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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

رویکرد مثبت دولت برای شفافیت اطالعات
آرمان

این روزنامه حامی دولت نوشت: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري موظف 
شدند براي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، اطالعات مربوط به جمع گردش 
و مانده ساالنه انواع حساب هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار دهند. در این شرایط این احتمال مي رود كه بسياري 
اقدام به خارج نمودن پول هاي خود از بانك ها كرده و در این صورت باید دید 

بازار سرمایه به كدام سمت چرخش پيدا خواهد كرد.
در همين رابطه با ابراهيم رزاقي اقتصاددان گفت: دولت یازدهم در ابتداي 
حضور خود اعالم كرد كه مایل نيست به حساب هاي مالي مشتریان بانك ها 
سرك بكشد اما تصميمي كه اخيرا اتخاذ كرده است یك تغيير رویكرد مثبت 
است. در تمام دنيا براي شناسایي كساني كه درآمد مالي باالیي دارند از همين 
روش اســتفاده كرده و به بررسي حساب هاي افراد و وضعيت دارایي هاي وي 
مي پردازند. اگر این موارد كنترل نشود در آن صورت چگونه مي توانند درآمد 

افراد را دربياورند تا مبتني بر آن ماليات بگيرند.
200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

ایران
ارگان رسانه ای رسمی دولت نوشت: در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد 
از توليد ناخالص داخلی ما زیر چتر ماليات نيستند و خودشان را به دستگاه 
مالياتی معرفی نكرده اند. اگر توليد ناخالص داخلی را هزار هزار ميليارد ریال 
یــا یك تریليارد ریال به قيمت جــاری در نظر بگيریم 20 درصد از این رقم 
اگر فرار مالياتی باشد یعنی 200 هزار ميليارد تومان زیر چتر ماليات نيست.
اگر نرخ مؤثر ماليات را كه هم اكنون از كل توليد ناخالص داخلی دریافت 
می شود 7 درصد در نظر بگيریم، فرار مالياتی می شود 14 هزار ميليارد تومان 
اگر برآوردهای واقعی را كه باید 15 درصد باشــد محاسبه كنيم فرار مالياتی 
به 28 هزار ميليارد تومان می رسد كه این رقم حدود 40 درصد مالياتی است 
كــه هم اكنون دریافت می كنيــم. در كمترین حالت اگر رقم فرار مالياتی را 
حدود 15 هزار ميليارد تومان در نظر بگيریم نيمی از كل بودجه عمرانی یك 

سال را تشكيل می دهد كه این نشان می دهد این رقم چقدر بزرگ است.
چشم پوشی دولت از فرارهای بزرگ مالیاتی

قانون
روزنامه قانون از قول رئيس اتاق اصناف ایران درباره ماليات اصناف نوشته 
است:  به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از بنگاه ها با وزارت امور اقتصادي 
و دارایي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن دخيل است، قرار بود ماليات 
بر ارزش افزوده اخذ نشــود  و حاال دولت قصــد دارد پولي كه قرار نبوده از 
این بنگاه ها اخذ شود را از آنها در قالب ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.

رئيس اتاق اصناف ایران همچنين اظهار داشــته است: من خودم تایيد 
مي كنم كه ماليات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود اما نه به این شيوه كه 
در طول پنج ســال در حدود 9 درصد از اصناف و توليد كنندگان ماليات بر 
ارزش افزوده اخذ شود. در بسياري از كشورها رقم ماليات بر ارزش افزوده تا 
14 درصد هم هست اما همه این كشورها شرایط كسب و كار و تورم شان با 

ایران متفاوت است.  
در شــرایط ركود تورمي  نباید با این بحث ها به تشدید ركود در اقتصاد 
دامن زد. در یك اقتصاد سالم و عادي مي تواند این بحث ها مطرح شود. وقتي 
رئيس جمهور مي گوید اقتصاد را با تورم 43درصدي تحویل گرفته است و در 
اصالح ساختاري آن تالش مي كند. درست كه تورم در دولت یازدهم كاهش 
پيدا كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ایجاد شده است؟  
ما شــاهد كم رونقي در محيط كســب و كار هستيم و هميشه باید راهي را 
طي كرد كه بنگاه ها آسيب نبينند... چرا دولت فرارهاي بزرگ مالياتي را در 
كشــور مي بيند و هيچ نمي گوید اما همچنان فشــار خود را از روي اصناف و 

واحدهاي توليدي بر نمي دارد؟
نقش وزارت نفت در سقوط سهام های نفتی

وطن امروز
وطن امروز گزارش داده است: بازار سرمایه مانند بسياری دیگر از بازارهای 
پولی كشــور دچار ركود شــده و در 2 سال اخير سهامداران بسياری از روند 
ســقوط شــاخص كل زیان زیادی كردند. در این بين برخی حوزه ها به علت 
عملكرد نامناسب مسئوالن رده باال زیان بيشتری دیده اند تا جایی كه سهامداران 

شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند.
وزارت نفــت دولــت یازدهم یكی از عوامل اصلی كاهش ارزش ســهام 
سهامداران پاالیشگاهی و نفتی است به طوری كه ارزش سهام برخی شركت ها 
تا 100هزارم ارزش واقعی قبل شــده اســت. به عنوان مثال سهام پاالیشگاه 
شبندر كه روزگاری تا 100 هزار تومان خرید و فروش می شد االن به قيمت 
فقط 400 تومان خرید و فروش می شود و تداوم این روند موجب خواهد شد 

سهامداران عطای سهم خود را به لقایش ببخشند.
چيزی كه گویا برخی ها منتظر آن هســتند. ادامه ضرر و زیان بورسی ها 
از یك سال گذشته و نااميد شدن آنها موجب آغاز اعتراض ها به روند بورس 
شــده است و مســئوالن همواره قول همكاری با سهامداران را داده اند اما در 

عمل اتفاق خاصی نيفتاده است.
جمعی از سهامداران پاالیشگاهی و نفتی در نامه ای به رئيس جمهور با اشاره 
به نقش پررنگ وزارت نفت در سقوط سهام بخش  خصوصی نفتی، خواستار 
رسيدگی هر چه زودتر به این وضعيت شده اند. البته با توجه به اینكه وزارت 
نفتی ها به بخش خصوصی نفتی اهميت چندانی نمی دهند آنها اميدوارند كه 

رئيس دولت شخصا اقدامی در این باره انجام دهد. 
در نامه جمعی از ســهامداران درباره وضعيت 2 صنعت مهم بورســی و 
فرابورسی یعنی شركت های پتروشيمی و پاالیشگاهی به رئيس جمهور آمده 
است: »متاسفانه با روی كار آمدن دولت تدبير و اميد، با گالیه های متعدد از 
واگذاری پتروشيمی ها و پاالیشگاه ها به بخش خصوصی، شروع به سنگ اندازی 
در واگذاری این شــركت ها شــد و... در مرحله اول با باال بردن نرخ خوراك 
پتروشــيمی ها از 3 ســنت به 13 سنت شروع شد و پس از آن نيز با كنترل 
سهام عدالت در پاالیشگاه ها، عمال مدیریت این شركت ها را در اختيار گرفته 
و كنترل دســتوری بر سود آوری این شركت ها را شروع كردند به نحوی كه 
شــركت های پاالیشگاهی عماًل با افت سودآوری و حتی زیان ده شدن روبه رو 
گردیده اند كه در تاریخ صنعت هر كشــوری چنين رویه ای نایاب و غيرقابل 

تكرار است، جز در كشور عزیزمان ایران«!...
در ادامه نامه اضافه شده است: »مثل اینكه برخی قصد دیگری دارند و با 
دســت اندازی به سودآوری شركت های پاالیشگاهی، قریب به یك سال است 
روزگار ســهامداران این شركت ها را به سياهی كشانده اند و عالوه بر كاهش 
قيمت نفت، هزینه های تحميلی زیادی را بر این شركت ها تحميل نموده اند، 
به نحوی كه شركت های پاالیشگاهی به جای نصف شدن سود آوری شان در اثر 
كاهش 50 درصدی قيمت نفت، متاسفانه زیانده شده اند و نای نفس كشيدن 
ندارند و این نشان از خودتحریمی و چشمداشت به سود این شركت ها دارد 
و انواع نقض قانون ها را در دستورات ارسالی به این شركت ها شاهد هستيم.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت بازارنوع سکه
931000سكه تمام طرح جدید
930500سكه تمام طرح قدیم

480000نيم سكه
268000ربع سكه

173000گرمی
95500هر گرم طالی 18 عيار

نوع ارز
3355دالر
3820یورو
5265پوند

918درهم

پیروی بی چون و چرای ترکیه 
از آمریکا در حمایت از گروه های 
تکفیری- تروریســتی عالوه بر 
بهم ریختن منطقه، این کشور را 
درگیر یک بحران اقتصادی شدید 
کرده که سقوط ارزش لیر و کاهش 
را  شدید سرمایه گذاری خارجی 

در پی داشته است.
نوعثمانی گری  توهــم  با  تركيه 
رئيس جمهور و نخست وزیر این كشور، 
منطقه را در كام خشــونت و جنایت 
گروه های تكفيری- تروریســتی فرو 
برد تا ماموریتــی كه آمریكایی ها به 

آنها محول كرده بودند را به سرانجام 
برسانند اما نه تنها موفق نشدند بلكه 
بحران های سياســی،  ایجاد  موجب 
اقتصادی و امنيتی برای تركيه شدند.

روزنامه حریت خبــر داد، بنا بر 
اعالم وزارت اقتصــاد تركيه، جریان 
ســرمایه های مســتقيم خارجی به 
ســوی تركيه در نيمه نخست سال 
جاری ميالدی از هفت ميليارد دالر 
به 6/3ميليارد دالر كاهش یافته است.

كل  از  درصــد   40 حــدود 
ســرمایه های خارجی وارد شــده به 
تركيه از كشــورهای حوزه اتحادیه 

اروپا و 38 درصد از كشورهای آسيایی 
به ویژه حوزه خليج فارس بوده است.

رشــد اقتصادی تركيه به شدت 
وابسته به ورود سرمایه های خارجی 
است اما اكنون كه این روند باكاهش 
10 درصدی مواجه شــده، می تواند 
رشــد اقتصــادی این كشــور را به 
چالش بكشــاند. بحران های سياسی 
و منطقــه ای كه حمایــت تركيه از 
تروریســتی  و  تكفيری  گروه هــای 
همچون داعش، عامل اصلی آن است 
از جمله دالیل افزایش ریسك ورود 
سرمایه های خارجی به تركيه در این 

مدت بوده است.
اعتصابات  بــه  اقتصادی  بحران 
زده  دامــن  تركيــه  در  كارگــری 
اســت كــه اعتصــاب در بزرگترین 
خودروسازی های این كشور نمونه ای 
از آن اســت. در حال حاضر 44 هزار 
و 245 شــركت خارجــی در تركيه 
مشغول به فعاليت هستند كه آلمان و 
انگليس با 6238 و 2830، به ترتيب، 
بيشــترین شــركت های خارجی در 

تركيه را به خود اختصاص داده اند.
سقوط 100 درصدی ارزش لیر

در همين حال رسانه های تركيه 

خبر دادند كه ارزش لير در برابر دالر 
100 درصد سقوط كرده است.

محمت اردوغان، رئيس »سزون 
پيرنييك« از افزایش شــدید قيمت 
مواد غذایــی در تركيه طی چند ماه 
آینده خبر داد. وی تاكيد كرد: ارزش 
ليــر در برابر دالر از 2/7 لير به 3 لير 
سقوط كرده است. این مسئله نشان 
می دهد ارزش لير تركيه در برابر دالر 
نسبت به ســال 2010 بالغ بر 100 

درصد سقوط كرده است.
روند افزایش قيمت مواد غذایی 
در تركيه در حالی است كه نرخ این 

اقــالم در جهان به پایين ترین حد از 
سال 2009 تاكنون رسيده است.

پيروی بی چــون و چرای تركيه 
از سياســت های آمریــكا در منطقه 
كه به حمایت و پشتيبانی گروه های 
تكفيری- تروریستی همچون داعش 
انجاميد، امنيت منطقه را برهم زد و 
هزینه های اقتصادی، سياسی و امنيتی 
برای تركيه برجای گذاشــته است. 
توهمات رئيس جمهور و نخست وزیر 
تركيــه در نوعثمانی گرایــی، عالوه 
بر امنيــت، اقتصاد این كشــور را با 
چالش های جدی مواجه كرده است.

وزارت کار به عنوان نماینده دولت اطالعیه جدیدی خطاب به 
حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی صادر کرد.

در این اطالعيه خطاب به حذف شــدگان از دریافت یارانه نقدی آمده 
اســت: با توجه به ضرورت به روزرســانی اطالعات در سامانه، به اطالع 
می رساند كه خانوارهایی كه یارانه آنها از ماه های گذشته قطع شده از روز 
یكشنبه مورخ 94/6/1 و خانوارهایی كه یارانه آنها از مرداد ماه قطع شده، 

از روز چهارشنبه مورخ 94/6/4 به سامانه ثبت اعتراض مراجعه كنند.
براساس اعالم علی ربيعی، یارانه حدود 2 ميليون ایرانی تا پایان مرداد 

ماه قطع شده است.
ربيعی همچنين گفته است كه براساس معيارها و شاخص های موجود 
یارانه نقدی كارگران و بازنشســتگان حذف نمی شود، این در حالی است 
كه پيگيری های مهر حاكی از آن اســت كه یارانه برخی از بازنشستگان 

كه حقوق ماهيانه آنها به یك ميليون تومان می رسد، حذف شده است.
در هميــن حال احمد ميدری معاون رفاهــی وزیر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی از واریز یارانه های آن دسته از سرپرستان خانواری خبر داده كه 

اعتراض آنها به حذف یارانه مورد قبول واقع شده است.

اطالعیه جدید دولت 
خطاب به حذف شدگان یارانه نقدی

در حالــی که قیمت نفت در 
بازارهای جهانی پس از 30 سال 
به کانال 30 دالری وارد شــده و 
کننده  تولید  کشورهای  درآمد 
گرفته  قرار  در خطر جدی  نفت 
اســت، ســی ان ان گزارش داد 
افزایش یک میلیون بشــکه ای 
نفت از سوی ایران شرایط را بدتر 

خواهد کرد.
به گــزارش ایســنا قيمت نفت 
آمریكا برای اولين  بار از زمان بحران 
مالی ســال 2009 بــه كمتر از 40 
دالر در هر بشــكه سقوط كرد. نفت 
آمریكا در آخرین روز معامالت هفته 
گذشته با دو درصد كاهش، به دليل 
عرضه نفت مازاد این كشــور و آمار 
ضعيف اقتصادی چيــن وارد كانال 

30 دالری شد.
نفت ســبك خــام آمریكا برای 
تحویــل در ماه اكتبر با 78 ســنت 
ســنت   86 و  دالر   39 كاهــش 
)پایين ترین قيمت 6/5 ســال اخير( 
معامله شــد. نفت آمریكا طی هشت 
هفته گذشته 33 درصد كاهش قيمت 
داشته كه بيشترین روند كاهشی از 
1986 تاكنون است. نفت برنت نيز 

بــا یك دالر و 16 ســنت كاهش به 
45 دالر و هفت ســنت رسيد و این 
نگرانی وجود دارد كه برای اولين بار 
از مارس 2009 به كمتر از 45 دالر 

سقوط كند.
سی ان ان هم در این رابطه گزارش 
داد: افزایش یك ميليون بشــكه ای 
صــادرات نفت ایــران در زمانی كه 
قيمت ها به پایين ترین سطح شش 
سال اخير رســيده اند، تنها شرایط 
را بدتــر می كند. یــك تحليلگر هم 
می گوید كه هفته های بدی در انتظار 

بازار نفت قرار دارند!
قيمت  شــدید  كاهش  عليرغم 
ایران  ادعا می كند:  نفت ســی ان ان 
بدون تحریم شــرایط بهتری خواهد 
داشــت، حاال اینكه نفتش را به كجا 
صادر می كند اهميت چندانی ندارد.

در ادامه این گزارش آمده است: 
آنچه مهم است این است كه اقتصاد 
ایــران تنها در نفــت و گاز خالصه 
نمی شــود؛ این كشــور زمينه های 
اقتصادی به مراتب متنوع تری نسبت 
به رقبــای خــود دارد، زمينه هایی 
همچون سالمت و توليد كه منتظر 

برداشته شدن تحریم ها هستند.

این رسانه غربی در عين حال كه 
با پذیرش این مطلب كه نفت ارزان 
دردسرهای جدی برای ایران به همراه 
خواهد داشت، از قول فيليپ كالدك، 
تحليلگر نفتــی در بخش تحقيقاتی 
بلومبرگ، می نویســد بيش از نيمی 
از ميادین نفتی ایران باالی 70 سال 
عمر دارند: این ميادین نياز به بازیابی 

جدی دارند.
همچنين نفت ارزان ممكن است 
موجب شــود كه شركت های بزرگ 
نفتی به ســرمایه گذاری در ميادین 
ایران  ریســك پذیری چون ميادین 

تن ندهند.

نگرانی اوپکی ها از سقوط 
قیمت ها

از ســوی دیگــر درحالــی كه 
مسئوالن وزارت نفت ایران بر افزایش 
یك ميليون بشكه ای حجم توليد در 
مدت شــش ماه پس از توافق حرف 
می زنند، مقام های اوپك اعالم می كنند 
كه برخی از اعضای این ســازمان در 
حاشــيه خليج فارس نگران كاهش 
غير منتظره اخير قيمت نفت هستند.

مقامــات اوپك كــه در آخرین 
نشســت خود در ماه ژوئن استراتژی 
حفظ ســهم بازار را تكرار می كردند 
انتظــار داشــتند قيمت ها تــا پایان 

2015 تحت تاثيــر افزایش تقاضای 
جهانی بهبود پيدا كند، اما این عقاید 
با تازه تریــن دور كاهش قيمت نفت 
و افزایش نگرانی هــا درباره دورنمای 

تقاضای چين تغيير كرد.
عالوه بر ایــن، نمایندگان اوپك 
و منابع صنعــت نفت می گویند: این 
دشوار اســت كه عربستان سياست 
حفظ بازار را به ویژه در زمانی كه ایران 
و عراق هر دو در تالش برای افزایش 

صادرات خود هستند، تغيير دهد.
یك منبع صنعت نفت و كارشناس 
اوپك در این رابطه گفت: كشورهای 
حاشــيه خليج فارس نگران كاهش 
هستند اما هيچ تغييری در این مسير 
رخ نمی دهد مگر اینكه عربستان آن 
را هدایت كند. در حال حاضر عربستان 
مسئول امور است و به سياست قبلی 

خود ادامه خواهد داد.
گفتنی اســت پيــش از این نيز 
كيهــان از جنگ نيابتــی اقتصادی 
عليه كشــورمان بــا مدیریت آمریكا 
و اجرای عربســتان مطالبــی را ارائه 
كرده بود. عربســتان با توليد بيش از 
10 ميليون بشــكه نفت در روز بطور 
آشكارا تالش كرده است با پایين نگه 

داشتن مصنوعی قيمت ها در این بازار 
بصورت غير مســتقيم به كشورهای 

رقيب خود آسيب بزند.
بيژن نامــدار زنگنــه وزیر نفت 
نيز در بهمــن 1393 و در گفت وگو 
با فارس توطئه نفتی عليه كشــور را 
پذیرفت و توضيح داد: متأســفانه در 
بحث كاهش قيمت نفت، اراده سياسی 

وجود دارد.
در كنــار ایــن توطئه های نفتی 
سازمان یافته  بانك جهانی در تازه ترین 
گزارش خــود پيش بينــی كرد كه 
برداشته شدن تحریم های بين المللی 
عليه ایران، قيمت جهانی نفت را سال 
آینده 10 دالر در هر بشــكه كاهش 

خواهد داد.
در چنيــن شــرایطی، زنگنه كه 
سابقه ای نه چندان درخشان در چوب 
حراج زدن به نفت ایران دارد، این بار 
نيز با یك اســتراتژی نفتی شكست 
خــورده به ميدان آمــد و با تأكيد بر 
افزایش ســقف توليد، به روند سقوط 
قيمت نفــت دامن زد تــا با تحليل 
متزلزل خــود از روند جهانی قيمت 
نفت بار دیگر نشان دهد فردی در قد 

و قواره وزارت نفت ایران نيست.

همزمان با جنگ نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران رخ داد

سقوط بهای نفت به کانال 30 دالری!

سرویس اقتصادی- 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طی یک هفته 45 هزار تومان افزایش 

یافت.
 به گزارش خبرنگار كيهان از بازار سكه و طال قيمت هر قطعه سكه بهار آزادی 
طرح جدید طی یك هفته گذشته حدود 44 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.

بنابراین گزارش دیروز هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جدید 931 هزار 
تومان به فروش رســيد كه نسبت به شنبه هفته گذشته 44 هزار و 500 تومان 
افزایش قيمت داشته است. بهای این سكه شنبه هفته پيش 886 هزار تومان بود. 
طبق همين گزارش دیروز همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قدیم نيز 
930 هزار و 500 تومان معامله شــد كه نسبت به هفته گذشته 43 هزار و 500 
تومان رشد قيمتی داشت. دیروز دیگر سایزهای سكه های طال شامل نيم، ربع و 
گرمی هم به ترتيب 480، 268 و 173 هزار تومان به فروش رسيد كه این قيمتها 
هم نســبت به هفته گذشته به ترتيب 6، 3 و 3 هزار تومان افزایش داشته است. 
این گــزارش می افزاید: دیروز هر گرم طالی 18 عيار، 95 هزار و 500 تومان به 
فروش رسيد كه نسبت به هفته گذشته حدوداً 6 هزار تومان افزایش قيمت داشت. 
مطلعين بازار سكه و طال عقيده دارند كه آهنگ رشد سكه و طال برخالف برخی 
دیدگاه های مسئولين به خاطر نزدیك شدن به ایام خاصی نبوده بلكه به علت عدم 
آگاهی مسئوالن مذكور از آخرین اخبار جهانی طال و اتفاقات پيرامونی آن است.

گفتنی است چند روز پيش برخی مسئولين پيش بينی می كردند قيمت طال 
با توجه به ركود بازار نزولی خواهد بود.

افزایش 45 هزار تومانی قیمت سکه
 طی یک هفته

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشــاره به اینکه انتظار 
ارزان شــدن کاالها پس از توافق هسته ای در حد یک جو روانی موقتی 
بود، اظهار داشت: همین مسئله موجب شــد تا قدرت خرید کارگران 

پایین هم بیاید.
 فتح اهلل بيات در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به اثرات توافق هسته ای، درباره 
مدیریت انتظارات مردم در دوران پســاتحریم، گفت: پس از توافق هسته ای همه 
در انتظار ارزان شدن ملك و خودرو بودند ولی عماًل چيزی دیده نشد. در روزهای 
اخير نيز رسانه ها از ارزان شدن خودروی خارجی خبر دادند در حالی كه خودروی 

خارجی هر چقدر هم كه ارزان شود برای طبقه كارگر كمترین اهميتی ندارد.
رئيس اتحادیه كارگران قراردادی و پيمانی كشور افزود: بازار مسكن نيز راكد 
است و خرید و فروشی صورت نمی گيرد در حالی كه بحث مسكن استيجاری كه 
كارگران به شدت با آن دست به گریبانند در زندگی آنها تأثيرگذار بوده به نحوی كه 
بسياری از كارگران ناچار شدند قراردادهای خانه خود را یك سال دیگر تمدید كنند.

بيات با بيان این كه پس از توافق هسته ای یك جو روانی در كشور به وجود 
آمد، اظهار كرد: در حالی كه مردم در انتظار ارزان شدن قيمت بسياری از كاالها 
و اجناس بودند این امر اتفاق نيفتاد زیراهمه چيز در حد یك جو روانی موقتی بود 

و همين مسأله موجب شد تا قدرت خرید كارگران هم پایين بياید.
وی ادامه داد: زمان اعالم واریز یارانه ها كارگران از چند روز قبل لحظه شماری 
می كنند چرا كه روی این پول اندك حساب باز كرده اند و با آن بخشی از معيشت 
زندگــی خود را تأمين كنند و این امر نشــان از پایين بودن قدرت خرید جامعه 

كارگری دارد.
به اعتقاد رئيس اتحادیه كارگران قراردادی و پيمانی كشور، زمانی می توان از 
باال رفتن قدرت خرید كارگران، كارمندان و حقوق بگيران سخن گفت كه تورم به 

معنای واقعی پایين آمده باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

قدرت خرید کارگران پس از توافق هسته ای پایین آمد

سازان  قطعه  انجمن  عضو 
خودروهای  فــراوان  ورود  از 
بی کیفیت خارجی به کشــور 

انتقاد کرد.
فرهاد به نيا در نشست خبری 
با اشــاره به هرج و مــرج موجود 
در واردات خودروهــای خارجــی 
بــه كشــور، گفــت: خودروهای 
بی كيفيت خارجی در بازار بســيار 

زیاد اســت. چينی ها به شدت به 
دنبال بازارهایی مانند ایران هستند، 
در این وضعيــت دولتمردان باید 
طوری سياست گذاری كنند كه از 
ورود خودروهای بی كيفيت به كشور 

جلوگيری شود.
به نيــا، مطــرح شــدن بحث 
همكاری خودروســازان داخلی با 
خودروسازان آلمانی و فرانسوی در 

شرایطی كه هنوز قراردادی منعقد 
نشــده را عاملی برای ركود بيشتر 
در بازار خودرو عنوان كرد و گفت: 
این مسئله باعث شده تا بسياری از 
خریداران برای خرید خودرو دست 
نگه دارند و این در شرایطی است 
كــه هنوز هيچ قــراردادی با هيچ 
خودروساز خارجی امضا نشده است.
وی، اختصــاص منابع ارزی به 

واردات ماشــين آالت جدید توليد 
خودرو و توســعه مراكز طراحی و 
تحقيقاتی در صنعت خودرو به جای 
واردات خودرو را الزمه رشد صنعت 
داخل عنوان كرد و گفت: پرداخت 
وام های با بهره مناســب از سوی 
شــركت های ليزینگ باعث رونق 
فروش خودرو در كشور خواهد شد.

به گزارش فارس عضو انجمن 

قطعه ســازان در ادامــه با اشــاره 
شــركت های  فروش  مشــكل  به 
اظهار داشت: در حال  خودروساز، 
حاضــر مطالبات قطعه ســازان از 
خودروســازان نســبت به گذشته 
افزایش یافته و یكی از شركت های 
خودروساز در ازای پرداخت بدهی 
خود، خودرو به قطعه سازان تحویل 
می دهد اما مشــكل اینجاست كه 

خریداری برای خودرو وجود ندارد و 
این راه حل نيز پاسخگو نبوده است.
وی با بيان اینكه بســياری از 
بنگاه های قطعه ساز تعطيل شده اند 
و یا در حال تعطيلی هستند، گفت: 
بانكی  تســهيالت  هم اكنون سود 
برای بخش توليد بسيار باال است و 
بانك ها حاضر نيستند كمی از این 

سود چشم پوشی كنند.

عضو انجمن قطعه سازان:

خودروهای بی کیفیت خارجی در بازار زیاد شده است

عنوان  به  ایسنا  خبرگزاری 
به  یازدهم  دولت  حامی  رسانه 
انتقاد از سیاست های اقتصادی 

این دولت پرداخت.
ایــن خبرگــزاری از قول یك 
زمانی  نوشت:  اقتصادی  كارشناس 
می توان رشد اقتصادی مثبت را به 
عنوان یك دستاورد تلقی كرد كه 
اثرات آن را مردم بتوانند احســاس 

كنند.
محمد قلی یوسفی با اشاره به 

اینكه سياست های دولت در زمينه 
هســته ای قابل تقدیر بوده است، 
اظهار كرد: با این حال الزم اســت 
دولت در سياست های اقتصادی خود 
بازنگری كند، چرا كه اگر بخواهند 
تورم را با فشار آوردن به بخش توليد 
كنترل كنند به توليدات كشور ضربه 

وارد می شود.
وی تكيه بر رشــد مثبت سه 
درصــد را معياری نادرســت برای 
سنجش وضعيت صنایع و كشاورزی 

دانست و عنوان كرد: ميزان بهره وری 
در بخش صنعت كاهش یافته و البته 

این امر قابل پيش بينی بود.
یوسفی درباره دستيابی دولت 
به اهداف اقتصادی خود گفت: اینكه 
دولت بگوید به اهداف اقتصادی خود 
دســت پيدا كرده است در شرایط 
كنونی خوشــحال كننده نيســت 
بلكه الزم اســت دولت مردان با در 
نظر گرفتن محدودیت های اقتصادی 
اعالم كنند كه در تالش برای بهبود 

وضعيت اقتصادی هستند.
این كارشناس اقتصادی افزود: 
سياست های اقتصادی دولت باید به 
بهبود شرایط رفاه، درآمد، اشتغال و 
رونق صنایع بينجامد. انتظار می رود 
كه دولــت به نقد سياســت های 
گذشته خود بپردازد و سياست های 
اقتصادی درســت تری را در پيش 

گيرد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در 
حال حاضر صنعت و كشاورزی در 

كشور رشد نكرده، اشتغال بيشتری 
ایجاد نشده و در عين حال نقدینگی 
نيز سير صعودی دارد و فعاليت های 
داللی نيز رونق سابق خود را دارد.

وی با انتقاد به واردات كاالهای 
مصرفی اظهار كرد: از طرفی توليدات 
داخلی كاال كاهش پيدا كرده است و 
از سوی دیگر مردم به دليل قدرت 
خرید پایين به خرید كاالهای ارزان 

خارجی روی می آورند.
یوســفی با اشــاره بــه اینكه 

موجودی انبار توليدكنندگان نشان 
نتوانســته اند  بنگاه ها  كه  می دهد 
كاالهای خود را به فروش برسانند، 
خاطرنشان كرد: اگر دولت بخواهد 
ن افزایش واردات، تورم را  با ُمســكِّ
از این به بعد كنترل كند، به توليد 
ضربه می خــورد، در عين حال هر 
زمان كه اراده شود می توان واردات 
را كاهــش داد امــا افزایش توليد 
نيازمند ایجاد فرصت برای فعاالن 

اقتصادی است.

صدای خبرگزاری حامی دولت هم بلند شد

دولت یازدهم باید سیاست های اقتصادی خود را نقد کند

اقتصاد  علمی  انجمــن  دبیر 
شهری ایران بر ضرورت استفاده 
برای  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
اتمام پروژه های مسکن مهر تاکید 
کرد و گفت: حمایت از این پروژه ها 
می تواند اقتصاد را از رکود خارج 

کند.
سيدمحســن  فارس،  گزارش  به 
طباطبایــی مزدآبــادی در خصوص 
سرنوشت پروژه های مسكن مهر گفت: 
مسكن مهر یكی از بزرگترین طرح های 
اقتصادی دولت نهم و دهم قبل بود كه 
از سوی مسئوالن در آن مقطع عنوان 
شده بود مبلغی بالغ بر 50 ميليارد دالر 

هزینه در پی داشته است.
وی با اشاره به اینكه منطق اصلی 
ایجاد شهرك های اقماری جدید، حذف 
قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن 
بود، ادامه داد: اگرچه این طرح موجب 
می شــد خانواده  ها با هزینه كمتری 
به مســكن های نوساز دسترسی پيدا 
كنند اما در عــوض هزینه گزافی به 
دولت تحميل شد به طوری كه دولت 
می بایست زیرســاخت های یك شهر 

كامل را ایجاد كند.
این كارشناس مسایل اقتصادی با 

تاكيد بر اینكه با روی كار آمدن دولت 
یازدهم عمال سرنوشت مسكن مهر در 
مســير دیگری قرار گرفت، افزود: در 
دولت یازدهم وزارت مسكن سياست 
خود را صرفا انجام تعهدات دولت قبل 
عنوان كرد و عمال سياســت توسعه 

مسكن مهر از دستور كار خارج شد.
طباطبایی با تاكيد بر اینكه دولت 
یازدهم اكنون با یك عمل انجام شده 
در حوزه مســكن روبه رو است، افزود:  
شاید برخی از مسئوالن و كارشناسان 
راهبرد احداث شهرك های اقماری را 
دارای منطق و توجيه اقتصادی نداند 
اما به هر حال امروز یك سرمایه گذاری 
كالن دولتــی در حوزه مســكن مهر 
صورت گرفته است كه بی توجهی به آن 
موجب از دست رفتن بخش عمده ای از 

سرمایه های ملی می شود.
مشــاور معاون فنــی و عمرانی 
شهردار تهران با اشاره به اینكه اكنون 
بازار مسكن با یك ركود كامال جدی 
مواجه شــده اســت و از سوی دیگر 
همچنان اغلب مــردم توانایی خرید 
مســكن را ندارند، خاطرنشــان كرد: 
این مسئله موجب شده تا درآمدهای 
مدیریت شهری نيز به طور چشم گيری 

كاهش پيدا كند.
مدرس موسســه آمــوزش عالی 
بانكداری ایران با تاكيد بر اینكه همه 
كارشناســان بر این باور هســتند كه 
بخش مســكن موتور محركه اقتصاد 
به حساب می آید، افزود: حوزه مسكن 
حدود 12 درصد اشتغال و نزدیك به 
30 درصد از نقدینگــی اقتصاد را به 
خود اختصاص می دهد اما تكيه دولت 
بر سياســت های انقباضی برای مهار 
تورم بخش مســكن مهر را به شدت 
تحت تاثير قرار داده اســت و همين 
مسئله باعث شــده است از 400هزار 
واحد مســكن در شــهرهای جدید 
45هــزار واحد به طور جــدی فاقد 

متقاضی باشند.
طباطبایی با تاكيد بر اینكه دولت 
اگر عزم خود برای حمایت از مسكن 
مهر را به طور جدی و عملياتی نشان 
دهد بخش خصوصــی نيز عزم خود 
برای حضــور در این حــوزه را جزم 
می كند، خاطرنشان كرد: با این حال 
تا مقطعی كه دولت منتقد مســكن 
مهر باشــد عمال بخش خصوصی نيز 
ریسك ســرمایه گذاری در این حوزه 

را نمی پذیرد.
وی در پایــان با تاكيــد بر اینكه 
حمایت دولت از مسكن مهر می تواند 
اقتصاد كشور را از فضای ركود خارج 
كند، یادآور شد: البته این حمایت به 

معنای ســرازیر كردن منابع دولتی و 
بانكی به سمت مسكن مهر نيست بلكه 
دولت می تواند طرح مسكن مهر را با 
ظرفيت های بخش خصوصی و تضمين 

دولتی به نقطه نهایی برساند.
وعده قائم مقام وزیر راه و 

شهرسازی درباره مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
مســكن مهر وعده داد، دستورالعمل 
شماره 3، آخرین افزایش قيمت مسكن 
مهر بوده و دیگر هيچ افزایش قيمتی بر 

این پروژه ها اعمال نخواهد شد.
در  مهرآبــادی  اصغــری  عباس 
گفت وگــو با فارس در پاســخ به این 
سوال كه آیا احتمال دارد كه دولت باز 
هم دستورالعمل چهارمی برای افزایش 
قيمت مسكن مهر را ابالغ كند، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی همچنان پيگير 
افتتاح واحدهای مسكن مهر و تامين 
خدمات زیربنایی این واحدها است به 
طوری كه مدام این موضوع را با سایر 
وزارتخانه های مرتبط مثل وزارت نيرو 

و نفت پيگيری می كند.
وی ادامه داد: طی جلساتی كه در 
این چند روز گذشته با مسئوالن وزارت 
نيرو داشتيم پيگير این هستيم كه هر 

چه زودتر مشكل واحدهای مسكونی 
فاقد آب و برق رفع و واگذار شوند.

مهرآبــادی بــا تاكيد بــر اینكه 
بارهــا اعالم كرده ایم كه برای تكميل 
خدمات زیربنایی واحدهای مسكن مهر 
5600ميليارد تومان اعتبار نياز است، 
گفــت: اميدواریم كه این اعتبارات به 

تدریج تخصيص یابد.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود 
300 هزار واحد مســكن مهر داشتيم 
كه به دليل نبود آب، برق و گاز واگذار 
نمی شدند اما باتالش های انجام شده 
توانستيم حدود 60 هزار واحد مسكن 
مهر را بــا تامين آب، بــرق و گاز به 

متقاضيان واگذار كنيم.
به گفته وی، در حال حاضر حدود 
240 هزار واحد مسكن مهر را به دليل 
نبــود خدمات زیربنایــی نمی توانيم 

واگذار كنيم.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
مسكن مهر تاكيد كرد: به هر حال باز 
هم اعالم می كنيم كه دســتورالعمل 
شماره 3 كه ســال گذشته ابالغ شد 
آخرین دســتورالعمل افزایش قيمت 
مســكن مهر بود و دیگــر خبری از 

دستورالعمل شماره 4 نخواهد بود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری:

حمایت از مسکن مهر می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند

معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتبارات 
استانی نگهداری راه روستایی بسیار اندک است، گفت: اعتبار فعلی 

راه روستایی حتی 5 درصد رقم مورد نیاز هم نیست.
به گزارش فارس، سيدحسن ميرشفيع در نشست خبری دیروز خود 
اظهار داشــت: در حال حاضر 21 ميليون نفر جمعيت كشور در 37 هزار 

روستای باالی 20 خانوار كشور ساكن هستند.
وی ادامه داد: در 3 ماهه ابتدایی امســال شاهد كاهش 28/5 درصد 

تلفات سوانح رانندگی در راه های روستایی بودیم.
معاون راه روســتایی وزیر راه افزود: پراكندگی جمعيت روستایی در 
ســطح كشــور وجود دارد و طبق برنامه پنجم باید روستاهای باالی 20 

خانوار از راه مناسب و باالی 50 خانوار از راه آسفالت برخوردار باشند.
وی با تاكيد بر اینكه هيچ اعتبار استانی و ملی به راه روستایی اختصاص 
نيافته اســت، گفت: فقط از محل سهميه قير و توان مالی پيمانكاران در 

اجرای پروژه ها پيش می رویم.
ميرشــفيع اظهار داشت: تا پایان ســال 93 ميزان 105 هزار و 100 
كيلومتر راه آسفالته روستایی در كشور وجود داشت كه این آمار در حال 
حاضر 2300 كيلومتر افزایش یافته اســت و هم اكنون 107 هزار و 400 

كيلومتر راه روستایی آسفالته وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 133 هزار كيلومتر راه روستایی آسفالت 
و شوسه داریم و جمعاً 210 هزار كيلومتر انواع راه های روستایی در كشور 

وجود دارد.
ميرشفيع ادامه داد: در سال گذشته هيچ رقمی از محل جرایم راهنمایی 
و رانندگــی به نگهداری راه ها اختصاص نيافت همچنين امســال نيز آن 
60درصدی كه از محل جرایم راهنمایی و رانندگی باید به نگهداری كل 

راه های كشور اختصاص می یافت محقق نشد.
وی بيان كرد:  راه های آسفالت روستایی باید هر 6 سال یكبار بهسازی 
شده و یك الیه ترميمی به آن افزوده شود، همچنين هر 2 سال نيز نسبت 

به خط كشی جدید راه و نصب عالیم اقدام شود.
معاون راه روســتایی وزیر راه افزود: اعتبارات اســتانی نگهداری راه 
روستایی بسيار محدود است و حتی 5 درصد اعتبارات مورد نياز هم نيست.
ميرشــفيع با بيان اینكه 1200 كيلومتر راه روستایی در 6 ماه اخير 
روكش آســفالت شده است، گفت: 54 هزار كيلومتر راه روستایی با عمر 

باالی 10 سال داریم كه اعتبارات نگهداری خاصی را می طلبد.
وی ادامه داد: 7 هزار كيلومتر راه روستایی در معرض تخریب معادن 

قرار دارند كه این رقم در حال افزایش است.
معاون راه روســتایی وزیر راه گفت: بــه هر حال با عبور كاميون ها و 
ناوگان معادن آسيب هایی به جاده وارد می شود كه باید جبران شود؛ در 
این راســتا قانونی مصوب شــد مبنی بر اینكه بخشی از درآمد معادن به 
نوســازی پروژه های عمرانی و بهســازی راه ها اختصاص یابد كه تاكنون 

اجرایی نشده است.
وی بــا بيان اینكه درصد باالیی از جان باختگان ســوانح رانندگی در 
جاده های اصلی و فرعی مربوط به موتورســواران و عابران پياده هستند، 
گفت: از 13 هزار نفر تلفاتی كه ساالنه در جاده های برون شهری رخ می دهد 

45 درصد مربوط به عابران پياده و موتورسيكلت سواران است.

معاون راه روستایی وزیرراه و شهرسازی:

7 هزار کیلومتر راه روستایی 
در معرض تخریب است

رویترز نوشت حمله به یمن اقتصاد عربستان را منفی کرد.
این خبرگزاری غربی به نقل از موسسه رتبه بندی فيچ نوشت: این 
موسسه چشم انداز خود را نسبت به شاخص صادركننده پيش فرض 

اعتبار ارزهای خارجی و ملی عربستان كاهش داد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، موسسه رتبه بندی فيچ ریتينگ، 
 IDR چشم انداز خود نسبت به شاخص صادركننده پيش فرض اعتبار

ارز ملی و خارجی عربستان را كاهش داد.
این موسسه پيشتر این شــاخص را برای ارزهای ملی و خارجی 
عربستان سعودی »پایدار« ارزیابی كرده بود اما در ارزیابی جدید این 

شاخص در شبه جزیره آن را »منفی« ارزیابی كرد.
فيچ همچنين پيش بينی كرد كســری بودجه دولت عربســتان 
در ســال جاری به 14/4 درصد از كل توليد ناخالص ملی این كشور 

افزایش یابد.
از جمله علل این تغييرات ساختار اقتصادی عربستان، هزینه های 
گزاف تغيير پادشاه در این كشور و تاج گذاری ملك سليمان، هزینه های 
تهاجم عليه یمن و همچنين كاهش شدید قيمت نفت در جهان است.

رویترز:

حمله به یمن
 اقتصاد عربستان را منفی کرد

با سقوط ارزش لیر و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی

بحران اقتصادی ترکیه شدت گرفت


