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اقتصادی

سندی که نشان میدهد بانک مرکزی
مسئول مالباختگی سهامداران کاسپین است

درحالی که بانک مرکزی و در پی آن رئیسجمهور مدعی شدند
که یک قاضی با اجازه دادن به نصب تابلوی کاسپین ،در بحرانی
شدن موضوع این موسسه نقش داشته ،افشای یک سند جدید
نشان میدهد بانک مرکزی در جریان تغییر تابلوهای موسسات
ادغامی به نام کاسپین بوده است.
به گزارش تسنیم ،موسسه کاسپین را میتوان مصداق بارز ضعف دولت
یازدهم در حوزه نظام بانکی برشمرد هرچند بانک مرکزی و رئیسجمهور
نظری خالف این را دارند.
در حالی که بانک مرکزی اسفند  1394به موسسه اعتباری کاسپین
مجوز داد تا هشت تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این موسسهها قبل از
پایان ادغامها تابلوی کاسپین را روی سر در تعاونیهای خود نصب کردند
و مردم نیز با مراجعه به ســایت بانک مرکزی و اطالع از صدور مجوز به
این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونیها که نام کاسپین را بر سر در خود
نصب کرده بودند ،سپردهگذاری کردند.
با این حال اما ،بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی
دستور داده تابلوی کاسپین روی سر در تعاونیهایی که هنوز ادغام نشده
بودند نصب شــود و مردم به اشــتباه تصور کردند ادغامها صورت گرفته
است .این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی میتوانسته
بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به سرعت جلوی این کار
را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود .اما نکته
جالب اینکه موسسه کاسپین در نامهای به بانک مرکزی مدعی شده بود
ادغا م هشت تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی
مجوز صادر کرده است.کمتر از یکسال پس از صدور مجوز از سوی بانک
مرکزی ،ناگهان مشخص شد برخی تعاونیها کسری دارند و قبل از پایان
ادغامها پول سپردهگذاران بلوکه شد؛ سپردهگذارانی که برخی از آنها تمام
زندگی خود را در این موسسه سپردهگذاری کرده بودند و از آن زمان تا
کنون شب و روزشان شده نگرانی و استرس! در حال حاضر با پنج ماهه
شدن مسدودیت سپردههای مردم ،دولتمردان در این زمینه با آدرسهای
غلط سعی در فرار از مسئولیت خود دارند.با اینکه عباس کمرئی ،مدیرکل
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک گفتوگوی تلویزیونی وعده
حل این مشــکل تا خرداد ماه را داده اما مردم به هیچ وجه به وعدههای
بانک مرکزی خوش بین نیستند و این زمانها را در حقیقت خرید زمان
برای دولت در آستانه انتخابات تلقی میکنند.
البته سکوت رئیسجمهور درباره کاسپینیها در آخرین نشست خبری
اش که هفته گذشته برگزار شده بود ،شکست ،هر چند تلویحی!
روحانی روز دوشنبه هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران
در پاسخ به سؤالی درباره سیاستهای دولت برای کنترل تورم که باعث
ایجاد بحران در نظام بانکی شــده است ،گفت :من کلمه بحران را قبول
ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد .وضع امروز بانکها از دیروز خیلی بهتر
است .ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات
آن را رئیــسکل بانک مرکزی به تفصیل دادهاند؛ چند موسســه در یک
موسســه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالتهایی
داشــته و مشکالتی ایجاد شــده ،در این راستا من از رئیسبانک مرکزی
خواســتم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند ،چون در امری که
به او مربوط نبوده دخالت کرده و به طور کل مشکلی که در یک گوشهای
پیش آمده قابل حل است.
روحانی که کلمه بحران را برای نظام بانکی قبول ندارد و معتقد است
وضع امروز بانکها از دیروز خیلی بهتر است ،احتماالً اطالعات کافی درباره
کاسپین و حجم خسارت وارده به سپرده گذاران آن ندارد که با افتخار از
وضع خوب بانکها در حال حاضر سخن میگوید؛ شاید هم بانک مرکزی
در این باره اطالعات کامل و درســتی به ایشان ندادهاند .روحانی درحالی
بدون هیچگونه اشارهای به سوءمدیریت و عدم انجام وظایف نظارتی بانک
مرکزی درباره کاسپین و حتی بدون کوچکترین عذر خواهی از مردم به
دلیل آسیبهای مالی و روحی فراوان بر آنها ،از این موضوع مهم که هم
سرمایههای اجتماعی و هم امنیت سرمایهگذاری را مخدوش نموده ،عبور
کرد ،که انتظار میرفت حداقل خبر خوشی به سپردهگذاران کاسپین دهد.
تا کنون مقامات دولتی با روشهای گوناگون خود را تبرئه میکردند
و آخرین نمونه آن هم همین انداختن توپ در زمین یک قاضی است که
با انتشــار این سند هیچگونه توجیحی در خصوص کم کاری دولت قابل
پذیرش نخواهد بود.
سندی که نشان میدهد تغییر تابلوها بعد از نامه نگاری هیئت مدیره
کاسپین با معاون نظارتی وقت بانک مرکزی و قبل از صدور مجوز انجام
شــده اســت؛ بنابراین بانک مرکزی در آن زمان از تصمیم هیئت مدیره
کاسپین برای تغییر تابلوها اطالع کامل داشته است.
گفتنی است ،طی روزهای اخیر نیز تعدادی از سپردهگذاران کاسپین
در خصوص بیتوجهی دولت روحانی به وضعیتشــان بهشدت گله کرده
و نوشــتهاند :امیدواریم آقای روحانی و تیم اقتصادیشان در مناظرههای
انتخاباتی بهای سنگینی بابت کاسپین پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت:

افزایش  2درصدی کارمزد
عرضه بنزین
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور گفت :وزارت نفت پیش
از رســیدن به پایان فروردین ،در تاریخ هفدهم ماه جاری اعالم کرد که
کارمزدهای سال  95نسبت به قبل  2درصد افزایش یافته که این  2درصد
در سال جاری پرداخت خواهد شد.
«بیژن حاجمحمدرضا» رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگو
با خبرگزاری تســنیم اظهار داشت :با وجود گذشت چندین ماه از اعالم اعتراض
جایگاهداران عرضه ســوخت به اجرای طرح برندینگ ،هنوز اجرای این طرح در
دســتور کار وزارت نفت است و اشــکاالتی که جایگاهداران در اجرای این طرح
مطرح کردهاند برطرف نشده است.
حــاج محمدرضا با بیان اینکه «دغدغهها و انتقادهای جایگاهداران به اجرای
طرح برندینگ به قوت خود باقی است» ،گفت :طرح برندینگ داللی در سیستم
عرضه ســوخت کشور است و این داللی فقط به نفع دالالن تمام میشود و برای
فعاالن واقعی در عرضه سوخت ،دستاوردی نخواهد داشت.
وی افزود :در ماههای پایانی سال گذشته ما اعالم کرده بودیم که اگر به سه
خواسته ما توجه نشود ،از پایان فروردین ماه  30درصد از ظرفیت عرضه سوخت
کشــور را از مدار بهرهبرداری خارج میکنیم که این سه خواسته یکی مربوط به
تعیین تکلیف کارمزدهای ســال  ،95یکی مربوط به توقف اجرای طرح برندینگ
و دیگری مربوط به اجرای طرح تبدیل نظام کارمزدها به حقالعمل کاری بود.
رئیس اتحادیه جایگاهداران ســوخت کشور تصریح کرد :وزارت نفت پیش از
رسیدن به پایان فروردین ،در تاریخ هفدهم ماه جاری اعالم کرد که کارمزدهای
ســال  95نســبت به قبل  2درصد افزایش یافته که این  2درصد در سال جاری
پرداخت خواهد شــد.وی ادامه داد :اگرچه همین مقدار افزایش کارمزد با توجه
به اینکه ابتدای ســال  95تورم  17تا  20درصد بود ،مورد اعتراض جایگاهداران
سراســر کشور واقع شــد ،اما دولت با تعیین تکلیف کارمزد سال  95که یکی از
خواســتههای سهگانه جایگاهداران بود ،توپ را در زمین ما انداخت و اعالم کرد
که  2خواسته دیگر هم در دست بررسی و رسیدگی قرار دارد.
حاج محمدرضا با بیان اینکه «اولتیماتوم کاهش ظرفیت عرضه سوخت کشور
را در پایــان فروردین اجرایی نمیکنیــم» ،گفت :فعال طرح کاهش  30درصدی
ظرفیــت عرضه بنزین در پایان فروردین ،کاهش  60درصدی ظرفیت عرضه این
فرآورده نفتی در پایان اردیبهشت و توقف عرضه در پایان خرداد را از دستور کار
خارج کردهایم تا ببینیم این وعده دولتیها که گفتهاند به دو خواسته دیگر ما هم
توجه میکنند و در حال رسیدگی است به چه نتیجهای میانجامد؛ پس اولتیماتوم
کاهش عرضه بنزین فعال اجرایی نمیشود.
وی افزود :به ما میگویند پیوســتن به طرح برندینگ اجباری نیست اما در
مناطق مختلف کشور به جایگاهها به عناوین مختلف برای پیوستن به این طرح
فشار میآورند و حتی به کسانی که مجوز احداث جایگاههای جدید را میگیرند
عنوان میشود که برای شروع به کار حتما باید زیر نظر یک برند قرار بگیرید.

صندوق بینالمللی پول:

رتبه اشتغال درایران  ۱۱پله سقوط کرده است

جدیدترین آمار صندوق
بینالمللی نشان میدهد
وضعیت ایــران به لحاظ
بیکاری در جهان در زمان
دولت روحانی بــا  11پله
نزول به رتبــه  18جهان
رسیده که به معنای بدتر
شدن وضعیت بیکاری در
ایران است.
به گزارش فارس ،بررســی
جدیدتریــن آمــار صنــدوق
بینالمللی پول از میزان بیکاری

در کشــورهای جهان در سال
 2016نشان میدهد رتبه ایران
به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته
به جایگاه پیش از دولت یازدهم
بازگردد و طی سالهای 2013
تا  1392( 2016تا 11 )1395
پله بدتر شده است.
هرچه رتبه کشوری باالتر
باشــد یعنی بیکاری کمتری
دارد و هرچــه رتبه کمتر و به
ابتدای فهرست نزدیک شویم
کشورها با نرخ بیکاری بیشتری

مواجه هستند.
بر اساس این گزارش ،نرخ
بیکاری ایران در سال  2016به
 12/45درصد افزایش یافت .در
عین حال ،رتبه کشور به لحاظ
بیکاری در جهان نسبت به سال
گذشته هفت پله بدتر شده و
هنوز نتوانســته به جایگاه سه
سال گذشــته یعنی در سال
 2013برابر با سال  1392که
پیش از آغاز به کار این دولت
بود بازگردد.

بر این اساس ،ایران در سال
 2016هجدهمین کشــوری
است که نرخ باالی بیکاری در
آن وجود دارد .به این ترتیب،
رتبه ایران از  25در سال 2015
به  18در سال  2016رسیده و
هفت پله بدتر شده است.
رتبه ایــران در ردهبندی
کشــورهای جهــان به لحاظ
بیکاری در ســال  2013برابر
با  29و در ســال  2014برابر
با  26بوده اســت که در سال

 2015به  25و در سال 2016
به  18رسیده که به معنای بدتر
شدن جایگاه ایران در ردهبندی
جهانی است.
بر اســاس برآوردهای این
نهــاد بینالمللی ،نرخ بیکاری
ایران در ســال 2013برابر با
 10/4درصد ،در سال 2014
برابر با  10/6در ســال 2015
برابر با  11درصد و در ســال
 2016برابــر با  12/45درصد
برآورد شده است.

همچنین بر اساس آمار این
نهــاد بینالمللی ،نرخ بیکاری
ایران در ســال جاری میالدی
نیز افزایش یافته و به 12/52
درصد خواهد رسید.
بر اســاس این گــزارش،
آفریقای جنوبی رتبه نخست
بیکاری در جهــان را با 26/7
درصد به خود اختصاص داده
اســت و پس از آن بوســنی
هرزگویــن بــا  25/4درصد و
یونان با  23/7درصد قرار دارد.

رئیس انجمن انبوهسازان:

اتمام پروژههای مسکن مهر به اواخر  96موکول شد
رئیس انجمن انبوهسازان
استان تهران با اعالم این که
برای اتمام واحدهای مسکن
مهر پردیــس  400میلیارد
تومان پول نیاز است ،گفت:
پیشــرفت  10هزار واحد
مسکن مهر انبوهسازان 70
درصد است که در صورت
تزریق نقدینگی تا شهریور
یا بهمن امســال به اتمام
میرسد.
حسن محتشم در گفتوگو
با خبرگزاری تســنیم ،اظهار
کرد :با مساعی و پیگیریهای
قائممقام وزیر راه و شهرسازی

در طرح مسکن مهر و مدیرعامل
شرکت عمران پردیس ،در ماه
جاری هزینــه کارهای اضافی
و الحاقیــه شــماره 3و قیمت
آسانســور شــرکتهای تابعه
انجمن انبوهسازان استان تهران
امضا شده و در دست ابالغ است.
وی با بیان این که انبوهسازان
عهدهدار پروژه  10هزار واحدی
مســکن مهر در فازهای  5و 9
جدید پردیس هستند ،تصریح
کرد :به عنوان مثال با توجه به
افزایش قیمت آسانسور در سال
 95و به خصــوص بلندمرتبه
بودن ســاختمانهای فازهای

اخیــر از اســتعالم قیمت روز
استفاده شده است.

وی با اعالم این که افزایش
وام  30میلیونی به  40میلیون

تومان محقق شده افزود :عالوه
بــر این منابع مالی جدیدی از
ســوی دولت جهت عملیات
زیربنایی در نظر گرفته شــده
و چنانچه منابع مالی به موقع
تزریق شود بخش عمدهای از
پروژه  10هزار واحدی تا پایان
فصل تابستان و باقیمانده آن
نهایتاً تا بهمن امسال تکمیل
و آماده تحویل میشود.
رئیس انجمن انبوهســازان
اســتان تهــران یادآور شــد:
پیشــرفت فیزیکی کلی این
پــروژه در مرحله  70درصد و
برخی بلوکها حتی در مرحله

بیش از  80درصد هســتند ،از
اینرو سیکل منظم و به موقع
پرداختها جهت تحقق اهداف
فوقالذکر در اولویت ويژه بوده
و تعداد بیشتری از بلوکهای
پیشتاز به افتتاحیه میرسد.
محتشم در پاســخ به این
پرســش که چه مبلغی برای
اتمام این واحدها نیاز اســت،
افزود :حدود  400میلیارد تومان
برای تکمیل واحدهای باقیمانده
پول نیاز اســت که از این رقم
حدود  50درصد برای ساخت
و مابقی برای زیرســاختها و
آمادهسازی است.

بیانیه جمعی از کارشناسان صنعت نفت:

دولت محصول مقاومت ملت را به عنوان دستاورد برجام جا زد

جمعی از کارشناســان
صنعت نفــت در بیانیهای
اعالم کردند اگر دولتمردان
بــه انتظار ایجــاد رابطه با
تحریمکنندگان ظالم و دیدن
کدخدا نمیماندند امروز به
جای گرفتن عکس یادگاری
با دستاوردهای دولت قبل
میتوانستند دستاوردهای
بزرگتری را که محصول کار
دولت یازدهم باشد ،افتتاح
کنند.
به گزارش فارس ،جمعی از
کارشناسان صنعت نفت با صدور
بیانیهای ضمن تبریک به ملت
ایران که موفق شــد در شرایط
سخت تحریمی توانمندیهای
علمــی ،تخصصی خود را با اتکا

رئیــس اتحادیــه ملی
محصوالت کشــاورزی ایران
گفت :دلیل کیفیت باالی میوه
و ترهبار قاچاق ،این است که
ورود آن به صورت سازماندهی
شده انجام میشود.
سیدرضا نورانی در مصاحبه با
رادیو گفتوگو درباره قاچاق کاال
به کشور اظهار کرد :باید به مسئله
قاچــاق میوه و ترهبار با تامل نگاه
کنیم زیرا اگر حمل و نقل یخچالی
صورت نگیرد آن کاال قابل عرضه
در بازارهــای مصرف نیســت اما
قاچاقچی کاالیش را با تجهیزات
میآورد و بــه همین دلیل وقتی
کاالی قاچــاق را میبینید ،خیلی

به روحیه خودباوری و جهادی،
با راهاندازی فازهای مهم پارس
جنوبی و مجتمعهای پتروشیمی
کــه از تکنولوژیهای بســیار
پیچیده و باالیی برخوردارند به
رخ جهانیــان بخصوص تحریم
کننــدگان و باالخص کدخدای
آنها بکشانند یادآور شدهاند:
همان گونه که وزیر نفت در
مراسم افتتاحیه این فازها اعتراف
کــرد که «این کارها (ســاخت
و نصــب پروژههــای فازهــای
پــارس جنوبــی و مجتمعهای
پتروشیمیایی) در اوج تحریمها
انجام شده اســت» ،با توجه به
زمان شروع عملیات توسعه این
فازها که بعضی در خرداد  86و
بعضی در خرداد  89آغاز شدهاند،

مشخص میشود که بیشترین
نــرخ پیشــرفت فیزیکــی این
پروژهها به میزان متوسط ماهیانه
 1/5درصد در چهار سال اول اوج
تحریمها ،در سالهای  89تا 92
که زمان اوج تحریمهای اعمال
شده است ،محقق گردیده و این
نشــان میدهد که متخصصین
صنعت نفت کشــورمان در هر
شــرایطی بخصوص در شرایط
تحریمهــای ظالمانــه ،توانایی
تحقق اهداف واالی توســعهای
کشــور و اجــرای فرامین مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) با
روحیه جهادی را دارند.
بــه عبــارت دیگــر اگــر
دولتمردان دولت فعلی با شروع
کار دولت به انتظار ایجاد رابطه

با تحریمکنندگان ظالم و دیدن
کدخدا و جلب عنایت ایشــان
نمیماندند و معتقد نبودند که
حل مشــکل محیط زیســت،
اشــتغال ،صنعت و آب خوردن
مردم به رفع تحریمها وابســته
است(که در این دوران پیشرفت
فیزیکی فازهای پارس جنوبی به
کنــدی گرایید) ،و ظرفیتهای
داخلی و منابع درونزای کشور
را باور داشته و بکار میگرفتند،
امــروز به جــای گرفتن عکس
یادگاری با دستاوردهای دولت
قبــل ،میتوانســتند نــه تنها
دســتاوردهای بزرگتر از این را
که محصــول کار دولت یازدهم
باشد ،افتتاح نمایند ،بلکه شاهد
جابجایی تجهیزات از سایر فازها

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران:

و تاخیرات به وجود آمده در تمام
عملیات ســاخت و نصب پروژه
فازها از شــروع ســالهای 93
به بعد نبودیم و خســارات قابل
توجهی به منافع ملت شــریف
ایران وارد نمیگردید و در عین
حال دولت تحقیقاً میتوانست
نســبت به انعقــاد قراردادهای
سایر میادین مشترک باقیمانده
و شــروع عملیات توســعه آنها
اقدام نماید .یقیناً اگر بیتوجهی
دولت به این موضوعات به امید
عنایت تحریمکنندگان نبود ،به
مراتب برای توسعه سایر میادین
مشترک باقیمانده گامهای قابل
توجه بیشتری تاکنون برداشته
شده بود.متخصصان صنعت نفت
بر این باورند که به ثمر رسیدن

قاچاق میوه و ترهبار سازماندهی شده است

تازه اســت .علت اینکه کاالهای
قاچــاق به راحتی و باکیفیت وارد
میشوند ،قاچاق سازماندهی شده
است.
وی ادامه داد :یک فرد هیچ گاه
نمیتواند به راحتی کاالی قاچاق
وارد کند .اگر وارد قنادیها شویم،
میبینیم که به وفور بادام خارجی
وجود دارد که قاچاق است .وقتی
تولیــد بادام هنــدی نداریم و در
داخل نیز مصرف وجود دارد ،بادام
هندی به وفــور به صورت قاچاق
وارد میشود.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت
کشــاورزی ایران یکی از مضرات
ورود میوه و ترهبار قاچاق را ورود

آفات اعــام کرد و افــزود :برای
مبارزه با آفات میلیونها دالر باید
هزینه کنیم چــون وارد باغات و

مزارع میشود.
همچنیــن حمید ر ضــا
شاهمحمدی؛ نماینده وزارت جهاد

کشــاورزی در ســتاد مبارزه با
قاچاق گفت :قاچاق ،ضمن داشتن
ضررهای اقتصادی ،موجب از بین
رفتن تولیدات باغها به دلیل ورود
آفات میشود.
وی میزان واردات مواد غذایی
قاچــاق را یک میلیــارد و 400
میلیون دالر اعــام کرد و افزود:
حدود  270میلیــون دالر چای
قاچاق وارد کشور میشود.نماینده
وزارت جهاد کشــاورزی در ستاد
مبارزه بــا قاچاق ،میزان صادرات
کشور در حوزه مواد غذایی را پنج
میلیارد دالر اعالم کرد.
واردات  609هزار تن موز!
در همیــن حال ،بر اســاس

مدیرعامل شرکت سنگ مصنوعی اورانوس:

پروژههای فازهای پارس جنوبی
و مجتمعهای پتروشــیمیایی
محصــول مقاومت شــجاعانه
ملــت مظلوم ایران در شــرایط
تحریمی است و القای آن بعنوان
دســتاورد برجامی و سازش با
تحریمکنندگان ،ناسپاسی آشکار
و نادیده انگاری توانمندیهای
عظیم و فراوان مردم عزیز ایران
اسالمی و متخصصین جهادگر
صنعت نفت است .اینکه دولت
محترم چگونه میتواند تاخیرات
فوق الذکر و خسارات ناشی از آن
را جبران و رضایت مردم شریف
ایران را جلب نماید؟! موضوعی
اســت که انتظار میرود تا قبل
از پایــان عمر کاری دولت بطور
شفاف به اطالع عموم برسانند.

گزارش تجارت خارجی در ســال
 ،95در این مــدت  468میلیون
و  735هــزار و  337دالر به وزن
 608هــزار و  837تــن موز وارد
کشور شده است.
به گزارش فــارس ،همچنین
سال  94نیز بالغ بر  515میلیون
و  941هزار و  876دالر به کشور
آمده بود؛ بنابراین به لحاظ تغییرات
ارزشی سال گذشــته با منفی 9
درصد کاهش روبرو بوده اســت.
معــادل ریالی موزهــای وارداتی
 1734میلیــارد و  320میلیون
تومان اســت .موز نهمین کاالی
عمده وارداتی به کشور محسوب
میشود.

بسیاری از صنعتگران به دلیل سیاستهای ناکارآمد فعلی ورشکسته شدهاند

مدیرعامل شرکت سنگ
مصنوعــی اورانــوس گفت:
بسیاری از صنعتگران به دلیل
سیاستهای غلط و ناکارآمد
فعلی ورشکسته شدهاند.
جهانگیــری در نامهای خطاب
بــه روزنامــه کیهــان افــزود :به
دلیل این سیاســتها ،بسیاری از
تولیدکننــدگان عطای تولید را به
لقای آن بخشــیده و ترک تولید و

صنعت داخلی کــرده و به داللی
اجناس خارجی پرداختهاند.
همچنین به دنبال ورشکستگی
تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانهها
بســیاری از افــراد کــه نــانآور
خانوادههایشــان نیز بودند از کار
بیکار شدهاند.
وی افزود :کجایند دولتمردان
حامی مــردم و صنعــت که این
همــه مصیبت وارده بــه تولید و

تولیدکننــدگان را نمیبینند و به
جــای یاری رســاندن به صنعتگر
داخلی دست نیاز به سوی صنعتگر
خارجی دراز کردهاند.
این فعــال صنعت ســنگ با
بیــان اینکــه مــا تولیدکنندگان
سنگ مصنوعی «کورین» بخشی
از تولیدکننــدگان این کشــوریم
افزود :ســهلانگاری مســئولین
مربوطــه تاکنون به مــا صدمات

جبرانناپذیری وارد کرده اســت و
علیرغم نامهنگاریها و اعتراضات
پیدرپی تاکنون هیچ اقدام مثبتی
برای ما صورت نگرفته است تا جایی
که تاکنون حداقل  2شــرکت از 6
شرکت تولیدکننده سنگ کورین در
ایران تعطیل شده و مابقی نیز اگر
حمایتی صورت نگیرد قطعاً تعطیل
خواهد شد.
برای ما جای ســؤال است که

چگونه دالالن اقتصادی به راحتی
و با ترفندهای گوناگون میتوانند
اجنــاس بنجل خارجــی را وارد
کشــور کنند و مورد حمایت نیز
قــرار گیرند اما یک فعال صنعتگر
برای اســتفاده از هــر حمایتی به
هــزار ضامــن و پارتــی و مدرک
نیــاز دارد؟ جهانگیری ســپس با
انتقاد از عملکــرد وزارتخانههای
اقتصاد و صنعت گفــت :مأموران

این وزارتخانهها کجا هستند که
برخــی دالالن به راحتی به حیات
انگلی خویش ادامه میدهند .امروز
باید دیــد جنگجوهای واقعی چه
کسانی هستند ،آیا آنهایی که پشت
کشورهای خارجی سنگر گرفته و
برای رفــاه چند روزه زندگی خود
کمر اقتصاد داخلی را میشــکنند
و یا آنها کــه مردانه به دفاع ازاین
اقتصاد برمیخیزند.

ادعای جدید وزیر نیرو درباره قرارداد با شرکت ترکیهای

وزیر نیرو از اعمال پیشنهادات و
نظرات نهادهای نظارتی در قرارداد
یونیت ترکیه خبر داد.
حمید چیتچیــان ،در گفتوگو
با خبرگزاری فارس ،در پاســخ به این
ســؤال که با توجه به اعتراض نهادهای
نظارتی از جمله ســازمان بازرسی کل
کشــور و کارشناسان به قرارداد یونیت
ترکیه چرا این قرارداد بازنگری نمیشود،
اظهار داشت :تمام نظرات سازمانهای
نظارتی را در این قرارداد لحاظ کردهایم
و انعقاد این قرارداد در مجموعه نظرات
و اصالحاتی بوده که پیشنهاد شده است،
لذا پیشنهادات نهادهای نظارتی در این
قرارداد اعمال شده است.
قرارداد شرکت تولید برق حرارتی
با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای
احداث نیروگاه در کشــور یکی از

بحث برانگیزترین قراردادهای خارجی
دولت یازدهم اســت که تاکنون تغییر
و تحوالت زیادی داشــته و هنوز نهایی
نشده است.ظرفیت این پروژه در ابتدا 5
هزار مگاوات و سرمایهگذاری مورد نیاز
برای آن  3میلیارد دالر اعالم شد ،اما با
افزایش انتقادات به این قرارداد ،سازمان
بازرســی کل کشور دولت را به کاهش
ظرفیــت پروژه به یک نیروگاه (نزدیک
به هزار مگاوات) ملزم کرد.
با این وجود اظهارات اخیر مسئوالن
شرکت تولید نیروی برق حرارتی نشان
میدهد این سازمان از موضع خود عقب
نشینی و با دو برابر شدن ظرفیت اعالمی
(احداث دو نیــروگاه با ظرفیت 2000
مگاوات) موافقت کرده است و احتمال
افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد.
گفتنی است ،وزیر نیرو هر چند به

لحاظ نمودن نظرات نهادهای نظارتی در
قرارداد با شرکت ترکیهای تصریح کرده
اما در این باره توضیحات روشــنی ارائه
نکرده اســت.همین ابهامات و امتیازات
ویژهای که به اعتقاد کارشناســان برای
شرکت ترکیهای تدارک دیده شده ،باعث
گردیده نهادها و تشــکلهای نظارتی،
علمی و دانشجویی مختلفی نسبت به
این اقدام دولت هشدار دهند.
از جمله ســندیکای شــرکتهای
تولیدکننــده بــرق ،شــرکت مپنــا،
رئیسکمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
تاکنون نســبت به این قرارداد واکنش
نشــان دادهانــد؛ همچنیــن مرکــز
پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی
در گزارشی عنوان کرده است ،با توجه
به ابهامات موجود ضرورت دارد که قبل
از امضا ،متن این قرارداد با مشــارکت

نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای
اســامی ،دیوان محاســبات ،سازمان
بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری،
به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اشــکاالت اساســی درباره
این قرارداد ،امتیازاتی اســت که برای
طــرف ترکیــهای مطرح شــده و در
صورت پیشــنهاد آن بــه کارفرمایان
ایرانــی ،آنها نیز برای ســاخت نیروگاه
پای کار میآینــد.در جدیدترین مورد
انتقــادات به این قــرارداد ۴۵۰،نفر از
دانشجویان سراسر کشــور در نامهای
به رئیسجمهور ،با اشاره به اجحاف در
حق توان داخلی ،تأکید کردند :بررسیها
نشان میدهد وزارت نیرو برای ترغیب
و جلب مشــارکت شرکتهای خارجی
در قراردادهــای نیروگاهی ،امتیازها و
امکانــات ویژهای را بــرای آنها در نظر

گرفته اســت که موجب بروز تبعیض
بین شــرکتهای داخلــی و خارجی
شــده اســت.در توضیح این امتیازت
ویژه آمده اســت :یکی از مهمترین این
تبعیضها و نابرابریها تضمین پرداختی
( )payment guaranteeاســت که تنها
به شــرکتهای خارجی اعطا میشود
و شــرکتهای داخلــی از آن محروم
هستند .به موجب این تضمین ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از
دولت جمهوری اسالمی ایران تعهدات
مالی وزارت نیرو را تضمین میکند؛ به
عبارت دیگر ،در صورتی که وزارت نیرو
نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت
خارجی انجام دهد ،دولت موظف است
خود مطالبات شرکت خارجی را پرداخت
کند .پشــتوانه این تضمین اموال دولت
ایران در سرتاســر دنیاست و به واسطه

آن میتوان از مؤسسات مالی و اعتباری
دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت کرد.
این در حالی است که شرکتهای داخلی
تنها از تضمین وزارت نیرو برخوردارند،
وزارتخانــهای که به دلیل مشــکالت
اقتصادی خود ،قــادر به پرداخت تمام
پول برق شــرکتهای داخلی نیســت
به نحوی که این شــرکتها نزدیک به
۱۲هزارمیلیــارد تومــان از وزارت نیرو
طلب دارند .اصرار مسئولین وزارت نیرو
بر جذب سرمایهگذار خارجی در صنعت
نیروگاهی و تأکید آنها بر کمبود منابع
شــرکتهای داخلی در حالی است که
تالشهای این وزارتخانه برای پرداخت
بدهیهای چندهزارمیلیاردی شرکتهای
داخلی ناکافی بوده است و این شرکتها
با مشــکالت متعددی در حوزه تأمین
مالی روبهرو شدهاند.

کوتاه اقتصادی
* عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شبکه کابل در مراکز مخابرات
دکتر حسابی ،شهدای چیتگر ،مالک اشتر ،شهید زارعی و شهید جعفری
از تاریخ  2اردیبهشت ماه آغاز میشود .به گزارش روابط عمومی مخابرات
منطقه تهران ،با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز
مخابرات دکتر حســابی با پیش شــمارههای  6510 ،3961الی ،6512
 6514الی  6519 ،6517و  6559در محدوده خیابانهای راغب ،سعدی،
نیایش ،مصیب زاده ،حافظ و میدان صیاد شیرازی به مدت  48ساعت و در
مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شمارههای 4478 ،4419 ،4418
و  4479در محدوده جاده مخصوص کرج ،چیتگر جنوبی ،شــهرک 22
بهمن ،آبان  ،6اول گلها ،بعثت و هجرت ،در مرکز مخابرات مالک اشتر با
پیش شمارههای  6635 ،6619 ،6617 ،6615الی 6683 ،6667 ،6638
و  6689در محــدوده اتوبان یادگار امام (ره) و خیابان کمالی و در مرکز
مخابرات شهید زارعی با پیش شمارههای  4410الی  4417و  4495در
محدوده بلوار فردوس غرب ،شقایق ،شهید باکری و اتوبان تهران کرج به
مدت  72ســاعت با اختالل همراه است.براساس همین گزارش با اجرای
عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید
جعفری از ساعت  2بامداد به مدت  4ساعت دچار اختالل میشود.
* رئیسانجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی از عرضه مرغ
آماده طبخ تا  ۶هزار و  ۳۲۰تومان در بازار خرده فروشی خبر داد
و گفت :قیمت فعلی مرغ در  ۳سال گذشته تعیین شده و تا امروز
تغییر نیافته است.محمد یوسفی با اشاره به عرضه مرغ با قیمت
هر کیلوگرم  5هزار و  700تومان در بازار عمده فروشــی افزود:
قیمت فعلی مرغ در  3سال گذشته تعیین شده و تا امروز تغییر
نیافته است.یوســفی تولید مرغ را برای تامین ماه رمضان کافی
دانست و گفت :تولید جوجه یک روزه  100میلیون قطعه در سال
است که این تعداد ماهانه بین  170تا  180هزار تن تولید گوشت
مرغ خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،وی با اشاره به
توقف صادرات مرغ از نیمه دوم سال گذشته ادامه داد :با شروع
دوباره صادرات مرغ ،مازاد این کاال صادر میشود و کاهش بیرویه
قیمت که به ضرر مصرفکننده اســت متوقف خواهد شد.وی با
اشاره به افزایش قیمت جوجه روزه در  6ماهه دوم سال گذشته
تا  2هزار و  500تومان افزود :این اتفاق مانع از عرضه مرغ توسط
مرغداریها در وزن مناسب شده که ادامه این روند سبب کاهش
تولید و افزایش بیرویه قیمت مرغ در بازار خواهد شد.یوسفی
با بیان اینکه آنفلوانزای مرغی در حال حاضر وجود ندارد ،ادامه
داد :این بیماری فقط برای مرغ تخم گذار است و این بیماری در
مرغ گوشتی وجود ندارد.
* معاون امور صنایع سازمان صنعت استان تهران گفت  :تاثیر پرداخت
تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط در سالجاری بیشتر خواهد شد و
بازگشت به حداکثر تولید و اشتغال زایی از اهداف قابل دسترس میباشد
که با همت همه مسئولین و بانکهای عامل به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.
فتح اللهی افزود :میزان اشــتغال تثبیت و ایجاد شده در سال کاری قبل
بیش از 4800نفر بوده اســت که با برنامههای ابالغی فرماندهی اقتصاد
مقاومتی و تاکیدات مقام عالی وزارت شاهد اتفاقات خوبی در حوزه رونق
تولید و اشتغال در سالجاری خواهیم بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

نقل و انتقال پول با خارج
به شرایط قبل از تحریم برنگشته است

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت :در شرایط فعلی
کشور تنها برخی از بانکها امکان نقل و انتقال پول در عرصههای
بینالمللی دارند و به همین دلیل هنوز نتوانستند به شرایط قبل
از تحریم برگردند.
محمد الهوتی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،اظهار کرد :برخالف
وعدههای داده شــده که قرار بود ارز تک نرخی تا پایان ســال  95حل
میشــود این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده است و شرایط اجرای آن
نیز فراهم نشده است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افــزود :بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران معتقد اســت تا زمانی که شرایط اجرای ارز تکنرخی در
کشور فراهم نشود اجرای آن نیز با مشکل روبرو خواهد بود.
وی ادامــه داد :بانک مرکزی در صورتی میتواند ارز تک نرخی را در
اقتصاد کشور اجرا کند که منابع الزم آن را نیز داشته باشد تا در صورت
تقاضای بیش از حد با کاهش بیش از حد نوسانات بازار را مدیریت کند.
الهوتی تصریح کرد :برای تکنرخی شــدن قیمت ارز روابط بانکی و
کارگزاری با ســایر کشورها بسیار مورد اهمیت است تا از طریق سیستم
بانکی بتوان برای حمل و نقل خارجی استفاده کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :در شرایط فعلی کشور تنها
برخی از بانکها امکان نقل و انتقال پول در عرصههای بینالمللی دارند و
به همین دلیل هنوز نتوانستند به شرایط قبل از تحریم برگردند.
الهوتی یادآور شــد :بانکهای ما بر اساس قوانین جدید بینالمللی
کارآمدی خود را در زمان تحریمها از دست دادهاند .در صورتی که الزامات
یاد شــده برای اجرای تکنرخی شــدن ارز فراهم نشود مانند دهه  70با
شکســت روبرو خواهیم شد و باید بتوانیم مانند تجارب موفق تک نرخی
شدن ارز در دهه  80ثبات را به بازار برگردانیم.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت :کشــوری که اقتصاد پویا،
شرایط اقتصادی شفاف داشته باشد ارز چند نرخی در آن مشاهده نمیشود.
چند نرخی بودن ارز در کشور نشان از ضعفهای اقتصادی است که با تک
نرخی شــدن آن میتوان به ثبات و پایداری سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی رسید.وی عنوان کرد :تکنرخی شدن ارز رتبه فساد را در کشور
کاهش میدهد یا وجود  2یا چند نرخ ارز باعث ایجاد رانت برای افرادی
میشود که منابع ارزانقیمت در اختیار دارند.
الهوتی ادامه داد :چند نرخی بودن ارز فســادی در سیستم اقتصادی
بوجود میآورد که باعث آســیب زدن به محیط کســب و کار میشود و
اســتفاده از رانت موجود در نرخ ارز باعث بیشتر شدن فاصله طبقاتی در
کشور است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان صحبتهای خود
تاکید کرد :تداوم وجود ارز چندنرخی در کشور باعث بیشتر شدن ثروتهای
بادآوردهای میان افراد میشود که تجربه آن در کشور بوده و مضرات آن
برای جامعه مشاهده شده است.
وی در پایان گفت :امیدواریم بانک مرکزی هر چه زودتر بتواند شرایط
ایجاد ارز تکنرخی در کشور را فراهم کند تا محیط کسب و کار و اقتصادی
کشور به سمت شفافیت پیش رود.

قیمت سکه و ارز

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

( به تومان)

قیمت بازار
1/220/000
1/193/000
697/000
382/000
253/000
118/040
3752
4063
4800
1045
1029

