
اقتصادی

کوتاه اقتصادی

با وجود گذشت 45 روز از زمان تحویل

دولت هنوز قیمت خرید تضمینی 
چغندرقند را اعالم نکرده است

صفحه ۴
 یک شنبه۲۳مهر ۱۳۹۶ 

۲۴ محرم ۱۴۳۹ - شماره۲۱۷۴۶

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

1/315/000سکه تمام طرح جدید
1/270/000سکه تمام طرح قدیم

663/000نیم سکه
383/000ربع سکه

253/000گرمی
124/500هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/008دالر
4/790یورو
5/350پوند

1/130لیر ترکیه
1/115درهم امارات

* پیش بینی می شود هشتادمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه27 مهر 
ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شود. الزم به ذکر است 
کــه مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشــموالن دریافــت یارانه نقدی همانند 
ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است. براساس این گزارش دولت در 7 
ماه سپری شده از سال جاری برنامه ای برای حذف یارانه ثروتمندان نداشته و 
در 5 ماه ابتدایی سال حدود 11 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات 
شهید لطیفی، جماران، الغدیر، پیام نور، شهرستان قدس، شهید زارعی، 
دکتر حسابی ) مارلیک(، شهید کالنتری، گلستان، بهارستان از تاریخ 
23 مهر ماه آغاز می شــود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشــترکین در مرکز 
مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 
2691 در محدوده خیابان های گلــزار، دوازدهم و در مرکز مخابرات 
جماران با پیش شماره های 2228، 2229، 2610 الی 2614، 2280 الی 
2283 در محدوده خیابان های نیاوران، امیر سلیمانی، سوده، هیراد، 
بینام، همای، گل، هومن، کوچه یکم، بن بست راد و در مرکز مخابرات 
الغدیر با پیش شماره های 3300 الی 3304، 3343، 3662، 3368 الی 
3373 در محدوده خاوران، شهید طالب رضا، شهید تفرشی، شهید 
اعظم نظامی، شهید ده حقی، گلستان 6، نبرد جنوبی، شهید آقاجانلو 
حداکثر به مدت 3 روز با اختالل همراه است. براساس همین گزارش با 
اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در محدوده مرکز 
مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 
4427، 4429، 4604، 4489 در اتوبان همت، زمانی، نیک زارع،  اشرفی 
اصفهانی و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 
الی 4689 در محدوده بلوار تولیدگران، شهرک ابریشم، خیابان های 
مهستان، دلگشا و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 
4410 الــی 4414، 4416، 4417 در محدوده اتوبان شــهید حکیم و 
شــهید باکری، بلوار فردوس خیابان بهار شمالی و در مرکز مخابرات 
دکتر حســابی ) مارلیک( با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 
الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت 
دچار اختالل می شود. همچنین با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط 
تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات شهید کالنتری، گلستان و 
بهارستان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختالل همراه است.

* هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی، 24 تا 27 
مهرماه از ساعت 9 تا 17 با حضور بیش از 225 شرکت داخلی و 93 شرکت 
خارجی، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. همراه 
اول با دو ســالن اختصاصی و حضور در فضای باز، در این نمایشــگاه شرکت 
می کند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول 
تلفن همراه کشور با اختصاص فضایی بیش از سه هزار مترمربع به غرفه های 
خود، بزرگترین حضور نمایشگاهی را در »ایران تلکام 2017« خواهد داشت. 
بر اســاس این گزارش، همراه اول در »ایران تلکام2017« با شعار »یه همراه 
هوشــمند، برای فردایی بهتر« در سالن های اختصاصی 25A ،7 و فضای باز، 
با رویکرد ارائه خدمات نسل های 3، 4 و 4/5 تلفن همراه، آخرین دستاوردها، 

محصوالت و خدمات نوین خود را عرضه می کند.
* نسخه جدید همراه بانک ســینا با قابلیت های جدید و جلوه های 
گرافیکی جذاب و با امکانات و امنیت بیشــتر برای دارندگان سپرده 
در بانک ســینا به بهره برداری رسیده است. به گزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، در این نسخه از همراه بانک که برای تمامی گوشی های 
تلفن همراه تهیه شده، کاربری نرم افزار جهت مشتریان بسیار آسانتر 
و دسترسی سریع به قابلیت های نرم افزار برای انجام بهینه خدمات مورد 
نیاز فراهم شده است.در جهت افزایش امنیت، این نرم افزار کاربردی 
پس از نصب از طریق پیامک فعال ســازی می گردد. ورود به نرم افزار 
همراه بانک ســینا عالوه بر ورود از طریق رمز، با ثبت اثر انگشت نیز 

مقدور است که امنیت بیشتری را برای کاربران فراهم خواهدکرد.
بر اساس این گزارش از جمله مزایای دیگر نرم افزار جدید همراه بانک 
سینا، پرداخت آسان قبض از طریق بارکد خوان و بدون نیاز به  شناسه 
قبض و پرداخت اســت. همچنین امکان تعریف و استفاده از کارت 

بانک های مختلف در این نرم افزار فراهم شده است. 

نائب  رئیس انجمن های کارگران ساختمانی گفت:  قدرت 
خرید کارگران ساختمانی درچندسال اخیر حدود 60 درصد 

کاهش یافته است.
هادی ساداتی، در گفت وگو با تسنیم، درباره قدرت خرید کارگران 
ســاختمانی با بیان اینکه کاهش فعالیــت عمرانی و رکود در بخش 
ساخت و ساز باعث کاهش قدرت خرید کارگران این قشر شده است 
گفت:  این موضوع باعث شــده اســت که قدرت خرید کارگران 60 

درصد کاهش یابد.
 وی بیان کرد: هزینه دســتمزد یک روزه کارگران ساختمانی در 
شــرایط فعلی حدود 50 تا 80 هزار تومان اســت. اما در حال حاضر 
تعداد زیادی از کارگران ساختمانی برای فرار از بیکاری با روزانه 25 

هزار تومان می پذیرند تا کاری داشته باشند.
نائب  رئیس کانون انجمن های کارگران ســاختمانی با بیان اینکه 
حدود 60 درصد کارگران ســاختمانی بیکار هستند افزود: متأسفانه 
مشاهده می کنیم که این روزها استادکاران هم در میادین منتظر کار 

هستند یا در کارگاه دوستان خود مشغول کارگری هستند. 
وی با بیان اینکه حق بیمه کارگران ساختمانی ماهیانه حدود 80 
هزار تومان است گفت: در شرایطی که این کارگران بیکار هستند ولی 
حاضرند حتی با فروش اسباب منزل خود حق بیمه را پرداخت کنند 

تا بیمه تأمین اجتماعی آنها قطع نشود.
 ساداتی درباره اشتغال اتباع خارجی گفت: درحال حاضر بسیاری 
از کارفرمایــان ما تمایل دارند با اتباع خارجی همکاری کنند؛ چراکه 
نیروی کار ارزان تر اســت و کارگر تبعه خارجــی بیش از توان خود 
فعالیت می کند. در حوادث ناشی از کار هیچ کس پاسخگوی نیازهای 
کارگران اتباع خارجی نیست. ما نمی گوییم اتباع بیگانه فعالیت نکنند، 
اما معتقد هســتیم تمام قوانینی که برای کارگران ایرانی است، باید 
برای کارگران اتباع خارجی هم وجود داشــته باشد و درشرایطی که 
نیازمند کارگر متخصص هستیم نباید از نیروی کار خارجی استفاده 
کنیم و درشرایطی که حدود 1میلیون کارگر ایرانی بیکار داریم نباید 

از کارگر خارجی استفاده کنیم.
نائب  رئیس کانون انجمن های کارگران ساختمانی با اعالم اینکه 
نزدیک به 3 میلیون کارگراتباع بیگانه در کشــور فعالیت دارند افزود:  
بسیاری از کارگران اتباع خارجی آزادانه فعالیت می کنند و هیچ کس 

هم نظارتی بر آنها ندارد.

یک مسئول:

قدرت خرید کارگران ساختمانی 
۶۰ درصد کاهش یافته است

پاالیشــگاه ســتاره  از  بهره برداری  در  تأخیر 
خلیج فارس که قــرار بود ترمز واردات گســترده 
بنزین به کشور را بکشد، همچنین بالتکلیفی سایر 
طرح های پاالیشگاهی کشــور موجب هزینه کردن 
روزانه 20 میلیارد تومان از جیب مردم برای واردات 

بنزین شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته »شاهرخ خسروانی« 
معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 1700 

تومان است.
با توجه بــه اینکه روزانه حدود 12 میلیون لیتر بنزین 
وارد کشــور می شود، 20 میلیارد و 400 میلیون تومان در 
روز هزینه واردات بنزین می شود. این هزینه که مستقیم از 
بیت المال به جیب شــرکت های پاالیشی خارجی و تاجران 
بنزین پرداخت می شود در حالی است که قرار بود با وارد مدار 

شدن فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در کنار به مدار 
بهره برداری آمدن طرح های پاالیشی دیگر چون پروژه بنزین 
سازی پاالیشگاه بندرعباس، شاهد توقف واردات بنزین باشیم.

اگرچه این روزها از سوی مسئوالن مجموعه وزارت نفت 
عنوان شــده پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یک پروژه بخش 
خصوصی است و با واگذاری سهام آن، دیگر دولتی نیست؛ 
اما تأخیر در بهره برداری از این پروژه ملی که قرار بود ترمز 
واردات گســترده بنزین به کشــور را بکشد، موجب هزینه 
کردن دولت از جیب مردم برای واردات بنزین شــده است.

افزایش چشمگیر واردات بنزین همواره با دوره های صدارت 
زنگنه بر مسند وزارت نفت متناظر بوده است. واردات بنزین 
از میزان 6 میلیون لیتر در روز در ســال 76 به 25 میلیون 
لیتر در سال 84 رسید. این حجم از واردات در 8 سال دولت 
احمدی نژاد مجددا به 1/8 میلیون لیتر در روز کاهش یافت 
اما بار دیگر از طریق حذف تدریجی کارت سوخت، کاهش 

سرعت ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و... واردات بنزین 
به حدود 14 میلیون لیتر در روز در سال 95 افزایش یافت.
در مورد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که بنزین فاز اول 
آن می تواند ایران را به خودکفایی برساند و بنزین فاز 2 و3 
آن صادر شود، بیژن زنگنه مدیریت آن را در دولت گذشته 
مایه شرمساری خواند و از آن به عنوان یک اغتشاش مدیریتی 
نام برد، مدیریت ناکارآمد در آن را برای تدریس و عبرت در 
دانشگاه ها، مناسب دانست. وی همچنین وعده قطعی افتتاح 
فاز اول آن در نیمه نخست سال 94 را داد و این طرح را از 
نان شب واجب تر دانست و آن را اولویت اول وزارت نفت بعد 
از پارس جنوبی خواند. اما در اقدام عملی و فارغ از شعارها 
و مصاحبه ها، سرعت پیشرفت فیزیکی این پروژه در دولت 
یازدهم نســبت به دولت قبل کاهش یافت و افتتاح فاز اول 
آن مرتب به تأخیر می افتد تا دســت دالالن بنزین از سفره 

واردات محروم نشود.

فارس هم درباره وضعیت نابسامان پیشرفت طرح های 
پاالیشگاهی در سال های اخیر که می تواند نیاز ما را به واردات 
بنزین مرتفع کند، گزارش داد که در طول 4 ســال گذشته 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هنوز نتوانسته به میزان گفته 
شــده در فاز نخست بنزین تولید کند و به گفته وزیر نفت 
تکمیل این پاالیشگاه هنوز گرفتار در پیچ و خم تامین مالی 
است.پاالیشگاه آناهیتا که از مصوبات سفر رهبری به استان 
کرمانشاه است هنوز بالتکلیف و بدون هیچ گونه پیشرفتی 
رها شده و مشخص نیست آینده این پاالیشگاه چه خواهد 
شد.از ســوی دیگر پاالیشگاه خوزستان لغو مجوز شد و به 
منطقه جاســک با نام پاالیشگاه بهمن گنو تغییر مکان داد 
و امروز نیز بدون هیچ پیشــرفت فیزیکی رها شــده است.

پاالیشــگاه هرمز طرح فراگیر پاالیشی ســیراف نیز از این 
قاعده مســتثنی نیستند و همچنان این طرح های پاالیشی 

نیز بالتکلیف هستند.

به علت تاخیر در بهره برداری از پروژه های پاالیشگاهی

روزانه 2۰ میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه می شود

در حالی برخی از مســئوالن دولتی بدون ارائه 
آماری رسمی، بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در 
این دولت خبر می دهند که در آمارهایشان تناقض 
وجود داشته و طبق آمارهای رسمی سرمایه گذاری 
خارجی در این دولت 47 درصد کاهش یافته است! 
سردرگمی مسئوالن دولت روحانی در زمینه ارائه آمار 
سرمایه گذاری خارجی همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه 
آمارهای ســازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد( نشــان می دهد، سرمایه گذاری خارجی در دولت 
یازدهم نسبت به دولت قبل آن با کاهش مواجه شده بود، 
)موضوعی که چندی پیش نیز توسط گروه اقتصادی کیهان 
مورد بررســی قرار گرفت( مسئولین دولتی بر افزایش این 

رقم تاکید دارند! 
به عنــوان نمونه چندی پیش،  اســحاق جهانگیری، 
معان اول رئیس جمهور در نمایشــگاه ایران پالست گفت: 
»از اول دولت یازدهم تا شــهریور سال 96، 19 میلیارد و 

377 میلیون دالر طرح سرمایه گذاری مستقیم در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه گذاری 
خارجی کشور به تصویب رسید.  بیش از 11میلیارد و 660 
میلیون دالر آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و 
صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود 
14 میلیارد دالر ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
شده است.« هرچند این سخنان )و سخنانی از این دست 
که پیش تر از آن هم ظریف در جلسه رای اعتماد مجلس 
شورای اســالمی درباره سرمایه گذاری خارجی گفته بود( 
صرفا به صورت یک طرفه و بدون اتکا به آمارهای رسمی 
و نکات آن گفته می شود، اما جالب اینجاست که در خود 

سخنان جهانگیری تعارض وجود دارد!
به گــزارش مشــرق، جهانگیری ابتدا گفتــه از اول 
دولت یازدهم تا شــهریور ســال 96 ، 11/6 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده اما یک جمله پایین تر 
می گوید: در دوران بعــد از برجام حدود 14 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است!
حال مخاطب می ماند که کدام جمله او درست است؟ 
چون دوره زمانی اول دولت یازدهم تا شهریور سال 96 که 
جهانگیری ابتدا از آن سخن گفته، شامل دوره پسابرجام هم 
می شود زیرا برجام از دی 1394 اجرا شد. پس چطور ممکن 
اســت از دی 1394 تا شهریور 1396 حدود 14 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد، اما 
از 1392 تا شهریور سال 1396  فقط 11/6 میلیارد دالر؟ 

مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه 
خارجــی در مقایســه با دولت گذشــته نشــان می دهد 
سرمایه گذاری خارجی در زمان حسن روحانی حدود 47 

درصد نسبت به دولت احمدی نژاد کاهش یافته است.
دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود )92، 93، 94 
و 95( مجموعا 10 میلیارد و 577 میلیون دالر ســرمایه 
خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال 
فعالیت خود )88، 89، 90 و 91( موفق به جذب 15 میلیارد 

و 571 میلیون دالر سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید 
گفت در دولت حسن روحانی روند سرمایه گذاری خارجی 
در کشــور با افت فاحش پنج میلیارد دالری و حدودا 47 

درصدی رو به رو شده است.
در یک ســال اخیر برخی از رســانه های دولتی، آمار 
ســرمایه گذاری مصوب را به جای جذب ســرمایه گذاری 
قطعی اعالم می کنند. اما پس از اعتراض رســانه ها به این 
اقــدام، دولتی ها برای اولین بــار در طول تاریخ، اصطالح 
»جلب ســرمایه گذاری خارجی« را بــرای بیان آمار این 

حوزه به کار بردند. 
این در حالی است که آمار دقیق، »جذب« سرمایه گذاری 
خارجی، یعنی طرح هایی که پس از تصویب، به اجرا رسیده 
و قطعیــت یافته اســت. اما اخیرا عده ای بــا به کار بردن 
واژه »جلب« ســرمایه گذاری خارجی، تالش می کنند این 
واژه را کــه همان آمار مصوب اســت، به جای آمار جذب 

سرمایه گذاری خارجی به افکار عمومی تلقین کنند. 

مسئوالندولتیازارائهآمارصحیحسرمایهگذاریخارجیطفرهمیروند

تسلیت

سخنرانی
ماه محرم ماه عزاداری حضرت سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین)ع( 

و بهترین زمان برای تبلیغ پیام های ارزنده عاشوراست.
بــه همیــن منظــور از دانشــمند محترم حجت االســام 
والمســلمین فرقانی خراسانی دعوت بعمل آمده از 
شــب بیســت و یکم تا پایان محرم بعد از اقامه نماز در مسجد 
امام حسن عسکری)ع( واقع در نارمک خ مهر شمالی عزاداران 

آن حضرت را به فیض برسانند.
االحقر محمد مهدی خوانساری
 امام جماعت مسجد امام حسن عسکری)ع(

همکار محترم جناب آقای عزت اهلل اللهیاری
مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و دیگر بازماندگان 

محترم صبر و اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

همکار گرامی جناب آقای عزت اهلل اللهیاری
درگذشــت پدر عزیزتان را به شــما و خانواده معزی تسلیت عرض 

نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.
 بهره ور- پایامهر- تهرانی- جعفری- جایی- حســام- زارع زاده- 
 شــریف نژاد- شــیبانی- فضلعلی- مهدوی- محمدیــان- وکیلی- 
 سلطان محمدی- سلطانی- حیدری- اقتداری- حمیده السادات امیری-

موســوی - جابانی- بحرینی- محقق- مشــفقی- فهیم- عبادی- 
سامانی- سرمیلی- گروئی- آذری- قدرتی 

مناطق  به  ایراد جدی  اقتصادی  کارشناس 
آزاد را عــدم مدیریت صحیح واردات و گاهی 
بی کیفیت خارجی  و عرضه محصوالت  توزیع 

دانست.
محمدعلــی اســالمی، در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران با اشــاره به برخی از امتیازات ویژه در این 
مناطق و نقش چنین امتیازهای مثبتی برای حضور 
هر چه بیشتر فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد اظهار 
کرد: متاسفانه از این فرصت های ویژه، به نحو شایسته 
و مطلوبی برای حصول اهداف کالن اقتصادی کشور 
استفاده نشــد و به تعبیر صحیح تر، بهره وری مورد 

انتظار از مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام شده در 
سال های گذشته، آن چنانکه باید شایسته نبوده است.
وی افزود: اگرچه بــا اتخاذ تدابیر ویژه و موثر از 
سوی دولت، ضریب حصول موفقیت های فزاینده تر 
تقویت می شد، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت 
که متاسفانه برخی از فعاالن اقتصادی نیز نگاه ملی به 
این مناطق نداشته و اولویت اصلی آنها به کسب منافع 
شخصی و گاهی سودجویی از امتیازات این عرصه برای 

تأمین منافع شخصی یا گروهی استوار شده است.
اســالمی بیان کرد: یکی از جلوه های منفی این 
سوءاســتفاده ها به تکثر و حجــم انبوهی از کاالها و 

محصوالت خارجی باز می گردد که در نمایشگاه هاِی 
دایر شده در این حوزه، عرضه می شوند.

این کارشــناس بازار گفت: طرح این موضوع به 
معنای بســتن مسیرهای ورود کاال از مناطق آزاد به 
کشور نیســت، زیرا درصورت وقوع چنین انسدادی، 
انگیزه برای ســرمایه گذاری در این محدوده، سلب 
می شــود، بنابراین ایراد و نقد وارده به عدم مدیریت 
صحیح واردات و گاهــی توزیع و عرضه محصوالت 
بی کیفیت خارجی معطوف می شود، که عرضه آن فاقد 
توجیه منطقی است و تناسب چندانی میان برخی از 
اقالم وارداتی با منافع ملی و عمومِی اقتصادِی کشور 

احساس نمی شود.
وی در خاتمــه یادآور شــد: در صورت مدیریت 
واردات، ضریــب حصول توفیقــات در این حوزه ها 
به میزان قابل توجهــی، ارتقاء می یافت و راه اندازی 
مناطق مذکور به عامل و کانونی برای پمپاژ خون هر 
چه بیشتر در شریان ها و شاهرگ های اقتصادی کشور 
مبدل می شد، اما برخی نارسایی ها و رانت ها، نه تنها 
ضریب موفقیت ها را به نحو شایسته و تعیین کننده ای 
تقویت نکرده، بلکه در برخی موارد، واردات بی رویه، 
به تحمیل خساراتی عمیق به اقتصاد و تولید داخلی 

کشور منتهی می شود.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

وارداتبیرویهوعرضهکاالهایبیکیفیتخارجیمشکلاصلیمناطقآزاد

علی رغم وعده های نافرجام بانک مرکزی و ریاست کل آن مبنی 
بر تک نرخی شدن ارز، هنوز تکلیف بانک مرکزی در این رابطه معلوم 
نیست و در آخرین موضع گیری، قائم مقام این بانک، حساسیت های 

بین المللی را مانع عمل به این وعده عنوان کرد.
اکبر کمیجانی در گفتگو با مهر در پاســخ به این سؤال که قیمت نفت و 
ســهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 97 کل کشور کاهش یافته و بسیاری 
نگران کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسان سازی نرخ ارز 
هستند، گفت: این موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصالح قیمت ها و 
احیانا جلوگیری از برخی اختالل قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد 

می کند، از موضوعات اولویت دار بانک مرکزی است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: البته باید این مالحظه را هم در نظر داشت 
که مجموعه شرایط اقتصاد کالن و اوضاع بین المللی ایران، باید در یک وضعیت 
اطمینان بخشــی قرار داشته باشد تا وقتی که به سمت نرخ ارز واحد حرکت 

می کنیم، اطمینان از ماندگاری و پایداری آن وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت اگر این حساسیت های مورد نظر، به 
طور جدی لحاظ نشده و یکسان سازی نرخ ارز صورت گیرد؛ این تعادل به هم 

می خورد و مشکل ساز می شود.
کمیجانی ادامه داد: باالخره مالحظاتی هست که ناگزیر هستیم در فرآیند 

یکسان سازی نرخ ارز به آن توجه کنیم.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در چهار سال اخیر چندین بار وعده 
تک نرخی شــدن ارز را داده که هیچ کدام نیز محقق نشــده است. وعده ارز 
تک نرخی از سال 93 توسط سیف داده شد و در سال های بعد هم تکرارشد.
بعد از برجام نیز بانک مرکزی اعالم کرد شــش ماه پس از اجرای برجام، 
ارز تک نرخی خواهد شــد، اما این وعده هم همانند سایر وعده های پیشین 
وی نه تنها پس از شش ماه، بلکه بعد از گذشت قریب به 20 ماه نه تنها هنوز 
محقق نشده که با وضعیت اخیر درباره برجام، عمال این وعده به زمان نامعلومی 
حواله شــده است. با توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا – که کامال 
هم قابل پیش بینی بود - بعید اســت به این زودی ها شرایط بین المللی مورد 
نظر مســئوالن بانک مرکزی برای عمل به وعده هایشان مهیا گردد.بنابراین 
اظهارات جدید معاون ســیف نشان می دهد که ظاهرا برجام همان دستاورد 
»تقریبا هیچ« را هم نداشته است و از سوی دیگر یک سردرگمی در مجموعه 
بانک مرکزی به چشم می خورد که نشان دهنده بی تدبیری مدیران این بانک 

در پیش بینی و تدارک برای وضعیت امروزی ارزی است.

دبیر انجمن صنایع قند وشکر ایران گفت: با وجود گذشت 45 روز 
از آغاز تحویل چغندرقند، دولت هنوز قیمت خرید تضمینی چغندرقند 
را اعالم نکرده و این امر سبب شده که انبارها پر از شکر بی قیمت باشد.
بهمن دانایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کارخانه های 
فرآوری چغندرقند از پنجم شهریور کار خود را آغاز کرده اند، خاطرنشان کرد: 
از فصل برداشت تاکنون دو میلیون و 400 هزار تن چغندرقند تحویل گرفته ایم 
که 350 هزار تن شــکر از آن تولید شــده و در انبارها روی هم انباشت شده 
است؛ چراکه دولت تا این لحظه متاسفانه نرخ خرید تضمینی چغندر را اعالم 

نکرده است که براساس آن شکر قیمت گذاری شود.
وی اضافه کرد: این کار اصوال باید قبل از آغاز کار کارخانه های قند اتفاق 
بیفتد و اهمال دستگاه های ذیربط سبب شده تا تداوم تولید با مشکل مواجه 
شود. این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها گفته اند تولید داخل را در 
راس کارها قرار دهید.دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران همچنین به افزایش 
60 درصد تولیدی شکر طی چهار سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: سال 
92 یک میلیون و 100 هزار تن شکر تولید کرده بودیم که این رقم در سال 
95 به یک میلیون و 650 هزار تن رسید و امیدواریم امسال رقمی بین یک 

میلیون و 700 هزار تن تا یک میلیون و 800 هزار تن برسیم.
دانایی به آمار مصرف شــکر در کشور هم اشاره کرد و گفت: با احتساب 
مصرف شکر صنایع شیرینی و شکالت رقمی بین دو میلیون و 100 هزار تا 
دو میلیون و 200 هزار تن شکر نیاز داریم که امسال فقط باید بین 300 تا 

350 هزار تن شکر وارد شود.
وی اظهــار امیدواری کرد که دولت هرچه زودتر فکری به حال اعالم به 

موقع قیمت شکر بکند چراکه این مسئله کار را مختل کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد

شرایط هنوز برای تک نرخی شدن ارز 
مهیا نیست

رئیس  اتحادیه لوازم خانگی تهران با  اشاره 
به ارائه کارت گارانتی تقلبی قاچاق به خریداران 
لوازم خانگی گفت: واردکنندگان لوازم خانگی 
برای صدور کارت گارانتی تقلبی حدود ســه تا 

پنج هزار تومان هزینه می کنند. 
به گزارش فارس، محمد طحان پور طی نشســتی 
خبری در ششمین نمایشگاه عرضه محصوالت لوازم 
خانگی امسال اظهار داشت: اگرچه گفته می شود در 
بازار لوازم خانگی رکود وجود دارد، اما این رکود مربوط 
به تولیدات خوب و با کیفیت ایرانی نیست و تولیدات 
بی کیفیت بی دلیل عدم اســتقبال مردم از خرید این 

کاالهای این نشان های تجاری، دچار رکود هستند. 

وی افــزود: تولیدات با کیفیت لــوازم خانگی در 
ســال 95 بیش از 25 درصد رشد داشته است و این 
در حالی است که بخشی از سهم بازار توسط تولیدات 

بی کیفیت اشغال می شود. 
رئیــس  اتحادیه لوازم خانگی تهران در پاســخ به 
سؤالی درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق لوازم خانگی 
گفت: در این مورد آمار دقیقی در دســت نیست، اما 
مناطق آزاد تجاری مثل بندرانزلی و ارس بیشــترین 
ســهم در ورود لوازم خانگی قاچــاق را دارند و یکی 
دیگــر از راه های ورود لوازم خانگــی قاچاق بازارچه 

مرزی بانه است. 
طحان پــور در ادامه بــا بیان اینکــه در منطقه 

امین حضور تهران، ساعت پنج صبح کامیون ها حمل 
لوازم خانگی بار خود را در ساعتی که تعزیرات حضور 
ندارد تخلیه می کنند، ادامه داد: این کاالها بیشتر توسط 
فروشگاه  هایی که پروانه کسب ندارند، عرضه می شود و 

اکثر آنها هم دارای گارانتی تقلبی هستند. 
وی با  اشاره به اینکه برای بخشی از لوازم خانگی 
قاچاق که در تهران و در مناطق آزاد عرضه می شود، 
معموال کارت گارانتی تقلبی صادر می شود، بیان کرد: 
واردکننده هــای کاالهای قاچاق برای صدور هر برگ 
گارانتی تقلبی سه تا پنج هزار تومان پرداخت می کنند. 
به گفته رئیس  اتحادیه لوازم خانگی تهران، اتحادیه 
لوازم خانگی، در صورت شناســایی این متقلبان را به 

وزارت صنعت و سازمان تعزیرات معرفی می کند و با 
آنها برخورد می شود، اما پس از چندی دوباره با اسامی 

دیگر اقدام به عرضه در بازار می کنند. 
طحان پور گفت: برای خریدار، امکان شناســایی 
کارت های گارانتی تقلبی لوازم خانگی از اصلی  وجود 
نــدارد، اما خریدار در هنگام خرید باید فروشــنده را 
ملزم کنــد به او بگوید کارت گارانتی مربوط به کدام 
شرکت اســت که معموال متقلبان از بیان نام شرکت 

امتناع می کنند. 
وی همچنین در مورد کد شناسه لوازم خانگی بیان 
کرد: تا امروز نصب کد شناســه کاال های لوازم خانگی 

عملیاتی نشده است.

رئیس  اتحادیه لوازم خانگی تهران خبر داد

صدورکارتگارانتیتقلبیلوازمخانگیبا۳هزارتومان!

یــک اقتصاددان گفت: صــادرات مواد خام، 
واردات بی رویه، غفلت از پتانســیل اشتغالزایی 
صنعت توریســم، عدم توجه به شــرکت های 
دانش بنیان، و عدم توجه به مشــکالت مالیاتی و 
بیمه ای بنگاه های فعال به افزایش بیکاری در کشور 

دامن زده است.
آرمان حاجیان فرد، در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
درباره وضعیت اشــتغالزایی در کشور گفت: با توجه به 
سیاســت های انقباضی دولت در حوزه های اقتصادی و 
همچنین واگرایی و هم سو نبودن سیاست های کارآفرینی 
و اشــتغالزایی دولت، عالوه براینکه نرخ بیکاری کاسته 
نمی شود بلکه بنگاه های فعال هم رو به خاموشی می روند 

و این روند خود موجب افزایش بیکاری خواهد شد.

وی بــا بیان اینکه در کشــور بیکاری به مرز بحران 
رسیده است گفت: صادارات مواد خام، واردات بی رویه 
وغیر منطقی، غفلت از پتانســیل اشــتغالزایی صنعت 
توریسم عدم توجه به شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها، عدم توجه به مشکالت مالیاتی و بیمه ای بنگاه های 
فعال، نیز از جمله مسائلی است که در کشور به افزایش 
بیکاری کمک می کند. تا این موانع باشند بعید است که 
دولت موفق به ایجاد 900 هزار شــغل در یک ســال و 

کاهش نرخ بیکاری به 11/7 درصد شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مجموعه مرکز آمار زیر 
نظر دولت است گفت: با توجه به اینکه این مجموعه زیر 
نظر دولت اداره می شود باید مطلوب دولت را تأمین کند 
و می بایست به تعاریف اصطالحات و اطالعات منتشر شده 

آن مرکز با دقت نگریست تا آمار منتشره موجب گمراهی 
نشود .حاجیان فرد افزود: میزان فعالیت افراد برای شاغل 
بودن مهم نیست بلکه تناسب حقوق دریافتی با هزینه 
معیشت می بایست مالک تعریف شاغل به حساب آید. 
اگر در تعاریف بیان شــده برای شاغل ، یک ساعت کار 
در هفته کفایت می کند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ 
درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟
وی اظهار داشــت: در آماری که از شــاغالن مرکز 
آمار ارائه می کند، سرباز ها، دانشجویان و خانه دارها هم 
شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه 

یکسان نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اصول اقتصادی 
بایــد در زمان رکود نرخ رشــد مالیاتی برای کمک به 

بنگاه ها کاهش یابد افزود: در کشورهای دیگر زمانی که 
نرخ رشــد اقتصادی پایین است دریافت مالیات از افراد 
حقوقی را کاهش می دهند، اما در ایران چنین نیســت. 
آمارها از این حکایت دارد، در شــرایطی که در سال 95 
نرخ رشــد اقتصادی منفی 1 و 3 دهم درصد بوده است 
نرخ رشــد مالیاتی روند صعودی داشته و به عدد 10/4 
رسیده است و این موضوع با سیاست های ایجاد اشتغال از 
سوی دولت همخوانی ندارد.حاجیان فرد با تأکید بر اینکه 
اشتغال متاثر از رشد اقتصادی کشور است گفت: اشتغال 
تابع رشد اقتصادی است، تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی 
یک روند مثبت و صعودی را به خود نگیرد نباید انتظار 
اشتغالزایی داشت، هر چند سیاست های افزایش اشتغال 

در دستور دولت ها باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه:

وارداتبیرویهبهافزایشبیکاریدرکشوردامنزدهاست

تبریز- خبرنگار کیهان:
کارخانه تولید آهن اسفنجی فوالد میانه با ظرفیت 
تولیدی 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( افتتاح  شد.
کارخانه تولید آهن اســفنجی فوالد میانه با هدف تولید 
خوراک کارخانجات فوالد، گندله حاصل از ســنگ آهن را از 
طریق عملیات احیا و با روش تکنولوژی پِِرد)PERED( که یک 

روش ایرانی است، به آهن اسفنجی تبدیل می  کند.
این پروژه که توســط مؤسسه عاشورای گروه تخصصی 
 )EPC( »کربال به صورت »مهندســی، تأمین کاال و ســاخت
در شهرســتان میانه آذربایجان شرقی اجرا شده است کمک 
می کند تا زنجیره تولید فوالد کشور که در سال های گذشته 
با مشــکل مواجه بود به ســمت توازن پیش برود.کارفرمای 
این پروژه ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( اســت که با هماهنگی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( و تأیید مشــاور زمینه تأمین کاالی مورد 
نیاز این کارخانه را از طریق شرکت های داخلی فراهم کرده و 
این امر باعث جلوگیری از خروج ارز و اشتغال زایی در راستای 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
در طــول اجرای این طرح، برای حدود 300 نفر به طور 
مســتقیم و حدود 800 نفر به طور غیرمستقیم  اشتغال زایی 
ایجاد شده است که بعد از افتتاح آن، برای 500 نفر به طور 

با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

افتتاحکارخانهتولیدآهناسفنجیفوالدمیانه

مســتقیم و یک هزار و 500 نفر به طور غیرمستقیم  اشتغال  
پایدار ایجاد خواهد شد.

تولید فوالد کشور باید به 55 میلیون تن برسد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح این کارخانه 
گفت: تالش می شود تولید فوالد کشور در 20 سال آینده به 
55 میلیون تن برسد. محمد شریعتمداری افزود: تولید فوالد 
از 23 میلیون تن سال 92 به 31 میلیون تن در سال جاری 

رســیده است و رشد تولید فوالد کشــور امسال 10 درصد 
می باشد درحالی که در دیگر کشورها حتی 1 درصد نیز نبود.
به گفته وی مصرف سرانه فوالد در ایران 200 کیلوگرم 
می باشــد که می بایســت به 500 کیلوگرم برسد و در این 
زمینه در گام اول به دنبال افزایش 120 کیلوگرمی هستیم. 
وی تصریح ساخت: دولت به دنبال صادرات فوالد و نیز ایجاد 
توازن در عرصه فوالد است و از همه ظرفیت های موجود در 

این زمینه بویژه کیفی کردن رقابت پذیری استفاده می کنیم.
همزمــان با حضــور جهانگیری در آذربایجان شــرقی 
بیمارستان امام خمینی)ره( سراب و امام حسین)ع( هریس 
نیز افتتاح شــدند. ســاختمان جدید دانشکده داروسازی و 
مرکز پیوند اعضای بیمارستان امام رضا)ع( و نیز راه دسترسی 
جنوبی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز از جمله افتتاح های 
این سفر بودند. بیمارستان 70 تختخوابی هریس از مصوبات 
سفر رئیس جمهور است که در محوطه قبلی بیمارستان که 
در زلزله  ســال 91 ویران شد با صرف 170 میلیارد ریال در 
بیش از 7000 مترمربع احداث شده است.بیمارستان 160 
تختخوابی سراب نیز از مصوبات هیئت دولت می باشد که در 
16 هــزار مترمربع زیربنا در 14 بخش درمانی و در 4 طبقه 
و با 430 میلیارد ریال ساخته شده است. همچنین با حضور 
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، کلنگ احداث مرکز 
جامع سرطان در »خاوران« تبریز به زمین زده شد.به گزارش 
خبرنگار ما کار ساخت مرکز جامع سرطان تبریز نیز با حضور 
وزیر بهداشت و درمان در شهرک خاوران این شهر آغاز شد. 
این مرکز توسط مردانی آذر و نوبری از خیرین معروف احداث 
می شود و 21 هزار مترمربع وسعت دارد و برای ایجاد آن 600 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. زمین این مرکز توسط 
شــورای شهر تبریز تأمین گردیده و دارای 200 تخت در 4 
طبقه خواهد بود و به منظور تشــخیص، درمان و پیشگیری 

از سرطان احداث می گردد.


