
اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دریافت وجه از مردم برای سهام عدالت خالف مقررات است

کوتاه اقتصادی
رئیس  سازمان امور عشایر کشور خبر داد

توزیع 250 میلیارد تومان تسهیالت
 با سود 4 درصد بین عشایر

نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران خبر داد

 برندهای خارجی پوشاک
با دستورالعمل وزارت صنعت 

بی رقیب شده است

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
 یک شنبه۱۶ مهر ۱۳۹۶ 

۱۷محرم ۱۴۳۹ - شماره  ۲۱۷۴۰

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/264/000سکه تمام طرح جدید
1/223/000سکه تمام طرح قدیم

651/000نیم سکه
372/000ربع سکه

253/000گرمی
122/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3/964دالر
4/708یورو
5/265پوند

1/128لیر ترکیه
1/095درهم امارات

تاخیر دولت حسن روحانی  از هفته ها  پس 
باالخره  در اعالم نرخ خرید تضمینــی گندم 
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ازاعالم 
قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ 

تا هفته آینده خبرداد.
یزدان ســیف دیروز در نشســت خبری در محل 
شرکت مادر تخصصی شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
اظهار داشت: قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 

97-96 تا هفته آینده اعالم می شود.
این خبر درحالی مطرح شده که برخی کشاورزان از 
تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گالیه داشته 
و معتقدند این تاخیرات دولت به آنها زیان وارد می کند.

پیش از این حجتی وزیر جهاد کشــاورزی گفته 
بــود مردادماه نرخ پیشــنهادی خرید تضمینی را به 

دولت داده ایم .
بهرحال یزدان سیف بدون  اشاره به تاخیر صورت 
گرفتــه گفت: خرید تضمینی گندم در ســال زراعی 
96-95 رو به پایان است، وبرهمین اساس 8 میلیون 

پس از هفته ها تاخیر دولت

قیمت تضمینی گندم باالخره هفته آینده اعالم می شود

و 864 هــزار تن گندم تا 14 مهرماه به 1112 مرکز 
خرید گندم در سراســر کشور تحویل داده شده است 
که ارزش آن 115 هزار و 858 میلیارد ریال است و 85 
هزار میلیارد ریال آن معال 74 درصد پول گندمکاران 

پرداخت شده است.وی اظهار امیدواری کرد، 26 درصد 
باقی مانده پول خرید گندم هر چه زودتر به حســاب 
کشاورزان واریز شود، چرا که همه سازما های مرتبط 

پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران هستند.

به گزارش فارس ،مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران همچنین به افزایش کیفیت و پروتئین گندم اشاره 
کرد و گفت: طبق آزمایشات انجام شده پروتئین گندم 
ما امسال یک تا یک و نیم درصد افزایش یافته است و 
با آنکه در سال 96 واردات گندم نداشته ایم، کیفیت نان 
ایرانی از نمره 82 به 84 افزایش یافته است که ثمره 
زحمات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی است.

وی همچنین در پاســخ به پرسش خبرنگار مهر 
درباره اینکه دلیل تاخیر دولت در پرداخت مطالبات 
گندمکاران در برخی استانها چیست و مطالبات آنان 
چه زمانی واریز خواهد شد؟، گفت: کشاورزانی که تا 
امروز گندم خود را تحویل داده اند و اسم آنها در سامانه 
سیستم بانکی ثبت شده و مشکلی در این زمینه نداشته 

اند، حداقل 50 درصد پول خود را دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: کشــاورزانی هم که تا 28 خرداد 
گندم خــود را تحویل داده اند و نام آنان در ســامانه 
سیســتم بانکی ثبت شده 100 در صد طلب خود را 

دریافت کرده اند.

خبرگزاری ایسنا که از رسانه های حامی دولت 
حسن روحانی محسوب می شود با انتقاداز سیاست 
انقباضی این دولت، روش محاسبه نرخ تورم را هم 

غیرمنصفانه دانست.
این خبرگزاری از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: 
سیاست کاهش قدرت خرید برای پایین نگه داشتن تورم 
همیشه جواب نمی دهد و اگر تداوم پیدا کند موجب رکود 
اقتصاد، ضربه به تولیــد داخل و عدم تحقق درآمدهای 

دولت می شود.
حمید نجف با  اشــاره به سیاست کنترل نقدینگی و 
تــورم در دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: دولت در چهار 
ســال گذشــته برای کنترل تورم و نقدینگی از طریق 
حقوق و دســتمزد اقدام کــرد؛ به این نحو که با کاهش 
قدرت خرید به شــکلی جلوی تورم افسارگســیخته در 
جامعه را گرفت، البته این سیاســت تا حدی جواب داد 
چون قدرت خرید پایین نگه داشــته شد و تورم کاهش 
یافت ولی نباید فراموش کرد که تداوم این سیاست نتیجه 

عکس خواهد داد.
وی افزود: ادامه سیاســت انقباضی و محدود کردن 
خریــد مردم موجب رکود و ضربه به تولید داخلی، بازار 
کار و اقتصاد می شود. وقتی قدرت خرید مردم را باال ببریم 
آنها در بازار خرید می کنند و تولید حمایت می شــود، از 
طرفی گردش نقدینگی و اقتصاد شکل می گیرد، چرخ های 
صنعت به حرکــت در می آید و درآمدهای دولت هم از 

محل مالیات یا ارائه خدمات محقق می شود.
نجف تصریح کرد: ممکن است کنترل تورم در کوتاه 
مدت نتیجه بدهد ولی به تدریج منجر به رکود شــده و 
به تمام بخش ها سرایت می کند لذا در معادالت پیچیده 
اقتصادی به ویژه با شرایط کشورمان باید مراقب بود که 

به این سمت حرکت نکنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اعالم زودهنگام نرخ 
تورم ســال آینده و میزان افزایش حقوق را مورد ارزیابی 

قرار داد و گفت: معتقدم این اعالم، تورم زا خواهد بود.
وی ادامه داد: دلیل اینکه هر سال رقم عیدی یک ماه 

مانده به عید اعالم می شود برای آن است که اگر به واسطه 
افزایش قدرت خرید مردم، قیمت اجناس درصدی گران 
می شــود و تورم باال می رود نهایتا همان یک ماه درگیر 
تبعات افزایش نرخ تورم باشــیم ولی وقتی شش ماه به 
پایان سال مانده اعالم می کنیم یعنی ذهنیت جامعه را 

از قبل برای افزایش تورم آماده می کنیم.
به گفته نجف در سال های گذشته نیز چنین اتفاقی 
افتاده و بخش عمده ای از تورم کشور ناشی از جو روانی 
بوده که تا مدتها ذهن ها را درگیر و نگران افزایش قیمتها 
کرده است در صورتی که آماده کردن ذهن جامعه برای 
کاهش تورم، آرامش دادن به جامعه نیست و بیشتر تورم 

زا و تنش زا است.
او افزود: دولت به جای این کار می توانست اعالم کند 
که نرخ تورم سال  آینده را پنج درصد می کند یا به دنبال 

راهی برای کاهش نرخ تورم به پنج درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با آمار و ارقامی 
که در خصوص نرخ تورم ارائه می شــود موافق نیست و 

شــکل کار را صحیح نمی دانــد،  ادامه داد: وقتی تورم را 
محاســبه می کنیم باید مجموعــه ای از اقالم و کاالها و 
خدمات را در این ســبد قرار بدهیم که نیاز اصلی مردم 
اســت.از خدمات آموزشــی و درمانی گرفتــه تا نیاز به 
مســکن، رفاهیات و مایحتاج روزانه و بر اساس آن نرخ 

تورم را اعالم کنیم.
وی یادآور شــد: بعضا می بینیم اقالمی که شــاهد 
تورم بیشــتری هستند از ســبد هزینه حذف می شود و 
اقالمــی که تورم اندکی دارند به آن اضافه می شــود تا 
بتوان میانگین قابل پسندی از آن استخراج کرد ولی این 
روش منصفانه نیست چون تبعات بدی در جامعه حقوق 

بگیران می گذارد.
به گفته نجف بســیاری از هزینه هایی که در حقوق 
کارگران جایی ندارد در سبد هزینه آنها گنجانده می شود 
در حالــی که کارگران بــرای تامین زندگی به چیزهای 
مهمتری فکر می کنند و در سبد معیشت آنها اولویت های 

مهم تر از سفر تفریحی یا خرید مبلمان است.

خبرگزاری ایسنا :

روش محاسبه نرخ تورم صحیح و منصفانه نیست

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی 
الغدیر، شهید لطیفی، نوده، شهر قدس، شهید غریبی، دکتر حسابی، آیت 
ا... کاشانی و بومهن از تاریخ 16 مهرماه آغاز می شود. به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی 
مشترکین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3300 الی 3304، 
3368 الی 3373، 3343، 3662 در محدوده خیابان های خاوران، شهید 
طالب رضا، شــهید بنی طباء، شهید تاری و در مرکز مخابرات شهید 
لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده 
خیابان های گلزار، پناهی نیا، دوازدهم و در مرکز مخابرات نوده رودهن 
با پیش شــماره 7652 در محدوده نوده به مدت 3 روز دچار اختالل 
می شــود. همچنین در مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های 
4681 الی 4689 در محدوده خیابان های انقالب، توحید، آریا، محمدی 
و در مرکز مخابرات شــهید غریبی با پیش شماره های 2220، 2221، 
2223، 2224، 2267، 2269، 2239، 2645 در محــدوده بلوار صبا، 
فاطمیه، میرزاپور و در مرکز مخابرات دکتر حسابی )مارلیک( با پیش 
شماره های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 
در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است. براساس 
همیــن گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای 
مشترکین در مراکز مخابرات ایت ا... کاشانی و بومهن از ساعت 2 بامداد 

به مدت 4 ساعت دچار اختالل می شود.
* معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: قیمت انشعاب برق 
باید تا سال ۱۴۰۰ به قیمت تمام شده برسد. محمود رضا حقی فام 
در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که برخی نمایندگان 
مجلس به تازگی نامه ای اعتراضی به رئیس جمهور ارسال و نسبت 
به قیمت انشعاب برق واکنش نشان داده اند، گفت: وزارت نیرو 
مصوبه ای در اختیار دارد که بر این اساس هزینه انشعاب برق را 
در یک دوره شش ساله به قیمت تمام  شده برساند، بنابراین این 
یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت نیرو قرار داده شده 
است. وی با  اشاره به اینکه این اقدام موضوعی نیست که وزارت 
نیرو بخواهد از آن چشم پوشی کند، افزود: وزارت نیرو در دو سال 
گذشته ریز مستندات خود را به شورای اقتصاد و سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کننده ارسال و از آن دفاع کرده است، 
بنابراین تصمیم قانونی درخصوص افزایش هزینه انشعاب برق 
برق موضوع جدیدی نیست و هر گونه اقدامی در این خصوص 
بر اساس قانون بوده است. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
ادامه داد: به هر حال هزینه انشعاب برق در سال های گذشته 
بسیار ناچیز بود و قیمت 2۰۰ هزار تومان نمی توانست جوابگوی 

ارائه خدمات به مشترکان باشد.
* پیرو سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور 
ایجاد زمینه های دسترســی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه اقشار 
کم درآمد به خدمات اعتباری بانکی، یاراکارت اعتباری بانک ســینا به 
بهره برداری رســید.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، در راستای 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، این بانک نسبت به اعطای یاراکارت 
اعتباری با پشــتوانه یارانه واریزی به حســاب خانواده ها با مبالغ 20 
میلیــون ریال جهت خانواده های 2 نفره و بیشــتر، 30 میلیون ریال 
جهت خانوارهای 3 نفره و بیشتر و 50 میلیون ریالی جهت خانوارهای 
4 نفره و بیشتر اقدام می کند.گفتنی است بانک سینا در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، هم اکنون نسبت به اعطای تسهیالت حمایتی 
از طرح های اشــتغالزا در مناطق محروم و روستایی نیز اقدام می ورزد 
و در جهت توســعه سیستم حمل ونقل مناطق روستایی به مددجویان 
کمیته امداد حضرت امام)ره( نیز تسهیالت خرید خودرو حمل مسافر 

و بار اعطا می نماید.
* رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سؤال که چشم انداز 
صنعت بیمه را در دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می کند، گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۰ سهم بخش غیردولتی 
در بازار بیمه به حدود ۶5 درصد و ســهم بیمه های زندگی نیز 
به 2۰/۱ درصد خواهد رسید. به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی 
ادامه داد که تا سال ۱۴۰۰، حق بیمه سرانه ساالنه 2۰ درصد رشد 
خواهد داشت و ضریب نفوذ بیمه نیز به 3/2 درصد خواهد رسید.

گروه اقتصادی- 
شاخص بورس از ابتدای ماه جاری ۷2۹ واحد 
کاهش داشت و با نزدیک شدن به نقض برجام از 
ســوی آمریکا، در روز گذشته سقوط آن شدت 

گرفت. 
شاخص بورس در روز گذشته، نزدیک به 360 واحد 
ریزش کرد تا مجموع ســقوط آن طی دو هفته ای که از 

مهر ماه سپری شده به رقم 729 واحد رسیده باشد. 
شاخص بورس که از روز نخست مهر ماه با روند نزولی 
کار خود را آغاز کرده بود، به آرامی روند خود را ادامه داد 
ولی در روز گذشته با یک ریزش قابل توجه مواجه شد. 
شــاخص بورس در ابتدای فصل جدید، 85 هزار و 
798 واحــد بود که تا دو روز پیــش به رقم 85 هزار و 
429 واحد پایین آمد اما روز گذشته ریزش آن سرعت 
گرفت و با 360 واحد ســقوط دیگر، رقم 85 هزار و 69 

را برای روز 15 مهر ثبت نمود. 
به عبارت دیگر در صورت ادامه روند نزولی بورس، به 
احتمال خیلی زیاد این شاخص از کانال 85 هزار خارج 

شده و به کانال 84 هزار وارد می شود. 
درخصوص این روند نزولی که طی روزهای اخیر به 
وجود آمده است، گفته می شود به دلیل سخنان ترامپ 
مبنی بر خروج آمریکا از برجام، جو روانی منفی ای را ایجاد 
کرده که در پی آن روند شاخص بورس منفی شده است. 
بر اساس اخبار منتشر شده، دو مقام آمریکایی تاکید 
کردند کــه دونالد ترامپ هفته آینده اعالم خواهد کرد 

که توافق هســته ای با ایران به نفع امنیت ملی آمریکا 
نیســت و کنگره آمریکا بازنگری درباره توافق هسته ای 

را آغاز خواهد کرد. 
ضمن اینکه »ســارا هاکابی ســندرز«، سخنگوی 
کاخ سفید هم در کنفرانس خبری روز جمعه اعالم کرد 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ظرف روزهای آینده 
از راهبرد جدید خود برای پاسخ به آزمایش های موشکی 
ایران و عملیات سایبری این کشور رونمایی خواهد کرد. 
به عبــارت دیگر، نگرانــی از انتشــار خبر بدتری 

درخصوص حــوادث بین المللی هم در زمینه جو روانی 
بورس تهران مزید بر علت شده تا ریزش بیشتر شاخص، 

قابل توجیه تر به نظر برسد. 
هرچند عده ای این گمانه زنی را درست نمی دانند، اما 
تاریخ بورس تهران نشان داده که معموال در واکنش به 
مسائل سیاسی، رفتار های هیجانی هم نشان می دهد که 
مسلما خبر هایی نظیر خروج آمریکا از برجام یا برگشتن 
تحریم ها می تواند درخصوص ریزش شاخص بورس تاثیر 

داشته باشد. 

خبرگزاری فارس نیز در این باره نوشت: »ترس بازار 
سهام از خبرهای غیرمنتظره در میان هفته جاری به ویژه 
اقدام یکجانبه ترامپ برای خروج از برجام باعث شده تا 
بازار ســهام همچنان در زیر سایه سنگین فروشندگان 
ســهام با بیم و امید گام بردارد. هرچند که برای بورس 
تهران احتمال تغییر و تحول مدیریتی در بازار ســرمایه 
ایران بیش از خبرهای سیاست خارجی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.«
این دســت موارد بیانگر کم عمق بودن بورس ما و 
نوسانات باالی شاخص هم شاهد دیگری بر همین موضوع 
است. متاســفانه در طول دولت حسن روحانی نه تنها 
حرکت بورس به ســمت استحکام بیشتر حرکت نبوده 

بلکه وضعیت بدتری هم به وجود آمده است. 
بــه عنوان نمونه ارزش بازار بورس در روز گذشــته 
339 هزار و 567 میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت 
دالر در همــان روز )کــه 3964 تومــان قیمت خورد( 
معادل 85 میلیارد و 662 میلیون دالر خواهد شــد که 
بــا توجه به ارزش 150 میلیارد دالری بورس تهران در 
پایان دولت دهم )طبق گزارش جوان( حدود 52 درصد 

کاهش پیدا کرده است. 
لذا آنچه کــه در این میان اهمیــت دارد توجه به 
بورس، آن هم نه از طریق انتشــار خبرهایی مانند سفر 
رئیس جمهور به آمریکا برای سخنرانی در سازمان ملل! 
یا شاخص سازی برای مثبت جلوه دادن وضعیت بورس، 

بلکه با توجه به سازوکار های اصولی آن می باشد. 

سقوط بیش از 700 واحدی بورس در ماه جاری

شــورای  مجلس  اقتصادی  رئیس کمیســیون 
اسالمی با  اشــاره به دریافت وجه از مردم به منظور 
تکمیل مالکیت ســهام عدالت گفت: این کار کاماًل 
غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و براساس ضوابط 

و مقررات نبوده است.
محمد رضاپور ابراهیمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با  اشاره به دریافت وجه از دارندگان سهام عدالت برای تکمیل 
شدن مالکیت خود، اظهار داشت: اولویت دولت باید واگذاری 

اصل سهام عدالت به دارندگان این سهام باشد.
وی تصریــح کرد: بــا توجه به اینکه دولــت در مورد 
واگذاری اصل ســهام عدالت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و 
امــکان واگذاری آن وجود ندارد، گرفتن وجه از مردم هیچ 

توجیه منطقی ندارد.
نماینده مــردم کرمان در مجلس افزود: دولت به  جای 
اینکه ســهام را به ســهامداران بدهد تا آنها بتوانند در بازار 
سرمایه نسبت به انتقال مالکیت و یا خرید و فروش سهم خود 
اقدام کنند، بعد از 12 سال عنوان می کند که »سهامداران 
500 هزارتومان بدهند تا بعد ها سهام را به آنها واگذار کنیم«.

پورابراهیمی اظهار داشت: این کار کاماًل غیرکارشناسی 
و غیرمنطقی اســت و اصاًل قابلیت اجرایی ندارد و می توان 
گفت که این اقدام براساس ضوابط و مقررات نبوده و نیاز به 
بازنگری دارد.وی با  اشاره به بحثی که اخیراً مطرح شده که 
به  غیر از دو دهکی که مالکیت ســهام خود را به طور کامل 
در اختیار دارند، سایر گروه ها برای کامل شدن مالکیت خود 
مبلغی )500 هزار تومان( بپردازند، گفت: در حال حاضر آن 
2 دهکی که مالکیت ســهام خود را به طور کامل در اختیار 
دارند تعیین تکلیف نشده اند؛ دولت چه زمانی می خواهد سهام 

آن 2 دهک را واگذار کند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تا زمانی 
که آزادسازی سهام عدالت امکان پذیر نباشد این کار بیهوده 
اســت، اینکه ما از مردم مبلغی دریافت کنیم و چند سال 
دیگر به آنها سهام واگذار کنیم کما اینکه 10 الی 12 سال 

گذشته و سهام عدالت آزاد نشده است.
پور ابراهیمی گفت: دولت هر زمان که سهام آن 2 دهک 
را واگذار کرد، باید از ســایر سهامداران وجه مابه التفاوت را 
دریافت کند.شایان ذکر است که یک حقوقدان هم این اقدام 

را بر خالف قانون و آیین نامه اجرایی سهام عدالت اعالم کرده 
است.محمد ســلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشــتی و از مشاوران حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در گفت وگو با فارس با اشــاره به آیین نامه اجرایی 
توزیع سهام عدالت اظهار کرد: در تبصره 3 ماده 6 آیین نامه 
اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان می شود »درصورتی که در 
پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل 
تســویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 
شــش ماه رأساً نســبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب 
سهام مورد خریداری اقدام کنند.در غیر این صورت سازمان 
خصوصی ســازی به میزان مبلغ بدهی تســویه شده سهام 
مــورد وثیقه را آزاد می نماید و نســبت به وصول مطالبات 
خود از محل فروش ســهام باقــی مانده وفق مقررات اقدام 

خواهد نمود.«
وی افزود: این عبارت صرفاً به معنای بازگرداندن سهام 
عدالت به دولت نیست بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از 
طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام 
عدالت در آن امکان مبادله داشــته باشد طبیعتاً به قیمت 

بازاری عرضه و نســبت به دریافت مطالبات دولت از محل 
فروش آن سهام اقدام و حسب مورد واریز الباقی وجه حاصل 
از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت اقدام 
کند.از سوی دیگر براساس برخی گزارش ها، گفته می شود که 
با عدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصی سازی 
در جهت مالکیت کامل ســهام عدالت، پیش بینی می شود 
رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از ســبد این سهام 

به مالکیت دولت در بیاید.
طی 10 ســال گذشــته حدود نیمی از سهام عدالت 
یک میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علی رغم 
اعالم دولت برای تســویه نیمی دیگر توســط خود مردم، 
استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، 
مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد 
گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر 
ارزش ســبد سهام عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که 
مســئوالن دولتی اعالم کرده اند در نظر گرفته شود از پایان 
مهر ماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از ســبد 

تسویه نشده سهام عدالت به مالکیت دولت درخواهد آمد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه دولتی ها دنبال کسب 
ســود و مشارکت بیشتر در بافت فرسوده هستند، اعالم کرد مسئوالن 

دولتی سوداگران بازار مسکن هستند. 
ایرج رهبر، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه انبوه سازان 
تالش می کنند بخش مسکن را از حالت سرمایه داری خارج و به سمت مصرف گرایانه 
هدایت کنند، اظهار داشــت: در گذشــته بانک ها به بازار مسکن نگاه بنگاه دارانه 

داشتند و برای دریافت سود بیشتر به خریدن زمین متوسل می شدند.
وی با اشــاره به اینکه دولت موظف است که با افزایش تولید در بازار مسکن 
نگاه سودجویانه را از این بازار دور کند، افزود: در صورتی که به بافت های فرسوده 
نگاه کوتاه بینانه داشــته باشــیم تبعات بیشــتری از جمله رکود دامن گیر بازار 

مسکن می شود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان با اشــاره به اینکه مسئوالن دولتی سوداگران 
بازار مسکن هستند، گفت: دولتی ها به دنبال سود و مشارکت بیشتر در بافت های 
فرســوده هستند.رهبر ادامه داد: با احیای بافت های فرسوده می توان امیدوار بود 

که بازار مسکن به ویژه این بافت ها به رونق برسد.
گفتنی اســت، یکی از انتقاداتی که درخصوص وضعیت بافت های فرســوده 
مطرح می شود، به عملکرد ضعیف دولت در این زمینه مربوط است، هرچند محمد 
ســعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرســازی در شهریور ماه گفته بود: »پرداخت 
وام خرید مسکن و وام ودیعه مسکن به متقاضیان احداث ساختمان در بافت های 
فرســوده با کارمزد پایین یکی از راه هایی اســت که در تشویق افراد برای احیای 

بافت فرسوده موثر است.«
اما طی روزهای گذشــته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی درخصوص عملکرد دولت در زمینه بافت فرسوده اظهار داشت: 
»دولت و وزارت راه وشهرسازی به تعهدات خود درباره نوسازی بافت های فرسوده 
عمل نکرده اند.«در همین حال، ســخنان نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم نشانه 

دیگری از عملکرد ناموفق دولت درخصوص احیای بافت فرسوده می باشد. 

مدیر ارشد اجرایی رنو گفت: اگر تجارت با ایران 
غیرممکن شود با همکاری یکدیگر برنامه ای طراحی 

می کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم .
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، بــه نقل از 
آسوشیتدپرس، کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی گروه 
رنو زمانی که در مورد برنامه های آینده این شرکت توضیح 
می داد، در پاسخ به چالش های پیش روی رنو در ایران با 
توجه به احتمال اعمال مجدد تحریم ها علیه این کشــور 
گفت: »مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود، ما 
با همکاری یکدیگر برنامه ای طراحی می کنیم که تجارتمان 
در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ وجه به معنای 

این نیست که ایران را ترک می کنیم.«
شرکت رنو پیش از تشدید تحریم های غرب علیه ایران 
به بهانه برنامه هسته ای در این کشور فعال بود و زمانی که 
این تحریم ها در سال 2015 برداشته شد، در میان نخستین 

شرکت های بزرگی بود که به ایران بازگشت.
گوسن تاکید کرد بازار ایران پتانسیل زیادی دارد. »اگر 

مــا نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک 
سال، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می کنیم، زیرا من فکر 
نمی کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد.«

گفتنی است در حالی فرانسوی ها به راحتی از احتمال 
تعلیق فعالیتشان در ایران می گویند که دولت روحانی از 
زمان اجرای برجام، امتیازات ویژه ای برای شــرکت های 
فرانســوی - حتی آنهایی که در ایران بدسابقه هستند- 
تدارک دیده اند. در همین موضوع، مرداد ماه سال جاری 
سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران )ایدرو( یک قرارداد 
660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرد.
این هماهنگی با فرانسوی ها تا جایی پیش رفت که دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد »ریتم مســئوالن 

خودرویی کشور با فرانسوی ها تنظیم می شود«.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم در واکنش به 
ورود رنو به صنعت خودروسازی ایران گفت که »فرانسوی ها 
دارای نفوذ بســیار قوی در بازار خودرو ایران هســتند به 
طوری که آنان به کمک مسئوالن داخلی در حال مهندسی 

بازار خودروی ایران هستند.« احتشام زاده این را هم تأکید 
کرد که »مســئوالن ایرانی در قرار داد بین ایران و فرانسه 
تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و کشش 

در بازار نسبت به خودروهای فرانسوی داده اند.«
نگرانی هــا از حضور رنو در ایران جدی اســت. دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه ســازان خودرو پیش از این 
هشدار داده بود که »ما نگران این هستیم که اجرای این 
قرارداد بین المللی آن هم با این ســطح از سرمایه گذاری 
با ابهاماتی همراه شــود زیر هنوز ضمانت های اجرای این 

قرارداد مشخص نیست.«
آرش محبی نژاد اظهار کرد که »ما نگران داخلی سازی 
40 درصدی و حتی 70 درصدی محصوالت در این قرارداد 
هستیم زیرا تجربه ثابت شده با وجود اسناد باالدستی قوی 
دولت ها و مجلس این اســناد را به صورت سلیقه ای اجرا 
کرده اند.«حاال بدون توجه به همه این مشکالت و سؤاالت، 
رنو به راحتی از احتمال تعلیق فعالیت هایش در ایران سخن 
می گوید. این در شرایطی است که دولت مدعی بود قرارداد 

با شرکت های خارجی نوعی تضمین است که مانع بازگشت 
تحریم ها خواهد شد اما حاال پیداست که نه تنها شرکت های 
آمریکایی، که شرکت های اروپایی هم در صورت برگشت 

تحریم ها، ایران را تنها خواهند گذاشت.
گفتنی اســت عالوه بر اذعان شــرکت فرانسوی رنو 
مبنی بر تعلیق فعالیت هایش در ایران در صورت بازگشت 
تحریم های جدید، اتحادیه اروپا قرار اســت حتی قبل از 
بازگشت این تحریم ها نیز تعرفه های سنگین علیه واردات 

فوالد از ایران اعمال کند.
بــه گزارش پایــگاه خبری ای یو ریپورتر، بر اســاس 
تصمیمات جدید اتحادیه اروپا، واردات محصوالت فوالدی 
از کشــورهای ایران، برزیل، روسیه و اوکراین به اتحادیه 
اروپا مشــمول تعرفه های 17/6 تــا 96/5 یورویی در هر 
تن خواهد شــد.به نظر می رســد این تصمیمات اتحادیه 
اروپا اثرات مستقیم بر صنعت فوالد ایران خواهد داشت و 
ضروری است که مسئوالن اقتصادی بویژه وزارت صنعت، 
نسبت به این موضوع و موارد مشابه احتمالی تدبیر کنند.

شرکت رنو فرانسه:

فعالیت  در ایران را با تحریم های جدید تعلیق می کنیم
رئیس  سازمان امور عشایر کشور از توزیع مبلغ 25۰ میلیارد تومان 

تسهیالت با سود ۴ درصدی میان عشایر خبرداد.
کرمعلی قندالی دیروز در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر اظهار کرد: 
در دولت یازدهم قدمهای خوبی برای عشایر برداشته شد. یکی از مجامع مهمی 
که در مورد عشــایر تصمیم گیری می کند شــورای عشایر است که در این مدت 
دو بار با ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل و 3 مصوبه آن به بار نشست.

وی افزود: این 3 مصوبه شامل طرح ویژه ارتقای سطح سواد عشایر، طرح ویژه 
فرهنگ مذهبی و طرح بهداشت و درمان آنها است که در دو طرح اول با تصویب 
هیئت وزیران برای اجرا، ابالغ شد.رئیس  سازمان امور عشایر کشور گفت: با اجرای 
این دو طرح در سطح سواد و دانش و ترویج آموزش قدم های مثبتی برای بخش 
عشایر کشور برداشــته خواهد شد.وی تصریح کرد:  در برنامه ششم توسعه و در 
ذیل قانون 27 به این مسئله و ارتقای سطح سواد عشایر نیز پرداخته شده است.
قندالی گفت: تسهیالت ارزان قیمت به معنی واقعی در دستور کار عشایر قرار 
گرفته که به همین منظور به کمک هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور 
مبلغ 250 میلیارد تومان تسهیالت با سود 4 درصد در میان آنها توزیع شد.رئیس 
 سازمان امور عشایر کشور گفت: براین اساس تا به امروز 200 میلیارد تومان برای 
طرح زنجیره های تولید از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و یک و نیم میلیارد 
تومان از همان صندوق برای ایجاد  اشــتغال در مناطق روســتایی و عشایری در 
نظر گرفته شده است که در برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرایی می رسد.

قندالی گفت:  بحران های خشکســالی و پدیده های اقلیمی در شرایط فعلی 
برای همه از جمله عشایر قابل لمس است به طوری که در حوزه فعالیت عشایری 

بیشترین ضرر را شامل حال آنها کرده است.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان:

نگاه سوداگرانه دولت به بافت های فرسوده 
رکود مسکن را بیشتر می کند

نایب رئیس اتحادیه پوشــاک تهران گفت: دســتورالعمل 
ساماندهی واردات پوشاک وزارت صنعت زمینه عرضه پوشاک 
وارداتی را برای چند برند معروف با هر شرایطی فراهم کرده و منجر 
به محدود شدن فعالیت تجاری خرده فروشان پوشاک شده است.
کامبیز مروتیان در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت واردات رسمی 
پوشاک و نصب کد شناســه واردات پوشاک، گفت: در حال حاضر فقط 
برخی از برندهای پوشــاک خارجی که دستورالعمل سال گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ســاماندهی واردات پوشــاک را اجرا 
کرده اند امکان واردات پوشــاک دارند و هیچ فرد و شرکت دیگری اجازه 

واردات پوشاک رسمی را ندارد. 
وی افزود: با این دستورالعمل وزارت صنعت برندهای واردکننده هر 
کاری که می خواهند انجام می دهند و از آنجا که رقیبی ندارند با هر قیمتی 

که می خواهند پوشاک وارداتی خود را عرضه می کنند.
نایب رئیس اتحادیه پوشــاک تهران اظهار داشت: برخی از برندهای 
واردکننده پوشاک که براســاس دستورالعمل ساماندهی وزارت صنعت 
مجاز به واردات پوشــاک هســتند جزو برندهای درجــه 3 و 4 و حتی 
برندهای منســوخ شده هســتند که مقبولیتی در بین مصرف کنندگان 

کشور خود ندارند. 
مروتیان گفت: با فرصتی که براساس دستورالعمل ساماندهی واردات 
پوشاک توسط وزارت صنعت برای این برندها پوشاک بوجود آمده تولیدات 
بی کیفیت خود را با قیمت پایین عرضه می کنند و با این اقدام به تولید 

داخل لطمه می زنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر قیمت تمام شــده یک شلوار گاباردین 
زنانه برای تولید کننده داخلی 60 هزار تومان است این برندها همان شلوار 
را با کیفیت نامناســب با قیمت 60 هزار تومان عرضه می کنند و به این 

ترتیب قدرت رقابت تولید کننده داخلی از بین می رود. 
نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: قیمت تمام شده یک 
شلوار گاباردین برای تولیدکننده داخلی با پرداخت عوارض، بیمه و ارزش 
افزوده اســت در حالی که تولید کننده برند ترک با معافیت های مالیاتی 
و مشــوق های صادراتی و امتیازات دیگر کاالی خود را عرضه می کند و 
قطعا پوشاک تولیدی آنها به مراتب قیمت تمام شده پایین تری نسبت به 

پوشاک تولید ایرانی دارد. 
وی با بیان اینکه با دریافــت ارزش افزوده، مالیات  و بیمه بدون 
توجه به وضعیت تولید، تولید پوشــاک ایرانی در حال نابودی است، 
گفــت: در همه جای دنیا برای تولید کننــده امکانات می گذارند اما 
در کشــور ما از تولید کننده ای که ارزش افزوده ایجاد می کند ارزش 

افزوده اخذ می شود. 
مروتیان در پاسخ به این سوال که آیا برای عرضه کنندگان خرد پوشاک 
امکان عقد قرارداد با نمایندگی های واردکننده پوشاک رسمی وجود دارد، 

گفت: بله این امکان فراهم است ولی اصال صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: هر خرده فروشــی که بخواهد پوشاک یک برند وارداتی را 
عرضه کند باید تابلوی آن برند را نصب کند که بابت آن هم باید هزینه  
حدود 150 میلیون تومان و حتی بیشتر بپردازد و از طرفی عرضه پوشاک 

هم باید مطابق با سود تعیین شده نمایندگی باشد.

خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد: براســاس آمارها صادرات انواع 
وسائل نقلیه سبک و متعلقات آن بین 2۰ تا ۷۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، در پنج ماهه اول سال 1396 بالغ بر 3000 تن خودرو به 
کشورهای مختلف صادر شده که ارزش این صادرات به 14 میلیون دالر می رسد 
اما نیاز به این صادرات با مدت مشــابه سال گذشته گویای آن است که نه تنها 
صــادرات انواع خودرو از نظر وزنی 25 درصد کاهــش یافته بلکه از نظر ارزش 

نیز صادرات این بخش 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.
به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات منفصله انواع خودرو 
نیز در پنج ماهه اول ســال جاری 7000 تن کاال به ارزشــی بالغ بر 29 میلیون 
دالر صادر شــده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اگرچه از 
نظر وزنی تغییری نداشته اما از نظر ارزش 19 درصد کاهش یافته است که این 
موضوع بیانگر آن اســت که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی در 

بازارهای جهانی کاهش یافته است.
همچنین در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن در پنج ماه اول سال جاری بالغ 
بر 600 تن کاال به ارزش دو میلیون دالر صادر شده است که این رقم در قیاس 
با سال گذشته از نظر وزنی 25 و از نظر ارزش 33 درصد افت داشته است.عالوه 
بر این در حوزه نیرو محرکه نیز صادرات کشور در پنج ماهه اول سال جاری بالغ 
بر 2000 تن و با ارزشی حدود چهار میلیون دالر بوده است که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 71 درصد و از نظر وزن 50 درصد کاهش 
داشته است.بدین ترتیب در هیچ یک از بخش ها صادرات خودرو، موتورسیکلت 
یا قطعات خودرو رشد نداشته و حتی در هیچ بخشی کاهش ها کمتر از حدود 20 
درصد نبوده است. بدین ترتیب در مجموع در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن 
حدود 12 هزار و 600 تن کاال با ارزشــی حدود 49 میلیون دالر صادر شده که 
این رقم در قیاس با مدت مشابه سال 1395 از نظر وزنی 20 و از نظر ارزش 32 
درصد کاهش داشــته است اما برای این کاهش صادرات، دالیلی از سوی رئیس 
سازمان توسعه تجارت عنوان شده است که اهم این دالیل شامل مواردی چون 
کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در 
برخی بازارها و در نتیجه آن توقف یا کاهش صادرات در کشورهایی مانند سوریه 
و عراق، مشــکل نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک های ایرانی و خارجی، 

هزینه  باالی حمل و نقل به خصوص حمل دریایی اشاره کرد.
از ســوی دیگر عدم ارائه تســهیالت ارزان قیمت و رقابتی صادراتی توسط 
بانک های داخلی و عدم امکان اســتفاده از تســهیالت بانک های خارجی جهت 
تحریک تقاضــا در بازارهای هدف، عدم پرداخت مشــوق های صادراتی، تغییر 
قوانین واردات کشورها به ســمت اعمال استانداردهای سختگیرانه تر نسبت به 
ورود محصوالت ایرانی، مشــکالت ارائه اسناد بازرگانی با مبدأ ایران در بازارهای 
هدف، عدم امکان گشایش ال سی ایرانی کاالها با مبدأ ایران و عدم تخصیص ارز 
دولتی در صورت عدم گشایش ال سی در بازارهای هدف بخشی دیگر از مشکالت 

صادرکنندگان خودروهای ایرانی محسوب می شود.

خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد

کاهش 25 درصدی صادرات خودرو 
در سال جاری


