
اقتصادی

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

صفحه۴
یک شنبه۲۲ اسفند 1395

13 جمادی الثانی1۴3۸ - شماره۲15۸3

وزیر صنعت با چندرغاز 
خواندن یارانه تولید گفت: با 
این یارانه نمی توان به بخش 

تولید کمک کرد.
خبرگــزاری  گــزارش  به 
نعمت زاده  محمدرضا  تسنیم، 
دربــاره وضعیــت یارانه تولید 
اظهــار کــرد: بــا 200-300 
میلیارد تومان یارانه تولید که 
یک چندرغاز اســت، نمی توان 

به این بخش کمک کرد.
سال گذشته بیش از 130 

وزیر صنعت:

یارانه تولید چندرغاز است!
تا 140 هزار میلیــارد تومان، 
تسهیالت بانکی به بخش تولید 
پرداخت شــده است. بنابراین 
کل درآمد یارانه 30 تا 40 هزار 
میلیارد تومان بیشتر نیست که 
از این رقــم اگر پنج درصد به 
تولید برسد مبلغ بسیار ناچیزی 

است.
 ضمن اینکــه من یارانه را 
حــق تولید می دانم و به کرات 
این موضوع را پیگیری کرده ام 
اما باالخــره در قالب بودجه ها 

نتوانستند این مبلغ را پرداخت 
کنند.

وی در پاســخ به این سؤال 
که با گذشت چهار سال از دولت 
یازدهم، بخش تولید نتوانست 
ســهمی از یارانه کســب کند 
گفت: یارانه تولید خوب و قانونی 
است و باید دولت و مجلس آن 
را تأمین می کرد. متأسفانه به 
علت کمبود اعتبار در این چند 

سال این کار مقدور نشد.
نعمــت زاده در پاســخ به 
اقدامــات وزارت صنعت برای 
ارائه واحدهای تولیدی قدیمی 

در روز های پایانی سال 95 که 
به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نام گذاری شده، بسیاری از صاحب 
معتقدند  کارشناســان  و  نظران 
دولت یازدهم در این زمینه اقدام 
محسوسی نداشته و مردم همچنان 
در مشکالت فراوان اقتصادی به سر 
می برند اما مقامات دولت موسوم به 
انتقادات  این  امید تحمل  و  تدبیر 
منصفانه را هم نداشته و با ادبیات 
بعضا توهین آمیز با منتقدان برخورد 

کرده اند. 
به طور مثال اخیرا آیت اهلل جنتی، 
رئیس  مجلــس خبــرگان در بیانات 
کوتاهی در مراســم افتتاحیه دومین 
اجالســیه رســمی مجلس خبرگان 
رهبــری گفته بــود: »در حال حاضر 
در مملکت مشــکالت عمده ای داریم، 
بحث معیشت و بیکاری دردهایی است 
که باید برای درمان آن اقدامی کنیم. 
درباره اقتصاد مقاومتی و پیشرفت های 
آن رئیس جمهور محترم گزارش دهند 
و اگر هم کم کاری شده است از مردم 

عذرخواهی شود.«
رئیس مجلس  کوتاه  اظهارات  این 
تنــد جهانگیری،  با واکنش  خبرگان 
معاون اول رئیس جمهور مواجه شــد. 
جهانگیــری در نامــه ای خطــاب به 
آیت ا... جنتی، ادعاهایی مطرح کرده که 
در تناقض کامل با واقعیت های موجود 

در زمینه عملکرد دولت می باشد. 
جهانگیری در این نامه ادعا کرده 
که دولــت یازدهــم در زمینه بهبود 
معیشت مردم، عملکردی فراتر از انتظار 
داشته است.جهانگیری همچنین مدعی 
شده که اقتصاد کشور در سال 1395، 
مقاومتی تر شده و معیار ادعای خود را 

آمارهای رسمی اعالم کرده است.
معاون اول روحانی همچنین تالش 
کرده پای سایر دستگاه ها غیر از دولت را 
به اجرای اقتصاد مقاومتی به میان بکشد 

و خواستار استیضاح آنان شده است.
وی همچنیــن با لحنــی تند در 
واکنش به انتقاد آیت ا... جنتی از نحوه 
اجرای اقتصاد مقاومتی نوشــته است:  
انتظار دارم که برای جبران حق تضییع 
شده خیل عظیم فعاالن که با وفاداری 
به رهنمودهای مقــام معظم رهبری 
تالش گسترده ای انجام داده اند، به نحو 

شایسته اقدام فرمایند.
جهانگیری در حالی ادعای مقاوم تر 
شــدن اقتصاد کشور در سال 95 را بر 
مبنای آمارهای رســمی عنوان کرده 
اســت که رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره استنادات دولت به آمارها اینطور 
گفتند: »بــه رئیس جمهور محترم هم 
گفته ام که بیان شاخص های کالن خوب 
است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، 
اما به هرحال اینها در زندگی و معیشت 
مردم در کوتاه مــدت و میان مدت اثر 
نمی گذارد.«رهبر معظم انقالب به جای 
استناد به آمارها، راه درست شناخت از 
وضعیت اقتصاد کشور را هم پیش پای 
دولــت گذاشــتند و آن جایی بود که 
گفتند: »شکایات مردم و دیدگاه های 

صاحب نظران به  دست ما می رسد.«
این نکته نشــان می دهد که اگر 
دولتمردان به جــای خوش خیالی به 
اقتصاد  آمارهای خودساخته، واقعیات 
کشــور را در بطن جامعه و از مردم و 
فعاالن اقتصادی جویا می شدند، اینطور 
همچون جهانگیری عملکردشان را عالی 
و درخشــان نمی دانستند.جهت گیری 
اشتباه جهانگیری در سخنانی که روز 
پنجشنبه بیان کرد نیز به خوبی واضح 
اســت.جهانگیری پیــش از ظهر روز 
پنجشنبه در مراسم افتتاح چند طرح 
در کاشان با دفاع از عملکرد دولت در 
اجــرای اقتصاد مقاومتــی بر ضرورت 
اکتفا به آمارها در این باره تاکید کرد و 
گفت: هم اکنون که در روزهای پایانی 
سال 95 هستیم برای ارزیابی عملکرد 

اقتصادی دولت کافی است به شاخص ها 
و آمارهــا مراجعه کنیم. رشــد مثبت 
اقتصادی، تورم تــک رقمی و افزایش 
رشد ســرمایه گذاری همگی نشان از 
عملکرد مثبت دارد اما این ها به معنای 
آن نیست که هیچ نقطه ضعفی در کارها 
نبوده است.وی با بیان این که »برخی 
اصرار دارند که اقتصاد کشور را کوچک 
نشان دهند«، خاطر نشان کرد: براساس 
دیدگاه آنها اقتصاد ایران به چند واحد 
صنعتی محدود می شــود و زمانی که 
برخی از این واحدها با مشــکل مواجه 
شوند، می گویند که کل صنعت کشور 
تعطیل شده اســت. بیش از صد هزار 
واحد کوچک و متوسط در کشور وجود 
دارد و قضاوت ها باید بر اساس واقعیت ها 

و مبتنی بر شاخص های آماری باشد.
 در واقع این سخنان جهانگیری که 
هم زمان با سخنان رهبر معظم انقالب 
در روز پنجشــنبه در جمــع اعضای 
خبــرگان مطرح شــد، فاصله فکری 
رئیس ســتاد اقتصاد مقاومتی دولت با 

فرامین رهبری را نشان می دهد.
با ایــن حال، ظاهرا مقامات دولت 
یازدهم عالقه وافری به دادن نمره 20 
به خودشان دارند در حالی که نمره 20 
را به کار و تالش واقعی می دهند نه به 

خطابه خواندن و شعار های توخالی.
کدام اقتصاد مقاومتی؟ 

گروه اقتصادی کیهان طی چند روز 
گذشته طی چند شماره که ادامه دار نیز 
خواهد بود، به بررسی مستند عملکرد 
دولت در اجرایی کردن 10 پیشــنهاد 
رهبر انقالب )که در ابتدای سال جاری 
برای عملیاتی ساختن اقتصاد مقاومتی 
بیان فرمودند( پرداخته است. چنانچه 
در ایــن گزارش هــا هم امده اســت؛ 
مــواردی مانند تولید ملی که از ارکان 
مهم اقتصادی می باشــند مورد غفلت 
قرار گرفتند. به عنــوان نمونه یکی از 
مهم ترین مواردی که در زمینه حمایت 

از تولید ملی نشان دهنده میزان مطلوب 
بودن وضع تولید است، استفاده هر چه 
بیشــتر از ظرفیت بنگاه های اقتصادی 
می باشــد. همان طور کــه رهبری هم 
در این زمینه اشــاره کردند، بسیاری 
از بنگاه هــای اقتصادی مــا در حالت 
تعطیلی و نیمه تعطیلی قرار دارند. ذکر 
این نکته نیز خالی از لطف نیســت که 
این موضوع نشان دهنده وضع رکود یا 

رونق در بنگاه ها می باشد. 
برای سنجش میزان موفقیت دولت 
در این زمینه ابتدا به سخنان ارسالن 
کمیسیون  رئیس  پیشــین  فتحی پور، 
اقتصــادی مجلس در آذر ماه ســال 
گذشته اشــاره می کنیم. فتحی پور در 
چهارمین اجالســیه دوره ششم اتاق 
اصناف ایران با گالیه از عدم پرداخت 
بودجه های عمرانی، گفته بود: هم اکنون 
اوضاع در شــهرک های صنعتی بسیار 
وخیم اســت و به دلیل رکود کشــور، 
بسیاری از واحدها با ظرفیت 30 درصد 
کار می کنند و برخی از آنها هم تعطیل 
شده اند. با توجه به سخنان رئیس  وقت 
کمیســیون اقتصــادی مجلس که به 
صراحت اعالم داشت بسیاری از واحد ها 
با 30 درصد ظرفیت کار می کنند، پس 
اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته 
باشــد باید ظرفیت واحد های تولیدی 
حداقل از 30 درصد باالتر رفته باشد. 
با این حال کمتــر از دو ماه پیش بود 
تعاونی های  رئیس  اتحادیه  مرادی،  که 
تولیدی کشــور اعالم کرد: مشکالت 
فعلــی بنگاه های تولیدی از عدم ثبات 
و اعمال سیاســت هایی کــه منجر به 
تعمیق رکود می شود، نشأت می گیرد 
و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت 
تولیدی بنگاه ها به کمتر از 25 درصد 

و تعدیل نیروی کار شده است. 
به عبارت دیگــر دولت در زمینه 
افزایش توان بنگاه ها و استفاده بیشتر 
آنها از ظرفیت تولیدیشــان، در جهتی 

حرکــت کرده که وضع بد قبل را بدتر 
نموده اســت. از ســوی دیگر واردات 
بی رویــه ای کــه در این دولــت روند 
فزاینده ای داشت به وضعیت اسفناک 
تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان 
نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه 
تجــارت، تخفیــف 23 ردیف کاالی 
وارداتی از ترکیــه از 20 درصد به30 
درصــد افزایش یافت کــه با توجه به 
کاهش تراز تجــاری ایران و ترکیه به 
ضرر ایران بوده و نگرانی های فراوانی را 
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. 
وقتی وضعیت تولید ما در ســال 
جاری این چنین بوده اســت، چگونه 
اقتصــاد مقاومتی به شــکل فراتر از 

انتظاری اجرا شده است؟ 
سرنوشت مبهم پول های بلوکه شده

یــا در نمونه ای دیگــر که مربوط 
بــه موضــوع هزینه کــردن پول های 
بلوکه شــده بود؛ خوب است که آقای 
جهانگیــری که این تمایل به شــفاف 
سازی دارند به این موضوع پر ابهام هم 
اشاره کنند. چرا که وضعیت پول هایی 
که پس از برجام قرار بود وارد کشــور 
شود از چند جهت قابل بررسی است، 
نخســت اینکه اولین ابهــام بزرگ در 
این زمینه آنجاســت که تاکنون رقم 
مشــخصی از میزان پول هایی که قرار 
بود آزاد شــود به شــکل رسمی اعالم 
نشــده و تا به حال چندین رقمی که 
اختالف فاحشی با هم دارند در گمانه 
زنی ها ذکر شده است. به عنوان نمونه 
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت، 
وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج 
از کشــور را 23 میلیارد دالر اعالم کرد 
در حالی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد 
بیان کرده بود: حدود 35 میلیارد دالر 
از این دارایی هــا )دارایی های ارزی ای 
که قرار اســت وارد شــود( در شرکت 
نیکو سرمایه گذاری شده که مربوط به 

طرح های شــرکت نفت است و حدود 
22 میلیــارد دالر در چیــن به عنوان 

وثیقه های فاینانس موجود است. 
به عبارت دیگــر تنها بین همین 
دو اظهار نظــر )یکی 23 میلیارد دالر 
و دیگــری 57 میلیــارد دالر( تفاوت 
فاحشی مشاهده می شــود البته باید 
در نظر گرفت که ایــن دو اظهار نظر 
از مقامات رســمی دولتی می باشد نه 

پژوهشگران عادی.
با وجود تشــتت فراوان در اعالم 
ارقام مربوط به پول های بلوکه شــده، 
ما با فرض اینکه به صداقت مسئوالن 
خودمــان اعتمــاد داریــم، رقمی که 
انرژی اتمی از  صالحی، رئیس سازمان 
پول های آزاد شــده اعالم کرده است 
را مالک قرار می دهیم بر این اساس با 
توجه به اینکه ارز دولتی تا لحظه نوشتن 
این مطلب در حــدود 3 هزار و 241 
تومان قرار داشــت، مجموع پول های 
دریافتی بعــد از برجام طبق اظهارات 
صالحی معادل 324 هزار میلیارد تومان 
می شود. این در حالی است که بودجه 
ســال جاری 267 هزار میلیارد تومان 
می باشد و این یعنی اینکه طبق گفته 
رئیس ســازمان انرژی اتمی مبلغی در 
حدود 60 هزار میلیارد تومان بیشــتر 
از بودجه ساالنه کشور آزاد شده است. 
این ارقام که نشان دهنده کلیت وضع 
نامناسب هزینه کرد های دولت می باشد، 
در موارد جزئی بسیاری مانند پرداخت 
حقوق های نجومی، همایش های بسیار 
زیــاد و عمدتا بی فایده نیز وجود دارد. 
لــذا در یک جمع بندی باید گفت، نه 
تنها وضعیت پول های بلوکه شده برای 
مردم روشن نشده بلکه دولت همواره 
با خودداری از ارائه یک برنامه - حتی 
در حد حرف- مشخص نمی سازد برای 
ایــن پول هایی که از بودجه ســالیانه 
کشــور هم بیشتر اســت چه تدبیری 

اندیشیده است؟

اظهار کرد: کارخانجات قدیمی 
که خــود را بــه روز کرده اند 
مشــکلی ندارند امــا برخی از 
کارخانه ها متأسفانه یا به خاطر 
روحیــه مالکین یا بــه دلیل 
خصوصی ســازی  طرح هــای 
نوسازی نشده اند که تعداد آنها 
نیز البته اندک است. به عنوان 
نمونه برخی برای 80-70 سال 
پیش هستند که امروز نمی شود 
بــا تکنولوژی آن ســال ها کار 
تولیدی کــرد. به همین دلیل 

آنها یا تعطیل یا خط تولید آنها 
متوقف است.

وزیــر صنعت با بیان اینکه 
بخش خصوصی آزاد است که 
واحدهای قدیمی را نوســازی 
کند و ما حمایت ارزی و ریالی 
می کنیــم خاطرنشــان کرد: 
در 10 ســال گذشــته سطح 
سرمایه گذاری در بخش معدن 
شدیداً کاهش پیدا کرده و منابع 
به سمت مستغالت و ساختمان 

هدایت شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی استانی سهام عدالت گفت: دولت 
با اهداف سیاسی و نمایشی اقدام به نمایش دارایی های سهام 

عدالت می کند.
جــالل مرادی در گفت وگو با فارس، در پاســخ به این ســؤال که 
آزادسازی سهام عدالت در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر، اظهار 
داشت: دولت با توجه به فضای سیاسی اقدامات نمایشی با سهام  عدالت 

انجام می دهد.
وی افزود: با وجود اینکه تعاونی های سهام عدالت حذف شده اند، اما 
حاضریم در کمیسیون ها و نشست های دولت مشورت دهیم، اما دولت 

چنین انگیزه ای ندارد.
مرادی با اشاره به اقدام اخیر دولت در نمایش سهام عدالت، گفت: 
برخی از مردم با وجود داشــتن برگه های سهام عدالت اطالعات خود 

را در سایت دریافت نکردند و ایرادات آن کم کم مشخص خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی استانی سهام عدالت کرمانشاه با اعالم اینکه 
اهداف دولت سیاسی بوده و فعاًل سهامی به مردم داده نمی شود، گفت: 
این اقدام نمایشی و نشان دادن برگه ها از راه دور در آستانه انتخابات به 

مردم است و فعاًل هیچ خاصیتی برای مردم ندارد.
وی گفت: گفته اند که در ســال آینده سهام را آزاد خواهیم کرد و 
معلوم نیست که چه وعده های دیگری در آستانه انتخابات به مردم بدهند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی استانی سهام عدالت:

دولت با نمایش برگه های سهام عدالت
 به دنبال اهداف سیاسی است

قیمت بازارنوع سکه
1/198/000سکه تمام طرح جدید
1/188/000سکه تمام طرح قدیم

688/000نیم سکه
379/000ربع سکه

248/000سکه گرمی 18 عیار
نوع ارز

3752دالر
4075یورو
4710پوند

1040لیر ترکیه
رئیس کانون عالی انجمن های 1038درهم امارات

صنفی کارگران با اشاره به ادعای 
دولت مبنی بر پرداخت تسهیالت 
به بنگاههای اقتصادی گفت: ما این 
ادعا رامی پذیریم ولی باید دید چرا 
بنگاه ها هنــوز تکان نخورده اند و 

کارگران زیادی بیکار شده اند.
غالمرضا عباســی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: در سالی که گذشت 
عدم حمایت از تولید ملی باعث شد تا 
کارگران زیادی از این موضوع متضرر 
شوند و به دلیل آنکه منابع و تسهیالت 
بانکی به بنگاه های راکد داده نشــد، با 

ریزش و عدم جذب نیروی کار مواجه 
شدیم.به اعتقاد وی تسهیالت بانکی به 
بنگاه هایی که به نقدینگی نیاز داشتند 
پرداخت نشده و اگر شده بسیار کم بوده 
است به همین دلیل جذب نیروی کار 

صورت نگرفته است.
رئیــس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران درباره تاکید مسئوالن 
مبنی بر جلوگیری از ریزش نیروهای 
کار در ســال جــاری گفــت: اینکه 
کارخانه ای تعطیل شود و کارگران آن 
از سرناچاری بروند در کارخانه دیگری 
مشغول کار شــوند، حفظ نیروی کار 

نیست و نمی تواند به عنوان آمار اشتغال 
به شمار آید.عباسی با این اعتقاد که آمار 
ایجاد شغل در بنگاه ها و کارخانه ها یک 
به 10 بوده اســت،  گفت: اگر در یک 
بنگاه اقتصــادی به فرض برای دو نفر 
شغل ایجاد شده، از آن طرف شش نفر 
خارج شده است؛ بنابراین افت کار بیش 

از پیشرفت آن بوده است.
وی درعین حال به مراجعه کارگران 
بیکار شــده کارخانه ها و تالش برای 
پیگیری و حل مشکالتشان اشاره کرد 
و گفت: دولت امســال اعالم کرد که 
16 هزار میلیارد تومان پول به بنگاه ها 

تزریق کرده اســت، ما می پذیریم ولی 
بایــد دید چــرا بنگاه ها هنــوز تکان 
نخورده اند و کارگران بیکار شده زیادی 

در جست وجوی کار هستند.
عباسی با بیان اینکه سیستم بانکی 
با تصمیمات دولــت همخوانی ندارد،  
افزود: سیستم پرداخت و بازپرداخت وام 
و تسهیالت بانکی در کشور ما ظالمانه 
است چون فردی که وام می گیرد باید 
آن را با سود باالی بانکی برگرداند در 
حالی که کارخانه ای که دچار مشکل 
و بحران اســت چطور می تواند ظرف 
یک ســال بدهی خود را تسویه کند و 

اساسا چقدر باید تولید داشته باشد که 
از محل فروش وام را برگرداند.

ایــن مقــام مســئول کارگــری 
خاطرنشــان کرد: طبعا بایــد بعد از 
تزریق وام به کارخانه فرصت بدهیم تا 
به تولید برسد و بتواند بازپرداخت داشته 
باشد لذا معتقدم در پرداخت تسهیالت 
به بنگاه ها چندان موفق نبوده ایم و اگر 
سیســتم بانکی باید به کمک اقتصاد 

نیاید تولید به تحرک در نمی آید.
وی در پایان با اشــاره به افزایش 
تعداد بیــکاران و فارغ التحصیالن در 
کشور اظهار کرد: علیرغم طرح هایی که 

در وزارت کار تدوین و اجرایی می شود، 
هنوز نتوانســته ایم برای کاهش آمار 
بیکاران برنامه منســجم و قوی داشته 
انجمن های  عالی  کانون  باشیم.رئیس 
صنفی کارگران گفت: ســال به سال 
تعداد فارغ التحصیالن و دانشــجویان 
بیشتر می شود و آمار متقاضیان ورود 
به بازار کار باال می رود، بنابراین دولت 
باید به برنامه هایش سرعت بدهد چون 
ســال آینده تعداد دانــش آموختگان 
بیشــتر می شود و آن زمان دیگر برای 
مطالعه و شناسایی وقت نداریم و باید 

عمل کنیم.

سلطانی نژاد:

بورس کاال کانون اصلی کشف 
قیمت واقعی سنگ آهن می شود

نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
گفت: با توجه به رکود مطلق در 
بازار پوشاک، فروش لباس شب 
عید نسبت به پارسال 30 درصد 

کمتر شده است.
محمدحسین عرب، در گفت وگو 
با »نسیم آنالین« در رابطه با بازار 
پوشاک شب عید گفت: بازار اوضاع 

نامناســبی دارد، به جرات  بسیار 
می توانم بگویم که با وجود این که 
تولیدکننده نتوانسته به هیچ عنوان 
افزایــش قیمتی را بر روی اجناس 
خود اعمال کند اما متاسفانه فروش 
تا 30 درصد کمتر از سال گذشته 

بوده است.
وی افــزود: حتی برخی حاضر 

هســتند برای خالی کــردن انبار 
خود جنس  هایشــان را از ســال 
گذشته نیز ارزانتر بفروشند اما در 
واقع رکود مطلق بازار پوشاک شب 
عیــد را دربرگرفته و فروش اوضاع 

مناسبی ندارد.
عرب اظهار داشت: پاساژها پر از 
ازدحام جمعیت است اما گویا مردم 

اغلب برای تفریح به بازار می آیند 
و خرید چندانی ندارند، در حقیقت 
می توان گفت پاساژها پر از جمعیت 

و مغازه ها خالی از خریدار است.
نایب رئیس اتحادیه پوشــاک 
در پایــان گفت: یک موضوع دیگر 
که موجــب کاهش خرید شــده 
بهاره ای است که  نمایشــگاه های 

اتفاقا هم کاالهای عرضه شــده در 
آن بسیار بی کیفیت و پایین است 
اما همین که اسم نمایشگاه بهاره بر 
روی آن است و قیمت هایش بسیار 
پایین اســت موجب شده تا توجه 

مردم به آن جلب شود.
وی خاطرنشــان کرد: من به 
عنوان تولیدکننده و یک کارشناس 

حوزه پوشاک اگر بخواهم بر روی 
کیفیت کاالهای عرضه شــده در 
نمایشــگاه های بهــاره نظر بدهم 
می گویم که به هیچ عنوان کیفیت 
نمایشگاه ها چه به  این  لباس های 
لحــاظ رنگ و طرح و چه به لحاظ 
کیفیــت پارچه و نوع دوخت اصال 

مناسب نیست.

نایب رئیس اتحادیه پوشاک:

فروش لباس عید 30 درصد کاهش یافته است

تسلیت
همکار محترم جناب آقای تقی اسکندری

مصیبت درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی و برای شما و 

دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

علی رغم ادعای دولت بنگاه های اقتصادی هنوز تکان نخورده اند!

معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: وظیفه ما این است که 
طوری عمل کنیم تا حضرت آقا مجبور نشــوند درباره واردات میوه 

این تذکرات را به ما بدهند.
محمدرضا جهانسوز در گفت وگو با نسیم آنالین درباره انتقاد رهبر معظم 
انقالب اســالمی از واردات میوه اظهار کرد: ایشان اطالعات بسیار دقیقی در 
مورد شــرایط کشاورزی کشور دارند تا جایی که من اطالع دارم بسیاری از 
کشاورزان و باغداران مستقیما با رهبری ارتباط دارند. ایشان تا لحظه ای که 
نباید، وارد میدان نمی شــوند. وظیفه ما این اســت که طوری عمل کنیم تا 

حضرت آقا مجبور نشوند این تذکرات را به ما بدهند.
وی با بیان اینکه پســته، پرتقال و خرمای ایران در دنیا رتبه دارند و در 
بســیاری محصوالت ایران جزو 10 کشور اول دنیاست افزود: ایران یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان مرکبات دنیاســت. کشور ما بیش از اینکه زراعی 
باشــد باغبانی است. ما توان تولید موز، گواوا، چیکو و بسیاری از محصوالت 
گرمســیری را در منطقه بلوچستان داریم و محصوالت باغبانی کمی را پیدا 

می کنید که در ایران تولید نشود.
معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی درباره پرتقال های یخ زده شمال گفت: 
کســی نمی گوید پرتقال شــمال یخ زده نبود اما نباید به این موضوع اینقدر 

وسعت می بخشیدند که بازار پرتقال از شمال گرفته شود.
جهانســوز با اشــاره به اینکه برخی باغداران شغل خود را رها کرده و به 
مشــاغل دیگر روی آورده اند ادامه داد: کشاورزان تاب و توان تصمیماتی در 
خصوص از ســرگیری واردات میوه را ندارند ما امســال اصال مشکل تولید 
پرتقال نداشــتیم. واردات مرکبات، نمکی اســت که به زخم باغدار مرکبات 
ریخته می شود.وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه جلوگیری 
از واردات میوه مسئولیت دارند گفت: در حال حاضر به هر گوشه خیابان نگاه 
کنیم مملو از محصوالت باغبانی اســت. وقتی پرتقال مجلسی آبدار شیرین 
در بازار 2300 تومان اســت این یعنی پرتقال ها از کشــاورز با قیمت خیلی 

نازلی خریداری شده.

معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی:

واردات میوه را نباید به جایی می رساندیم 
که رهبر انقالب تذکر بدهند

در ۱0 ماهه امسال، بدهی دولت 
به بانــک  مرکزی با 37/7 درصد 
میلیارد  و ۶۲0  به 33 هزار  رشد 
تومان و بدهی بانک ها به این بانک 
با 30/۶ درصد افزایش به ۱09 هزار 

و ۲00 میلیارد تومان رسید.
به گزارش فارس، براساس آمارهای 
متغیرهای پولی و بانکی که از ســوی 
بانک مرکزی منتشــر شده، مجموع 
بانک مرکزی در  دارایی های خارجی 
پایان دی ماه ســال جاری 335 هزار 
و 760 میلیارد تومان بوده که نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل 0/4 درصد و 
نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/5 

درصد کاهش داشته است.
بدهی بخــش دولتی بــه بانک 
مرکزی 59 هزار و 460 میلیارد تومان 

درج شــده که در ده ماهه منتهی به 
دی ماه 14/3 درصد و در یک ســال 
منتهی به دی ماه 10/7 درصد افزایش 

داشته است.
بدهــی دولت 33 هــزار و 620 
میلیارد تومان اســت که در 10 ماهه 
سال جاری 37/7 درصد و در 12 ماه 
منتهی به دی ماه امســال 27 درصد 
افزایش داشته است. البته میزان بدهی 
دولــت به بانک مرکــزی در این ماه 
نسبت به آذرماه حدود 2 هزار میلیارد 

تومان کاهش یافته است. 
بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی 
25 هــزار و 840 میلیارد تومان درج 
شده که 5/8 درصد در یک سال اخیر 
و 6/4 درصد در 10 ماهه امسال کاهش 

داشته است. 

بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی 
همانطور که در طول ماه های ســال 
جــاری روند رو به رشــد خود را طی 
کرد، در ماه مورد بررسی هم افزایش 
یافت به طــوری که در پایان این ماه 
میزان بدهی به رقم 109 هزار و 200 
میلیارد تومان رسیده است. این عدد در 
مقایسه با اسفندماه سال گذشته 30/6 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

30/5 افزایش داشته است. 
سایر دارایی های بانک مرکزی هم 
در 10 ماهه امســال 361/3 درصد و 
در 12 ماهه منتهی 38/4 درصد رشد 
کرده است. سپرده بانک ها و مؤسسات 
اعتباری از بانک مرکزی 128 هزار و 
930 میلیــارد تومان بوده که ســهم 
سپرده قانونی 122 هزار و 670 میلیارد 

تومان و سهم سپرده دیداری 6 هزار و 
260 میلیارد تومان است. 

رشد سپرده قانونی در این مدت و 
در 10 ماهه امسال 19/8 درصد و رشد 
سپرده دیداری 9/8 درصد بوده است. 
سپرده های بخش دولتی 36 هزار 
و 560 میلیارد تومان درج شده که در 
12 ماه منتهی به دی ماه امسال 0/6 
درصد و در 10 ماهه سال جاری 8/2 

درصد افزایش یافته است. 
حجم ســپرده دولت نــزد بانک 
مرکزی هم در سال جاری 9/8 درصد و 
در 12 ماه منتهی به دی ماه 0/6 درصد 
افزایش داشته و به رقم 32 هزار و 500 

میلیارد تومان رسیده است.
انفجار بدهی بانک های غیردولتی

بدهــی بانک هــای غیردولتی و 

مؤسســات به بانک مرکزی هم از 12 
هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه 
پارســال به 34 هــزار و 130میلیارد 
تومان در دی ماه امسال رسیده است.

بر اســاس این گــزارش، بدهی 
و موسســات  بانک هــای غیردولتی 
اعتبــاری به رقم بی ســابقه 34 هزار 
و 130 میلیارد تومان رســیده است 
که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 
173/7 درصد )21 هزار و 660 میلیارد 

تومان( افزایش یافته است. 
این گزارش حاکی است در واقع 
ســهم بانک های دولتی و تخصصی از 
رشــد بدهی به بانک مرکزی در 10 
ماهــه امســال فقط 3 هــزار و 910 
میلیــارد تومان بوده اســت. بنابراین 
ارقام باال نشان می دهد بدهی بانک های 

غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی 
افزایش  لجام گســیخته  صــورت  به 
یافته اســت.تنگنای مالــی بانک ها، 
افزایش معوقات، کاهش سود حاصل 
از تسهیالت اعطایی، عدم امکان فروش 
اموال مازاد و نرخ سود باالی 20 درصد 

از عوامل این رشد بدهی است.
در دی ماه امسال اضافه برداشت 
از منابــع بانــک مرکزی مشــمول 
محدودیت های شــدیدی شد تا این 
روند عجیب رشد بدهی ادامه نیابد.  

بدهی بانک های غیردولتی به بانک 
مرکزی از 26 هــزار و 150 میلیارد 
تومان در آذرماه امسال به 34 هزار و 
130 میلیارد تومان افزایش یافته که 
نشــان دهنده افزایش 7980 میلیارد 

تومانی در یک ماه است.

رشد ۲5 هزار میلیارد تومانی در ۱0 ماه

بدهی بانک ها به بانک مرکزی سر به فلک کشید

مدیرعامــل بــورس کاال با 
اعالم این خبر کــه بورس کاال 
قیمت  اصلی کشــف  کانــون 
واقعی سنگ آهن می شود گفت: 
روند  در  کاال  بــورس  موفقیت 
منوط  آهن  سنگ  قیمت گذاری 
به ورود شرکت های بزرگ سنگ 

آهنی در این بازار است.
حامد ســلطانی نژاد در پاسخ به 

پرســش تســنیم، در خصوص نقش بورس کاال در شفاف ســازی قیمت 
سنگ آهن گفت: در پیش گرفتن اقدامات عملی به منظور تحقق این مسئله 

منوط به حضور و پذیرش شرکت های سنگ آهنی در بورس کاال است.
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران افزود: با توجه به تقویت پروسه 
قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کاال طی دو، سه ماه گذشته به موجب 
ماده 37 قانون رفع موانع تولید، درخواســت هایی از ســوی شرکت های 
سنگ آهنی برای پذیرش محصوالت در بورس کاالی ایران ارایه شده است.

وی همچنین سهم شرکت های متوسط و کوچک سنگ آهنی از این 
بــازار را تنها  5 درصد عنوان کرد و گفــت: موفقیت بورس کاال در روند 
قیمت گذاری ســنگ آهن منوط به ورود شرکت های بزرگ سنگ آهنی 

در این بازار است.
ســلطانی نژاد ادامه داد: با توجه به اهمیت این مسئله، بورس کاال در 
مذاکره با شرکت ها و تولید کنندگان بزرگ سنگ آهن تالش دارد تا شرایط 
را برای پذیرش محصوالت این شــرکت ها به منظور تمرکز قیمت گذاری 

سنگ آهن در بورس کاالی ایران تسهیل سازد.
وی یاد آور شــد: دولتی بودن شــرکت های سنگ آهنی و فوالدی در 
گذشــته سبب شده بود تا این شرکت ها در خصوص قیمت گذاری سنگ 
آهن مشکلی نداشته باشند؛ اما اکنون با خصوصی شدن این شرکت ها نیاز 
به تغییر روش قیمت گذاری ضروری شده است و تنها مکانی که می توان 
قیمت سنگ آهن را بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا کشف قیمت واقعی 

و معامله کرد، بورس کاالی ایران است.
این مقام مسئول با بیان این که قیمت گذاری سنگ آهن به دلیل تنوع 
فرآورده های ســنگ آهنی و تعدد معامالت آنها و همچنین محل تحویل 
محصول باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، تاکید کرد: در جلساتی که با 
بزرگان صنعت سنگ آهن در حال برگزاری است در خصوص انواع و اقسام 
محصوالت و روش های مختلف کشف قیمت آنها به گفت و گو می پردازیم و 

امیدوار هستیم که خروجی مناسبی از این جلسات بیرون بیاید.
مدیرعامل بورس کاال از تفاوت در محاســبه هزینه های شــرکت های 
سنگ آهنی و فوالدی به عنوان یکی از گره های موجود در اقتصاد کشور 
نام برد و گفت: در حال حاضر هزینه سنگ آهنی ها ریالی است و با تورم 
ریال هم مواجهند، اما محصول نهایی این زنجیره که فوالد است، همواره بر 
اساس قیمت های واقعی به فروش می رسد. بر این اساس نوساناتی که ایجاد 
می شود همواره سبب شده است که حاشیه سود سنگ آهنی ها نزولی باشد.
وی با تاکید بر این که باید ترتیبی قرار داده شــود که هر دو صنعت 
سنگ آهن و فوالد از ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند به تناسب فعالیتشان 
بهره مند شوند تصریح کرد: براین اساس در پروسه قیمت گذاری سنگ آهن 
در ابتدا باید مشخص شود که در زنجیره تولید فوالد، کدام محصول با توجه 
به ترکیب سهامداری آنها، می تواند از سوی بورس کاال قیمت گذاری شود، 
همچنین باید تمامی ذینفعان این زنجیره اعم از خریداران و فروشندگان و 

مناسبت های آنها مشخص شود.
به گفته ســلطانی نژاد، اگر در خصوص ســنگ آهــن مکانیزم بازار و 
قیمت گذاری آن به خوبی طراحی شــود، در مــورد دیگر اجزای زنجیره 

سنگ آهن مانند کنسانتره و گندله این مشکل وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأیید کرد

ورود بازنشستگان وزارت نفت
 به طرح برندینگ جایگاه های سوخت

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد دیوان 
محاسبات انتقاد کرد.

جهانبخش محبی نیا در این باره گفت:  آقای عادل آذر که انتقادات جدی 
بر او وارد است در گزارشی که به مجلس ارائه دادند قضایای دولت قبل را 
هم به بخشنامه مرداد ماه 95 مرتبط کردنددر صورتی که اینگونه نیست.

وی افزود: دیوان محاســبات خطای اســتراتژیکی انجام داد؛ دیوان 
محاســبات باید حساب و کتاب درستی داشته باشد که متاسفانه در این 

سال ها دیوان دستخوش مسائل سیاسی شده است.
محبی نیا در گفت وگو با فارس همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس 
در موضوع افزایش حقوق مدیران دولتی گفت: برای خود نمایندگان هم 
چنین اتفاقی جای ســؤال داشــت زیرا قرار بود ما کف حقوق کارمندان 

دولت را افزایش بدهیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این موضوع که در اصل 
قرار بود مجلس به ســمت عدالت حرکت کنــد، ادامه داد: انتقاد من به 
نمایندگان مجلس این است که اجازه افزایش 60 درصدی را به حقوق های 

قبلی مدیران دولتی دادند و به نوعی حقوق های کالن را توجیه کردند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دیوان محاسبات دستخوش 
مسائل سیاسی شده است

گروه اقتصادی-
در حالــی مدیرعامل شــرکت پخش فراورده هــای نفتی از ورود 
بازنشستگان وزارت نفت به طرح برندینگ جایگاه های سوخت حمایت 
می کند که برآوردهای اولیه از درآمد هنگفت این شرکت ها از طرح فوق 

حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، صبح 
دیروز در یک نشست خبری، با اشاره به ورود شرکت های صاحب صالحیت به طرح 
عرضه سوخت گفت:  امسال با دستور وزیر نفت برای اولین بار شرکت های صاحب 
صالحیت توانستند در عرضه سوخت ورود پیدا کنند که 7 شرکت در سال 95 و 
تعداد زیادی شرکت در سال 96 فعالیت خود را در این زمینه آغاز خواهند کرد.

درآمد هنگفت شرکت های »صاحب نشان«
منصور ریاحی در پاسخ به پرسش کیهان مبنی بر اینکه، درآمد برندها دقیقا 
از کدام محل بدست خواهد آمد، تصریح کرد: این شرکت ها به ازای هر لیتر 10 
تومان »حق نشــان« می گیرند!وی در واکنش به این پرســش که، با این حساب 
درآمد هنگفتی به جیب صاحبان برند واریز می شــود، عنوان کرد: اینطور نیست. 

هر شرکت باید جذابیت هایی ایجاد کند و سرمایه گذاری و هزینه انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره الزام برندها به ساخت 
جایگاه های جدید هم گفت: ما هیچ الزامی تعیین نکرده ایم. سیاست ما این است 

که در شهرها جایگاه های کوچک داشته باشیم.
گفتنی اســت در حالی صاحبان برند به ازای هــر لیتر 10 تومان حق برند 
می گیرند که فقط مصرف روزانه بنزین در کشــور بیش از 70 میلیون لیتر است 

که با یک برآورد اولیه درآمد قابل توجهی را برای آنها رقم خواهد زد.
چراغ سبز به نفتی ها

در ادامه این نشســت خبری، خبرنگار کیهان پرسید: گفته می شود در قالب 
طرح برندینگ، برندهای جدید به تعدادی از کارکنان قبلی یا فعلی شرکت نفت 
واگذار می شود. چه تعداد از شرکت های تأیید شده مربوط به این افراد هستند؟

ریاحی در واکنش به این پرسش اظهار داشت: کار بزرگ را باید آدم های بزرگ 
انجام دهند)!( قطعا کسانی که وارد بحث شرکت های صاحب صالحیت می شوند 
باید افرادی فرهیخته باشند که دانش، درک، تجربیات و درد کار را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد: قطعا از ظرفیت 
و پتانســیل کسانی که در این چند ساله در زنجیره تأمین و توزیع شرکت نقش 
داشته باشند استفاده می کنیم. از کسانی که دارای اهلیت و سابقه و دانش این کار 
باشند با تمام وجود استقبال می کنیم و باید فضا را تحویل این عزیزان داد. یکی از 
کسانی که باید شرکت های برند را تحویل بگیرند همین مجاری عرضه، شرکت های 

حمل و نقل و شرکت هایی هستند که زحمت کار را کشیده اند.
وی درباره آمار برندهای تأیید شــده که متعلق به این افراد است هم عنوان 
کرد: شرکتی که به اسم طرف خاص باشد نداریم. کسانی که بازنشسته شده اند را 
که نمی توانیم نظارت کنیم. قطعا ممکن است کسانی باشند که بازنشسته وزارت 

نفت باشند و وارد این چرخه شوند.
اجرای اصل 44 با »برندینگ«!

ریاحــی همچنین در این نشســت، مدعی شــد کــه با طــرح برندینگ، 
خصوصی سازی را در وزارت نفت رقم زده ایم و گفت: با اجرای این طرح می توانیم 
انحصار توزیع ســوخت کشور را از شــرکت ملی پخش خارج کرده و در راستای 
اجرای سیاست های اصل 44 آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت ملی 

پخش به نظارت عالیه خود متمرکز شود.
اما خبرنگار ما درباره این ادعای وی هم پرســید: در دنیا معموال شرکت های 
صاحب نشان، مالکیت پاالیشگاه را دارند و فرآورده هایی با قیمت و کیفیت مخصوص 
به خود ارائه می کنند، اما در اینجا تنها نقش توزیع کننده را دارند، لذا طرح برندینگ 

شما چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصل 44 دارد؟!
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره به این نکته بسنده 
کرد که »اقتصاد دولتی یک اقتصاد رانتی است و باید از این فضا خارج شویم. ما 
داریم وظیفه یک تأمین کننده مقتدر که 80 سال است این کار را انجام می دهیم 
بــا برندینگ در نهایت رقابتی کنیم. این یعنی نقش و ســهم خودمان را تحویل  

بخش خصوصی می دهیم.«
رشد 5 درصدی مصرف بنزین در سال 95

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین در نشست دیروز 
آمارهایی را در حوزه تولید و مصرف فرآورده های نفتی در کشــور اعالم کرد. به 
گزارش خبرگزاری ها، ریاحی اظهار داشــت: امسال میانگین مصرف روزانه بنزین 
کشــور به 74 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که نسبت به سال 94 رشدی 5/1 
درصدی داشت.مدیرعامل شــرکت ملی پخش افزود: همچنین متوسط مصرف 
گازوئیــل در بخش حمل و نقل 45 میلیــون لیتر در روز و در بقیه بخش ها 36 
میلیون لیتر در روز بود که در مجموع در مصرف روزانه گازوئیل شاهد کاهش 2/6 
درصدی نسبت به سال 94 بودیم.وی در ادامه با اشاره به واردات بنزین در طول 
ســال 95 گفت: به طور میانگین روزانه 12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد و 

هم اکنون ذخیره استراتژیک بنزین در کشور یک میلیارد لیتر است. 
این مقام مسئول از صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی دراجرای طرح عرضه 
سوخت بر اساس پیمایش خبر داد و گفت: بدهی ایرالین ها به این شرکت 1300 

میلیارد تومان است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اقتصاد مقاومتی در کارنامه دولت
 ادعا 20، اقدام و عمل خبری نیست!


