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نبود تسهیالت کمبهره ،تولیدکنندگان را متضرر کرده است

اقتصــــاد

به گزارش تسنیم ،آیتا… حسن ممدوحی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دولت کنونی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نکرده است ،گفت :نبود تسهیالت کمبهره و هزینه گمرکی باال
تولیدکنندگان داخلی را متضرر کرده است.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنج شنبه  31فروردین 1396
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اقتصاد ایران
*

عبورواگنهایخارجیازرویتولیدملی

موسویزاده -با وجود اینکه انتظار میرفت در سالی
که به نام اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری
شــده اســت ،مسئوالن تمامی تــاش خــود را برای
حداکثر استفاده از ظرفیتهای داخلی به کار بگیرند،
وزیر راه وشهرسازی که در مجلس برای پاسخگویی به
سواالت قاضیپور ،عضو کمیسیون صنایع و معادن
درباره عملکردش حضور یافته بود ،از انعقاد قرارداد
با خارجیها درباره واگن نیز دفاع کرده و این اقدام را
در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی ارزیابی کرده
است .در شرایطی آخوندی از خرید واگنهای خارجی
دفاع کرده است که چندی پیش وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با اشاره به خرید واگن از روسیه با اشاره به
ظرفیتهای داخلی در تولید واگن گفته بوده است:
«بنده در مخالفت با این طرح اعالم کردهام که روی
ریل میایستم و اجازه نمیدهم این واگنها وارد کشور
شوند ».وی تاکید کــرده بــود« :در سالهای آینده
به حدود  2000تا  4000واگن جدید احتیاج باشد
که میتوان بخش قابل توجهی از آن را از طریق توان
داخلی پشتیبانی کرد».
با این حال خرید واگنهای خارجی اولین اقدام
آخوندی در این وزارتخانه نیست؛ چراکه او پیش از
این نیز بعد از اینکه پخت غذا در بخشی از قطارهای
مشهد -تهران به یک شرکت اتریشی واگــذار شده
بود ،این اقدام را نیز در راستای جذب سرمایهگذاری
خارجی ارزیابی کرده بود.

خرید 6هزار واگن خارجی

آخوندی در شرایطی از انعقاد قرارداد با شرکت روسی
و تولید مشترک 6هزار واگن توسط ایران و روسیه خبر
داده که براساس اعالم مختاری ،مدیرعامل شرکت
واگنسازی پارس این شرکت فقط با 25درصد ظرفیت
در حال فعالیت است .وی گفته است :شرکتهای
ریلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به همین
دلیل 7 5درصــد ظرفیت شرکت واگنسازی پارس
خالی مانده است .جالب اینجاست در حالی مسئوالن
وزارت راه و شهرسازی بر واردات واگن تاکید میکنند
که تولید واگنهای مسافری بین  65تا 70درصد ،در
واگنهای باری بین  80تا 90درصــد به خودکفایی

عکس  :آرشیو

چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی
بر اینکه« :براساس اعــام مرکز آمار
ایـــران در ســـا ل ،٩۴هزینه متوسط
خـــوراکـــی و غــیــرخــوراکــی دهــک
اول (کمدرآمدترین) خراسان رضوی
پنج میلیون و ۵٩٢هــزار و  ٨٠٠بوده
اســـت ،هزینه متوسط خــوراکــی و
غیرخوراکی دهک دهم(پردرآمدترین)
خراسان رضوی ٩٢میلیون و ١٧٢هزار
تــومــان اســت .همچنین نگاهی بر
رونــد افزایش هزینه دهکها نشان
میدهد هزینه دهک سوم١١ ،میلیون
و ١٠٠تومان است .به عبارتی شکاف
هزینه بین دهک اول و سوم بیش از دو
برابر است ،مسئلهای که نشاندهنده
فشار اقتصادی روی دهک اول است.
همچنین شکاف هزینه بین دهک سوم
و ششم نیز دو برابر است؛ بهطوریکه
دهـــک شــشــم ســاالنــه ٢٢میلیون
و۵٩٢هزارتومان هزینه میکند .دهک
هشتم خراسان رضوی نیز با ۴٠میلیون
تومان هزینه در مقایسه با دهک ششم
دو برابر هزینه میکند ».همانطور که
رقمهای باال به وضوح نشان میدهد
وضعیت استان از یک نابرابری عمیق
در حــوزه هزینه و درآمـــد بــرخــوردار
است .البته این مسئله در گزارشهای
آمایش سرزمین دورههــای قبل نیز به
همین وضوح مطرح شده بود .سوال
اساسی ایــن اســت که ایــن وضعیت
معلول چیست؟ در پاسخ به این سوال
باید گفت که معموال در به وجود آمدن
مسائل و مشکالت اقتصادی نمیتوان
تک عاملی را به عنوان عامل اصلی
بــه وجــود آورنــــده ،مشخص کــرده و
معموال مجموعهای از عوامل دست به
دست یکدیگر داده و مشکلی را ایجاد
میکنند .با این حال میتوان قدرت
تاثیر برخی عوامل را به مراتب بیشتر
از دیگران دانست که دربــاره موضوع
فو قالذکر بیان نکات زیــر خالی از
فایده نیست :به نظر میرسد مهمترین
عامل بهوجودآورنده مشکالتی از این
دست ،توسعه نامتوازن زیرساختها
و فرصتهای شغلی و اقتصادی در
سطح اســتــان اســت .هما نطور که
آمارهای مختلف نیز تاییدکننده این
مهم اســت .بسیاری از زیرساختها
(اگر نگوییم همه آنها) در شهر مشهد
متمرکز شده است و اختالف فاحشی از
این نظر با سایر شهرستانهای استان
وجود دارد .وجود بیشتر شهرکهای
صنعتی ،ظــرفــیـتهــای مــربــوط به
حوزه خدمات به ویژه خدمات مربوط
به توریسم مذهبی (زائــر) و ...باعث
تجمع بیشتر فــرص ـتهــای شغلی
اســتــان در شهر مشهد شــده اســت.
در ثانی تغییرات مکرر آب و هوایی و
همچنین خشکسالیهای مــداوم در
سالهای اخیر نیز وضعیت کشاورزی
استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده
و این بخش را با مشکل مواجه ساخته
اســت .بماند که تحقیقات مربوط به
آمایش سرزمین نیز نشاندهنده نبود
الگوی صحیح کشت متناسب با شرایط
جغرافیایی در بسیاری از نقاط استان
است .جدای از وضعیت زیرساختها
و فرصتهای اقــتــصــادی ،بسیاری
از امکانات رفاهی نظیر دسترسی
به مراکز درمانی و بهداشتی ،مراکز
فرهنگی و علمی ،امکانات ورزشی
و تفریحی و ...نیز در مشهد وجود
داشته و از این بابت نیز تفاوت بسیاری
با سایر شهرستانهای استان به وجود
آمده است که مشهد را به مراتب شهری
جذابتر برای ادامه زندگی نسبت به
سایر شهرستا نهای استان معرفی
میکند .عوامل فوق باعث مهاجرت
شدید مردم از روستاها و شهرستانهای
مجاور به مشهد شــده اســت که این
مسئله جدای از خالی شدن بسیاری
از روستاها و ...معضل بزرگی به نام
حاشیهنشینی را در شهر مشهد ایجاد
کرده که براساس آمار به دست آمده
چیزی حــدود 30درصــد بــرآورد شده
اســت .این میزان حاشیهنشینی در
کشور کمسابقه است و خود میتواند
مشکالت بسیاری را ایجاد کند؛ چراکه
بیشتر مهاجرین و حاشیهنشینها،
به دلیل برخوردارنبودن از توان مالی
و تخصصی به مشاغل ساده ،موقت و
ناپایدار روی آورده و با توجه به وضعیت
رکــود حاکم بر کشور ،از درآمدهای
بسیار پایینی برخوردار خواهند بود.
*کارشناس اقتصادی

در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال،مسئوالن وزارت راه همچنان به واگذاری قراردادها با شرکتهای خارجی اصرار میورزند

رسیده و برخی محصوالت ایرانی نیز به کشورهایی
مانند لهستان نیز صادر شده است.

تولید واگن ایرانی با 25درصد ظرفیت

در این رابطه علی عنبری ،کارشناس شبکه کانونهای
تفکر ایــران گفت :در حالی واگـنســازان داخلی با
۲۵درصد ظرفیت کار میکنند ،قرارداد ساخت ۶۰۰۰
واگن با یک شرکت روسی منعقد شده و قرار است این
واگنها در شرکتهای داخلی مونتاژ شوند .دلیل
دولت برای همکاری با شرکتهای خارجی مشخص
نیست.
وی افــزود :با توجه به موجود بــودن ظرفیت تولید
واگن در کشور ،حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال
انتظار میرفت وزارتخانههای صنعت و راهوشهرسازی
بــا اندیشیدن راهــکــارهــای منطقی حمایت از
تولیدکنندگان داخلی را از طریق تامین ،نقدینگی،
سرمایه در گــردش ،سرمایه ثابت و سایر بستههای
حمایتی در دستور کار خود قرار دهند اما اشتیاق به
محصوالت شرکتهای خارجی و نبود اعتماد به تولید
و دانش بومی مانع از آن شد.
وی تصریح کرد :خرید 6هزار واگن باری از روسیه با اما
و اگرهای متعددی روبهرو شده است .از طرفی گفته
میشود واگنها به صورت مستقیم وارد ایران نخواهد

یک مدیر سابق بانکی :

نظامبانکیچگونهبه
بنبسترسید

مدیر سابق بانکی نتیجه درماندگی
برخی بانکها در اتاق پایاپای ،ناتوانی
انتقال پول به بانک دیگر ،نبود تعادل در
منابع و مصارف ،ناتوانی در وصول
مطالبات و کسبنکردن سود و نقدینگی
را رشد  225درصدی بدهی بانکهای
خــصــوصــی بــه بــانــک مــرکــزی دانــســت .ســیــد بــهــاءالــدیــن
حسینیهاشمی در گفتگو با فارس ،با بیان اینکه واقعیت تلخی
پشت وضعیت فعلی سیستم بانکی پنهان شده است ،اظهار کرد:
سیستم بانکی بعد از خصوصی شدن بانکها تحت تاثیر دو عامل
یعنی سهامداران عمده و شرایط اقتصادی به ویژه رکود قرار گرفت
براین اساس نظام بانکی چگونه به بنبست رسید .مدیرعامل
سابق بانک سرمایه با تاکید بر اینکه بانکها در شرایط خوبی
نیستند و باید تا قبل از بروز یک فاجعه بانکی اقدامات اساسی
انجام داد ،افــزود :کنترل نسبت کفایت سرمایه بانک بسیار
ضــروری است و در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه کمتر از
درصد یک بانک ،برای سپردهگذاران بسیار خطرناک است.
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شد اما تولیدکنندگان که هیچ سفارشی هم از راه آهن
نگرفتهاند ،میگویند از آنجا که هیچ مذاکرهای با آنها
نشده شاید میخواهند مونتاژ دنبال شود .در حقیقت
تولیدکنندگان روس نقش کارفرمای تولیدکنندگان
داخلی را ایفا خواهند کرد و این امر قطعا نمیتواند
باعث پیشرفت صنعت ریلی شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات کاالی
مشابه داخلی در دولت یازدهم تنها به واگنهای قطار
خالصه نمیشود ،گفت :به عنوان مثال با وجود اینکه
شرکت مپنا موفق به ساخت توربینهای بزرگ شده،
دولت حسن در اقدامی به واردات توربینهای دست
دوم چینی با راندمان کمتر از ۲۰درصــد میکند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با وجود اینکه ایران
ظرفیت خوبی برای تولید کشتی دارد ،سال گذشته
با شرکت هیوندای کره جنوبی برای خرید کشتی
قرارداد منعقد کرد.

بیرغبتی به توان داخل

حسین الجوردی ،کارشناس ارشد حمل و نقل نیزبا
بیان اینکه وزارت راه هیچ رغبتی برای همکاری با
صنعت داخلی کشور را ندارد ،گفت :دولت و مجموعه
وزارت راه و شهرسازی هیچ عالقه و رغبتی برای
همکاری با واحدهای صنعتی داخلی ندارند ،دلیل

این امر هم جذابیتهایی است که در خریدهای
خارجی متوجه آقایان میشود و به همین جهت هم
هیچ توجهی به تولید و توان داخلی کشور ندارند.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نیاز به
خانهتکانی دارد ،بیان کرد :با توجه به سوء مدیریت
و بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی و از همه مهمتر عقد
دهها قراداد خارجی باید یک خانهتکانی اساسی در
وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد تا بلکه بخشی از
کاستیهای دولت در زمینه صنعت و معدن کاهش
یابد.
وی درباره علت تمایل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به واردات واگــن خارجی ،ادامــه داد :نکتهای که
وجود دارد ،این است که قیمت تمام شده ساخت
این واگنها در داخل کشور باالتر از قیمت واگنهای
وارداتی است ،به همین دلیل وزارت صنعت ،معدن و
تجارت که مسئول تجهیز و تعبیه زیرساختهای ریلی
است ،ترجیح میدهد از واگنهای ارزان وارداتــی
استفاده کند که این خود ضربهای به اقتصاد کشور
است.
این کارشناس ارشد حمل و نقل ادامه داد :صنعت
ریلی مانند سایر صنایع با پدید های بنام دامپینگ
(فروش کاال در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از
هزینه نهایی تولید آن کاال در کشور عرضهکننده ،به
منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضهکنندگان
همان کاال) روبهروست .بــازار ایــران ،بــازار تشنهای
اســت ا زایـــنرو دامپینگ در ایــن بخش به راحتی
صورت میگیرد .وقتی چنین اتفاقی در یک صنعت
رخ میدهد صنایع مرتبط با آن زمین میخورند و
سالهای بعد برای آنکه بتوان نیاز داخلی را تامین کرد
باید دستمان را به سوی آن کشور دراز کنیم.
در شرایطی وزیر راه و شهرسازی همچنان بر انعقاد
قراردادهای خارجی در حوزههای مختلف صنعت
حمل و نقل تاکید میکند که بررسیها نشان میدهد
که در همان حوزههایی که مسئوالن مــدام تحت
عنوان ورود سرمایهگذار تاکید دارند تا با خارجیها
قرارداد منعقد کنند ،ایران ظرفیت تولید باالیی دارد
که استفاده از آن میتواند سبب رونق تولید و افزایش
اشتغال در کشور بشود.

عضو کمیته فقهی بورس خبر داد؛

معاون اول رئیسجمهور ابالغ کرد

عضو کمیته فقهی بورس گفت :توسعه
ابزارهای مالی با موازین شرعی ،اولویت
اول بازار سرمایه است.
به گزارش مهر ،غالمرضا مصباحیمقدم
گفت :اوراق اجاره یکی از پرکاربردترین
صکوک است که در سال ۲۰۱۱در ایران
مورد استفاده قرار گرفته و از جمله ابزاری است که کمیته فقهی آن
را تایید کرده است.
مصباحیمقدم تصریح کرد :کمیته فقهی دو قالب برای اوراق
اجاره را تصویب کرده که قالب اول با فرض وحدت شخصیت
فروشنده و مستاجر و دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت شخصیت
فروشنده و مستاجر است .وی افزود :اوراق اجاره میتواند به
صورت عادی ،اختیار فروش و به شرط تملیک باشد .وی درباره
اوراق قرضالحسنه ،گفت :قرض بدون بهره در شریعت اسالم
پسندیده است .اوراق قرضالحسنه بدون بهره است و ناشر اوراق
به اندازه ارزش اسمی اوراق بدهکار میشود ،اینجا اوراق به کسر
یا صرف نداریم.

معاون اول رئیسجمهور در ابالغیهای،
دستگا ههای اجرایی و وزارتخانههای
مختلف را به اجــرای «بستههای رونق
تولید و اشتغال» در سال ۹۶مکلف کرد.
به گــزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری
در این ابالغیه تاکید کرده است :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مکلف است اجرای طرح رونق تولید
برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاههای
کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در دههزار واحد
تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان
ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاهها
در مقایسه با سال گذشته ۱۰درصد افزایش یابد .وزارت جهاد
کشاورزی مکلف است ضمن تهیه فهرست کاالهای اساسی،
ضروری و حساس کشور در حوزه فعالیتهای خود ،برنامه اجرایی
افزایش تولید داخلی این کاالها را با توجه به مالحظات اقتصادی،
اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری
به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

توسعهابزارهایمالی
باموازینشرعی

بستههای
رونقتولیدواشتغال

تحلیل خوشچهره از اقتصاد چهار دولت قبل ،با تابلوهای سیاسی متفاوت

هردولتیکهآمدرکوردوابستگیبهنفت راارتقاداد

الهام مهدیزاده -وابستگی به نفت ،همان سیاست
تکراری است که خوشچهره تحلیلگر اقتصادی در
جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی برای وضعیت
چهار دولت روی کار آمده در حوزه اقتصاد ارائه داد
و به اذعان او هر چهار دولت ،سازندگی ،اصالحات،
مهرورزی و اعتدال همه این سیاست (وابستگی
بودجه به نفت) را در پیش گرفتند.
به گزارش شهرآرا ،محمد خوشچهره که روز گذشته
میهمان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود،
اشـــارهای به تابلوهای سیاسی متفاوت دولتها
داشت و بیان کرد :اگرچه که هرکدام از این دولتها
با تابلوهای سیاسی متفاوت روی کار آمدند و با همین
تابلوها عنوان میکردند که سیاست آنان در حوزه
اقتصاد متفاوت است اما عملکرد این هشت ساله سه
دولت سابق و چهار ساله این دولت گواه بر آن بود که
سیاست آنان درحوزه اقتصاد همان وابستگی به نفت
است.
به گفته ایــن اقــتــصــاددان و نماینده سابق مردم
در مجلس شــورای اسالمی آنچه در ایــن حــوزه و
سیاستهای اقتصادی دول ـتهــا جــدا از تشابه
وابستگی به نفت وجود دارد ،آن است که در بودجه
تنظیم شده هر کدام از این دولتها وابستگی به نفت
بیشتر شده و به نوعی میتوان گفت که هر دولتی که
روی کار آمد رکورد دولت سابق را شکست.

توجیهات دولتها در وابستگی به نفت برای درآمد

این اقتصاددان به تاکید و فرمان مقام معظم رهبری
در حوزه کاهش وابستگی به نفت در دولتهای سابق
نیز اشاره کرد و گفت :مقام معظم رهبری چندین سال
است که به دولتها برای کاهش وابستگی بودجه آنان
به نفت تاکید دارند و حتی در این ارتباط سال 74و به
دولت وقت آن زمان فرمان دادنــد که سیاستهای
بلندمدت کاهش اتکا به نفت را تدوین و ارائه کنند.
خوشچهره ادامه داد :با همه این حال آن دولت به کار
خود پایان داد و دولتهای بعد نیز آمدند اما هر کدام
برای وابستگی بودجه خود به نفت تنها توجیهاتی ارائه
دادند.

خامفروشی افتخار نیست

این استاد اقتصاد ،در ادامه رهاشدن آنی از سیستم
خا مفروشی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور
غیرممکن ارزیابی کرد اما ادامــه داد :با این حال
میتوان در این حــوزه و با لحاظ کــردن فرمایشات
رهبری برای اقتصاد مقاومتی اندک ،اندک به سمت
و سوی کاهش این خامفروشی رفت.
خوشچهره در ادامه افزایش وابستگی به نفت را عامل
افزایش شکنندگی بیشتر اقتصاد ملی دانست و بیان
کرد :این شکنندگی به این دلیل نوسانات قیمت نفت

و نیز تحریمهاست.
این استاد اقتصاد افزود :نکته در خور توجه آن است
که اکنون دولت افتخار خود پس از برجام را افزایش
فروش نفت تا  2/5میلیون بشکه ارزیابی میکند این
درحالی است که هر عقل سلیمی میداند این افزایش
خامفروشی افتخار نیست.

سیستم مالیاتی کشور در اوج بیعدالتی است

اما این استاد اقتصاد در ادامــه یکی از بخشهای
درآمــدی دولتها را مالیات برشمرد و گفت :با این
حال دولتها در این حوزه موفق نبودهاند و درآمدهای
ناشی از مالیات نیز بیانگر این موضع است.
اما خوشچهره گریزی نیز به سیستم مالیاتی کشور زد
و گفت :موضوعی که در حوزه مالیات باید به آن اشاره
کرد اینکه سیستم مالیاتی کشور در اوج بیعدالتی
است؛ چراکه حقوقبگیران و تولیدکنندگان مالیات
میدهند اما سوداگران اقتصاد و دالالن که بیشترین
سود را کسب میکنند ،مالیاتی پرداخت نمیکنند.
وی به اشرافیگریهای شکل گرفته در میان عدهای
خاص از افراد نیز اشاره کرد :در مورد اشرافیت نیز باید
عنوان کرد که بزرگترین هزینه اشرافیگیری که همان
مالیات است که این افراد پرداخت نمیکنند .البته در
سالهای اخیر و با توجه به فشارهایی که به دولت وارد
شده ،اقداماتی برای بستن منافذ فرار مالیاتی صورت

گرفته است.

نفوذ کانونهای قدرت و ثروت در قاچاق

اما این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در حاشیه این
مراسم و در پاسخ به سوال خبرنگار شهرآرا مبنی بر آنکه
چرا با همه تاکیدات دولتها و مسئوالن در حوزه مبارزه
با قاچاق کاال اما همچنان قاچاق کاال اصلیترین
تهدید در حوزه تولید ملی است و آمارهای مسئوالن نیز
گواه ورود کانتینری کاالهای قاچاق به داخل کشور
است ،گفت :در حال حاضر دولت با تاکیدات مکرر
مقام معظم رهبری در حوزه قاچاق کاال ورود داشته
است.
خوشچهره در ادامه بیان کرد :حتی چند روز قبل
دولت آماری داد که عنوان شده بود ،حجم قاچاق کاال
از 25میلیارد دالر به 15میلیارد دالر رسیده است .البته
این آمار هنوز اثبات شده نیست و به اعتقاد من آمار به
شکلی خوشبینانه ارائه شده است.
این استاد اقتصاد در پاسخ به سوالی دیگر و آن هم
اینکه در ورود این حجم کاال و حتی کانتینرهای
قاچاقی که اشاره شده توسط فرد عادی امکانپذیر
نیست و در این رابطه چقدر کانونهای قدرت و ثروت و
با نفوذ در مافیای قاچاق موثر هستند ،گفت :بیشک
نمیتوان از نفوذ این افراد صاحب قدرت و ثروت در
حوزه قاچاق چشم پوشید.

تغییرناگهانیمدیران

رجانیوز :یک ماه مانده به انتخابات،
جابهجاییهای مهمی در سازمان
امور مالیاتی که با درآمد ساالنه حدود
۱۰۰هزار میلیارد تومان نقش مهمی در
تامین مخارج دولت دارد ،در حال رقم
خوردن است؛ از جمله برکناری مدیر
طرح جامع مالیاتی و احتمال تغییر
پناهی قائم مقام سازمان.

میزان بدهیدولت

تسنیم :مجموع بدهیهای دولــت و
شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل
حدود 100هــزار میلیارد تومان بوده
است که این رقم در بهمن ماه سال95
به بیش از 2 10هــزار میلیارد تومان
رسیده است که رشد 110هزار میلیارد
تومانی بدهی دولت را نشان میدهد.

بلوکهکردنفرشهایایرانی

نسیم :ســیــدرضــی مــیــری ،رئیس
کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
که خود از صادرکنندگان فرش دستباف
ایرانی است ،میگوید فرشهای ایرانی
که برای فروش یا شرکت درنمایشگاه به
آمریکا صادرشده ولی فروخته نشدهاند
همچنان امکان بازگشت ندارند و بلوکه
شدهاند.

واردات15میلیونتنگندم

مشرق :شیخی ،کارشناس اقتصاد
کــشــاورزی گفت :در دولــت یازدهم
واردات گندم 15میلیون تن بوده است،
درحالیکه در دولتهای دهم و نهم به
ترتیب 7 ،12.5میلیون تن بوده است.
این واردات در حالی صورت میگیرد که
قرار بود در گندم خودکفا شویم.

تعطیلیکارخانهخودرو

الف :در ادامـــه تعطیلی واحــدهــای
تــولــیــدی کــشــور در دولـــت ،شرکت
زاگـــرس خـــودرو بــروجــرد هــم کــه به
عنوان بزرگترین کارخانه خصوصی
خــودروســازی کشور فعالیت میکرد
تعطیل شــد .چــنــدی پیش یکی از
کــارگــران ایــن کارخانه اعــام کــرد:
زاگرس خودروی بروجرد به برکت دولت
مدعی تدبیر با صدها کارگر از تولید
خارج و کارگران آن هم اخراج شدند.

سپردهگذارانکاسپین

مهر:ازآنجاییکه قائم مقام بانک مرکزی
از تعیین تکلیف تعاونیهای ادغامی
در کاسپین تا روز سوم فروردین خبر
داده بود جمع زیادی از سپردهگذاران
کاسپین با تجمع مقابل بانک مرکزی
منتظر اعالم برنامههای این بانک برای
بازگرداندن سپردههایشان هستند.
خبر ویژه
معاون اقتصادی وزیرکشور خبرداد؛

گاممثبت دستگاهقضا
برایحلمشکالتپدیده

معاون اقتصادی وزیرکشور گفت:
یکی از موانع اصلی قانونی که ازسوی
بانک مرکزی برای اعطای تسهیالت
پنج هــزارمــیــلــیــارد ریــالــی از سوی
کنسرسیوم بانکی مطرح شده بود،
در استمرار حمایتهای بیدریغی که
تاکنون مسئوالن محترم قوه قضائیه
از ذ ینفعان قانونی شرکت پدیده
شاندیز داشتند ،مرتفع شد .دینپرست
افــزود :پس از آنکه حسب دستورات
مؤکد رئیسکل بانک مرکز ی ،روند
اعطای تسهیالت مصوب پنج هزار
میلیارد ریالی شرکت پدیده شاندیز
در مسیر قانونی خــود قــرار گرفت،
بانک مرکزی در اوایل اسفند ماه سال
گذشته با ارسال نامهای اعالم کرد که
«اعطای تسهیالت مذکور ،با توجه به
وضعیت فعلی شرکت ازجمله شمول
ماده  ١٤١قانون تجارت و چکهای
برگشتی متعدد ،مــنــوط بــه صــدور
مجوزی از سوی مرجع قضایی برای
مستثنی شدن شرکت ازاین وضعیت
است» لذا مراتب از سوی وزارت کشور
بــرای پیگیری و بررسی موضو ع به
استانداری خراسان رضوی و همچنین
معاون محترم دادســتــان کل کشور
منعکس شد .وی ادامه داد :با حمایت
و همراهی مسئوالن دستگاه قضایی،
مرجع ذیصالح در دادسرای عمومی
و انقالب مشهد ،موضوع بالمانع بودن
پرداخت تسهیالت مورد نظر در قالب
کنسرسیوم بانکی را بالمانع اعالم
و مراتب را به معاونت نظارتی بانک
مرکزی ابالغ کرد.

