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یککارشناسبخشمسکنگفت:دولتدرارائهوامهایمسکن
بهمتقاضیانباهدفخروجآنازرکودموفقنبودهاست.

احمدرضا سرحدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن اکنون سودآور نیست، از این رو با کاهش 
نرخ بهره و خارج شدن سپرده ها از بانک هم، پول سپرده ها به بازار ارز رفته 

و رونق به بخش مسکن برنمی گردد. 
وی با بیان اینکه  بازار مســکن از دوبخش تشــکیل شده افزود:کاالی 
سرمایه ای و کاالی مصرفی دو بخش بازار فوق هستند. بخش اول به دلیل 
نبود سود برای سرمایه گذار ، کنار گذاشته شده و راهی بانک ها  شد. بخش 
دوم هم که متقاضیان واقعی هستند، اگرچه فعالند ولی به دلیل نبود رونق 
اقتصادی، پول الزم برای خرید خانه و ملک ندارند. بنابراین در شرایط کنونی 

تنها راهکار فعال کردن بخش مسکن  ایجاد رونق اقتصادی است.
این کارشناس بخش مسکن با اشاره به موفق نبودن وام های مسکن گفت: 
دولت  در ارائه وام های مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق 
نبوده است. این وام ها دو مشکل دارند، اول اینکه، تنها 30 درصد از هزینه 
تامین مسکن وام گیرندگان را تامین می کند و دوم اینکه اگر  مبلغ این وام ها 

هم افزایش یابد، وام گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.
سرحدی ضمن انتقاد از راه اندازی نشدن سامانه امالک و مستغالت در 
کشور، نبود شفافیت را عامل ایجاد ابهام در بازار دانسته و بیان کرد: درشرایطی 
که سرمایه گذاران از نیاز بخش مسکن بی خبرند، بانک ها سپرده های مردم را 

در ساخت و ساز هزینه کرده و به حباب سازی منجر شدند. 
وی ادامــه داد: با ترکیدن حباب، رکود بازار را فرا خواهد گرفت. عالوه 
براین، وجود سه میلیون خانه خالی در کشور، منجر به بی تعادلی در بخش 
عرضه و تقاضای بازار مســکن شده، بنابراین باید اذعان کرد که رکود بازار 

مسکن بسیار عمیق است.
این کارشناس مســکن در پایان با تاکید بر ضرورت تالش دولت برای 
خروج از رکود در بخش مســکن، گفت: وضعیت رکود در بخش مســکن تا 
یکسال آینده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در کشور رونق اقتصادی ایجاد 
شــود، چراکه سرمایه گذاران پولشان را در بازاری راکد و بدون بازده هزینه 
نمی کنند. همچنین به تعادل رسیدن جمعیت شهرها تقاضا را برای مسکن 

کاهش داده و این هم از مشکالت آینده بخش اقتصاد محسوب می شود.

یککارشناس:

وام مسکن با هدف خروج از رکود 
موفق نبوده است

قیمت)بهتومان(نوعسکه
1/311/000سکه تمام طرح جدید
1/270/000سکه تمام طرح قدیم

657/000نیم سکه
376/000ربع سکه

255/000گرمی
122/900هر گرم طالی 18 عیار

نوعارز
4/012دالر
4/758یورو
5/350پوند

1/128لیر ترکیه
1/120درهم امارات

رئیسســازمانملیبهــرهوریگفت:یکیاز
معضالترایجدردســتگاههاواداراتاستفادهاز
موبایلوشبکههایاجتماعیاستوحتیمدیران

بهطوردائمدرجلساتسرشاندرگوشیاست.
به گزارش خبرگزاری فــارس، رویا طباطبایی یزدی 
رئیس  ســازمان ملی بهره وری دیروز در دومین کنفرانس 
مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
با بیان اینکه نیروی کار برای خالق بودن تربیت نمی شود 
و این موضوع از دبستان تا دانشگاه جایی ندارد یادآور شد: 
مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن مدیر و کارمند ضروری 
است و همچنین باید برای انجام کارها زمان بندی لحاظ کرد.

به گفته رئیس سازمان ملی بهره وری، مشکالت روحی 
و روانی نیروی کار در محیط مؤثر اســت و اگر 20 درصد 
نیروی کار در یک دستگاه ســالمت نداشته باشند، روی 

عملکرد کل سازمان تأثیر می گذارد.
طباطبایی یکی از مشکالت موجود را استفاده کارمندان 
و مدیران از موبایل و شبکه های اجتماعی حتی در جلسات 
دانســت و یادآور شد: مدیران در جلسات دائم سرشان در 

رئیسسازمانملیبهرهوری:

یکی از معضالت رایج در دستگاه ها و ادارات استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی است

گوشــی اســت و این موضوع انرژی زیادی از آنها می برد 
که در نهایت منجر به کاهش بهره وری و تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری مناسب و درست خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: مسائل فرهنگی آنقدر در ایران مهم است که با اصول و 
مبانی تئوری های کشورهای خارجی متفاوت است قطعاً در 
ایران سهم حقوق اهمیت بسیار باالیی دارد، در حالی که در 

مدل گفته شده تنها 6 درصد سهم داشت. بنابراین وضعیت 
اقتصادی کشور مهم اســت.این مقام مسئول خاطرنشان 
کــرد: بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد در دوران تحریم 
از 100 به 92 کاهــش یافت. همچنین بهره وری در یک 
دوره بلندمدت 10 تا 15 ســال باید بررســی شود و پس 
از رفع تحریم ها بخش نفت و گاز بیشــترین روند افزایشی 

بهره وری نیروی کار را داشته و پس از آن با شیب مالیمی 
بخش کشاورزی است.

در ادامه این همایش، آرین قلی پور دبیر علمی کنفرانس 
مدیریت منابع انسانی با  اشاره به پارامترها و سرفصل های 
منابع انســانی به موضوع تیم سازی و توانمندسازی  اشاره 
کرد و گفت: از دیگر مباحث با اهمیت مدیریت استعدادها 
و جانشــین پروری است که زمان استخدام آنها مهم است. 
چابکی در جذب نیرو اهمیت باالیی دارد و کیفیت استخدام 

مهمتر از کمیت است.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: پیشنهادات و نوآوری 
مســتمر از دیگر مواردی است که باید در جلسات به چه 
نکاتی توجه شود که تیم ها خالق باشند که این موارد نیاز 
است در فرهنگ اداری کشور به کار گرفته شود. همچنین 
حسابرسی و ریســک منابع انسانی بسیار با اهمیت تلقی 
می شود. قلی پور تأکید کرد: در بین مدیرانی که اعتماد ایجاد 
می کنند استرس کمتری میان کارمندان مشاهده می شود 
و بهره وری 50 درصد افزایش می یابد از این جهت نیازمند 
تغییر مدیریت و اعتمادسازی برای افزایش بهره وری است.

گروه اقتصادی- 
باگذشــتحدوددوســالازماجرایمدیران
نجومیبگیر،دستگاههایمربوطههیچاقدامکارگشایی

برایمقابلهباآنانجامندادند.
حدود دو ســال پیش بود که رسانه ای شدن فیش های 
نجومی، موجی از اعتراضات دربــاره نامتعادل بود دریافتی 
برخی از مدیران را ایجــاد کرد. در همان زمان انتظار افکار 
عمومی این بود که با برخورد صریح و قاطع با کسانی که به 
شکل غیرقانونی و غیر شرعی این حقوق ها را دریافت کرده 
اند، جلوی این بی عدالتی گرفته شــود اما رفتار دولتمردان، 

حاکی از چنین برخوردی نبود. 
نمونه بارز رفتار غلط دولتمردان درخصوص حقوق های 
نجومی، موضع محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت 
بود که یکی از نجومی بگیران را )با حقوق ماهیانه 57 میلیون 

تومان( ذخیره انقالب معرفی کرد! 
یا در نمونه ای دیگر، یک مدیر نجومی بگیر که حاضر نشده 
بود بیت المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر 
نفت، با اذعان به اینکه طی سال های 92 تا 95 حقوق ثابت 
28 میلیون تومانی دریافت کرده است، گالیه کرد که نباید 

مدیران نجومی بگیر را مایوس کنیم!
این فرد که مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است! 

درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی بگیر بودنش گفت: 
»تلخ ترین طنز مدیریت در کشــور بحث حقوق های نجومی 
بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی که باقیمانده اند تا برای 
پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند را مایوس کرده و از 
گردونه فعالیت خارج کنیم، درســت نیست.«مرتضی امامی 
افزود: »بنده را زمانی که دریافتی ام 28 میلیون تومان در ماه 
بود به عنوان نجومی بگیر مطرح کردند، اما در ســال 95 که 
دولت رقم ســقف حقوق را 19 میلیون تومان عنوان کرد، با 
احتساب ماموریت ها حقوق بنده 34 میلیون تومان محاسبه 
شد و این در حالی است که طی سال های 92 تا 95 حقوق 

بنده به طورثابت 28 میلیون تومان بوده است)!(«
به عبارت دیگر، در حال حاضر نه تنها شاهد حضور این 
نجومی بگیــران در چنین مناصب مهمی هم هســتیم بلکه 
می بینیم چنین فردی با کمال خونســردی می گوید حقوق 

ثابتش باید 34 میلیون باشد، نه 28 میلیون تومان! 
ضمن اینکه شــنیده شــده در یکی از بانک ها که مدیر 
نجومی بگیرش برکنارشــده، همچنان اعضای هیئت مدیره 
این بانک، حقوق های باالیی دریافت می کنند و دیگر اینکه 
مدیریت این بانک به جای برخورد با مدیران متخلف، تمام 
هم و غمش را صرف پیداکردن کسی کرده که فیش مذکور 
را منتشــر کرده است! برخورد های ضعیف، الپوشانی و پاک 

کردن صورت مسئله، که در نمونه های باال مشهود است، به 
نظر می رسد گام های حساب شده ای در جهت قبح زدایی و 

پاک کردن زشتی حقوق های نجومی باشد. 
ایــن در حالــی اســت که رهبــر معظم انقــالب کار 
نجومی بگیــران را »هجــوم بــه ارزش ها«، »نامشــروع«، 
»غیرمنصفانه«، »ظالمانه«، »گناه« و »خیانت به آرمان های 
انقالب اســالمی« دانسته و گفته بودند: »این جور نباشد که 
ما ســروصدا بکنیم و بعد قضایــا را تمام بکنیم و به کلی به 
دست فراموشی بســپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت 
دنبال بشود. دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و اگر 
کسانی بی قانونی کرده اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده ای 
از قانون هم شده است بایستی این ها را از این کارها برکنار 
بکنند. این ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند 

که در این مراکز قرار بگیرند.«
در همیــن حال، حســینعلی حاجــی دلیگانی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، چند روز پیش با  اشاره 
به تبرئه برخی نجومی بگیران از سوی دیوان محاسبات اظهار 
داشت: »دیوان محاسبات در این زمینه به خوبی به وظیفه 
قانونی خود عمل نکرده و برخی افراد متخلف را تبرئه کرده 
اســت.« متاســفانه در این زمینه با سیاسی کاری هایی که 
صورت گرفته شــاهد این موضوع هستیم که انگار گذشت 

زمان منجر به فراموشی برخورد قاطع با نجومی بگیران شده 
است. به عنوان نمونه وقتی سیدناصر موسوی الرگانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محافل مقصر در برخورد 
بــا حقوق های نجومی می گوید: »ابتدا گفتند دو هزار نفرند 
بعدا به 1300 و 900 و 400 نفر رســاندند و تبرئه کردند!« 
به خوبی مشــخص می شود که عزم قابل توجی درخصوص 

برخورد با نجومی بگیران وجود ندارد. 
تمامی این موارد در حالی است که فارغ از نجومی بگیران 
بــا انبوهی از مدیران دولتی مواجهیم که طبق گفته رئیس 
 سازمان امور استخدامی تعداد آنها به 247 هزار نفر می رسد! 
به گزارش فارس، جمشــید انصاری در نشستی با تأکید بر 
اینکه97 هزار مدیر تا سطح رئیس  اداره در کشور داریم، گفت: 
»اگر واحدهای عملیاتی مانند رئیس  یک بیمارستان و مدیر 
مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم 247 هزار مدیر اجرایی از 
سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هرگونه اصالح ساختاری 
را که بخواهیم اجرا کنیم که منجر به حذف بخشــی از آنها 
می شــود، مقاومت می کنند.« به عبارت دیگر، آنچه در حال 
حاضر ضرورت نظام اداری کشــور است، تغییرات ساختاری 
برای اصالح شرایط دیوان ساالری کشور می باشد، تا شبکه 
مدیریت دولتی، بستر به وجود آمدن مشکالتی در حوزه های 

مالی، استخدامی، بهره وری و... نشود.

رئیسسازماناداریواستخدامیاعالمکرداگر
روندرشدهزینههایجاریمتوقفنشود،ممکن
استدرچندسالآیندههیچمنابعیبرایعمرانیها

وجودنداشتهباشد.
به گزارش فارس، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان اداری و استخدامی در دومین کنفرانس 
مدیریت منابع انســانی اظهار داشت: حدود 26 میلیون و 
500 هزار نفر که متقاضی کار هستند و همچنین 12/4 
درصد نزدیک به 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار وجود دارد. 
وی افزود: حدود 23 میلیون و 300 هزار شاغل داریم 
که اعم از بخش عمومی و خصوصی که مشــغول به کار 
هســتند. از این تعداد 3/5 میلیون نفر در بخش عمومی 
اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی 

بوده که 15 درصد شاغلین می شود. 
رئیس  سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه از 3/5 
میلیون نفر شاغل در بخش عمومی دو میلیون و 400 هزار 
کارمند مســتقیم دولتی داریم، گفت: یک میلیون و صد 

هزار نفر در دیگر دســتگاه ها هستند، بنابراین کارمندان 
دولت 10 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهند که 
تأثیر به سزا و بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود 

در اداره کشور دارند. 
انصــاری با  اشــاره به اینکــه با ابرچالــش و بحران 
صندوق های بازنشســتگی روبه رو هســتیم که بســیار 
نگران کننده است، بیان کرد: توجیه اقتصادی ندارد که یک 
کارمند 30 سال  25 درصد حقوق پرداخت کند و هنگام 

بازنشستگی بیش از 100 درصد دریافت کند. 
به گفته وی، تعداد مجوزهای شرکت های مشاوره ای 
مدیریت آنقدر کم اســت که نمی شود اصالح نظام اداری 
کشور را معطل آن کرد، در حوزه اصالح ساختار و تغییرات 

فقیر هستیم. 
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود 
به موضوع هزینه های جاری دولت اشاره و تصریح کرد: هر 
گونه اصالح در نظــام اداری باید منجر به کاهش هزینه 
شــود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساســاً اصالحی صورت 

نگرفته است. ســال 95 بالغ بر 238 هزار میلیارد تومان 
عملکرد بودجه بوده اســت که 208 هزار میلیارد تومان 
صرف هزینه جاری و 32 هزار میلیارد تومان به عمرانی ها 

اختصاص یافت. 
انصاری ادامه داد: به لحاظ منابع 30 هزار میلیارد تومان 
عمرانی ها اوراق و در واقع قرض بوده است و از درآمدهای 
مالیاتی، گمرکی که رقم 210 هزار میلیارد تومان بوده 208 

هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری شد. 
وی افزود: این چیزی شــبیه جهنم است و هزینه ها 
دائم در حال رشد است اگر روند هزینه های جاری طی دو، 
سه سال آینده متوقف نشود هیچ منابعی برای عمرانی ها 
نخواهیم داشت، در حالی که اساساً دولت ها وظیفه ایجاد 

زیرساخت ها را دارند. 
گفتنی است، همانطور که در کیهان نیز چندی پیش به 
بررسی وضعیت بودجه در پنج ماه نخست امسال پرداختیم، 
طبق آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، پرداخت های 
عمرانی به قدری کم بوده که انگار این پرداخت ها با تنفس 

مصنوعی به حیات خود ادامه می دهد. آنچه که در قانون 
بودجه امســال برای پرداخت های عمرانی در نظر گرفته 
شده، رقمی در حدود 30 هزار و 310 میلیارد تومان است 
اما؛ از این رقمی که باید در این مدت برای بخش عمرانی 
کشور هزینه می شد، فقط و فقط چهار هزار و 760 میلیارد 

تومان اختصاص داده شده است!
این رقم به خوبی نشــان دهنــده کم توجهی دولت 
روحانی به بخش عمرانی است، و تحقق حدود 15 درصد 
از بودجه عمرانی کشور به روشنی مظلومیت این بخش را 

در تخصیص بودجه نمایان می کند. 
الزم به ذکر در این بازه زمانی، درآمدهای نفتی دولت 
97 درصد رشــد داشته است که در جای خود رقم قابل 
توجهی به نظر می رســد اما در عیــن حال پرداخت های 

عمرانی با 8/2 درصد کاهش مواجه شده است! 
به عبــارت دیگــر درآمدهای نفتی، بیشــتر صرف 
هزینه های جاری شده و در آن قسمت هزینه شده تا اینکه 

به بخش عمرانی تعلق پیدا کند.

رئیسسازماناداریواستخدامی:

بدون کنترل رشد هزینه  های جاری، پولی برای عمرانی ها نمی ماند

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، 
ابوذر، شهید بهشتی، سلمان فارسی از تاریخ 26 مهر ماه آغاز می شود.به گزارش 
روابــط عمومی مخابرات منطقه تهران، بــا اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی 
مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4427، 4429، 4440 
الی 4449، 4460 الی 4462، 4604، 4489 در محدوده اتوبان های همت، نیایش، 
باکری، خیابان جنت آباد و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شــماره های 6610، 
6615، 6619، 6628، 6639، 6581، 6583، 6660 الــی 6669 در محــدوده 
بلوار معلم، خیابان های آیت اله ســعیدی، شهید حمیدرضا یادگار، شهید باکری 
به مدت 3 روز با اختالل همراه است.براســاس همین گزارش با اجرای عملیات 
کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی 
از ساعت 24 به مدت 3 ساعت و در مراکز مخابرات پیام نور و سلمان فارسی از 

ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختالل می شود.
*رئیساتحادیهفروشندگانآهن،فوالدوفلزاتازافزایشحدود۷۰
درصدیقیمتآهنوفوالدخبرداد.محمدآزاددرگفتوگوباایســنا،
اظهارکرد:ازاوایلخردادماهامســالافزایشتدریجیقیمتآهنو
فوالدآغازشــدوبدینترتیبدرمدتسهماهوتاپایانخردادماهدر
اینبخششاهدافزایشحدود۷۰درصدیقیمتهابودیم.ویبابیان
اینکهازشهریورماهقیمتآهنوفوالدتثبیتشدونوسانیمختصرو
کمتراز۱۰درصدداشت،گفت:درریشهیابیگرانیاینفلزاتمیتوان
بهدونکتهاشــارهکردکهاولینآنهاافزایشقیمتمواداولیهدرداخل
کشورودیگریافزایشقیمتجهانیمحسوبمیشود.البتهافزایش

قیمتمواداولیهداخلینیزمتاثرازقیمتجهانیاست.
* مدیرعامل شــرکت  آب منطقه تهران با اشــاره به اینکه صنعت آب ورشکسته 
است و دولت 20 درصد قیمت تمام شده آن را از مردم می گیرد، گفت: متوسط 
فــروش هر متر مکعب آب خام به شــرکت آب و فاضــالب 60 تومان و هزینه 
تولید آن هزار تومان است.به گزارش فارس، محمدرضا بختیاری در سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب با اشاره به اینکه صنعت آب 
یک صنعت ورشکســته است و بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف 
می شود، گفت: قیمت آب در بخش کشاورزی بسیار پایین و در حد مجانی است. 
وی افزود: متوســط تولید هر مترمکعب آب خام یک هزار تومان است در حالی 
که همین آب تولیدی به شرکت آب و فاضالب به هر مترمکعب به شرکت آب و 
فاضالب تهران 60 تومان به فروش می رسد و درنهایت شرکت آب و فاضالب نیز 
این آب را به 400 تومان می فروشد، در حالی که برای شرکت آب و فاضالب نیز 

هر مترمکعب 1500 تومان هزینه دارد.
*شــاخصکلقیمتوبازدهنقدیبورساوراقبهادارتهراندرپایان
معامالتدیروزباافزایش69واحــدیرویرقم85هزارو66۰واحد
ایستاد.شاخصکلهموزناماباکاهش36واحدیعدد۱۷هزارو545
واحدرابهنمایشگذاشت.شاخصسهامآزادشناورنیزباافزایش58
واحدیبهرقم92هزارو۷32واحددســتیافت.شاخصبازاراولاما
درحالیباافزایش8۰واحدیبهرقم59هزارو36۰واحددستیافت
کهشاخصبازاردومباکاهش۱4واحدیعدد۱9۰هزارو252واحدرا
بهنمایشگذاشت.دیروزهمچنینشاخصکلفرابورس)آیفکس(نیزبا

افزایشیکواحدیرویرقم929واحدایستاد.

وزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:درتولیدخودروگامهای
مثبتیبرایارتقایکیفیتواســتانداردبرداشتهشدهاماکافی

نیست.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، محمد شــریعتمداری در مراســم 
بزرگداشت روز جهانی استاندارد، اظهار داشت: قبال در جلسه ای مرتبط 
با خصوصی سازی تاکید کردیم که ایمنی و استاندارد خودروها باید ارتقا 

یابد. در این زمینه گام های مثبتی برداشته شده اما کافی نیست.
وی با اشــاره به اهمیت ارتقای کیفیــت و ایمنی در صنایع غذایی، 
 افزود: بومی ســازی و افزایش توان ســاخت داخل باید همواره با رعایت 

استانداردهای ایمنی همراه باشد.
وزیر صنعت بــا بیان اینکه جایگاه های عرضه CNG در گذشــته با 
اشکاالت اساسی همراه بودند، گفت: سازمان استاندارد گزارش خوبی در 
این زمینه به معاون اول رئیس جمهور و همچنین رئیس جمهور ارائه کرد 
و در نهایت تعطیلی جایگاه های فاقد استاندارد ایمنی به تصویب رسید. 
شریعتمداری تصریح کرد: بیش از 130 جایگاه سی ان جی متخلف 
اخطار گرفتند یا تعطیل شدند و هنوز هم تعدادی همچنان تعطیل هستند.
وی با بیان اینکه با سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر پوشــش استاندارد بر همه کاالها و خدمات کشور فاصله داریم، 
اظهار داشت: اگر کاال و خدمات ارائه شده از حداقل استانداردها برخوردار 
نباشــند به مردم زیان وارد خواهد شد.وزیر صنعت از مدیران واحدهای 
تولیدی خواست تا در دستیابی به بازارهای جهانی به موضوع استاندارد 
به عنوان یک مفهوم مهم توجه کنند و هزینه مصرفی در این بخش را به 

عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت در نظر داشته باشند.
شــریعتمداری تصریح کرد: در برخی کاالها و خدمات ممکن است 
اشــتغال و بازدهی تولید اهمیت زیادی داشــته باشد اما اهمیت ایمنی 
مردم از همه آنها باالتر است.وی در پایان به مردم وعده داد که در رعایت 
استانداردها توسط واحدهای تولیدی هیچ رودربایستی وجود نداشته باشد.  

رئیسبنیادملیتوانمندسازیگندمکارانگفت:باتوجهبهپرداخت
نشدنمطالباتگندمکارانازمحصولسالگذشتهواعالمنشدن
نرخخریدتضمینی،برآوردهانشانمیدهدکهسطحزیرکشتگندم

نسبتبهسالقبل3۰تا4۰درصدکاهشداشتهاست.
علیقلی ایمانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبات گندم کاران که از خرید تضمینی سال زراعی گذشته همچنان 
باقی مانده، اظهار داشت:  3 هزار و 90 میلیارد تومان به طور متوسط از آخرین 
تحویل گندم کشــاورزان به طور معوق باقی مانده، اما با پیگیری  که انجام 
داده ایم، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور پرداخت آن را داده و بانک 
مرکزی نیز در بخش تأمین اعتبار دستورات الزم را به خزانه دولت داده است 

و منتظر تأمین اعتبار هستند.
وی با  اشاره به اینکه قول های داده شده حاکی از پرداخت مطالبات تا پایان 
مهرماه اســت،  خاطرنشان کرد: خود بنده که 23 خردادماه آخرین محموله 
گندم را تحویل داده ام تنها 50 درصد از پول گندم را گرفته ام، در حالی که 
قانون خرید تضمینی می گوید، یک هفته تا یک ماه پس از تحویل باید پول 

گندم کاران پرداخت شود.
رئیس بنیاد ملی توانمندســازی گندم کاران در پاسخ به اینکه قرار بود تا 
در صورت تأخیر بیش از یک ماه سود دیرکرد متناسب با نرخ سود بانکی به 
گندم کاران پرداخت شود، تصریح کرد: تا کنون که چنین اتفاقی نیفتاده است 
و بعید می دانم امسال هم چنین مسئله ای باشد، مضاف بر آنکه گندم کاران 

حتی راضی هستند که اصل پول گندم را دریافت کنند.
به گفته ایمانی، امسال به دلیل پرداخت نشدن معوقات و مشخص نبودن 
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو برآوردهای ما نشان می دهد 
که سطح زیر کشت گندم در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 

تا 40 درصد کاهش دارد.
نماینده کشاورزان در حوزه کشت گندم گفت:  البته اگر معوقات کشاورزان 
پرداخت شــود ممکن است این نقیصه کاهش سطح زیرکشت جبران شود، 
چرا که بسیاری از کشاورزان اکنون پولی برای خرید نهاده ها ندارند و از طرف 
دیگر در مناطق سردسیر که زودتر کشت را آغاز و دیرتر برداشت می کنند، 

هنوز فرصت برای کشت وجود دارد.
وی افزود:  طبق جلســاتی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم 
احتمال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به توجه به ســخنان آقای نوبخت 
صفر است و از طرف دیگر هجمه های زیادی از سوی واردکنندگان برای گندم 
تولید داخل وجود دارد با این بهانه که قیمت گندم داخلی گران بوده و کیفیت 

آن پایین است و واردات گندم مقرون به صرفه تر است. 
ایمانی تأکید کرد: ظاهراً واردکنندگان در حال مدیریت موضوع هســتند و 
نامهربانی های زیادی از جهات مختلف به تولید کشور می شود، علیرغم آنکه مقام 
معظم رهبری بارها و بارها بر حمایت از تولید داخل به ویژه کاالهای استراتژیک 
تأکید داشتند.بر اساس این گزارش،  به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم برخی از 
مسئوالن در بدنه دولت و برخی از واردکنندگان کشت گندم در داخل را مقرون 
به صرفه ندانسته و آب بر بودن و کیفیت پایین را بهانه ای برای کشت نکردن این 
محصول عنوان می کنند. از طرف دیگر قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم 650 تومان 
است، در حالی که نرخ خرید تضمینی این محصول در داخل توسط دولت برای 
هر کیلو 1350 تومان است که به نظر می رسد امسال دولت علیرغم اینکه طبق 
قانون باید نرخ تورم را در خرید تضمینی لحاظ کند، عالقه ای به افزایش قیمت 
گندم ندارد. از آنجایی که کشورهایی همچون روسیه و آمریکا قطب تولید گندم 
در دنیا محسوب می شوند و ممکن است با نفروختن این محصول به کشورهایی 
همچــون ایران جنگ اقتصادی تازه ای را آغاز کنند، مقام معظم رهبری از چند 
سال گذشته تولید کاالهای استراتژیک از جمله گندم را در کشور بسیار توصیه 

کردند، تا حدی که در سال گذشته به خودکفایی گندم رسیدیم.

بهدلیلپرداختنشدنمطالباتگندمکاران

سطح زیر کشت گندم
 30 درصد کاهش می یابد

یکاقتصاددانگفــت:باالرفتننقدینگی
حاصلافزایشهزینههایجاریدولتاســت
کهموجببدترشدنشرایطاقتصادیمیشود.

عباس ابونوری، رئیس دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
تهران مرکز در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
درباره عوامل افزایش نقدینگی و تبعات آن اظهار کرد: 
اگر نقدینگی در جهت اجرای طرح های عمرانی هزینه 
شــود، باعث رشد اقتصادی می گردد. اما این باالرفتن 
نقدینگی، حاصل افزایش هزینه های جاری دولت است 
کــه این امر، و.ضع اقتصــادی را بدتر می کند چرا که 
اقتصاد ایران در رکود است و اقدام اصالحی در ساختار 
آن صورت نگرفته، بنابراین، حجم نقدینگی همانند آب 
پشت سد بوده و با برنامه های بزرگی چون سهام عدالت 

و... تورم بسیار زیادی ایجاد می کند.
وی ادامــه داد: افزایش نقدینگــی یکی از عوامل 
افزایش تقاضاســت؛ بطوری که مــردم با حجمی از 
نقدینگی موجود در دست خود آن را تبدیل به خرید 
کاال یا تقاضای بالفعل می کنند، اما نقدینگی همیشه 
منجر به ایجاد تقاضای بالفعل نمی شود، چرا که امکان 
استفاده این نقدینگی در سایر مسیرها وجود دارد، برای 

مثال می تواند ذخیره یا تبدیل به دارایی شود.
این اقتصاددان در مورد تبعات نقدینگی بیان کرد: 
افزایش نقدینگی در این حجم، نشان از افزایش عمومی 
قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی است که در صورت 
تداوم روند صعودی آن، افزایش نرخ بهره دور از انتظار 

نخواهد بود.

ابونوری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ بهره تاثیری در 
اشتغال ندارد، گفت: با رکود موجود در بخش مسکن، 
ســرمایه گذاران پول های خود را از ایــن بازار بیرون 
کشــیده اند. اکنون که نرخ بهره به صورت دســتوری 
پایین آمده، این خوش بینی ایجاد شده که کاهش نرخ 
سود بانکی گشــایش دهنده است، اما بهبود شرایط با 
کاهش نرخ ســود بانکی باید از یک چارچوب منطقی 

تبعیت کند.
این اســتاد دانشــگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به 
ضــرورت اجرایی شــدن اصل 44 ادامــه داد:  بعد از 
جنگ، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی طراحی نشده 
و علت آن در این اســت که دولت 90 درصد از قدرت 
اقتصادی کشــور را در اختیار دارد. تا زمانی که اصل 

44 اجرایی نشــود، اقتصاد با همین مشکالت دست و 
پنجه نرم می کند چرا که اکنــون اقتصاد ما از قواعد 
معمول اقتصادی تبعیت نمی کند و پیش بینی درباره 

آن تقریبا غیرممکن است.
مهدی تقوی؛ استاد سابق دانشگاه عالمه طباطبایی 
هم گفت: بانک مرکزی به علت نیاز بیشــتر جامعه به 

نقدینگی، بر میزان آن افزوده است.
علــت این نقدینگی، تولید بیشــتر کاال، خدمات 
و البته تورم اســت اما میزان رشــد آن آرام تر شده به 
عبارت دیگر هم اکنون رشــد اقتصادی ســه درصد و 
تورم 9 درصد اســت، بنابراین نقدینگی باید نسبت به 
نیمه نخســت امسال 9 درصد رشد داشته باشد و این 

شرایط طبیعی است.

یکاقتصاددان:

باال رفتن نقدینگی حاصل افزایش هزینه های جاری دولت است

2۰ماهپسازآنکهسخنگویدولتازآزاد
شدن۱۰۰میلیارددالرازپولهایبلوکهشده
ایرانبهواســطهبرجامسخنگفتهبود،حاال
معاوناولدولتآزادسازیاینرقمرابهشدت

تکذیبکردهاست.
به گزارش مشرق، تناقضات در سخنان مسئوالن 
دولتی و تیم هسته ای کشورمان در مورد اجرای برجام 
و دستاوردهای آن بیش از حد متعارف است. این موارد 
تا جایی پیش رفته است که مسئوالن دولتی حرف و 
وعده ای درباره برجام داده اند ولی همکارانشان بعدها 

آن را تکذیب کرده و آن را ادعای واهی خوانده اند.
به عنوان نمونه بعد از اجــرای برجام، علی اکبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ای کشورمان رقم 
قابل توجهی از میزان دارایی های آزاد شده ایران اعالم 
کرد که براساس آن، چیزی حدود 100 میلیارد دالر 
از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است و می توانیم 

از آن استفاده کنیم.
همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در 

بررسیاظهاراتمتناقضدولتمردان

جهانگیری ادعای نوبخت درباره عواید برجام را رد کرد

یکاقتصاددانگفت:برخیپزشکانوتجارکشوربادرآمدهای5۰۰
میلیونتومانیدرماه،ازپرداختمالیاتسربازمیزنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی پازوکی درباره فرارمالیاتی اظهار 
کرد: برخی پزشکان و تجار کشور با وجود درآمدهای قابل توجه 500 میلیونی 
تومانی در ماه، از پرداخت مالیات سرباز می زنند این در حالی است که با جلوگیری 
از فرار مالیاتی نه تنها دولت از حیث درآمدی به توفیق بیشــتری نائل می شود 
بلکه تامین بودجه  های عمرانی مورد نیاز کشور نیز با سهولت هر چه بیشتری 
میسر خواهد شد.همچنین علی  روح االمین، کارشناس حوزه اقتصادی، با اشاره 

به نقش مخرب رکود و بیکاری در فرآیند پرداخت مالیات از سوی جامعه هدف 
و فعاالن اقتصادی گفت: اگر چه برخی با وجود برخورداری از درآمدهای نجومی 
نسبت  به پرداخت مالیات سرباز می زنند، اما در نقطه مقابل، کم نیستند افراد 
و گروه هایی که در شــرایط سخت مالی و اقتصادی قرار دارند و اساسا پرداخت 
مالیات برای آنها امکان پذیر نمی باشد.وی افزود: به واقع برخی از اصناف، منتقد 
رویه و رویکرد موجود هســتند و به میزان مالیاتی که از آنها دریافت می شــود 
معترض هستند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرار مالیاتی و رکود، به مثابه 
دو لبه قیچی، روند پرداخت مالیات را با مشــکالت و انسدادهای عدیده مواجه 

می سازند و اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای رفع و کنترل این دو عارضه، ضرورتی 
است که با تحقق آن، مسیر توسعه اقتصادی کشور با شتاب هرچه بیشتری طی 
خواهد شد.روح االمین افزود: در صورت سامان یافتن مالیات در کشور، دولت نگران 
افت و کاهش قیمت نفت و تحوالت سیاسی و زد و بندهای برخی از کشورهای 
عربی با دشمنان این مرز و بوم نخواهد بود زیرا پایه و عمده درآمدهای خود را 

از محل اخذ مالیات تامین می کند.
وی تاکید کرد: سیستم جامع مالیات و اجرای هوشمندانه آن، ضرورتی است که 
با تحقق آن، شاهد رفع بسیاری از مشکالت و نارسایی های اقتصادی خواهیم بود. 

وزیر صنعت: اقدامات انجام شده
 برای ارتقای کیفیت  خودروها کافی نیست

یکاقتصاددان:

 افرادی با درآمد ماهانه 500 میلیون تومان مالیات نمی دهند

رئیسکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسشورای
اسالمیباانتقادازتاخیردرپرداختمطالباتگندمکارانگفت:
براساسقولهایدادهشــدهاینوجوهبزودیتامیناعتبارو

پرداختمیشود.
علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کل وجوه گندم 
خریداری شــده از کشاورزان در ســطح کشور طی سال زراعی گذشته، 
113 هزار میلیارد ریال است که 70 درصد از این میزان معادل 80 هزار 
میلیارد ریال پرداخت شــده و پرداخت 33 هزار میلیارد ریال باقی مانده 

تا کنون به تاخیر افتاده است.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگالن، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان 
در مجلس شورای اسالمی افزود: برای پردخت 30 درصد باقی مانده وجوه 
گندم، پیگیری هایی انجام شــده اســت و هفته پیش با معاون اقتصادی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه نشست داشــتم و قول های مساعد برای 

پرداخت این وجوه طی چند روز آتی داده شد.
اکبــری با بیان اینکه یکی از انتقادهای کشــاورزان که اکنون با آن 
روبه رو هســتیم، پرداخت نشــدن مطالبات گندم کاران است گفت: این 
گالیه کشــاورزان کامال به حق اســت و این تولید کنندگان در حالی به 
مطالبه خود در دریافت وجوه گندم نرســیده اند که سال زراعی جدید و 

زمان کشت گندم رسیده است.
وی تصریح کرد: کشاورزان برای کشت پاییزه به نقدینگی نیاز دارند 
اما با وجود گذشت سال زراعی، هنوز وجوه گندم به طور کامل پرداخت 

شده است.
وی تصریح کرد: قرار شد 32 هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق دریافت 
وام ازبانک مرکزی و مبلغی نیز از محل فروش آرد به واحدهای نانوایی ها 

تامین اعتبار شود تا مطالبات گندم کاران واریز شود.
اکبری افزود: وجوه گندم در نقاط گرمسیری کشور که زمان برداشت 
زوتر رســیده به طور 100 درصد پرداخت شــده اما در نقاط سردسیری 

هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.
وی گفت: گندم کاران در نقاط سردســیری همچون خراسان شمالی 
در حالی به وجوه خود دست نیافته اند که به شرایط هوایی زودتر نسبت 
به کشت پاییزه اقدام می کنند و اکنون برای این کشت ها نیاز به نقدینگی 
دارند.نماینده مردم بجنورد، راز و جرگالن، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان 
در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: بنابراین گندم کاران نیازمند 

مطالبات خود هستند.

بهرغمگذشتسالزراعی

مطالبات گندمکاران هنوز به طور کامل
پرداخت نشده است

گفت وگوی اختصاصی با شــبکه تلویزیونی العالم در 
بهمن ماه سال 94 دارایی های آزاد شده ایران را افزون 
بر 100 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: »این دارایی ها 
به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده 
کنیم.«این درحالی است که اخیرا بعد از صحبت های 

ترامپ درباره برجام و واگذاری آن به کنگره آمریکا، 
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم 
بیان داشــت: »ترامپ ادعا می کند که بیش از 100 
میلیارد دالر از اموال ایران را در برجام آزاد کرده اند، 
اوالً بی خود می گفت ثانیاً اگر 100 میلیارد بود شتاب 

توسعه ما این نبود، ثالثاً اگر هم بوده، این حق ما بوده 
است که منت می گذارند پول شما را آزاد کردیم.«

با این شرایط بایستی از دولت و شخص معاون اول 
پرســید که رقم واقعی آزاد شده برجام چقدر است؟ 
اینکه یکی از مسئوالن 100 میلیارد دالر از پول های 
بلوکه شــده را با برجام آزاد شــده عنوان می کند و 
فــرد دیگر آن را بعد از ایــن همه مدت تکذیب چه 

معنایی دارد؟
از سوی دیگر دولت وعده  داده و همچنین در اوائل 
اجرای برجام از آزاد شدن این مبلغ سخن گفته است 
حاال این همه مدت از اجرای آن می گذرد باید گفت 
وعده های برجامی که دولــت تدبیر و امید به مردم 
داده  است چرا محقق نشد و تکلیف چنین پول هایی 
با این همه تناقضات در اعالم از ســوی دولتی ها چه 
می شود؟ به نظر می رسد حتی می توان در این خصوص 
تحقیق و تفحصی صورت بگیــرد تا برای مردم رقم 
واقعی پول های آزاد شــده برجــام و همچنین موارد 

خرج و هزینه آن شفاف سازی شود.


