
اقتصادی

با همت یک کارآفرین در آذربایجان شرقی رخ داد

کسب درآمد ماهانه 3 میلیون تومان 
از پرورش پرندگان زینتی

ارثیه دولت یازدهم برای دولت دوازدهم:

اختالف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود

کوتاه اقتصادی

یک مسئول در اتحادیه صادرات نساجی خبر داد

تفاوت آماری یک میلیارد دالری 
واردات پوشاک

معاون آخوندی:

بلیت اتوبوس برای ایام اربعین
 باید ۱۰۰ درصد گران شود!

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
چهار شنبه۱۲ مهر ۱۳۹۶ 

۱۳ محرم ۱۴۳۹ - شماره۲۱۷۳۷

قیمت بازارنوع سکه
1/246/000سکه تمام طرح جدید
1/217/000سکه تمام طرح قدیم

644/000نیم سکه
366/000ربع سکه

253/000گرمی
120/700هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3/928دالر
4/678یورو
5/248پوند

1/126لیر ترکیه
1/088درهم امارات

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت اتوبوس در ایام 
اربعین برای مقاصد شهرهای مرزی با عراق باید دو برابر قیمت 

روزهای عادی افزایش یابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود کشاورزیان با  اشاره 
به این که 9000 دستگاه اتوبوس آماده خدمات رسانی و جابجایی زائران 
حسینی هستند، اظهار کرد: هنوز برای تصمیم گیری و تعیین نرخ بلیت 
اتوبوس در ایام اربعین جلسه ای برگزار نشده است اما معتقدم باید قیمت 

بلیت اتوبوس در این ایام افزایش یابد.
وی ادامه داد: معتقدم قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین برای مقاصد 

شهرهای مرزی با عراق باید دو برابر قیمت روزهای عادی افزایش یابد.
رئیس  ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با یادآوری این که در 
ایام اربعین حســینی اتوبوس ها یک سر خالی از مقاصد شهرهای مرزی 
با عراق برمی گردند، افزود: در زمان برگشت زائران ناوگان اتوبوسی بدون 
مسافر عازم شهرهای مرزی با کشور عراق می شوند، ضمن این که معموال 

توقف های طوالنی در این مسیر به اتوبوس ها تحمیل می شود.
کشــاورزیان تاکید کرد:  برای جبران این موارد مانند سنوات گذشته 

قیمت بلیت اتوبوس دو برابر ایام عادی سال باید افزایش پیدا کند.

گروه اقتصادی-
در حالی که شــکاف طبقاتی در دولت 
نخست روحانی بیشتر شده، وی در سخنان 
خود بر ریشه کن کردن فقر مطلق تا چهار 

سال آینده تاکید کرده است. 
اردیبهشــت ماه ســال جاری بود که برنامه 
اقتصــادی روحانی بــرای دوره بعدی ریاســت 
جمهوری اش منتشر شــد، برنامه ای که یکی از 
مهم ترین موضوعاتی که در آن مورد  اشــاره قرار 
گرفت مربوط به ریشه کن کردن فقر مطلق بود، به 
عبارت دیگر در این برنامه معین شد 10 میلیون 
نفر از جمعیت ایران که کم درآمدترین قشر کشور 
هستند، در پایان چهار سال این دولت از فقر مطلق 

خارج شوند. 
هرچند در آســتانه انتخابات، مقامات دولتی 
رقبای خود را به دادن وعده های غیر واقعی متهم 
می کردند و با این وجود خودشان به تکرار همان 
وعده ها )مانند ایجاد 950 هزار شــغل در سال( 
می پرداختند ولی در این میان ادعای ریشــه کن 
کردن فقر مطلق، یک ادعای بزرگ بود که حتی 

با واکنش حامیان دولت روحانی مواجه شد. 
به عنوان نمونه عباس عبدی که از اصالح طلبان 
حامی روحانی محســوب می شود، با غیر واقعی 
دانســتن این وعده، تصریح کرده بود: »اگر قرار 

باشد سطح معیشت زندگی این گروه طی سه یا 
چهار ســال پنج برابر شود، در این صورت سطح 
مصرف آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششــم 
خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که دهک های 
دوم تا ششم نیز باید آنقدر وضع شان بهبود پیداکند 
که باز هم فاصله ای هر چند اندک میان دهک ها 
باشــد در نتیجه می توان گفت که سطح مصرف 
کل جمعیت کشــور در ایــن فاصله باید حداقل 
دو برابر یا حتی بیشــتر شود تا امکان پنج برابر 
کردن مصــرف پایین ترین دهک درآمدی وجود 
داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش 
تولید و سرمایه گذاری صورت گیرد، بنابراین باید 
شاهد رشد سرمایه گذاری هم باشیم و از آنجا که 
هزینه های دولت هم معموالً کم نمی شــود، پس 
بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی چهار 
سال حداقل 100 درصد افزایش پیدا کند و این 
نیازمند رشــد اقتصادی 20 درصد در سال است 

که جزو محاالت است.«
وقتی بررسی باال را جدا از اینکه نشان می دهد 
حتی همه حامیــان روحانی هم به موفقیت این 
طرح دل نبسته اند، در کنار افزایش شکاف طبقاتی 
در چهار سال گذشته )یعنی افزایش ضریب جینی 
از 0/37 بــه 0/39( بگذاریم، به خوبی ضعف ها و 
سختی های پیش روی دولت برای تحقق این وعده 

نمایان می شود.  
با این حال، روحانی در مراسم تنفیذ خود بر 
این وعده تاکید کرد و در ابتدای شهریور ماه نیز 
روحانی با بیان اینکــه به مردم قول داده ایم فقر 
مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشــه کن شــود، 
گفت: »برای رســیدن به این هدف باید با تحول 
مالیاتی، فاصله دو دهک باال و پایین جامعه کم، 

و فقر مطلق ریشه کن شود.«
این برنامه قرار است در سه مرحله اجرا شود 
و در مرحلــه اول که از ابتدای ســال 1396و در 
چارچوب قانون بودجه سال اجرا می شود، میزان 
مقرری مددجویان کمیته   امداد و سازمان بهزیستی 
افزایــش پیدا کرده و در مرحله دوم، مســتمری 
پرداختــی، مبنا و معیار اســتاندارد زندگی قرار 
می گیرند و هر کســی که درآمدی کمتر از این 
استاندارد دارد، می تواند از دولت درخواست کند 

تا مابه تفاوت آن را به حسابش واریز کنند. 
در مرحلــه ســوم و بعــد از ســال 1398، 
استاندارد تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی 

و سیاست های حمایتی بازنگری خواهد شد. 
هرچند تصویر صورتجلسه ای مبنی بر تخصیص 
چهــار هزار میلیارد تومــان از درآمد هدفمندی 
یارانه ها برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
امداد منتشر شده اما عیار موفقیت یا عدم موفقیت 

این طرح در سال های آتی مشخص خواهد شد. 
چنانچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده 
نیز، برخی معتقدند طرح این وعده، خوشــبینانه 
به نظر می رســد و ریشه کن کردن و مهار قطعی 
این پدیده با شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور 

امری بسیار دشوار است.
روز گذشــته هم در کیهــان از قول محمود 
جامساز )کارشــناس اقتصادی( درباره این وعده 
دولــت آوردیم: در حالی هدف رســاندن ضریب 
جینی به 0/34 است که طبق آمارهای رسمی 12 
میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق 
هستند و بنابر تایید وزارت رفاه 20 میلیون نفر از 

امنیت غذایی محروم اند. 
نکته حائزاهمیت به ســاز وکار شناسایی این 
افراد معطوف می شود که امر ساده ای نخواهد بود و 
در فرآیند حصول این امر،قطعا شاهد دشواری هایی 
خواهیم بود که البته این دشواری ها به معنای غیر 
ممکن بودن شناسایی اصولی این طیف نیست و 
به هر حال با اتکای به برخی از مولفه ها می توان 
به شناسایی دقیقی در این خصوص، نائل شد، لذا 
آنچه که در آن تردیدی وجود ندارد به راه پر فراز 
و نشیب دولت برای مقابله با فقر خشن معطوف 
می شــود، امری که برخی حصول و تحقق چهار 

ساله آن را خوشبینانه قلمداد می کنند.

با وجود افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم

آیاوعده ریشه کنی فقر مطلق طی چهار سال آینده محقق می شود؟ 

گــزارش جدید مرکز آمار نشــان می دهد 
شاخص مقدار تولید بخش معدن )بجز استخراج 
نفت و گاز طبیعی( از عدد 101/1 در پایان دولت 
دهم )بهار 1392( به عــدد 97 در بهار 1396 

رسیده است.
به گزارش مشرق، بر اســاس گزارش مرکز آمار، 
شــاخص تولید صنعتی )IIP( از مهم ترین نماگرهای 
کوتاه مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کاالها و 
خدمات تولید شده توسط بخش های اقتصادی مورد 

نظر را در طی زمان نشان می دهد.
 بر این اساس، در پایان دولت دهم یعنی فصل بهار 
1392 شاخص مقدار تولید بخش معدن )بجز استخراج 
نفت و گاز طبیعی( بر اساس سال پایه 1390 به عدد 

101/1 رسید.
اما در دولت یازدهم شــاخص مقدار تولید بخش 
معدن )بجز اســتخراج نفــت و گاز طبیعی( به طور 
مرتب روند نزولی طی کرد به طوری که در بهار سال 
1395 به بدترین رکورد ســالیان اخیر رسید و عدد 

93/2 را ثبت کرد.
نهایتا دولت یازدهم عملکرد خود در حوزه معدن 
را با عدد 97 در بهار 1396 برای شاخص مقدار تولید 

گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد

سقوط شاخص تولید بخش معدن در دولت یازدهم

بخش معدن )بجز اســتخراج نفت و گاز طبیعی( به 
پایان رساند که نسبت به ابتدای این دولت، کاهش 4 

درصدی نشان می دهد.
شایان ذکر است پیش از این بررسی های کیهان از 
آمار بانک مرکزی هم نشان داد که سهم بخش معدن از 
تولید ناخالص ملی در سال 1391 )سال پایانی دولت 
قبل( معادل 0/82 درصد بود که در پایان ســال 95 
)ســال پایانی دولت یازدهم( این نسبت به رقم 0/76 
درصد رســید. به عبارت دیگر ســهم معدن از تولید 
کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر هم شده است.

به دیگر سخن، سهم بخش معدن از تولید ناخالص 
کشور همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده و حتی با 
کاهشی که داشته، نشان داده به سمت جایگزین کردن 

معدن به جای نفت حرکت نکرده است. 
اما یکی دیگر از نقاط منفی کارنامه دولت در بخش 
معدن، مربوط به کاهش »رشــد« این بخش می باشد، 
چنانچه در طول چهار ســال دولت دهم بخش معدن 
مجموعا بیش از 37 درصد رشد کرد ولی در طول چهار 
سال دولت یازدهم )دوره حسن روحانی( رشد این بخش 

تنها هفت درصد بود. 

به عبارت دیگر میانگین رشد ساالنه بخش معدن 
در دولت دهم 903 درصد بود که در این دولت به 1/7 
درصد کاهش یافت. هرچند در طول چهار سال اخیر 
بخش معدن هم رشد کرده  اما با توجه به کاهش سهم 
آن نســبت به تولید ناخالص ملی و همچنین کاهش 
رشد آن نسبت به دولت قبل، باید گفت در این دولت 
بخش معدن پسرفت داشته است؛ یعنی نه تنها برای 
جایگزینی نفت آماده نشــده، بلکه وضعیت خودش 
هم متزلزل تر شــده است. نمونه ای که در این زمینه 
می توان مثال زد، مربوط به معدن زرشوران است که 
به عنوان بزرگترین واحد معدنی طال در کشور که در 
شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی فعالیت دارد، 
از اول مرداد ماه تعطیل شده و تمامی 120 کارگر آن 

با پنج ماه مزد معوقه هم اکنون بیکارند.
این وضعیت در حالی اســت که رهبر انقالب در 
بیاناتی که دو ســال پیش در دیدار با اعضای هیئت 
دولت داشتند، صراحتا بیان کردند: »بازار نفت که با 
یک  اشاره قدرت ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث 
منطقه، از صد دالر به چهل دالر می رسد به هیچ وجه 
قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب 

باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.«

اظهارات متضاد وزیــر اقتصاد و معاون 
بانک مرکزی درباره عملکرد بانک ها در مواجهه 
با بخشنامه کاهش سود نشان می دهد اختالفات 
ارکان اقتصــادی دولت یازدهــم به دولت دوم 

روحانی هم سرایت کرده است.
دیروز در حاشــیه اولین جلسه شورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، در حالی 
کــه وزیر اقتصاد از عملکرد برخی بانک ها برای جذب 
ســپرده با نرخ سود 23 درصدی قبل از اجرایی شدن 
بخشنامه بانک مرکزی را تخلف دانست و تهدید کرد که 
آنها نقره داغ می شوند، قائم مقام بانک مرکزی در همین 
نشســت اعالم کرد که این اقدام بانک ها تخلف نبوده 
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقدام برخی 
از بانک ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 
درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: 
این کار بانک ها حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.

مسعود کرباسیان اظهار کرد: اقدام بانک ها برای جذب 
ســپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از 
دو جنبه قابل بررســی است، یکی اینکه تخطی کردن 
آنها از بخشنامه حتماً در هیئت انتظامی بانک مرکزی 
بررسی می شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر 
بانک ها باالتر از نرخ مقرر پولی را به عنوان ســپرده از 
مردم گرفته اند، از نظر ما جزء هزینه های قابل قبولشان 

منظور نمی شود.
وی تصریح کرد: مردم در این مورد مقصر نیستند، 
اما بانک هایی که اقدام به این کار کرده اند، باید مالیات 
بدهند، یکبار نقره داغ می شوند تا دفعه دیگر بفهمند که 

بخشنامه قابل اجرا است.
اما برخالف اظهــارات وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک 
مرکزی در حاشــیه  نشستی که در اتاق بازرگانی ایران 
برگزار شد، در مورد اقدام بانک ها برای جذب سپرده های 
مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی 
اقدام بانک ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای 

دریافت سپرده تخلف نبوده است.
اکبر کمیجانی با  اشــاره به فرصت 10 روزه اجرای 
بخشــنامه بانک مرکزی اظهار کــرد: به هر حال برای 
انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابالغ آن باید زمان 
صرف شود و این گونه نیست که ما بخشنامه ای را ابالغ 
کنیم و بالفاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وی در پاســخ به سؤالی در مورد اینکه اما بانک ها 
اجازه داده اند ســپرده گذاران سپرده های خود را با نرخ 
سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده های بلندمدت 
قبل از یک ســال شکسته شود و توسط سپرده گذاران 
از بانک ها برداشــت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 
درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک 

مرکزی می شود.
به گزارش فارس، قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: 
اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خالف است و ما 
موضوع را دنبال می کنیم و اگر مواردی از این قبیل را 

سراغ دارید، به ما اعالم کنید.

گفتنی است اختالف نظر و ناهماهنگی تیم مدیریتی 
بانک مرکزی با وزارت اقتصاد سابقه دار است. در دولت 
یازدهــم نیز بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه 
پولی و بانکی اختالف نظر و ناهماهنگی وجود داشت و 
حتی یک بار وزیر اقتصاد در پاســخ به نمایندگانی که 
به علت مشــکالت بانک مرکزی طیب نیا را به مجلس 
کشاندند گفته بود، بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد 

نیست که در برابر مشکالت آن پاسخگو باشد.
شاید به دلیل همین اختالفات بود که بعدها محسن 
جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی در کانال تلگرامی 
خود نوشت: »تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی اش 
در تنظیم برخی مناســبات 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«!
ظاهرا این اختالفات بین مسئوالن اقتصادی دولت 
همچنان پا برجاست و دود این اختالف هم طبق معمول 

به چشم مردم خواهد رفت.

علی رغم وعده دولت برای پرداخت سود 
سهام عدالت تا پایان شهریور ماه، دهه اول 
مهر هم بدون پرداخت سود سهام سپری شد. 
بــه گزارش مهر، دولت از مدتها قبل صحبت از 
پرداخت سود ســهام عدالت به مشموالن تا پایان 
شهریورماه سال جاری داده بود؛ به خصوص اینکه 
بعد از رونمایی از سامانه سهام عدالت در اسفندماه 
سال گذشــته  از سوی اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ تب وعده و وعید برای پرداخت 

سود سهام باال گرفت.
دولت از مدتها قبل اعالم کرده بود که قصد دارد 
سود ســهام عدالت را حداکثر در شهریورماه سال 
جاری پرداخت کند و به خصوص در دوران انتخابات 
هم، مانور بسیاری بر روی مبلغ این سود داده بود و 
همین موضوع را به عنوان یکی از وعده های خود در 
دوران انتخابات به مردم اعالم می کرد؛  در حالیکه 
دولت دوازدهم، ایــن وعده را تا این لحظه محقق 
نکرده و به نظر هم نمی رسد که به این زودی ها، قصد 
داشته باشد که سود سهام عدالت را پرداخت نماید.
به عنوان نمونه پوری حســینی، رئیس سازمان 

خصوصی سازی، 22 شهریورماه در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که ســود ســهام عدالت مشموالن را تا 
پایان شــهریورماه واریز خواهد کــرد؛ وعده ای که 
محقق نشده است و مردم بسیاری را چشم انتظار 

گذاشت است. 
همین چند روز پیش بود که جعفر ســبحانی، 
مشاور سازمان خصوصی سازی وعده داد که تا پایان 
هفته گذشــته )هفته اول مهرماه( مرحله اول سود 
سهام عدالت را به حساب مشموالن واریز کند، اما 
حتی این هفته هم سپری شد و خبری از پرداخت 

سود سهام عدالت به مردم نرسید. 
از ســوی دیگر، هستند عده  زیادی که مشمول 
دریافت ســهام عدالت در ده سال گذشته تاکنون 
نشده اند و به این امید هستند که دولت با پرداخت 
مرحله اول ســود سهام، زمینه ســاز ثبت نام های 

جدید شود. 
گفتنی اســت، تاکنــون 37/5 میلیــون نفر 
صورتحســاب خــود را مشــاهده کرده اند و 32/5 
میلیون نفر نیز برای اعالم شــماره شبای خود به 

سامانه سازمان مراجعه کرده اند.

طرح ساماندهی سهام عدالت از ماه های پایانی 
سال گذشته شروع شد و مشموالن از طریق سایت 
www.samanese.ir به صورت حســاب سهام عدالت 

خود دسترسی پیدا کردند. 
غالمحسین خورشیدی کارشناس اقتصادی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران دراین باره گفت: زمان 
واریز سود سهام عدالت مشخص و شفاف نیست و 

نمی توان به طور قطع قضاوتی درمورد آن داشت.
وی افزود: پرداخت سود سهام عدالت پدیده ای 
اســت که شــاید دولت فعلی تمایل چندانی برای 
اجرای آن ندارد، اما مجبور است با آن کنار بیاید. 

واریز سود سهام عدالت
 در انتظار امضای رئیس جمهور

در همین رابطه یک مدیر در سازمان خصوصی 
ســازی اعالم کرد واریز نخستین سود نقدی سهام 

عدالت در انتظار امضای رئیس جمهور است.
اســماعیل مختاری دولت آبادی در گفت وگو 
با فارس، اظهار داشــت: واریز نخستین سود نقدی 
ســهام عدالت به حســاب دارندگان آن به محض 
امضای درخواست سازمان خصوصی سازی از سوی 

رئیس جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی سازی با 
بیان اینکه نامه درخواست سازمان خصوصی سازی 
برای واریز ســود نقدی ســهام عدالت به حساب 
مشــموالن در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست 
جمهوری ارسال شده، گفت: در صورت امضای این 
درخواست در این هفته، واریز نخستین سود نقدی 

سهام عدالت از هفته آینده آغاز خواهد شد.
دولت آبادی با  اشــاره به جزئیــات پرداخت 
نخستین سود نقدی سهام عدالت گفت: چنانچه 
این سود در 31 شهریورماه امسال پرداخت می شد، 
برای هر مشــمول برخوردار از سهام عدالت یک 
میلیون تومانی مبلغ 40 هزار تومان ســود نقدی 
در نخســتین مرحله از واریز سود سهام عدالت 
دریافت می کرد، اما با توجه به افزایش سودهای 
دریافتی در هفته های اخیر به احتمال فراوان رقم 
نخستین سود سهام عدالت با افزایش مواجه شده و 
یا طیف بیشتری از مشموالن سهام عدالت بتوانند 
جزء نخستین دسته دریافت کنندگان سود سهام 

عدالت قرار گیرند.

دهه اول مهر هم بدون پرداخت سود سهام عدالت سپری شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دیوان 
محاســبات، برخی از نجومی بگیران را تبرئه کرده، از ارائه طرح 
استیضاح رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه 

خبر داد. 
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تبرئه 
برخی نجومی بگیران از ســوی دیوان محاســبات اظهار داشــت: دیوان 
محاســبات در این زمینه به خوبی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و 

برخی افراد متخلف را تبرئه کرده است. 
وی بــا بیان اینکــه عملکرد خالف قانون رئیس و دادســتان دیوان 
محاسبات برایم مشهود است، گفت: طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات 
را تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه کرده ام اما هنوز در دستورکار کمیسیون 

قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پس از آنکه تذکرات مکرر 
ما در مورد نحوه رسیدگی به حقوق های نجومی بی اثر ماند، ناچار شدیم 
به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و در همین راستا این طرح استیضاح را 

تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات
 به دنبال تبرئه نجومی بگیران

عضو هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان 
روند  می کنیم  پیش بینــی  گفت:  ایران  فوالد 
افزایشــی قیمت فوالد در بازارهای جهانی و 

داخلی تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد. 
بهادر احرامیان در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به درخواســت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
تشکیل ستاد زنجیره فوالد با مشارکت بخش خصوصی 
اظهارکرد: هفته گذشــته جلسه ای با فوالدسازان در 
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
برگزار و درخواســتی از سوی وزیر مطرح شد با این 
مضمون که »ستادی از فعاالن بخش خصوصی فوالد به 

همراه بخش دولتی برای بررسی چالش ها و موضوعات 
صنعت فوالد تشکیل شود«.

وی ادامه داد: این ســتاد قرار اســت با مشارکت 
انجمن هــای و زنجیــره فوالدی ماننــد بخش های 
خصوصی ســنگ آهن، لوله و پروفیل، فوالد و دیگر 
مــوارد به همــراه بخش های دولتــی مانند ایمیدرو 
و معاونــت معدنی وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
بخش هایی از چالش های فوالد را در قالب پیشنهاد و 

سیاست گذاری مورد بررسی قرار دهند. 
عضو هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با اشــاره به وضعیت افزایشــی قیمت فوالد در 

هفته های اخیر افــزود: افزایش قیمت فوالد در بازار، 
مربوط بــه مجموعه ای از دالئل اســت. یک عامل، 
افزایش قیمت زغال ســنگ و ســنگ آهن و کاهش 
عرضه الکتروگرافیتی است که ازآن به عنوان ماده اولیه 
اصلی تولید فوالد در مدل کوره های قوس الکترونیکی 
استفاده می شود همچنین بسته شدن 120 میلیون 
تن ظرفیت تولید فوالد در چین و دیگر عوامل که در 
مجموع می توان آنها را افزایش قیمت مواد اولیه عنوان 
کرد، باعث شــده اســت که قیمت فوالد در وضعیت 

افزایشی قرار بگیرد. 
احرامیان با اشــاره به تاثیر ایــن افزایش قیمت 

روی بازار داخلی گفــت: کارخانجات و تولیدی های 
داخلی برای این افزایش قیمت آمادگی نداشــته اند و 
با شــوک مواجه شده اند اما از آنجا که به هرحال این 
افزایش قیمت ادامه خواهد داشت، رویکرد آنها نیز با 

برنامه ریزی بیشتری خواهد بود.
 وی با بیان اینکه این افزایش قیمت به نفع صادرات 
فوالد ایران است، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های 
انجام شده پیش بینی می شود تا پایان امسال صادرات 
فوالد ایران بتواند به شــش تا هفت میلیون تن برسد 
که وضعیت کاهش عرضه فوالد در بازار، خریداران را 

در بازار جهانی به فوالد ایران نزدیک تر می کند. 

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد: 

روند گرانی فوالد تا 6 ماه آینده ادامه می یابد

عضوهیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران گفت: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( واردات 
پوشــاک ایران در سال گذشته را یک میلیارد دالر و گمرک 61 

میلیون دالر اعالم کرده است.
مجید نامی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اختالف فاحشی 
در میزان واردات پوشــاک به ایران طبق آمار جهانی در ســازمان ملل 
)یونیدو( و نیز گمرک جمهوری اســالمی ایران وجود دارد، تصریح کرد: 
در حالی میزان واردات پوشــاک به کشور در سال 1395 توسط گمرک 
61 میلیون دالر اعالم شــده است که طبق آمار جهانی در سال گذشته 
میزان واردات پوشــاک به ایران رقمی معادل یک میلیارد دالر بوده که 

این دو عدد دارای اختالف فاحشی هستند.
وی درمورد اختالف فاحش آمار وارداتی پوشاک به کشور، بیان کرد: 
علت اصلی این اختالف فاحش مقوله قاچاق پوشاک به کشور است. عالوه 
بر این برخی از این محصوالت به صورت قانونی به کشــور وارد شده اما 
با عنوان دیگر و تعرفه کمتری که جزو تعرفه پوشــاک به شمار نمی آید 
از گمرک ترخیص می شوند.باید بدانیم که تعرفه واردات پوشاک معادل 
55 درصد اســت و به این میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز 
اضافه کنید، بنابراین طبیعی اســت که برخی با عنوان دیگری همچون 
پارچه یا شماره های تعرفه ای دیگر محصوالت خود را به کشور وارد کنند 

تا هزینه کمتری را متقبل شوند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی وپوشاک ایران 
ادامه داد: اگر ارزش پوشــاک هرکانتینر را معادل 100هزار دالر در نظر 
بگیریم، با توجه به آمار یک میلیارد دالری اعالم شــده از سوی سازمان 
ملل، ساالنه حدود10هزار کانتینر پوشاک به کشور وارد شده اما با آمار 
61 میلیون دالری ارائه شده از سوی گمرک فقط 600 کانتینر پوشاک 

وارد ایران شده است.
احرامیان در پاسخ به اینکه از چه کشورهایی بیشترین پوشاک به ایران 
قاچاق می شود، اعالم کرد: چین و ترکیه دو کشوری هستند که بیشترین 
میزان قاچاق پوشــاک از آنها به ایران صورت می گیرد که درمورد چین 
شرایط اندکی متفاوت است و عالوه بر قاچاق مستقیم شاهد هستیم که 
بخشی از محصوالت به امارات می آید و از آنجا به ایران قاچاق می شود.

وی درمورد راهکارهای قابل اجرا جهت جلوگیری از واردات غیرقانونی 
پوشاک به کشور گفت: گمرک، شرایط مرزی مناسب، مناطق آزاد و بنادر 
غیرقانونی ازجمله بخش هایی هستند که باید به طور ویژه در مورد آن ها 

برنامه ریزی و از قاچاق پوشاک به کشور جلوگیری کنیم.
گفتنی اســت، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( یک نهاد 

تخصصی وابسته به سازمان ملل است.

* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شــبکه کابل در مراکز مخابرات 
شهید قدوسی، پردیس، ابوذر از تاریخ 12 مهر ماه آغاز می شود.به گزارش 
روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی 
مشترکین در مرکز مخابرات شهید قدوسی با پیش شماره های 2222، 2225 
الــی 2227، 2641، 2642، 2670، 2671، 2290 الی 2292 در محدوده 
نفت، یازدهم، شــمس تبریزی، شهید پیوندی به مدت 3 روز دچار اختالل 
می شود.براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی 
و دیتای مشــترکین در مرکز مخابرات پردیس با پیش شماره های 7626، 
7628، 7629 از ســاعت 14 الی 20 و در مرکز مخابرات ابوذر از ساعت 2 

بامداد به مدت 4 ساعت با اختالل همراه است.
* معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه این وزارتخانه 
تصمیم جدیدی در مورد تغییر سهم حقابه بران ارس اتخاذ نکرده و 
برنامه ای هم برای تجدیدنظر در این بخش ندارد، گفت: انتقال آب 
ارس به دریاچه ارومیه به اندازه سقف سهم حقابه استان آذربایجان 

شرقی بوده است. 
* شاخص بورس در پایان معامالت دیروز بازار سرمایه 159 واحد دیگر افت 
کرد.به گزارش تسنیم؛ در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 554 
میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 146 میلیارد تومان در 68 هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 159 واحدی در ارتفاع 85 هزار و 
355 واحد قرار گرفت. بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در 
روزسه شنبه به نام نمادهای پترول، فملی و شتران شد و در مقابل نمادهای 
معامالتی همراه، فخوز و اخابر با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به طوری 
که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی( 51واحد، کل )هموزن( 113 واحد، قیمت 
)هموزن( 86 واحد، آزاد شناور 290واحد و شاخص های اول و دوم به ترتیب 

113و 342 واحد افت کردند.
* رئیس اتحادیه آهن و فوالد با اعالم اینکه از تیرماه امسال تا پایان 
شهریورماه بازار آهن و فوالد شاهد افزایش 70 درصدی قیمت بوده 
است، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد در بازار 2100 تا 
2120 تومان و هر کیلو تیرآهن 2600 تومان اســت. محمد آزاد در 
گفت وگو با تسنیم، با اشاره به تغییرات قیمت فوالد در بازار کشور، 
اظهارداشت: از تیرماه امسال تا پایان شهریورماه بازار آهن و فوالد 
با وجود رکود شاهد افزایش 70 درصدی قیمت بوده است.وی با بیان 
اینکه طی 10 روز گذشته تا حدودی بازار به واسطه ثبات قیمت های 
جهانی به سمت ثبات حرکت کرده است، افزود: یکی از دالیل افزایش 
قیمت فوالد در بازارهای جهانی را باید افزایش قیمت الکترود دانست 

که همین امر تأثیرات خود را بر بازار داخلی ما هم گذاشته است.
* بر اســاس کارنامه تجارت خارجی در نیم ســال اول سال جاری، 23/5 
میلیارد دالر انواع کاال وارد کشــور شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 15 درصد افزایش نشــان می دهد، این در حالی است که صادرات غیر 
نفتی به 23/5 میلیارد دالر کاهش یافته اســت. به گزارش گمرک ایران در 
نیمسال اول ســال جاری مجموع تجارت خارجی ایران با 6 درصد رشد به 
44 میلیارد و 13/9 میلیون دالر رسید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 
شــهریور ماه سال جاری نســبت به مرداد ماه یک و 75 صدم درصد بهبود 
یافته و واردات کاال به ایران در ســومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه 
دوم 12/1 درصد کاهش داشــته است.بر این اساس حجم تجارت خارجی 
ایران در ســال جاری تا ابتدای مهر ماه نســبت به مدت مشابه سال قبل 6 
درصد بزرگ تر شده است. همچنین در شش ماهه اول سال جاری تشریفات 
گمرکی 75 میلیون و 830 هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت 
الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 
17 میلیون و 195 هزار تن سهم واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم 

کاالهای صادراتی غیرنفتی بود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران بــا بیان اینکه تولیدکنندگان 
توانایی دریافت و حتی بازپرداخت تســهیالت طرح رونق را ندارند، 

گفت: اوضاع تولید اصال خوب نیست.
عبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو با تسنیم، با  اشاره به اینکه در حال 
حاضر واحدهای تولیدی به ســختی موفق به دریافت تســهیالت از سیستم 
بانکی می شوند، اظهار داشت: اوضاع تولید اصاًل خوب نیست و بانک ها مدام 
مانع تراشــی می کنند.وی با بیان اینکه سیســتم بانکی ضمانت های سنگین 
برای پرداخت تســهیالت طلــب می کنند، افزود: امروز تعــداد محدودی از 
تولیدکننــدگان امکان دریافت وام را پیدا کرده و مابقی هم در گیرودار تهیه 
وثیقه یا پرداخت بدهی های خود هستند.رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران تأکید کرد: بدهی های مالیاتی و تغییرات ثبت یکی از دغدغه های جدی 
واحدهای تولیدی در کنارکمبود نقدینگی است.سهل آبادی با  اشاره به اینکه 
سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت خواستار ارائه وثیقه های ملکی بوده و 
حتی محل اجرای طرح را هم قبول نمی کنند، گفت: تسهیالتی هم که قرار 
است در قالب طرح رونق به تولیدکننده بدهند باید ظرف یک سال و با سود 
18 درصد پرداخت شــود. در این شرایط کدام تولید کننده توانایی دریافت و 

حتی بازپرداخت این تسهیالت را دارد؟!

رئیس خانه صنعت و معدن ایران:

بانک ها مدام درقبال تولیدکنندگان 
مانع تراشی می کنند

یک کارآفرین در آذربایجان شرقی با پرورش پرندگان زینتی در 
حیاط منزل روستایی خود، موفق به اشتغالزایی برای پنج نفر وکسب 

ماهیانه سه میلیون تومان سود خالص شده است. 
به گزارش تســنیم، پرورش پرندگان زینتی یا گونه های خاص و کمیاب 
از ماکیان یکی از پرســودترین شاخه های پرورش طیور است. همین مسئله 
موجب شــده اســت که پرورش پرندگان زینتی و ماکیان کمیاب به عنوان 
یک رشته تحصیلی در بسیاری از دانشگاه های جهان مورد توجه قرار بگیرد.

رضا رجبی یکی از افراد موفق و فعال در عرصه کارآفرینی اســت که در 
روستایی از توابع شهرستان ملکان واقع در آذربایجان شرقی زندگی می کند. 
وی در یک محوطه 300 متر مربعی از حیاط منزلش، 25 گونه نادر از پرندگان 

زینتی و ماکیان کمیاب را پرورش داده است.
وی درباره کار خود می گوید: »کلیه دستگاه های جوجه کشی، دان خوری، 
مادر مصنوعی و قفس ها را خودم به صورت تمام اتوماتیک می سازم و عالوه بر 
تامین نیاز واحد تولیدی ام، این دستگاه ها را به فروش می رسانم. در حال حاضر 
با اســتفاده از 300 مترمربع از فضای منزلم در روستا، بیش از 25 گونه نادر 

طیور را پرورش می دهم که تعداد آنها بالغ بر 500 قطعه است.«
 رجبی موفق به اشتغالزایی برای پنج نفر شده و با تقاضای زیادی از طرف 

مشتریان برای خرید محصوالتش رو به رو است.
این فعال اقتصاد مقاومتی درباره گونه هایی که پرورش می دهد، می گوید: 
»قرقاول بومی ایران، قرقاول سیلور، قرقاول بلژیکی، قرقاول هلندی، قرقاول 
پاکســتانی، مرغ فونیکس، مرغ نیهوماشــیه، مرغ پوشــین، مرغ سیبرایت، 
بوقلمون اصالح شده ترکیه ای، بوقلمون اصالح شده ایرانی، بوقلمون برنزی، 
غاز اوکراینی، غاز اصالح شده ایرانی، اردک پکنی، بلدرچین ژاپنی، کبک توکا 
و... تعدادی از گونه هایی است که پرورش می دهم و در سال حدود پنج هزار 

قطعه از آنها را به فروش می رسانم.«
رجبــی درباره نحوه فروش محصوالتش، بیان می کند: »در منطقه محل 
زندگی، همه واحد پرورش طیور من را می شناسند و برای تهیه انواع پرندگان 
و ماکیان کمیاب به من مراجعه می کنند. ماهانه حدود سه میلیون تومان سود 

خالص از فروش پرندگان حاصل می شود.«
وی ادامه می دهد: »در حال حاضر مهم ترین مشکل کمبود فضاست. اگر 
زمین مناسب در اختیار داشته باشم می توانم کار را چند برابر توسعه دهم. تعداد 
زیادی از مسئوالن از واحد تولیدی من بازدید کرده اند و امیدوارم با همراهی 
آنها بتوانم کار را توسعه دهم و برای تعداد بیشتری از مردم اشتغالزایی کنم.«


