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اقتصادی
مجوز واردات یک میلیون تُن برنج
به کشور صادر شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :از سوی شورای عالی
تنظیم بازار ،مجوز واردات یک میلیون تن برنج به کشور صادر
شده است.
عبداهلل حاتمیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار
داشــت :مجوز واردات یک میلیون تُن برنج از سوی شورای عالی تنظیم
بازار صادر شده که این واردات قطعاً به تولیدکننده آسیب وارد میکند.
وی در پاسخ به اینکه مجلس در این زمینه نمیتواند اقدامی داشته
باشــد افزود :زمانی که کار از کار میگذرد ما متوجه میشویم در حالی
که باید قبل از این اقدام برای آن چاره اندیشی کرد؛ دولت باید ساختاری
داشته باشد که در این حوزه جنبه پیشگیرانه داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت :توجیه ارائه
شده برای این واردات این بوده که محصول برنج دیگر روی دست کشاورز
باقی نمانده و پس از اتمام محصول کشاورز داخلی روی به واردات آوردهاند
اما در این زمینه هنوز تحقیقی صورت نگرفته که آیا واقعاً تمام محصول
تولیدکننده داخلی به فروش رسیده است یا خیر؟
حاتمیان همچنین بااشــاره به وضعیت تخممرغ افزود :وارد کردن
تخممرغ درمان درد ما نیست زیرا مرغداریهای زیاد و فضا و ظرفیت الزم
را در این زمینه داریم و باید حمایت الزم از تولیدکنندگان مرغ صورت
بگیرد.وی خاطرنشان کرد :هیچگونه حمایتی در این زمینه تاکنون نبوده
و مرغداران در زمینه جوجه و واکسیناسیون مشکالت زیادی داشته و از
نظر بانکی مشکل سرمایه در گردش دارند.

واردات  20هزار تن تخممرغ
از ترکیه به کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از واردات
 20هزار تن تخممرغ از ترکیه به کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ اسمعیل
کریمزاده گفت :بخشــی از این میزان وارد شده و بخشی دیگر در
حال ورود به کشور است که با واردات این میزان کمبود تخممرغ
در کشور جبران خواهد شد.
وی افزود :از دیروز در اســتان و شهرهای بزرگ استان توزیع
تخممرغ شــانهای 12هزار و  600تومان و هر کیلو 5هزار و 300
تومان آغاز شده است.
کریمزاده با اشاره به مقدار مصرف ماهانه تخممرغ استان گفت:
 2600تن مصرف ماهانه تخممرغ استان بوده که تعداد  5شرکت
تعاونی جهت تامین تخممرغ موردنیاز استان که مسئول تامین و
واردکننده تخممرغ کشور میباشند معرفی شدهاند.

مرکز پژوهشهای مجلس:

 ۷۳درصد بودجه جاری
صرف حقوق و دستمزد میشود
مرکز پژوهشهــای مجلس طی گزارشــی از کاهش
15درصدی بودجه عمرانی و صرف  73درصدی هزینه های
جاری برای حقوق و دستمزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،مرکز پژوهشهای مجلس تحلیلی
در رابطه با مصارف الیحه بودجه  97کل کشور ارائه کرد.
در چکیده این گزارش آمده است :با هر یک دالر کاهش قیمت
نفت نسبت به آنچه دولت در الیحه بودجه پیشبینی کرده حدود
 20هزار میلیارد ریال از منابع دولت کاسته خواهد شد ،این موضوع
شدت ریسکپذیری منابع بودجه و وابستگی آن به متغیرهای خارج
از کنترل را نشان میدهد.
طبیعی اســت با وجود کســری تراز عملیاتی هر چقدر منابع
عمومی با عدم تحقق روبهرو شود ،عدم تخصیص اعتبار به طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای نیز افزایش خواهد یافت.
دولت در الیحه بودجه ســال  1397برای اعتبارات هزینهای
رقم  2/764هزار میلیارد ریال پیشبینی کرده اســت .بیش از 73
درصد اعتبارات هزینهای صرف حقوق ،دستمزد ،مزایای کارکنان
و بازنشستگان میشود .بخش عمده اعتبارت هزینهای در ساختار
کنونی انجام وظایف دولت هزینههای اجتنابناپذیر است.
بودجه عمرانی در الیحه بودجه
ه است
 ۱۵درصد کاهش یافت 
ی سرمایهای
الزم به ذکر اســت ،اعتبار طرحهای تملک دارای 
در الیحه بودجه  1397نسبت به قانون بودجه امسال 15 ،درصد
کاهش داشته است.
طی سالهای  1396-1376نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی
به اعتبارات هزینهای بهزعم نوسانی بودن ،در مجموع سیر نزولی
داشته است .به نحوی که به تدریج از  45درصد در سال  1376به
حدود  19درصد در سال  1396خواهد رسید .این امر بدین معنا
است که به تدریج ســهم عمدهای از منابع بودجه عمومی دولت
صرف امور هزینهای شــده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته
اســت .گفتنی است این امر در سال  1396نسبت به سال 1395
به میزان هفت واحد درصد بهبود یافته است.
تعــداد  370طرح عمرانی در الیحه بودجه ســال  1397درج
شده اســت که عم ً
ال هیچ اطالعاتی از زمانبندی و هزین ه اجرای
آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرحها
را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مصرف  ۸۴درصدی منابع صندوق توسعه ملی
در الیحه بودجه
در همین راستا ،طبق الیحه بودجه ،سال آینده  ۸۴درصد منابع
ورودی صندوق توسعه ملی ،مصرف خواهد شد.
باید توجه داشــت که اوالً طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از  20درصد
اعضای هیئت مدیره آنها توســط مقامات دولتی تعیین میشوند،
دولتی محسوبشده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
از این رو این بندها برخالف اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
ثانیاً این بندها به طور کلی برخالف سیاســتهای کلی برنامه
ششم است .زیرا بند « »10سیاستهای کلی برنامه ششم صراحتاً
بر اســتقالل مصارف صندوق توســعه ملی از تکالیف بودجهای و
قوانین عادی تأکید دارد.
ضمن اینکه حدود  36درصد کل منابع ورودی ،در حکم برگشت
از منابع هستند که این حکم نیز خالف اساسنامه و اهداف صندوق
توسعه ملی است.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
1/500/000
1/450/000
736/000
436/000
285/000
137/200
4/278
5/500
5/820
1/185
1/180

ردپای صندوق بینالمللی پول
در وضعیت اقتصادی امروز کشور

با باال گرفتن اعتراضهای مردمی نســبت به
فشارهای اقتصادی ،که متاسفانه برخی آشوبگران
با سودجویی خود سعی در مصادره آن دارند و به
اموال عمومی آسیب میزنند ،رد پای سیاستهای
صنــدوق بینالمللی پــول در برخی تصمیمات
اقتصادی دولت مشاهده میشود.
به گزارش مشــرق ،صندوق بینالمللی پول با اینکه
در ظاهر یک نهاد بینالمللی اســت اما کامال در خدمت
سیاســتهای آمریکا و همپیمانان اروپایی آن اســت.
این ســازمان که مقــر آن در آمریکا قــرار دارد همواره
سیاســتهای اقتصادی خاصی را به کشورهای در حال
توســعه توصیه میکند ،که تجربه نشــان داده با هدف
بازارسازی برای کشورهای غربی بوده است.
نتیجه سیاستهای صندوق بینالمللی پول در اقتصاد
ایران یک بار در دهه هفتاد در دولت سازندگی هویدا شد
که با اجرای سیاســتهای تعدیل توسط دولت مرحوم
رفســنجانی ،نرخ تورم به  ۵۰درصد رسید و گرانیهای
سرسامآور موجب اعتراضهای مردمی شد.
در دوم مهرماه  ۱۳۹۲حسن روحانی در اولین سفر

خود به ســازمان ملل بــا رئیسصندوق بینالمللی پول
دیدار کرد .رئیسصندوق بینالمللی پول در آن دیدار بر
آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسالمی
در زمینههای هدفمندی یارانهها ،مهار تورم و سیاستهای
مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساختها تاکید کرد.
بانک مرکزی کشــورمان در چهار سال اخیر با ذوق
و شوق ،گزارشهای حمایتی صندوق بینالمللی پول از
سیاســتهای اقتصادی دولت روحانی را ترجمه کرده و
به طور مفصل روی ســایت خود قرار داده است .آخرین
موردی که صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران گزارش
داد مربوط به ماه گذشــته است که در گزارش این نهاد
غربی ،دولت روحانی به افزایش قیمت حاملهای انرژی
توصیه شده است.جالب آنکه دولت روحانی نیز در الیحه
بودجه  ۱۳۹۷که همزمان با سفر هیئت مشاوره صندوق
بینالمللی پول به مجلس ارائه شد ،طرح جنجالی افزایش
قیمت بنزین به  ۱۵۰۰تومان و گازوئیل به  ۴۰۰تومان را
گنجانده است.هیئت مشاوره صندوق بینالمللی پول ،به
سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد ،از دوم تا سیزدهم دسامبر
 11-۲۲( ۲۰۱۷آذر  )۱۳۹۶برای انجام مذاکرات و تهیه

گزارش ساالنه از وضعیت اقتصاد ،به ایران سفر کرده بود.
این هیئت در گزارش خود از این ســفر تاکید کرده
است که ایران اصالحات در بخش مالی را در دستور کار
قرار دهد .صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از انجام
اصالحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت
درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال
 )19-2018( ۱۳۹۷استقبال کرده است.
موضوعی که صندوق از آن حمایت کرده همان طرح
دولت برای حذف یارانه نصف مردم ایران است که موجب
اعتراضهای گســتردهای شده است .در حال حاضر هم
برخی اعتراضات مردمی با سوءاســتفاده آشــوبگران به
فضای اغتشاشگری تبدیل شده ،به نظر میرسد رد پای
سیاستهای اقتصادی مورد توصیه این نهاد بینالمللی
در آن بیاثر نبوده است .جالب آنکه صندوق بینالمللی
پول در گزارش خود خواســتار تکمیل اصالحات قانون
مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم شده است:
«هیئــت صندوق از انجام اصالحــات الزم در چارچوب
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استقبال
کــرده و تاکید میکند که این اصالحات پیش از پایان

ضربه اغتشاشگران بر اقتصاد و مردم

مهلت قانونی تعیینشــده در برنامه عملیاتی گروه ویژه
اقدام مالی ( ،)FATFتا پایان ژانویه  ۲۰۱۸تصویب شود.
تداوم پیشرفت در این بخشها الحاق مجدد اقتصاد ایران
به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت
را تسهیل خواهد کرد».
این موضوع همان خواسته کارگروه اقدام مالی اف.ای.
تی.اف از ایران است که سال گذشته جنجال زیادی به پا
کرد .اف.ای.تی.اف از ایران خواسته بود که قانون مبارزه
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصالح کند و استثنا
شدن گروههای مقاومت مثل حزبا ...لبنان از گروههای
تروریستی را حذف کند.
سال گذشته با روشنگری رسانهها ،دولت نتوانست این
اصالحیه مدنظر غربیها را انجام دهد اما اکنون صندوق
بینالمللی پول مجددا خواستار این اصالحیه شده است.
در چند سال اخیر ،حمایتهای صندوق بینالمللی پول
از سیاستهای دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده
است .مثال بسته خروج از رکود که سال  ۱۳۹۳اجرا شد
و عمال هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت ،با حمایت این نهاد
غربی مواجه شد.

قیمت سکه و ارز باز هم گران شد

آشوبهای روزهای اخیر سبب گرانی شدید
ارز و سکه شد تا دود کارهای اغتشاشگران به
چشم اقتصاد کشور و مردم برود.
از ابتــدای هفته جاری اثرات ناآرامیهای اخیر بر
اقتصاد کشــور نمایان شد ،اثرات مخربی که در وهله
اول قیمت سکه ،دالر و شاخص بورس را نشانه گرفت.
اتفاقات روزهای اخیر موجب شد تا برخی بازارهای مهم
اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند که اثرات منفی آن در
آینده قطعا متوجه مردم خواهد شد.
بر این اساس ،قیمت سکه روز گذشته با یک شیب
پرســرعت ،روند افزایشــی خود را تا بیش از  50هزار
تومان هم پی گرفت تا قیمت سکه به رقم باالی یک
میلیون و  500هزار تومان رسیده باشد.
این در حالی است که روز قبل از آن هم  25هزار
تومان به قیمت سکه اضافه شده بود و مجموعا در سه
روز نخســت هفته جاری ،قیمت سکه حدود  75هزار
تومان افزایش داشته است!!
روز گذشته نیز طی مطلبی اعالم کردیم سیاست
بانک مرکزی در «حراج سکه» نا موفق بوده و نه تنها
منجر به تخلیه حباب قیمتها نشده بلکه قیمت سکه
باز هم به روند افزایشی خود ادامه داده؛ چنانچه قیمت
سکه نسبت به روز نخســت حراج 100 ،هزار تومان
افزایش داشته است!

شاخص بورس هم هرچند روز گذشته حدود 600
واحد رشــد کرد ولی ریزش نزدیــک به هزار و 600
واحدی شاخص در روز قبل آن ،همچنان بیانگر تاثیر
منفی این اتفاقات بر بازار سهام میباشد.

الزم به ذکر اســت که قیمت دالر هم در این سه
روز از  4209تومان به رقم  4278تومان افزایش پیدا
کــرده تا در این بازه کوتــاه ،نزدیک به  70تومان بر
قیمتش اضافه شده باشد.

تجربه سالهای قبل ثابت کرده که با گرانی دالر،
قیمت ســایر کاالها و خدمات خواســته و ناخواسته
افزایش پیدا میکند و همین امر بهانهای میشود برای
افراد سودجود و سوداگر تا از آب گلآلود ماهی بگیرند.
یکی از این صرافها درباره نوســانات روز گذشته
میگوید :نرخ بازار خیلی نوسان داشت؛ البته یکی از
دالیل کمبود ارز در بازار است چراکه یک دفعه بازار پر
از ارز میشود ولی ساعتی بعد بازهم ارز پیدا نمیشود!
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ناآرامیهای چند روز
گذشته کشــور هر چند در ابتدا با عنوان اعتراض به
حق مردم درخصوص مشکالت اقتصادی آغاز شد ولی
متاسفانه عدهای سودجو و اغتشاشگر موجب شدند
تا مشکل اصلی مردم مبنی بر گرانیها و سخت شدن
معیشت به حاشیه کشیده شود.
هرچند یکی از عمدهترین دالیل گرانی دالر در این
ایام ،سال نوی میالدی و البته گران شدن قیمت درهم
از ســوی دبی است؛ ولی به عوامل گرانی دالر در این
روزها باید این را هم اضافه کنیم که اغتشاشهای این
چند روز ،موجب شد تا عوامل سیاسی باردیگر نقش
کلیدی در تکانههای ارزی داشته باشند.
صرافهای خیابان فردوسی معتقدند بانک مرکزی
رکن اصلی بازار اســت و بنظر نمیرســد آشفته بازار
نرخها ادامه دار باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

توافق هستهای هیچ گشایشی در تحریمهای اقتصادی و بانکی ایجاد نکرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به
اینکه روحانی در چهار ســال اول دوره ریاست
ی وعدههــای اقتصادی به مردم داد که
جمهور 
عملیاتــی نکرد ،گفت :توافق هســتهای هیچ
گشایشی در تحریمهای اقتصادی و بانکی ایجاد
نکرد.
ناصر موســوی الرگانی در گفتوگو با خبرگزاری
فــارس در مورد دالیل اعتراضات روزهای اخیر گفت:
روحانی در چهار ســال اول دوره ریاســت جمهوری
وعدههای اقتصــادی به مردم داد که عملیاتی نکرد و
علیرغم دلبستگی شدیدی که به پسابرجام پیدا کرده
بــود ،معتقد بود که بعد از توافق هســتهای رونقی در
اقتصاد ایران ایجاد میشود.
وی افــزود :اما توافق هســتهای هیچ چیزی برای
ایران نداشــت و در تحریمهای اقتصادی و بانکی هم
هیچ گشایشی ایجاد نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه
وعدههای اقتصادی دولت روحانی محقق نشده است،

گفت :طی مدت کوتاهی قیمت هر عدد تخممرغ حدود
 300تومان افزایش یافته و این اتفاق در مورد ســایر
کاالهای اساسی مردم هم اتفاق افتاده است.
به گفته موسوی الرگانی ،دولت میخواهد قیمت
بنزین را بــه  1500تومان افزایش دهد ،در حالی که
نمیگویــد چگونه قرار اســت از درآمد حاصل از این
افزایش قیمتهااشتغال ایجاد کند؟
وی اضافه کرد 45 :هزار تومان به عنوان یارانه نقدی
به مردم پرداخت میشود ،در حالی که قیمت حاملهای
انرژی از قبیــل آب و برق از زمان پرداخت یارانههای
نقدی  12برابر افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در
بودجه  97اعالم شده که  34میلیون نفر یارانهبگیر از
شــمول دریافت یارانه حذف میشوند ،گفت :این در
حالی اســت که معلوم نیست ،چگونه طبقات نیازمند
قرار است شناسایی شوند.
موسوی الرگانی بیان کرد :اگر قرار است که فقط به
افراد تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی و سازمان

بهزیستی کشور یارانه نقدی پرداخت شود ،باید بگویم
که افراد زیادی وجود دارند که تحت پوشش اینگونه
نهادها و سازمانها نیستند ،اما درآمد آنها کمتر از افراد
تحت پوشش این سازمانهاست و حتی شرایط تحت
پوشش قرار گرفتن سازمانها و نهادهای حمایتی را هم
ندارند .وی با تأکید بر اینکه دولت نباید اجازه بدهد که
براثر این گونه مسائل تنش ایجاد شود ،ادامه داد :برخی
موسســات مالی و اعتباری با نصب تابلو  24متری که
روی آن با خط درشت نوشته شده،تحت نظارت بانک
مرکزی اقدام به دریافت پول از مردم کردهاند ،اما مردم
پس از مدتی با مراجعه به این موسسات با تعطیلی آن
مواجه میشوند و نمیتوانند سرمایه خود را پس بگیرند.
عضــو کمیســیون اقتصادی مجلس بااشــاره به
تأکیدات مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی بیان
کرد :متاســفانه برخی بدون توجه به این فرمایشــات
برای پر کردن جیب خودشان اقدام به واردات بیرویه
میکنند ،در حالی که آقا فرمودهاند واردات کاالهایی
که در کشور تولید میشود ،حرام شرعی است.

وزیر کشاورزی:

موسوی الرگانی افزود :دولت باید با ورود به میدان
و تحلیل مســائل مختلف اقتصادی از بروز اعتراضات
مردمی که ریشه اقتصادی هم دارد ،جلوگیری کند.
وی با تأکیــد بر اینکه اعتراضــات روزهای اخیر
ریشــه اقتصادی دارد ،اظهار کرد :البته از این مسائل
اقتصــادی افرادی هم سوءاســتفاده میکنند و باعث
میشوند که صدایی که از حلقوم صهیونیستها درآید،
از زبان مردم شنیده میشود .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس با انتقاد از اینکه به عنوان یک نماینده مجلس
برای دیدن وزیر و معاون وزیر باید هفت خوان رستم
را طــی کند ،اضافه کرد :خدا را گواه میگیرم که 50
درصد از مراجعهکنندگان که هر روز به دفتر کاریام
مراجعه میکنند ،به دلیل مشکالت شدید مالی مطالبه
پول دارند .موسوی الرگانی ادامه داد :افرادی در میان
این نیازمندان بودهاند که کفش پاره فرزندانشــان را با
چشمانگریان به من نشان دادهاند و از من میپرسند
که فرزندمان را با این کفشهای پاره چگونه به مدرسه
بفرستیم.

بازار تخممرغ بهتر شده است
وزیر جهاد کشاورزی ب ا اشاره به مشکالتی
که برای مرغداریها بهوجود آمده بود ،از بهبود
وضعیت بازار تخم با انجام واردات خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاریها ،محمــود حجتی روز
گذشته در مراسم سیوسومین دوره انتخاب و معرفی
نمونههای ملی بخش کشاورزی ،اظهار کرد :با وجود
تالشها و مراقبتهای مرغداران در ســال گذشته و
امسال ،با مشکل شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در مرغداریهــای مرغ تخمگذار مواجه بودیم که در
ایــن مدت بخش عمدهای از تولید و گلههای مولد را
از بین برد.
وی اظهار کرد :بخشی از این خسارت با حمایتهای
وزارت جهاد کشاورزی و انجام فعالیتهای توسعهای و

افزایش ظرفیت تولید جبران شد اما با توجه به ادام ه
این مشــکل در سال جاری ،تناسب و تعادل عرضه و
تقاضا در سال جاری به هم خورد.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود :براین اساس بخشی
از کســری عرضه موجود در بازار در زمینه تخممرغ
را از محــل واردات جبران میکنیم و بخشــی دیگر
نیز با کنترل و تنظیم چگونگی توزیع در بازار مصرف
انجام میشود و در تالشیم تولید را به جایگاه خودش
برسانیم .البته امروز وضعیت بهتری در بازار تخممرغ
وجود دارد و شــاهدیم که قیمت تمام شــده تولید
این محصول از نرخهــای جهانی و محصول وارداتی
ارزانتر است.
حجتی ادامه داد :آنفلوآنــزای فوق حاد پرندگان

ســطح وسیعی از کشــور را در بر گرفته و مشکالت
عدیدهای برای مرغداران به وجود آورده است ،چراکه
آنها بیشترین آسیب را در این میان دیدهاند و امیدواریم
از طریق بیمه بتوانیم بخشی از خسارتهای وارد شده
به آنها را جبران کنیم.
وی بابت وضعیت قیمت شیر از دامداران و مردم
عذرخواهی کرد و گفت :امیدواریم شــرایطی فراهم
شود که بتوانیم مصرف شیر را در کشور افزایش دهیم.
وزیر کشاورزی همچنین در مورد افزایش نرخ خرید
شیر خام از دامداران ،گفت :در حال حاضر قیمت خرید
شیر خام از دامداران پایینتر از نرخ مصوب است که
بایــد از طریق اختصاص یارانــه یا روشهای دیگری
قیمت این محصول را به نفع تولیدکنندگان تغییر دهیم

که البته بنده شــرمنده دامداران و مردمی هستم که
نمیتوانند این محصول را (شیر) که دسترنج هموطنان
خودشان است بخرند.
وی در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه با تقدیر از
عملکرد کشاورزی که  168تن سیب درختی در هکتار
برداشت کرده ،گفت :من دست این کشاورز را میبوسم.
این اقدام نشان میدهد که تولید کنونی نتیجه همه
توان ما نیست و همواره امکان توسعه وجود دارد.
در مراســم ســی و دومین دوره مراســم معرفی
کشــاورزان نمونه کشــوری در تهــران ۱۵۳ ،نفر در
حوزههای مختلف زراعت ،باغبانی ،شیالت و خاکورزی
که با کاهش مصرف آب بیشترین عملکرد را داشتند،
مورد تقدیر قرار گرفتند.

سازمان حمایت از مصرفکنندگان اعالم کرد

حذف آبونمان از قبضهای گاز

بر اساس اعالم سازمان حمایت؛ بخشنامه اخذ
آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی ابطال و
مبالغ اخذ شده از زمان ابالغ رای دیوان به حساب
بستانکاری مشترکان مسترد میگردد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،ســازمان حمایت
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان اعالم کرد :متعاقب

پیگیریهای به عمل آمده از ســوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس رای دیوان
عدالت اداری ،بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان
گاز طبیعی ابطال و مبالغ اخذ شــده از زمان ابالغ رای
دیوان به حساب بستانکاری مشترکان مسترد میشود.
این در حالی اســت که شــرکت ملی گاز ایران بنا

به پیگیریهای به عمل آمده از سوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرده که نسبت
به حذف بند مرتبط بــا اخذ آبونمان و دریافت آن در
قبوض جدید گاز اقدام شده است.
همچنین طی پیگیریهای صورتگرفته ،اعالم شده
که مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان ،از

رئیس انبوهسازان مسکن:

تاریخ ابالغ رای دیوان در تاریخ هفدهم مهرماه امسال ،در
صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده خواهد شد.
مشــترکان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه
تخلف ،مراتب را از طریق تلفن  124به سامانه شکایات
مردمی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استانهای
سراسر کشور اعالم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

رونقی در بازار مسکن احساس نمیشود

رئیس انبوهسازان مسکن کشور ،گفت :افزایش
معامالت مسکن در بازار ناشی از سررسید زمان
تســهیالت است؛ اما به معنای رونق در این بازار
نیست.
جمشــید برزگر در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
جوان ،با بیان اینکه در بازار مسکن هیچ رونقی احساس
نمیشود ،اظهار کرد :افزایش معامالت مسکن در بازار

ناشی از سررســید زمان تسهیالت است؛ اما به معنای
رونق در این بازار نیست.
وی با تأکید بر اینکه مردم قدرت خرید ندارند ،افزود:
افرادی که تســهیالت را دریافت کردهاند تنها به دنبال
خرید خانههای امن هستند و متأسفانه تعداد این نوع
واحدهای مســکونی در کشور بسیار پایین است و تنها
توسط افراد شناسنامهدار ساخته میشود.برزگر با بیان

اینکه هیچ اتفاق و مذاکراتی برای نوســازی بافتهای
فرسوده صورت نگرفته است ،افزود :تولیدکنندگان برای
نوسازی نیازمند تسهیالت و امکانات فراوانی هستند که
باید از طریق دولت در اختیار آنها قرار گیرد ،ولی با توجه
به پیگیریهای فراوان متأسفانه این اقدام صورت نگرفته
است.رئیس انبوهسازان مسکن کشور ،تصریح کرد :دولت
باید با حمایت از تولیدکنندگان و نیز ارائه تسهیالت از

طریق صندوق توســعه ملی بتواند منابع مالی را برای
بهسازی و نوسازی این واحدها در اختیار آنها قرار دهد.
برزگر با بیان اینکه قیمت تمام شده مسکن در بازار
افزایش یافته اســت ،گفت :رشد قیمت برخی از نهادها
از جمله انشــعاب آب و فاضالب از  ۶۰۰هزار تومان به
 ۲میلیون تومان ،زمینهســاز افزایش قیمت تمامشده
مسکن میشود.

کوتاه اقتصادی
* طبــق مصوبه ســتاد تنظیم بازار هر شــانه تخممــرغ  ۱۲هزار و
 ۶۰۰تومــان و هــر دانه از این محصول  ۴۲۰تومــان باید در اختیار
مصرفکننــدگان قرار گیــرد و متقاضیان در صورت مواجه شــدن
بــا قیمتهای باالتر میتوانند موضوع را به ســامانه  ۱۲۴ســازمان
حمایت اعالم کنند تا با گرانفروشــان برخورد شود .سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعالم کرد که این سازمان،
نامه نرخ مصوب شــده تخممرغ داخلی و خارجی را به اســتانهای
سراسر کشور ابالغ کرده است .همچنین گشتهای نظارتی مشترک
با سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها و دیگر دستگاههای
نظارتی برای رصد بازار در حال انجام است.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به کمرنگی موضوع
توســعه دریامحور در برنامههای توســعه کشور ،گفت :حداقل  ۴۰تا
 ۵۰ســال زمان میبرد که ضرورت توســعه دریا در ذهن مسئوالن و
گفتوگو با فارس با
متولیان نهادینه شــود .امیر دریادار رستگاری در 
اشاره به برگزاری همایش ارگانهای دریایی اظهار داشت :نشستهای
تخصصی در حوزه دریا ،مطالبهای است که بهتدریج در ذهن جامعه
فرهیخته کشــور نسبت به لزوم توسعه دریا مینشیند .وی ادامه داد:
این گردهماییها موجب میشود که دستگاههای سازنده و بهرهبردار
در کنــار هم قرار گرفته و با ایجاد طوفان فکری در به نقد کشــیدن
چالشهای موجود و پاســخگویی به آنها تاثیرگذار باشند .این مقام
مسئول در صنعت دریایی کشور بیان کرد :گردهماییهای تخصصی
در حوزه دریا در رفع چالشها و توسعه صنعت دریا کارساز است ولی
کافی نیست.
* در راستای توسعه محصوالت و خدمات و به منظور تقویت
ارتباط با مشتریان ،باشگاه مشتریان بانک سینا آغاز به کار
کــرد .به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ با هدف تکریم
مشــتریان و به منظور ایجاد ارتباط صمیمی و پویا و ارتقاء
سطح رضایتمندی آنان ،باشگاه مشتریان این بانک راهاندازی
شــده و نســبت به عضوگیری اقدام میگــردد .هموطنان
جهت ثبتنام و عضویت در باشــگاه مشــتریان بانک سینا
میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک ســینا به نشانی
 www.sinabank.irیــا مراجعــه مســتقیم بــه آدرس
 https//:club.esinabank.comاقــدام نمایند .طبق اعالم ،اعضا
به میزان اســتفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و میزان
موجودی سپردههای خود نزد بانک سینا میتوانند امتیاز کسب
کنند و بر مبنای امتیازات کسب شده از جوایز بهرهمند شوند.
* شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس)
در پایان معامالت دیروز با افزایش  646واحدی روی رقم  96هزار و
 207واحد ایستاد .دیروز همچنین شاخص کل فرابورس(آیفکس) نیز
با افزایش  25واحدی روی رقم یک هزار و  58واحد ایستاد.
* به گفته مدیر عامل بورس کاال ،از زمان اجرای سیاست خرید
توافقی زعفران در بورس کاالی ایران 197/55کیلوگرم محصول
مورد معامله قرار گرفته است .حامد سلطانینژاد گفت :معامله
این حجم از زعفران در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران که
در چهار رقم پوشال معمولی ،پوشال مرغوب ،نگین و سرگل
برای  ۸نماد معامالتی تعریف شــده ،ارزش  ۹میلیارد و ۸۴۴
میلیون و  ۵۷۴هزار ریال رقم زده اســت .وی به نحوه قیمت
گذاری زعفران در قالب خرید توافقی اشاره کرد و گفت :طبق
این سیاســت ،قیمت زعفران نگین به ازای هر کیلوگرم ۵۴
میلیون ریال ،زعفران سرگل  ۵۱میلیون ریال ،زعفران پوشال
مرغوب  ۴۸میلیون ریال و زعفران پوشال معمولی به قیمت
 ۴۳میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است .وی با
تاکید بر اینکه در اجرای سیاست خرید توافقی زعفران شرایط
کیفی محصول خریداری شده مطابق با استاندارد ملی ایران در
نظر گرفته میشود ،گفت :سازوکار معامالت از طریق گواهی
سپرده کاالیی و معامالت قطعی تعیین شده و محدوده اجرای
استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی بوده است .افزون
بر این ،زعفران معامله شده در قالب سیاست خرید توافقی،
محصول تولیدی سال جاری بوده و فقط از تولیدکنندگان با
معرفی وزارت جهاد کشاورزی خرید صورت گرفته است.

رئیسانجمن صنفی واردکنندگان خودرو خبر داد

واردات  ۲۷۸هزار خودرو خارجی
به کشور طی  ۳سال
رئیسانجمن صنفی واردکنندگان خودرو از واردات ۲۷۸
هزار خودرو خارجی به کشور طی  ۳سال  93تا  95خبر داد.
میثم رضایی بااشاره به روند کاهشی واردات خودرو طی سه ساله
گذشته در مصاحبه با رادیو اظهار کرد :واردات خودرو در سالهای
 94 ،93و  95به ترتیب  80 ،130و  68هزار دستگاه بوده است.
وی افزود :بخشی از ذائقه مردم در طول این سالها بصورت سی
کی دی تامین شد یعنی خودروسازان قطعات خودرو را بصورت سی
کی دی وارد و پس از مونتاژ کاری به بازار مصرف عرضه میکردند.
رئیسانجمن صنفی واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد :میزان
واردات خودرو در کشور بستگی به میزان تقاضا در بازار دارد.
رضایی در ادامه ضمناشاره به دو شرکت خودروسازی بزرگ در
ایران افزود :این مجموعهها سهم زیادی دراشتغالزایی مملکت دارند.
وی اظهار کرد :صنعت خودروســازی در راستای تولید ملی و
اقتصاد مقاومتی همواره مشمول حمایتهای دولتهای مختلف
بوده است.
رئیسانجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین گفت :تولید
خودروی با کیفیت و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا در یک فضای
رقابتی نمود عملی پیدا میکند.
س سازمان توسعه تجارت از
گفتنی است یک ماه پیش نیز رئی 
افزایش  26درصدی واردات خودرو در هشت ماهه نخست امسال
خبر داد و رقم واردات خودرو و قطعات جداگانه آن را نســبت به
کل واردات کشور رقم باالیی دانست.
مجتبی خسروتاج گفته بود که در هشت ماهه امسال نزدیک
به  54هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است
که نســبت به  45هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته نزدیک
 26درصد افزایش واردات صــورت گرفته و ارزش واردات آن در
هشــت ماهه امســال یک میلیارد و  460میلیون دالر که نسبت
به مدت مشــابه سال قبل  260میلیون دالر ارزش واردات بیشتر
بوده است.در این بین آمارهای منتشر شده نشان میدهد شرکت
فرانســوی رنو که تاکنون قراردادهای تولید مشترکش با ایران به
مرحله اجرایی نرسیده ،پول هنگفتی از طریق واردات  144هزار
خودرو به ایران به جیب زده است.
شرکت خودروسازی رنو دو هفته قبل اعالم کرد در  11ماهه
سال  2017میالدی  144هزار و  862دستگاه از محصوالت خود
را روانه بازار ایران کرده اســت .فروش رنو فرانسه به ایران در این
دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد  54درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش فروش رنو به ایران در  12ماهه سال 2016
نسبت به ســال قبل از آن ،رشد  110درصدی داشت و به 108
هزار و  536دســتگاه رسید .رنو در سال  2015بالغ بر  51هزار و
 500دســتگاه و در سال  2014نیز بالغ بر  33هزار دستگاه و در
غ بر  39هزار و  600دستگاه از محصوالت خود را
سال  2013بال 
به ایران فروخته بود.
از آنجا که خودروی خارجی معموال جزء محصوالت لوکس و
گرانقیمت محسوب میگردد ،واردات گسترده آن موجب خروج ارز
بسیار زیادی از کشور و در شرایط فعلی تنگنای مالی ،باعث تشدید
مشکالت موجود خواهد شد.

