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اقتصادی
دبیر کانون سراسری انبوهسازان:

مسئوالن در بخش مسکن
فقط گفتاردرمانی میکنند

دبیر کانون سراسری انبوهسازان با پیشبینی افزایش قیمت
مسکن در سال آینده ،گفت :مســئوالن در حوزه مسکن فقط
گفتار درمانی میکنند.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با تسنیم در خصوص آینده بازار مسکن،
اظهار کرد :اگر شاخصهایی را کنار هم بگذاریم افزایش قیمت مسکن را به
چند دلیل خواهیم داشت؛ یکی این که نهادههای تولیدی به واسطه افزایش
نرخ ارز گران شده است .مصالح ساختمانی طی یکی دو سال اخیر گران
شده ،عالوه بر این که عوارضی که سازنده به دستگاههای خدماترسانی
پرداخت میکرد به شدت افزایش یافته است.
وی ادامه داد :تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و کاهش صدور
پروانه ســاختمانی داشتهایم .تولیدکنندگان مسکن در بدترین شرایط از
سال  90به این سو قرار داشتهاند.
وی بیان کرد :وقتــی تولیدکننده مورد حمایت قرار نگیرد از چرخه
خارج میشود و تا دوباره برگردد زمانبر است .این موارد روی بازار مسکن
تأثیرگذار است.
پورحاجت یادآور شد :سه سال است که کانون سراسری انبوهسازان به
نیابت از بخش خصوصی مشکالت را اعالم کرده است ،خسته شدهایم از
بس که گفتیم مث ً
ال قانون پیش فروش ایراد دارد .در پاسخ به این دغدغه
ما همه میآیند و فقط گفتاردرمانی میکنند و میگویند «میدانیم این
قانون ایراد دارد».
وی تأکید کرد :اگر این قانون ایراد دارد باید اصالح شود .انبوهسازان
نظر کارشناسی در این رابطه دادهاند اما جواب کارشناسی را نگرفتهایم.
وی با بیان این که با بخشنامه خلقالساعه کمر تولید در حوزه مسکن،
صنعت و ...شکسته خواهد شد ،افزود :مشکالت و موانع باید اصالح شود
و از بین برود ،ما حرف کارشناســی میزنیم و میگوییم براساس منطق
تصمیمگیری شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تصریح براینکه «تا اآلن اتفاق مثبتی
را در بخش مســکن مشاهده نکردهایم» ،گفت :همه صحبت میکنند اما
پای عمل که میرسد آثار مثبتی را در این حوزه نمیبینیم.

رئیسسازمان راهداری :به زودی

تمام جادههای اصلی کشور
به دوربین ثبت تخلفات مجهز میشود

س ســازمان راهداری گفت :از سال گذشته اعتبارات مربوط به
رئی 
خدمات راهداری با مشکل مواجه بوده است.
داوود کشاورزیان با اشاره به اهمیت هوشمندسازی جادههای کشور و وجود
 680دستگاه دوربین نظارت تصویری برای نظارت بر وضعیت جادهها ،بازبینی و
کنترل سرعت وسایل نقلیه در راههای شریانی کشور اظهار کرد :نصب این دوربینها
نه تنها بر مکانیزه شدن کنترل راهها منجر شد بلکه بسیاری از نهادهای ذیربط
مانند پلیس راه ،ســازمان امداد و نجات و هاللاحمر و مراکز مدیریت بحران در
استانها نیز با اتصال به این سامانه ،امکان دستیابی به اطالعات راهها را داشته و
خدمات خود را انجام میدهند.
وی یادآور شد :طی  8سال گذشته ثبت تخلفات سرعت دربخشی ازراههای
اصلی کشور توسط دوربینها انجام شده ولی به زودی تمام  36هزار کیلومتر راههای
شریانی کشور به سیستم مکانیزه ثبت تخلفات عبور و مرور وسرعت مجهز میشود.
وی با اشاره به مشکل کمبود اعتبارات جهت خدمات راهداری نیز اشاره کرد
و افزود :متاسفانه از سال گذشته بودجه واعتبارات مورد نیاز به بخش راه و حمل و
نقل اختصاص نیافته و عمال این بخش از سال گذشته برای تامین بودجه پروژهها
با مشکل مواجه بوده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین اعالم کرد :با ادغام حوزه راهداری با
لونقل جادهای
حمل و نقل وپایانهها در استانها وتشکیل ادارات کل راهداری و حم 
در سراسر کشور طی ماههای اخیر مسئولیت نگهداری ،بهسازی و ارتقای ایمنی
راهها تحت مسئولیت کامل این سازمان انجام میشود.
به گزارش تسنیم ،کشاورزیان با اشاره به اهمیت راهها در توسعه کشور تصریح
کرد :در صورت تحقق بودجههای کافی از طریق منابع پایدار میتوان امید داشت
که ضمن افزایش ایمنی درســفرهای بین شــهری و سرعت در ترددهای کشور،
راهها به عنوان ســرمایههای ملی نیز به خوبی نگهداری و بر ظرفیت اشتغالزایی
کشور نیز افزوده شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

قاچاق بالی جان تولید
و اشتغال شده است

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت :قاچاق بالی جان تولید و اشتغال کشور
شده است از اینرو میطلبد مسئوالن با عزم جدی مانع گسترش بیرویه
این پدیده شوم در جامعه شوند.
احمــد صادقیان در مصاحبه با رادیو اقتصاد بــا بیان اینکه عزم جدی برای
جلوگیری از قاچاق کاال در حوزه پوشــاک وجود ندارد ،افزود :عمده جورابهای
خارجی که در بازارهای داخلی به فروش میرسد از مبادی غیر قانونی وارد میشود.
صادقیان همچنین با اعالم اینکه شــکوفایی تولید و اشــتغال در گرو مبارزه
جدی با قاچاق و کاهش هزینه تولید اســت ،اظهار داشــت :کاهش هزینه تولید
ضمن ارتقای کیفیت کاال موجب افزایش رقابتپذیری اجناس ایرانی در بازارهای
داخلی و خارجی خواهد شد.
عضو انجمن صنایع نســاجی با بیان اینکه جوراب در صنایع مد و پوشــاک
جایگاه ویژهای دارد ،افزود :بازار جوراب امروز در داخل کشــور از پتانســیل قابل
قبولی برخوردار است بنابراین برای شکوفاتر شدن این صنعت باید ضمن مبارزه
جدی با قاچاق هزینه تولید به شدت کاهش یابد.
صادقیان در ادامه بر ضرورت ترویج و تبلیغ کاالی ایرانی تاکید کرد و یادآور
شد :حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی میتواند راه دشوار تولید را برای آنان
سادهتر و همچنین موجب نوآوری و کیفیتبخشی به محصوالت داخلی شود.
«محمدجعفر شهالیی» از تولیدکنندگان جوراب نیز در این برنامه فرصتهای
بالقوه صنعت مزبور را در کشور بیبدیل دانست و گفت :تولید جوراب یکی از کسب
و کارهای پرظرفیت در صنعت پوشاک است.
وی در ادامه به ســرانه مصرف جوراب هر ایرانی اشــاره کرد و افزود :مصرف
ساالنه جوراب در گروه سنی کودکان  12جفت ،نوجوانان  8تا  12جفت ،بانوان
 6تا  8جفت و آقایان  4جفت است.
شهالیی گفت :در حال حاضر با فعالیت تمامی کارخانجات جوراببافی کشور
میتوان  60تا  70درصد جوراب داخلی را تامین کرد.
وی با اشــاره به این جمله که قاچاق آفت جدی صنعت نســاجی به ویژه در
حوزه تولید جوراب است ،افزود :برای مبارزه با قاچاق همه باید پای کار باشند تا
این پدیده شوم ریشهکن شود.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه در حال حاضر جوراب با کیفیت از  2تا  10هزار
تومان در بازارهای داخلی به فروش میرسد ،اظهار داشت :هیچیک از جورابهای
خارجی اعم از چینی و ترک موجود در بازار صد درصد پنبه نیست بنابراین اگر
جوراب گرمای زیادی تولید کند سبب افزایش تپش قلب میشود.
شهالیی یادآورشد :ایران حرف زیادی برای گفتن در صنعت پوشاک به ویژه
جوراب دارد مشروط به اینکه تولیدکنندگان به مواد اولیه مرغوب و ماشینآالت
با تکنولوژی باال دسترسی آسانی داشته باشند.

صدای کرباسیان هم درآمد

تورم بهتر از رکود است
زیرا باعث رونق و اشتغال میشود

معاون وزیر صنعت و تجارت با
انتقاد تلویحی از سیاست کاهش
تورم دولت روحانی گفت :تورم
بهتراز رکود است زیرا باعث رونق
و اشتغال میشود.
مهدی کرباســیان تصریح کرد:
اگر بخواهیم از بحث رکود به سرعت
خارج شــویم ،بایــد تحرک بخش
مسکن را به صورت جدی در دستور
کار قــرار دهیــم .کشــور چین در
ســال  2015بعد از کاهش رشــد
اقتصادیاش بــه کمتر از  6درصد،
بخش مســکن را به قیمت افزایش
نرخ تورم با هدف به گردش درآوردن
چرخ اقتصادی فعال کرد .
وی گفت :برخــی اقتصاددانان
معتقدند با فعال کردن بخش مسکن،
تورم خدشهدار میشود و تالش دولت
در یک رقمی کــردن تورم را بیاثر
میکند اما گروهی دیگر اعتقاد دارند

رئیس ســازمان جهاد
کشاورزی استان مازندران
از خریــداری  10هزار تن
کیوی یخزده شمال خبر داد.
دالور حیدرپور در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به یخزدگیهای
اخیر در شمال کشور که سبب
آســیب به محصول کیوی هم
شده اظهار داشت :از آنجایی که
کیوی قیمت تضمینی نداشت،
دولت  20میلیارد تومان برای
خرید توافقی کیوی مصوب کرد
تا کیوی یخزده را کیلویی 600
تومان از باغــداران مازندرانی

پایگاه خبری-تحلیلی
المانیتور درباره بحران اخیر
ارزی در ایران گزارش داد:
کارشناسان ،گرانی اخیر دالر
را کار دولت و بانک مرکزی
میدانند.
به گزارش تســنیم به نقل
از المانیتور ،از زمانی که ارزش
ریال در  27دسامبر ( 7دیماه)
به پایینترین رقم خود در طول
تاریخ رســیده ،ولیاله ســیف،
رئیــس کل بانک مرکزی ایران
تصریــح کرده که بانک مرکزی
ایران از همه ابزارهای خود برای
تقویــت ارزش ریال اســتفاده
خواهد کرد .سیف وعده داده که
کاهش ارزش ریال جبران شود و
اینکه قیمت واقعی دالر  36هزار
ریال است.
در طی یک دهه گذشــته،
ارزش ریــال حدود  450درصد
کاهش یافته است .افکار عمومی
ایران به شدت نسبت به نوسانات

تورم مدیریت شده و قابل قبول بهتر
است و باعث میشود رونق و اشتغال
ایجاد شود .امیدواریم دولت و مجلس
ایــن موضوع را بررســی و بهترین
تصمیم را در این زمینه بگیرند.
رئیــس هیئت عامل ســازمان
توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنــی ایــران در بخــش دیگــر
اظهاراتــش اعالم کــرد :ایمیدرو ۶
معــدن دارای پتانســیل معدنی در
حوزه مس ،ســنگآهن و طال را از
طریــق فراخوان به بخش خصوصی
واگذار خواهد کرد.
کرباسیان در چهارمین همایش
بینالمللی ســنگ آهن افزود :این
معادن را که شــامل معدن کوچک
و متوســط هســتند ،در ادامه کار
فعالیتهای اکتشافی ،به طور کامل به
بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
وی تصریــح کــرد :ایمیدرو به

عنوان سازمان توســعهای از طرف
دولــت ،ریســک کار اکتشــافی را
میپذیــرد و مناطقــی را که از نظر
اکتشــاف مثبت ارزیابی میشــود،
بخش خصوصی را برای مشــارکت
دعوت میکنیم.
کرباســیان گفــت :از انجمــن
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
ســنگآهن انتظــار داریــم که در

خصوص موارد یاد شــده ،ایمیدرو
را یاری کنند تا به وظایف خود بهتر
عمل کنیم.
وی افزود :یکی از موارد مهمی که
در خصوص سنگآهن سال گذشته
هم در همایش مطرح شد ،و اکنون
هم یادآوری آن الزم اســت  ،ادغام
شرکتهای معدنی کوچک و متوسط
اســت که به صورت کنسرسیوم یا

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

مشارکت انجام شــود در حالی که
از سال گذشــته تاکنون این اتفاق
نیفتاده یا به کندی انجام شده است.
رئیــس هیئت عامــل ایمیدرو
همچنین بحث قیمت تمام شــده،
رقابــت و بــازار را مهم و اساســی
خوانــد و تصریح کرد :اگر مســئله
تجمیع معادن انجام نشود ،هر روز
دغدغههایی مانند قیمت تمام شده،
رقابت ،حمل و نقل ،تولید ،فروش و
صادراتگریبان میگیرد .کرباسیان
اظهار کــرد :بــرای کاهش قیمت
تمام شــده باید به سمت استفاده
از فناوریهــای نویــن و همچنین
مســیرهایی که بتواند قیمت تمام
شــده تولید را کاهش دهد ،برویم.
عالوه بر معادن کوچک ،معادن بزرگ
هم باید به این مسئله توجه کنند.
وی افزود :همچنین موضوع آب،
قیمت تمام شده ،محیط زیست و

 10هزار تن کیوی یخزده شمال خریداری میشود

خریداری کنیم.
وی با اشاره به اینکه قبل از
این کار با کارخانههای فرآوری
و تولید آبمیوه رایزنیهایی انجام
دادیم ،خاطر نشــان کرد :تا به
حال کیوی در کشــور فرآوری
نشــده بود که با چند کارخانه
از جمله کارخانهای در اســتان
خراســانرضوی ،یک کارخانه
در ارومیــه ،یــک کارخانه در
شــاهرود و مازندران قرار شد،
تــا کیویها را تبدیل به پوره و
کنسانتره کنند.
بــه گفتــه رئیــس جهاد

کشــاورزی اســتان مازندران
برای نخســتینبار آب کیوی
در بستهبندی روانه بازار خواهد
شد و در این طرح  10هزار تن
کیوی توسط سازمان تعاون و
روستایی خریداری و جمعآوری
شد.
حیدرپور همچنین در مورد
وضعیت مرکبات باغات شمال
پس از ســرمازدگی هم گفت:
برخی به دنبال آسیب زدن به
بازار مرکبات بودند که از ابتدای
دیماه وارد عمل شــدیم و 18
مرکز خرید در استان مازندران

ایجاد کردهایم کــه پرتقالها
را در قالــب درجه یک کیلویی
 820تومــان ،درجــه دو 720
تومان و پرتقال درجه ســه را
کیلویی  550تومان از باغداران
خریداری میکنند.
وی همچنین از اختصاص
 200میلیارد تومان تسهیالت
از ســوی دولت برای باغداران
خبر داد و گفت :قرار شــده تا
بانک کشــاورزی تسهیالتی با
ســود  10درصد را در اختیار
باغداران مرکبات قرار دهد و ما
به التفاوت آن تا سود  18درصد

گزارش المانیتور از بازار ارز ایران؛

را ســازمان برنامه و بودجه به
بانک کشاورزی بپردازد.
بــه گفتــه رئیــس جهاد
کشــاورزی اســتان مازندران
همچنیــن سررســید وامهای
سال  95باغداران مرکبات یک
سال به تعویق میافتد.
حیدرپور در پاسخ به سوالی
در مــورد وضعیت صــادرات
مرکبــات هم گفت :بــا تمام
مشــکالت به وجود آمده سه
کانتینر پرتقال هفته گذشته به
روسیه ارسال شد.
خبرنگار پرسید برخی نگران

دولت بهرهبردار اصلی گرانی دالر است

ارزش دالر حســاس است زیرا
معتقد اســت که تضعیف ریال
نشــانه افزایش نرخ تورم است.
در واقع ،با توجه به اینکه اقتصاد
ایران به شدت وابسته به واردات
مواد خام و کاالهای سرمایهای
است ،کاهش ارزش ریال منجر به
جهش در قیمت کاالها میشود.
مســئوالن بانک مرکزی ایران
کــه از این تبعات آگاهی دارند،
همواره تالش کردهاند تا بازار را
به نفع پول ملی دستکاری کنند.
اما سیاســت قوی نگه داشتن
ریال نسبت به ارزش واقعی آن،
انتقاداتی را برانگیخته است .با
توجه به تفاوت قابل توجه تورمی
بین ایران و آمریکا ،ارزش دالر
آمریکا روی کاغذ در سال 2016
به  47هزار و  690ریال رسید.
از ایــن رو ،اقتصاددانان طرفدار
بــازار آزاد معتقدنــد که بانک
مرکزی باید اجازه دهد عرضه و
تقاضا ارزش واقعی پول ملی را

تعیین کند.
با وجود افت ناگهانی ارزش
ریــال در هفتههای اخیر ،بانک
مرکــزی ایران بــه دلیل اینکه
عامدانه اجازه کاهش ارزش ریال
را داده ،تحت فشــار قرار گرفته
است .منتقدان استدالل میکنند
که از آنجایی که دولت به جبران
کســری بودجه نیاز دارد ،این
بانک اجــازه داده تا ارزش ریال
کاهــش یابد تــا از این طریق،
دولت از طریق تبدیل دالرهای
نفتی ،ریال بیشــتری به دست

آورد .عزت اهلل یوســفیان مال،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ایران گفت« :بدون شک،
دولت بیشــترین بهره را برای
مرتفــع کردن کســری بودجه
خود برده است ».فرشاد مومنی،
محمد قلی یوســفی و جمشید
پژویان ،اقتصاددانان برجســته
ایرانــی همگی بر این عقیدهاند
که بانــک مرکزی ایران ممکن
اســت عامل اصلی کاهش اخیر
ارزش ریال بوده باشد .اما یوسفی
با بانــک مرکزی ابراز همدردی

میکند و معتقد است که دولت
جایگزیــن دیگری برای جبران
کسری بودجه ندارد .به عقیده
وی ،دولت یــا باید مالیاتهای
سنگینی بر بخش کشاورزی و
تولید اعمــال میکرد یا باید به
بانک مرکزی متوسل میشد تا
نرخ ارز را افزایش دهد.
استفاده از تفاوت بین ارز آزاد
و ارز دولتی ،بــه عنوان ابزاری
برای جبران کســری بودجه در
تاریخ ایران بیســابقه نیست.
به گفته پژویــان «دولت قبلی
نیز از همین شــیوه اســتفاده
میکرد ».این فرآیندی معمول
اســت که هنگام مواجهه دولت
با کســری بودجه بانک مرکزی
اجازه میدهــد ارزش ریال در
بازار آزاد کاهش یابد و ســپس
ارز را با قیمتــی باالتر در بازار
میفروشد .پس از مدتی ،بانک
مرکــزی برای پایــان دادن به
نوســانات وارد بازار میشود ،و

بازار از مسایل اساسی است که باید
در دستور کار انجمن سنگآهن قرار
بگیرد و ما به عنوان ایمیدرو آماده
همکاری در این زمینهها هستیم.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در
بخش دیگری از ســخنان خود به
برنامه صنعت فوالد در چشمانداز
اشاره کرد و گفت :رسیدن به تولید
 55میلیون تن فوالد در سال 1404
غیرواقعی نیســت و دست یافتنی
اســت؛ لذا برای تحقق آن باید به
سمت اکتشافات جدید رفت.
وی افزود :با فعالیتهای اکتشافی
ایمیدرو در یک ســال گذشته 400
میلیون تن ذخیره جدید سنگآهن
بدست آمده که این رقم در سالهای
 96و  97بســیار بیشتر خواهد شد.
کشور باید به ســمت صنایع پایین
دستی برود اما مشکل ما بحث تامین
مالی است..

تلخی پرتقالهای پس از سرما
هستند و با چه اطمینانی صادر
شده گفت :بخشی از محصول
پرتقــال قبل از ســرمازدگی
برداشت شده بود ،مضاف بر آنکه
پرتقالها قبل از بستهبندی برای
ارسال تست میشوند و مراحل
کنترل کیفی را طی میکنند.
پس از ســرمازدگی آذرماه
در باغــات مرکبات  30درصد
پرتقال درختان دچار یخزدگی،
 30درصد آسیبدیدگی و 40
درصد بدون هیچگونه مشکلی
سالم باقی مانده است.

اندکــی ارزش ریــال را تقویت
میکند .بسیاری از اقتصاددانان
و ناظران در این زمینه با پژویان
هم نظر هســتند ،اما باید این
نکته را نیــز در نظر گرفت که
بانک مرکزی با محدودیتهای
مالی مواجه است.
تحریمهای پابرجای دولت
آمریــکا همچنان بر سیســتم
بانکی ایران فشــار وارد میآورد
و نقــل و انتقال پــول را کند
میسازد .بنابراین بخش عرضه
بازار پولی میتوانــد گاهی در
هنگام افزایش تقاضــا با وقفه
مواجه شــود .بــه گفته احمد
حاتمــی یزد ،کارشــناس امور
بانکی و مدیر عامل سابق بانک
صادرات ،در چنین شــرایطی،
نگرانی از کاهــش ارزش ریال
موجب هجوم سرمایه گذاران به
سمت بازار و خرید دالر میشود
و ایــن موجب کاهش بیشــتر
ارزش ریال میشود.

معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

یک ریال از بودجه  95به آبرسانی روستایی نرسید!
معاون برنامــه ریزی
وتوسعه شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور گفت:
پس از گذشت  10ماه از سال
جاری ،هنوز اعتباری برای
طرحهای آبرسانی روستایی
تخصیص نیافته است.
توگو
علیاصغر قانع در گف 
با فارس ،با اشــاره به اینکه در
ســالهای  93و  94تخصیص
نیافتــن کامــل اعتبــارات
پیشبینی شده در قانون بودجه
ساالنه از مهمترین چالشهای
طرحهای آبرســانی روستایی
بوده است،گفت :در سال جاری
نیز عالوه بر اعتبارات صندوق
توســعه ملی ،مبلــغ  3هزار و

یک فعــال کارگری از
ژست تبلیغاتی وزارت کار
در جریان حقوق صنفی 13
میلیون کارگر ایرانی انتقاد
کرد .
فرامــرز توفیقی ،فعال بازار
کار در گفتوگــو با فارس ،در
واکنش به مطلبی مبنی بر اینکه
در روزهای گذشــته ،معاونت
روابــط کار وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی از تصویب
الحــاق ایران بــه مقاوله نامه
 144ســازمان جهانی کار در

 300میلیــارد ریــال از منابع
عمومی در قانون بودجه ســال
 95پیشبینی شــده است که
تاکنون پس از گذشت  10ماه
از ســال جاری ،هنوز اعتباری
تخصیص نیافته است.
معاون برنامهریزی و توسعه
شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور اظهار داشت :اجرای طرح
آبرسانی روستایی در قالب 924
مجتمع آبرســانی و یک هزار
پروژه آبرســانی تک روستایی
دارای اولویت ،بسیار اثربخش
بوده و میتواند بخش عمدهای
از مشکالت آب روستایی کشور
را برطرف کند.
قانع تأکید کــرد :با اجرا و

تکمیــل پروژههای مذکور که
به حدود  62هزار میلیارد ریال
اعتبار نیاز دارد ،مشکل پایداری
تأمین آب شرب 16هزار روستا
با حــدود هفت میلیــون نفر
برطرف خواهد شد.
وی گفت :تعهد کردهایم تا
پایان امسال آبرسانی و تامین
آب شــرب پایدار برای  3هزار
روســتا را عملیاتی کنیم ،پس
مطابق برنامه زمانبندی افتتاح
پروژههای آبرسانی بهرهمند از
اعتبارات صندوق توسعه ملی،
حداکثر تا پایان سال مالی 95
تعــداد  3هزار و چهار روســتا
بــا دو میلیون و  468هزار نفر
جمعیت تحت پوشش ،از آب

شــرب بهرهمند خواهند شد و
از ایــن تعداد تا زمان حاضر به
یک هزار و  544روستا با 833
هزار نفر جمعیت آبرســانی
شده است .قانع ادامه داد :مبلغ
 500میلیون دالر در قالب بند
“ح” تبصــره ( )5قانون بودجه
ســال  1394از منابع حاصل
از صندوق توســعه ملی ،برای
آبرسانی به روستاها ،مصوب شد
که معادل ریالی  14هزار و 961
میلیــارد ریال به طرح تکمیل
مجتمعهای آبرسانی اولویتدار
روستایی اختصاص یافت.
معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور اضافه کرد :این رقم طی

یک مرحله بهحســاب وزارت
نیرو ،نزد بانک کشاورزی واریز
شده است.
وی بــا بیان این مطلب که
طی دو مرحله ،اســناد خزانه
اســامی بــه ارزش یک هزار
میلیــون ریال به طرح مذ کور
اختصاص یافته اســت ،افزود:
تاکنون  500میلیون ریال از این
مبلغ ،به پیمانکاران ،مشاوران و
تولیدکنندگان پرداخت شده و
 500میلیون ریال دیگر درحال
ارسال به فرابورس است.
قانع با اشــاره بــه اینکه از
مجموع اعتبــارات اختصاص
یافته از صندوق توسعه ملی تا
زمان حاضر ،طی چهار مرحله

به مبلغ  11هزار و  37میلیارد
و  528میلیون ریال در اختیار
شــرکتهای آب و فاضــاب
روســتایی قرار گرفته اســت،
گفت :این مبلغ تا سقف  80در
صد در پروژههای طرح مذکور
هزینه شده است.
وی افزود :با توجه به جذب
اعتبارات صندوق توسعه ملی
تا پایان سال مالی  ،95شاخص
بهرهمندی از آب آشــامیدنی
ســالم از  72درصــد در پایان
ســال  1394به  80درصد در
پایان سال  95خواهد رسید و به
عبارتی رشد شاخص بهرهمندی
طی یک سال به میزان  8درصد
پیشبینی شده است.

یک فعال کارگری:

ژست حمایت از کارگران وزارت کار تبلیغاتی است

شورایعالی کارخبر داده است،
اظهار داشت :این الیحه مربوط
به ســهجانبهگرایی اســت اما
پیش شــرط این مشاوره سه
جانبه تحت عنوان مقاولهنامه
 ،144حــق ایجاد تشــکلها
و آزادی ســندیکایی و حــق
ایجاد تشــکلهای آزاد است
و این مقاولهنامه در پیوســت
مقاولهنامههــای بنیادین  98و
 87تصویب شده است.
وی افــزود :بــه عبارتــی
بایــد تشــکلهای آزاد و حق

اجتماعات و اعتراض صنفی به
رسمیت شناخته باشد و در ذیل
آن ،دولتهایــی که به مقاوله
نامــه  144ملحق میشــوند،
بایســتی در مورد فعالیتهای
ســازمان جهانی کار به صورت
سهجانبه مذاکره کنند.
این فعــال کارگری با طرح
این پرســش که تا چه اندازه
وزارت کار خــود را ملــزم به
رعایت این مقاوله نامه میداند؟
گفت :ارسال اصالحیه قانون کار
بدون رعایت سه جانبه گرایی به

مجلس کامال جای سؤال دارد
و ایــن الحاق را نیــز از درجه
مقبولیت خارج میسازد.
توفیقی بــا تأکید بر اینکه
در مهمترین تصمیمگیریهای
جمعی ،نظرات و خواستههای
کارگران نادیده گرفته میشود،
گفت :این الحاق چیزی بیش
از یک توهین به درک و شعور
کارگــران چه چیــز دیگری
میتواند ،باشــد؟ آیا جز ژست
ســه جانبه گرائــی بیمحتوا
و خالــی چیز دیگری اســت؟

وقتی صحبــت از اجرای طرح
امنیت شــغلی به شرط تائید
اصالحیه قانون کار در مجلس
میکنیم و برای اصولیترین و
بدیهیترین شرط الزا م آور کار
و رابطــه کارگری و کارفرمائی
اصالحیهای را علم میکنیم که
ابتدائیترین حقوقها را نیز از
کارگر سلب میکند ،چگونه از
پیوستن به این الحاقیه سخن
به میان میآوریم؟
وی با اشــاره به تناقضات
آشکار رفتار دولت در برخورد

با کارگران و ژســت تبلیغاتی
حمایــت از حقوق این قشــر
زحمتکش ،گفت :در شرایطی
که حق ایجاد تشکلهای آزاد و
حق اعتراض صنفی و اعتصاب،
از مطالبات اصلی کارگران ایران
اســت ،دولت ایران نه تنها در
عمل خود را ملــزم به رعایت
ایــن دو مقاولهنامه ندانســته،
بلکه احکام قضایی صادر شده
برای کارگــران ،در مواردی با
تصریحات ایــن دو مقاولهنامه
در تضاد آشکار است.

کوتاه اقتصادی
* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات
مالک اشتر از تاریخ  22دی ماه آغازمی شود .به گزارش روابط عمومی
مخابرات منطقه تهران ،با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین
در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شمارههای ،6619 ،6617 ،6615
 6635الی  6683 ،6667 ،6638الی  6689در محدوده خیابانهای آزادی،
کمیل ،کمالی و یادگار حضرت امام خمینی(ره) به مدت  72ســاعت با
اختالل همراه است.
* براساس توافقات انجام شده قرار است عرضه سنگ آهن داخلی
در دهه فجر در بورس کاالی ایران آغاز شود .مدیرعامل بورس
کاالی ایران با اعالم خبر فوق به سناریوهای مختلف تعیین قیمت
پایه سنگ آهن در بورس کاال اشاره کرد و ادامه داد :در سناریوی
اول که تعیین قیمت پایه از نگاه تولیدکننده سنگ آهن بوده،
نرخ تعادلی از نگاه تولیدکننده برابر است با نرخ صادرات منهای
هزینههای حمل و صدور؛ این در حالی اســت که در سناریوی
دوم که تعیین قیمت پایه از نگاه متقاضی ســنگآهن است،
نرخ تعادلی از نگاه متقاضی با نرخ واردات به اضافه هزینههای
واردات و هزینههای حمل و سایر هزینهها برابر است.سلطانینژاد
سپس به تشریح معامالت سنگ آهن در بورسهای کاالیی دنیا
پرداخت و گفت :ســنگ آهن در سه بورس شیکاگو ،دالیان و
سنگاپور به صورت نقدی و مشــتقه معامله میشود که حجم
معامالت قراردادهای آتی و اختیار سنگ آهن سنگاپور در سال
 ،2015بالغ بر  7.33میلیون قــرارداد و حجم معامالت بورس
دالیان در ســال  2015حدود  260هزارقرارداد و در سال 2016
بالغ بر 342میلیون قرارداد بوده است؛ همچنین حجم معامالت
قراردادهای آتی سنگ آهن شیکاگو  2015در سال  2016میالدی
به  202هزار قرارداد و حجم معامالت اختیار آن به  72هزار قرارداد
رسیده است .وی افزود :بررسی حجم قراردادهای سنگ آهن در
بورسهای مذکور به وضوح نشان میدهد که همزمان با تالطمات
قیمتی سنگ آهن در بازارهای جهانی ،بازار قراردادهای مشتقه
سنگ آهن در بورسهای دنیا رونق میگیرد که براساس آمارها،
سنگ آهن بعد از میلگرد در رتبه دوم معامالت بورسهای کاالیی
در قراردادهای مشتقه قرار دارد.
* معاون وزیر جهاد کشاورزی از صرفهجویی  ۱۸میلیارد مترمکعبی آب
طی سه سال اخیر از طریق افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی خبر
داد و اعالم کرد براساس برنامه ششم توسعه باید  ۱۱میلیارد مترمکعب
آب صرفه جویی کنیم که در این رابطه همه دستگاههای متولی مانند
وزارت نیرو باید کمک کنند .علیمراد اکبری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :سهم واقعی بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور حدود  ۶۰درصد
است و به نظر میرسد ابزار اندازهگیری آب ،کنتور حجمی برای بخش
کشــاورزی و آب در شبکههای فرعی به بخش کشاورزی باید از سوی
وزارت نیرو انجام شــود تا میزان دقیق آب مصرفی در بخش کشاورزی
مشخص شود .وی افزود :طی سالهای گذشته راندمان آب و بهرهوری
آبیاری از  ۳۴به  ۴۳درصد رسیده است که به ازای هر درصد افزایش دو
میلیارد متر مکعب آب صرفهجویی میشود و برای برنامه ششم توسعه
 ۱۱میلیارد متر مکعب آب صرفهجویی خواهد شد.
* قیمت جهانی طال افزایش یافت .به گزارش تســنیم به نقل از
رویترز ،قیمت هر اونس طال دیروز ابتدا به رقم  1187دالر و 61
ســنت رسید که باالترین رقم از  5دسامبر تاکنون بود ،اما بعدا
اندکی تعدیل شــد و با نیم درصد افزایش نسبت به رقم پایانی
جلسه قبل به  1187دالر و یک ســنت رسید .دانیل هاینس،
تحلیلگر موسســه«ای ان زد»در این باره گفت« :اظهارنظرها
در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که بر ارزش پوند تاثیر
گذشته ،موجب افزایش خرید طال به قصد سرمایهگذاری امن شده
است ».پس از اظهارات نخستوزیر انگلیس در خصوص خروج
کشورش از اتحادیه اروپا ،ارزش پوند دیروز کاهش یافت .اظهارات
ترزامیگمانهزنیها در این باره را افزایش داد که روابط تجاری
خــود با اتحادیه اروپا را پس از خروج بر هم خواهد زد .هاینس
افزود ،دیگر عامل افزایش قیمت طال ،تقویت تقاضای فیزیکی در
چین در آستانه سال نوی چینی در اواخر ماه جاری بوده است.
وی افزود ،چشم انداز دراز مدت قیمت طال احتماال کاهشی است.
هاینس افزود« :چشمانداز نرخ بهره در آمریکا عامل اصلی حرکت
قیمت طال در سال  2017خواهد بود .قیمت طال به شدت نسبت
به افزایش نرخ بهره در آمریکا حساس است ،زیرا افزایش نرخ
بهره موجب باال رفتن هزینه فرصت سرمایهگذاری در بازار طال
و افزایش ارزش دالر میشود که هر دو از عوامل کاهش قیمت
فلز زرد هستند.

یک مسئول:

مصوبه ممنوعیت تولید و توزیع
المپهای رشتهای درست اجرا نمیشود

مدیر دفتر مطالعات و
بهرهوری انتقال و توزیع
سازمان بهرهوری انرژی
ایران گفــت :مصوبه
دولــت در مورد توزیع
ممنوعیت تولید و توزیع
المپهای رشــتهای با
توان بــاالی  40وات
درست اجرا نمیشود.
غالمرضــا کبریایی ،با
اشــاره به مصوبــه دولت،
در این مورد اظهار داشت:
این مصوبه ابتدا در ســال
 1391بــه تصویب هیئت
دولت رســید و ســپس
در ســال  1395با انجام
اصالحاتی توســط معاون
اول رئیسجمهور به ذینفعان طرح ابالغ شد.
کبریایی افزود :سازمانهای دولتی به محض ابالغ این مصوبه باید از
خریداری این نوع المپها برای روشنایی محیط اداری خودداری کرده و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مسئول حسن اجرای آن است.
پ رشتهای در
وی تصریح کرد :در حال حاضر حدود  60میلیون الم 
پ آن مصرف میشود.
کشور تولید میشود که حدود  30میلیون الم 
کبریایی تاکید کرد :چنانچه این مصوبه به طور کامل اجرایی شود و
پ رشــتهای مورد استفاده با المپهای کممصرف
تمامی  30میلیون الم 
تعویض شوند ،پیشبینی میشود تا  2000مگاوات کاهش پیک مصرف
را داشته باشیم.
وی ادامه داد :این میزان کاهش پیک مصرف ،چیزی معادل آزادسازی
ظرفیت نیروگاه شهید رجایی قزوین است.
کبریایی با بیان اینکه تعویض این  30میلیون المپ رشتهای میتواند
در امر کاهش انتشــار گازهای گلخانهای بسیار موثر باشد ،گفت :تعویض
پ در کشور میتواند چیزی معادل  4/43میلیون تن انتشار
این میزان الم 
گازهای گلخانهای را در کشور در طی یک سال کاهش دهد.
وی تصریح کرد :این میزان کاهش گازهای گلخانهای معادل انتشــار
گازهای گلخانهای توسط  70درصد از خودروهای کالنشهر تهران است.
کبریایی خاطرنشان کرد :از آنجایی که معموال گفته میشود چرا دولت
برای اجرای درســت این طرحها از خود شروع نمیکند؛ ابتدا سعی شد
اماکن و ساختمانهای اداری و بیمارستانی دولتی به عنوان پایلوت برای
اجرای این طرح انتخاب شود.

