
جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه           ۱۵ آبان ۱۳۹۷
۲۷ صفر ۱44۰ - شماره ۲۲۰44 

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/720/000سکه تمام طرح جدید
4/450/000سکه تمام طرح قدیم

2/330/000نیم سکه
1/310/000ربع سکه

680/000گرمی
439/500هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
14/135دالر
16/351یورو
18/539پوند

2/722لیر ترکیه
3/892درهم امارات

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
وزارت جهاد کشــاورزی قیمت پیشنهادی 
خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را ۱۵۸۰ 
به  نمایندگان مجلس  اعالم کرده که  تومان 

پایین بودن این قیمت اعتراض کردند. 
عباس پاپــی زاده در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس، با بیــان اینکه قیمت پیشــنهادی خرید 
تضمینی گندم برای ســال 98 که از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم شــده 1580 تومان است، 
افزود: این قیمت در مقایســه با تورم بسیار پایین 
است و اعضای کمیسیون به این نرخ اعتراض کردند. 
در حالی که پیش بینی می شود تورم کشور تا سال 
آینده به 40 درصد برسد، قیمت پیشنهادی 1580 

تومان پایین است.
وی ادامه داد: براســاس قانون خرید تضمینی 
میــزان افزایش نرخ خریــد تضمینی محصوالت 
کشاورزی باید براساس میزان تورم باشد. دولت در 
سال های گذشته هم قانون خرید تضمینی را نقض 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۱۵۸۰ تومان اعالم شد

کرد و عالوه بر اینکه قیمت محصوالت کشاورزی را 
در زمان خودش اعالم نکرد، بلکه نرخ آن را نیز با 

میزان تورم جامعه محاسبه نکرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت 
باید بداند که ارزش تولید داخل چقدر برای کشور 
با ارزش است، چرا که اگر بخواهیم محصولی مانند 

گنــدم را وارد کنیم بــا ارز نیمایی حدود 2600 
تومان برای کشور تمام می شود. چرا دولت حاضر 
نیست حداقل کیلویی دو هزار تومان برای کشاورز 
بپردازد؟!پاپی زاده تأکید کرد: کشــور 95 درصد 
دانه های روغنی مورد نیاز را وارد می کند، همچنین 
در تأمین نهاده های دامی نظیر ذرت نیز به شدت 
وابســته ایم، اگر حمایت از کشاورز صورت گیرد و 
نرخ های خرید تضمینی به موقع و مناســب اعالم 
شود، یعنی حداقل قانون رعایت شود، بخش زیادی 
از آن در داخل تولید خواهد شــد و نیاز به واردات 
و خروج ارز از کشــور به ویژه در شــرایط تحریم 
نخواهیم داشت.گفتنی است، محمود حجتی؛ از ارائه 
نرخ های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دولت 
خبــر داد و گفت: منتظر تصویب در دولت و اعالم 
از سوی سازمان برنامه و بودجه است. سال زراعی 
گذشته یعنی سال جاری 9/5 میلیون تن گندم از 

کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شد.

مشــاور ســابق وزیر راه و شهرسازی و 
سرپرست گروه مذاکره برای خرید هواپیماهای 
برجامی، گفــت: به دلیل تبعیــت از قانون 
بازنشســتگی، از وزارت راه و شهرســازی 

کناره گیری کرده ام.
اصغر فخریه کاشــان در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر با بیان اینکه در پی اجرای قانون بازنشستگی از 
وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرده است، اظهار 
کرد: دیگر بنا ندارم در حوزه مســائل این وزارتخانه 
و خرید هواپیما مصاحبه ای با رسانه ها داشته باشم.

فخریه کاشــان کــه در دولت هــای بنی صدر و 
ســازندگی معاونت ارزی بانــک مرکزی را عهده دار 
بود، پس از بیش از دو دهه سکوت و کناره گیری از 
مسئولیت ها به دلیل بازنشستگی، بار دیگر در دولت 

حسن روحانی به کار گرفته شد. وی از سوی عباس 
آخوندی در 26 بهمن 92 به سمت مشاور وزیر راه و 

شهرسازی در امور بین الملل منصوب شد.
وی سرپرستی گروه مذاکره کننده با شرکت های 
ایرباس، بوئینگ و  ای تی آر را برعهده داشــت؛ دولت 
روحانی به عنوان یکی از قراردادهای برجامی، قرارداد 
خرید 200 فروند هواپیما با این ســه شرکت را در 
حالی منعقد کرد که پیش پرداخت این خرید کالن 
به مبلغ 330 میلیون دالر از محل صندوق توســعه 
ملی برداشت شد و قرار شد باقی مبلغ خرید به صورت 

فاینانس به امضا تأمین شود.
سر و صدای زیادی خصوصا قبل از ایام انتخابات 
ریاست جمهوری بر سر این هواپیماها بر پاشد و حتی 
یکبار گروهی از مسئوالن دولت و رسانه های حامی 

آنهــا با یکی از این هواپیماها که در ایران فرود آمده 
بــود عکس یادگاری گرفتنــد)!(، اما بعد از آن همه 
هیاهو و بهره برداری تبلیغاتی، آنچه در عمل نصیب 
ایران ایر شــد، 3 فروند ایرباس و 13 فروند  ای تی آر 
بود کــه هزینه همه این هواپیماها به صورت نقد از 

صندوق توسعه ملی پرداخت شده بود.
دولت روحانی پنج ســال کشور را به امید برجام 
معطل کرد، اما با خروج آمریکا از برجام، شرکت های 
اروپایی از فروش هواپیما به ایران صرف نظر کردند ولی 
برخی دولتمردان حاضر به ابراز این واقعیت نبودند.

پس از منتفی شدن خرید هواپیماها، با وجودی 
که دستیار وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود »بعید 
اســت واشنگتن مجوزی صادر کند که بر اساس آن 
شــرکت هایی نظیر ایرباس و ای تــی آر بتوانند ارائه 

خدمــات هوانوردی به ایرالین هــای ایرانی را ادامه 
دهند« و مدیران ارشد کمپانی های ایرباس و بوئینگ 
نیــز بارها بر عدم صدور مجــوز اوفک برای فروش 
هواپیمــا به ایران تأکید کردنــد، با این حال فخریه 
کاشان در همان ایام گفت: »ترجیح ما این است که 
قراردادهای خریــد هواپیماهای ایرباس،  بویینگ و 
ATR در حالت کنونی بمانند و فسخ نشوند تا اینکه 

شرایط مجدداً احیا شود«!
فخریه کاشــان که در اواسط سال 94 از سوی 
آخونــدی به ِســمت قائم مقامی وزیــر راه در امور 
بین الملل منصوب شــد، در اردیبهشــت سال 97 
و در پــی ابالغ مصوبه دولت مبنی بر حذف پســت 
قائم مقامی، استعفا داد اما بالفاصله بار دیگر به عنوان 

مشاور آخوندی در امور بین الملل منصوب شد.

با قانون جدید بازنشستگی

مسئول خرید هواپیماهای برجامی مجبور به کناره گیری شد

معاون راهبری تولید شــرکت نیروی برق 
حرارتی از خودکفایــی ۹۰ درصدی ایران در 
ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی خبر داد 
و گفت: این توانمندی در زمانی حاصل شده که 
کشورهای غربی تالش بر تحریم ایران داشتند.

به گزارش مشــرق، عبدالرســول پیشاهنگ در 
حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 
91 نیروگاه حرارتی در کشور داریم که از این تعداد 
39 نیروگاه با 189 واحد دولتی اســت. 41 نیروگاه 
واگذار شــده به بخش خصوصی با 215 واحد و 11 
نیروگاه احداث شــده توسط بخش خصوصی با 44 

واحد هســتند. با وجود 448 واحد نیروگاهی، سهم 
تولید برق در بخش حرارتی از ظرفیت اسمی نصب 
شده تولید برق کشور 80 درصد و از ظرفیت عملی 

95 درصد است.
وی با بیان اینکه از نظر ظرفیت نصب شده تولید 
برق، ایران رتبه اول در خاورمیانه و رتبه 14 در دنیا 
را دارد، افزود: در حال حاضر خودکفایی 90درصدی 
در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی داریم که این 
توانمندی در زمانی کسب شده که کشورهای غربی 
تالش در تحریم ایران داشــتند و در واقع در صنعت 
نیروگاهی، تحریم ها را به فرصت برای کشور تبدیل 
کرده ایم.این مقام مسئول درباره آمادگی نیروگاه های 

کشور برای بهره برداری در زمان پیک مصرف تابستان 
گفت: در طول ســال 270 روز برای انجام تعمیرات 
فرصت داریم و برای آمادگی تابستان 98، تعمیراتی 
بالغ بر 96 هزار مگاوات برنامه ریزی شــده که باید تا 
پیش از پایان خرداد این میزان انجام شود که از این 

مقدار 22هزار و 500 مگاوات انجام شده است.
پیشاهنگ در زمینه مصرف سوخت نیروگاه های 
کشور اظهارداشت: در ســال 92 بالغ بر 55 درصد 
سوخت تحویلی به نیروگاه های کشور گاز طبیعی بود 
که این رقم در شــش ماهه نخست امسال به 95/5 
درصد رسیده است. در شش ماه ابتدایی سال جاری 
2/18 درصد از سوخت مصرفی در نیروگاه ها گازوئیل 

و 2/33 درصد مازت بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه با تبدیل نیروگاه های 
سیکل ساده به سیکل ترکیبی شاهد افزایش یک تا 
دو درصدی راندمان نیروگاه های کشور خواهیم بود، 
گفت: در حال حاضر در مجموع نیروگاه هایی که در 
مدار بهره برداری هستند، نیروگاه هایی داریم که تنها 
یک ماه از عمر آنها می گذرد. همچنین نیروگاه هایی 
با ســن کارکرد 58 ســال در مدار هستند. از نظر 
راندمانی نیز نیروگاه هایی داریم که راندمان آنها 20 
درصد است و نیروگاهی در کشور اخیرا به بهره برداری 
رســیده که راندمان آن در حالت سیکل ترکیبی به 

60 درصد می رسد.

با وجود تحریم ها حاصل شد

خودکفایی 90 درصدی ایران
 در ساخت قطعات نیروگاهی

 

تیم مدیریتی مســکن مهــر وزارت راه و 
شهرسازی از نداشتن دید کامل وزیر جدید راه 
و شهرسازی نسبت به طرح مسکن مهر استفاده 
کــرده و قصد دارند، وزیــر را متقاعد کرده تا 
مسئولیت این طرح را به استانداران واگذار کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، باالخره تیم مدیریتی 
مســکن مهر وزارت راه و شهرسازی که بعد از 5 سال 
نتوانسته بود 1 میلیون واحد نیمه کاره مسکن مهر با 
پیشرفت فیزیکی 70 درصد در ابتدای دولت یازدهم 
را به اتمام رســانده و تحویل مردم بدهد، با ورود وزیر 
جدید کامال از زیر بار طرح مســکن مهر شانه خالی 
کرده و با تنظیــم پیش نویــس تفاهمنامه ای، قصد 
دارد تمام مســئولیت طرح مســکن مهر را به گردن 

استانداران بیندازد.
در ایــن راســتا کارگروهــی از ایــن مدیران که 
نتوانســته اند مدیریــت 500 هزار واحــد نیمه کاره 
باقــی مانده مســکن مهر را به انجام برســانند، طی 
صورت جلســه ای که تصویر آن در اختیار فارس قرار 
گرفته اســت، قرار است وزیر جدید را که دید کاملی 
نسبت به این طرح ندارد متقاعد کنند تکمیل مسکن 

مهر را به استانها واگذار کند!

در سایه بالتکلیفی ۵۰۰ هزار واحد نیمه تمام

وزارت راه تکمیل مسکن مهر را به استانداران حواله می کند

این سیاســت، دومینوی خطاهــای مدیریتی در 
طرح مسکن مهر که از ابتدای دولت یازدهم با حضور 
آخوندی و مدیران منصوب وی شکل گرفت را تکمیل 
کرده و با واگذاری مسکن مهرهای نیمه تمام به استانها، 
بر نگرانی 500 هزار خانوار چشــم انتظار مسکن مهر 

افزوده می شود.
بــه نظر می رســد، محمد اســالمی وزیر جدید 
راه وشهرســازی باید قبل از هرگونــه تصمیم گیری 

شتاب زده با استفاده از خردجمعی کارشناسان خبره 
در تصمیم ســازی مدیرانی که طی 5 سال نتوانستند 

در مسکن مهر کاری از پیش ببرند، تجدیدنظر کند.
در متن صورت جلســه این تفاهم نامه آمده است: 
»با توجه به تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر استفاده 
از ظرفیت استاندار ی های محترم جهت تکمیل و اتمام 
مسکن مهر و رهنمود ایشان جهت تنظیم تفاهم نامه ای 
در این رابطه، جلسه ای در مورخ 1397/8/13در دفتر 

آقای مهندس مهرآبادی قائم مقام وزیر در طرح مسکن 
مهر با حضور امضاکنندگان لیســت پیوست تشکیل 
و »مقرر گردید عالوه بر تنظیــم تفاهم نامه، در قالب 
دستورالعمل و یا بخشنامه ای با امضای ریاست محترم 
جمهــور موارد تکلیفی مورد نظر به اســتانداری ها و 
مراجع ذیربط ابالغ گردد« و »مقرر گردید پیش نویس 
و دســتورالعمل آماده شــده پس از طرح در کارگروه 
مربوطــه، خدمت مقام عالــی وزارت گزارش تا اتخاذ 
تصمیم نمایند«.گفتنی است مسکن مهر که بسیاری 
را در ســالیان گذشته صاحب خانه کرد، بخش عمده 
آن در دولت دهم تکمیل و تحویل شد و بخشی هم به 
این دولت محول شد، اما این طرح تقریبا پنج سال با 
بی مهری عباس آخوندی، وزیر راه سابق دولت روحانی 
مواجه شــد و او به جای اتمام آن، بارها به این طرح 
حمله کرد.طرح جایگزین آخوندی که ایده های اولیه 
آن را از زمان وزارتش در دهه 70 مطرح نموده بود)!( 
مســکن اجتماعی نام داشت ولی در پنج سال وزارت 

او، این طرح نیز روی کاغذ باقی ماند.
ســرانجام عباس آخوندی با تورم میانگین 130 
درصدی مســکن در پنج سال گذشته و 80 درصدی 

در یک سال اخیر، وزارت راه را تحویل داد.

در فاصله چند روز مانده به تعطیــالت روزهای پایانی ماه 
صفر، بخش قابل توجهی از ظرفیت بلیت قطارهای مشــهد به 

پایان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، ارزیابی هــا از بازار بلیت های روزهای 
پایانی ماه صفر که به رحلت پیامبر اسالم و شهادت امام حسن مجتبی 
و امام رضا)ع( منتهی می شــود، نشان می دهد که عمال بخش زیادی از 
بلیت های عرضه شده از سوی شرکت های مختلف ریلی به پایان رسیده 

و جز مواردی خاص عمال امکان خرید بلیت جدید وجود ندارد.
نکته قابل توجه این است که ظرفیت قطارهایی که امکانات و خدمات 
باالتری ارائه می کنند و البته نرخ بلیت هایشان باالتر از قطارهای معمولی 
اســت، زودتر به اتمام رسیده  و موارد باقی مانده برای مسیرهای اصلی 

تنها به قطارهای اتوبوسی محدود می شود.
 در روزهای آینده و در مســیر تهران- مشــهد جز مواردی خاص، 
بلیت تمامی قطارها به فروش کامل رسیده  و شرکت های ریلی ظرفیتی 

برای بلیت جدید ندارند.
طبــق آنچه که در ســایت های فروش بلیت قطار دیده می شــود، 
در مســیرهایی مانند تبریز- مشــهد، اصفهان- مشهد، اهواز- مشهد و 
کرمانشــاه- مشهد نیز تقریبا شرایط به همین گونه است و بخش قابل 

توجهی از بلیت های ارائه شده به فروش رسیده اند.
در حال حاضر در مســیر تهران- مشهد باالترین نرخ بلیت قطار در 
مرز 200 هــزار تومان قرار دارد و بلیت ارزان ترین قطارها نیز با حدود 

50 هزار تومان نرخ گذاری شده اند.
با به پایان رسیدن ظرفیت قطارهای برنامه ای، راه آهن خبر داده که 
26 رام قطار فوق العاده در روزهای پایانی ماه صفر به مقصد مشهد مقدس 
حرکت خواهد کرد. بر اساس این برنامه ریزی در روزهای 12 تا 19 آبان 
قطارهایی از تبریز، زنجان و تهران به مقصد مشهد حرکت می کنند که 

ظرفیت موجود را حدود 13 هزار و 500 مسافر افزایش خواهند داد.
طبــق برنامه ریزی راه آهن، در طول این مدت روزانه 56 قطار و در 
مجموع 505 قطار برنامه ای برای شهر مشهد در نظر گرفته شده که با 

اضافه شدن این رام قطار، تعداد آنها به 531 قطار خواهد رسید.
گفتنی است در طول سال های گذشته یکی از اصلی ترین انتخاب های 
مسافران به مقصد شهر مشهد را قطار تشکیل داده است. در این وضعیت، 
هر ساله برخی از مردم به دلیل کمبود بلیت و یا افزایش قیمتها در بازار 
سیاه، برای زیارت مشــهد در روزهای پایانی ماه صفر با مشکل مواجه 
می شوند. با این حال معلوم نیست تا کی باید این وضعیت کمبود بلیت 
و افزایش قیمتها ادامه یابد.این شــرایط در حمل ونقل هوایی هم وجود 
دارد. در همین رابطه، سخنگوی سازمان هواپیمایی میانگین قیمت بلیت 
هواپیمای مشهد در روز های پایانی صفر را 400 هزار تومان اعالم کرد.
رضا جعفــرزاده در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان گفت: 
فروش بلیت های چارتری برای ایام پایانی ماه صفر ممنوع شده است و 
برای جلوگیری از تخلف آژانس های هواپیمایی و دریافت استرداد مبلغ 

بلیت  کنسلی  این قانون را برای این ایام اجرایی کرده ایم.
وی ادامه داد: جلوگیری از هرگونه واسطه گری و ایجاد بازار سیاه از 

مهم ترین دالیل حذف بلیت های چارتری  است.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــور با بیان اینکه ســازمان 
هواپیمایی  سیاســت کاهش توزیع بلیت های چارتری  را در دستور کار 
خود قرار داده است، گفت: هم اکنون 70 درصد بلیت  هواپیماها  به صورت 

غیرچارتری  و برنامه ای به فروش می رسد.

اتمام بلیت قطارهای مشهد 
در آستانه تعطیالت پایانی ماه صفر

یک مسئول در صنعت خودرو گفت: پراید در کارخانه همچنان 
به قیمت ۲۱ میلیون تومان فروخته می شود که ۱٧ میلیون تومان 
آن برای خودروساز و بقیه مربوط به عوارض، بیمه و شماره گذاری 

است.
محمد اســماعیلی فر در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت 
تولیــد و قیمت خودرو اظهار داشــت: سیســتم اقتصــادی و صنعت 
خودروسازی در سال 1391 هم سختی های مشابهی را پشت سر گذاشته؛ 
ولی بدنه اقتصادی کالن کشور آنقدر قوی است که بتواند این مشکالت 
را پشت ســر بگذارد. قطعات مورد نیاز خودروهای CKD تامین شده 
و تا پایان ســال از این بابت نگرانی نخواهیم داشت. ضمن اینکه بخش 

عمده ای از  تعهدات قبلی  را نیز انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه خودروساز، رضایت مشتری را فراهم خواهد کرد، 
افزود: مشکل اصلی پیش روی صنایع، تامین نقدینگی، برای تهیه قطعات 
داخلی است. از آنجایی که هدف  اصلی تداوم فعالیت ها است، بنابراین از 
دولت می خواهیم در این مقطع برای تامین نقدینگی در کنار خودروسازان 
باشد.این مسئول مالی صنعت خودرو با  اشاره به اینکه اعتقاد داریم این 
مشکالت مقطعی اســت و بی شک برطرف خواهد شد، ادامه داد: برای 
حفظ رضایت مشتریان برنامه ریزی الزم انجام  شده؛ به شرط آنکه دولت 
بتواند تفاوت قیمت حاشــیه بازار را مدیریت کند؛ چراکه قیمت خودرو 

در بازار، خارج از دست خودروساز است.
اسماعیلی فر با تصریح بر اینکه پراید در کارخانه همچنان به قیمت 
21 میلیون تومان فروخته می شود، گفت: زمانی شورای رقابت قیمت ها 
را تعییــن می کرد و اکنون ســتاد تنظیم بازار ایــن وظیفه را به عهده 
گرفته اســت؛ پس بنگاه های تولیدی و خودروســاز نقش چندانی در 

تعیین قیمت ها ندارند.
وی افــزود: در حــال حاضر پراید به قیمــت 21 میلیون تومان به 
فروش می رســد که در واقع 17 میلیون تومان آن برای خودروســاز و 
بقیه مبلغ مربوط به عوارض، بیمه و شماره گذاری است. یعنی در واقع 
اگر به قیمت ارز روز حســاب کنیم، خودروســاز برای هر پراید، حدودا 
1200 دالر دریافت می کند. اسماعیلی فر، با گالیه از مشکالت داخلی و 
تاثیر بیشــتر آنها بر صنعت خودروسازی نسبت به تحریم های خارجی، 
گفت: راه های زیادی برای دور زدن تحریم و مقابله با آن وجود دارد اما 
بانک ها روزبه روز فشارشان را بیشتر می کنند. اگر تمام عوامل اجرایی مثل 
گمرک، سیســتم بانکی، پتروشیمی ها و فوالد با خودروسازان همکاری 

داشته باشند، تحریم های بین المللی کار چندانی از پیش نخواهد برد.
وی بــا تاکید بر ضرورت همدلی دولت و صنایع داخلی با یکدیگر، 
افزود: به عنوان یک شرکت بزرگ خودروسازی، زنجیره تامینی هستیم 
که با 500 قطعه ســاز قرارداد می بندیــم و در بحث های ارزی به فهم 
مشترکی رسیده ایم اما مشکالت مربوط به تامین نهاده های داخلی که 
ارتباطی با تحریم نداشته و مربوط به فشارهای داخلی است، تا حدودی 

کار را دشوار می کند.

یک مسئول در صنعت خودرو:
قیمت واقعی پراید 

همچنان 21 میلیون تومان است

قیمت خودروهای داخلی  1۳9۷/8/14

اقتصادی مجلس  یک عضو کمیســیون 
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه در عمل 
اتفاقی برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه 
نیفتاده، از فراموش شدن این پیمان های پولی 

در پسابرجام خبر داد. 
رحیم زارع در برنامــه گفت وگوی ویژه خبری 
شــبکه دو سیما اظهار داشــت: مجلس در برنامه 
ششم توسعه، دولت را مکلف کرد پیمان های پولی 
دو جانبه انعقاد کند و بانک مرکزی مدعی اســت، 
آیین نامه هایی در این زمینه نوشته و در حال اجرای 
آنهاست، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد 
نشدن پیمان های پولی دو جانبه، ضعف بانک مرکزی 

را نشان می دهد. 
وی افــزود: از زمانــی کــه برجــام آمد، همه 
بــه  بانــک مرکــزی  و  فرامــوش شــد  چیــز 
 ســمت انعقــاد پیمان هــای دو جانبــه پولــی

 نرفت. 
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس همچنین 

اعالم کرد: اکنون با هیچ کشــوری پیمان پولی دو 
جانبه نداریم. 

وی درباره سوئیفت یا پیام رسان داخلی گفت: 
بانک مرکزی می تواند از ظرفیت حوزه ارزی سامانه 
پیام رســان مالی الکترونیکی )سپام( یا چارچوب 
ارزی دیگر کشــورها از جمله؛ روســیه و چین یا 
سامانه های غیرمتمرکز استفاده کند زیرا آمریکایی ها 
 با سوئیفت بر مبادالت تجاری کشورمان کامل نظارت 

می کند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این 
برنامه ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی گفت: 
یورو 30 درصد از متغیرهای پولی جهان را در اختیار 
گرفته و چین، کره جنوبی، برزیل، هند و روســیه 
برای کاهش هزینه های اســتفاده از دالر به سمت 
 جایگزینی دالر در مبادالت اقتصادی خود حرکت 

می کنند. 
وی افــزود: اکنون 40 میلیارد دالر تراز تجاری 
چین با ماســت، بنابراین باید با مشخص شدن نرخ 

برابری در سبد مشترک به سمت انعقاد پیمان های 
دو جانبه حرکت کنیم. 

الزم به ذکر اســت در شــرایطی نقش دالر از 
مبادالت جهانی کمرنگ شــده که براساس گفته 
کارشناسان هنوز نتواسته ایم گام مهمی در راستای 

حذف دالر از مبادالت خود برداریم. 
در همین جهت، محمدرضا فالح رنجبر، استاد 
دانشــگاه نیز در این برنامه بیان کرد: آمریکا سلطه 
اقتصادی خود بر جهان را مرهون ســلطه پولی اش 

است.
وی اضافه کرد: آمریکایی ها بدون پشتوانه مالی و 
فریب دیگر کشورها دالر چاپ می کنند و دارایی های 

دیگر کشورها را می خرند.
به گفته این اســتاد دانشــگاه، آمریکا با جنگ 
تجاری، چارچــوب مبادالت اقتصــادی دنیا را به 
هم زده اســت و کشورها متوجه شده اند، باید نظام 
 مالی مســتقلی از نظام پولی آمریکایی ها داشــته 

باشند. 

مشکلی در زمینه حواله های ارزی وجود ندارد
همچنین، حجت ا... صیــدی، مدیرعامل بانک 
صادرات در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص 
خبرهای منتشر شده مبنی بر توقف انجام  حواله های 
ارزی در بانک ها، اظهارداشت: تاکنون مشکل خاصی 
بابت انجام حواله های ارزی وجود نداشــته است و 
تا زمانی که امکان اســتفاده از ســامانه پیام رسانی 
 مالی وجود داشــته باشــد، حواله ارزی هم انجام

 می شود. 
وی اضافــه کرد: بنابراین انجام حواله های ارزی 
متوقف نشده است و تا زمانی که امکان پیام رسانی 
مالی بین بانک های ایرانی و خارجی وجود داشــته 

باشد، انجام حواله ارزی هم امکان پذیر است.
مدیرعامــل بانک صــادرات ادامــه داد: بانک 
مرکــزی در تالش اســت تا ســامانه پیام رســان 
جایگزین ســوئیفت ایجاد کند اما هنوز سامانه ای 
کل  مالی  پیام رسانی های  جایگزین سوئیفت برای 

سیستم بانکی اجرایی نشده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشــاره به ذخایر 
مطلوب ارزی و ظرفیت های داخلی کشور گفت: حتی اگر سه سال 

صادرات نفت نداشته باشیم کشور اداره می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه تمام 
فاکتور های اقتصاد کشور بر پایین آمدن رتبه ریسک ایران تاکید دارد، اظهار 
داشت: ایران آنچنان بدهی ای در دنیا ندارد و همه اقساط خود را در زمان 

تحریم ها پرداخت کرده ایم و )در حال حاضر( ذخایر خوبی داریم. 
وی افزود: با توجه به ذخایر ارزی و ظرفیت های اقتصاد کشور حتی اگر 

سه سال صادرات نداشته باشیم کشور اداره می شود. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: فروش نفت ایران ادامه 
دارد و ایــران به لحاظ بزرگــی اقتصاد و وجود معادن، صنعت، فوالد و 20 
کارخانه سیمان شــرایط خوبی دارد و امیدواریم که رتبه ریسک ایران در 

تجارت بین المللی )باز هم( کاهش یابد. 
ســیدعلی ادامه داد: صادرات، ســپر دفاعی اقتصاد کشورمان در زمان 
تحریم ها )است و( در این شرایط داشتن صادرات واجب است و با به دست 

آوردن رشد مثبت در تراز تجاری مشکالت مرتفع می شود. 
به گفته وی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران هزار و 500 میلیارد 

تومان است که هفت تا 10 برابر سرمایه صندوق پوشش بیمه ای داریم. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان این که فرهنگ بیمه 
در میان صادرکنندگان بایــد افزایش یابد، بیان کرد: میزان تقاضای بیمه 
صادراتی در ایران در مقایســه با کشــور های پیشرفته پایین است و برخی 

صادرکنندگان این امر را یک هزینه اضافی می دانند. 
سیدعلی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: تحریم های آمریکا 
علیه کشــورمان به طور رسمی آغاز شده است؛ به عنوان یک سپر دفاعی، 
مدافع صادرکنندگان هستیم و ریسک تجارت آنها را پوشش می دهیم.وی 
اضافه کرد: با وجود اینکه آمریکا هشت کشور را از ممنوعیت تجارت با ایران 
معاف کرده است اما در هر شرایط صندوق ضمانت صادرات می تواند ریسک 
را پوشش دهد.گفتنی است، روزنامه کیهان طی روزهای گذشته چندین بار 
درخصوص تخلیه شدن آثار تحریم ها و ادامه فروش نفت )با وجود آغاز رسمی 
آنهــا( گزارش هایی داده و تاکید کرده بود که تحریم های آمریکا هم اکنون 
تبدیل به طبل توخالی شــده است؛ در حال حاضر هم با توجه به اینکه بر 
اثر ذخایر مناسب ارزی و ظرفیت های داخلی توان مدیریت سه سال بدون 
درآمدهای نفتی را داریم، می توان امیدوار بود که با وجود تحریم های ظالمانه 

آمریکا دچار مشکالت عدیده ای نخواهیم شد.

معاون اسبق بانک مرکزی در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد در 
زمینه خصوصی سازی، اعالم کرد در حال حاضر خصوصی سازی برای 

کسب درآمد بیشتر برای دولت مطرح شده است. 
حیدر مستخدمین حسینی، در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با  اشاره به 
وعده های وزیر جدید اقتصاد مبنی بر خصوصی سازی در اقتصاد، اظهار داشت: 
در این مقطع خاص اقتصاد، خصوصی سازی به خاطر کسب درآمد برای دولت 
)مطرح شده( و به نظر نمی آید که توجه ویژه  به خصوصی سازی در این مقطع 

بر فعالیت های اقتصادی خیلی اثرگذار باشد.
وی بــا بیان اینکه باید ســهم بخش خصوصی در عرصــه بانکداری و 
تصمیم سازی عملیات بانکی مشخص شود، گفت: در جایی که بانک مرکزی 
حتی صدور ضمانت نامه ها را در چارچوب آیین نامه های موجود بر عهده  دارد، 

نقش این نهاد بیشتر از وزارت اقتصاد درخصوصی سازی است.
معاون اســبق بانک مرکزی با طرح این پرســش که خصوصی سازی در 
بانک هایی که حدود 20درصد آن در اختیار دولت است، چه کارایی می تواند 
برای نظام بانکی داشته باشد؟ ادامه  داد: ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانکی 
باید اصالح شود و سپس درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصمیم گیری 
کرد.مســتخدمین حسینی با  اشاره به اینکه در شرایط تحریم ها توجه دولت 
باید به هسته های خرد واحدهای اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها بیشتر باشد، 
بیان کرد: قدرت نظارت دولت بر این موسسات مالی که مورد تحریم هم قرار 
گرفته اند بسیار مهم است. دولت باید در این وضعیت شرایط ایمنی را برای 

این فعالیت های اقتصادی فراهم کند. 
به گفته وی، خصوصی ســازی در این مقطع می تواند بخشــی از منابع 
دولتی را آزاد کند، این عمل بیشــتر باعث ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد 
ردیف های بودجه ای اســت.این کارشناس اقتصادی به حوزه های دیگری که 
دولت می تواند در آنجا هم خصوصی ســازی را ادامه  دهد،  اشاره کرد و گفت: 
باشگاه های پرسپولیس و استقالل از آن حوزه هایی هستند که دولت می تواند 
آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا هم طرفداران صاحب سهام شوند و هم 
خود دولت از باشگاه داری فاصله بگیرد.مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه 
شرایط فعلی به گونه ای نیست که بشود از خصوصی سازی گسترده استقبال 
کرد، اظهار داشــت: اینکه دولت تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد را 
برعهده مردم بگذارد، امر مثبتی اســت اما در مقطع حســاس کنونی دولت 
باید حساسیت بیشتری به خرج دهد.وی به مسائل پیرامون میزان موفقیت 
و کارایی بخش خصوصی به مثال مناطق آزاد  اشاره کرد و گفت : باید بررسی 
کرد که مناطق آزاد که با هدف کارایی بیشتر ایجاد شدند چقدر توانستند در 
افزایش  اشتغال، تولید ملی و صادرات موثر باشند که حاال خصوصی سازی در 

دیگر حوزه ها آن خط را دنبال کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: 

می توانیم کشور را سه سال 
بدون نفت اداره کنیم

مستخدمین حسینی در واکنش به وعده وزیر اقتصاد:

خصوصی سازی در حال حاضر 
برای کسب درآمد دولت است!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برجام باعث فراموشی پیمان های پولی دوجانبه شده است

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)ریال(

قیمت بازار 
)ریال(

224.920.000362.000.000پراید 1111

227.090.000323.000.000پراید 2131

234.000.000328.000.000پراید 3151

275.070.000385.000.000تیبا صندوقدار4

303.890.000430.000.000تیبا 52

311.430.000450.000.000ساینا6

329/446.000528.000.000پژو 7405

8SLX 351.059.000555.000.000پژو

347.452.000538.000.000پژو405دوگانه سوز9

405.957.000678.000.000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
424.810.000760.000.000کالس 13 

206362.860.000595.000.000 تیپ 122

206419.420.000708.000.000 تیپ 135

206427.631.000715.000.000 وی 8 صندوقدار14

15 LX 335.354.000530.000.000سمند

16EF7 343.382.000565.000.000سمند

366.160.000595.000.000سمند دوگانه کالس 1716

469.894.000770.000.000دنا18

532.658.0001.010.000.000دناپالس19

207471.283.000890.000.000 دنده20

207543.619.0001.100.000.000 اتوماتیک21

1.427.000.0002.840.000.000مزدا223

460.699.000880.000.000تندرپالس دنده23

1.149.940.0002.450.000.000پژو242008


