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تسلط ترکیه بر بازار پوشاک ایران 
جهان صنعت

این روزنامه از ورود برندهای مطرح پوشــاک ترکیه برای تســخیر بازار 
ایران چنین هشدار می دهد: طی چند روز آینده قرار است برخی از صاحبان 
برندهای مطرح ترکیه راهی ایران شوند، بر همین اساس بسیاری از کارشناسان 
معتقدند ایران نباید بازار خود را به صورت یک طرفه در اختیار آنها قرار دهد. 
در همین رابطه دبیرکل شــورای مشــترک بازرگانــی ایران و ترکیه به 
جهان صنعت گفت: ما اعالم کرده ایم که اگر به دنبال باز کردن فروشــگاه با 
برند خودشــان در ایران هستند و می خواهند تولیدات خود را بفروشند این 

امر امکان پذیر نخواهد بود.
جــالل ابراهیمی افزود: ایرانیان مقیم ترکیه هم به این موضوع معترض 
هستند و گروه تجار عضو ایسیاد نیز معتقدند که اگر ترک ها می خواهند در 
حوزه پوشاک در ایران کار کنند باید با طرف های ایرانی برند مشترک تعریف 
کرده و سرمایه گذاری مشترک انجام دهند تا هم خودشان سود کنند و هم 
بازار پوشاک ایران. این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی آلمانی ها می خواستند 
در ترکیه مغازه های فروش لباس باز کنند، تورگوت اوزال، رییس جمهور ترکیه 
مانع این کار شد و گفت باید آلمانی ها با ترک ها شریک شوند و این کار عملی 
شد و حاال ترک ها با آلمان ها و ایتالیایی ها همسونگر در تولید پوشاک هستند 

و حوزه های همدیگر را پر می کنند...
اکنون هفت ماه از اجرای توافقنامه ترجیحی 200 قلم کاال بین ایران و 
ترکیه می گذرد و در این مدت حرف و حدیث های زیادی مطرح شد از جمله 
اینکه انعقاد این توافقنامه به نفع ترک ها شده تا کاالهای ساخته شده خود را 
به ایران صادر کنند یا از این محل با کاهش قیمت کاالی مرغوب ساخته شده 

خارجی، تولید داخل بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد...
در حالی که بســیاری از فعاالن عرصه پوشــاک در ایران خود با واردات 
پوشاک از ترکیه مشــکالت متفاوتی داشتند، تجارت ترجیحی بین ایران و 
ترکیه از ابتدای ســال جاری کلید خورد. قــرارداد تجارت ترجیحی کاالهای 
زیادی را دربر می گیرد که یکی از این کاالها نیز پوشــاک است و به موجب 
این قرارداد تخفیف ۴0 درصدی بر تعرفه واردات پوشاک ترک اعمال می شود 
که این تخفیف در ابتدا تعرفه واردات را به ۱20 درصد می رســاند و با توجه 
به حذف تعرفه صددرصدی از ســال ۱۳۹۴ تعرفه واردات پوشاک ترکیه ۹0 

درصد خواهد بود...
یکی دیگر از اتفاقاتی که درحال حاضر بازارپوشاک ایران را درگیر کرده 
حضور برندهای مطرح ترکیه ای در ایران اســت که قرار است به زودی راهی 
کشــور شــوند اما حضور این برندها اما و اگرهای بسیاری را به وجود آورده و 

معلوم نیست فعالیت آنها چگونه در ایران رقم خواهد خورد.
کاهش سرمایه گذاری صنعتی در کشور

دنیای اقتصاد
روزنامــه دنیای اقتصاد درباره تشــدید رکود در بخش صنعت نوشــته 
اســت: نگاهی به آمارهای صنعتی منتشر شده در بهار امسال، از اشتیاق کم 

سرمایه گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی حکایت دارد...
در فروردین ماه امسال، 7۴0 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این 
میزان در اردیبهشــت ماه با رشد نزدیک به ۱00 درصد به هزار و ۴78 فقره 
جواز تاسیس رسید. اما جزئیات آمار منتشر شده در خرداد ماه امسال حاکی از 
کاهش صدور جواز تاسیس صنعتی در این ماه نسبت به ماه قبل )اردیبهشت( 
است. در خرداد ماه امسال، هزار و ۴۳۳ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده 

که نسبت به ماه قبل بیش از ۳درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، در مجموع در فصل بهار به میزان ۳ هزار و 667 فقره جواز 
تاســیس صنعتی صادر شده که نسبت به ۳ هزار و 87۱ فقره جواز تاسیس 
صادره در بهار ۹۳ بیش از 5درصد افت داشته است. میزان اشتغال پیش بینی 
شده از محل جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه امسال نیز برای ۳0 هزار و 
۴5۹ نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن بیش از 5 درصد افت داشته است.

بررســی عملکرد صنعتی نشان می دهد که سرمایه پیش بینی شده برای 
مجوزهای صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ماه نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته ۳5 درصد کاهش داشته است. میزان اشتغال پیش بینی شده 
برای مجوزهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی برای 77 هزار و ۹5۴ 
نفر اســت که معادل ۱7 درصد نســبت به سال گذشته کاهش داشته است. 
در بهار ۹۳ میزان اشــتغال پیش بینی شده برای مجوزهای صادر شده برای 
حدود ۹۴ هزار نفر بود. تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی در سه 
ماه منتهی به خرداد امسال نیز 6۱8 فقره است که نسبت به مدت مشابه در 
ســال گذشته 7/ 8 درصد افت داشته است. میزان اشتغال محقق شده برای 
پروانه بهره برداری صنعتی ایجادی در ســه ماه منتهی به خرداد امســال نیز 
برای ۹ هزار و 8۳ نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش 
از ۱۴ درصد افت داشته است. اما سرمایه گذاری محقق شده برای پروانه های 
بهره برداری صنعتی ایجادی صادره در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال 

گذشته بیش از ۱5 درصد رشد داشته است.
 خطر بازگشت سیاست های تعدیل ساختاری

تعادل
این روزنامه با هشدار نسبت به بازگشت نتایج تلخ سیاست های توسعه ای 
در دهه هفتاد، درباره وضعیت توزیع درآمد در کشــور نوشــته است:  توزیع 
درآمد یکي از محورهاي اصلي توســعه و از اولویت هاي مهم در میان تمامي 
کشورهاي جهان چه توسعه یافته و چه درحال توسعه است. اگر توزیع درآمد 
را برحسب ضریب جیني درنظر بگیریم، در سال هاي 8۹ و ۹0 وضعیت توزیع 
درآمد بهبود یافت... اما رویکرد دولت یازدهم بیشتر از اینکه بر محور بهبود 
توزیع درآمد باشد، بر رشد تولید تاکید دارد و سعي کرده تولید را ارتقا دهد. 

اما پاشنه آشیل دولت یازدهم همین توزیع درآمد است. 
سیاست هاي رشد بعضي اوقات موجب بدتر شدن توزیع درآمد مي شود، 
امــا براي اینکه دولت از آن جلوگیري کند باید تدابیري بیندیشــد. رشــد 
سرمایه گذاري خارجي یا سیاست هاي رشدي دیگر ممکن است درآمد برخي 

اقشار جامعه را بهتر و برخي را بدتر کند....
دولت زماني که با سیاست هاي رشد کار مي کند، ممکن است در توزیع 
درآمد مشکل داشته باشد. به همین خاطر نیاز به سیاست هاي مکمل دارد تا 
تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود. بعضي دولت هاي قبلي هم سیاست هاي رشد 
بلندمدتي را در پیش مي گرفتند اما چون به سیاست هاي مکمل همچون توزیع 
درآمد بي توجه بوده اند، هم از محبوبیت آن دولت ها را کاســته مي شده است 
و هم تبعات اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشــته است. کاهش محبوبیت 
دولت احترام به قانون و فساد و پدیده هایي همچون مهاجرت را به دنبال دارد. 
پیاده سازي سیاست رشد صرف بدون توجه به توزیع درآمد و فقر شاید زماني 
که رسانه ها گسترده نشده بود، جواب مي داد اما اکنون که همه از هم با خبر 

هستند، دیگر نمي توان به رشد بدون توجه به توزیع درآمد رسید. 
به همین دلیل دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت هاي قبلي درس بگیرد 
و از تکرار آن جلوگیري کند و در کنار برنامه هاي توسعه اي مثل سیاست هاي 

رشد از سیاست هاي مکملي براي توزیع مناسب درآمد هم استفاده کند.

اقتصاددرآینهرسانهها

ترحیم
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی
زنهار بد مکن که نکردست عاقلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان عباسقلی قره بگلو
بزرگ خاندان و پدر اینجانبان

حبیبه - نجف - پروین و ایرج قره بگلو را به استحضار همشهریان محترم،
فامیل - دوستان و آشنایان می رساند.

به همین مناسبت مراسم ختم آن شادروان روز
پنجشنبه ۱۳۹۴/5/22 از ساعت ۱6:۳0 الی ۱8

در مسجد النبی)ص( - واقع در خیابان کارگر شمالی
امیرآباد سابق برگزار می گردد.

همسر و فرزندان داغدار

تسلیت
همکاران محترم جناب آقایان احمد و مسعود کتابی فالح

مصیبــت وارده را به شــما و خانواده محترمتان صمیمانه تســلیت 
عــرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای 

بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نمائیم
مدیریت و کارکنان امور بازرگانی و تولید آگهی ها

همکاران محترم جناب آقایان احمد و مسعود کتابی فالح
مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترمتان صمیمانه تســلیت عرض نموده و از خداوند 

متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل را مسئلت داریم.
مجتبــی آذری، ابراهیم زاده، مصطفی احمدی، رســول اســکندری، بدری، 
محمدرضا بیات، محمدحســن تاجیک، توکلی، حاجیلو، خدایی، خدمتگزار، 
مرتضــی دانشــگر، ریاضــی، ســرفراز، ســخندان، ســرمیلی، عبداهلل پور، 
نعمت اهلل غفوری، غالمرضایی، فریدپور، حسین کاشانی، کهنسال، مهدی 
گرویی، لطیف، محبی نیا، مشفقی، معتمدنیا، معمار، منیری، موسویان، 

مهربان، نخعی مقدم، نعلچیگر، نیکخواه.

مدیــرکل دفتــر میوه های 
گرمسیری  نیمه  و  گرمســیری 
وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد 
میوه های قاچاق حاوی مواد سمی 
غیراستاندارد است و مصرف آنها 
را تهدید  سالمتی شــهروندان 

می کند.
ابوالقاسم حسن پور اظهار داشت: 
هرگونه واردات مشابه میوه هایی که در 
داخل تولید می شود، غیرقانونی است و 
میوه هایی مانند انگور شیلی، پرتقال، 
گریپ فروت، سیب و انبه به صورت 

غیرقانونی و قاچاق وارد می شود.
وی هشدار داد: این میوه ها دارای 
مواد سمی غیراســتاندارد و بیش از 
اندازه اســت و مصرف آنها سالمتی 

شهروندان را تهدید می کند.
حســن پور با بیان اینکه واردات 

قانونی میوه با نظارت دســتگاه های 
مســئول انجــام می شــود و از نظر 
بهداشت و سالمت تولید مورد تایید 
است. گفت: میوه هایی که به صورت 
قاچاق وارد می شود، هیچ گونه نظارتی 
بر آنهــا وجود نــدارد و مصرف آنها 

خطرناک است.
میوه هــای  دفتــر  مدیــرکل 
گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشــاورزی با بیان اینکه باید 
از ورود و فروش میوه های قاچاق در 
بازار جلوگیری شود، افزود: بر اساس 
اقتصادی  برنامه پنجم توسعه  قانون 
اجتماعی مــاده ۴5 بند )ب( ورود و 
توزیع هرگونه نهاده، کاال و محصول 
کشاورزی مشروط به دریافت مجوز از 
وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین 
فــروش و توزیع میوه های قاچاق که 

مجوز وزارت جهاد کشاورزی را ندارد، 
ممنوع است.

وی اضافــه کــرد: فــروش این 

از مجاری  محصوالت کــه عمومــا 
غیرمجــاز و بدون دریافت شــرایط 
قرنطینه ای و رعایت موازین بهداشت 

گیاهی وارد شــده اســت، خسارت 
غیرقابل جبران به باغات می زند، ضمن 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
بهداشت، سالمت میوه های قاچاق را از 
لحاظ وجود آفت و میزان سموم باقی 

مانده بررسی و تایید نمی کند.
انهدام 500 تن کاالی قاچاق 

فاقد استاندارد
مدیر اموال تملیکی استان تهران 
گفت: 500 تن کاالی قاچاق فاسد و 
غیرقابل مصرف با حضور نمایندگان 

سازمان های ذی صالح، منهدم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
جمــع آوری و فروش اموال تملیکی، 
میرحســین میرمعینی افزود: انهدام 
این کاالهای فاسد و غیرقابل مصرف 
با حضــور نمایندگان ســازمان های 

ذیصالح انجام پذیرفت.

میرمعینــی ادامه داد: این اولین 
مرحله انهدام کاال در اموال تملیکی 
استان تهران طی سالجاری است که 
در مقایســه با سال گذشته از لحاظ 
ریالی حدود ۳ برابر رشــد را نشــان 

می دهد.
وی گفت: مقدار زیادی بذر انواع 
دارو  مصرف،  غیرقابــل  صیفی جات 
و لوازم آرایش غیراســتاندارد، انواع 
نوشیدنی فاســد، پوشاک مستعمل 
و کاالهای ضد فرهنگــی، کاالهای 

انهدامی را تشکیل داده اند.
مدیر اموال تملیکی استان تهران 
در پایان اظهار داشــت: حدود ۳50 
تن ایــن انهدام را کاالهــای قاچاق 
فاقــد مجوز مصــرف و ۱50 تن آن 
را کاالهای متروکه فاســد و غیرقابل 

مصرف تشکیل داده است.

قائم مقــام وزیر نیرو گفت: 
در  ذخایر آب 520 شهر کشور 

مرز بحران قرار دارد.
ســتار محمودی در گفت وگو با 
مهر افزود: امســال به دلیل شرایط 
بارندگی ســال خاصی بود و میزان 
بارندگی ها نسبت به چند ساله اخیر 

خیلی کمتر بود.
قائم مقــام وزیــر نیــرو اظهار 
داشــت: در بخش روان آب ها که از 
شاخصه های تأمین آب شرب است، 
شرایط خاصی داریم و حدوداً ۱85 
میلیمتر بارندگی و ۱۳ درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و 
همچنین در بخش روان آب ها نزدیک 
به 50 درصد نســبت به بلندمدت 

کاهش اتفاق افتاده است.
بنابراین  داد:  ادامــه  محمودی 
جاهایــی که بیشــتر در تنگنا قرار 
به شــهرها و  آبرســانی  می گیرد، 

روستاها اســت ولی در این بخش 
آبرسانی به محیط زیست نیز مطرح 
است اما در این بخش چون مربوط 
به حیــات وحش اســت، می توان 
گفت بــه نحوی ســازگاری ایجاد 
شــده و محیط زیســت با کم آبی ها 

ساخته است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو 
تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 
حدود 520 شــهر کشور هم اکنون 
به لحاظ ذخایــر آبی در یک نقطه 
سربه ســر قرار دارند که نوســانات 
کمــی و بارش ها در ذخایر آب آنها 
تأثیرگذار است. در این بین، ۴ شهر از 
یک شرایط حادتری برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در رأس این 
شهرها بندرعباس، سنندج، کرمان 
و بوشــهر قرار دارند ولی شهرهای 
دیگری نیز هســتند که شرایط آنها 
اندکی بهتر است ولی ۴ شهر نام برده 

شــده در یک وضعیت حادتری به 
لحاظ ذخایر آبی قرار گرفته اند.

قائم مقــام وزیــر نیــرو افزود: 
بارندگی ها در بندرعباس و در واقع 
در استان هرمزگان 50 تا 60 درصد 
کاهش بــارش اتفاق افتــاده و در 
بعضی از نقاط اســتان هرمزگان تا 
75 درصد کاهش بارش نســبت به 

سال گذشته بوده است، بنابراین افت 
شدید بارش ها در وضعیت ذخایر آبی 
شهر بندرعباس تأثیرگذار بوده است.
بــه گفته وی، تالش می شــود 
و این امیدواری وجــود دارد که تا 
پایان تابســتان نیز مشکل خاصی 
برای تأمیــن آب پیش نیاید. برای 
۴ شهر بندرعباس، سنندج، بوشهر 

و کرمان کــه در وضعیت حادتری 
قرار دارند پایش های هفتگی انجام 
می شود، همچنین طرح هایی را در 
دســت انجام داریم و تاکنون اثراتی 

را داشته است.
وضعیت آبی هرمزگان

در همین حال یک مقام مسئول 
در وزارت نیرو گفت: وضعیت منابع 
آبی استان هرمزگان از مرحله بحران 

عبور و به مرز فاجعه رسیده است.
علی اصغــر رضایی با اشــاره به 
کاهــش شــدید ذخیره آب ســد 
استقالل، بیان کرد: باتوجه به کاهش 
بارندگی در سال آبی جاری و افزایش 
تقاضای مصرف آب، ذخیره آب این 
سد به شدت کاهش پیدا کرده و به 
۱۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو 
با بیان اینکــه درحال حاضر حجم 
مرده ســد برداشت و به بندرعباس 

منتقل می شــود اظهار داشت: این 
حجم از آب ســد نیز تنها تا ۳ ماه 
دیگر پاسخگوست. رضایی با اشاره به 
طرح های بسیار کوتاه مدت تصریح 
کرد: این شرکت با جدیت طرح های 
اضطراری تأمین آب را دنبال می کند 
و اظهار امیدواری کرد تا پایان هفته، 
۱2 حلقه چاه در دشــت شمیل با 
تأمیــن آب ۴80 لیتــر در ثانیه به 

بهره برداری برسد.
مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان 
خواســتار دقت بیشــتری در توزیع 
عادالنه آب در سطح شهر شد. وی با 
اشاره به اولویت آب شرب مردم بیان 
داشت: در شرایط فعلی، بحران آب به 
ویژه در فصل تابستان، تحویل آب به 
صنایع، ســاخت و ساز و فضای سبز 
شهری برای دوره کوتاه مدت ۳ماهه 
متوقف شود تا با عنایت خداوند این 

وضعیت را پشت سر بگذاریم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: 
متاسفانه لوایحی که از سوی دولت 
به مجلس ارائه می شــود، لوایح 
مردم محور نیست و نهاد مردمی 

در آن نقشی ندارد.
علی فاضلی در ســومین اجالس 
هیئــت نماینــدگان اتــاق اصناف و 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
افزود: دست رد به سینه مردم زدن و 
شرکت ندادن آنها در مسائل اقتصادی 

متاسفانه مد روز شده است.
وی با بیان اینکه در این اجالس ها 
درد و دل اصنــاف گفته می شــود و 
مسئوالنی که در این اجالس ها حضور 
دارند، باید با اصالح قوانین راه چاره را 
بجویند، گفت: امروز نباید توقع داشته 
باشیم که همه مشکالت یک شبه حل 
شود اما سیاست های دولت و مجلس 
باید در جهت رونق بخشیدن به کسب 
و کار باشــد که متاسفانه این موضوع 
احساس نمی شــود و حرکت در این 

راستا بسیار کند است.
فاضلی افزود: بــا توجه به اینکه 

رئیس اتاق اصناف:

لوایح دولت یازدهم مردم محور نیست

سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل نارضایتی های به وجود آمده 
در پی تاخیرهای مکرر شــرکت هواپیمایی آسمان، عالوه بر تذکر 

کتبی، مجوز پروازهای فوق العاده این شرکت را تعلیق کرد.
بنا بر اعالم روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشوری با توجه به عدم 
توجه شرکت هواپیمایی آسمان به دستورالعمل ها و مقررات اعالمی سازمان 
هواپیمایی کشوری، پاسخگویی نامناسب مسئوالن شرکت هواپیمایی آسمان 
و تاخیر طوالنی مدت پروازهای این شــرکت در هفته های گذشته، سازمان 
هواپیمایی کشوری بارها خواستار تغییر در نحوه برنامه ریزی و تعامل مناسب 

با مسافران به ویژه در مواقع بروز تاخیر پرواز شد.
به دنبال عدم برنامه ریزی منظم پروازها، اطالع رســانی و پاســخگویی 
نامناســب به مســافران، دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هوانوردی ســازمان هواپیمایی کشور تا اطالع ثانوی صدور مجوز پروازهای 

جدید و فوق العاده شرکت هواپیمایی آسمان را به حالت تعلیق درآورد.
گفتنی اســت از آذر ۹2 و پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، ریاست 
شرکت هواپیمایی آسمان به حسین عالیی از حامیان فتنه 88 واگذار شد.

عالیی از جمله کســانی بود که در صحت نتیجه انتخابات 88 تشکیک 
کرد و به اغتشاشات بعدی دامن زد. در پی اظهارات تفرقه افکنانه  وی بود که 
در دی مــاه ۹0 تعداد زیادی از عزاداران و رزمندگان دفاع مقدس، همزمان 
با اربعین حســینی به دلیل همراهی وی با جریان فتنه در مقابل منزل او 
تجمع کردند. این اعتراضات که با شعارنویســی های گسترده مردم انقالبی 
همراه بود در نهایت با پادرمیانی برخی فرماندهان دفاع مقدس پایان یافت.
عالیی کــه در ایام فتنه با این جریان همراهی می کرد با درج مقاله ای 
توهین آمیز در روزنامه اطالعات، نظام مقدس جمهوری اســالمی را با نظام 
منحوس پهلوی مقایســه و به آن تشبیه کرد که این یادداشت با استقبال 

گسترده رسانه های استکباری و ضد انقالب حامی فتنه روبه رو شد.
انتصاب عالیی در دولت یازدهم برای تصدی پســت ریاســت شرکت 
هواپیمایی آسمان که یکی از شرکت های بزرگ هواپیمایی است با اعتراضات 
کارشناسان همراه شد و بسیاری از آنان معتقد بودند عالیی، صالحیت فنی و 
تخصصی برای تصدی این پست مهم را ندارد ولی مسئوالن دولتی توجهی 

به این اعتراضات نکردند و در نهایت او را بر این سمت گماشتند.
حاال و با گذشت قریب به دو سال از تصدی ریاست شرکت هواپیمایی 
آســمان دود این انتصاب نابجا به چشم مردم رفته است و آنها با تاخیرات 
۱0 ساعته پروازهای این شرکت، پاسخگویی نامناسب مسئوالن شرکت در 

قبال این تاخیرات و... همراه شد.

پروازهای فوق العاده هواپیمایی آسمان 
تعلیق شد

مدیرعامل جدید بورس کاالی ایران از افت محسوس معامالت این 
بورس در 16 ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، حامد سلطانی نژاد در نشست خبری 
خود اظهار داشت: عملکرد بورس کاالی ایران نشان می دهد که ارزش محصوالت 
کشاورزی، صنعتی و معدنی فرآورده های نفتی و آتی سکه که در سال ۹۳ معامله 

شده نسبت به سال ۹2 افت محسوسی داشته است.
وی با اشــاره به بررسی  عملکرد ۴ ماهه امسال نیز گفت: در ۴ ماهه امسال 
نیز نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳ شاهد افت ارزش محصوالت معامله شده 
در بــورس کاال در بخش های مختلف اعم از صنعتی، فرآورده های نفتی و آتی 

سکه بوده ایم.
به گفته سلطانی نژاد رکود حاکم بربخش ساختمان سازی باعث کاهش ۳۳ 
درصدی ارزش محصوالت فلزی و معدنی معامله شده در بورس کاال شده است.
وی با بیان اینکه افزایش ارزش محصوالت کشــاورزی در سال جاری قابل 
اعتنا نیســت افزود: تا پایان سال جاری هم روند ارزش معامالت بورس کاالی 

ایران افزایش نخواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت بورس کاال در ادامه از آمادگی شرکت متبوع خود برای 
راه انــدازی بورس ارز خبر داد و گفت: البته بانک مرکزی تصمیم گیرنده نهایی 

درباره راه اندازی بورس ارز است.
به گفته سلطانی نژاد با راه اندازی بورس ارز دیگر ارز دو نرخی نخواهیم داشت.

ولی ســپس به موضوع فروش مســکن در بورس کاال اشاره کرد و به مردم 
اطمینان داد که بورس کاال در بحث فروش مسکن به امالک کوچک و آپارتمان ها 

ورود نخواهد کرد تا این مسئله بهانه ای برای افزایش قیمت نباشد.
سلطانی نژاد با بیان اینکه ورود بورس کاال به بحث مسکن طبق مصوبه دولت 
است گفت: براساس این مصوبه ارزش پایه ای معامالتی که در بورس کاال برای 

مسکن انجام می شود حداقل باید ۱0 میلیارد تومان باشد.
مدیرعامل بورس کاال در این نشست همچنین اذعان کرد که فعاالن بورس 
کاال به دلیل معطلی زیاد برای گرفتن کد معامالتی و یاگرفتن تضامین رغبتی 

برای انجام برخی محصوالت کشاورزی ندارند.

به دلیل رکود اقتصادی رخ داد
افت محسوس معامالت بورس کاال 

در 16 ماه اخیر

سرویس اقتصادی-
تأثیرگذار  تالش کشورهای 
بر اقتصاد و سیاست جهانی برای 
حذف دالر از مبادالت بین المللی 
و الزم  می شود  بیشتر  روز  هر 
اســت ایران نیز بــا گام های 
بلندتری در این راه حرکت کند.

کشورهای روسیه و چین هر روز 
دایره استفاده از دالر را در مبادالت 
خود تنگ تر و محدوده به کارگیری 
ارزهای خود را گسترده تر می کنند.

چون  کشــورهایی  همچنین   
برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به 
همراه دو کشور فوق الذکر، اعضای 
گروه بریکس هستند، بر حذف دالر 
از مبــادالت خود تأکید دارند. آنها 
در اجالس گــروه بریکس که ۱8 
تیرماه در »اوفا« روسیه برگزار شد، 
اعالم کردند که به زودی دالر را از 

مبادالت خود حذف می کنند.
 چنــد روز قبل از این اجالس 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و 
دارایی جمهوری اسالمی ایران در 
چین گفت: جمهوری اسالمی ایران 

آمادگی دارد در مبادالت اقتصادی 
دوجانبه با کشــورهایی که با ایران 
همکاری دارند، از پول رایج همان 

کشورها استفاده کند.
در تأیید سخنان وزیر اقتصاد، 
دو تن از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو بــا روزنامه 
کیهان، این تصمیم را به فال نیک 

گرفتند.
 جعفر قادری عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه گفته بود: حذف دالر 
از مبادالت اقتصادی و تجاری ایران 
باید زودتر از اینها انجام می شد و با 
توجــه به خصومت آمریکا با ایران، 
کاهش وابســتگی کشــور به این 
ارز باید اســتفاده از آن به حداقل 

می رسید.
محمدرضــا پورابراهیمی عضو 
اقتصادی مجلس نیز  کمیســیون 
بــه کیهان گفته بود: باید از الگوی 
خوبی که ما را از انحصار دالر نجات 
می دهد استفاده کنیم. ما از تصمیم 
وزیر اقتصاد استقبال می کنیم و آن 

را به فال نیک می گیریم.

گام دیگر چین و روسیه 
برای حذف دالر

در همین حال، شــرکت های 
روس بــا هدف فاصلــه  گرفتن از 
تأثیرات منفــی تحریم های ارزی 
علیــه این کشــور در فعالیت های 
خود، یوآن چین را جایگزین دالر 

آمریکا کرده اند.
در شرایط کنونی، دالر آمریکا 
در کنــار نقش آفرینی بــه عنوان 
اصلی ترین ارز در بــازار جهانی و 
تشکیل دهنده اصلی حساب ذخیره 
ارزی کشورها، به یک سالح برای 
دولت آمریکا در جهت تحت فشار 
قرار دادن کشــورها تبدیل شــده 

است.
پس از ایران طی سال گذشته 
روســیه نیز تحت تحریم ارزی از 
سوی غرب قرار گرفت و فعالیت های 
بین المللی این کشــور تا حدودی 
محدود شد. بنابراین طی هفته های 
گذشته بانک ها و موسسات روس 
اســتفاده از یوآن بــه جای دالر را 
در مبادالت خود به شدت افزایش 

داده اند. در شــرایط کنونی به نظر 
می رســد تنها رقیب توانمند برای 
دالر در بــازار بین المللی ارز یوآن 
چین اســت و به نظر می رسد طی 
ســال های آینده و قــرن جاری، 
اصلی تریــن چالش ارزی بین دالر 

و یوآن در بازار جهانی روی دهد.
طی روزهای گذشــته شرکت 
گازپروم روسیه، بزرگ ترین شرکت 
گازی جهان، به همراه شرکت گاز 
پروم نفت این کشور اعالم کرده اند 
که از یوآن در مبادالت خود به جای 

دالر استفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر ســبر بانک که 
بزرگ ترین بانک روسیه، است اعالم 
کــرده که تا حد ممکن از یوآن به 

جای دالر استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی روســیه نیز طی 
بیانیه ای اعالم کرده اســت که در 
حال بررســی ایجاد ابزارهای مالی 
براســاس ارز یوآن است و وزارت 
اقتصادی این کشور نیز از مطالعه 
ایجاد بدهی به یوآن ســخن گفته 

است.

در همین حال چین به تازگی 
قانونی تصویب کرده که در شهرهای 
مرزی این کشور به جای دالر از پول 

روسیه )روبل( استفاده شود.
براساس اطالعیه ای که »جین 
 می« معــاون وزیر امور مالی چین 
اعالم کرد استفاده از روبل و یوآن در 
مبادالت تجاری ایالت »سوی فنه« 
به تصویب پکن رســیده است. او 
افزود: در شش ماهه امسال مبادالت 
تجاری روسیه و چین ۱/۳2 میلیارد 

دالر افزایش می یابد.
»ووگیــن النــگ« شــهردار 
»ســوی فنه« اعــالم کــرد کــه 
برنامه هایــی بــرای دالر زدایی در 
مبادالت دو کشــور بــه ویژه در 
توریسم وجود دارد. او افزود: ارزهای 
دو کشور بعدا در خرید از مغازه ها، 
هتل هــا و رســتوران ها نیز برقرار 
خواهد شد. ارزش مبادالت چین و 
روسیه در سال 20۱۴ معادل ۹5 

میلیارد دالر ارزیابی شده بود.
بــا اینکه اقتصادهــای بزرگ 
جهان در حال کنار گذاشتن دالر 

از مبادالت خود هستند، مسئوالن 
کشــورمان باید گام های بلندتری 
بــرای محدود کردن اســتفاده از 
دالر در مبــادالت خارجــی ایران 
بردارند. در این بین سمت و سوی 
به سوی  ســخنان مقامات دولت 
همکاری بیشــتر با اروپا و استفاده 
از یورو است. حال آنکه اروپایی ها 
در تحریم های ایران نقش بسزایی 

داشتند.
همچنیــن عزمی برای کاهش 
ارزش دالر بــه عنوان شــروعی بر 
کم کــردن اثرگــذاری این ارز در 
کشــورمان، دیده نمی شود. رئیس 
کل بانک مرکــزی بارها با کاهش 
قیمــت دالر مخالفت کــرده و با 
پیگیری تک نرخی کردن ارز، بدون 
کاهــش نــرخ آن، ارزش دالر را 
در محدوده ســه هزار تومان حفظ 
خواهد کــرد. اگر ایــن اتفاق رخ 
بدهد، خالف راهی اســت که باید 
به حذف دالر از مبادالت خارجی 
ایران بینجامد. حتی شاید به گران تر 

شدن دالر منجر شود.

گزارش کیهان از گام های بلند جهان برای حذف دالر

سراســری  کانون  رئیــس 
ساختمان  و  مسکن  انبوه سازان 
ایران گفت: شعار مهار تورم منجر 

به رکود ساخت وساز شده است.
به گزارش فارس، جمشید برزگر 
در جمع خبرنگاران گفت: دولت باید 
به بخش مسکن توجه و از آن حمایت 
کند و چاره ای برای خروج مسکن از 
رکود بیندیشــد، چرا که به هر حال 
باید پاســخ مردم در ایــن زمینه را 
که چگونه می توانند صاحب مسکن 

شوند، بدهد.
برزگر با اشــاره به اینکه تاکنون 
بیش از ۱00 جلسه با دولت و مجلس 
برگزار کرده تا بخش مسکن از رکود 
خارج شــود، تاکید کرد: متأســفانه 
دولت با شعار مهار تورم باعث شده تا 
ساخت وساز  دچار رکود شود و کلیه 
کارخانه هــای صنایع مــادر و آهن و 

سیمان با رکود مواجه شوند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
مسکن و ساختمان ایران ادامه داد: ما 
بایــد به تیم اقتصــادی دولت کمک 
کنیم، اما آنها نیز نباید ما را رها کنند، 
چرا که وجود ۴0 درصد اجاره نشینی 
خود یک معضل اســت که اگر آن را 
رها نکنیم، موجب حاشیه نشــینی و 

ناهنجاری اجتماعی خواهد شد.
برزگــر افــزود: چرا بایــد تمام 
هزینه های دولــت از محل مالیات ها 
تأمین شــود؟ کشــوری که در حال 
توســعه اســت، دریافت مالیات باال 

نمی تواند مشکالت را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه انبوه سازان 
دلشــان بــرای آخوندی وزیــر راه و 
شهرســازی می سوزد، چرا که او دائم 
می گویــد مردم از بنده می پرســند، 
چگونــه باید خانه دار شــویم و بنده 
پاســخی برای آن ندارم، گفت: بارها 
از دولت درخواست اعطای تسهیالت 

برای ساخت و انتقال آن به نام خریدار 
کرده ایم، اما ســیف بــا این موضوع 

مخالفت می کند.
وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی 
بر اینکه وضعیت ساخت و ساز در حال 
حاضر به چه شکل است، گفت: آماری 
که کل شهرداری ها برای ۳ ماهه اول 
ســال ۹۴ ارائه کرده اند، این است که 
صدور پروانه های ساختمانی حدود 65 
درصد کاهش داشته است و این نشان 
می دهد که سرمایه گذاری در بخش 

مسکن دچار رکود شده است.
وی تاکید کرد: مشکل ما سازنده ها 
نظر شــخصی آقای ســیف است که 
بغیــر از خودش بــه هیچ کس دیگر 

اعتقاد ندارد.
وی با تاکید بر اینکه علیرغم اینکه 
وزیر راه و شهرســازی به وزیر اقتصاد 
اعالم می کند تســهیالت 80 میلیون 
تومانی باید به تولید مسکن نیز داده 

شود، گفت: سیف معتقد است که این 
وام تنها باید به متقاضیان داده شود و 

از طرف تقاضا تقویت شود.
وی افــزود: مکاتبــات زیادی را 
با ســیف رئیس کل بانــک مرکزی، 
رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
و طیب نیا وزیر اقتصاد انجام داده ایم 
که برای تهــران ۱20 میلیون تومان 
وام ساخت اعطاء شود و سپس همان 
وام به نام خریدار منتقل شود اما این 

موضوع به هیچ جایی نرسید.
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد 
می تواند دهک هــای میانی درآمد را 
اذیت کند و هم تولید مسکن را افزایش 
دهد، گفت: با این اقدام قدرت خرید 
مسکن افزایش می یابد و تولید و عرضه 

مسکن تقویت می شود.
وی تاکید کــرد: دولت می تواند 
مابه التفاوت نرخ سود تسهیالت مسکن 
را از محل صندوق تولید ملی بپردازد.

برزگر خاطرنشــان کرد: رکود در 
بخش مســکن باعث شده تا بسیاری 
از سازنده ها در ۳ سال گذشته پروژه 
جدید آغاز نکنند و کسی هم جرأت 

آغاز پروژه جدید نداشته باشد.
به گفتــه وی، در حــال حاضر 
ساخت وساز در کشور 70 درصد نسبت 
به سال ۹۱-۹0 که رونق مسکن بوده 
اســت، کاهش داشــته است، سیف 
مخالــف انتقال وام از ســازنده های 

مسکن به خریدار است.
20 هزار مسکن مهر 

واگذار نمی شود
در همین حال، مدیرعامل جدید 
پرند گفت: 20 هزار مسکن مهر برای 
افتتاح منتظــر تأمین آب، برق و گاز 

هستند.
باران هاشــم زهی در گفت وگو 
با فارس در پاســخ به این ســؤال که 
چه تعداد واحد مسکن مهر به خاطر 

نبود آب، برق و گاز تحویل متقاضیان 
نمی شــود، گفت: در مجموع تأمین 
خدمات زیربنایی مثل آب، برق و گاز 
از وظایــف وزارت نیرو و وزارت نفت 
اســت و در پرند که ۹5 هزار و ۴00 
واحد در دست سازندگان مسکن مهر 
در قالب تفاهم نامه سه جانبه است ۱6 
هزار واحدمسکونی توسط شرکت های 

تعاونی درحال ساخت است.
وی افزود: تأسیسات زیربنایی در 
۹5 هــزار و ۴00 واحد به 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی رسیده است و روند 
پیشرفت کار خیلی کند است، بنابراین 
در حال حاضر 20 هزار واحد مسکونی 
مهر در پرند به مرحله ای از ســاخت 
رسیده اند که اگر آب، برق و گاز آنها 
نصب شود، به بهره برداری می رسند.
وی تاکیــد کرد: الزم اســت که 
دستگاه های خدمات رسان ورود کنند 

تا این واحدها تعیین تکلیف شوند.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اخطار توقف فروش اینترنت 
پرسرعت به اپراتورهای شاتل، های وب، نداگستر صبا و وایمکس 
ایرانسل و گران فروشــی یک شرکت و معرفی شرکت مخابرات 

اصفهان و مرکزی به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعالم کرد: با توجه به نظارت 
های انجام شــده سه اپراتور  PAP شامل نداگستر صبا، داده گستر عصر 
نوین )های وب( و آریا رســانه تدبیر )شاتل( به دلیل عدم تناسب میزان 
پهنای باند با تعداد مشــترکان و اپراتور وایمکس ایرانســل به دلیل عدم 
نصب سامانه سنجش کیفیت اینترنت اخطار توقف فروش دریافت کرده اند.
از بین شــش شرکت مخابرات استانی که به دلیل وضعیت نامطلوب 
پهنــای باند اینترنت اخطار توقف فروش دریافت کرده بودند ۴ اســتان 
آذربایجان شرقی، خراســان رضوی، همدان و کرمان مشکل پهنای باند 
را حل کرده اما 2 اســتان اصفهان و مرکزی به دلیل عدم بهبود وضعیت 
پهنــای باند ضمن اعمال مقررات مندرج در پروانه به ســازمان تعزیرات 

حکومتی نیز معرفی می شوند.
شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به دلیل عدم رعایت مصوبه ۱8۱ 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات و گران فروشی عالوه بر معرفی به 
ســازمان تعزیرات حکومتی، مکلف شده اســت ۱۳ میلیون و 700 هزار 

تومان به مشترکان خود پرداخت کند.

نصف عمر دولت طی شد هنوز تغییری 
در این مجموعه حس نمی شود و دست 
دولت از نظام اقتصادی کوتاه نشده و 
هنوز دولت در این بخش نقش اصلی 

را ایفا می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید 
بر اینکه کار مردم باید به خودشــان 
سپرده شود، گفت: متاسفانه لوایحی که 
از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، 
لوایح مردم محور نیست و نهاد مردمی 
در آن نقشی ندارند و به عنوان مثال در 
بخش مالیات امور سازمان امور مالیاتی 
به عنوان محور اصلی خوراک را تعیین 

و به مجلس ارائه می دهد. 
وی افزود: قرار بود دولت الکترونیک 
تقویت شود که متاسفانه هنوز این کار 
انجام نشده و امروز تقاضای من به عمل 

رساندن شعارها است.
فاضلی افزود: در سیســتم پولی 
و مالی ما مؤسســات غیرمجاز نیز در 
حال فعالیت هستند که شامل دریافت 
مالیات نیستند و فرار مالیاتی دارند. آیا 

شما از آنها مالیات می گیرید.

فاضلــی خطــاب به خســروتاج 
معاون وزیر صنعت گفت: بســیاری از 
کارخانه های کشور در حال ورشکسته 
شدن هســتند، به طوری که شما در 
ســال ۹۱ به یکی از این کارخانه های 
بزرگ هزار میلیارد تومان تزریق کردید 
تا ورشکست نشود، آیا آنها نیز به شما 
مالیات می پردازند؟ آیا این انصاف است 
که تمام فشار را بر بنگاه های هویدا و 
آشکار که در کوچه و خیابان هستند، 

متوجه کنید؟
وی با بیان این که نزدیک به ۱8 
میلیارد دالر در واردات قاچاق کاال از 
مبادی رســمی داریــم و در صادرات 

7میلیــارد دالر قاچــاق کاال داریم، 
افزود: یعنــی در مجموع 25 میلیارد 
دالر قاچاق کاال وجود دارد که دست 
دولت از دریافت مالیات آن کوتاه است.
رئیس اتــاق اصناف ایران تصریح 
کــرد: بخــش زیــادی نیــز مالیات 
خاکســتری در کشــور وجــود دارد 
که مســئوالن ســازمان امور مالیاتی 
بر صحــت آن اعتــراف می کنند، اما 

دستشان به آنها نمی رسد.
فاضلــی اظهار کــرد: از تریبون 
رســمی کشــور یعنی صدا و ســیما 
اســتفاده می کنند و بــه دروغ اعالم 
می شــود که اصناف مالیات پرداخت 

نمی کننــد، این در حالی اســت که 
مالیات پرداختی اصناف از ســال 8۹ 
تــا به امــروز نزدیک بــه ۴8 درصد 
رشد داشته اســت. توقع دارم  با این 

دروغ پردازی ها برخورد شود.
فاضلی درباره سؤال نمایندگان از 
وزیــر اقتصاد در مورد مالیات اصناف، 
گفت: ما از نحوه دریافت مالیات راضی 
نیســتیم،باید موضوع ریشه یابی شود 
و راه حل منطقــی و عملیاتی تدارک 

دیده شود.
وی افزود: شما مصوبه افزایش 27 
درصدی مالیات را در بودجه کشــور 
تصویب کردید، این مــوارد و اصالح 

آن بایــد قبــل از تصویب در مجلس 
رعایت می شد.

رئیس اتــاق اصناف ایران با بیان 
اینکــه مجلس بایــد دریافت مالیات 
اصنــاف را به گونــه ای دیگر تصویب 
می کرد، ادامه داد: در اقتصاد سراســر 
رکود فعلــی، نباید افزایــش مالیات 
لحاظ می شد، اگر قرار است بنگاه های 
کوچک را باور کرد، یقینا باید برای آنها 

تسهیالت فراهم کرد.
فاضلی در پایان بر این نکته تاکید 
کرد که ما همــواره دولت را حمایت 
می کنیم و در پشت دولت ایستاده ایم، 
امیدواریم شعارها به شعور تبدیل شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن:

شعار مهار تورم منجر به رکود ساخت و ساز شده است

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعالم کرد

کم فروشی 3 شرکت اینترنتی

هشدار وزارت جهاد کشاورزی:

میوه های قاچاق سالمت مردم را تهدید می کند

وزارت نیرو:

ذخایر آب 520 شهر در مرز بحران قرار دارد


