صفحه 4
پنجشنبه  7مرداد ۱۳۹۵
 ۲۳شوال  - 143۷شماره ۲۱۴۰۲

اقتصادی
یک کارشناس اقتصاد مسکن مطرح کرد

اقتصاد در آینه رسانهها

دولت راه فرار مالیاتی در مناطق آزاد را باز کرد

آرمان
ایــن روزنامه حامی دولت درباره افزایش مناطق آزاد هشــدار داده
اســت :دولت اخیرا الیحه جدید افزایش  ۱۹منطقه آزاد با دو فوریت را
تصویب کرده اســت .از طرف دیگر ،دولت در ابتدای سال گذشته طی
ابالغ بخشنامهای اعالم کرد شرکتهای دارای مجوز فعالیت در مناطق
آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند.
حال شــاهد آن هستیم که بسیاری از فراریان مالیاتی برای راحتی
کار خودشــان به مناطق آزاد کوچ میکنند تا به نوعی مالیات نپردازند.
البته این کوچ یکشــبه اتفاق نیفتاده است .به طور کلی میتوان گفت
اقدامات دولت در این رابطه با یکدیگر در تناقض اســت .به این صورت
که ابتدا دولت برای فرارهای مالیاتی اقداماتی انجام میدهد ،ســپس با
اقدامات دیگر راه را برای سوء استفاده فراهم میکند ...مسئوالن دولتی
اعالم میکنند که افزایش مناطق آزاد برای توســعه صادرات کشــور
صورت میگیرد ،اما باید گفت این نظر بســیار خام است .به این دلیل
که بخش زیادی از کارکردهــای مناطق آزاد به منظور واردات صورت
میگیرد .زمانی که عملکرد مناطق آزادمان این است ،چطور میتوانیم
شــعار مناطق آزاد صادراتگرا سر دهیم؟ از یک منظر این اقدام دولت
که قصد دارد مناطق آزاد را به منظور توسعه صادرات و اشتغال افزایش
دهد کشور را به صورت یک آبکش درمیآورد .باید به این نکته نیز توجه
داشته باشیم که متواریان مالیاتی از گذشته برای نپرداختن مالیات به
مناطق آزاد میگریختند و به امروز مربوط نمیشــود .به طور کلی باید
گفت افرادی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند به دنبال افزایش
مناطق آزاد نیســتند ،چرا که هماکنون هم میتوانند در مناطق آزادی
کــه در اختیار داریــم کار خود را انجام دهند .این فرارها مربوط به این
دولت نیست و سالهاست با فراریان مالیات مواجهیم.

مسکن؛ سرشار از طرح ،خالی از عمل

خراسان
خراسان طرحهای مسکنسازی دولت یازدهم را بررسی کرده است:
هنوز دولت یازدهم  6ماهه نشده بود که بحث مسکن امید مطرح شد .بعدا
از بهروزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح
مســکنهای اجتماعی و حمایتی ،در فضای عمومی جامعه مطرح شد.
بعضا اعداد و ارقامی در مورد هر طرح فهرست میشد اما خبری از اجرا
نبود .تا اینکه نهایتا تمام این طرحها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد.
بعــد از مدتی بحث احیای نظام پسانداز مطرح شــد و مهمترین
ســازوکار آن یعنی صندوق پسانداز یکم در ســال  94افتتاح شد .در
حالیکه ســه سال گذشــته و طرحهای پیشین روی کاغذ مانده است
حاال از یک طرح مسکنی دیگر رونمایی شده است .روز دوشنبه  4تیر
 95بود که موضوع ساخت انبوه مسکن در بافتهای فرسوده مطرح شد.
متاســفانه مثل طرحهای قبلی هنوز اعداد و ارقام دقیقی اعالم نشده.
معلوم نیســت چه مقدار منابع برای این طرح نیاز است و این منابع از
کجا تامین خواهد شد .با توجه به رکود مسکن و آثار آن براقتصاد کالن
کشور بیم آن میرود که یک سال دیگر از وقت باقیمانده دولت هم به
طراحی این طرح جدید بگذرد و کارنامه دولت یازدهم در بخش مسکن،
سرشار از طرحهای خوب و خالی از اجرا بسته شود...

انحراف  ۸هزار میلیارد تومانی منابع بانک مسکن

کارشــناس اقتصاد مسکن
با اشاره به اینکه طی سه سال
اخیر رانتهای متعدد دولتی در
اختیار بانک مسکن قرار گرفته
است ،گفت :فعالیتهای تجاری
بانک مســکن رو به گسترش
است و هیچکس نیز پاسخگوی
این انحراف منابع نیست.
فرهاد بیضایــی در گفتوگو با
تسنیم با اشاره به اینکه دولت طی
سه ســال اخیر رویکردی را دنبال
کرده که نتیجه آن ایجاد رانتهای
متعدد بــرای بانک مســکن بوده
است ،اظهار داشت :در قانون بودجه
ســال  95نیز با پیشنهاد وزارت راه
و شهرسازی 5 ،هزار میلیارد تومان

قیمت سکه و ارز ( به تومان)
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز
دالر
یورو
پوند
درهم
لیر ترکیه

قیمت بازار
1090600
1090000
545000
282000
181000
111338
3529
3907
4680
966
1187

این اتفاق بهواسطه سود بیشتر این
نــوع وام ــ برای بانک مســکن ــ
روی داده و اصوالً بانکها عالقهمند
به پرداخت تســهیالت بینبانکی
هستند.

پرویز داودی:

کاهش  40دالری قیمت نفت نتیجه دیپلماسی دولت یازدهم است

معــاون اول رئیسجمهور
سابق گفت :در سه سال گذشته
هیچ اقدامــی برای اصالحات
اقتصادی در کشور انجام نشده
است.
پرویــز داودی در گفتوگو با
نسیم خاطرنشان کرد :دولت نتایج
ملموســی در اقتصاد برای ارائه به
مردم ندارد .متاسفانه در سه سال
گذشته دولت هیچ ثمره ملموسی
برای مردم بهجا نگذاشــته است.
دولتمردان کمتر از یک سال دیگر
فرصت دارند.
معاون اول رئیسجمهور سابق
با انتقاد از شــاخصهای اقتصادی
دولت یازدهم گفت :متوسط رشد
تولید در دو ســال اول این دولت
 0/55درصــد بود در حالی که در
دو سال اول دولت نهم  6/2درصد
رشد تولید داشتیم .متوسط تورم دو
سال اول دولت یازدهم  23/2درصد
بوده ولی در دو سال اول دولت نهم

متوســط تورم  16/2بوده است .با
این آمار باید به دولتمردانی که مدام
دست به تخریب دولت قبل میزنند
گفت که شما چه عملکرد اقتصادی
در دولت یازدهم داشتهاید؟
وی تصریح کرد :تولید سهمی
از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی
موجــود در اقتصاد کشــور ندارد.
با وجــود هزار هزار میلیارد تومان
نقدینگی رشد اقتصادی سال 94
باید خیلی بهتر از اینها باشد ولی
وضعیت رشــد اقتصادی کشور به
هیچ وجه مناســب نیســت .ابتدا
فکر میکردیم رشد اقتصادی سال
گذشــته صفر باشد ،ولی برخی از
منابع رشد اقتصادی امسال را منفی
پیشبینی میکنند ،اگرچه دولت از
ترس حتی رشد اقتصادی  94را که
چند ماه از پایان آن گذشته ،اعالم
نکرده است.
معــاون اول رئیسجمهور در
دولت نهم اظهار داشــت :ضریب

فزاینــده پولی ما همواره بین 3/5
تا  4بوده ولی در دولت یازدهم به
عدد  7رســیده که همین مسئله
باعث شده در دو سال و نیم گذشته
 500هزار میلیارد تومان به حجم
نقدینگی اضافه شود.
داودی افــزود :دولتمردان در
سه ســال اخیر خلق پول فراوانی
انجــام دادهاند و تنها  12درصد از
حجم پولهای موجود توسط بانک
مرکــزی خلق ،تولیــد و مدیریت
میشود 88 .درصد پولهای موجود
توســط بانکها خلــق و مدیریت
میشــود .بانکها این پولها را به
سمت تولید نمیآورند بنابراین ،این
پول در اختیار شرکتها و موسسات
مالــی بزرگ به صورت ســپرده و
تسهیالت است .این پولها حتی در
بخش خدمات هم قرار ندارد ،چون
اگر در خدمات هزینه میشــد در
حال حاضر وضعیت رشد اقتصادی
کشور بسیار بهتر بود.

وی با انتقاد از کاهش سرعت
گردش نقدینگی در دولت یازدهم
عنــوان کــرد :ســرعت گردش
نقدینگی ما بســیار کــم و حتی
کمتر از یک شده است .در دولت
قبل سرعت گردش نقدینگی حدود
 1/8بــود .در این شــرایط دولت
اجازه سرمایهگذاری را به بانکها
نمیدهد و حتــی یکی از بانکها
که میخواســت ســرمایهگذاری
کنــد ،با مانع دولت روبهرو شــد،
زیــرا دولتمردان تصور میکنند با
ی بانکها در بخش
ســرمایهگذار 
تولید ،تورم ایجاد میشود.
معــاون اول رئیسجمهور در
دولت نهم تصریح کرد :اقتصاد ما
در حال حاضر از ناحیه شــیفتگی
دولتمردان نسبت به سرمایهگذاری
خارجی و تعامل با غرب آســیب
دیده است .ما با روحیه خودباخته
به سمت مذاکره با غرب رفتهایم و
در ذهن ما این بود که فقط بلدیم

دو نوع غذا درست کنیم.
داودی بــا بیتاثیر دانســتن
اجــرای برجام بر اقتصاد کشــور
خاطرنشــان کرد :سرمایهگذاری
خارجی در کشور هیچگاه از چند
میلیــارد دالر بیشــتر نبوده و در
حال حاضر با وجود گذشت حدود
یک ســال از برجام همان مقدار
سرمایهگذاری خارجی اندک هم
برای اقتصاد کشــور حاصل نشده
و دولتمــردان به ناچار به ســراغ
فاینانــس رفتهاند .بنابراین بعد از
برجام هیچ اتفاقــی برای اقتصاد
کشور نیفتاده و تنها رکود و بیکاری
بیشتر میشود.
وی تصریح کرد :دولتمردان سه
سال مرتبا به دولت گذشته اهانت
کردند و همه تقصیرها را به گردن
آنها انداختند .سپس همه فعاالن
اقتصادی را به برجام امیدوار کرده
و دست به عصا نگه داشتند.
وی بــا انتقــاد از افزایــش

 600هزار میلیارد تومانی نقدینگی
در دولت یازدهم نیــز بیان کرد:
دولت از یک طــرف بیش از هزار
هزار میلیــارد نقدینگی در جامعه
ایجاد کــرد و از طرف دیگر آن را
محصور کرده تا هیچ نقشــی در
تولید و خدمات نداشــته باشــد.
بنابراین  80درصد واحدهای تولید
تعطیــل و نیمه تعطیل شــده و
جوانان کشور مرتب بیکار میشوند.
معــاون اول رئیسجمهــور
ســابق به ضعف دولت یازدهم در
دیپلماسی انرژی اشاره و بیان کرد:
قیمت نفــت  80دالری در دولت
یازدهم به  30-40دالر رسید .در
سال  2006که اقتصاد جهانی دچار
رکود بود ما به طور متوســط نفت
را  80دالر میفروختیم .سوال من
از دولتمردان این است که حاصل
بهتر شدن تعامالت بینالمللی در
ســه ســال اخیر نفت  40دالری
است؟

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران:

داللیسم دولت یازدهم را به بازی گرفته است

تعادل
محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصالحطلب به تعادل گفته است :دولت
جديد هم با تغيير سياستها سعي كرد كه متفاوت از دولت قبلي عمل
كند ،اما متاسفانه به جاي اينكه به صنعت و كشاورزي برسد ،عمال اين
بخشها ناديده گرفته شــده و زماني كه اين دو بخش از كار بيفتد در
اصل موتور محركه توسعه كشور از كار افتاده است.
دولت در حال حاضر در مســيري افتاده كه براي تشــريح عملكرد
خود از معيارهايي مثل رشــد اقتصادي و تورم صحبت كند ،اما رشــد
اقتصادي مولفهاي نيست كه نشان بدهد چه اندازه تكنولوژي ،اشتغال و
رفاه مردمي ما بهبود يافته است ،بلكه اين متغيري است كه مردم از آن
سر در نميآورند و در اقتصاد هم ميانگين توليد هزاران قلم كااليي است
كه شايد در برخي موارد نتوانيم اصال از آنها ميانگين درستي بگيريم...
يكي از مشكالتي كه در كشورهاي توسعهنيافته وجود دارد ،وابستگي
زياد آنها به نهادهاي بينالمللي است و اين موضوع در كشور ما نيز وجود
دارد ،غافل از اينكه نهادهاي بينالمللي به دنبال منافع خود هســتند و
نميتوانند ،بفهمند كه كشور ما دقيقا چه چيزي نياز دارد...
انجام اين كار (ارائه تسهيالت به واحدهاي كوچك و متوسط به ميزان
 16هزار ميليارد تومان) از سوي دولت يعني نداشتن استراتژي صنعتي!
اصال مشخص نيست بر چه مبنايي اين تصميم گرفته ميشود؟ از كجا
معلوم كه مشكل همه صنايع يكي است و كمبود نقدينگي دارند؟...
بهنظر ميرســد كه دولت آقاي روحاني در اين دوره هيچ كاري را
نخواهد توانست كه انجام دهد و تنها به دنبال تزريق مسكنهاي موقتي
با هزينههاي بسيار باالست.
ميتوان گفت كه در اين شرايط دالليسم كار خود را كرده و با استفاده
از برخي رسانهها حتي دولتمردان را به بازي گرفته و مانع از اين ميشود
كه مشكالت را شناسايي و حل كنند.
ســه ســال از دولت گذشــته و اگر از دولتمردان بپرسيم كه كدام
دستاورد اقتصادي را داشتهاند ،تنها متغيرهايي مطرح ميشود كه تاثير
خاصي بر رفاه مردم ندارد و با استفاده از اعالم شاخصهاي مبهم سعي
در وانمــود كردن بهبود وضعيت اقتصادي دارند .به هر حال در همين
شرايط هم افرادي را تحت عنوان روشنفكر ميبينيم كه به دليل مقدار
كمي حقوق سياســي از سياستهاي اشتباه دولت دفاع ميكنند و در
ادامه ميبينيم كه مشــاور يا معاون وزير هســتند كه به جاي راهحل
فقط نظريهپردازي ميكنند ،در صورتي كه اخالق حكم ميكند كه اگر
نميتوانند كار را درســت اداره كنند ،فضا را خالي كنند تا كســاني كه
كاربلد هستند روي كار بيايند...
در حال حاضر كاالهاي مختلف و زيادي به كشــور وارد ميشود و
دولت نيز بدش نميآيد كه اين كار انجام شود ،زيرا باعث كاهش قيمت
كاال در بازار ميشود و دولت كاهش قيمتها را به عنوان دستاورد خود
جا ميزند؛ اين سياست منجر به وارد آمدن ضرر به بخشهاي كشاورزي
و صنعت ميشود .وقتي صنايع ،ارز و بانك مركزي در اختيار دولت باشد
معلوم اســت دســتور داده و التماس نميكند و كساني كه درباره نرخ
دستوري ارز صحبت ميكنند ،صرفا به تئوريهاي كتب درسي كه در
اقتصادهاي داراي بخش خصوصي مصداق دارد توجه و فكر ميكنند.
در صورتي كه دولت دســتور ندهد ،كدام بانك اســت كه بيايد ارز
ارزان در اختيــار افراد قرار دهد؟ بــراي اينكه بتوانیم صنايع و اقتصاد
ي خارجي
كشور را نجات دهيم ،بايد تكنولوژيهاي جديد و سرمايهها 
را به ايران بياوريم تا اقتصاد توســعه يابد و از وابســتگي به درآمد نفت
رهايي پيدا كند .بايد در تعاملي سازنده با كشورهاي پيشرفته از دانش
فني آنها استفاده كنيم.

از زمینهای ایــن وزارتخانه برای
افزایش سرمایه بانک مسکن واگذار
میشود.
وی با ابراز اینکه طی سه سال
اخیر از محــل منابع عمومی برای
بانک مسکن ایجاد رانت شده است،
تصریح کرد :این در حالی است که
در این مدت بانک مذکور کمترین
همکاری را در فعالیتهای توسعهای
داشته است.
کارشــناس اقتصاد مسکن در
ادامه با اشــاره به صورت مالی سال
 93بانک مسکن ،اظهار داشت :این
بانک در ســال  93حــدود  8هزار
میلیارد تومان تسهیالت بینبانکی
به سایر بانکها پرداخت کرده است،

بیضایــی تأکید کــرد :این در
حالی است که وظیفه بانک مسکن
پرداخت تسهیالت به سایر بانکها
نیســت و موضوع جالب این است
که تاکنون هیچکس در این رابطه
مورد بازخواست قرار نگرفته است.
متأسفانه فعالیتهای تجاری بانک
مســکن رو به گســترش اســت و
هیچکس نیز پاسخگوی این انحراف
منابع نیست.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگر
منابعی از محــل منابع عمومی در
اختیار بانک مســکن قرار میگیرد
که اگر در مســکن یا حتی مسکن
مهر هزینه میشد مدتها قبل بازار
مسکن از رکود خارج می شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی
مجوزهای متعــددی را برای بانک
مســکن اختصاص داده اســت از
اســتمهال منابع حاصل از وصول
اقساط مســکن مهر بهعنوان یکی
از ایــن رانتها نام بــرد و افزود :این
رانتهای دولتی در صورتی که بانک
مسکن ،وظیفه توسعهای داشته باشد
ایرادی ندارد ،چه آنکه در کشورهای
دیگر بانکهای توسعهای از چنین
رانتهایی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه بانک مسکن هر
روز از رانتهای جدیدی برخوردار
میشــود که ــ این رانتها ــ در
اختیار سایر بانکها قرار نمیگیرد،
گفت :بانک مرکزی در این زمینه یا

باید ساختار بانک مسکن یا اساسنامه
آن را تغییــر دهد .ایــن بانک باید
بپذیرد که وظیفه توسعه مسکن را
بهعهده دارد نه پرداخت تسهیالت
بینبانکــی و ورود به فعالیتهای
تجاری ،در حالی که شــرایط فعلی
بانک مذکور این را نشان نمیدهد.
وی با یــادآوری اینکه یکی از
شــروط تخصیص منابع جدید به
بانک مســکن در بودجه سال 95
این است که اساسنامه بانک مسکن
تغییر کــرده و بــا تصویب هیئت
وزیران تبدیل به یک بانک توسعهای
شود ،افزود :ســال به نیمه رسیده
اما هنوز اتفاقی در این زمینه روی
نداده است.

دالیل گرانی مرغ صرفا بهانه است
رئیس کمیســیون بازرگانی
داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت:
افزایش قیمــت مرغ در روزهای
اخیر کاذب بوده و در جهت منافع
گروه خاصی است.
خســرو فروغان گرانســایه در
گفتوگو با ایســنا افــزود :دالیلی از
جمله اینکه افزایش قیمت ذرت عامل
باال رفتن قیمت گوشت مرغ شده صرفا
بهانه است.
وی اضافه کــرد :در حال حاضر
کمبود دان مرغ و کمبود عرضه گوشت
مرغ وجود ندارد و به طور کلی تغییری
در وضعیــت خوراک مــرغ به وجود
نیامده که باعث افزایش قیمت شــده
باشد بلکه مسئله اصلی در نوع مدیریت
و تنظیم کردن بــازار از مرغداری تا
کشتارگاه و داللهاست.
فروغان گرانسایه افزود :تناسب
بین مرغدار ،کشــتارگاه و واسطه که

مرغ را به دست خردهفروش میرساند
ارتباط درســتی نیست و در یکی دو
سال گذشته بیشترین سود و درآمد در
روند تولید تا مصرف نصیب کشتارگاه
شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی
اتاق بازرگانی ایران گفت :مسئله دیگر
این است که تصمیمگیریها و اعمال
نظرهای غیرکارشناسی باعث بینظمی
در بازار شده است .در حال حاضر که
رکود در بازار وجود دارد قاعدتا نباید
در بازار گرانفروشــی داشــته باشیم،
چــرا که همه به دنبال این هســتند
که جنسشان را ارزانتر عرضه کنند.
وی همچنیــن تصریــح کرد که
قیمت منطقــی برای هــر کیلوگرم
گوشت مرغ حداکثر باید  7000تومان
باشد و بیش از آن گرانفروشی است.
گفتنــی اســت در روزهای اخیر
قیمت گوشت مرغ به بیش از  8هزار

تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
حداکثر قیمت مرغ  7000تومان
است نه بیشتر
در همیــن حال حســن رکنی،
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور
دام ،تاکید کرد که قیمت منطقی این
محصول کیلویی  7000تومان است و
این وزارتخانه تا برقراری تعادل کامل
در بازار ،عرضــه مرغ منجمد را ادامه
میدهد.
وی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی
در بازار وجود ندارد ،گفت :بر اســاس
قانون ،وزارت جهاد کشاورزی موظف
است تامینکننده نیاز غذایی مردم در
زمینه محصوالت کشــاورزی به ویژه
محصوالت استراتژیکی مانند گوشت
مرغ باشد که در این زمینه وظایف این
وزارتخانه در حال انجام است و مشکلی
وجود ندارد .اما اگر نوسان قیمتی به
وجود میآید ناشی از تولیدکنندگان

دبیر کانون سراسری انبوهسازان:

طرح مسکن قسطی بایگانی شد
دبیــر کانــون سراســری
انبوهســازان گفت :با گذشــت
 1/5سال از اعالم طرح «مسکن
قســطی» و اجرا نشدن آن باید
گفت این طرح به بایگانی رفت.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو
با خبرگــزاری فارس ،در پاســخ به
این ســؤال که ظاهرا کانون سراسری
انبوهســازان عالقهای بــه آغاز طرح
مســکن قســطی ندارند ،اظهار کرد:
شــرایطی که باید برای طرح مسکن
قسطی فراهم میشد انجام نشد ،چرا
که کانون سراسری انب وهسازان معتقد
بود باید شرایطی فراهم شود که به نفع
متقاضیان و سازندگان مسکن باشد.
وی با اشــاره به اینکه همواره به
دنبال یک چارچــوب کلی برای بازار
قســطی در حوزه مسکن و ساختمان
بودیم ،گفت :متأسفانه به دلیل کامل
نشدن چارچوب طرح مسکن قسطی،
بایــد گفت که این طــرح به بایگانی
ســپرده شده اســت ،چرا که از زمان

مطرح شدن آن  1/5سال میگذرد و
عمال چون وارد دوره رونق میشویم،
شــاید اجرای این طــرح چندان هم
موفقیتآمیز نباشد.
پورحاجت ادامه داد :پس از ابالغ
آئیننامه طرح مسکن قسطی از سوی
بانک مســکن به شــعب ،بر روی آن
ایراداتی وارد بود که متأسفانه برطرف
نشــد و تأخیر اجــرای آن روز به روز
بیشتر شد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان
به ایرادات طرح مسکن قسطی اشاره
کرد و گفت :چند ایراد اساسی به طرح
مســکن قســطی وارد بود که تعیین
سقف اقساط ماهانه (ماهانه سه میلیون
تومان) ،ضمانت بازپرداخت تسهیالت
تا  110میلیون تومان و تعیین جرایم
 28درصد بــرای عــدم بازپرداخت
اقساط بود.
وی با اشــاره به اینکه قصد متهم
کردن کسی را در طرح مسکن قسطی
نداریم و نمیتوانیم تمام مشــکالت

را به گردن بانک مســکن بیندازیم،
اضافه کرد :به هر حال زمانی که طرح
مسکن قسطی مطرح شد ،زمانی بود
که مســکن به شــدت در دوره رکود
قرار داشت ،اما حال که در حال ورود
به دوره رونق هســتیم ،تصور میکنم
که شــرایط به گونهای برای این طرح
مهیا نباشد.
براساس مجوز تحت اختیار بانک
مسکن برای ایجاد بازار قسطی فروش
ملک ،قرار بود از ابتدای اردیبهشــت
امســال ،امکان انجام «معامله نسیه
آپارتمــان مســکونی» در  7شــعبه
ویژه ایــن بانک در تهران و همچنین
شعبههای مرکزی سایر شهرها ،فراهم
شود و در فاز اول طرح فروش قسطی،
صرفا ســازندههای عضو تشکلهای
ساختمانی میتوانستند برای فروش
غیرنقــدی آپارتمانهای حداکثر 10
سال ساخت خود ،ضمانت «پرداخت
اقســاط توســط خریدار» را از بانک
مسکن دریافت کنند.

نیست و آنها نمیخواهند محصولی با
قیمت غیرمنطقی یا در بازار پرنوسان
به دست مردم برسد ،چرا که در ادامه
ممکن است باال رفتن قیمت در بازار
موجب افــت شــدید آن در مقاطع
بعدی شــود و به زیان تولیدکنندگان
تمام شود .رکنی با بیان اینکه بازار با
ثبات بهترین شرایط برای تولیدکننده
و مصرفکننــده اســت ،تاکید کرد:
عرضه گوشــت مرغ منجمد از سوی
وزارت جهاد کشاورزی برای برقراری
تعادل در بازار به نفع تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان که منافعشان بهم گره
خورده است ،همچنان ادامه دارد و در
چنین شرایطی که کمبودی در بازار
احساس نمیشود ،دستگاههای نظارتی
موظفند تا اگر نوسان قیمتی در بازار به
وجود آمد که ناشی از افزایش قیمت
پــس از تولید تا مصرف بود با عامالن
آن برخورد کنند.

گوشت قرمز هم گران شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفند،
هم گفت :بــه دلیل کمبود عرضه در
بازار گوشت گوسفندی پایتخت ،قیمت
هر کیلوگرم به  31تا  32هزار تومان
رسیده است.
علیاصغر ملکــی در گفتوگو با
فارس در مورد آخرین وضعیت گوشت
قرمز در پایتخت ،افزود :با گرم شدن
هوا و افزایش قاچاق دام به کشورهای
عراق و امارات ،با کمبود گوشــت در
ســطح پایتخت مواجه شــدهایم که
همین مسئله بر افزایش قیمت موثر
بوده است .وی با اشاره به اینکه اصل
دام مورد نیاز و گوشت مصرفی تهران
از استان کردستان و غرب کشور تامین
میشود ،خاطرنشان کرد :قیمت عمده
فروش گوشت به مغازهداران به 28هزار
تومان رسیده و هر کیلو گوشت شقه
گوسفندی بدون دنبه  31تا  32هزار

تومان به مشتری عرضه میشود.
به گفته رئیس اتحادیه گوشــت
گوســفندی ،قیمت هر کیلوگرم ران
گوسفندی با  5هزار تومان تفاوت به
 36تا  37هزار تومان رسیده است.
ملکــی همچنین اجــرای طرح
پیشســرد کردن گوشــت به دلیل
کاهــش وزن و افزایــش هزینههای
سردخانهای را از دیگر عوامل افزایش
قیمت گوشت گوسفندی عنوان کرد.
همچنین علــی خندانرو رئیس
اتحادیه گوشت گوساله هرگونه افزایش
قیمت این گوشــت را رد کرد و گفت:
قیمت گوشــت گوساله از  8ماه پیش
در پایتخت ثابت مانده و تغییر نکرده
و هر کیلوگــرم  32هــزار تومان به
مصرفکننده فروخته میشود.
به گفته خندانرو گوشت گوساله
در پایتخت از اطراف تهران ،ورامین،
قم و شهریار تامین میشود.

فقط نیم درصد منابع کارت اعتباری کاال محقق شد

سخنگوی کانون انجمنهای
لوازم خانگی گفت :تنها به اندازه
 0/5درصد از منابع مالی تعیین
شــده کارتهای اعتباری ،کاال
فروخته شده است.
بــه گزارش فــارس ،حمیدرضا
غزنوی در یک نشست خبری اظهار
داشت :در حال حاضر تولیدکنندگان
همچنان با مشــکل رکود در فروش
روبهرو هستند و مسائلی مانند مالیات
بر ارزش افزوده بر بازار صنایع داخلی
تأثیرگذار بوده اســت ،به طوری که
بازار همچنــان مقابل پرداخت این
مالیات مقاومت میکند و این مسئله
باعث شده تا ســفارش برای کاالی
ایرانی کمتر شود و فروشندگان بیشتر
به دنبال کاالهای وارداتی باشند.
وی همچنین با اشــاره به نقش
مناطق آزاد در رونــق مونتاژکاری
لــوازم خانگی ،گفــت :مونتاژ لوازم
خانگــی در مناطق آزاد ،قیمت این
کاالها را به  30تا  50درصد پایینتر

ســازمان ثبت احوال ،کمیته امداد
و بنیاد شــهید به این جامعه اضافه
شدهاند ،اما این دستگاهها نیز خرید
زیادی از بخش تولید نخواهند داشت
و کمک زیادی به کارخانهها نمیشود.
ســخنگوی کانون انجمنهای
لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه
مهلت اجرای طــرح کارت اعتباری
کاال  31تیرمــاه تعیین شــده بود،
گفــت :مهلت اجــرای این طرح به
اتمام رســیده ،اما اجرای آن متوقف
نشده است.
وی با بیان اینکه تمدید شــدن
اجرای ایــن طرح با ابهــام روبهرو
اســت ،گفت :دولت در حال بررسی
این مسئله است.
به گفتــه غزنــوی ،تاکنون فقط
 20میلیارد تومــان از منابع  4هزار و
 200میلیارد تومان تعیینشــده برای
اجــرای طرح کارت اعتبــاری کاال به
فروش رفته است ،که  86درصد این رقم
به لوازم خانگی اختصاص داشته است.

اشتغالزايي براي  12نفر با استفاده از هنر سبدبافي
یــک بانــوی هنرمند
کردستانی با اســتفاده از
هنر ســبد بافی برای 21نفر
اشتغالزایی کرد.
گلچين غالم ويسي که يكي از
ارغوان بافان موفق اهل كردستان
اســت درباره ورودش به عرصه
توليد صنايع دستي ،مي گويد:
«درخت ارغوان ،درختي زينتي
و بســيار زيباســت و به صورت
خودرو در منطقه اورامانات رشد
مي كند .از گذشــته هاي دور
هنر ارغوان بافي با اســتفاده از
شــاخه هاي درخت ارغوان در

منطقه ما رواج داشــته اســت.
زمانــي كه جويــاي كار بودم با
كالسهاي آموزش ارغوان بافي
ميراث فرهنگي آشــنا و به اين
هنــر عالقمند شــدم .در حال
حاضر ارغوان بافي از رونق خوبي
برخوردار است و اين هنر در حال
احياء مجدد است».
او مــي افزايــد« :تنها ماده
اوليه ســبد بافي ،شــاخهها و
تركههاي درختان ارغوان است.
اين شــاخهها هيــچ گاه نبايد
خشك شــوند و ما هميشه آنها
را خيــس نگه مــي داريم .در

گذشــته از ارغوان بافي بيشتر
براي توليد سبد صحرا استفاده
مي شد اما امروزه عالوه بر توليد
سبد ،با توجه به ذائقه مشتريان
جاشكالتي ،سبد ميوه ،جاي نان،
جاي آجيل و كندوي عسل هم
توليد مــي كنيم و همين تنوع
بخشيدن به محصوالت توليدي
باعث گســترش بازار و افزايش
فروش شده است».
گلچيــن غــام ويســي
خاطرنشــان مي كند« :شخصا
روزانه مي توانم تا  5سبد توليد
كنم كه با توجه به ابعاد سبدها،

قيمتشان تا  100هزار تومان نيز
مي رسد .سازمان ميراث فرهنگي
با در اختيار قرار دادن يك كارگاه
كوچك از من حمايت كرد و من
توانستم  12نفر ديگر را در اين
كارگاه مشغول به كار كنم».
اين هنرمند صنايع دستي،
مي افزايد« :هنــر ارغوان بافي
گزينه مناسبي براي خانمهاي
خانــهدار اســت تــا بتواننــد
درآمدزايــي كننــد .مدت 10
سال است كه به عنوان مدرس
از طرف اســتانداري به خانمها
بويژه خانمهاي نيازمند ،ارغوان

بافــي ياد مي دهــم .يادگيري
ارغوان بافي كار مشكلي نيست
و ظرف  10جلسه انجام مي شود.
خانم هايي كــه در حال حاضر
به ارغوان بافي اشــتغال دارند،
از درآمدشــان راضي هســتند.
اگر تعداد نمايشگاه هاي فصلي
صنايع دستي بيشتر شود ،درآمد
مــا هم افزايش زيــادي خواهد
داشت».
گلچين غالم ويســي تاكيد
مي كند« :اشتغالزايي از طريق
آموزش صنايع دستي حتما در
راستاي اقتصاد مقاومتي است.

* شــرکت «آلومینیوم مسجد سلیمان» در بین مجموعه طرحهای در
حال اجرا در استان خوزستان به عنوان تنها طرح نمونه صنعتی استان
خوزستان انتخاب شد .به گزارش روابط عمومی شرکت آلومینیوم کاوه
خوزستان ،این شرکت در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
به جهت پیشبرد مناسب و فراتر از برنامه مدون پروژه از سوی هیئت
کارشناسان و داوران استان به عنوان طرح نمونه استان خوزستان انتخاب
و با صدور حکمی مورد تقدیر قرار گرفت.
* شورای عالی بورس ضمن پذیرش استعفای محمد فطانت ،به
اتفاق آراء شاپور محمدی را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس
و اوراق بهادار انتخاب کرد .عصر سهشنبه شورای عالی بورس
و اوراق بهادار با حضور اعضاء و به ریاســت وزیر امور اقتصادی
و دارایی تشکیل جلسه داد .در این جلسه ضمن معرفی آقایان
موسویان ،طالبی ،سعدی و محســنی به عنوان اعضای جدید
شورا از زحمات آقایان پورابراهیمی ،زالی ،مقدسیان و خانم فقیه
نصیری به عنوان اعضای سابق که دوره عضویتشان به پایان رسید
تقدیر شد.این گزارش میافزاید ،شورا با استعفای محمد فطانت،
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را پس از استماع توضیحات
وی به دلیل عارضه قلبی و عدم قبول مسئولیت برای دورههای
آتی ،ضمن تشکر از خدمات و زحمات ارزنده وی در دوره تصدی
خود ،موافقت و برای ایشــان آرزوی سالمتی نمود .بر پایه این
گزارش ،در ادامه شــاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی
هیئت مدیره جدید ،به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس
به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رئیس جدید
سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.گفتنی است ،فطانت
که طی ماههای اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد
کرده بود هم اکنون با حکم طیبنیا به عنوان مشاور وی منصوب
شد .همچنین الزم به توضیح است که اعضای جدید هیئت مدیره
سازمان بورس اوراق بهادار شامل آقایان محمدی ،امیری ،فالح
پور ،سعیدی و عراقچی توسط شورای عالی بورس منصوب شدند.
* عملکرد تجارت خارجی ایران (بدون نفت) در چهار ماه اول سالجاری
از سوی گمرک ایران منتشر شد .افزایش  21درصدی صادرات غیرنفتی
کشورمان در چهار ماهه اول سالجاری با افزایش قابلتوجهی به بیش
از  16میلیارد دالر رســید که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 21
درصد افزایش داشته است.در مدت یادشده  12میلیارد و  865میلیون
دالر انواع کاال وارد کشــور شد .بنابراین گزارش ،با توجه به این میزان
واردات و صادرات در مدت مذکور ،تراز تجاری کشــورمان مثبت بوده
و با افزایش  4میلیــارد دالری میتوان گفت :بهترین عملکرد تجارت
خارجی کشورمان در سالهای اخیر به ثبت رسیده است.براساس این
گزارش ،در چهار ماهه نخست امسال  41میلیون و  161هزار تن کاال
به ارزش  16میلیارد و  308میلیون دالر به خارج از کشــور صادر شد
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن  36و  37صدم
درصد و از لحاظ ارزش  21و  11صدم درصد افزایش نشــان میدهد.
در همین مدت  9میلیون و  958هزار تن کاال به ارزش  12میلیارد و
 865میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش
از نظر وزن  12و  79صدم درصد و از لحاظ ارزش  7و  12صدم درصد
کاهش داشته است.

مدیرعامل آبفای استان تهران:

سخنگوی کانون انجمنهای لوازم خانگی:

از تولیدات داخلی میرساند و تعرفه
محاسبهشده برای قطعات وارداتی به
این مناطق با نظر کارشناس همان
منطقه آزاد و براساس تشخیص او در
مورد میزان داخلیسازی آن محصول
تعیین میشود.
غزنوی تأکید کــرد :اکثر لوازم
خانگــی که در مناطــق آزاد تولید
میشوند در واقع مونتاژی هستند.
وی در ادامه با اشــاره به اجرای
طرح فــروش کاال با کارت اعتباری،
گفت :به دلیل محدودیت موجود در
جامعه هدف این طرح ،تولیدکنندگان
فروش مناسبی از این محل نداشتهاند
و تاکنون فقــط نی م درصد از منابع
مالی تعیینشــده برای اجرای این
طــرح از محل فــروش کاال محقق
شده است.
وی اظهار داشت :تولیدکنندگان
خواستار گسترده شدن جامعه هدف
در ارائه کارت اعتباری کاال بودند که
در نهایت 4 ،بخش شامل قوه قضائیه،

کوتاه اقتصادی

صنايع دستي مشــاغل دائمي
هستند كه غالبا نيازمند سرمايه
در گــردش زيادي نيســتند و
ريسك بســيار پاييني دارند .به
هميــن دليل مســئوالن براي
كمك بــه اقتصاد مقاومتي بايد
صنايع دستي را گسترش دهند
و از فعــاالن اين عرصه حمايت
كنند .يكــي از بهترين روشها،
پشتيباني از برگزاري كالس هاي
آموزشي بويژه براي نيازمندان و
نيز افزايش تعداد نمايشگاه هاي
عرضه محصوالت صنايع دستي
است».

یک چهارم آب تهران هدر میرود
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت :آب بدون درآمد تهران
اکنون  24درصد اســت که تا پایان امسال به  22درصد کاهش
مییابد.
به گزارش ایسنا ،محمد پرورش در آیین بهرهبرداری از پست امداد
فاضالب ناحیه سلیمانیه در آبفای منطقه  4گفت :در حال حاضر میزان
آب بدون درآمد  24درصد آن ناشی از هدر رفت شبکه به دلیل فرسودگی
تأسیسات است و  12درصد دیگر در واقع به معنی هدر رفت آب نیست،
بلکه شامل آبی است که آب و فاضالب در ازای آن پولی دریافت نمیکند.
او افــزود :کاهش دو درصدی آب بدون درآمد به منابع زیادی برای
اصالح شبکه آب تهران نیاز دارد و افزون بر آن ،این کار با وجود مشکالت
زیاد ترافیکی این شهر ،بسیار دشوار است.
پرورش تصریح کرد :امســال حدود  300میلیــارد تومان از منابع
خود را برای اصالح  260کیلومتر از شبکههای آب ،خرید کنتور ،بحث
مدیریت فشــار و پهنهبندی اختصاص دادهایــم .او تأکید کرد :تا پایان
امســال حدود  1000میلیارد تومان ،پروژههــای بزرگ و کلیدی اجرا
میکنیم که البته اعتبار هیچ کدام از تصفیهخانههای فاضالب از منابع
دولتی تأمین نمیشود ،بلکه برمبنای مدلهای جذب سرمایهای مانند
بیع متقابل و  BOTاست.
مدیرعامل آبفای استان تهران در این افتتاح با تأکید بر این نکته که
تــاش میکنیم بهرهبرداری از فاضالب در تهران به صورت یکپارچه و
متمرکز انجام شود گفت :نگاه ما در حوزه بهرهبرداری ،پیشگیرانه است و
کوشش خواهیم کرد که این رویکرد در همه فعالیتها مد نظر قرار گیرد.
پــرورش با بیان این که این پروژه باید از نظر فکری و نرمافزاری به
یک مدل برای پروژههای دیگر تبدیل شود ،تأکید کرد :ما میخواهیم به
شرکتهای آب و فاضالب مناطق اعتماد کنیم و بهرهبرداری از فاضالب
را به آنها بسپاریم.

یک مسئول:

نرخ سود تسهیالت صنایع الکترونیک
کاهش یافت

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک از
کاهش نرخ سود تسهیالت این صندوق خبر داد.
علی وحدت در نشست خبری دیروز خود اظهار داشت :نرخ سود تسهیالت
صنــدوق حمایت از صنایع الکترونیک از  6تا  18درصد قبلی به  5تا  15درصد
کاهش یافته است.
به گفته وی میانگین دوره بازپرداخت تســهیالت  3ســاله است که با یک
دوره استراحت ،براساس ماهیت و شرایط طرح و نیز عواملی چون دوره بازگشت
سرمایه تعیین میگردد.
وحدت از پرداخت  1500میلیارد ریال تسهیالت در سال  94خبر داد و گفت:
تعداد قراردادهای منعقد شده صندوق هم در سال گذشته  980مورد بوده است.
به گفته رئیس صندوق حمایت از صنایع الکترونیک تضامینی که برای پرداخت
تسهیالت دریافت میشود عبارتند از سفته با بیمهنامه ،سفته با ضمانت غیر ،ترهین
ماشینآالت ،وثیقه ملکی ،ضمانتنامه بانکی و اوراق مشارکت.
وحدت در ادامه به صنایع مورد حمایت صندوق اشــاره کرد و افزود :صنایع
رایانهای ،صنایع ارتباطی ،صنایع اتوماسیون ،صنایع قطعات الکترونیک ،صنایع
الکترونیک فوری ،الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی  7گروه مورد حمایت
صندوق مذکور هستند .براین اساس متقاضیان تسهیالت میتوانند به وبگاه صندوق
حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک (صحا) به نشانی www.esfrd.ir
مراجعه نموده و پس از دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد پروژه) مدارک
و مستندات مورد نیاز را به همراه درخواست رسمی خود به صحا ارائه نمایند.
رئیس صنــدوق حمایت از صنایع الکترونیک همچنین به برگزاری اجالس
فعــاالن صنایع الکترونیک در  19مرداد ماه جاری اشــاره کرد و گفت :در این
مراسم که با سخنرانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر صنعت همراه
خواهد بود از تالشــگران و شــرکتهای موفق حوزه الکترونیک کشور تقدیر به
عمل خواهد آمد.
به گفته وی ســاز و کارهای حمایت غیر مســتقیم از صنایع دانشبنیان و
پیشــرفته و همچنین لزوم نفوذ فناوری پیشــرفته در بنگاههای بزرگ از جمله
جهتگیریها و اهداف همایش فوق است.

