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اقتصادی
مدیرعامل شرکت منابع آب ایران:

شوری آب خوزستان
ربطی به سد «گتوند» ندارد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :شوری آب
خرمشهر و آبادان به هیچ عنوان ارتباطی به آب رهاشده از سد
گتوند ندارد و کیفیت آب خروجی این سد امسال مطلوب بوده
است.
به گزارش خبرنگار کیهان ،محمد حاجرسولیها ،دیروز در یک نشست
خبری با تاکید بر اینکه شوری آب خرمشهر و آبادان ارتباطی به سد گتوند
ندارد ،گفت :در حال حاضر کیفیت خروجی از این سد بسیار ایدهآل است و
 ECآب خروجی (واحد اندازهگیری هدایت الکتریکی آب که رابطۀ مستقیم
با شوری آب دارد) از این سازه کاهش یافته است.
وی تصریح کرد :کیفیت آب خروجی سد گتوند در حالی است که EC
آب پایین دســت کارون بهدلیل رهاسازی پساب صنایع ،تخلیه فاضالب
و ...به مراتب بیش از آب رها شــده از این سد است ،بنابراین شوری آب
خرمشهر و آبادان به هیچ عنوان ارتباطی به آب رهاشده از سد گتوند ندارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران پیش از این
اثربخشی سد گتوند در شوری آب کارون حداکثر  ۲۵درصد بوده است که
در سال جاری بهدلیل افزایش کیفیت آب خروجی از سازه ،میزان اثربخشی
سد گتوند در شوری آب کارون به مراتب کمتر از گذشته شده است.
حاج رسولیها همچنین درباره سهم سدسازی در ایجاد چالشهای
آبی در کشــور توضیح داد :اینکه گفته شــود تمام مشکالت این حوزه
مربوط به حوزه سدســازی میشود ،جفا به این حوزه محسوب میشود،
اما میپذیرم که حدود  ۵و در بدترین حالت طبق نظر برخی کارشناسان
 ۱۰درصد از جانماییها و مشکالت در حوزه آب مربوط به سدسازی است،
اما  ۹۰تا  ۹۵درصد شرایط کنونی در بخش سدسازی که تاثیر مستقیم
در تامین آب پایدار استانهای کشور بهطور مثال تهران دارد ،مورد تایید
کارشناسان امر است.
وی با اعالم اینکه ورودی آب به سدهای کشور امسال نسبت به سال
گذشــته  ۳۴درصد کاهش یافته است ،ادامه داد :ورودی آب به سدهای
کشــور امسال معادل  ۲۳میلیارد و  ۷۰۰میلیون متر مکعب بوده است،
این در حالی اســت که این رقم برای ســال گذشته  ۳۵میلیارد و ۷۰۰
میلیون متر مکعب بود.
حاج رســولیها درباره شرایط بحرانی سدهای کشور توضیح داد :در
بین تمامی ســدهای کشور سدهای استان تهران شرایط نسبتا مطلوبی
دارند و افت ورودی و شرایط آن نسبت به سال گذشته تقریبا کمتر بوده
اســت ،بنابراین میتوان گفت برای سدهای تهران دغدغه جدی نداریم
اما در یکسری از نقاط کشور سدها شرایط ویژهای را تجربه میکنند.
مدیرعامل شــرکت منابع آب ایران همچنین در پاسخ به مهر ،درباره
تعداد چاههای مسدودشده غیرمجاز گفت :طبق برنامهریزیهایی که داریم
انســداد  ۱۰۳هزار حلقه چاه عمیق و حدود همین میزان چاههای نیمه
عمیق را برای یک برنامه پنجســاله مدنظر داریم ،این در حالی است که
ســال گذشته برای انسداد  ۱۵هزار حلقه چاه برنامهریزی داشتیم که از
این میزان موفق به انسداد  ۱۳هزار حلقه چاه شدهایم.
وی افزود :امسال نیز برای انسداد  ۱۵هزار حلقه چاه دیگر برنامهریزی
کردهایم اما از آنجایی که میزان بارندگیها به شدت در کشور کاهش یافته
توپنجه نرم میکنند ،از
و بسیاری از کشاورزان با مشکالت معیشتی دس 
ابتدای سال جاری تاکنون در انسداد ضربتی چاههای غیرمجاز با احتیاط
و رعایت بیشتری عمل کردهایم ،بنابراین سال  ۹۷تعداد انسداد چاههای
غیرمجاز رقم قابل توجهی نبوده است.

با استحصال  2میلیون تن

رکورد تولید شکر شکسته شد
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر ایران گفت :با
توجه به تولید بیش از دو میلیون و  ۱۵هزار تن شــکر در سال
گذشته ،رکورد بینظیر صنعت قند و شکر طی دهها سال زده شد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،بهمن دانایی درباره تولید شکر
اظهار کرد :با توجه به تولید بیش از دو میلیون و  ۱۵هزار تن شکر در
سال گذشته ،رکورد بینظیر صنعت قند و شکر طی 123سال اخیرزده
شد .این میزان تولید نسبت به تولید یک میلیون و  ۱۲۳هزارتنی شکر
در سال  ۹۲حدود  ۸۰درصد رشد داشته است
وی میزان چغندر تولیدی ســال  ۹۶را بالغ بر هشت میلیون و ۶۹
هزار و  ۸۴۴تن عنوان کرد و افزود :این میزان تولید نسبت به سال ۹۲
بیش از  ۱۳۲درصد افزایش نشان میدهد .میزان نیشکر تولیدی نیز در
ســال  ۹۶با  ۲۱درصد رشد نسبت به سال  ۹۲به عدد هفت میلیون و
 ۹۲۱هزار و  ۴۰۴تن افزایش یافته است.
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شــکر ایران ادامه داد :شکر
تولیدی از چغندر در ســال ۹۲به میزان  ۵۰۶هزار و  ۶۰۱تن بوده که
در سال  ۹۶به یک میلیون و  ۱۴۳هزار و  ۲۲۶تن افزایش یافته است.
شکر تولیدی از نیشکر نیز از  ۶۱۶هزار و  ۱۵۹تن در سال  ۹۲به ۸۷۲
هزار و  ۱۳۳تن در سال  ۹۶رسیده است.
دانایی ادامه داد :مجموع چغندر و نیشــکر به دست آمده از سطح
 ۲۱۳هزار و  ۷۶۸هکتار ســطح زیر کشت این دو محصول در سال ۹۶
بالغ بر  ۱۵میلیون و  ۹۹۱هزار و  ۲۴۸تن و میانگین برداشــت حدود
 ۷۵تن در هکتار بوده است.
وی با اشاره به این که راندمان در هکتار چغندر از  ۴۲تن در سال
 ۹۲به  ۵۲تن در ســال  ۹۶افزایش یافته اســت ،اظهار داشت :راندمان
در هکتار نیشــکر در سال  ۹۲معادل  75/5تن بوده و با رشدی معادل
 13/2تن در هکتار به  88/7تن رسیده است.
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر ایران ،میزان برداشت
قند در هکتار از چغندر و نیشــکر در ســال  ۹۲را به ترتیب  7/5تن و
 8/6تن عنوان کرد و افزود :میزان برداشت قند در هکتار از چغندر در
سال  ۹۶به رقم  8/81تن و از نیشکر به  9/98تن افزایش داشته است.
از چغندر بهدست آمده  ۴۴۵هزار و  ۷۵۲تن تفاله خشک و  ۴۶۵هزار
و  ۴۶۵تن تفاله تر تولید و برای مصرف خوراک دام عرضه شده است.
دانایــی افزود :مجموع مالس تولیدی از چغندر و نیشــکر تولیدی
بالغ بر  ۶۳۲هزار و  ۳۷۶تن بوده که به عنوان مواد اولیه صنایع پایین
دســت از قبیل خمیرمایه ،الکل ،مکمل خوراک دام و ...مورد استفاده
قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی:

بخش کشاورزی در شرایط تحریم کمترین مشکل را خواهد داشت

وزیر جهاد کشاورزی گفت :بخش کشاورزی با
اتکا به توانمندیهای داخلی ،در شرایط تحریم،
کمترین مشکالت را خواهد داشت.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،محمود حجتی
بــا بیان این که آمریکا همه توان خود را برای همســو
کردن ســایر کشورها در اعمال تحریمها علیه ایران به
کار بسته است ،این اقدام آمریکا را نشاندهنده قدرت
جمهوری اسالمی ایران دانست و اظهار داشت :ظرفیتها
و توانمندیهای فراوانی در داخل به ویژه بخش کشاورزی
به عنوان خصوصیترین بخش اقتصادی کشــور وجود
دارد .بــا توجه به این که تولید و تامین نیازهای غذایی
مردم برعهده این بخش است ،ارزان و آسانترین ارز در
اختیار بخش کشــاورزی قرار میگیرد و در این زمینه
هیچ محدودیتی نداریم.

وی افزود :بخش کشاورزی با اتکا به توانمندیهای
داخلی ،در شرایط تحریم ،کمترین مشکالت را خواهد
داشت.
وزیر جهاد کشــاورزی بر ضرورت ساماندهی نظام
تولید و عرضه محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت:
تعاونیها و تشــکلهای تولیدی با حمایت و مشارکت
صندوقهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی باید فرآیند
تولید از مرحله تامین نهادهها تا بازاررسانی و دسترسی
مردم به تولیدات کشاورزی را بر عهده بگیرند.
حجتی ادامه داد :بــا برنامهریزیها و اقدامات فنی
صورت گرفته در دولت تدبیر و امید ،امســال به رکورد
بیش از دو میلیون تن شکر در کشور دست یافتهایم و با
راهاندازی کارخانهای در دزفول ،گامی دیگر به خودکفایی
کشور در تولید شکر نزدیکتر خواهیم شد.

هنوز سه ماه از سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر
ارز تک نرخی نگذشته است که دولت با عقبنشینی
از این سیاست و راهاندازی بازار ثانویه ارز ،نرخ دومی
برای ارز تعیین کرد که بر این اســاس میتوان گفت
نتیجه سیاست ســه ماه پیش دولت «تقریبا هیچ»
بوده است.
بر همین اســاس ،بازار ثانویه ارز از دو روز پیش آغاز به
کار کرد تا کاالهای گروه سوم وارداتی (کاالهای مصرفی که
ارز آنها ناشی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه ارز
در سامانه نیما نیستند) نیازهای ارزی خود را از محل فروش
ارز صادرکنندگان تامین کنند.
فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز ،تامین ارز سایر گروههای
کاالیی اســت که نامشان جزو فهرست دالر  4200تومانی
نیست و با ممنوع کردن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن
فعالیت در ایــن بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان
شــده بودند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،طبق خبرهای
اعالم شده در نخســتین روز بازار ثانویه ارز ،صرافی رویال
با دالر هفت هــزار و  523تومانی معامالت خود را در بازار
ثانویه ارزی آغاز کرد و بعد از اینکه معامالت در بازار ثانویه
به بازار قاچاق! نزدیک شد فعاالن بازار این پیام را دست به
دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ هفت
هزار و  523تومان برای دالر آمریکا ،عم ًال اعتبار حکم قاچاق
برای دالرهای غیراز چهار هزار و  200تومان ،خاتمه یافت».
بــا توجه به اینکه در حال حاضر نمیتوان نرخ جدید را
قاچاق دانست! (چون خود دولت اجازه راهاندازی این بازار را
داده است) و در این بازار هم نرخی بجز نرخی که دولت به
عنوان تک نرخی شدن ارز انتخاب کرده بود ،به دست آمده،
باید گفت تک نرخی شدن ارز عمال از بین رفته و رسما به
دوران چند نرخی برگشتیم.
چند نرخی شدن ارز در شرایطی که سه ماه پیش دولت
اعالم کرده بود ارز را تک نرخی کرده بدین معناست که نتیجه
سیاستهای قبلیاش «تقریبا هیچ» شده است.
خرید ارز صادراتی توسط واردکنندگان
در صرافیها آزاد شد
روز گذشــته سازمان توســعه تجارت در اطالعیهای از

مهیا شدن امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق
صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی در ســامانه جامع
تجارت خبر داد.در اطالعیه سازمان توسعه تجارت خطاب
به تمامی واردکنندگان کاالهای اولویت ســوم آمده است:
از امروز (چهارشــنبه 20 ،تیر  )97امکان خرید ارز به نرخ
توافقی از صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه
جامع تجارت مهیا شده است.در این اطالعیه آمده است که
فرایند خرید ارز در ســامانه جامع تجارت همچون گذشته
است؛ درخواســت واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای
صرافیهای مجاز ارسال میشود و آنها میتوانند پیشنهادهای
خود را روی درخواست ثبت کنند ،سپس واردکننده با انتخاب
یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی میکند .تنها تفاوت
در توافقی بودن نرخ ارز است.
واردات سطل آشغال با دالر جهانگیری
به گزارش مشرق ۲۲ ،فروردینماه امسال و پس از آنکه
قیمت دالر در یک روند صعودی افزایش یافت و به مرز شش
هزار تومان رسید و اسحاق جهانگیری ،معاون اول روحانی از
ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافیها و همچنین تعیین
نرخ دستوری چهار هزار و  ۲۰۰تومانی برای هر دالر خبر داد.
دولت طی تقریبا سه ماه گذشته ،برای واردات کاالهایی
که ثبت سفارش میشــدند ،ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی
اختصــاص میداد که نتیجــه آن واردات حجم عظیمی از

وی با اشاره به صرفه جویی  90درصدی مصرف آب
در گلخانه ها ،افزایش سطح گلخانههای کشور از حدود
هشت هزار هکتار در سال  92به بیش از  12هزار هکتار
در سال  96را قابل توجه ولی ناکافی دانست.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :احداث گلخانه در
محــدوده باغهایی که آب و پروانه بهرهبرداری دارند به
منظور کمک به تولید و درآمد کشاورزان نیاز به مجوز
جدید ندارد.
حجتــی آبخیزداری و تثبیت شــنهای روان را از
وظایف مهم ایــن وزارت برای حفظ منابع آب و خاک
و داراییهای مردم برشــمرد و افزود :باید با اســتفاده
از اعتبارات اســتانی و مشــارکت جوامع محلی نسبت
به مالچپاشــی و جلوگیری از ماســههای روان اهتمام
بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه ساالنه هشت میلیارد متر مکعب
آبشیرین بدون استفاده مناسب به دریای خزر میریزد،
گفت :تا یک ماه آینده تمام آب اســتان گیالن ماندآبی
میشــود و یا به دریا میریزد در حالی که میتوانیم با
اجرای عملیات آبخیزداری بخشــی از این آب را در آب
بندها ذخیره و با پرورش ماهی در آنها به افزایش درآمد
روستاییان کمک کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که انتقال آب از عمق
سرزمین به ساحل برای مصرف صنایع موجب خشکی
برخی مناطق شده اســت و صرفه اقتصادی نیز ندارد،
بیان کرد :امکان اســتفاده از آب در سواحل برای ایجاد
شهرکهای گلخانهای از جمله پرورش آناناس وجود دارد
و با این اقدام ضمن ایجاد اشتغال در مناطق محروم از
خروج ارز برای واردات این میوه جلوگیری میشود.

نتیجه سیاستهای ارزی دولت با چند نرخی شدن ارز «تقریبا هیچ» شد

کاالهایــی بود که نه تنها اولویت نداشــتند بلکه بیارزش
نیــز بودند.برای نمونه ،طبق برخی خبرها ،طی مدت اخیر
با ارز دولتی که یارانه حداقل  ۱۰۰درصدی داشــت ،خاک
برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال وارد کشور
شده است .در لیستی هم که بانک مرکزی چندی پیش از
تخصیص ارز برای واردات منتشر کرد نیز واردات محصوالتی
همچون تخم مرغ ،انواع لوبیا ،عدس ،لپه ،موز ،نخود و ...به
چشم میخورد.
مسافرت مجانی از جیب مردم
ممکن اســت این روزها با آگهیها و تبلیغاتی عجیبی
درخصوص هزینههای سفر تفریحی به کشورهای خارجی
روبرو شده باشید و برایتان سؤال پیش آمده باشد که چطور
ممکن اســت برای یک هفته به منطقهای تفریحی بروید و
هیچ هزینهای هم پرداخت نکنید؟!
اما این مســئله به لطف تصمیمات مسئوالن دولتی در
حال اتفاق است .با توجه به اینکه نرخ رسمی هر یورو ،کمتر
از پنج هزار و  ۱۰۰تومان و در عوض قیمت این ارز در بازار
آزاد نزدیک به  ۱۰هزار تومان اســت ،اگر شخصی با تور به
مســافرت خارجی برود ،کافیست ارز دریافتی را به شرکت
برگزارکننــده تور بدهد تا با فــروش آن در بازار و دریافت
مابهالتفاوت آن سود نجومی بدست آورند.
انتقاد دیگری که به شیوه فعلی تخصیص ارز برای واردات

مطرح میشود ،این است که بسیاری از واردکنندگان که با
دالر دولتی کاال به کشور آوردهاند ،اجناس وارداتی را به نرخ
دالر آزاد به فروش رساندند.
در این زمینه میتوان به واردات تلفنهمراهاشــاره کرد
که براساس گزارشات منتشر شده ،یکی از شرکتهایی که
توانسته بیش از  26/5میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند ،از
آشفتگی بازار سواستفاده کرده و کاالهای خود را حداقل دو
میلیون تومان گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.
در واقع این شــرکت عالوهبر اینکه ارز دولتی دریافت
کرده بلکه در یک معامله نیز حداقل  ۳۰میلیارد تومان سود
کسب کرده است .همچنین این روند تخصیص دالر ارزان و
فروش کاالی گران را میتوان در سایر بخشها نیز مشاهده
کرد بطوریکه ســودجویان دلیل افزایش غیرواقعی قیمت
خودرو را افزایش قیمت دالر عنوان میکردند در حالی که
خود ارز دولتی دریافت کرده بودند.
عیب دیگر سیســتم تخصیص ارز دولتی این است که
بخشی از پرداختها براساس روابط و رانت بوده و بر همین
اساس وضعیت پول مشخص نیست.
سهم هر ایرانی از یارانه ارزی چقدر بود؟
اما نکتهای که در این میان قابل توجه است اینکه سهم
هر ایرانی از این میزان ارزی که با یارانه دولتی توزیع شــد
چقدر است؟ پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا
در حســاب توئیتر خود نوشــت« :حداقل  ۲۰هزار میلیارد
تومان یارانه تاکنون داده شــده ،یعنــی از جیب هر ایرانی
 ۲۵۰هزار تومان پول برداشته شده است ».به عبارت دیگر،
در این کمتر از ســه ماهی که از شیوه جدید تخصیص ارز
گذشته اســت ،از جیب هر ایرانی دو برابر مبلغی که یارانه
دریافت کرده است پول خارج شده.همانطور که پیشتر گفته
شد ،کلیدواژه «تقریبا هیچ» به نتیجه اقدامات دولت تبدیل
شــده و در هر تصمیمی چنین ماحصلی را میتوان متصور
بود .بر همین اســاس اگرچه طرح تخصیص ارز یارانهای به
مایحتاج اصلی مردم میتوانست اقدامی مثبت در جهت حل
مشکالت اقتصادی باشد ،اما با اجرای ضعیف و ناکارآمدی
سیستمها و سامانههای تخصیص ارز تبدیل به نقطه ضعفی
برای دولت شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

وزارت خارجه کاری برای تقویت صادرات کشور نکرده است
یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت :وزارت
امــور خارجه عمل بخصوصــی را برای تقویت
بازرگانی و صادرات انجام نداده است.
رضــا حمزهلو در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،در زمینه اقدامات معاونــت اقتصادی وزارت
امورخارجــه دربــاره صــادرات و آسانســازی امور
صادرکنندگان ،اظهار داشت :وزارت امور خارجه اقدام
مشــخصی جز اجالسهای داخلــی و خارجی انجام
نداده اســت و تمام امور آنها به عقد تفاهمنامهها ختم
شده است
وی ادامــه داد :وزارت امــور خارجــه بایــد از
تفاهمنامههایی که محتوای مناسبی دارند ،پشتیبانی
کند چرا که در غیراین صورت در حوزه اجرایی شاهد
دستاورد بخصوصی نخواهیم شد.
این عضو اتاق بازرگانی ایــران اضافه کرد :وزارت
امــور خارجه علیرغم توانایــی و حوزه اختیارات خود

عمل بخصوصی را برای تقویــت بازرگانی و صادرات
انجام نداده است.
به گفته حمزهلو ،در تمام کشورهای خارجی ،وزارت
امور خارجه ،زمینه و رایزنیهایی را برای فعالیت تجار
و بازرگانان کشــور خود به وجود میآورند ،اما وزارت
امور خارجه ایران از بخش خصوصی حمایت چندانی
نمیکند.
وی افــزود :وزارت امــور خارجه تمام کشــورها
ن دو
رایزنیهایی را برای سهولت همکاریهای فیمابی 
کشــور انجام میدهند اما این وزارت در کشور ما تنها
بــه معرفی تعدادی از بازرگانان اکتفا میکند و در این
معارف ه اطالعات بخصوصی را در اختیار صادرکنندگان
قرار نمیدهد ،در نتیجه بازرگانان و صادرکنندگان بدون
پیشینه قبلی و اطالعات از سبک زندگی و سالیق آنها
به امور اقتصادی روی میآورند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد رویه معمول در

انتخاب تعدادی بازرگان برای حضور در کشور خارجی
مقصد ،توضیح داد :طبق عرف و قوانین رایج گذشــته
وزارت امور خارجه به اتاق بازرگانی ایران از رویدادی
در یک کشــور خارجی خبر میدهد و پس از آن اتاق
بازرگانــی بــه انتخاب تعدادی از فعــاالن یک عرصه
اقتصادی بخصوصی دست میزند.
حمزه لو بیان کرد :کنســولگریها معموال برای
انجام امور تخصصی نمایندگانی در کشــور خارجی
دارند ،اما کنســولگریهای ایران در بخش اقتصادی
ضعیف عمل میکنند و تنها امور سیاسی را در اولویت
خود قرار میدهند به همین دلیل با گذشــت سالیان
زیاد از ســابقه ایران در امور بازرگانی ،شاهد پیشرفت
چندانی نشدهایم.
وی با تأکید به کــمکاری دولتمردان برای انجام
این وظیفــه خطی ر گفت :وزارت امــور خارجه انجام
آسانســازی و رایزنی در بخش اقتصادی را بر عهده

نمایندگان سازمان توسعه و تجارت حاضر در وزارتخانه
مقیم میداننــد ،اما در نهایت هیچ یک از آنها متولی
انجام این امور نمیشوند.
عضو اتاق بازرگانی ایران بااشاره به وضعیت فعلی
کمکرسانی کنسولگریها در بخش اقتصادی ،ادامه
داد :جلســات مشــترکی با وزرا ،اعضای کمیسیون،
ســازمانهای مربوطه و غیره برگزار شده است اما در
عرصه عمل هنوز شــاهد اتفــاق بخصوص و تغییری
نشدهایم؛ جلسات در حال پیگیری است و چشمانداز
مشخصی را برای تحقق اهداف نمیتوان پیشبینی کرد.
حمزهلو با تأکید بر اینکه ایجاد کارگروه مشخص با
بودجه معین ،یکی از الزمههای اصلی شناسایی زمینه
فعالیتهای اقتصادی کشــورهای هدف است،گفت:
ایران تاکنون سابقهای در اختصاص بودجه برای امور
اقتصادی بینالملل نداشــته در حالی که این مسئله
بسیار حائز اهمیت است.

در حالی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان فرصت اعالم نرخ کاالهای وارداتی
با دالر رسمی در سامانه  124را هفدهم تیرماه اعالم
کرده بود ،تاکنون این نرخ ها در سامانه اعالم شده
درج نگردیده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس ،ســازمان حمایت از
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان بــه دنبال گرانیها
و مســائل پیشآمده در بازار و سوء اســتفاده برخی از
واردکنندگان که بــرای واردات ارز دولتی دریافت کرده
بودنــد اما کاال را به قیمت ارز بازار آزاد عرضه کردهاند،
طی اطالعیهای در مورخ  97/4/10اعالم کرد این سازمان
در مورد اطالع رسانی ضرورت درج قیمت عرضهکنندگان

بهرهمند از نرخ ارز رســمی در ســامانه  www.124.irبا
رعایت ضوابــط قیمتگذاری مصوب هیــات تعیین و
تثبیت قیمتها و نظر به اعالم فهرست دریافتکنندگان
ارز رســمی توسط بانک مرکزی که از طریق سامانه این
سازمان قابل دسترسی است کلیه افراد حقیقی و حقوقی
مورد نظر مکلفند حداکثر تا تاریخ  97/4/17نسبت به ارائه
لیست قیمت مورد عمل براساس ضوابط مذکور به سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
بر اســاس آخریــن اطالعیــه ســازمان حمایت
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان گیرندگان حقیقی و
حقوقی که طبق لیست بانک مرکزی ارز رسمی دریافت
کردهاند ،یک هفته فرصت داشتند تا نسبت به ارائه لیست

قیمت مورد عمل برای مصرفکننده را در ســامانه 124
ثبت کنند .براساس این اطالعیه هرگونه استنکاف از درج
قیمت و عرضه کاال و خدمات با نرخهای غیرمتعارف در
اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
علیرغم گذشــت ســه روز از ضرباالجل سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به افراد حقیقی
و حقوقی گیرنده ارز رسمی برای ارائه لیست قیمت مورد
عمل براســاس ضوابط هنوز هیچ فرد حقیقی و حقوقی
اقدام به این کار نکرده اســت و سازمان حمایت هم در
ایــن رابطه توضیحی نداده که اعمال قانون در خصوص
این افراد حقیقی و حقوقی چگونه خواهد بود؟
این در حالی اســت که در مرحله اول برای هرگونه

برخــورد با گرانفروشــی باید این ســازمان حاکمیتی
متولی نظارت بر قیمتگذاری و گرانفروشی کاال ،قیمت
کاالها را در ســایت خود وارد و اعالم کند تا براســاس
قیمتهای مندرج دستگاههای مربوطه از جمله تعزیرات
با گرانفروشــان برخورد کنند و اگر هر کدام از این دو
سازمان کار خود را به درستی انجام ندادند بازرسی کل
کشور و به طبع آن دادستانی کل کشور و یا هر سازمان
متولی وارد کار شوند.
محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولید کنندگان پیش از این گفته بود مردم گرانیها را به
سامانه  124و  135اطالع دهند ،هر جا که ما رسیدگی
نکردیم ،موضوع را با رسانهها مطرح کنند.

نرخ کاالهای وارداتی با دالر  4200تومانی در سامانه اعالم نشد
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هن هب حکم قدرتش ،بلکه هب اقتدا رش.
پدرم را میخواهم...

یادبود حاج یوسف گیالن یچ

با احترام زرین گیالنچی  -تیر ۹۷

پنبه ایرانی  2هزار تومان از مشابه خارجی ارزانتر است

رئیسصندوق پنبه ایران از افزایش قیمت
پنبه وارداتی خبر داد و گفت :پنبه ایرانی کیلویی
دو هزار تومان از پنبه وارداتی ارزانتر است.
محمدحسین کاویانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیت تولید ،واردات و قیمت پنبه اظهار کرد :پارسال
حدود  ۱۷۰هزار تن پنبه وش برداشــت و حدود ۵۵
هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شده و در اختیار صنایع
نساجی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه صنعت نســاجی ساالنه به ۱۲۰
هزار تن پنبه نیاز دارد ،افزود :در شرایط فعلی حدود
 ۵۰درصد از نیاز صنایع نساجی از تولید داخل و ۵۰
درصد نیز از طریق واردات تامین میشود .میزان واردات
پنبه از فروردین تا اسفند پارسال هم  ۶۶هزار تن بوده
است .طبق آمار گمرک تا پایان اردیبهشت امسال ۱۳
هزار و  ۸۰۰تن پنبه وارد کشــور شــده است .قیمت
واردات هر کیلوگرم پنبه تصفیه شــده هم ۱۱هزار و
 ۲۰۰تومان است.
رئیسصندوق پنبه ایران با بیان اینکه هر کیلوگرم

پنبه وش در داخل  ۳۲۰۰تا  ۳۴۰۰تومان اســت که
پس از تصفیه به کیلویی  ۹هزار تومان میرسد ،ادامه
داد :امسال نیز با برنامههایی که وزارت کشاورزی داشته
تولید پنبه بین  ۵۰تا  ۵۵هزار تن خواهد بود که باید
حدود  ۶۰هزار تن از کشورهای دیگر وارد کنیم.
کاویانی درباره افزایش تعرفه واردات پنبه گفت :این
موضوع در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی است و اگر
بنا باشد تعرفهای گذاشته شود حتما با وزارت صنعت
هماهنگ و اعالم میشــود .اما در حال حاضر واردات
پنبه تعرفه ندارد.
وی افزود :در زمان برداشــت محصول (از مهر تا
پایان اسفند) وزارت جهاد کشاورزی تعرفه برای واردات
پنبه در نظر میگیرد و از اول فروردین تا شهریور آن
را حذف میکند اما در سال گذشته که تعرفه برداشته
شد دیگر برقرار نشد.
س صندوق پنبه ایران یادآور شد :پنبههایی که
رئی 
از ازبکستان وارد میشوند از تعرفه ترجیحی برخوردارند
و تخفیف  ۵۰درصدی دارند .اما این نگرانی وجود دارد

که این کشور دیگر به ما پنبه ندهد و به جای آن نخ
یا پارچه یا حتی لباس آماده بفروشد.
به گفته کاویانی ،پنبه محصول زراعی نیست که
آب زیادی مصرف کند و در شرایط سخت هم محصول
مناسب تولید میشود .با این وجود موسسه تحقیقاتی
پنبه هم به نوبه خود واریتههایی که مقاوم به کم آبی
باشــند را تولید میکند و در اختیار کشــاورزان قرار
میدهد که در شــرایط کمآبــی هم بتوانند محصول
مناسب برداشت کنند.
وی خاطرنشان کرد :در سال  ۱۳۸۲نیز صندوق
پنبه ایــران  ۱۲هزار تن پنبه مــازاد مصرف صنایع
نســاجی را صادر کرد .اما همان سال باتوجه به اینکه
نــرخ جهانی پنبه زیــر یک دالر بود مجــوز واردات
پنبه به صنعت نســاجی داده شد که پنبه ارزان وارد
کشــور کنند و همین امر باعث دلسردی کشاورزان
شد و به تدریج از کشــت پنبه به سمت زراعتهای
دیگــر که عایدی بیشــتر و زحمت کمتر داشــتند،
رفتند.

بازگشت کارت سوخت
پس از دو سال جنجال وزارت نفت

گروه اقتصادی-
دو سال بعد از چشمپوشی وزارت نفت از منافع کارت سوخت
و زمینهسازی برای حذف آن ،دولت برای استفاده از کارت سوخت
فراخوان داده است!
وزارت نفت از بیش از دو ســال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت
موضعگیری میکرد و همین فشــارها باعث شد با مصوبه مجلس ،کارت
سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود ،بیخاصیت شود.
اما روز سهشــنبه از کارتخوانهای جدید در جایگاههای عرضه بنزین
رونمایی شد و در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
با اشاره به گردش مالی  ۱۰۰میلیارد تومانی جایگاههای سوخت در تهران
گفت :هر چه از شرایط پرداخت نقدی سوخت به سمت الکترونیکی کردن
آن گام برداریم ،امنیت نقل و انتقال مالی در این زمینه بیشتر میشود؛ این
در حالی است که استفاده از دستگاههای خودپرداز در جایگاه ،دشواریهایی
به همراه داشت که میتوانست موجب کندی سوختگیری شود.
محمدرضا موسویخواه در اظهاراتی که از مسئوالن این دولت بعید است،
عنوان کرد :با استفاده از کارتخوانهای جدید سوخت ،روند سوختگیری
سریعتر انجام شده و امنیت پرداخت هزینهها باال میرود.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی است ،اظهار داشت:
از آنجایی که بنزین تک نرخی شــده بود و ســهمیه بندی وجود نداشت،
مردم از کارت سوخت شخصی استفاده نمیکردند؛ این در حالی است که
استفاده از این کارت سوخت منجر به جمعآوری دادههای مربوط به حوزه
مصرف میشود که بر اساس این دادهها ،میتوان برای سیاستهای کنترل
مصرف برنامهریزی کرد.
موســویخواه همچنین در گفتوگو بــا خبرگزاری فارس اظهار کرد:
اســتفاده از کارت سوخت براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی است و
به منظور امنیت توزیع سوخت این کار صورت میگیرد و براساس مصوبه
مجلس همه دارندگان خودروهای سواری باید کارت سوخت داشته باشند
و با کارت سوخت شخصی اقدام به سوختگیری کنند.
گفتنی اســت مسئوالن وزارت نفت در تغییر موضعی آشکار و پس از
آنکه با انتقاد از کارت ســوخت ،زمینه حذف آن را فراهم کردند ،اکنون از
مزایای این کارت حرف میزنند.
مطالعات کارشناسی مختلفی از مزیتهای کارت سوخت برای کشور
حکایت داشته است .در یکی از این بررسیها ،با اشاره به  20مزیت استفاده
از کارت سوخت در مصرف بنزین اعالم شده بود که با حذف کارت سوخت
شاهد رشد شتابان مصرف این حامل انرژی خواهیم بود.
همچنین در این مطالعه مزیتهایی مانند کنترل مصرف و کاهش واردات
بنزین ،کاهش آلودگی هوا ،صرفهجویی ارزی ،جلوگیری از قاچاق سوخت
از دستاوردهای سامانه کارت سوخت عنوان گردیده است.
عالوهبــر این ،مرکز پژوهشهای مجلس هم آذر ماه  95در گزارشــی
با اشــاره به آمار ارائه شده توسط شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
درخصوص سامانه هوشمند کارت سوخت اعالم کرد« :با اجرای این طرح،
روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت.
منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت
 8سال ،حدود 100میلیارد دالر برآورد شده است که  75میلیارد دالر آن
به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است».
با این وجود از حدود دو سال پیش ،با اصرار بیژن زنگنه ،سهمیهبندی
بنزین حذف شــد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت و پس از آن میزان
مصرف بنزین در کشــور رکورد زد .همین مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی اعالم کرد :پیشبینی شــده بود که در سال  96میزان
رشد بنزین  6/5درصد باشد ،اما در عمل  8درصد بود و در مجموع بیش
از  4/5میلیارد لیتر بنزین وارد کشور شد.اما حاال بعد از چشمپوشی از آن
همه منفعت کارت سوخت و موضعگیری علیه آن ،دولت برای استفاده از
کارت سوخت فراخوان داده است!

با برقیسازی مسیر گرمسار -اینچهبرون

ظرفیت حمل بار راهآهن
تا  ۳۰درصد افزایش مییابد

مدیرعامل راهآهن با تاکید بر اینکه الزمه توسعه کشور ،توسعه
زیرساختهای حملونقل است ،گفت :با برقیسازی مسیر گرمسار-
اینچهبرون ظرفیت حمل بار راهآهن تا  ۳۰درصد افزایش مییابد.
ســعید محمدزاده در مراســم آغاز عملیات اجرایی پروژه برقیسازی
گرمسار -اینچهبرون با تاکید بر اینکه برقیسازی این مسیر موجب تقویت
کریدور شمال – جنوب میشود ،افزود :این اتفاق ماحصل مذاکرات گسترده
میان مقامات ایران و روسیه است.
آمارهای اقتصادی نشان میدهد که برقی کردن راهآهن یکی از مراحل
توســعه و پیشرفت اقتصادی در حملونقل هر کشور محسوب میشود که
موجب افزایش ظرفیت و سرعت حمل بار و مسافر شده و مصرف سوخت،
و تولید آالیندههای زیست محیطی و آلودگی صوتی را کاهش میدهد.
همچنین به گفته کارشناسان ریلی ،برقی کردن راهآهن بهعنوان مقدمه
مناسبی برای احداث راهآهن سریعالسیر به شمار میرود.
بر همین اســاس سند چشمانداز  ،1404شرکت راهآهن موظف شده
است تا  6هزار کیلومتر خطوط ریلی را برقیسازی کند.
این در حالی اســت که بر اســاس آمار ،کشور ما دارای  196کیلومتر
راهآهن برقی در حال بهرهبرداری اســت ،این یعنی شرکت راهآهن باید تا
 10ســال آینده حدود  5831کیلومتر خطوط برقی به خطوط ریلی خود
اضافه کند.
به همین منظور طرح برقیســازی راهآهن گرمسار – اینچهبرون برای
رسیدن به این هدف طراحی شد.
در حقیقت در جریان ســفر والدیمیر پوتین رئیسجمهور روســیه به
تهران در سال  94و پیرو همکاریهای دو کشور این قرارداد به امضا رسید.
این طرح که به طرح ( )EPCFبه طول  495کیلومتر ،با هدف افزایش
ظرفیت حمل بارهای ترانزیتی مشــهور اســت بهعنوان یکی از طرحهای
بااهمیت در توسعه روابط دو کشور ایران و روسیه تعریف شده و با تصویب
هیئت وزیران در دســتور کار راهآهن قرار گرفت .در همین زمینه شرکت
راهآهن بینالملل روســیه ( )RZDIاز سوی دولت روسیه بهعنوان پیمانکار
اصلی قرارداد به راهآهن ایران معرفی شد تا این اقدام با استفاده از تکنولوژی
و تجربه طرفهای خارجی به بهترین وجه صورت پذیرد.
حاال شــاهد آن هستیم که این طرح به تحقق پیوسته و به این ترتیب
اتصال روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق شرق دریای خزر در ادامه
این طرح به بنادر جنوبی ایران و خلیجفارس محقق میشود.
در همین راستا برگزاری مراسم آغاز عملیات اجرایی برقیسازی قطار
راهآهن گرمسار – اینچهبرون با حضور وزیر راه و شهرسازی ،مقامات راهآهن
دو کشور ،نمایندگان مجلس ،معاون وزیر کشور و ....به نوعی فشردن کلید
بهرهبرداری از این مســیر برای  52ماه آینده بود.باید توجه داشت که مزایا
و اهمیت حملونقل در کشــور آنقدر زیاد است که علیرغم اعمال فشار و
تحریمهای کشــورهای خارجی بر کشورمان و کمبود منابع ،مجلس ،پیرو
فرمایشات مقام معظم رهبری بر آن شد تا منابع انجام این طرح را تامین کند.

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)
2/717/000
2/564/000
1/323/000
687/000
396/000
228/330
4/310
9/058
10/237
1/623
2/105

