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اقتصادی
تشکیل ستاد مشترک ایران ،چین و ژاپن
در شانگهای برای امدادرسانی
به نفتکش حادثهدیده ایرانی

مسئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش سانچی از تشکیل
ستاد مشترک بین سه کشور ایران ،چین و ژاپن در شانگهای خبر
داد و با خانواده دریانوردان ایرانی دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی که با حکم رئیسجمهور به عنوان مسئول
کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش سانچی تعیین شده است ،دیروز با سفیر
ژاپن در ایران دیدار کرد .وی درمورد اطفای حریق نفتکش ایرانی با تاکید بر
اینکه هنوز وقت طالیی ما تمام نشده است ،اظهار کرد که عملیات به شدت
ادامه دارد و در صورت کاهش دما نیروهای تجسس وارد نفتکش خواهند شد.
ربیعی از تشــکیل ستاد مشترک بین سه کشــور ایران ،چین و ژاپن
در شــانگهای خبر داد و گفت :این ستاد عملیاتی فرآیند اطفای حریق را
بررسی میکند.
وی بااشاره به مفقود شدن  ۳۲پرسنل نفتکش گفت :پس از آنکه پیکر
یکی از مفقودین پیدا شد خبر خاص دیگری از  ۳۱پرسنل در دست نیست.
شبیه سازیها در حال انجام است و امیدواریم با پایین آمدن دمای کشتی
نیروها بتوانند وارد شوند.
ربیعی پس از دیدار روز جمعه با سفیر ژاپن و همچنین بعد از گفتوگوی
تلفنی با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و کاپیتانی که برای بررسی وضعیت
فنی نفتکش ســانچی در آبهــای چین حضــور دارد ،در جمع خانواده
دریانوردان مفقود شده حضور پیدا کرد.
نماینده رئیسجمهور و رئیسکمیته پیگیری وضعیت نفتکش سانچی
در ایــن دیــدار به نگرانیهای خانــواده دریانوردان ایرانــی گوش کرده و
درخواستهای آنها را مورد پیگیری قرار داد.
گفتنی است کیان ارثی ،مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در گفتوگویی
که با علی ربیعی داشته ،ضمناشاره به همکاری تیمهای ایرانی و چینی ،با
تاکیــد بر اینکه چینیها عملیات اطفای حریق را به صورت جدیتر دنبال
میکنند تصریح کرده اســت :اگر حرارت کشتی پایین آمد امکان ورود به
کشتی فراهم میشود .برای اینکار  10نفر از گروه ایرانی و تیم امداد و نجات
چین در حالت آمادهباش هستند .همچنین از ژاپن درخواست شده که در
صورت نیاز از هلیکوپترهای آنها استفاده کنیم.
همچنین بر اســاس گزارشی که کاپیتان ایرانی مستقر در محل حریق
در گفتوگوی تلفنی با رئیسکمیته پیگیری از شرایط ارائه کرد ،اعالم شد
از آنجایی که عملیات اطفا با جدیت بیشتری ادامه دارد امید میرود آتش
تا ظهر شــنبه خاموش شود.نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی
چینی برخورد کرده و دچار آتشسوزی شده بود و  32پرسنل آن مفقود شده
بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است .این
در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکردهاند.

حاجی بابایی:

دولت میخواهد مردم
برای دریافت یارانه در کمیته امداد ثبتنام کنند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس گفت :دولــت از مجلس مجوز
میخواهد که برخی افراد تحت پوشش
کمیته امداد ،بهزیستی و حاشیهنشینان
را جدا کرده و به آنها یارانه دهد و مابقی
مردم اگر یارانه میخواهند ،در کمیته
امداد و بهزیستی ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا
حاجیبابایی در مصاحبه با رادیو وظیفه مجلس را در تصویب بودجهای مفید،
کمضرر و همراستا با اسناد باالدستی و در جهت عدالت اجتماعی تعریف کرد
و افزود« :برنامه یک قانون اســت و بر اســاس سیاستهای کلی نوشته شده و
شورای نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام آن را تایید کرده .دولت در
الیحه بودجه آورده است که ما نرخ بنزین را  500تومان گران کنیم ولی ما به
عنــوان نماینده مجلس در میان مردم زندگی میکنیم و میدانیم این تصمیم
در حال حاضر امکان ندارد».وی افزود« :دولت از طرف دیگر به مجلس میگوید
یک چک ســفید بدهید که  38میلیون نفر یارانهبگیر را حذف کند .دولت از
مجلس مجوز میخواهد که یکسری از تحت پوششان کمیتهامداد ،بهزیستی و
حاشیهنشینان را جدا کرده و به آنها یارانه دهد و مابقی مردم اگر یارانه میخواهند،
در کمیته امداد و بهزیستی ثبتنام کنند و ما بعد از بررسی به آنها یارانه بدهیم».
این نماینده مجلس تصریح کــرد« :بنده این را توهین به مردم میدانم و
نمیتوانم این بند را مصوب کنم .مجلس وظیفه دارد به دولت کمک کند و در
بحث وزرا دیدید که با تمام توان به هر کس دولت معرفی کرد ،رای دادیم و به
این کار ما نیز ایراد گرفته شد؛ اما بنده میدانم که بسیاری کارمندان ما نیز به
یارانه نیازمند هستند و نمیتوان گفت این افراد را حذف کنید».
حاجیبابایی خاطرنشــان کرد« :آنچه در عمل اتفاق میافتد دولت الیحه
بودجه را تقدیم مجلس میکند و مجلس ممکن اســت به وظایف خطیر خود
عمل بکند یا خیر!»وی ادامه داد« :این مجلس اســت که باید الیحه بودجه را
تصویب کند که با مقوله تایید متفاوت اســت .تایید بدین معناست که مجلس
به یک وزیر رای اعتماد میدهد یا خیر ولی الیحه بودجه باید به تصویب برسد
و از این پس تکتک نمایندگان مجلس در برابر این مصوبه مســئول هستند و
نمیتوانند در محافل عمومی و صداوسیما نظری مغایر اعالم کنند».
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس میتواند الیحه بودجه
را به کلی دگرگون کند ،بودجه مصوب را کاری مشــترک از ســوی مجلس و
هم دولت خواند و افزود« :مجلس میتواند به کلی الیحه را رد کند و مطابق با
اســناد باالدستی اقدام به اعمال تغییرات در الیحه بودجه نماید ...اما آیا الیحه
بودجه را تمامی کارشناسان اقتصادی قبول دارند؟»
حاجیبابایــی گفت« :اگر مجلس الیحه بودجه را صرفا تایید کند ،تعاملی
میان دولت و مجلس شــکل نگرفته است .این بدین معناست که مجلس هیچ
انگاشته شده .بنده مسئول کمیسیون برنامه ششم بودم .امروز بودجهای به دست
مجلس رسیده است که در تعریف ،یک پنجم برنامه است .اما بنده به عنوان رئیس
کمیسیون برنامه ششم میببینم این بودجه 100درصد با برنامه مغایرت دارد».

یک تولیدکننده دستگاههای صنعتی:

یکی از دالیل اصلی تعطیلی واحدهای
صنعتی فشار مالیاتی چند سال اخیر است

یک تولیدکننده دستگاههای صنعتی از تعدیل بخشی از کارگران
خود در چند سال گذشته خبر داد.
داوود مقدم در گفتوگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان ،اظهار کرد :در
چند ســال گذشته مجبور شدهایم بیش از  50درصد نیروهای خود را به
دلیل واردات ماشــینآالت چینی تعدیل کنیم.وی در ادامه افزود:یکی از
دالیل اصلی تعطیلی واحدهای صنعتی ،فشار مالیاتی بوده که در چند سال
گذشته تشدید شده است.مقدم در تشریح دالیل افزایش مالیات بر واحدهای
تولیدی ،تصریح کرد :دولت قصد دارد تا با دریافت مالیاتِ  9درصد بر ارزش
افزوده از واحدهای تولیدی ،این مبلغ را از مشــتری دریافت کند .بنابراین
تولیدکننده در این میان یک واسطه برای دریافت مالیات از مردم خواهد
بود.این فعال صنعتی در پاســخ به این پرســش که آیا احتمال تعطیلی و
ورشکستگی کارخانهاش وجود دارد ،گفت :فکر نمیکنم هیچگاه تعطیلی
شود زیرا در این واحد یک سری از دستگاههایی را تولید میکنیم که واردات
آن به صرفه نیست و از طرف دیگر خدمات پس از فروشی ارائه میدهیم
که دستگاههای وارداتی فاقد آن هستند.وی با گالیه از وضعیت فعلی تولید
در کشور ،بیان کرد :با اینکه ملک کارخانه من 2 ،میلیارد ارزش دارد ولی
درآمد واحد تولیدی بنا نهاده شــده بر روی آن در برابر ارزش ملک صرفه
اقتصادی ندارد .افرادی که اکنون در تولید سرپا ماندهاند به انجام کارهای
جانبی مانند داللی در کنار تولید روی آوردهاند.مقدم تصریح کرد :بهترین
راهکار برای نجات واحدهای تولیدی کشــور ،تزریق منابع مالی از طریق
تسهیالت است .بدون شک زمانی که پول باشد بسیاری از تولیدکنندههای
ایرانی میتوانند کاالیی در سطح کیفیت جهانی تولید و حتی صادر کنند.
وی در پایــان تاکید کرد :افرادی مانند من کــه در تولید ماندهاند به
خاطر عشق به این کار است و در صورتی که از آنها حمایت نشود بزودی
از پا خواهند افتاد.

باز هم دوتابعیتی!

جزئیات اختالس  100میلیارد تومانی
در شرکت ملی نفت

یکی از کارکنان در حوزه مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت که گفته میشود یک کارمند
ساده بوده است با سوءاستفاده از امکانات شغلی
 100میلیارد تومان را طی  9سال به جیب زد و از
کشور فرار کرد.
به گزارش فارس ،هفته گذشته یکی از سایتهای
نفتی خبری را با عنوان کشــف فساد مالی در وزارت
نفت دولت حســن روحانی منتشر کرد و نوشت فرد
اختالسکنندهگریــن کارت کانادا داشــت و از طریق
ترکیه راهی این کشور شد.
پس از انتشار این خبر کسری نوری رئیسروابط

عمومی وزارت نفت اظهار کرد :مســئوالن امور مالی
مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود
با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی
این مجموعه مواجه شــدند که بالفاصله موضوع را به
مراجع اطالعاتی و قضایی گزارش دادند.
به گفته نوری ،وزیر نفت دســتور داده اســت تا
سازمان حسابرســی به عنوان بازرس قانونی شرکت
نفت و همینطور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن
انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع
و تعیین میزان سوءاستفاده اقدام کنند .همچنین وزیر
نفت دستور برکناری و آماده به خدمتشدن تعدادی

از مســئوالن ذیربط را که در انجام مسئولیتهایشان
بیدقتی و اهمال کردهاند هم صادر کرده است.
بررســیها حاکی اســت این فرد که  30ســال
در مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت مشغول به
کار بوده اســت بــا ورود به بخش مالی این شــرکت
فرعی زیرمجموعه شــرکت ملی نفت ایران ،توانست
سواستفادههای مالی خود را از سال  87آغاز و تا همین
اواخر رقمی حدود  100میلیارد تومان را به جیب بزند.
همچنین فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز ادامه
داشته اما به محض مطلع شدن از بررسی سوءاستفاده
مالی توســط یک نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به

ترکیهگریخته اســت.وی که مدارک اقامت در کشور
کانادا را داشــته است قصد داشت در آخر هفته ترکیه
را به مقصد کانادا ترک کند که تا لحظه انتشــار خبر
مشــخص نیســت که این کار را انجام داده و یا اینکه
نهادهای امنیتی کشــور موفق شدهاند وی را دستگیر
کرده و به کشــور بازگردانند.با این وجود جای بررسی
این نکته هم وجود دارد که چه نقاط ضعف مهمی در
سیستم مالی و نظارتی این شرکت وجود داشته است
که یک کارمند ســاده در طول این مدت طوالنی و در
دوره مدیریت چند مدیر بدون جلب نظر توانسته است
چنین رقم قابل توجهی را اختالس کند.

براساس گزارش گمرک

افزایش چشمگیر واردات از کشورهای اروپایی در سال جاری
واردات کاالی ایران از اکثر کشورهای
اروپایی در  ۹ماه امسال به شدت افزایش
پیدا کرده است.
به گزارش مشرق ،مطابق آمارهای گمرک،
رشد واردات کاالی ایران از کشورهای اروپایی
به مراتب از رشد صادرات کاالی ایران به این
کشــورها ،بیشتر بوده اســت .خصوصا آنکه
برخی کشــورهای اروپایی در  ۹ماه امسال
واردات کاال از ایــران را بــه شــدت کاهش
داده و صــادرات به کشــورمان را ســرعت
بخشیدهاند.
به عنوان مثال واردات ایران از انگلیس در
 ۹ماه ســال جاری  ۱۱۷درصد بیشتر شده
امــا در مقابل ،صــادرات کاالی ایران به این
کشــور فقط  10/9درصد افزایش پیدا کرده
است .به عبارتی آهنگ رشد واردات ایران از

انگلیس ۱۰برابر رشد صادرات به این کشور
بوده است.

واردات ایران از اسپانیا نیز در مدت مذکور
 25/1درصد رشد کرده ،در حالی که صادرات

کشــورمان به اسپانیا  44/2درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل کمتر هم شده است.
در مــورد ایتالیــا نیز صــادرات ایران به
این کشــور  26/3درصد کمتر شــده و در
مقابــل واردات ایران  29/5درصد بیشــتر
شده است.
بلغارستان ،ترکیه ،لهستان و هلند نیز از
جمله کشورهای اروپایی هستند که در  ۹ماه
 ۱۳۹۶کاالهای کمتری از ایران وارد کردهاند
اما توانستهاند صادرات خود به کشورمان را در
حد قابل توجهی افزایش دهند.
فرانسه نیز با سرعت دوچندان صادرات کاال
به ایران را افزایش داده است .در  ۹ماه امسال
صادرات فرانسه به ایران  ۶۶درصد بیشتر شده
است؛ آن هم در حالی که واردات این کشور
از ایران  ۳۵درصد رشد کرده است.

سیف:

مردم برای سپردهگذاری در مؤسسات مالی از بانک مرکزی استعالم کنند

رئیــسکل بانک مرکزی گفت :مردم قبل از
ســپردهگذاری ،نام موسسات و بانکهای مجاز
را از پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی استعالم
کرده و نسبت به داشتن مجوز آن ،مطمئن شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ولیاهلل ســیف با بیان
اینکه بانک مرکزی با نظارتی که اعمال میکند ،دامنه
ریسکها را در این باره به صورت موثری کاهش خواهد
داد .در حوزه موسســات مالی و اعتبار غیرمجاز ،بانک
مرکزی وظیفه خــود را انجام داده و میدهد ،اما باید
انذار و توجه دهیم که ریســک سرمایهگذاری در این

حوزه ،باید مورد محاسبه قرار گیرد و سرمایهگذار این
موسسات باید تبعاتش را بپذیرد.
وی افزود :موسسههایی که هیچ نام و نشانی ندارند
و وعدههای خوبی میدهند که نمیتواند محقق شود،
نباید مبنای تصمیمگیری ســرمایهگذارانی باشد که
قدرت پذیرفتن ریسکهای باال را ندارند.
رئیــسکل بانک مرکزی گفــت :در مکاتباتی که
بانک مرکزی با نیروی انتظامی ،اســتانداران و وزارت
کشور انجام داده ،تاکیده شده ،فعالیت هر یک از این
موسسات باید با حساسیت کامل مورد دقت قرارگیرد

تا بدون مجوز ،هیچ فعالیتی شروع نشود و البته مردم
هم باید وســواس و حساسیتهای الزم را در این باره
داشته باشند.سیف در پاسخ به این سؤال که آیا اطالعات
مالی حسابهای بانکی باید به منظور شفافیت مالی در
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ،افزود :البته به
این وضعیت باز و کامل کهاشاره میکنید نیست ،حدود
و ثغوری دارد؛ زیرا اطالعات مالیاشخاص از محرمانگی
الزم برخوردار اســت؛ اما در حالتهای خاصی اجازه
دسترسی به اطالعات را به صورت تجمیعی میدهیم؛
زیرا این مصوب قانون اســت و هماکنون نیز بر همین

اساس عمل میشود.
رئیسکل بانک مرکزی گفت :عالوهبر این بر روی
بحث شــفافیت در بانکها تاکید جدی وجود دارد و
موضوعاتی که ســال گذشته از باال بردن دقت و تهیه
سپردههای مالی همچنین حفظ و حراست از سپرده
سپردهگذاران انجام دادیم ،همچنان روی اصول خود
پیش میرود.
سیف افزود :هرگونه سوءاستفاده از یک جواز قانونی،
ممکن است تبعات ناگواری داشته باشد؛ از این رو هر
چیزی باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه:

تولید مسکن در دولت یازدهم یک سوم دولت دهم بوده است

ســازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از
عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم
خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مشرق ،سازمان برنامه و بودجه
در گزارشــی رســمی به امضای حمید پورمحمدی معاون
اموراقتصــادی محمدباقر نوبخت ،به ارزیابی عملکرد دولت
در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است :بخش
مسکن نقش قابل مالحظهای در رشد اقتصادی ،ایجاداشتغال
و رفاه خانوارها دارد .بیش از  ۴۰درصد تشــکیل ســرمایه
ناخالص ثابت ملی و  ۵درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور،
حاصل فعالیتهای بخش مسکن ساختمان است .فعالیتهای
بخش مسکن  ۱۱تا  ۱۵درصد ظرفیتاشتغالزایی کل کشور
را به خود اختصاص میدهد .بعالوه به طور متوسط  ۳۵درصد
از بودجه خانوار نیز به هزینههای تأمین مسکن تعلق دارد.
ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش
مســکن ضمن اینکــه خود متأثر از تحوالت فرابخشــی و
اقتصاد کالن کشور است ،حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی
گستردهای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه بهویژه برای
جوانان و گروههای کمدرآمد ،اختالل در مکانیزم قیمتها،
کاهش انگیزه برای فعالیتهای مولد اقتصادی و اختالل در
نظام توزیع درآمد نیز هست.
بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه ،تولید
مســکن شــهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به
طوری که ســاالنه بیش از  ۸۰۰هزار مسکن جدید شهری
در آن دولت احداث شد.
باالترین رکورد تولید مســکن مربوط به سال  ۱۳۸۹با
عرضه  ۸۳۵هزار واحد مســکن شهری جدید بود .در سال
 ۱۳۹۰هم  ۸۰۰هزار واحد مســکن و در سال  ۱۳۹۱بالغ
بر  ۸۲۰هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد .در سال
 ۱۳۹۲نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم
شروع شده بود ۸۳۴ ،هزار واحد مسکن شهری جدید وارد

بازار مسکن شد.
اما از ســال  ۱۳۹۳کــه سیاســتهای وزارت و راه و
شهرســازی دولت یازدهم بر بازار مســکن حاکم شد ،روند
نزولی تولید مســکن شروع شــد به طوری که در این سال
تولید مسکن شهری به  ۷۱۹هزار واحد کاهش یافت .البته از
آنجا که ساخت مسکن به طور معمول  ۲سال طول میکشد،
بخش زیادی از  ۷۱۹هزار واحدی که در سال  ۱۳۹۳به بازار
عرضه شد ،ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.
بنابراین تأثیر واقعی سیاستهای وزارت راه و شهرسازی
دولت یازدهم بر بازار مســکن را باید از سال  ۱۳۹۴دانست
که تولید مسکن سقوط کرد و به  ۳۳۱هزار واحد رسید .در
سال  ۱۳۹۵نیز این روند ادامه یافت و فقط  ۳۳۳هزار واحد
مسکن شهری جدید وارد بازار شد.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه،

باید در سال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۶۸۰هزار مسکن شهری جدید
در کشور تولید میشد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.
در مقایســه با رکورد  ۸۳۵هزار واحدی دولت دهم در
ســال  ،۱۳۸۹تولید مسکن شهری در سال  ۱۳۹۵بیش از
 ۶۰درصد کمتر شده است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه ،عملکرد دولت یازدهم
در حوزه مسکن روستایی را افتضاحتر معرفی کرده به طوری
که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم
نزدیک به  ۸۰درصد کمتر است.
دولت دهم در سال  ۱۳۸۹بالغ بر  ۳۰۸هزار واحد مسکن
روستایی احداث کرد اما دولت یازدهم در سال  ۱۳۹۵فقط
 ۷۰هزار مسکن روستایی ساخت؛ به عبارتی ساخت مسکن
روستایی تقریباً یک پنجم دولت دهم شده است .بر اساس
برنامه پنجم باید در ســال گذشــته  ۲۰۰مسکن روستایی

احداث میشد که فقط  ۷۰هزار واحد ساخته شده که نشانه
عدم تحقق  ۶۵درصدی در این بخش است.
مجموعاً تولید مسکن در مناطق روستایی و شهری کشور
در سال  ۱۳۹۵به یک سوم رکورد دولت دهم سقوط کرده
اســت؛ این آماری است که ســازمان برنامه و بودجه دولت
روحانی داده است.
در سال  ۱۳۸۹مجموع تولید مسکن شهری و روستایی
کشور به یک میلیون و  ۱۴۳هزار واحد رسید اما سال گذشته
فقط  ۴۰۳هزار واحد مسکونی تولید شد یعنی حدودا یک
سوم شده است.
گفتنی است عملکرد وزارت راه به طور خاص در بخش
نوسازی بافت فرسوده هم نشان میدهد وعدهها و دستورات
این سالها در حد حرف باقی مانده است.
محمد دامادی ،عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید
بر اینکه اتفاق خاصی در بافتهای فرســوده نیفتاده است،
به تســنیم گفته است :طرح مســکن اجتماعی با رویکرد
بافتهای فرسوده توسط دولت مطرح شد که البته هنوز در
حد گفتار باقیمانــده و در این حوزه اقدامات و مباحث به
صورت جزیزهای انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد :در زمان وقوع
حوادث طبیعی از جمله زلزله ،معموال بیشترین خسارت را
در بافتهای فرسوده ،کهنه و قدیمی داریم و بناهای خشتی
و گلی دچار مشکل میشوند.
وی پیشتر نیز بااشاره به انتصاب اکبر ترکان به عنوان
مشاور رئیسجمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافتهای
فرسوده و ناپایدار شهری ،اظهار کرده بود :کار رئیسجمهوری
در انتصاب ترکان درســت نبود ،نوسازی بافت فرسوده یک
متولی به نام وزیر راه و شهرسازی دارد.
وی همچنین گفته اســت «چنانچه رئیسجمهوری از
عملکرد وزیر راه و شهرســازی راضی نیســت میتواند یک
اقدام دیگر را درباره آخوندی انجام دهد».

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد

بانک مرکزی عامل اجرا نشدن طرح خرید کاالی ایرانی

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم
خانگی از عملکرد بانــک مرکزی در موضوع
کارتهای اعتباری خرید کاالی ایرانی انتقاد کرد.
حمیدرضا غزنوی در گفتوگو با میزان اظهار کرد:
در حال حاضر تولید لوازم خانگی با رکود مواجه است.
وی با بیان اینکه شیوههای خرید مردم تغییر کرده
است ،افزود :در گذشته مردم کاالهای خود را به صورت
نقد خریداری میکردند اما ،اکنون به دنبال تسهیالت

برای خرید هستند.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با
انتقــاد از تعداد باالی کارخانجات تولید لوازم خانگی،
گفت :هم اکنون  1000کارخانه لوازم خانگی در کشور
وجود دارد که بســیاری از آنها زیانده بوده و کیفیت
آنها هم پایین است.
غزنوی ادامه داد :در ســند استراتژی صنعت لوازم
خانگی که انجمن پیشنهاد داده ،کارخانجات کوچک

تحت پوشش کارخانجات بزرگ قرار بگیرند و به سمت
تولید قطعهسازی بروند تا هم صنعت قطعهسازی فعال
شــود و هم از بازار خود مطمئن شوند و کارخانجات
بزرگ هم از لحاظ قطعهســازی تامین شــوند اما ،دو
ســال از زمان ارائه این ســند میگذرد و عمال کاری
انجام نشده است.
وی درباره طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
هم گفت :هیچ اتفاقی در این زمینه صورت نگرفته است.

ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان صنایع لوازم
خانگی با بیان اینکه طرح کارت اعتباری شــوخیای
بیش نبود ،اظهار کرد :این طرح تبعات زیادی داشت
بــه دلیل اینکه همه ،چه خریدار و چه تولیدکنندگان
منتظر این طرح بودند و هیچ خبری از آن نشد.
غزنــوی تاکید کــرد :احتیاطهــای غیرمنطقی
بانــک مرکــزی موجــب اجرایــی نشــدن ایــن
طرح شده است.

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی:

رکود علیرغم رشد اعالمی اقتصاد هنوز باقی است

رئیس سابق کمیســیون صادرات اتاق
بازرگانی ایران گفت :اگر صادرات نفت نبود،
نمیتوانستیم از رشد اقتصادی حرفی بزنیم،
زیرا رکود هنوز باقی است.
ســید رضی حاجی آقامیــری در گفتوگو با
خبرگزاری فارس اظهار کرد :نرخ  13/5تا 14/5
درصدی سود تســهیالت برای صادرکنندگان با
توجه به سود اندک صادرات ،مناسب نیست.

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه تسهیالت صادراتی به ذینفعان
واقعی نمیرســد ،گفت :با توجه به اینکه بخش
اعظمی از اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است،
بنابراین بنگاههای کوچک که در بخش خصوصی
فعالیــت میکنند ،نمیتوانند از این تســهیالت
استفاده کنند.
حاجــی آقامیری با تأکید بــر اینکه وضعیت

صادرات غیرنفتی خوب نیســت ،افزود :اگر نفت
صادر نمیشــد ،نمیتوانستیم رشــد اقتصادی
شــش درصدی را اعــام کنیم .علیرغم رشــد
اقتصادی شــش درصدی تحولــی در صادرات
غیرنفتــی مشــاهده نمیشــود و رکــود هنوز
باقی است.
رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه تغییر وضعیت صادرات و بهبود

آن بستگی به تغییر کل نظام اقتصادی کشور دارد،
گفت :تا زمانی که بخش خصوصی گسترش نیابد
و دولتیها و خصولتیها فعالیت اقتصادی کنند،
شاهد همین اقتصاد هستیم.
حاجی آقا میــری در مورد وضعیت مبادالت
بانکی پس از برجام تصریح کرد :با امضای برجام
گشایشهایی در مراودات بانکی ایجاد شد ،اما به
آنچه مورد انتظار بود ،دست نیافتیم.

کوتاه اقتصادی
* یارانه نقدی دیماه چهارشنبه قابل برداشت است .به گزارش مهر،
هشــتاد و سومین مرحله یارانه نقدی در ساعت  ۲۴روز سهشنبه ۲۶
دیماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود وصبح چهارشنبه قابل
برداشت خواهد بود .مبلغ یارانه نقدی کماکان  ۴۵۵۰۰تومان است.
* مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران گفت :باتوجه به
کاهش بارندگیها نگرانیهایی برای تامین آب تهران به وجود
آمده لذا ازهماکنون تدابیری برای این مهم درنظرگرفته ایم که
توگو
امیدواریم با مشکلی مواجه نشویم .محمد پرورش در گف 
با ایسنا ،با بیان اینکه چندین گزینه برای گذر ازپیک آبی در
نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :روزانه جلسات متعددی برای
حل مشکالت پیش رو برگزار میشود تا بتوانیم شرایط رابه طور
کامل ارزیابی و چالشهای پیش رو را برطرف کنیم .وی ادامه
داد :طبق اعالم ســازمان هواشناسی وضعیت بارشها نرمال
خواهد بود که همین مسئله نگرانیهای ما را کاهش میدهد با
این وجود میتوان اطالعات تکمیلی و دقیقتر درباره وضعیت
منابع آبی تهران را نهایتا تا دوروز آینده اعالم کرد .وی افزود:
مدیریت مصرف موضوعی است که مشترکان در تمام فصول باید
به آن توجه داشته باشند چراکه نه تنها تهران بلکه کل کشور
چندین سال است که با تنش آبی دست و پنجه نرم میکند.
* برنامه فروش سهام شرکت کنتورسازی ایران از اواخر هفته گذشته
با هماهنگی ســازمان بورس و اوراق بهادار آغاز شــد .بر این اســاس
ســهامدارانی که تمایل به فروش ســهم در قیمت مورد نظر خریدار
دارند ،میتوانند با مراجعه به کارگزاریها سفارش فروش خود را ثبت
کنند.معاون بازار شــرکت بورس تهران دراین باره ابراز کرد :معامالت
این شرکت خارج از ساعت معامالت بازار انجام میشود .علی صحرایی،
افزود :ســهامدارانی که تا سقف  20هزار برگه سهام «آکنتور» را دارا
هستند ،میتوانند حداکثر  2هزار سهم به فروش برسانند و دارندگان
بیش از  20هزار ســهم میتوانند  10درصد از موجودی سهام خود را
به فروش برســانند.وی در توضیح چگونگی قیمت گذاری بیان کرد:
قیمت خرید هر سهم 2هزارو  107تومان در نظر گرفته شده است که
قیمت مورد نظر خریدار است .این در حالی است که دارندگان سهام
در فــروش اوراق خود مختار بوده و میتوانند تا تعیین تکلیف نهایی
وضعیت شرکت ،اقدام به نگهداری سهام خود کرده و پس از بازگشایی
نماد ،با قیمت مورد نظر ســهام خود را بفروشند .معاون بازار شرکت
بورس همچنین خبر داد :ســهامداران میتوانند تا سه شنبه اقدام به
ثبت سفارش فروش کنند .بعد از آن نهاد ناظر با ثبت تمامی سفارشها
برنامه فروش را عملی میکند.
* گارد ساحلی ژاپن در بیانیهای اعالم کرد نفتکش سانحه دیده
ایرانی در آبهای ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2/2
کیلومتر ( 1/37مایل) در ساعت در آب شناور است.به گزارش
فارس به نقل از رویترز ،گارد ســاحلی ژاپن در بیانیهای اعالم
کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی که به آبهای منطقه انحصاری
اقتصادی ژاپن وارد شده بود هنوز در حال سوختن است.این
نفتکش در  286کیلومتری( 178مایلی) شمال غرب ساکوزاکی
در جزیره آمامی اوشیمای ژاپن واقع شده است و با سرعت 2/2
کیلومتر ( 1/37مایل) در ساعت در آب شناور است.
* رئیسانجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در مورد آخرین وضعیت
واحدهای مرغ گوشتی در برابر شیوع آنفلوانزای پرندگان خاطرنشان
کرد :این بیماری به واحدهای مرغ گوشتی آسیبی نرسانده،اما واحدهای
مرغ مادر گوشتی که به نوعی تخمگذار هستند و تخممرغ نطفهدار برای
تبدیل به جوجه یکروزه تولید میکنند ،آسیب دیده است که همین امر
سبب شده قیمت جوجه یکروزه در بازار افزایش یابد .محمد یوسفی
در گفتوگو با فارس ،افزود :قیمت جوجه یک روزه در هفته گذشــته
به هر عدد باالی  ۲هزار تومان رسیده و احتمال دارد از شنبه افزایش
بیشتری هم داشته باشد.

با گذشت  2ماه از جلسه با وزیر صنعت

مشکالت تولیدکنندگان سیمان
هنوز برطرف نشده است

یک کارشناس صنعت سیمان بااشاره به گذشت دو ماه از
برگزاری جلسه تولیدکنندگان سیمان با وزیر صنعت ،گفت :قرار
بود مشکالت این صنعت بررسی و راهکارهایی برای حل آن ارائه
شود ،ولی تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
علیمحمد بُد در گفتوگو با خبرگزاری فارس بااشــاره به برگزاری
جلسه تولیدکنندگان سیمان با شریعتمداری وزیر صنعت در آبان امسال،
اظهار داشت :بعد از این جلسه ،نشستی با حضور تولیدکنندگان سیمان
در ستاد تنظیم بازار نیز برگزار شد تا مشکالت این صنعت بررسی و برای
حل آن راهکار ارائه شود اما تا کنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی ادامه داد :در جلســه با وزیر صنعت و همچنین ســتاد تنظیم
بازار قرار شــد دالیل اصلی ضعف صنعت سیمان بررسی شود و برای
رفع بیماری این صنعت راهکارهای عملی تدوین و اجرایی شود ولی تا
کنون هیچ اطالعاتی در این زمینه از تولیدکنندگان سیمان درخواست
نشده است.
وی بااشــاره به برخی مشکالت موجود در صادرات سیمان ،گفت:
هماکنون حملونقل ســیمان بیشتر به صورت جادهای انجام میشود
در حالی که در دنیا این صادرات بیشــتر از طریق خطوط ریل صورت
میگیرد ،اگر در ایران نیز تمهیداتی برای صادرات و حملونقل سیمان
به صورت ریلی اندیشیده شود شاهد افزایش یک میلیون تنی صادرات
این محصول خواهیم بود.
بُد با بیان اینکه فاصله کارخانههای سیمان از بنادر کشور زیاد است
و همین مسئله ،هزینه حملونقل باالیی را برای تولیدکنندگان به همراه
دارد ،اظهار داشت :حملونقل در تناژ باال و در اندازههای یک میلیون
تنی از طریق ناوگان کامیون امکانپذیر نیست در حالی که اگر صنعت
سیمان از خط ریل استفاده کند میتواند حملونقل و صادرات مقرون
به صرفه و مناسبی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این مورد با مسئوالن شرکت راهآهن صحبتهایی
داشتهایم ،گفت :آنها به ما میگویند برای صادرات و حملونقل ریلی در
ابتدا  30درصد باالتر از هزینه حمل با کامیون را بپردازید و در صورتی
که این صادرات به  500هزار تن رسید ،به شما در حمل ریلی تخفیف
خواهیم داد .این در حالی است که صنعت سیمان برای افزایش صادرات
نیازمند حمایت است نه اینکه هزینه باالتری را برای حمل پرداخت کنند.
وی با تأکیــد بر لزوم ایجاد هماهنگی بین وزارت صنعت و وزارت
راه برای توســعه حملونقل ریلی سیمان ،پیشنهاد کرد دولت به جای
پرداخت مشوقهای صادراتی که البته با تأخیر زیادی صورت میگیرد،
در هزینههای حمل ریلی تخفیفهایی را برای تولیدکنندگان سیمان
اعمال کند.
این کارشــناس صنعت سیمان بااشــاره به نامگذاری سال جدید
میالدی با عنوان ســال سازندگی در عراق ،گفت :افزایش قیمت نفت
و رشــد بودجه عراق از یک طرف و تالش برای سازندگی این کشور از
طرف دیگر ،زمینه مناسبی را برای صادرات سیمان به عراق فراهم کرده
اســت که مسئوالن کشور ما نیز باید برای برخورداری تولیدکنندگان
ایرانی از این ظرفیت ،رایزنی الزم را با مسئوالن عراقی انجام دهند .در
حال حاضر تعرفه صادرات ســیمان به عراق رقم باالیی است و مجوز
واردات ســیمان فقط برای تناژهای محدود صادر میشود .در صورت
رایزنی مســئوالن کشور با طرف عراقی میتوانیم دو تا سه میلیون تن
سیمان به این کشور صادر کنیم.

