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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/991/000سکه تمام طرح جدید
1/891/000سکه تمام طرح قدیم

958/000نیم سکه
623/000ربع سکه

366/000گرمی
174/700هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
6031دالر
7045یورو
8400پوند

1550لیر ترکیه
1600درهم امارات

آمار بانک مرکزی از منفی شــدن حساب 
سرمایه کشــور پس از برجام خبر می دهد به 
طوری که خالص حســاب ســرمایه کشور در 
سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منفی ۳۲ میلیارد دالر 

شده است.
 به گزارش مشــرق، حساب سرمایه نشان دهنده 
میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور و بیانگر خالص 
سرمایه گذاری  خارجی در داخل کشور است، بدان معنا 
که چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش 
ســرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور و منفی 
بودن آن نشانه معکوس شدن روند جریان سرمایه به 
ســمت خارج از کشور است. به عبارت دیگر مازاد در 
حساب ســرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به 
داخل کشور است و کسری در این حساب،  به عنوان 
جریان سرمایه از داخل به سوی خارج از کشور است.

 قبل از اجرای برجام در دی ماه سال 1394، خالص 
حساب ســرمایه کشور مثبت شده بود به طوری که 
تا پایان دی ماه سال 1394 خالص حساب سرمایه به 
مثبت یک میلیارد و 894 میلیون دالر رسیده بود. اما 

بانک مرکزی:32 میلیارد دالر سرمایه در پسابرجام
 از کشور خارج شده است

با اجرای برجام، خالص حساب سرمایه، منفی شد به 
طوری که در پایان سال 1394 این شاخص به منفی 

2 میلیارد و 513 میلیون دالر رسید.

در ســال 1395 که آثار اجرای برجام، بیشــتر 
نمایان شد خالص حساب سرمایه از کشور به شدت 
منفی شد و به منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دالر 

رسید؛ به عبارتی در سال اول اجرای برجام، بیش از 
آنکه سرمایه خارجی به کشور جذب شود، منابع ارزی 

از ایران خارج شد.
در ســال 1396 نیز آنطور که آمار بانک مرکزی 
نشان می دهد تا پایان آذرماه خالص حساب سرمایه 
منفی 14 میلیارد و 110 میلیون دالر شــده اســت. 
بنابراین با احتســاب مجموع خالص حساب سرمایه 
در سال های 1395 و 1396 می توان گفت که در دو 
ســال پس از برجام، به طور خالص 32 میلیارد دالر 

سرمایه از کشور خارج شده است.
 این آمار کاماًل برخالف جهت تبلیغات مســتمر 
دولتی هــا دربــاره آثار برجــام در گشــایش ورود 
سرمایه گذاری خارجی به کشور است. اگر آنطور که 
در تبلیغات و وعده های مسئوالن دولتی بیان می شد، 
با اجرای برجام موج جذب سرمایه خارجی به کشور 
راه افتاده بود و میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی 
در کشــور صورت گرفته بود، خالص حساب سرمایه 
باید ده بیست میلیارد دالر مثبت می شد، نه اینکه در 

دو سال اخیر به منفی 32 میلیارد دالر برسد.

* معاون زراعت وزارت جهاد کشــاورزی گفت:  طبق پیش بینی های ما امسال 
13 میلیون و 500 هزار تن گندم در کشــور تولید می شــود.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در بازدید از مزارع گندم و 
کلزا در دشــت مغان گفت:  طبق برآوردها، امسال 13 میلیون و 500 هزار تن 
گندم در کشور تولید و 10 میلیون و 400 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
را خریداری می کنیم.وی همچنین در مورد سطح زیرکشت کلزا به عنوان یکی 
از دانه های روغنی در کشــور گفت: 220 هزار هکتار ســطح زیرکشت کلزا در 
ســال جاری است که 350 هزار تن دانه روغنی از آن برداشت می شود که این 

میزان دو برابر تولید سال گذشته است.
* ســازمان امور مالیاتی کشور بنا به بودجه امسال، عوارض خروج از 
کشور موضوع ماده 4۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر 
از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲00 هزار ریال را ابالغ 
کرد. در این ابالغیه که به مدیرعامل بانک ملی ایران خطاب شــده، 
آمده اســت: نظر به اینکه موجب قانون بودجه سال ۱۳۹7 کل کشور، 
وجوه خروج از کشــور موضوع ماده 4۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده 
برای هر مســافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲00 
هزار ریال، بار دوم ۳ میلیون و ۳00 هزار ریال و برای بار سوم به بعد 4 
میلیون و 400 هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای 
بــار اول یک میلیون و ۱00 هزار ریال، بار دوم یک میلیون و ۶۵0 هزار 
ریال و بار ســوم به بعد ۲ میلیون و ۲00 هزار ریال و عتبات عالیات از 
مرزهای هوایی ۳7۵ هزار ریال و از مرزهای زمینی ودریایی ۱۲۵ هزار 
ریال تعیین شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع 
وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت 
وجوه خروج از کشور براساس مبالغ جدید در سال ۱۳۹7 اعالم نمایند.

* دســتورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام در ازای خرید 
دانه های روغنی داخلی برای ســال 97 اعالم شــد. به گزارش فارس، معاونت 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در نامه ای به شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
دســتورالعمل معافیت گمرکی،  دانه های روغنی و روغــن خام کلزا، گلرنگ و 
آفتابگــردان را در ازای خرید دانه های روغنــی داخلی اعالم کرد. این درحالی 
است که شورای اقتصاد هنوز به طور رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت از 
جمله دانه های روغنی را اعالم نکرده و وزارت جهاد کشــاورزی این قیمت ها را 

به صورت علی الحساب اعالم کرده است.
* براساس آمار گمرک ایران طی سال ۹۶ تعداد ۳ میلیون و ۲۲4 هزار و 
۶۱7 دستگاه گوشی تلفن همراه در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 

تجارت فرامرزی گمرک ثبت و به کشور وارد شده است.
* وزیرنفت با  اشاره به اینکه در یکسال گذشته روزانه 15میلیون لیتر به تولید 
بنزین ایران افزوده شــده اظهار کرد: در چهار ماه آینده نیز روزانه 12 میلیون 
لیتر دیگر به تولید بنزین اضافه می شود که در مجموع 27 میلیون لیتر می شود، 
همچنین تا پایان امسال، 12 میلیون لیتر دیگر به تولید بنزین اضافه می شود و 
از 6 ماه دوم امسال دیگر واردات بنزین نخواهیم داشت.زنگنه با تاکید بر اینکه 
مشکل بنزین را در پاالیشگاه ها نبینید، بلکه این مشکل در خودروسازی هاست، 
افزود: ساالنه 10 درصد به میزان تولید خودروها افزوده می شودکه این موضوع 
سبب رشد مصرف بنزین شده است. به همان تعدادی که خودرو اضافه می شود 

مصرف بنزین نیز افزوده می شود.

ثبت  اجــرای طرح  مرحله  آخرین  در 
شناسه گوشی تلفن همراه تمامی برندهای 
از جمله سامسونگ  گوشــی  مانده  باقی 

مشمول طرح رجیستری شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بنابر اعالم کمیته 
اجرای طرح رجیستری )ثبت شناسه( گوشی تلفن 
همراه، سامســونگ و تمامی نشان های تجاری 
تلفن همراه مشــمول طرح رجیســتری شدند. 
این نشان های جدید عالوه بر سامسونگ شامل 
ZTE ،HTC ایسوس، CAT، لنوو، مایکروسافت و 

آلکاتل است.
پیــش از این نیز گوشــی های برندهای اپل، 
بلک بــری، موتــوروال، گوگل پیکســل ال جی، 
نوکیــا و هوآوی، تکنو، شــیائومی، ســونی به 
 s9  و گلکســی s9 عــالوه دو مــدل گلکســی
 پالس سامســونگ مشــمول طرح رجیستری 

شده بودند.
سه روز پیش حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی 

تمام برندهای گوشی موبایل مشمول رجیستری شد

طرح ثبت شناســه گوشــی تلفن همراه در یک 
برنامه تلویزیونی اعالم کرده بود: اواخر فروردین یا 

اوایل اردیبهشت تمامی مدل های برند سامسونگ 
مشــمول طرح ثبت شناسه گوشی تلفن همراه 

خواهند شد.سامسونگ و سایر نشان های تجاری 
ابتدای روز شــنبه )ساعت 00:00 بامداد(  مورخ 
یکم اردیبهشت 97 مشــمول طرح رجیستری 
می شود. به فروشندگان توصیه شده تا در مهلت 
باقیمانده گوشی های موجود در فروشگاه خود که 
از مبادی قانونی وارد کشور نشده است را در اسرع 

وقت به فروش رسانند.
کاربــران اگــر تلفن همراه با نشــان تجاری 
سامســونگ و سایر نشــان های تجاری دارند و 
تلفن همراه آنها به هر دلیلی در چندماه گذشته 
خاموش بوده است، الزم است تا قبل از زمان آغاز 
طرح، تلفن همراه خود را با قرار دادن سیمکارت 
 درون آن روشن کرده و حتی المقدور با آن تماس

 بگیرند یا پیامکی ارسال کنند.
در صورتــی که تلفن همراه دارای دو یا چند 
سیمکارت است، باید با قرار دادن سیمکارت درون 
همه شکاف ها )Slot(، نسبت به فعال سازی تلفن 

همراه خود اقدام کنند.

مدیرعامل رجا با بیان اینکه برای ســال ۹7 فعال پیشنهاد 
افزایش قیمت ۱0 درصدی در نرخ های شناور بلیت قطار داده ایم ،گفت: 
نرخ بلیت قطارهای حومه ای صرفه اقتصادی ندارد و باید ۶ تا 8 

برابر افزایش یابد تا به نرخ واقعی برسیم.
به گزارش فارس، محمد رجبی دیروز در نشســت خبری با اشاره به 
عدم افزایش قیمت های بلیت قطار از سال 94 و همچنین وجود تورم و 
نوسانات ارزی گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا تعدیل های قیمتی 
در نرخ بلیت قطار اعمال شود و در این باره پیشنهاداتی ارائه شده است 
و با مدیران راه آهن درباره افزایش قیمت ها جلساتی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تورم ســاالنه و نوســانات نرخ ارز و دالر بر هزینه 
شرکت های ریلی موثر است، اظهار داشت: 45 درصد کل هزینه رجا ارزی 
است و در این حوزه 65 درصد هزینه تراست و ریل باس ها ارزی است.

رجبی با  اشاره به اینکه 50 درصد ظرفیت ناوگان ریلی توسط رجا 
و 50 درصد توســط مجموعه سفیرریل هدایت می شود،گفت: در قالب 
دو نامه مســتقل درخواست افزایش قیمت از ســوی رجا و سفیرریل 

مطرح شده است.
مدیرعامل رجا گفت: برای سقف نرخ های شناوری بلیت ها درخواست 
افزایش 10درصدی داده ایم و در بقیه بلیت ها نیز درصدها متفاوت است، 

اما باید منتظر تایید مدیران راه آهن و ادامه جلسات در این حوزه بود.
رجبی با بیان اینکه پیش فروش بهاره بلیت قطار از هفته گذشته آغاز 
شده است، گفت: فعال در این پیش فروش هم افزایش قیمت بلیت نداریم.
وی اظهار داشت: باشگاه مشتریان رجا راه اندازی شده است، ضمن 
اینکه امسال رکورد صدور بلیت را شکستیم و از فروش 94 بلیت در ثانیه 

در سال 96 امسال به صدور 141 بلیت در ثانیه رسیدیم.
وی گفت: امسال قطار تهران - شیراز روزانه شد؛ همچنین 4 تخته 
سپهر قم- مشهد که تولید داخل است یک روز درمیان راه اندازی شد.

مدیرعامل رجاء ادامه داد: قطارهای گردشــگری تهران- سوادکوه، 
تهران - بادرود و تهران - ســرخه داشــتیم و قطار گردشگری تهران - 

شیرگاه بزودی اضافه می شود.
وی اضافه کرد: در برخی  مسیرها و تاریخ ها تخفیفاتی 30 درصدی 
اعمال کردیم که گروه های دانشــجویی و دانش آ موزی می توانند از آن 

استفاده کنند.
رجبی از افزایش سهم اینترنتی بلیت قطارهای رجا خبر داد و گفت: 
سهم آژانس ها در گذشته باالی 70 درصد بود که این رقم امروز به 61 
درصد کاهش یافته اســت و در حال حاضر 15 درصد بلیت ها توســط 
ســایت رجا، 22 درصد از طریق سایر وب سایت ها و همچنین درصدی 

توسط فروش تلفنی از طریق شماره 1539 امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: جمعا سهم غیرحضوری و اینترنتی بلیت های رجاء 
39 درصد شد که تالش می  کنیم این رقم به 45 درصد هم افزایش یابد.

مدیرعامل رجاء بیان کرد: در بخش جابه جایی مسافر 14/7 میلیون 
نفر در ســال 96 جابه جا کردیم که این رقم در ســال 95 عدد 14/2 

میلیون نفر بود.

مدیرعامل رجا:

قیمت بلیت قطارهای حومه ای
 باید 8 برابر شود!

رئیس سازمان چای با اعالم اینکه امسال ۱۲0 هزار تن برگ سبز 
چای تولید می شود گفت: تالش می کنیم کیفیت چای ایرانی افزایش 

یابد.
محمدعلی روزبهان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برداشت برگ سبز چای 
در چین اول از هفته نخست اردیبهشت ماه آغاز می شود و همه زیرساخت ها و 
امکانات برای خرید این محصول از چایکاران فراهم شده و در صورت مساعد 
بودن شــرایط جوی و وضعیت بارندگی تا پایان فصل برداشــت، پیش بینی 
می شود حدود 120 هزار تن برگ سبز چای از باغات برداشت شود که میزان 

تولید چای خشک آن به حدود 26 هزار تن می رسد.
وی افزود: در سال گذشته حدود 36 درصد از برگ سبز برداشت شده چای 
درجه یک و مابقی آن درجه دو بود که درصدد هستیم با توجه به نامگذاری 
امسال به »حمایت از تولید ایرانی« از سوی مقام معظم رهبری، کیفیت چای 
تولید شــده ایرانی را افزایش دهیم؛ به گونه ای که میزان برگ سبز برداشت 

شده به 46 درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان چای ادامه داد: در صورت افزایش کیفیت برگ سبز چای و 
بیشتر شدن چای درجه یک می توان امیدوار بود که چای ممتاز ایرانی بیشتری 
تولید شود، چرا که اگر به عنوان مثال از یک کیلوگرم برگ سبز چای درجه 
دو بتوان یک درصد چای ممتاز اســتحصال کرد، این میزان برای برگ سبز 
چای درجه یک به حدود 30 درصد افزایش می یابد. بنابراین هر قدر بتوانیم 
میزان آن را افزایش دهیم به بیشتر شدن تولید چای ایرانی کمک کرده ایم.

روزبهان با بیان اینکه در سال جاری درصددیم تا بیشتر به کیفیت چای 
ایرانی توجه کنیم که به خودی خود روی کمتر شدن میزان تولید نیز اثرگذار 
خواهد بود، گفت: رسیدگی به باغ و تغذیه آن به صورت کامل از سوی چایکاران 
به خوبی در سال زراعی جاری انجام شده است و اگر شرایط جوی خوب باشد 
می توان امیدوار بود که سال بسیار مساعدی از نظر تولید کمی و کیفی چای 
را تجربه کنیم.وی تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی در شــرایطی صرت 
می گیرد و به شرطی پایدار خواهد بود که مصرف کننده احساس کند محصول 
باکیفیتی تهیه کرده است و هرچند چای ایرانی یکی از باکیفیت ترین چای ها 
در جهان محسوب می شود و عطر و طعم خاصی دارد اما همه تالش خود را 

به کار خواهیم بست تا کیفیت آن را افزایش دهیم.
رئیس ســازمان چای یادآور شد: بیمه خشکی فراگیر باغات چای را آغاز 
کرده ایم و تاکنون بیش از 75 درصد باغات بیمه شــده اند و مابقی آنها نیز از 
طریق صندوق حمایت از صنعت چای، سازمان چای و اتحادیه چایکاران بیمه 
خواهند شد تا اگر محصولی با خشکی مواجه شد و از بین رفت، تولیدکننده 

حداقل درآمدی داشته باشد.

رئیس سازمان چای:

کیفیت چای ایرانی
 افزایش می یابد

گروه اقتصادی-
نرخ ارز و طال در ادامه نوســانات شــدید 
به شدت  روزهای گذشــته، دیروز هم روند 
صعودی خود را ادامه داد و دالر از ۶ هزار تومان 
گذشت و سکه در مرز دو میلیون تومان قرار 
گرفت، ولی دولت به جای حل ریشه ای مشکل، 
نیروهای نظامی را برای کنترل اوضاع، به بازار 

روانه کرد.
خبرگزاریها و منابع خبری دیروز هم روز پرکاری 
را پشــت سر گذاشتند و ناچار بودند هر چند دقیقه 
اعداد و ارقام جدیدی از بازار طال و ارز مخابره کنند.

دیروز ســکه تمام طرح جدید به مرز دو میلیون 
تومان رســید و نیم سکه هم به یک میلیون تومان 
نزدیک شــد. نوسان بازار ارز از این هم بیشتر بود به 
طوری که قیمت هر دالر بیش از 6 هزار تومان، یورو 
بیــش از 7 هزار تومان و پوند حدود 8 هزار و 500 

تومان قیمت گذاری شد.
البته در حالی که هر لحظه قیمت های عجیبی 
از بازار منتشر می گردید، عمال خرید و فروش ارز به 
چند صرافی محدود شد تا جایی که صفهای طوالنی 
تقاضای ارز در خیابان فردوسی کامال به چشم می آمد.
ایلنا، خبرگزاری حامی دولت ظهر دیروز با اعالم 
اینکه درخیابان پاســداران هر دالر به قیمت 6 هزار 
و 100 تومان معامله می شــود، خبــر داد: در حال 
حاضر بیشــترصرافی ها اعالم می کنند که خرید و 
فروش ندارند یا تنهــا به یک نفر از اعضای خانواده 

ارز می فروشند.
در همین رابطه، ایســنا، دیگر خبرگزاری حامی 
دولت مشــاهدات میدانی از بازار ارز و سکه در روز 
دوشــنبه را اینطور توصیــف کرد که »دالر که طی 
روزهای گذشــته در تعداد محــدودی از صرافی ها 
یافت می شــد، امروز در میان دستفروشان و دالالن 
هم نایاب شــده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت 

خود ادامه داده است.«
گارد ویژه به جای سیاست گذاری ارزی

در ایــن وضعیت، در حالی کــه از دولت انتظار 
می رفت با تدبیر و سیاستگذاری درست به مدیریت 
اساسی بازار بپردازد، اما این نیروهای انتظامی بودند 
که وارد عمل شــدند تا شاید التهاب بازار را کاهش 

دهند.
خبرگزاری مهر گــزارش داد: دیروز بازار ارز به 
قدری آشــفته بود و دالالن مانور دادند که باالخره 
پلیس وارد عمل شــد و برخی دالالن را دســتگیر 
کرد؛ حال »گارد ویژه« جورکش خأل سیاســت های 

ارزی شده است.
ایلنا نوشت که »به نظر می رسد با وجود حضور 

نیروهای پلیس در بازار همچنان دالالن هستند که 
برای ارز و نرخ آن تعیین تکلیف می کنند.«

ایســنا هم گزارش داد: با توجه به حضور پررنگ 
نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی 
حاکم است و دالالن و دستفروشان با احتیاط زیادی 

در آنجا حضور دارند.
ژنرال های اقتصادی دولت کجایند؟!

در این وضعیت، جالب اســت که روز یکشــنبه 
درست در بحبوحه نوسانات شــدید ارزی، اعضای 
کابینه در جلسه هیئت دولت هیچ بحث و تصمیمی 
در مــورد نرخ ارز و ســاماندهی بازار آشــفته ارزی 
نداشــتند و اگرچه انتظار می رفت که جلسه هیئت 
دولت در روز یکشــنبه، خروجی مشــخصی برای 
ســاماندهی بازار ارز داشته باشــد، اما گویا دغدغه 
دولت دوازدهم با دغدغه های مردم فاصله زیادی دارد.

»مهر« با بیــان این مطلب، دربــاره صفبندی 
اقتصاددانــان کابینه روحانی نوشــت: اکبر ترکان و 
مسعود نیلی، مشاوران رئیس جمهور از دالر 5 هزار 
تومانی دفاع کردند. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد 
که همین چند روز پیش وعده بازگشت اقتصاد ایران 
به ریل ثبات را داده بود هم ترجیح داد تا خود را وارد 
گود نکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پاسخ به 
پرسش تسنیم درباره تاثیرات نوسانات و باال رفتن نرخ 
ارز بر تولید داخلی و بازار مصرف را بی پاسخ گذاشت. 
با این وجود ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
همچنان بر روی مواضع خود درباره کاهش قیمت ارز 
پافشاری می کند؛ اما سیاست های نه چندان موفق 
او در بــازار ارز دیگر جواب نمی دهد و اکنون »گارد 
ویژه«، جورکش ضعف شدید »سیاست های ارزی« 

شده است.
روند بــازار ارز کــه کامال برخــالف وعده های 
ولی اهلل ســیف، رئیس کل بانک مرکزی است، نشان 
می دهد ســیف باید فکر عاجلی برای سیاست های 
ارزی و معاونــت ارزی  این بانک کند. ســیداحمد 
عراقچی، برادرزاده جوان عباس عراقچی- عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای- بدون کمترین سابقه ای در 
حوزه ارزی بانک مرکزی، سال گذشته جایگزین مرد 
کهنه کار معاونت ارزی بانک مرکزی یعنی غالمعلی 

کامیاب شد.
اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، سرانجام از 
پرده در آمد و دیروز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات 
دولت مبنی بر کنترل نوســانات اخیــر بازار ارز، به 
وضعیت موجــود واکنش نشــان داد و گفت: روند 
فعلی به هیچ وجه مناســب نیست حتی اگر یکی از 
مشاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز 

صحبتی داشته کامال نظرات شخصی بوده و وضعیت 
فعلی باید کنترل شود.

بانک مرکزی
مقصر کاهش ارزش پول ملی

در این بین نگرانیها از سقوط ارزش پول ملی باال 
گرفته اســت. آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی 
تهران، نرخ واقعی دالر را نهایتا 4 هزار و 200 تومان 
دانســت و در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد که نرخ 
فعلی موجود در بازار اصال واقعی نیست و عزمی هم 
برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است 

که ارزش پول ملی 40 درصد افت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
هم با بیان این که رشــد قیمت ارز دالیل اقتصادی 
ندارد، ضعف در تصمیم گیــری بانک مرکزی برای 
عملیات اجرایــی را به عنوان عامل اصلی در کاهش 

ارزش پول ملی کشور اعالم کرد.
پورابراهیمی در توضیح ضعف عملکرد اقتصادی 
دولت، با اشــاره به تورم پایین در ســال های اخیر، 
نوسانات شدید ارزی را غیر قابل قبول دانست و تأکید 
کــرد: گزارش هایی که از وضعیت واردات و صادرات 
کشــور داریم، نشان دهنده این است که حدود 2 تا 
2/5 برابر میزان مصارف ارزی، منابع ارزی داریم و از 

این جهت در وضعیت مناسبی قرار داریم.
ســلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران هم 
از عملکرد ارزی بانک مرکــزی انتقاد کرد و گفت: 
افزایش قیمت دالر هیجانی اســت و در واکنش به 
نگرانی مردم نســبت به آینده اقتصادی کشــور که 
با خرید ارز به دنبال حفظ نقدینگی شــان هستند، 
ایجاد شــده که شــرایط را فقط به نفع سوداگری و 

سوداگران کرده است.
در این بین، رویترز مدعی شــد »کاهش ارزش 
ریال ایران به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم  و خروج 
آمریکا از توافق برجام رکورد زد« این در حالی است 
که هنوز تا زمان تصمیم جدید آمریکا درباره برجام 
فاصله وجود دارد و این تحلیل چندان دقیق نیست.

کاسبان گرانی ارز 
به اعتقاد کارشناســان، دولت بزرگ ترین منتفع 
از افزایش قیمت ارز محســوب می گردد. در بودجه 
97 یک ردیف درآمدی )جدول شماره 5 درآمدها- 
واگذاری درآمدهای سرمایه ای( برای دولت در نظر 
گرفته شده که بر اساس آن دولت می تواند از محل 

مابه التفاوت نرخ فروش نفت کسب درآمد کند.
عالوه  بر ایــن برخی جریانهای حامی گرانی ارز 
هم هستند که به توجیه افزایش قیمت در این بازار 
می پردازنــد. یکی از این جریانهــا، مجموعه دنیای 
اقتصاد است که در سال های گذشته و به طور ویژه 

در ماههای اخیر، به تئوریزه کردن افزایش قیمت در 
بازارهای ارز، به بهانه واقعی شــدن قیمتها پرداخته 

است.
به عنوان نمونه، پایگاه خبری »اقتصادنیوز« متعلق 
به این مجموعه دیروز در گزارشی با عنوان »افزایش 
نرخ ارز فرصتی مناسب برای خودروسازان داخلی« 
در وانفسای گرانی ارز، به تجلیل از گرانی ارز پرداخت.

بزک کنندگان گرانی ارز
ایــن جریان فکری با صحنه  گردانی برخی افراد 
در پشت صحنه هدایت می شود. در این رابطه فارس 
گزارش داد: بررســی ها نشان می دهد مسعود نیلی 
اقتصاددان و دســتیار ویژه رئیس جمهور از ســال 
87-88 بــه دنبال افزایش نرخ ارز بوده و این هدف 
را از سال 92 تاکنون، در مقام مشاور و دستیار ویژه 
رئیس جمهور و تئوریسین اقتصادی دولت پیگیری 

کرده است.
نیلی به تازگی در یادداشتی نوشته است: وقتی نرخ 
ارز در خالف جهت تورم تثبیت می شود، باالترین و 
موثرتریــن کمک به تولید کنندگان خارجی صورت 
گرفته و بیشــترین صدمه به تولید کنندگان داخلی 
وارد می شود.فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصالح طلب، با 
انتقاد از افزایش نرخ ارز به این نگاه واکنش نشان داده 
و گفته است: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی، 
مرتباً خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند 
که با توجه به شواهد بسیار مسئله فنر ارزی وابسته 
به این اســت که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی 

هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
وی معتقد است: این کارشناسان براساس نظریه 
برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی 
نقــش فنر را توضیح می دهنــد در حالی که نظریه 
برابری قدرت خرید از نظر روش شناســی مبتنی بر 
تجارت آزاد در کل جهان اســت که در عمل غیر از 
این است.یاسر جبرائیلی، اقتصاددان هم در تحلیل 
عملکرد این جریان فکری می نویسد: پس از اعمال 
شــدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران در ســال 
1390، قیمــت دالر با حدود 2 هزار تومان افزایش، 
به 3 هزار و 200 تومان در مرداد 92 رســید. امروز 
پس از قریب به 5 سال مدیریت لیبرال ها بر اقتصاد 
ایران، با وجود امضای برجام و افزایش 1/5 میلیون 
بشکه ای فروش نفت، قیمت دالر 2 هزار و 600 تومان 
نسبت به ابتدای دولت آقای روحانی افزایش یافته و 
به 6 هزار تومان رسیده است. آیا حق نداریم بگوئیم 
خسارت 5 سال حاکمیت لیبرال ها بیش از خسارات 
تحریم ها بوده است؟ راه حل این وضعیت ساده است. 
محترمانــه کنار بروند یا الاقل مدیریت اقتصاد را به 

جریان انقالبی بسپارند تا اوضاع بهبود یابد.

ادامه سقوط روزانه ارزش پول ملی در سایه سیاست های لیبرالی

یک کارشناس مدیریت دولتی گفت : مجوز 
دولت برای افزایش امتیازات شــغلی وجاهت 

قانونی ندارد.
محمدرضا مالکی در گفت وگو با فارس، در رابطه با 
افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی کارکنان سازمان 
امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: طبق ماده 217 قانون 
مالیات های مستقیم، یک درصد از درآمدهای مالیاتی 
را این سازمان می تواند صرف آموزش، تربیت و پاداش 
کارکنان مالیاتی بکند. دقیقــاً نمی دانیم چند درصد 

صرف پاداش و یا آموزش می شود.
وی در رابطه با موضوع پرداخت پاداش از محل این 
قانون گفت: یک مجوز قانونی برای ایجاد انگیزه وجود 
دارد که پرداختی صورت می گیرد. از دهه 60 تاکنون 
چگونگی پرداخت این پاداش، معلوم نیست و مشخص 
نیست که با چه مؤلفه یا شاخص هایی انجام می شود.

این کارشــناس مدیریــت دولتی افزود: شــاهد 
بی عدالتــی در توزیــع منابع و پرداخت ها هســتیم. 
رئیس ســازمان اداری و استخدامی توجیه کرده، آنچه 
تحت عنوان ماده 217 قانون  مالیات ها پرداخت می شده 
را نظام منــد کردیم و در قالب مبانی فصل دهم قانون 

مدیریت خدمات کشوری آوردیم.
این کارشــناس حقوق و دســتمزد، با بیان اینکه 
شرط کردیم میزان پرداختی افزایش نیابد، بیان داشت: 
اتفاقی که افتاده منجر به خطای استراتژیک شده است. 
مبانی حقوقی نظام پرداخت را قانون گذار تعیین کرده و 
قانون گذار می تواند تغییر دهد. دولت رأساً اختیار ندارد 

که این کار را انجام دهد، اما این کار را کرد.
بــه گفته مالکی، در مــاده 50 قانون برنامه پنجم 
توســعه کشــور به هیئت وزیران اجــازه داده بود که 
امتیازات شغلی را 50 درصد افزایش دهد که در مورد 

برخی دستگاه ها اعمال شد، اما اکنون دیگر قانون برنامه 
پنجم کارکرد ندارد. در برنامه ششم نیز مصوب نشده 
و ظرفیــت قانونی در حال حاضر ندارد. تصمیم دولت 
مبنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی سازمان 
امور مالیاتی وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون است.

این کارشــناس مدیریت دولتی با تأکید بر اینکه 
هیئت تطبیق مصوبات دولت باید به این موضوع ورود 
کند، عنوان کرد: باید منتظر نظر این هیئت باشیم که 

قطعاً ورود خواهد کرد.
وی افزود: شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران 

نمی توانند مبانی قانونی را تغییر دهند.
این کارشناس مسائل حقوق و دستمزد با بیان اینکه 
دستگاه ها باید پیشنهاد خود را برای افزایش حقوق و 
امتیازات شــغلی به شورای حقوق و دستمزد بدهند، 
یادآور شــد: این شــورا باید تصویب کند با این وجود 

شــورای حقوق و دستمزد نیز نمی تواند مبانی قانونی 
فصل دهم را تغییر دهد.

کارشناس مدیریت دولتی در مورد افزایش امتیازات 
شــغلی بر اســاس فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشــوری بیان داشــت: افزایش امتیازات قطعاً منجر 
به افزایش حقوق می شــود و بی عدالتی و تبعیض رخ 

می دهد.
وی ادامــه داد: کارکنان ســازمان امــور مالیاتی 
پرداختی تحت عنوان »سایر« داشته و سازمان اداری 
اســتخدامی آن را تغییر داده است، دو اتفاق رخ داده؛ 
اول آنکه اقدام دولت از محمل قانونی برخوردار نیست 
و قانون برنامه پنجم وجــود ندارد. همچنین افزایش 
امتیازات برای همه دســتگاه ها باید اتفاق بیفتد و نه 
برخی دســتگاه هایی که قدرت بیشتری داشتند. این 

موضوع خالف قانون بود.

یک کارشناس مدیریت دولتی:

مجوز دولت برای افزایش امتیازات شغلی وجاهت قانونی ندارد

معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: ۳00 شهر در تابستان 
امسال، همانند سال گذشته دارای تنش آبی خواهند بود.

شاهین پاک روح در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت آب کشور اظهار کرد: 
امسال شرایط منابع آبی کشور به واسطه کاهش جدی بارندگی چه در قالب 
باران و چه در قالب پوشش برفی شرایط سختی است. در تمام حوزه های آبی 
به ویژه در حوزه آبریز فالت مرکزی، شــرایطی را تجربه می کنیم که طی 50 

سال گذشته سابقه نداشته است.
به گفته معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
این مســئله تنش های متعددی را به وجود آورده اســت به همین دلیل تمام 
شرکت های آب و فاضالب در تمام استان ها برنامه ریزی هایی را برای مدیریت 
تنش آبی انجام داده اند.پاکروح افزود: بهره برداری از پروژه های بلندمدت و کوتاه 
مدت در این حوزه ما را امیدوار کرده تا بتوانیم تابستان را با کمترین تنش آبی 
پشت سر بگذاریم. البته باید گفت عالوه بر اقداماتی که از سوی شرکت آب و 
فاضالب صورت می گیرد الزم است مشترکان نیز به مسئله مدیریت مصرف و 
تقاضا و همچنین صرفه جویی توجه بیشتری داشته باشند.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر ســرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی 150 لیتر در شبانه روز 
است، تصریح کرد: با توجه به سرانه مصرف مشترکان در شهرها و روستاها ما 
معتقدیم که اگر تنها 20 درصد ســرانه مصرف در بخش خانگی کاهش یابد 
می توانیم تابستان را به راحتی پشت سر بگذاریم.معاون هماهنگی و پشتیبانی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این که سرانه مصرف خانگی در 
کشورهای دارای اقلیم مشابه با ایران بسیار پایین تر از عدد مذکور در  کشور 
ما اســت، گفت: مدیریت مصرف و تقاضا مسئله بسیار مهمی است که اگر به 

آن توجه شود بسیاری مشکالت برطرف خواهد شد. 

یک مسئول در آب و فاضالب:

300 شهر در تابستان 
امسال تنش آبی خواهند داشت

طبق گفته های معاون وزیر نفت سوآپ گاز از ترکمنستان 
به مدت سه ماه بی سروصدا قطع بوده است.

به گزارش فارس اخیرا امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل 
و بازرگانی وزیر نفت طی گفت وگویی خبرداد که ســوآپ گاز از 
ترکمنستان که از ژانویه )دی ماه( متوقف شده بود از روزهای اول 

فروردین ماه از سر گرفته شده است.
این مقام مسئول علت توقف سوآپ گاز ترکمنستان را کیفیت 
پایین گاز ترکمنستان عنوان کرد و گفت برمبنای مذاکراتی که میان 
رؤســای جمهور ایران و ترکمنستان انجام شد دستور از سرگیری 

سوآپ گاز داده شده است.
این درحالی است که براساس گفته های مسئوالن شرکت ملی 
گاز ایران تا پیش از توقف عملیات سوآپ گاز، ایران روزانه 6 میلیون 
متر مکعب گاز را از ترکمنستان دریافت و به کشور آذربایجان سوآپ 
می کرد که البته بعد از قطع صادرات گاز ترکمنســتان به ایران از 
ابتدای سال 2017 روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان تیره شد، 
ولی همواره مسئوالن شرکت ملی گاز اعالم کردند که موضوع قطع 
صادرات گاز ترکمنستان به ایران ربطی به انجام عملیات سوآپ گاز 

ندارد و این عملیات ادامه خواهد یافت.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز در بهمن ماه سال 
95 یعنی یک ماه بعد از قطع صادرات گاز ترکمنســتان به ایران 
طی گفت وگویی اعالم کرد »فعــال برنامه ای برای توقف عملیات 

سوآپ نداریم« 
این گزارش حاکی است در طول بیش از یک سال از قطع انجام 
عملیات صادرات گاز توسط ترکمنستان مذاکرات متعددی بین دو 
کشور برای حل و فصل بدهی 1/9 میلیارد دالری که ترکمنستان 
مدعی است باید ایران این مبلغ را پرداخت کند تا گاز این کشور 

به روی ایران وصل شود، انجام شده است. 
امــا ظاهرا کار حل اختالف پیش آمده از طریق مذاکره جواب 
نداده اســت زیرا اواخر سال گذشته ترکمن ها رسما اعالم کردند 
برای گرفتن حقشــان از ایران به دیوان داوری ســوئیس شکایت 

خواهند کرد.
اینکه ترکمنســتانی ها در موضوع شکایت گازی از ایران یعنی 
همان بدهی 1/9 میلیارد دالری حق دارند یا خیر در گزارش های 
قبلی به طور مفصل به آن پرداخته شده است، اما نکته مهمی که 
باید به آن اشاره کرد این است که ایران در آخرین باری که در دعوای 
حقوقی پیش آمده با بوتاش ترکیه به دیوان داوری سوئیس رفت 
رقمی حدود 2 میلیارد دالر جریمه شــد و به جای پرداخت پول 

ماه ها گاز رایگان به ترکیه داد.
سوآپ گازی ترکمنستان به ایران تنها نقطه اتصال نفتی با این 
کشور حاشیه دریای خزر است و اگر بنا به دالیلی این اتصال با این 
کشور قطع شود می تواند اثرات اقتصادی زیانباری را عاید ایران کند 
که یکی از آثار آن حذف ایران از تبدیل شدن هاب انرژی منطقه 
حداقل بر روی کاغذ است، زیرا این کشور با کمک هم پیمانان غربی 
خود به دنبال کشیدن خط لوله انتقال گاز تاپی است که جایگزین 
خط لوله صلح خواهد شد هرچند که بیژن زنگنه وزیر نفت معتقد 

است ترکمن ها این خط را احداث نخواهند کرد.

3 ماه توقف بی سر و صدای 
سوآپ گاز از ترکمنستان


