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هادی  غالمحسینی

رئيس كميس�يون عمران مجلس ش�وراي 
اس�امي ب�ا بي�ان اينك�ه توس�عه ش�بكه 
ريل�ي كش�ور از اولويت ه�اي مجل�س و 
دول�ت اس�ت، گف�ت: در قان�ون بودج�ه 
س�ال جاري ش�رايط وي�ژه اي ب�راي دولت 
تعري�ف شده اس�ت ت�ا ب�راي تأمي�ن مالي 
پروژه ه�اي راه آه�ن كش�ور مجاز باش�د. 
به گزارش »ايس��نا«، محمدرضا رضايي اظهار 
كرد: توسعه ش��بكه ريلي كشور از اولويت هاي 
مجلس و دولت اس��ت و در اين راستا در قانون 
بودجه سال جاري شرايط ويژه اي براي دولت 
تعريف شده است تا براي تأمين مالي پروژه هاي 

راه آهن كشور مجاز باشد. 
وي در ادامه با بي��ان اينك��ه ۱۵ درصد آورده 
دولت از طريق صندوق توس��عه مل��ي تأمين 
مي ش��ود، تصريح كرد: امكان ۱۵ درصد آورده 

دولت براي بسياري از پروژه هايي كه به دنبال 
اجراي تأمين مالي آنها بود، با دس��تور مجلس 
شوراي اس��امي اين فرصت براي دولت فراهم 
شد تا در اجراي پروژه هاي توسعه شبكه ريلي 

گام هاي جدي تري بردارد. 
رئي��س كميس��يون عم��ران مجل��س افزود: 
متأس��فانه با توجه ب��ه اينكه ش��بكه ريلي در 
كشور كامل نيس��ت و كمتر به اين حوزه توجه 
شده اس��ت، ما حداكثر ۱۱ درصد بار كش��ور را 

توسط شبكه ريلي جا به جا مي كنيم. 
رضايي اظهار كرد: متأس��فانه بنادر ما از جمله 
بندرانزلي به ش��بكه ريلي متصل نيس��تند كه 
در دهه فجر امس��ال عملي��ات اجرايي اتصال 
بندرانزلي به شبكه ريلي كلنگ زني خواهد شد 
و با تأمين منابع مورد نياز شاهد بهره برداري از 

اين پروژه خواهيم بود.

در حال�ي ك�ه گفت�ه مي ش�د ص�ادرات كاال 
ب�ه افغانس�تان متوقف ش�ده، گم�رك ايران 
اع�ام ك�رد ص�ادرات كاال ب�ه اي�ن كش�ور 
ادام�ه دارد و محدوديت ه�اي صادرات�ي ب�ه 
افغانس�تان تنه�ا در م�رز ماهي�رود اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، از اطاعات دريافتي از گمرك 
به نظر مي رسد، گمرك فراه افغانستان به داليل 
نامعلوم و نامش��خص، صادرات مواد س��وختي، 
فوالد، س��يمان و كاشي و س��راميك از اين مرز 
را ممنوع كرده است، اما از ديگر مرزهاي ايران و 
افغانستان امكان صادرات اين كاالها وجود دارد. 
از س��وي ديگر، صادرات س��اير كاالها حتي از 
مرز ماهيرود به غير از چه��ار قلم كاالي مذكور 
امكان پذير بوده و انجام مي ش��ود و در مورد اين 
چهار كاال نيز دفتر بين المل��ل گمرك ايران در 
ح��ال مكاتبه و پيگي��ري موض��وع از گمركات 

افغانستان بوده و نتيجه اين پيگيري ها به زودي 
اطاع رساني خواهد شد. 

اين در حالي اس��ت كه محمد زبي��ر رحيمي، 
رئيس اتحاديه تاجران جوان هرات افغانستان، 
درباره ممنوعيت صادرات برخي كاالها از ايران 
به افغانس��تان در گمرك فراه اين كشور گفته 
است: متأسفانه واليت فراه در اين روزها دچار 
مشكات ناامني   و گمرك اين  واليت نيز دچار 
فساد شده است. وي ابراز اميدواري كرده است 
كه اين مشكل به زودي از سوي دولت مركزي 
افغانس��تان حل خواهد ش��د. بر اس��اس نامه 
موجود، ص��ادرات چهار قل��م كاالي ايراني در 
گمرك فراه افغانس��تان پذيرش نمي ش��ود و 
صادركنن��دگان مي توانند از طري��ق مرزهاي 
جايگزين از جمله گمرك دوغارون و ميلك اين 

كاالها را به افغانستان صادر كنند.

تكذيب محدوديت صادراتي ايران به افغانستانتوسعه شبكه ريلي اولويت مجلس و دولت
  خبر

امكان افزايش نرخ سود بانكي نيست
رئي�س كان�ون بانك ه�اي خصوص�ي ب�ا بي�ان اينك�ه ام�كان 
افزايش نرخ س�ود بانك�ي نيس�ت، گفت: يكي از پيش�نهادهاي 
ما به بانك مركزي، بازگش�ت س�پرده هاي دو س�اله و س�ه ساله 
ب�ود ت�ا مناب�ع سيس�تم بانك�ي، بيش�تر قابل مديري�ت ش�ود. 
به گزارش »فارس«، كورش پرويزيان در خصوص نرخ س��ود بانكي در 
شرايط فعلي اظهار داشت: بعيد مي دانم در مقطع كنوني امكان افزايش 
نرخ سود بانكي باشد چون منابع و وضعيت تسهيات دهي بانك ها به 
گونه اي نيست كه نرخ سود سپرده افزايش يابد. وي با اشاره به تغييرات 
تركيب سپرده هاي بانك ها افزود: يكي از پيشنهادات ما به بانك مركزي 
بازگشت س��پرده هاي دو ساله و سه س��اله بود تا منابع سيستم بانكي 
بيشتر قابل مديريت شود. رئيس كانون بانك هاي خصوصي در پاسخ به 
اين سؤال كه فكر مي كنيد در صورت بازگشت سپرده هاي دو ساله و سه 
ساله سپرده گذاران از اين نوع سپرده ها استقبال كنند، گفت: بله، بعضي 
افراد نمي توانند در بازار پرريسك فعاليت كنند و تنها جايي كه براي آنها 
اطمينان دارد سپرده گذاري در بانك است؛ كساني كه نمي خواهند در 

بازارهاي ريسك پذير فعاليت كنند. 
وي با بيان اينكه مصارف بانك ها هم كوتاه مدت نيس��ت و بيش از يك 
سال است، تصريح كرد: بعضي بنگاه هاي اقتصادي سرمايه  در گردش 
دوره زماني ۱8 ماه دريافت مي كنند كه اين بازه زماني با سپرده يكساله 
تطابق ندارد؛ گاهي اوقات س��رمايه در گردش س��ه ماهه و شش ماهه 

است، اما براي بعضي صنايع ۱8 ماه هم زمان مي برد. 
پرويزيان در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا نرخ سود سپرده هاي دو ساله و 
سه ساله بايد از سپرده هاي يكساله باالتر باشد، گفت: الزامي نيست، زيرا 
جذابيت سپرده هاي بيش از يكس��ال ثبات در نرخ سود است و نه نرخ 
سود باالتر؛ چراكه اگر كسي مطمئن ش��ود نرخ سود سپرده اش ثابت 

است، حتي به نرخي كمتر از سود سپرده يكساله هم راضي مي شود. 
وي ادامه داد: سياستي كه پيش بيني شده بود، تأمين مالي بلند مدت 
توسط بازار سرمايه و تأمين سرمايه كوتاه مدت توسط سيستم بانكي 
بود كه اصل اين سياست درس��ت بود، اما شرايط اجتماعي و اقتصادي 
جامعه ما به گونه اي نيست كه در كوتاه مدت امكان تغيير اين رويكرد 
وجود ندارد و بازار سرمايه از عمق كافي براي مشاركت در تأمين مالي 
بلند مدت طرح هاي س��رمايه گذاري ندارد. بنابراين امكان بايد دوباره 

سپرده هاي دو ساله و سه ساله احيا شود.  
........................................................................................................................

وزير صمت:
محدوديت در سقف رقابت محصوالت 

پتروشيمي برداشته شود
وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت در نام�ه اي ب�ه رئي�س 
س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار، خواس�تار لغ�و محدودي�ت 
شده اس�ت.  پتروش�يمي  محص�والت  رقاب�ت  س�قف  در 
به گزارش »مهر«، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در 
نامه اي به شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار 

لغو محدوديت در سقف رقابت محصوالت پتروشيمي شده است. 
خبرگزاري مهر تصوير اين نامه را منتشر كرد: در اين نامه چهار موضوع 
مورد توجه قرار گرفته كه از جمله اينكه محدوديت در س��قف رقابت 
محصوالت برداشته شود، قيمت پايه اوليه كماكان بر مبناي نرخ ۴۲۰۰ 
توماني محاسبه و اعام گردد، ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي بعد از 
هر بار عرضه منج��ر به معامله، قيمت پايه را بر اس��اس ميانگين چهار 
هفته اي عرضه شده تعديل و به بورس اعام كند و در نهايت شركت هاي 
پتروشيمي مكلف به رعايت كف عرضه اعام ش��ده حداقل به ميزان 

عرضه كاال در بورس، مطابق عرضه سال گذشته باشند. 
........................................................................................................................

  صدور كاال كارت ۱۰۰ هزار توماني 
براي ۱۰ ميليون نفر

احمدي ميدري، مع�اون وزير رفاه گف�ت: در طرحي ك�ه از طرف 
اين وزارتخانه به معاون اول رئيس جمهور ارسال ش�ده، قرار است 
به زودي كاال كارت جهت تأمين كاالي اساسي به مردم داده شود. 
به گزارش »تسنيم«، ميدري گفت: قرار اس��ت همان كارت بانكي كه 
افراد با آن يارانه مي گيرند به كاال كارت تبديل ش��ود تا افراد با مراجعه 
به فروشگاه ها با اس��تفاده از كاال كارت بتوانند سهميه كااليي شان را 
كه شامل كاالهاي اساسي اس��ت، تأمين كنند. وي افزود: در اين طرح 
كاال كارت به صورت الكترونيك��ي به مردم ارائه مي ش��ود و افراد هيچ 
دسترسي به پول نقدي نداش��ته و در اصل اين كارت ها تضمين براي 
رسيدن كاالهاي اساسي وارداتي با يارانه ارزي به دست مصرف كنندگان 
نهايي اس��ت. كاال كارت به صورت الكترونيكي بر اساس برآوردها قرار 
است براي ۱۰ ميليون نفر صادر و سالي سه الي چهار مرتبه شارژ شود. 
كارت هاي الكترونيكي تنها براي عبور از وضعيت امروز به وجود آمده و 

فعًا ماهانه ۱۰۰ هزار تومان شارژ مي شود. 
........................................................................................................................

 كوچ مستأجران به مناطق پايين تر 
و حاشيه شهر

نايب رئي�س اتحادي�ه ام�اك ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه افزاي�ش 
قيم�ت مس�كن و رش�د ن�رخ اجاره به�ا باع�ث ش�د بس�ياري 
از مس�تأجران ب�ه مناط�ق پايين ت�ر رفت�ه و مس�تأجران 
جن�وب ش�هر حاشيه نش�ين ش�وند، گف�ت: ب�ا سياس�ت هاي 
دس�توري و اليح�ه  نمي تواني�م قيم�ت اج�اره را كنت�رل كنيم. 
به گزارش »فارس«، حسام عقبايي در خصوص اينكه اليحه كنترل نرخ 
اجاره بها تهيه ش��ده و در دولت در حال بررسي نهايي است آيا تصويب 
اين اليحه و اجراي آن به س��ال آينده خواهد رسيد، گفت: قطعاً با اباغ 
و سياست هاي دس��توري و اليحه  نمي توانيم قيمت اجاره بها را كنترل 
كنيم. وي با تأكيد بر اينكه انصاف مالكان بهترين روش اين روزهاي بدون 
برنامه براي كنترل اجاره بها خواهد بود، اظهار داشت: راهكار كنترل نرخ 
اجاره بها در اين بازار كه برنامه اي براي آن وجود ندارد، انصاف مالكان است 
پس تا زماني كه مالكان انصاف را در بازار اجاره رعايت نكنند، قيمت ها 
كاهش پيدا نمي كند. عقبايي در پاسخ به اين سؤال كه دو ساله شدن زمان 
قرارداد اجاره بهاي مس��كن مي تواند در كاهش و كنترل اجاره بها موفق 
باشد، افزود:بر اساس قوانين اسامي و حقوقي مردم بر اموال و اماك خود 
تسلط دارند و اينكه دولت بخواهد در قيمت گذاري اموال غير منقول براي 
مردم زمان و قيمت تعيين كند، با قاعده فقهي تسليط همخواني ندارد، 
پس به اعتقاد بنده اگر روي عرضه مس��كن و مسكن استيجاري تاش 

بيشتري صورت مي گرفت، براي كارشناسان و مردم ملموس تر بود. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماك افزود:اساس تعيين زمان مقوله اي 
منطقي و درست نيست؛ اوالً دولت نمي تواند مالكان را مجبور كند كه 
واحد مسكوني خود را دوساله اجاره دهند؛  ضمن اينكه شايد برخي از 

مردم بعد از يكسال قصد كنند در واحد مسكوني خود مستقر شوند. 
وي خاطر نشان كرد:افزايش قيمت اجاره متأثر از قيمت خريد و فروش 
مسكن است، بنابراين با جهش قيمت مس��كن در ماه هاي ابتدايي سال 
قيمت اجاره ها نيز روند صعودي به خود گرف��ت و افزايش قيمت اجاره 
باعث شد تا بسياري از مستأجران در سال جاري به مناطق پايين تر كوچ 
كنند و البته برخي از مستأجراني كه در جنوب شهر ساكن بودند، مجبور 
شدند تا به حاشيه نشيني تن دهند. عقبايي در پاسخ به اين سؤال كه به هر 
حال انصاف مالكان به وضعيت اقتصادي جامعه باز مي گردد و نمي توان 
گفت كه مالكان بايد از قيمت ها پيشنهادي كوتاه بيايند، بنابراين بهترين 
روش براي كنترل اجاره بها چيست، گفت:تنها راهكار براي كنترل اجاره بها 
در طوالني مدت اين اس��ت كه به سمت ساخت مس��كن استيجاري با 

قيمت هاي بسيار پايين تر حركت كنيم.

تعيين نرخ گندم به هفته آينده موكول شد

گندم�كاران همچن�ان در انتظ�ار تعيي�ن 
قيمت گندم هس�تند و براي رسيدن به حق 
و حقوقش�ان. دس�ت به دامن رهبري شدند. 
شنيده ها حاكي از آن است كه به رغم افزايش 
۲۰ ت�ا 4۰ درصدي ك�ود و س�م و هزينه هاي 
توليد،س�ازمان برنامه و بودج�ه حتي با رقم 
۱۵۸۷ تومان به عن�وان نرخ گندم در س�ال 
زراعي آينده موافقت نكرده است. اين در حالي 
است كه پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي ۱۶۰۰ 
تومان بوده، اما در جلسه روز شنبه كه در اين 
سازمان تشكيل ش�د،اين نرخ نهايي نشد و 
تعيين تكليف آن به هفته آينده موكول شد. 
گندمكاران ك��ه از تكرار اعام دي��ر هنگام نرخ 
خريد تضميني گندم از سوي دولت نگرانند،در 
نامه اي به رهبري، تعيين منصفانه و به موقع نرخ 
خريد تضميني گندم را در س��ال زراعي جديد 
خواستار شدند. دولت در دو سال گذشته از اعام 
به موقع و تكليف قانوني خود س��ر باز زده و اين 
امر مشكات متعددي را براي كشاورزان ايجاد 
كرده و موجب شده  است امسال بخشي از گندم 
توليدي پس از تبديل به آرد به صورت قاچاق از 

مرزهاي كشور خارج شود. 
بس��ياري از كارشناس��ان و مس��ئوالن ب��ر اين 
باروند كه اگر دولت امس��ال در اعام به موقع و 
افزايش نرخ مطابق با تورم كوتاهي كند، قيمت 
خودكفايي گندم در معرض خط��ر قرار خواهد 
گرفت و همانند سال هاي گذشته پاي گندم هاي 
وارداتي مجدداً به كشور باز خواهد شد. در سال 
زراعي گذش��ته نيز دولت تا نيمه فروردين ۹۷، 
نرخ جديد گندم را اعام نكرد و در كمال ناباوري 
سخنگوي دولت اواخر فروردين ماه آب پاكي را 

روي دست كش��اورزان ريخت و گفت كه دولت 
پولي براي افزايش خري��د تضميني گندم ندارد 
و در نهايت پس از كش و قوس فراوان با افزايش 
۲۰۰ توماني، نرخ ۱۳۰۰ تومان را اعام كردند. 

اما توليد در سال زراعي ۹8- ۹۷ با افزايش قيمت 
مؤلفه هاي تولي��د مواجه ش��ده و گندمكاران از 
افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي قيمت سم و كود خبر 
مي دهند و معتقدند كه دولت بايد با تعيين قيمت 
منصفانه منطبق با رشد تورم در سال جاري، زيان 

سال گذشته گندمكاران را جبران كند. 
به گفته منبع آگاه وزارت جهاد كش��اورزي نرخ 
۱۵8۰ تا ۱۶۰۰ تومان را ب��راي قيمت تضمين 
گندم پيش��نهاد داده اس��ت. همچنين انجمن 
صنفي گندمكاران ع��دد ۱8۰۰ تومان و فعاالن 
حوزه توليد عدد ۲ هزار توم��ان را براي هر كيلو 
گندم پيش��نهاد داده اند كه متأسفانه در جلسه 
روز ش��نبه وزارت جهاد با مس��ئوالن س��ازمان 
برنامه و بودجه و فعاالن حوزه گندم و نمايندگان 
كميس��يون كش��اورزي با هيچ يك از اين اعداد 

موافقت نشده است. 
وي كه خواست نامش فاش نشود، افزود: سازمان 
برنامه و بودجه رقم ۱۵8۷ توم��ان را نيز تأييد 
نكرد و رقم پايين تري مد نظر آقايان اس��ت. وي 
گفت: قرار اس��ت هفته آينده ن��رخ نهايي اعام 
ش��ود تا تكليف گندم   كاران براي س��ال زراعي 

آينده روشن شود. 
وي تأكيد كرد: احتماالً به دليل بروز خشكسالي 
و كمب��ود آب در كش��ور، نرخ خري��د تضميني 
گندم، مشابه سال گذشته رشد كند،اما با توجه به 
افزايش نرخ ارز،تأمين گندم از محل واردات نيز 
اقتصادي نبوده و مورد تأييد كارشناسان وزارت 

جهاد كشاورزي نيست. 
 تعيين نرخ منطقي براي گندم 

رئيس بنياد توانمندس��ازي گندمكاران كشور با 
بيان اينكه دولت سال گذش��ته در اجراي قانون 
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي كوتاهي 
كرد، گفت: ن��رخ خريد تضميني بايد براس��اس 
شرايط اقتصادي و حداقل متناسب با نرخ تورم 
افزايش يابد. ايماني با اشاره به اينكه پيشنهاد ما 
براي نرخ گندم در سال زراعي ۹8- ۹۷، ۱۶۰۰ 
تومان بوده است، افزود: پيش��نهاد وزارت جهاد 

كشاورزي نيز نزديك به نظر ما است. 
وي با بيان اينكه كشاورزان در مناطق سردسيري 
در حال آماده سازي اراضي خود براي آغاز كشت 
گن��دم هس��تند، گفت: توليدكنن��دگان اعام 
كرده اند اگر قيمت امسال مناسب نباشد، گندم 
كشت نخواهند كرد. ايماني با اشاره به اينكه در 
زمينه قيمت دو سال عقب افتادگي داريم، اضافه 
كرد: حداقل باي��د ۲۵ درصد ب��ه قيمت گندم 
افزوده شود تا عقب افتادگي هاي قيمتي دو سال 

گذشته جبران شود. 
رئيس بنياد توانمندس��ازي گندمكاران ايران با 
بيان اينكه قيمت تراكتور ط��ي يك هفته اخير 
حدود ۲۰ درصد باال رفته است، ادامه داد: عاوه 
بر اين س��اير هزينه هاي توليد نيز گران شده به 
عنوان مثال س��م صد درصد گران ش��ده، ادوات 
كشاورزي ۴۰ درصد افزايش قيمت داشته اند و 
همچنين بذري كه در اختيار ما قرار مي دهند با 

۱۲ درصد رشد قيمت مواجه بوده است. 
گندمكاران در نامه به مقام معظم رهبري اصاح 
سياس��ت هاي حمايتي و روش هاي مديريتي از 
جمله قانون خريد تضميني محصوالت اساسي، 

تأمين به موقع و به اندازه نهادهاي توليد، كود، 
بذر، س��م، ماش��ين آالت، نقدينگي و آموزش 
بهره برداران را خواستار ش��دند و اعام كردند: 
اس��تحضار داريد محصوالتي همچ��ون گندم، 
كلزا و چغندر س��هم عمده اي در غذاي جامعه و 
نياز كمتر به منابع محدود آب نقش اساسي در 
تداوم پايدار چرخ كشاورزي و اقتصاد معيشتي 
كش��اورزان دارد. ب��ا توج��ه به تأمي��ن حداقل 
سطح معيشت كش��اورزان كه در شرايط فعلي 
اقتصادي قيمت تمامي نهادها، ماش��ين آالت، 
دس��تمزدها، خدمات و حمل و نقل به ش��دت 
در بخش كشاورزي افزايش داشته است بايد از 
طريق قيمت گذاري عادالنه و كارشناسي ش��ده 
محصوالت كشاورزي توسط متولي توليد )وزارت 
جهاد كشاورزي( هزينه های كشاورزان را جبران 
كرد وگرنه دولت همي��ن هزينه ها را بايد صرف 
مهاجرت روستاييان و ناهنجاری های ناشی از 

حاشيه نشينی شهرها بپردازد. 
بنابراي��ن نهادهاي تصميم گي��ر در تعيين نرخ 
محصوالت كش��اورزي ب��ه ويژه گندم ب��ا نگاه 
حمايتي و براساس قانون خريد تضميني و تورم 
موجود در بخش كشاورزي جهت تأمين معيشت 
كشاورزان و پايداري توليد و حفظ امنيت غذايي 
كش��ور براس��اس نظري��ه كارشناس��ان بخش 
كشاورزي كه مس��تقيماً با كشاورز و كشاورزي 
سر و كار دارند و تش��كل هاي مرتبط مردم نهاد 
تصميم بگيرند و گايه من��دي توليد كنندگان 
را كه قيمت محصوالتش��ان در دو سال گذشته 

افزايشي نداشته برطرف كنند. 
در خاتمه و با دغدغه اي مبرم از محضر آن رهبر 
گرانمايه استدعا دارد كه نهادهاي مسئول را امر 
به اقدام عاجل براي اين فوريت ملي نمايند تا هم 
توليد پايدار بماند و هم كشاورزان به آينده شغلي 

و تأمين معيشت خود اميدوار شوند. 
   بي خبری عضو كميسيون كشاورزي

از افزايش قيمت سم و كود 
به رغم تكذيب خبر نرخ ۱۵8۷ تومان براي هر 
كيلو گندم در س��ال آينده،يك عضوكميسيون 
كشاورزي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، رقم 
فوق را نرخ نهايي خري��د تضميني گندم اعام 
كرد. عبداهلل حاتميان كه ظاهراً از افزايش قيمت 
س��م و كود و مؤلفه هاي توليد در س��ال جاري 
بي خبر است، اين رقم را منصفانه دانست و گفت: 
دولت اجازه نداده اس��ت كه هزينه هاي كشاورز 
مانند خريد ك��ود، تراكت��ور و نهادهاي دولتي 
افزايش پيدا كند. وي افزود: جلوگيري از واردات 
گندم را بازار تنظيم مي كند و با توجه به افزايش 
قيمت دالر امكان واردات گن��دم ارزان قيمت و 
فروش آن در قالب خريد تضميني وجود ندارد 
و همچني��ن به دلي��ل اينكه كش��ورهاي ديگر 
گندم ارزان تري توليد مي كنند، صادرات به آنها 
صرفه اقتصادي ن��دارد. وي تأكيد كرد: بيش از 
۵۰ درصد از مطالبات س��ال جاري گندمكاران 
پرداخت شده اس��ت، از دولتمردان در خواست 
داريم ت��ا مطالبات گندمكاران هرچه س��ريع تر 
پرداخت شود تا بتوانند براي سال زراعي جديد 

آمادگي داشته باشند.

مهر

تمديد مهلت افتتاح حساب و تكميل موجودی 
برای قرعه كشی در بانک انصار    

با توجه به اس�تقبال و درخواست مش�تريان و متقاضيان شركت 
در نهمي�ن مرحل�ه قرعه كش�ی س�پرده های قرض الحس�نه 
پس ان�داز بانك انص�ار، آخرين مهل�ت افتتاح حس�اب و تكميل 
موج�ودی اي�ن قرع�ه كش�ی، ت�ا ۲۷ ش�هريور تمدي�د ش�د. 
ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عموم��ی و تبليغ��ات، در نهمين مرحله 
قرعه كشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانك انصار، امكان ويژه 
ای در سايت رسمی بانك به نش��انی www.ansarbank.Ir ايجاد 
شده است تا متقاضيان به همراه خانواده با مراجعه به آن سايت، نسبت 

به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز اقدام نمايند.
براس��اس اين گ��زارش، در نهمين مرحله قرعه كش��ی س��پرده های 
قرض الحس��نه پس انداز با حداقل ۵۰ هزارتومان موجودی و هر ۵۰ 
هزارتومان موجودی، يك امتياز در يك روز، به ۱۱۰ نفر از دارندگان 
سپرده ها، جايزه هزارميليون ريالی،۱۱۰نفر جايزه ۲۵ميليون ريالی به 
عنوان كمك هزينه خريد صنايع دستی و به ۱۱۰ نفر جايزه ۱۵ميليون 
ريالی كمك هزينه سفر به عتبات عاليات و به هزاران نفر ديگر، جوايز 

نقدی تعلق می گيرد.

 اقتصاد رسمي در ركود 
اقتصاد غير رسمي در رونق!

اقتصاد زيرزميني به تمام فعاليت هاي توليد و خدماتي گفته مي شود كه 
به هر علتي در حساب هاي ملي ثبت نمي شوند. 

بانك جهاني، اقتصاد زيرزميني را ش��امل تمامي فعاليت هاي توليدي 
)كاال و خدمات( تعريف مي كند كه ممكن است هم از جنبه اقتصادي 
مولد و هم كامًا قانوني باشد، اما به داليلي مانند فرار از ماليات، اجتناب 
از مواجهه با اس��تانداردهاي خاص بازار كار )مانند حداقل دستمزد يا 
استانداردهاي ايمني( يا اجتناب از درگير شدن با بوروكراسي اداري، 
عمداً از مقامات عمومي پنهان مي شود. نگاهي به گردش مالي حوزه ها و 
رشته هاي موجود در اقتصاد زيرزميني ايران نشان مي دهد گردش مالي 
اقتصاد زيرزميني ايران بس��يار قابل ماحظه است و اين گردش باالي 
مالي تهديدي جدي براي اقتصاد رسمي و قانوني به شمار مي رود،زيرا 
اقتصاد زيرزميني سودآوري بااليي دارد و از طريق اين پول هاي كثيف 

ساير بخش هاي اقتصاد نيز آلوده مي شود. 
گفته مي شود كه متخلفان يا مافياي ارزش افزوده خواري هاي غيرقانوني 
در اقتصاد ايران دستي در تمامي فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني دارند و 
اين اقتصاد زيرزميني به نظر مي رسد چنان رشد و نمو داشته است كه 
از نظر گردش مالي و حوزه فعاليت به فعاليت قانوني تنه مي زند،از اين 
رو بايد براي كوچك تر كردن اقتصاد زيرزميني چون قاچاق موادمخدر، 
كاالو ارز، زمين خ��واري، وام خواري، س��هام خواري و فرار مالياتي فكر 
جدي كرد. به طور نمونه حوزه قاچاق كاالو ارز حداقلش بنا بر آمارهاي 
رسمي حجم ۱۲/۵ميليارد دالري در س��ال دارد، اين حجم از گردش 
مالي معادل ريالي اش بيش از ۱۴۰هزار ميليارد تومان ارزيابي مي شود، 
حال ترنول مالي قاچاق مواد مخدر و زمين خواري را به رقم فوق بيفزاييد 
تا متوجه بش��ويد منظور از اقتصاد زير زميني اقتصادي با صدها هزار 
ميليارد تومان گردش مالي است كه يك تهديد براي اقتصاد رسمي به 
شمار مي رود و در ابتدا بايد براي توقف و كوچك سازي اش فكري كرد. 
از سوي ديگر حجم باالي زمين خواري در ايران به يك معضل تبديل 
شده اس��ت، به طور ي ك��ه تنه��ا ۲۹۶۷پرونده مفت��وح زمين خواري 
در محاك��م قضاي��ي وج��ود دارد، همي��ن حجم ب��االي پرون��ده در 
حوزه زمين خواري ب��ه عنوان يك��ي از حوزه هايي كه ب��ازار و ارزش 
قابل ماحظه اي دارد، نش��ان مي دهد كه زمين خ��واري مانند قاچاق 
مواد مخ��در، كاال و ارز و تس��هيات خواري  يك��ي از حوزه هاي قابل 

ماحظه براي متخلفان است. 
در اين بين، نتايج برآورد س��ري زماني اقتصاد زيرزميني در مقاالت و 
پژوهش هاي موجود ي كه در طول دوره زماني ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ انجام 
گرفته ، نشان مي دهد اندازه آن از ۷درصد توليد ناخالص داخلي در سال 
۱۳۵۳ شروع شده و به ۳8/۵درصد در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است. 
بر اين اساس به طور نمونه در سال ۹۳ اقتصاد رسمي در حدود ۷۰ هزار 
ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده است كه اگر با توجه به روند رشد 
اقتصاد غير رسمي را براي سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد فرض كنيم، ماليات 
استخراجي از بخش اقتصاد زير زميني مي توانس��ت ۴۰ هزار ميليارد 
تومان باشد كه در واقع با يارانه پرداختي به مردم برابري مي كند يا اينكه 

دو ماه بودجه جاري كشور را تأمين مي كند. 
در اين ميان با توجه به اينكه وضعيت رفاهي در ايران تغيير كرده است و 
اقتصاد رسمي در ركود تورمي قرار دارد و تهديدهايي از ناحيه تحريم و 
جنگ اقتصادي ظالمانه امريكا  عليه ايران به كشور تحميل شده است،  به 
نظر مي رسد بايد ترمز اقتصاد غير رسمي را كشيد، زيرا اقتصاد غير رسمي 
كاركرد اقتصاد رسمي را مختل كرده است و تداوم حيات و رشد و نموش 

با خسارات قابل ماحظه اي براي اقتصاد رسمي همراه است.

عض�و كميت�ه ارزي ات�اق بازرگان�ي اي�ران 
با تأكي�د بر ض�رورت كاه�ش فاصل�ه ميان 
ن�رخ ارز در ب�ازار ثانوي�ه و ب�ازار آزاد گفت: 
ماجراي ران�ت دالر 4۲۰۰توماني ب�ا نرخ بازار 
آزاد، اكن�ون دوب�اره در ح�ال تكرار اس�ت. 
به گزارش »مهر«، محمد الهوت��ي با تأكيد بر 
ضرورت كاهش فاصله ميان نرخ بازار ثانويه با 
بازار آزاد گفت: دولت در فروردين ماه امس��ال 
ب��ا تعيين ۴۲۰۰ توم��ان براي ه��ر دالر اعام 
كرد كه تنها اين نرخ را به رسميت مي شناسد 
و هيچ گون��ه معامله خ��ارج از اين ن��رخ، مجاز 
نيست؛ در حالي  كه برنامه اي براي به رسميت 
شناختن بازار آزاد ارز نداشت؛ به همين دليل 
فاصله نرخ دالر دولتي با بازار آزاد، جذابيت هاي 
زيادي را براي درياف��ت ارز دولتي فراهم كرده 
و سوءاس��تفاده هايي را ش��كل داد تا در نهايت 

دولت تصميم گرفت با تمام افرادي كه از دالر 
۴۲۰۰ توماني استفاده كرده اند، برخورد و از آنها 

مابه التفاوت دريافت كند. 
عض��و ش��وراي گفت وگ��وي دول��ت و بخ��ش 
خصوصي افزود: بر اين اس��اس حتي موجي از 
انتشار فهرست شركت ها و اسامي شكل گرفت 
كه دالر دولتي با ن��رخ ۴۲۰۰ توماني را دريافت 
ك��رده بودند؛ در حال��ي كه هم اكن��ون نيز نرخ 
دالر در ب��ازار ثانويه با نرخي كه در ب��ازار آزاد و 
صرافي ها معامله مي شود، متفاوت است و همين 
امر مي تواند جذابي��ت واردات را افزايش دهد و 
مجدداً موضوعات قبلي تكرار ش��ود؛ به نحوي 
كه مجدد در آينده اي نزديك، اسامي شركت ها 
يا كاالهايي را اعام كند كه از فاصله قيمتي دالر 
بازار ثانويه با بازار آزاد اس��تفاده كرده يا مجدداً 
موضوع اخذ درياف��ت مابه التفاوت رقم بخورد و 

اين دور تسلسل مدام ادامه يابد. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر، نرخي كه براي 
دالر در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نيما، بازار 
صرافي و آزاد فاصله داشته و مي تواند مشكات 

گذشته را تكرار و احياناً ايجاد رانت كند. 
به گفته عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران، 
اگ��ر دولت بر اس��اس عل��م اقتصاد ن��رخ ارز را 
مديريت نكند، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
متعدد ارزي، عاوه بر اينكه ب��ازار ارز را كنترل 
نخواهد كرد، فاصله قيمتي ب��ازار ثانويه با بازار 
آزاد را نيز بيشتر كرده و رانت بيشتري را توزيع 

خواهد كرد. 
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: 
در حال حاضر، نرخ��ي كه ب��راي دالر در بازار 
وجود دارد و با نرخ س��امانه نيما، ب��ازار صرافي 
و آزاد فاصله زي��ادي پيدا كرده اس��ت و گرچه 

ممكن اس��ت معام��ات ارز آزاد، تنها ۳ درصد 
از تقاضا باش��د، ولي بايد اين واقعيت را بپذيريم 
كه متأس��فانه تأثيرپذيري قيمت ها در جامعه، 
از نرخ ارز بازار آزاد بوده و متأسفانه اين موضوع، 
بر كل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تأثير 
منفي مي گذارد و هي��چ گروهي از اين وضعيت 

رضايت ندارد. 
وي اظهار داشت: اين در حالي است كه بازار بايد 
بر اساس سياست شناور مديريت شده پيش رود 
و دولت در آن نقش نظارتي و تأثيرگذار داش��ته 
باشد كه بتواند شكاف بين ارز بازار آزاد و نيما را 
با تفاوت حداكثر يك ي��ا ۲ درصد حفظ كند، در 
غير اين صورت، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
متعدد ارزي، عاوه بر اينكه ب��ازار ارز را كنترل 
نخواهد كرد، بلكه دولت را در رسيدن به اهداف 

خود با مشكل مواجه خواهد كرد.

عضو اتاق بازرگاني ايران: 

تكرار دوباره رانت هاي ارزي با دالر ارزان

   بازرگاني

بهناز قاسمي 
   گزارش یک

 سرانه پايين مالكيت خودرو
در برابر مصرف باالي سوخت در ايران

مديرعام�ل ش�ركت بهينه س�ازي مص�رف س�وخت گف�ت: 
مص�رف ب�االي س�وخت در كش�ورمان در ش�رايطي اس�ت كه 
س�رانه مالكيت خ�ودرو در ايران پايين ت�ر از نرم جهاني اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، محس��ن دالويز مديرعامل شركت بهينه سازي 
مصرف سوخت در مراسم تحويل خودروهاي سنگيني كه با حمايت 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت توليد شده، اظهار داشت: اصاح 
الگوي مصرف سوخت ضرورت اجتناب ناپذيري است كه مقام معظم 
رهبري نيز در دي��دار اخيراً بر آن تأكيد كرده ان��د و ما نيز اين دغدغه 

معظم له را با جديت پيگيري مي كنيم. 
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت فرسودگي تأسيسات، 
عدم نوسازي و نبود فناوري هاي روز را از جمله مهم ترين عوامل اتاف 
انرژي در ايران دانست و گفت: در سال ۹۴ بالغ بر ۳۰۴ ميليون بشكه 
معادل نفت خام انرژي در بخش حمل ونقل مصرف ش��ده كه برابر با 

۲۴درصد مجموع انرژي مصرفي در كشور بوده است. 
وي ادامه داد: مصرف باالي سوخت در كش��ورمان در شرايطي است 
كه س��رانه مالكيت خودرو در ايران پايين تر از نرم جهاني اس��ت، به 
 طوري كه در امريكا ب��ه ازاي هر هزار نفر ۷۹۷ دس��تگاه خودرو و در 
ايتاليا به ازاي هر هزار نفر ۶۷۹ دستگاه خودرو ثبت شده و اين رقم در 
ايران به ازاي هزار نفر، ۲۰۰ خودرو است. وي افزود: ميانگين سوخت 
مصرفي خودروها در ايران ۷/8 ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است كه اين رقم 
در دنيا ۵/۵ ليتر است و حتي مقرر شده تا سال ۲۰۲۰ به ۴/۱ ليتر در 
۱۰۰ كيلومتر كاهش يابد. اين مقام مسئول با بيان اينكه »از هر يك 
ميليون خودروي سنگيني كه در كشور تردد مي كند بيش از ۳۰۰ هزار 
دستگاه فرسوده اس��ت«، از تخصيص ۲۳ ميليارد تومان يارانه پنهان 
به گازوييل خبر داد و گفت: اگرچه سياس��ت هاي جايگزيني سوخت 
مايع با گاز طبيعي بهبود مصرف انرژي را به دنبال داشته است، اما بايد 
در اين زمينه اقدامات بيشتري انجام شود و بايد از ابزار قيمتي نيز در 

مسير اصاح الگوي مصرف سوخت بهره برد.


