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رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

نوسان ارز امید به خروج از رکود 
مسکن را نقش بر آب کرد

قیمت بازارنوع سکه
1/160/000سکه تمام طرح جدید
1/130/000سکه تمام طرح قدیم

605/000نیم سکه
320/000ربع سکه

210/000گرمی
113/343هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3۹40دالر
4230یورو
4880پوند

1158لیر ترکیه
1105درهم امارات

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

دستاورد دیگری از برجام

کوتاه اقتصادیکارخانه لوازم خانگی »آزمایش« هم تعطیل شد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه افزایش نرخ ارز 
سبب تأخیر در رونق مسکن و کاهش بیش از ۵۰ درصدی معامالت 
آن در آذر و دیماه شده است، گفت: دولت یازدهم برنامه جامعی 

برای بخش مسکن ندارد.
به گزارش فارس، حســام عقبایی در مراســم رونمایی از وب  سایت 
تخصصی آگهی های امالک  کشــور »شابش«با تأکید براینکه تا دهه های 
آینده 70 درصد معامالت مسکن در فضای مجازی صورت خواهد گرفت، 
گفت: در شرایط کنونی کشور موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم به 
یکی از معضالت و مشکالت کشور تبدیل شده است و علی رغم تعداد زیاد، 
مشاوران امالک وقتی با مردم صحبت می کنید متقاضیان مسکن عنوان 
می کنند که باید ارائه خدمات از سوی مشاوران امالک با سرعت بیشتر و 

روش های نوین و ضریب امنیت باالیی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در خصوص قانون پیش فروش مسکن 
گفت: با توجه به شــرایطی که کشور در بخش مسکن با آن مواجه است 
باید اذعان کرد که بسیاری از ارگان های ذی ربط نسبت به اجرایی شدن 
این قانون نقد دارند و هرچند پیش فروش ســاختمان دارای قانون است 

باید گفت قابلیت اجرایی ندارد.
عقبایی گفت: شــرایط تنظیم پیش فروش مســکن در دفاتر اسناد و 
بنگاه های مسکن وجود ندارد هرچند در حال حاضر 40 درصد بازار مسکن 

را پیش فروش مسکن به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، اتحادیه مشاوران از وزارت راه و شهرسازی و دولت خواسته 
است که قانون پیش فروش مسکن اصالح شود چرا که می تواند اصالح این 

قانون در خروج مسکن از رکود مؤثر باشد.
وی در پاســخ به این سؤال آیا افزایش نرخ ارز باعث به تأخیر افتادن 
رونق مســکن شــد، گفت: پیش بینی ما این بود که سرعت عبور مسکن 
از رکود افزایش یابد اما افزایش نرخ ارز باعث شــد که در آبان ماه حجم 

معامالت 18 درصد در شهر تهران کاهش یابد.
عقبایی ادامه داد: رشــد نرخ ارز باعث شد ورود به رونق مسکن عقب 
بیفتد به طوری که در 12 روز ابتدایی دی  ماه شــاهد کاهش حدود 50 
ً  بازگشــت به رکود در بخش  درصــد حجم معامالت بودیم. یعنی مجددا

مسکن ایجاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه انتظار داشــتیم با توجه به روند 8 ماه نخست 
امسال افزایش حجم معامالت در تهران به کشور تسری پیدا کند، گفت:  
متأســفانه کاهش حجم معامالت در آذرماه و دی ماه باعث شد تا رکورد 

دوباره در حجم معامالت به وضوح دیده شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تأکید براینکه قیمت مسکن تا پایان 
امسال و تابستان سال ۹6 افزایش نخواهد یافت، گفت: ظرفیت بازار مسکن 
اینگونه است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت و شاهد سونامی و 

جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا انتقادی از سیاست های دولت در 
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دارید، گفت: انتقاد ما از دولت این 
اســت که برنامه جامعی برای مسکن ندارد و براساس برنامه و چشم انداز 

حرکت نمی کند و وزیر راه و شهرسازی سلیقه ای عمل کرده است.

یک کارشناس بازار سرمایه:

سازمان بورس منافع سهامداران 
خرد را ضایع می کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دستورالعمل ارزی جهانگیری 
رانت ایجاد می کند

یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد سازمان بورس 
گفت: این سازمان منافع سهامداران خرد را ضایع می کند.

عباســعلی حقانی نسب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بسته بودن 
طوالنی مدت نمادهای معامالتی بانک ها تاکید کرد: اگر در بانک هایی که 
نمادهایشــان بسته است، سود موهوم است و در صورت های مالی آنها، 
سودی شناسایی نشده، چطور به سپرده گذاران سود تخصیص می دهند؟ 
متاسفانه این تصمیمات توسط سهامداران عمده که در مجامع حق رای 
باالیی دارند، گرفته می شود و سهامداران خرد در این زمینه نقشی ندارند 

و منافع شان ضایع می شود.
حقانی نسب ادامه داد: هم در موضوع بسته بودن نمادهای بانکی وهم 
درباره حق تقدم های استفاده نشده، سهامداران خرد زیان می بینند. اول 
اینکه دارایی آنها بلوکه شده و نمی توانند دارایی شان را نقد کنند و دوم 
اینکه عملکرد ســهامداران عمده به عنوان مدیران شرکت شرایط را به 
گونه ای رقم زده که ضرر به سهامداران خرد منتقل شود. اگر به معنای 
واقعی حاکمیت شرکتی وجود داشت و سهامداران خرد در رعایت حقوق 

خود نقش داشتند، عمال این اتفاقات نباید رخ می داد
وی با اشــاره به رونمایی از اختیارات معامالت در روزهای گذشته 
خاطرنشــان کرد: یکی از عواملی که از اختیار خرید نیز استقبال نشد، 
این اســت که سهامدار عمده که فروشنده اختیار خرید است، با توجه 
به منافع خود و روش های اطالعاتی قیمت سهام را کنترل می کند که 

دارنده اختیار خرید نتواند از معامله خود سود کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس که می گوید 
مدافع حقوق مردم اســت، در این مواقع باید پاســخگو باشد. قوانین و 
شرایط کنونی اسماً مدافع حقوق ســرمایه گذاران است، ولی عماًل در 
جهت حقوق سهامداران عمده حرکت می کند و منافع سهامداران خرد 

را ضایع می کند.

ارز 3 هزار و 600 تومانی برای واردات کاال، اظهار داشت: برخی معتقدند 
نرخ عادالنه برای دالر بین 3600 تا 3800 تومان است، همین مسئوالن 
چنین انتقــادی به دولت قبل داشــتند و رئیس جمهور در مناظره های 
انتخاباتی عنوان می کرد که نوسان بازار ارز به دلیل سوء مدیریت و عدم 

مشورت با مسئوالن است.
وی افــزود: آیا رئیس جمهور االن هم چنین نظری را قبول دارد و یا 
»جمشید بسم اهلل ها« به بازار ورود کرده اند؟ در حال حاضر دستورالعملی 
که از ســوی معاون اول ابالغ شده اســت، در بازار رانت ایجاد می کند و 

دالالن جدید پیدا می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت اگر توان تنظیم 
بازار را ندارد، بورس ارز را راه اندازی کند، تصریح کرد: باید برای بازار ارز 
نرخ واحدی تعیین شــود، نه اینکه اکنون ارز سه نرخی باشد، اگر دولت 
نمی تواند به دخالت ها پایان دهد، نباید حرص و ولع بیشتر برای دالل بازی 

و خرید ارز غیر ضروری را با بخشنامه ها فراهم کنیم.
وی در مورد مدیریت واردات نیز گفت: بخشی از رکود حاکم بر تولید 
مربوط به عدم مدیریت واردات است، چرا که بسیاری از کاالهای وارداتی، 
مشابه داخلی دارند و به همین دلیل معیشت و بیکاری به معضل تبدیل 

شده است.
موســوی الرگانی یادآور شد: رشد اقتصادی که رئیس جمهور مطرح 
می کند، از کجا به دســت آمده، در حالی که شــاهد تعطیلی کارخانه ها 

هستیم و این رشد برای مردم قابل لمس نیست.

یک فعال کارگری:

بسیاری از خانواده های کارگری
 قادر به امرار معاش نیستند

یک فعال کارگری می گوید شرایط زندگی کارگران به قدری سخت 
شده که ناچارند شغل دومی برای خود پیدا کنند ولی با این کار هم 
دچار آسیب های روحی و جسمی می شوند و هم فرصت های شغلی 

جوانان جویای کار را اشغال می کنند.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگران باید تنها 
یک شــغل داشته باشــند اما وقتی چرخ زندگی نمی چرخد و نگران کرایه 
سربرج و هزینه های درمان و دارو هستند آخرین امیدشان به شغل دوم است 
و مجبورند سرکار دوم و سوم بروند و ساعتهای طوالنی از خانواده دور باشند.

وی افــزود: امروز بســیاری از خانوارهای کارگری قــادر به امرار معاش 
نیســتند و حقوق کارگری کفاف تأمین هزینه هایشان را نمی دهد متأسفانه 
مزایای جانبی کارگران هم افزایش داده نمی شود که دلگرم شوند و بخشی 

از هزینه های اقالم خوراکی را تأمین کنند.
مشــاور کانون شورای اسالمی کار خراســان رضوی ادامه داد: کارگران 
دفترچــه تأمین اجتماعی دارند ولی انگار ندارند و خدمات مناســب به آنها 
ارائه نمی شود لذا برای هزینه هایی مثل دندان ناچارند از بیمه تکمیلی درمان 

استفاده کنند و در واقع دو نوع حق بیمه بپردازند.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و تأمین اجتماعی در این زمینه وارد شوند 
و ترتیبی اتخاذ کنند که در مراکز درمان خصوصی هم یک ریال از کارگران 

بابت درمان گرفته نشود.
پورموسی در عین حال بر ضرورت پیش بینی راهکاری برای خانه دار شدن 
کارگران تأکید کرد و گفت: مسکن برای کارگران مهم است و بعد از درمان 
بیشترین هزینه سبد معیشت آنها را تشکیل می دهد. امروز جامعه کارگری 
که قشری زحمتکش و نجیب و کم توقع است از نعمت مسکن محروم مانده و 
حق مسکن قابل توجهی هم دریافت نمی کند که بتواند به آینده امیدوار باشد.

وی از دولت خواست برای کارگران طرحی پیش بینی کند که کارگران 
خانه دار شوند و مسکن ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد.

به گفته این فعال کارگری در صورت تأمین مسکن مناسب، هزینه های 
سنگین اجاره بها از دوش کارگران برداشته می شود.

* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شبکه کابل در مرکز مخابرات 
شــهید عاطف از تاریخ 16 دی ماه آغازمی شود. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین 
در مرکز مخابرات شــهید عاطف با پیش شــماره های 772۹، 7770 الی 
7774، 7786 الی 7788، 7670 در محدوده خیابان های 1 /174 شرقی، 
شهید شادالوئی، شهید صادقی، شهید سجده ای به مدت 3 روز با اختالل 

همراه است.
* معامله گران بازار سهام دیروز نظاره گر بازاری به شدت کم حجم 
و بی رمق بودند. به گزارش فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران در پایان معامالت چهارشنبه  با افزایش 7 واحدی به 
رقم 78 هزار و 991 واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 
49 واحدی روی رقم 1۵ هزار و 42۰ واحد متوقف شــد. براساس 
این گزارش، دیــروز حجم معامالت در بورس با افت شــدید و 
نگران کننده ای مواجه شد و این در حالی بود که بازار اوراق بدهی 
همچنان با رونق روبه رو اســت. در این بین وحشت حقوقی ها از 
بازگشایی نماد معامالتی بانک ها با قیمت های به مراتب پایین تر از 
قیمت اسمی باعث شده تا فضای حاکم بر معامالت بورس تهران 
با ترس و ناامیدی همراه باشد. در عین حال نوسان گیران حرفه ای 
بازار ترجیح می دهند تا در روزهای بی رمقی بازار با نوسان گیری 
در تک سهم ها و شرکت ها برخوردار از سرمایه پایین بهانه ای برای 
حضور خود در بازار دست و پا کنند. به نظر می رسد، در اوضاع و 
احوال کنونی اغلب معامله گران ترجیح می دهند، تا روشن تر شدن 
دورنمای بازار سهام یا از بازار فاصله گرفته و یا از هرگونه معامله 
جدی در بازار خودداری کنند. در این بین انتظار برای شکل گیری 
روند مثبت از اواخر بهمن ماه باعث شده تا انتظارات برای جمع آوری 
سهام ارزان در بازار افزایش یابد. هرچند که تحلیل های بنیادی و 
تکنیکالی با توجه به رفتار کنونی بازار ســهام حرفی برای گفتن 

ندارند.
* رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به 
اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و عرضه مواد خام در رینگ داخلی 
بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با 
هدف برطرف کردن مشکالت و تنگناها و برداشتن موانع به تصویب رسید 
تا با پیگیری دولت و مجلس و همکاری بخش خصوصی بتوان به خروج از 
بحران و شرایط رکودی حاکم بر کشور کمک کرد.به گزارش ماین نیوز، قدیر 
قیافه افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بسیار پیشرفته است که همه 
موارد را برای همه ذی نفعان صنعت و معدن مشخص کرده است، لذا عمل 
به ماده 37 قانون رفع موانع تولید به نفع فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
کشــور است.قیافه با بیان اینکه این قانون تنها به بخش معدن اختصاص 
نداشــته و در سایر بخش های صنعتی نیز کاربرد دارد، معتقد است: ماده 
37 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن راهگشا بوده و نقشه راه 
اقدامات دولت و بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در خروج از شــرایط 
رکودی است که با استفاده از آن می توانند مشکالت پیش رو را حل کنند 

و به نقطه نظر مشترک برای موضوع های مرتبط برسند.
* طبق اعالم اداره مرکزی آمار دولت عربســتان، تولید ناخالص 
داخلی این کشــور که با نرخ تورم تطبیق داده شده، در سه ماهه 
ســوم سال 2۰1۶ نسبت به یک سال قبل تنها ۰/9 درصد افزایش 
داشــته، که پایین ترین رقم در طی بیش از ۳ سال گذشته است.
خبرگزاری رویترز اعالم کرد، رقم تولید ناخالص داخلی این کشور 
در سه ماهه دوم سال گذشته 1/4 درصد بوده است.این میزان نرخ 
رشد، پایین ترین رقم رشد اقتصادی عربستان در طی بیش از ۳ 
سال گذشته است. نرخ رشد عربستان در سه ماهه نخست سال 

2۰1۳ به رقم ۰/۳ درصد رسیده بود.
* بلومبرگ در خبــری اعالم کرد، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که 
قیمت جهانی کاالهای مختلف در ســال جدید میالدی با افزایش نسبی 
روبه رو خواهد شد که علت اصلی آن امیدواری های مربوط به بهبود اوضاع 
اقتصادی آمریکا و چین خواهد بود. همچنین تحلیل گران اقتصادی اعالم 
کردند قیمت فلزات اصلی و اساسی مثل مس، آلومینیوم احتماال تحت تاثیر 
اجرای سیاست های ترامپ با افزایش چشمگیری روبه رو خواهد شد. قیمت 
فلزات در سال 2016 میالدی 20 درصد رشد داشته و شاخص بورس فلزات 

لندن برای نخستین بار در 4 سال گذشته با افزایش روبه رو شده است.

یک مقام مسئول در وزارت 
صنعت، 7 ماه پس از انتشار خبر 
تعطیلی کارخانه »ارج« از تعطیلی 
ملی  کارخانه  دیگر  »آزمایش«، 
تولید لوازم خانگی ایران خبر داد.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داشــت: کارخانه »آزمایش« 
در تهران تعطیل و ماشــین آالت آن 
بــه کارخانه »آزمایش« مرودشــت 
منتقل شــده اســت. ماشین آالت 
ایــن کارخانجــات به روز نیســت و 
باید جایگزین ماشــین آالت دارای 
تکنولوژی و به روز در دستور کار قرار 
گیرد تا واحدها تغییر کنند و شرایط 

رقابت پذیری فراهم شود.
عبــاس هاشــمی در گفتگو با 
ایســنا، در مورد ارزش قیمتی زمین 
و نیز ارزش برند ایــن کارخانجات، 
خاطرنشــان کرد: اگر کسی بخواهد 
در ارتباط با خریداری این کارخانه ها 
اقــدام کند امکانــات و ابــزار این 
کارخانه ها قیمت مجــزا و برند آنها 
نیــز دارای قیمــت دیگری اســت، 
چراکه ارزش و اعتبار امکانات و برند، 

متفاوت است.
گفتنی است  شرکت کارخانه های 

صنعتــی آزمایش در ســال 1337 
شمســی در محل کنونی سرویس 
مرکزی شــرکت واقــع در خیابان 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی تهران 
به ثبت رســید و آغــاز به کار نمود. 
نخستین محصول تولیدی این نشان 
ملی که نزدیک به 60 ســال سابقه 
تولیــد دارد، بخاری نفتی، آبگرمکن 
نفتی، تختخواب، میز و صندلی فلزی 
بــود و در این اواخر به تولید یخچال 
فریزر بدون استفاده از گازهای مخرب 

الیه ازن در ایران مشغول بود.
مدیر کل دفتــر صنایع فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت همچنین با اشاره به آخرین 
وضعیــت کارخانه »ارج« اعالم کرد: 
در حــال حاضر این کارخانه تعطیل 
نیســت، امــا باید اذعــان کنیم که 
فعالیت آن چنانی و چشم گیری هم 
ندارد؛ بنابراین به دنبال این هستیم 
به معنای واقعــی کارخانه »ارج« را 

فعال کنیم.
هاشمی با بیان این که کارخانه های 
ارج و آزمایش با مدیریت دولتی اداره 
می شدند، گفت: برنامه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت در حال حاضر این 
است که کارخانه های مربوطه را طبق 

همکاری مشترک با شرکت هایی که 
به تکنولوژی های روز دنیا دسترسی 
دارنــد، وصــل کنــد و در نهایت با 
همکاری دو طرف مابین شرکت های 
خصوصی داخلی متقاضی و خارجی 
دارای تکنولوژی فعالیت مشــترک 
صورت گیرد تا بتوانیم لوازم خانگی 

به روز را در کشور تولید کنیم.
وی با اشــاره به این که جلساتی 
با ســهامداران کارخانــه »ارج« در 
همین رابطه برگزار شده است، اظهار 
داشــت: بانک ها طبق سیاست های 
ابالغی متوجه شده اند که نمی توانند 
بنگاه داری کننــد و قصد بنگاه داری 
نیــز ندارند؛ بنابراین بــه دنبال این 
هستیم طبق مذاکرات انجام شده با 

بخش خصوصی آنها را به خریداری 
کارخانه های مربوطه مجاب کنیم.

هاشمی ادامه داد: گام دومی که 
باید برداشــته شود وصل کردن این 
برندهای  با  شــرکت های خصوصی 
معتبر خارجی اســت تا با تکنولوژی 
که از کشــورهای خارجی به ایران 
منتقل می شــود کار را پیش ببریم، 
چراکه طی 30 - 35 ســال گذشته 
تجهیزات و تکنولوژی در کارخانه های 
»ارج« و »آزمایش« به روز نشده است 
و بــه مرور زمان به ســمت میرایی 

حرکت کرده اند.
مدیر کل دفتــر صنایع فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به این که کارخانه های 

»ارج« و »آزمایش« دارای مشــتری 
هستند، گفت: بانک قیمت زمین را 
تعیین می کند اما وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعتقــاد دارد این زمین ها 
به هیچ  وجه قابل واگذاری نیســتند 
که قیمت گذاری شوند، چرا که این 

زمین ها کاربرد دیگری دارند.
هاشــمی بــا بیــان این که به 
خریداران بخــش خصوصی توصیه 
کردیــم کــه بیشــتر از منابع مالی 
خارجی بهره  گیرند، عنوان کرد: علت 
این که به دنبال همکاری با برندهای 
خارجی هســتیم این است که آنها 
آورده ای را به کشــور داشته باشند و 
به طور مثال اگر 50 درصد تولید را 
با برنــد خارجی دارند برند »ارج« را 

نیز احیاء کنند.
گفتنی است شرکت کارخانه های 
صنعتی آزمایش از حدود 60 ســال 
پیش آغــاز به کار کــرد و در همه 
سالیان گذشته به عنوان یک نشان 
ملــی تولیدی لــوازم خانگی مطرح 
بوده اســت. کارخانه ارج هم قدمتی 

70 ساله داشت. 
با ایــن حال مســئوالن وزارت 
صنعــت در شــرایطی از ارتقــای 
تکنولوژی به شرکت های داخلی پس 

از ورشکستگی آنها سخن می گویند 
که چند روز پیــش وزیر صنعت در 
حمایتی ســؤال برانگیز از یک برند 
کره ای، برای بخشش جریمه گمرکی 

آن نامه نگاری کرده است.
نعمت زاده با ارســال نامه ای به 
رئیس گمرک درخواست کرد درباره 
جریمــه 3 هزار میلیــاردی تخلف 

شرکت ال جی بازنگری شود.
در حالی کــه کارخانه های ملی 
کشــور که بار اصلی اشتغال مردم را 
به دوش می کشند یکی پس از دیگری 
تعطیل می شوند، باید از مسئوالنی که 
در اجرای اقتصاد مقاومتی کارشکنی 
و کوتاهی می کنند بازخواست شود که 
چرا پیش از تعطیلی این کارخانه ها 
فکری به حال آنها نکرده اند که اکنون 
پس از اعالم خبــر تعطیلی و بیکار 
شــدن کارکنان آنها به فکر ارتقای 

تکنولوژی و احیای آنها افتاده اند.
همچنین در حالی که کاالهای 
خارجی با دور زدن قوانین گمرکی 
افتاده اند،  بــازار داخلــی  به جان 
درخواســت وزیــر صنعــت برای 
وانفســای  بازنگری در جریمه در 
بحران اشــتغال جوانان کشور این 

شرکت ها چه معنایی دارد؟

یک استاد دانشگاه، گفت: 
هیچ اقتصاددانی رشد اقتصادی 

7/4 درصدی را باور نمی کند
 ، حکیمی پــور لقاســم  ا بو ا
فارغ التحصیل توســعه از دانشگاه 
کالیفرنیا در گفت وگو با »نســیم 
آنالین« گفــت: رئیس کل بانک 
مرکزی، نرخ رشد اقتصادی را 7/4 
اعالم کرده است، هرچند که قرار 
اســت جزئیات آن بعدا بیان شود 
اما آن چیــزی که در حال حاضر 

دریافت می شــود این است که به 
دست آمدن این نرخ نشأت گرفته 

از افزایش صادرات نفت است.
وی افــزود: البته یک تضادی 
بین نرخی که بانک مرکزی اعالم 
کرده و مرکز آمار ایران وجود دارد 
که مرکز آمار نرخ شــش ماهه را 
یک عدد و بانک مرکزی هم عدد 

دیگری اعالم می کند.
این اســتاد دانشــگاه تصریح 
کرد: آن چیزی کــه در اقتصاد و 

در رابطه با منابع رشــد اقتصادی 
مطرح می کنند مربوط به افزایش 
نهاده های تولید، افزایش بهره وری 
به کارگیــری  و  تولیــد  عوامــل 
ظرفیت های خالی اســت ما هیچ 
یک از این ها را نداشته ایم اضافه بر 
آن نیز 60 درصد از صنایع تولیدی 
در حالــت رکود و نیمه رکود قرار 

گرفته است.
حکیمی پور اظهار داشــت: از 
طرفی برای هر یک درصد رشــد 

اقتصــادی باید 100 هــزار نیرو 
به کار گرفته شــده باشــد و این 
اصال در این مدت مشاهده نشده، 
در حقیقــت دولــت در ماههای 
پایانی فعالیتش سه چهار حرکت 
انتخاباتی عجیــب را انجام داده 
است که از جمله تغییر نرخ ریال 
به تومان، منشور حقوق شهروندی 
و همچنین اعالم این نرخ رشــد 
اقتصادی از جمله این کارهاست 
کــه بنده احســاس می کنم این 

حرکت هــا در پایــان عمر دولت 
یازدهم دارد صورت می گیرد.

این اقتصــاددان اضافه کرد: با 
توجه به این که مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی هر دو دولتی هستند 
می توان گفت که این آمارها تنها 
بازی بــا اعداد و رقم هســتند و 
هیچ یک از کارشناسان اقتصادی 
این آمــار را باور ندارند. این اعداد 
غیرعلمی است، مردم نیز این رشد 

را اصال احساس نمی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: 
کاالهای اساســی و خدمات گران 
شده است، صنعت نساجی ما تقریبا 
رو به نابودی است، صنعت کفش ما 
در رکود مطلق به سر می برد و سایر 
بخش ها نیز به همین ترتیب. لذا 
می توان گفت این رشد اقتصادی 
غیرکیفی است و مربوط به صنعت 
نفت و رشــد تولید نفت اســت و 
نشأت گرفته از رشد تمامی منابع 

اقتصادی نیست.

یک استاد دانشگاه:
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معاون وزیر کشــاورزی در 
واکنش به توقــف طرح »بازار 
در برابر بــازار« برای صادرات 
ســیب، از مانع تراشی برخی 
واردکنندگان درقبل این طرح 

انتقاد کرد.
در  اســبی  م طه ی  ـ ـ ل ع حمد م
گفت وگو با تسنیم درباره »احتمال 
صوری بودن صادرات سیب درختی 
برای کاهــش تعرفه واردات موز در 
طرح بازار در برابر بازار« و توقف این 
طرح توسط گمرک اظهار کرد: برای 
مشخص شدن حقیقت این امر بهتر 
اســت که با رئیس جهاد کشاورزی 
استان آذربایجان غربی که سیب های 
آنها قبل از آغاز شدن »طرح بازار در 

برابر بازار سیب و موز« در سردخانه ها 
تلمبار شده بود صحبت داشت.

وی افــزود: تنهــا در اســتان 
آذربایجــان غربی در ابتــدای بهار 
ســال جاری180 هزار تن سیب در 
سردخانه های بخش خصوصی این 
اســتان وجود داشــت که اگر این 
طرح اجرا نشده بود اکنون تمام آنها 

در انبار باقی مانده و پوسیده بود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد 
کشــاورزی بابیان اینکه بازار در آن 
شرایط، کشــش مصرف این حجم 
ســیب تولیدی را نداشت ادامه داد: 
سؤال اینجاست که اگر این سیب ها 
صادر نشده پس کجا رفته است، آیا 
آنها را چال کرده اند یا بیرون ریخته 

شده است؟
وی با اشاره به اینکه باید در نظر 
داشت که این ســیب ها مربوط به 
بخش خصوصی بوده است تصریح 
کــرد: آیا بخــش خصوصی حاضر 
می شود سیب های خود را دور بریزد 

و صدایش را هم در نیاورد؟
طهماســبی گفت: در جلســه 
تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی 
برخی افراد نیز این اظهارات )صوری 
بودن صادرات ســیب برای کاهش 
تعرفه واردات موز( را مطرح کردند 
که در حضور آنها با رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی استان آذربایجان 
غربی تماس تلفنی برقرار شد و میزان 
سیب موجود در سردخانه های آنها 

را در اوایــل بهار پرس وجو کردیم و 
مشــخص شــد که تمام موجودی 

سردخانه های آنها خالی شده است.
این مقام مســئول افــزود: این 
اظهارات را برخی افراد ســودجو و 
دالل برای اینکه بازار کشــور را در 

دست بگیرند مطرح می کنند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد 
کشــاورزی ادامه داد: کشاورزان و 
باغداران کشــور تمام زندگی و در 
آمدشان از محصوالت تولیدی است 
و درصورتی  که نتوانیم »طرح بازار 
در برابر بازار« را ادامه دهیم و در راه 
آن »سنگ اندازی« کنیم محصوالت 
تولیدکنندگان روی دستشان باقی 

می ماند.

وی با بیان اینکه شرایط واردات 
به کشور راحت تر و مهیاتر از صادرات 
اســت تصریح کرد: وقتــی بازار در 
اختیار دیگران )واردکنندگان موز( 
قــرار می گیرد منطقی اســت که 
در مقابــل آن باید محصولی را نیز 

صادر کرد.
طهماســبی گفت: برخی طرح 
بــازار در برابــر بــازار محصوالت 
کشــاورزی را به عنوان مانعی برای 
فعالیت خود می بینند و به دنبال آن 
هستند تا به هر نحوی که می شود 

آن را زمین بزنند.
وی گفــت: مــا معتقدیــم که 
کاری بدون اشکال وجود ندارد، در 
صورتی که اشکالی در طرح »بازار در 

برابر بــازار« وجود دارد، باید زیرک 
بود و اشکاالت طرح را برطرف کنیم 
نه اینکه بیایم جلوی آن را بگیرم تا 
تولیدکننده و هم وطن باغدارمان به 

خفت و خاری بیفتد.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد 
واردکننــدگان موز در کشــور زیاد 
اســت افزود: برخی نمی گذارند که 
طرح های وزارت جهاد کشــاورزی 
به درســتی به مرحله اجرا درآید و 

برای آن مشکالت ایجاد می کنند.
طهماســبی گفت: بازار شکر را 
نیز همین دالل هــا به هم ریختند 
و کســانی هستند که پا بر روی دم 
آنها گذاشته شــود مشکل آفرینی 

می کنند.

جدیدترین  در  جهانی  بانک 
 881 افزایش  از  گزارش خــود 
میلیــون دالری بدهی خارجی 
ایران در ســال 2۰1۵ خبر داد و 
اعالم کرد کل دیون خارجی ایران 
در پایان این سال به ۶ میلیارد و 

۳22 میلیون دالر رسید.
به گزارش فــارس، بانک جهانی 
در جدیدترین گزارش خود موســوم 
به »آمار دیــون بین المللی 2017« 
کل بدهــی خارجی ایــران در پایان 
ســال 2015 را 6/322 میلیارد دالر 

اعالم کرد.
بر اساس این گزارش که آمارهای 
مربوط به سال های 2000 تا 2015 

را منتشر کرده است، بدهی خارجی 
ایران در سال 2014 نسبت به سال 
پیش از آن 881 میلیون دالر افزایش 

یافته است.
 میزان بدهــی خارجی ایران در 
سال 2014، بالغ بر 5/441 میلیارد 
دالر عنوان شــده است. این درحالی 
است که رقم بدهی ایران تا پایان این 
سال در گزارش امسال تصحیح شده 
است. بانک جهانی سال گذشته میان 
بدهی خارجی ایران در سال 2014 را 
5/4۹5 میلیارد دالر برآورد کرده بود.

 بر اســاس این گــزارش، از کل 
دیون خارجی ایران در پایان ســال 
2015 بالغ بــر 2/326 میلیارد دالر 

بــه بدهی های بلندمــدت و 2/01۹ 
میلیارد دالر به بدهی های کوتاه مدت 
و بیــش از 1 میلیارد و ۹76 میلیون 
دالر به بدهی به صندوق بین المللی 
پول بابت دریافت اعتبارات از این نهاد 

اختصاص دارد.
بدهی ایران به این نهاد بین المللی 
در پایان سال 2014 بالغ بر 1/۹67 
میلیارد دالر بوده است. به این ترتیب 
۹ میلیون دالر از میزان بدهی ایران 
افزوده  به صندوق بین المللــی پول 

شده است.
برآوردهای بانک جهانی نشــان 
می دهــد که ایران در ســال 2015 
میالدی، 3۹ میلیون دالر بابت دیون 

خارجی خود سود پرداخت کرده است. 
این رقم برای دیون خارجی ایران در 
سال 2014 نیز 33 میلیون دالر عنوان 

شده است.
۳ میلیارد دالر سود دیون خارجی

همچنین بانک جهانی اعالم کرد 
ایران در ســال های 2007 تا 2015 
بابت دیــون خارجی خود نزدیک به 
3 میلیارد دالر سود پرداخت کرده و 
روند کاهشی دیون خارجی این کشور 

در سال 2015 متوقف شده است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، 
بدهی خارجی ایران در سال 2005 
بالغ بر 21/5 میلیــارد دالر بود و تا 
ســال 2011 میزان بدهی خارجی 

ایران همچنان دورقمی اســت. ایران 
در ســال 2011 بالغ بــر 17/344 
میلیارد دالر بدهی خارجی داشــته 
است. از ســال 2007 روند کاهشی 
دیون خارجی ایران آغاز شده بود که 
در سال 2012 تک رقمی می شود و 
تا پایان ســال 2014 رقم بدهی های 
ایران تک رقمی اســت اما در ســال 
2014 بار دیگر روند صعودی به خود 

گرفته است.
این ارقام برای ســال های 2012 
تا 2015 به ترتیب بیش از 4/7، 7 و 
5/4 و 6/3 میلیارد دالر تخمین زده 
شده است. البته در گزارش امسال رقم 
بدهی سال 2014 تصحیح شده و از 

5/4۹5 میلیارد دالر به 5/441 میلیارد 
دالر کاهش یافته است.

بر اساس محاسبات بانک جهانی، 
ایران در ســال های 2007 تا 2015 
بالغ بر 2 میلیارد و 847 میلیون دالر 
بابت بدهی خارجی خود سود پرداخت 

کرده است.
بیشــترین پرداخت سود ساالنه 
کــه ایــران در 10 ســال منتهی به 
2015 پرداخت کرده اســت مربوط 
به ســال 2006 می شود که رقم آن 
1/15 میلیارد دالر اعالم شده است. 
رقم ســود پرداختی توسط ایران در 
ســال 2015 نیز 78/3 میلیون دالر 

محاسبه شده است.

بانک جهانی گزارش داد

افزایش۸۸۱میلیوندالریبدهیخارجیایران

نایب رئیس اتحادیه صنف 
طال و جواهر با اشاره به اینکه 
ســهم طالهای ساخته شده 
قاچاق در بازار به کمتر از 2۰ 
درصد کاهــش یافته، گفت: 
برخی تولیــدات ایرانی قابل 
تولیــدات خارجی  با  رقابت 

است.
آیــت محمدولی در گفتگو با 
مهر در خصــوص موضوع قاچاق 
طــال و جواهر در کشــور، گفت: 
صنــف طال و جواهــر هم جدا از 
صنــوف دیگر نیســت و موضوع 
کاالهــای قاچــاق در این صنف 

هم وجود دارد اما مانند خیلی از 
صنوف دیگر هجوم سنگینی در 
این بخش نداریم و با اقداماتی که 
طی سالهای گذشته انجام شده، 
میزان عرضه طالی ساخته شده 
قاچاق در بازار به شــدت کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه طال در کشور 
ما کاالیی سرمایه ای است، اظهار 
داشت: ممکن است 20 درصد از 
طالهای عرضه شــده در بازار از 
مبادی غیررسمی باشد. در عین 
حال تمام طالی خارجی موجود 
در بــازار قاچاق نیســت زیرا  هر 

مسافر می تواند 150 گرم طال از 
کشورهای دیگر خریداری کرده و 
به کشور بیاورد که اینها هم وارد 

بازار طالی ایران می شود.
محمدولــی گفــت: گاهــی 
طالهای قاچاق و مصنوعات ساخته 

شده را کشــف و ضبط می کنند 
که قبال به صورت مزایده در بازار 
عرضه می شــد اما ما تقاضا کرده 
بودیم که اینها را به مزایده نگذارید 

و ذوب کنید تا استفاده نشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع 
مبارزه با قاچاق طال را قبول داریم 
و باید با افراد خاطی، مبارزه شود، 
گفت: اینکه عده ای تولید داخل را 
رها کرده و تولید بیگانه را تقویت 
می کنند از نظر ما درست نیست 
و اعضای صنف هم موافق برخورد 

با خاطیان هستند.
اتحادیه صنف  رئیــس  نایب 

طال و جواهــر با اعالم اینکه طال 
چیــزی نیســت کــه در انبارها 
پنهان شود، افزود: در حال حاضر 
تولیدکننده های خوبی در کشور 
داریم که حتی تولیدات آنها بهتر 

از تولیدات خارجی است.
محمدولی بــا اعالم اینکه ما 
هنرمندان خوبی در کشور داریم، 
اظهار داشــت: اما باید بستر کار 
آنها فراهم شود، تسهیالت  برای 
هم فقط مالی نیست بلکه ایجاد 
شرایط مناسب برای تولید از سوی 
سازمان ها و مسئوالن ذیربط بسیار 

مهم است.

نائب رئیس اتحادیه طال خبر داد

برخیتولیداتداخلیطالبهترازمشابهخارجیاست

ســازمان  آبخیز  معــاون 
براساس  گفت  کشور  جنگل ها 
جدیدترین بررسی های به عمل 
در  کشور  روستای  آمده8۶۵۰ 
معرض سیل قرار دارند که برای 
رفع این تهدید باید به عملیات 
آبخیــزداری و آبخــوان داری

 به صورت جدی تر نگاه شود.
به گزارش تسنیم پرویز گرشاسبی 
در همایش خیرین آبخیز اظهار کرد: 
حفاظت از آب و خاک بویژه در بخش 
خاک مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
قرار دارد. به طوری که باید به موضوع 
خاک حتی بیشتر از آب پرداخته شود 

زیرا خاک بهترین منبع برای نگهداری 
آب است.

معاون آبخیز ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای 
تحقق کامل آبخیزداری در کشور باید 
بتوانیم ساالنه 3 میلیون هکتار عملیات 
آبخیزداری انجام دهیم که در برنامه 

ششم به 2 میلیون آن توجه شده است 
امــا امیدواریم با اســتفاده از ظرفیت 
بخــش خصوصی این خالء را پر کنیم 

و عملیات مورد نظر را محقق کنیم.
گرشاسبی گفت: 8650 روستای 
کشور براساس جدیدترین بررسی های 
بــه عمل آمده در معرض ســیل قرار 

دارند که برای رفع این تهدید باید به 
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به 

صورت جدی تر نگاه شود. 
وی یادآور شد: خسارات سیل به 
کشور ســاالنه حدود 1200 میلیارد 

تومان گزارش شده است.
معاون آبخیز ســازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشــور در پایان 
صحبت هــای خود تامیــن و ترویج 
اطالع رســانی در بخش آبخیزداری از 
مصوبات شورای عالی آب است و باید 
به آن توجه بیشتری شود که این امر 
نشــان دهنده آن است که در بخش 

اطالع رسانی خوب عمل نشده است.

معاون سازمان جنگل ها:

8۶۵۰روستادرمعرضسیلقراردارند

اقتصادی  کمیسیون  عضو 
گفت: دســتورالعمل  مجلس 
ارزی معاون اول رئیس جمهور 
در بازار ارز رانت و فساد ایجاد 

می کند.
به گزارش فارس، ســید ناصر 
موســوی الرگانــی با اشــاره به 
دســتورالعمل ارزی معــاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر استفاده از 

برخیواردکنندگاندربرابر»صادراتسیب«مانعتراشیمیکنند
معاون وزیر جهاد کشاورزی:


