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خبرگزاری حامی دولت ایسنا از قول یک 
کارشناس اقتصادی با اذعان به اینکه در دولت 
یازدهم چند فرمانده با چند نظر مختلف برای 
اقتصاد کشور تصمیم می گرفتند، از اختالفات 

تیم اقتصادی حسن روحانی پرده برداشت. 
وحید شقاقی در گفت وگو با خبرگزاری حامی 
دولت ایسنا، درباره  تیم اقتصادی در دولت دوازدهم 
اظهار داشــت: کسانی که مسئولیت تیم اقتصادی 
دولت دوازدهم را به عهده می گیرند باید بدانند که 
در این دولت کار سختی پیش روی سیاست گذاران 
وجــود دارد، چــرا که اکنون نوبت بــه اصالحات 
ساختاری نهادی در اقتصاد ایران فرا رسیده است.

وی افزود: دولت دوازدهم باید دست به جراحی 
در حوزه های بانک، مالیات، یارانه و غیره بزند و این 
جراحی نیاز به جراحان قدر دارد که باید بررســی 
کنیم و ببینیم تیم اقتصادی که دولت معرفی کرده 
است می تواند این جراحی را انجام دهد یا خیر. به 
نظر من در تیم اقتصادی دولت گزینه های بهتری 
نســبت به آنچه رئیس جمهور در کابینه دوازدهم 

معرفی کرده برای این جراحی وجود داشتند.
این اقتصاددان با طرح موضوع اهمیت دادن به 
جایگاه وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: 
بعضا مطرح می شود که وزیر اقتصاد محدودیت هایی 
دارد و برخــی تصمیم گیری های کلیدی از حیطه 
اختیــارات وی خارج اســت. به نظــر من یکی از 

مهم ترین مواردی که باید در دولت دوازدهم اصالح 
شود همین مسئله است. 

شقاقی ادامه داد: باید هدایت و رهبری اقتصاد 
کشــور را به وزیر اقتصاد سپرد. اگر قرار باشد چند 
فرمانــده با چند نظر مختلف برای اقتصاد کشــور 
تصمیم بگیرند، وضعیت نابسامان خواهد شد؛ اتفاقی 

که در چهار سال گذشته رخ داد.
وی درباره  ویژگی های وزیر اقتصاد در شــرایط 
خطیــر اقتصادی در دولت دوازدهــم، افزود: وزیر 
اقتصاد ابتدا باید جرات تصمیم گیری داشــته باشد 
که بتواند دســت به جراحی بزنــد. همچنین باید 
دانش و مدیریت اقتصادی بداند که بتواند اصالحات 
ساختاری را از زوایای متعددی بررسی و اعمال کند. 
ایــن کارشــناس اقتصادی تصریح کــرد: این 
اصالحات ســاختاری نیازمند یــک تیم هماهنگ 
اســت و باید دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که 
تیم اقتصادی با همدیگر هماهنگ باشند و در آخر 
نیز باید یک نقشــه راه وجود داشته باشد که وزیر 
اقتصاد بر مبنای آن اولویت هایش را مشخص کرده 
و بداند از کجا شروع کند و بداند به کجا باید برسد.
وی با تاکید بر اهمیت مسئله  اقتصاد در دولت 
دوازدهــم گفت: به نظر من حتی رئیس جمهور در 
وزارت امور خارجه هم به جای وزیر امور خارجه باید 
یک اقتصاددان به مجلس شــورای اسالمی معرفی 
می کرد تا سفرای خود را به گونه ای انتخاب کند که 

در کشورهای خارجی به دنبال جذب سرمایه  گذاری 
خارجی باشــند و بتوانند برای مبادالت اقتصادی 

کشور اقدامات الزم را انجام دهند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت هایش 
اضافه کرد: مجلس شــورای اسالمی اکنون وظیفه 
دارد بررســی کند آیا تیم اقتصــادی که دولت به 
مجلس شــورای اســالمی معرفی کرده است این 
ویژگی ها را دارند یا خیر؟ هرچند که به نظر می رسد 
گزینه های بهتری برای تیم اقتصادی دولت وجود 

داشته باشد.
شــقاقی درباره  نقــاط قوت و ضعف مســعود 
کرباسیان که به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم 
معرفی شده، خاطر نشان کرد: کرباسیان بیشتر در 
سوابق خود حضور در معاونت وزیر نفت، وزیر صنعت 
و وزیــر اقتصاد را دارد و به این ترتیب پیش تر جزو 
مدیران اقتصادی کشور بوده ولی درباره نقاط ضعف 
ایشــان هم باید بگویم که به دلیل نداشتن دانش 
اقتصادی در میان اقتصاددانان برای پذیرفتن پست 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی مقبول نیســت که 
البته به نظر من اگر از مجلس شورای اسالمی رای 
بگیرد باید این مشکلش را با بهره گیری از مشاوران 

اقتصادی پر کند.
گفتنی است، طی روزهای گذشته اکبر ترکان 
)مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی( از عدم حضور طیب نیا در جایگاه 

وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی اش خبر داده بود 
که یک مقــام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به 
این سخنان، اظهار داشــت: متأسفانه برخی افراد 
برای پوشــاندن حقیقت، بــه دنبال مباحث فرعی 
و حاشــیه ای بوده که قطعا درست نیست و مانع از 
واقعیت های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت 

اقتصاد نمی شود. 
وی با رد مشکل قلبی طیب نیا و اظهارات گفته 
شــده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سالمت کامل 
بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی 

اختالفات و دیگر مسائل است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه ها و افکار 
عمومــی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی 
دولت یازدهم مطرح شــده بود، عنوان کرد: یکی از 
خواسته های طیب نیا برای حضور در کابینه دولت 
دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به 
دلیل برخی مخالفت ها، این مسئله و اتمام کار نیمه 

تمام فراهم نشد. 
اظهارات بــاال جدای از اینکه نشــان می دهد 
اختالفات در مجموعه اقتصادی دولت طی چهار سال 
گذشته وجود داشته، بیانگر این حقیقت نیز هست 
که در ادامه نیز چندان امید خاصی برای هماهنگی 
مجموعه اقتصادی دولت نمی توان متصور شد، چراکه 
طیب نیا با توجه به همین موضوع عطای وزارت را به 

لقایش بخشیده است. 

مدیرعامل  و  کوچک  صنایع  رئیس سازمان 
شــهرک های صنعتی کشور از تعطیلی بیش از 
5 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط خبر داد.

علــی یزدانی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
درخصوص وضعیت صنایع کوچــک در ایران گفت: 
این بخش تاثیر بسزایی در اقتصاد هر کشور دارد و با 
بررسی بر روی کشورهای صنعتی دنیا در می یابیم که 
نزدیک به 90 درصد بنگاه های اقتصادی آنها واحدهای 

کوچک و متوسط هستند.
وی افزود: اســتارت آپ ها و بنگاه های کوچک در 
زمینه های مختلف در جهان مطرح بوده و در کشــور 
مــا نیز توجه ویژه به این بخش برای تولید بیشــتر و 

 اشتغالزایی شده است.
یزدانی با بیان اینکه اقتصاد امروز دنیا بسیار پویا 
است، گفت: با توجه به گسترش شرکت دانش بنیان 
و افزایش حجم تجارت الکترونیک، واحدهای تولیدی 
باید خود را به علم و دانش روز در تولید تجهیز کنند 
و اگر کیفیت و بازار را مورد توجه قرار ندهند درآینده 

دچار مشکل خواهند شد.
معاون وزیرصنعت با  اشاره به مشکالت بنگاه های 
کوچک گفت: در این بخش معضالت متعددی وجود 
دارد امــا یکی از این مشــکالت تعداد زیاد واحدهای 
صنعتی است که موجب می شود تعطیلی، راکد بودن 

و یا فعالیت زیر ظرفیت آنها بیشتر نمایان شود.
مدیرعامل شــهرک های صنعتی کشور با مقایسه 

مدیرعامل شهرک های صنعتی کشور خبر داد

تعطیلیبیشاز5هزارواحدتولیدیکوچکومتوسط
درسالگذشته

صنایع کوچک و بزرگ اظهار داشــت: تنها 3 هزار و 
500 بنگاه های بزرگ اقتصادی در کشــور وجود دارد 
در حالی کــه 96 درصد صنعت از بنگاه های کوچک و 
متوسط تشکیل شده، ضمن اینکه در بنگاه های کوچک 
نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر  اشتغال صنعتی 
در سال های گذشته صورت گرفته اما بنگاه های بزرگ 

ارزش افزوده بیشتری تولید می کنند.
رئیس ســازمان صنایع کوچک در پایان در پاسخ 
به این ســؤال که اکنون چه تعداد واحد تولیدی خرد 

و کوچک تعطیل اســت، بیان کرد: بررســی ها برای 
دقیق تر شدن آمار در حال انجام است و تا پایان سال 
گذشــته از 39 هزار بنگاه کوچک و متوســط حدود 
14/5 درصد یعنی چیزی حدود 5 هزار و 200 بنگاه 

تعطیل بوده است.
لزوم بازنگری در حمایت از تولید

علــی فاضلی رئیــس  اتاق اصناف ایــران در این 
گفت وگو، درخصــوص حمایت ها از صنایع کوچک و 
واحدهای تولید خرد گفت: ساختار اقتصاد کشورهای 

صنعتی را بنگاه های کوچک و متوسط و واحدهای خرد 
تولیدی، خدمات فنی و توزیعی شکل می دهند و تقویت 

این بخش جزو الزامات اقتصادی محسوب می شود.
وی افزود: برخالف دنیا که تقویت بنگاه های کوچک 
را مدنظر قرار می دهند و امروز کشورهای توسعه یافته 
توسط همین بنگاه ها پیشرفت داشتند،اما در کشور ما 
حمایت بصورت واقعــی از این بخش صورت نگرفته 
است.رئیس  اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخشی از 
بنگاه ها در قالب صنعت از برخی حمایت ها و تسهیالت 
برخوردار بوده اند، افزود: اما بسیاری از واحدهای دیگر 
شامل این حمایت ها نشده اند، ضمن اینکه میزان بهره 
بانکی آنقدر باالســت که آن تعداد واحدهایی هم که 
موفق به دریافت تسهیالت شده اند با مشکل بازپرداخت 

روبه رو هستند.
فاضلی با  اشاره به اینکه دریافت تسهیالت توجیه 
اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: در دو 
دهه اخیر بانکداری به سمت داللی و سوداگری میل 
کرده و بخشــی از اصناف که جزو واحدهای کوچک 
و متوسط هســتند از هیچ گونه تسهیالت و اعتباری 

استفاده نکرده اند.
وی در پایان تصریح کرد: با شعار نمی توان از تولید 
حمایت کرد و متولیان باید این حقیقت را بپذیرند و 
قوانین نیز باید در این امر بهبود یابد. دولت و بانک ها 
بایــد برای تحقق واقعی شــعارحمایت گام بردارند و 

امیدواریم که در آینده وضعیت بهتری شاهد باشیم.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس با بیان اینکه وزارت 
نیرو در بحث زیرساخت های واحدهای مسکن مهر زیاده خواهی 
می کند، گفت: قیمت مسکن مهر نهایی شده و هیچ بحثی درباره 

افزایش قیمت ها نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نظری نیا درباره واحدهای مسکن 
مهر پردیس اظهار کرد:  یک سری از واحدهای مسکن مهر فاز 8 معارض 
دارد و ممکن اســت زمان تکمیل واحدها طوالنی شود. بر اساس برنامه 

همه واحدهای فاز 8 تا پایان سال به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه دو پیمانکار این فاز کار را رها کرده اند، تاکید کرد: 
همه قیمت های مسکن مهر پردیس نهایی شده و بحثی درباره افزایش 
قیمت ها نداریم و هیچ کس نمی تواند در این رابطه ادعایی داشته باشد.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس دلیل رها کردن پیمانکاران را 
بدهکار بودن و مشکالت شخصی اعالم کرد و گفت: فاز 8 شامل 28 هزار 
واحد است که تاکنون 3 هزار و 500 واحد از این فاز افتتاح شده است.

نظری نیا یادآور شــد: احداث زیرساخت های مربوط به آب، برق و... 
به عهده شــرکت عمران اســت و این کار انجام شده،  این در حالی است 
که وزارت نیرو از تحویل این شبکه ها به دلیل دریافت مبالغی اضافه که 

زیاده خواهی است،  خودداری می کند.
وی ادامه داد: متاســفانه وزارت نیرو برای تحویل شبکه های احداث 
شده با مشارکت مشاوران وزارت نیرو،  مبالغی را می خواهد، در حالی است 

که توانایی پرداخت هیچ مبلغی وجود ندارد.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس خاطرنشان کرد: بر اساس 
قانون شهرهای جدید شرکت های خدمات رسان موظف هستند و وزارت 
نیرو شبیه همه شهرها باید خدمات را با همان نرخ و همان کیفیت ارائه 

کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو 
درباره قرارداد با رنو گفت: نگران این هستیم که 
اجرای این قرارداد بین المللی آن هم با این سطح 
از سرمایه گذاری با ابهاماتی همراه شود زیرا هنوز 

ضمانت های اجرای این قرارداد مشخص نیست.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، 
با  اشــاره به اینکه قرارداد جدید رنــو در کاغذ خوب و 
تمام شروط وزارت صنعت و منافع ملی را رعایت کرده 
است، اظهار داشت: ما نگران این هستیم که اجرای این 
قرارداد بین المللی آن هم با این سطح از سرمایه گذاری 
با ابهاماتی همراه شود زیرا هنوز ضمانت های اجرای این 

قرارداد مشخص نیست.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بعد از تغییر 
دولــت یا وزرا مفاد این قرارداد به صورت دقیق اجرایی 
شود، افزود: ما نگران داخلی سازی 40 درصدی و حتی 
70 درصــدی محصوالت در این قرارداد هســتیم زیرا 
تجربه ثابت کرده با وجود اسناد باالدستی قوی دولت ها 
و مجلس این اسناد را به صورت سلیقه ای اجرا کرده اند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو تصریح 

کرد: امروز صنعت قطعه سازی کشور با مشکالت متعددی 
روبه رو است که در این زمینه برای رفع مشکالت و اجرای 
قراردادهای جدید داخلی ســازی باید زیرساخت های 
الزم انجام شــود. به همین منظــور اعالم می کنیم در 
حال حاضر صنعت قطعه سازی کشور نیازمند 3 میلیارد 
یورو ســرمایه گذاری ارزی و 10 هــزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری ریالی است.
محبی نژاد با بیان اینکه براساس قرارداد جدید رنو 
باید تا اواخر ســال 97 داخلی سازی 40 درصدی انجام 
شود، گفت: در برنامه ریزی ها داخلی سازی 70 درصدی 
آنهم ظرف 3 ســال تدوین شــده است که به اعتقاد ما 
برای رسیدن به این رقم باید از همان روز امضاء قرارداد 
روند داخلی سازی آغاز شود تا بتوانیم به برنامه ریزی ها 
دست پیدا کنیم.گفتنی است، سازمان توسعه و نوسازی 
صنعتی ایران )ایدرو( یک قرارداد 660 میلیون یورویی 

با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرده است.
معلوم نیســت چــرا مدیران دولــت یازدهم عالقه 
زاید الوصفــی برای انعقاد قرارداد با فرانســوی ها دارند. 
پس از  اشــتیاق عباس آخوندی برای خرید هواپیما از 

فرانسوی ها و فرش قرمز بیژن زنگنه برای شرکت بدنام 
توتال فرانســه، محمدرضا نعمت زاده نیز گویا شــیفته 

خودروسازان فرانسوی شده است!
ســؤال این است که چرا فقط فرانسه؟ در حالی که 
االن بهترین خودروسازان دنیا برخی دیگر از کشورهای 
اروپایی و برخی کشــورهای شــرق آســیا هســتند و 
خودروهای فرانسوی در کالس نخست دنیا قرار ندارند.

از سوی دیگر، این قرارداد هم مانند انبوه قراردادهای 
دیگری که در دولت روحانی منعقد شده محرمانه است و 
امکان نظارت دقیق کارشناسان بر آن وجود ندارد که با 
ادعای اتاق شیشه ای تصمیم گیری در دولت مغایرت دارد.
با این حال برخی کارشناســان درباره ادعای انتقال 
تکنولــوژی در این قرارداد هم نقدهــای جدی دارند. 
حجت اله عبدالملکی معتقد اســت در نتیجه قراردادی 
که با رنو منعقد شد، پس از چند سال حتی مونتاژکاری 
خودرو هم به خارجی ها واگذار می شود؛ این در شرایطی 
اتفاق می افتد که مدیران صنعتی دولت دچار توهم انتقال 

فن آوری هستند.
وی افزود: شرکتی که خودش به جهت مازاد تولید، 

دچار کسری جدی بازار در جهان است، چرا باید کمک 
کند کشور دیگری به خودروساز حرفه ای تبدیل شود؟!

ایــن اســتاد اقتصاد دانشــگاه اظهار داشــت: اگر 
شــرکت هایی مثل رنو یا پژو مایل به انتقال فن آوری به 
ایران بودند، چرا طی ده ها ســال حضور خود در ایران 
چنیــن نکرده اند؟ اصوال شــرکتی که تمام قدرتش به 
فن آوری اش اســت، چرا باید این ابزار مزیت را به کشور 

دیگر تقدیم نماید؟
عبدالملکی خاطرنشان کرد: پس از تاسیس کارخانه 
مونتــاژکاری جدید با ســهام داری رنو و توســعه آتی 
این چنین شــرکت هایی، کار خودروسازهای داخلی چه 

خواهد بود به جز واردات خودرو کامل؟!
وی این چنیــن نتیجه گیری کــرد که »رنو قطعات 
ســاخته شده کشورش را در ایران مونتاژ می کند تا هم 
از شکل گیری صنعت بومی خودرو در ایران جلوگیری و 
در نتیجــه بازار بزرگ خود را حفظ نماید و هم از واریز 
شــدن »حتی« سود مونتاژکاری به جیب خودروسازان 
ایرانی جلوگیری و در نهایت رانت کنونی شــرکت های 

داخلی را تصاحب کند.«

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو:

ضمانت های اجرای قرارداد با رنو مشخص نیست

با گذشت بیش از دو هفته از ابالغ طرح ضربتی وام ازدواج 
توسط بانک مرکزی، بانک های عامل در اجرای آن سنگ اندازی 

می کنند اما به نظر می رسد تقصیر اصلی به گردن دولت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آش ســختگیری بانک های عامل در 
پرداخت وام ازدواج آنقدر شور شد که بانک مرکزی که با صف نیم میلیونی 
زوجین متقاضی وام مواجه شده بود، برای سامان بخشیدن به این موضوع 

و کاهش صف متقاضیان طرح »وام ازدواج ضربتی« را کلید زد.
طرح ضربتی وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه شروع و تا پایان شهریور 
ادامه دارد و در آن بر تســهیل پرداخت وام ازدواج با قید هشــت شرط 

تسهیل کننده برای ضامن، تاکید شده است.
1- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده 
باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن 

ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
2- چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت کننده یارانه خود 
باشد، اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی 

نیز قابل اجراست.
3- چنانچه متقاضی دریافت تســهیالت ازدواج، کارمند رسمی یا 
پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی)نظیر 
شــهرداری و بنیاد، کمیته امداد و هالل احمر( باشد، ارائه گواهی تعهد 
کســر اقســاط از ســازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم 
کارگزینــی و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به 

اخذ ضامن نیست.
4- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی 
نظامی و انتظامی، نهادها و موسســات عمومی)نظیر شهرداری و بنیاد، 
کمیته امداد و هالل احمر(، کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی صنعتی 
بــزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و امثال 

آن امکان پذیر است.
5- ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای 

تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به 

تایید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
7- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق روستایی، ضمانت یک 
نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی روستا 

تایید شود)ممهور به مهر شورا(.
8- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان 
سهولت و سرعت در پرداخت تسهیالت را فراهم سازد)از جمله دریافت 

سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان و امثال آن(.
دولت، مقصر اصلی نپرداختن وام ازدواج

طبق بند اول بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج، »چنانچه زوجین در 
ســامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن 
معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر 
دو قرارداد زوجین مکفی اســت.« اما بانک ها دو ضامن می خواهند. در 
حالــی بانک های عامل تقاضای ضامن با حقوق نجومی می کنند که در 
بند دوم بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج بانک مرکزی از قبول پشتوانه 

یارانه نقدی سخن گفته شده است.
لزوم ارائه گواهی اشــتغال به کار برای داماد و هم برای عروس هم 

یک شرط عجیب است.
با وجود اینکه بر اساس آمارگیری نیروی کار در سال 92، بیش از 75 
درصد زنان در ایران به کلی فعالیت اقتصادی ندارند، الزام اشتغال به کار 

برای نوعروسان یکی از عجیب ترین شرایط وام ازدواج است.
این شــرط عجیب حتی با دانشجو بودن عروس هم حل نمی شود 
و او حتما باید شــاغل باشد، یعنی بتواند گواهی اشتغال به کار با درج 

میزان درآمد ارائه کند.
نکته دیگر اینجاست که به طور طبیعی یک پسر جوان در سن 25 
سالگی یعنی پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی و خدمت سربازی می تواند 
به کار فکر کند. اما بانک مرکزی با یک قانون نانوشته سن ازدواج برای 

پسران را باالی 25 سال تعیین کرده است.
یکی از اصلی ترین بهانه های بانک های عامل برای نپرداختن وام ازدواج 

نبود اعتبار کافی برای این وام تکلیفی است.
به عقیده حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی بی اعتباری بانک های عامل ریشه در بدهکاری های 
دولــت دارد. وی در این باره می گویــد:  این تکلیف بانک مرکزی برای 
پرداخت وام ازدواج به بانک ها در حالی اســت که میزان نقدینگی این 
بانک ها پایین بوده و منابع اعتباری آنها تامین نمی شــود که علت عدم 

تامین منابع اعتباری بدهکاری های کالن دولت به بانک ها است.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: 
کارشناسان قدرت خرید مردم را حتی 

از ۱۰ سال گذشته نیز کمتر می دانند.
به گزارش تسنیم، غالمحسین شافعی در 
دیدار با شریعتمداری وزیر پیشنهادی دولت 
دوازدهم در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: در کشور ما یکی از معضالت بخش تولید 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

قدرتخریدمردم
از۱۰سالگذشتههمکمترشدهاست

معاون بازرســی و رسیدگی به تخلفات 
ســازمان حمایت گفت: پیش فروش خودرو 
بدون اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت غیرقانونی است.
شــهرام میرآخورلو در مصاحبه با رادیو اعالم 
کرد: اطالع رســانی به مصرف کنندگان در جهت 
جلوگیــری از تضییع حقوق آنان از جمله وظایف 
سازمان حمایت است.وی گفت: ماده پنج آئین نامه 
اجرایــی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

قانونی می گوید »به واســطه اینکه مشکالت عدم 
تأمین و افزایش میزان مدت تعهدات شرکت های 
عرضه کننــده خودرو به عنوان یک ریســک برای 
مصرف کننده از بین برود تمامی عرضه کنندگان 
اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت 

به دریافت مجوز پیش فروش اقدام کنند«.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت افزود: بدون شــک ســازمان حمایت در 
صدور جواز پیش فروش به متقاضیان ضمن بررسی 

شرایط الزم در صورتی که امکان عرضه خودرو به 
مصرف کنندگان مهیا باشد با داشتن ثبت سفارش 
الزم یا میزان تولید مکفــی مجوز فعالیت صادر 

خواهد کرد.
میرآخورلــو تصریح کــرد: بدیــن ترتیب از 
تمامی مصرف کنندگان درخواســت می شود در 
زمینه پیش خرید خودرو در قالب برنامه فروش و 
پیش فروش به طور حتم مطالبه مجوز پیش فروش 
را از طــرف عرضه کنندگان داشــته باشــند.وی 

گفت: علی رغم صدور آگهی های متعدد ســازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان همچنان مشــاهده 
می شود شــهروندان نسبت به پیش خرید خودرو 
از شــرکت های فاقد نمایندگی رســمی و مجوز 
پیش فــروش اقــدام می کنند.معاون بازرســی و 
رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: حتی 
نمایندگان رسمی نیز باید مجوز پیش فروش داشته 
باشند و صرف داشتن نمایندگی رسمی دلیلی بر 

پیش فروش خودرو نیست.

رئیس ســابق اتاق ایران نوشت: تنها ایراد 
طیب نیا شاید کم تجربگی اش در تنظیم برخی 
مناسبات بود، شاید حرف هایی را زد که نباید 
می زد. شاید دست به قلم هایش به موقع نبود 
و شاید هم از دید بزرگان، کم »هماهنگ« بود.

محسن جالل پور در واکنش به عدم حضور علی 
طیــب نیا در کابینه دولــت دوازدهم به عنوان وزیر 
اقتصاد در کانال تلگرامی خود نوشت: »در طول چهار 
ســال حضور علی طیب نیا در وزارت اموراقتصادی و 
دارایی، همواره با او در ارتباط بودم. امروز که می دانم 
وزیر اقتصاد نیســت و احتماال دیگر هیچ پســتی را 
قبول نخواهد کرد، می خواهم کمی راحت تر درباره اش 

بنویسم...
آن روز که نمایندگان مجلس نهم به حکم »طبیب 

تورم« با بیشــترین رأی اعتماد به استقبالش رفتند، 
تصورم این بود که فرد دانشــگاهی جوان، به زودی 
از راهروهای تودرتوی عمــارت باب همایون، گیج و 
ســرگردان به خانه بازخواهد گشت. تورم باال، رشد 
منفــی، خزانه خالی، بازارهــای بی ثبات و انتظارات 
زیاد. او چگونه می توانست بر این مشکالت فائق آید؟

رفته  رفته وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد. در 
ستاد اقتصادی دولت، حرف های زیادی برای گفتن 
داشت. در وزارت خانه هم جز یکی دو انتصاب اشتباه، 
خطایی مرتکب نشــد. در سیاست گذاری، معقول و 
منطقی نشــان داد جز این  که بــرای امضای برخی 

مصوبات، وسواس نشان داد...
علی طیب نیا در مجموع به سهم خود در کاهش 
تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تالش زیادی 

کرد. او قبل از اینکه وزیر شود، تنها یک استاد اقتصاد 
کالن بود. امروز اما یک اقتصاددان با تجربه است...

تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی اش در تنظیم 
برخی مناسبات بود. شاید حرف هایی را زد که نباید 
می زد. شاید دست به قلم هایش به موقع نبود و شاید 

هم از دید بزرگان، کم »هماهنگ« بود.«
گفتنی است، رفتن علی طیب نیا از دولت روحانی 
حــرف و حدیث هایی دربــاره ناهماهنگی و وجود 

جریان های ناهمسو در دولت در پی داشته است.
اکبر ترکان، مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هفته پیش در یک 
برنامه تلویزیونی گفته بود: »مشــکل قلبی طیب نیا 
باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازده انصراف 

دهد و معاون او جایگزینش شود.«

امــا بالفاصله یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به 
این اظهارات واکنش نشان داد و با رد اظهارات ترکان، 
گفت: »یکی از خواسته های وی وجود تیم هماهنگ 

اقتصادی بود که محقق نشد.«
ایــن فرد مطلع با بیان اینکــه »وزیر اقتصاد در 
سالمت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان 
نشدن برخی اختالفات و دیگر مسائل است«، گفته 
است: »برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال 
مباحث فرعی و حاشیه ای بوده که قطعا درست نیست 
و مانع از واقعیت های موجود عدم حضور طیب نیا در 

وزارت اقتصاد نمی شود.«
شایان ذکر است که طیب نیا از جمله 4 مسئولی 
بود که سال 95 در نامه ای به رئیس جمهور خواستار 

اجرای سیاست های خروج از رکود شده بودند.

معاون بازرسی سازمان حمایت:

پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت غیرقانونی است

رئیس  سابق اتاق ایران:

طیب نیا حرف هایی زد که نباید می زد

جمعی از جهادگران مناطق محروم در نامه ای از اظهارات اخیر مهدی 
مهدوی کیا درباره مدافعان حرم و کمک به مناطق محروم انتقاد کردند. 
به گزارش خبرگزاری بســیج، در نامه جهادگران مناطق محروم با اشــاره 
به تعریض های مهدوی کیا به مســائل سیاســی کشور از جمله اتفاقات عراق 
و ســوریه آمده اســت: مطالب وهن آلود و خیال برانگیزتان را خواندیم و البته 
تعجب نکردیم. چرا که طبیعی است آن که در فتنه 88 با مچ بند سبز در زمین 
بازی حاضر شده و با افتخار، عکس خود را با یکی از سران فتنه )بخوانید فریب 
خوردگان دشــمن( منتشر می کند باید هم از بازی دو باصطالح فوتبالیست با 

رِژیم کودک کش صهیونیستی خوشحال شود.
در ادامه این نامه آمده است: باید در لقمه آن انسان شک کرد که از بازی با 
قاتالن دانشمندان شهید و صدها هزار زن و کودک مظلوم و بی گناه خوشحال 
می شود، شکی نیست که برای چنین انسان های سخیف، بازی با جانیان داعشی 
نیز افتخار خواهد بود البته که قبل از آن باید قید ناموس خود را بزنند چرا که 
به بهانه تخیلِی ورود سیاســت به ورزش، مرام جوانمردی و پهلوانی و ورزشکار 

حقیقی و آزاد اندیش را به موزه تاریخ سپرده اند.
این جهادگران در نامه خود تاکید کردند: ای کاش اگر از آرش میراسماعیلی 
و ســایر ورزشکاران کشــور عزیزمان یاد نمی گیرید حداقل بازیکنان برتر دنیا 
همچون رونالدو را یاد بیاورید که شــرف ورزشی و غیرت مردانگی شان اجازه 
نداد از رژیم صهیونیستی حمایت کنند چرا که وررزش را آمیخته با جوانمردی 
می دانند و به بهانه واهی دخالت سیاست در ورزش، انسانیت خود را متالشی 
نمی کنند )اگر چه همواره این شــعار را افرادی می دهند که خود، پیاده نظام 

سیاسیون دگراندیش واداده هستند(
در ادامه این نامه آمده است: آقای مهدوی کیا شما را به مطالعه حیات آقا 
تختــی ها و پوریای ولی های دیروز و امروز فرا می خوانیم که چگونه نام خود 
را بــه نیکی در قلوب ملت زنده نگاه داشــتند و عمر حقیقی آنها با پایان عمر 

ورزشی شان تمام نشد... 
این جهادگران با اشاره به اینکه خوب است این بار که برای عکس یادگاری 
نزد خائنان امت رفتید یک بار سئوال کنید که آیا روسای خود فروخته تان به 
یک روستا محروم سری زده اند یا خیر؟ آیا به جای دست دادن با زنان اجنبی؛ 
تاکنون پای درد دل جوانان روستایی نشسته اند یا خیر؟ تصریح کردند: البته 
به خود زحمت ندهید که جوابش واضح و روشن است. کما اینکه خود شما نیز 
برای خاکی نشدن ماشین چند صد میلیونی تان )شاید هم میلیاردی... چون ما 
این ماشین ها را فقط در عکس ها دیده ایم( هیچگاه هم سفره فقرا نشده اید و 

خنده آور است که چون شمایی به فکر محرومین افتاده است!
حضور در میان محرومان، لیاقت می خواهد

در ادامه این نامه آمده اســت: راستش خواستیم دعوت تان کنیم تا مانند 
اعضای جوان این جبهه جهادی که از سال 1381 عمر جوانی خود را در خدمت 
به خلق خدا سپری کرده اند، به روستایی محروم در قالب اردوی جهادی سری 

بزنید اما حقیقت آن است که حضور در میان محرومان، لیاقت می خواهد.
نویســندگان جهادگر این نامه با ذکر اینکه اگر به شــهدای دفاع مقدس و 
شهدای مدافع حرم بنگرید خواهید فهمید که جملگی از طبقات محروم جامعه 
هســتند و محسن حججی عزیز نیز که دل همه آزاداندیشان را کربالیی نمود 
در زمــره جهادگرانی بود که حتی اندک پول خود را نیز برای عمران و آبادانی 
کشورش در مناطق دور افتاده هزینه می کرد، نوشتند: اگر امروز شما به راحتی 
مشغول توپ بازی هستی بدان که مدیون همین جوانان انقالبی هستی که نام 

شان لرزه بر اندام کریه نظام سلطه انداخته است.
در پایان این نامه نیز آمده است: جوانانی که مرز انقالب و نظام شان را نه 
مانند شما در بانک های آلمان و... که مانند دل های شان به پهنای تمام غیرت 
و انسانیت و شرف و جوانمردی و عزت در سراسر گیتی گسترانده اند تا هر جا 
مظلومی هست یاری و نصرت اش کرده و با ظلم و زور مبارزه کنند که پهلوان 

و قهرمان حقیقی اینانند.

رئیس ســازمان چای کشور گفت: 2۱۰ میلیارد ریال دیگر از 
مجموع مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی روزبهان درباره وضعیت 
تولیــد چای و مطالبات چایکاران اظهار کرد: 210 میلیارد ریال دیگر از 
مجموع مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شد. با پرداخت این مبلغ 
به حساب چایکاران کشور، تاکنون یک هزار و 67 میلیارد و 30 میلیون 
ریال )106 میلیارد و 703 میلیون تومان( از مطالبات چایکاران گیالن و 

مازندران به حساب آنان واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: از آغاز فصل برداشت چای تاکنون بیش از 82 هزار 
و 509 تن برگ سبز چای از مزارع چای گیالن و مازندران برداشت شده 
اســت که 45 درصد آن چای درجه یک و 55 درصد نیز چای درجه دو 
محسوب می شوند. ارزش ریالی این میزان از برگ سبز چای، یک هزار و 

640 میلیارد ریال بوده است.
به گفته رئیس سازمان چای کشور از این میزان برگ سبز 18 هزار تن 
چای خشک با کیفیت توسط کارخانه های چایسازی تولید و به بازار عرضه 
شده است.روزبهان تصریح کرد: 66 کارخانه چایسازی در استان های گیالن 
و مازندران با این ســازمان طرف قرارداد بوده و در حال خرید تضمینی 

برگ سبز از چایکاران هستند.
وی همچنین از برداشت چین سوم برگ سبز چای در باغ های شمال 

کشور از اوایل هفته جاری خبر داد.

اعتراضجهادگرانمناطقمحروم
بهاظهاراتمهدویکیا

رئیس سازمان چای کشور:

۱۰7میلیاردتومانازمطالبات
چایکارانپرداختشدهاست

کاهش تقاضای داخلی و نبود قدرت خرید مردم است که کارشناسان این 
میزان تقاضا را حتی از 10 سال گذشته نیز کمتر می دانند.

وی افزود: با حرکت های جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی مطرح 
است باید در کنار دفاع از افزایش داخلی صادرات را رونق دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آمارها نشــان می دهد که وضع 
مناسبی از لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و برآورد شده است که تنها 24 
صدم درصد از تجارت جهانی را در اختیار داریم این در حالی اســت که 

قابلیت های ما بسیار بیشتر است.
شــافعی با بیان اینکه تولید ما وضعیت خوبی ندارد خطاب به وزیر 
پیشنهادی دولت دوازدهم )شریعتمداری( اظهار کرد: همانطور که خودتان 
نیز می دانید حال و روز تولید کشــور مناسب نیست. رهبر معظم انقالب 
بر بخش تولید تاکید دارند و در برنامه ششــم توسعه نیز باالترین سهم 

اشتغال در موضوع تولید دیده شده است.
وی گفت: امیدواریم با توجه به برنامه هایی که شما اعالم کردید و تغییر 
رویه ای که ایجاد می کنید مشکل تولید و صنعت را به طور ریشه ای مورد 
توجــه قرار دهید.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تعیین اولویت های 
صنعتی مشکالت اساسی وجود دارد. در مکان یابی برای توسعه صنعتی 
مشکالت جدی وجود دارد که امیدواریم در دوره جدید به آنها توجه شود.
وی در پایان با اشــاره به اهمیت اجرای خصوصی ســازی در دولت 
دوازدهم گفت: شما به خصوصی سازی معتقد هستید و سوابقتان این امر 
را نشان می دهد، مسئله فساد نیز از اولویت هایی است که باید در دولت 

بعدی مورد توجه قرار گیرد.


