اقتصاد

14

یک شنبه اول بهمن ۳ . 1396جمادی االول  .1439شماره 19738

عسگراوالدی :غربی ها به تجارت
ایران و چین حسادت می کنند

...

یادداشت
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

تاملی در یک آمار منتسب به برجام
انتهای هفته گذشته ،اظهارنظری به نقل از نایب رئیس
اول مجلس منتشر شد که عجیب به نظر می رسید.
براساس گزارش باشگاه خبرنگاران ،مسعود پزشکیان در
نشست مجمع مطالبهگران اردبیل با بیان این که هر روز
از بابت تحریمها قبل از برجام هزار میلیارد تومان متضرر
میشدیم ،اضافه کرد :اگر برجامی تصویب شد قطعا ما
توانستیم در آن مقطع جلوی ضرر و زیانهای بسیار زیاد
را به این کشور بگیریم.
قبل از این که وارد بحث دربــاره این جمله نایب رئیس
محترم مجلس شویم ،یــادآور می شود که قطعا برجام
با همه بدعهدی های آمریکایی ها ،تاثیرات مثبتی بر
اقتصاد کشور داشته و دارد که نمی توان و نباید آن را
نادیده گرفت .با این حال اگر از منظر اقتصادی به دوران
مذاکرات و ماه های قبل از نهایی شدن برجام ،نگاهی
بیفکنیم ،مهم ترین اشکال در این فرایند را تبلیغات
غیرواقعی دربــاره اثرات برجام می بینیم .تبلیغاتی که
گاهی از سوی خود مسئوالن اجرایی و برخی طیف های
سیاسی هوادار دولت مطرح می شد که دوران پسابرجام
را برای اقتصاد کشور به مثابه بهشت توصیف می کرد .این
توصیف ها گاهی حتی نگرانی برخی مدیران اقتصادی
دولت را هم به دنبال داشت که نگران تشدید انتظارات
بیش از حد مثبت و غیرواقعی از تاثیرات اقتصادی برجام
بودند .در این میان برخی حرف ها و ادعاهای بزرگ
درباره برجام هم نظیر همین زیان روزانه هزار میلیارد
تومان از بابت تحریم ها مطرح بود .در حالی که اگر این
ادعــا را بپذیریم یعنی برجام طی یک سال  365هزار
میلیارد تومان به اقتصاد کشور نفع رسانده است .یعنی
تقریبا معادل بودجه عمومی کشور در سال  !96واضح
است که این عدد غلط است و آماری در این حد پشتوانه
منطقی ندارد.
بار دیگر تاکید می کنم که برجام فواید اقتصادی غیرقابل
کتمانی داشته است .افزایش دو برابری فروش نفت ،رفع
تحریم های بیمه ای و تجاری ،برقراری ارتباطات بانکی
(البته با بانک های کوچک و متوسط و نه بزرگ) و ورود
برخی سرمایه های خارجی به کشور .البته برخی از این
تاثیرات از جمله ورود سرمایه های خارجی به کشور در
آینده به تدریج تاثیر خود را بیشتر نشان خواهد داد ،اما
آسیب های اقتصادی برجام را هم نباید نادیده گرفت.
مهم ترین آسیب معطل کردن اقتصاد کشور و گره خوردن
بسیاری از تصمیمات به فرجام مذاکرات بود .اکنون نیز
این آسیب به شکلی دیگر و از طریق مانع تراشی های
ترامپ و تردید آفرینی هایی که اقدامات وی در مسیر
گشایش های برجامی ایجاد کرده است ،خود را نشان می
دهد ،اما آسیب جدی تر ،نگاه غلط و برداشت غیرواقعی
برخی مسئوالن دربــاره تاثیرات برجام و گشایش های
خارجی بر اقتصاد ایران است که اعداد و ارقامی خالف
واقع را به گوینده و مخاطب منتقل می کند .آن هم از سوی
فردی در حد نایب رئیس مجلس که توقع می رود تسلط
بیشتری به اعداد و ارقام واقعی در بخش اقتصاد داشته
باشد و بداند گشایش معادل کل بودجه یک سال کشور از
برجام قطعا بعید و غیرواقعی است.
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ارز وطال

دالر

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 500( 61.000 ) 1.600(56.500 ) 800( 45.500

6.933

12.350

1.413.000

14.600.000

)0( 15.100.000

7.300.000

4.350.000

2.700.000

(دالر)

یورو

مقدار

تهران

) 281( 61.388

6.933

12.233

1.419.360

14.660.000

) 95.000( 15.195.000

7.340.000

4.330.000

2.830.000

) 2( 1.331

تغییر

) 655( 44.523

) 627( 54.516

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

شفاف سازی کمیسیون تلفیق مجلس از درآمد ساالنه  87هزار میلیارد تومانی فروش حامل های انرژی

سهم یارانه  ،42مالیات و هزینه
شرکت ها  58درصد

کدخدایی:دولت و مجلس برای افزایش نیافتن نرخ بنزین توافق دارند

طبقمحاسباتکمیسیونتلفیقبودجه،97
دولت در سال آینده  87هزار و  700میلیارد
تومان ،از محل فروش آب و انواع حامل های
انــرژی درآمــد کسب خواهد کرد که از این
میزان 50700 ،میلیارد تومان بابت هزینه
های تولید و انتقال و عرضه انــواع سوخت
و همچنین مالیات صرف خواهد شد و 37
هزار میلیارد تومان هم به بخش هدفمندی
تخصیص خواهد یافت .از این میزان 23
هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و بقیه
بابت کمک به اقشار ضعیف ،یارانه نــان و
بخش سالمت اختصاص خــواهــد یافت.
جــدول زیر جزئیات مربوطه را نمایش می
دهد .البته این محاسبات با فرض افزایش
نیافتن قیمت حامل هــای انــرژی در سال
آینده ذکر شده است .در همین باره ،دیروز
سخنگوی شورای نگهبان از تصمیم دولت
و مجلس بــرای افزایش نیافتن نرخ بنزین
خبر داد.به گزارش فارس ،کدخدایی دیروز
در نشست خبری خود ،در پاسخ به سوالی
درباره واکنش شورا به موادی از الیحه بودجه
سال  97که براساس آن حاملهای انرژی
گران میشود گفت :شورا در بررسی الیحه
بودجه در مسیر همدردی با مردم میکوشد
که نیازهای آن ها نیز مدنظر قرار گیرد و آن
طور که اطالع یافتهایم دولت و مجلس به این
نتیجه رسید هاند که این افزایش قیمت در



زمینه حاملهای انرژی صورت نگیرد.
▪شفاف سازی مجلس درباره دخل و خرج
هدفمندی

در حالی که دولــت در الیحه بودجه صرفا
تخصیص  37هـــزار مــیــلــیــارد تــومــان از
هدفمندی یارانه ها به امور مختلف را ذکر
کرده بود ،کمیسیون تلفیق ،کل درآمدهای
مربوطه را نیز شفاف سازی کرد .آن گونه که
در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق درباره
درآمدهای هدفمندی یارانه ها

بودجه آمده است ،دولت مجموعا  87هزار
میلیارد تومان از محل فروش انواع فراورده ها
درآمد خواهد داشت که از این میزان ،چهار
هزار میلیارد تومان از فروش داخلی حامل
های انرژی 17.5 ،هزار میلیارد تومان گاز،
 21.7هزار میلیارد تومان فروش برق و حدود
هشت هزار میلیارد تومان از صادرات فراورده
های نفتی درآمد خواهد داشت.
نحوه خرج کرد این منابع نیز در این جدول
آمده است:
مصارف هدفمندی یارانه ها

مالیات ارزش افزوده
 40336فراورده های نفتی
فروش فراورده های نفتی
3564
سهم شرکت ملی نفت
کارمزد جایگاه داران بنزین و سی
8202
ان جی و گازوئیل
صادرات فراورده های نفتی 7983
8073
هزینه های تولید و فروش گاز
331
عوارض گازرسانی سی ان جی
هزینهتولیدوانتقالووارداتبرق 21778
17598
فروش گاز
4.5
کمکبهشرکتهایآبوفاضالب
23000
یارانه نقدی
برق(فروشداخلیوصادرات) 21779
7000
کمک به اقشار ضعیف
3700
بخش سالمت
4.5
فروش آب
3300
یارانه نان
 87700مجموع (ارقام به میلیارد تومان)
مجموع (ارقام به میلیارد تومان)
87700

...
بازار

8747



عبور دالر از  4500تومان
دیــروز دالر با خیز  79تا  100تومانی دالر مواجه شد.
میانگین این نرخ در کل کشور به چهار هزار و  452تومان و
در بازار تهران به چهار هزار و  560تومان رسید.
دالر دیروز در بازار تکان شدیدی خورد به طوری که طبق
اطالعات سامانه سنا ،نرخ آن در کل کشور با  79تومان
افزایش نسبت به روز پنج شنبه ،به چهار هزار و  452تومان
افزایش یافت.
از سوی دیگر ،شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران
که قیمت لحظه ای بازار تهران را منعکس می کند ،دیروز
در ساعت  ،18رقم چهار هزار و  562تومان را برای دالر
نشان می داد .نرخی که نسبت به روز گذشته اش ،حدود
 104تومان افزایش را نشان می دهد.
در همین حال ،دیروز خبرگزاری تسنیم ،از دریافت دالر
ارزان به نرخ چهار هزار و  485تومان توسط برخی صرافی
های منتخب از بانک مرکزی خبر داد .در این زمینه ظاهر ًا
هر یک از صرافی هــای منتخب  50هــزار دالر از بانک
مرکزی ،ارز دریافت کرده اند.
در بیان علت گرانی دالر ،برخی از صرافی ها از کمبود
عرضه ارز توسط بانک مرکزی در یک هفته گذشته خبر
دادند .یکی از صرافی ها نیز با بیان این که ژن های خوب
بازار را به هم ریخته اند ،تاکید کرد که برخی افراد سرمایه
دار که ژن های خوب بازار ارز محسوب می شوند دیروز
(شنبه) دالرهایشان را نفروختند و باعث گرانی دالر شدند.
صرافی دیگری نیز با تایید این اظهارات افزوده است :در
روزهــای قبل تعدادی از سرمایه دارهــای بزرگ در بازار
ارز که واسطه هایشان مقابل پاساژ افشار نبض بازار را در
اختیار دارنــد ،دالر بانکی گرفته بودند ولی خیلی وارد
بازار نکردند.
این افزایش نرخ ارز در حالی است که انتهای هفته گذشته،
ولی ا ...سیف ،رئیس کل بانک مرکزی در صفحه توئیتر
خود نوشت :بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ما ههای
بهمنواسفند،مسیرکاهشیپیدامیکند.حالبایدببینیم
این اظهارات در واقعیت تحقق خواهد یافت یا خیر؟

شاخص کل

98.817
106

وزیر دفاع خبر داد:

...
مسکن



وزیر دفاع از مأموریت مقام معظم رهبری
به ستادکل نیروهای مسلح برای پیگیری
واگــذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و
سپاه خبر داد و گفت :این نیروها از کارهای
غیرمرتبط خارج خواهند شد.وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح درگفت و گو
با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه
های اقتصادی در ارتش و سپاه خبرداد و
اعالم کرد« :مسئولیت این کار از طرف مقام
معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل
نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در
کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال
میکند تا این نیروها از کارهای اقتصادی
غیرمرتبط بــه هــر دلــیــل ،خــارج شوند».
امیر سرتیپ حاتمی افــزود :فعالیتهای
نیروهای مسلح در حــوزه سازندگی نیز
براساس نیاز دولت ادامه پیدا میکند.این
گــزارش می افزاید :اقــدام برای واگــذاری
بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح پس
از فراخوان و تالشهای دولت برای ایجاد
رونــق اقتصادی و گسترش فعالیتهای
اقتصادی صــورت گرفته اســت .روحانی
 7آذر در گــف ـتوگــوی تلویزیونی خود
با مــردم ،گفت« :یکی از هدفهای ما در
دولــت دوازده ــم ایــن اســت که بنگاههای
اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر میکنم
کهغیرازدولت،بقیهآنهاییکهبخشهای
عمومی و غیردولتی هستند ،یا نیروهای
مسلح ،آن ها هم باید واگذار کنند .در این
زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری
هم صحبت کــردم و ایشان کام ً
ال موافق

...
تولید



دورخیز بخش مسکن برای بازپس گیری
سهم خود از تسهیالت بانکی

اند که همه این ها به مــردم واگــذار شود.
بنابراین این باعث رونق اقتصادی می شود
و در اقتصاد تحول ایجاد میکند».وزیر
دفاع در ادامه سخنان خود ،از اعالم اسامی
شرکتها و بنگاههای درحــال واگــذاری
وزارت دفاع خــودداری کرد ،اما در پاسخ
به این که آیا وزارت دفــاع بــرای واگــذاری
بنگاههایاقتصادیسپاهوارتشهمرایزنی
میکند؟ گفت« :این سیاست ،سیاست کل
نیروهای مسلح است که سپاه و ارتــش را
هم شامل میشود ».حاتمی توضیح داد:
براساس قانون اساسی ،سپاه و ارتش برای
کمک به دولت کارهایی انجام میدهند
که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی
تلقی مـیشــود ،مانند کــاری که قرارگاه
سازندگی انجام میدهد ،با این حال ،این
کارها عموم ًا کاری از جنس کارهای پیمانی
است که قسمتهای سازندگی نیروهای
مسلح برای کمک به بخشهای مختلف به
عهدهمیگیرندوانجاممیدهند.اینکارها
میتواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند
یا نکند .هرچیزی که دولت اعالم نیاز بکند،
ادامه پیدا میکند.

...
مسکن

نرخ بازار تسلیم تخم مرغ وارداتی
شد؛ کیلویی  6500تومان

پاسخ منفی بانک مرکزی به کاهش
نرخ سود وام مسکن

وزیر صنعت :تولید با بهره  ۲۳درصدی
به صرفه نیست

دفاع آخوندی از حذف کسر
 5درصد سهم مهندسان ساختمان

ایرنا  -بــازار مصرف سرانجام پس از سه هفته
عرضه تخم مرغ وارداتی ،تسلیم نرخ های جدید
شد و اکنون هر شانه تخم مــرغ دو کیلوگرمی
تولید داخل به قیمت  13هزار تومان و تخم مرغ
مارک دار با  4درصد افزایش نسبت به قیمت های
اعالم شده ،عرضه می شود .براساس آمارها علت
افزایش اخیر نرخ تخم مرغ ناشی از بروز بیماری
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و معدوم سازی
مرغ های تخم گذار و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن
بر قیمت نهاده های طیور است .به همین دلیل
دولت با هدف تنظیم بازار تخم مرغ از اوایل دی
ماه جــاری واردات این محصول را آزاد و مجوز
واردات  20هزار تن تخم مرغ را صادر کرد .از
حدود یک ماه پیش قیمت تخم مرغ افزایش قابل
توجهی یافته بود.

در حالی که از شهریور امسال ،موضوع کاهش نرخ
سود و افزایش دوره بازپرداخت تسهیالت مسکن
بارهامطرحشدوحتیدرهفتهدوممهرماه،ازسوی
مظاهریانمعاونوزیرراه،وعدهدادهشدکهدرهفته
آینده شرایط جدید وام مسکن تشریح خواهد شد،
اکنون او می گوید که بانک مرکزی با کاهش نرخ
سودمخالفتکردهاست.مظاهریاندیروزدرگفت
وگوبافارس،درپاسخبهسوالیدربارهزمانکاهش
نرخسودتسهیالتمسکنگفت:اینکهچهزمانی
شرایطبرایکاهشنرخسودمسکنوافزایشمدت
بازپرداختفراهماست؟جزووظایفبانکمرکزی
است اما نظر این بانک این است که وضعیت بانک
داریدرایراناجازهاینکاررانمیدهد.ویدرباره
افزایشسقفتسهیالتخریدمسکنهمگفت،باید
ازبانکمرکزیاینموضوعرابپرسید.

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت یکی از معضالت
اساسیواحدهایتولیدیرانرخسودباالیبانکی
بیان کرد .به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری
در مراسم افتتاح واحد تولیدی مواد غذایی در
شهرک صنعتی نظرآباد ،به وضعیت واحدهای
تولیدی کشور اشــاره و اعــام کــرد ۵۰ :درصد
از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از
 ۵۰درصد فعالیت دارنــد .این مسئول در ادامه
سخنان خود یکی از معضالت اساسی واحدهای
تولیدی را نرخ سود باالی بانکی اعالم کرد و افزود:
واحدهای تولیدی با نرخ سود  ۲۳درصد با مشکل
مواجه میشوند و بازدهی واحدها ،پاسخ گوی این
میزان سود نیست .وی افــزود :بر همین اساس
انتظار میرود کاهش نرخ بهره متناسب با تورم در
شورای پول و اعتبار مطرح شود.

آخوندی همچنین در جمع خبرنگاران دربــاره
کاهش  5درص ــدی دستمزد مهندسان گفت:
طــراحــی مهندسی مانند هــر کــار دیــگــری یک
مبادلهای بین صاحب کار و مهندس است ،ورود
یک واسطه در این مسائل که بخواهد  5درصد
دستمزددریافتکندوارتباطمستقیمبینمهندس
وصاحبکاربگیرد،درقانوننظاممهندسیوکنترل
ساختمان نیامده اســت .وزیــر راه و شهرسازی
افزود:اینکارماخواستهعمومیتمامملتاستتا
خودشانمهندسموردعالقهخودراانتخابکنند.
چرایکمهندسباید5درصددستمزدشرابهجای
دیگریپرداختکند.اینموضوعقب ً
البودکهمبنای
قانونی نداشت و تصمیم گرفتیم به این خواسته
مهندسان پاسخ دهیم و این اولین گامدرمبارزهای
جدیدرامضافروشیاست.

حسین بردبار -وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آلودگی
روز افزون هوا و ترافیک کالن شهرهای بزرگ کشور،
دلیل اصلی این مسئله را در توسعه شهری بر مبنای
خــودرو و جــاده ذکر کرد و گفت :تاکنون بیش از 10
جلسه در سازمان برنامه و بودجه درباره آزادراه همت
تا کرج داشتهایم ،اما هنوز موفق نشدهایم ،درباره قطار
تهران ـ کرج با سازمان برنامه جلسهای داشته باشیم.
به گزارش خراسان ،عباس آخوندی دیروز درهمایش

شاخص

دستور رهبر انقالب برای واگذاری بنگاه های
اقتصادی سپاه و ارتش

انتقاد وزیر راه از «ریل گریزی» و «جاده دوستی» برخی مسئوالن

ترمز قیمت ها در بازار ارز برید

رئیساتاقبازرگانیایرانوچینرابطهایرانوچینراموجبحسادتغربیهادانستوگفت:باوجوداینکهبانکهایانگلیسیوآمریکاییباایرانکار
نمیکننداماایندلیلنمیشودکهبهآنهاباجدهیم.بهگزارشتسنیم،اسدا...عسگراوالدیرئیساتاقبازرگانیایرانوچینبابیانمطلبفوقگفت:
بایدبهروابطمانباچینبهصورتدرازمدتتوجهکنیموبهاینکهفردیدرکاخسیاهیاسفیدنشستهاستونتوانستهبرجامراملغیکندتوجهینکنیم.

توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی با بیان این که
بازاندیشی و تغییر نگرش بنیادین در بخش حمل و نقل
ریلی ضــروری اســت ،افــزود :از روزی که به وزارت راه
و شهرسازی آمــدم ،هر وقت که بحث جابهجایی بین
حومه و تهران مطرح میشود ،گفتهام که در کنار توسعه
جادهای باید به ریل توجه داشت ،اما متأسفانه در هیچ
سطحی موفق نشدم.آخوندی اظهار کــرد :امــروز که
دربــاره شهرسازی ریلپایه صحبت میکنم،از بازدید

آزادراه همت تا کرج میآیم ،مقامات ارشد ایران تاکنون
بیش از  10بار از آزادراه همت تا کرج بازدید کردهاند و
بیش از  10جلسه در سازمان برنامه و بودجه درباره این
آزادراه داشتهایم ،اما هنوز موفق نشدهایم ،درباره قطار
تهران ـ کرج با سازمان برنامه جلسهای داشته باشیم.
وی افزود :تقاضا برای شش بانده کردن آزادراه تهران ـ
کرج در سطح همه مدیران زیاد است ،درحالیکه چهار
سال است ،ما دنبال چهارخطه کردن ریل تهران و قم
هستیم ،اما نمایندگان مجلس به این موضوع هم توجه
نمیکنند.آخوندی افزود :انعکاس این موضوع در بودجه
دولت و آن چه از مجلس بیرون میآید ،تقریب ًا هیچ است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد :در شهرسازی ریلپایه از
سطح مدیرکل تا سطح وزیر ،در اغلب بخشها در سطح
 5درصد هم همراهی وجود ندارد ،اما ما هزاران بار این
موضوع را تکرار میکنیم.خبرنگار خراسان درحاشیه
این همایش از وزیر راه درباره ازدحام فراوان جمعیت در
برخی از خطوط کالن شهرها پرسید و این که راهکار حل
این مسئله چگونه باید درتوسعه حمل ونقل همگانی دیده
شود که آخوندی درپاسخ گفت:ایده توسعه حمل ونقل
همگانی ریل محور درواقع همین است که بتواند خطوط
و شبکه های مترو را آن قدر زیاد کند که امکان جابه جایی
ایمن و با رفاه را برای شهروندان فراهم کند.

بــر اس ــاس آم ــار بــانــک مــرکــزی ،مجموع تسهیالت
پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی در  9ماهه
اول امسال به  403هزار میلیارد تومان رسیده است
که در این میان بخش خدمات با سهم  40درصدی
بیشترین سهم را از تسهیالت داشته اســت .بخش
صنعت با  ،29بازرگانی  14و مسکن با  8.8درصد
در رتبه های بعدی جذب منابع بانکی قرار گرفتند.
کشاورزی هم با  8درصد در انتهای لیست قرار دارد.
در این میان بخش مسکن که در نیمه دوم دهه 80سهم
حدود  20درصدی از منابع داشته است اکنون دوباره
تالش می کند سهم خود را باز پس بگیرد .سهم بخش
مسکن در نیمه اول امسال تا  7.6درصد هم کاهش
یافت اما در ماه های گذشته به  8.5و حاال  8.8درصد
رسیده است که حکایت از معکوس شدن روند بهره
گیری مسکن از منابع بانکی دارد.

...

بازار خبر
رشد  ۳۶درصدی قیمت رسمی برخی
خودروهای وارداتی
فارس-نبودنظارتدستگاههایمسئول
باعث شــده قیمت رسمی خودروهای
خارجی در سه ماه اخیر به بهانه توقف
ثبت سفارش واردات و افزایش تعرف ه ها با
رشد تا  ۳۶درصدی همراه شود؛ حال آن که خودروهای
عرضه شده بر مبنای تعرفههای قبلی به کشور وارد شدهاند.
در ایــن خصوص میتوان به افزایش قیمت حــدود 25
میلیون تومانی برخی محصوالت کیا توسط شرکت اطلس
خــــودرو اشــــاره کـــرد .هــمــچــنــیــن گــروه خـــودروســـازی
بهمن قیمت این خودروها را افزایش هم داده است .شرکت
آسان موتور نیز قیمت محصوالتش را تا  ۳۳میلیون تومان
ن خودرو نیز دو محصول تلیسمان
افزایش داده است .نگی 
و کلئوس را  ۳۹و  63.5میلیون تومان گران کرد.

برخی تصمیمات ،هفتگی تغییر میکنند
مهر  -نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ،با
بیان این که سقف خواستههای فعاالن
اقتصادی هم اکنون به اجــرای قوانین
مصوب تقلیل یافته است ،افزود :به تازگی
برخی تصمیمات و بخشنامه ها ،هفتگی تغییر میکنند.
حسین سالح ورزی گفت :در حالی که ماده  ٢٤قانون
بهبود مستمر فضای کسب و کار ،دولت و دستگاه های
اجرایی را از گرفتن تصمیمات ناگهانی نهی کرده و هر گونه
تغییر در اجرای سیاست ها و رویه ها باید پیش از اجرا به
اطالع بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی برسد ،متاسفانه
نه تنها این امر محقق نشده؛ بلکه مداخالت ،بیشتر و
تصمیمات گاهی هفتگی تغییر می کنند.

تولید موتور سیکلت  ۸۰درصد کم شد!
ایسنا  -طبق آمارهای رسمی در  ۹ماهه
اول امسال تولید انواع موتور سیکلت ۸۱
درصد کاهش داشته است .اگر بخواهیم
میزان تولید  ۹ماهه این بخش را با کل
سال  ۹۵مقایسه کنیم ،این کاهش به حدود  ۱۰برابر می
رسد زیرا در سال  ۱۳۹۵در مجموع  ۷۳۷هزار دستگاه
موتورسیکلت تولید شده است که این رقم در  ۹ماهه اول
امسال به عددی معادل  ۷۳هزار و  ۹۳۴دستگاه محدود
شده است.

افت شدید تولید نفت ونزوئال
ایسنا  -تولید نفت ونزوئال در دسامبر به
رکورد پایین جدیدی سقوط کرد و برخی
از بدبینترین پیشبینی کنندگان را نیز
شگفت زده کرد .آمار منابع ثانویه که از
سوی گروههای مستقل تهیه میشود ،نشان داد تولید نفت
ونزوئال در دسامبر  ۸۲هزار بشکه در روز کاهش یافت و به
1.745میلیون بشکه در روز رسید که مطمئن ًا نتیجه بدی
بود اما نسبت به روند کاهش ما ههای پیش از آن تفاوت
چشمگیری نداشته است .با اینهمه در آماری که مستقیما
از سوی دولت ونزوئال ارائه شد ،اعالم شد که تولید نفت این
کشور در دسامبر  ۲۱۶هزار بشکه در روز کاهش یافت و به
 1.621میلیون بشکه در روز رسید .این آمار مبهوت کننده
بوده است و به ریزش جدیتری اشاره دارد.
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