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اقتصادی
یک مسئول:

دالالن عامل گرانی
گوشت قرمز هستند

رئیسهیئت مدیره اتحادیه مرکــزی دامداران از باال بودن
فاصله قیمت گوشت قرمز از دامداری تا بازار مصرف انتقاد کرد و
گفت :دالالن و واسطههای سودجو عامل گرانی گوشت قرمز در
بازار هستند.
حسین نعمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با وجود افزایش قیمت
 ۹۰درصدی نهادههای تولید مانند یونجه ،قیمت دام زنده به دلیل افزایش
بیرویه واردات گوشت قرمز با کاهش قیمت  ۲۰درصدی نسبت به گذشته
مواجه شده است اما قیمت گوشت قرمز همچنان در بازار همچنان باالست.
وی بااشاره به قیمت  ۱۳تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومانی دام زنده سبک و
سنگین در بازار ،افزود :با وجود کاهش قیمت دام زنده که البته برای دام
زنده سنگین باید گفت که طی روزهای گذشته کاهش قیمت بیشتری
داشته و به کیلویی حدود  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان رسیده است ،قیمت گوشت
قرمز در بازار تغییری نکرده و نشان میدهد که دالالن و سودجویان در
این بازار چه میکنند.
س هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران تاکید کرد :با توجه به
رئی 
قیمت کنونی دام زنده میتوان گفت حداکثر قیمت منطقی برای گوشت
قرمز گوســاله کیلویی  ۳۵هزار تومان و برای گوشت قرمز گوسفند نیز
که عمدتاً به صورت با استخوان فروخته میشود در همین حدود و حتی
کمتر از این قیمت است.
نعمتی گفت :باال بودن قیمت گوشت قرمز و فاصله زیاد آن از تولید تا
مصرف نشاندهنده سودجویی و داللی عدهای خاص است که دستگاههای
نظارتی ذیربط باید نسبت به بازار این محصول حساس باشند و با تخلفات
برخورد کنند.
قیمت گوشت قرمز در بازار گرچه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته
اســت اما همچنان نسبت به سال گذشته گرانتر است به گونهای که بر
اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی برخی از
مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  ۱۵دیماه هر کیلوگرم گوشت
گوسفند با اســتخوان  ۴۶هزار و  ۳۵۳تومان و هر کیلوگرم گوشت گاو
و گوساله بیاستخوان  ۴۱هزار و  ۲۷۱تومان فروخته شده است؛ گرچه
نسبت به هفته قبل به ترتیب شش و چهار درصد و نسبت به مدت مشابه
سال قبل سه و چهار درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است ،اما قیمت
این محصوالت پروتئینی نسبت به هفته مشابه سال قبل به ترتیب 3/9
درصد و  ۱۰درصد گرانتر فروخته شده است.

سازمان بنادر و دریانوردی:

آتش نفتکش ایرانی
تا چند روز آینده کنترل میشود

معاون ســازمان بنادر و دریانوردی گفت :اگر انفجار دیگری
طی چند ساعت آینده رخ ندهد ،احتمال کنترل یا خاموش شدن
آتشسوزی نفتکش ایرانی ،طی روزهای آینده وجود دارد.
هادی حقشــناس در گفتوگــو با خبرگزاری مهــر درباره آخرین
وضعیــت نفتکــش ایرانی ســانحهدیده گفــت :تاکنون پیکــر ملوان
دیگری یافته نشــده اســت و جستوجو برای یافتن ســایر دریانوردان
مفقودشده ،ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق نفتکش ســانچی ادامه دارد،
درباره اظهارنظر کرهایها که اعالم کرده بودند آتشســوزی ممکن است
یک ماه به طول بیانجامد ،گفت :این اظهارات قابل پذیرش نیست و اگر
انفجار دیگری تا  ۳یا  ۴ساعت آینده رخ ندهد ،احتمال اطفای حریق تا
چند روز آینده وجود دارد.
این اظهارات حقشناس در واکنش به ادعای «پارک سون دانگ» ،یک
مقام وزارت اقیانوسها و شــیالت کره جنوبی اســت که به رویترز گفته
آتشســوزی این نفتکش ممکن است به مدت حداکثر یک ماه همچنان
ادامه پیدا کند.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد :عصر روز سهشنبه
در یکی از مخازن این نفتکش انفجاری رخ داد که سبب شعلهورتر شدن
آتش شــد؛ این در حالی اســت که آتش در حال فروکش کردن بود که
ناگهان این انفجار مجددا عملیات اطفای حریق را با کندی مواجه کرد؛
ولی امیدواریم انفجار دیگری رخ ندهد و بتوانیم به سرعت ،آتش کشتی
را کنترل کنیم.
وی درباره سرنوشــت سایر ملوانان مفقود شده و احتمال حضور آنها
در داخل کشتی گفت :نمیتوان هیچ چیزی را به صورت قطعی تأیید یا
رد کرد؛ اما با توجه به اینکه تا کنون ،علیرغم جســتوجوها ،هیچ اثری
از دریانوردان کشتی سانچی یافت نشده ،احتمال محبوس شدن آنها در
موتورخانه نفتکش را افزایش میدهد .البته باید ابتدا حریق کنترل شود
تا بتوانیم وارد کشتی بشویم و درباره سرنوشت آنها نظر بدهیم.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره کاستی عملکرد
چینیها برای تسریع در اجرای عملیات اطفای حریق ،خاطرنشان کرد:
مقامات ارشد سیاسی کشور و وزارت امور خارجه ،از طریق گفت وگوهای
سیاســی در حال فشــار آوردن به دولت چین برای سرعت بخشیدن به
عملیات امداد و نجات و اطفای حریق هستند.
گفتنی است سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران نیز در همین رابطه
از توقف عملیات اطفاء حریق نفتکش حادثهدیده ایرانی توسط دولت چین
خبر داد و گفت :شرکت نفتکش با سازمان بنادر و دریانوردی مذاکره کرده
تا اگر شــرایط مساعد بود هلیبورد انجام شود و تیم عملیاتی از ایران با
هلیکوپتر به منطقه اعزام شود.
محســن بهرامی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز عملیات اطفاء
حریق توســط تیم چینی از ســاعت  ۵بامداد به وقت ایران ،اظهار کرد:
چینیهــا بــه بهانه بدی آب و هوا و به دلیــل احتراق کوچکی که روی
نفتکش رخ داده بود عملیات اطفاء حریق را متوقف کردند.
وی دربــاره اینکه آیا ایران قصد اعزام مقامات بلندپایه به چین برای
پیگیری بیشــتر این موضوع را دارد یا خیر ،پاســخ داد :نفرات ایران در
محل حریق مشغول هستند .همچنین سعی میشود از ایران دولت چین
را ترغیب کنیم.
سخنگوی شرکت ملی نفتکش با اشاره به مذاکره با ژاپن برای مشارکت
در اطفاء حریق ،گفت :ژاپنیها آمادگی مشارکت در اطفاء حریق را دارند،
همچنین امکانات آنها مناســب است .اگر ایران بخواهد تیم عملیاتی به
منطقه اعزام کند به  ۲۰روز وقت نیاز است.
بهرامی ادامه داد :در حال مذاکره با سازمان بنادر و دریانوردی هستیم
که اگر شرایط مناســب بود هلیبورد انجام شود و تیم عملیاتی ایران با
هلیکوپتــر به چین اعزام شــده و در منطقهای که حریق رخ داده روی
کشتیهای آتشخوار مستقر شوند.
یک نفتکش ایرانی روز شــنبه با یک کشــتی باربری چینی برخورد
کرد که بر اثر این برخورد بالفاصله آتش گرفت و  ۳۲خدمه این کشتی
ناپدید شدند.

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)
1/488/000
1/460/000
720/000
420/000
282/000
137/800
4396
5360
6018
1184
1203

قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران:

مشترکان پرمصرف آب
جریمه خواهند شد

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب تهران
گفت :براســاس آمار از شــروع سال آبی
جدید تا  ۱۳دیماه میزان بارندگی اســتان
تهــران  30/7میلیمتر بــوده که این عدد
نســبت به سال گذشــته  ۷۰درصد کاهش
داشته است.
علیرضا نوذریپور در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به کاهش بارندگیها نســبت به ســال قبل اظهار
کرد :براســاس آمار از شروع سال آبی جدید تا ۱۳

دیماه میزان بارندگی استان تهران 30/7میلیمتر
بوده که این عدد نسبت به سال گذشته  ۷۰درصد
کاهش داشته است .میزان بارندگی در سال گذشته
 102/1میلیمتر بوده که در قیاس با امسال کاهش
محسوسی داشته است.
وی ادامه داد :میزان بارشهای امسال نسبت به
میانگین بلندمدت نیز  ۶۶درصد کاهش داشته که
این مسئله بحرانی بودن شرایط منابع آبی را نشان
میدهد ،لذا شرکت آب و فاضالب تهران از هماکنون

برنامهها و تدابیر متعددی را در نظر گرفته است.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران اصلیترین
سیاست شرکت آب و فاضالب را عدم جیرهبندی و
تامین منابع آبی پایدار دانست و افزود :برای تامین
منابع آبی از روشهایــی چون مدیریت مصرف و
برخورد با مشترکان پرمصرف استفاده خواهیم کرد
تا کار به جیرهبندی آب نرسد.
نوذریپور با بیان اینکه ســهم عمده مدیریت
بحران در بخش آب در دست مردم است ،اظهار کرد:

معموال در تهران در پایان خردادماه و اردیبهشتماه
میتوانیم وضعیــت بارندگیها را به صورت دقیق
ارزیابــی کنیم ،اما با توجه به اینکه در این مقطع
زمانی ذخیره برف نداریم می توان گفت که ممکن
است در زمان پیک با مشکالتی مواجه شویم .اگر
شرایط بارندگی به همین روال پیش برود در سال
آینده با چالشهایی مواجه خواهیم شــد ،لذا الزم
است هماکنون برای این مهم تدابیر الزم اندیشیده
و اجرا شود.

افزایش  ۶برابری قیمت پرتقال از باغ تا مغازه!

رئیس اتحادیه مرکبکاران گفت :پرتقالی
که کیلویی  ۸۰۰تومان از باغدار خریده میشود
در بازار مصرف بیــش از  ۵۰۰۰تومان فروخته
میشود.
عنایتاهلل بیابانی  -قائممقام خانه کشــاورز  -در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :وضعیت تولید مرکبات
در سال جاری بسیار مناسب است .اما بازار آن اصال
خوب نیست و تولیدکنندگان بهره چندانی از فروش
محصولشان نمیبرند ،چرا که باید به خاطر کمبود
نقدینگی هر کیلوگرم پرتقال را که برایشــان ۱۲۰۰
تومان تمام میشود ،روی درخت  ۸۰۰تومان بفروشند
آن وقت این محصول به چند برابر قیمت به دســت
مصرفکنندگان میرسد.
وی نابسامانی بازار و عدم نظارت بر سیستم عرضه
و تقاضا را عامل اصلی فاصله زیاد قیمت میوه به ویژه
مرکبات از تولید تا مصرف دانست و افزود :داللی شدید
در بازارگریبانگیر تولیدکنندگان شده است .چرا باید
ورود مرکبــات به میادین میوه و ترهبار هزینه در بر

داشــته باشد؟ مگر این میادین برای عرضه مستقیم
انواع محصوالت کشــاورزی از جمله میوه راهاندازی

نشــده اســت تا مصرفکننده از باغدار و کشاورز به
صورت مستقیم خریداری کند؟

قائممقام خانه کشــاورز ادامه داد :چرا مرکبات
به پایینترین قیمت از باغــدار خریده و با نرخهای
غیرمنطقی فروخته میشــود که البته علت اینکه
این محصول روی دست عرضهکنندگان در میادین
مانده است این بوده که به قیمت منطقی قانع نیستند.
بیابانی با بیــان اینکه بازار میوه درگیر داللی و
سودجویی عدهای خاص است ،تصریح کرد :باغداران
هزینههای اضافه دیگری نیز باید برای عرضه مستقیم
محصــوالت خود بدهند که میتــوان در این زمینه
به هزینههای ســورتینگ میوهاشــاره کرد ،چرا که
ســورتینگداران یکبار در ابتدای تحویل بار برای
واکس زدن از باغداران هزینه میگیرند و یکبار دیگر
نیز پس از آن پول دریافت میکنند.
وی گفت :اتحادیههای تخصصی نباید به فکر سود
و منفعت خود باشند و باید کار را برای تولیدکنندگان
تسهیل کنند و در این میان دستگاههای نظارتی باید
با متخلفان و ســودجویان برخورد کنند تا بازار میوه
به سامان برسد.

سیف:

کند
بانک مرکزی بیتکوین را تأیید نمی

رئیسکل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی
بیت کوین را تائید نمیکند.
ولیاهلل سیف با تاکید بر اینکه ریسکهای زیادی به
بیت کوین وارد است ،اظهار کرد :درباره این ارز دیجیتال
مطالعاتی داشته ایم و درخصوص رویکرد دیگر کشورها
به آن هم بررســیهایی صورت گرفته که نتایج آن و
راهبرد ما به زودی اعالم میشود.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،رئیسکل بانک
مرکزی درباره معامالت بیت کوین هم گفت :با وجود
اینکه معامالت ایــن ارز دیجیتال رواج پیدا کرده ،اما
مردم باید مراقب باشند.
معــاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز حدود
دو ماه پیش با اشاره به رشد عجیب  10برابری ارزش

ارز دیجیتالی موسوم به بیت کوین در یکسال اخیر به
مردم هشدار داد به این بازار ورود نکنند.
ناصر حکیمی آبان گذشــته دریک نشست خبری
درباره ارزهای «رمزینه» گفت :سند بیت کوین یا همان
ارزهای رمزگذاری شــده تا پایان نیمه اول سال آینده
نهایی و منتشر خواهد شد.
وی با اعالم اینکه ضوابط و چارچوبهای استفاده از
بیت کوین پس از اتمام مطالعات بانک مرکزی تدوین
و اعالم خواهد شــد ،تصریح کرد :برنامه بانک مرکزی
برای بیت کوین هنوز نهایی نشده اما باید توجه داشته
باشیم که بیت کوین نوسانات شدیدی دارد و در یک
سال اخیر ارزش آن  10برابر شده است.
حکیمی اضافــه کرد :به همیــن دلیل یک عدم

اطمینان وجود دارد که آیا میتوان به این ارز اطمینان
کرد زیرا هم اکنون به نظر میرســد برخی سوداگران
بــه بیت کوین هجوم بردهاند .اگر بانک مرکزی زودتر
به جمعبندی برسد تا پایان امسال نظر خود را درباره
بیتکوین اعالم خواهد کرد.
بیت کوین ،نام یک ارز مجازی اســت که طی یک
ماه اخیر با افزایش قیمت قابل مالحظهای تا  15هزار
دالر هم افزایش داشته است.
بهطور ساده میتوان گفت بیتکوین یک کد رمزی
ساده است که در اختیار خریدار آنالین ارز قرار گرفته و
در کیف پول اینترنتی وی ذخیره میشود.
بــرای مبادالت بیتکوین حتی در ایران افراد باید
کیف پول اینترنتی را برای خود ایجاد کرده و ســپس

اقدام به خریدوفروش بیتکوین کنند سپس خریداران
میتوانند با مراجعه حضوری به کارگزاریهای خصوصی
مبادله بیتکوین و یا بــا خرید اینترنتی از آنها اقدام
به خرید بیتکوین کنند.در ســال  2009بیتکوین
به عنوان اولین ارز مجازی توســط فردی ناشناس که
خود را ساتوشی ناکاماتو معرفی کرد ایجاد شد .قیمت
بیتکوین در آن زمان تنها چند سنت بود و در مجموع
تاکنون بیش از  23میلیون توکن بیتکوین در جهان
ایجاد شــده اســت.بیت کوین بدون هیچ پشتوانهای
منتشر شده و هیچ بانک ،بانک مرکزی ،سازمان و حتی
هیچ دولتی در جهان بر مبادالت آن نظارت نمیکند
و تاکنــون هیچ دولتی نیــز آن را به عنوان یک ارز به
رسمیت نشناخته است.

عضو شورای ملی زعفران:

خرید توافقی زعفران پای دالالن را به بازار باز کرد
عضو شورای ملی زعفران گفت :اجرای طرح
خریــد توافقی زعفران نه تنها هیچگونه منفعتی
برای کشاورزان در برندارد ،بلکه حضور گسترده
دالالن در بازار را به همراه دارد.
علی حسینی عضو شــورای ملی زعفران در
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،از ثبات نرخ
زعفران در بازار خبر داد و گفت :اکنون حداقل نرخ
هر کیلو طالی سرخ  3میلیون و  600و حداکثر
 4میلیون و  700هزار تومان است.
وی با اشــاره به استمرار ثبات قیمت زعفران
در بــازار ،افزود :اگر اتفاق خاصــی در بازارهای
داخلی و خارجــی نیفتد ،این وضعیت همچنان
ادامه خواهد یافت.
حســینی با انتقــاد از ورود ســازمان تعاون
روستایی به بحث خرید توافقی زعفران ،بیان کرد:
از آنجا که بیشتر کشاورزان خرده مالک هستند،

امکان تحویل  100کیلو زعفران از سوی کشاورزان
به تعاون روستایی غیر ممکن است و خرید توافقی
زعفران تنها پای دالالن را به بازار باز کرده است.

عضو شــورای ملی زعفران ادامه داد :اجرای
طرح خرید توافقــی زعفران هیچ گونه منفعتی
برای کشاورزان در بر ندارد ،چرا که در این طرح

دالالن اقدام به خریداری محصول از کشــاورزان
و عرضه انبوه به سازمان تعاون روستایی کردند.
وی با اشــاره به ضرورت شفاف سازی لیست
خرید زعفران از کشــاورزان ،بیان کرد :با وجود
درخواســت مکرر اتحادیه ،اما ســازمان تعاون
روســتایی اقدام به انتشار لیست خرید زعفران
از کشاورزان نکرده است.حسینی هدف از اجرای
طــرح خرید توافقی را گرانی تصنعی زعفران در
بازار دانست و افزود :بر این اساس این امر ضربه
مهلکی به تولید و ســرخوردگی کشاورزان را به
همراه خواهد داشــت.عضو شورای ملی زعفران
با اشــاره به اینکه رقابت با سایر رقبا در بازارهای
هدف امری ضروری است ،تصریح کرد :هم اکنون
بسیاری از کشورها ،رقیب ایران در تولید زعفران
هستند که بی توجهی به نوسان قیمت ها ،آینده
تولید زعفران را دستخوش تحوالت قرار میدهد.

مدیرکل استاندارد تهران از بررسی پرونده
استاندارد  ۴۹فرآورده در تهران ،طی آذرماه خبر
داد و اعالم کرد که پروانه استاندارد  ۱۱فرآورده
ابطال شده است.
مسلم بیات در گفتوگو با ایسنا درباره صدور و ابطال
پروانه استاندارد برای مجموعا  49کاال و خدمت اظهار
کرد :کارشناسان استاندارد پس از بررسی پرونده ،نحوه
فعالیت ،ارزیابی کیفیت تولیدات چندین واحد تولیدی
استان ،در جلسات کمیته عالیم آذرماه این ادارهکل برای
 ۳۸فرآورده پروانه کاربرد عالمت استاندارد صادر و پروانه
استاندارد  ۱۱فرآورده را نیز باطل کردند.
وی در مورد  ۱۱فرآوردهای که پروانه استاندارد آنها
ابطال شــده است ،افزود :بتن آماده با نامهای تجارتی
(بزرگرود  -خانه ســفالی -علیرضا پاکروانفرد) ماسه
سازکو (بعلت تعطیلی و جابهجایی واحد) ،چسب کاشی
با نام تجارتی شــیمی بتن بهینه ،اجاق گاز رومیزی و
کابیندار با نام تجارتی شــعله ،مدول  LEDبا کاربری

عمومی با نام تجارتی فیوژن ،شیرآالت بهداشتی اهرمی
(روشویی-حمام ،دیواری) با نامهای تجارتی (گوهرمن-
مغان -جاوید استار) ،رنگ آستری بر پایه رزین آلکید
و اکسید آهن با نام تجارتی توسن استار فرآوردههایی
هستند که پروانه استاندارد آنها ابطال شد.
مدیــرکل اســتاندارد تهــران همچنیــن درباره
فرآوردههایــی که بــرای آنها پروانــه کاربرد عالمت
استاندارد صادر شده است ،بیان کرد :تیرچه پیشساخته
خرپایــی از واحد تولیدی علی وجدی انور ،موزاییک با
کاربرد داخلی و کاربرد بیرونی با نام تجارتی الوند اسکلت
پارس ،سنگدانه ریز با نام تجارتی شرکت تولیدی شن
و ماسه الماس درخشان مشرق ،چسب کاشی خمیری
از واحــد تولیدی حمدعلی رئیسوند ،بتن آماده با نام
تجارتی ژیابتن ،خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در
سقفهای تیرچه بلوک از واحد تولیدی اباذر عابدینی از
جمله فرآوردههایی هستند که برای آنها پروانه کاربرد
عالمت استاندارد صادر شده است.

وی افزود :چسب کاشی با نام تجارتی آسو ،یونیت-
چراغ و صندلی دندانپزشکی با نام تجارتی شیک طب،
صندلی اداری با نام تجارتی پاوید ،شــیرازه  -شیلنگ
قابل انعطاف -شیر توپی زاویهدار با نام تجارتی شهبای،
واکر با ارتفاع قابل تنظیم با نام تجارتی شــاخص طب،
اتوکالو پیش خال با نام تجارتی  ،steri۵۰۰چراغ مهشکن
عقب خودرو پژو  ۲۰۶با نام تجارتی گازار پالست ،تسمه
پروانه خودرو با نام تجارتی شــهاب ،وســایل برودتی
خانگی  ۵۰۰-۶۰۰لیتر و معتدله با برچســب انرژی B
با نام تجارتی  ،Hice-Sonyaفیلتر هوای خودرو سبک با
نام تجارتی سرعت ،شیرشیلنگی با نام تجارتی ریابی،
وایر شــمع خودرو با نام تجارتــی  ،GHSفیلتر هوای
خودروهای سبک و سنگین با نام تجارتی کرمان ،هود
اجــاق خوراکپزی با نام تجارتــی آناهیتا ،المپهای
 LEDباالســت سرخود برای کاربری روشنایی عمومی
بیــش از  ۵۰ولت با نام تجارتــی  NAHAD NOORاز
دیگر فرآوردههایی هســتند که پروانه کاربرد عالمت

استاندارد دریافت کردند.
به گفته بیــات ،همچنین پروانــه کاربرد عالمت
اســتاندارد بــرای بادبزنهای دمنده و مکنــده با نام
تجارتــی طراوتســازان طیف فــن ،گرمکننده برقی
مایعات با نام تجارتی  ،TECH ELECTICقفســههای
انبار با نام تجارتــی  ،ROCK TEHRANاجاقگاز با نام
تجارتی نومل و بنیس ،پوشــرنگ امولســیونی برپایه
رزین پلیوینیل استات(پالستیک و نیمهپالستیک) با
نام تجارتی جهان کنیتکس آنیل ،ورق مقوایی و جعبه
مقوایی مواد خوراکی بــا ویژگی جعبه مقوایی دوتکه
با نام تجارتی جعبهســازی نفیس ،رنگ ترافیک برپایه
اکریلیک(ترموپالســتیک سرد) ،پوشرنگ روغنی براق
آلکیدی حــال پایه ،رنگ روغنی مات آلکیدی حالل
پایه جهت مصارف داخل ساختمان ،رنگ آستری برپایه
رزین آلکید و اکسید آهن با نام تجارتی زرین فام آتی
پارس و گواهی انطباق معیار مصرف انرژی برای واحد
گلوش صادر شد.

سازمان استاندارد پروانه تولید  11کاال را باطل کرد

یک اقتصاددان:

عدهای از مسئوالن در اقتصاد قانون اساسی را اجرا نمیکنند

یک اقتصاددان گفت :در این دولت با قشــر
ضعیف به گونهای رفتار میشود که هر روز ضعیفتر
میشوند .مسئوالن در اقتصاد قانون اساسی را پیاده
نمیکنند و مجلس هم استیضاح نمیکند.
ابراهیــم رزاقی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم،
درباره حذف یارانهها گفت :در حال حاضر شرایطی فراهم
نیســت که بتوانند تشخیص دهند چه کسی فقیر و چه
کسی ثروتمند است .در کشورهای دیگر درآمد دولت از
مالیاتها است .یعنی عالوهبر اینکه از حقوقبگیران مالیات
دریافت میکنند ،آن دسته از افرادی که درآمدهای باالیی
دارند باید مالیات پرداخت کنند.
وی ادامه داد :متأسفانه دولت سیاست سرمایهداری
لیبرال را دنبال میکند که سیاســتگذاریاش از زمان

آقای رفســنجانی است .این سیاست در تمام زمینههای
اقتصادی رســوخ کرده اســت و خالف قانون اساســی
است  .در حال حاضر بانک اطالعاتی دقیقی وجود ندارد
کــه دولت بخواهد ثروتمندان را حذف کند ،گاهی پیش
میآید که در این حــذف کردنها مردم فقیر نیز حذف
میشوند.
این اقتصاددان با بیان اینکه میزان بیکاری افزایش
یافته است افزود :دولت اعتقادی به اجرای قانون اساسی
ندارد .در این دولت با قشر ضعیف به گونهای رفتار میشود
که هر روز ضعیفتر میشوند .مسئوالن در اقتصاد قانون
اساسی را پیاده نمیکنند و مجلس هم استیضاح نمیکند.
در این میان مردم متشکل میشوند و اعتراض میکنند.
مردمی که اعتراض میکنند اغتشاش گر نیستند ،عدهای

در داخــل و خارج این اعتراضهای متشــنج را هدایت
میکند.
رزاقی تصریح کرد :نگاهی به زندگی بازنشســتگان و
کارگران در جامعه حکایت از نگاه سرمایهداری دولت دارد.
دولت بزرگترین اهرمهای اقتصادی را در دست دارد .با
این وجود برای ایجاداشتغال پایدار با تقویت مراکز تولیدی
و اقتصادی تالشی نشده است.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور نیز بر اساس فرهنگ
لیبرالی اداره شدهاند و نه فرهنگ تعاونی گفت :هیچگاه
بانکها در خدمت تولید نبودهاند چرا که سود تولید کم
اســت و هیچگاه توان پرداخت سود تسهیالت بانکها را
ندارد و اگر چه اسمشــان کشــاورزی ،صنعت ،معدن و
تجارت بوده اســت اما عمال چون آنچنان سودی در این

کارهای تولیدی نیست بیشتر تسهیالت خود را به داللها،
واردکنندگان و فعالیتهایی از این دست دادهاند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد 66 :میلیون در ایران
در ســن کار هستند و تنها  22میلیون نفر کار میکنند.
دولت هیــچ اقدامی برای مهار بیکاری نمیکند .از زمان
آقای رفســنجانی تا کنون  1500میلیــارد دالر واردات
کاال و خدمات داشتیم .طبق ضوابط بینالمللی باید 75
میلیون تا  150میلیون شغل ایجاد میکردیم .اما تا کنون
11میلیون شغل ایجاد کردیم که البته نیمی از آن داللی
اســت .در دوره آقای روحانی یعنی در طی این پنج سال
حدود  260میلیارد دالر کاال و خدمات وارد کردهایم که
اکثر این کاالها مصرفی بوده است .تولید خوابیده است همه
تولید ما مونتاژی است .خالقیت و ایده از بین رفته است.

تأخیر در واریز
سود سهام عدالت

یک روز پس از زمان اعالم شــده برای واریز سود سهام
عدالت ،معلوم شد این مبلغ برای بخشی از مردم واریز نشده
و برای عدهای هم پس از واریز ،بدون اجازه از حســاب کسر
گردیده است.
روز دوشنبه 19 ،دیماه ،رئیسسازمان خصوصیسازی در جمع
خبرنگاران حضور یافت و با تاکید بر اینکه «بابت تاخیر چند ماهه در
توزیع سود سهام عدالت از مشموالن عذرخواهی میکنم» گفت :سود
سهام عدالت همان روز به حساب مشموالن واریز میشود.
رئیسکانــون بانکهای خصوصی نیز در ایــن رابطه اظهار کرد
«تمهیدات الزم بر اســاس اعالم دســتگاهها ایجاد و حسابها برای
پرداخت سود سهام عدالت آماده شده و قاعدتاً امکان واریز و برداشت
سود سهام عدالت فراهم است».
خبرگزاری تســنیم از قول کوروش پرویزیان نوشت که «شماره
حسابها از ماهها قبل به نظام بانکی برای پرداخت اعالم شده است».
اما روز گذشته یعنی یک روز پس از زمان اعالم شده برای واریز
سود سهام عدالت ،معلوم شد این مبلغ برای بخشی از مردم واریز نشده
و برای عدهای هم پس از واریز ،دوباره از حساب کسر گردیده است.
گزارشهای دریافتی تسنیم از شهروندان نشان میدهد از ساعت
 14روز دوشــنبه پرداخت سود سهام عدالت از سوی برخی بانکها
آغاز شده است ولی برخی بانکها روز گذشته اقدام به پرداخت این
سود به مشموالن سهام عدالت نکردهاند.
خبرگزاری فارس هم روز گذشته گزارش داد که سود سهام عدالت
براساس گفته وزیر اقتصاد و دارایی به حساب افراد و مشموالن سهام
عدالت واریز شد ،اما این مسئله با اما و اگر و ابهامات متعددی روبرو
است چرا که رقمهای متفاوت به عنوان سود سهام عدالت به حساب
مشموالن واریز شده است و برخی مخاطبان اعالم کردند که از سود
سهام آنها نیز بدون اجازه برداشت صورت گرفته است.
یکی از این افراد گفته  26هزار و  600تومان ســود سهام عدالت
به حسابش واریز شده که مانده آن حساب نیز البته  27هزار و 600
تومان ثبت شــده اما در عین حال این مبلغ قابل برداشــت نیست.
سپس پیامکی از همان سود سهام واریزی آمده و نشان میدهد بابت
«دریافت ســود ،معطلی ،بیمه و اصل» مبلغ  26هزار و  600تومان
کسر شده است.
همچنین فرد دیگری میگوید که برای او  24هزار و  600تومان
به عنوان ســود سهام عدالت واریز شده اســت اما پیامکی مبنی بر
برداشت از آن وجود ندارد.
براین اســاس برخی دیگر از مشموالن عنوان کردهاند هنوز سود
سهام آنها واریز نشده است .بعضی از این سهامداران مانده بهای سهام
 470هزار تومانی اعالم شــده از سوی دولت را نیز پرداخت کردهاند
اما هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.
در پی انتشار این اخبار ،مشاور رئیسسازمان خصوصیسازی روز
گذشته اعالم کرد :سود سهام عدالت برای همه در حال توزیع است
و سود آن نیز مشمول مالیات ،بیمه و نظایر آن نیست.
ســیدجعفر سبحانی بااشاره به واریز ســود سهام عدالت از روز
چهارشنبه به حساب مشموالن به فارس گفت :ساعت  11سهشنبه
شب پول را سازمان خصوصیسازی به حساب بانک عامل (بانک ملی)
ریخته و توزیع آن میان بانکها در حال انجام است و با اندکی تأخیر،
این سود به حساب تمامی مشموالن واریز خواهد شد.

دبیر انجمن انبوهسازان کشور:

تسهیالت مسکن در ۵سال گذشته
نیاز مسکن را پاسخ نداده است

دبیر انجمن انبوهسازان کشور از افزایش  25درصدی قیمت
مسکن خبر داد و گفت :متاسفانه در  2هفته گذشته بازار مسکن
وارد دوران رکود تورمی شد.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه
تحرکات هیجانی کاذب در بازار مسکن به وجود آمده است ،اظهار کرد:
همین هیجانات کاذب باعث ایجاد رکود تورمی در بخش مسکن شده است.
وی با بیان اینکه متأســفانه در دو هفته گذشته مسکن وارد دوران
رکود تورمی شــده است ،گفت :در برخی از مناطق قیمت خرید مسکن
 10تا  15درصد رشــد داشــته و در برخی از مناطق شاهد افزایش 25
درصدی قیمت هستیم.
پورحاجت تصریح کرد :تسهیالت پرداخت شده مسکن در پنج سال
گذشته نتوانسته است تکاپوی نیاز مسکن را پاسخ دهد و همین موضوع
زمینهساز ایجاد رکود شده است.
دبیر انجمن انبوهســازان کشــور ،گفت :صفهای ایجاد شده برای
دریافت تســهیالت نقش موثری در افزایش کاذب قیمت مسکن داشته
و از ســوی دیگر این تسهیالت نتوانسته است نقدینگی و قدرت خرید
متقاضیان را افزایش دهد.
وی توضیح داد :در برخی از مناطق کشور تحرکاتی به نام رونق ایجاد
شده؛ اما با شرایط ایدهآل در این بازار فاصله بسیار زیادی دارد.
وی در پایان تأکید کرد :در تمامی مناطق کشــور نیاز مسکن بسیار
مشــهود است و در این زمینه دولت باید هرچه سریعتر اقدامات الزم را
انجام دهد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

پیشبینی میشود در سال میالدی
جدید با افزایش قیمت محصوالت
فوالدی مواجه شویم

اصفهان -خبرنگار کیهان:
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به وضعیت احتمالی
بازار جهانی فوالد در ســال جدید میالدی تصریح کرد :به نظر
میرسد به علت ادامه افزایش مصرف فوالد در چین و همچنین
ادامه محدودیتهای تولید ناشی از تدابیر زیست محیطی در این
کشور در سال  ،2018با افزایش قیمت محصوالت فوالدی مواجه
باشیم.
بهرام سبحانی افزود :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 ،کنتــرل هزینهها و آگاهی کامل از بازارهای داخلی و
جهانی خود را به گونهای آماده کنیم که بتوانیم به لحاظ میزان تولید و
قیمت تمامشده پاسخگوی مشتریان باشیم.
وی بــا تاکید بر اینکه در حال حاضر یک میلیــارد تن آهن قراضه
آماده مصرف در جهان موجود است ،گفت :وجود این میزان آهن قراضه
برابر اســت با حدود  1/5میلیارد تن سنگ آهن و این بدان معنی است
که طبق پیشبینیهای به عمل آمده ،احتماال مصرف سنگآهن نهتنها
افزایشی نخواهد یافت ،بلکه کاهش نیز خواهد یافت و اینکه فوالدسازان
چین به تازگی بکارگیری کورههای قوس الکتریکی را در دستور کار خود
قرار دادهاند میتواند عالوه بر مباحث زیست محیطی ریشه در وجود این
میزان قراضه نیز داشته باشد.
وی با اشــاره به اهمیت اطالعات در فضای کســب و کار تاکید کرد:
در دنیای به شــدت رقابتی امروز ،داشتن اطالعات به روز و دقیق نقش
مؤثری در تولید و عرضه محصول و موفقیت بنگاههای اقتصادی دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد :واحدهای تولیدی وقتی
سودده میشوند که بتوانند محصوالت با ارزش افزوده باال تولید کنند.
وی از کاهــش هزینهها به عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد و
سود شرکت یاد کرد و افزود :فوالد مبارکه توانست شرایط سخت دو سال
گذشته را به خوبی پشتسر گذاشته و با سرمایهگذاری هدفمند تولید را
از  5/4به  7/2میلیون تن برساند.

