
اقتصادی

قیمت بازارنوع سکه
1/185/000سکه تمام طرح جدید
1/140/000سکه تمام طرح قدیم

605/000نیم سکه
319/000ربع سکه

210/000گرمی
115/242هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3970دالر
4285یورو
4880پوند

1145لیر ترکیه
1110درهم امارات

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

سود برجام در جیب فرانسه

پژو : با فروش خودروهایمان به ایران 
ساله را شکستیم  رکورد 6 

کوتاه اقتصادی

یک فعال کارگری:

نباید با واردات تکنولوژی
کارخانه های داخلی ورشکسته شوند

یک مسئول بورس کاال اعالم کرد

حباب 90 هزار تومانی سکه در بازار نقدی

مدیرعامل اتحادیه 
سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف:

رشد اقتصادی با اشتغال همراه نیست

دبیرکل کانون عالی انجمن  های صنفی کارگران هشــدار 
داد نباید با ورود تکنولوژی هــای جدید کارخانه های داخلی 

ورشکسته شوند.
هادی ابوی  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود تاکید مسئوالن 
برای سرمایه  گذاری خارجی در بخش های اقتصادی کارفرمایان همچنان 
از مشکالت خود و اوضاع اقتصادی می نالند در حالی که اگر به بخش های 
غیردولتی، تعاونی و خصوصی در داخل میدان داده شــود کارآفرینی 
رشد می کند و اشتغال مورد نظر در بخش  های مختلف ایجاد می شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل وجود برخی رانت ها و البی ها سرمایه  گذار 
خارجی با بخش خصوصی واقعی وارد مذاکره نمی شــود و بعضا شاهد 
هســتیم که تالش هایی صورت می گیرد تا شرایط برای سرمایه گذار 
خارجی فراهم شود بدون آن که از حضور نیروهای متخصص داخلی و 
ایده های آنها استفاده شود به همین دلیل سرمایه گذار خارجی رغبتی 
به آوردن ســرمایه ندارد چون با هدف مشارکت و توسعه وارد می شود 

و به دنبال انحصار طلبی یا انحصارگری نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران تاکید کرد: این 
در حالی اســت که کارآفرینان داخلی با بوروکراسی های اداری فراوان 
دست به گریبانند و از هرگونه حمایت مالی و معنوی و تامین شرایط 

کار محرومند.
وی همچنین از نحــوه واگذاری های اصل 44 انتقاد و اظهار کرد: 
علی رغم تاکید قانون سیاست های اصل 44 بر واگذاری امور دولتی به 
مردم و بخش های غیردولتی متاسفانه روند واگذاری ها تاکنون مطلوب 
نبوده و مردم متنفع نشده اند که الزم است در جهت اجرای قانون تدبیر 

و تمهید شایسته صورت گیرد.
ابوی در پایان با تاکید بر حفظ مشاغل موجود گفت: باید فرصت های 
شغلی جدید هم در کنار حفظ اشتغال موجود ایجاد شود و به عنوان 
مثال اگر قرار اســت تکنولوژی بافت پتو وارد کنیم کارخانه های بافت 
پتو در کشور ورشکسته شوند یا اگر شرکت های خارجی تامین کننده 
قطعات جدید می شوند شرکت های قطعه ساز داخلی به سمت تعطیلی 

و ورشکستگی بروند.

رئیس اداره ابزارهای مالی بورس کاال از وجود حباب قیمتی 
90 هزار تومانی در سکه بهار آزادی در بازار نقدی خبر داد.

علیرضا ناصرپور، در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا ابزار 
آتی ســکه در بورس کاال در برخی سررســیدها باعث افزایش کاذب 
قیمت ها در بازار سکه نقدی و حتی دالر شده، گفت این انتقاد از نظر 
کارشناسی تحلیل دقیقی نیست زیرا بازار سکه آتی بورس تحت تاثیر 

بازار نقدی سکه است.
وی با بیان اینکه تفاوت بین بازار نقدی و آتی ســکه همواره کمتر 
از نرخ ســود بانکی ساالنه است، افزود: قیمت نقدی سکه طال در بازار 
آزاد در حالی طی دوره های زمانی مختلف نوسان می کند که هم اکنون 

حباب حدود 90 هزار تومانی در این  بازار دیده می شود.
ناصرپور از آمادگی بورس کاال برای راه اندازی بازار آتی ارز خبر داد و 
گفت: از مدت ها قبل بورس کاال با آماده سازی بسترهای موجود آمادگی 
خود را برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی اعالم کرده و این در حالی است 
که با توجه به راه اندازی مکانیزم معامالت اختیار معامله زمینه مناسب 

برای عملیاتی شدن این بازار افزایش یافته است.
بــه گفته وی آمادگی فنی و عملیاتی بــرای راه اندازی بازار آتی یا 
اختیار معامله ارز در حالی از هم اکنون در بورس کاال فراهم اســت که 
به محض نخســتین تفاهم میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای 
راه اندازی این بازار به سرعت معامالت ارزی در این بازار کلید می خورد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران مطرح کرد

غفلت شبه عمد دولت از بخش تعاون 
در الیحه برنامه ششم

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:  با وجود مشکالت فراوان، دولت 
غفلتی شبه عمد از بخش تعاون در الیحه برنامه ششم داشته است.
ماشاءاهلل عظیمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت 
تعاونی های تولیدی و مشکالتی که با آن دست به گریبان هستند، اظهار 
داشــت: به دلیل اوضاع نامناســب اقتصادی، تعاونی ها به سختی روی پا 

ایستاده اند.
وی افــزود: دولت به قیمت کنترل نرخ تورم، موجب تعمیق رکود در 
الیه های مختلف اقتصادی شده است و در صورت تداوم این امر، شرکت های 

تعاونی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: در چهار سال گذشته بخش مسکن نیز 
در رکود عمیقی به ســر برده است، در حالی که این بخش مهم به دلیل 
ارتباطات مســتقیم با سایر مشاغل، تاثیر مستقیمی در رشد تولید دارد؛ 
طبق آمارها این بخش 20 درصد از GDP را به خود اختصاص داده است.

عظیمی با بیان اینکه مذاکرات موســوم به برجام نیز آثار مقطعی بر 
اقتصاد کشور گذاشته است، افزود: به دلیل بدعهدی طرف مذاکره تاکنون 
آثار محسوســی به دنبال اجرای برجــام و مذاکرات بین المللی دولت در 

اقتصاد ندیده ایم.
وی ادامه داد: دولت باید به بخش غیردولتی و تعاونی توجه بیشتری 
داشــته باشــد، در حالی که در الیحه برنامه ششم توسعه کشور اثری از 

بخش تعاون نبود.
عظیمــی تصریح کرد: در واقع یک نوع غفلت شــبه عمد در جریان 
حمایت از تعاونی ها دیده می شود و در این باره مکاتبات بسیاری با سران 
و مســئوالن دولتی شده است، اما با این حال در الیحه، بخش تعاون به 

طور پررنگ دیده نشده بود.
این مقام مســئول هدف از توسعه و گســترش تعاونی ها را افزایش 
مشارکت مردمی در اقتصاد اعالم کرد و گفت: تعاونی ها بهترین سازوکار 
برای فعالیت های اقتصادی مردم بوده و منجر به کاهش تصدی گری های 

دولت خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی تولیدکنندگان فرش 
دســتباف تاکید کرد: 75 درصد ظرفیت تولید و اشــتغالزایی 

تعاونی های فرش دستباف از سال 90 به بعد خالی شده است.
عبــداهلل بهرامی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه رشــد اقتصادی 
ســال های گذشته همراه با ایجاد اشــتغال نبوده است، تصریح کرد: این 
مسئله به دلیل سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد و بخش هایی است 
که دارای توان اشتغالزایی پایین رخ داده است، چرا که ارتباطات عمودی 

و افقی این بخش ها با سایر فعالیت ها بسیار کمرنگ است.
بهرامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند تقویت بخش هایی است که 
پیوندهای بسیاری با سایر بخش های مولد دارند، گفت: تجربه سال های 
گذشــته در زمینه طرح های اشتغالزایی نشان می دهد که تسهیالت باید 

به گروه هایی ارائه شود که در آنها مزیت نسبی در  ایجاد اشتغال دارند.
وی گفت: صنعت فرش ایران که از قدیمی ترین فعالیت های اقتصادی 
کشــور است همراه با برند جهانی دارای ارتباطات و پیوندهای مختلف با 

سایر بخش های اقتصادی است.
مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف 
خاطرنشان کرد: صنعت فرش ایران پیوندهای مختلفی با سایر بخش  های 

مولد اقتصاد دارد و دهک های پایین درآمدی را درگیر خود کرده است.
وی پیشنهاد داد تا در قالب های حقوقی تعاونی و همچنین اتحادیه های 
سراسری فراگیر، در فرآیند تصویب تخصیص اعتبار به موضوع اشتغالزایی 
و اســتفاده از ظرفیت های صنعت فرش و تشکل های تعاونی موجود در 

این بخش توجه شود.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به توان صادراتی صنعت فرش رشد 
این بخش موجب تقویت برونگرایی و در نهایت افزایش درآمدهای ارزی 

کشور می شود.
وی دربــاره وضعیــت کنونی صنعت فرش و میــزان تولیدات آن در 
سال های گذشته گفت: ســال 90 و پس از آن سیر نزولی تولیدات آغاز 
شــد و اکنون در نقطه اوج مشــکالت در این بخش مولد اقتصادی قرار 
داریم، در حالی که این صنعت با بیش از 90 درصد ظرفیت در دهه 80 

مشغول به کار بود.
ایــن فعال تعاونی با ارائه راهکارهایی از وضعیت تولید و اشــتغال در 
تعاونی های فرش دســتباف کشور گفت: بیش از 75 درصد ظرفیت های 
این بخش همچنان خالی است و در صورت حمایت جدی می توان ساالنه 

بیش از 100 هزار شغل در این صنعت ایجاد کرد.

*عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی 
کوثر)کالک(، شهید عرب سرخی، جماران، توحید از تاریخ 23 دی 
ماه آغاز می شــود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات 
کوثر )کالک( با پیش شماره های 3230، 3231 در محدوده کالک 
پایین، یاس، رضاقلی، پل فردیس، پل کالک به مدت 48 ســاعت و 
در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 
3377، 3337 الی 3339 در محدوده اتوبان فدائیان اســالم، شهید 
غیبــی، زهره وند و در مرکز مخابرات جماران با پیش شــماره های 
2228، 2229، 2280 الــی 2283، 2610 الــی 2614 در محدوده 
خیابان های تنگستان 4، فاز 1 و 2، ترانه، روحانی، الله، نگین، شهید 
صفری، سعیدی، داروگر، بهشت، ارباب، تاجیک، شهید متقیان، نیلوفر، 
تاج، شکوفه، نور، عسکریان، کریم آبادی و در مرکز مخابرات توحید با 
پیش شماره های 6642، 6643، 6659، 6690 الی 6694 در محدوده 
خیابان های ملکوتی، ستارخان، کوکب و شهرآرا به مدت 72 ساعت 

با اختالل همراه است. 
* یک مســئول بانک ملت خبر قطع ارســال پیامک برای 
تراکنش های کمتر از 30هزار تومان را تایید کرد.نیک اخالق 
رئیس اداره بانکداری شخصی این بانک درگفت وگو باخبرنگار 
ماگفت:با عنایت به افزایش حجم تراکنش های شبکه بانکی در 
ماههای پایانی سالجاری و به منظور آماده سازی زیرساخت های 
فنــی در بانک،تا اطالع ثانوی بــرای تراکنش های کمتر از 
300000ریال پیامک اطالع رسانی ارسال نمی گردد.وی افزود:به 
محض فراهم سازی امکانات مورد نیاز،مجددا این خدمت به 
مشتریان بانک ارائه خواهد شد.این مسئول بانک ملت زمان 

مشخصی برای این مسئله اعالم نکرد.
* معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور باغبانــی گفت: برخی از 
واردکنندگان میوه در گمرک کم اظهاری می کنند که این بار گمرک 
با هوشــیاری توانست جلوی آنها را بگیرد و 150 تن موز قاچاق در 
مرز بازرگان متوقف شد. به گزارش فارس، محمدعلی طهماسبی در 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت قاچاق میوه به کشور گفت: با 
همکاری ستاد قاچاق مبارزه با کاال و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی 
در مورد پیشــگیری قاچاق میوه به کشور کارهای خوبی انجام شده 
تا حدی که حجم قاچاق میوه به شــدت کاهش یافته است و دیگر 
میوه به راحتی به کشور قاچاق نمی شود. طهماسبی فرایند مبارزه با 
قاچاق میوه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه این محصوالت 
دوباره به کشــور وارد شده اما روند رو به رشدی ندارد و رسانه ها در 
این زمینه حضور گســترده ای داشتند که سبب ناامن شدن محیط 
برای قاچاقچیان شــد. وی در پاسخ به اینکه برخی میوه های قاچاق 
از سردخانه های اطراف تهران وارد بازار مصرف می شود، تصریح کرد: 
شما چطور به عنوان یک شهروند یا خبرنگار از این موضوع خبر دارید 
و مسئوالن خبر ندارند؟ اخیراً محموله 150 تنی موز قاچاق در مرز 
بازرگان متوقف شده که حرکت مثبتی به حساب می آید.طهماسبی 
با این پاسخ به طور تلویحی از توضیح بیشتر در مورد انتقال میوه های 

قاچاق از سردخانه های اطراف تهران به مراکز عرضه طفره رفت.
* نخستین محموله سازمان اموال تملیکی دیروز در بورس 
کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین المللی بورس کاالی ایران، دیروز بیش ازیک هزار 
و 600 تن ورق فوالدی متعلق به سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی با قیمت پایه یک هزار و 500 تومان در هر کیلو 
عرضه شــد که در رقابت خریداران با نرخ یک هزار و 575 
تومان به فروش رســید. همچنین ورق های معامله شده از 
کره جنوبی وارد شده و با تقاضای 4 هزار 800 تنی در بورس 
کاال روبه رو شد. وزن کلی ورق های پذیرش شده سازمان اموال 
تملیکی در بورس کاالی ایران 34هزارو 412 تن از کشورهای 
کره جنوبی، ایتالیا و بلژیک بوده است که به صورت عرضه های 
متفاوت روی تابلوی بورس کاالی ایران خواهند رفت. گفتنی 
است، کلیه معامالت ســازمان اموال تملیکی در چارچوب 
همچنین مقررات بورس کاالی ایران صورت می گیرد و خرید ها 
از سوی معامله گران بدون هیچ نقصی انجام می شود. همچنین 
پس از فروش کامل این محصول ســازمان اموال تملیکی در 
بورس کاال، مقدمات عرضه سایر محصوالتی که شرایط فروش 

در بورس کاالی ایران را داشته باشند، فراهم می کند.
* مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران 
اعالم کرد در تابستان امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده، نسبت به فصل قبل  
0/2 درصد کاهش و نســبت به فصل مشــابه سال قبل 3/3 درصد 
افزایش داشته اســت.همچنین تعداد معامالت فروش زمین یا زمین 
ســاختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21/1 درصد افزایش داشته 
است. همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای مسکونی انجام شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 
24/9 درصد و نســبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد، افزایش 

داشته است

نقدینگی با افزایش 250 هزار میلیارد تومانی در یک سال 
رکورد زد

صفحه 4
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ 
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بــا وجودی کــه توافق 
برجام هیچ دستاوردی برای 
کشورمان نداشت اما غربی ها 
خصوصا فرانسوی ها از ناحیه 
به  توافق ســود کالنی  این 

جیب زدند.
در همیــن رابطــه، گــروه 
ســیتروئن  پژو  خودروســازی 
فرانسه اعالم کرد، افزایش فروش 
خودروهــای پژو در ایــران در 
2016 موجب شد تا این شرکت 
بهترین عملکرد ســاالنه خود از 

ســال 2010 تاکنون را به ثبت 
برساند.

به گزارش تســنیم به نقل از 
رویترز، گروه خودروســازی پژو 
ســیتروئن فرانســه اعالم کرد، 
برند  فروش خودروهای  افزایش 
پژو در ایران و ادامه ترمیم بازار 
خودروی اروپا موجب شــده تا 
میزان تحویل جهانی خودروهای 
این شــرکت در ســال گذشته 
میــالدی 5/8 درصــد افزایش 

پیدا کند.
این شرکت با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد، حجم فروش جهانی 

خودروهای پژو سیتروئن نسبت 
به 2/972 میلیون دســتگاه در 

ســال 2015، افزایش یافته و به 
رسیده  میلیون دستگاه   3/146

است.
پژو  فروش خودروهای  رشد 
سیتروئن در سال 2016 موجب 
شــده تا این شــرکت بهترین 
عملکرد ســاالنه خود از ســال 
2010 تاکنون را به ثبت برساند 
و برای اولین بار از سال 2011، 
از مرز فروش 3 میلیون دستگاه 

عبور کرده است.
میزان فروش خودروهای پژو 

ســیتروئن در اروپا 3/56 درصد 
و در خاورمیانه و شــمال آفریقا 
112/8 درصد رشــد داشته که 
ناشــی از لغو تحریم های ایران 
و افزایش فروش در این کشــور 

بوده است.
خودروهای  فــروش  میزان 
شــرکت پژو در چین و جنوب 
شرق آســیا 5/98 1 درصد و در 
منطقه اوراسیا که روسیه را نیز 
در بر می گیــرد، 12/58 درصد 

کاهش یافته است.

یک کارشــناس گل و گیاه 
یورو  میلیون   100 ساالنه  گفت: 
زینتی  گیاهان  واردات  بــرای 

هزینه می شود.
ایــرج رســتگار در نخســتین 
توانمندی های کشت  ملی  همایش 
بافت تأکید کرد: برای رســیدن به 
توســعه کشــاورزی، راهکاری جز 
استفاده از کشت بافت وجود ندارد 
و در چند ســال اخیر، کشت بافت 
توسعه خوبی داشته است، تا حدی 
که سبب شده ارز کمتری از کشور 

خارج شود. 

وی ادامــه داد: تا چند ســال 
گذشــته پایه میوه های هسته دار و 
دانه ای به کشــور وارد می شد و در 
این زمینه به شــدت وابسته بودیم، 
ولی به همت مهندسان کشاورزی، 
نه تنها مقوله واردات قطع شد، بلکه 
اکنون به کشــورهای آسیای میانه، 
عراق، افغانستان و برخی کشورهای 
داریم  صادرات  خلیج فارس  حاشیه 
و به گونه ای کشــت بافت در سبد 

صادراتی قرار گرفته است. 
رئیس انجمن کشت بافت تصریح 
کرد: ساالنه 50 میلیون اصل نهال وارد 

کشور می شــد که اگر ارزش هرکدام 
را 2 یــورو برآورد کنیم چیزی حدود 
100 میلیون یورو می شود که این فقط 
در مورد گیاهان زینتی و با احتساب 
گیاهان میوه و سایر موارد رقم بیشتری 
می شــود مضاف بر اینکــه از مبادی 
غیررسمی هم واردات انجام می شود. 
رئیس انجمن کشت  اعالم  بنابر 
بافت ایران اکنون 60 تا 70 شرکت 
داخلی در این زمینه فعالیت می کنند 
و 40 میلیــون پایــه در ســال به 
روش کشــت بافت تولید می شود 
که برای تکثیر انبوه مورد اســتفاده 

قرار می گیرد. 
وی یکی از مزایای کشت بافت 
را تولید میلیون ها گیاه از یک گیاه 
پایه عنوان کرد و افزود: بسیاری از 
پایه های گیاهانی کــه از اروپا وارد 
ایران شــده آلوده بوده تا حدی که 
مجبور به آتش زدن آنها شــده ایم، 
در حالی که بنیان کار ما در داخل، 

ابتدا سالم سازی گیاه است. 
رستگار خاطرنشان کرد: اکنون 
پایــه گل های ســنتی همچون رز، 
ارکیده، آنتاریوم و ژرور در داخل در 

حد گسترده ای تولید می شود.

وی در پاســخ به اینکه کشت 
بافــت چه تأثیــر در مصرف آب به 
ویژه در کشور ما که در کم آبی قرار 
دارد، گفت: به عنوان نمونه پسته به 
عنوان محصول استراتژیک یکی از 
بحران های ما در منطقه رفسنجان 
و کرمان اســت در حدی که باغات 
پســته در حال خشک شدن بوده و 
به منطقه ساوه در حال انتقال است. 
به گزارش فارس، رئیس انجمن 
بافت اظهار داشت: اکنون  کشــت 
نوعی پایه پســته مقاوم به کم آبی و 
شوری تولید کرده ایم چرا که عمق 

چاه هــای ما از 40 متر به 180 متر 
رســیده و موقعیت آب هم در این 
منطقه چندان مطلوب نیســت. در 
همین راســتا قرارداد مشــترکی با 
پژوهشکده پســته منعقد کرده ایم 
تا باغــداران بتواننــد از این پایه ها 

استفاده کنند. 
وی تأکید کرد که مشــکل ما 
در کشــور فقر اطالعاتی است، چرا 
که با وجود تولید بســیاری از پایه 
محصوالت به روش کشــت بافت، 
برخــی نیاز خود را از طریق واردات 

تأمین می کنند.

کارشناس گل و گیاه خبر داد

خروج ساالنه ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات گیاهان زینتی

صنف  اتحادیه  رئیــس 
تولیدکنندگان  و  آسانسور 
وســایل  تعمیرکنندگان  و 
 : گفــت نیکــی  و لکتر ا
غیراستاندارد  آسانسورهای 
و  اداره هــا  بــه  مربــوط 
سازمان های دولتی است که 
باید با اقدام کارشناســی و 
تشخیص معایب تعمیر شوند.
علی اکبر ایلخانی در گفت وگو 
با ایســنا، گفــت: آمارهایی که 
آسانســورهای  خصــوص  در 
غیراســتاندارد از سوی سازمان 

اســتاندارد عنوان شده مبنی بر 
اینکه 99 درصد آسانسورها غیر 
اســتاندارد هستند، به اداره ها و 
ارگان های دولتی مربوط می شود 
که شامل آسانسورهای قدیمی 

است.
آسانســورهای  افــزود:  وی 
جدیدتر که بعد از ســال 1380 
نصب شــده اند آسانســورهایی 
هستند که سازمان استاندارد روی 
آنها نظارت داشته و بدون نظارت 
نمی توانستند پایان کار دریافت 
کننــد. در آمار آسانســورهای 

غیراستاندارد، آسانسورهای جدید 
لحاظ نشده است.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور 
ادامه داد: بخشی از آسانسورهای 
قدیمــی غیراســتاندارد از رده 
خارج شــده است و بخش دیگر 
بایــد تعمیــر شــوند و به طور 
کلــی اینگونه نیســت که همه 
آسانسورها غیراستاندارد باشند.

وضعیت  دربــاره  ایلخانــی 
آسانسورهای منازل گفت: حدود 
منازل  آسانسورهای  درصد   90
اســتاندارد هســتند، مگر آنکه 

بازرسی مجدد نشده باشند، چرا 
کــه به صــورت دوره ای نیاز به 

نظارت و سرویس دارند.
وی درباره ضوابط مربوط به 
نظارت و ســرویس آسانسورها 
توضیح داد: کلیه آسانسورهایی 
کــه نصب می شــوند توســط 
شرکتی که نصب می شوند باید 
تا یکسال گارانتی شوند. یکی از 
اقداماتی کــه در حال حاضر به 
دنبال آن هستیم این است که 
نصب  که  آسانسورهایی  تمامی 
می شوند سالی یکبار سرویس و 

استاندارد شوند و این کار باید از 
طرف کسانی باشد که دوره ها و 

آموزش های الزم را دیده اند.
صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
آسانسور اضافه کرد: این اتحادیه 
آموزش های الزم را ارائه می دهد 
و دانش نامــه ســازمان فنی و 
حرفه ای به افرادی که این دوره ها 
را می گذرانند و قبول می شوند، 
داده می شود. در مرحله بعد هم 
مجوزی از طرف اداره اماکن برای 
این افراد صادر می شود تا با کارت 
به منازل ورود و اقدام به تعمیر 

آسانسورها کنند، چون این افراد 
هم باید تخصص داشته باشند و 
هــم صالحیت ورود به منازل را 

داشته باشند.
تمامی  کرد:  عنوان  ایلخانی 
آسانســورهای تهــران کــه به 
اتحادیه مربوط می شــود و در 
اختیار ماســت کارشناسی شان 
انجام می شــود تا معایب شــان 
مشــخص و برطرف شــود، اما 
اقدامــات مربوط بــه نظارت و 
ملی  سازمان  برعهده  استاندارد 

استاندارد است.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور:

آسانسورهای ادارات و اماکن دولتی غیراستاندارد هستند

سرویس اقتصادی-
بانک  آمــار  جدیدترین 
حجم  می دهد  نشان  مرکزی 
نقدینگی از مرز هزار و 160هزار 

میلیارد تومان هم گذشت.
تازه ترین گزارشــی که بانک 
مرکزی از ترازنامه شــبکه بانکی 
منتشــر کــرده از رشــد 14/3 
درصدی نقدینگی در پایان آبان ماه 
امسال در مقایسه با اسفندماه سال 
به طوری  گذشــته خبر می دهد 
که میــزان نقدینگــی از حدود 
1017هــزار میلیــارد تومان در 
پایان ســال قبل به 1162 هزار 
میلیارد در انتهای 9 ماهه امسال 

رسیده است.
بــه گــزارش ایســنا، حجم 
نقدینگی در حالی روند فزاینده را 
طی می کند که نسبت به آبان ماه 
سال گذشــته تا 28 درصد رشد 
دارد و در قیاس با رقم 907 هزار 
میلیــاردی ایــن دوره تا بیش از 
افزایش  تومان  میلیارد  250هزار 

دارد.
تشــکیل دهنده  جزئیات  اما 
نقدینگی نشان دهنده آن است که 
حدود 1010 هزار میلیارد تومان از 

مجموع کل 1162 هزار میلیاردی 
نقدینگی متعلق به شبه پول که 
عمــده آن را ســپرده های بانکی 
تشکیل می دهند، تعلق دارد. این 
حجم نسبت به اسفندماه سال قبل 
تا 14/9 درصد افزایش یافته است.
در ســویی دیگر حدود 150 
هــزار میلیــارد تومــان دیگر از 
نقدینگی را پول تشکیل داده که 
بر اساس آمار فوق تا 9/5 درصد 

افزایش دارد.
650 هزار میلیارد تومان

 در کمتر از 4 سال
گفتنی اســت از آنجا که در 
شهریور ماه ســال 92 که دولت 
یازدهم بــه تازگی روی کار آمده 
معادل  نقدینگــی  میــزان  بود، 
هــزار میلیــارد تومان بوده   506
است، بر اساس آمار جدید بانک 
مرکزی، میزان نقدینگی در دولت 
یازدهم تا کنون حدود 654 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. 
به این ترتیب نقدینگی در دولت 
روحانی بیش از دو برابر شده است 
و معلوم نیست با روند فعلی این 
افزایش تا کجا ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر باید پرسید که 

آثار این نقدینگی در اقتصاد کشور 
چگونه بوده اســت؟ اگر به سمت 
تولید رفتــه، علی القاعده باید تا 
حــدودی تأثیر ایــن موضوع در 
رونق بنگاه های اقتصادی و بهبود 
معیشت مردم قابل مشاهده باشد، 
در حالی کــه رکود فعلی چنین 

چیزی را تأیید نمی کند.
به اعتقاد کارشناسان، نقدینگی 
موجــود عمدتا در بانک ها حبس 
شــده است. این حبس نقدینگی 
در شــرایطی صورت می گیرد که 
به نحوه تسهیالت دهی  نســبت 
بانک هــا انتقاد وجود دارد به این 
صورت که یا به تولیدکنندگان وام 
نمی دهند یا با نرخ بهره باالیی که 

از عهده واحدهای تولیدی خارج 
است وام می دهند.

در هر صورت سوال اساسی این 
است که چرا رونق سپرده گذاری 
در بانک هــا، موجب رونق گرفتن 
تزریــق نقدینگی بــه بخش های 
مختلف نمی شود. روزنامه خراسان 
در پاسخ به این سوال نوشته بود 
که »نظــام بانکی در شــرایطی 
قرار گرفته اســت که بــه مثابه 
ســیاه چاله فضایی عمل می کند. 
سیاه چاله های فضایی مکان هایی 
در فضا هســتند که نور از آن ها 
عبور نمی کند، لذا به شــکل یک 
لکه ســیاه در رصد تلســکوپ ها 
رویت می شوند. نظام بانکی نیز با 

وجود روند فزاینده ورود سپرده، 
نمی تواند این نقدینگی را از خود 
عبور دهد و این سپرده ها در سیاه 
چاله نظام بانکی متوقف می مانند.«
در  نقدینگی  توقف  علت های 
بانک هــای کشــور را می توان در 
هزار  حجم باالی معوقات بانکی 90 
میلیارد تومانــی، معوقات بانکی 
200 هزار میلیارد تومانی، بدهی 
190 هــزار میلیارد تومانی دولت 
به نظام بانکی و قفل شدن منابع 
بانکی در شــرکت های مربوط به 
بانک ها جست وجو کرد؛ دالیلی که 
به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی 
قفل شدن 40 تا 45 درصد منابع 

بانکی را درپی داشته است.
کنترل تورم زیر سایه رکود

همچنین ادعا می شود افزایش 
نقدینگی با کنتــرل تورم همراه 
شده است که این ادعا خود مورد 
سوال اســت چرا این ادعا زمانی 
مورد قبول است که نقدینگی به 
سمت تولید روانه شده باشد و با 
افزایش عرضــه کاال تورم کنترل 
شود اما آنچنان که وضع موجود 
تولید در کشــور نشان می دهد، 
رکود شــدید و تعطیلی پشــت 

ســر هم کارخانه ها و بیکاری که 
متعاقب آن بوجود می آید چنین 

چیزی را تأیید نمی کند.
عالوه بر این یکی از محورهای 
نقد مسئوالن دولت یازدهم از دولت 
قبــل بحث افزایش نقدینگی بوده 
است، اما آمار کنونی نشان می دهد 
دولــت روحانی قبل از پایان چهار 
سال دولت، بیش از نقدینگی ایجاد 
شده در همه سال های قبل از دولت 
یازدهم نقدینگی ایجاد کرده است.

جهان صنعت گــزارش داده 
اســت که »از ابتدای سال 84 تا 
پایان ســال 91  به طور متوسط 
ســاالنه نقدینگی به میزان 26/9 
درصد رشد یافته و 49 هزار و 17 
میلیارد تومان بر حجم آن افزوده 
شده است.« بنابر این چنانچه ذکر 
شــد نقدینگی در ابتدای دولت 
یازدهم 506 و طبق آمار آبان ماه 
امسال 1160 هزار میلیارد تومان 
شده است که افزایش شدیدی در 
متر از چهار سال را نشان می دهد. 
بنابراین دولت بر خالف شعارهای 
خود نه تنها مانع رشــد ســریع 
نقدینگی نشده است که حتی این 
روند را با قدرت ادامه داده است.

رئیس  کمیســیون  نایــب 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر ادعاهای دولت مبنی بر 
رشد اقتصادی 4/5 درصدی بدون 
نفت درست است، پس چرا روزانه 

شاهد تعطیلی بنگاه ها هستیم!
ســیدناصر موسوی الرگانی نایب 
رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس 
در گفت وگو با فارس، با ابراز تأســف 
از اینکه برنامه پنجم توســعه کشور و 
ســایر برنامه های توسعه اقتصادی در 
دولت ها کمتــر از 35 درصد اجرایی 
شــده اند، اظهار داشــت: در موضوع 
ایجاد اشتغال، دولت فعلی اقدام مؤثر 

و عملکرد مثبتی ندارد. 
وی افزود: با وجــود آنکه برنامه 
پنجــم توســعه کشــور در بحــث 
اشــتغال زایی مــواردی را به تصویب 
رسانده بود، اما در جریان اجرا شاهد 
غفلت از ســوی دولت بودیم و عماًل 
ایجاد اشتغال برای جوانان تبدیل به 

تعدیل آنان از بازار کار شد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه 
اکنون با یک فاجعه و هجوم نیروی کار 
به بازار کار، همچنین تعدیل کارگران 
از بنگاه های اقتصادی مواجه هستیم، 
خاطرنشــان کرد: به گفته مسئوالن 
برخی  اســتانداران  کشور، همچنین 
استان ها که درباره وضعیت بنگاه های 
اقتصادی گزارش هایی را آماده کرده 
بودند، بسیاری از بنگاه های تولیدی بر 
اثر افزایش رکود اقتصادی و مشکالت 

سرمایه در گردش، خاموش شدند.
موسوی الرگانی با اشاره به اینکه 
عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی 
ارزیابی می شــود، گفت: اگر  ناموفق 
هدف گــذاری برای رســیدن به افق 
1404 انجام شــده بایــد با توجه به 
آن، ســایر برنامه ها تدوین شــود، اما 
تمــام اقداماتی که تاکنــون صورت 
پذیرفتــه، هیچ کــدام از آن اهداف را 

دنبال نمی کند. 
وی تأکید کرد: اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در راستای رسیدن به 

همان افق چشم انداز توسعه کشور بود 
که به طور کامل مورد توجه دولتمردان 
قرار نگرفت و اگر این سیاســت ها به 
طــور دقیق اجرایی می شــد، اکنون 
مشــکالت فعلی را که بیشتر متوجه 
بخش خصوصی شده است نداشتیم و 
بیشتر مسیر هم تاکنون طی شده بود. 

مغایرت واقعیت جامعه
 با رشد 7/5 درصدی

موسوی الرگانی در رابطه با ادعای 
دولت مبنی بر رشــد اقتصادی 7/5 
درصــدی، آن را مغایر با واقعیت های 
جامعه اعالم کرد و گفت: دولت روی 
رشد اقتصادی مانور زیادی داده است 
که باید گفت این رشد اقتصادی ناشی 
از افزایــش فروش نفت خام اســت و 
ارتباطی به بخش مولد اقتصاد کشور 
ندارد، در واقع این رشد اقتصادی ناشی 
از فعالیت ها و منابع حاصل از فروش 

نفت خام است.
بررســی  وی عنــوان کرد: یک 
اجمالی در کشــور نشان می دهد که 

رشــد اقتصادی 7/5 درصــدی باید 
یک تحولی بزرگ در کشور به وجود 
مــی آورد و اکنون برای بســیاری از 
فعــاالن اقتصادی نیز قابل لمس بود، 
در حالــی که بســیاری از بنگاه های 
اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل هستند 
و معلوم نیست این رشد اقتصادی چرا 
ایــن قدر باال بــرای اقتصاد غیرنفتی 

اعالم می شود؟ 
واکنش  در  الرگانــی  موســوی 
بــه اظهارات نوبخت مبنــی بر اینکه 
رشــد اقتصادی به جــز فروش نفت، 
4/5 درصد اســت، گفــت: این آمار 
تأمل برانگیز به هیچ عنوان نمی تواند 
مبنای اقدامات دولت باشــد، چرا که 
هیچ گونه سندیتی برای این اظهارات 
وجود ندارد و واقعیت ها را می توان در 
میزان فعالیت هــای بخش خصوصی 

مشاهده کرد. 
نایب رئیس  کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی همچنین 
در واکنش به اظهارات رئیس جمهور 

درباره ایجاد اشتغال 700 هزار نفری 
نیز درخواست کرد: آقای رئیس جمهور 
دقیقاً اعالم کنند که این میزان اشتغال 

در چه بخش هایی بوده است. 
وی افــزود: بخش هایــی نظیــر 
و  کشــاورزی  صنعــت،  خدمــات، 
ســایر بخش های تولیــدی وضعیت 
نگران کننده ای دارد، با این حال دولت 

مدعی ایجاد شغل است. 
این نماینده مجلس با ذکر مثالی 
درباره وضعیت اشــتغال در اســتان 
اصفهــان گفت: برای جــذب نیرو در 
مجتمع فــوالد اصفهــان، 390 نفر 
نیــروی کار نیاز بود، اما چیزی قریب 
به 50 هزار نفر ثبت نام کرده بودند، به 
طوری که تمام آنان از دانش آموختگان 

دانشگاهی بودند. 
موســوی الرگانی تأکید کرد: اگر 
ایجاد شــغل  رئیس جمهــور مدعی 
اســت، پس چرا با یک فراخوان ساده 
برای جذب نیرو 11 برابر تقاضای کار 

هجوم می آورد؟ 

وی افزود: در بخش دیگری برای 
جذب 40 نفر سرایدار نیز در آموزش 
و پرورش 1500 نفر ثبت  نام کردند و 
300 نفر از آنان مدرک باالی لیسانس 

داشتند. 
موســوی الرگانی با بیان اینکه 
دولت برخــالف ادعاهایش، از بخش 
خصوصــی واقعــی حمایــت نکرده 
است، گفت: در تنها شهرک صنعتی 
فالورجان، در سال های 89 تا 90 بیش 
از 12 هزار نفر مشــغول به کار بودند 
و آمارهای فعلی نشــان می دهد این 
میزان به کمتر از 6 هزار نفر رســیده 
است و اگر اوضاع و احوال اقتصاد خوب 
بود، قطعاً این تعداد نیروی کار تعدیل 

نمی شدند. 
وی اظهار داشت: دولت از طرفی 
بخــش خصوصــی را وارد میــدان 
می کند، اما از طرفــی با وارد کردن 
کاالهای مشابه تولیدات آنها و رقابت 
آنان، عماًل موجب ورشکســتگی  با 

آنان می شود.

نایب رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعطیلی بنگاه ها را باور کنیم یا آمار رشد اقتصادی را!


