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«عصر ايرانيان» در گفتوگو با نمایندگان مجلس تبعات افزایش  50درصدی قیمت بنزین را بررسی میکند

سوناميگراني در شب يلدا

افزايش  2برابري قيمت هندوانه
در  2روز!

قيمت هندوانه در نزديکي شب يلدا در
ميوهفروشيها به بيش از  ۲۰۰۰تومان
رســيده اســت ،هر چند که اين قيمت
کمتر از نرخ مصوب تعيين شده اما جالب
اينجاســت که اين محصول تا دو روز
پيش کمتر از کيلويي هزار تومان فروخته
ميشــد .به گزارش ايسنا ،در فاصله دو
روز مانده به شــب يلدا ،تقاضا به ويژه
براي ميوههاي پر مصرف شب يلدا باال
رفته است.از ديگر ميوههايي که بعضي
خانوادهها در ســفره شب يلدا خود قرار
ميدهند ،خرمالو و ازگيل است .خرمالو
رنج قيمتي از  ۲۵۰۰تا  ۶۵۰۰هزار تومان
در بازار ميوه دارد و ازگيل کيلويي ۸۰۰۰
تومان فروخته ميشــود .در ميان ساير
اقالم ميوه بر اســاس آخرين مشاهدات
از مغازههاي سطح شهر به طور متوسط
سيب قرمز کيلويي  ۵۰۰۰هزار تومان،
ســيب زرد کيلويي  ۴۵۰۰تومان ،انگور
سياه کيلويي  ۵۰۰۰تومان ،موزه کيلويي
 ۳۶۰۰تومان ،پرتقــال کيلويي ۵۰۰۰
تومان ،آناناس کيلويي  ۱۴هزار تومان،
بِه کيلويي  ۱۲هزار تومان و خيار کيلويي
 ۳۰۰۰تومان فروخته ميشــود .با توجه
به اينکه معموال در آســتانه شــب يلدا
بازار ميوه با تغيير و تحول نسبتا زيادي
همراه ميشــود و برخي اقالم به شکل
غير معمول افزايش قيمت پيدا ميکند،
ضرورت توجه و نظــارت به بازار بيش
از گذشته است ،چراکه بر اساس آخرين
اطالع از بازار بــراي هيچ يک از اقالم
کمبودي بابت عرضه وجود ندارد و حتي
افزايش نســبي تقاضا در يکي  -دو روز
آينــده نيز نبايد تاثير محسوســي روي
قيمتها بگذارد لذا دستگاهها و نهادهاي
نظارتي بايد بازار را با دقت بيشتري در
اين ايام رصد کنند.

گروه اقتصادي – امير علي امينيان :آخرين
روزهاي پاييز در حالي ســپري ميشود
که خبر گران شــدن بنزين و گازوئيل ،
زمزمههاي گراني آب و برق و گران شدن
بســياري از کاالهــا و مايحتاج عمومي،
زندگي مردم را با نگرانيهايي همراه کرده
است و مردم با سوناميگراني به استقبال
يلدا ميروند .به گزارش «عصر ايرانيان»،
افزايش نرخ بنزين به ليتري  ۱۵۰۰تومان
خبر مهم اقتصادي بود که روز گذشته از
سوي پايگاه اطالعرســاني دولت اعالم
شــد و درست چند ساعت بعد از انعکاس
گسترده خبر در رسانهها و پس از آنکه جو
رواني کشور متشنج شد از سوي اين پايگاه
تغيير کرد .پايگاه اطالعرساني دولت که
صبح ديروز خبر داده بود «بر اساس بودجه
 ۹۷قيمت بنزين ليتري  ۱۵۰۰و گازوئيل
 ۴۰۰تومان ميشود» ،بعد از انتشار گسترده
خبرش در رسانهها ،به متن خبرش دست
بُرد و با کمال بياخالقي ،رســانهها را به
ســوء برداشت و خبرســازي متهم کرد.
ساعت  10و  17دقيقه صبح ديروز پايگاه
اطالعرســاني دولت در گزارشي خبر داده
بود« ،بر اســاس بودجه  97قيمت بنزين
ليتــري  1500و گازوئيــل  400تومان
ميشــود» که اين خبر پس از بازنشر در
خبرگزاري تســنيم بازتاب گســتردهاي
پيدا کرد و با مخالفت نمايندگان مجلس
شوراي اســاميهم مواجه شد .پس از
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ميگردد .از نظر زارع ،در سالهاي گذشته
خدمات شــايان و قابل توجهي در سايه
افزايش قيمت بنزين و رشد آن به 1000
تومان در هر ليتر ارائه نشده که اکنون با
قائل بودن به ارتقاي خدمات در گذشــته
بتوان اين تصميم را مثبت قلمداد کرد.
دغدغهاي از جنس مردم

است افزايش قيمت بنزين تاثيري در تورم
ندارد و مشکلي براي مردم ايجاد نميکند
اما اين اظهارنظرهاي رسميهنوز التهاب
بازار را کنترل نکرده است .افزايش قيمت
بنزين حداقل در کوتاه مدت برهزينههاي
جاري بخشهاي توليدي کشــور اضافه
ميکند.جو رواني کــه از دهههاي پيش
در هنگام گران شــدن بنزيــن جامعه را
فرا ميگيردنشــان ميدهــد اين بار هم
گراني  50درصدي ســوخت اگر تورم 50
درصدي به همراه نداشته باشد الاقل 20
تا  30درصد کاالهاي مختلف را با افزايش

تا  480هزار نفري اشــتغال منجر شود.
هدف از اين تبصره اجراي برنامه اشتغال
گسترده و مولد با تأکيد بر اشتغال جوانان،
دانشآموختگان دانشگاهي ،زنان و اشتغال
حمايتي عنوان شــده اســت ،با اين حال
تاکنون برنامهاي تحت اين عنوان توسط
دولت ارائه نشده است و مشخص نيست
که اين منابع صرف برنامههاي اشتغالزايي
جاري دولت مثل برنامه اشــتغال فراگير
خواهد شــد يا برنامههاي جديدي براي
اشتغالزايي بهاجرا درخواهد آمد؟ بهعالوه
مشخص نيست شــاخص ايجاد اشتغال

شايســته براي بودجه تامين و در نهايت
بودجه دولت ســالم شــود .وي در ادامه
افزود :افزايــش قيمت حاملهاي انرژي
مثل برق و گاز و بنزين و يا قيمت افزايش
مبلغ خروج از کشور و امثال آن نميتواند
راهکار مناسبي براي تامين کسري بودجه
دولت باشــد چراکه اين گرانيها باالخره
اقتصاد را از ريل توليد منحرف ميســازد
و وقتي چنين شــود اقتصاد بر ريل رونق
فعاليتهــاي کاذب قرار ميگيرد که اين
ريل در نهايت به نابودي توليد و دشواري
شرايط اقتصادي در کشور منجر ميگردد.

صرافيها مجاز
به معامله بيتکوين نيستند

رئيس کانون صرافــان ايرانيان با بيان
اينکه طبــق دســتورالعمل مربوط به
صرافيهــا ،صرافان مجاز بــه معامله
ارزهــاي مجازي نيســتند ،گفت :بيت
کوين و ارزهــاي مجازي در صرافيها
معامله نميشــود .به گــزارش فارس،
ســعيد مجتهدي درباره معامالت ارزي
به صــورت الکترونيکــي و در فضاي
مجازي اظهار کــرد :در صرافيها اين
معامالت به الکترونيکــي و در فضاي
مجازي انجام نميشــود و دستورالعمل
اجرايي تاســيس  ،فعاليت و نظارت بر
صرافيها که به تصويب شــوراي پول
و اعتبار رســيده است ،چنين مجوزي را
به صرافيها نداده است .وي در واکنش
به اين نکته کــه بانک مرکزي تاکنون
معامله ارزهاي مجــازي را غيرقانوني
اعالم نکرده است ،گفت :در دستورالعمل
صرافيهــا معامــات غيرفيزيکي که
خريد و فروشهاي مجازي را شــامل
ميشود ،غيرقانوني دانسته شده است و
از آن منظر صرافان نميتوانند ارزهاي
الکترونيکي را معامله کنند .اساســا بايد
براي پديدههاي نوظهور قانوني تدوين
شــود تا امکان معامله آن به وجود بيايد
زيرا در صورت عدم وجود قانون ،امکان
سوء استفاده و کالهبرداري وجود خواهد
داشــت .رئيس کانون صرافان در پاسخ
به اين سوال که آيا تاکنون گزارشي در
زمينه معامله ارزهاي مجازي به کانون
رسيده اســت ،بيان کرد :خير ،تاکنون
گزارشــي به ما نرســيده است و اين را
هم تاکيد ميکنم که صرافان در شرايط
کنوني فقط مجاز به خريد و فروش ارز
و ســکههاي بانکي صرفا در چارچوب
دستورالعمل مذکور هستند.

آن مســئوالن دولت مجبور به واکنش و
بعض ًا تکذيب نهايي شدن قيمتها شدند،
آنگاه پايگاه اطالعرســاني دولت به متن
خبرش دســت بُرد و آن بخش از خبر را
که از نهايي شــدن قيمتهاي بنزين و
گازوئيل حکايت داشت ،اصالح و عبارت
«پيشنهاد» را جايگزين کرد .حال جالب
است که پايگاه اطالعرساني دولت در يک
اقدام با ارائه توضيحاتي ،خبرگزاريهايي را
که خبرش را بازنشــر دادند ،به خبرسازي
و ســوء برداشت متهم کرده و در حقیقت
از موضع بدهکار به طلبکار تغییر موضع
داد .ايــن گونه بياخالقيها در گذشــته
نيز از سوي رســانههاي دولت يازدهم و
دوازدهم بارها تکرار شده بود .تصوير خبر
اول و دوم (اصالحي) پايگاه اطالعرساني
دولت در رسانه ها منتشر شده و موضوع
کامال روشن است ،اما صرف نظر از تاييد يا
تکذيب اين خبر نميتوان اثرات رواني اين
خبر را در جامعه انکار کرد .نکته قابل توجه
اینکه حتی اگر این اتفاق یک گاف رسانه
ای باشــد باید از مسئوالن پایگاه اطالع
رسانی دولت درباره این مساله که موجی
از نگرانی و واکنش در جامعه را به همراه
داشــت سوال کرد که چرا چنین تیم غیر
حرفه ای در این مجموعه مهم فعالیت می
کنند.البته اگر این اقدام گامی برای دریافت
بازخوردهای اجتماعی و بازتابهای گرانی
ســوخت صورت نگرفته باشــد .حقيقت
اين اســت که گراني  50درصدي بنزين
زندگي ميليونها ايراني را وارد مرحله تازه
و دشوارتري ميکند .هرچند دولت مدعي

قيمت رو به رو ميکند.

گراني سوخت به بهانه اشتغال

زماني که چراغ گراني بنزين و حاملهاي
انرژي توسط دولت روشن شد اين توجيه از
سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح
شد که اين گراني موجب اشتغال خواهد
شد و هدف اصلي مبارزه با بيکاري است.در
حالي که مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالميبا انتشار گزارشي ،از وجود تناقض
در طــرح دولت خبــر داده و اعالم کرده
افزايش قيمت انرژي ميتواند به کاهش
 ۳۶۰تا  ۴۸۰هزار نفري اشتغال منجر شود.
اين مرکز با انتشــار گزارشي به نقد اين
طرح دولت پرداخت و نوشت« :با توجه به
آثار رکودي (و در نتيجه بيکاري) حاصل
از افزايــش قيمت حاملهــاي انرژي اين
سياســت قدري متناقض بهنظر ميرسد،
بهعالوه نســبت اين برنامه اشتغالزايي با
برنامه فعلي دولت تحــت عنوان برنامه
اشــتغال فراگير چيست؟ همچنين محور
قرار گرفتن ســازمان برنامه و بودجه در
تهيــه و تدوين آييننامه و غفلت از نقش
شــوراي عالي اشتغال قابل تأمل است».
مرکز پژوهشها افزود :ايجاد اشتغال با منابع
ناشي افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي
ميتواند رفتاري متناقض در ايجاد اشتغال
قلمداد گردد .برخي محاســبات نشــان
ميدهد که افزايش قيمــت حاملهاي
انرژي موضوع اين تبصره موجب کاهش
 0.75تــا يک درصدي رشــد اقتصادي
کشــور در سال  1397ميشــود که اين
کاهش رشــد ميتواند بــه کاهش 360

اصو ًال چيســت ،و چهمرجعي و براساس
چهشــاخصي اين برنامه دولت را ارزيابي
خواهد کرد.
خروج قطار اقتصاد از ريل

گرانــي حاملهــاي انــرژي در حالي
صورت ميگيــرد که نمايندگان مجلس
و کارشناسان اقتصادي در روزهاي اخير
واکنشهاي زيادي به اين موضوع نشان
داده اند .هادي قوامي ،عضو کميســيون
برنامه و بودجه و نماينده مردم اســفراين
در مجلس شوراي اسالميدر گفت و گو
با خبرنگار « عصر ايرانيان» با اشــاره به
بودجه سال  97و افزايش قيمتها در اين
بودجه اظهار داشــت :علتي که نقدينگي
از  250ميليــارد تومان در ســال  57به
 1451ميليون و  450هزار ميليارد تومان
در ســال  96رسيده است در نتيجه تاثير
کســري بودجه دولتهاي مختلف بوده
يعني دولتهايي کــه در ابتداي انقالب
مســتقيما پول چاپ کردهاند و همچنين
دولتهاي بعــدي کــه از طريق گران
کردن خدمات و کاالها و امثال آنها سعي
در جبران کســري بودجه شان کرده اند.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت سوخت،
برق ،گاز و خدمات هم در راستاي تامين
همين کسري بودجه دولت است ،گفت:
دولت بايد بجاي آنکه کسري بودجه خود
را از طريق افزايش قيمتها تامين کند،
تالش خود را بر رونق توليد متمرکز کند
تا از اين مسير بتواند ماليات سالم دريافت
کرد و در نتيجه آن اشتغال ايجاد و چرخه
توليــد راه اندازي گردد و همچنين درآمد

سرگيجه دستگاههاي ناظر از فروش گوشت «گوسال ه الکچري»
در حالــي کــه يــک روز از
اعالم فروش گوشت گوساله
با قيمتي حــدود يکميليون
تومان گذشته است ،هنوز هيچ
ارگاني دربــاره صدور مجوز
براي چنين محصولي توضيح
نداده است .به گزارش تسنيم ،در حالي که يک
روز از اعالم فروش گوشت گوساله توسط يک
فروشگاه در تهران بهقيمت هر کيلو  900هزار
تومان گذشته اســت ،هنوز هيچ نهاد مسئولي
بهطور رســمينه مسئوليت صدور مجوز چنين
گوشــتي را بهعهده گرفته و نه درباره چرايي و
چگونگي اعطاي مجوز اعالم نظري کرده است.
بعد از انتشار خبر فروش گوشت گوساله با «ژن
برتر» کيلويي  900هزار تومان علي خندان رئيس
اتحاديه گوشت گاوي اعالم کرد که بهدليل اينکه
شناختي درباره اين گوشت نداشتهاند از اعطاي
مجوز خودداري کردهاند ولي سازمان حمايت از
حقوق مصرفکنندگان و وزارت بهداشت مجوز
را براي اين مجموعه صادر کردهاند .براساس اين
خبر خندان همچنين به مجوز فروش اين گوشت
با سود 15درصدي اشاره کرده است .شيرقاضي
بازرس ادارهکل صنعت ،معدن و تجارت استان

تهران نيــز از عرضه و حتي
وجود چنيــن محصولي ابراز
بياطالعي کرد و گفت :بايد
اين موضوع را بررسي و بعداً
اظهارنظر کنيم .ســيداصغر
برائينــژاد مديــرکل اداره
دامپزشکي استان تهران نيز در گفتوگويي اعالم
کرد هيچ تفاوتي در کيفيت بهداشتي محصوالتي
که در مراکز مجاز عرضه ميشود ،وجود ندارد .به
مردم توصيه ميشود فريب چنين تبليغات گمراه
کنندهاي را نخورند و تحت تأثير آن قرار نگيرند.
موضوع برخورد قانوني با تخلف مذکور در دست
پيگيري است و بهزودي اجرايي ميشود .تاکنون
نيز هيچگونه مجوز عرضه اينترنتي فرآوردههاي
خام داميتوسط اين ادارهکل صادر نشده است.
محمد محمدي عضو هيئت مديره انجمن ملي
حمايت از حقوق مصرفکننــدگان در اين باره
به تسنيم گفت :گوشــت کاالي اساسي است
که قيمتگذاري آن بايد بهعهده دولت باشــد
و کســي حق ندارد چنين قيمتي روي اين کاال
بگذارد .گوشــت  900هزار توماني نشاندهنده
فاصله طبقاتي عجيب بين مردم است .مديران
ما مديران گراني هستند.

قواميضمــن تاکيد بر اهميــت اقتصاد
توليدي در کشور بيان داشت :براي آنکه
جامعه را سالم کنيم بايد به سراغ اقتصادي
توليــدي برويم چــون در غير اينصورت
اقتصاد رانتــي و افزايش قيمت جامعه را
کثيف ميکند .اين عضو کميسيون برنامه
و بودجه مجلس با بيان اينکه مردم پايه
اصلي اين انقالب و نظام هستند و نبايد
به نحوههاي مختلف به آنها فشــار وارد
کرد افزود :فشار بر مردم از طريق افزايش
قيمتها نميتواند راهکار مناسبي براي
تامين کسري بودجه باشد .قواميهمچنين
با تاکيد به گرفتاريهاي حاصل از بودجه
سال  97و تاثيرات مخرب آن بر اقتصاد
کشور گفت :اين شرايط باعث ميشود که
بودجه نتواند هدف سياســت مالي دولت
کــه در واقع بايد افزايش توليد و افزايش
اشتغال و کاهش تورم و تثبيت قيمتها
باشد را محقق سازد.
مخالفتها با گراني

رحيم زارع ،عضو کميســيون اقتصادي
مجلس يکــي از مخالفان افزايش قيمت
بنزيــن هم در گفت و گــو با خبرنگاران
عنــوان کرد :مجلــس بــا افزايش نرخ
حاملهاي انرژي مخالف بوده و در ادامه
با تعبيــر افزايش قيمت بنزين ،خط قرمز
اين نهاد است ،موضعگيري خود و ديگر
نمايندگان را در ارتباط با اين طرح و تصميم
اعالم ميکند .يکي از داليل مخالفت اين
نماينده مجلــس ،به عدم ارائه خدمات به
مردم متناســب با افزايش چندين برابري
قيمت بنزين در طول سنوات گذشته باز

اخبار
بازار روسيه از دست ايران رفت

با توجه به به نقش اســتراتژيک و بسيار
تعيين کننده بنزين بر اقتصاد کشور تجربه
سالهاي گذشته نشان داده ،پس از گراني
بنزين ،ميل به صعود قيمتها در بسياري
از اقالم،کاالها و محصــوالت ديگر نيز
افزايش مييابد و به نظر ميرسد در شرايط
فعلي که عموم مردم بخصوص اقشــار و
دهکهاي پاييــن و ضعيف جامعه با آن
دست به گريبان هستند ،چنين پيشنهادات
و ايدههاي غيرمنطقي ،جز عميق تر شدن
چالشهاي اقتصادي ،نتيجه ديگري در پي
نخواهد داشت .متضرر اصلي چنين افزايش
قيمتي ،همان اقشار کم درآمدي هستند که
کمر آنها بر زير فشــارهاي اقتصادي خم
شده و بازهم اين تصميم ،توان آنها را براي
معيشت و زندگي ضعيف تر خواهد ساخت.
بر اساس گزارش «عصر ايرانيان» بسياري
از نمايندگان مجلس از اين تصميم و طرح
دولت اســتقبالي نکرده اند .کوروش کرم
پورحقیقی  ،دبير کميسيون انرژي و نماینده
اصالح طلب مجلس شورای اسالمیدر
اين زمينه گفت :بيشتر نمايندگان مجلس

مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی
هستند .بايد نظريات کارشناسي استماع
شود و اگر نظرات مذکور دال بر اين باشد
که افزايشــي انجام نپذيرد  ،به طور قطع
هيچ رشد قيمتي در بنزين نخواهيم داشت.
وي افزود :بر اساس منافع ملي که منافع
عموم مردم اســت ،تصميم ميگيريم و
مجموع نمايندگان اکنون با چنين افزايشي
مخالف هستند .اين نماينده مجلس شوراي
اسالميتاکيد کرد :در صورت افزايش نرخ
بنزين ،بايد ميزان يارانه پرداختي به اقشار
ضعيف و کم درآمد افزايش يابد.

تجار ايراني در بازارهاي
آسياي مرکزي تلکه ميشوند

افزايش قيمت بنزين خطرناک است

کارشناســان معتقدنــد بــا نگاهي به
وضعيت نامساعد اقتصادي ،افزايش فارغ
التحصيالن بيکار و تاثيرگراني بنزين بر
هزينه تمام شــده کاالها و تحميل فشار
اقتصادي به مردم افزايش نرخ بنزين براي
جامعه خطرناک اســت و افزايش قيمت
حاملهاي انرژي باعث باال رفتن قيمت
عموميکاالهاو محصوالت ميشــود .بر
اساس اين گزارش ،گراني بنزين بايد در
نهايت به تاييد مجلس برســد اما تاکيد
بر اين نکته ضروري اســت که مردم در
کنار تنگناهايي که سياستهاي اقتصادي
دولت روحاني در زندگيشان ايجاد کرده
منتظر افزايش  50درصدي قيمت بنزين
هســتند و خيلي زودتر ازآنچه دولت فکر
کند با اثرات تورميآن دســتوپنجه نرم
خواهند کرد.بايد بازهم صبورانه چشم اميد
به نمايندگان داشت تا شايد آنان بتوانند
مردم را در سرماي زمستان با گرماي اميد

عامل گراني آجيل دالر است نه شب يلدا!

رئيــس اتحاديه فروشــندگان
آجيل و خشکبار افزايش قيمت
خشــکبار را محصول نوسانات
نــرخ ارز دانســت و تاکيد کرد
اين گراني ربطي بــه مواردي
مانند شب يلدا ندارد .به گزارش
ايسنا ،مصطفي احمدي هزينههاي توليد در ايران را
بسيار باال دانست و اظهار کرد :در ماههاي گذشته
با توجه به نوسانات نرخ ارز قيمتها کميافزايش
يافته که البته اين موضوع به مواردي مانند شب يلدا
مرتبط نميشــود .وي با اشاره به باال رفتن قيمت
پســته دربازار گفت :اگر يک محصول مانند پسته
قيمتي مضاعف پيدا کند ،طبيعي است که قيمت
ســاير محصوالت هم تغيير خواهد کرد ،چرا که
وقتي قيمت پسته به کيلويي  ۶۰تا  ۷۰هزار تومان
ميرســد ،هيچ وقت تخمه ژاپني  ۱۵هزار تومان
باقــي نميماند و قيمت آن هــم حداقل  ۲۵هزار
تومان ميشود .رئيس اتحاديه فروشندگان آجيل
و خشکبار افزود :در سالهاي گذشته هزينههاي
باالي توليد موجب شــده است شرايط متفاوتي را
تجربه کنيم و در حالي که تا  ۱۵سال گذشته اولين
توليدکننده آجيل و خشکبار دنيا بوديم ،اکنون در
برخي موارد رتبه پنج و شــش بازار را هم نداريم؛
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وزير اقتصاد با بيان اينکه بازار روسيه براي
ايرانيها از دست رفت ،گفت :کريدور سبز
از سوي روســيه به ايران داده شد ،اما از
سوي ايران مورد استفاده قرار نگرفت ،تنها
يک شرکت ايراني از کريدور سبز استفاده
کرده اســت .به گزارش تســنيم ،مسعود
کرباسيان در نشست شــوراي گفتگوي
دولــت و بخش خصوصي کــه در اتاق
بازرگاني ايران برگزار شد ،درباره مبادالت
تجاري بين ايران و روســيه اظهارداشت:
سياست بانک مرکزي استفاده از پول ملي
دو کشور است و در سفر اخير هيات ايراني
به ســوچي نيز اين موضوع مطرح شــد.
وي افزود :بايد به سمت پيمانهاي پولي
حرکت کنيم ،چرا که توازن تجاري داريم
و نياز به پول سوم در مبادالت نداريم .وي
با اشــاره به مشکالت حمل و نقل کاال از
ايران به روسيه گفت :اکنون هزينه حمل و
نقل گران تمام ميشود ،اما تا  2هفته ديگر
اتصال خطآهن ايران به آسياي مرکزي
و روســيه انجام ميشود که مناسبترين
راه بــراي حمل و نقل کاال اســت .وزير
اقتصاد با بيان اينکــه ايرانيها از کريدور
سبز در تجارت با روسيه استفاده نکردند،
گفت :تخفيف  25درصدي براي سندهاي
صادراتي ايران در نظر گرفته شده؛ اما تنها
دو شرکت از آن استفاده کردهاند .وي ادامه
داد :مذاکرات عضويت ايران در اوراســيا
تقريبا نهايي شده و اين موضوع را پيگيري
ميکنيم .کرباسيان خاطرنشان کرد :کريدور
سبز از سوي روسيه به ايران داده شد ،اما از
سوي ايران مورد استفاده قرار نگرفت ،تنها
يک شرکت ايراني از کريدور سبز استفاده
کرده است .کرباســيان با بيان اينکه بازار
روسيه براي ايرانيها از دست رفت ،گفت:
روسيه و ترکيه مشکالتشان را حل کردند
و ترکيه بازار را در دست گرفته است .وزير
اقتصاد در خصوص هلدينگهاي صادراتي
گفت :سال  74قرار بود اولين مرکز تجاري
در روسيه توسط اتاق بازرگاني راه اندازي
شود که هنوز انجام نشده است.

افزايش قيمت انرژي صنعت

عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان
اينکه چارهاي براي جلوگيري از افزايش
قيمت حاملهاي انرژي بخش صنعت
نداريم ،گفت :اين رشــد قيمت بايد از
طريــق پرداخت تســهيالت کمبهره
جهت نوسازي کارخانهها جبران شود.
به گزارش فارس ،محمد عزيزي با بيان
اينکه صنايع وضعيت مناسبي ندارند و
افزايــش قيمــت حاملهــاي انرژي
اوضاع ايــن بخش را بدتر خواهد کرد،
اظهارداشت :با اينحال چارهاي نداريم
مگــر اينکه قيمــت حاملهاي انرژي
مصرفي بخش صنعت را افزايش دهيم
ولــي در مقابل با پرداخت تســهيالت
کمبهره با نــرخ  ۲يا  ۳درصدي جهت
نوسازي صنايع ميتوانيم افزايش قيمت
حاملهاي انرژي را جبران کنيم .وي با
اشــاره به اينکه در حــال حاضر براي
انرژي مصرفــي صنايع ،يارانه پرداخت
ميشــود ،گفت :به هر حــال بايد اين
يارانههاي پنهان انرژي را حذف کنيم
ولي ميتوان با روشهاي حمايتي ،مانع
از آســيب ديدن صنايع شــد .عزيزي
تصريح کرد :بودجه سال آينده طوري
بسته شده که بيش از  ۹۰درصد آن به
بودجه جاري اختصاص دارد در حاليکه
بودجه کشــور بايد طوري بســته شود
کــه اين ميزان تقريبــ ًا نصف کل رقم
بودجه باشد.
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اقتصادي

به عنوان مثــال تخمه کدوي
مرمري ايران رتبــه اول دنيا را
داشــت اما حاال شايد پنجمين
رتبه اين بخش را هم نداشــته
باشيم .احمدي در پاسخ به اين
سئوال که گفته ميشود در ايران
به دليل غير واقعــي بودن قيمت آب محصوالت
کشاورزي نسبت به ســاير کشورها ارزانتر توليد
ميشوند ،اظهار کرد :هزينه توليد تنها به آب مربوط
نميشود و اگر موارد متعددي مانند کود ،دستمزد
کارگر و  ...را نيز در نظر بگيريم مشخص ميشود
که قيمت توليد ما در نهايت بســيار باالست .وي
ادامه داد :تخمه آفتابگردان چيني به وفور وارد ايران
ميشود حال اگر چه مدتي است به دليل گراني نرخ
ارز کميقيمت اين کاال باال رفته اما تا دو ماه قبل
آفتابگردان چيني  ۵۰۰۰تومان بود و نمونه ايراني
 ۱۲تا  ۱۳هزار تومان هزينه داشت .در موارد متعدد
تعرفه واردات انواع خشکبار رقم پاييني در نظر گرفته
ميشود تا نياز داخلي تامين شود اما کفايت صرف
به بحث تعرفهگذاري ،روند درستي نيست ،چراکه
در اين ســالها در موارد متعدد شاهد بودهايم که
برخي توليدکنندگان کاالي خود را به داخل کشور
نفروخته و ترجيح ميدهند آن را صادر کنند.

رئيــس اتاق بازرگاني ايــران گفت :تجار
حرفــهاي ايراني در بازارهاي روســيه و
آســياي مرکــزي نيســتند ،در حاليکه
بازار روســيه و آســياي مرکزي ،يکي از
پرريســکترين بازارهــاي پيــش روي
تجار ايراني اســت و تجار ايراني در اين
بازارها تلکه ميشــوند .به گزارش ايسنا،
غالمحسين شافعي در شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي ،با انتقاد از عدم
حضور ســاير اعضاي شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي در اين جلسات،
به وجود رقابت مخرب در ميان کشورهاي
 CIAاشاره کرد و گفت :چنين رقابتي در
کشورهاي پيشــرفته به چشم نميخورد.
وي بيان کرد :ما بازار کشــورهاي آسياي
ميانه را با برنامهريزي به دست نياوردهايم و
دري به تخته خورده است و صادرات شکل
گرفته و تجار حرفهاي در اين بازارها حضور
ندارند ،در حالي که بازار روســيه و آسياي
مرکزي ،يکي از پرريسکترين بازارهايي
است که پيش روي تجار ايراني قرار دارد
و تجار ايراني در اين بازارها تلکه ميشوند.
وي بيان کرد :موضوع موافقتنامه تجارت
ترجيحي نيز بايد تقويت شود ،چراکه ايران
با هيچيک از همســايگان ،موافقتنامه
تجارت ترجيحي مثبت نــدارد و فقط به
تازگي در مورد روســيه اتفاقاتي رخ داده
است.
«تسهيالت نجومي»
به جاي حقوق نجومي!

اخيرا در يکــي از دســتگاههاي دولتي
موافقتنامهاي امضا شــد که تســهيالت
نجوميچندصــد ميليوني بــا عناوين و
بهانههــاي مختلف به مديــران دولتي
خودشان پرداخت کنند .برخي دستگاهها
در يک وزارتخانه ،براي پرداخت تسهيالت
نجوميبه مديران دولتي خود توافق کردند.
به گزارش تسنيم ،با گذشت يک سال و
نيــم از موضوع حقوقهــاي نجوميکه
ســروصداي زيادي به پا کرد و واکنش
منفي مردم را برانگيخت که البته پرونده
قضايي برخي متخلفــان در حقوقهاي
نجوميهمچنان باز است ،با خبر شديم،
اخيرا در يکــي از دســتگاههاي دولتي
موافقتنامهاي امضا شــد که تســهيالت
نجوميچندصــد ميليوني بــا عناوين و
بهانههــاي مختلف به مديــران دولتي
خودشــان پرداخت کنند .اين تسهيالت
نجوميکه ســال جاري در حال پرداخت
اســت ،از محل پول بيــت المال و مردم
که در يکي از بانکها سپرده شده است،
بــه مديران دولتي آن دســتگاه پرداخت
ميشود .همچنين از محل اين سپردههاي
بانکي ،تسهيلت قرض الحسنه به ميزان
قابل توجهي به مديران آن سازمان دولتي

