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قیمت )به تومان(نوع سکه
2/895/000سکه تمام طرح جدید
2/704/000سکه تمام طرح قدیم

1/418/000نیم سکه
742/000ربع سکه

411/000گرمی
235/370هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/277دالر
9/345یورو
10/612پوند

1/705لیر ترکیه
2/187درهم امارات

بر اســاس آمار گمرک در سه ماه اول سال 
جاری عالوه بر کاالهایی چــون برنج و قطعات 
خودرو، ۱۹۲ میلیون دالر گوشی تلفن همراه وارد 

کشور شده است.
به گزارش ایسنا، آمار جدید تجارت خارجی ایران 
در سه ماهه نخست سال جاری منتشر شد که بر این 
اساس، در ســه ماهه نخست 365 میلیون دالر مازاد 
تراز تجاری برای کشور ایجاد شد و صادرات غیرنفتی 
ایران نیز نســبت به مدت مشابه سال گذشته 15/58 

درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 
11 میلیارد و 618 میلیون دالر رسید که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل به میزان 15/58 درصد افزایش 
داشت و این در حالی است که سال گذشته در همین 
مــدت 10 میلیارد و 52 میلیــون دالر کاال به خارج 
از کشور صادر شــده بود.همچنین صادرات کاالهای 
غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست سال جاری 
نسبت به سال گذشته 6/08درصد افزایش یافته است 
و بــه امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 
43/57 درصدی و 10/09 درصدی همراه شد و از سوی 
دیگر شاهد افت 15/25 درصدی صادرات کشورمان به 
کره جنوبی بوده ایم. بر اساس این گزارش، طی این مدت 
میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 21/95 درصد و 

سایر کشورها 18/77 درصد افزایش داشته است.
بر این اســاس، در ســه ماهه نخست سال جاری 

تشریفات گمرکی 36 میلیون و 254 هزار تن کاال در 
گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل 
به روش هوشــمند انجام شده که از این مقدار هشت 
میلیون و 371 هزار تن ســهم واردات و 27 میلیون و 
883 هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود که 
با کمک ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامــرزی در حال حاضر اطالعــات تمامی کاالهای 
وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات تجارت خارجی 

کشور به تفکیک جزیی ترین اطالعات ثبت می شود.
در سه ماهه نخست سال جاری به میزان 11 میلیارد 
و 253 میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شد که در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل 2/76 درصد کاهش 

را نشان می دهد.

اقالم عمده صادراتی کشورمان در سه ماهه نخست 
سال 1397 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک 
میلیارد و 558 میلیون دالر، پروپان مایع شده به ارزش 
534 میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها بجز 
بنزین 409 میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش 
306 میلیــون دالر، گازهای نفتی و هیدروکربورهای 
گازی شکل مایع شده به ارزش 304 میلیون دالر بوده 
است.مهم ترین اقالم وارداتی ایران نیز در این مدت به 
ترتیب شــامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل 
سواری با 541 میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش 436 
میلیون دالر، برنج به ارزش 375 میلیون دالر، لوبیای 
سویا به ارزش 373 میلیون دالر و گوشی تلفن همراه 

به ارزش 192 میلیون دالر بوده است.

گمرک گزارش داد

واردات 192 میلیون دالر گوشی تلفن همراه در 3 ماه

بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی 
نشان می دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی 
و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز 
دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، بیش از دو ماه پیش 
دولت اعالم کرد که ارز چهار هزار و 200 تومانی به تمام 
واردکنندگان کاال تعلق می گیرد اما این رویکرد از همان 
ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که 
معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کاالهای 

لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.
اگرچه با ممنوع شدن واردات کاالهای غیرضروری، 
پرداخــت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کاالها 
متوقف شــد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد 
واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کاال 
کرده اند، این کاالها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد 

به بازار عرضه می کنند.
این موضوع نیز مورد انتقاد شــدید کارشناســان 
قرار گرفته و باعث شــد ســرانجام رئیس جمهوری از 
مسئوالن مربوطه بخواهد لیست شرکت ها و کاالهای 
دریافت کننده ارز دولتی را به صورت عمومی منتشــر 

کنند. 
در این میان بانک مرکزی لیســت شــرکت های 
واردکننــده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را 
منتشر کرد که نشان می دهد در چند ماه اخیر مجموعا 

انتشار لیست جدید بانک مرکزی نشان داد

یارانه 600 میلیارد تومانی دولت به واردکنندگان خودرو

121 میلیــون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شــرکت 
واردکننده خودرو قرار گرفته است.

در این شــرایط محاســبه تفاوت نــرخ ارز دولتی 
)یــورو حدودا پنــج هزار تومانی( با نــرخ آزاد این ارز 
)حدود 10 هزار تومان( نشــان می دهد که با توجه به 
پرداخــت 121 میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان 
خــودرو، در حقیقت یارانه حدودا 600 میلیارد تومانی 

به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.

اما این تمام ماجرا نیست؛ نکته دردناک تر این است 
که کارشناســان هشدار می دهند با توجه به سوابق بد 
واردکننــدگان خــودرو، این شــرکت ها احتمال دارد 
خودروهای وارد شــده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز 
آزاد به مصرف کنندگان بفروشــند، در آن صورت باید 
گفت که متاسفانه 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی 
دولت، از جیب مردم به جیب سرمایه داران رفته است.

بنابراین حال که آب ریخته از دســت رفته و دیگر 

قابل بازگشــت نیست حداقل انتظار از وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت و دیگر ســازمان های نظارتی به ویژه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این 
است که با نظارت شدید بر شرکت های استفاده کننده 
از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران فروشــی این 
شرکت ها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی 

به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.
دولت با سیاست غلط ارزی ۲۵۰ هزارتومان

 از جیب هر ایرانی برداشت
در همین راستا، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم 
کرد با سیاست ارزی نادرست دولت، از جیب هر ایرانی 

250 هزار تومان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام سلطانی در توئیتی 
با عنوان »رانت نه« نوشت: »حاصل انتشار لیست دریافت 
کنندگان دالر 4200 تومانی این بود که همه مطمئن 
شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف کننده نهایی نرفته 
است. مسئولین حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار 
کنند. حداقل 20 هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده 
شــده، یعنی از جیب هر ایرانی 250 هزار تومان پول 

برداشت شده است.« 
گفتنی است روز گذشته هم در همین صفحه از قول 
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتیم: 
چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته 
به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند. 

* نایب رئیس اول اتحادیه امالک اســتان تهران مدعی شد افزایش قیمت 
مسکن متوقف شده و دیگر رشد صعودی نرخ را در این بازار شاهد نخواهیم 
بود.حسام عقبایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در 
اسفند ماه سال گذشته شهرهای بزرگی مانند تهران شاهد رشد30 درصدی 
قیمت بوده اند، گفت: این روند رشد قیمتی بعد از تعطیالت ادامه نداشت و 
ما در نیمه دوم اردیبهشت شاهد رشد قیمت در بازار اجاره بودیم.وی ادامه 
داد: خوشبختانه بازار مسکن کشش رشد این حجم از افزایش قیمت را بعد 
از دو ماه نداشت، بنابراین تنها شاهد افزایش حباب گونه قیمت ها هستیم.

* شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه ۱۴۳واحد 
رشد کرد.به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه 
بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 8۳۳میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۴هزار و ۲۹۹میلیارد ریال در ۹۹هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله ۶۰۵میلیون ورقه به ارزش ۴۳۹میلیارد تومان در 7۶هزار 
نوبت، آیفکس ۲.۵ واحد رشــد کرد و در ارتفاع ۱۲۵۲واحد قرار 

گرفت.
* مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب گفت: با 
اجرای این طرح که با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا انجام می شود 
4.2 میلیون تن افزایش تولید در محصوالت کشاورزی در مناطق غرب و 
شمال غرب کشور ایجاد می شود. به گزارش تسنیم، رحیم سجادی دریک 
نشست خبری اظهار کرد: 227 هزار هکتار از ایالم تا اردبیل و در برخی 
از اســتانهای خراسان شمالی و رضوی و گلستان اجرای شبکه های طرح 
آبیاری و زهکشــی انجام می شود.وی افزود: در این راستا برای اجرای این 
سطح اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی با عنایت 

رهبر معظم انقالب اختصاص یافته است.
* معاون حمل ونقل سازمان راهداری، گفت:  فروش الستیک با نرخ 
دولتی به رانندگان ازامروز آغاز می شود.امانی افزود: از امروز)پنج 
شنبه( اطالعات الستیک های مورد نیاز از نظر تعداد، سایز و قیمت 
در اختیار ســازمان راهداری قرار می گیرد تا بر اساس آن توزیع 
کنندگان صرفاً با معرفی نامه های صادره توسط سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای برای رانندگان اجازه دارند به مدت یک هفته 
نسبت به فروش الستیک با قیمت مصوب اقدام کنند.وی افزود: 
توزیع کنندگان به هیچ عنوان حق فروش خارج از معرفی نامه های 
صادره نداشته و در صورت مشاهده مصداق تخلف عرضه خارج از 

شبکه مجاز، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

ایسنا: فقط اسامی یک سوم دریافت کنندگان ارز دولتی اعالم شده است
یک خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد تاکنون 
مجموع اقالمی بانک مرکزی به عنوان ارائه ارز 
دولتی به واردکنندگان منتشر کرده، به یک سوم 

ارز پرداختی هم نرسیده است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از دو ماه است که 
دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و برای تمامی 
ارزهایــی که قبال در مرکز مبادالت ارزی مورد مبادله 

قرار می گرفت قیمت های جدیدی اعالم کرد.
در حالــی در جریــان سیاســت جدیــد، تمامی 
واردکنندگان مشمول دریافت ارز دولتی و دالری که 
چهار هزار و 200 تومان و یورویی که تا مرز پنج هزار 
تومان قیمت خورد، شدند که در سویی دیگر بازار آزاد 
بــه فعالیت خود ادامه داد و قیمت دالر در این بازار تا 
9 هزار تومان و یورو تا 10 هزار تومان هم رشــد کرد. 
این اختالف نرخ از عواملی بود تا زمینه ایجاد رانت  برای 

واردکنندگان را فراهم آورد.
به دنبال این حواشی رئیس جمهوری دستور اعالم 
اســامی واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند را صادر 
کرد. بانک مرکزی نیز در هفته جاری لیستی را منتشر 
کرد که حاوی حدود هزار و 500 قلم کاالی وارد شده 
بود ولی در آنجای خالی واردکنندگانی از جمله خودرو 
که چندی پیش حاشیه ساز شده بودند به چشم خورد. 
در عین حال که مجموع ارزی که در این لیست پرداخت 

شده بود به حدود 2/5 میلیارد یورو می رسید. 
در حالــی که در همین زمان اطالعات دریافتی از 

بانک مرکزی نشان داد که در دوره مورد نظر یعنی از 
21 فروردین تا هفتــه اول تیرماه حدود 21 میلیارد 
دالر ثبت سفارش انجام شده که 12 میلیارد دالر آن 
پرداخت شده بود. در این حالت خبری از نزدیک به 9 
میلیارد دالر ارز رسمی که در این مدت پرداخت شد، 

نبود و جای سؤال باقی گذاشت.
بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتشار کامل اسامی 
اعــالم کرد لیســتی که از وزارت صنعــت و معدن و 
تجارت دریافت کرده را رســانه ای کرده است، اما این 
وزارتخانه هم پاســخ داد که لیســت واردکنندگان را 
کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده و کامال با اعالم 
آن موافق اســت. بعد از این کشمکش بین دو دستگاه 
سرانجام بانک مرکزی دست به انتشار لیستی دیگر زد 
که فقط اســامی شرکت های وارد کننده خودرو در آن 
دیده شد و در مجموع حدود 121 میلیون یورو ارز در 

مدت مورد بررسی دریافت کرده بودند.
با احتســاب انتشار لیست دوم تاکنون در مجموع 
رقمی نزدیک به سه میلیارد دالر از واردات انجام شده 
با ارز رسمی شفاف سازی شده و از مجموع 12 میلیارد 
دالری که بانک مرکزی اعالم کرده در فاصله فروردین 
تا اوایل تیرماه پرداخت کرده همچنان حدود 9 میلیارد 
دیگر در ابهام قرار دارد و این در حالی اســت که بانک 
مرکــزی پیش تر توضیح داده بود که این لیســت در 
برگیرنده تمامی کاالهای تامین ارز شده توسط بانک 
مرکزی نیســت و عالوه بر آن مقادیر قابل توجهی ارز 

به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز 
خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده شده است. 
البته بانک مرکزی هیچ آماری از ارزهای پرداختی 
به این گروه ها به طور تفکیک شده نیز اعالم نکرده است 
و اگر قرار باشد دستور رئیس جمهوری کامال اجرا شود 
این انتظار وجود دارد که تمامی ارز پرداختی تفکیک 

و شفاف سازی شود.
فهرست کامل ارزبگیران علی رغم قول وزیر 

صنعت منتشر نشد
در همین راستا، سیدناصر موسوی الرگانی، نماینده 
مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، با اشــاره به جلســه مجلس با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و وزیر صنعت، صحبت مسئوالن و حتی 
نمایندگان مجلس درمورد دردها و معضالت ایجاد شده 

بود و راهکاری در آن وجود نداشت.
وی افزود: پیشــنهاد واضحی در رابطه با مبارزه یا 
مقابله با نوســانات و التهابات ارزی و سکه ازسوی این 

دو مسئول ارائه نشد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
یکی از مباحث و نقاط ضعف سیاست های کنونی عدم 
انتشار کامل فهرست دریافت کنندگان ارز بود، گفت: 
از دو هفته پیش در این مورد اظهارنظرهای متعددی 
صورت گرفت، تا مشخص شود چه کسانی ارز گرفتند 
و چه کاالهایی وارد کردند. نکته دیگر ورود کاالهایی 

است که مشابه تولید داخل دارند.

موسوی الرگانی ادامه داد: به وزیر صنعت گفته شد 
که چرا فهرست کامل و شفاف دریافت کنندگان ارز و 
کاالهای وارداتی آنها مشخص نشده و قول انتشار آنها 
را دادند، اما تاکنون فهرستی منتشر نشده است و فقط 

نام تعدادی از شرکت ها رسانه ای شد.
وی با اشاره به اینکه در اظهارات مسئوالن دو آمار 
تخصیص ارز 18 و 30 میلیارد دالر وجود داشت، اضافه 
کرد: مشــخص نشد که به هر حال تاکنون چه میزان 
تامیــن ارز صورت گرفته و در این التهابات ارزش پول 
ملی 30 درصد کاهش یافته است، باید دولت راهکاری 

برای کنترل قیمت ها در بازار داشته باشند.
 بازار ثانویه ارز آغاز به کارکرد

ولی ا... ســیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
جلســه هیئت دولت اظهار داشت: بازار ثانویه ارز کار 
خــود را آغاز کــرده و از محل 20 درصــد صادرات 
کاالهای بخش خصوصی فعال می شــود. در این بازار 

واردکننده با صادرکننده تفاهم می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: ارز به صورت 
فیزیکی ارائه نمی شود، بلکه از حساب صادرکننده به 

حساب وارد کننده انتقال می یابد.
رئیــس کل بانک مرکــزی درخصــوص فعالیت 
صرافی ها، اضافه کرد: درباره خرید و فروش اسکناس 
در صرافی ها در مرحله بعدی تصمیم گیری می شود. 

به گفته ســیف، فعــال برنامه ای برای حذف ارز 
مسافرتی نداریم.

ظاهراً مســعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی 
روحانی، مانند شکست های گذشته و استعفاهای 
گذشته بار دیگر استعفا کرده و قصد دارد از نظرها 

پنهان شود.
در روزهای اخیر و همزمان با بی ثباتی قیمت ارز و طال 
مطالبی درباره استعفای مشاور اقتصادی رئیس جمهور در 

فضای مجازی منتشر شده است.
در همیــن زمینه خبرگزاری تســنیم گزارش داد، 
مســعود نیلی یکی از متنفذترین چهره های اقتصادی 
در تمــام دولتهای بعد از جنــگ با مدیریت جناح های 
کارگــزاران و اصالحات بوده اســت. این فارغ التحصیل 
مهندســی ســازه از دانشگاه صنعتی شــریف و دارنده 
مدرک کارشناسی ارشد طراحی سیستم های اقتصادی 
از دانشگاه صنعتی اصفهان که به استادی اقتصاد دانشگاه 
شریف هم رسید و دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر 
انگلستان دارد، سایه ای سنگین بر تصمیمات اقتصادی 
دولت روحانی دارد و نشان داده که همچنان حرف اول 
را در ساختار تصمیم سازی دولت می زند. از طرفی به نظر 
می رسد مسعود نیلی مرد استعفاهای مکرر هم هست و 
معموالً بعد از هر سقوط اقتصادی استعفا کرده و از نظرها 

پنهان می شود.برای مردم ایران دوران »تعدیل اقتصادی« 
که از سال 1369 آغاز شد رویدادی آشنا است و نسلی که 
آن شرایط را درک کرده نمی تواند آن وضعیت را فراموش 
کند، اگرچه شاهد تکرار آن در سالهای بعد نیز بوده است. 
مسعود نیلی در 3 سال اول دولت اول هاشمی رفسنجانی 
معاون ســازمان برنامه و بودجه و طراح اولین برنامه  5 
ساله بود، در حالی که جایگاه محکمی در دولت هاشمی 
داشت، یکباره استعفا کرد و برای ادامه تحصیل به انگلیس 
رفت. سقوط اقتصادی که از سال 1372 شروع شد و به 
ورشکستگی و نکول دولت سازندگی انجامید، باعث شد 
طراحان الیه دوم آن از نظرها پنهان و پراکنده شوند. اما 
این فرارها، )برای مثال استعفای روغنی زنجانی- رئیس 
وقت ســازمان برنامه و بودجه- یا ولی اهلل ســیف بعد از 
اختالس 123 میلیارد تومانــی در بانک صادرات و نیز 
مســعود نیلی در پی شکست برنامه تعدیل ساختاری( 
طولی نکشــید و با بازگشت همراه بود؛ اولی به ریاست 
بانک مرکزی رسید و دیگری به مغز متفکر و برنامه ریز 

در دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی تبدیل شد.
با این همه مسعود نیلی فقط یک شخص نیست، وی 
برجســته ترین عضو تفکری است که در 3 دهه گذشته 

عرصه اقتصــادی ایران را محــل تاخت وتاز مدیریت و 
برنامه ریزی خود قرار داده است.

نیلی و همفکرانش نخستین طراحان ظهور بانکهای 
خصوصــی در اقتصاد ایران بودند که در ســالهای اخیر 
بسیاری از آنها به مشکل خورده و اقتصاد را به  اغتشاش 
کشیده اند. مدلی از بانکداری با بانکهای خصوصی در ایران 
ظهــور کرد که مزایای بانکداری غربی را ندارد، اما همه 
معایب آن را دارد. این بانکها که با هدف کارآمدی وارد 
بازار پول شدند، به بانکهایی خانوادگی تبدیل شده اند که 
به راحتی 70 درصد وامهایشــان را- که معموالً با فساد 
پرداخت می شود- معوق کرده اند. بررسی های دقیق مالی 
نشان می دهد بسیاری از این وامها معوق نیست و در واقع 

سوخت شده است.
مســعود نیلی در راســتای ادامه سیاســت تعدیل 
اقتصادی مسئول خصوصی سازی شرکتهای دولتی هم 
شد و میراث غم بار خصوصی سازی در کارنامه مدیریتی 
وی برجسته اســت.قیمت گذاری های عجیب و غریب، 
محو شــدن صنایع دولتی که متهم به ناکارآمدی بودند 
و ناکارآمــد کردن صنایع با هــدف توجیه چوب حراج 
زدن به آنها را باید دستاورد دیگر مسعود نیلی در پروژه 

خصوصی سازی دانست.
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم باعث بازگشت 
مســعود نیلی و تیم اقتصــادی همفکر وی به مدیریت 
کالن کشور شد. انتشار بسته های مبهم خروج از رکود 
بدون تورم که هرگز در روی زمین چیزی را رقم نزد تنها 
خروجی مرد همه کاره دولت حسن روحانی بوده است، 
سیاست هایی که در رسانه ها با افعال بدون فاعل شناخته 

شده و پر از افعال مجهول است.
ظاهراً مســعود نیلی مانند شکســت های گذشته و 
استعفاهای گذشــته بار دیگر استعفا کرده و قصد دارد 
از نظرها پنهان شــود. شاید مدتی از وی خبری شنیده 
نشــود و برخی وی را فراموش کنند و یا فراموش کنند 
چه نقشی در دولت حسن روحانی و رقم خوردن وضعیت 
کنونی داشته اســت، اما تجربه نشان می دهد که چند 
ســال بعد بار دیگر در انظار ظاهر شــده و با نقد زمین 
و زمان مدعی خواهد شد که برنامه هایی جادویی برای 
اصالح وضعیت اقتصادی کشــور دارد. آیا وی در آینده 
بار دیگــر در رأس اقتصاد ایران قــرار خواهد گرفت تا 
 برنامه هایی که 30 سال بدون حداقلی از عایدی اجرا کرده

 تکرار کند؟

با تکرار سناریوی استعفا رخ می دهد

فرار دوباره طراحان سیاست های تعدیل اقتصادی از پاسخگویی به مردم

روند بی رویه مصرف بنزین در کشور به عاملی 
برای کم تاثیری افتتاح پروژه های پاالیشــگاهی 

تامین سوخت تبدیل شده است.
چندی پیش پس از افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس ،علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی ایــران اعالم کرد: 
ظرفیت تولید بنزین کشور تا پایان پاییز امسال به 100 
میلیون لیتر در روز می رســد، پس قاعدتاً نه تنها نباید 
نسبت به تأمین بنزین نگران باشیم، بلکه ایران می تواند 
به زودی و در ماههای آتی، برای صادرات بنزین اقدام کند.

اما این همه ماجرا نیســت زیرا بررسی روند مصرف 
بنزین در کشور نشان می دهد که در این بخش ضعف های 

بسیاری داریم.
در سال گذشته شاهد رشــد مصرف بنزین از 4/9 

درصــد تا 12/1 درصد به صورت ماهانه بودیم همچنین 
طبق اعالم وزارت نفت در پایان ســال، متوسط مصرف 

بنزین در سال 96 رشدی 8درصدی داشت.
روند رشــد مصرف بنزین در سال جاری نیز ادامه 
یافته به طوری که در فروردین ماه امســال شاهد رشد 
10.8درصدی، در اردیبهشت ماه شاهد رشد 8/2درصدی 
و در خردادماه شــاهد رشــد 11/2درصدی در مصرف 

بنزین هستیم.
 بــه گزارش تســنیم ،مصــرف بنزیــن به صورت 
افسارگســیخته در حال رشــد اســت و از متوسط 80 
میلیون لیتری در هر روز در سال 96 به 85 میلیون لیتر 
در پایان خردادماه 97 رسیده است. در صورتی که روند 
رشد مصرف بنزین به همین صورت ادامه یابد؛ در پایان 
سال 97، میزان مصرف، بار دیگر به میزان تولید رسیده 

و در میانه سال 98 و یا ابتدای سال 99، بار دیگر همچون 
قبل از بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تراز 
تولید و مصرف بنزین منفی شــده و خودکفایی بنزین 
که در پی ســالها تالش متخصصان کشورمان به دست 
آمده، تحت الشعاع قرار می گیرد، به عبارتی پاشنه آشیل 
خودکفایی بنزین که با زحمت و رنج بسیار حاصل شده، 

رشد افسارگسیخته مصرف بنزین است.
»خودکفایی بنزین باید در خودروسازی ها پیگیری 
شود« این عبارتی بود که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان 
در روز افتتاح رسمی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
بر زبان آورد. زنگنه معتقد است »نمی توانیم سالی یک فاز 
برای افزایش مصرف بنزین در کشور در مدار قرار دهیم 
و بایــد پس از این خودکفایی بنزین، این خودکفایی در 

کارخانه های خودروسازی پیگیری شود«.

ایــن گفته وزیر نفت به مصــرف باالی خودروهای 
تولید داخل اشــاره دارد که یکی از مسائلی است که به 
رشد بی رویه مصرف بنزین در کشور دامن می زند. سالها 
ثابــت ماندن قیمت بنزین و یارانه پنهان دولتی در این 
بخش که بیشتر به قشر مرفه جامعه تعلق می گیرد نیز 
به افزایش مصرف بنزین با رشد مصارف غیرضروری آن 

دامن زده است.
ازاین رو، دولت باید با اتخــاذ راهکارهای مدیریتی 
و قیمت گذاری مناســب از یک ســو و توجه به اصالح 
ساختارهای تولید خودرو در کشور از سوی دیگر و مردم 
با توجه به ضرورت استفاده درست از بنزین و خودداری 
از ترددهای بی مورد و تک سرنشینی در سطح شهر، روند 
مصرف بنزین را سامان دهند تا خودکفایی کسب شده در 

تأمین بنزین، پابرجا بماند.

مصرف بی رویه »بنزین« پاشنه آشیل خودکفایی در تامین سوخت

وزیر نیرو با اعالم اینکه دولت به وزارت نیرو اجازه داده ساعت کار 
ادارات را در استان های مختلف بر حسب نیاز تغییر دهد، تأکید کرد: 
نسبت به قطع برق تمامی دستگاه هایی که از این دستور تبعیت نکنند 

اقدام می شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان با اشــاره به 
خاموشی های اخیر در کشور اظهار کرد: بهار بسیار خوبی از حیث بارش ها پشت 
سر گذاشته شد که امیدوارم ادامه تابستان همانند ابتدای آن نباشد، چرا که دو 

روز قبل 56 هزار و 672 مگاوات برق مصرف شد که اوج بار بود.
وی با بیان اینکه اگر صرفه جویی ناشی از تغییر ساعات کار ادارات در تعدادی 
از استان ها صورت نمی گرفت، دچار خاموشی بیشتری می شدیم، افزود: با تغییر 
ســاعت کار برخی ادارات هزار و 500 مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق 
صرفه جویی شد که در واقع 11 تیرماه سال 97 در مقایسه با سال گذشته اوج 

بار مصرفی کشور بود.
وزیــر نیرو با بیان اینکه از حــدود 57 هزار مگاوات اوج بار حدود 21 هزار 
مگاوات مصرف دستگاه های سرمایشی است، یادآور شد: از این مقدار حدود 4 
هزار و 500 مگاوات سهم سازمان های دولتی است که دولت با دو تصویب نامه 
به وزارت نیرو اجازه داد تا با همکاری نزدیک با استانداری ها ساعت کار ادارات 

را در استان های مختلف و در تمام کشور بر حسب نیاز تغییر دهد.
اردکانیان با بیان اینکه پس از پایان ساعت کار تیم های شرکت های توزیع 
برق موظف شدند که پیمایش الزم را انجام دهند، تصریح کرد: در صورت عدم 
توجه نســبت به قطع برق تمامی دستگاه هایی که از این دستور تبعیت نکنند 
اقدام می شــود.گفتنی اســت با افزایش گرمای هوا و مصرف برق در شهرهای 
مختلف کشور، معاون هماهنگی توزیع توانیر هم با تاکید بر اینکه هیچ برنامه 
دراز مدتی برای قطعی برق در کشور نداریم، گفت: هرگونه قطعی برق از طریق 

شرکت های توزیع به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
محمودرضا حقی فام درباره قطعی های احتمالی برق در روزهای آتی اظهار 
داشت: قرار شد شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با توجه به درجه حرارت مناطق 
مختلف و وضعیت مصرف برق کشور، مصرف کل را برای روز بعد پیش بینی کند.

وی ادامه داد: این پیش بینی بر اساس مناطق کشور انجام می شود و اگر شبکه 
برق ایران احســاس کرد که تولید و محدودیت های انتقال و توزیع  و امثالهم 
برای آن مناطق پاسخگو نیست، محدودیت ها به شرکت برق های منطقه ای اعالم 
کرده و مشخص شود، هر کدام از مناطق چقدر در این محدودیت سهم دارند.

این مقام مســئول تصریح کرد: این محدودیت ها بین شــرکت های توزیع 
تقسیم و آنها نیز بین مناطق داخل شهرها تقسیم می کنند و بر این اساس هر 

محدودیتی حتما از قبل اطالع رسانی الزم به مردم خواهد شد.
حقی فام با اشاره به اینکه به مناطق کشور جدول احتمالی داده شده است، 
عنوان کرد: اگر مردم در آن مناطق توانستند مدیریت مصرف انجام دهند، آن 

محدودیت لغو و ممکن است در آن منطقه هیچ خاموشی نداشته باشیم.

راشــاتودی اعالم کرد: بانک های دولتی چین دالرهای مردم را 
جمع آوری می کنند تا ارزش یوان در برابر دالر تقویت شود.

به گزارش راشــاتودی، معاون و مدیر بخش قانون گذاری ارزهای خارجی 
بانک مرکزی چین اعالم کرد: چین مطمئن است که می تواند یوآن را تثبیت 

کرده و ارزش آن را در سطحی منطقی نگه دارد. 
گزارش حاکی از آن است که بانک های دولتی چین از طرف بانک مرکزی 
این کشور در حال خرید دالر از مردم و مبادله آنها با یوان در بازارهای جهانی 
هستند. به طور کلی وقتی بانک های مرکزی بخواهند ارزش پول ملی را تقویت 

کنند اقدام به خرید دالر می کنند. 
بانک های مرکزی از طریق حفظ قدرت خرید ارزهای داخلی شــهروندان، 
کشــورهای خود را از افزایش قیمت مصرف کننده کاالها و ریسک تورمی دور 
می کنــد. دولت ها همچنین می توانند از طریق فروش ارز خود در بازارهای ارز 
جهانی آن را تضعیف کنند که این مسئله در کنار آسیب رساندن به مصرف کننده 
داخلی به تقویت اقتصاد کشــورهای صادرات محور نظیر چین منجر می شود. 
این اقدام به کاهش هزینه صادرات کاال و قیمت صادراتی کاالهای تولید داخل 

و افزایش رقابت پذیری آنها در بازار جهانی منجر می شود. 
به گفته یک منبع آگاه در یک بانک چینی در شــانگهای به نظر می رسد 
بانک های دولتی در حال خرید دالر برای جلوگیری از سقوط زیاد ارزش یوان 
هســتند. در معامالت اولیه روز سه شنبه ارزش یوان در برابر دالر به کمترین 
میزان در حدود یک سال گذشته رسید. این کاهش ارزش به دلیل نزدیک شدن 
به تاریخ ششم جوالی است که آمریکا اعالم کرده قصد دارد برای واردات 34 
میلیارد دالر کاال از چین تعرفه اعمال کند. پکن هم تاکید کرده است که این 
اقدام واشــنگتن را از طریق اعمال تعرفه گمرکی بر کاالهای آمریکایی تالفی 
خواهد کرد. چین در حال کاهش تدریجی ذخایر دالر خود و ترویج استفاده از 
یوان است. این کشور اخیرا مبادله آتی نفت را به یوان که اقدامی برای به چالش 
کشــیدن سلطه دالر بر بازار نفت محسوب می شود آغاز کرده است. روسیه و 
چین همچنین در حال برنامه ریزی برای آغاز مبادالت تجاری به روبل و یوان 
هستند تا دالر و دیگر ارزهای بین المللی را از مبادالت تجاری خود حذف کنند. 

عملیات احداث بند خاکی بر روی رودخانه کارون که توســط 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه پاسداران به پایان رسید که 
بهبود کیفیت و کمیت آب آبادان و خرمشهر را در پی خواهد داشت.

 به گزارش روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، به منظور 
کنترل جریانات جزر و مدی و جلوگیری از نفوذ آب شــور خلیج فارس به 
رودخانــه کارون، اجرای بند خاکی  روی رودخانــه کارون و در دهانه رود 
بهمنشیر به همت  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام شد که بهبود 

کیفیت و کمیت آب آبادان و خرمشهر را در پی خواهد داشت.
 با انجام این طرح که شامل احداث سد و سرریز و قفل کشتیرانی بر روی 
رودخانه کارون در پایین دســت ورودی کانال مارد است و توسط موسسه 
عمران صنعت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرا شده است، کمبود 
آب شــرب آبادان و خرمشهر از طریق ایســتگاه پمپاژ و کانال مارد آبادان 
بهبود می یابد.همچنین این بند به طول 123 متر و عمق 11 متر، ظرفیت 
مناســبی برای ارتقای کیفیت آب مورد نیاز محصوالت کشاورزی منطقه 
 ایجاد می کند و موجب  اشتغال زایی و توسعه صیادی و بهبود اقتصاد شیالتی 
خواهد شد.برای اجرای این بند، 42 هزار متر مکعب مصالح سنگی و 6055 
متر مکعب مصالح خاکی مورد نیاز بود که مصالح سنگی این پروژه از فاصله 

300 کیلومتری پروژه تأمین شد.
طبــق قرارداد، زمان اجرای این پروژه پنج ماهه بود که بنا بر اضطرار و 
شرایط ناگوار آب منطقه، این پروژه به صورت شبانه روزی و در کمتر از دو 
ماه انجام شد.گفتنی است این روزها مردم مناطق جنوبی کشور با مشکل 
تأمین آب آشــامیدنی مواجه هستند و ساکنان دو شهر آبادان و خرمشهر 
در این بین وضعیت بدتری دارند. با این حال مســئوالن قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء توانســته اند با همت مضاعف و تالش جهادی، مشکل مردم را 
رفع کنند. این نحوه کار نشان می دهد اگر دولت به عنوان مسئول اجرایی 
کشور که عمده امکانات را در اختیار دارد، مدیران جهادی و پرکار و متعهد 

را بکار بگیرد، بسیاری از مشکالت در زمانی کوتاه حل خواهد شد.

یک فعال کارگری واردات بی رویه را موجب بیکار شدن جوانان و 
فلج شدن تولید داخل دانست و گفت: در شرایط حاضر به مدیریت 

صحیح بازار نیاز داریم.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر توان تولید محصولی را 
در داخل کشــور داریم نباید گمرکات اجازه ورود آن را بدهند. کاالی داخلی 
خودمــان را گرانتر خریداری کنیم بهتر از وارد کردن اجناس خارجی بنجول 

و بی کیفیت است.
به اعتقاد وی واردات کاالهایی که مشــابه آنها در داخل تولید می شــود، 
موجب بیکاری نیروهای کار می شــود و فرصتی را برای سوءاستفاده دالالن و 
احتکارگران به وجود می آورد که به اسم واردکننده مجوز گرفته و از راه های 
قانونی کاالی خارجی وارد می کنند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
تاکید کرد: متاسفانه عده ای در این آشفته بازار موج سواری می کنند و در داخل 
به خارج نشینان که عرصه را بر اقتصاد و مردم تنگ کرده اند کمک می کنند؛ 
عده ای سودجو و دالل هم در داخل کشور کاالهای مصرفی را انبار کرده اند تا 
فردا به بهانه نرخ ارز، گرانفروشی کنند و این جو روانی مردم را آزار می دهد و 

بسیاری از کارگاه های کوچک تولیدی را به تعطیلی می کشاند.
بیات خاطرنشان کرد: اگر بازار از کاال اشباع شود و روال عادی توزیع را از 
سر بگیرد مردم برای خرید کاالی مورد نیاز هجوم نمی آورند و بازار از تعادل 
خارج نمی شود.این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه اکنون وقت اقدام و 
عمل است، گفت: ما به مدیریت صحیح بازار نیاز داریم و کسانی که از مدیریت 

بازار عاجزند باید تکلیف خود را با مردم و دولت روشن کنند.
بیات با بیان اینکه حداقل بگیران برای امرار معاش تالش می کنند، گفت: 
امــروز اگر کارگــری بتواند وام کم بهره بگیرد اولین کاری که با آن وام انجام 
می دهد پیدا کردن یک اتاق 30 متری برای زندگی است.وی درباره پیشنهاد 
طرح دوباره دســتمزد در شــورای عالی کار نیز گفت: به فرض که 10 درصد 
دیگر به حقوق کارگران اضافه شود آیا جوابگوی معیشت خانوارهای کارگری 
است؟ افزایش 20 درصدی دستمزدها در شرایطی که 80 درصد به سبد هزینه 
خانوارهای کارگری افزوده شده راهگشا نیست.گفتنی است، شورای عالی کار 
28 اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران را 19/5درصد تصویب 
کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران برای امسال 181 هزار و 336 تومان 
بیشتر شد اما بخشنامه دستمزد سال 97 در شرایطی به کارگاه ها و کارخانه ها 
ابالغ شد که بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و 
این امر موجب شــد تا کارگران این افزایش را با وجود آنکه بیش از نرخ تورم 

تعیین شده بود احساس نکنند.

وزیر نیرو:

برق دستگاه های دولتی پرمصرف 
قطع می شود

راشاتودی:

چین حذف دالر از معامالت بانکی 
را آغاز کرد

قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( سپاه:

کمبود آب شرب آبادان و خرمشهر 
جبران می شود

یک فعال کارگری:

واردات بی رویه
 موجب بیکاری جوانان شده است

نبود قانون مدون برای تعیین تکلیــف خودروهای قاچاق و 
غیرمجاز ورودی به کشــور باعث شــد تا وضعیت ۶7 دستگاه 
خودروگرانقیمت خارجی از چند سال قبل در انبار تملیکی کاالهای 

قاچاق و گمرک مازندران مشخص نباشد. 
بــه گزارش ایرنا، یک منبع مطلع گفت : مجموع قیمت این خودروها 
که شامل مرسدس بنز و تویوتا است با نرخ ارز آزاد فعلی به بیش از 250 

تا 300 میلیارد ریال می رسد.
براساس این گزارش هفت دستگاه از این خودروهای بالتکلیف موجود 
از خودروهای قاچاقی هستند که سه دستگاه آن در بهار سال 97 توقیف 
شده است.دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مازندران گفت که حدود 
67 دستگاه خودروی خارجی در انبار گمرک و انبارتملیکی کاالهای قاچاق 

استان از چندین سال قبل تاکنون درتوقیف قرار دارد.
علی پیرفلک افزود : هفت دســتگاه از این خودروها به صورت قاچاق 
وارد شــد که با ورود به موقع بازرسان مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی 

انتظامی استان توقیف شد.
وی اضافه کرد : سه دستگاه خودروی خارجی قاچاق که مجموع قیمت 
آنها به حدود 30 میلیارد ریال برآورد می شــود در بهار سال جاری توقیف 
شد.وی خاطرنشان کرد : حدود 60 دستگاه خودروی خارجی غیرمجاز از 
دولت گذشــته از سوی گمرک توقیف شد و همچنان در یکی از گمرکات 
مازندران بالتکلیف است.دبیرکمیسیون قاچاق کاال و ارز مازندران میانگین 
قیمت هر یک از این خودروها را حدود سه تا چهار میلیارد ریال اعالم کرد 
و مشکالت فنی، ایمنی را دلیل اصلی این توقیف و عدم ترخیص بیان کرد.

پیرفلک گفت که در سال جاری 111 میلیارد ریال کاالهای قاچاق در 
این خطه شمال کشور کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
حدود 30 درصد از لحاظ ارزشی کشف کاالهای قاچاق رشد داشته است.

به گفته پیر فلک در این ارتباط 508 نفر دستگیر شدند.

بالتکلیفی 67 دستگاه خودروی 
خارجی گرانقیمت درگمرک مازندران


