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اقتصادی
بررسی اظهارات مقامات دولتی نشان داد

مسابقه دولتمردان
برای ایجاد شغل روی کاغذ!

مقامات دولتی بهجای آنکــه در عمل به دنبال راهی برای
کاهش بیکاری باشــند ،با آمارسازی سعی در کم کردن تعداد
بیکاران دارند و برای ایجاد شــغل البته روی کاغذ مســابقه
گذاشتهاند.
به گزارش مشــرق  -طی ماههای گذشته ،مسئولین دولتی که تا
پیش از این و در زمان انتخابات ،امکان تحقق وعده اشتغال یک میلیون
نفری را ناشدنی و فریب مردم مینامیدند ،هر کدام سعی کردند به نوعی
از رقمهای نجومی برای اشــتغالزایی رونمایی کنند .ارقامی که البته با
واقعیات جامعه و وضع زندگی مردم تفاوتهای بسیار دارد و برخی از این
ارقام شائبه آمارسازی را بیشتر از تالش برای رفع بیکاری نمایان میکند.
در مورد آمار اشتغال بهار و تابستان  ۹۶تاکنون چندین اظهار نظر
مختلف از ســوی مقامات دولتی مطرح شده که هیچ کدام با یکدیگر
ســنخیتی ندارد .به همین منظور و برای درک بهتر مسابقه مسئوالن
برای ایجاد شغل البته روی کاغد به بررسی و مقایسه ادعاهای مطرح
شده مقامات دولتی طی چند ماه اخیر میپردازیم.
حســن روحانی از اولین مسئوالن بود که برای بیان اقدامات خود
رقم نجومی به کار برد .وی در نهمین نشست خبری رئیسجمهور که
به مناســبت سالگرد اجرای برجام برگزار شدگفت :اینکه در یک سال
بیش از  ۷۰۰هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده باشد نظایر زیادی
ندارد و تنها شش کشور هستند که در این سالها باالی  ۶۰۰هزار شغل
به طور متوســط ایجاد کردهاند .البته برای کشور ما به خاطر انباشت
مسائل گذشته نیاز به اشتغال بیشتر است.
همچنین معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه در فصل بهار امسال
 ۷۰۳هزار شغل ایجاد شد افزود :به من اطالع دادند که در فصل تابستان
 ۷۹۵هزار شغل ایجاد شده است .در واقع جهانگیری ادعای ایجاد 1/5
میلیون شــغل در شش ماه نخست سال را داشت که البته مرکز آمار
این ادعا را تکذیب کرد.
محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولت هم در مراسم آغاز اجرای دو
برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال  ۹۶و همچنین ایجاد اشتغال
روستایی و عشــایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت:
تامین مالی اشتغال فراگیر با کمک نظام بانکی در حد  ۲۰هزار میلیارد
تومان تسهیالت عملیاتی خواهد شد و قسمتهایی که از طریق یارانه
صورت میگیرد از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام میشود .نوبخت
در بخش دیگری از سخنرانی خود از ایجاد  ۷۰۳هزار فرصت شغلی در
فصل بهار امسال خبر داد.
علی ربیعی ،وزیر کار نیز در ششــم آبان ماه ســال جاری رقمهای
اعالم شده توسط دو مقام دیگر دولتی را با اعالم رقم جدید زیر سوال
برد و اعالم کرد :در نیم ســال اول ســال جاری نزدیک به  ۴۰۰هزار
شغل ایجاد شده است.
اعالم این ارقام متفاوت و بعضا غیر واقعی میتواند نشانگر دو ایراد
اساسی در سیستم مدیریتی کشور باشد .ابتدا اینکه مسئوالن تا زمانی
که به یک وحدت در استناد آماری نرسند و هرکدام یک ارقامی اعالم
کنند نشاندهنده این است که مبنای هر مسئول برای حل مشکالت
کشــور با هم متفاوت اســت و بنابراین هدفگذاریها به درستی انجام
نمیشود .ایراد دوم این است که قربانی اصلی آمارهای بسیار متفاوت،
بیکاران و کسانی هستند که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و
کار در زندگی خود با مشکالت ریز و درشتی مواجه میشوند.
رهبر معظم انقالب در دیدار ســال گذشــته خود با اعضای ستاد
سرشماری نفوس و مسکن نیز درباره آمارهای متفاوت فرمودند :گاهی
مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشــد اقتصادی،
آمارهای متفاوتی بیان میکنند که این مسئله موجب ایجاد بیاعتمادی
در مردم میشود.

وزارت جهاد کشاورزی:

مردم از خرید میوههای نارس
خودداری کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت :برآورد
تولید مرکبات شمال و جنوب کشورمان در سال جاری  ۵میلیون
تن بوده که  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تن آن پرتقال است.
محمدعلی طهماسبی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد 5 :میلیون
تن انواع مرکبات در مناطق شــمالی و جنوبی کشورمان تولید داریم
که  600هزار تن آن نارنگی و در حدود همین میزان نیز لیموترش و
لیموشیرین تولید میشود اما میزان تولید سایر مرکبات کمتر است.
وی افزود :برآورد پرتقال تولید شــده در ســال جاری در شمال و
جنوب کشورمان  2میلیون و  800هزار تن است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور باغبانــی با بیان اینکه قند
پرتقال باید به  6و نیم برسد تا امکان برداشت داشته باشد ادامه داد:
اگر پرتقالها زودتر و قبل از اینکه به قند  6و نیم برســد چیده شود،
سبکتر ،ترش و به ضرر تولیدکننده است اما برخی برای اینکه محصول
خــود را زودتر در بازار عرضه کنند از گازهای مجازی برای رنگآوری
محصول استفاده میکنند.
وی تصریح کرد :به طور مثال اگر ســیب نیز کنار محصولی مانند
پرتقال گذاشــته شود ،از آنجا که سیب گاز اتیلن تولید میکند باعث
رنگآوری پرتقال و سبززدایی آن میشود.
طهماســبی با بیان اینکه میوه را نمیشود رنگ کرد ،تصریح کرد:
باور عمومی که در این باره وجود دارداشتباه است و در واقع پرتقالها
با گاز اتلین سبززدایی میشود.
وی در پاســخ به اینکه آیا این محصوالت رنگآوری شده ضرری
برای مصرفکنندگان دارد گفت :ضرری از این بابت ندارد اما باید توجه
داشت که با این کار محصول نارس و ترش به دست مردم میرسد که
نباید این کار انجام شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی افزود :مردم از خرید میوههایی که
زودتــر از موقع به بازارعرضه میشــود خودداری کرده و کمی صبر
کنند تا قند میوه به حد طبیعی خود برســد و درآن مدت از ســایر
میوهها بهره گیرند.
وی درباره چگونگی تشخیص پرتقال و نارنگی رنگآوری شده ،تاکید
کرد :میوه که رنگ آوری شده به شکل رنگ پریده است ،اما میوههایی
که به صورت طبیعی رنگ گرفته ،رنگ شفاف و درخشانی دارد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت :تمام موزهایی
که به کشورهای مختلف صادر میشود به صورت خام است و در کشور
مقصد با گاز اتیلن رنگآوری و رنگآمیزی یا همان سبززدایی میشود.

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)
1/390/000
1/315/000
695/000
392/000
258/000
126/400
4/110
4/865
5/530
1/088
1/132

رد ادعای وزارت نفت براساس گزارش مرکز آمار

صادرات نفت در پسابرجام  2برابر نشده است

مرکز آمار با انتشار نسخه الکترونیکی گزارش
فصلی اقتصاد ایران مربوط به بهار ،١٣٩٦آمار
رســمی صادرات نفت خام کشور را از سانسور
بیرون آورده است که نشــان میدهد ادعای
۲برابر شدن صادرات نفت کشور پس از برجام،
کذب محض است.
به گزارش مشــرق  -آنطور که تاکنون مسئوالن
دولتی گفتهاند از زمستان سال  94که برجام اجرایی
شد ،صادرات نفت کشور با رفع تحریمها دو برابر شده
اســت .در این زمینه میتوان به سخنان امیرحسین
زمانینیا معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت
در تیرماه ســال  95اشــاره کرد که گفت :در عرض
چهار ماه توانســتیم صادرات نفــت را دو برابر کنیم
به طوری که قبل از برجام یک میلیون بشــکه صادر
میکردیم و اکنون دو میلیون بشکه .همچنین عواید
حاصل از صادرات نیز از طریق بانک دریافت میشود.
ســال  95بیژن زنگنه وزیر نفت هم این ادعا را بارها
تکرار کرد که صادرات نفت کشــور پس از برجام دو
برابر شده است.
در اردیبهشت سال  95زنگنه دربار ه دستاوردهای
پسابرجام و افزایش صادرات نفت عنوان کرد :یکی از
مهمترین دســتاوردهای برجام افزایش صادرات بوده
است به طوری که در دوران تحریم صادرات نفت خام ما
تنها یک میلیون بشکه بود که با در نظر داشتن میعانات
به حدود یک میلیون و  350هزار بشکه میرسید.
وزیر نفت ادامه داد :این در حالی است که این ماه
صادرات نفت خام ما به دو میلیون بشکه میرسد که
با احتســاب میعانات مجموعا دو میلیون و  400هزار
بشکه صادرات داشــتهایم که این به معنای دو برابر

شــدن صادرات نفت خام و میعانات است .در اسفند
ســال  95هم مجددا زنگنه گفت   :قبل از برجام در
روز یک میلیون بشکه نفت به زحمت صادر میکردیم
اما اکنون به طور میانگین صادرات نفت ما بیش از دو
برابر شده است.
در اردیبهشت ســال  95هم محمدباقر نوبخت
سخنگوی دولت اعالم کرد :میزان صادرات نفت ایران
پس از اجرای برجام دو برابر شده است.
اما قضاوت درباره صحت سخنان مسئوالن دولت
یازدهم درباره دو برابر شــدن صــادرات نفت پس از
برجام،به علت منتشر نشدن آمار رسمی ،دشوار بود
زیــرا تاکنون درباره آمار واقعی صادرات نفت کشــور

خصوصــا پس از برجام ،آمار و ارقامی به جز اظهارات
شفاهی مسئوالن وزارت نفت در دسترس نبوده است.
ضمن آنکه مسئوالن وزارت نفت همواره آمار صادرات
نفت را با صادرات میعانات گازی جمع زده و مجموع
آن را به عنوان صادرات نفت کشور بیان میکنند.
آماری کــه بانک مرکزی نیز بــه طور فصلی در
نماگرهای اقتصادی خود درباره صادرات نفت کشور
منتشــر میکند ،شــامل صادرات نفت خام و خالص
صــادرات فرآوردههای نفتی اســت .بنابراین امکان
محاسبه و استخراج رقم دقیق صادرات نفت ایران از
آمار بانک مرکزی ممکن نیست.
در این فقر آماری ،اخیرا مرکز آمار با انتشار نسخه

الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار،١٣٩٦
آمار رسمی صادرات نفت خام کشور را از سانسور بیرون
آورده است  .این آمار رسمی نشان میدهد ادعای دو
برابر شــدن صادرات نفت کشور پس از برجام ،کذب
محض است.از آنجا که برجام از زمستان  94اجرا شد،
برای قضاوت دقیق درباره میزان افزایش صادرات نفت
کشور باید آمار صادرات نفت در فصول قبل از زمستان
 94را با فصول بعد از آن مقایســه کرد .گزارش مرکز
آمار نشان میدهد در پاییز  94و قبل از اجرای برجام،
صادرات نفت کشــور یک میلیون و  402هزار بشکه
بوده که در بهار  95یعنی بعد از اجرای برجام به یک
میلیون و  931هزار بشکه افزایش پیدا کرده است که
رشد 37درصدی نشان میدهد.
مطابــق این آمار ،صادرات نفت ایران در اوج خود
بــه رقم دو میلیون و  313هزار بشــکه در پاییز 95
رسیده که نسبت به پاییز  94بالغ بر  65درصد رشد
نشان میدهد .اما از پاییز  95بدین سو ،صادرات نفت
خام کشور رو به کاهش گذاشته و در زمستان  95به
دومیلیون و 225هزار بشکه و در بهار  96به دو میلیون
و  154هزار بشــکه رسیده است که نسبت به قبل از
برجام  54درصد رشد نشان میدهد.
بنابراین صادقانه آن بود که مسئوالن دولت و وزارت
نفت اعالم میکردند که صادرات نفت کشــور پس از
برجام  1/5برابر شده ،نه دوبرابر.
این آمار به خوبی نشان میدهد که سخنان بیژن
زنگنه درباره اینکه قبل از برجام صادرات نفت کشور
یک میلیون بشکه در روز بود ،کذب محض بوده است
زیرا در سال  93نیز میانگین صادرات نفت کشور یک
میلیون و  343هزار بشکه بوده است.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

طرح ارز تک نرخی علیرغم همه شعارها هنوز روی کاغذ مانده است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از اینکه طرح ارز تک نرخی علیرغم همه شعارها
هنوز روی کاغذ مانده است انتقاد کرد.
عزتاهلل یوســفیان مال در مصاحبــه با رادیو اظهار
داشت :قیمت و میزان تولید نفت و همینطور نرخ ارز در
بودجه ساالنه کشور یک عدد فرضی است و متأسفانه به
واقعیت نزدیک نیست .بدبختانه در کشور آمار و اطالعات
درســتی در دست نیست تا بتوان عدد و رقم مربوط به
نفت ،ارز و ســایر درآمدهــا را ب ه معنی واقعی کلمه در
بودجه ساالنه کشور پیشبینی کرد.
نماینده مجلس دهم ادامه داد :بهطور کلی اعداد و
ارقام درآمدهای کشــور از قبیل فروش نفت ،مالیات و
غیره به واقعیت نزدیک نبوده بلکه همه مبتنی بر حدس

و گمان است.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شــورای اسالمی ضمن تأکید بر تقویت زیرساختهای
آماری در کشــور گفت :آمار و اطالعات صحیح مبنای
تصمیمگیری درست در هر جامعهای است.
وی همچنین با بیان اینکه تعیین قیمت ارز دستوری
نیســت بلکه مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار
اســت ،افزود :نرخ ارز از مؤلفههای تأثیرگذار در اقتصاد
است.
یوســفیان مال با اظهار اینکه تکنرخی شــدن ارز
در کشــور ضرورت دارد ،اذعان داشــت :بهرغم تمامی
شعارهای دولتمردان در ادوار مختلف طرح مزبور هنوز
از کلمات روی کاغذ به رفتاری عملی تبدیل نشده است.

وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به مقوله
چابکسازی دولتاشاره کرد و گفت :متأسفانه هزینه
جاری دولت روز به روز زیاد و زیادتر میشود و در مقابل،
هزینههای عمرانی کشور کم و کمتر میشود.
نماینــده مــردم آمل متذکر شــد :بدون شــک
کوچکسازی و چابکشــدن بدنه دولت میتواند آثار
مفیدی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر کوچکســازی دولت و پررنگ
کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد اظهار داشــت:
در حال حاضر  90درصد اقتصاد ایران در قبضه بخش
دولتی است.
یوسفیان مال یادآورشد :اقتصاد دولتی تاکنون برای
هیچ کشوری ســعادت ،پیشــرفت و تعالی به ارمغان

نیاورده است.
همچنین یک کارشناس ارشد بودجهریزی پیشبینی
کرد نرخ دالر در بودجه سال آینده سههزار و  ۸۰۰تومان
و قیمت هر بشکه نفت  ۵۵تا  ۶۰دالر تعیین شود.
به گزارش تسنیم ،موسیالرضا ثروتی نماینده سابق
مجلس شورای اسالمی ابراز کرد :در حال حاضر وجوه
حاصل از فروش نفت به داخل منتقل نشده بلکه بهازای
دالرهای نفتی کاال به مملکت وارد میشود.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه در
حــال حاضر عمده واردات ایران از ناحیه صادرات نفت
انجام میشود ،اظهار داشــت :صادرات نفت در دوران
پسابرجام افزایش یافته ولی متأسفانه پول نفت همچنان
به خزانه کشور بازنمیگردد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

یکی از آسیبهای برنج داخلی اختالط با سایر برنج هاست
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از واردات
رسمی یک میلیون تن برنج در  ۶ماه امسال خبر
داد و گفت :میل مصرفکنندگان نسبت به برنج
ایرانی افزایش یافته ،اما یکی از تهدیدهای برنج
داخلی آســیبپذیر شدن آن به دلیل اختالط با
سایر برنج هاست.
علیاکبــر مهرفرد دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
حدود یک میلیون تن برنج در  6ماه نخســت امســال
به کشور وارد شده اســت و اکنون در دوره ممنوعیت
واردات برنج هستیم.
ً
خبرنگاران از مهرفرد پرســیدند که ظاهرا واردات
رســمی برنج نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 40
درصد افزایش داشته که وی اینگونه پاسخ داد که این
مسئله به دلیل آن است که بخشی از واردات غیررسمی
برنج کنترل شده است.
وی بــا بیان ایــن ادعا که کنتــرل قیمت برنج در
بازارهای داخلی و کنترل نامحسوس میزان واردات آن
مدام انجام میشود افزود :حمایت از تولید برنج داخلی
در سالهای اخیر افزایش داشته است و مصرفکنندگان
برنج ایرانی هم بیشتر شدهاند.
معاون حجتی همچنین تصریح کرد :یک نکتهای هم

برنج داخلی را تهدید میکند و آن هم آسیبپذیرییهایی
است که به دلیل اختالط برنج داخلی با دیگر انواع برنجها
انجام میشود.
وی همچنین در مورد واردات میوه از سایر کشورها
به ایران نیز مدعی شد :ما از هیچ کشوری واردات میوه
نداریــم و اگر بحثی در مورد واردات کیوی از نیوزیلند

مطرح شــد ،یک شــرکت نیوزیلندی با نام زیسپری
با کشــاورزان ما در قالــب تعاونی برای توســعه بازار
همکاریهایی را آغاز کرده که این به معنای تنظیم بازار
و ورود دولت برای واردات از کشورهای خارجی نیست و
تاکنون هم هیچگونه محموله کیوی حتی خارج از فصل
وارد ایران نشده است.

* سیب مازاد برای صادرات نداریم
به گــزارش فارس ،معــاون بازرگانــی وزیر جهاد
ب و سیبهایی
کشاورزی درمورد وضعیت صادرات سی 
که اکنون در برخی باغات روی زمین ریخته است ،گفت:
ما مشوقهایی را برای صادرات سیب در نظر گرفتهایم
که نمونه آن سیاست تعرفهای در قبال صادرات سیب
و واردات موز اســت که همین سیاست سبب شد سال
گذشته  300هزار تن سیب از سردخانهها خارج و صادر
شــود.وی ادامه داد :امسال نیز خرید تضمینی سیب را
در دســتورکار قراردادهایم که سازمان تعاون روستایی
از یــک ماه پیش خرید تضمینی ســیب درجه  3را به
قیمت کیلویی  350تومان در دستورکار قرارداده است،
تا برای تولید کنسانتره استفاده شود.معاون بازرگانی وزیر
جهاد کشاورزی افزود :درعینحال اینکه میگویند سیب
باغداران روی زمین مانده درســت نیست؛ چراکه سال
گذشته سیب زیادی برای صادرات نداشتیم که دپو شده
باشد.خبرنگاران از معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی
پرســیدند ،پس تصاویر منتشر شده از سیبهای روی
زمین باغات چیست که وی با لبخندی پاسخ داد :باغدار
که نمیتواند سیب را با چسب به درخت بچسباند باالخره
سیب رسیده قبل از جمعآوری روی زمین میریزد.

طبق آمار بانک مرکزی

بدهیهای ارزی ایران طی یکسال اخیر افزایش یافت

میــزان بدهیهای ارزی بانــک مرکزی در
شــهریورماه  1668/2هزار میلیارد ریال بوده
است که نسبت به اسفند سال قبل 13/5 ،درصد
و نسبت به شهریورماه سال گذشته  7/8درصد
افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش جدید آماری خود ،بدهی
بخــش غیردولتی را  9915/7هزار میلیارد ریال اعالم
کرده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته  8درصد
و به نســبت مدت مشابه ســال گذشته  17/7درصد
افزایش نشان میدهد.
بر اســاس این گزارش ،میزان داراییهای خارجی
سیســتم بانکی در شهریورماه امســال  6170/9هزار

میلیارد ریال اعالم شــده که نســبت به مدت مشابه
سال قبل  7/3درصد افزایش یافته است .در عین حال،
بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی  2373/7هزار
میلیارد ریال است که نسبت به شهریورماه سال  95به
میزان  16/3درصد رشد نشان میدهد.
جداول گزیدههای آماری منتشر شده نشان میدهد
که داراییهای خارجی بانک مرکزی در شــهریورماه
ســال جاری به  3542/6هزار میلیارد ریال رسیده که
افزایشی  4/4درصدی نسبت به اسفندماه  1395داشته
است؛ این رقم در مقایسه با شهریورماه  95نیز  4درصد
افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم ،همچنین براساس این گزارش،

میزان بدهیهای ارزی بانک مرکزی در شــهریورماه
 1668/2هزار میلیارد ریال بوده اســت که نسبت به
اسفند سال قبل 13/5 ،درصد و نسبت به شهریورماه
سال گذشته  7/8درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی
در شهریورماه  74/3 ،96هزار میلیارد ریال اعالم شد
که نسبت به اسفندماه  48/3درصد و نسبت به شهریور
سال گذشته  43/4درصد رشد نشان میدهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در شهریورماه
رقــم  613/7هزار میلیارد ریال را نشــان میدهد که
نسبت به اسفندماه گذشــته  6/5درصد رشد داشته
اســت .بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریورماه

سال جاری  1097/1هزار میلیارد ریال بود که نسبت
به اسفندماه سال گذشته  10/1درصد و نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  16/4درصد افزایش یافته است.
میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک
مرکزی در شهریورماه سال جاری به رقم  1503/7هزار
میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه  14/5درصد
و نسبت به شهریور سال گذشته  22/9درصد افزایش
نشان میدهد.
ســپردههای بخش دولتی نزد بانــک مرکزی در
شهریورماه رقم  321/5هزار میلیارد ریال بود که نسبت
به اسفند سال گذشته منفی  13/9درصد و نسبت به
دوره مشابه سال قبل 3/5 ،درصد رشد یافته است.

معاون بانک مرکزی:

مردم به بازار «بیتکوین» ورود نکنند احتمال مالباختگی وجود دارد

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به
رشد عجیب  10برابری ارزش ارز دیجیتالی موسوم
به بیت کوین در یکسال اخیر به مردم هشدار داد
در این بازار ورود نکنند.
ناصر حکیمی دیروز دریک نشســت خبری درباره
ارزهای «رمزینه» گفت :سند بیت کوین یا همان ارزهای
رمزگذاری شــده تا پایان نیمه اول سال آینده نهایی و
منتشر خواهد شد.
وی با اعالم اینکه ضوابط و چارچوبهای استفاده از
بیت کوین پس از اتمام مطالعات بانک مرکزی تدوین و
اعالم خواهد شد ،تصریح کرد :برنامه بانک مرکزی برای
بیت کوین هنوز نهایی نشده اما باید توجه داشته باشیم
که بیت کوین نوسانات شدیدی دارد و در یک سال اخیر
ارزش آن  10برابر شده است.
حکیمی اضافه کرد :به همین دلیل یک عدم اطمینان
وجــود دارد که آیا میتوان به این ارز اطمینان کرد زیرا
هم اکنون به نظر میرسد برخی سوداگران به بیت کوین
هجــوم بردهاند .اگر بانک مرکــزی زودتر به جمعبندی

برسد تا پایان امسال نظر خود را درباره بیتکوین اعالم
خواهد کرد.
خبرنگار فــارس در واکنش به این صحبت حکیمی
پرســید آیا ایجاد فاصله بین تدویــن مقررات و ضوابط
بیتکوین که قرار است در نیمه دوم امسال اعالم شود با
اعالم موضعی که پایان سال انجام خواهد شد خالئی را
ایجاد نخواهد کرد؟ چرا که این فاصله بین تدوین ضوابط
و اعالم موضع قطعا مشکالتی را برای مردم ایجاد خواهد
کرد .حکیمی پاسخ داد :زمان اعالم سیاستها و ضوابط
ارزهای رمز گذاری شده فعال همان نیمه اول سال آینده
است اما اگر بررسیها و مطالعات بانک مرکزی در سال
جاری به اتمام برسد قطعا اعالم و منتشر خواهد شد.
وی تاکید کرد :موضع بانک مرکزی همزمان با اعالم
ضوابط و مقررات خواهد بود تا خالئی بین این دو ایجاد
نشــود .اما تالش میکنیم با توجه به فراگیر شدن این
مسئله در سال جاری جمع بندی نهایی را اعالم و مقررات
مربوطه را هم ابالغ کنیم.
وی گفت :دیدگاههای مختلفی در بانکهای مرکزی

جهــان درباره این ارزها وجود دارد و دامنه وســیعی از
دیدگاهها شامل ممنوعیت کامل تا امکان استفاده از آن
را در برمیگیرد.
حکیمــی ادامه داد :مقداری ســوداگری در بازار ارز
دیجیتال وجود دارد و حتــی بازاریابی هرمی را در این
زمینه شاهدیم که در فضای مجازی دیده میشود.
این مقام مسئول افزود :با توجه به اینکه سیاستگذار
به جمعبندی برای شــناختن آن به عنوان ارز رســمی
نرسیده ،ریسک آن باالســت ضمن اینکه امکان فریب
سرمایه گذار وجود دارد.
وی ضمن هشدار به مردم برای سرمایهگذاری در بازار
بیت کوین گفت :با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال،
هنوز این ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته
نشده و ریسک خرید این نوع ارزها باالست.
معاون فناوریهای نوین افزود :برخی افراد و شبکهها
ابزارهایی ایجاد کردهاند که کوپن و ژتون ارز دیجیتال را
عرضه میکنند اما معلوم نیست آیا این شبکههای مجازی
داخلی واقعا در قبال پول دریافتی از مشتری بیتکوین

میخرند یا خیر.
وی ادامه داد :بانک مرکزی پیشــنهاد نمیکند که
مردم در این زمینه ورود کنند .تا زمانی که سیاستگذاری
نکنیم ،نمیتوانیم آن را ممنوع اعالم کنیم اما میتوانیم
هشدار دهیم.
حکیمی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک
مرکزی برنامهای برای جلوگیری از این معامالت ندارد،
گفت :ذات ارزهای دیجیتال ،نرم افزار اســت و حتی اگر
فیلتر شود ،از مســیر دیگری فعالیت میکند .از این رو
به مردم هشــدار میدهیم و پیشــنهاد میکنیم که در
این بازار فعال ســرمایهگذاری نکننــد زیرا فضای فریب
سرمایهگذاران در بازار داخلی بیت کوین شکل گرفته و
احتمال مالباختگی در این بازار وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیت کوین از دو جنبه نوسان زیاد و
رسمی نبودن آن و نداشتن پشتوانه پرریسک است گفت:
در حــال رصد این بازار میبینیم که این ارز دیجیتال به
شکل هرمی در حال رشد است .البته دستگاههای ذی ربط
در برخورد با شبکههای هرمی باید ورود کنند.

کوتاه اقتصادی
* حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه با  10/9درصد رشد نسبت به اسفند
ماه سال  ،95به  1389هزار و  950میلیارد تومان بالغ شد .به گزارش فارس،
براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در
پایان شهریور ماه امسال با  10/9درصد در  6ماهه اول امسال به  1389هزار
و  950میلیارد تومان معادل حدودا  1390تریلیون تومان رســیده است.این
رقم نسبت به شهریور ماه سال قبل  23/8درصد ( 267هزار و  240میلیارد
تومان) رشد داشته است .حجم نقدینگی اضافه شده در  6ماهه امسال 136
هزار و  560میلیارد تومان است .سهم پول از نقدینگی  186هزار و  240میلیارد
تومان ،ســهم شبه پول  1221هزار و  710میلیارد تومان و حجم اسکناس
و مســکوک در دستاشخاص  34هزار و  470میلیارد تومان بوده است .در
 6ماهه اول امسال شبه پول  12درصد و پول  3/2درصد رشد کرده است.
* آخرین مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی دورههای یاد شده تا پایان
زمان انقضای تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال  ۱۳۹۶تعیین شد .به
گزارش فارس ،محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان
امور مالیاتی کشــور در اطالعیهای به مدیران کل مالیات بر ارزش
افزوده شهر و استان تهران و استانه ا و مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان
بزرگ ،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صنعت سنگ را تعیین
کرد .دراین اطالعیه آمده است :پیرو نامه شماره /260/2556د مورخ
27تیرماه  1396و در راستای استمرار روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و
تکریم اعضای صنف سنگ و با توجه به درخواست کانون انجمنهای
صنفی کارفرمایان سنگبریهای ایران موضوع تمدید مهلت ارائه
اظهارنامههای دورههای قبل از سال  1396بدین وسیله آخرین مهلت
ارائه اظهارنامههای مالیاتی دورههای یادشده تا پایان زمان انقضای
تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال  1396تعیین میشود.
* مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف از
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر و اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف شهری
و روستایی ایران جهت بیمه اعضا اتحادیه خبر داد .عبداهلل بهرامی ،در گفت
وگو با تسنیم ،درباره بیمه قالیبافان گفت :تفاهمنامه همکاری میان صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر و اتحادیه سراسری تعاونیهای
تولیدکنندگان فرش دســتباف شهری و روســتایی ایران جهت بیمه اعضا
اتحادیه به امضاء رسید .وی ادامه داد :طی چند سال اخیر ،بیمه قالیبافان با
مشکالت متعددی روبرو شد ،تعدادی زیادی هم از افراد جدید تحت پوشش
بیمه نبودند و هم افرادی بودند که به دالیل مختلف بیمه آنها قطع شده بود
و در حال حاضر در این زمینه دچار مشــکل بودند .بهرامی بیان کرد :مبلغ
ســالیانه برای بیمه قالیبافان بســیار پایینتر از مبلغ تأمین اجتماعی است.
حرمت بافندگان باید رعایت شود ،برای ما مهم است که بافندگان با افتخار
بیان کنند که بافنده هســتند .امیدواریم با این تفاهمنامه عزت به بافندگان
باز گردد .بر اســاس این گزارش متقاضیان در صورت نیاز برای ثبتنام بیمه
قالیبافان میتوانند با شــماره  021-77180741تماس حاصل کنند یا به
آدرس www.taavn.coمراجعه کنند.
* رئیساتحادیه گوشت گوسفندی گفت :رکود شدیدی بازار گوشت
را فراگرفته است .علی اصغر ملکی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه
قیمت گوشت گوسفندی بعد از اربعین تغییر چندانی نداشته است،
گفت :رکود شدیدی بازار را فرا گرفته ،مردم تمایلی به خرید گوشت
نشان نمیدهد و حتی گوشتهای وارداتی نیز به خوبی جذب بازار
نمیشوند .وی افزود :ایام اربعین نیز گذشت و امسال زوار خرید زیادی
انجام ندادند ضمن اینکه در حال حاضر عرضه گوشت در بازار بیشتر
از تقاضاست .رئیساتحادیه گوشت گوسفندی از دیگر دالیل رکود
بازار را رســیدن به روزهای انتهایی ماه عنوان و اضافه کرد :معموال
در پایان هر ماه قدرت خرید کم و وضعیت بازار آرام میشود .ملکی
درباره اینکه چرا با وجود رکود شدید بازار قیمت گوشت گوسفندی
کاهش نیافته اســت؟ گفت :چون قیمت علوفه ،نهادههای دامی و...
برای دامداران باال رفته و نرخ تمام شــده تولید آنان افزایش یافته
اســت بنابراین نمیتوانند کاالی خود را ارزان بفروشند .وی قیمت
هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرفکنندگان بین  ۴۲تا ۴۳
تومان اعالم و اضافه کرد :قیمت گوشت وارداتی نیز  ۳۳تومان است
و طی روزهای آینده احتمال کاهش نرخ وجود دارد.

بر اساس آمارهای رسمی

کره در یکسال  11هزار
و گوشت  ۶۸۰۰تومان گران شد

بانک مرکزی از موج کمســابقه گرانی مواد غذایی و کاالهای
اساسی خبر داد.
به گزارش مشرق  -بر اساس آمار بانک مرکزی ،قیمت هر شانه دو کیلویی
تخم مرغ در یک سال اخیر چهار هزار تومان افزایش پیدا کرده و از کیلویی
 ۹هزار تومان در آبان ســال  ۹۵به بیش از  ۱۳هزار تومان در آبان امســال
رســیده است .کره پاستوریزه نیز در این مدت  ۱۱هزار تومان (۴۶درصد)
گران شده و از هر کیلو ۲۴هزار تومان به  ۳۵هزار تومان رسیده است.
بر اســاس آمار بانک مرکزی ،قیمت انواع میو ه نیز در یک ســال اخیر
به شــدت افزایش پیدا کرده به طوری که سیب قرمز از آبان سال گذشته
تا آبان امســال هر کیلو  ۹۰۰تومان گران شده است .گرانی پرتقال در این
مــدت هر کیلو  ۱۸۸۰تومان (معادل ۴۲درصد) بوده و از  ۴۴۸۰تومان به
 ۶۳۶۰تومان رسیده اســت .نارنگی نیز در یک سال اخیر هر کیلو ۱۴۲۰
تومان ( ۳۶درصد) ،لیموشیرین  ۱۱۲۰تومان ( ۲۷درصد) ،انار  ۲۰۰۰تومان
( ۴۰درصد) ،انگور  ۱۸۲۵تومان ( ۳۵درصد) و کیوی هر کیلو  ۲۴۵۰تومان
( ۵۴درصد) گران شده است.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی ،در یک سال اخیر هر کیلو خیار ۵۷۰
تومان ،گوجه فرنگی  ۴۲۵تومان ،بادمجان  ۱۰۰۰تومان ،کدو ســبز ۶۴۰
تومان ،سیب زمینی  ۶۳۰تومان ،پیاز  ۹۵۰تومان و سبزیهای برگی ۵۴۰
تومان گران شدهاند.
موج گرانی به بازار گوشــت هم رســیده به طوری که هر کیلو گوشت
گوسفندی از  39هزار و  ۷۰۰تومان در آبان  ۹۵به  46هزار و  ۵۰۰تومان
در آبان  ۹۶رســیده که رشد  ۶۸۰۰تومانی نشان میدهد .گوشت گوساله
نیز در این مدت پنج هزار تومان گران شــده است .مطابق این گزارش هر
کیلو چای هم در یک سال اخیر چهار هزار و  50تومان گران شده است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد :بازار میوه نسبت به هفتههای
گذشته ثبات قیمت خود را حفظ کرده و با توجه به نوبرانگی پرتقال ،نارنگی
و انار ،تقاضا برای این میوههای پاییزی بیشــتر اســت اما در بخش ترهبار
گوجهفرنگی ،سیبزمینی و پیاز مجددا با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
بررسیها از بازار میوه و ترهبار نشان میدهد که وضعیت قیمتها نسبت
به ماه گذشــته تغییر محسوسی نداشته است؛ هر چند برخی اقالم مانند
ســیب زمینی و پیاز همچنان در شیب گرانی قرار دارند و به طور متوسط
کیلویی  ۲۵۰۰تومان در مغازههای ســطح شهر عرضه میشوند .به گفته
برخی فروشندگان ،میوههای پاییزی مثل انار ،نارنگی و پرتقال از تقاضای
بیشــتری نسبت به سایر اقالم برخوردارند و آناناس و نارگیل و ب ِه کمترین
تقاضا را دارند.
اما در بازار میوه به طور متوسط هر کیلوگرم سیب قرمز  ۵۵۰۰تومان،
سیب زرد کیلویی  ۵۰۰۰تومان ،خیار درختی کیلویی  ۲۵۰۰تومان ،خیار
بوتهای  ۳۰۰۰تومان و انگور سیاه  ۵۵۰۰تومان قیمت دارد .در میان انواع
میوه آناناس و ب ِه به ترتیب با کیلویی  ۱۳هزار و  ۱۲هزار تومان گرانترین
اقالم هســتند .همچنین نارنگی کیلویی  ۴۵۰۰تومــان ،پرتقال کیلویی
 ۵۵۰۰تومــان ،انار کیلویی  ۷۰۰۰تومــان و نارگیل کیلویی  ۴۰۰۰تومان
عرضه میشود.
در میان اقالم مختلف ترهبار ،قیمت سیبزمینی و پیاز دوباره افزایشی
شده و هر کدام به طور متوسط کیلویی  ۲۵۰۰تومان قیمت دارد .لیموترش
که گرانترین محصول ترهبار است ،کیلویی  ۱۲هزار تومان عرضه میشود.
همچنین گوجه فرنگی کیلویی  ۴۰۰۰تومان ،چغندر کیلویی  ۲۰۰۰تومان،
کاهو کیلویی  ۲۰۰۰تومان ،و هندوانه کیلویی  ۱۰۰۰تومان فروخته میشود.

