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مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش اعالم کرد، با 
وجود آمارهای رسمی افزایش تعداد قابل توجه شاغالن، هنوز افکار 

عمومی به این موضوع با دیده تردید می نگرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارش رسمی خود اعالم 
کرد که دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به آمارهای ارائه شده از 
میزان اشتغال ایجاد شده طی این دو سال نوشته است: شواهد نشان می دهند 
که در حال حاضر و در فضای کنونی کشور، شکافی بین ادراک عمومی جامعه 

و داده های اقتصادی در زمینه اشتغال قابل مشاهده است.
به گزارش فارس، به عبارت دیگر به نظر می رســد بین برداشت ذهنی 
جامعه و آنچه در داده های اقتصادی نمایان شده است، شکافی موجود است 
که ســبب می شود برداشت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشد که طی دو سال 

اخیر در بازار کار رخ داده است.
به عنوان مثال آمار و اطالعات رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
طی سال های 1394 و 1395 به ترتیب تعداد 615968 و 667782 نفر به 
شــاغلین اضافه شده و به عبارت دیگر در مجموع برای یک میلیون و 300 

هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
از این تعداد نزدیک به 500 هزار نفر به شاغلین مرد و 800 هزار نفر به 
شاغلین زن اضافه شده است. همچنین به تعداد بیکاران در سال های 1394 

و 1395 به ترتیب 474306 و 214926 نفر اضافه شده است.
بــا این وصف و به رغم اینکه آمارهای رســمی حکایت از افزایش تعداد 
قابل توجه شــاغلین دارد، به نظر می رسد که افکار عمومی به این موضوع 
با دیده تردید می نگرد. حال ســوال این اســت که علل به وجود آمدن این 

شکاف چیست؟ 
مرکــز پژوهش ها در ادامه برخی از مهم ترین عوامل ایجاد این شــکاف 
را چنین برشــمرد: عدم همسویی تحوالت جمعیتی با اشتغالزایی، ترکیب 
جمعیت جوان بیکار و باال بودن حساسیت های جامعه به سرنوشت این قشر 
و افزایش اشتغال غیررسمی که نشان می دهد 53 درصد از 668 هزار نفر به 
جمعیت شاغل کشور در سال 1394 و 71 درصد از 615 هزار نفری که به 

شاغلین در سال 1395 اضافه شده بدون بیمه هستند.  
ضمن اینکه پایین بودن سطح دستمزد شاغلین و ایرادهای تعریف رسمی 
شاغل )بدین معنی که تعریف های ارائه شده از فرد شاغل یا بیکار جامع و 

کامل نیستند( نیز از دیگر عوامل ایجاد این شکاف می باشند. 
ایجاد یک میلیون شغل 
در سه ماه امکان ندارد

چند روز پیش مرکز آمار در گزارشــی از وضعیت ایجاد شغل در فصل 
بهار اعالم کرد که تعداد شاغالن 23 میلیون و 300 هزار نفر است در حالی 
کــه در فصل بهار این آمــار را 22 میلیون و 300 هزار نفر اعالم کرده بود. 
بنابراین بنابرادعای عجیب مرکز آمار تنها در فصل بهار یک میلیون نفر به 

تعداد شاغالن کشور اضافه شده است.
در همین راستا مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و نائب رئیس اتاق 
ایران و چین در گفت وگو با نسیم، با ابراز تعجب از گزارش مرکز آمار مبنی 
بر ایجاد یک میلیون شــغل در سه ماه نخست امسال، اظهار داشت: چنین 
آماری امکان ندارد، زیرا چنانچه ایجاد این میزان شــغل در سه ماه صحت 

داشت وضعیت مملکت رونق بسیار زیادی پیدا کرده بود.
وی افزود: ادعای یک میلیون شغل در سه ماه به معنای ادعای ایجاد سه 
تا چهار میلیون شــغل در سال خواهد بود و این به معنای ریشه کن کردن 

کامل بیکاری در کشور است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: هیچ دولتی در طول پنج دهه اخیر 
یعنی از ســال 1350  تاکنون چنین ادعایی نداشته که بتواند در طی یک 
سال چهار میلیون شغل ایجاد کند زیرا اصال در اقتصاد ما ظرفیت ایجاد یک 

میلیون شغل در طی سه ماه وجود ندارد.
حریری در پایان خاطرنشــان کرد: قطعا این گزارش اشتباهی است که 
در نقل آمار پیش آمده اســت، زیرا برای رســیدن به  یک میلیون شغل در 

یک سال نیاز به یک نرخ رشد باالی 18 درصدی داریم.
هفت میلیون بیکار بدون مدرک و مهارت

در همین رابطه، محاسبه شاخص »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل 
یا کسب مهارت نیســتند« که تحت عنوانNEET  شناخته می شود، نشان 
می دهد طی ســال های 90 تا 94 حدود 31 درصد جوانان 15 تا 24 سال 
کشور شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که این سهم 
برای جوانان حدود 15 تا 29 ساله طی سال های مذکور بین 35 تا 38 درصد 
در حال نوسان است.به گزارش مهر، طبق اطالعات به دست آمده از مجموع 
بیش از 19 میلیون جوان 15 تا 29 ســاله، بیش از هفت میلیون نفر نه در 

حال تحصیل هستند و نه در حال کسب مهارت. 
قســمت نگران کننده بازار کار مربوط به جوانانی می شــود که در عین 
حال نه در جست وجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت؛ این 
گروه به شــدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و مواجهه 
با محرومیت ها و ناهنجاری های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامه ریزان 
برای وضع سیاســت های حمایتی از جمله فراهم کردن امکانات تحصیلی، 

مهارت آموزی و اشتغال را طلب می کند.

تسلیت
تمام هستی رویایی از عشق مادر است

جناب آقای مهدی بوستانی 
با کمال تاثر و تاســف مصیبت وارده را از صمیم قلب تسلیت 

عرض می نماییم.
روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی استان تهران

قیمت بازارنوع سکه
1/206/000سکه تمام طرح جدید
1/175/000سکه تمام طرح قدیم

629/000نیم سکه
368/000ربع سکه

249/000گرمی
نوع ارز

3780دالر
4387یورو
4909پوند

1088لیر ترکیه
1032درهم امارات

محقق بخش پژوهش های زنبور عسل در 
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به مردم 
توصیه کرد عسل به همراه موم خریداری ولی 

از موم استفاده نکنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هوشنگ افروزان 
ضمن اشاره به این جمله که حرارت زیاد به عسل 
موجب تولید ماده سمی به نام هیدروکسی متیل 
فورفورال می شود، افزود: این ماده بسیار سرطان زا 

و خطرناک است.
وی اظهار داشت: برای اجتناب از تولید اچ ام اف 
و در نهایت تبدیل عسل به ماده سرطانزا باید در 
محیطی متعادل و به دور از حرارت باال نگهداری 

شود.
عضو انجمن زنبور عســل گفت: حرارت زیاد 
به عســل به جهت حذف شکرک و طبیعی جلوه 
دادن این ماده با ارزش غذایی برای کســب سود 

بیشتر است.
وی در ادامه با اعالم اینکه شکرک در عسل های 
طبیعی کمتر از عســل های تقلبــی و تغذیه ای 

یک پژوهشگر:

مردم برای حفظ سالمتی خود عسل را با موم بخرند

است، افزود: متاسفانه این موضوع انگیزه ای برای 
سوء استفاده برخی از افراد در جامعه تبدیل شده 

است.

افــروزان ضمن تاکیــد بر اینکــه از مصرف 
عسل های حرارت دیده به شدت پرهیز شود، اظهار 
داشت: این نوع عسل ها به شدت سالمتی انسانها 

را تهدید می کنند.
وی در مصاحبــه با رادیو به مردم توصیه کرد 
برای حفظ ســالمتی خود عســل را توام با موم 

خریداری ولی از موم استفاده نکنید.
محقق بخــش پژوهش های زنبور عســل در 
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: عسل در 
حرارت های باال ضمن تولید ماده سمی هیدروکسی 
متیل فورفورال موجب از بین رفتن آنزیم های مفید 

موجود در این ماده با ارزش و سودمند می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
صنعت زنبورداری اشاره کرد و افزود: ایران به دلیل 
داشــتن اقلیم چهارفصل از مطلوب ترین شرایط 
بــرای نگهداری و پرورش زنبور عســل برخوردار 
اســت.افروزان با اشاره به این جمله که در دنیای 
پیشــرفته امروزی با دیدگاه کامال استراتژیکی به 
توســعه صنعت زنبورداری می نگرند، یادآورشد: 
این صنعت در اشتغال افزایی، ارزآوری، صادرات، 
افزایش کمی و کیفی تولیدات کشــاورزی و سایر 

موارد بسیار حائز اهمیت است.

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پیام نور، 
دکتر حسابی، خاورشهر از تاریخ 26 تیرماه آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز 
مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4489، 
4604، 4427، 4429 در محدوده خیابان های مخبری، نیایش، شــاهین شمالی، 
ستاری و در مرکز مخابرات دکتر حسابی )مارلیک( با پیش شماره های 6510 الی 
6512، 6514 الــی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده این مرکز به مدت 
72 ســاعت و در مرکز مخابرات خاورشهر از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با 

اختالل همراه است.
* تعداد حساب های افتتاح شده از سوی بانک سینا در بانک های معتبر 
بین المللی به 13 مورد رســید. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این 
بانک در جهت روان سازی و ارتقاء توان رقابت پذیری در عرصه داخلی و 
خارجی و به منظور بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، در 13 بانک فعال 
در سراسر دنیا، اقدام به افتتاح حساب کرده است که از آن جمله می توان 
به بانک هایی از کشورهای سوئیس، ایتالیا، اتریش،  روسیه و اسپانیا اشاره 
کرد. همچنین بانک سینا به منظور ایجاد زمینه های دسترسی هموطنان 
به خدمات بانکی بین المللی و انجام نقل و انتقاالت ارزی، در حال حاضر 
با 25 بانک معتبر دنیا از کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه و چین، روابط 

کارگزاری بانکی برقرار نموده است.
* تا یک هفته آینده 800 روستا به جمع روستاهای بهره مند از نعمت آب شرب 
پایدار خواهند پیوســت. به گزارش تسنیم، از ابتدای سال 95 تا پایان خرداد 96  
تعداد قریب به 3 هزار و 400 روستا با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر، تحت پوشش 
پروژه های مجتمع های آبرسانی روستایی و تأسیسات تک روستایی قرار گرفته اند. 
با این کار، تعداد کل مشترکین آب بخش روستایی کشور به حدود 5/5 میلیون 
فقره و حداکثر ظرفیت منابع آبی این بخش به حدود 2/5 میلیارد مترمکعب در 
ســال رسید و موجب رسیدن ضریب بهره مندی جمعیت روستایی تحت پوشش 
تاسیســات آب به 81 درصد شد. از تعداد حدودی 3 هزار و 400 روستایی که از 
ابتدای ســال 95 تا پایان خرداد 96 آبرسانی شده اند، آبرسانی به 500 روستا در 
بهار 96 تکمیل شــد و کار آبرسانی به 800 روستای دیگر ادامه یافت. این 800 
روستا در حال حاضر آخرین اقدامات برای اتصال به تأسیسات ایجاد شده به صورت 
مجتمع های آب روســتایی را پشت ســر می گذارند و تا یک هفته آینده به جمع 
روستاهای بهره مند از نعمت آب شرب پایدار خواهند پیوست. با تکمیل تأسیسات 
آبرسانی به این 800 روستا، تأمین تانکری آب برای ساکنان آن متوقف می شود.

* مدیرعامل بورس کاال گفت: امسال با پیوند ابزارهای بورسی به امالک، 
سرمایه های خرد را به سمت بازار مسکن هدایت و به خروج مسکن از رکود 
کمک می کنیم. حامد سلطانی نژاد اظهار داشت: امسال با پیوند ابزارهای 
بورسی به امالک، سرمایه های خرد را به سمت بازار مسکن هدایت و به 
خروج مســکن از رکود کمک می کنیم. وی افزود: ابزارهای مالی بورس 
در بورس کاالی ایران می تواند ســرمایه های ما را در بخش مســکن به 
سرمایه های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه ها در بخش مسکن 
جلوگیری می شود.  این روش کمک می کند که مسکن از رکود خارج شود، 
چون این ابزار ها می تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد 
در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه ها به سمت 
مسکن حرکت می کند و حتی سرمایه های خرد هم می تواند به کمک بخش 
مسکن بیاید. مدیر عامل بورس کاال گفت: با اتحادیه مشاورین امالک و 
مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را 
با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش 
ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای 
فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود 
دارد می تواند از ابزارهای بورسی هم بهره مند شود. وی افزود: فروش های 
سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می گیرد و هر کسی 
که اوراق را به تعداد مشــخصی در سررسید داشته باشد می تواند متراژ 

معینی از یک ملک را تحویل بگیرد.

آمارهایی که گمرک دولت یازدهم منتشــر کرده از رشد 
تحقیرآمیز واردات سنگ پا در ۴ سال اخیر حکایت دارد.

به گزارش مشرق، بر اساس آمار گمرک، در دولت حسن روحانی 
واردات سنگ پا به کشور از لحاظ وزن 2348 درصد، از لحاظ ارزش 
دالری 2859 درصد و از لحاظ ریالی 7685 درصد بیشتر شده است.
در حالی که در آخرین سال دولت دهم )سال 1391( فقط 3100 
کیلوگرم ســنگ پا بــه ارزش 3823 دالر معادل 46864158 ریال 
وارد کشور شده بود، در 4 سال اخیر همچون سایر کاالها و اجناس 
ضروری، واردات سنگ پا با سرعت ، افزایش یافته است.فقط در سال 
گذشته 75هزار و 88کیلوگرم سنگ پا به ارزش 114471 دالر معادل 
3648364509 ریال وارد کشور شد که نسبت به ارقام سال 1391 به 
ترتیب 24 برابر، 78 برابر و 30 برابر شده است. بدین ترتیب در سال 
1395 نســبت به سال 1391 واردات سنگ پا از لحاظ وزن 2348 
درصــد، از لحاظ ارزش دالری 2859 درصد و از لحاظ ریالی 7685 

درصد رشد پیدا کرده است.
در مجموع در 4 ســال دولت یازدهم 201 هزار و606 کیلوگرم 

سنگ پا وارد کشور شد که 303 هزار دالر ارز از کشور خارج کرد.
هرچند مبلغ واردات ســنگ پا نسبت به کل واردات کشور، ناچیز 
اســت اما چون این کاال یک کاالی بی ارزش و غیرضروری محسوب 
می شود، واردات آن به نوعی تحقیرآمیز است.الزم به ذکر است تمامی 
سنگ پای وارداتی کشور در دولت یازدهم از کشور چین بوده است.

طبق آمار گمرک

واردات سنگ پا در دولت یازدهم
 از لحاظ ریالی ۷۶۸۵ درصد افزایش یافت

اخیر در  نیرو درباره خاموشی های  وزیر 
کشور گفت: خاموشی های رخ داده ناشی از 
کمبود تولید برق نیست و حادثه در تمام دنیا 

برای شبکه برق رسانی اتفاق می افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیت چیان 
در یک برنامه تلویزیونی درباره خاموشی های اخیر 
در کشور اظهار کرد: خاموشی های رخ داده ناشی 
از کمبود تولید برق نیست و حادثه در شبکه برق، 
در تمام دنیا رخ می دهد. به هر حال شــبکه برق 

مشکل ساختاری دارد و باید اصالح شود.
وی بــا اشــاره به اینکه با آغاز بــه کار دولت 
یازدهم 145 ســد در حال احــداث بود افزود: با 
بررسی های زیست محیطی و فنی انجام شده، 50 

سد از برنامه اجرایی وزارت نیرو خارج شد. البته 
نمی توان از سدسازی چشم پوشی کرد چرا که اگر 
سدهای پنجگانه تهران نبود چگونه می توانستیم 
بــرای جمعیت 10 میلیون نفری پایتخت تامین 

آب انجام دهیم.
وزیر نیرو به موضوع مشــکالت ایجاد شده در 
سد گتوند اشاره کرد و گفت: کارگروهی متشکل 
از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، برنامه و بودجه و 
محیط زیســت برای بررسی مشکالت سد گتوند 
زیر نظر رئیس جمهور تشکیل و عالج بخشی این 
سد به دانشگاه تهران محول شد.چیت چیان درباره 
سد هامون اظهار کرد: مذاکرات متعددی با دولت 
افغانستان در خصوص تاالب هامون صورت گرفته 

چرا که این تاالب، متعلق به دو کشور است و اگر 
خشــک شود مشکالت زیادی برای هر دو کشور 

ایجاد خواهد کرد که خطرناک خواهد بود.
وی افزود: در ســال های قبــل از انقالب که 
برنامه سدســازی در کشور شــروع شد هر سال 
500 میلیون مترمکعب آب تنظیم شــده توسط 

سدها استحصال شد. 
این در حالی است که در چهار سال اخیر در هر 
سال یک میلیارد و یکصد و 25 میلیون مترمکعب 

استحصال انجام شده است.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکه کشــور ما از نظر 
منابع آبی فقیر اســت، اظهار داشــت: علی رغم 
کمبود منابع آب، خشکســالی و پدیده گرمایش 

جهانی االن با اتکا به توانمندی های داخلی قادریم 
کشاورزی صنعتی و نیاز شرب مردم را به خوبی 
تامین کنیم. در حال حاضر حدود 92 درصد آب 
در بخش کشاورزی، شش درصد در مصارف شرب 
و بهداشــتی و دو درصد در بخش صنعت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد لذا باید بهره وری آب در 

بخش کشاورزی ارتقا پیدا کند.
چیت چیان با بیان اینکه قریب به 5400 روستا 
طی چهار سال آبرسانی شد، گفت: 800 روستای 
دیگر طی روزهای آینده تا پایان دولت یازدهم به 
بهره برداری می رســد و بیش از شش هزار روستا 
که یک میلیون و 400 هزار نفر دارد از برنامه های 

آبرسانی استفاده می کنند.

وزیر نیرو:

خاموشی ها ناشی از کمبود برق نیست

دبیر کانون سراســری انبوه سازان کشور 
با تاکید بر این که سازندگان از رکود 5 ساله 
مسکن خسته شــده اند، گفت:  5 سال رکود 
مسکن و بی توجهی به این بخش باعث شده 

تا همکاران ما به سمت نابودی پیش بروند.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با تسنیم، با بیان 
این که وضعیت ســاخت و ســاز مسکن در کشور 
مناسب نیست،  اظهار کرد: به تازگی مجوزی صادر 
شده که سازندگان در قالب اوراق حق تقدم مسکن 
می توانند تا سقف 50 میلیون تومان برای هر واحد 

از تسهیالت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این تسهیالت طی 5 مرحله و 
هر مرحله 20 درصد به سازنده پرداخت می شود،  به 

عبارت دیگر هر سری 12/5 میلیون تومان. 
وی با تاکید بر این که هیچ کس به حوزه ساخت 
و ســاز مســکن توجه نمی کند، افزود:  هر روز نیز 
یک مشکل جدید جلو پای سازندگان مسکن سبز 
می شود؛ یک روز مشــکل بیمه ای داریم یک روز 

مصائب مالیاتی.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد:  

5 سال رکود مسکن و بی توجهی به این بخش باعث 
شده تا همکاران ما به سمت نابودی پیش بروند.

پورحاجت اظهار کرد:  انبوه سازان 5 سال است 
که رکود بخش مســکن را تحمل می کنند و دیگر 
خسته  شده اند، در این شرایط برخی برای این حوزه 

فقط شعار می دهند.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان پیش تر نیز 
با تاکید بر این که موانع تولید مســکن در کشــور 
برطرف نشــده گفته بود: یک ابزار مالی قوی برای 
حوزه مســکن و تقویت تقاضا طی چهار سال اخیر 

دیده نشــده اســت.پورحاجت با تاکید بر این که 
مشکل کنونی مسکن در کشور عدم تقویت طرف 
تقاضاست، تصریح کرد: دولت باید با ابزارهای مالی 
تقاضا را تقویت کند در این راســتا باید تسهیالت 
بانکی مناســب برای ورود مردم به بازار مسکن در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید با یک نرخ مناسب تسهیالت 
مناسب اقشار مختلف جامعه را پرداخت کنیم که 
معتقدم با شرایط کنونی سیستم بانکی کشور تحقق 

این امر دشوار است.

اشاره  با  اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 
به استنکاف رئیس جمهور از ابالغ برنامه ششم 
توسعه به دستگاه ها گفت: دولت قانون برنامه 

ششم را قبول ندارد.
علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
با اشــاره به عدم ابالغ قانون برنامه ششــم از سوی 
رئیس جمهور اظهار داشت: طبق روال قانونی قوانین 
پس از ســیر مراحل خود باید توسط رئیس جمهور 
برای اجرا ابالغ شود و نباید استنکافی در این باره سر 
بزنــد، با این حال قانون پیش بینی کرده، در صورتی 
که رئیس جمهور قوانین را ابالغ نکرد، رئیس مجلس 

بتواند این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال 

که چرا قانون از سوی رئیس جمهور ابالغ نشده، گفت: 
این سوال را باید از دولت پرسید، برای مجلس واضح 
است دولت از ابتدا اعتقادی به ارائه برنامه به مجلس 
نداشــت و معتقد اســت تصویب برنامه از اختیارات 
دولــت بوده و مجلس نباید آن را تصویب کند، بنابر 
ایــن از ارائه الیحه خودداری کرد. به همین علت در 
نهایت احکام مورد نیاز برنامه را فرستاد که چارچوب 

کلی برنامه نبود.
کریمــی تاکید کرد: از ابتــدا این موضوع محل 
اختــالف مجلس و دولت بود و پس از آن در مکاتبه 
رئیس مجلس با رهبر انقالب اســالمی، قرار شد در 
صورتی که دولت الیحه ارائه نمی دهد، مجلس آن را 
تدوین کند و پس از آن تنها جداول و اهداف کمی از 

سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس جمهور 
به مجلس فرستاده شد.

این نماینده مجلس یادآور شــد: رئیس جمهور و 
دولــت از محتوای برنامه راضــی نبودند و به همین 
علت قانون برنامه از ســوی رئیس مجلس ابالغ شد، 
اما در حال حاضر دولت باید پای بند به قانون باشد و 
قطعا قوانین ناظر بر عملکرد دولت ها هستند، اینکه 
با بخش هایی از قانون سلیقه ای برخورد شود و آنچه 
که بر وفق مراد اســت را اجرا کند، شایسته نیست و 

اجرای تمام احکام آن الزامی است.
کریمی با بیــان اینکه دولت در ایــام انتخابات 
مســتمری نیازمندان را بر اســاس برنامه ششم که 
پیشنهاد آن نیز توسط مجلس ارائه شده بود، افزایش 

داد، گفت: این کار از مصادیق برخورد ســلیقه ای با 
قانون اســت، زیرا این حکم تاکید دارد منابع مورد 
نیاز افزایش مســتمری باید از محــل حذف یارانه 
غیرنیازمندان باشد، بنابراین مشاهده می شود، بخش 
اول این قانون چند ماه اســت، اجرا شده، اما معلوم 

نیست منابع آن از چه محلی تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به اجرای 
قانون برنامه ششم پای بند نباشد، قطعا از مکانیزم های 
کنترلی، نظارتی و تذکر به مسئوالن کوتاهی نخواهیم 
کرد، زیرا دولت خود را قانون مدار معرفی کرده و مالک 
مشهوریت بخشی به دولت نیز قانون است، بنابر این 
همه باید در جهت اجرای آن کوشــا باشیم و از آن 

تبعیت کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت برنامه ششم را قبول ندارد

مدیرعامل گروه مپنا از توانایی پوشش برق 
فراملی و منطقه ای این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی 
آبادی با اشاره به ســاخت توربینهای »ای تایپ« 
گفت: در حال حاضر در حال ســاخت توربین های 
3000  مــگا واتی در عراق هســتیم که این رقم 
پیشــتر بیش از 500 مگاوات در عراق و در سوریه 
1000 مگاوات راه اندازی شده بود. حتی در زمان 
تحریم ها بسیاری از این توربین ها را به کشورهای 
مختلف صادر کردیم. این توربین ها از حیث بازدهی 
تفاوت چندانی با توربین های کالس اف ندارد اما باز 
هم سیاست وزارت نیرو بر این است که در ساخت 

توربین های سایز بزرگ تر هم اقدام کنیم.
مدیرعامل گــروه مپنا افزود: بــه دنبال تولید 
محصول دیگری هســتیم که میــان 180 تا 200 
مگاوات را پوشش دهد که آن هم تولید داخل است، 
زمانی که سوخت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار 
می گیرد و روی آن کنتور نمی گذاریم طبیعتا عده ای 
سودجو هم از این فرصت بهره می جویند، ما در حال 
حاضر توانایی پوشش تولید برق منطقه خاورمیانه 

را داریم و اینطور به رقابت با دنیا وارد می شویم.
وی افزود: در زمینه ساخت توربین های کالس 
اف دو برنامه جامع را در حال بررســی داریم؛ یک 
برنامــه با تکیه بر توانایی هــای بومی و داخلی که 

با پیشــرفت های خوبی همراه بــود، دوم اینکه با 
هماهنگی وزارت نیرو قراردادی با شرکت زیمنس 
منعقد شد تا این توربین ها به صورت کامال داخلی 
در ایران ساخته شود. البته ما پیشتر در این زمینه 

تجاربی هم داشتیم.
علی آبــادی ادامه داد: تا کنون ســرمایه گذاری 
خوبی در این زمینه انجام شــده اســت و به نظر 
نمی رسد با توجه به بازار محدود کشورمان در تولید 
این کالس از توربین نیازی به سرمایه گذاری مجدد 
داشــته باشیم.مدیرعامل گروه مپنا گفت: امروز در 
صنعت توربین ســازی ایران نامدار است و در این 
زمینه باالتر از برخی کشــورها قرار داریم. در حال 

حاضــر ما متجاوز از 70هزار مگاوات ظرفیت نصب 
شده داریم که در بیشتر ایام سال این ظرفیت معطل 
است. مثال ما در زمستان بیش از 60 هزار مگاوات 
توان تولید برق داریم در حالی که نیاز کشــور در 

زمستان 25 هزار مگاوات است.
گفتنی است چند روز پیش هم علی آبادی درباره 
ســاخت نیروگاه توسط شــرکت ترکیه ای با وجود 
توان داخلی برای ساخت نیروگاه، گفته بود: ما هنوز 
نمی دانیم شــرکت یونیت چه اقدامی انجام می دهد 
اما از نظر بنده قرارداد ساخت نیروگاه با این شرکت 

ترکیه ای اشتباه است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی از پیشتازی فوالد مبارکه در خرید 

برق از بورس انرژی برای اولین بار خبر داد.
بشیر صادقی گفت: با خرید برق از بورس انرژی، عالوه بر صرفه جویی اقتصادی 
برای شرکت فوالد مبارکه، امکان حمایت از بخش خصوصی برای تولید برق، رونق 

بورس انرژی و همچنین شفاف سازی و ایجاد فضای رقابتی سالم فراهم شد.
وی افزود: با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت برق در بورس انرژی نسبت به 
قیمت فروش دیگر منابع تأمین، شامل شرکت برق و شرکت های خصوصی، فوالد 
مبارکه برای اولین بار در کشــور مقدار 10 مگاوات برق مصرفی خود را از طریق 
بــورس خریداری کرد که این امر کاهش هزینه ای بیش از 36 درصد برای فوالد 

مبارکه به همراه داشت.
کارشــناس خرید مواد اولیه و انرژی خاطرنشــان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
ســرانجام در تاریخ 12 تیرماه جاری اولین قرارداد دوجانبه خرید برق از بورس 
انرژی را برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان، با کارگزاری مبین سرمایه، منعقد کرد.
وی در ادامــه به مزایای این قراردادها اشــاره کــرد و گفت: صرفه جویی در 
هزینه های مصرف کننده، خرید با قیمت مناســب، معافیت 10 درصدی مالیاتی 

بابت فروش در بورس از جمله مزایای این قراردادها است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه هم افزود: طی چند ســال گذشــته 
درخواست های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت از سندیکا برای ارائه اطالعات 

واقعی تولید صنف لوله و پروفیل به دالیل نامعلومی بی پاسخ مانده است.
محمود اکبری بر اجرایی شدن صورت جلسات این شرکت با سندیکا پس از 
وصول نیاز واقعی کارخانه های داخل کشور تاکید کرد و افزود: شرکت فوالد مبارکه 
عزم جدی بر تامین نیاز داخل دارد و تاکنون تأمین نیاز صنایع پایین دســتی در 

اولویت تجاری این شرکت بوده است.
وی افزود: فوالد مبارکه تاکنون نیاز واقعی تولیدکنندگان داخل را با اولویت 

تأمین کرده است.

فوالد مبارکه برای نخستین بار
 از بورس انرژی برق خریداری کرد

دبیر کانون انبوه سازان: از رکود ۵ ساله مسکن خسته شدیم

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی 
گفت: هماهنگی های الزم برای کاهش نرخ 
سود سپرده در بانک های خصوصی نیز انجام 

شده است.
محمدرضا حسین زاده در گفت وگو با تسنیم، با 
بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی 
به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی های 
انجام شــده برای کاهش نرخ سود در بانک های 

خصوصی نیز خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی ادامه 
داد: به طور معمول نرخ سود در بانک های دولتی 
کمتــر از بانک های خصوصی اســت اما به نظر 
می رسد بانک های خصوصی نیز به این جمع بندی 
رســیده اند که نرخ سود خود را به تدریج کاهش 

دهند.
به گفته حســین زاده در شــورای هماهنگی 
مدیران بانک های دولتی جلسات متعددی درباره 

نرخ سود برگزار شده و با بررسی شرایط اقتصادی 
کشور و در نظر گرفتن سیاست های دولت و بانک 
مرکزی مقرر شد متناسب با آن سیاست ها، نرخ 

سود سپرده کاهش پیدا کند.
مدیر عامــل بانک ملی ایران بــا بیان اینکه 
شورای پول و اعتبار نیز در کاهش نرخ سود بانکی 
نقش اساسی را ایفا خواهد کرد گفت: با این حال 
بایستی به صورت تدریجی به سمت کاهش نرخ 
ســود حرکت کنیم و سیاست های دولت و بانک 

مرکزی را نیز در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نرخ قطعی سود 
بانکی گفت: به صورت دقیق نمی توان نرخ سودی 
را برای سال جاری در نظر گرفت چرا که باید این 
نکته را توجه داشت که در حال حاضر بخشی از 
سپرده های جاری سپرده گذاران از محل دریافت 

سود بانکی تامین می شود.
حســین زاده ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت 

تولیدکننــدگان و بانک ها را نیز برای کاهش نرخ 
سود بانکی باید مد نظر قرار داد تا هیچ یک از این 

دو گروه متضرر نشوند.
گفتنی است در سالیان اخیر رقابت گسترده ای 
بر ســر افزایش نرخ سود بین بانکهای خصوصی، 
بانک های دولتی و موسسات مالی و اعتباری برای 
جذب سرمایه های مردم به سمت خود بوجود آمده 
است که استمرار این وضعیت، نظام مالی کشور را 

با بحران جدی مواجه نموده است.
در شرایطی که رشد اقتصادی غیرنفتی کشور 
در سال های گذشته، منفی یا در حوالی رقم صفر 
بوده است، این سودهای نامعقولی که به سپرده ها 
پرداخت شده، اکنون نظام پولی و مالی کشور را 
با بحران مواجه نموده است. این وضعیت تا جایی 
پیش رفته که در ماه های گذشته اخباری رسمی 
و غیررســمی متعددی درباره ورشکستگی این 

موسسات به گوش رسیده است.

البته بانک مرکزی هم در این رابطه کارهایی 
انجام داده و تالش هایی برای ســامان دادن این 
وضعیت -خصوصا تحت نظر قرار دادن موسسات 
غیر مجاز- صورت داده، اما به اعتقاد کارشناسان، 
این تالش های بانک مرکــزی چندان موثر واقع 
نشده است. به همین علت برخی از صاحبنظران، 
خود بانک مرکزی و سیستم معیوب تصمیم سازی 
و نظارتی آن را مسبب اصلی وضع موجود می دانند.
در مورد اظهارات اخیر رئیس شورای هماهنگی 
بانک های دولتی برای کاهش سود نیز گفتنی است 
کــه مهم تر از این هماهنگی ها، ارائه ضمانت های 
اجرای آن است، چرا که در گذشته هم بارها این 
قبیل هماهنگی ها انجام شــده اما به روش های 
دیگری آن را دور زده  و عمال از تأثیر انداخته اند. 
بنابراین باید قبل از هر تصمیم جدید، باید عواقب 
آن سنجیده و سازوکار نظارت موثر بانک مرکزی 

در این زمینه تدارک دیده شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خبر داد

انجام هماهنگی  الزم برای کاهش نرخ سود در بانک های خصوصی

تردید مردم 
درآمارهای اشتغالزایی دولت


