
اقتصادی

یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

مردم از شنبه بدون استعالم، گوشی موبایل خریداری نکنند

کوتاه اقتصادی
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز:

بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولید کفش 
با افزایش واردات تعطیل شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

صنایع زیادی درگیر بیماری مزمن 
مونتاژکاری هستند

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف:

تاخیر در اجرای طرح صندوق های 
فروشگاهی متوجه دولت است

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
پنج شنبه۲۷ مهر ۱۳۹۶ 

۲۸محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۵۰

سخنرانی
در این ماه کسانی اسیر شدند از خاندان وحی و نبوت که 

عزیزترین و شریف ترین انسان های تاریخ اسالم بودند.
مقام معظم رهبری

از شــب اول ماه صفر تا ده شــب بعد از اقامه نماز در مسجد جامع 
امام علی)ع( واقع در انتهای خ پیروزی خ مقداد مجلس برقرار 
و از سخنرانی دانشــمند مکرم حجت االسالم 

والمسلمین فرقانی خراسانی بهره مند می شویم.
االحقر سیداسماعیل حسینی
 امام جماعت مسجد امام علی)ع(

قیمت بازارنوع سکه
1/312/000سکه تمام طرح جدید
1/275/000سکه تمام طرح قدیم

655/000نیم سکه
374/000ربع سکه

253/000گرمی
123/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/029دالر
4/795یورو
5/350پوند

1/125لیر ترکیه
1/122درهم امارات

رئیس توتال با اما و اگرهای زیاد درباره توسعه فاز 
۱۱ گاز پارس جنوبی اعالم کرد: اگر تحریم های آمریکا 
قوانینی داشته باشد که ما را مجبور به عقب نشینی کند 
ما مجبوریم تبعیت کنیم در مجموع اگر بتوانیم انجام 

می دهیم و اگر نتوانیم متوقف می کنیم.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، در صورتی که آمریکا 
تصمیم بگیرد تحریم هــای یکجانبه علیه ایران اعمال کند، 
شــرکت فرانســوی توتال تالش خواهد کرد تا پروژه گازی 

خود را با ایران به پیش ببرد.
پاتریک پویانه رئیس  توتال در مصاحبه ای با »اینترنشنال 
اویل دیلی« اعالم کرد این شــرکت عواقب تصمیم ترامپ را 
بررسی خواهد کرد و اگر قوانینی مبنی بر اجبار و عقب نشینی 
از اجرای قرارداد با ایران وجود داشته باشد، مجبوریم تبعیت 
کنیم.پویانه در مصاحبه ای که روز سه شنبه منتشر شده گفته 
اســت: اگر اتحادیه اروپا، چین و روسیه بخواهند که توافق 
هسته ای ایران اجرایی شود، مفهوم آن این است که آمریکا 

مجبور به اعمال تحریم های یکجانبه خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: با وجود این ما در طرف خودمان 

تالش خواهیم کرد تا بتوانیم این پروژه گازی با ایران را ادامه 
بدهیم و این اولویت ما خواهد بود.

هفته گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسماً اعالم کرد 
که قبول ندارد ایران به تعهدات خود در قبال توافقات هسته ای 
عمل کرده است و الزم است این توافق دوباره بررسی شود. 
وی هشدار داد که احتمال دارد درنهایت به این توافق پایان 
دهــد. کنگره در حال حاضر دو مــاه فرصت دارد که درباره 

اعمال تحریم های جدید تصمیم بگیرد.
پویانــه گفت: در حال حاضر شــرکت توتال گزینه ها را 
سبک سنگین می کند و همه چیز بستگی به کنگره آمریکا 
دارد که درباره تحریم هــا چه تصمیمی می گیرد و چه نوع 

تحریمی را اعمال می کند.
براســاس این گزارش، شرکت فرانسوی توتال نخستین 
شــرکت نفتی غربی بود که با ایران برای توسعه گاز فاز 11 
پارس جنوبی قرارداد امضا کرد که بزرگ ترین میدان گازی 
جهان محسوب می شود. توتال 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

می کند و سهم 50/1 درصدی از سرمایه گذاری را دارد. 
پویانــه همچنین گفت: ما قــراردادی را در ایران امضا 

کرده ایم، اگر بتوانیــم پیش برویم، پیش خواهیم رفت، اگر 
نتوانیم، متوقف خواهیم کرد.

وی همچنین اضافه کرد: در این پروژه ریسک مالی برای 
توتال به خاطر وضعیت فعلی کم اســت، چرا که قرار است 
ما تصمیم ســرمایه گذاری برای این پروژه را تا آخر امسال 
نهایــی کنیم. مــا مناقصاتی را برگزار کرده ایــم و بنا داریم 
قراردادهایی را تا آخر امسال منعقد کنیم، بنابراین همه چیز 
از نظر تقویمی درست پیش می رود.پویانه تصریح کرد که ما 
باید در این پروژه تا پایان امسال و پس از تصمیم کنگره به 

تصمیم روشنی برسیم.
گفتنی اســت، هفته گذشــته مدیر ارشد اجرایی گروه 
رنو هم از تعلیق تجارت با ایران در صورت غیرممکن شــدن 
تجارت با ایران خبر داده بود.کارلوس گوسن، گفته است که 
»اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک 
ســال، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می کنیم، زیرا من فکر 
نمی کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد.«

متأسفانه 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 شرکت های فرانسوی – حتی 
آنهایی که در ایران بدسابقه هستند- تدارک دیده اند.

ایــن امتیازات تا جایــی پیش رفت کــه دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو اظهار کرد »ریتم مسئوالن خودرویی 
کشور با فرانسوی ها تنظیم می شود« و رئیس این انجمن هم 
گفت که »فرانســوی ها به کمک مسئوالن داخلی در حال 

مهندسی بازار خودروی ایران هستند.«
امــا بعد از آن همه امتیازات فرانســوی ها در قرارداد با 
ایران، حاال به فاصله کوتاهی از اظهارات مسئوالن رنو برای 
خودروسازی کشور، حاال یک شرکت فرانسوی دیگر هم برای 
نفت ایران شــرط می گذارد و از احتمال توقف فعالیتش در 

ایران سخن می گوید.
منتقدان از همان ابتدا گفتند که این شرکت ها بدسابقه اند 
و در زمان تحریم، کشور را تنها می گذارند، اما دولت مدعی 
بود قرارداد با شــرکت های خارجی مانع بازگشت تحریم ها 
خواهد شد. حاال پیداست که نه تنها شرکت های آمریکایی، 
که شرکت های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم ها، ایران 

را ترک خواهند کرد.

بعد از رنو

توتال: با تحریم های جدید از ایران می رویم

معاون وزیر نیرو دلیل اصلی مشکالت آب 
کشور را مصرف این ماده حیاتی بیش از توان و 

ظرفیت کشور اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری فــارس، رحیم میدانی در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب 
و فاضالب در خصوص اینکه مشکل اصلی آب کشور 
چیســت، گفت: دلیل اصلی مشکالت آب کشور این 
اســت که بیش از توان و ظرفیت کشور آب مصرف 

می شود. 
وی افزود: همین مسئله باعث شده است که تمام 
متخصصان و دلسوزان نگران آب شوند، چرا که کشور 
یک ظرفیت مشــخصی دارد و تا یک حد می توان از 

منابع آب آن استفاده کرد. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: طرح 

تعادل بخشــی یکی از طرح هایی اســت که براساس 
آن، در برنامه ششم توسعه باید 11 میلیارد کیلووات 
ســاعت برداشت آب از منابع زیرزمینی کاهش یابد، 
این در حالی است که در حال حاضر حدود 6 میلیارد 
مترمکعب از ســفره های زیرزمینی اضافه تر برداشت 

می شود. 
میدانــی خاطرنشــان کــرد: در ابالغیه جدید 
رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی، شخص روحانی 
دســتور دادند که وزارت جهاد کشــاورزی در طرح 
تعادل بخشــی با وزارت نیرو همکاری کند، بنابراین 
خوشبختانه این ابالغیه که قبالً ادبیات آن را نداشتیم، 

روی کاغذ آمده و ما را امیدوار کرد.
اعتراض به سدسازی ترکیه

وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش 

ایران نسبت به ساخت سد بزرگ ایلیسو که در ترکیه 
در حال احداث است چیست، اعالم کرد: وزارت نیرو 
مراتب اعتراض خود را نسبت به احداث سد ایلیسو در 
ترکیه به وزارت امورخارجه ارائه کرده است، بنابراین 
اینکه چه عکس العملی در این خصوص ارائه شــود 

باید منتظر ماند. 
این مقام مســئول افزود: وزارت نیرو یادداشــت 
اعتراضی خود به صــورت کتبی را به وزارت خارجه 
ارائه کرده است، بنابراین، این موضوع در جریان است 

که باید مراحل آن طی و مورد ارزیابی قرار گیرد. 
به گفته میدانی، ساخت سد ایلیسو قطعاً بر روی 
تاالب ها و ریزگردها تأثیر منفی دارد، بنابراین وزارت 
نیرو مراتب اعتراضی خــود را به وزارت امور خارجه 

ارائه کرده است. 

وی همچنین از پروژه ای که در حال مطالعه است 
نام برد که استارت آن در مشهد زده شده است و گفت: 
به دنبال بازیافت آب در کشور هستیم که بزرگترین 
پروژه آن قرار است در مشهد با همکاری آلمان، آمریکا 

و اسپانیا آغاز شود. 
معــاون وزیر نیرو افزود: این پروژه ســاالنه 100 
میلیون مترمکعب توان بازیافت پساب را خواهد داشت.
وی با  اشــاره به وضعیت بارش ها در کشور گفت: 
بارش ها در حوضه های آبریز دریای خزر 60 میلیمتر 
بوده که نســبت به درازمدت 92 درصد رشد داشته 
است، اما در سایر حوضه های آبریز مثل خلیج فارس 
و عمان بارندگی وضعیت خوبی نداشــت و در حوضه 
دریاچه ارومیه که 8 میلیمتر بوده اســت، نسبت به 

درازمدت این درصد منفی بوده است.

هشدار معاون وزیر نیرو:

بیش از توان و ظرفیت کشور آب مصرف می شود

خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد: طی پنج 
ماهه نخست امسال بیش از نیاز یکساله ایران به 
واردات برنج، این محصول وارد کشور شده که 
ازنظر ارزشی ۱02 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، میزان مصرف برنج در ایران ساالنه 
سه میلیون تن، مقدار تولید دو میلیون و 300 هزار تن 
و نیاز به واردات 700 هزار تن است اما طی پنج ماهه 

نخست امسال یک میلیون و هشت هزار تن برنج وارد 
کشور شده است.

براساس این گزارش در پنج ماهه نخست امسال بر 
طبق آمارها، نه تنها بیش از نیاز یک ساله ایران، برنج 
به کشور وارد شده، بلکه این میزان واردات از نظر وزنی 
78 و 97 صدم درصد و ازنظر ارزشی 102 و چهار دهم 

درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، به گفته مســئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی هر ایرانی به طور میانگین ساالنه 38 کیلوگرم 
و روزانه 105 گرم برنج مصرف می کند که کل مصرف 

برنج کشور در سال سه میلیون تن می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: 
تولید برنج امســال، رکورد بی سابقه ای را در دهه های 
گذشــته شکســت به حدی کــه شــالیکاران درحد 
گسترده ای حدود 140 هزار هکتار کشت دوم و راتون 
در استان های مازندران و گیالن انجام دادند که سابقه 

نداشت.جالب تر اینکه به غیر از سال  های ابتدایی دولت 
یازدهم که ثبت سفارش های سرسام آور باعث واردات 
بی رویه شــده بودند، میزان واردات برنج در پنج ماهه 
امسال بیش از میزان آن در 12 ماهه سال های 1395 
و 1394 شــده است، چرا که میزان واردات برنج طی 
دو سال اخیر به ترتیب حدود 840 و 746 هزار تن بود 
که روند نزولی قابل توجهی نسبت به سال های میلیونی 

برنج وارداتی داشت.

خبرگزاری حامی دولت:

بیش از نیاز یکساله کشور برنج وارد شده است

رئیس  اتحادیه کفاشان دســت دوز با بیان اینکه امروز بیش از ۵0 
درصد واحدهای تولیدی کفش تعطیل و بازار کاماًل راکد شــده است، 

گفت: شگرد قاچاقچیان کفش عوض شده است.
رســول شجری در گفت و گو با تسنیم، با  اشــاره به اینکه در حال حاضر با 
تغییر شــکل کار قاچاقچیان میزان واردات کفش به کشور افزایش یافته است، 
اظهارداشت: پیش از این میزان قاچاق کفش 500 میلیون دالر در سال بود اما 

این رقم امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در شگرد جدید قاچاقچیان، رویه و زیره کفش به صورت 
جداگانه و به عنوان مواد اولیه وارد کشــور می شــود، افزود: در این روش با 10 
نفر نیروی کار کفش ها مونتاژ شده وبه راحتی وارد بازار می شود. همین موضوع 
مشــکالت زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده به نحوی که تولید 
اصاًل برای آنها به صرفه نیســت.رئیس  اتحادیه کفاشان دست دوز تصریح کرد: 
متأسفانه برخی از کارخانه های بزرگ با اعالم ورشکستگی و تعدیل نیرو زیره و 
رویه کفش را وارد و با مونتاژ آنها سودهای باالیی را کسب می کنند از آن طرف 

آنها هزینه هایی مانند بیمه و مالیات هم پرداخت نمی کنند.
شجری با  اشاره به اینکه برای حل این مشکل با همکاری اتحادیه و گمرکات 
باید اقدامات الزم صورت گیرد، افزود: بعضاً دیده شده از ترکیه کفش وارد شده 
اما پول آنها 8 تا 10 ماه آینده پرداخت می شود همین موضوع سود آوری واردات 
را بیشتر کرده است.وی اضافه کرد: امروز بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی 

کفش تعطیل هستند و بازار کاماًل راکد شده است.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
مسئوالن امر باید در قراردادها و سرمایه گذاری های خارجی انتقال 

تکنولوژی را به عنوان سرفصل به اجرا دربیاورند.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان اینکه 
صنعت کشــور دچار آفت مونتاژکاری شــده اســت، اظهار کرد: هم اکنون 
صنعت خودرو، ماشین آالت مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله نساجی، 
پتروشیمی و معدن همگی درگیر بیماری مزمنی به نام مونتاژکاری هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که امکان انتقال تکنولوژی، پیاده سازی، 
بومی سازی و حتی مهندسی معکوس در این زمینه برای کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره آثار سوء 
صنعت مونتاژکاری، گفت: ضمن نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی با یک فشار 
خارجی، تحریم و نوســانات بین المللی صنعت کشــور که نقش بسیاری در 

اقتصاد ما دارد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
فوالدگر با تاکید بر اســتعدادهای فنی و مهندســی موجود در کشور و 
راه اندازی مجموعه هایی از جمله ســازمان ملــی نخبگان، معاونت علمی و 
فناوری، ســازمان گسترش و نوسازی، و راه اندازی جهاد دانشگاهی و توسعه 
صنایع گفت: با آماده بودن بستر الزم و مناسب تنها باید به انتقال تکنولوژی 
همــت بورزیم، به طوری که در قراردادهایمان به طور حتم باید این موضوع 

از جانب طرف مقابل رعایت و الزم االجرا باشد.
وی بیان کرد: با حذف اسم خود از مونتاژکنندگان ضمن استفاده حداکثری 
از ظرفیت های مهندسی نرم افزاری و سخت افزاری کشور، اقتصاد را از وابستگی 
نجات داده و در راستای تقویت تولید ملی بیش از پیش قدم برداریم، از این 

رو ضمن افزایش سهم داخلی منتقل کننده فناوری هم خواهیم بود.
حمیــده زرآبادی عضو صنایع و معادن مجلس هم در این باره می گوید: 
شــرکت ها و صنایع دانش بنیان یکی از مهم ترین راهکار های موثر در حذف 
وابستگی صنعت کشور به مونتاژ کاری است که البته طی در چندسال اخیر 
تالش های انجام گرفته در این زمینه موفق بوده ایم.وی تاکید کرد: همچنین 
مسئوالن امر باید در قراردادها و سرمایه گذاری های خارجی انتقال تکنولوژی 

را به عنوان اصلی غیرقابل انکار و سرفصل به اجرا دربیاورند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطالعات ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: از 29 مهرماه که 
طرح رجیستری موبایل آغاز می شود، خریداران 
اســتعالم کنند و در صورت عدم دریافت پیام 
»تجهیز شما تأیید می شود« اقدام به خرید آن 

گوشی تلفن همراه نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا 
در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که در 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شــد، اظهار 
کــرد: این طرح از 28 مهرماه کلید می خورد و مردم 
از 29 مهــر که به بازار برای خرید مراجعه می کنند، 
موبایل هایی که خریداری می کنند، شامل این طرح 

می شود.
وی بــا بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و 
برند موبایل شامل طرح رجیستری می شوند، گفت: 
بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه 
مراجعه می کند یا باید موبایلی را که خریداری می کند، 
شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن 
را دارد شامل طرح است، باید استعالم الزم را دریافت 

کند تا اطمینان حاصل کند که گوشــی آن از طریق 
قاچاق وارد نشده است.

ســخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت 

افزود: چرا که اگــر خریداری که موبایل را خریداری 
می کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات 
قاچاق به کشور آمده باشــد، امکان استفاده از آن را 

نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی دهد.
دهقانی نیا با بیان اینکه نیاز ساالنه به موبایل در 
کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر 
فقط ساالنه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور 
باشــد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود 
یک میلیون آن از طریق تولید داخل تامین می شود.

وی افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی 
همراه از طریق قاچاق باشــد، می توان نتیجه گرفت 
625 میلیــون دالر از حقوق گمرکی و مالیات دولت 
پرداخت نمی شود که این رقم معادل دو هزار میلیارد 

تومان است.
مدیــرکل فنــاوری ارتباطات و اطالعات ســتاد 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز ادامــه داد:  با توجه به 
واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از 
گوشی های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه 
اشعه دارند که این اشعه برای سالمتی به شدت مضر 
است. نرخ ویژه اشعه گوشی های تلفن همراه وارداتی، 
هر ســال باید اندازه گیری شده و براساس استاندارد، 

اجازه واردات داده شود.

معاون سازمان استاندارد گفت: نمونه گیری 
بنزین از ۱۵ جایگاه تهران در بهار امسال از باال 
بودن گوگرد در بنزین توزیعی تهران حکایت 

داشته است.
وحید مرندی مقدم در گفت وگو با فارس، اظهار 
داشت: طبق نمونه برداری که به درخواست دادستانی 
کل کشور و با همکاری وزارت نفت از بنزین توزیعی 
در چنــد جایگاه تهران انجام شــد، گوگرد موجود 
در بنزیــن عدد 58 بود کــه البته رقم قابل قبول و 

استاندارد 50 است.

وی با بیان اینکه این نتیجه مربوط به نمونه برداری 
از بنزین توزیعی در تهران در فصل بهار امسال است، 
افزود: میانگین گوگرد موجود در بنزین توزیعی در 
کشور سال گذشته 48 بود و برای امسال نیز میانگین 
گوگرد بنزین توزیعی در کشور مشخص خواهد شد.

مرندی مقــدم در مورد تعــداد نمونه برداری ها 
از جایگاه های بنزین در طول ســال نیز گفت: یک 
مرتبه در فصل گرم سال و یک بار نیز در فصل سرد 

نمونه برداری انجام می شود.
وی در پاســخ به این ســؤال که به این ترتیب 

فقط دو مرتبه در طول ســال نمونه برداری از بنزین 
توزیعی انجام می دهید، این تعداد نمونه برداری کم 
نیست؟ اظهار داشت: کم نیست، زیرا سیستم تولید 
پاالیشــگاه ها تغییر زیادی نمی کند، در مورد برخی 
محصوالت مانند سوســیس و کالباس ممکن است 
تغییرات در فاصله کوتاهی اتفاق بیفتد ولی در تولید 

بنزین این طور نیست.
به گفته وی، در بهار امسال از 15 جایگاه عرضه 
بنزین در تهــران نمونه گیری صورت گرفته و البته 
در فصل بهــار نمونه برداری فقــط در تهران انجام 

شده است.
معاون نظارت بر اجرای اســتانداردهای سازمان 
ملی اســتاندارد در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار که 
پرســید پس از مصوبه دولت مبنی بر حضور وزارت 
نفت در انجام آزمون بنزین، کدام دســتگاه مسئول 
اعالم نتیجه آزمون بنزین است؟ گفت: سازمان ملی 

استاندارد مسئول اعالم این نتیجه است.
بر اساس این گزارش وزیر نفت اخیرا اعالم کرده 
است باال بودن گوگرد بنزین در آزمایش های سازمان 

استاندارد اتفاقی بوده است.

سازمان استاندارد: گوگرد در بنزین توزیعی تهران باالست

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاخیر در اجرای طرح 
صندوق های فروشگاهی متوجه دولت و سازمان مالیاتی است.

به گزارش تســنیم، محمدرضا جعفریان در نشست خبری در محل این اتاق 
درباره طرح صندوق های مکانیزه فروشــگاهی و علل تاخیر در اجرای آن، اظهار 
کرد: در سال 91 میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تفاهمی صورت گرفت 
که صندوق های مکانیزه فروشــگاهی در اولویت اول برای 10 گروه اجرایی شود 
که در سال بعد نیز دومین 10 گروه مشخص شد. در سال 93 سومین 10 گروه 
اتحادیه مشخص شدند و با اعالم فراخوان توسط اتاق اصناف ما آمادگی خود را 

برای نصب صندوق های مکانیزه فروش اعالم کردیم.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت مجری این طرح است و ما تنها در تعیین 
اولویت های نصب صندوق های مکانیزه فروش نقش داشــته و داریم نمی توانیم 
دلیل عدم اجرا و تاخیر آن را اعالم کنیم و سازمان امور مالیاتی خود اجراکننده 

این طرح خواهد بود.
مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بابت صندوق های مکانیزه 
فروش، پولی از اصناف و فعالین اقتصادی دریافت نمی شود بلکه این پول در سال 
اول بعد از اجرای طرح یا ســال های بعد از طریق مالیات های اخذ شــده توسط 

دولت پرداخت می شود.
جعفریــان تصریح کرد: در ســال 94 ما متهم شــدیم که اصناف کشــور 
همکاری های الزم را برای اجرای صندوق های مکانیزه فروشــگاهی نمی کنند در 
حالیکه مسئولیت ما تنها تعیین اولویت ها بود و ما بارها برای اجرای این طرح اعالم 

آمادگی می کردیم اما با این وجود 3 سال مورد هجمه دولت بودیم.
وی یادآور شــد که برای اجرای صندوق های مکانیزه فروش نیازمند توسعه 
فرهنگی، آموزش، تشویق های الزم و استفاده از شبکه اینترنتی مناسب است که 

سازمان امور مالیاتی در این خصوص باید دقت الزم را داشته باشد.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت مکلف 
شــد جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات ۵0 درصدی گندم کاران را 
بپردازد اعالم کرد این حکم  از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و بعد 

از پرداخت اصل طلب، از طریق کمیسیون پیگیری می شود. 
محمدرضا پورابراهیمــی در گفت وگــو با تســنیم اظهار داشــت: در 
برنامه ششم توســعه حکمی گنجانده شده اســت کــه اگــر دولت طلب 
کشــاورزان را با تأخیر پرداخت کند باید معادل ســود بانکی رایج و جاری 
در کشــور را به کشاورزان بپردازد.وی با  اشاره به اینکه این حکم برای اولین 
بار، در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است افزود: کشاورزان با توجه به 
اینکه پولشــان دســت دولت بود و پرداخت نمی شــد مجبور می شدند به 

بانک جریمه های دیرکرد پرداخت کنند.
رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به 
اینکه این حکم در قالب برنامه ششم توسعه قرار دارد، از سال جاری قابلیت 
اجرایی دارد. به گفته پورابراهیمی، در حال حاضر با توجه به اینکه 50 درصد 
از پول گندم کاران با تأخیر پرداخت می شود بعد از پرداخت طلب کشاورزان 
از طریق کمیسیون پیگیری می شود که سود مطالبات کشاورزان نیز پرداخت 
شــود.وی همچنین با  اشاره به اعالم نشــدن نرخ خرید تضمینی گندم  با 
وجود گذشــت یک ماه از آغاز ســال زراعی جاری گفت: شاید دلیل اینکه 
دولت در ســال جاری نیز )مانند سال قبل(، قیمت خرید تضمینی گندم را 
به موقع اعالم نکرده است، به دلیل نگاهی است که به بازارهای جهانی )برای 
واردات به جــای تولید( دارد؛ تا گندم را با توجه به قیمت پایین تر بازار های 
جهانی خریداری کند، در حالی که آســیبی که به برنامه ریزی های اقتصادی 
بخش کشــاورزی می زند، خیلی بیشتر از پرداخت، مابه التفاوت خرید گندم 

داخلی و وارداتی است.

گروه اقتصادی-
در شــرایطی جهانگیری، معاون اول روحانی از 
ایجاد ۱/۵میلیون شغل در شش ماهه نخست امسال 
خبر داده که چندی پیش علی ربیعی، وزیر کار همین 
دولت اعالم کرده بود اقتصاد ایران در بهترین حالت، 

توان جذب 400 هزار شغل در سال را دارد. 
ارائه آمارهای اشتغالزایی از ابتدای سال جاری همواره 
ایجاد حیرت و تعجب می کند! ابتدا حسن روحانی در تیرماه 
امسال اعالم کرد که در بهار 96، 700 هزار شغل ایجاد شده 
و اندکی پس از آن هم مرکز آمار در یک حرکت استثنایی 
اعالم کرد طی بهار 96، یک میلیون شغل ایجاد شده است. 
مقامات دولت روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی، 
شعار برخی رقبای خود مبنی بر ایجاد سالیانه یک میلیون 
شغل را غیر معقول می دانستند، هم اکنون آمارهایی اعالم 
می کنند که دســت تمام رکوردهای اقتصادی را از پشت 

بسته است. 
در آخریــن نمونه این اظهارات باورنکردنی، اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ســخنانی مدعی 
شد طی شــش ماه نخست سال جاری 1/5 میلیون شغل 

ایجاد شده است!به گزارش تسنیم، وی در مراسم روز ملی 
استاندارد اعالم کرد: »در فصل بهار امسال 703 هزار شغل 
ایجاد شــد و روز گذشــته به من اطالع دادند که در فصل 

تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است.«
به عبارت دیگر، یک میلیون و 498 هزار شغل در این 
دو فصل ایجاد شــده و احتماال تا پایان سال تمام بیکاری 
کشور حل و فصل شــده و باید از خارج کشور نیروی کار 
وارد کنیم. بگذریم از اینکه خود دولت وعده ایجاد 950 هزار 
شغل در سال را برای چهار سال دوم سال عمر خود داد و تا 
همین االن حدود 550 هزار شغل اضافی ایجاد کرده است! 
ادعای دولتمردان درباره افزایش  اشتغالزایی طی شش 
ماه نخست امســال، در حالی است که یک ماه پیش علی 
ربیعــی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراســم آغاز 
ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال 96 گفته بود: »در بهترین 
حالت رشد اقتصادی می تواند 400 هزار شغل ایجاد کند و 

بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم.« 
چگونه وقتی وزیر کار دولت اعتقاد دارد ظرفیت اقتصاد 
ایران در بهترین حالت، ایجاد بیش از 400 هزار شغل در سال 
را جوابگو نیست، دست اندرکاران دیگر دولت اعالم می کنند 

تنها در شش ماه یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است؟ 
جالب اینجاســت که وزیــر کار، دو روز پیش با بیان 
اینکه در برنامه های اشــتغال دولت بخش های کالسیک و 
ســنتی به همراه حوزه آی ســی تی، گردشگری، خدمات 
و انبــارداری، ورزش بیش از همه بخش ها مورد توجه قرار 
دارند، گفت: »باید کسری اشــتغال موجود را به هر طریقی 
که شــده جبران کنیم و همین حاال نیز 900 هزار کسری 

 اشتغال وجود دارد.«
یعنی حتی وزیــر کار که خودش گفته بود 600 هزار 
کسری شغل در سال داریم، رقم کنونی را 900 هزار شغل 
اعالم کرد! ضمن اینکه کســری مورد اشاره وزیر، به معنای 
جذب فقط و فقط 100 هزار شغل )احتماال از ابتدای سال 
تاکنون( می باشد که باز هم نشان دهنده اختالف محسوسی 

با رقم اعالم شده توسط جهانگیری می باشد. 
فارغ از عجیب بودن آمار ایجاد 1/5 میلیون شــغل در 
شش ماه اخیر، تفاوت های فاحشی که میان رقم اعالم شده 
توسط مسئوالن دولتی نشان دهنده یک سردرگمی آماری 
در دولت بوده و این تشــتت، بیانگر این واقعیت است که 
حتــی در درون دولت هم جمع بندی واحدی از آمارهایی 

که اعالم می شود وجود ندارد. 
آنچه که مهم اســت، قربانی شــدن بیکاران و کسانی 
اســت که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار در 
زندگی خود با مشــکالت ریز و درشتی مواجه می شوند اما 
مسئوالن به ارائه آمارهایی که با واقعیت جامعه همخوانی 

ندارد می پردازند. 
بــه عنوان نمونه ای دیگر، یکــی از مدیران وزارت کار، 
روز گذشــته از اعزام بیکاران به خارج از کشور برای شاغل 
شدنشــان خبر داد، خبری که بی شک بیان کننده وضعیت 

نامناسب ایجاد شغل در کشور می باشد. 
محمد  اکبرنیا با  اعالم این خبر گفت: »خوشــبختانه 
هماهنگی هایی صورت گرفته اســت و موفق شدیم چهار 
دفتــر کاریابی در کشورهای اســترالیا، عمــان، ترکیه و 
تاجیکستان راه اندازی کنیم و از این طریق بتوانیم نیرو به 

آن کشورها اعزام کنیم.«
حال، با توجه به شــرایط بازار کار کشور که حال و روز 
خوبی ندارد، بهتر است دولتمردان از ارائه آمارهایی که نه 
تنها وضعیت فعلی را خــوب جلوه می دهد، بلکه به غلط، 
موفقیتی خیره کننده را در ذهن تداعی می کند! پرهیز کنند. 

جهانگیری: 1/۵ میلیون شغل در 6 ماه نخست امسال ایجاد شد
ربیعی: بیش از 4۰۰ هزار شغل در سال نمی توانیم ایجاد کنیم

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان اولین شرکت ایرانی در 
فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی مدیریت کیفیت اروپا شرکت کرد.
در مراســم اختتامیه این ارزیابی، بهرام ســبحانی، مدیرعامل فوالد 
مبارکــه، با تاکید بر اینکه پیــش از این فوالد مبارکه فرآیند جایزه ملی 
تعالی سازمانی را با موفقیت پشت سر گذاشت و در ادامه توانست به عنوان 
اولین شرکت در کشور با باالترین امتیاز به دریافت تندیس زرین تعالی 
سازمانی نایل آید، تصریح کرد: پس از کسب این موفقیت ها، این شرکت 
 MAKE به عنوان برترین شــرکت دانشی کشور به جایزه مدیریت دانش
آســیا راه یافت و در ردیف شرکت های بزرگی نظیر تویوتا، سامسونگ و 

پوسکو قرار گرفت.
وی حضور فوالد مبارکه در این ارزیابی را فرصتی برای بهبود و کسب 

تجربیات و استانداردهای جدید در سطح جهانی برای شرکت دانست.
»گرهاردلئو« ســرگروه ارزیابان حاضر در فوالد مبارکه ضمن مثبت 
خوانــدن نتایج ارزیابی انجام شــده در فوالد مبارکه و با بیان اینکه طی 
این ارزیابی ســه روزه نقاط قوت و قابل بهبود فوالد مبارکه شناسایی و 
مورد بررسی قرار گرفت گفت: برنامه ارزیابی EFQM در سه سطح انجام 
می شــود و در مرحله اول 1 یا 2 ستاره تعلق می گیرد، گفت: مرحله اول 
مربوط به متعهد بودن به کیفیت متعالی و مرحله بعدی که پیشرفته تر 
است مربوط به کیفیت متعالی EFQM است که برای آن 3، 4 یا 5 ستاره 
اختصاص داده می شــود که به میزان امتیاز کســب شده و به یافته های 
ارزیابان بســتگی دارد. در مرحله سوم فوالد مبارکه مسیر دریافت جایزه 
EFQM را طی خواهد کرد که فوالد مبارکه عزم خود را برای رسیدن به 

باالترین سطح آن جزم کرده است.
وی در خصوص فواید حضور در این جایزه افزود: شرکت فوالد مبارکه 
به خوبی می تواند در این ارزیابی که در سطح بین المللی است، شرکت کند.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در فرآیند 
ارزیابی مدیریت کیفیت اروپا

* یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره 
حذف یارانه ثروتمندان گفت: فعالً حذف یارانه ها متوقف شده است. وی در گفت وگو 
با فارس، افزود: ازسرگیری مجدد حذف یارانه خانوار غیرنیازمند در انتظار تصمیم 
هیئت دولت جدید است. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا برخی 
خانوارها در ماه های گذشته با حذف یارانه شان مواجه بوده اند، گفت: معموالً لیست 
200 تا 300 هزار نفر هر ماه با مشــکالت واریزی مواجه می شــوند که بیشتر از 
سوی سازمان هدفمندی یارانه ها است. وی افزود: با رفع اشکال، یارانه این خانوار 
واریز می شــود، بنابراین حذف یارانه نداشتیم. گفتنی است، اخیراً احمد میدری 
معاون رفاهی وزیر رفاه از حذف بیش از 4 میلیون نفر یارانه بگیر غیرنیازمند در 

سال های گذشته خبر داده است.
* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات 
بعثت از تاریخ 27 مهر ماه آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز 
مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵04 الی ۵۵08، ۵۵32 الی ۵۵3۵ 
در محدوده خیابان های سوری، بابائی ، شهید توالئی، کارگر سامانی به 

مدت 3 روز با اختالل همراه است.
* معاون مالی کشتیرانی جمهوری اسالمی گفت: با ورود 10 شناور ساخته شده 
در کــره جنوبی ظرفیت ناوگان ملی به میــزان 50 درصد افزایش خواهد یافت. 
احمد شهباز بیگی با بیان اینکه برای طرح توسعه ناوگان از بانک های کره جنوبی 
و چیــن به صورت فاینانس اســتفاده خواهیم کرد ادامــه داد : با توجه به ایجاد 
خط اعتباری هشــت میلیارد یورویی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در 
کــره جنوبی و همچنین خط اعتباری دیگری در چین ، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در قالب این دو خط برای حمایت از طرح های توسعه ناوگان ملی 

اعالم آمادگی کرده است.
* رئیس کل بیمه مرکزی از رشــد 20 درصدی صنعت بیمه و رشد 3۵ 
درصدی بیمه نامه های عمر در ۶ ماهه نخست سال خبر داد.عبدالناصر 
همتی افزود: با رشد 20 درصدی حق بیمه ها نسبت به شش ماهه اول سال 
گذشته مجموع حق بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود 
۱۶۶ هزار میلیارد ریال رســید.وی به استقبال خوب مردم از بیمه های 
عمر اشاره و تاکید کرد: شرکت های بیمه در نیمه اول امسال با فروش 
22 هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد 3۵ درصدی این بیمه نامه را در شش 
ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند.همتی 
رشد 23 درصدی حق بیمه بدنه اتومبیل در مقایسه با رشد 8 درصدی 
سال ۱39۵ و رشد 20 درصد بیمه های آتش سوزی در مقایسه با رشد ۱0 
درصدی سال ۱39۵ را قابل توجه و نشانه گرایش بیشتر مردم به خرید 

این نوع بیمه نامه ها دانست.
* مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرش دســتباف ایران درباره 
بیمه قالیبافان گفت: طی هماهنگی هایی که با بیمه تعاون داشــتیم مقرر شد با 
پرداخت ساالنه 570هزار تومان از چهار مزیت بهره مند شوند. عبداهلل بهرامی در 
گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه این قرارداد شامل بیمه درمان،  عمر و بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، درمان و آتش سوزی کارگاه های خانگی است افزود:سرپرست خانواده 
ملزم به بیمه با پرداخت حق بیمه 570 هزار تومانی و استفاده از بیمه های دیگر 
مانند درمان،عمر،بازنشستگی ،از کارافتادگی، درمان و آتش سوزی است. اما سایر 
اعضای خانواده در صورتی که تمایل به پرداخت این میزان نداشته باشند می توانند 
با مبلغ سالیانه هر نفر 380 هزارتومان از بیمه تکمیلی درمان بهره مند شوند. وی 
با بیان اینکه امســال خدمات دندان پزشکی هم به طرح اضافه شده است اظهار 
داشت:تمام افرادی که از این بیمه استفاده می کنند باید کارت قالیبافی یا صنایع 
دســتی داشته باشند. همه قالیبافان امکان استفاده از این نوع بیمه را دارند. آن 
دسته از افرادی که سال قبل بیمه داشته اند تمدید می شوند و افراد جدید ثبت نام 

می کنند. به گفته وی ثبت نام از دیروز آغاز و تا 10 آبان ماه ادامه دارد.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت باید جریمه دیرکرد 
گندمکاران را بدهد


