوف در زمینه رسیدگی به تولید 
وجود دارد، گفت: دولت به برخی تعهداتش نتوانسته به درستی عمل کند. 
به گزارش فارس، حســن یونس ســینکی در دهمین اجالسیه دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف با تأکید بر لزوم ایجاد فروشگاه های زنجیره ای با سهامداری 
صنوف خرد اظهار داشت: سه میلیون واحد صنفی، 2/5 میلیون واحد دارای جواز 

و 500 هزار واحد بدون جواز امروز در معرض این پدیده جدید قرار گرفته اند.
وی این ســؤال را مطرح کرد که با توسعه یافتگی و تجاری شدن فعالیت ها 
چه پاسخی برای جامعه شبکه های سنتی خواهیم داشت و اصناف در بین 2900 

شعبه فروشگاه های زنجیره ای چه سهمی دارند؟
معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه باید 
برای بهره گیری از فرصت های فعلی وقت بگذارند، گفت: تهدیدی که پنج تا 10 
سال دیگر متوجه جامعه خرد صنفی کشور می شود را چطور پاسخ خواهیم داد؟

یونس سینکی با اشاره به اینکه 17/5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در 
دست اصناف است، افزود: درصد قابل توجهی از شاغلین در بخش اصناف مدرک 
دیپلم یا زیر دیپلم دارند، در نتیجه برای آموزش این بخش باید دوره های تخصصی 
برگزار شود.به گفته وی، برای حمایت از تولید هفت ایستگاه تعریف شده که در 
کشورهای پیشرفته، بانک ها در ایستگاه دوم یا سوم قرار دارند اما در ایران بانک ها 
در ردیف 37 قرار دارند.معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه دولت به برخی تعهداتش نتوانسته به درستی عمل کند، ادامه داد: 

بازرسی صنوف یکی از این موارد است.
به گفته یونس سینکی، قاچاق از جمله نقاط آسیب زننده به اقتصاد کشور 
است و بخشی از مبارزه با قاچاق در اتخاذ سیاست های اقتصادی معنا می شود و 

صرفا در رفتارهای عملیاتی و بازرسی نتیجه نمی دهد.

رئیس  اتاق اصناف ایران: 

ریالی از بسته حمایتی اصناف
 پرداخت نشد

معاون وزیر صنعت و تجارت: 

دولت نتوانست به بعضی تعهداتش 
عمل کند


