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قیمت )به تومان(نوع سکه
3/666/000سکه تمام طرح جدید
3/517/000سکه تمام طرح قدیم

1/902/000نیم سکه
1/201/000 ربع سکه

651/000گرمی
335/910هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
10/550دالر
12/500یورو
13/433پوند

1/984لیر ترکیه
2/872درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/700/000پراید 1111
22/709/00035/100/000پراید 2131
23/400/00034/800/000پراید3151
74/952/600130/000/000چانگان4
 27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20057/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10
42/481/00079/500/000پژو پارس TU5 کالس 1113
36/286/00059/300/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00070/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10070/500/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/40060/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20061/000/000سمند
36/616/00064/000/000سمند دوگانه سوز کالس 1716
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90091/000/000تندر پالس دنده19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزدا 213
22H3075/000/00095/000/000
61/000/000128/000/000استپ وی23
54/361/900109/000/000 207 اتوماتیک24
114/994/000228/000/000پژو 252008
39/590/00059/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱0/۱6

یک کارآفرین نمونه زن روستایی توانسته 
با بسته بندی ســبزیجات و وسایل مورد نیاز 
آشــپزخانه در شهرســتان چالوس برای 30 

نفر اشتغال ایجاد کند. 
ســیده زینــب ســیدین کارآفرین نمونــه زن 
روستایی از منطقه هچیرود چالوس است که هفته 
پیش در همایش تقدیر از تولیدکنندگان و کارآفرینان 

برتر کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی تقدیر شد.
ایــن کارآفرین نمونــه، کار بســته بندی انواع 
سبزیجات و وسایل مورد نیاز آشپزخانه را به همراه 
گروهی از زنان خانــه دار انجام می دهد که عالوه بر 
تســهیل کار خانوارهای این منطقه، درآمد خوبی را 
هم کسب می کنند، عالوه بر آن 30 نفر هم به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از کار وی بهره مند می شوند.
سیدین در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار 

داشــت: هر هفته حدود هشت تن انواع محصوالت 
غذایی و ســبزیجات مــورد نیاز در آشــپزخانه را 
بســته بندی کــرده و به مکان های فــروش عرضه 
می کنیــم. حدود 20 نفر به صورت مســتقیم و 10 
نفر به صورت غیرمستقیم از این اشتغالزایی بهره مند 
می شوند، در حقیقت این کار باعث شده که 30 خانوار 

از آن ارتزاق کنند. 
وی ادامه داد: پســرم که فارغ التحصیل صنایع 
غذایی است نیز در این شغل مشغول است و عالوه بر 
اینکه بدون نیاز به کار دولتی در این شغل کار می کند، 
این کار هم با تحصیالتش مرتبط اســت و احساس 
رضایت دارد. این کارآفرین نمونه در پاسخ به اینکه 
آیا موانعی سر راه کار شما وجود نداشت؟ گفت: موانع 
که زیاد بوده، اما از سال 1380 که این کار را شروع 
کردم، موانع را یکی یکی و با همکاری خانواده از پیش 

پا برداشتیم و امروز به جایگاهی رسیدیم که در حوزه 
کارآفرینی حرفی برای گفتن داریم. 

سیدین از عدم حمایت ها انتقاد و بیان کرد: هیچ 
حمایت مالی نشــدیم، فقط تنها کمکی که دیدیم 
توصیه های کارشناســان ترویج بوده، همه چیز را از 
صفر شروع کردیم و در یک فرایند طوالنی توانستیم 

موفق بشویم. 
وی در پاسخ به آنهایی که می گویند برای موفقیت 
در هر کاری نیاز به حمایت است، گفت: انکار نمی کنم 
که نیاز به حمایت نیست، اما بیشتر از اینها همت و 
تالش افراد است و هر چقدر تالش و انگیزه فرد برای 
پیشرفت بیشتر باشد، می تواند بر موانع و مشکالت 
غلبه کند. این کارآفرین نمونه بیان کرد: بسته بندی 
همه محصوالت مورد نیاز در آشــپزخانه را از صفر 
تا صد انجــام می دهیم و به صورت آماده در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می دهیم. 
ســیدین ادامه داد: اگر من بــه عنوان یک زن 
توانســتم این اشتغال را از صفر شــروع کرده و 30 
خانوار را از آن بهره مند کنم، بنابراین خیلی از افراد 
دیگر می توانند کارهای بسیار مهم تر از این را انجام 
دهند و توصیه می کنم که هیچ وقت ناامید نشــوند. 
جوانانی که می گویند کار نیست، بدانند که همت و 
تالش از همه چیز مهم تر است، حتی اگر سرمایه ای 
هم نباشد، می توانیم با عزم و اراده آهنین به مشکالت 
غلبه کرده و مسیر خود را پیدا کنیم که در این مسیر 
می توانیم دست خیلی از افراد دیگر را بگیریم. اگر این 
احساس در کل جامعه به وجود بیاید، نه تنها مشکل 
اقتصادی و  اشتغال نخواهیم داشت، بلکه می توانیم 
صادرکننده در اکثر محصوالت باشیم و رفاه کامل را 

به جامعه به ارمغان بیاوریم.

اشتغالزایی 30 نفره یک کارآفرین روستایی با بسته بندی سبزیجات 

شورای  مجلس  اقتصادی  رئیس کمیسیون 
اسالمی گفت: یکی از اشکاالت اساسی بررسی 
بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس 
به ریز اقالم درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها 

و بانک های دولتی است. 
محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه »نگاه 
یک« تلویزیون درباره الیحه بودجه ســال 98 اظهار 
داشت: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که 
در ســال 98 رویکردی را در پیش بگیریم که منابع 
درآمدی بدون نفت، اســاس بودجه را تشکیل دهد و 

منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم. 
وی افزود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب 
بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، 
شــرکت های دولتی و مجموعه های دیگر هستند که 
نتیجه عملکرد آنها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ 

وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید 
بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت 
دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از  اشکاالت اساسی 

بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس 
به ریز اقالم درآمدی و هزینه مجموعه شــرکت ها و 

بانک های بخش دولتی است.
پورابراهیمــی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه 
کاالهای اساسی، در بودجه سال 98 بازنگری خواهد 
کرد، افزود: در سال 97 توافق کردیم که 14 میلیارد 
دالر منابع برای کاالهای اساســی اختصاص دهیم تا 
قیمت این کاالها مانند ســال 96 باشد، اما بر اساس 
گزارش ها، قیمت کاالهای اساســی به طور میانگین 
70 درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: بر اساس 
محاسبات، اگر 14 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی به 
کاالهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت 
آن با نرخ بــازار آزاد ارز، حــدود 100 هزار میلیارد 
تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشــور 
است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود 
به عدالت نزدیک تر اســت و از تولید هم حمایت و از 

قاچاق کاالهای اساسی جلوگیری می شود.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری کارشناس 

اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: 
یکی از اهداف سیاست های اصل 44 این بود که اندازه 
دولت کوچک تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش 
یابد )اما( برای سال آینده، بودجه شرکت های دولتی 
40 درصد افزایش یافته این در حالی است که شرکت 
دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت ها، عدم 

شفافیت، آشنابازی و بده بستان های پشت پرده.
وی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، افزود: 
شــرکت های دولتی به منابع بانک ها دســت درازی 
کرده اند و ســاالنه به میزان بدهی شرکت های دولتی 
افزوده می شود به گونه ای که یک انباشت بدهی پیدا 
کرده ایم، وضعیت بدهی این شرکت ها در آینده خطر 
بزرگی به مراتب بزرگ تر از خطر موسســات مالی و 

اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان 
مهر امســال بخش دولتی حدود 230 هزار میلیارد 
تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود 30 هزار 
میلیارد آن متعلق به شــرکت ها و موسسات دولتی و 

مابقی خاص خود دولت بوده است.

بودجه هایی که کمتر دیده می شود
در همین جهت، نگاهی به برخی ارقام کمتر مورد 
توجه بودجه خالی از لطف نیست؛ به عنوان نمونه، در 
الیحه بودجه سال 98، کل منابع عمومی بودجه دولت 
407 هزار میلیارد تومان است، در حالی که شرکت های 
دولتی بی سرو صدا و بدون هیچ گونه بحثی در مجلس 

بیش از 1273 هزار میلیارد تومان بودجه می گیرند.
جالب اینکه فقط یک شرکت دولتی به نام شرکت 
پاالیش نفت اراک بیــش از 40 هزار میلیارد تومان 
بودجه دارد که یــک دهم کل بودجه عمومی دولت 
اســت! و جالب تر اینکه بودجه این پاالیشگاه دولتی 
برابر کل یارانه نقدی اســت که 75 میلیون ایرانی در 
یک سال از دولت می گیرند.در نمونه ای دیگر، بودجه 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 309 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود سه چهارم 
بودجه عمومی کشــور است! در حالی که کل بودجه 
رفاهی دولت برای 80 میلیون ایرانی در سال 98 حدود 
113 هزار میلیارد تومان است یعنی تقریباً یک سوم 

بودجه شرکت ملی پاالیش و پخش.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

شفاف نبودن درآمد و هزینه شرکت های دولتی
 اشکال اساسی بودجه است

دبیرکانون سراســری انبوه سازان مسکن 
کشــور گفت: در حال حاضر سقف تسهیالت 
مســکن که ۸0 میلیون تومان است، می تواند 
به طور متوسط ۲۲ متر هزینه خرید را پوشش 

دهد
فرشــید پورحاجت در گفت وگــو با خبرگزاری 
فــارس درباره اینکه وزیر راه و شهرســازی از ایجاد 
یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی خبر داده است، اظهار کرد: با گذشت حدود 
دو ماه از ورود وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز تا این 
لحظه هیچ مذاکره ای میان بخش خصوصی با وزیر 
راه و شهرسازی در مورد مسکن صورت نگرفته است.

وی با اشــاره به اینکه علیرغم تأثیر معاون اول 

رئیس جمهور مبنی بر تعامل بخش خصوصی با دولت 
و نظرخواهی از آنها و ایجاد یک تصمیم مشترک در 
سیاست گذاری ها اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی 
تاکنون هیچ جلسه مشترکی با بخش خصوصی فعال 
در بخش مسکن نداشته و خبر کارت اعتباری مصالح 

ساختمانی را از رسانه ها شنیده ایم.
دبیرکانون سراســری انبوه سازان مسکن کشور 
درباره عدم افزایش سقف تسهیالت مسکن نیز گفت: 
قطعاً افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن تورم  
زاســت، اما اگر تسهیالت به بخش تولید داده شود، 
هیچ تورمی در بخش مسکن رخ نخواهد داد. در حال 
حاضر سقف تسهیالت مسکن که 80 میلیون تومان 
است، می تواند به طور متوسط 22متر هزینه خرید 

را پوشش دهد. در بافت های فرسوده نیز 50 میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود که 15 متر هزینه 

ساخت را پوشش می دهد.
پورحاجت افزود: متأســفانه کمبود نقدینگی و 
قوانین خلق الســاعه در بخش مالیات مثل ماده 64 
مالیات های مســتقیم اقتصاد کشور و بخش تولید 

مسکن را به مخاطره می اندازد.
وی تأکید کرد:  در قانون سراســری انبوه سازان 
مســکن، نخبه های صنعت ســاخت حضور دارند، 
بنابراین به نظر می رسد، دولت باید بیش از پیش با 
بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ســاز تعامل 

داشته باشد.
گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی یکم دی ماه 

جاری از ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت 
اعتباری مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی 
تا دو هفته آینده خبر داده و گفته بود: افزایش سقف 
تســهیالت مسکن از دستور کار خارج شده، چرا که 

آثار مخرب آن بیشتر از سازندگی است. 
محمد اســالمی افزوده بود: بــرای طرح اجرای 
ســاخت 400 هزار مســکن از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی یک طرح مکمل به نام کارت اعتباری 
مصالح ســاختمانی و خدمات فنی مهندسی تهیه 
شده است. یعنی ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی که 
ما بتوانیم پول را به تولید کننده مصالح ســاختمانی 
 و عرضه کننــده خدمات فنی مهندســی پرداخت

 کنیم.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور:

 تسهیالت فعلی مسکن فقط جوابگوی خرید خانه 22 متری است!

بازرس اسبق اصناف تهران گفت: کم فروشی  در اثر سهل انگاری 
دستگاه های نظارتی صورت می گیرد و رفع این مشکل، نظارت 

مستمر و اصالح برخی قوانین را می طلبد. 
محمدرضا همتی در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، درباره 
دلیل کم فروشی گفت: چند وقتی است برخی از کارخانه های تولید مواد 
خوراکی با کاهش محتوای بسته های محصوالت خود، راه کم فروشی را 
باز کرده اند. کم فروشی عالوه  بر محصوالت خوراکی از قبیل انواع چیپس، 
آجیل و... در بنزین و حتی صنایع بتن ســازی هم دیده می شــود و باید 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر 

این موضوع داشته باشد.
وی افزود: کم فروشی ها در اثر سهل انگاری دستگاه های نظارتی صورت 
می گیرد و برخی ســودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم فروشی و 
گرانفروشــی سودهای کالن به دست می آورند. تولید کنندگان باید وزن 
واقعــی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع  تخلفی 
بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن 

آن بدون اطالع به مشتری حذف شود.
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره کم فروشی ها گفت: 
تعریف کم فروشی در ذهن ها ممکن است این باشد که کاالیی را کمتر از 
میزان واقعیش در اختیار مصرف کننده قرار دهیم، اما در حقیقت اگر از 
کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم فروشی به حساب می آید. در کشور 
یک استاندارد مشــخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، 
کیفیت قابل قبولی باید وجود داشــته باشــد و اگر ما کیفیت را از حد 

استاندارد پایین تر بیاوریم کم فروشی محسوب می شود.
عبــداهلل رضیان ادامه داد: نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
که تیم های کنترل و نظــارت دارند، هم در مورد کمیت کاال ها ، هم در 
مورد کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

وی با انتقاد از کم فروشــی برخی کارخانه ها در ماه های اخیر افزود: 
این کم فروشی ها در اثر سهل انگاری سازمان های تعزیراتی است چرا که 
در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده می کنند. 
ضمن اینکه وزارت صنعت بخش ویژه ای برای رسیدگی به قیمت کاال ها 

و ساماندهی بازار ندارد. 
همچنین رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: 
موضوع کم فروشــی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی 
می کند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی 
متحمل شده می تواند با تماس با سامانه 124 شکایت خود را مطرح کند.
محمد محمد پور افزود: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی ها، 
وزن مشخصی را اعالم کرده باشند و آن میزان در کاالی ارائه شده نباشد، 
تخلف محسوب می شود و تمام این موارد توسط مردم هم می تواند گزارش 
شود، کما اینکه در 9 ماه اخیر شش هزار مورد گزارش مردمی در سامانه 

124 داشته ایم.

علی رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و گذشت حدود 
سه هفته از مصوبه جدید شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
همچنــان با بی تفاوتی وزارت نفت، خبری از عرضه مجدد نفت 

در بورس و حتی اطالعیه آن نیست.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، از ابتدای خــروج آمریکا از برجام، 
کارشناســان با بررســی مکانیزم اعمال تحریم های نفتی معتقد بودند 
که بــرای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها باید روش های فروش نفت 
متنوع ســازی شود. یعنی نفت کشور عالوه بر مدل سنتی، از کانال های 
دیگری نیز به فروش برسد، کانال هایی که اگر چه برای مسئولین دولتی 
و نهادهای نظارتی شفاف بوده اما برای نهادهای تحریم  کننده آمریکایی 
غیرقابل رهگیری و شناســایی باشد. در نتیجه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی پس از بررسی راهکارهای موجود، طرح عرضه نفت در بورس و 
مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت را به صورت آزمایشی تصویب 
کرد.در حالی که انتظار می رفت اجرای این راهکار در هفته های آتی با 
قوت و قدرت بیشتری صورت گیرد و نفت خام کشور به صورت منظم 
و هفتگی و در احجام بیشتری در بورس انرژی عرضه شود؛ این راهکار 
با وقفه ای یک  ماهه مواجه شد. بهانه وزارت نفت برای عدم اجرای این 
راهــکار ضدتحریمی، نبود مجوزهای الزم برای عرضه نفت در بورس از 

سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.
ســرانجام در جلســه مورخ 27 آذرماه این شورا، راهکارهای وزارت 
نفت در زمینه عرضه گســترده تر نفت در بورس انرژی تصویب شــد و 
مقرر گردید 3 میلیون بشکه نفت در بورس عرضه شود. ضمنا به وزارت 
نفت اختیار داده شد که صد درصد ریالی تسویه وجوه را انجام دهد. در 
حالی که انتظار می رفت این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به 
ســرعت اجرایی شود، حدود سه هفته از این مصوبه می گذرد و نه تنها 
هیچ خبری از عرضه ســوم نفت در بورس انرژی نیست و حتی تاکنون 
اطالعیه این عرضه نیز منتشر نشده است. شواهد نشان می دهد که وزارت 
نفت تنها مقصر عدم اجرای این راهکار ضدتحریمی است. اما دلیل این 

اقدام وزارت نفت چیست؟
از همان ابتدای طرح راهکار عرضه نفت در بورس در فضای رسانه ای، 
افــراد نزدیــک به وزارت نفت و به خصوص شــرکت ملی نفت ایران با 
طرح شبهاتی درباره آن، با اجرای این راهکار مخالفت کردند. به همین 
دلیل، می توان عدم تمایل  وزارت نفت به اجرای این راهکار ضدتحریمی 
را مهم تریــن دلیل تعلل این وزارتخانه در اخذ مصوبه از شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و همچنین عدم عرضه نفت در بورس پس از گذشت 

سه هفته از اخذ این مصوبه تحلیل کرد.
به نظر می رسد سنگ اندازی های وزارت نفت در مسیر عرضه نفت 
در بورس به دو دلیل صورت می گیرد: یکی انحصارطلبی وزارت نفت و 
به خصوص شرکت ملی نفت در صادرات نفت کشور و دیگری، اعطای 

معافیت های موقت آمریکا به خریداران نفت ایران.
در مجموع، با توجه به کاهش شدید میزان صادرات نفت کشور در 
ماه های اخیر و همچنین موفقیت آمیز بودن عرضه نفت در بورس در فاز 
آزمایشــی، ضروری است، ولی انحصارطلبی وزارت نفت و دلخوشی به 
معافیت های موقت آمریکا به خریداران نفت ایران باعث شده است این 
راهکار موفق متوقف شده و این پیروزی بزرگ در بی اثر کردن تحریم های 
نفتی در آســتانه شکست قرار گیرد. انتظار می رود با هوشیاری مقامات 
ارشــد وزارت نفت و نهادهای نظارتی هر چه سریعتر این شرایط تغییر 

یابد و مجددا شاهد عرضه نفت در بورس باشیم.

کارشناسان اقتصادی:

دلیل کم فروشی ها عملکرد ضعیف 
دستگاه های نظارتی است

تعلیق عرضه نفت در بورس
 علی رغم مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی

اصفهان - خبرنگار کیهان:
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران امروز در برج 

میالد برپا می شود.
این جشــنواره با هدف آشنایی فوالدسازان با ظرفیت های داخلی و 
ارتباط میان تامین کنندگان و فوالدسازان، نقش شرکت ها و تامین کنندگان 
در توسعه و پشتیبانی صنعت فوالد، تامین کنندگان تجهیزات فوالدی و 
نیز تالش فوالدسازان در مقابل تحریم ها با رویکرد حمایت از شرکت های 
فوالدی داخلی و بومی ســازی در زنجیــره فوالد طی روزهای 17 تا 20 
دی ماه در برج میالد تهران با حضور گســترده تولیدکنندگان فوالدی و 
معدنی بخش خصوصی و مقامات عالی کشور برگزار می شود. همچنین 
در این جشنواره از برگزیدگان زنجیره فوالد کشور در حوزه های مختلف 
تجلیل خواهد شد.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به شرایط خاص 
اقتصادی کشور گفت: رویکردهای فعلی شرکت ها در بومی سازی هرچند 
دســتاوردهای بزرگی تاکنون به همراه داشته است اما با توجه به تغییر 
شــرایط محیط کسب و کار و اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان، قصد 
داریم با برگزاری این جشنواره و نمایشگاه و شناسایی افراد و شرکت هایی 
که می توانند به ما در بهره برداری از فرصت ها کمک کنند، فرآیند ارزیابی 

و انتخاب تامین کنندگان را تسریع و تسهیل حمایت مالی کنیم. 
حمیدرضا عظمیان با اشــاره به نقش ویژه و حســاس استارتاپ ها و 
شــتاب دهنده ها در توسعه بومی سازی در کشور افزود: در این جشنواره 
و نمایشــگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها به عمل خواهد آمد 
و فوالد مبارکه در کنار ســایر فوالدسازان، عزم جدی برای شکل گیری 

تحولی نوین در بومی سازی زنجیره فوالد دارد.
همچنیــن رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران با بیان اینکه 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با هدف آشنایی فوالدسازان 
بــا ظرفیت های داخلی در چنین قالبی برای اولین بار در کشــور برگزار 
می شود گفت: به جرأت می توان گفت صفر تا صد کارخانه های فوالدی در 
ایران قابل انجام است چراکه هم در بخش تکنولوژی و هم در تجهیزات 
به خودکفایی رسیده ایم.بهرام سبحانی با تاکید اینکه ماهیت این رویداد 
متفاوت با سایر همایش های تخصصی در این حوزه است افزود: هدف این 
اســت که شرکت ها و تامین کنندگانی که در توسعه و پشتیبانی صنعت 
فوالد نقش داشــته اند نظیر تامین کنندگان تجهیزات و تامین کنندگان 
مواد مصرفی، امکانات و دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارند.

زنجان- خبرنگار کیهان:
 در شهر زنجان سالیانه 10 میلیون مترمکعب پساب )فاضالب 
تصفیه شده( تولید می شود که می تواند در صنایع به عنوان آب 

پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا جزءقاسمی »مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان« 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: طبق مصوبه اخیر در اســتان 40 درصد از 
پســاب تولید شده در افق طرح  در تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان به 
صنایع تازه تاسیس در استان اختصاص می یابد و 60 درصد مابقی نیز به 
عنوان جایگزینی برای آب پاک در بخش صنایع و کشاورزی و با تقویت 

آب خوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پســاب تولید شــده در تصفیه خانه 
فاضالب زنجان با حجم 400 لیتر در ثانیه وارد زنجان رود می شــود که 
این امر با نظارت شبکه بهداشت و طبق استانداردهای محیط زیست در 
حال انجام است.جز ءقاســمی افزود: ظرفیت تولید پساب در تصفیه خانه 
فاضالب شــهر زنجان در آینــده از 10 میلیون مترمکعب کنونی به 30 
میلیــون مترمکعب افزایش یافته و بــه راحتی می تواند جایگزینی برای 

تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در استان زنجان باشد.
این مسئول گفت: پساب فاضالب عالوه بر استفاده در بخش صنعت 
به ویژه صنایع آب بری همچون پتروشــیمی و فوالد برای تغذیه آبخوان 

در استان زنجان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جزء قاسمی با اشاره به اینکه پیش از انقالب میزان بهره مندی مردم 
اســتان زنجان از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب صفر بوده 
است گفت: هم اکنون بیش از 468 کیلومتر شبکه فاضالب و 15 کیلومتر 

خط انتقال در شهرهای استان اجرا شده است.
وی با اشاره به واگذاری بیش از 86 فقره انشعاب فاضالب در استان 
زنجان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده این عدد در چند سال آینده 
رشد چند برابری خواهد داشت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان افزود: پس از انقالب به برکت نظام مقدس جمهوری  اسالمی ایران 
نزدیک به 2 هزار کیلومتر شــبکه توزیع آب در 21 شــهر استان زنجان 
کار شــده است.علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: طول شبکه  توزیع آب 
در شــهرهای اســتان زنجان از 185 کیلومتر در سال 57 به یک هزار و 
946 کیلومتر با جمعیت 750 هزار نفر تحت پوشش در سال 96 رسیده 
است. وی افزود: احداث 141 کیلومتر خط انتقال آب نیز از دیگر اقدامات 
شرکت آب و فاضالب بوده است که این میزان شبکه،  صد در صد جمعیت 
شهری استان زنجان را تحت پوشش قرار می دهد و این در حالیست که 
در زمان پیش از انقالب تنها 6 شهر در استان زنجان با جمعیتی معادل 

74 هزار نفر از آب شرب شهری بهر ه مند بودند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران با هدف خودکفایی 

امروز برپا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

ساالنه ۱0 میلیون مترمکعب پساب 
در زنجان تولید می شود

در حالــی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه 
این بانک بــرای حذف چهار صفر از پول ملی 
خبر می دهد که مقدمات اجرای چنین تصمیمی 

هنوز فراهم نیست.
به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر در مراسمی 
با حضور رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر اقتصاد از 

اسکناس های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد.
نکته مهم در رونمایی از اسکناس های جدید این 
است که ظاهرا در طرح جدید این اسکناس ها تغییر 
واحد پول ملی به تومان عماًل اجرایی شده است، به 
طوری که بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با 
برجسته کردن 50 عماًل تومان را در این اسکناس ها 

زنده کرده است.
رئیــس کل بانک مرکزی هم دیروز در جلســه 
کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نظر داریم چهار 

صفر را از پول حذف کنیم، که باید هر چه زودتر این 
تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا 
است که به جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.

همتی همچنین تاکید کرده است که روز شنبه 
الیحه حذف 4 صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی 
تقدیم دولت شده است و به زودی در دولت بررسی 

خواهد شد.
اما این اظهارات در حالی مطرح می شــود که به 
اعتقاد کارشناسان، حذف صفر از پول ملی با کمرنگ 
کردن در چاپ اسکناسها حاصل نمی شود و شرایط و 
بستر اجرای سیاست حذف صفر ها هنوز فراهم نشده 
است.در همین رابطه یک مقام آگاه در بانک مرکزی 
در گفت وگو با فارس، درخصوص حذف صفر ها از پول 
ملی، اظهار کرد: حذف صفر ها از پول ملی در مدت 

کوتاهی قابل اجرا نیست.

وی افزود: برای آماده سازی مقدمات اجرای این 
طرح 2 سال زمان نیاز است و فرایند اجرای آن کوتاه 
مدت نیست.پیش از این مسئوالن بانک مرکزی حذف 
صفر ها از پول ملی را منوط به کنترل پایدار نرخ تورم 
عنوان می کردند و معتقد بودند در شــرایط تورمی 
نباید اقدام به حذف صفر ها از پول ملی کرد چرا که 
احتمال گرد شدن ارقام )بهای کاالها و خدمات( به 
ســمت باال و همچنین بازگشت صفر ها پس از چند 

سال وجود دارد.
بنابرایــن از لوازم اجرای موفق سیاســت حذف 
صفر ها از پول ملی، حذف عوامل بروز تورم )وابستگی 
نظام بانکی به منابع بانک مرکزی، وابستگی دولت به 
درآمدهای نفتی( است و اجرای این طرح در شرایط 

تورم تک رقمی و ثبات قیمتی است.
عالوه بــر این به عقیــده برخی از کارشناســان 

اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی 
مبادالت، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات 
قابل تحقق حذف صفرها اســت، امــا برای حذف 
صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش 
تولید، نرخ ســرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، 
رفع انحصارات، حضور بانک های خارجی در کشور، 
حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره 

نیز باید انجام شود.
از این رو حذف صفر از پول ملی می بایست همراه 
دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست های پولی و 
انضباط مالی دولت ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف 
صفرهای اســکناس کارکرد خود را داشته باشد، در 
غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی 
خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته 

بازمی گردند.

با وجود فراهم نبودن مقدمات

همتی: 4 صفر از پول ملی حذف می شود

مدیرکل گمرک شهید باهنر از انباشت حدود 
سه هزار و 500 دستگاه خودرو در این گمرک 
به دلیل برخی ناهماهنگی ها با ســازمان های 

همجوار خبر داد.
به گزارش ایرنا، مهدی رضایی در جریان بازدید 
میدانی هیئت اعزامی گمرک ایران از گمرکات مهم 
هرمزگان از جمله شهید باهنر و رجایی، اظهار داشت: 
حدود 300 دســتگاه از خودروهای انباشت شده در 

طول یکماه اخیر وارد گمرک باهنر شده اند.
وی بــا بیــان اینکه تعداد قابــل توجهی از این 
خودروهــا ترانزیتی هســتند که بــه گمرک اظهار 
نشده اند، افزود: بعد از اظهار خودروها به گمرک امکان 
دسته  بندی و تفکیک آنها درخصوص استفاده از ارز 

دولتی یا ارز متقاضی وجود دارد.
در جریان این بازدید معاون فنی گمرک شهید 
رجایی نیز اظهار داشــت: بخش قابل توجهی از این 

مشکالت مربوط به ثبت ســفارش است و نیازمند 
اصالح رویه فعلی هستیم.

سعید میرزایی بیان داشت: کد رهگیری بانک و 
مسئله تأمین و تعهدات ارزی نیز از دیگر مشکالت 
در جهت ترخیص کاالها است که معموال 20 روز تا 

یک ماه در پروسه اداری قرار می گیرد.
وی با اشــاره به ناهماهنگی برخی سازمان های 
همجــوار با گمرک، گفت: با طوالنی شــدن فرایند 

ترخیــص که نیاز به مجوزهای گوناگون دارد، تاریخ 
ثبت سفارش به اتمام می رسد و باید تمام پروسه ها 

از اول طی شود.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی سازمان گمرک 
ایران نیز در این بازدید تاکید کرد: 70 درصد مشکالت 
مربوط به حوزه گمرک نبوده و سازمان های همجوار 
برای مباحثی مانند ثبت ســفارش، اظهارنامه و ارز 

مشکل دارند.

انباشت حدود 3 هزار و 500 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
درخصــوص دالیل امتناع دولت در اعالم نرخ 
تورم گفت: دولت هم می خواهد دستاوردهایش 
زیر سؤال نرود و از طرفی اثر روانی روی جامعه 

نداشته باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی 
در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: نرخ تورم تعیین شده 
از ســوی مرکز آمار 15 درصد می باشد اما دولت در 
الیحه بودجه 98، افزایش حقوق و دســتمزد را 20 
درصد پیشنهاد داد. این مسئله به ظاهر نشان می دهد 
تناقضی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن اســت 

که نرخ تورم بیش از 20 درصد است.
وی افزود: دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم 

حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش دهد 
ولی این مهم انجام نشــده است. دولت باید قدرت 
خرید کارکنان دستگاه های اجرایی و حقوق کارگران 
را افزایش دهد و قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بسیاری 
افراد در هیچ دستگاه اجرایی مشغول به کار نیستند 
و حتی شاغل نمی باشند؛ برخی افراد تحت پوشش 
بهزیستی هســتند و قدرت خرید این افراد نیز باید 
حفظ شود. اگر این حقوق متناسب با نرخ تورم نباشد، 
باید با ابزار دیگری قدرت خرید این مردم افزوده شود.

خدابخشی ضمن گمانه زنی درباره آمار تورم گفت: 
پیش بینی ها درباره نرخ تورم، باالی 30 درصد و برخی 

بالغ بر 40 درصد اعالم می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس افزایش 
حقوق و دســتمزد را متناسب با تورم 40 درصدی 
می بندد بیان کرد: سقف بودجه مشخص است ولی 
در برخی منابع بیش برآورد داریم؛ بنابراین مجلس 
باید تــالش کند با کاهش مصــارف غیرضروری یا 
 جا به جایی منابع به افزایش ردیف درآمد و دستمزد

 بپردازد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه درخصوص 
دالیــل امتناع دولت در اعالم نرخ تورم گفت: دولت 
هم می خواهد دســتاوردهایش زیر سؤال نرود و از 
طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد؛ بارها این 
مسئله را از دکتر نوبخت سؤال کردیم که باید هدف 
تورمی مشخص شود تا بنگاه ها، دستمزد نیروی کار 

را برآورد کنند.
خدابخشی خاطرنشان کرد: مجلس تالش خود 
را کرده اســت؛ ولی دولت نیــز باید به قانون پایبند 
باشــد و این بحث ها را با ســازمان برنامه و بودجه 

ادامه می دهیم.
گفتنی است، تنها دستاورد اقتصادی دولت، تک 
نرخی کردن نرخ تورم بود که موجب رکود بی سابقه 
در تولید و حتی بازار شد. ضمن اینکه با افزایش چند 
برابری نرخ دالر، این دســتاورد هم از دست رفت و 
رونقی هم حاصل نشد. دولت، مدتی است نرخ تورم 
و رشــد را اعالم نمی کند، چرا که اگر نرخ تورم 20 
تا 40 درصد یا بیشــتر باشد، ناکارآمدی اش بیش از 

پیش نمایان می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

دولت نرخ تورم را اعالم نمی کند تا دستاوردش زیر سؤال نرود


