
اقتصادی
صفحه 4

شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹5 
اول رجب ۱4۳۷ - شماره ۲۱۳۱4

کوتاه اقتصادی
بیکاری قد کشید!

جام جم
جام جم از وضعیت بیکاری گزارش داد: گزارش جدید مرکز آمار درباره 
نرخ بیکاری نشان می دهد در زمستان 94 نرخ بیکاری کشور به 11/8 درصد 

رسید که از بهار 92 تاکنون باالترین نرخ فصلی بیکاری محسوب می شود.
براســاس گزارش مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور در زمستان 94 نسبت 
به فصل قبل از آن 240 هزار نفر بیشتر شده و در مقابل، تعداد شاغالن 470 
هزار نفر کمتر شــده و نرخ بیکاری نیز حدود 1/1 درصد بیشــتر شده است.
در مجموع، گزارش مرکز آمار نشــان می دهد تعداد شاغالن کشور نسبت به 
ابتدای دولت یازدهم 615 هزار نفر کمتر شده که بیانگر منفی شدن خالص 
اشــتغالزایی در این دوره است.از سوی دیگر، گرچه نکته بسیار نگران کننده 
در این زمینه مربوط به آمار بیکاری در زمستان و جهش قابل توجه آن بوده 
است، اما بد نیست بدانیم نرخ میانگین ساالنه بیکاری نیز که در سال 93 از 
ســوی مرکز آمار 10/6 درصد اعالم شده بود، طی سال گذشته با چهاردهم 
درصد رشد به 11درصد افزایش یافته است.در این زمینه برخی کارشناسان 
معتقدند سیاســت های نادرست درباره فضای کسب و کار و همچنین توجه 
بیش از حد سیاستگذاران به سیاست خارجی و توافق هسته ای باعث شده تا 
از مهم ترین نکته یعنی اشتغال داخلی و رکود اقتصادی غفلت شود؛ البته تقریبا 
از ابتدای سال گذشته و قبل از اعالم نتایج مذاکرات هسته ای، کارشناسان با 
شواهدی که از عملکرد دولت و همچنین فضای کسب و کار کشور در اختیار 
داشــتند، نسبت به بروز این اتفاق هشدار داده بودند. نکته مهم آن است که 
برخالف انتظارات، اجرای برجام در 27 دی ماه 94 از لحاظ روانی نیز بر بازار 

کار کشورمان تاثیر نگذاشته و نتوانسته مانع افزایش تعداد بیکاران شود.
از نظر کارشناســان اقتصادی، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش 
نرخ بیکاری، واردات بی رویه و افزایش قاچاق کاالهای خارجی به کشور است. 
براساس محاسبات، به ازای هر یک میلیارد دالر واردات رسمی کاالهایی که 
توان ساخت آنها در داخل کشور وجود داشته باشد، تقریبا صدهزار شغل از بین 
می رود. وقتی این واردات به صورت قاچاق انجام شود؛ به معنای زیان دوسویه 
اســت، چون نه تنها اشتغالزایی داخلی تحت تاثیر قرار می گیرد، بلکه حقوق 
دولتی نیز پرداخت نمی شود.نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می کنند، 
بی توجهی به سیاست های اقتصادمقاومتی است. اگر در دو سال گذشته بطور 
عملی به اقتصادمقاومتی توجه می شد و اقدامات واقعی برای اجرای آن صورت 

می گرفت، یقینا اوضاع رکودی کشور به این سطح نگران کننده نمی رسید.
ایجاد رانت به بهانه افزایش کیفیت بنزین

جوان
این روزنامه نوشت:  براساس خواسته شخصي وزیر نفت قرار است عده اي 
یک شبه میلیاردر شوند؛ قرار است جایگاه هاي عرضه سوخت در قالب برنامه 
»شیک« برندینگ محل سود و درآمد و مجوزهایي براي افرادي خاص باشد. 
وزیر نفت دو شــب پیش در یکي از ســخنراني هاي خود با حمله عجیبي به 
جایــگاه داران آنها را به نوعي »مال دولت خور« نامید!وزیر نفت که چندان به 
مسائل پایین دستي و به ویژه جایگاه ها ورود نمي کرد چند صباحي  است که 
نگران مردم در جایگاه هاســت، مي گوید در تعطیالت عید 80 لیتر در باکش 
ریخته است که 15 لیترش هوا بود. او گفته که 400 نفر از جایگاهداران هر 
ســاله به دلیل عدم پرداخت پول دولت، فســاد مالي، تقلب و... راهي زندان 
مي شوند. به بیان ساده تر از نگاه بیژن نامدارزنگنه جایگاه داران عده اي متقلب 
و فاســد هستند که راهکارشان برند سازي است.او معتقد است با پیاده سازي 
برند سازي جایگاه ها، به مراکز توزیع سوخت نظم داده شده و همه این مشکالت 
رفع مي شود. برنامه اي که در نظر گرفته شده است براساس ساختارهایي است 
که در ایران وجود خارجي ندارد، اما از آنجا که قرار است عده اي از امتیازات 
مهمي بهره مند شوند، عملي شــدنش مهم نیست. گویا فقط این مهم حائز 
اهمیت است که باید جایگاه ها به برندي خاص پول بدهند و از دستورات آنها 
تبعیت کنند حال آنکه این برندها چه کساني هستند و چطور انتخاب شده اند 

یکي از پرسش هایي است که ذهن آدمي را به خود جلب مي کند.
طبق برنامه طراحي شده، هفت برند قرار است تعدادي از جایگاه هاي کشور 
را زیر نظر گرفته و جایگاه ها را مطیع خود کنند. براي آنها قیمت تعیین کنند 
و هر بنزیني که تشــخیص بدهند در اختیار جایگاه ها قرار بگیرد. این بدان 
معناست که یک شخص با شرکتش بطور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب 
دهها جایگاه مي شود و براي آنها تصمیم مي گیرد و بابت »حک« نام برند خود 

در تابلوي جایگاه، از صاحب جایگاه حق برند مي گیرد! به همین راحتي...
رانت عجیب و بزرگي قرار است به خواصي برسد که هیچ اطالعاتي از آنها 
نیست. به نام افزایش کیفي و پایان دادن به تخلفات تعدادي از جایگاهداران، 
عده اي به نان پرچرب مي رســند. قــدرت جادویي »تابلو« خدمت بزرگي به 

تابلوداران خواهد کرد.
افزایش واردات خودرو به همت وزارت صنعت!

دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است:  واردات خودرو به کشور طی سال 
94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه 
شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دالیل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود. این در شرایطی 
است که به نظر می رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست های 

جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.
اواخر ســال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو 
توسط نمایندگی های متفرقه را مشروط کرد تا عمال ورود خودروهای خارجی 
به کشــور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان 
رسمی )که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختالف بود(، مجاز 
به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت های متفرقه نیز تنها 
در صورتی که می توانســتند مجوز خدمات پــس از فروش از وزارت صنعت 
دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشــور را داشتند و برای این کار باید 
با نمایندگی های رســمی واردکننده، قراردادی مبنی بر ارائه خدمات پس از 
فروش منعقد می کردند. این در حالی بود که چند ماه بر ســر میزان هزینه 
پرداختی متفرقه ها به نمایندگی های رسمی )بابت ارائه خدمات پس از فروش( 
اختالف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه ها امکان ثبت سفارش محصول 
را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در 
نهایت وزارت صنعت نرخ ســه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش 
واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه ها باید بابت 
دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی های رسمی، سه درصد از قیمت 
ثبت شــده خودرو در سایت گمرک را به رسمی ها بپردازند. حاال با توجه به 
حل این مشکل، به نظر می رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه رو 
خواهیم شــد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت سفارش شده توسط 

غیررسمی ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.

اقتصاددرآینهرسانهها

میرکاظمی:

افزایش تولید نفت نیاز به »داد زدن« نداشت

یک کارشناس:

سرمایه گذاران در بورس نباید دنبال سودهای کوتاه مدت باشند

بدون  رقابت  شورای  رئیس 
نام بردن از برجام گفت: واقعیت 
این است که هنوز وضعیت بازار 

خودرو تغییری نکرده است.
رضا شیوا در گفتگویی بیان کرد: 
اگر بازار خودرو رقابتی شد، شورای 
رقابت عالقه ای به تنظیم دستورالعمل 
ندارد ولی تا زمانی که تولید کشــور 
به شــکل امروزی ادامه یابد، نظارت 
بــر قیمت این تولیــدات باید وجود 

داشته باشد.
وی اظهار کرد: شورای رقابت در 
آینده، بار دیگر تشکیل جلسه خواهد 
داد و در آن تصمیم گیری می شود که 
آیا وضعیت نسبت به گذشته تغییر 
کرده است یا خیر؟ که بر مبنای آن 

تصمیم گیری کند.
شــیوا تأکید کرد: بــا این همه، 

واقعیت این است که هنوز وضعیت 
تغییــر نکــرده اســت، چــون نه 
سرمایه گذاری به کشــور وارد شده 
و نه خودروساز تولیدات جدیدی به 
بازار ارائه کرده اســت. تاکنون فقط 
خودروهــای وارداتی به بــازار ارائه 
شده اند که بخشی از آن ها نیز چینی 
هستند و وضعیت تولیدات داخلی در 

سطحی که بوده، تداوم یافته است.
شیوا در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: مسلم است که فعاًل خودروهای 
ســاخت داخلی زیر 1500 سی سی 
که در سال گذشــته شورای رقابت 
دستورالعمل قیمت آن ها را تصویب 
کرده است، هنوز قیمت آنها توسط 
شــورای رقابت نظارت می شــود و 
هیچ تشکیالت دیگری حق دخالت، 
تعیین دستورالعمل  و  قیمت گذاری 

جدید را ندارد، مگر اینکه در جلسات 
آتی که شــورای رقابت برای خودرو 
تشــکیل جلســه می دهد، تصمیم 
دیگری اتخاذ شــود ولی فعاًل همه 
چیز براســاس ضوابط و اصل 44 و 

اصل نهم، پیش می رود.
او ادامه داد: بــه این ترتیب که 
زیر 1500 سی ســی  خودروهــای 
ساخت داخل چون انحصاری هستند، 
باید شــورای رقابت دســتورالعمل 

قیمتی آنها را تعیین کند که شورای 
رقابت هم در این زمینه اقدام کرده 

است.
رئیس شــورای رقابت بیان کرد: 
برای ســال جدید منتظر اطالعات 

تورمی سال 1394 هستیم و اطالعات 
مربــوط به کیفیت و بهــره وری که 
بر مبنــای آن تصمیم گیــری برای 
قیمت گذاری در سال پیش رو صورت 

گیرد.
رضا شیوا تصریح کرد: این روزها 
مصاحبه هایی انجام می شود مبنی بر 
اینکه قیمت گذاری باید به حاشــیه 
برگردد و قیمت آن جا تعیین شود. 
در پاســخ به این افراد می گویم که 
دیگر اقتصاد کشور به سمتی می رود 
که از اقتصاد داللی و واسطه گری دور 
شــود. عزم ما بر این است که همه 
چیز شفاف شود و اجازه داده نخواهد 
شــد که تعدادی انگشت شمار برای 
خودروهای داخلی قیمت گذاری کنند 
که تعداد بسیار زیادی از هم وطنانمان 

مصرف کننده آن هستند.

بانک  اســبق  مدیرعامــل 
هنوز مشــکالت  گفــت:  ملی 
نشده  ما حل  مالی  مؤسســات 
و آنها ناگزیر هســتند به دلیل 
اشکال تراشی هایی که خزانه داری 
آمریکا برای بانک ها و مؤسسات 
بزرگ ایجاد می کند، به بانک های 
کوچک و با هزینه مراجعه کنند و 

ال سی هایشان را گشایش کنند.
عبدالحمید انصــاری مدیرعامل 
اسبق بانک ملی در گفت وگو با نسیم 
در خصوص ابهامات موجود پیرامون 
اتصال با ســوئیفت با وجود گذشت 
بیــش از 80 روز از اجــرای برجام 
اظهار داشت: ســوئیفت یک شبکه 
ارتباط مالی اســت. همانطور که ما 
شبکه های ارتباطی در همه حوزه ها 
داریم، ســوئیفت هم اختصاصا یک 

شــبکه ارتباطی بــرای ارتباط مالی 
میان مؤسســات پولی، مالی و بانکی 

بین المللی است.
وی افزود: بنابراین با فرض اینکه 
همه این ارتباطات هم برقرار شود، باز 
هم مشکالت سر جای خودش باقی 
می ماند زیرا ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا صریحــا اعالم کرده 
که اوباما قصد ندارد اجازه دهد ایران 
از مناســبات مالی بین المللی آمریکا 

استفاده کند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی ادامه 
داد: چند روز قبل اوباما در مصاحبه ای 
اعالم کرد که ما قبول داریم مناسبات 
دالری ایــران هنوز مشــکل دارد و 
ایران باید از ارزهای دیگری استفاده 
کند. این یعنی این که آمریکا همان 
استراتژی که در دوران مذاکرات هسته 

ای داشته حفظ کرده و به دنبال تغییر 
در شــرایط ایران است. آنها قبال هم 
گفته بودند کــه در برجام به دنبال 

تغییر رفتار ایران در منطقه هستند.
انصاری خاطرنشــان کرد: بعد از 
این که رهبر معظــم انقالب خیلی 
جدی اعالم کردند که ما برجام های 
دیگــری نداریــم و از دولتمــردان 
خواستند که همین برجام را پیگیری 
کنند، آمریکایی ها فهمیدند تیرشان 
به ســنگ خورده و در حال حاضر به 
دنبال تشدید فشارها به ایران هستند 
و به عناوین مختلف بانک های بزرگی 
را که عمده ارتباطات ما قبل از تحریم 
با آنها بوده اســت را می ترسانند و یا 
برای آنها محدودیت اعمال می کنند.

 وی بیان کــرد: ویزاهایی را که 
برای 38 کشور قبال لغو کرده بودند 

در حال حاضر به بهانه سفر به ایران 
دوبــاره زنده می کننــد و به عناوین 
مختلف می خواهند تحریم های قبل 
از برجام را همانطور که منتقدین در 
داخل کشــور پیش بینی کرده بودند 

اعمال کنند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان 
کرد: قبل از برجام سوئیفت ارسال پیام 
را هم به عنوان یک پیام رســان تقبل 
نمی کرد. مسئله این است که اتصال به 
سوئیفت موخراتی دارد که آمریکا در 
حال حاضر به شدت آن موخرات را که 
قسمت اصلی کار است قفل می کند. 
اتصال به پیام رسان سوئیفت به شرطی 
مفید است که بتواند مبادالت مالی و 

پولی ما را به نتیجه برساند.
انصاری تصریح کرد: اگر قرار باشد 
پیغامی از طریق سوئیفت منتقل شود 

ولی آن پیغام ثمری نداشــته باشد 
و بانک ها بگویند که ما می ترســیم 
آمریــکا ما را جریمــه کند، فایده ای 
ندارد. همین طور انتقال پیام از طریق 
سوئیفت هم از اساس به حالت سابق 

برنگشته است.
وی بیان کرد: این استدالل آقای 
عراقچــی را می پذیریــم که ما چند 
سال با ســوئیفت ارتباط نداشتیم و 
ایــن ارتباط بایــد آرام آرام جا بیفتد 
و به تدریج برقرار شــود. منتهی باید 
همان مقدار ارتباط سوئیفت که برای 
ما برقرار می شــود نتیجه مالی را در 
مؤسسات مالی ما  منعکس کند که 
متاســفانه منعکس نمی کند. باید در 
عمل ما شــاهد حل مشکالت نقل و 
انتقال مالی خود باشــیم، ولی هنوز 

این اتفاق نیفتاده است.

مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: 
هنوز مشکالت مؤسسات مالی ما حل 
نشــده و آنها ناگزیر هستند به دلیل 
خزانه داری  که  اشکال تراشــی هایی 
آمریکا بــرای بانک ها و مؤسســات 
بزرگ ایجاد می کنــد، به بانک های 
کوچک و با هزینه باال مراجعه کنند 

و ال سی هایشان را گشایش کنند.
گفتنی اســت رئیس جمهور در 
روز اجرای برجام از گشایش 1000 
ال سی خبر داد اما تاکنون خبر چندان 
امیدوارکننــده ای در ایــن زمینه به 
گوش نرسیده و از طرف دیگر قبل از 
برجام دولت وعده برداشته شدن تمام 
تحریم ها را در روز اجرای برجام می داد 
ولی االن با وجود گذشــت حدود 3 
ماه از اجرای برجام، بانک ها همچنان 
دارای مشکالت پیشین خود هستند.

مدیرعامل اسبق بانک ملی:

مشکالت مؤسسات مالی ایران به دلیل کارشکنی آمریکا حل نشده است

رئیس شورای رقابت:

هنوز وضعیت بازار خودرو نسبت به گذشته فرقی نکرده است

* مدیرکل پایانه های حمل و نقل استان تهران گفت: بلیت اتوبوس های 
بین شهری از امروز به نرخ قبل از نوروز برمی گردد.

حمیدرضا شهرکی ثانی افزود: قیمت بلیت نوروزی اتوبوس ها با هدف 
جبران تردد یکسر خالی افزایش یافته بود که از روز شنبه به قیمت های 
قبلی برمی گردد. وی گفت: طرح افزایش قیمت بلیت بین 25 تا 30 
درصد از 25 اسفند آغاز شده بود و تا 20 فروردین ادامه دارد. مدیرکل 
پایانه های حمل و نقل اســتان تهران از مسافران خواست در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف می توانند به ادارات کل حمل و نقل پایانه های 

استان ها و یا سامانه 1000143 گزارش کنند.
* علی مددی عضو ناظر شــورای رقابت در گفت وگو با فارس 
در واکنش به بحث های مطرح شــده از سوی رئیس انجمن 
خودروسازان مبنی بر ارائه درخواست خودروسازان برای افزایش 
قیمت خودرو به شــورای رقابت، اظهار داشت: خودروسازان 
درخواستی برای تجدیدنظر در قیمت محصوالتشان به شورای 
رقابت ارائه نکرده اند. مددی با بیان اینکه دولت آمارهایی مبنی 
بر کاهش نرخ تورم ارائه می کند، گفت: از نظر ما این آمارها قابل 
قبول نیســت و نرخ تورم بیش از ارقام اعالم شده است. وی 
تصریح کرد: بر این اساس ممکن است قیمت تمام شده خودرو 
براســاس نرخ تورم تغییراتی را داشته باشد که کارشناسان 
درحال بررسی تأثیر نرخ تورم و نمره منفی کیفیت خودروها 

بر قیمت خودرو هستند.
* رئیــس اتاق تعاون ایران گفت: برای ایجاد بورس تعاون، دســتور 
ویژه ای توسط رئیس سازمان بورس صادر شده و برای تسهیل بورسی 
شدن تعاونی ها مقررات زدایی می شود، بهمن عبداللهی افزود: از وزارت 

تعاون انتظار همکاری بیشتری با پارلمان بخش تعاون کشور است.
وزیر اســبق نفت با انتقاد از 
دیپلماسی ضعیف وزارت نفت در 
دوران سقوط قیمت نفت، از حذف 
سقف تولید اوپک به عنوان یکی 
دیپلماسی  ناکارآمدی  دالیل  از 

وزارت نفت نام برد.
سیدمسعود میرکاظمی در گفتگو 
با مهر در تشــریح مهمترین دالیل 
نوســان قیمت نفت در بازار، گفت: 
ایران بــه تنهایــی نمی تواند قیمت 
جهانی نفت را بــاال ببرد ولی اگر به 
موقع اقدام می کردند می توانستند از 

کاهش قیمت جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با 
اعالم اینکه در شــرایط فعلی برخی 
تعدادی  ونزوئال،  کشــورها همچون 
از کشورهای آفریقایی و حتی عراق 
به دلیل همســویی با منافعشــان با 
نقطه نظرات ایران در اوپک همراهی 
می کنند، تصریح کرد: ولی امروزه همه 
کشورها به دلیل کاهش قیمت ها دچار 
مشکل شده اند، زیرا عرضه مازاد نفت 
در جهان بســتری را فراهم کرد که 
حرکت »سعودی- آمریکایی« اتفاق 
بیفتــد و آن هم کاهش قیمت نفت 

است که بر ایران، روسیه، سوریه فشار 
وارد کرده است.

وزیر اسبق نفت با تاکید بر اینکه 
با ســقوط قیمت نفت، ایران نباید با 
عربســتان همراهی می کرد، زیرا اگر 
االن ایــران بخواهد تصمیمی بگیرد، 
سعودی ها با ایران همراهی نخواهند 
کرد، افزود: به عنوان نمونه، اگر ایران 
االن بخواهد روی رعایت سهمیه بندی 
تاکید کند در حالی که خودش کمتر 
از ســهمیه تولید می کند و اعضایی 
مانند عربستان بیش از سهمیه نفت 
تولید می کننــد، قطعا آنها همراهی 

نخواهند کرد.
آتش زدن به سرمایه ملی

میرکاظمی درباره افزایش تولید 
نفت ایران در دوران پساتحریم بیان 
کرد: االن توجیــه می کنند که باید 
سهم بازار را به دست آوریم در حالی 
کــه اول باید قیمت واقعــی را پیدا 
کنیم؛ وگرنه این قیمت ها آتش زدن 
به سرمایه ملی کشور است، زیرا این 
اعداد و ارقام با هیچ معادله اقتصادی 

جور در نمی آید.
میرکاظمــی ادامه داد: اگر ایران 

بخواهد افزایش تولید نفت دهد نیاز 
به داد زدن نــدارد و داد زدن یعنی 
 ای مردم کشــور بدانیــد اینها نتایج 
برجام است و از آن طرف نمی گویند 
وقتی ما قیمت را روی مثال 40 دالر 
حفــظ نکردیم و هم اکنون به حدود 
20 رســیده است، حتی اگر دو برابر 
تولید و به بازارعرضــه کنیم درآمد 
ما با شــرایطی که روی 40 دالر نگه 
می داشــتیم، برابری خواهد کرد. به 
همین دلیل تاکید دارم سرمایه ملی 
را بایــد حفظ کرد و بــه هر قیمتی 
افزایش تولید داشــته باشیم، دولت 

باید جمع بندی کنــد که این روال 
صحیح است یا خیر.

وی ادامه داد: در دوران اصالحات 
که قیمت نفت پایین بود، کارشناسان 
اوپک گفته بودند که ما به وزیر نفت 
پیشنهاد کردیم به دلیل مازاد عرضه 
بــه کاهش تولید اوپک رای دهد، اما 
در نهایت وزیر نفت به افزایش تولید 
رای داد و وقتی در مصاحبه اعالم کرد 
که نظر کارشناســان را اجرا کرده ام، 
کارشناســان تاکید کردند که نظر ما 
کاهش تولید بوده است. میرکاظمی 
با تأکید بر اینکه اسناد این صحبت ها 

موجود اســت افزود: به همین دلیل 
چند ســال دولت اصالحات از درآمد 

مناسب نفتی برخوردار نبود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس 
ادامه داد: در شــرایط فعلی نیز ایران 
باید زمانی که قیمت نفت به زیر 100 
دالر ســوق داده می شد، درخواست 
نشست اضطراری می کرد، زیرا زمانی 
که قیمت نفــت از حدود 130 دالر 
شــروع به کاهش کــرد، اعضا تاکید 
داشتند وقتی به زیر 100 دالر برسد 
نشست اضطراری تشکیل می دهیم، 
زیرا 100 دالر قیمت مناسبی است 
اما قیمت به زیر 100 دالر رســید و 
درخواست نشســت اضطراری انجام 
نشد و در نهایت نیز در جلسه وقتی 
تشکیل شــد که قیمت نفت خیلی 

پایین بود.
وزیر اسبق نفت اظهار داشت: در 
آخرین نشست اوپک تصمیم گرفته 
شد سقف تولید را بردارند، یعنی اگر 
قبال عربستان محدودیتی برای افرایش 
تولید کشــورش قائل می شد بنا بر 
ضرورت رعایت سهمیه ها در اوپک بود. 
با این مصوبه ای که دادند، عربستان 

می تواند هر مقدار مورد نظرش است، 
تولید و عرضه کند.

میرکاظمی با بیان اینکه هم اکنون 
حدود 2 تا 2.5 میلیون بشــکه مازاد 
عرضــه نفت داریــم و حداقل ایران 
می توانست به این پیشنهاد رای ندهد 
تا سقف تولید قبلی باقی بماند، گفت: 
از طرف دیگر با وجود تذکر در مجلس 
شورای اســالمی مبنی بر اینکه اگر 
قرار است افزایش تولید داشته باشیم 
این کار بدون سر و صدا انجام شود و 
مسئله سهمیه باید در اوپک حل شود، 
ولی موضوع را رسانه ای کردند که به 

سرعت روی قیمت تاثیر گذاشت. 
وی در ادامه تأکید کردعربستان 
هنوز سیاســت های خــود را دنبال 
می کند و اگر قرار بود اتفاق خاصی در 
مذاکره با روسیه بیفتد باید آنها را به 
اوپک دعوت می  کردند. اینکه عربستان 
و قطــر مذاکره کنند معلوم اســت 
ماحصلش چیست؛ اینها کشورهایی 
نیستند که منافع ملی خود را حفظ 
کنند، بلکه بیشــتر منافع کشورهای 
مصرف کننــده را در نظر می گیرند تا 
بتوانند تاج و تخت خود را حفظ کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران از وابستگی برخی بخش های کشور به 
کاالهای خارجی انتقاد کرد.

علی فاضلی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه یکی از اهداف نســخه 
اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب پذیری اقتصاد است، خاطرنشان کرد: باید 
قبول کرد که نگاه وابستگی به کاالهای خارجی در برخی بخش های کشور 
وجود دارد و از طرفی در بحث صادرات کاالی ایرانی، طرف خارجی اصاًل 

ما را قبول ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران به هشــت سال گذشته و نخستین سالی که 
مقام معظم رهبری حمایت از تولید ملی را جزو شــعارهای ســال اعالم 
کردند، اشاره ای کرد و گفت: باید ببینیم چقدر به این مسئله جامه عمل 
پوشانیده ایم، چرا که نگاه آماری در چند سال اخیر نشان می دهد نه تنها 
تولید را در شــرایط خود حفظ نکرده ایم، بلکه ضربه سنگینی در جهت 

تعدیل آن هم زده ایم.
وی این نکته را مطرح کرد که باید پرســید چقدر از ســرمایه ایرانی 
حمایت کرده ایم و چقدر اجازه نداده ایم سرمایه های کشور از طریق قانونی 
و غیرقانونی بیرون برود. متأسفانه به عنوان مدیران اجرایی و عملیاتی در 
جهت حفظ نیروی کار ایرانی کاری نکرده ایم تا جایی که وابســتگی کار 

دست ما داد و در مسائل اقتصادی به مشکل برخوردیم.
وی اضافه کرد: اگر قرار است کار بانکها تنها حفظ توسعه واردات در 

کشور باشد، یقیناً تولید رشد نمی کند.
فاضلی به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت اشاره ای کرد و گفت: 
امیدواریم این ستاد بتواند شعوراً کاری را انجام دهد، چرا که مانند همیشه 
بخش خصوصی در این ســتاد حضور ندارد و اگر قرار بود دولت ها کاری 

انجام دهند، تا االن مشکالت اقتصادی کشور حل شده بود.
رئیس اتاق اصناف ایران از نسخه ای که در زیر مجموعه اصناف مهیا 
شــده گفت و اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی در بدنه اصناف شکل گرفته و 
تــا پایان فروردین ماه راهکارهای اقتصاد مقاومتی در مجموعه اصناف به 

صورت یک بسته به دولت ارائه می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران:
نگاه وابستگی به کاالهای خارجی

 در برخی بخش های کشور وجود دارد

بازار سهام  کارشــناس  یک 
گفت: ســرمایه گذاران در بورس 
کوتاه مدت  دنبال سودهای  نباید 

باشند.
علــی نــوروزی- مدیرعامل یک 
شــرکت پردازش اطالعات مالی- در 
گفت وگو با ایســنا، وضعیت بورس را 
مورد توجه قرار داد و در خصوص روند 
نزولی بازار سرمایه در سال جدید گفت: 
مشکل بازار سرمایه و افرادی که در آن 
فعال هستند این است که دید کوتاه 
مدتی دارنــد و درصددند تا در  مدت 
بسیار کوتاه سودهای زیادی به دست 

آورند این در حالی است که بورس یک 
بازار میان مدت و بلندمدت بوده و باید 
با این دید در آن سرمایه گذاری شود.

وی نوسانات فعلی بورس را طبیعی 
دانست و عنوان کرد: با توجه به روند 
افزایشی بازار سرمایه در سال گذشته، 
روند نوسانی فعلی بورس بسیار طبیعی 
بــوده و اگر اتفاقات عجیبی رخ ندهد 
بورس تهران روند بســیار مثبتی در 
ســال جاری خواهد داشت و بازدهی 
مطلوبی نصیب سهامداران خواهد کرد.
نوروزی سال 1395 را سال بسیار 
خوبــی برای بورس دانســت و افزود: 

با توجه به متغیرهای ایجاد شــده در 
اقتصاد، امسال سال بسیار خوبی برای 
بورس خواهــد بود و بورس تهران در 
عملکرد شــش ماهه و یکساله قطعا 
مثبت خواهد بود، مگر اینکه اتفاقات 
دور از انتظــار و عجیبی در این بازار 

رخ دهد.
این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: 
بنابرایــن در صورتی کــه روال عادی 
و طبیعی فعلــی در بورس ادامه پیدا 
کند، به دلیل متغیرهــای اقتصادی 
ایجاد شده بهترین شرایط در این بازار 
فراهم شده و بازار سرمایه به عنوان یک 

بازار میان مــدت و بلندمدت می تواند 
سودآوری مطلوبی داشته باشد. بنابراین 
می توان گفت که روند بورس در سال 
جاری مثبت خواهد بود و بازار سرمایه 
دیگــر به دوران رکود خود در ســال 
متغیرهای  زیــرا  برنمی گردد   1393
اقتصادی بسیار متفاوت تر از سال های 
گذشته شده و امکان برگشتن روزهای 

منفی دور از ذهن است.
وی تصریح کرد: بنابراین با توجه 
به این شــرایط می توان گفت بورس 
تهران می تواند در سال 1395 از سایر 
بازارها پیشــی بگیرد به شرط این که 

فعاالن بازار با صبــر و حوصله و دید 
بنیادی و تحلیلی در این بازار فعالیت 
کنند تا بتواند بازدهی بسیار مناسبی 

از این بازار کسب کنند.
مدیرعامل یک شــرکت پردازش 
اطالعــات مالی در خصــوص میزان 
بازدهی بورس در ســال جاری گفت: 
پیش بینی می شــود بورس تهران در 
سال جاری بازدهی بیشتری از بازارهای 
موازی به دست آورده و بازدهی بیش 
از 25 درصــدی را نصیــب همراهان 
خود کند، زیرا تمام متغیرهای رشــد 

را به همراه دارد.

نوروزی اضافه کرد: بســیاری از 
انتظار داشتند  فعاالن بازار ســرمایه 
ســود  پیش بینی های  شــرکت ها  تا 
فوق العاده ای برای ســال 1395 ارائه 
کنند اما خوشــبختانه این پیش بینی 
محتاطانــه بوده و ســود پیش بینی 
شرکت ها برای سال جاری به 48هزار 
و 540 میلیارد تومان رســید که این 
پیش بینــی منطقی بــوده و به مرور 
زمان باید تعدیل شــود. بنابراین بازار 
سرمایه منتظر است تا پیش بینی سود 
شــرکت ها در گزارش های سه ماه و 

شش ماهه آنها تعدیل شود.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از مشاهده بیماری 
زنگ زرد گندم در 11 استان کشور خبر داد.

یحیی ابطالی در گفت وگو با فارس بااعالم خطر آلودگی مزارع گندم 
کشــور به زنگ زرد گفت: باتوجه به شرایط آب و هوایی امسال کشور 

خطر آلودگی مزارع به بیماری وجود دارد.
وی با بیان اینکه از پاییز سال گذشته بروز بیماری زنگ زرد گندم 
در مزارع گندم پیش بینی شــد، افزود: بیماری در مزارع گندم از بهمن 
سال گذشته حادث شد و تاکنون در 11 استان کشور بیماری مشاهده 

شده است.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کانون کوبی 
اولین راه مدیریت این بیماری اســت، گفت: اگر کانون کوبی به درستی 
انجام نشود، احتمال افزایش ســطح آلودگی مزارع گندم بین 600 تا 

800 هزار هکتار وجود دارد.
ابطالی با بیان اینکه شیوع این بیماری به شدت بر کمیت و کیفیت 
محصول مؤثر است، تصریح کرد: به مناطق غرب و جنوب غربی و شمال 
و شمال شرقی کشور در رابطه با زنگ زرد گندم هشدار داده شده است.
وی با بیان اینکه حضور کشاورزان و کارشناسان در ردیابی و پایش 
بیماری زنگ زرد گندم بســیار مؤثر است، افزود: سموم مورد نیاز برای 
مبارزه با این بیماری تأمین و تدارک شــده و جای نگرانی وجود ندارد. 
ابطالی با بیان اینکه سرما و افزایش رطوبت زمینه را برای بروز بیماری 
زنگ زرد گندم فراهم می کند، اظهار داشــت: ایالم، شمال خوزستان، 
اردبیل، مغان، آذربایجان غربی و شــرقی، گلستان، مازندران، خراسان 
رضوی و شمالی از مناطقی هستند که به شدت می توانند تحت الشعاع 

بیماری زنگ زرد گندم قرار بگیرند.
وی افزود: کشــاورزان با مشاهده زنگ زرد برجسته بر سطح برگ 
گیاه بالفاصله به مراکز جهاد کشاورزی استان مربوطه مراجعه کنند و 

برای کانون کوبی علیه بیماری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه بیماری زنگ زرد گندم پتانســیل خسارت زایی تا 
50 درصد را به مزارع گندم دارد، گفت: 5 نوع قارچ کش برای مبارزه با 

این بیماری تهیه و تدارک دیده شده است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات خبر داد
مشاهده بیماری زنگ زرد گندم

 در 11  استان کشور

مزد  کارگــروه  مســئول 
شوراهای اسالمی کار کشور از 
در  کار  وزیر  وعده  تحقق  عدم 
افزایش حق مســکن کارگران 

خبر داد.
علــی خدایــی در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به اینکه آقای ربیعی 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
وعده کرده تا حق مسکن کارگران 
در ســال 95 مبلغ 20 هزار تومان 

افزایش یابد، گفت: مصوبه شورای 
عالی کار در سال 94 مبنی بر حق 
مســکن 40 هزار تومانی کارگران 
توسط وزارت کار به هیئت وزیران 

ارسال نشد.
وی افزود: وزیر تعاون وعده کرده 
تا هیئت وزیــران افزایش 20 هزار 
تومانی رابه تصویب برسانند، اما هنوز 

اتفاقی در این باره رخ نداده است.
خدایی با اشــاره به اینکه وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره 
از افزایش نرخ دستمزد در سال 95 
نســبت به94 بیش از تورم اعالمی 
بانک مرکزی خبر می دهد، گفت: در 
حالی که شکاف مزدی ایجاد شده در 
سال 94 مبلغ 140 هزار تومان است 
که نه تنها قدرت خرید کارگران در 
سال 95 حفظ نخواهد شد، بلکه باز 
هم  توان تأمین حداقل های معیشت 

روند نزولی خواهد داشت.

مسئول کارگروه مزد شوراهای 
اســالمی کار گفت: فعاًل خبری از 
پرداخــت مزایا از ســمت دولت به 
کارگران نیســت و در حالی که به 
هفته کارگر نزدیک می شویم، وزارت 
کار به دنبال برگزاری جشــن برای 

کارگران گرسنه است.
وی افــزود: وزارت کار به جای 
حل ریشــه ای مشــکل معیشــت 
کارگران، به دنبال برگزاری جشن 

برای عده معدودی از کارگران است، 
تا نشان دهد که چقدر به کارگران 

کشور اهمیت می دهد!
خدایی با تأکید بر اینکه مشکل 
عمــده کارگران امنیت شــغلی و 
معیشــت آنان اســت، گفت: اکثر 
کارگــران در درجــه اول به دنبال 
امنیت شــغلی هستند، چرا که هر 
ساله شاهدیم که کارگران به دنبال 
تمدیــد قرارداد خود هســتند و از 

طرفی عدم تأمین حداقل معیشت 
زندگــی این قشــر زحمتکش را با 

چالش مواجه کرده است.
افزود: تمدید قــرارداد در  وی 
پایان هر ســال یکــی از مهم ترین 
مشکالت کارگران است که نه تنها 
جــرأت اعتراض ندارنــد، بلکه در 
برخی از کارگاه های تولیدی حقوق 
پرداختــی در فاصله دو و ســه ماه 

انجام می شود.

یک نماینده کارگری:

وعده وزیر کار در افزایش حق مسکن کارگران محقق نشد

معاون ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از صدور مجوز 
استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت خبر داد.

علی صفدری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشــاره به وضعیت 
استخدام های دولت در برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه سال 95، اظهار 
داشت: برای برنامه ششم رقم دقیقی وجود ندارد و با توجه به اینکه بودجه 
سال آینده نیز به تصویب نرسیده، نمی توان رقم دقیقی برای استخدام های 

دولت اعالم کرد.
معاون سرمایه انسانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان 
اینکه به طور متوســط ساالنه 30 هزار نفر از کارمندان دولت، بازنشسته 
می شــوند، تصریح کرد: نسبت استخدام ها طبق قانون، سه به یک است، 

یعنی به ازای هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مجوز استخدام در سال جاری برای وزارت بهداشت 
صادر شده اســت، عنوان کرد: بقیه دستگاه ها نیز می توانند با ارائه سند 

دستگاه، تقاضا و نیاز استخدامی خود را مطرح کنند.
صفدری خاطرنشــان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
15 تا 16 هزار نفر را به تدریج اســتخدام خواهد کرد که این موضوع از 
امسال شروع می شود و بستگی به ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی دارد.

معاون ســرمایه انسانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: 
آزمون های استخدامی مانند روال قبل به صورت ادواری و متمرکز برگزار 

می شود.

معاون سازمان مدیریت:
مجوز استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت

 صادر شده است

عضو کمیسیون صنایع مجلس 
با بیان اینکه مجلس 5 هزار و 200 
بودجه سال  برای  تومان  میلیارد 
94 وزارت ارتباطات مصوب کرد، 
بودجه  زیاد  مبلغ  وجود  با  گفت: 
هزینه کرد  محل  وزارت خانه،  این 

آن شفاف نیست.
محمد ســلیمانی در گفت وگو با 

فارس، اظهار داشــت: بودجه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در سال 
94، مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان 

بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس ادامه داد: این مبلغ از درآمد 
بخش ICT کشــور حاصل می شود 
کــه پس از واریز بــه خزانه به وزارت 

ارتباطات اختصاص می یابد. با توجه به 
مبلغ زیاد بودجه این وزارت خانه بین 
دســتگاه های اجرایی، گزارش وزارت 
ارتباطات درباره محل هزینه کرد این 

بودجه شفاف نیست.
افزود: آخرین گزارشــی که  وی 
وزارت ارتباطات به مجلس ارایه کرده 
مربوط به گزارش 6 ماهه اول ســال 

94 بود که در این گــزارش ابهامات 
زیادی درباره اینکه چه مبالغی در چه 

بخش هایی هزینه شده وجود داشت.
وی در پاســخ به این سوال که به 
گفته وزیــر ارتباطات به علت کاهش 
قیمت نفــت و محدودیت بودجه ای 
همه مبلغ پیش بینی شده بودجه 94 
به وزارت ارتباطات تعلق نگرفته شده، 

گفت: اینکه وزارت ارتباطات نتوانسته 
بودجه ای که مجلس پیش بینی کرده 
را در اختیــار بگیرد، ناشــی از ضعف 

مدیریت است.
مجلس  کرد:  تصریح  ســلیمانی 
قانون گذار با توجه به ضرورت و نیازی 
که احســاس کرد و با در نظر گرفتن 
شــرایط کشور، تصمیم گرفت بودجه 

وزارت ارتباطات را برای توســعه این 
بخش افزایش دهد.

وی خاطرنشــان کرد: اگر وزارت 
ارتباطات به دلیل همراهی با دولت از 
بخشی از بودجه قانونی خود صرف نظر 
کرده، مجاز به تشــخیص و بخشیدن 
بخشــی از بودجه خود به بخش های 

دیگر نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد

هزینه کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات


