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کوتاه اقتصادی

ترحیم
بازگشت همه به سوی اوست

 بــا نهایــت تاثر و تاســف درگذشــت پــدر گرامیمان 
 جناب آقای مهندس امین عضدانلو 
اولین مؤسس کارخانه روغن های صنعتی و تصفیه دوم در تهران را به اطالع کلیه 
بستگان و آشــنایان محترم می رسانیم. به همین مناسبت مجلس ختم آن مرحوم 
روز جمعه 98/08/17 از ســاعت 13/30 الی 15/30 در مسجد النبی)ص( واقع در 
خیابان کارگر شــمالی مقابل کوی دانشــگاه تهران برگزار می گردد. حضور شما 
سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
فرزندان آن مرحوم: بهرام- فرهاد- ناهید و رامین

 خانواده  هــای: عضدانلو- فروهنــده- علیمردانی- 
 غیاثی فراهانی- آشوری- پیرزمانی- خوبان- جمالی- 
شهپرســت-  ســجادی-  نیکونگر-  صفوی-  پور 
گنجی- قوامی- تحریری- کرم ویســی و ســایر 

بستگان و آشنایان

* به مناسبت گرامیداشت والدت با ســعادت پیامبر اکرم )ص( و امام 
صادق )ع(، تسهیالت سفر با قطارهای این شرکت به صورت تخفیف 30 
درصدی با عنوان »طرح  میالد« ارائه می شــود.به گزارش روابط عمومی 
شرکت حمل ونقل ریلی رجا، این تسهیالت برای بازه حرکت و فروش 19 
تا 24 آبان ماه ســال جاری مصادف با هفته وحدت است.در قالب طرح 
مذکور، به مسافران با نام مبارک »محمد«، »صادق« و »محمد صادق« که 
در بازه زمانی حرکت و فروش مذکور از طریق کانال های فروش رجا بلیت 
خریداری کنند، 30 درصد تخفیف اعطا می شود.اعمال این تخفیفات بدون 
نیاز به هیچ گونه مراحل اداری در فرآیند خرید بلیت، به صورت خودکار 

و بدون محدودیت مسیر انجام می شود.
* پیرو انتشــار برخی اخبار در مورد عدم امــکان بارگذاری ایران چک جدید در 
دستگاه های خودپرداز، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد، در حال حاضر ایران 
چک های یاد شــده، در بســیاری از خودپردازهای بانک های کشور در استانهای 
مختلف بارگذاری شده اســت. خاطرنشان می سازد این فرایند، همواره در مورد 
تمام اقطاع جدید اســکناس، از جمله اسکناس های 100 هزار ریالی و 50 هزار 
ریالی و نیز نســخه اول ایران چک بانک مرکزی که ابعادی بزرگتر از ایران چک 

جدید دارند نیز انجام گرفته است.
* بر اساس اطالعات درج شده در فرابورس سهام شرکت هپکو از شرکت 
هیدرواطلس سهامدار عمده به ســازمان خصوصی  سازی منتقل شد. 
12میلیارد و 465 میلیون و 800 هزار و 192 ســهم معادل 59.01 درصد 
سهام شــرکت هپکو از هیدرواطلس به سازمان خصوصی  سازی منتقل 
شده اســت. به گزارش فارس شرکت هیدرواطلس 60.72 درصد سهام 
هپکو را در اختیار داشت که 59.01 درصد آن به سازمان خصوصی  سازی 
انتقال داده شد.برخی از سهامداران مدعی هستند هیدرو اطلس بابت 
اخذ وام 15 میلیاردی مجبور به وثیقه قراردادن حدود 1.71 درصد سهام 
در بانک ملی شد و هم اینک 1.71 درصد سهام  در وثیقه بانک ملی است.
* معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بابیان اینکه روزانه تعدادزیادی پرونده در 
زمینه فیشینگ درپلیس فتا ثبت می شود،گفت:رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای 
دی اجرایی می شــود و مشکل فیشینگ را مدیریت می کند.مهران محرمیان در 
توئیتی با اشــاره به تعداد کالن پروندهای فیشینگ گفت: به صورت روزانه ۸00 
پرونده جدید در پلیس فتا ثبت می شــود که بسیاری از آنها مربوط به فیشینگ 
اســت.وی درخصوص اجرایی شدن رمز دوم یکبار مصرف افزود: رمز دوم پویا از 
ابتدای دی ماه این مشکل را مدیریت خواهد کرد؛ هر چند ممکن است که کمی 
زحمت برای همه داشته باشد اما هر کس که یکبار هک شده باشد تایید می کند 

که ارزشش را دارد.

یک اقتصاددان گفت: طی 30 سال گذشته 1500 
میلیارد دالر صرف واردات شــد که با این حجم ارز 
می توانســتیم حداقل 75 تا 150میلیون شغل ایجاد 

کنیم.
ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با تأکید 
براینکه نبایــد کاال با قیمت باال در اختیار مردم قرار گیرد، 
افزود: در طول 30 سال گذشته حدود 1500 میلیارد دالر 
منابع ارزی صرف واردات کاال شــد در حالیکه می توانستیم 
بــا این منابع در این بازه زمانی 75 تا 150 میلیون شــغل 
در کشــور ایجاد کنیم اما عماًل این اهداف اجرایی نشد. اگر 
این میزان شــغل ایجاد می شد امروز دیگر مشکلی به اسم 
بیکاری یا فقر نداشــتیم و فقط ما شاهد ایجاد 12 میلیون 

شغل در کشور هستیم. 

وی با انتقاد از اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی 
نیز 300 میلیارد دالر بابت واردات هزینه شده است، افزود: 
در این دوره نیز می شــد 15 تا 30 میلیون شغل در کشور 
ایجاد شــود که این موضوع اجرایی نشــد. ما شاهد اجرای 
بدترین نوع ســرمایه داری در کشور هستیم که آسیب های 
زیادی را به بخشــهای مختلف کشور وارد کرده است. امروز 
تولید برای تولیدکننده ســودآور نیســت در عوض احتکار 
برای دالالن رونق پیدا کرده اســت. عالوه براین کســی از 
احتکار کننده و دالل مالیات نمی گیرد و به همین دلیل آنها 

هر روز تکثیر می شوند.
این اقتصاددان با اعالم اینکه برای بهبود اوضاع و پیاده 
 سازی رونق تولید ما نیازمند مدیران جهادی هستیم، تصریح 
کرد: مدیری که به فکر ثروت اندوزی باشــد به هیچ عنوان 

نمی تواند برای بخش تولید و اقتصاد کشور سیاستگذاری کند. 
رزاقی با تأکید براینکه بانک ها مهم ترین عامل توســعه 
صنعتی در کشــور به شمار می آیند، گفت: متأسفانه شاهد 
هســتیم که آنها ترجیح می دهند منابع خود را در کارهای 
غیرتولیدی برای ســود بیشــتر هزینه کــرده و تمایلی به 
ســرمایه گذاری در بخش تولید ندارند. این موضوع عاملی 
شده تا کارخانجات بزرگ کمتر از ظرفیت کار کرده و حتی 

تعدادی به مرحله تعطیلی برسند. 
وی بــا انتقاد از اینکه چرا یارانــه ای برای تولیدکننده 
اختصاص پیدا نمی کند، افزود: انگلستان ساالنه 90 میلیارد 
دالر بــه صنایع ســنگین و کلیدی خود یارانــه پرداخت 
می کند، ســایر کشورها نیز عملکرد این چنینی دارند اما ما 
به جای حمایت از تولیدکننده فقط مشــغول سنگ اندازی 

بیشتر هستیم.
 ایــن اقتصاددان با اعالم اینکــه دولت مدام بهانه های 
مختلفی برای عدم اختصــاص منابع کافی جهت پرداخت 
حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم را دارد، ادامه داد: تمام 
اینها بهانه است. اگر بخواهند می توانند به خوبی منابع الزم 

را تأمین کنند. باید روند خصوصی  سازی اصالح شود. 
رزاقی با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی چرا باید اقتصاد 
خود را به نرخ دالر گره بزنیم، تصریح کرد: آمریکا از این ابزار 
به عنوان یک اهرم فشار و تأثیرگذار در اقتصاد کشور استفاده 
می کند درحالی که ما می توانیم در شرایط تحریم مبادالت 
خود را با طرفهای خارجی خود با واحد پولی دیگری انجام 
دهیم تا تحت تأثیر فشــارهای تحریم در مبادالت بانکی و 

حتی نرخ دالر قرار نگیریم.

یک اقتصاددان:

نباید اقتصاد کشور را به نرخ دالر گره بزنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: انبارهای تهران مملو 
از اجناس مناطق آزاد است که اگر بر آنها مالیات وضع می شد درآمد 

چشمگیری نصیب دولت می کرد.
عزت اهلل یوسفیان مال در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره معضل فرار 
مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اظهار داشت: 
دولتمردان تصمیماتی اتخــاذ می کنند که به نوعی فرار مالیاتی را به دنبال 
دارد؛ به عنوان مثال شــاید برای رونق صادرات الزم باشد، مناطق آزاد برای 
مدت محدود و مشخصی دارای معافیت مالیاتی باشند اما به شکل نامحدود 

معافیت دادن به این مناطق، واقعا تعجب آور و غیر اصولی است.
وی با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
گفت: پر واضح است که با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی گوناگون، عمال 
کشور از این منبع مهم درآمدی محروم خواهد شد و  قطعا در شرایط جنگ 

اقتصادی کنونی دچار مشکل می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه درآمد مالیاتی حاصل 
از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد چشــمگیر خواهد بود، 
افزود: انبارها و مغازه های تهران مملو از لوازم خانگی و سایر کاالهای مصرفی 
اســت که اگر پرس و جو کنید، متوجه می شوید اکثرا از طریق مناطق آزاد 

تامین شده است.
یوســفیان مال با بیان اینکه در هیچ کجای دنیــا از مناطق آزاد اینگونه 
سوءاستفاده نمی شود، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که هواپیما در 
منطقه آزاد در نزدیکی تهران فرود می آید و به دنبال آن تعداد قابل توجهی 

تلویزیون بدون پرداخت عوارض کامل گمرکی و مالیات وارد بازار می شود.
وی درباره فضای صحن علنی مجلس درخصوص حذف یا تمدید معافیت  
مالیات بر ارزش افــزوده در مناطق آزاد، تصریح کرد: آن نمایندگانی که در 
حوزه انتخاباتی شان منطقه آزاد وجود دارد، معموال به خاطر مالحظات مردم 
منطقه شان کمتر صحبت می کنند اما نمایندگانی که کامال در جریان موضوع 
عواقب معافیت های مالیاتی در این مناطق هستند، کامال با حذف این معافیت 

موافق هستند.
عضــو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره بــه اینکه در حال 
حاضر مناطق آزاد به عنوان مراکز صادرات کاال به کل ایران شناخته می شوند، 
گفت: متاسفانه ورود کاالهای قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در زیر 
لوای رانت معافیت های مناطق آزاد توجیه می شــود و زشــتی و قبح واردات 

کاالهای قاچاق از مبادی غیر رسمی را ندارد.
همچنین سرپرســت سابق سازمان توسعه تجارت گفت:  جانمایی هفت 
منطقه آزاد و مناطق آزاد جدید در کشور مبتنی بر واردات انجام شد. بنابراین 
مشکل از مناطق آزاد نیست بلکه ساختار اقتصادی ما معطوف به واردات بوده 

و همین مشکل ایجاد کرده است.
محمدرضا مودودی افزود: طبق تحقیقات اتاق بازرگانی مشــهد در طول 
50 سال گذشته دو هزار میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم که 65 درصد آن 
مربوط به 15 تا 20 ســال اخیر بوده امــا جالب اینکه با این میزان از درآمد 
ارزی موفق به افزایش اشــتغال و صادرات نشدیم چراکه 1300 میلیارد دالر 

آن صرف واردات و مسافرت های خارجی مردم شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 معافیت مالیاتی مناطق آزاد 
کامال غیر اصولی است

یک اقتصاددان با بیان اینکه هنوز دولت امیدش 
به بیرون مرزهاست تا راهکاری پیدا کند گفت: اگر 
دولت به توانمندی های داخل کشــور تکیه نکند، 

کارش به جایی نمی رسد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، در رابطه با ماجرای نحوه تصمیم گیری دولت در 
سال 97 برای تعیین ارز 4200 تومانی و اینکه این نرخ 
از کجا آمد، اظهار داشت:                                                                               قطعا نمی شود گفت این روش 
و شیوه اتخاذشده مورد تایید است، حتی اگر از مقامات 
رسمی سؤال شــود هیچ کدام از آنها این روش را تایید 
نمی کنند. مدل کار می بایســت این گونه باشد که بانک 
مرکزی گزارش کارشناســی را ارائه می کرد و اینکه قرار 
اســت چه اتفاقاتی رخ دهد، در نهایت هیئت وزیران بر 

اساس این نظرات کارشناسی آن را تکمیل می کرد.
ایــن اقتصاددان بــا بیان اینکه اســتفاده از چنین 
روش هایی در حوزه های دیگر نیز نادرست تلقی می شود، 
گفت: باید فضای کارشناســی به خصوص در مســائل 
اقتصادی حاکم باشد تا بتوان از آن دفاع کرد و قطعا در 
جامعه نیز با اقبال بیشــتری همراه است. اینکه در یک 
نشســت 100 یا 200 تومان قیمــت ارز را باال و پایین 

ببریم، مدل قابل قبولی نیست.
مستخدمین حســینی افزود: از دولتی که خودش 
الیحه شفافیت را تهیه می کند انتظار است که در رابطه 
با نحوه تعیین ارز 4200 تومانی شفافیت به خرج دهد و 
گزارش جلسه را ارائه کند تا از پیامدهای بعدی و تکرار 

چنین موضوعاتی خودداری صورت بگیرد.

 وی ادامه داد: دولت در آن مقطع دو تصمیم گرفت 
اول اینکه بتواند با توجه به فراز و نشیب ارز، ابتکار عمل 
را در دست بگیرد. دوم درآمدی را برای خود ایجاد کند. 
چــون آن موقع ارز در بودجه 3600 تومان بود که تا ارز 
4200 تومانی 600 تومان درآمد محسوب می شد؛ بنابراین 
دولت آن را به فال نیک گرفت و برایش مهم نبود که 100 

تومان باال یا پایین برود.
بــه گفته این اقتصــاددان، باید قبــول کنیم بدنه 
کارشناسی بانک مرکزی که آموزش های الزم را در رابطه با 
پیش بینی وضعیت ارز کسب کرده، اعمال نظر کارشناسی 
کند. آنچه مطلع شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه 
با اینکه رقم ارز چقدر باشد اظهارنظر نکرده است و اصوال 
در حد یک برگه کارشناسی شده هم چیزی وجود نداشت.

مستخدمین حسینی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف 
دولت چنین تصمیم گیری هایی است. اکنون نیز یک برنامه 
اقتصادی تنظیم شده وجود ندارد که در قالب پیمان های 
پولی،  منطقه ای یا کاالیی در جنگ اقتصادی باشد. هنوز 
دولت باور و امیدش به این اســت کــه از بیرون مرزها، 
راهکاری پیدا کند. نمی توان چنین رویکردی را تایید کرد.

وی بــا طرح این ســؤال که آیا امــکان دارد دولت 
بدون کارشناســی و پشــتوانه علمی چنین تصمیمی 
گرفته باشــد، ضمن تایید آن، تصریح کرد: اگر دولت به 
توانمندی ها و ظرفیت و امکانات داخل کشور نگاه و تکیه 
نکند، کار به جایی نخواهد رســید و این اولین و آخرین 
 خطای دولت نبوده و نیست، مگر آنکه رویکرد و نگاهش 

تغییر کند.

مستخدمین حسینی:

امید دولت هنوز به بیرون از مرزهاست و باز هم خطا می کند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
تاکید کرد: افزایــش تولید و صادرات و کاهش 
نرخ سود بانکی به 5 درصد و به تبع آن کاهش 
تورم می تواند کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی 

نجات دهد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری در مصاحبه 
با رادیو به نقش بانک ها در ایجاد تورم اشــاره کرد و 
گفت: تا چهار ســال آینده موجودی بانک ها به اندازه 
چهل سال گذشته افزایش خواهد یافت و این رقم هر 
چهارسال دوبرابر می شود و به تبع آن سود بانکی که 

به مردم پرداخت می شود نیز افزایش می یابد ، در نتیجه 
با باال رفتن نقدینگی شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 
افزایش تولید و صادرات و کاهش نرخ ســود بانکی به 
5 درصد و به تبع آن کاهش تورم می تواند کشــور را 
از این وضعیت نجات دهد. زمانی تورم کاهش می یابد 
که به اندازه نیازمان مصرف و در اســتفاده از سوخت ، 

آب ، برق و... حد متعادل را رعایت کنیم.
منصوری از ســوریه به عنوان یک کشور با ثبات 
از لحــاظ ارزش پول ملی یاد کرد و گفت: گرچه این 

کشور مدت هاست با جنگ های زیادی درگیر است و 
منابــع خدادادی مانند نفت ندارد اما ارزش پول ملی 
آن در برابر دالر تغییرات کمی داشــته اســت چون 
مســئوالن و مردم آن یاد گرفته اند به اندازه دخلشان ، 
 خرج کنند و به همین شــیوه تــورم را در حد پایین 

نگه داشته اند.
وی افزود: در مقابل ما یاد گرفته ایم که تا می توانیم 
برای مســائل کم بازده هزینــه کنیم و پای خود را از 
گلیممان درازتر کنیم. در واقع ما می خواهیم به بهترین 

شکل زندگی کنیم و تورم هم کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس، ثابت نگه داشتن نرخ دالر را 
بــه عنوان یک فاجعه توصیف کرد و گفت: نرخ دالر و 
تورم باید همگام با هم افزایش یابند یعنی وقتی نرخ 
تورم 24 درصد اســت باید قیمت دالر هم 24 درصد 
افزایش یابد. در غیر این صورت ســرمایه های ملی از 

کشور خارج می شود.
منصوری تاکید کرد: اگر این فرآیند و عملکرد در 
یک کشور اروپایی توسعه یافته انجام می شد تورم به 
طور سرسام آوری افزایش می یافت اما چون ایران به 

چاه نفت وصل بود دچار ورشکستگی نشد.

نماینده مجلس:

زمانی تورم کاهش می یابد که به  اندازه نیازمان مصرف کنیم

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در شــرایط 
غیرمعمول و غیرمتعارف بنادر ایران غافلگیر نمی شوند، تاکید کرد: در 

شرایط اضطرار دیگر محدود به یک موقعیت جغرافیایی نیستیم.
به گزارش وزارت راه و شهر سازی، محمد راستاد درخصوص پدافند غیرعامل 
در زیرساخت های بنادر کشور اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی به  واسطه 
زیرســاخت های بندری از نظر طبقه بندی پدافند غیرعامل جزو زیرساخت های 

حیاتی و حساس به حساب می آید.
معاون وزیر راه و شهر سازی افزود: در این خصوص اقدامات گسترده ای برای 
آماده  ســازی زیرساخت ها در شرایط پدافند غیرعامل انجام شده که از جمله آنها 
طرح های مصوب اجرایی در این حوزه است. این طرح ها در حوزه پدافند غیرعامل 
در همه بنادر کشــور تدوین و تصویب شــده که قابل  اجرا هستند و متناسب با 

طرح های اقتضایی تمهیداتی در بنادر انجام می شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب در شــرایط غیرمعمول و غیرمتعارف بنادر ایران 
غافلگیر نمی شــوند و به  طور متناســب با شرایط ایجاد شده بر اساس طرح های 

اقتضایی اقدامات مناسب را انجام می دهند.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد:  خوشبختانه درخصوص 
زیرســاخت های بندری تمام ظرفیت ها در طول سواحل عمده کشور توزیع شده 
که شامل ظرفیت زیرساختی و تجهیزات است. به  این ترتیب در تمام بنادر کشور 

این امکان وجود دارد که انواع ترافیک ها را پذیرا باشیم.
معاون وزیر راه و شهر ســازی ادامه داد: این یک توانمندی قابل توجه اســت 
که در شرایط اضطرار دیگر محدود به یک موقعیت جغرافیایی نیستیم. بنابراین 
سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط الزم می تواند در هر وضعیتی نیاز حمل ونقل 

و کشور را با توجه به ظرفیت هایی که دارد، تأمین کند.

یک مسئول: با اجرای طرح های پدافند غیرعامل
بنادر ایران در شرایط غیرعادی 

غافلگیر نمی شوند

یک کارشناس آمریکایی اقتصاد معتقد است 
مادر همه حباب ها در بازار، بدهی عمومی آمریکا 
است و این مسئله  موجب رکود بین اواسط سال 

2020 تا پایان سال 2021 می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، جو زیدل در مؤسسه 
بلک اســتون درباره وضعیت اقتصادی آمریکا گفت: هر 
چرخه اقتصادی با یک عدم تعامل به پایان می رسد که 
این عدم تعامل بدهی عمومی اســت. در شرایط کنونی 
افزایش شدید بدهی عمومی آمریکا می تواند مادر همه 

حباب ها باشد.  
وی تاکید کرد: توافق نامه های بازخرید، سود منفی 
اوراق بدهــی، اختالفــات تجاری در سراســر جهان و 
کاهش شــدید تولیدات صنعتی همــه و همه به نظر 
بی ربط هســتند، اما در پایان هر ســیکل اقتصادی ما 

شاهد سیگنال های هشداری هستیم که به نظر بی ربط 
می آیند. باید متوجه بود که هیچ کدام از این اتفاقات به 

صورت تصادفی رخ نداده اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: سرمایه گذاران پیش و 
پس از بحران رکود اقتصادی در ترکیدن حباب مسکن 
در آمریکا نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودند و حاال نیز ما 

می بینیم که این سیگنال ها در حال رخ دادن هستند.
زیدل معتقد است مادر همه حباب ها در بازار بدهی 
عمومی آمریکاست و این مسئله  شتاب دهنده ای است 
کــه احتماال باعث وقوع رکود بــزرگ بعدی در اقتصاد 
آمریکا خواهد شــد. انتظار داریم این رکود بین اواسط 

سال 2020 تا پایان سال 2021 رخ دهد. 
وی ادامه داد: من نســبت به چشــم انداز اقتصادی 
موضع محتاطانه تری را اتخاذ کرده ام، انتظار ندارم طی 

شش ماه آینده شاهد رکود باشیم اما فکر هم نمی کنم 
وقوع رکود بیش از دو سال از امروز طول بکشد. از سوی 
دیگر معتقدم که افزایش شدید بدهی عمومی احتماال 

مادر همه حباب ها خواهد بود. 
کارشــناس مؤسسه بلک استون افزود: تا شش ماه 
پیش از وقوع رکود ما شــاهد باال رفتن بازارهای سهام 
خواهیم بود و این بدین معناست که هنوز بازارهای سهام 

رشد خواهند کرد. 
گفتنی است چند روز پیش انتشار گزارش مربوط به 
اشتغال ایجاد شده در آمریکا نشان داد که در ماه اکتبر 
12۸ هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شده است 
و همین مسئله بازارهای مالی در این کشور را مثبت کرد.
علیرغم آنکه این خبر به نظر خوب بود اما خوشحالی 
مقامات آمریکایی خیلی طول نکشید و انتشار خبر عبور 

بدهی عمومی این کشــور از مرز 23 تریلیون دالر،  کام 
آنها را تلخ کــرد. در حال حاضر و طبق گزارش روزانه 
وزارت خزانه داری آمریکا بدهی عمومی این کشــور به 

2300۸.41 میلیارد دالر رسیده است.
بنیاد پیتر پترســون که در زمینه نظارت بر بدهی 
عمومی آمریــکا فعالیت می کند، گــزارش داد؛ بدهی 
عمومی آمریکا به قدری افزایش یافته که امسال دولت 
این کشور باید روزانه فقط یک میلیارد دالر بهره بدهی 

بپردازد.
اگرچه رؤسای پیشین آمریکا نیز عملکرد خوبی در 
کنترل بدهی این کشــور نداشتند اما منتقدان گفتند 
کنترل بدهی عمومی آمریکا یکی از وعده های انتخاباتی 
ترامپ بود و وی قول داده بود که نه تنها از افزایش آن 

جلوگیری کند بلکه این بدهی را کاهش دهد.

کارشناس غربی:

بدهی23 تریلیون دالری آمریکا مادر همه حباب هاست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی 
انتصابات فامیلی وزیر ارتباطات شد و گفت: خواهر 
خانم آقای وزیر متولد 65 اســت که ماهانه 69 

میلیون تومان کارمزد می گیرد.
به گزارش فارس، ســیده حمیده زرآبادی در یک 
نشست خبری یادآور شد: آذری جهرمی در یک ادعای 
عجیــب عنوان کرده بود که مخالــف تخلف در ارزش 
افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می گویم 
نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخســتین بار 
مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسالمی بود 

و نه وزارت ارتباطات.
وی تصریح کرد: از دی ماه 96 تا خرداد 97 ، هفت 
شــرکت متخلــف در این زمینه وجود داشــتند که با 
هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در 
کمیســیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش های 
شکات افزایش هزینه قبض موبایل ها شناسایی کردیم 
و پرونده این هفت شــرکت مورد بررســی قرار گرفت 
که مشــخص شد مبلغ 35 میلیارد تومان کالهبرداری 

صورت گرفته است.
نماینده قزوین در مجلس اضافه کرد: طبق اطالعاتی 
که به بنده رسیده و گزارشی که در زمینه تخلفات حوزه 
ارزش افزوده داشــتیم، در مهر ماه ســال جاری درآمد 
زیرمجموعه سایت انتخاب 534 میلیون تومان بوده است.
زرآبادی همچنین یادآور شد: وزیر ارتباطات تاکنون 
مدارکی درخصوص ســؤاالتی که بنده از او داشتم ارائه 
نکرده اســت، چندین جلسه نیز در کمیسیون مجلس 
داشتیم و مقرر شده مســتندات ارائه شود که تاکنون 

این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی که چرا مدعی العموم 
به بحث تخلفات بر ارزش افزوده دخالت نمی کند، گفت:  
زمانی مدعی العموم وارد می شود که تخلفی اعالم شده 
باشــد. اکنون باید مشخص شــود که تخلفات از سوی 
شــرکت های ارائه کننده خدمات ارزش افزوده یا وزارت 
ارتباطات رخ داد که باید آقای آذری جهرمی در این باره 

پاسخگو باشد.
زرآبادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر 

اینکه که شما در نطق خود به بحث انتصابات فامیلی وزیر 
ارتباطات اشاره کردید جزئیات آن را اعالم کنید، گفت: 
من معتقدم ورود به حوزه شخصی افراد کار پسندیده ای 
نیست. بنابراین آقای آذری جهرمی باید پاسخگو باشد و 

انتصابات خود را اصالح کند که این کار را نکرد.
عضو فراکســیون امید مجلس در ادامه گفت:  بنده 
درخصوص انتصابات مربوط به وی ســؤالی از ایشــان 
پرسیدم که یکی از موارد را مطرح کرد اما موارد دیگری 

از انتصابات ایشان همچنان برقرار و مطرح است. 
زرآبادی گفت:  من در نطقم این موضوع را درخصوص 
انتصابات وزیر مطرح کردم که وزیر پاسخی نداد باز هم 
چند روز بعد سؤالی کردم که اتفاقا درخصوص یکی از 
اقوام ایشان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه ای رایتل 
با بیمه ما وابسته به بانک ملت است که وزیر گفته بود در 
این خصوص مستندی نداری که بنده آن را در رسانه ها 

منتشر کردم. من دوست دارم این مسیر اصالح شود. 
وی با اشاره به انتصاب فرد نزدیک به وزیر ارتباطات 
در شرکت رایتل، گفت: » با توجه به انعقاد قراردادهای 

کالن بیمه ای توســط خواهرخانم وزیر بانمایندگی کد 
23 23 بیمه ما وابســته به بانک ملت با شرکت رایتل 
و شــرکت های حوزه ارتباطات پاســخ به چند ســؤال 
ضروری است.آیا این خانم با شما نسبت فامیلی دارند؟ 
و در صورت مثبت بودن پاســخ این سؤال نسبت دقیق 

را اعالم کنید.«
نماینده قزوین در مجلس ادامه داد:  ما سؤال مربوط 
به وزیر را 21 مهر پرسیدیم و در 11 آبان سال جاری به 
وزارتخانه ارتباطات رفت اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم 
البته می دانم چرا وزیر پاسخ نمی دهد چون اصال جوابی 
ندارد. چون اگر پاسخی داشت سریعا آن را توئیت می کرد!

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه تا زمانی 
که امور مذکور اصالح نشود از سؤاالتم دست نخواهیم 
کشید، گفت:  خواهرخانم وزیر ارتباطات متولد 65 است 
کارمزد او طی سه سال 2 میلیارد و300 میلیون تومان 
بوده که به طور متوسط ماهیانه 69 میلیون تومان است 
که در برخی ماه ها تا 137 میلیون تومان هم این کارمزد 

رسیده  است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد:

کارمزد ۶۹ میلیون تومانی خواهرزن وزیر ارتباطات!

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد فوالد 
کشور از میانگین جهانی جلو زده است، گفت: سود فوالد مبارکه در 

سال جاری به بیش از 15 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خداداد غریب پور در جریان بازدید از فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت: 
خوشــبختانه شرکت فوالد مبارکه، در سال رونق تولید، به خوبی توانسته هم 
بــازار داخل را تأمین کند وهم بازارهای صادراتی خود را تا حد ممکن حفظ 
نماید. فوالد مبارکه در رونق تولید، بهینه سازی مصارف انرژی و آب در ایران 

و جهان می درخشد و من این موفقیت را تبریک می گویم.
وی از ایمیدرو به عنوان سازمانی توسعه محور و زمینه ساز توسعه کشور در 
بخــش معدن و صنایع معدنی یاد کرد و گفت: در دنیا حدود 6۸ تا 69 ماده 
معدنی وجود دارد و از این حیث کشور ما رتبه دهم دنیا را به خود اختصاص 

داده است و این میزان ظرفیت قابل توجه است.
رئیــس هیئت عامل ایمیدرو میزان رشــد تولید فوالد ایران در هشــت 
ماهه اول ســال میالدی را 5/6 درصد اعالم کرد وگفت: این در حالی اســت 
که میزان رشد فوالد در دنیا 5/3 درصد بوده است. در حوزه فوالد، نسبت به 
سایر بخش های صنعتی کشور به معنی واقعی خوش درخشیده ایم، تا جایی 
که تولید امسال به 2۸ و ظرفیت به 35 میلیون رسیده است. براساس برنامه 
باید به 40 میلیون تن برسیم که پیش بینی می شود با روند فعلی، این امر که 

از افتخارات صنعت کشور به شمار می آید، محقق شود.
غریب پور با اشاره به این که دشمن به خوبی می داند که اگر اقتصاد کشور 
را دچار مشکل کند به اهداف خود دست خواهد یافت، گفت: در فاز تحریم که 
تأمین منابع خارجی و استفاده از اعتبارات داخلی با مشکالتی مواجه است، 
باید شــرایطی برای این بنگاه های بزرگ فراهم کرد تا بتوانند از محل منابع 
خود توســعه های مدنظر را اجرا کنند. بنابراین از آنجا که سود فوالد مبارکه 
در ســال جاری به بیش از 15 هزار میلیارد تومان و ســرمایه این شرکت به 
20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، باید شرایطی فراهم شود تا در مجمع 
عمومی آتی فوالد مبارکه، این شرکت پروژه هایی را آماده کند و ایمیدرو نیز به 
منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه ای این شرکت سود خود از سرمایه گذاری 

در فوالد مبارکه را برای توسعه آن ذخیره کند.
تولید ریل برای خطوط اصلی با همت داخلی

همچنین خیرا... خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور اظهار داشت: پروژه ریل ملی از چند سال پیش در دستور 
کار نهاده شد و مسئوالن مختلف روی آن تأکید داشتند. شرکت ذوب آهن 
اصفهان با نصب تجهیزات مورد احتیاج و سرمایه گذاری مناسب روی آن، سال 
گذشته به فراوری آزمایشی ریل ملی رسید اما این ریل ها از نوع U33 بود که 
برای خطوط فرعی از آن استفاده می گردد و به همین دلیل درخواست دادیم 
تا برای خطوط پرتردد و اصلی ریل مناسب و با استانداردهای بین المللی به 

ما تحویل دهند.
وی افــزود: برای خطوط اصلی و پرتــردد احتیاج به ریل های UIC60 با 
استاندارد E160 داشتیم، که با همکاری خوب بین دو شرکت، ذوب آهنی ها 
پیروز به فراوری آن از ابتدای سال جاری شدند در حالی که در گذشته همه 

این ریل ها از خارج از کشور وارد می شد.

معاون وزیر صنعت خبر داد
 سود 15 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه

 در سال جاری

یک مسئول:

راندمان نیروگاه های ایران باالتر از میانگین جهانی است
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با 
بیان اینکه متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی 
دنیا 37.3 درصد است گفت:راندمان نیروگاه های 
حرارتی کشور در سال 97 به 38.1 درصد رسید و 
برنامه ریزی شده راندمان این نیروگاه ها تا پایان 

سال 1400 به 40 درصد برسد.
محسن طرزطلب در گفت و گو با فارس در پاسخ به 
این سؤال که چرا راندمان نیروگاه های حرارتی در کشور 
پایین است گفت:راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در 
سال گذشته در حالی به 3۸.1 درصد رسید که طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده راندمان این نیروگاه ها تا 

سال 1400 به 40 درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه متوسط راندمان نیروگاه های 
حرارتی دنیا 37.3 درصد اســت تاکید کرد: متوسط 
راندمان نیروگاه های حرارتی ایران از سطح نیروگاه های 
موجود در این زمینه باالتر است و برنامه ریزی شده تا 
این میزان افزایش بیشتری یابد و همان طور که گفته 
شد تالش ما این است تا راندمان نیروگاه های حرارتی 

را تا پایان سال 1400 به 40 درصد برسانیم.
احداث نیروگاه پشت بامی را از کجا شروع کنیم؟

انتشــار خبری درباره امکان نصــب نیروگاه های 
خورشیدی در پشت بام منازل مسکونی مردم و خرید 
برق توسط دولت از مردم تا سقف ماهانه 2.5 میلیون 

تومان ســبب شد تا این سؤال در ذهن عده ای مطرح 
شود که برای احداث نیروگاه های پشت بامی و فروش 

برق به دولت از کجا شروع کنیم؟
معــاون وزیر نیــرو و رئیس  ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی ایران در این خصوص 

به خبرگزاری تســنیم گفت: این ســازمان، راهبری 
نصب نیروگاه های خورشیدی بر روی پشت بام منازل 
مــردم را به شــرکت های توزیع برق واگــذار کرده و 
مــردم می توانند برای هرگونه کســب اطالع در این 
زمینــه به شــرکت توزیع برق منطقــه محل زندگی 

 خود مراجعه کرده و درخواســت ها و سؤاالت خود را 
مطرح کنند.

طبق گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر تعرفه 
خرید برق از نیروگاه های خورشــیدی که در پشت بام 
منازل نصب می شوند به ازای هر کیلووات ساعت 1040 
تومان اســت که این رقم با ضرایبی مثل اســتفاده از 
تجهیزات ساخت داخل و ضرایب تعدیل ساالنه باز هم 

امکان افزایش دارد.
پیــش از ایــن محدودیــت نصــب نیروگاه های 
خورشیدی تا 5 کیلووات روی پشت بام منازل مسکونی 
وجود داشت که این محدودیت تا سقف 10 کیلووات 

افزایش یافته است.
صادق زاده هزینه احداث یک نیروگاه 10کیلوواتی 
خورشــیدی را حدود 60 تا 70 میلیون تومان عنوان 
کرد و گفت: اگر یک نیروگاه 10کیلوواتی در پشت بام 
 منــازل مردم نصب شــود چیزی در حــدود ماهانه 
دو میلیون و 500 هزار تومان برق این نیروگاه توسط 

دولت خریداری می شود.
از ایــن رو، شــرکت های توزیع برق در سراســر 
کشــور، این آمادگی را دارند که تمامی راهنمایی ها و 
کارشناسی های الزم را برای احداث پنل های خورشیدی 
روی پشت بام منازل مسکونی مردم را ارائه کرده و امکان 

خرید برق توسط دولت از این پنل ها را فراهم کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه هنوز به 
ارزش دالری سال 91 خود نرسیده است گفت: ما در ریزش بازار پایه 400 
کد را بررسی کردیم. در این بازار بی تدبیری در اعمال قوانین اتفاق افتاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسن نژاد، در برنامه پایش درخصوص 
ورود سرمایه های خرد مردم به بورس تصریح کرد: بازار سرمایه ما کوچک است. 
البته در حال حاضر پول جدیدی به بورس نیامده اســت. همه بازارهای موازی 
بورس چند برابر شــده اما بازار بورس همانند آنها رشــدی نداشته است. اگر به 
دالری محاســبه کنیم، هنوز بازار بورس به ارزش ســال 91 خود نرسیده است. 

پس بازار بورس حباب ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازار بورس حباب ندارد

وی ادامه داد: حضور مردم در بازار بورس امری مبارک اســت. ضریب نفوذ 
بازار ســرمایه باال رفته اســت. حضور در بازار بورس باعث کمک به شــفافیت و 

رونق تولید است.
حسن نژاد گفت: بازار بورس دانمارک که حد نوسان 3 درصدی دارد، تورم 
کشورش یک درصد است. در این صورت بازار بورس ایران نیز باید نوسان 120 
درصدی داشــته باشد. بر طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر تورم 40 درصد 
اســت. اما مســئوالن بر اســاس منافع گاهی اوقات تورم نقطه به نقطه را اعالم 

می کنند که عدد کمتری است.
این نماینده مجلس افزود: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است. در دنیا افراد 
مستقیم وارد بورس نمی شوند و صندوق هایی اقدام به سبدگردانی با سرمایه های 
مردم می کنند. بورس بازاری پر ریسک است و ممکن است بازدهی باال یا پایین 

داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: بورس جای سرمایه مازاد است. قرار نیست همیشه 
بازار بورس مثبت باشد. البته در بازار پایه حق با مردم است. در بازار پایه بی تدبیری 

در اعمال قوانین اتفاق افتاد.
حسن نژاد تاکید کرد: در چند ماه اخیر بازار بورس رشد خوبی داشته است 
و نمی تــوان منفی های اخیر را جزو ریزش حســاب کرد و آن هم جزئی از بازار 
اســت. ما به عنوان مجلس به بازار پایــه ورود کردیم اما نمی توانیم در مثبت یا 

منفی بورس دخالت کنیم.
وی گفت: ما در ریزش بازار پایه 400 کد را بررســی کردیم. در این قضیه 
هیچ رانت اطالعاتی وجود نداشــت. قوانین بازار پایه اصالح شــده است و فقط 

مشکل حد نوسان دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش ساعت کار بازار بورس هیچ تاثیری در 
بازار بورس ندارد. بازار بورس در حال حاضر حباب ندارد و هر باال رفتنی حباب 
نیســت. در سال 92 ارزش بازار 150 میلیارد دالر بود ولی در حال حاضر ارزش 
بازار 115 میلیارد دالر است. پس با این همه رشد قیمت ها بازار بورس هنوز جای 

رشد زیادی دارد. پس در این بازار نمی توان گفت حبابی وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: بازار بورس ما در مقایســه با کشــورهای همسایه 
موفق تر اســت اما در مقایسه با کشورهای پیشــرفته عقب مانده هستیم. بازار 
بورس بازار پر استرســی اســت. اما هنوز جای رشــد زیادی دارد. اما سخت نیز 
هســت.بورس نسبت به بازار های دیگر بازار موفقی است اما در ورود به آن همه 

جوانب را باید رعایت کرد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون راه آهن شــرکت ســاخت و توســعه 
زیرســاخت ها و امور زیربناهای حمل و نقل کشور 
گفت: در قرارداد نخســت با شرکت ذوب آهن برای 
ساخت و تحویل 15 هزار تن ریل ملی توافق کردیم 

که این عدد می تواند تا 50 هزار تن برای یک ســال 
نیز افزایش یابد.

عباس خطیبی با اشاره به ساخت و تامین ریل مورد نیاز 
کشــور در داخل، ساخت 15 هزار تن ریل ملی uic60 با 
استاندارد 60E1 امسال آغاز شده است. وی گفت: تاکنون 

دو پــارت از ریل ملی را تحویل گرفتیم که برای خط ریلی 
آستانه- میانه مورد استفاده قرار گرفت.

معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت ها و 
امور زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بخشی 
از ریل خط آهن میانه- اردبیل از این محل تامین می شود 

ادامه داد: اگر مشــکلی در این زمینه به وجود نیاید امسال 
تا حدود 20 هزار تن می توانیم ریل از این شــرکت تحویل 

بگیریم. و این توان تولید در شرکت ذوب آهن وجود دارد.
خطیبی اعالم کرد: قیمت تمام شــده ریل ملی نسبت 

به نرخ های خارجی ارزان تر است.

ریل مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود


