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رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ممنوعیت ترخیص محموله هایی 
از مانیتور در گمرک به علت نداشتن نمایندگی رسمی خبر داد.

مهدی میرمهدی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: ورود مانیتور به 
کشور در صورت نداشتن نمایندگی رسمی ممنوع شده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود: در حال حاضر هیچ یک از برندهای 
مانیتور در کشور نمایندگی رسمی ندارند و از این رو واردات هر نوع کاالی 
مانیتور به کشور ممنوع است؛ تنها دو شرکت مادیران و سام سرویس که 
خط تولید مانیتورهای دو برند ال جی و سامسونگ را دارند مجاز به واردات 

مانیتورهای این برند هستند.
وی ادامه داد: در این راســتا برخی فعاالن بازار رایانه پیش تر اقدام به 
ثبت ســفارش مانیتور کرده  بودند که اکنون کاالی ثبت شــده آنها وارد 
گمرک شــده است اما به علت نداشتن نمایندگی رسمی اجازه ترخیص 

کاال برایشان صادر نشده است.
میرمهدی تصریح کرد: طبق جلساتی با معاونت بازرگانی داخلی وزیر 
صنعت و هیئت عالی نظارت بر واردات و صادرات و گمرک، مقرر شد فعال 
تکلیف این کاالهای معطل مانده روشــن شود.  وی یادآور شد: این افراد 
باید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/2 به اتحادیه فناوران رایانه 
مراجعه کنند؛ اتحادیه مدارک آنها را بررسی می کند و در صورتی که رانتی 

در واردات آنها نباشد برای اخذ مجوز ترخیص گواهی دهد.

گزارش سازمان ملل نشان می دهد رشد اقتصاد جهانی در سال 
2016 به کمترین میزان از سال 2009 رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اســپوتنیک، سازمان ملل طی 
گزارشی اعالم کرد: اقتصاد جهانی در سال 2016 کمترین رشد اقتصادی 
را از سال 2009 تاکنون تجربه کرد. براساس این گزارش اقتصاد جهانی 
در سال 2016 رشدی 2/2 درصدی را تجربه کرد که بر همین اساس در 
ســال 2017 نیز شاهد بهبود رشد اقتصادی جهان خواهیم بود اما رشد 
ســال گذشته از زمان وقوع رکود بزرگ اقتصادی در جهان در سال های 

2008 و 2009 کمترین میزان رشد بوده است.
در گزارش سازمان ملل با عنوان شرایط اقتصاد جهانی و چشم انداز ها 
در 2017 رشــد اقتصاد جهانی در ســال 2017 را 2/7 درصد و در سال 

2018، 2/9 درصد ارزیابی کرد.
 در این گزارش همچنین متوســط رشد اقتصاد جهانی طی 10 سال 

پس از رکود بزرگ 3/4 درصد ارزیابی شده است.
در این گزارش آمده اســت کشــورهای در حال توسعه پیشران رشد 

اقتصاد جهانی در سال های 2017 و 2018 خواهند بود.

وزیر اسبق تعاون مطرح کرد

افزایشنرخبیکاریجوانان
تاسقف30درصد

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه انتقادی خود خطاب به 
رئیس مجلس، با اشاره به افزایش نرخ بیکاری جوانان تا سقف 30 درصد، 
از غفلت های صورت گرفته در زمینه اشتغال زایی بخش تعاون گالیه کرد. 
محمد عباســی، وزیر اسبق تعاون  در نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی و نمایندگان مجلس نسبت به بی توجهی های صورت گرفته نسبت 

به توسعه اشتغال زایی از بخش تعاون انتقاد کرده است.
در این نامه آمده است: نرخ بیکاری در سال های اخیر افزایش یافته و در بین 
جوانان به سقف 30 درصد رسیده است. ضریب جینی کشور که یکی از شاخص های 
فاصله طبقانی اســت افزایش یافته است. سالهاست که مطابق آرمان های نظام و 
شنیدن تعالیم شریعت اسالمی عدالت را جزو الینفک یک جامعه اسالمی و انقالبی 
می دانیم. خالصه اینکه هنوز هم تا تحقق عدالت مورد انتظار و پاسخ مطلوب به 
جریان اشــتغال جوانان فاصله هایی حس می شود که حتما نتیجه رویکرد های به 

کار گرفته سیاستگذاران و برنامه نویسان است.
به گزارش فارس، عباسی در این نامه نوشته است: بند 2 اصل 43 قانون اساسی 
می گوید: »تأمین شــرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال 
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل 
کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به 
تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را 
به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های 
حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.«

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نامه آورده است: غفلت از 
اجرای اصول تعاون در ایجاد اشتغال برای داوطلبان جویای کار، مخصوصاً جوانان، 
مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساســی، باعث شد اکثریت طبقات جامعه به دلیل 
بی توجهی به مراحل ظرفیت سازی توانمندی مالی، فکری و مهارتی، نتوانند به شکل 
مستقیم وارد اقتصاد کشور شوند. عباسی خاطرنشان کرد: آیا انباشت نوکیسه های 
میلیاردی و حبس میلیاردها تومان وجوه بانکی کشور دراختیار عده معدودی که 
متاسفانه این سرمایه اندوزی رسماً به مسئولین دولتی تسری پیدا کرده است، یا 
دولتی شدن اکثر امور اقتصادی کشورو به حاشیه رفتن حضور اکثریت مردم در 
اقتصاد، همان بیش بینی اندیشمندان عضو خبرگان قانون اساسی ونهایتاً جریمه 
تخطی از این نســخه ارزشمند قانون اساسی نیســت؟ وی نوشته است: نگرانی 
دلسوزان نظام بویژه رهبر فرزانه انقالب از شکاف طبقاتی جامعه، دور شدن از عدالت 
اجتماعی، کم  توجهی به بحث سرمایه های اجتماعی و دور ماندن گروه کثیری از 
جمعیت کشور از حضور مؤثر در عرصه اقتصاد )که در نتیجه در پیش گیری این 
روش ها و دولتی بودن اقتصاد در کشور که از سال ها قبل از انقالب اسالمی ایجاد 
و بعضا تشــدید شده اســت( موجب گردید تا رهبری معظم، خود به فکر درمان 
حقیقی چنین دردی برآیند و نسخه شفابخش سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
را که به اعتراف دوست و دشمن در صورت اجرای مناسب، بسترساز تحولی شگرف 
در اقتصاد ایران خواهد بود، خطاب به مســئوالن نظام ابالغ نمایند. وزیر اســبق 
ورزش و جوانان تاکید کرد: متاسفانه آشنایی ناکافی بخشی از برنامه ریزان کشور 
با شــیوه حقیقی تعاون و بروز ایده های افراط و تفریطی در عده ای از افراد مؤثر، 
)که گاه دولتی بودن اقتصاد را راهگشــا دانسته و گاهی الگوهای سرمایه داری و 
جهانی سازی تقلیدی و رشد یک سویه بخش خصوصی را تنها راه نجات دانسته اند( 
باعث کاهش سرعت اقدامات متناظر با رهنمودهای بحق معظم له شده است، لذا 
بخش تعاون نتوانسته به  عنوان یکی از ارکان رسمی اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت 
باالی مردمی آن، رشد قابل توجهی داشته باشد. البته در کنار این نوع گرایشات 
فکری، تجربه های ناقص و برداشت های ناصحیح جمعی از ایده مترقی تعاون )به 
بهانه سوء استفاده عده قلیلی از این شیوه مردمی، یا فقدان فرهنگ فعالیت جمعی 
در جامعه( از دالیلی اســت که تفکر شفاف تعاون را در مظلومیت قرار داده و در 
بعضــی مواقع با ایجاد انحراف در چنین نهضتی روش های مقطعی و صرفاً کمک 

به اقشار کم درآمد به جای توانمندسازی آنها مدنظر قرارگرفته است.

در حالی که در انبارها برای پنج ماه، شکر ذخیره شده، معاون 
شــرکت بازرگانی دولتی گفت: از روز سه شنبه اعطای مجوز به 
کارخانجات تولید قند و شــکر برای واردات 700 هزار تن شکر 

آغاز شده است.
حســن عباســی معروفان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد 
آخرین وضعیت تولید و واردات شــکر برای تنظیم بازار شب عید، گفت: 
برای تنظیم بازار ســال 96، از روز سه شنبه مجوز واردات 700 هزار تن 

شکر به تدریج آغاز شده است.
وی تصریح کرد: طبق سیاســت وزارت جهاد کشاورزی امسال مجوز 
واردات تنها به کارخانجات تولیدی که قبال از چغندرقند یا نیشکر استحصال 

کرده اند داده می شود تا کسری تولید داخل تأمین شود.
معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه ساالنه در کشور دو میلیون 
و 200 هزار تن شکر مصرف می شود، خاطرنشان کرد: ایران جزو کشورهای 
پرمصرف در حوزه شکر است که پیش بینی می کنیم از چغندر و نیشکر 
داخلی یک میلیون و 620 هزار تن شــکر اســتحصال شود و مابقی آن 
یعنی حدود 600 هزار تن از طریق واردات تأمین خواهد شــد که وزارت 
جهاد کشــاورزی برای احتیاط مجوز واردات 700 هزار تن را صادر کرده 
است. به گفته عباسی معروفان، 600 هزار تن شکر استحصالی از نیشکر 

از برزیل وارد خواهد شد.
وی در مورد حجم شــکر تولیدشده تاکنون گفت: امسال پیش بینی 
کرده بودیم که 800 هزار تن شکر از محصول چغندر داخلی تولید شود 
که تا به امروز 814 تن استحصال شده و امسال از هر 100 کیلو چغندر 

18 کیلو شکر استحصال شده است.
معاون شــرکت بازرگانی دولتی در مورد وضعیت شکر استحصالی از 
نیشکر هم اینگونه توضیح داد که تاکنون 500 هزار تن شکر از این روش 

استحصال شده و 500 هزار تن دیگر نیز استحصال خواهد شد.
عباسی تأکید کرد:  امسال موجودی انبارهای شکر بسیار مطلوب است 
و به اندازه پنج ماه آینده نیاز کشــور شــکر داریم و به هیچ وجه تنش یا 

التهابی در بازار نخواهیم داشت.

* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت ا... 
ایروانی از تاریخ 30 دی ماه آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آیت  اهلل 

ایروانی از ساعت 9 صبح به مدت 4 ساعت با اختالل همراه است.
* تعیین مزد منطقه ای از دستورکار کلی نشست شورای سه جانبه ملی 
خارج شــد .به گزارش فارس، مزد منطقه ای در مجموع دارای محاسن 
و معایبی اســت که پیش از اجرا باید مورد موشــکافی و بررسی دقیق 
کارشناسان بازار کار قرار گیرد و پیش از آن نیز نقاط قوت و ضعف آن به 
طور کامل استخراج شود. تعیین مزد منطقه ای ماه گذشته برای چندمین بار 
در سال های اخیر توســط معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مطرح شــد، به طوریکه با انجام اقدامات پژوهشی و علمی در 
این زمینه، قابلیت اجرایی پیدا کند. بر همین اساس، با توجه به دالیلی که 
عنوان شد و شرایطی که هنوز توسط مسئوالن دولتی فراهم نشده است، 
موضوع تعیین مزد منطقه ای در نشست شورای سه جانبه ملی متشکل 
از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بحث قرار گرفت، تا اینکه 

برخی گمانه زنی ها از اجرای آن در سال 96 به طور کامل منتفی شود.
* مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه جلسات هماهنگی 
پرداخت تســهیالت 40 میلیون تومانی مسکن مهر در حال حاضر توسط تیمی 
متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن 
در حال برگزاری است، گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیالت 40 میلیون تومانی 
مسکن مهر به پروژه ها تزریق می شود. به گزارش فارس، سعید غفوری با اشاره به 
اینکه اعتقادی به افتتاح واحدهای مسکن مهر ندارد بلکه تحویل واحدها بهترین 
روش برای ســرعت دادن افتتاح واحدهای مســکن مهر اســت، گفت: ما افتتاح 
واحدهای مسکن مهر را نخواهیم داشت. تالش ما تحویل واحد به واحد و بلوک 
به بلوک است بنابراین تحویل واحدهای مسکن مهر در فاز 8 آغاز و پس از آن به 
ســراغ واحدهای مسکن مهر در فاز 5 سپس فاز 11 و فاز 9 قدیم خواهیم رفت. 
بر اساس این گزارش، شب چهارشنبه اداره اعتبارات بانک مرکزی افزایش سقف 
تســهیالت مسکن مهر از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان را به بانک های 

عامل مسکن، ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه ابالغ کرد.
* بانک توسعه تعاون 6ماه است مدیرعامل ندارد.به گزارش تسنیم، 11 تیر 
ماه بود که وزیرکار و رفاه اجتماعی، حجت اهلل مهدیان را پس از انتصاب 
محمدعلی ســهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران به 
سمت سرپرستی بانک توسعه تعاون منصوب کرد. اما اکنون با گذشت 6 
ماه از رفتن »محمد علی سهمانی« و تعیین »حجت اهلل مهیان« به عنوان 
سرپرست همچنان بانک توسعه تعاون مدیرعامل قطعی ندارد.در این مدت 
اسامی مختلفی برای مدیرعاملی این بانک مطرح شده ولی هیچ کدام از 
آنها هنوز حکم نهایی برای پذیرش مسئولیتشان رادریافت نکرده اند.از 
لحاظ قانونی یک مجموعه دولتی تنها سه ماه می تواند با سرپرست اداره 
شود و در برخی موارد امکان تمدید این حکم برای سه ماه دیگر وجود دارد. 
* بنابر دســتور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز آخرین مهلت 
تکمیل اطالعات ثبت نامی مشترکان تلفن همراه است.به گزارش فارس ،رگوالتوری 
مهلت مشــترکان تلفن همراه برای احراز هویــت را 10 روز تمدید کرده بود که 
امروز این مهلت نیز به پایان می رسد. تاکنون ارتباط سیم کارت های بی هویت یک 
طرفه شده است و از روزپنج شنبه ارتباط این سیم کارت ها به طور دوطرفه قطع 
می شود.ایرانسل نیز به این دسته از مشترکان خود توصیه کرده برای جلوگیری 
از انسداد دائم و سلب امتیاز سیم کارت خود، نسبت به تکمیل ثبت نام سیم کارت 

خود اقدام کنند.
* به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه 
مورخ 1395/10/14 مقرر کرد: کلیه شرکت هایی که با مشارکت ایرانی  -
خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد 
می گردد، برای حداکثر سه سال به عنوان یک ذی نفع واحِد مستقل، قلمداد 
شوند، مشروط بر این که نسبت سرمایه گذاری طرف خارجی ظرف مدت 
مذکور از 50 درصد کمتر نگردد.به موجب بخشنامه شماره 95/343157 
مورخ 1395/10/28 بانک مرکزی که با هدف حمایت از سرمایه گذاری های 
مشــترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از مؤثرترین 
راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شــرایط کنونی کشور 
ابالغ شده است، شرکت های تأســیس شده ایرانی  - خارجی به عنوان 
ذی نفع واحِد مستقل و مشــمول مفاد مقررات و آیین نامه تسهیالت و 

تعهدات کالن می شوند.

صفحه 4
پنج شنبه ۳0 دی ۱۳۹۵ 
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بار واکنش کارشناســان را در این زمینه برانگیخته ولی تاکید مکرر دولتمردان، 
از جمله شــخص رئیس جمهور در این زمینه نشــان دهنده نوعی دهن کجی به 
رســانه های منتقد و کارشناسان می باشد. با این حال برای تنویر افکار عمومی و 
بررسی علمی و مستند، رئیس جمهور دو روز پیش در بخشی از سخنان خود گفته 
بود: »یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور به وجود آمده و هر استانداری به 
تهران می آید و گزارش می دهد، همه در اســتان خودشان شاهد رونق و فعالیت 
هســتند، اما عقب ماندگی ها و کمبودها و رکودها آنقدر عمیق هستند که هنوز 

جای خالی پر نشده است.
ما در ســال 91 حدود 7 درصد رشــد اقتصادی منفی داشتیم، در سال 92 
منهای 1/2 یعنی نزدیک 2 درصد رشــد منفی داشتیم؛ این یعنی 9 درصد رشد 
منفی داشتیم، در سال 93 حدود 3 درصد رشد داشتیم و در سال 94 حدود 2 
درصد رشــد داشتیم؛ یعنی ما 5 درصد در مجموع رشد داشته ایم. باید 4 درصد 

دیگر رشد داشته باشیم تا تازه جبران شود.
ما هنوز نتوانســته ایم به ســال 90 برسیم و هنوز نتوانستیم آن چاله های به 
وجود آمده را پر کنیم، بنابراین این حرف درست است و ما هنوز همه آثار رونق 
را در همه بخش های کشور نمی بینیم، اما امسال به لطف الهی، یک حرکت بسیار 

خوبی شروع شده و باید همان را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.«
به گزارش فارس، گرد کردن ارقام منفی رشد اقتصادی در سال های 91 و 92 
در اظهارات رئیس  جمهور نکته جالبی اســت. روحانی رشد منفی 6/8 درصد در 
سال 91 را منفی 7 درصد و رشد منفی 1/2 درصد 92 را منفی 2 درصد عنوان 
کرده و در مجموع رشد اقتصادی آن دو سال را منفی 9 درصد اعالم کرد که یک 

درصد از رقم واقعی باالتر است.
روحانی همچنین رشــد اقتصادی سال 94 را مثبت 2 درصد اعالم کرده اما 
معلوم نیست ماخذ این رشد کدام نهاد آماری است. بانک مرکزی که به بن بست 
مصلحت اندیشی مشــاوران رئیس جمهور خورد و گزارش نماگرهای اقتصادی را 
بدون درج ارقام رشــد اقتصادی منتشر کرد و مرکز آمار ایران هم رشد اقتصادی 
سال 94 را یک درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را 0/9 درصد اعالم کرده است. 
بگذریم از اینکه در گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 94 مثبت نبوده و 

به همین دلیل برای انتشار به سد مشاوران رئیس جمهور برخورد کرد.
روحانی در بخش دیگری از صحبت خود یکی از اهداف برجام را ایجاد اشتغال 
عنوان کرد و گفت: »با وام که نمی شود اشتغال ایجاد کرد، اشتغال با سرمایه گذاری 
درست می شود. سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، فعال کردن بخش های اقتصادی، 
بخش کشــاورزی، خوشبختانه در این چند ماه گذشته از سال جاری هم بخش 
کشاورزی شرایط رشد خوبی پیدا کرده و در بخش صنعت رشد خوبی داشته ایم.«

اگرچه رئیس جمهور به درستی سرمایه گذاری را عامل ایجاد شغل می داند، اما 
بد نبود نگاهی هم به ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هم می انداخت.

ســرمایه گذاری از 3 بخش مصرف بخــش خصوصی، مخارج بخش دولتی و 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تشکیل می شود و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو 

بخش تشکیل سرمایه در ماشین آالت و تشکیل سرمایه در ساختمان شکل می گیرد. 
بنابر جدول آورده شده که از آمار مرکز آمار ایران استخراج شده است، نشان 
می دهد که به غیراز سال 93 رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. رشد منفی 
سرمایه گذاری در سال 95 و 6 ماهه اول امسال بسیار قابل توجه است و در مجموع 
نشان می دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 
26/7 درصد کاهش یافته است. در این مدت فقط هزینه مصرف نهایی خصوصی 
و دولتی رشد کرده اما سرمایه گذاری مولّد در اقتصاد به شدت کاهش یافته است.
یکی از عالئم و نشــانه های رشــد اقصادی، ایجاد کردن اشــتغال می باشد، 
هرچند در این زمینه اعداد و ارقامی هم مطرح می شود )مانند اینکه به ازای هر 
یک درصد رشــد باید حدود 100 هزار شــغل ایجاد شود و...( اما نکته ای که در 
این میان قابل اشــاره اســت، این است که اصل ایجاد اشتغال در پی رشد پایدار 

اقتصادی قابل کتمان نیست. 
در همین زمینه نظر کارشناسان نشان دهنده و موید فقدان اشتغال زایِی این 
رشد اقتصادی می باشد.، چنانچه حجت اله عبدالملکی اقتصاددان در واکنش به 
اظهارات اقتصادی رئیس جمهور به نسیم آنالین گفت: واقعا نمیدانم درباره اظهارات 
آقای روحانی در حوزه اقتصاد چه بگویم. خالص اشتغالی که در دولت یازدهم ایجاد 
شده یعنی تابستان 92 تا تابستان 95 که آمارش موجود است، کل اشتغالی که 
افزایش یافته حدود 900 هزار شغل است. یعنی عدد واقعی زیر یک میلیون است 

که متوسط آن به ازای هر سال حدود 300 هزار نفر میشود.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: البته آقای رئیس جمهور عالقه مند هستند 
کــه آمارها را در واقع یک در میان اعالم کنند. آقای رئیس جمهور آمارهای دنیا 
را بررســی کند و بعد صحبت کنند. اصوال در همین یک سال اخیری که ایشان 
می فرمایند بنا بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 1/7 افزایش یافته 
است. مگر اینکه آقای رئیس جمهور گزارش مرکز آمار ایران را تکذیب کنند که 

ما این تکذیبیه را از ایشان خواهیم پذیرفت.
همچنین ابوالقاســم حکیمی پور فارغ التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا 
هم در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اظهار داشت: آقای رئیس جمهور و تیم 
اقتصادی ایشان با اعداد و رقم خیلی راحت بازی می کنند. رشد اقتصادی 6 ماه 
اول سال 95 توسط دولت 7/4 درصد اعالم شد و این عدد مورد تمسخر مردم و 
حتی اقتصاددانان واقع شده. همین اتفاق و فرآیند درباره ارقام اشتغال نیز اعالم 

شد که این بار هم مورد تمسخر قرار گرفت!
وی با بیان اینکه دولت یازدهم جزئیات رشد اقتصادی 7/4 درصدی را اعالم 
نکرد، افزود: به نظر اعداد و ارقام هیچ همخوانی با واقعیتهای اقتصادی جامعه ندارد.
حکیمی پور با بیان اینکه حدود 60 درصد صنایع کشور با رکود مطلق مواجه 
هستند و کشور با افزایش قاچاق و روند صعودی واردات گسترده ای مواجه شده، 

گفت: بنابراین چطور آقای روحانی می فرمایند که اشتغال ایجاد کرده ایم!؟
درباره رشد اعالم شده توسط دولت و دامن زدن به تبلیغات در این خصوص، 
تنها وضعیت اشــتغال نیست که نشان می دهد واقعیت های جامعه متفاوت است 

بلکه گزاره های دیگری مانند وضعیت مســکن هم حاکی از بی کیفیت بودن این 
رشد می باشد. 

به عنوان نمونه یک ســعید آگشته، کارشناس اقتصادی با اشاره به کسادی 
مسکن درپی کارشــکنی طرف مقابل برجام، گفت: به دلیل بدعهدی های طرف 
مقابل، منابع حاصل از فروش نفت در شــرایط پســابرجام وارد کشور نشد و به 
همین دلیل بخش مسکن که متاثر و تاثیرگذار در اقتصاد ملی است رونق نگرفت.

وی پیش بینی کرد: رکود فعلی در حوزه های عمرانی و معیشــتی تا بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری 96 ادامه خواهد داشت.

آگشته تاکید کرد: به اعتقاد من اگر پول های بلوکه شده در ماه های اخیر به 
کشــور برمی گشت باید تورم ایجاد می کرد، اما کاهش ثبات و کاهش نرخ تورم 

نشان می دهد پول به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است.
فارغ از این مباحث، فراز های قابل تامل دیگری در سخنان رئیس جمهور وجود 
دارد که بررسی آن، حقیقت را روشن تر از پیش می نماید. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: »ســال گذشته همین موقع بنده مصاحبه ای 
انجام دادم و همه تالش می کردیم تا اجناسی که در انبارها باقی مانده را چگونه 
به فروش برســانیم. در برخی از کارخانه هــای بزرگ ما مانند فوالد آنقدر انبارها 
از کاال انباشــته شده بودند که دیگر جایی در انبارها وجود نداشت، اما االن دیگر 
فوالد جنسی ندارد که بدهد، همه انبارها خالی شده است و حتی در شرایط امروز، 
فوالد نوبت های سه ماهه می دهد، این موضوع نشان می دهد کسانی که می گویند 
رکود و مدام می گویند ما نمی بینیم، خب عینکی، چیزی استفاده کنید. بروند به 
همین فوالد نگاه کنند، بررســی کنند سال گذشته فوالد چه شرایطی داشت و 

امسال چه شرایطی دارد.«
باز هم با اســتناد به گزارش مرکز آمار ایران تغییر در موجودی انبار که یک 
متغیر مهم در رونق یا رکود خرید و فروش در بازار است، می توان دریافت که در 

این مدت موجود انبارها به شدت رشد کرده است.
تغییر در موجودی انبار دوره

جدول دو
تغییر مثبت در موجودی انبار )جدول دو( که به معنای بیشتر شدن موجودی 
انبار در کل بنگاه های اقتصادی اســت، گویای عدم رونق در بازار و انتقال کاالی 

تولیدی به درون انبار می باشد. 

تغییر در موجودی انباردوره
139221/1
1393-2/6
139424/2
139531/6

همچنان در تحریم و رکود پسابرجام هستیم
واکنش کارشناسان اقتصادی به اظهارات رئیس جمهور:

جمعــی از کارشناســان در 
واکنش به اظهارات رئیس جمهور 
 700 ایجاد  تحریم ها،  رفع  درباره 
هزار شــغل و رشد 7/4 درصدی 
اقتصاد، اظهار داشتند که نه تنها از 
رکود خارج نشده ایم و آمار اشتغال 
مخدوش اســت، که تحریم های 

بانکی نیز همچنان وجود دارد.
حســن روحانی روز سه شنبه در 
جمع حدود 200 نفــر از خبرنگاران 
داخلــی و خارجی حاضر شــد و به 
ســواالت تعدادی از آن ها پاسخ داد. 
روحانی بــا تکرار ادعاهای چند هفته 
اخیــر خــود درباره وضعیت کشــور 
پرداخت و بر آمار قبلی اصرار کرد و با 
لحنی طعنه آمیز از منتقدان خواست 

برای دیدن رونق، عینک بزنند.
وی اظهار داشت که »امروز شاهد 
رشــد بیش از 5 درصد هستیم. رشد 
7/4 درصدی که در منطقه ما نظیری 
برای آن نمی شناسیم و در سطح جهان 

هم نمونه های خیلی زیادی ندارد.«
روحانــی همچنیــن تأکید کرد: 
»در زمینه اشتغال یک حرکت خوبی 
انجام شــده و در 2 سال گذشته هر 
ســال حدود 700 هزار شــغل ایجاد 

شده است.«
با این حال تکرار ادعاهای گذشته 
از ســوی رئیس دولت، و تفاوت ها و 
تناقض هایی که بین اظهارات روحانی 
و وضعیت اقتصاد کشــور و حتی آمار 
اقتصادی مراکز رســمی وجود دارد، 

واکنش اقتصاددانان را برانگیخت.
حجت اله عبدالملکــی اقتصاددان 
در واکنــش بــه اظهــارات اقتصادی 
رئیس جمهور به نسیم آنالین گفت: واقعا 
نمی دانم درباره اظهارات آقای روحانی در 
حوزه اقتصاد چه بگویم. خالص اشتغالی 

که در دولت یازدهم ایجاد شــده یعنی 
تابستان 92 تا تابستان 95 که آمارش 
موجود است، کل اشتغالی که افزایش 
یافته حدود 900 هزار شغل است. وی 
اضافه کــرد: یعنی عدد واقعی زیر یک 
میلیون اســت که متوسط آن به ازای 
هر سال حدود 300 هزار نفر می شود.

این اســتاد اقتصاد دانشگاه ادامه 
داد: البته آقای رئیس جمهور عالقه مند 
هســتند که آمارها را در واقع یک در 
میان اعالم کنند. آقای رئیس جمهور 
آمارهــای دنیا را بررســی کند و بعد 
صحبت کنند. اصــوال در همین یک 
سال اخیری که ایشان می فرمایند بنا 
بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ 
بیکاری 1/7 افزایش یافته اســت. مگر 
این که آقای رئیس جمهور گزارش مرکز 
آمار ایــران را تکذیب کنند که ما این 
تکذیبیه را از ایشان خواهیم پذیرفت.

وضعیت بحرانی فوالد 
از پشت عینک!

از محورهای ســخنان روز  یکی 
دوشنبه روحانی، عبور کشور از رکود 
بود. او برای تأیید سخنان خود مثال 
آورد که »در برخــی از کارخانه های 
بزرگ، مثل فوالد، آنقدر انبارها انباشته 
شــده بود که دیگر انبارها جا نداشت. 
محصوالت فــوالد در حیاط ها پر بود. 
االن همه انبارها خالی شده که هیچ، 
کارخانه های تولید فوالد نوبت ســه 
ماهه برای تحویــل جنس می دهند. 
این نشــان می دهد آنهایی که دائم از 
رکود می گوینــد و ما نمی بینیم باید 

یک عینکی، درمانی بکنند.«
با این حال عضو انجمن فوالد نیز 
در رابطــه با وضعیت بازار فوالد حرف 
دیگری می زند. رضا شهرستانی، گفت: 
وضعیت بازار فوالد بســیار بدتر از آن 

اســت که حتی بتــوان فکرش را هم 
کرد. به عنوان اولین تولیدکننده فوالد 
در کشور، حتی پیش از ذوب آهن و به 
عنوان کسی که بیشترین سابقه را در 
این حوزه دارد، باید بگویم که در طی 
این 48 سال وضعیت نامناسب فعلی 
که در بازار وجود دارد بی ســابقه بوده 
و تا حاال چنین چیزی سابقه نداشته 
است. شهرستانی در واکنش به سخنان 
روز گذشته رئیس جمهور تأکید کرد: 
این صحبت ها صحت نداشــته و ما با 
آن مخالفیم، در حال حاضر متأسفانه 
تمام دپوهای شرکت ها به قدری زیاد 
شــده است که به دلیل عدم خرید یا 
کامال متوقف شده اند و یا مکان برای 
دپو ندارند و یا اعتباری وجود ندارد که 

بخواهند ادامه حیات بدهند.
با این توضیحات چگونه می توان 
حرف های حســن روحانــی را درباره 

عبور از رکود پذیرفت؟
ایجاد اشتغال

 با رشد صفر درصدی؟!
ابوالقاسم حکیمی پور فارغ التحصیل 
توســعه از دانشــگاه کالیفرنیا هم در 
واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور 
اظهار داشت: آمار داده اند که در سال 
گذشته یعنی سال 94، هفتصد هزار 
شغل ایجاد کرده اند، از نظر اقتصادی 
چطور امکان دارد وقتی که رشد تولید 
ناخالص داخلی صفر درصد اعالم شود، 
از آن طــرف 700 هزار شــغل ایجاد 

شده باشد.
این استاد دانشــگاه گفت: آقای 
رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشــان 
بــا اعداد و رقم خیلی راحت بازی می 
کنند. رشــد اقتصادی 6 ماه اول سال 
95 توسط دولت 7/4 درصد اعالم شد 
و این عدد مورد تمسخر مردم و حتی 

اقتصاددانان واقع شده. همین اتفاق و 
فرآیند درباره ارقام اشــتغال نیز اعالم 
شد که این بار هم مورد تمسخر قرار 
گرفت! وی با بیان اینکه دولت یازدهم 
جزئیات رشد اقتصادی 7/4 درصدی را 
اعالم نکرد، افزود: به نظر اعداد و ارقام 
هیچ همخوانی با واقعیت های اقتصادی 
جامعه ندارد. حکیمی پور با بیان اینکه 
حــدود 60 درصد صنایع کشــور با 
رکود مطلق مواجه هستند و کشور با 
افزایش قاچاق و روند صعودی واردات 
گسترده ای مواجه شده، گفت: بنابراین 
چطور آقــای روحانی می فرمایند که 

اشتغال ایجاد کرده ایم!؟
یک اقتصاددان دیگر هم اینچنین 
به اظهارات روحانی واکنش نشان داد: 
لطفا آقای روحانــی و تیم اقتصادی 
ایشــان بگویند در اقتصــاد ملی چه 
اتقاقی افتاده است که ما فکر می کنیم 
توانســتیم این تعداد یعنی 700 هزار 

ایرانی در چند ماه شاغل کنیم.
داد:  توضیح  شاه ویســی  ساسان 
نشانی بدهید ببینیم چه قدر حوزه های 
تولیدی فعال شــده است که در پی 
آن شــغل ایجاد شده باشد. متأسفانه 
حداقل در طی ســه ســال گذشته 
چنین اتفاقی نیفتاده است. وی ادامه 
داد: آقــای رئیس جمهور معنای مورد 
نظر خودشــان از اشتغال را بفرمایند. 
ای کاش مــا یک و نیم میلیون نفر به 
شاغالن دو ســال گذشته اضافه می 
کردیم. در چنین حالتی از دولتمردان 
ممنون می شدیم اما این اتفاق نیفتاده 
و صرفــا با اســتناد و ارجاعات بدون 
پشــتوانه اجتماعی نمی توان و نباید 

چنین آمارهایی را ارائه داد.
تحریم ها باقی است

یکی دیگر از محورهای کنفرانس 

خبری رئیس جمهور، برداشــته شدن 
تحریم های پس از برجام بود. حســن 
روحانــی گفت: »من بــه ملت ایران 
می گویم که همه تحریم های هسته ای 
بعــد از اجرایی شــدن برجام در 27 
دی ماه ســال گذشــته برداشته شد. 
امــروز در نفت و گاز تحریمی نداریم؛ 
در حمل و نقل، بیمه و مسائل بانکی 
با دولت ها و بانک های بزرگ دنیا رابطه 
عالی داریم، البته بانک هایی که سهام 
احتیاط های  خصوصی دارند گاهــی 

بیش از حدی انجام می دهند.«
اما دیروز حریــری، نایب رئیس 
اتاق مشــترک ایــران و چین با بیان 
اینکه هنوز تحریم ها برداشــته نشده 
است و کشــور تحت تأثیر تحریم ها 
قــرار دارد، در جلســه ای بــا حضور 
چینی ها، گفت: زمانی می توان گفت 
تحریم ها برداشته شده که روابط بانکی 
تجار ایرانی با شرکت های خارجی به 
انجام شــود. همچنین  صورت روان 
رئیس اتاق بازرگانی چین در واکنش 
به سخنان حســن روحانی که گفته 
بود، تحریم های بانکی لغو شده است، 
از برقراری ارتباط بانکی ایران منحصراً 
با یکی دو بانک دنیا خبر داد و گفت: 
ما هنوز منتظر خبر خوش لغو تحریم 

بانکی هستیم.
وانگ یان گئو خاطرنشــان کرد: 
ما منتظر هســتیم تا این خبر خوب 
به ما هم اعالم شود و مشکالت بانکی 
برطرف گردد. در همیــن رابطه، آل 
اســحاق، عضو اتــاق بازرگانی ایران 
درمورد دســتاوردهای برجام با بیان 
اینکه در این مورد بایســتی منصفانه 
قضاوت کرد، به تســنیم گفت: برجام 
زمینه ای را ایجاد کرد که می توانست 
منجر به جهش های بزرگی برای کشور 

شود ولی این اتفاق تاکنون آن طور که 
باید و شاید رخ نداده است.

وی ادامه داد، امروز روابط بانکی 
بین المللی کشــور در حــد بانک ها 
کوچک انجام می شــود و هنوز امکان 
گشایش اعتبار اسنادی بانک ها بزرگ 

دنیا برای انواع کاالها وجود ندارد.
رکود مسکن در پسابرجام

دیگر  اقتصادی  کارشــناس  یک 
هم با اشــاره به کسادی مسکن درپی 
کارشکنی طرف مقابل برجام، گفت: 
به دلیــل بدعهدی های طرف مقابل، 
منابــع حاصــل از فــروش نفت در 
شرایط پســابرجام وارد کشور نشد و 
به همین دلیل بخش مسکن که متاثر 
و تاثیرگذار در اقتصاد ملی است رونق 
نگرفت. سعید آگشته در گفت وگو با 
ایســنا هر چند اظهار کرد که »برجام 
در افزایش صادرات نفت تاثیر داشت 
و بعد از این توافق، ایران توانست سهم 
خــود را در اوپک به قبل از تحریم ها 
برســاند«، اما با بیان اینکه هم اکنون 
در رکود پسابرجامی قرار داریم، گفت: 
مهم ترین علت این رکود، عدم بازگشت 
منابع حاصل از صادرات اســت که به 
عدم اصالح ارتباط ایران با نظام بانکی 
بین المللی مربوط می شود و نمی توان 
زمان مشخصی برای اصالح ارتباطات 
بانکی متصور شد. وی پیش بینی کرد: 
رکود فعلــی در حوزه های عمرانی و 
معیشــتی تا بعد از انتخابات ریاست 

جمهوری 96 ادامه خواهد داشت.
آگشــته تاکید کرد: به اعتقاد من 
اگر پول های بلوکه شــده در ماه های 
اخیر به کشــور برمی گشت باید تورم 
ایجاد می کرد اما کاهش ثبات و کاهش 
نرخ تورم نشان می دهد پول به چرخه 

اقتصادی کشور وارد نشده است.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
دستگاه های تصفیه آب و لوازم 
تولید  اینکه  بیــان  با  خانگی 
راحت تر  ایــران  در  زیرپله ای 
از تولید رســمی است، گفت: 
دریافت مجوزهای تولید با موانع 
زیادی روبرو است و حمایتی از 
معرفــی و صادرات محصوالت 

ایرانی نمی شود.
آرش  فــارس،  گــزارش  بــه 

منتظــر صاحب در یک نشســت 
خبری با انتقاد از رفتار مســئوالن 
سازمان توسعه تجارت در خصوص 
در  ایرانی  تولیدکننــدگان  حضور 
نمایشگاه های بزرگ جهانی، گفت: 
از مدیران این سازمان خواستیم تا 
از تولیدکنندگان ایرانی برای حضور 
در نمایشگاه بولونیا حمایت معنوی 
کنند اما پاسخ آنها قانع کننده نبود. 
منتظر صاحب توضیح داد: پاسخی 

که سازمان توســعه تجارت به ما 
داد این بود که ما توانایی پرداخت 
حقــوق کارکنان خودمــان را هم 
نداریم، شــما با هزینــه ای معادل 
هزینه یک بیلبــورد تبلیغاتی، در 
نمایشگاه شرکت کنید. عضو اتحادیه 
تولیدکننــدگان دســتگاه تصفیه 
آب و لوازم خانگی بــا بیان اینکه 
تولیدکنندگان ایرانی بیشتر به دنبال 
حمایت معنوی ســازمان توســعه 

تجارت برای حضور در نمایشگاه های 
خارجی هستند، گفت: این سازمان 
بیشــتر به موضــوع واردات توجه 
دارد، نه صادرات. وی تصریح کرد: 
سازمان توسعه تجارت اقداماتی را 
برای برگزاری نمایشــگاه با حضور 
شرکت های خارجی جهت واردات 
کاال بــه ایران انجــام می دهد اما 
حاضر نیست از شرکت های ایرانی 
برای حضور در نمایشگاه های جهانی 

در جهت صادرات محصوالتشان و 
ارزآوری به کشور حمایت کند. این 
تولید کننده ادامه داد: این در حالی 
است که کشوری مانند ترکیه 80 
درصد هزینه های نمایشــگاهی را 
بــرای تولیدکنندگانــش پرداخت 

می کند.
منتظر صاحب بــا بیان اینکه 
تولیدکنندگان ایرانی در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی، کارآفرینی و 

ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی 
تــالش می کنند، گفــت: مدیران 
میانی توجهی به این مسئله ندارند 
و در نتیجــه فرصت هــای موجود 
در بازارهــای جهانی را از دســت 
می دهیم. وی تصریح کرد: اتحادیه 
اروپا مدارک شــرکت های ایرانی را 
بیشتر از سازمان های ایرانی قبول 
دارد و توجه بیشتری به شرکت ها 
در مقایسه با نهادهای داخلی دارند.

یک تولیدکننده:

سازمان توسعه تجارت بیشتر دنبال واردات است تا صادرات

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن:

بهدلیلرکودمسکن1400آهنفروشی
دردولتیازدهمتعطیلشدهاست

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه انتظار زیادی برای 
رفع رکود کشیدیم اما نه تنها گشایشی در بازار اتفاق نیفتاد بلکه 
رکود شدیدتر هم شده است، گفت: در طول 3 سال اخیر حدود 

1400 واحد آهن فروشی تعطیل شده است.
محمد آزاد در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، با اشاره به اینکه رکود 
مســتمر بازار مسکن باعث شــده تا بازار آهن با تعطیلی مغازه ها روبه رو 
شود، اظهار داشت: در طول 3 سال اخیر حدود 1400 واحد آهن فروشی 

تعطیل شده است.
وی با بیان اینکه در بازار آهن شادآباد از 3 هزار و 500 مغازه حدود 
300 تا تعطیل کرده اند، افزود: در بازار آهن حاشیه آزادگان هم از 2 هزار 
و 700 مغازه تقریبا 200 مغازه تعطیل شــده است. البته اکثر پاساژهای 
آهن فروشی خیابان پامنار هم تعطیل شده و مغازه داران ترجیح می دهند 

به فروش محصوالتی غیر از آهن و میلگرد بپردازند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد: فعاالن بازار در این صنف 
انتظار زیادی برای رفع رکود کشیدند اما نه تنها گشایشی در بازار اتفاق 
نیفتاد بلکه رکود شدیدتر هم شده است. این در حالی است که به ماه های 
پایانی سال نزدیک می شویم و فروشندگان نیاز زیادی به نقدینگی دارند.
آزاد اضافه کرد: قیمت آهن نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش قیمتی 
نبود به نحوی که چهارشنبه هر کیلو تیرآهن با قیمت 1800 تومان، میلگرد 

1620 تومان و ورق 2100 تومان به فروش می رسد.

گروه اقتصادی-
جمهور  رئیس  اخیر  سخنان 
درخصوص خروج از رکود در حالی 
مرکز  گزارش  مبنای  بر  که  است 
آمار، نرخ سرمایه گذاری به شدت 
کاهش و موجودی انبارها به شدت 
یافته که نشــان دهنده  افزایش 

تداوم وضعیت رکودی می باشد. 
تاکیــدات رئیس دولــت یازدهم 
در زمینه هایی مانند رشــد اقتصادی، 
رونق و مواری از این قبیل، طی مدت 
کاری دولت یازدهم بارها و بارها تکرار 
شده اســت، تکراری که هر چند هر 


