صفحه ۴
سهشنبه  ۳بهمن۱۳۹۶
 ۵جمادی االول  - 143۹شماره ۲۱۸۲۶

اقتصادی
مدیر شرکت عمران پردیس:

تمامی حسابهای مسکن مهر پردیس
به صورت غیرقانونی بلوکه شده است

مدیرعمران شرکت عمران پردیس گفت :تمامی حسابهای
مسکن مهر پردیس و آورده متقاضیان ،از سوی سازمان امور
مالیاتی مسدود شده است.
سعید غفوری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد:
متاسفانه سازمان امور مالیاتی شرق استان تهران با ادعای  11میلیارد
تومان بدهی مالیاتی سال  91مسکن مهر پردیس ،تمامی حسابهای
شرکت عمران پردیس را بلوکه کرده و سنگ جدیدی جلوی پای مسکن
مهر پردیس انداخته است.
وی افزود :ســازمان امور مالیاتی شرق تهران هفته گذشته به این
شرکت مراجعه کرده و به دلیل بدهی مالیاتی ،قصد پلمب این شرکت
را داشته است .متاسفانه دیروز حساب خزانه این دولت که تمامی آورده
متقاضیان مسکن مهر به آن واریز میشده ،بلوکه و حدود  680میلیون
تومان از آن برداشت شده است.
مدیرعمران شــرکت عمران پردیس تاکید کرد :این اقدام سازمان
مالیاتی باعث شــده تا تمامی پیمانکاران پروژهها کار خود را تعطیل
کنند و من هم نمیتوانم به پیمانکاران چک بدهم .مسکن مهر نباید
هیچ مالیاتی پرداخت کند اما متاســفانه شــرکت امور مالیاتی با این
ادعا که ما از آمادهسازی این پروژهها مالیات دریافت میکنیم ،تمامی
حسابهای ما را بلوکه کرده است.
غفــوری بیان کرد :پرداخت هرگونه مالیات از محل مســکن مهر
غیرقانونی بوده و فقط باعث طوالنی شــدن این پروژهها میشود ،در
حالیکه سازمان مالیات باید برای به اتمام رسیدن این پروژه عظیم که
سال های طوالنی زمانبر شده است همکاری کند.
وی یادآور شــد :پس از گذشــت  9ماه از سال به دلیل دریافت
نکردن هرگونه یارانه مسکن مهر و اسناد خزانه اسالمی که در بودجه
ســال  96لحاظ شده است ،هم اکنون در شرایط مالی نامناسبی قرار
دارد و همین موضوع باعث شده اجرای زیرساخت و روبناهای مسکن
مهر پردیس با مشکل مواجه شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد

وجود یک میلیارد تن
آهن آماده مصرف در جهان

اصفهان -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت :در حال حاضر یک میلیارد
تن آهن قراضه آماده مصرف در جهان موجود است.
بهرام ســبحانی گفت :در حال حاضر یک میلیــارد تن آهن قراضه آماده
مصرف در جهان موجود اســت که وجود این میزان آهن قراضه برابر با حدود
 1/5میلیارد تن ســنگ آهن و این بدان معنی است که طبق پیشبینیهای
به عملآمده احتماال مصرف ســنگ آهن نــه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه
کاهش نیز خواهد یافت.
وی گفت :فوالدسازان چین به تازگی بهکارگیری کورههای قوس الکتریکی
را در دستور کار خود قراردادهاند که میتواند عالوه بر مباحث زیستمحیطی
ریشه در وجود این میزان قراضه نیز داشته باشد .وضعیت احتمالی بازار جهانی
فوالد در سال جدید میالدی بخش دیگری از سخنان دکتر سبحانی بود.
وی در این خصوص تصریح کرد :به نظر میرســد به علت ادامه افزایش
مصرف فوالد در چین و همچنین ادامه محدودیتهای تولید ناشــی از تدابیر
زیستمحیطی در این کشور در سال  2018با افزایش قیمت محصوالت فوالدی
مواجه باشیم .در این حالت به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه و مصرفی از جمله
الکترود گرافیتی و افزایش قیمتها ،ممکن است فرصتها و تهدیدهایی برای
سایر فوالدسازان جهان به وجود آید؛ بنابراین باید با افزایش بهرهوری ،کنترل
هزینهها و آگاهی کامل از بازارهای داخلی و جهانی خود را به گونهای آماده کنیم
که بتوانیم به لحاظ میزان تولید و قیمتتمام شده پاسخگوی مشتریان باشیم.
وی از کاهش هزینهها به عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد و ســود
شرکت یاد و اضافه کرد :فوالد مبارکه با مجموعهای از تالشها و به کارگیری
راهکارهای مختلف توانســت شرایط سخت دو سال قبل را به خوبی پشتسر
گذارد و با سرمایهگذاری هدفمند در توسعهها از تولید  5/4به  7/2برسد و در
عین حال توسعههای مجتمع فوالد سبا ،شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال
و بختیاری و فوالد سنگان را اجرا کند.
او خاطرنشــان کرد :واحدهای تولیدی وقتی سود ده میشوند که بتوانند
محصوالت با ارزش افــزوده باال تولیدکنند و چرخه و زنجیره تولید را طوری
تعریف کرد که کار و برنامهریزی اقتصادی به ارزشافزوده منتج شود.

رئیساتحادیه تاالرهای پذیرایی اعالم کرد

متوسط هزینه پذیرایی عروسی
در تهران  3تا  35میلیون تومان

رئیساتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس گفت :هزینه
عروســی در تهران با پذیرایی متوسط سه تا  ۳۵میلیون تومان
است ،اما توصیه میشــود مردم از واحدهای غیرمجاز و بدون
پروانه پرهیز کنند.
خسرو ابراهیمینیا در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کمتر از یکهزار تاالر
مجاز در کشــور برای پذیرایی و تجهیز مجالس وجود دارد ،اما تاالرهای
مجاز که عمدتا خارج از شهرها قرار دارند آمار رسمی از آنها در دسترس
نیســت؛ بنابراین به مردم توصیه میکنیم که از واحدهای صنفی بدون
مجوز و پروانه پرهیز کنند .البته اگر تبلیغات پیامکی یا اینترنتی در قالب
ســایتها و شبکههای اجتماعی توسط این تاالرها خارج از عرف و شرع
نباشد  ،مشکلی ندارد.
وی درخصوص هزینههای برگزاری یک مجلس عروســی در شــهر
تهران ،گفت :برگزاری یک مراسم عروسی با پذیرایی متوسط غذا ،میوه
و شیرینی با کیفیت ،سه میلیون تا  ۳۵میلیون تومان هزینه دارد که البته
اگر خواستههای مشتری به آن اضافه شود ،قیمت متفاوتی خواهد داشت.
رئیساتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس به اینکه در شهر
تهران برای برگزاری یک مراســم عروســی متوسط بیش از  ۳۵میلیون
تومان هزینه صرف نمیشود ،تصریح کرد :اگر خواسته مشتری ،سفارشی
خــاص برای غذا ،گلآرایی و ...باشــد طبیعتا قیمت عروســی متفاوت
اســت که میتوان به درخواست برخی مشتریان برای کباب بره و دیگر
غذاهااشاره کرد.
ابراهیمینیا گفت :هزینه عروســی از  ۲۵تا  ۳۵هزار تومان برای هر
نفر تمام میشــود که البته مشتریان میتوانند به صورت شبانهروزی با
اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس به شماره تلفن ۸۸۵۳۵۲۵۵
تماس بگیرند که از قانونی بودن و مجوزدار بودن یک اتحادیه مطلع شوند
و در صورت داشتن شکایات و پیشنهادات آن را با ما در میان بگذارند.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
1/543/000
1/478/000
748/000
449/000
288/000
145/400
4/670
5/828
6/400
1/260
1/260

وزیر ارتباطات خبر داد

 ۴۲میلیارد تومان کالهبرداری اینترنتی
و تراکنش غیرمجاز در نیمه اول امسال

وزیر ارتباطات با اشاره به آمارهای پلیس
فتا ،از  ۴۲میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش
غیرمجاز طی  ۶ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد جواد جهرمی
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت که در محل برج میالد برگزار شد ،اظهار کرد:
الزم اســت در حوزه پولهای رمزی به مردم آگاهی
بدهیم ،حتی بســیاری از مسئوالن نیز با این مفهوم
آشنا نیستند که باید مسئوالن مربوطه به آگاهسازی
در این حوزه بپردازند.
وی از تصویب بخشــی از طرح رفــع انحصار از
نظامهای پرداخت در جلســه روز یکشــنبه یکی از
کمیســیونهای دولت خبر داد و گفت :امروز شاهد
این هســتیم که دســتگاه انتظامی ما که ماموریت
حفــظ امنیت را در فضای مجازی با پلیس فتا دارد،
آمارهای بسیار باالیی از کالهبرداریها در حوزه بانکی
خبر میدهد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد :طبق آماری که پلیس
فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات) داده بیش
از  60درصد ورودیهای فتا مربوط به برداشتهای
غیرمجاز بانکی است ،همچنین فتا اعالم کرده که با
توجه به اینکه هزینهها زیــاد بوده پروندهها در این

بخش را برای رسیدگی ارجاع دادیم به آگاهی.
آذری جهرمی تأکید کرد :اما آمار دیگری نشان
میدهد که  42میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش

غیرمجاز در  6ماهه اول سال انجام شده است.
وی با اشاره به حضور بازیگران جدید در کسب و
کارهای نوین ،افزود :این کسب و کارها مانع بزرگی

معاون وزیر اقتصاد:

در نظام پرداخت دارند ،به این دلیل که انحصارات این
بخش ،مانعی برای کسب و کارهای نوپاست.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه درآمدزایی از این محل
باعث افزایش تراکنشهای بانکی میشود تصریح کرد:
تبدیل هزینههای دیجیتال هنر نیست بلکه افزایش
بهرهوری هنر است.
آذری جهرمــی با تاکید براینکه شــبکه بانکی
نقش بســزایی در تامین مالی کسب و کارهای نوپا
دارد ،گفــت :آنطــور که من شــنیدهام ،به تازگی
دســتورالعملی برای جلوگیری از حضور بانکها در
سرمایهگذاریهای خطرپذیر ابالغ شده ولی حاصل
آن این است که بانکها در این سرمایهگذاریها حضور
نداشــته باشند که این مهم ما را از اهدافمان عقب
میاندازد .این یک مســئله مهمی است که خواهش
میکنم اندیشــمندان این حوزه در نظام بانکی برای
آن راهکار پیشنهاد دهند.
وی تاکیــد کرد :با توجه بــه فراگیری بانکداری
الکترونیــک و ..از همه بانکداران تقاضا میکنم برای
این مسئله وقت ویژهای بگذارند چراکه اعتماد مردم
بر نظام بانکداری الکترونیک یکی از پایههای رشــد
اقتصاد در این بخش اســت که باید برای ما حساس
و مهم باشد.

رتبه کسب و کار کشور در دو سال اخیر پایین آمده است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد
اگرچه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
در دولت یازدهم بهتر شد اما در دو سال اخیر
این شاخص پایین آمده است.
ن حسینی طی نشستی در
حسین میرشــجاعیا 
اتــاق بازرگانی ایالم ،اظهار کــرد :اگر چه در دولت
یازدهم توانســتیم رتبه  152ایران در شاخصهای
ســهولت کســب و کار را به  117برسانیم اما در دو
سال گذشته این رتبه نزول کرد و در حال حاضر به
 124رسیده است.
وی افزود :بهبود محیط کسب و کار باید دغدغه
جدی مدیران باالیی و میانی کشور باشد که به نظر

میرســد ،تاکنون این اراده در بیــن مدیران میانی
ایجاد نشده است.
معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد:
در حال استقرار ســامانه «داد ور» برای یکپارچگی
شــکایتهای مربوط بــه مجوزها و پاســخ به آنها،
ســامانه «یاور» به عنوان میــز خدمت یکپارچگی
الکترونیکی و ســامانه «سام» برای اتصال به پنجره
واحد هســتیم که این کار مشترک با کمک سازمان
فناوری اطالعات و ســازمان اداره استخدامی انجام
خواهد شد.
میرشــجاعیان با بیان اینکه به مشکالت فعاالن
اقتصادی در حوزههــای مختلف از جمله مالیاتی و

تامین اجتماعی واقف هستیم ،گفت :درخواست داریم،
مطالبهگری را برای تسهیل در امور پیگیری و پس از
استقرار سامانههای مذکور ،پیشنهادات و نظرات خود
را برای تکمیل آنها به دولت اعالم کنید.
علی سایه میری ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
استان ایالم نیز در این نشست بااشاره به رفع بسیاری
از مشــکالت و معضالت پیش روی افراد جهت اخذ
مجوز بیان کرد :تا محیط کسب و کار مناسب نباشد،
حل مشــکالت بنگاههای اقتصادی بــه تنهایی نیز
نمیتواند به بهبود این محیط کمک کند زیرا دوباره
مشکالت به وجود خواهند آمد.
وی افزود :وجود مســائل و مشــکالت در زمینه

بانکها ،دریافت مجوزها ،قوانین مزاحم ،مالکیتهای
معنوی ،بوروکراسی اداری و عدم امکان فعالیت بخش
خصوصی در فضای کشور ،به مواد  10گانه رتبهبندی
فضای کسب و کار برمیگردد.
مدیــرکل امور اقتصــادی و دارایــی ایالم ،این
اســتان را اســتانی مولد ،پشــتیبان ،همــراه و در
مســیر تولید طی دهههای گذشته معرفی و اضافه
کرد :به دلیــل اینکه ایالم در کشــاورزی ،صنعت،
معــدن ،خدمــات و گردشــگری ،صنایع دســتی
و ...پرتــاش و فعــال بوده ،فعــاالن اقتصادی این
اســتان بیشــتر از محیط کســب و کار نامناســب
گالیه دارند.

دالیل مرکز پژوهشهای مجلس برای احیای سهمیهبندی بنزین
کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای
انرژی بر کم درآمدها ،تحقق عدالت بیشتر در
تخصیص یارانه ســوخت و وجود ابزارهای الزم
برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیهبندی،
ســه دلیل مرکز پژوهشهای مجلس برای ارائه
پیشنهاد احیای بنزین  ۲نرخی است.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس ،بــه تازگی مرکز
پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصرههای
 14و  18الیحه بودجه  ،97پیشــنهاد احیای مجدد
ســهمیهبندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر
خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه
سایر حاملهای انرژی برای پرمصرفها را مطرح کرده
است .متن این پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصالح
تبصره  14عبارت است از:
«الف) در راستای ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش
یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف ،وزارتخانههای
نفت و نیرو مکلف هســتند در صورت اقدام به افزایش

قیمــت گاز ،آب و برق در بخش خانگی ،ضمن حفظ
نظام قیمتگــذاری پلکانی به گونهای عمل کنند که
درصد افزایش تعرفه در ســطوح باالی مصرف ،بیش
از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند
سوخت ،نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر
خانوار به میزان  20لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه
به همه سرپرستهای خانوار (مستقل از اینکه خودرو
داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده میشود».
اما چرا این مرکز پژوهشی این پیشنهادها را مطرح
کرده اســت؟ گزارشهای چکیــده و تفصیلی مرکز
پژوهشهای مجلس درباره تبصرههای  14و  18الیحه
بودجه  ،97به این سؤال پاسخ میدهد؛
الف -کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای
انرژی روی کــم درآمدها یا کم مصرفها :در گزارش
چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت احیای
مجدد سهمیهبندی بنزین آمده است« :در مورد بنزین

ســهمیهبندی اعمال میشــود تا آثار تغییر قیمت بر
دهکهای پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرفتر هم
هستندـ کاهش یابد».
در گزارش تفصیلی مرکز پژوهشهای مجلس هم
درباره همین موضوع و همچنین افزایش تعرفه ســایر
حاملهای انرژی برای پرمصرفها با درصد بیشــتر،
این توضیح آمده است« :با اعمال سهمیه بندی بنزین
بخشهای آسیب پذیر و کم مصرف جامعه از افزایش
قیمت حاملهای انرژی تا حــدودی مصون خواهند
بود چرا که در این شــیوه ،مشترکین پرمصرف بنزین
بیشــتر در کانون افزایش قیمت قرار میگیرند و سایر
مردم اگر در محدوده سهمیه اختصاصی خود ،بنزین
مصرف کنند ،افزایش قیمت نخواهند داشت .البته در
مورد مصرف گاز در بخش خانگی نیز میتوان از همین
الگو استفاده کرد».
ب -تحقــق عدالت بیشــتر در تخصیــص یارانه
ســوخت :در گــزارش تفصیلی مرکــز پژوهشهای

استاندار خوزستان:

مجلــس درباره ضرورت اختصاص ســهمیه بنزین به
خانــوار به جای خــودرو و همچنین امــکان فروش
سهمیه مذکور با قیمتهای آزاد آمده است« :گفتنی
است با پیشرفتهای فنی حاصل شده در گوشیهای
هوشمند امکان ساخت اپلیکیشنهای مورد نظر برای
انتقال و فروش سریع سهمیهها فراهم شده است و به
نظر میرسد این پیشنهاد به عدالت در تخصیص یارانه
سوخت و افزایش کارآیی نزدیکتر است».
ج -وجود ابزارهای الزم برای پیشگیری از مشکالت
و مفاســد احتمالی ســهمیه بندی بنزین :در گزارش
چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره مفاسد ناشی از
احیای مجدد سهمیهبندی بنزین آمده است« :البته در
اجرای این گزینه الزم است با استفاده از پیشرفتهای
حاصل شده در مدیریت مصرف نفتگاز (از جمله رصد
کامیونهای فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسیها و
ی سهمیهبندی
وانت بارها از مشکالت و مفاسد احتمال 
پیشگیری کرد».

مدیران متخلف پتروشیمیها را  10روز دیگر برکنار میکنیم!

در شــرایطی که مســئوالن دولتی اعم از
اســتاندار خوزســتان و مدیرعامل شستا بر
تخلف برخی مدیران بازنشسته پتروشیمیهای
زیرمجموعه شستا صحه گذاشتند ،اما برکناری
آنها را به  10روز دیگر موکول کردند.
برنامه پایش  11دی ماه ســال جــاری در رابطه
مدیران متخلف در زیر مجموعه شستا گفته بود افرادی
ت مدیره بوده
هســتند که در بیش از دو جا عضو هیئ 
و افرادی نیز با وجود بازنشستگی ،همچنان در برخی
پتروشیمیها مشغول به کار هستند.
مجری برنامه پایش چنین با افشای حقوق نجومی
دو عضو هیئتمدیره پتروشیمی فنآوران گفت :اکنون
دو عضو موظف هیئتمدیره پتروشیمی فنآوران هر
کدام ماهانه بیــش از  17میلیون حقوق میگیرند و
در تهران نشستهاند و به محل کارخانه نمیروند ،چرا
وضعیت این گونه است؟
در همان برنامه ،مرتضی لطفی ،مدیرعامل شستا
با تایید دریافتی و دور کاری این دو نفر ،اعالم کرد که
این افراد به زودی برکنار میشوند و وضعیت حقوقی
آنها را بررسی میکنیم.
لطفــی این را هم گفته بود کــه «مدیرعامل این
شرکت مقیم خوزستان است و دریافتیاش کم است،

اما در حال تغییر دو عضو هیئتمدیره هستیم».
با این حال ،یکشنبه شب هفته جاری ،مدیرعامل
شســتا یک بار دیگــر میهمان برنامه پایش شــد و
توضیحات دیگری در این مورد ارائه کرد.
مجری این برنامه از لطفی پرسید :چه ضرورتی دارد
فردی که مدرک غیر مرتبط دارد و هیچگونه سابقه و
تجربه بنگاهداری در پتروشــیمیها را ندارد ،به عنوان
مدیرعامل و یا عضو هیئتمدیره شــرکتی بکارگیری
کنیــم؟ چه لزومی دارد افرادی را بکارگیری کنیم که
خانوادههایشان ساکن کانادا ،دبی و آمریکا هستند؟
لطفی در پاســخ گفت :ما با دستگاههای نظارتی و
همکاران خودمان برای شناســایی این افراد در تعامل
خوبی هستیم و در حال شناسایی مدیران دو تابعیتی
هستیم.
مجری برنامه پایش گفت :ما اسامی تعداد زیادی
از مدیران پروازی ،بازنشسته و اعضای هیئتمدیرهای
هیئتمدیره هســتند را داریم و اعالم

که دو جا عضو
کردیم این افراد شناسایی شدهاند.
لطفی گفت :همه مواردی که شناســایی شده را
برکنار میکنیم .ما تاکنون اقدام جدی در مورد تغییر
مدیران انجام دادهایم .در مجموعه بزرگی مثل شستا
وجــود تخلف دور از ذهن نیســت ،ولی واقعا در حال

تالش هستیم و قول پیگیری عزل متخلفان را میدهم.
بعد از صحبتهای مدیرعامل شســتا اســتاندار
خوزستان با ارسال پیامی به برنامه پایش گفت :مدیران
متخلفی که بازنشسته هستند ،اعضای هیئتمدیرهای
که از راه دور پتروشیمیها را اداره میکنند و در محل
کارخانه حاضر نمیشوند و حقوق نجومی میگیرند را تا
ده روز آینده عزل میکنیم و آقای لطفی قول برکناری
مدیران متخلف را داده است.
گفتنی است درباره وعده برخورد با مدیران متخلف
از ســوی مدیرعامل شستا و اســتاندار خوزستان در
شرایطی است که افکار عمومی میپرسند اگر این افراد
متخلف هستند چرا ده روز دیگر برکنار میشوند و چرا
تا حاال عزل نشدهاند؟
مدیران خارجنشین پتروشیمیها را اداره میکنند
برنامه پایش شب گذشته در بخش پایش شفافیت
به بررسی وضعیت مدیران دو تابعیتی و بخشنامههای
وزیــر نفت و مصوبــات هیئت دولت مبنــی بر عزل
مدیران بازنشســته و پروازی پرداخت و با ذکر اسامی
بازنشســتگان و مدیران پروازی ،تخلفات در هلدینگ
خلیجفارس را افشا کرد.
مجری این برنامه بااشــاره بــه اینکه  555روز از
بخشنامه وزیر نفت که در تاریخ  95/4/26با قید خیلی

فوری و در رابطه با عزل مدیران بازنشســته و پروازی
گذشته و همچنین  654روز از تصویب قانون ممنوعیت
بکارگیری بازنشستگان و مصوبه هیئت دولت مبنی بر
عزل مدیران پروازی و بازنشسته گذشته ولی تاکنون
در هلدینگ خلیجفارس بخشنامهها در حد بخشنامه
مانده اســت و هیچگونه اقدامــی در رابطه با مصوبات
هیئت دولت و بخشنامه وزیر نفت نشده است.
مجری برنامه پایش در ایــن برنامه پرده از اتفاق
نادری در پتروشیمیها برداشت و گفت :در حال حاضر
در شرکتهای پتروشیمی مدیرانی داریم که خارج از
کشور ساکن هستند و سالی یکبار به کشور میآیند و
وضعیت تابعیت آنها مشخص نیست .اسفندیاری گفت
در حال حاضر احمد اطلسی مقدم از پتروشیمی اروند،
شهریار صبوری از پتروشیمی بندر امام و آزاده باطنی
از پتروشیمی کیمیای بندر امام ساکن آمریکا هستند
و از پتروشیمیها حقوق میگیرند.
گفتنی است حضور مدیران دوتابعیتی در صنعت
نفت عواقب ناگواری برای کشور و امنیت ملی دارد به
طوری که هفته گذشــته رسانهها از کشف فساد مالی
 ۱۰۰میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشــتند
فرد اختالسکنندهگرین کارت کانادا داشته و پس از
لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.

فعاالن صنعت کابینتسازی:

رکود در کابینتسازی با افزایش  10درصدی قیمت عمیقتر شد

فعاالن صنعت کابینتسازی درخصوص
افزایش  10درصدی اخیــر قیمت کابینت
عمیق حاکم بر
گفتند :با توجه به رکــود
ِ
اقتصاد کشــور ،امکان ا ِعمال این افزایش
وجود ندارد ،زیرا شاهد تقاضایی برای خرید
و نصب کابینت نیستیم.
مصطفی آلحبیب ،یکی از فعاالن حوزه ساخت
و عرضه کابینت در شهرستان فردیس درخصوص
افزایش  10درصدی اخیر قیمت کابینت به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت :بدون تردید ،با عنایت به
باال رفتن هزینههای زندگی ،افزایش قیمت کابینت
امری ضروری و اجتنابناپذیر به شمار میرود اما
عمیق حاکم بر اقتصاد
در واقــع با توجه به رکود
ِ
کشور ،امکان ا ِعمال این افزایش وجود ندارد ،زیرا
شاهد تقاضایی برای خرید و نصب کابینت نیستیم.

سازان باتجربه
وی تصریح کرد :برخی از کابینت
ِ
و نامی با بازاریابی و خرید و تهیه جزئی محصوالت
به تناسب تقاضای مشتری ،اقدام به نصب کابینت
در منازل میکنند و به دلیل عدم توان کافی در
پرداخت اجاره بهــای واحدهای تجاری ،فعالیت
سیار را در دستور کار قرار دادهاند.
همچنین امیر ســامتیان ،یکــی از کابینت
ســازان فعال در غرب استان تهران ،ضمناشاره
به رونق کسب و کار کابینتسازان در سالیان نه
چندان دور گذشته گفت :حجم تقاضا برای خرید
کابینت در گذشــته  ،قابل توجه و چشمگیر بود
که در یک بازه زمانی ســه تا چهار ســاله ،شاهد
رشــد فزآینده فعــاالن این حــوزه و اقبال ویژه
متقاضیان ا ِشتِغال برای آموزش و فعالیت در این
بخش بودیم.

وی افزود :عامل اصلی چنین استقبالی به پایین
بودن عرضه به نســبت تقاضا معطوف میشد اما
در حال حاضر ،میزان تقاضا به شدت تنزل یافته
تا جاییکه در حدود دو ماه مانده به پایان ســال،
هیچگونه سفارشــی برای خریــد و تهیه چنین
محصوالتی وجود ندارد.
این فعال صنعت کابینتســازی تصریح کرد:
رکود و مشکالت کسب و کار ،تنها به قشر کابینت
سازان خالصه نمیشود ،بلکه فعاالن تولید ،تهیه
و عرضــه مواد خام و اولیه چنین کاالهایی نیز با
مشــکالت اقتصادی عمیقی دســت و پنجه نرم
میکننــد ،زیرا در نبود درخواســت برای نصب
کابینت ،تقاضایی نیز برای خرید ورق آلومینیوم،
ام ادی اف و ...وجــود نخواهد داشــت .به همین
دلیل شاهد تعطیلی و تغییر شغل کابینتسازان

هستیم.
چندی پیش ،علی جعفــری ،رئیساتحادیه
سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت
غیرچوبی در گفت وگو با رســانهها در تشــریح
مشــکالت و نارســاییهای موجود در این حوزه
فعالیتی گفت :بازار به شدت در شرایط رکود قرار
گرفته و تا به امروز اقدامی از ســوی مسئوالن و
دستگاههای ذیربط برای برون رفت از وضعیت
موجود صورت نگرفته است.
وی افــزود :تا به امروز ،حــدود  40درصد از
تولیدکنندگان ،فروشــندگان و کابینت ســازان
از گردونــه تولیــد و عرضــه خارج شــدهاند و
واحدهایشان را تعطیل کردهاند و تعداد باقیمانده
نیز با کمتر از  60درصد از ظرفیت خود اقدام به
تولید میکنند.

حیدر مستخدمینحسینی :دولت با افزایش نرخ ارز
به دنبال پرکردن کسری بودجه خود است

معاون وزیر اقتصاد دولت اصالحات گفت :نظر غالب کارشناسان
اقتصادی بر این اســت که دولت خود اقدام به دســتکاری نرخ ارز
کرده است.
حیدر مستخدمینحســینی در گفتوگو با ایسنا ،به انگیزه دولت برای
دســت زدن به نرخ ار ز اشاره کرد و گفت :به هر حال ارز عاملی برای کسب
درآمد دولت اســت .گر چه دولت بارها گفته که به دنبال کســب درآمد از
محل ارز نیست ،ولی من چنین گمان نمیکنم و هر سال وقتی که به پایان
سال نزدیک میشویم ،میبینیم که به قیمت ارز دست برده شده و نوسانات
آن شدید میشود.
وی افزود :هماکنون شاهد هستیم که با افزایش نرخ ارز در حملونقل ،کاال
و بسیاری از موارد دیگر تورم پیش خواهد آمد و هزینه آن را مردم پرداخت
خواهند کرد .ضمن اینکه رانتی را رقم میزند و به موجب آن عدهای بهرهمند
میشوند گرچه مردم بسیاری ضرر میکنند.
مستخدمین این را هم گفت که دولت اگر فاقد توانایی مدیریت ارز باشد
و نتواند جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد ،منجر به مشکالتی در اقتصاد خواهد
شد و اگر بارقهای از امید که برای رفع گرانی و کنترل تورم وجود داشت از
بین برود ،اعتماد از مردم سلب خواهد شد.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی افزایش نرخ ارز توجیهی ندارد ،گفت:
دولت گفته اســت که بعد از برجام ،تولیــد و صادرات نفت بیش از دو برابر
افزایــش یافتــه و اکنون نیز باالتر از  2/5میلیون بشــکه نفت در روز صادر
میکنیم ضمن اینکه قیمت نفت نیز باال رفته و اکنون در بشکهای باالی ۶۰
دالر فروخته میشــود .بنابراین کمبود ارز ،توجیهی ندارد و به نظر میرسد
که افزایش این چنینی قیمت ارز به دنبال یک تصمیم صورت گرفته است.
در نهایت این شــائبه تقویت میشود که دولت عامدانه با افزایش نرخ ارز به
دنبال پر کردن کسری بودجه خود است.این اقتصاددان در پاسخ به این مسئله
که گفته میشــود دولت به دنبال این است که با افزایش نرخ ارز از صادرات
حمایت کند ،گفت :بحث حمایت از صادرات به بهای افزایش قیمت ارز یک
بهانه است چرا که اگر بخواهیم به صورت علمی رفتارهای اقتصادی را بررسی
کنیم ،به این نتیجه میرسیم که در گذشته هرگز با افزایش نرخ ارز صادرات ما
افزایش نیافته است و هیچ رابطه خطی بین افزایش نرخ ارز و صادرات وجود
ندارد و اگر دولت خواهان حمایت از صادرکنندگان است ،خوب است که به
صادرکنندگان جوایز صادراتی آن هم در قالب ریال اعطا کند .چرا که وقتی
به صادرکنندگان ارز میدهیم این رفتار ما نوعی حمایت از ارز خارجی تلقی
میشود .در حالی که میتوانیم اقداماتی کنیم که پول خود را تقویت کنیم.
وی با ابراز نگرانی نسبت به اینکه به نظر میرسد مردم و فعاالن اقتصادی
اعتماد خود را نسبت به رفتار دولت و بانک مرکزی از دست میدهند ،گفت:
میبینیم که هر گاه دولت یا مقامات بانک مرکزی صحبت میکنند ،بازارها
واکنش منفی به آن نشان میدهند و این امر ممکن است به آن سو رود که
مردم اعتمادی به رفتارهای دولت و مســئوالن بانک مرکزی نداشته باشند،
بنابراین بهتر اســت که دولت رفتارش را اصالح کند و اقداماتی نکند که به
این بیاعتمادی دامن بزند.

با کوتاهی دولت در انجام وظایف قانونی

آشفتگی بازار ارز در دوسالگی
برجام به گردن مردم افتاد!
گروه اقتصادی-
در شــرایطی که مســئولیت تنظیم بازار ارز کامال در اختیار
دولت قرار داشــته و دو سال هم از اجرای برجام میگذرد؛ برخی
مســئوالن و حامیان دولت به جای پاسخگویی درباره گرانی ارز،
ریشه این اتفاقات را در انتظارات مردمی دانسته و توصیه به عدم
سرمایهگذاری در این بازار کردهاند!
میزان افزایش قیمت دالر که در هفته جدید به رقم شــگفتآور 200
تومان هم رســید ،روز گذشته هم ادامه پیدا کرد تا هر روزی که میگذرد
شاهد یک رکورد جدید در افزایش قیمت دالر باشیم!
روز گذشــته قیمت دالر از رقم  4670تومان هم عبور کرد و مشخص
نیســت تا کجا باید نظارهگر کاهش ارزش پول ملی باشیم .از سوی دیگر
ولیا ...ســیف که چهار روز پیش در یکی از صفحات اجتماعی خود اعالم
کرده بود قیمت دالر در بهمن و اسفند کاهش پیدا میکند (که بالفاصله
پس از آن ،افزایش قیمت دالر شدت گرفت!) روز گذشته نیز مجددا وعده
کاهش قیمت دالر را تکرار کرد.
اما این وعده تنها نکته ســخنان ســیف نبود ،رئیس بانک مرکزی در
ســخنان خود به مردم توصیه کرد« :ریسک و خطر موجود در بازار ارز را
نپذیرفته و به ســمت سرمایهگذاری امن حرکت کنند ،هرچند که به طور
حتم به زودی بازار در فضایی آرام حرکت میکند».
این سخنان در حالی از سوی وی ایراد شد که مردم اصال نقش چندانی
در این نوسانات نداشته و اصوال نمیتوانند داشته باشند ،چرا که در شرایط
کنونی که مردم در خصوص نوسانات ارز از اطالعات کامل برخورد نیستند،
به این بازار برای سرمایهگذاری ورود نکرده و تنها کسانی برای خرید دالر،
خطر میکنند که یا از قیمت آینده آن مطلع بوده و یا در قیمت آینده آن
نقش داشته باشند...
با تمام این اوصاف ،این فرضیه که دخالت مردم در بازار ارز ،شــرایط
کنونی را رقم زده ،توسط برخی حامیان دولت هم تکرار شده است ،به عنوان
نمونه پویا جبل عاملی ،یکی از این کارشناســان حامی دولت در گفتوگو
با خبرگزاری مهر در آسیبشناســی خود از تالطمات بازار بیان کرد« :در
شــرایط فعلی ،قیمتی که اکنون در بازار بــه وجود آمده حاصل انتظارات
مردم و بازار از نرخ ارز است ،چرا که نرخ سودی که با فشارهای مختلف بر
مقامات پولی در بانکها کاهش یافته منجر به این شده که مردم به سمت
بازارهای دارایی دیگر غیر از سیســتم بانکی بروند و در عین حال هم که
نرخ ارز در این دوران پنج ســاله به نحوی پیش رفته که این انتظارات را
شکل داده است که باالخره نرخ ارز افزایش مییابد».
امــا نکتهای که به نظر میرســد از دالیل اصلی این اتفاقات بوده و به
نظر میرسد دالیل دیگر (مثل نقش مردم در فضای بازار) به نوعی ،دادن
نشانی غلط در ریشهیابی این موضوع است ،زمزمههای نقض برجام توسط
کشــورهای غربی است.سه روز پیش ،مجید تخت روانچی ،معاون سیاسی
دفتر رئیسجمهور در خصــوص وضعیت برجام مصاحبهای کرد مبنی بر
اینکه خروج اروپاییها از برجام ،آخر دنیا نیست .سخنانی که روزنامه حامی
دولت دنیای اقتصاد نیز این چنین دربارهاش واکنش نشــان داد« :آنچه از
صحبتهای مجید تختروانچی در بازار برجســته شده بود را میتوان در
دو ســرفصل خالصه کرد :اول ،اگر اروپا نیز به برجام عمل نکند ،آخر دنیا
نمیشــود؛ دوم ،برداشــت من این نیست که اروپاییها در حال حرکت به
ســمت خروج از برجام هستند .در حالی که در ظاهر این صحبتها نباید
برداشت منفی را در بازار ایجاد کند ولی برداشت معاملهگران متفاوت بود».
به نظر میرسد پیامی که زمزمههای نقض برجام یا خروج آمریکا و اروپا
در بازار داخلی ایجاد کرده ،موجب شده تا دالالن و سوداگران به این فکر
بیفتند که میتوانند زمینه تحریک و ایجاد تالطم در بازار را فراهم کرده و
سود قابل مالحظه ای به جیب بزنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،فردی به نام «وحید.م» که پیش از این
خریدار اصلی سکههای بانک کارگشایی بود ،مدتی است وارد بازار ارز شده
و بیش از  50میلیون دالر خریده است .فرد دیگری هم به نام «محمد.س»
در کنار وی ،در تالطم ارزی دستی در بازار داشته و در این مدت بیش از
 100میلیون دالر خریده است.اطالعات دریافتی نشان میدهد این دو نفر
با نیتهای سوء خود تالش میکنند با دپوی دالر موجب باال رفتن قیمتها
در بازار ارز شوند .بنابراین در این شرایط سود گرانی دالر در خوشبینانهترین
حالت به جیب چند دالل بزرگ خواهد رفت.
این موضوع نیز به خودی خود نشــان میدهد که نوسانات ارزی اخیر،
ارتباط با مردم نداشته و تنها اقلیت خاصی در اختالل بازار نقش ایفا میکنند.
نکتهای که در این میان سوال برانگیز است؛ عملکرد بانک مرکزی در عدم
ورود به بازار میباشد؛ چرا که چنانچه خود مسئوالن دولتی معترفند ،وضعیت
ارزی کشور شرایط خوبی داشته و مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد.
صرافها مدعی هســتند که بانک مرکزی دیگر ارزی به آنها نمیدهد
و تنها تعداد محدودی از صرافهای منتخب میتوانند ارز کمی را از بانک
مرکزی دریافت کنند.

