
توزيع گوشت تنظيم بازاري در     بازار
حالي از اول ارديبهشت ماه در 
فروش�گاه هاي زنجي�ره اي از س�رگرفته خواهد ش�د كه 
قيمت ه�ا نس�بت ب�ه قب�ل تف�اوت بس�ياري دارد. 
به گزارش »تس��نيم«، همزمان با افزايش قيمت گوشت در بازار، 
دولت تصميم به مداخله در بازار گرفت و از طريق عرضه گوش��ت 
با قيمت دولتي تالش كرد بازار را مديريت كند. گوشت هايي كه با 
ارز 4200 توماني وارد كشور ش��ده بودند، از طريق فروشگاه هاي 
زنجيره اي كه مس��ئول توزيع گوش��ت تنظيم بازاري بودند، بين 

مردم توزيع شد. 
ولي از چند روز قبل رس��ماً فروش گوش��ت تنظيم بازاري در اين 
فروشگاه ها متوقف شد. مشاهدات ميداني »تسنيم« از سطح شهر 
حكايت از آن دارد كه به تازگي برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي با 
درج اطالعيه اي با اين مضمون كه » در اين فروشگاه گوشت تنظيم 
بازاري توزيع مي شود« نسبت به فروش گوشت تنظيم بازاري اقدام 

مي كنند، اما قيمت فروش اين گوشت ها با دور قبل تفاوت دارد. 
فروشگاه ها مي گويند: دور جديد فروش گوشت تنظيم بازاري در 
حالي آغاز شده كه اين گوشت ها با ارز نيمايي وارد شده اند و طبيعتاً 

گرانتر از گوشت هايي هستند كه با ارز 4200 توماني وارد شدند. 
بنابراين زين پس گوشت تنظيم بازاري با ارز نيمايي در فروشگاه هاي 
زنجيره اي توزيع مي شود. برخي از اين فروشگاه ها اعالم كرده اند كه 
از اول ارديبهش��ت گوش��ت تنظيم بازاري ب��ا ارز نيمايي فروخته 

مي شود. 
گوشت گوساله تنظيم بازار كه يكي از شركت ها قباًل با ارز 4200 
تومان وارد كرده بود، هنوز در بازار هس��ت، ولي ت��ا پنج روز ديگر 
قطع مي شود. توقف واردات گوشت قرمز با ارز 4200 توماني غير 

قانوني است.

آغاز فروش گوشت نيمايي در فروشگاه ها از اول ارديبهشت
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وحید   حاجی پور

اظهارات دير هنگام مدير كل آبخيزداري سازمان جنگل ها 

تهران اولویت دارترین نقطه کشور برای آبخيزداري است 
ساالنه معادل ظرفيت يك سد كرج به خاطر ورود خاك به سدها از دست مي رود

اكنون كه سيل خانه و كاشانه دهها هزار ايراني 
را در گلس�تان، خوزس�تان و اه�واز و. . . از بين 
برده است،زمان آن رسيده كه مسئوالن سازمان 
جنگل ها از نبود اعتبار، دوگانگي تصميم گيري 
دس�تگاه ها و ه�زاران مش�كل در ي�ك ده�ه 
اخير در حوزه آبخي�زداري س�خن بگويند. به 
طوري كه اخي�راً مديركل دفتر آبخي�زداري و 
حفاظت خاك س�ازمان جنگل ها گفته اس�ت، 
هرس�اله به دليل عدم آبخيزداري در باالدست 
برخي از سدها، معادل يك س�د كرج را با ورود 
خاك ب�ه مخ�ازن س�دها از دس�ت مي دهيم. 
سال هاس��ت كه اعتبارات آبخيزداري وزارت جهاد 
كش��اورزي كاهش يافت��ه، درخت��ان جنگل ها در 
سايه نبود مديريت و وجود روابط خاص در سازمان 
جنگل ها نابود مي ش��ود و اليروبي س��دها ناديده 
گرفته مي ش��ود،اما هي��چ اعتراض ج��دي به اين 
مشكالت در يك دهه اخير نه از سوي وزراي جهاد 
كشاورزي و نه مسئوالن مربوطه صورت نگرفته است. 
حال كه سيل اخير خسارات بسياري به بار آورده، 
آقايان از مشكالت سخن مي گويند و معتقدند كه 

ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. 
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها در نشستي كه در خبرگزاري مهر برگزار 
شد،از عدم تحقق پروژه هاي آبخيزداري در برنامه 
پنجم و ششم خبر داد و گفت: طرح آبخيزداري در 
برنامه پنجم توسعه كه قرار بود در سطح ۸ ميليون 
هكتار انجام شود، تنها يك سوم آن اجرايي شد. حتي 
در برنامه ششم هم كه قرار است ۱0 ميليون هكتار 
طرح آبخيزداري انجام شود، اعتبار كافي در اختيار 

نيست و تنها يك سوم آن تخصيص يافته است. 
هوشنگ جزي افزود:  سال گذشته به دستور مقام 
معظم رهبري 200 ميليون دالر معادل ۷00 ميليارد 
تومان از صندوق توس��عه ملي ب��ه اجراي عمليات 
آبخيزداري تخصيص ياف��ت كه از محل اين اعتبار 
توانس��تيم ۸۵0 هزار هكتار عملي��ات آبخيزداري 
انجام دهيم و همچنين اجراي طرح كاداس��تر در 
سطح ۳ ميليون هكتار از زمين هاي جنگلي انجام 
شد. جزي همچنين افزود: براي امسال نيز از محل 
صندوق توسعه ملي ۱۵00 ميليارد تومان تخصيص 

يافته است، اما هنوز ابالغ نشده است. 
وي اظه��ار ك��رد: ۱6/۷ ت��ن در هكتار در كش��ور 
فرسايش خاك داريم و بر اساس آماري كه وزارت 
نيرو اعالم كرده است، ساالنه 2۵0 ميليون مترمكعب 
خاك وارد مخازن سدهاي كشور مي شود. وي افزود: 
وزارت نيرو مي گويد كه آبخيزداري در باالدس��ت 
سدها باعث مي ش��ود كه آب به درستي وارد سدها 
نش��ود و از طرفي اعالم مي كند چون آبخيزداري 
در باالدست سدها انجام نش��ده، باعث ورود خاك 
به سدهاي كشور شده اس��ت كه اين امر خود يك 
تعارض تفكري اس��ت و در يك دستگاه تضاد رويه 

برنامه ريزي براي سدهاي كشور وجود دارد. 
جزي افزود: با توجه به اينكه س��االنه 2۵0 ميليون 
مترمكعب خاك وارد سدهاي كش��ور مي شود در 
واقع حجم نگهداري آب در سدها كاسته مي شود 
كه اين رقم بيشتر از مخزن 206 ميليون مترمكعبي 
سد كرج اس��ت و در واقع هرس��اله معادل يك سد 
را از دست مي دهيم،بنابراين بايد باالدست سدها 

آبخيزداري انجام دهيم. 

وي با بيان اينكه »كارگروه مشتركي با وزارت نيرو 
براي مديريت حوزه هاي باالدس��ت كشور داريم«، 
گفت: 42 ميليون هكتار حوزه باالدس��ت سدهاي 
كشور است و بخشي از اعتباري را كه به ما مي دهند، 
صرف آبخيزداري براي كنترل فرسايش خاك در 
باالدست سدهاي كشور مي كنيم. وي اظهارداشت: 
تصور نادرست هدايت ش��ده  اي كه به طور معمول 
در رس��انه  ها مطرح مي شود، آن اس��ت كه خاكي 
كه سيل با خود به ش��هر آورده از مناطق شيبدار و 
جنگل ها آمده اس��ت، زيرا درختان جنگل هاي ما 

قطع شده است. 
جز ي افزود: معادني كه در كش��ور برداشت از آنها 
صورت مي گيرد، خاك به جا  مانده آنها را در آبراهه ها، 
دره ها و مس��يل هاي س��يل مي ريزند، نخاله هاي 
س��اختماني نيز چنين سرنوش��تي دارند و وقتي 
يك سيل مي آيد، تمام آنها به پايين دست مي آيد. 
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها گفت: رودخانه نيز به تناسب شدت بارش 
رسوب گذاري مي كند و گل  و الي دارد و به محض 
اينكه يك باران ش��ديد مي آي��د آن را پايين آورده 
و وارد شهرها مي كند كه مس��ئوليت اليروبي آنها 

به عهده وزارت نيرو است. 
   وزارت نيرو منابع مالي آبخيزداري را 

به سازمان جنگل ها نمي دهد
وي در پاس��خ به اين س��ؤال ي مبني ب��ر اينكه از 
42 ميليون حوزه باالدس��ت رودخانه ه��ا كه نياز 
به آبخيزداري دارند، در چه س��طحي اين عمليات 
انجام شده است، گفت: در مجموع تنها در ۵ ميليون 
هكتار از باالدست رودخانه هاي كشور آبخيزداري 

انجام شده و در س��طوح مابقي برنامه ريزي شده و 
بخش  هايي نيز دس��ت نخورده اس��ت كه دليل آن 

مشكالت بودجه اي است. 
ج��زي گف��ت: از وزارت ني��رو باي��د اين س��ؤال 
را پرس��يد كه طبق قانون بايد بخش��ي از منابع 
مالي خود را براي آبخيزداري در باالدست سدها 
مي گذاشت، چرا از اين منابع به سازمان جنگل ها 

نمي دهد تا عمليات آبخيزداري انجام شود؟
   تهران در اولويت آبخيزداري است

اين مقام مسئول در پاس��خ به سؤال ديگر ي مبني 
بر اينكه چه س��طوحي براي آبخيزداري در اولويت 
قرار دارد و اينكه آيا باالدس��ت س��دها در اولويت 
بيشتري قرار دارند يا در نزديكي شهرها و روستاها 
در اولويتند، گف��ت: از لحاظ منطق��ه اي تهران در 
اولويت قرار دارد و به لحاظ س��يل بس��يار حساس 
اس��ت. در مناطقي از تهران مانند امام��زاده داود، 
وردي��ج، گالب دره و دربند فعاليت هاي��ي در اين 
ارتباط انجام شده است، اما نيازمند تكميل است و 
نياز دارد كه س��ازه ها تكميل و كارهاي جديدتري 
انجام شود تا حادثه سيل شيراز در كن، بزرگراه هاي 
امام علي)ع( و شهيد صياد شيرازي نيز روي ندهد، 
زيرا آنها روددره هاي تهران هستند كه بسته شده اند. 
وي گفت: رقم آبخيزداري در تهران پيش بيني و به 
وزارت كشور، استانداري و س��ازمان مديريت ارائه 
شده است. اين ارقام مورد نياز آبخيزداري در مقايسه 
با بودجه اي كه به برخي از دستگاه ها اختصاص داده 

مي شود، رقم زيادي به حساب نمي آيد. 
جز ي اضافه كرد: از نظر م��ا ۱۵00 ميليارد توماني 
كه دولت به آبخيزداري امسال اختصاص داده است 
هيچ اس��ت، زيرا بودجه مورد نياز براي اين بخش 
در مقايس��ه با فعاليتي كه مي تواني��م انجام دهيم 
كوچك است و از عدد برنامه ششم كه ساالنه بايد 
براي آبخيزداري 2 ه��زار ميليارد تومان اختصاص 
يابد، كمتر است؛ در س��ال جاري با وجود افزايش 
چشمگير بودجه آبخيزداري، اما هنوز ۵00 ميليارد 

تومان كمتر از برنامه است. 
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها گفت: طرح هايي را شامل اينكه روددره هاي 
تهران چقدر احتمال س��يل دارن��د و تعيين دوره 
برگشت سيل و اينكه چه سازه ها و چه كارهايي بايد 
در اين روددره ها انجام ش��ود، ارائه داده ايم و بخش 

ديگر هشدار به شهرداري تهران است. 
   خط يك تهران به زهكش ها 

آسيب زده است
جزي گف��ت: در بخش��ي از فعاليت ه��اي عمراني 
ش��هرداري تهران مانند خط جديد متروي تهران 
)كه هنوز نيز افتتاح نشده( مانند يك خط عمودي 
تهران را بريده و تمام زهكش ها قطع شده است، حال 
بايد ببينيم كه ش��هرداري در اين ارتباط چه كاري 

مي خواهد انجام دهد. 
وي اظهار داش��ت: در برنامه ريزي هاي ش��هري به 
موضوع آبخيزداري شهري توجه نمي شود، اما اين 
نگاهي است كه در بحث برنامه ريزي شهري بايد به 
آن توجه شود. آبخيزداري شهري، شهر را از تهديد 

نجات مي دهد.

داستانسرایي نروژي براي ایران
هر از چند گاهي اطالعات خام و كلي درباره نحوه هزينه كرد درآمدهاي 
نفتي در كش��ورهاي جهان در فضاي مجازي و البته برخي رسانه هاي 
رسمي منتشر مي ش��ود كه بر اس��اس آن، تحليل هاي خامي صورت 
مي گيرد كه از اساس اش��تباه و باطل اس��ت. به عنوان نمونه صندوق 
درآمدهاي نفتي نروژ و عدم بهره گيري از سهم اين صندوق در اقتصاد 
اين كشور مورد اشاره قرار گرفته و اينگونه استنباط مي شود كه نروژي ها 
به قدري دقيق روي درآمدهاي نفتي خود برنامه ريزي مي كنند كه امروز 

يك كشور توسعه يافته هستند. 
با اين نگاه كلي، نتيجه گيري مي شود كه اگر چنين پديده اي در ايران 
وجود داشت، امروز كشورمان يك كشور توسعه يافته و پيشرفته بود. 
گرچه نقدهاي جدي به هزينه كرد درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور 
وارد اس��ت، اما اينگونه نگاه هاي سطحي باعث مي ش��ود تا اصل ماجرا 

محو شود. 
پايه تحليل هاي عجيبي كه در باب مقايسه دو كشور انجام مي شود هم 
بدون توجه به عوامل مهمي همچون مي��زان توليد نفت و جمعيت دو 
كشور راهي رسانه ها مي شود و هم درباره جزئيات برنامه هاي صندوق 

ملي نروژ از عدم اطالعات كافي رنج مي برد. 
در ابتدا ب��ه وضعيت صنعت نفت در دو كش��ور مي پردازيم؛ جمهوري 
اس��المي ايران طي چهار دهه اخير و با وجود ۸ س��ال جنگ تحميلي 
و تحريم هاي شديد در حوزه س��رمايه گذاري و تجارت نفت، ظرفيت 
توليدش ۳/۸ ميليون بش��كه در روز اس��ت ك��ه از اين مي��زان، ۱/۸ 
ميليون بش��كه آن متعلق به مصرف داخلي و تأمين س��وخت اس��ت؛ 
خوش��بينانه ترين رقم صادرات نفت و ميعانات گازي در اوج خود 2/۵ 
ميليون بشكه است. در واقع بين 40 تا 4۵ درصد توليد نفت و ميعانات 
گازي ايران در داخل و به قيمت يارانه اي مصرف مي ش��ود. با توجه به 
نقش نفت در بودجه ساالنه كشور و كسر ۳0 درصد از درآمدهاي نفتي 
جهت واريز به صندوق توسعه ملي و سهم ۱4/۵ درصد شركت ملي نفت 
از فروش، تنها حدود نيمي از درآمدهاي نفتي كش��ور در اقتصاد ايران 

هزينه مي شود.
 به بيان ساده تر، اگر ميزان صادرات نفت در حالت عادي 2/۵ ميليون 
بشكه باشد، چيزي حدود ۱/۳ ميليون بشكه آن به بودجه دولت و تأمين 
نيازهاي آن اختصاص مي يابد. اين رقم قطعاً كفاف كشور پهناوري مانند 
ايران با وسعت يك ميليون و 6۵0 كيلومتر مربع و جمعيت ۸0 ميليون 
نفري را نمي دهد هرچند كه بخشي از درآمدهاي صنايع پتروشيمي و 

خوراك هم به آن اضافه مي شود. 
اما نروژي ها به طور متوسط 2 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كنند 
كه روزگاري بيش از ۳ ميليون بش��كه بوده اس��ت. مص��رف نفت نروژ 
كمتر از 2۵0 هزار بش��كه در روز اس��ت و اين بدان معناست كه بيش 
از ۱/۷ميليون بشكه از نفت توليد ش��ده صادر شده و درآمدهاي نفتي 
اين كش��ور را تأمين مي كند. اين ميزان توليد براي كشوري كه ۳۸۵ 
كيلومتر مربع يعني يك چهارم وسعت ايران و جمعيت ۵ ميليون نفري 
دارد، قطعاً درآمد سرشاري اس��ت كه اقتصاد نروژ ظرفيت جذب همه 
آن را ندارد. اين يكي از مهم ترين مس��ائلي است كه كمتر كسي به آن 
واقف است، درست بر عكس ايران كه به دليل پراكندگي جمعيت در 
سراسر كشور و عدم تكميل زيرس��اخت هاي عمراني و رفاهي نيازمند 

درآمدهاي بيشتري است. 
فرض كنيم ميزان ص��ادرات نفت و ميعان��ات گازي همين امروز 2/۵ 
ميليون بشكه در روز باش��د. در اين صورت سهم هر يك از ۸0 ميليون 
ايراني از صادرات نف��ت و با فرض نف��ت ۵0 دالري، ۱/۵6 دالر در روز 
مي شود كه در سال حدود ۵۷0 دالر خواهد شد. سهم ۵۷0 دالري هر 
ايراني را در كنار س��هم هر نروژي – با صادرات ۱/۷ ميليون بشكه اي 
نفت – قرار بدهيم متوجه خواهيم شد سهم هر نروژي از درآمد ساالنه 

نفت 6200 دالر خواهد بود؛ يعني بيش از ۱۱ برابر هر ايراني!
اين اعداد و ارقام به خوبي نشان مي دهد مقايسه سطحي و نتيجه گيري 
خام از يك تصوير كلي، چه خطاي��ي را در نتيجه گيري در پي خواهد 
داشت. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد با وجود همه داستان پردازي ها 
درباره عدم تزريق پول صندوق ملي نروژ به اقتصاد اين كش��ور جهت 
كس��ري تأمين بودجه، طي چند س��ال اخير به دليل كاهش قيمت 
نفت و به تبع آن ايجاد كس��ري بودجه در نروژ، ميلياردها دالر از اين 
صندوق جهت تأمين اين كسري به كار گرفته شد. اين در حالي است 
كه نروژي ها به دليل كسري بودجه، سه سال از پرداخت سهم صندوق 
ملي خود صرف نظر كردند كه نشان مي دهد وقتي قيمت نفت سقوط 
كند، به صندوق ملي هم دس��ت درازي مي شود. افرادي كه معتقدند 
دارايي اين صن��دوق در اقتصاد نروژ هزينه نمي ش��ود بهتر اس��ت به 
اتفاقات س��ال 20۱6 نگاهي داشته باش��ند كه دولت اين كشور، پس 
از كاهش ش��ديد قيمت نفت در مرحله نخس��ت ۱۷ ميليارد از منابع 
صندوق برداشت كرد. با توجه به موارد مطرح شده، بايد توجه داشت 
اساساً براي هر مقايسه اي، ابتدا بايد عوامل مختلف را در نظر گرفت و با 
يك ديد وسيع و چند جانبه، اطالعات جديد را به روز كرده و با پرهيز از 
سطحي نگري، مطالب درست را به افكار عمومي ارائه داد كه متأسفانه 

چنين قاعده اي در فضاي اطالع رساني ديده نمي شود.

 هيچ محدودیتي 
براي سرمایه گذاري خارجي ها نداریم

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 
ضمن اعالم اينك�ه هيچ محدوديتي براي حضور س�رمايه گذاران 
خارجي در كشور وجود ندارد، گفت: در برنامه ششم توسعه جذب 
۶۵ ميليون دالر از طريق س�رمايه گذاري خارجي پيش بيني شده 
كه بايد از ظرفيت نمايندگي هاي وزارت خارجه در ديگر كشورها 
بهره ببري�م تا بتواني�م س�رمايه گذاران خارجي را ج�ذب كنيم. 
به گزارش »ايسنا«، سيد علي محمد موسوي روز دوشنبه در سومين 
همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان اظهار 
كرد: هرم��زگان از ظرفيت هاي باالي��ي براي جذب س��رمايه گذاري 
برخوردار اس��ت. وي با اش��اره به اينك��ه بايد با ايجاد وح��دت رويه از 
سردرگمي سرمايه گذار خارجي جلوگيري كنيم، تصريح كرد: در عرصه 
سرمايه گذاري بايد به سمت ائتالف سرمايه گذاري داخلي و خارجي و 
سرمايه گذاري مجدد حركت كرد. موسوي اضافه كرد: سرمايه گذاران 
توجه داش��ته باش��ند به منظور جلوگيري از بعض��ي ناهماهنگي ها و 
سرگرداني ها فقط از طريق سازمان سرمايه گذاري در استان نسبت به 

انجام فعاليت هاي خود و صدور مجوز اقدام كنند. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي 
حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: بايد 
بخش خصوصي را وارد سرمايه گذاري كنيم و از حضور و ظرفيت آنها 

استفاده كنيم. 
........................................................................................................................

افزایش واردات نفت کره جنوبي از ایران
واردات نف�ت ك�ره جنوب�ي از اي�ران در م�ارس نس�بت ب�ه ماه 
پي�ش از آن ۲۳ درص�د افزاي�ش داش�ت و باالتري�ن خري�د از 
زم�ان از س�رگيري خري�د نف�ت اي�ران در ژانوي�ه بوده اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، آمار گمركي نش��ان داد كره جنوبي كه يكي از 
بزرگ ترين مشتريان آسيايي ايران اس��ت در مارس ۱/2ميليون تن يا 
معادل 2۸4 هزار و 6۳۹ بشكه در روز نفت خام از ايران وارد كرد كه در 
مقايسه با ۱/۳۷ ميليون تن واردات اين كشور در مارس سال گذشته، 
۱2 درصد كاهش يافت. واردات اين كش��ور در م��ارس 2۳ درصد در 
مقايسه با فوريه افزايش داشت و نسبت به ژانويه كه اين كشور خريدش 
را باال برد، بيش از پنج برابر افزايش نشان داد. واردات نفت كره جنوبي از 
ايران در سه ماهه نخست سال ميالدي جاري 2/4 ميليون تن يا معادل 
۱۹6 هزار و ۳/۳ بشكه در روز بود كه در مقايسه با ۳/4۵ ميليون تن در 

مدت مشابه سال گذشته 2۹/۸ درصد كاهش نشان داد. 
كره جنوبي يكي از هشت كشوري است كه در نوامبر از امريكا معافيت 
شش ماهه براي خريد حداقل 200 هزار بشكه در روز نفت از ايران كه 
عمدتاً ميعانات اس��ت، دريافت كرد. طبق محاسبات رويترز بر مبناي 
آمار گمركي، در مدت پنج ماه از نوامبر تا مارس، كره جنوبي حدود ۱۱۷ 

هزار بشكه در روز نفت ايران را وارد كرد. 
معافيت از تحريم ها اوايل ماه مه به پايان مي رسد و كره جنوبي سرگرم 
مذاكره با امريكا براي تمديد معافيت خود و ادامه ي تأمين نفت از ايران 
است. در مجموع واردات نفت كره جنوبي در مارس ۱۱/۵ ميليون تن يا 
معادل 2/۷2 ميليون بشكه در روز بود كه ۵/۸ درصد در مقايسه با ۱0/۹ 

ميليون تن در مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت. 
........................................................................................................................

 بررسي موضوع پوز بانكي
 در دفتر وزیر نفت

 نماينده مردم ماهشهر گفت: موضوع كشف پوز بانكي در دفتر وزير 
نفت بعد از حادثه سيل در كميسيون انرژي مجلس بررسي مي شود. 
علي گلمرادي، نماينده مردم ماهش��هر در كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با »فارس«، با اشاره به موضوعي كه اخيراً 
در فضاي مجازي مبني بر كش��ف يك دستگاه پوز بانكي در دفتر وزير 
نفت مطرح شده اس��ت، گفت: اين موضوع تقريباً دو هفته است كه در 
فضاي مجازي و در محافل غيررسمي داغ شده و كميسيون انرژي نيز 
مبني بر وظيفه ذاتي خود اين موضوع را در دستوركار قرار داد تا صحت 

و سقم آن مشخص شود. 
اين عضو كميسيون انرژي با اش��اره به اينكه پس از گفت وگو با برخي 
اعضاي كميسيون انرژي به اين جمع بندي رسيديم كه وزير نفت براي 
پاسخگويي به كميس��يون انرژي بيايد، گفت: متأس��فانه حادثه سيل 
خوزستان موجب ش��د تا برخي از نمايندگان مجلس و همچنين وزير 
نفت به دليل فوريت موضوع در منطقه حضور پيدا كنند و منتظريم تا 
بعد از فروكش كردن موضوع سيل، بتوانيم اين موضوع را از آقاي زنگنه 

در كميسيون انرژي مجلس پرس و جو كنيم. 
گلمرادي همچني��ن تأكيد كرد: مس��ئوالن عالي رتبه صنعت نفت در 
بررس��ي هاي غيررس��مي ما اين موضوع را تكذي��ب مي كنند و اعالم 
كرده اند كه هيچ گونه دس��تگاه پ��وز بانكي در دفتر وزي��ر نفت وجود 

نداشته است. 
........................................................................................................................ 

 روابط بانكي ایران و چين
نسبت به سایر شرکا روان تر است

نايب رئي�س اتاق بازرگاني ايران و چين با اش�اره ب�ه روند كاهش 
تجارت جهاني ايران گفت: پيش بيني مي ش�ود، اين روند كاهش 
مب�ادالت تجاري در مب�ادالت تجاري با چين هم آش�كار ش�ود. 
مجيدرضا حريري در گفت وگو با »فارس« در رابطه با آخرين وضعيت 
تجارت ايران و چين گفت: در مقطع كوتاه مدت اظهار نظر در رابطه با 
روابط تجاري دو كش��ور به دليل اينكه ممكن است برخي اختالالت و 
اتفاقات منجر به كاهش يا افزايش مبادالت تجاري شود، كار صحيحي 
نيست. براس��اس آمارها مبادالت تجاري ايران و چين در سال 20۱۸ 

نسبت به سال 20۱۷ كاهش نداشته است. 
وي با اش��اره به اينكه كاهش مب��ادالت تجاري در مجم��وع واردات و 
صادرات بر تمام ش��ركاي اقتصادي ما تأثيرگذار است، گفت: براساس 
آمار گمرك در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹6 در مجموع در زمينه 
واردات و صادرات افت داشته ايم و اين آمار بيانگر آن است كه در مجموع 

صادرات و واردات داراي روند كاهشي است. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين اظهار داشت: بنابراين پيش بيني 
مي شود اين روند كاهش مبادالت تجاري در مبادالت تجاري با چين 
هم آشكار شود، اما براساس آمار منتهي به اسفند ۹۷ گمرك جمهوري 
اسالمي ايران چين شريك اول تجاري ما در صادرات و واردات بوده و 
اگرچه در مجموع كاهش مبادالت تجاري داشته ايم در مبادالت تجاري 

با چين كاهش محسوسي نداشته ايم. 
حريري با بيان اينكه بخش زيادي از صادرات ايران به چين را نفت، گاز 
و ميعانات گازي تشكيل مي دهد، گفت: بنابراين تغيير قيمت ها روي 

مبادالت، از نظر ارزشي تأثيرگذار است. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين اظهار داشت: در مجموع در رابطه 
با وضعيت تجارت دو كشور بايد در بلند مدت اظهار نظر كرد، اما نكته 

مهم آن است كه سهم ما از تجارت جهاني روز به روز كمتر مي شود. 
حريري در رابطه ب��ا ارتباطات بانكي بين ايران و چين اظهار داش��ت: 
ارتباطات بانكي بين ايران و چين قطع نيست و برقرار است، اما به رواني 

سال هاي گذشته نيست. 
وي اظهار داشت: اين روزها روند مبادالت بانكي ايران با چين نسبت به 
ساير شركاي تجاري روان تر است و اين بدان معنا نيست كه روابط بانكي 

ما با اين كشور در حد نرمال است.

مع�اون طرح ه�اي آم�����اري و آمارهاي 
ثبتي مرك�ز آمار گف�ت: از ح�دود ۳ميليون 
و ۲۰۰ه�زار نف�ر بي�كار كش�ور، ح�دود 
يك ميليون و ۷۰۰هزار نفر جوان و كارجويان 
۱۵ ت�ا ۲۹ س�اله هس�تند، يعن�ي ۵۳ درصد 
بي�كاران را جوان�ان تش�كيل مي دهن�د. 
به گزارش »تس��نيم«، كاوه كياني با اعالم اين 
آمار افزود: از مجموع جمعيت ۱0 تا 6۷ س��اله 
كش��ور كه ح��دود 6۷ ميليون نفرن��د، حدود 
40 ميلي��ون نف��ر غيرفعال اقتصادي هس��تند 
و به هر دليل وارد ب��ازار كار نمي ش��وند، اما از 
ميليون جمعيت فعال كه مشاركت اقتصادي   2۷
در كشور دارند بخشي بيكارند و بخشي شاغل 
كه از اين ميزان طبق اس��تاندارد جهاني حدود 
و  24 ميليون نفر ش��اغلند و ح��دود ۳ ميليون 

200 هزار نفر هم بيكارند. 
معاون طرح هاي آم��اري و آمارهاي ثبتي مركز 
آمار با بيان اينكه طبق استاندارد سازمان جهاني 
كار فردي كه يك ساعت در هفته كار كند، شاغل 
محسوب مي ش��ود گفت: البته اين به معناي آن 
نيس��ت كه فردي كه يك س��اعت در هفته كار 
مي كند شغل خوب و پردرآمدي دارد و مشكالت 
معيشتي ندارد، بلكه صرفاً بحث استاندارد جهاني 

آمار مطرح است و ما حداقل را روي يك ساعت 
گذاشتيم تا همه حجم كار كش��ور در اقتصاد را 

اندازه گرفته باشيم. 
اين مسئول ميزان بيكاري در سال ۹۷ را حدود 
۱2 درصد اعالم كرد كه نسبت به سال 0/۱،۹6 

درصد رشد داشته است. 

كياني با تفكيك آمار بيكاران و شاغالن گفت: از 
مجموع نيروي كار فعال كش��ور، ۸0 درصد مرد 
و 20 درصد زن هس��تند و با اين حساب ميزان 
بيكاري مردان ۱0/۱4 درصد و زنان حدود ۱۸/۹ 

درصد است. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه مراك��ز دولتي متول��ي آمار 

نمي توانند درباره وضع اشتغال در كشور تحليل 
تجويزي ارائه كنن��د، گفت: طبق آم��ار ميزان 
اشتغال در سال ۹۷ نس��بت به ۹6 خيلي تغيير 
نكرده است، هرچند به علت تحريم هاي ظالمانه 

رشد اقتصادي در سال ۹۷ كمتر شده است. 
كياني با اشاره به آمار تفكيك ش��ده اشتغال در 
بخش هاي كشاورزي )۱۷/۷درصد(، صنعت )۳2 
درصد( و خدمات )۵0 درص��د( گفت: در بخش 
خدمات، آمار شاغالن در سال ۹۷، 246 هزار نفر 

نسبت به سال ۹6 افزايش يافته است. 
معاون طرح هاي آم��اري و آمارهاي ثبتي مركز 
آمار درب��اره انتقادها از مركز آم��ار گفت: انتقاد 
از مركز آمار زياد مي ش��ود، برخ��ي از منتقدان 
پژوهش��گر و اقتصاددان هس��تند كه اينها يا از 
توضيحات ما قانع مي شوند يا ما از راهنمايي هاي 
آنها اس��تفاده مي كنيم، عده اي هم مس��ئوالن 
هس��تند كه در اين موارد ما خودمان را موظف 
مي دانيم روش��ن تر و بهت��ر و كامل ت��ر درباره 

آمارهايمان و داليل آن توضيح دهيم. 
وي ادامه داد: تاكنون هيچ مسئولي بر مركز آمار 
هيچ فشاري وارد نكرده است كه مثاًل عددي چرا 
منتشر شده يا بايد تغيير كند يا چيز ديگري، به 

هيچ وجه چنين اتفاقي نيفتاده است.

معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار:

۵۳ درصد بيكاران كشور جوان هستند

بهناز  قاسمی
   گزارش  یک

تغيير سود بانكي منتفي است
گ�زارش  ارائ�ه  ضم�ن  مرك�زي  بان�ك  كل  رئي�س 
برنامه ه�اي اي�ن بان�ك ب�راي رون�ق تولي�د گف�ت: بان�ك 
مرك�زي برنام�ه اي ب�راي تغيي�ر ن�رخ س�ود بانك�ي ن�دارد. 
به گزارش »تسنيم«، عصر روز يك شنبه نشست كميسيون اقتصادي 
با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزراي امور اقتصادي و دارايي، وزير 
صنعت، معدن و تجارت، رؤس��اي اتاق بازرگاني و ات��اق اصناف ايران 
برگزار شد. عبدالناصر همتي در اين نشست به تشريح برنامه هاي بانك 
مركزي براي رونق توليد در سال جاري پرداخت و گزارشي از پرداخت 
تس��هيالت به واحدهاي توليدي ارائه كرد. آنطور كه رئيس كل بانك 
مركزي اعالم كرده در سه ماه پاياني سال ۹۷ حدود ۱۸۹ هزار ميليارد 
ريال به سيستم توليدي كشور تزريق شد كه تحوالتي در اين بخش ها 

ايجاد كرده است. 
همتي با بيان اينكه از ۳۵۷ هزار ميليارد تومان تسهيالتي كه تا بهمن 
ماه سال ۹۷ به سرمايه  در گردش اختصاص يافته ۵۵ درصد به بخش 
صنعت تعلق گرفته است، افزود: برنامه ما اين است كه امسال اين رقم 

6۵ درصد شود. 
هرچن��د مواضع همت��ي درباره تغيي��ر نرخ س��ود بانك��ي در يكي از 
يادداشت هاي اينستاگرامي اش كاماًل مش��خص شده بود، ولي وي در 
مجلس در بين نمايندگان تأكيد كرد كه بانك مركزي براي تغيير نرخ 

سود بانكي برنامه اي ندارد. 
وي گفت: افزايش نرخ سود بانكي سبب فشار به واحدهاي توليدي شده 
و ناترازي بانك ها را افزايش مي دهد، بنابراين اگر ش��رايط فراهم باشد 
بايد نرخ سود بانكي را تعديل كنيم اما فعاًل براي آن برنامه اي نداريم و 
تصميم گيري در اين خصوص بايد در شوراي پول و اعتبار انجام شود. 

رئيس كل بان��ك مركزي با بيان اينك��ه فروش اموال م��ازاد بانك ها 
مي توان��د منابع خوبي را آزاد كن��د،  افزود: بانك مرك��زي تحت تأثير 
شديدترين فشارهاي تحريمي و تأمين منابع است، اما شرايط خوبي از 
لحاظ ذخاير ارزي دارد كه شرايط از سال گذشته نيز بسيار بهتر است. 
رونق توليد در گرو ثبات اقتصادي است و هدف بانك مركزي اين بوده 

كه ثبات در اقتصاد كشور ادامه يابد.

   آمار


