
اقتصادی

کیهانبررسیمیکند

مطالبه رهبر انقالب
 برای اصالح نظام بانکی 6 ساله شد

کوتاه اقتصادی
رئیسکلبیمهمرکزی:

صنعت بیمه خسارت مردم را 
به موقع پرداخت کند

استاداقتصاددانشگاهتهران:

اقتصاد لیبرالی 
منجر به تولید نمی شود

قیمت سکه و ارز )بهتومان(

صفحه۴
پنج شنبه۱۶ شهریور ۱۳۹۶ 

۱۶ ذیحجه ۱۴۳۸ - شماره۲۱۷۱۷

یادبود
15 شهریور سالگرد فقدان شادروان 

محمدحسین آریا 
همســر و پــدری مهربان و دلســوز 
می باشــد. یادش گرامی و روحش در 

آرامش باد.
ازطرفهمسر:سیماعالینژادیان

فرزندان:میترا-مهرداد-فرشیدهوسپیدهآریا

قیمتبازارنوعسکه
1/268/000سکه تمام طرح جدید
1/245/000سکه تمام طرح قدیم

666/000نیم سکه
379/000ربع سکه

254/000گرمی
126/000هر گرم طالی 18 عیار

نوعارز
3/899دالر
4/825یورو
5/065پوند

1/210لیر ترکیه
1/069درهم امارات

گروه اقتصادی- 
جمعیازتولیدکنندگانپوشاکبااعالماینکه
اینصنعتنیازیبهحمایتمستقیمدولتندارد،
تنهاخواستارعملکردندولتبهوظیفهخودیعنی

جلوگیریازورودکاالیقاچاقشدند.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، صنعت 
پوشاک در زمره صنایعی می باشد که طی سال های اخیر به 
دلیل واردات و خصوصا قاچاق سازمان یافته، دچار مشکالت 
عدیده ای شده است. در حالی که رقم واردات پوشاک طبق 
گفته دبیرکارگروه مد و لباس چیزی در حدود 65 میلیون 
دالر بوده که رقم قاچاق پوشاک به کشور نزدیک به 40 برابر 

آن، یعنی 2/5 میلیارد دالر تخمین زده می شود. 
وضعیت صنعت پوشاک در کشور به گونه ای است که 
چک های برگشتی در این صنعت چند برابر شده و ظرفیت 
تولید نیز عمدتا زیر نصف قرار گرفته است. به همین دلیل 
سری به نمایشگاه بین المللی پوشاک در تهران زدیم تا از 
نزدیک با تولیدکنندگان داخلی این عرصه صحبت و وضعیت 
این صنعت را بررسی کنیم. بیشتر تولیدکنندگان صنعت 
پوشاک اذغان داشتند که از دولت انتظار ندارند که حمایت 
خاصی از آنها بکند و همین که به وظیفه خودش در زمینه 
جلوگیری از ورود کاالی قاچاق عمل کند، بهترین کمکی 

است که می تواند به تولیدکنندگان پوشاک کشور بکند. 
90درصدپوشاکخارجیقاچاقاست

در همین راستا، یک تولیدکننده بافتنی در ابتدا با  اشاره 
به اینکه چون صنعت پوشاک جزو صنایع باالدستی مانند 
نفت و پتروشــیمی و... نیست، به طور کلی حامی نداشته 
است، اظهار داشت: تولیدکنندگان هیچ انتظاری از دولت 
ندارند، ما نه نیازی به پول و نه نیازی به بازاریابی توســط 
دولت داریم، فقط جلوی ورود کاالهای قاچاق را بگیرند. 

شــابختی در ادامه با اعالم اینکه 90 درصد پوشــاک 
خارجی موجود در بازار به شــکل قاچاق وارد کشور شده 
است، بیان کرد: این در حالی است که محموله های قاچاق 

از مبادی رسمی وارد کشور می شوند. 

تولیدکنندگاندرگفتوگوباکیهان:

دولت جلوی قاچاق پوشاک را بگیرد حمایت پیشکش!

وی افزود: ما با ورود کاالی قاچاق به کشور، عمال فرش 
قرمز برای بیگانگان پهن کرده ایم. 

این تولیدکننده با  اشــاره به اینکه وی نسل سوم یک 
خانواده تولیدکننده پوشاک است، با توجه به شرایط موجود 
در این صنعت گفت: شاید نسل چهارمی از خانواده ما دیگر 

موفق به ادامه تولید نشود.
به گفته شابختی؛ بهترین تولیدکنندگان صنعت پوشاک 

هم باالتر از 50 درصد ظرفیت کار نمی کنند. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا توان رقابت 
با محصوالت خارجی را داریم؟ اضافه کرد: صد در صد این 
توان وجود دارد، تولید لباس مگر تکنولوژی انرژی هسته ای 
و فوق پیشــرفته الزم دارد که نتوانیم انجام دهیم؟ مشکل 
اینجاست که خارجی ها با تبلیغات وسیع، ذائقه مردم را تغییر 
داده و دولت هم از ورود کاالی قاچاق جلوگیری نکرده است. 
این تولید کننده لباس های بافتنی در پایان با سازمان 
یافته و شــبکه ای دانستن قاچاق در کشور گفت: در حال 
حاضر قاچاق تضمینی وجود دارد، یعنی مثال یک وارد کننده 
کاالی قاچاق به تولیدکننــده ترکیه تضمین می دهد که 

جنسش حتما وارد ایران می شود. 
نسبتبهچهارسالپیشخیلیضعیفشدیم

اما مشکالتی که دامنگیر عرصه پوشاک شده منحصر 
به لباس بافتنی، زنانه یا مردانه نیســت، صنعت پوشاک به 
طور کلی با وضعیتی مواجه شــده که باید فکری اساسی 
درخصــوص کل ایــن صنعــت انجــام داد. چنانچه یک 
تولید کننده پوشــاک کودک با بیان اینکه در چهار ســال 
اخیر هیچ حمایتی از طرف دولت وجود نداشته است، اظهار 
داشت: در کنار این عدم حمایت، ورود خارجی ها به عرصه 
پوشاک با فروشگاه های بزرگشان موجب ضرر تولیدکنندگان 
ایرانی شده اند. وی با ذکر مثالی درخصوص فروشگاه بزرگی 
در تبریز که از طرف ترکیه حمایت می شود، اعالم کرد حتی 
به صورت رســمی هم )جدای از مقوله قاچاق( تحت فشار 
هستیم. به گفته این تولیدکننده پوشاک کودک، هم اکنون 
تولیدکنندگان این صنعت، فعالیت بیهوده می کنند چراکه 

دیگر سودی در این عرصه وجود ندارد. 
وی همچنین با  اشــاره به اینکــه حمایت از تولید در 
کشــور ما فقط در حد حرف اســت، بیان کرد: کشورهای 

دیگــر کاالهای خود را با قیمت جزئی به دســت خریدار 
می دهند ولــی ما به دلیل اینکه مــواد اولیه را به قیمت 
باالیی تهیه می کنیم، در نتیجه قیمت تمام شده بیشتری 

خواهیم داشت. 
این تولید کننده با اســتناد به همین موضوع که یکی 
از دالیل فروش بیشتر کاالهای خارجی می باشد، در پایان 
صحبت خود گفت: وضعیت تولید ما نسبت به چهار سال 

پیش خیلی ضعیف شده است.
درهرسطحکیفیتی،کاالیقاچاقوجوددارد

از غرفــه این تولیدکننده پوشــاک کودک هم خارج 
می شویم اما ظاهرا این قصه سر دراز دارد، قاچاق پوشاک 
و در کنار آن مجوزهایی که به خارجی ها برای ورود به بازار 
ایران داده شده به قدری به این صنعت ضربه زده که تقریبا 
هیچ تولیدکننده ای نیست که از این آسیب ها متضرر نشده 
باشد. نوروزی، تولیدکننده پوشاک زنانه نیز با اشاره به اینکه 
وقتی کاالی قاچاق وارد کشور می شود، بخاطر نبود تعرفه 
گمرکی دارای قیمت کمتری نسبت به کاالی تولید داخل 
بوده و این موضوع به تولید داخلی آسیب می زند؛ اعالم کرد 
در هر سطح کیفیتی، کاالی قاچاق در کشور وجود دارد! 

 تولید کننــده دیگری هم که در زمینه لباس مردانه و 
زنانه فعالیت می کرد با افشای اینکه محصول ما را به امارات 
می برند و به نام خودشــان دوباره به ایران بر می گردانند، 
گفت: برخی از پوشــاکی که به نام ترک وارد می شود در 
حقیقت جنس چینی بوده و حتی برخی محصول ایرانی را 

هم به نام جنس ترک خریداری می کنند! 
به گفته وی در حال حاضر فقط چند شرکت از میان 
شرکت های تولیدی سر پا هستند و بقیه شرکت ها زمین 
خورده انــد. آنچه در این میان نقطه مشــترک گفته های 
تولیدکنندگان صنعت پوشاک بود، نه مربوط به درخواست 
حمایت مالی از دولت می شــد و نه مربوط به اینکه جلوی 
واردات به طور کلی گرفته شود، بلکه خواسته مشترک این 
تولیدکننــدگان جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به عنوان 

یکی از عوامل مهم در تخریب تولیدات داخلی می باشد.

بانکمرکزیاعالمکردبانکهامیتواننداز
بیستمشهریورجاریبهفروشارزمسافرتیبه

نرخبازارآزاداقدامکنند.
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با اصالح 
مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک ها می توانند 
ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی 
اعم از ســیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور ماه سال 
جاری به فروش ایــن ارز به نرخ بازار )آزاد( در مقابل 

ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشــور مقصد )در مورد 
کشورهایی که نیاز به ویزا دارند( اقدام کنند.

تاکنون مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن 
داشــتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از 
کشور خارج می شــدند، می توانستند برای یک بار در 
طول ســال حداکثر 300 دالر آمریکا یا معادل آن را، 
با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اســالمی ایران، بلیط 
مسافرت، ویزای کشور مقصد )درخصوص کشورهایی 

که نیاز به اخذ ویزا دارند( و تعهد کتبی مسافر مبنی بر 
خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله ای 

تهیه کنند.
تاکید می شود با اجرای بخشنامه جدید )بخشنامه 
شــماره 96/181289 مورخ 1396/06/12( از تاریخ 
بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از 
ذیل قسمت »ب« بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، 
حذف و فروش ارز مســافرتی با نرخ بازار )آزاد( انجام 

خواهد پذیرفت.
الزم به ذکر اســت؛ بانک مرکزی در سال جاری با 
هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ 
اربعین حسینی، همانند سال های گذشته، ارز مسافرتی 
به میزان حداکثــر 200 دالر آمریکا به نرخ مبادله ای 
با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیط 
مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک های 

ملی ایران، ملت و سامان تامین می کند.

بانکمرکزیاعالمکرد

فروش ارز مسافرتی با نرخ آزاد از ۲۰ شهریور

مرکزآمارایراندرحالیرشداقتصادیبدون
نفتدربهارسالجاریرامعادل۷درصدورشد
بانفتمعادل6/5درصداعالمکردکهآثارآندر

زندگیمردملمسنمیشود.
به گزارش ایسنا، محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال 1390 در سه ماهه نخست سال 1396 به رقم 
183 هزار و 642 میلیارد تومان با نفت و 145 هزار و 669 
میلیارد تومان بدون احتساب نفت بوده است. رقم مذکور 
در مدت مشابه سال قبل با نفت 172 هزار و 385 میلیارد 
تومان و بدون نفت 136 هزار و 100 میلیارد تومان بوده 
که نشان از رشد 6/5 درصدی محصول ناخالص داخلی 
با نفت و 7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

در بهار سال 1396 دارد.

نتایــج مذکور حاکی از آن اســت که در ســه ماهه 
نخست سال جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی 3/1 
درصد، گروه صنعت )اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان( 4/9 درصد در 
گروه خدمات 8/3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 

رشد داشته است.
محاســبات فصلی در مرکز آمــار ایران در قالب 15 
بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می شود 
که بر این اساس گروه کشــاورزی شامل زیربخش های 
زراعت و باغداری، دامــداری، جنگلداری و ماهیگیری، 
گروه صنعت شــامل زیربخش های استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی، اســتخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، 

برق و گاز طبیعی و ساختمان است.

آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار از چند جهت 
قابل بررســی است. نخست اینکه رشد  با احتساب نفت 
کمتر از رشد بدون نفت است. این موضوع نشان می دهد 
رشد نفتی تا حدودی تخلیه شد و دیگر نمی شود به آن 
امید چندانی داشــت. پس از تحریم های فروش نفت در 
سال های ابتدایی دهه 90، دولت یازدهم به لطف افزایش 
نســبی فروش نفت خام )هر چند بازگشــت درآمد آن 
همچنان با چالش جدی مواجه است( رشدهای باالیی را 
مطرح کرد، ولی حاال کم کم دوره سرخوشی های نفتی 

رو به پایان است.
دقــت در تولید این آمار نیز موضــوع مهم دیگری 
است که در سال های گذشته محور اختالفات این مرکز 
و بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر، به فرموده رهبر 

انقالب در دیدار اخیر هیئت دولت دوازدهم با ایشــان، 
»آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی 
مطرح می شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا، 
نشــان دهنده  وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، 
بنابراین در این میان مشــکلی وجود دارد که باید آن را 
شناخت و حل کرد... درباره  رکود هم آمارهای اعالم شده 
درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی 
وجود دارد که زیر ظرفیت کار می کنند یا تعطیل شده اند 
و این واقعیت نشان می دهد که یک جای کار عیب دارد 
که باید آن را پیگیری و رفع کرد.« بنابراین باید در این 
رابطه توضیح داده شــود که این آمارها تا چه حد علمی 
و قابــل اتکا بوده و تا چه میزان با زندگی مردم و فعاالن 

اقتصادی همخوانی دارد؟ 

 زندگی مردم بهبود نیافت ولی دولت رشد اقتصادی را 7 درصد اعالم کرد

رئیسکلبانکمرکزی،بانکهاییکهوعده
پرداختسود21درصدیتا6ماهآیندهرادادهاند

متخلفدانست.
به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی دیروز 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به این پرسش که بعضی بانک ها اعالم کردند تا 
6 ماه آینده ممکن اســت 21 درصد نرخ سود داشته 
باشند، گفت: چنین بانک هایی متخلف هستند و برخورد 
می شود. اجازه تخلف داده نمی شود و همکاران ما همه 
چیز را زیر نظر دارند و این بار با انضباط کامل شــاهد 

خواهیم بود که نرخ سود را نظام بانکی رعایت کند.

ولی اهلل سیف درباره کاهش سود بانکی، گفت: ما در 
دو مرحله این اقدام را انجام دادیم، هم تثبیت نرخ سود 

و هم نرخ تسهیالت که در آینده انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اســتنباط برخی این بود که این 
طرح موجب شــد تا جریان منابــع از بانکی به بانک 
دیگر منتقل شــود، گفت: 10 روز فرصت و صف هایی 
که تشــکیل شــد این بود که صاحبان سپرده برای 
تعیین تکلیف سپرده شــان اقدام کننــد. این فرصت 
10 روز ایــن را تعیین تکلیف کــرد و مردم تصمیم 
گرفتند که پولشــان را کوتاه مــدت یا بلندمدت یک  
ساله سپرده گذاری کنند تا گردش منابع چه وضعیتی 

دارد. ما مســلماً با بخشنامه بانک مرکزی کنترل خود 
را گســترش دادیم تا بانکی تخلف نکند تا در مرحله 
بعد درباره نرخ تسهیالت اقدام کنیم.رئیس کل بانک 
مرکزی بدون اشاره به نظر فقهایی که سود علی الحساب 
بانک ها را دارای مشــکل شرعی می دانند، درباره سود 
علی الحساب و مشکالت شرعی این سود، گفت: هیچ  
کســی درباره مبانی شرعی سود علی الحساب ایرادی 
ندارد)!( در بانکداری بدون ربا نمی توان ســود قطعی 
قبل از پایان دوره مالی به صاحب سپرده داد. در کنار 
این واقعیت، ممکن است صاحب سود و سپرده در مدت 
سپرده گذاری نیاز به درآمد مستمری دارد که از سود 

آن می خواهد زندگی اش را بگذراند که مکانیزم های آن 
در نظر گرفته شده است.

سیف افزود: آنچه اشکال ایجاد می کند، این است 
که رقابت کاذب نرخ ســود شــکل بگیرد و از مبنای 
اصلی خودش یعنی سودی که قرار است محقق شود 
نرخ را باال ببریم.همچنین ایســنا از قول سیف درباره 
تحرک بخشی به تولید توسط بانک ها، نوشت: تسهیالتی 
که نظام بانکی باید بتواند بدهد خیلی بیشــتر از این 
چیزی اســت که االن پرداخت می شود. ما باید منابع 
محــدود را تخصیص بهینه بدهیــم تا به جاهایی که 

بیشترین کمک را به تولید می کند برسد.

سیف:

بانک هایی که وعده سود ۲1 درصدی می دهند متخلفند

رئیسکلبیمهمرکزی،پرداختبهموقعخساراتواقعیرااز
بزرگترینمطالباتمردمدانستوگفت:برآورددقیقومنصفانه
خسارتواقعیوپرداختبهموقعبهزیاندیدگان،هدفاصلی

فعالیتصنعتبیمهاست.
عبدالناصر همتی گفت: بهترین زمان برای جلب رضایت بیمه گذاران 
و همچنین مناســب ترین زمان برای بازاریابی بیمه، هنگام رســیدگی و 

پرداخت خسارت است.
وی افزود: برآورد دقیق و منصفانه خسارت واقعی و پرداخت به موقع 

به زیان دیدگان، هدف اصلی فعالیت صنعت بیمه است. 
همتی برآورد خســارت از سوی شرکت های بیمه به عنوان یکی از 
طرفین قرارداد بیمه، را چالش برانگیز و محل مناقشــه دانست و گفت: 
در اینجا اســت که نقش ارزیابان خسارت بیمه ای به عنوان کارشناسان 
مطلع و بی طرف در برآورد خسارت نمود پیدا می کند و  ارزیاب خسارت 
عالوه بر برآورد خسارت واقعی، می تواند در جلوگیری از تقلبات بیمه ای 

نیز سهیم باشند. 
وی تأکیــد کرد: بــا عنایت به صدور بیش از 50 میلیون بیمه نامه و 
بیش از 5 میلیون مورد خسارت پرداختی در سال، فضای کاماًل مناسبی 
برای فعالیت این قشــر از فعاالن صنعت بیمه فراهم می باشد تا به یکی 
از بزرگترین مطالبات مردم که دریافت خســارت واقعی و منصفانه است 
پاسخگو باشــیم.رئیس شورای عالی بیمه افزود: انعقاد قرارداد با شرکت 
های بیمه  و حضور در  صحنه حوادث رانندگی و  انجام عملیات بررسی 
و برآورد خسارت ضمن اینکه اعتماد مردم را به صنعت بیمه ارتقا می دهد  
در جای خود عاملی برای شــناخت هرچه بیشتر آحاد مردم با فعالیت و 
کارکرد نهاد  ارزیابان خسارت می باشد . به عالوه از بسیاری از اختالفات 
و نارضایتــی مردم از بیمه جلو گیری مــی نماید.همتی در پایان ضمن 
رونمایی از کتاب مجموعــه اطالعات تخصصی و حرفه ای اعضا انجمن 
ارزیابان حرفه ای خســارت صنعت بیمه از ارزیابان خسارت خواست، به 
صورت منصفانه و بی طرف و مســتقل عمل کرده و برای ارتقای جایگاه 
صنف خود بکوشند و با رعایت اخالق حرفه ای، تعامل مناسب و منطقی 

با ذی نفعان صنعت بیمه داشته باشند.

معاونوزیرراهوشهرسازیگفت:یکسوم
جمعیتایرانیعنــیحدود19میلیوننفر،در

محالتناکارآمدساکنهستند.
محمد سعید ایزدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با  اشاره به اینکه 543 شهر که دارای بافت های 
ناکارآمد هستند شناسایی شده است، گفت: یک سوم 
جمعیت ایران یعنی حدود 19 میلیون نفر، در محالت 

ناکارآمد ساکن هستند.وی بدون اینکه تعریفی از بافت 
ناکارآمد ارائه کند در ادامه افزود: از این 19 میلیون نفر 
11 میلیون حاشیه نشین و 8 میلیون نفر در بافت های 
فرسوده هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی با  اشاره به 
اینکه در 2700 محله در استان های کشور ستاد ملی 
بازآفرینی شهری راه اندازی شده، گفت: با راه اندازی این 
ستاد سعی شده بخش های مختلف را ساماندهی و با 

مدیریت صحیح آنها را اداره کنیم.
ایزدی اظهار کرد: درابتدای دولت گذشته بیش از 
37 هزار میلیارد تومان اعتبار داشــتیم، اما هم اکنون 

میزان اعتبارات به 640 میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت عمران 
بهسازی و شهری ایران سعی دارد با حمایت از تسهیالت 
تشویقی و تنوع دادن به آنها، سقف پرداختی وام ها را 

افزایش دهد.
گفتنی اســت در دولت احمدی نژاد ســعی شد با 
اجرای طرح مسکن مهر بسیاری از طبقات محروم وکم 
درآمد صاحب خانه و سرپناه شوند ولی با روی کارآمدن 
دولت روحانی اجرای این طرح تقریبا به حاشیه رفت و 
دولت تدبیر و امید عمال کار خاصی برای خانه دارکردن 

مردم محروم و حتی متوسط انجام نداد.

معاونوزیرراهوشهرسازی:

543 شهر کشور دارای بافت مسکونی ناکارآمد هستند

اســتاداقتصاددانشــگاهتهرانبااشــارهبهاینکهاقتصاد
سرمایهداریبهدنبالحداکثرکردنسوداست،گفت:حالشرایط
اقتصادیکشوربهگونهایاستکهحداکثرسوددرجاهاییبهجز

تولیدوجوددارد. 
به گزارش تسنیم، ابراهیم رزاقی با اشاره به اینکه معنای اقتصاد خصوصی 
با معنای اقتصاد خصوصی لیبرال متفاوت است گفت: معنی خصوصی در 
اقتصاد لیبرال یعنی تکاثر ثروت اما بر خالف این عقیده امام خمینی بارها 

بر این نکته که نباید سرمایه داری در کشور باشد صحبت کردند.
وی افــزود: اقتصــاد ســرمایه داری لیبرالــی یعنی اقتصــادی که به 
دنبال حداکثر ســود باشد حال شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که 
حداکثر ســود در جاهایی به جز تولید وجود دارد و اگر دیدگاه برخی این 
است که به قطار اقتصاد جهانی که همان اقتصاد لیبرالی است متصل شوند 

بخش خصوصی هیچ گاه به دنبال تولید نخواهد رفت.
ایــن اقتصاددان با انتقاد از بی توجهی به اقتصاد تعاونی، بیان کرد:  این 
بی توجهی بر خالف قانون اساسی است که راهکارهایی برای احیای تعاونی ها 
داده است  و به صراحت دستور توجه به آن را داده است اما متأسفانه با 15 
سال تأخیر وزارتخانه اش تشکیل شد و بعد از اینکه تشکیل شد نیز با ادغام 

در وزارتخانه دیگر عمال به فراموشی سپرده شد.
رزاقی با اشــاره به اینکه تجربه های تعاونی  در کشور ما سابقه هفت تا 
هشــت هزار ساله دارد، گفت:  به عنوان نمونه مثال کسی که پنج گوسفند 
دارد و برای او صرف نمی کند خودش چوپانی کند به همراه شــخصی که 
صد گوسفند دارد و بنا به دالیلی نمی خواهد چوپانی کند گوسفندان خود 
را به چوپانی می ســپارند و متناسب با تعداد گوسفندان از سهم بیشتری 
در روزهایی که شیر به آنها تعلق می گیرد شریک خواهند بود و به همین 

مناسبت نیز هزینه های بیشتری از آنها دریافت خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظام سرمایه داری یعنی نظام برده داری مدرن، ادامه 
داد: بعد از رحلت امام و پیاده ســازی تفکر لیبرالی در اقتصاد کشــور هر 
چیزی که مخالف این نوع طرز تفکر بود به سوی آن هجمه آورده شد که 
یکی از آنها »تعاونی ها« است که در قاموس ادبیات لیبرالی جایگاهی ندارد 
چرا که به اعتقاد نظام ســرمایه داری مردم دو دسته اند سرمایه دار و فقیر 
و ســرمایه داران هیچ مسئولیتی در قبال محرومان ندارند و باید یا فعالیت 
کنند یا از گرســنگی بمیرند.این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه جای 
تعجــب ندارد اگر ببینیم 12 میلیون بیــکار وجود دارد و دولت برای آنها 
هیچ برنامه ای ندارد چرا که نظام سرمایه داری برای محرومان ارزشی قائل 
نیست، گفت: چگونه هیئت وزیرانی که وزیرانش سرمایه هزار میلیاردی دارد 
می تواند مشکالت خانواده هایی که فرزندانشان بیکار هستند را درک  کند؟

رزاقی  با بیان اینکه اکنون 66 میلیون نفر در ســن کار هستند و تنها 
22 میلیــون کار می کنند و این یعنی 44 میلیون نفر کار نمی کنند گفت: 
اکنون دســتگاه های آماری دولت به شکل های مختلف سعی می کند که 

این آمار را بپوشاند.
وی با بیان اینکه بانک های کشــور نیز بر اساس فرهنگ لیبرالی اداره 
شده اند و نه فرهنگ تعاونی، اضافه کرد: هیچگاه بانک ها در خدمت تولید 
نبوده اند چرا که سود تولید کم است و هیچگاه توان پرداخت سود تسهیالت 
بانکها را ندارد و اگرچه اسمشــان کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت بوده 
اســت اما عمال چون آنچنان سودی در این کارهای تولیدی نیست بیشتر 
تسهیالت خود را به دالل ها، وارد کنندگان و فعالیت هایی از این دست  داده اند.

رئیساتحادیهمیوهوســبزی،قیمتانواعمیوهوترهباررا
اعالمکرد.

حسین مهاجران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به 
آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار اظهار کرد: اکنون هر کارتن آناناس با 
کاهش 20 درصدی، 70 هزار تومان در میدان میوه و تره بار عرضه می شود.
وی نــرخ هــر کیلو انجیر زرد را 12 هزار تومــان اعالم کرد و افزود: 
همچنین نرخ هر کیلو انجیر سیاه 5 هزار و 500 تومان، انجیر زرد 
12 هزار تومان، انبه 11 هزار تومان، انگور عسگری 3 هزار تومان، انگور 
کندری 5 هزار تومان، آلو زرد 3 هزار و 500 تومان، آلو شــابلون 4 هزار 
تومان است.مهاجران ادامه داد: هر کیلو پسته تازه با نرخ 23 هزار تومان، 
گــردو تازه 5 هزار تومان، توت فرنگی 25 هزار تومان، شــلیل 3 هزار و 
500 تومان، شــبرنگ 3 هزار تومان، ســیب گالب 6 هزار تومان، گالبی 
بیروتی 10 هزار تومان و گالبی شاه میوه 8 هزار تومان، هلو 2تا 5 هزار 
تومــان، هلو انجیری 5 هزار تومان و موز 3 هزار و 500 تومان در میدان 
به فروش می رســد.رئیس  اتحادیه میوه و ســبزی نرخ هر کیلو خربزه را 
هزار و 800 تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو طالبی 
هزار و 500 و هندوانه 300 تا 500 تومان است.وی با  اشاره به نرخ انواع 
صیفی در بازار بیان کرد: هر کیلو خیار رسمی 2 هزار و 500 تومان، خیار 
گلخانه 2 هزار تومان، بادمجان گلخانه 2 هزار تومان، گوجه فرنگی هزار 
و 700 تا 2 هزارتومان، ســیب زمینی 700 تا هزار و 600 ، پیاز 800 تا 

هزار و500 تومان و لیمو ترش 7 تا 10 هزار تومان است.
به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن و جور)پلو، آش، قورمه( 
800 تا هزار و 300 تومان اســت.رئیس  اتحادیه میوه و سبزی وضعیت 
بازار در روزهای آتی را پیش بینی کرد: با توجه به فراوانی عرضه همزمان 
با فصل برداشــت سراسری محصول نوسان خاصی در آستانه عید غدیر 

رخ نخواهد داد.

دبیرانجمنصنایعنساجیچهارمشکلعمدهصنعتنساجی
رااعالمکرد.

مهدی رئیس زاده در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مشکل 
تأخیر در ترخیص مواد اولیه وارداتی صنعت نســاجی از گمرک برطرف 
شده و به این ترتیب مواد اولیه وارداتی مستقیماً به انبار کارخانه ها منتقل 

می شود و تشریفات گمرکی در آنجا انجام خواهد شد.
دبیر انجمن نســاجی با بیان اینکه تاکنون به دلیل قطعی سیســتم 
اتوماســیون گمرک، واردکنندگان با تأخیر در ترخیص مواد اولیه وارداتی 

روبرو می شدند، گفت: هم اکنون این مشکل برطرف شده است.
رئیس زاده با اشاره به مشکل موجود در زمینه تخصیص نوع ارز برای 
واردات تجهیزات صنعت نســاجی، اظهار داشــت: در حــال حاضر برای 
واردات برخی ماشــین آالت ارز آزاد و برای برخی دیگر نیز ارز مبادله ای 
اختصاص می یابد.وی ادامه داد: این موضوع در مراجع و کمیســیون های 
مربوطه در حال پیگیری اســت که تا زمان تک نرخی شدن ارز در کشور، 
ارز مبادله ای بابت واردات ماشین آالت نساجی اختصاص می یابد. واردات 
برخی ماشین آالت، مشمول ارز متقاضی شده که بیشتر شامل ماشین آالت 
چاپ و تکمیل می شود.دبیر انجمن نساجی افزود: از سال گذشته تاکنون 
به دنبال حل این مشکل هستیم، ولی هنوز برطرف نشده است. مسئوالن 
می گویند قرار است ارز تا دو ماه دیگر تک نرخی شود، ولی تاکنون چندین 
مرتبه در این مورد وعده داده شــده که عملی نشده است و ما می گوئیم 
هر زمان که ارز تک نرخی شــد، از آن زمان به بعد، ارز مبادله ای واردات 

ماشین آالت را حذف کنید.
رئیس زاده تصریح کرد: این موضوع مرداد ماه در جلســه ای در بانک 
مرکزی با دســتور جهانگیری )معــاون اول رئیس جمهــور( و با حضور 
شریعتمداری )معاون وقت رئیس جمهور( و نعمت زاده )وزیر سابق صنعت( 

مصوب شد ولی بانک مرکزی تاکنون آن را اجرایی نکرده است.
وی کمبود منابع مالی و تحریم های مالی را عاملی برای خودداری بانک 

مرکزی از اجرای این طرح عنوان کرد.
دبیر انجمن نســاجی با اشاره به امضای توماری از سوی بیش از 200 
واحد بزرگ نســاجی برای ارائه به وزرای اقتصادی، گفت: در این تومار به 
چهار مورد از مشــکالت عمده صنعت نساجی اشاره شده و حل مسائلی 
مانند مالیات ها، پایین نبودن تعرفه مواد اولیه مانند پنبه )که در حال حاضر 
10 درصد اســت و باید کاهش یابد(، مســائل بانکی و عدم تخصیص ارز 

مبادله ای و همچنین بیمه تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.

سرویس اقتصادی-
از1۷شــهریور90کهرهبــرانقالبازحوزه
علمیهدرخواستکردندبهمسائلمربوطبهپول
بدهند6 پاسخهایعملیاتی بانکداریاسالمی و
سالمیگذرد،اماهمچناننظامبانکیباانتقادات

فراوانیروبهروست.
17 شهریور سالروز مطالبه رهبر انقالب از حوزه علمیه 
برای اصالح پول و نظام بانکداری اســالمی اســت. رهبر 
انقالب سال 90 در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 
با ایشــان فرمودند: »در زمینه ی اقتصاد، مسائل تازه ای 
وجود دارد. مثاًل ما بانکداری اسالمی را به وجود آورده ایم. 
امروز مســائل تازه ای در زمینه ی پول و بانکداری وجود 
دارد؛ اینها را بایســتی حل کرد؛ باید اینها را در بانکداری 
اسالمی – بانکداری بدون ربا – دید. کی باید اینها را انجام 

بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست.«

ایشــان تأکید کردند: »در قم باید درســهای خارِج 
اســتداللِی قوی ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته 
باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش هایی را که بر سر 
راه حکومت قرار می گیرد و مسائل نو به نو را که هی برای 
ما دارد پیش می آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن 
کنند، بحث کنند، بحث های متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد 
این بحث ها می آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون 
دانشگاهی و غیردانشگاهی، اینها را به فرآورده هایی تبدیل 
می کنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای 
افکار ملت های دیگر قابل استفاده است. این کار بایستی 
انجام بگیرد، ما این را الزم داریم. محصول این کاوش های 
عالمانه می تواند در معرض استفاده  ملت ها و نخبگان دیگر 
کشورها هم قرار بگیرد.«موضوع اصالح نظام پولی و مالی 
عالوه بر رهبر انقالب، مورد توجه بسیاری از مراجع عظام 
تقلید و فقها و اســاتید دانشگاه هم قرار گرفته به طوری 

که تنها در ســال 95، 7 نفر از مراجع تقلید در مجموع 
بیش از 60 بار نسبت به عملکرد نظام بانکی انتقاد کرده اند. 
همچنین فقها و اساتید برجسته ای در حوزه اقتصاد، طی 
سال های اخیر واکنش های جدی نسبت به مشکالت فقهی 

نظام بانکی کشور داشته اند.
مســائل مهمی در رابطه با اصالح نظام پولی و مالی 
کشور وجود دارد که موضوع محوری آن اوال اصالح مفهوم 
پول و بعد از آن بازطراحی ساختارهای موجود و در یک 
کالم، جدا کردن نظام پولی از ربای فردی و سیســتمی 
است. موضوعاتی که آنچنان که باید، نه در حوزه و نه در 

دانشگاه  به آن پرداخته نشده است.
در همین رابطه ارائه الیحه جدید بانکداری بدون ربا 
مطرح گردید، با این حال از سه سال پیش با تعلل دولت 
عقب افتاد تا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار شد 
برای تهیه طرح پیشنهادی اقدام کند که آن هم  تا کنون 

به نتیجه نرسیده اســت.پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تیرماه سال گذشته گفته بود: »از حدود 2 
سال قبل )93( هرباری که درخصوص ارائه الیحه بانکداری 
بدون ربا از دولت سوال شد، مقامات دولتی در پاسخ اظهار 
داشتند هفته آینده الیحه ارسال می شود، اما تاکنون این 

الیحه به مجلس ارسال نشده است.«
البته در ادامه تالش هایی از سوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس بــرای تهیه این طرح صورت گرفت که نظرات و 
انتقادات مختلفی درباره آن اظهار شده اما همین تالش 
حداقلی هم تا کنون به محصول نهایی منجر نشده است.
حال که 6 سال از مطالبه رهبر انقالب برای اصالح نظام 
بانکداری اسالمی می گذرد، شایسته است حوزه و دانشگاه 
اوال گزارش هایی در این رابطه ارائه نمایند و از سوی دیگر 
تالش های عمیق و دقیق برای پاسخ به سواالت جدی این 
حوزه بویژه زدودن ربا از سیستم پولی کشور تدارک ببینند.

رئیساتحادیهمیوهوسبزی:

میوه در عید غدیر گران نمی شود

4 مشکل عمده صنعت نساجی 
اعالم شد

* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شــبکه کابل در مراکز مخابرات 
رباط کریــم و فرودگاه امام خمینی)ره( از تاریخ 16 شــهریور ماه آغاز می 
شــود.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقــه تهران، با اجرای عملیات 
مذکور ارتباط تلفنی مشــترکین در مراکــز مخابرات رباط کریم و فرودگاه 
امام خمینی)ره( از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت با اختالل همراه است. 
بنابراین گزارش همچنین  عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل 
در مراکز مخابراتی شهرســتان قدس و سیدالشهدا)ع( از تاریخ 19 شهریور 
ماه آغاز می شود. با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز 
مخابراتی شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده 
بلوار 30 متری شورا جنوبی، خیابان های شورا جنوبی، سرو، ساحل، احمدیان، 
آیدین، شهرداری، کوچه های یاس 2 و 1 و در مرکز مخابرات سیدالشهدا )ع( 
با پیش شــماره های 5513، 5514، 5570 الی 5576، 5578، 5579 در 
محدوده خیابان عبید زاکانی، کوچه های فرجادی، مرادی، بهبودی حداکثر 

به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.    
*معاونوزیرجهادکشاورزیازممنوعیتوارداتبرنجتاپایانآبانماه
بهکشورخبردادوگفت:ایناقدامبهمنظورحمایتازتولیدداخل
انجاممیشود.یزدانسیفدرگفتوگوبامهربابیاناینکهواردات
برنجهرسالهدرفصلبرداشتمحصولداخلیممنوعاست،گفت:
امسالنیزباشروعفصلبرداشتبرنجازشالیزارهایکشورازاوایل
شهریورماهتاپایانآبانماهوارداتبرنجبهمنظورحمایتازتولید
وتولیدکنندگانداخلیممنوعاست.ویتصریحکرد:کسانیکه
ثبتســفارشدارندبعدازآبانماهمیتوانندمحمولههایخودرا
واردکشورکنندوطیاینمدتهیچمحمولهایواردنخواهدشد.
مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانمیزانذخایرموجودبرنجرا
مطلوبعنوانکردوافزود:بیشازمیزانمصوبذخایراستراتژیک
برنجذخیرهداریمونگرانیدراینزمینهوجودندارد.سیفازاعالم

میزانذخایرخودداریکرد.
* بانک پاســارگاد، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و جهت 
بهره مندی عالقمندان، پژوهشگران و محققان، یک جلد کتاب نفیس قرآن 
طباخ را به اســتانداری هرمزگان و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران اهداء کرد.به گزارش روابط  عمومی بانک پاســارگاد، در این مراســم، 
جاسم جادری استاندار هرمزگان، ضمن تقدیر از بانک پاسارگاد به دلیل ایفای 
رســالت های اجتماعی خود در حمایت از فرهنگ و هنر، از مجید قاسمی 
مدیرعامل این بانک به دلیل این توجه ویژه قدردانی کرد. همچنین ابوالحسن 
امین  مقدسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اقدامات 
بانک پاســارگاد را در حمایت از فرهنگ و هنر کشور بسیار مؤثر و ارزشمند 
خواند و از این بانک تقدیر کرد.»مصحف شــریف خراسان« به خط عبداهلل 
طباخ هروی، از قرآن های نفیس و کم نظیر گنجینه  آســتان قدس رضوی 
اســت که در سال 1394 با حمایت بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد. این 
کتاب در قطع رحلی سلطانی، 33*47 سانتی متر مربع، به جهت نوع تذهیب، 
خوشنویسی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار است؛ در این کتاب چند نوع 
هنر با هم آمیخته  شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده است.


