
اقتصادی

کاشی »ایرانا« و کارخانه ذوب آهن 
مالیر هم تعطیل شدند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دستکاری در آمار گذشته
تازه ترین تدبیر دولت بی کارنامه

کوتاه اقتصادی

انتقاد یک فعال اقتصادی از شیوه 
تبلیغاتی حامیان دولت یازدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصور ذهنی مردم از رونق 
بازار مسکن، سالهای 89 تا 91 است گفت:  در واقعیت تکرار آن اتفاقات 

امکانپذیر نیست.
حامد مظاهریان در اولین جلسه اتاق فکر مسکن سال 96 با اشاره به گزارش 
مرکز آمار ایران در سال 95، افزود: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ماه 

سال 95 به گستره ای از دغدغه ها دامن زده است.
وی با تاکید بر اینکه باید با اســتفاده از تجــارب جهانی و مطالعات داخلی 
سیاست گذاری درستی در قبال خانه های خالی انجام دهیم افزود: رونق بازار مسکن 
نیازمند بازتعریف مجدد است. وی گفت: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، 
حدفاصل سال های 89 تا 91 است و فکر می کنند رونق یعنی پروانه های ساخت 
مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به مانند آن زمان باشد در حالی که 
باید به طور شــفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه نه تنها 
مطلوب نیست بلکه امکان پذیر هم نیست. سرمایه هایی که می توانست بخش مولد 
اقتصادی کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی دویست میلیارد دالر 
در خانه های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه های بدون متقاضی مصرفی 

نه تنها درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست.
مظاهریان بیان داشــت: در بخش اول باید به فهم درســتی از آمار حاصل از 
سرشماری در مورد درصد خانه خالی، درصد خانه دوم و میزان واحدهای ناتمام 
در کشــور رســید. انتظار می رود در هفته های آینده گزارش های تفصیلی تری از 
ســوی مرکز آمار ارائه شــود. در بخش دوم باید تجارب داخلی و جهانی را مورد 
بررســی قرار دهیم که راهکارها در مواجهه با خانه خالی چیست؟ یکی از ابزارها 
باید مالیات باشــد، پیشنهاد دیگر تغییر عملکرد این خانه ها برای دیگر نیازهای 
شهر مانند هتل آپارتمان و... است. اما باید دید چقدر ظرفیت وجود دارد و فرایند 

آن باید به چه صورتی باشد.

معاون وزیر صنعت :دلیلی ندارد بنگاه های صنعتی تا ابدالدهر فعال باشند!
واکنش دولت به تعطیلی کارخانه ها

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

صفحه4
پنج شنبه۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۹ رجب۱4۳۸ - شماره۲۱۶۰۸

قیمت بازارنوع سکه
1/223/000سکه تمام طرح جدید
1/190/000سکه تمام طرح قدیم

686/000نیم سکه
380/000ربع سکه

255/000گرمی
117/441هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3761دالر
4158یورو
4825پوند

1065لیر ترکیه
1033درهم امارات

یادبود
رفتـی از دیده و داغـت به دل ماست هنوز              هر کجا می نـگرم روی تـو پیداسـت هنـوز
مطمئن باش که یادت نرود از دل ما پدرم               مـگر آن روز که در خاک شود منزل ما پدرم

چهل روز از درگذشت پدر عزیزمان شادروان حاج علی کریمی یزدی گذشت 
و ما را در غم جانکاهی عمیق فرو برد.

به همین مناسبت مراسم یادبود فراق آن مرحوم روز جمعه 96/2/8 در مسجد جامع شهرک غرب 
از ساعت 12 تا 1/30 برگزار می شود. حضور شما سروران گرامی در این مراسم باعث شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف همسر داغدیده و فرزندان آن مرحوم

رئیس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران ایــران با بیان این که 
1000 کارگاه تولیــدی به دلیل 
در  دولت  غلط  سیاســت های 
سال گذشته تعطیل شد، گفت: 
حقوق  احقــاق  برای  حاضرم 
کارگــران با دبیرکل تشــکل 
مناظره  دولت،  حامی  سیاسی 

کنم.
به گزارش فارس، ســیدمحمد 
یاراحمدیان در نشستی با خبرنگاران 
اصالح  ضدکارگری  الیحــه  گفت: 
قانون کار بــا تأیید دولت فعلی به 
جریــان افتاد در حالــی که حجم 
انبوهی از مخالفت ها و نامه نگاری ها 
برای لزوم ارســال آن به مجلس با 
نظر مشــورتی تشکل های کارگری 
و کارفرمایــی تقدیــم وزارت کار 

شده بود.
وی بــا بیان اینکــه این الیحه 
اصالحیه بدون نظر شرکای اجتماعی 
به مجلس رفت، گفت: ســند ملی 
»کار شایسته« هم در دولت فعلی که 
ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود 
به فراموشی سپرده شد و این موضوع 
برخالف وعده های رئیس جمهور بود. 
افزود: دولت اعالم  یاراحمدیان 
کرده بود تا اگر در شورای عالی کار 
شــرکای اجتماعی تصویب کنند، 
الیحه اصالحیه به دولت بازمی گردد 
اما پــس از آن اعالم کردند که اگر 
در شورای ســه جانبه ملی تصویب 
شود آن را به دولت باز می گردانیم 

اما باز هم به وعده  شان عمل نکردند 
تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری 
انتخابات به عنوان عیدی به کارگران 
صحبــت از بازگشــت اصالحیه به 
دولت می شــود؛ این در حالی است 
که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات 
این الیحه اصالحیه را رد کرده است. 
وی گفت: کارگران هوشیارتر از 
آن هستند که با اقدامات پوپولیستی 
دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را 

فراموش کنند. 
یاراحمدیان با اشاره به وضعیت 
فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار 
داشت:  بدهی دولت در سال 91 به 
سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 
35 هزار میلیارد تومان بود که دولت 
وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری 
مجموعه شرکت های ارزشمند جشن 
تسویه حســاب با تأمین اجتماعی 
را گرفــت، اما در این دولت پس از 
روی کار آمدن، واگذاری شرکت ها 
و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه 
تنها کأن لم یکن شد بلکه پس از آن 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از 
دولت به شکلی سرسام آور افزایش 

پیدا کرد.
وی گفت: در پایان ســال 92، 
مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی 
از دولت به 60 هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد،  در ســال 93 به 
90 هزار میلیارد تومان، در ســال 
94، 100 هزار میلیارد تومان و در 
سال 95 به 130 هزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرد. 
معتقد  کارگری  نماینــده  این 
است که اجرای طرح تحول سالمت 
بار ســنگینی برای سازمان تأمین 
اجتماعی بود که فقط درآمد پزشکان 

تا 500 درصد افزایش داد.
وی گفت: در حالی کارفرمایان 
کشــور بابت حتی یک روز تأخیر 
پرداخــت حق بیمه باید 20 درصد 
خسارت بپردازند اما دولت با بدهی 
130 هزار میلیارد تومانی حتی یک 
ریال خســارت و زیان به ســازمان 
نمی کند  پرداخت  اجتماعی  تأمین 
و در صورت ادامه مشکالت سازمان 
تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در 

وضعیت آن خواهیم بود. 
95 درصد کارگران کشور 

قرارداد موقت دارند
رئیس مجمــع عالی نمایندگان 
کارگران ایران در ادامه این نشست با 

بیان اینکه 95 درصد کارگران کشور 
قرارداد کار موقت دارند، افزود: نکته 
جالب توجه اینکــه موضوع دائمی 
شدن قراردادهای کارگران و ایجاد 
امنیت شــغلی برای آنان از الیحه 
اصالحیه قانون کار که مورد تأیید 
دولت فعلی اســت، حذف شــد و 
معضالت و مشکالت جامعه کارگری 

روز به روز افزایش پیدا کرد.
یاراحمدیــان در بخش دیگری 
از گزارش خود بــه موضوع قاچاق 
گســترده کاال در ســطح کشور و 
تعطیلی انبــوه کارگاه های تولیدی 
اشــاره کرد و گفــت: مناطق آزاد 
محفلی شده اســت تا کاالها وارد 
کشور شوند در حالی که توان تولید 
آن و کاالهای مشــابه در کشــور 

وجود دارد.
وی گفت: روزانه شاهد تعدیل 
گسترده نیروی کار در کشور هستیم 

و معیشــت کارگران در 4 ســال 
گذشــته دچار چالش جدی شده 
اســت و این موضوع به دلیل عدم 
مبــارزه بــا واردات کاال و توجه به 

تولید داخلی بود. 
تعطیلی 1000 کارگاه 

رئیس مجمــع عالی نمایندگان 
کارگران ایران با بیان اینکه 5 هزار 
کارگاه در سراســر کشــور اعضای 
مجمع را تشــکیل می دهند، گفت: 
طبق گزارشــات 20 درصد از این 
کارگاه هــا که مشــمول کســب و 
کارهای 10 نفره تا چند هزار نفره 
هســتند، یا تعطیل و یــا در حال 
تعطیلی هســتند که شــامل هزار 

کارگاه می شود.
وی گفت:  این در حالی است که 
مابقی کارگاه های تولیدی 60 درصد 
از ظرفیــت تولیدیشــان را کاهش 
دادند که این موضــوع به دلیل از 
دســت رفتن فرصت های شغلی به 
دلیل واردات انبوه و قاچاق کاال بود. 
یاراحمدیان با اشــاره به اینکه 
پس از کشــف کاالی قاچاق، اداره 
امــوال تملیکــی اقدام بــه فروش 
مجــدد این محصوالت در کشــور 
می کند، افزود: اخیراً 600 میلیارد 
تومــان کاالی قاچاق توســط ناجا 
کشف شــد که گزارش آن در صدا 
و ســیما منتشر شد اما نکته جالب 
اینکه این محصوالت پس از کشف 
مجدد توسط دولت عرضه می شوند 
و در سوله هایی به خوبی نگهداری 

می شوند تا آسیبی به آنها وارد نشود. 
او افزود: چشم مسئوالن کشور 
در ســال های گذشــته به خارج و 
دوخته شد  بین المللی  مناســبات 
و از وضعیــت بنگاه هــای داخلی و 
ظرفیت هــای ملی به طــور کامل 
غفلت شــد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با انتقاد از خانه کارگر 
افزود: با وجــودی که تمام جامعه 
کارگری درگیر کاهش قدرت خرید 
و مشکالت معیشتی فراوان در کنار 
تعدیــل نیروی کار هســتند، این 
تشکل سیاســی کارگری تمام قد 
از کارنامه دولت دفاع کرده و از آن 
اعالم حمایت می کند؛ این درحالی 
است که واقعاً مشکالت کارگری به 
حدی افزایش پیدا کرده که نمی توان 
هیچ دفاعی از عملکرد دولت داشت 
با وجود اینکه امکانات و منابع مالی 

بسیاری در اختیار داشتند. 
آمادگی  اعــالم  یاراحمدیــان 
کرد برای مقابله با اســتفاده ابزاری 
از نــام کارگران با دبیــرکل خانه 
به طور  کارگر)علیرضا محجــوب( 
رسمی و زنده مناظره کند تا عملکرد 
4 ساله دولت روحانی برای همگان 

در حوزه بازار کار تشریح شود. 
وی در پایان تأکید کرد: دولت 
وعــده کرده بود تا نــرخ بیکاری را 
تک رقمی کند که نه تنها این اتفاق 
رخ نداد بلکه بیش از 500هزار نفر 
هــم در طول یک ســال به جمع 

بیکاران کشور اضافه شدند.

به دنبال انتشــار گزارش 
خبرگزاری  یــک  انتقــادی 
درمورد نادرست بودن ادعاهای 
دولتمــردان دربــاره میزان 
اشتغالزایی دولت یازدهم، مرکز 
آمار جوابیه ای منتشر کرد که 
متاســفانه در آن برای اثبات 
ادعاهای دولت حسن روحانی، 
اقدام به دستکاری آمار اشتغال 

دولت قبل شده است.
چنــد روز پیــش خبرگزاری 
تســنیم در گزارشــی با تکیه بر 
اسنادی از مرکز آمار دولت روحانی، 
نشان داد درحالی مسئوالن دولت 
یازدهــم از رئیس جمهور تا وزرا و 
معاونان اخیراً مدعی ایجاد ساالنه 
700 هــزار شــغل در این دولت 
شدند که گزارش مرکز آمار خالف 
ادعــای مســئوالن را اثبات کرده 
و نشــان می دهد طی چهار سال 
گذشته به طور خالص یک میلیون و

 427 هزار شغل ایجاد شده است 
لذا در این دولت ســاالنه حداکثر 
356 هزار و حداقل 100 هزار شغل 

ایجاد شده است.
علیرغم آنکه آمار اشتغال سال 
91 که در گزارش تســنیم مورد 
اســتناد قرار گرفته بــود، قبال در 
گزارش هــای آماری مرکــز آمار 
منتشر شده بود، مرکز آمار دولت 
یازدهم در جوابی عجیب نوشــت: 
اعداد مورد استفاده آن خبرگزاری 
اطالعات مقدماتی است که پس از 
بازنگری و اعالم نتایج قطعی دیگر 
قابل استناد نمی باشد و عدد نهایی 
تعــداد شــاغلین در نتایج مذکور 

20628 هزار نفر است)!(
دستکاری آمار اشتغالزایی 

دولت قبل
مرکز آمــار در واکنش به این 
افشــاگری، تالش کرده اســت با 
تکیه بر جدولی از جمعیت شاغل 
کشور در سال های 95-1383 این 
موضــوع را القا کند که متوســط 
ســاالنه خالــص افزایــش تعداد 
شــاغلین در بازه زمانی سال های 
95-1392 برابر با 490 هزار نفر و 
در بازه زمانی سال های 1384-91 

برابر با 76هزار نفر بوده اســت.به 
گزارش مشرق، متاسفانه مرکز آمار 
در اقدامی عجیب و برای کم نشان 
دادن عملکرد دولت قبل در حوزه 
اشتغال، اقدام به دستکاری در رقم 
تعداد شاغالن در پایان سال 1391 
کرده و در این جوابیه، این رقم را 

20628226 اعالم کرده است.
این در حالی است که مطابق 
آمار،  مرکز  پیشــین  گزارش های 
تعداد شاغالن کشور در پایان سال 
اعالم  رقــم 21161348   1391
شده بود. بدین ترتیب مرکز آمار، 
رقم شــاغالن در ســال 1391 را 
533 هزار نفر کمتر از واقع اعالم 
کرده تا بدین ترتیب، عملکرد دولت 
قبل را همســو با حسن روحانی و 

کابینه اش، تخطئه کند.
افتضاح آماری در دولت یازدهم

مطابق آمار واقعی که پیش از 
این مرکز آمار منتشر کرده بود، در 
فاصله ســال های 84 تا پایان 91 
بالغ بر 1142589 شــغل خالص 
ایجاد شده بود که متوسط ساالنه 

آن 142823 نفر می شود. اما مرکز 
آمار با دستکاری در آمار شاغالن 
ســال 1391 تالش کرده عملکرد 
خالص اشتغال در مدت مذکور را 

76 هزار نفر جا بزند.
الزم به ذکر است پیش از این 
مرکز آمار در گزارش چکیده نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار ســال 
1391 و همچنین در گزارش های 
دیگری مثل گزارش شاخص های 
بازار کار در ایران )1384 تا 1391( 
تعداد شاغالن در پایان سال 1391 
را 21161348 نفر عنوان کرده بود.
مرکز آمار پس از دســتکاری 
در آمــار تعداد شــاغالن ســال 
1391، گزارش چکیده نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار سال 1391 

را از سایت خود حذف کرد!
عواقب دستپاچگی!

مرکز آمــار فراموش کرده که 
به هر حال بــا حذف این گزارش 
از ســایتش نمی تواند مانع افشای 
فضاحت دســتکاری آمار شــود و 
احتماال مســئوالن این مرکز فکر 

این را نکرده بودند که نسخه های 
گزارش نیروی کار سال 1391 در 
جاهای دیگر، قابل دسترسی است 
و این افتضاح را به راحتی نمی توان 

از ذهن تاریخ پاک کرد.
مسئوالن مرکز آمار، از آنجا که 
احتماال با دستپاچگی اقدام به این 
آمارسازی ناشیانه و حذف گزارش 
چکیــده نتایج طــرح آمارگیری 
نیــروی کار ســال 1391 از روی 
ســایت کرده اند، فراموش کرده اند 
که واقعیت آمار شــاغالن ســال 
شــاخص های  گزارش  در   1391
بــازار کار در ایران 1384-1391 
نیز ذکر شــده بود و برای تکمیل 
این سانسور آماری باید این گزارش 
را هم از سایت، حذف می کردند که 
نکردند و این گزارش همچنان در 
ســایت مرکز آمار قابل دسترسی 
است که نشان می دهد آمار واقعی 
تعداد شاغالن کشور در پایان سال 
1391 و قبل از دســتکاری اخیر، 

چقدر بوده است!
یقینا این اقدام مرکز آمار، نقطه 

ننگــی در کارنامه آماردهی دولت 
یازدهم خواهد بــود و از این پس 
باید منتظر آمارسازی های دیگری 
از جانب نهادهای آماری دولت تا 

زمان انتخابات باشیم.
اعتراف غیرمستقیم به یک 

ادعای دروغ
نکتــه  مهمی که مرکــز آمار 
در جوابیــه اخیــر خــود به طور 
ناخواســته به آن اشاره کرده این 
است که متوســط ساالنه خالص 
افزایــش تعداد شــاغلین در بازه 
زمانی سال های 95-1392 را490 

هزار نفر اعالم کرده است.
این در حالی است که مقامات 
ارشــد دولت یازدهم همچنان در 
حال سخنرانی و تبلیغات هستند 
که این دولت ســاالنه 700 هزار 

شغل ایجاد کرده است.
بنابرایــن مرکز آمــار با این 
گاف، دروغ مقامات ارشــد دولت 
یازدهم را رسوا کرده است،  البته 
اگر همین آمارها هم دستکاری 

نشده باشند.  

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات دکتر حسابی 
از تاریخ 7 اردیبهشت ماه آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات دکتر 
حسابی با پیش شماره های 3961، 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519 و 

6559 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* بر خالف وعده مسئوالن دولت قیمت گوشت گوسفندی شقه به مرز 
۴0 هزار تومان رسید. به گزارش تسنیم، دیروز هر کیلوگوشت گوسفندی 
بدون دنبه شقه به قیمت 37 تا 39 هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران 
و در میادین میوه و تره بار به  نرخ مصوب 35 هزار و 500 تومان به فروش 
رسید. همچنین برخی اوقات به شکلی نامرتب و کم تأثیر این محصول 
به نرخ دولتی 31 هزار و 500 تومان در برخی از میادین میوه و تره بار و در 
دو مرکز مربوط به وزارت جهاد کشــاورزی عرضه شد. بنابراین گزارش، 
مسئوالن دولتی معاونت امور دام و حتی بخش تأمین دام بخش خصوصی 
سال گذشــته وعده داده بودند که قیمت گوشت گوسفندی به صورت 
خودبه خــود در فصل بهار کاهش می یابد اما این وعده هم اکنون محقق 
نشده و قیمت این محصول نه تنها نسبت به شب عید کاهش نیافته است 
بلکه افزایش قیمت هزار تومانی در گوشت شقه داشته است.قیمت سایر 
قطعات الشــه گوسفندی نیز روند افسارگسیخته تری دارد به طوری که 

هر کیلو گوشت راسته تا 70 هزار تومان نیز در بازار به فروش می رسد.
* براســاس اعالم بانک مرکزی در فروردین ماه نرخ تورم میانگین با 0/5 درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل 9/5 درصد و تورم نقطه به نقطه با 0/7 درصد رشد به 
12/6 درصد رســیده است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خالصه نتایج 
به دســت آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
براساس سال پایه 100=1390به شرح زیر است: شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین  ماه 1396 به عدد 265/6 رسید که 
نســبت به ماه قبل 1/1 درصد افزایش یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به 
فروردین  ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین  ماه )تورم میانگین( 
1395 معادل 9/5 درصد اســت. شاخص مذکور در فروردین ماه 1396 نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( معادل 12/6 درصد افزایش داشته است.

* یک فعال کارگری گفت: هم اکنــون کارگران زیادی در کارخانه های 
تولیدی حقوق پرداخت نشــده و معوق دارند ولی در چنین شــرایطی 
همچنان مشغول کار در واحدهای تولیدی هستند. علی اکبر سیارمه در 
گفت وگو با ایسنا، افزود: متاسفانه سال های سال است که به مسئوالن 
بلند پایه وزارت کار این مسئله را هشدار می دهم که در شرایط سخت 
اقتصادی و تولید و اشتغال شاهد برخی سوء استفاده ها توسط یک عده 
منفعت طلب هستیم، به طوری که در بیشتر کارخانه ها نیروی انسانی با 
وجود آنکه ماه ها و شاید سالها باشد که دستمزد نگرفته اما برای حفظ 
اشتغال و بیکار نشدن خود، ماندن در چنین شرایطی را تحمل می کند.وی 
تصریح کرد: متاسفانه تولیدکنندگانی هم که صادقانه و با کمترین بضاعت و 
توان به کار و تولید می پردازند با مشکل استهالک ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی  و هزینه سنگین مالیات و عوارض مواجه هستند. به گفته سیارمه،  
قرار بود دولت از محل حامل های انرژی به بخش تولید یارانه بدهد که این 
اتفاق نیفتاد و وعده هایی که دولت درباره پرداخت غیر مستقیم یارانه 
به تولیدکنندگان می داد محقق نشد. در نتیجه برخی کارفرمایان از این 
شرایط به نفع خود و سوددهی واحدهایشان استفاده نامشروع کردند تا 
جایی که امروز در بسیاری از اقالم خوراکی و غیر خوراکی افزایش شدید 

و غیر منطقی قیمتها دیده می شود.

قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران افزود: قیمت آب باید 
واقعی و اصالح شود تا انگیزه مدیریت مصرف بوجود بیاید.

علیرضا نوذری پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاســخ به این 
سؤال که بارش های اخیر باعث شده ذهنیت ایجاد شود که وضعیت منابع 
بهبود یافته و به همین دلیل مدیریت مصرف آب از ســوی مشــترکان 
در حال فراموش شدن باشد، گفت: پیش بینی می شود تابستان امسال 
وضعیت نرمالی داشــته باشیم اما مصرف آب به وضعیت مخازن سدها 
و درجه حرارت بســتگی دارد، بنابراین اینکه با گذشت یک ماه از سال 
بگوییــم وضعیت مصرف آب تهرانی ها تغییر کــرده و افزایش یافته تا 

حدودی زود است.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از بارش های اخیر وضعیت بارش ها نشان 
می داد که میزان بارندگی به 236 میلی متری رسیده، اظهار داشت: سال 
گذشته بعد از چند سال و از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها مصرف آب 
تهرانی ها یک درصد رشد داشت، بنابراین نمی توان از هم اکنون پیش بینی 

در خصوص وضعیت رشد و یا کاهش مصرف آب در تهران داشت.
نوذری پور خاطرنشــان کرد: پس از اجــرای هدفمندی یارانه ها تا 
حدودی مصرف آب کنترل شــد، اما در ســال گذشته نسبت به سال 
94 مصرف آب تهرانی ها یک درصد رشــد نشان داد که این آمار نشان 
داد باید در خصوص اصالح قیمت آب و واقعی شدن آن اقدام مناسبی 
صورت گیرد.قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد: به 
هر حال وقتی کاالی با ارزشی مثل آب تا حدود زیادی از قیمت واقعی 

خود عقب است ناگزیر باید منتظر افزایش مصرف آب باشیم.
نوذری پور در پاســخ به این سؤال که قرار بود یک شرکت فرانسوی 
)ســوئز( بر روی پرت آب در منطقه یک تهران اقداماتی انجام دهد آیا 
این موضوع به مرحله قرارداد رسید، گفت: هنوز در این خصوص شرکت 
آب و فاضالب استان تهران و شــرکت فرانسوی سوئز قراردادی امضاء 

نکرده اند و همچنان در مرحله تفاهم نامه باقیمانده است.

قائم مقام شرکت آبفای تهران:

اصالح قیمت آب ضروری است

معاون وزیر صنعت گفت: 
اگر بنگاهی در ســال 60 یا 
انقالب احداث شده  از  قبل 
تا  که  ندارد  دلیلی  باشــد 

ابدالدهر فعال باشد.
علی یزدانی در نشست خبری 
که دیروز برگزار شد در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه در دوران 
دولــت یازدهم چه تعداد واحد 
نواحی  صنعتی در شهرک ها و 
صنعتی تعطیل شــده اســت؟ 
اظهار داشت: تعطیلی واحدهای 
صنعتی مربوط به همه دولت ها 
اســت. در دولت فعلی نیز این 

اقداماتی  افتاده است که  اتفاق 
در چارچوب سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه االن آماری 
از واحدهای تعطیلی شده ندارم، 
افزود: این آمار را ارایه خواهیم 
کرد، البته اگر بنگاهی در سال 
60 یا قبل از انقالب احداث شده 
باشد دلیلی ندارد که تا ابدالدهر 
فعال باشــد. بنگاه هایی که به 
مرور به فناوری روز مجهز نشوند 

نمی توانند ادامه حیات دهند.
رئیس سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی با اشاره به 

تعطیلی یک واحد تولید لبنیات 
مازنــدران، گفت:  اســتان  در 
اختالف شــرکا باعث تعطیلی 
ایــن واحد شــد و ارتباطی به 

دولت ندارد.
اینکه  کــرد:  تاکید  یزدانی 
بگوییم واحدی تعطیل نشــده، 

دروغ است.
وی مشــکل تامیــن بازار، 
نقدینگی، اختالف بین شــرکا 
و فرسوده بودن ماشین آالت را 
به عنوان دالیل اصلی تعطیلی 
واحدهــای صنعتی عنوان کرد 
و افزود: همــه آمارهای مربوط 

بــه تعطیلی واحدهــا را اعالم 
خواهیم کرد.معاون وزیر صنعت 
تولید  برای  ادامه داد: چینی ها 
قطعات خودرو در شهرستان بم 
استان کرمان مقدماتی را فراهم 
کرده اند که البته هنوز به مرحله 
اجرا نرسیده است. با ترکیه نیز 
مذاکراتی برای ایجاد شــهرک 
داشته ایم که  صنعتی مشترک 
استان مرکزی، قزوین و زنجان 
را برای این کار انتخاب کردند.

همچنین معاون برنامه ریزی 
ســازمان صنایع کوچک درباره 
دالیل تعطیلی واحدهای صنعتی 

اظهار داشت: برخی از صاحبان 
صنایع انگیزه ای برای راه اندازی 
واحدهای متوقف شــده ندارند 
و حتی بــرای راه انــدازی این 
واحدها به آنها مراجعه کرده ایم.

به گزارش فــارس، مقیمی در 
فاصله چند روز مانده به انتخابات 
ریاســت جمهوری از مذاکــره 
وزارت صنعــت و بانک مرکزی 
برای افزایش تســهیالت بانکی 
جدید به واحدهای صنعتی خبر 
داد و گفــت: طی هفته جاری 
جلسه ای با حضور وزیر صنعت 
و رئیس کل بانک مرکزی برگزار 

می شــود تا تسهیالت 16 هزار 
تومانی صنایع کوچک  میلیارد 
و متوســط 30 تــا 40 درصد 

افزایش یابد.
وی با اشــاره به ثبت نام 59 
هزار واحد صنعتی در کل کشور 
برای دریافت تســهیالت بانکی 
16 هــزار میلیارد تومانی ادامه 
داد: 24 هزار و 232 واحد موفق 
به دریافت تســهیالت شده اند. 
از 10 هــزار واحد متقاضی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی هم 
2370 واحد تســهیالت بانکی 

دریافت کرده اند.

در ادامه تعطیلی واحدهادی صنعتــی و تولیدی در دولت یازدهم 
کارخانه کاشی »ایرنا« و کارخانه ذوب آهن مالیر هم تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران با اشاره به 
تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: در سال 95 تا شهریور ماه 950 کارگاه زیرمجموعه 
استان تهران بود که از آن تعداد روغن نباتی جهان، قو، ارج و ایرانا تعطیل شد.«

محمدرضا تاجیک ادامه داد: شرکت سهامی عام کارخانه ایران )ایرانا( اولین 
تولیدکننده کاشــی دیواری به روش صنعتی در ایران بود که در ســال 1336 با 
سرمایه 520 میلیون ریال تحت شماره 5904 به ثبت رسید و دارای 700 پرسنل 
بود که در حال حاضر تعطیل است. خط تولید فروخته شده، ملک فروخته شده 
است و هرچه از تولیدات سال های قبل است با قیمت نصف به بازار ارسال و صرفا 

برای گرفتن مطالبات باقی است.
همچنین به گزارش نسیم آنالین کارخانه ذوب آهن مالیر که نخستین کارخانه 

ذوب آهن آلیاژی غرب کشور بود نیز پارسال تعطیل شد.
عضو انجمن فوالد با تایید خبر تعطیلی این کارخانه گفت که چندین بار این 
کارخانه تعطیل شده و دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است تا این که نهایتا 

سال گذشته به طور کامل فعالیتش متوقف شد.
وی افزود: ســال گذشته قرار بود به این کارخانه وام 20 میلیارد تومانی داده 
شــود تا تولیدش از سر گرفته شــود اما متأسفانه این موضوع محقق نشد و 20 

میلیارد به آنان داده نشد تا این که نهایتا کارخانه بسته شد.
الزم به ذکر است که در این کارخانه حدود 200 نفر مشغول به کار بودند که 
در نهایت به دلیل ایجاد نوســانات قیمت در بازار آهن و فوالد، کمبود نقدینگی، 
رکود بازار و مشــکالت اقتصادی با مشــکل مواجه و منجر به تعطیلی این واحد 
بزرگ صنعتی شــد و تمامی 200 کارگر آن بیکار شدند. کارشناسان می گویند 
برای بازگشایی و بازتولید شرکت ذوب آهن آلیاژی تالشی صورت نگرفته است که 
گفته می شــود این کارخانه با ظرفیت تولید 100 هزار تن شمش فوالد می تواند 

زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم کند.

مجری طرح ملی آبرسانی 
روستایی از افزایش پوشش 
آبرسانی روستایی به میزان 

81 درصد خبر داد.
قیمــی،  ر میرحســین  ا

مجری طرح ملی آبرسانی روستایی:

پوشش آبرسانی روستایی ۸۱ درصد شد
در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
تســنیم با بیان اینکه درصد 
جمعیت روستایی تحت پوشش 
تاسیسات آب هم اکنون به 81 
درصد رسیده است، گفت: در 

حال حاضر تعداد کل مشترکین 
آب بخش روســتایی کشور به 
5 میلیــون و 378 هزار فقره، 
حداکثــر ظرفیــت منابع آبی 
این بخش به 2 میلیارد و 431 
ســال،  در  مترمکعب  میلیون 
تولیــدی در  حجــم کل آب 
بخش روستایی کشور به 955 
ســال،  در  مترمکعب  میلیون 
طول شبکه توزیع آب روستایی 
بــه 172 هزار و 868 کیلومتر، 
طول خطوط انتقال آب بخش 
روستایی به 101 هزار و 950 
کیلومتــر، حجــم کل مخازن 
آب روســتایی به 3 میلیون و 
مترمکعب، حجم  هــزار   663
بهره برداری  مــدار  در  مخازن 
آب روســتایی به 3 میلیون و 
تعداد  مترمکعب،  421 هــزار 
تصفیه خانه های آب در دست 
روســتایی  بخش  بهره برداری 

بــه 200 واحــد و ظرفیــت 
آب  خانه های  تصفیه  اســمی 
بخش روســتایی به 432 هزار 
مترمکعب در شبانه روز رسیده 

است.
آبرسانی  ملی  طرح  مجری 
روستایی تصریح کرد: متاسفانه 
طی سالیان گذشته با روند رو 
به رشد خشکســالی در منابع 
آب زیرزمینــی بــا توجــه به 
آنکــه بیش از 90 درصد منابع 
مورد استفاده برای تامین آب 
روســتایی چاه های زیرزمینی 
هستند، مشــکالت زیادی در 
کمیــت و کیفیت آب شــرب 

روستاییان ایجاد شده است.
تعــداد  وی در خصــوص 
روســتاهایی کــه بــه صورت 
سیار آبرسانی می شوند، گفت: 
متاســفانه هم اکنــون حدود 
5 هــزار و پانصد تــا 6 هزار و 

پانصد روســتا بسته به شرایط 
خشکســالی و منابع آبی هر 
آبرســانی  به صورت  ســال، 
تامین آب می شوند که  سیار 
آبرسانی ســیار مشمول  این 
روســتاهای غیربرخوردار و یا 
است  دویی  روستاهای سطح 
که به صورت فصلی دچار کم 
آبی بوده و همچنین آبرسانی 
به عشایر نیز به صورت آبرسانی 
ســیار و از طریق شرکت های 
آب و فاضالب روستایی صورت 

می پذیرد.
رقیمی ادامه داد: در سال 
95 از محل صندوق توســعه 
ملی و با حمایت های مجلس 
شورای اسالمی و کسب اجازه 
از مقام معظم رهبری، اعتباری 
به میزان 15 هزار میلیارد ریال 
برای طرح های بخش روستایی 

در نظر گرفته شده است.
مدیــر کل دفتــر برنامه و 
ریزی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور با بیان 
اینکه فلســفه وجودی تعریف 
مجتمع های آبرسانی روستایی 
عدم اتکا به منابع آبی غیرپایدار 
برای تامین آب روستاها است، 
گفــت:  بخــش عمــده ای از 
مشــکالت تامین آب شــرب 
روستاها با اجرای مجتمع های 
آبرسانی روستایی مرتفع خواهد 
شد و وزارت نیرو تمرکز اصلی 
خود را بر روی طرح آبرســانی 
به مجتمع هــای دارای اولویت 
قرار داده زیرا اثربخشــی این 
مجتمع ها بســیار بــاال بوده و 
می تواند بخش اساسی مشکالت 
تامین آب شــرب روستایی را 

بطور کامل مرتفع کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

رونق بازار مسکن همانند سالهای 
89 تا 91 امکان پذیر نیست

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از شیوه تبلیغاتی 
حامیان حســن روحانی گفت: عده ای خاص با رمز »اگر ما 
نباشیم، ایران ونزوئال می شود« در پی ایجاد وحشت هستند.

به گزارش تســنیم، محمدرضا سبزعلیپور که در دوره قبل از 
مدافعان دولت روحانی بود، درباره عملکرد اقتصادی ضعیف  دولت 
یازدهم اظهار کرد: »کشــوری همچون ایران که 40 سال است در 
برابر سخت ترین تحریم ها و جنگ ها و فشارهای بین المللی مقاومت 
کرده از این بیدها نیســت که با این بادها بلرزد و با رئیس جمهور 

شدن یا نشدن کسی، هرگز پیکره آن نخواهد لرزید .
وی ادامه داد: چندســال پیش گروهی اعالم نمودند که »اگر 
ما رئیس جمهور نباشیم سایه جنگ بر سر ایران سنگینی خواهد 
کرد و دیر یا زود آمریکا به کشــورمان حمله نظامی خواهد کرد و 
به عکس چنانچه ســکان دولت در دســت ما باشد، جنگی در کار 
نخواهد بود«!! پس از مدتی اعالم نمودند که »اگر ما رئیس جمهور 
نباشــیم روز به روز فشارهای بین المللی و تحریم های جهانی علیه 
ایران بیشتر خواهد شد تا جایی که تمام بخش های کشورمان فلج 
و زندگی برای ما امکان پذیر نخواهد بود، اما چنانچه سکان دولت 
در دست ما باشد، دیگر تحریمی در کار نخواهد بود«!! این در حالی 
است که پس از گذشت سالها، هنوز سایه تحریم های اقتصادی از 

سر ما کوتاه نشده است!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: حال که مجدداً فعالیت 
انتخابات ریاست جمهوری آغاز گشته و بازار تبلیغات نیز گرم شده 
است باز هم عده ای برای کسب آراء مردم به هر شگرد و ترفندی 
روی آورده اند و در همین راســتا عده ای خاص متأسفانه پای خود 
را بیش از پیش از گلیم شــان درازتر کرده و با طرح نقشه ای شوم 
و خطرناک در اتاق فکر خویش، ترس و وحشــت  را وارد دل مردم 
نموده و با رمز جدید »اگر ما نباشــیم، ایران ونزوئال می شود« در 
پی وحشت آفرینی در مردم می باشند!! این عده با القاء این سناریو 
که »اگر سکان دولت دوازدهم در دست ما نباشد تحریمها مجدداً 
برقرارمی شــود، فروش نفت کاهش می یابــد، درآمد دولت صفر، 
واردات کاالهای اساســی متوقف می شود، رکود صنعت و بیکاری 
افزایــش می یابد و در نتیجه مردم ایــران همچون مردم ونزوئال، 
چیزی برای خوردن هم گیرشان نخواهد آمد!! به دنبال جلب آراء 

مردم هستند.
وی تصریح نمود: این سخن توطئه ای بیش برای ترساندن مردم و 
ایجاد ناامنی جهت کسب آراء ملت نیست و اصالً و ابداً صحت ندارد .
ســبزعلیپور در خاتمه با بیان اینکه اقتصاد ایران طی سالهای 
اخیر، کنار افزایش قیمت نفت، سهم درآمدهای مالیاتی را نیز در 
بودجه های سالیانه خود به شدت افزایش داده است اظهار داشت:کنار 
این موضوع، افزایش صادرات غیرنفتی هم یکی از نشانه های دیگر 
برای کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی است؛ صادراتی که در 
ســال 1390 با ثبت رکوردی جدید به حدود 50 میلیارد دالر در 
این سال رسید. در واقع همزمان با افزایش درآمدهای نفتی ایران، 
اجرای اصل 44، اجرای قانــون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش 
سهم درآمدهای مالیاتی کنار تأسیس صندوق توسعه ملی و افزایش 
صادرات غیرنفتی را می توان از اقدامات دولت ها در راستای کاهش 
وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی دانست. همچنین کشورمان 
ایران دارای صدها بنگاه بزرگ تولیدی و صنعتی می باشد که ونزوئال 
حتی یک درصد این صنایع، پاالیشگاه ها و پتروشیمی های بزرگ 

ما را در کشورش ندارد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران:

۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در یک سال اخیرتعطیل شده است


