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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

آمار غیرواقعی با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز!
روزنامه جهان صنعت

رقم واقعی پول های بلوکه شده کشورمان موضوع مبهم و بحث برانگیز این 
روزها شــده است. جهان صنعت، روزنامه حامی دولت دراین باره نوشت: یک 
منبع آگاه در گفت وگو با »جهان صنعت« با بیان اینکه آماری که آقای سیف 
از میزان دارایی های بلوکه  شده ایران در بانک های خارجی اعالم کرده درست 
نیست، اظهار داشت: دارایی های ایران حاصل از فروش نفت 120 میلیارد دالر 

است که در سه کشور کره جنوبی، هند و چین نگهداری می شوند.
وی افــزود: به  طور قطع آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده، 
درســت نیست و احتماال آقای ســیف نمی خواهد اطالعات دقیقی از میزان 

دارایی های ایران در خارج از کشور را اعالم کند.
گفته می شود علت آمار غیرواقعی که روز چهارشنبه ولی اهلل سیف از میزان 
دارایی های بلوکه شده ایران مطرح کرده، جلوگیری از کاهش نرخ ارز است. چه 
آنکه گفته می شود بانک مرکزی تالش دارد نرخ ارز در همان حوالی 3200 
تومان در بازار نگهداری شود و اعالم این میزان دارایی به معنی کاهش نرخ ارز 
خواهد بود. از سویی برخی تحلیل ها هم حکایت از آن دارد که بانک مرکزی 
با مشخص نکردن میزان دقیق دارایی های خود قصد دارد مقصر بهبود اوضاع 

اقتصادی کشور لقب نگیرد!
هشدار نسبت  به تسخیر بازار توسط خودروسازان فرانسوی 

روزنامه شرق
بی برنامگی تیم اقتصادی دولت برای دوران احتمالی پساتحریم، نگرانی 

گروه های مختلف با ذائقه های گوناگون سیاسی را برانگیخته است. 
روزنامه اصالح طلب شرق در خصوص تسخیر احتمالی بازار خودروی کشور 
توســط خودروسازان فرانسوی هشدار داد و نوشت: پس از دو دهه تجربیات 
ناموفق در تولید خودرو، اکنون که تحریم ها درهم شکســته است، بازیگران 
جهانی و در صدر آنها شرکای قدیمی فرانسوی در صدد شروع مجدد فعالیت 
در بازار ایران هســتند... با وجود اینکه صادرات خودروی سواری کشورهای 
آمریکا و کره  جنوبی در ســال 2013 نســبت به 10 ســال قبل از آن، 1٥0  
درصد رشــد داشــته و کشــورهای آلمان و ژاپن به ترتیب ٦2 و 3٤  درصد 
افزایش صادرات را تجربه کرده اند، صادرات فرانسه 3٨  درصد کاهش یافته و 
با وجود رشــد تجارت جهانی خودرو، حضور فرانسه از سال 200٤ میالدی، 

هر سال کمرنگ تر شده است...
 فرانسه با تولید 1/٥  میلیون خودرو شخصی )کمی بیش از تولید1/٤ میلیون 
خودرو ایران در ســال 13٩0(، به ترتیب پس از کشــورهای اسپانیا، کانادا و 
روســیه در مقام هشتم ایستاده است.... کشورهای آلمان )با یک برند خودرو 
از 10 برنــد برتر پرفروش جهانی(، ژاپن )چهار برند(، آمریکا )دو برند( و کره 
 جنوبی )یک برند( پیشــروان صنعت خودروســازی جهانی هستند و فرانسه 

بیشتر به  عنوان یک کشور قطعه ساز مطرح می شود...
به نظر می رسد، برای خودروسازان فرانسوی که در سطح جهانی هر سال 
از رقبا عقب مانده اند، ایران بهترین و شاید تنها بخت تجاری در سطح جهان 
محسوب شده و به ویژه که اگر قراردادهای جدید به سبک سابق احیا شوند، 
بازار خوبی برای خودروســازان و قطعه سازان فرانســوی فراهم خواهد شد. 
همچنین ضمن اینکه منافع صنعتی و اقتصادی کشور باید مدنظر قرار گیرند، 
کارشکنی ها و سرسختی های دولت فرانسه در خالل مذاکرات هسته ای اخیر 
نباید به ســادگی فراموش شود و باید به خاطر داشت که آلمان، ژاپن و ایتالیا 
کمترین ضدیت را با ایران، در ســال های اخیر از خود بروز داده اند. از سویی 
باید توجه داشت که تحت عناوین جذاب از قبیل انتقال تکنولوژی و لیسانس 
ساخت، همانند نیمه اول دهه ٨0، اقدام به واردات گسترده قطعات منفصله 

)CKD( جهت مونتاژ و حتی واردات خودروی کامل نشود.
امید می رود، خودروسازان کشور با دیدی باز و آینده نگرانه و با درس گرفتن 
از انبــوه تجارب نیم قرن اخیر، بهترین انتخاب های ممکن را اتخاذ کرده و با 
اتکا به اســتراتژی دوگانه تکیه بر قطعه سازان داخلی و اتحاد با خودروسازان 
برتر جهانی، پس از ربع قرن پسرفت، مسیر رقابتی و مبتنی بر خواست بازار 

و در جهت منافع ملی را در پیش گیرند.
 معمای پول های بلوکه شده!

روزنامه جمهوری اسالمی
این روزنامه حامی دولت هم وارد ماجرای معما گونه رقم واقعی پول های 
بلوکه شده کشورمان شد و نوشت: اعداد و ارقام مختلفی که این روزها از مقدار 
منابع ارزی بلوکه شده ایران خارج از کشور منتشر می شود، افکار عمومی را 
گیج کرده است؛ اعدادی که شاید اگر حساسیت های سیاسی برخی رسانه ها 
در مورد آن نبود، اینقدرها هم نباید برای مردم مهم می شــد. به هر حال اما 
افکار عمومی می خواهد بداند چقدر از منابع ارزی کشــور بلوکه شده است و 

چه مقدار آن آزاد می شود؟
رئیــس کل بانک مرکزی میزان اموال بلوکه شــده ایران را 2٩ میلیارد 
دالر اعالم کرده، اما قائم مقام او این اموال را بیش از 1٥0 میلیارد دالر اعالم 
کرده است. اختالف اما به همین جا ختم نمی شود؛ کاظم جاللی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس رقم دارایی های بلوکه شــده را ٦0 میلیارد دالر عنوان 
کرده، استاندار تهران گفته بود1٨0 میلیارد دالر از پول های کشور در خارج 
بلوکه شده، یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هم این میزان را 
10٨میلیارد دالر اعالم کرده بود! رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دارایی های 
بلوکه کشور گفت: »ارزهای بلوکه  شده بانک مرکزی 2٩ میلیارد دالر است که 
در کشورهای ژاپن، کره  جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. عالوه 
 بر  این، حدود شش میلیارد دالر از منابع ایران در کشور هند وجود دارد که 

متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است«.
تقریباً دو روز از این موضع گیری ســیف گذشــته بود که باراک اوباما در 
مصاحبه  مطبوعاتی خود با نیویورک تایمز، به میزان دارایی های ایران اشاره 
کرد و این دارایی هــا را حدود 1٥0 میلیارد دالر عنوان کرد. اکبر کمیجانی 
قائم مقام بانک مرکزی یک ســال پیش در مصاحبه ای با وال استریت  ژورنال 
گفته بود: »توان مالی تهران به  دلیل تحریم های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که 
موجب بلوکه شدن 1٥0 میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ایران در حساب های 

خارجی شده است، تحت فشار است.«
تفاوت 2٩ میلیارد دالری رقم اعالم شــده ولی اهلل سیف تا 1٥0 میلیارد 
دالری که قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد، بســیار زیاد است و بسیاری از 
تحلیلگران، اقتصاد ایران را به اگر و اما کشــانده اســت. بخشی از این ماجرا 
شاید مربوط به مبادالت ایران با چین باشد که سیف اشاره ای به آن نداشته 
است اما شــاید گفت وگوی کوتاه عسگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین بتواند قدری ماجرا را شفاف تر کند؛ او گفته است: »در چین فقط یک 
رقم 1٨ میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست اما فقط می توانیم 

این 1٨ میلیارد یورو را کاال خریداری کنیم«.
در این سه سال و نیم که از اجرایی  شدن تحریم ها علیه ایران می گذرد، 
ایران به صادرات اقالم صادراتی خود از جمله نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی 
اقدام کرده است. برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و 
محصوالت پتروشیمی دارند، حدود 1٥0 میلیارد دالر است که امکان انتقال 
به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کاال وارد 
کند. این برآورد کارشناسان البته موید صحبت قائم مقام بانک مرکزی است.
برخی دیگر از کارشناســان هم رقم بلوکه شده دارایی های کشورمان را 
نزدیک به همان عدد اعالم شده از سوی سیف می دانند و معتقدند بسیاری از 
این منابع به ویژه پس از اعمال تحریم های مالی علیه ایران به گونه ای وام گیری 
شــده اســت. در حقیقت این عده باور دارند که ایران در ازای بخش بزرگی 

از منابع بلوکه شده خود اقدام به خرید کاال از برخی کشورها کرده است.

اقتصاددرآینهرسانهها

بسم رب الشهداء و الصدیقین
»بسم رب الشهداء و الصدیقین«

ســالی دیگــر از پــرواز ملکوتــی 
شهیدمحمدحسن کجداریان 
امانــت  می گــذرد. شــهدا دو 
گرانبها نزد ملت ایران به ودیعه 
گذارده اند. 1- دیــن 2- اقتدار 
و عزت ملــی. این دو امر خطیر 

تحقق نمی یابد مگر با اطاعت از مقام معظم رهبری. 
ان شاءا...

همسر شهید

قیمت بازارنوع سکه
٨٦2000سکه تمام طرح جدید
٨٦2000سکه تمام طرح قدیم

٤٥٩000نیم سکه
2٦2000ربع سکه

1٦7000گرمی
٨٨330هر گرم طالی 1٨ عیار

نوع ارز
32٤٥دالر
3٥٨0یورو
٥03٥پوند

٨٨1درهم

دوشــنبه وضعیت ارز در شــرایط متعادلی قرار داشت و به نظر نمی آید 
با توجه به مقدار ارزی که عرضه می شــود، بازار ارز بخواهد شــوک قابل 

توجهی داشته باشد.
وی افــزود: البته قیمت ارز تحت تاثیر یک خبر مهم مثل خبر توافق 
هســته ای روند کاهشی خواهد داشت اما مجددا به وضعیت قبل از خود 

بازمی گردد و متعادل می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امروز تفاوتی که میان نرخ ارز آزاد 
با نرخ ارز دولتی وجود دارد ناچیز است، یعنی از 2٩٥0 تومان تا 3220 

تومان و این تفاوت زیادی نیست.
سیف تصریح کرد: هر زمانی که برنامه یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی 

شود ما یک نرخ واحد برای ارز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برنامه یکسان ســازی نرخ ارز زمان الزم دارد، گفت: 
پیش بینی من این است که ظرف ٨ تا 10 ماه آینده این مسئله عملیاتی 

و قیمت ارز تک نرخی خواهد شد.
گفتنی است دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکسان سازی نرخ 
ارز را به معنای گران شدن ارز دولتی دانسته بود. همچنین گفتنی است 
با اینکه رسانه های حامی دولت یازدهم، گران شدن ارز را وسیله ای برای 
تخریب دولت قبل قرار داده بودند اما به محض روی کار آمدن دولت جدید، 

سیف رئیس کل بانک مرکزی با کاهش نرخ ارز مخالفت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی:
کاهش قیمت ارز موقتی است

ی  ز جوســا ف  برخــال
رسانه های حامی دولت، رئیس 
کل بانک مرکزی کاهش قیمت 

ارز را موقتی دانست.
ولی اهلل ســیف در گفت وگو با 
مهر در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه با توجه بــه کاهش قیمت 
ارز، برنامه دولت برای تک نرخی 
کردن آن چیست؟ اظهار کرد: روز 

بورس  شــاخص  سقوط 
تهــران در دومین روز کاری 
بازار ســرمایه پس از توافق 

هسته ای باز هم ادامه یافت.
شــاخص کل بورس و اوراق 
بهــادار در جریان معامالت دیروز 
٦7٩ واحد افت کرد و در آســتانه 
ســقوط به کانال ٦7 هزار واحد 

قرار گرفت.
شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم در روز گذشــته همانند روز 
چهارشــنبه هفته گذشته همگی 
منفی بودند به طوری که شاخص 
قیمت )وزنی - ارزشی( 27٨ واحد، 

کل )همــوزن( ٨1 واحد، قیمت 
)هموزن( 71 واحد، آزاد شــناور 
٨٨٦ واحــد، بازار اول ٤٦7 واحد 
و شــاخص بازار دوم هزار و ٥٤3 

واحد افت کردند.
ریزش های پی در پی شاخص 
بورس در حالــی رخ می دهد که 
رســانه های حامی دولت روحانی 
طــی هفته هــای اخیــر مــدام 
پیش بینی می کردند که در صورت 
توافق هســته ای با غرب، شاخص 
بورس مثبت خواهد شد در حالی 

که این پیش بینی برعکس شد.
ایســنا به عنــوان یکــی از 

دولت  حامــی  خبرگزاری هــای 
روحانی در همین رابطه نوشــت: 
و  کارشناســان  حالــی  »در 
تحلیل گران بازار ســرمایه معتقد 

بودند کــه بورس تهــران بعد از 
توافق هسته ای روند جهشی خود 
را آغاز می کند و با رشــد مواجه 
می شــود، اما رفتار بورس تهران 

بعد از توافق هســته ای نشان داد 
که این بازار دیگر قابل پیش بینی 
نیست. زیرا بورس تهران برخالف 
انتظار بعد از توافق هسته ای روند 
ریزشی به خود گرفت و با کاهش 
قیمت و تقاضا مواجه شد به طوری 
که در این شرایط میل به فروش 
افزایش پیدا کــرد و فعاالن تاالر 
شیشه ای اقدام به فروش سهم های 

خود کردند.«
گفتنی است رسانه   های دولتی 
سعی کرده اند با دالیل کم ارزش 
ســقوط های پی در پی بورس را 
توجیه کنند، مثال نزدیک شــدن 

زمان برگزاری مجامع شــرکت ها 
یا پیش خور شدن رشد بورس در 
روزهای قبل از توافق، این در حالی 
است که بازار ســرمایه به عنوان 
اقتصادی کشــور خیلی  ویترین 
سریع دریافت که با توافق کذایی 
اخیر قرار نیســت هیچ تحریمی 
لغو شود و یا حداقل در بازه زمانی 
چند ماهه این اتفاق بیفتد بنابراین 
حنای توافق خیلی زودتر از آنچه 
پیش بینی می شد نزد بازار سهام 
رنگ باخت و ســهامداران عطای 
توافق کذایی دولت روحانی با غرب 

را به لقایش بخشیدند.

برخالف پیش بینی ها

سقوط بورس ادامه دار شد

دور جدید حــذف یارانه ثروتمندان به قطع یارانه تعدادی از 
اقشار کم درآمد انجامید.

به گزارش فارس، با توجه به الزام دولت مبنی بر شناسایی و حذف افراد 
پردرآمد و غیرنیازمند به یارانه نقدی و همزمان با پنجاه و سومین مرحله 
پرداخت یارانه نقدی که در 2٥ تیر ٩٤ انجام شــد، خانوارهای جدیدی 

شناسایی و یارانه آنها حذف شد.
برخی از شــهروندان در تماس هایشان از حذف یارانه خود خبر داده 
و اظهار داشتند:  با وجود اینکه کارمند بوده و درآمد آنچنانی ندارند و با 

داشتن دو فرزند یارانه نقدی شان حذف شده است.
این افراد می گویند حذف یارانه نقدی آنها در ســایت یارانه 10 اعالم 

شده است.
یکی از کسانی که یارانه نقدی اش قطع شده است گفت: یارانه نقدی 
من در حالی حذف شــده که درگیر وام ســنگین خرید خانه هستم، اما 
باجناقم که اخیرا بنز 100 میلیون تومانی خریده همچنان یارانه می گیرد.

حذف یارانه بگیران غیرنیازمند در حالی این بار به اقشــار حقوق بگیر 
و متوســط رسیده اســت که در دور قبل افراد حذف شده اعضای هیئت 
مدیره شرکت ها و بانک ها، پزشکان، مالکان خودروهای خارجی، کسانی 

که به مسافرت خارج کشور رفته اند و این گونه اقشار بودند.
طبق اعالم قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسانی که یارانه 
نقدی شان حذف شده و نسبت به این موضوع اعتراض دارند، می توانند به 
سایت یارانه10، به نشانی http://www.yaraneh10.ir/prs مراجعه 
کرده و عالوه بر آگاهی از وضع یارانه خود در صورت داشتن اعتراض این 

موضوع را از طریق آن سایت اعالم کنند.
در همین حال موســی الرضا ثروتی عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس با تایید حذف یارانه برخی افراد نیازمند افزود: برخی افراد در جامعه 
هســتند که به ناحق یارانه شان حذف شده و در این باره نامه نگاری های 

فراوانی با دولت انجام شده است اما هیچ پاسخی نگرفته ایم.
وی ادامه داد: اکنون دولت پس از دو سال قانون هدفمندسازی یارانه ها 
را به طور کامل اجرا نکرده است. اشکال کار دولت ها این است که به تکلیف 

قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها درست عمل نمی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خود شخص رئیس جمهور 
پنج دوره نماینده مجلس شورای اسالمی بوده است گفت: رئیس جمهوری 
که در دورانی خود قانونگذار بوده است، اکنون در اجرای هدفمندی یارانه 
به قانون پایبند نیست و در این زمینه پیشنهاد جدید یا الیحه اصالحی 

به مجلس نیاورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
یارانه برخی افراد

به ناحق حذف شده است

مستقیم  مالیات های  معاون 
سازمان امور مالیاتی 31 تیرماه 
فرصت  آخرین  را  )چهارشنبه( 
ارائه اظهارنامــه مالیاتی اعالم 

کرد.
حسین وکیلی از مودیان مالیاتی 
خواست هر چه زودتر و در بازه زمانی 
تعیین شده به پایگاه اینترنتی تعیین 
شــده مراجعه و اظهارنامه مالیاتی 
خود را تســلیم کننــد. وی افزود: 
چهارشــنبه 31 تیر آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه های مالیاتی است 
و طبق قانون این زمان قابل تمدید 

مستقیم  مالیات های  نیست.معاون 
ســازمان امور مالیاتی گفت: تعداد 
اظهارنامه های مالیاتی دریافت شده 
در حدود دو ماه  اخیر در مقایسه با 
مدت مشــابه پارسال نزدیک به 10 

درصد افزایش یافته است.
حســین وکیلی تصریــح کرد: 
بازه زمانی بــرای ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه های مالیاتی از اوایل خرداد 
آغاز شــده و مودیــان می توانند تا 
پایــان تیر مــاه از ایــن طریق نیز 
اظهارنامه های خود را تسلیم کنند 
و از معافیت ها و تســهیالت قانونی 

برخوردار شــوند. وی گفت: انتظار 
داریم مودیان هر چه زودتر از طریق 
الکترونیکــی اظهارنامه های خود را 
تســلیم کنند. زیرا با نزدیک شدن 
به پایان مهلت مقرر به طور طبیعی 
مشــکالت مربوط به ترافیک پایگاه 
اینترنتی باعث کندی کار خواهد شد.
امور  ســازمان  افــزود:  وکیلی 
مالیاتی امروز )سه شــنبه( تا ساعت 
21 و فردا )چهارشــنبه( به عنوان 
روز پایانــی تســلیم اظهارنامه های 
مالیاتی تا ساعت 22 باز خواهد بود 
تا در صورت نیاز پاسخگوی مراجعه 

مودیان باشد.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه 
بانک ها در این زمینه همراهی خوبی 
با ســازمان امور مالیاتی داشته اند، 
گفت: کســانی که بــرای پرداخت 
مالیات خود نیاز به مراجعه حضوری 
بــه بانک هــا دارند و بــه هر علت 
نمی توانند به صــورت الکترونیکی 
پرداخــت کنند بانک های کشــور 
امروز )سه شــنبه( تا ســاعت 21 و 
فردا )چهارشــنبه( تا ساعت 22 باز 
و آمــاده ارائه خدمــات به مودیان 
مالیاتی هستند.معاون سازمان امور 

مالیاتی کشور درباره افزایش نزدیک 
به 10 درصدی اظهارنامه های تسلیم 
شــده مالیاتی در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال پیش افزود: افزایش 
تعداد مودیان مالیاتی در مقایسه با 
سال گذشته یا تعجیل مودیان برای 
تسلیم اظهارنامه  و پرداخت مالیات 

می تواند علت این افزایش باشد.
وکیلی گفت: این آمار مربوط به 
روزهای گذشته تاکنون است و برای 
جمع بندی نهایی باید تا پایان تیرماه 

صبر کنیم.
وی با بیان اینکه مهلت تسلیم 

اظهارنامه های مالیاتی و فهرســت 
مــاده 1٦٩ مکرر پایان تیر به اتمام 
می رسد، از مودیان مالیاتی مشمول 
ماده 1٦٩ مکرر خواست که هر چه 
زودتر برای پرداخــت مالیات خود 

اقدام کنند.
وکیلی گفت: دنبال این هستیم 
که به مودیــان مالیاتــی حداکثر 
تشویق، تســهیالت و معافیت ها را 
اعطــا کنیم و امیدوارم که با رعایت 
قوانیــن و انجام بــه موقع تکالیف 
بتوانیــم هر چه بهتــر در خدمت 

مودیان مالیاتی باشیم.

معاون سازمان مالیاتی اعالم کرد

فردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

رئیــس اتحادیــه صنف 
بارفروشان میدان مرکزی میوه 
بخشی  گفت:  تهران  تره بار  و 
از میوه هــای قاچاق وارداتی 
در انبارها و محل نگهداری از 
بسته بندی خارجی به سبدهای 
ایرانی منتقل شــده و با نام 
تولید داخل در بازار به فروش 

می رسد.
سیدمحســن محمــودی در 
گفت وگو با خبرگــزاری فارس با 
انتقــاد از واردات گســترده میوه 
قاچاق، گفــت: برای جلوگیری از 
قاچاق  میوه های  واردات گسترده 
مانند گذشته باید واردات میوه به 

افرادی که در کار واردات و صادرات 
هستند سپرده شود.

گذشــته  در  افــزود:  وی 
واردکنندگان میوه پس از واردات 
میــوه را در ســردخانه ها ذخیره 
می کردند و ســپس تدریجا آن را 
وارد میدان کرده و از آنجا به نقاط 

مختلف در کشور توزیع می شد.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
بیان داشت: اما هم اکنون بخشی 
از میوه هــای وارداتــی قاچاق در 
محل  انبارهــای  و  ســردخانه ها 
نگهداری از کارتن ها یا جعبه های 
اصلی خود خارج و به ســبدهای 

ایرانی منتقل و با نام تولید داخلی 
ماننــد پرتقــال والنســیا عرضه 

می شود.
محمودی تصریح کرد: با توجه 
بــه بروز عوامــل مختلف جوی و 
بروز آفات، میزان تولید میوه قابل 
پیش بینی نیســت بنابراین برای 
کنترل و تنظیم بازار باید مرزهای 

واردات میوه باز شود.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 
مبنی بــر اینکه از آنجا که میدان 
مرکزی میوه و تره بار به عنوان یکی 
از ارکان اصلی تعیین قیمت میوه 

به شمار می رود، شما برای کاهش 
داشــته اید،  اقدامی  قیمت ها چه 
گفــت: قیمت میــوه و تره بار در 
میدان توســط اعضای ما تعیین 
نمی شود، بلکه قیمت را کشاورزان 

یا خرده فروشان تعیین می کنند.
افزود: تولیدکننده قیمت  وی 
بار را می پرسد و سپس محصولش 
را به میدان ارسال می کند، ما هم 
به عنوان حق العمل کار بار را تحویل 
گرفته و برحسب شرایط بین 3 تا 
10 درصد ســود از فروش کسب 

می کنیم.
محمودی بیان داشت: اگرچه 
صنف بارفروشان در تعیین قیمت 

میوه نقشــی ندارند، اما آماده ایم 
برای تنظیم بازار و رفع مشکالت 
به شرطی که مسئولین حرف ما را 

قبول کنند پیشقدم شویم.
وی افزود: در مقطع کنونی با 
واردات بایــد بازار را کنترل کرد و 
در آینده ای نزدیک تولید را افزایش 
داد، زیرا امروزه کشاورزان با تولید 

کمتر به فکر سود بیشتر هستند.
محمودی تصریح کرد: با آزاد 
شدن واردات سلف خرها هم حذف 
می شوند زیرا وقتی محصولی زیاد 
باشد کســی به فکر احتکار برای 

عرضه در زمان مناسب نمی افتد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار 

فارس که گفت چرا راهکار شــما 
برای تنظیم بازار واردات است، در 
حالی که واردات به ضرر تولید ملی 
است، گفت: سیاست نظام حمایت 
از تولید داخل است اما ظاهرا این 
سیاست به گران تمام شدن مصرف 

میوه می انجامد.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
گفــت: به عنوان متولــی تهیه و 
توزیع میوه و تره بار تولیدکننده و 
مصرف کننده برایمان حائز اهمیت 
اســت، برای این منظور مسئوالن 
بایــد نظرخواهــی کــرده و ما را 

فراموش نکنند. 

یک مقام مسئول در وزارت نفت نرخ پایه خوراک پتروشیمی ها 
را 13 سنت اعالم کرد.

این مقام مســئول در وزارت نفــت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، با بیان اینکه سهامداران عمده بعضی پتروشیمی های 
گازی به دنبال رانت و گاز مفت هستند، تصریح کرد: آقایان باید به سود 

متعارف آن هم از طریق درست کار کردن فکر کنند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل شاخص بورس هم قطعا خوراک پتروشیمی 
نیست،  ادامه داد: در حال حاضر قیمت مجموع خوراک پتروشیمی ها 13 
سنت محاسبه نمی شود، بلکه براساس نرخ ارز 2 هزار و ٨٥0 تومان نرخ 

خوراک 11/٥ سنت است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر گاز کشور به قیمت ٤٤ یا ٤٥ سنت در 
هر مترمکعب صادر می شود و اصال منطقی وجود ندارد که با این قیمت 

ارزان گاز را به پتروشیمی ها بدهیم.
این مقام مســئول اضافــه کرد: ما نمی خواهیــم بگوییم قیمت گاز 
پتروشیمی ها باید گران باشد، بلکه قیمت باید منطقی باشد؛ خوشبختانه 
آقای وزیر هم در برابر این خواسته غیر منطقی به جد مقاومت کرده است 

و معتقد است قیمت باید معقول باشد.
وی با بیان اینکه آیین نامه خوراک باید به تصویب دولت برسد، ادامه 
داد: تدویــن آیین نامه در وزارت نفت نهایی شــده و باید به تایید وزارت 

صنعت و وزارت اقتصاد هم برسد.
وی تصریح کرد: در وزارت نفت آیین نامه تخفیف را آماده کرده ایم، اما 

قیمت مبنا 13 سنت است و قیمت مبنا تغییر نمی کند.
این مقام مســئول تاکید کرد: از ابتدای ســال هم بر همین اســاس 
محاسبات خوراک پتروشیمی ها را انجام دادیم و به آنها ابالغ کردیم؛ یعنی 
قیمت روی 13 سنت مبنا شده و به آن عمل می شود، اما درباره مناطق 

محروم و امثال آن ممکن است تخفیف هایی اعمال کنیم.

وزارت نفت:
نرخ خوراک پتروشیمی ها 

حداقل 13 سنت است

دولت روحانی پس از خودرو، بازار مسکن 
را هم از تأثیر توافق هسته ای استثنا کرد.

در این باره وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
بازار مســکن یک بازار داخلی محســوب می شود 
گفت: توافق هسته ای نمی تواند تأثیر مستقیمی بر 

بازار مسکن بگذارد.
عباس آخوندی در گفت وگو با مهر در پاسخ به 
این سؤال که تأثیر توافق هسته ای بر بازار مسکن چه 
خواهد بود، اظهار کرد: بازار مسکن بازار داخلی است 
و توافق هسته ای خیلی نمی تواند تأثیر مستقیمی 

بر روی این بازار داشته باشد.
چند روز پیش نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت 

هم گفته بــود قیمت خودروی داخلــی با توافق 
هسته ای ارزان نمی شود.

با رویه ای که مقامــات دولت روحانی در قبال 
تأثیرات توافق کذایی در پیش گرفته اند معلوم نیست 
این توافق اساساً چه دردی از مملکت را حل می کند.
 از یک طرف ســیف رئیس کل بانک مرکزی 
برخالف ادعاهای قبلی دولتی ها رقم پول های بلوکه 
شــده ایران را به شــدت تنزل داده و 2٦ میلیارد 
دالر اعالم می کند و از سوی دیگر وزرای اقتصادی 
دولت هم این روزها طی اظهارات جداگانه مدعی 
بی تأثیری توافق هســته ای بــر بازارهای مختلف 

می شوند.

رئیس انجمــن افزودنی های خوراکی صنایع 
غذایی، 70 درصد افزودنی های مصرفی در کشور 
را وارداتــی و 30 درصد مابقــی را تولید داخل 

دانست.
پرویز جهانگیری در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
واردات غیر رسمی مواد افزودنی، اظهار کرد: متاسفانه 
با توجه به قاچاق افزودنی ها و از سوی دیگر واردات این 
مواد با نام دیگر به خاطر تعرفه باال نمی توان آمار دقیقی 

از میزان واردات به صورت کلی یا رسمی ارائه داد.
وی از واردات برخــی مــواد افزودنی کــه از پودر 
آلومینیوم تولید شــده و بسیار مضر هستند خبر داد 
و تصریح کرد: پیشنهاد می شــود مردم مواد افزودنی 
کــه دارای عالمت اســتاندارد و ثبت پروانه ســاخت 
وزارت بهداشت هستند،  خریداری کنند.رئیس انجمن 

افزودنی های خوراکی صنایع غذایی ادامه داد: دولت برای 
حمایت از تولیدات داخلی تعرفه واردات را افزایش داده 
که در نتیجه شــاهد واردات مواد افزودنی به نام کاالی 

دیگر به خاطر پرداخت هزینه گمرکی کمتر هستیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه افزودنی های چینی با 
بیشترین تخفیف وارد ایران می شوند، یادآور شد: چین 
تعرفه ٨0 درصدی برای واردات مواد افزودنی ایرانی در 
نظر گرفته در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی مواد 

غذایی چینی در ایران ٤ درصد است.
وی در پایان بــا تاکید بر اینکه رنگ های افزودنی 
دارای نشان استاندارد، از سالمت برخوردارند و هیچ گونه 
ضرری برای انسان ندارند، اظهار کرد: افراد از واحدهای 
دارای تایید از وزارت بهداشت خرید کاال انجام دهند تا 
بتوانند بدون مشکل از رنگ های خوراکی استفاده کنند.

یک  هنوز  کــه  حالی  در 
از توافق دولت روحانی  هفته 
مقامات  نمی گذرد  غربی ها  با 
دولت یازدهــم چند بار رقم 
پول های بلوکه شده را کاهش 

داده اند.
به گزارش خبرنگار ما، تا پیش 
از توافق کذایی، رسانه های حامی 
دولت رقم پول های بلوکه شــده 
ایران را بیش از 100 میلیارد دالر 
عنوان می کردند اما یک روز پس 
از توافــق مذکــور، طیب نیا وزیر 
اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد 
دالر به 2٩ میلیارد دالر کاهش داد 
و مدعی شد رسانه ها در این باره 
مبالغه کرده اند. وی البته تا پیش از 

توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه 
را درباره رقم مذکور به کار نبرده 
بــود. با این همه رئیس کل بانک 
مرکزی دیروز رقم مذکور را باز هم 
کمتر از رقم طیب نیا اعالم کرد و 
آن را به 2٦ میلیارد دالر تنزل داد.
یک عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی در این باره به فارس گفت: 
آقای ســیف به رئیــس جمهور 
نامه ای نوشته و طی آن نامه رقم 
دقیق پول های بلوکه شده ایران در 

خارج کشور را اعالم کرده است.
بــه گفته یوســفیان مال، رقم 
پول های بلوکه شده ایران در خارج 
از کشور طبق نامه مذکور حدودا 

2٦ میلیارد دالر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلــس شــورای 
اسالمی همچنین در بیان جزئیات 
دیگری از این نامه خاطرنشان کرد: 
در ایــن نامه آمده دلیل اظهارات 
آقای اوباما دربــاره رقم ها تالش 
آمریکایی ها برای تحت الشعاع قرار 

دادن اقتصاد ایران است.
مــه  دا ا در  یوســفیان مال 
گفت وگوی خود با بیان اینکه در 
واقع پول هایی که بدون اما و اگر 
می تواند به خزانه کشــور ریخته 
شود همان 2٦ میلیارد دالر است، 
اظهار داشــت: باید بــه این نکته 
اشــاره کنم که کل رقم پول های 

ایــران در خــارج 107 میلیارد 
دالر اســت اما همانطور که گفتم 
2٦میلیارد از آن پولی اســت که 

قابلیت واریز به خزانه دارد.
وی با اشاره به اینکه 2٦میلیارد 
دالر مطالباتی است که باید پس 
از توافقات به کشورمان بازگردد، 
گفت: این پــول در قانون بودجه 
نیامــده و در صورتی که به خزانه 
واریز شــده و دولت بخواهد آن را 
هزینه کند بایــد اصالحیه ای در 
قانون بودجه به مجلس ارائه کند.

 اظهارات بهمنی
در همیــن حــال رئیس کل 
سابق بانک مرکزی با بیان اینکه 
ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال 

پیش باالی 100 میلیارد دالر بود، 
گفت: دولت معادل ریالی پول های 
بلوکه شده را قبال از بانک مرکزی 
گرفته است و مجددا نباید ریالی 

خرج شود.
محمــود بهمنی با بیان اینکه 
بخش عمده پول های بلوکه شده 
ایران جزو ذخایــر بانک مرکزی 
است، اظهار داشت: دولت معادل 
ریالی ارزهــای پرداختی به بانک 
مرکزی را در ســال های گذشته 
دریافت کرده و بانک مرکزی هم 
این ارزها را به حساب دارایی های 
خارجی خود که ذخایر کشور است 

منتقل می کند.
وی افزود: اگــر مجددا معادل 

ریالی این پول آزاد شده از محل 
دارایی های خارجی بانک مرکزی 
به دولت داده شود، به معنای این 
است که دولت به ازای هر دالر دو 
بــار از بانک مرکزی ریال دریافت 

خواهد کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی 
با اشــاره بــه وثیقه قــرار دادن 
22میلیارد دالر از پول های بلوکه 
شــده برای فاینانس چین، گفت: 
وثیقه 22 میلیارد دالری فاینانس 
چین هم جزو دارایی های خارجی 
بانک مرکزی است و این پول چون 
تبدیل به فاینانس شد دیگر جزو 
منابع بلوکه شــده بانک مرکزی 

محسوب نمی شود.

طی چند روزه پس از توافق

دولت رقم پول های بلوکه شده ایران را 
بازهم کمتر کرد

دبیر ســندیکای موتورسیکلت سازان گفت: آمار تولید 
موتورسیکلت در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته با کاهش 30 درصدی مواجه شده است.
بهمــن ضیاء مقدم در گفت وگو با نســیم درباره وضعیت تولید 
موتورسیکلت اظهار کرد: آمار تولید موتورسیکلت در سه ماهه اول 
امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 30 درصدی 

مواجه شده است.
وی ادامــه داد: براســاس آمار پالک های دریافتی از مؤسســه 
راهگشــا، آمار تعداد تولید موتورسیکلت در ســه ماهه اول سال 
گذشــته 1٦٨هزار و 3٦ دستگاه و سه ماهه سال جاری 121 هزار 

و 120 دستگاه بوده است.
دبیر ســندیکای موتورسیکلت سازان با اشــاره به اینکه تعداد 
تولیدکنندگان عضو این سندیکا 3٥ عضو هستند افزود: حدود ٥0 
شرکت در زمینه تولید و مونتاژ موتورسیکلت فعالیت می کنند اما در 
کل به دالیل زیادی صنعت موتورسیکلت با مشکالت زیادی مواجه 

شده که عدم ثبات در بازار تقاضا، بحث تحریم های تحمیل شده و 
سایر موارد در رکود این صنعت تاثیرگذار بوده است.

ضیاءمقدم بیان داشت: موتورسیکلت های برقی نیز به این دلیل 
که تاکنون زیرســاخت ها و حمایت های مورد نیاز و برنامه ریزی و 

کارشناسی دقیقی در رابطه با آنها به عمل نیامده است فعال موفقیتی 
را حاصل نکرده اســت. این موتورسیکلت ها به دلیل نوع استفاده 
موتورسیکلت در کشور و قیمت باالی آن، از سوی مصرف کنندگان 

مورد استقبال واقع نشده است.
دبیر سندیکای موتورسیکلت سازان با بیان این مطلب که واردات 
انبوه موتورســیکلت به صورت کامل در حال حاضر ممنوع است، 
گفت: تنها موتورسیکلت های خاص که بیشتر مصرف ورزشی دارد 
به تعداد بســیار اندکی وارد کشور می گردد و موتورسیکلت هایی 
هم که دارای حجم باالتر ار 2٥0 سی سی می باشد، شماره گذاری 

نمی گردد و تردد و تولید آن ممنوع است، مگر در موارد خاص.
ضیاءمقدم در پایان خاطرنشــان کرد: موتورســیکلت هایی که 
باالی حجم 2٥0 سی ســی و از برندهای بین المللی هســتند و از 
تکنولوژی روز جهان برخوردارند به صورت خیلی اندک وارد کشور 
شده است که مصرف عمومی ندارد و توسط برخی از افراد و تجار 

وارد شده است.

دبیر سندیکای موتورسیکلت سازان:

تولید موتورسیکلت 30 درصد کاهش یافت

پس از خودرو رئیس انجمن افزودنی های خوراکی صنایع غذایی:

70 درصد افزودنی ها وارداتی اند

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار اعالم کرد

عرضه میوه های خارجی به نام ایرانی

دولت بازار مسکن را هم از تأثیر توافق استثنا کرد


