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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالرشيشهاي
تغييرقيمتآخرينقيمتنامشركت

17511بانك انصار
1198249حمل ونقل توكا

28122سايپاشيشه 
243831161توليدي مهرام 

3131149ملي سرب وروي ايران 
15047716معادن بافق 

3216153آبسال 
5559264كشت وصنعت پياذر

3538168گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
5261247سيمان بجنورد

2508117توسعه معدني و صنعتي صبانور
3437160سيمان خزر

122557ليزينگ ايران 
2881134نيروكلر

2491115حمل ونقل توكا
3906178كالسيمين 

9529434معدني دماوند
2338106تامين ماسه ريخته گري 

11102493صنايع شيميايي سينا
3078134توسعه معادن روي ايران 

9914429فرآوري موادمعدني ايران 
2510107داده پردازي ايران 

2477105لعابيران 
7730326باما

3507146سراميك هاي صنعتي اردكان 
4189168ايران ارقام 

160062داروسازي كوثر
6760245افست 

3237110گروه صنعتي بوتان 
118440سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

5721187پارس مينو
14886471آسان پرداخت پرشين

203064توسعه شهري توس گستر
4517142مهندسي نصيرماشين 

121737كارخانجات قندقزوين 
139541توسعه معادن وفلزات 
4235123گروهداروييسبحان

164247شكرشاهرود
4022113حمل و نقل بين المللي خليج فارس

3634102سيمان غرب 
157043 پگاه آذربايجان غربي 

11302309صنايع خاك چيني ايران 
243262كارخانجات قندقزوين 

321075تايدواترخاورميانه 
164736نيرومحركه 

244949معدني و صنعتي گلگهر
299651فراورده هاي نسوزايران 

7859131ايران مرينوس 
146724سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

21646344دارويي رازك 
6743104شيمي داروئي داروپخش 

12236188البرزدارو
196828معدني وصنعتي چادرملو

178424گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
172923چرخشگر

173623سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
288136صنايع كاشي وسراميك سينا

495261فوالدخراسان
221927صنايع الستيكي سهند

245329توليدي گرانيت بهسرام 
9510110پشم شيشه ايران 

259428كارخانجات توليدي شيشه رازي 
7608پالسكوكار

191218ملي صنايع مس ايران  
376233صنعتي آما

481238شهد
141711فوالدمباركه اصفهان

13314101پتروشيمي خارك 
577739قنداصفهان 

831654پتروشيمي پرديس
223014مخابراتايران

6874سرمايه گذاري ملت 
354820گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

322318قندلرستان 
520329بورس اوراق بهادارتهران

260513پتروشيمي آبادان 
255911ايران خودرو

578924فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
7503سايپاديزل 
18167گروه بهمن 

15646ليزينگ صنعت ومعدن 
358713حمل و نقل پتروشيمي)سهامي عام

14365سرمايه گذاري سپه 
372012ريخته گري تراكتورسازي ايران 

38309كارت اعتباري ايرانكيش
8682فنرسازي زر

17784سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
14662مهركام پارس 
928012كاشي پارس 

57927مارگارين 
15921سرمايه گذاري توسعه ملي 

51873شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
34772درخشان تهران 

17781شهدايران 
1884010خدمات انفورماتيك 

19171بيمه ما
19911بيمه ملت

20281فوالدآلياژيايران
47682همكاران سيستم
35641گروه صنعتي بارز

36401سيمان فارسنو
98312پارس پامچال 

56551فيبرايران 
86721سبحاندارو

169701سيمان بهبهان 
117760معدني امالح ايران 

17410بيمه آسيا
19870سرمايه گذاري آتيه دماوند

11300سرمايه گذاري پرديس
11950سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

39770دارويي لقمان 
58030سرمايه گذاري داروييتامين

11980 گروه صنايع بهشهرايران 
15270قندنيشابور

19090بيمهپارسيان
35990پمپ سازي ايران 

19000س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
11940سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

16360سيمان كردستان
19690 سالمين 

39060س.صنايع شيميايي ايران
29940سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

33940سرمايه گذاري پارس توشه 
1-13240داروسازي ابوريحان 

1-12791داروسازي جابرابن حيان 
1-8506دشت مرغاب 

1-6078كارخانجات داروپخش 
4-15755گروه صنعتي پاكشو

1-3714صنايع آذرآب 
3-11102گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

1-2982سيمان كرمان 
8-21836داروسازي اسوه 

13-34003شركت ارتباطات سيارايران
6-13362گلتاش 

2-3765بيسكويت گرجي 
2-3226كارتن ايران 

6-9541پتروشيمي جم
10-15363پارس دارو

2-2913بانك كارآفرين 
3-4007كويرتاير

4-4595صنايع پتروشيمي خليج فارس
1-1116سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

5-5416گروه دارويي سبحان
6-6259نيروترانس 

4-3625حفاري شمال
16-12953سپنتا

6-3971كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
4-2290سيمان تهران 

4-2183داروسازي روزدارو
16-8142نفت بهران 

9-3968پتروشيمي مبين
20-8611داروسازي فارابي 
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معاونوزيرجهادكش�اورزيباطف�رهرفتناز
توضيحبيشتردرموردانتقالميوههايقاچاق
ازس�ردخانههاياطرافتهرانبهمراكزعرضه
گف�ت:درحاليكهامس�الب�اافزاي�شتوليد،
۴ميلي�ونو۷۰۰ه�زارت�نمركب�اتداري�م،
ع�دهايباكوبيدنب�رطبلوارداتبرايش�ب
عي�د،نميگذارندباغدارس�رشراراحتروي
بال�شبگ�ذاردومعيش�تويتأمي�نش�ود.
محمدعلي طهماسبي در گفت وگو با تسنيم اظهار 
كرد: ميزان توليد مركبات كش��ور در سال جاري 
4 ميليون و 700 هزار تن اس��ت اما هر روز عده اي 
پيگير واردات اين محصول هستند و بر طبل واردات 
مركبات مي كوبن��د.  وي افزود: اين اف��راد با طرح 
مسئله نياز كش��ور به واردات براي تأمين نياز شب 
عيد، سعي مي كنند كه اذهان را براي اين امر آماده 
كنند، اما بايد در نظر داشت توليد مركبات داخلي 
براي نياز كشور كفايت مي كند.  معاون امور باغباني 
وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: در دوره قبل نيز 
كه در »وزارت كشاورزي س��ابق« حضور داشتيم، 
برخي افراد به دنبال واردات از هر طريقي بودند و در 
حالي كه نارنگي درجه يك در شمال كمتر از 200 
تومان خريداري مي شد مي خواستند حجم زيادي 

نارنگي را با چندين كشتي به كشور بياورند. 
عدهايباطرحوارداتنميگذارندباغدار

سرشراراحترويبالشبگذارد
وي تصريح كرد: در دوره قبل نيز حجتي وزير وقت 
كشاورزي، پشت ما ايستاد و اجازه نداد كه واردات 

مركبات براي شب عيد انجام شود. 
طهماس��بي با بيان اينكه معيش��ت توليدكننده و 
باغداران بايد تأمين شود، گفت: باغدار محصول خود 

را توليد كرده و اكنون مي خواهد آن را در بازار عرضه 
كند، اما برخي نمي گذارند كه باغدار شب سرش را 

با خيال راحت روي بالش بگذارد. 
امريكاازوارداتهركيلوپس�ته8دالري

ايران2۴دالرعوارضميگيرد
وي با بي��ان اينكه كش��ور امريكا ب��راي حمايت از 
باغداران پسته خود، بر واردات اين محصول از ايران 
300 درصد تعرفه گذاشته است، اظهار داشت: در 
اين شرايط ما درصورتي كه بخواهيم به اين كشور 
صادرات داشته باشيم بايد براي هر كيلوگرم پسته 
8 دالري 24 دالر عوارض به امريكا پرداخت كنيم و 

عماًل امكان صادرات ما از دست مي رود. 
اين مقام مس��ئول اف��زود: امريكا و همه كش��ورها 
از تولي��د كنن��دگان محصوالت كش��اورزي خود 
حماي��ت مي كنن��د، چ��را برخ��ي مي خواهند ما 
به س��ادگي دروازه هاي خود را به روي كشورهاي 

ديگر بازكنيم؟
معاون امور باغباني وزارت جهاد كش��اورزي ادامه 
داد: سرمازدگي بخش��ي از مركبات شمال كشور 
باعث كمبود محصول در بازار نمي شود، زيرا عالوه 
بر محصول شمال توليدات مركبات جنوب كشور 
را نيز داريم.  طهماس��بي در اين  باره افزود: پرتقال 
والنسياي جنوب كشور روي درخت مي ماند تا براي 
تأمين مصرف شب عيد مورد استفاده قرار گيرد و 

نياز ما را تأمين  كند. 
توقيف1۵۰تنموزقاچاقدرمرزبازرگان

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني گفت: 
برخي از واردكنندگان ميوه در گمرك كم اظهاري 
مي كنند كه اين بار گمرك با هوش��ياري توانست 
جلوي آنه��ا را بگي��رد و ۱۵0 تن م��وز قاچاق در 

مرز بازرگان متوقف ش��د.  طهماس��بي در جمع 
خبرنگاران درباره آخرين وضعي��ت قاچاق ميوه 
به كشور گفت: با همكاري س��تاد قاچاق مبارزه با 
كاال و ارز و س��ازمان تعزي��رات حكومتي در مورد 
پيشگيري قاچاق ميوه به كش��ور كارهاي خوبي 
انجام شده تا حدي كه حجم قاچاق ميوه به شدت 
كاهش يافته است و ديگر ميوه به راحتي به كشور 
قاچاق نمي شود.  طهماسبي فرايند مبارزه با قاچاق 
ميوه را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت: با وجود اينكه 
اين محصوالت دوباره به كشور وارد شده اما روند 
رو به رشدي ندارد و رسانه ها در اين زمينه حضور 
گسترده اي داشتند كه سبب ناامن شدن محيط 

براي قاچاقچيان شد. 
وي اظهار اميدواري كرد تا سازمان مركزي ميادين 
ميوه و تره بار نيز مانع از ورود ميوه قاچاق به مراكز 
خود ش��وند چراكه اين مس��ئله از ورود ميوه هاي 
غيرقانوني به بازار مصرف خرده فروشي جلوگيري 
مي كند.  وي در پاس��خ به اينكه برخي ميوه هاي 
قاچاق از س��ردخانه هاي اطراف ته��ران وارد بازار 
مصرف مي شود، تصريح كرد: شما چطور به عنوان 
يك شهروند يا خبرنگار از اين موضوع خبر داريد 
و مسئوالن خبر ندارند؟ اخيراً محموله ۱۵0 تني 
موز قاچاق در مرز بازرگان متوقف شده كه حركت 
مثبتي به حساب مي آيد.  طهماسبي با اين پاسخ 
به طور تلويحي از توضيح بيش��تر در مورد انتقال 
ميوه هاي قاچاق از س��ردخانه هاي اطراف تهران 
به مراكز عرضه طفره رف��ت. وي ادامه داد: برخي 
از واردكنندگان در گم��رك كم اظهاري مي كنند 
كه اين بار گمرك با هوش��ياري توانس��ت جلوي 

آنها را بگيرد. 

آيادورريختنسيببهدريابرايواردات
موزواقعيتدارد؟

معاون حجتي در واكنش به اخباري مبني بر ريختن 
س��يب ايراني به درياها و رها ك��ردن آن در بيابان 
گفت: برخي از اين اخبار شايعه س��ازي است و در 
برخي موارد ممكن است جعل اسناد براي واردات 
موز در مقابل صادرات سيب باشد اما بايد به آنهايي 
كه مي گويند سيب موجود در سردخانه هاي اروميه 
صادر نشده بگوييم پس چه باليي بر سر آنها آمده 
است؟ آيا بخش خصوصي حاضر مي شود محصول 
خود را جلوي گاو بريزد؟ بايد در نظر داشت كه اين 

بخش به سادگي از سرمايه خود نمي گذرد. 
ميوهشبعيدتأميناست

معاون وزير جهاد با بيان اينكه عده اي با وارد كردن 
بخشي از پرتقال هاي يخ زده به بازار، طوري وانمود 
كردند كه تمام توليد ش��مال آس��يب ديده و قابل 
استفاده نيست، گفت: ما مشكلي براي تأمين پرتقال 
ش��ب عيد نداريم.  طهماس��بي در حاش��يه اولين 
همايش ملي كشت بافت در محصوالت كشاورزي، 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر 
اينكه آخرين وضعيت باغات خسارت ديده مازندران 
به چه صورت اس��ت و گفته مي شود دولت آنچنان 
كه بايد از توليدكنندگان آسيب ديده حمايت نكرده 
است، اظهارداشت: حرف هايي كه در اين زمينه زده 
مي شود صحت ندارد و دولت تمام حمايت هايي را 

كه الزم بوده انجام داده است. 
وي با بي��ان اينكه در زمينه بيمه، اس��تمهال وام و 
پرداخت تس��هيالت به باغداران مازندران اقدامات 
خوبي انجام شده اس��ت، افزود: دولت براي حدود 
۱00 هزارتن مركباتي كه در ش��مال كشور بر اثر 
سرما دچار يخ زدگي شدند و پاي درختان ريختند، 
در قالب حوادث غيرمترقبه، خسارت پرداخت كرده 
است.  معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي 
با اش��اره به اينكه برخي محصوالت ش��امل خريد 
تضميني شدند، اضافه كرد: درهمين راستا، خريد 
تضميني براي سه نوع پرتقال درجه يك، دو و سه 
ابالغ و در گيالن، گرگان و مازندران اجرايي شد.  وي 
تأكيد كرد: ما اعتقاد داريم كه س��رمازدگي تنها به 
همان 30 درصد مازاد توليد، خسارت زده و به باقي 
توليد مركبات آسيبي نرس��يده است.  معاون وزير 
جهاد كشاورزي با بيان اينكه عمده توليد مركبات 
ش��مال در حال حاضر از وضعيت خوبي برخوردار 
هس��تند و كيفيت بااليي دارند، افزود: متأس��فانه 
عده اي از وضعيت پيش آمده سوءاستفاده كردند و 
با وارد كردن بخشي از پرتقال هاي يخ زده به بازار، 
طوري وانمود كردند كه تمام محصول اين منطقه 
آس��يب ديده و قابل استفاده نيس��ت.  طهماسبي 
تأكيد ك��رد: درحالي كه اين مس��ئله صحت ندارد 
و ما مش��كلي در زمينه كمبود مركبات براي شب 
عيد نداريم.  طهماسبي درباره اينكه بعد از مدت ها 
اين ميوه ها دوباره در بازار عرضه مي ش��وند، افزود: 
به هرحال كنت��رل قاچاق به ص��ورت مطلق اتفاق 
نيفتاده و ممكن است هر از گاهي شاهد حضور اين 
محصوالت در بازار باشيم؛ اميدوار هستيم سازمان 
مركزي ميادين ميوه و تره بار در اين زمينه ورود كند 

و مانع از توزيع آنها در غرفه هاي خود شود. 

 برخي اصرار دارند 
 دروازه  كشور را به روی واردات  باز كنيم

 پروانه ۱۵ آزمايشگاه همكار استاندارد 
ابطال شد

مديركلاستاندارداس�تانتهرانبااعالمخبرابطالوتعليق1۵
آزمايشگاههمكاراس�تاندارددراس�تانودر۹ماهنخستسال،
ازآزمونحدود1۰هزارنمونهازفرآوردههايمش�مولاستاندارد
اجباريدرآزمايشگاههاياستاندارد،دراينمدتمعين،خبرداد.
به گزارش تسنيم، مسلم بيات در تش��ريح اين خبر گفت: كارشناسان 
اداره تأييد صالحيت اداره كل، در 9 ماه نخست سال با نظارت بر عملكرد 
آزمايش��گاه هاي همكار استاندارد و در نتيجه بررس��ي ۱74 پروانه در 
جريان تمديد، پروانه ۱۵ آزمايش��گاه را ابط��ال و تعليق و پروانه ۱۵9 
آزمايش��گاه ديگر را تمديد كردند.  وي با اش��اره به صدور پروانه تأييد 
صالحيت براي 2۵ آزمايشگاه همكار استاندارد، در خصوص عملكرد 
آزمايش��گاه هاي همكار گفت: اين آزمايش��گاه ها، در اين مدت معين، 
حدود ۱0هزار نمونه از فرآورده هاي مش��مول استاندارد اجباري را كه 
بازرسان استاندارد در بازرسي از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه ) در 

قالب طاها( جمع آوري كردند را آزمودند. 

رشد اقتصادي 4/6  درصدي ايران در 20۱6
بان�كجهان�يدرجديدتري�نگ�زارشخ�ود،رش�داقتصادي
اي�راندرس�ال2۰16را۴/6درص�داع�المورش�داقتص�ادي
۵/2درص�ديراب�راياي�راندرس�ال2۰1۷پيشبين�يك�رد.
به گزارش ف��ارس، بان��ك جهان��ي در جديدترين گزارش از س��ري 
گزارش هاي »چشم انداز اقتصادي جهان«، رش��د اقتصادي ايران در 
سال 20۱6 را 4/6 درصد اعالم كرد. بر اساس اين گزارش، بانك جهاني 
رش��د اقتصادي ۵/2 درصدي را براي ايران در سال 20۱7 پيش بيني 
كرده است.  اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي جهان در سال گذشته 
ميالدي را 2/3 درصد برآورد كرده اس��ت و رشد 2/7 درصدي را براي 
جهان در سال 20۱7 پيش بيني كرده است.  بر اساس پيش بيني اين 
بانك، رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته در سال گذشته ميالدي ۱/6 
درصد بوده است كه در سال 20۱7 اين رقم به ۱/8 درصد خواهد رسيد.  
رش��د اقتصادي اقتصادهاي نوظهور و كش��ورهاي درحال توسعه نيز 
رشدي 3/4 درصدي را در سال 20۱6 كسب كرده است كه اين رقم در 
سال 20۱7 به 4/2 درصد خواهد رسيد.  بر اساس گزارش بانك جهاني، 
رشد اقتصادي برخي از كشورها در سال 20۱6 به اين شرح است: امريكا 

۱/6 درصد، ژاپن يك درصد، چين 6/7 درصد، عربستان يك درصد. 

توزيع شير ويژه مدارس در هواپيما!
درحاليپسازگذشتحدودچهارماه
ب�هدليلكمب�ودمنابعماليس�رانجام
ازهفتهگذش�تهتوزيعش�يردربرخي
مدارسكش�ورازجملهاس�تانتهران
آغازشدهكهيكيازايرالينهايداخلي
اقدامبهپذيراييازمسافرانباايننوع
ش�يردرپروازه�ايخودكردهاس�ت.
به گزارش تسنيم، يكي از ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي در پذيرايي 
از مسافران خود از ش��ير ويژه مدارس كه »غيرقابل فروش« روي آن 
درج شده، استفاده مي كند. اين نوع شير معموالً از ابتداي شروع سال 
تحصيلي به صورت رايگان در اختيار دانش آم��وزان پايه ابتدايي قرار 
مي گيرد.  با اين حال مشخص نيست چگونه اين ايرالين به سهميه شير 
دانش آموزان دست پيدا كرده است. شايد شير ويژه مدارس به صورت 
رايگان در اختيار اين ايرالين قرار گرفته در صورتي كه ش��ركت هاي 
هواپيمايي بابت ارائه هرگونه س��رويس در پروازها هزينه هاي مربوطه 
را از مسافران دريافت كرده اند.  اكثر ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي 
براي پذيرايي از مسافران با شركت هاي كترينگ قراردادهايي را امضا 
مي كنند و شركت احتمالي طرف قرارداد اين ايرالين داخلي بايد نسبت 

به توزيع شير ويژه مدارس در پروازها پاسخگو باشد. 
به گزارش تسنيم، ماه جاري مدير كل برنامه و بودجه وزارت آموزش و 
پرورش از اختصاص ۱00 ميليارد تومان براي خريد شير مدارس خبر 
داده و گفته بود: بر اس��اس اعتبار مصوب دولت، توزيع شير رايگان در 

استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي آغاز شده است. 
منصور مجاوري با بيان اين كه توزيع شير رايگان در مدارس ۱۵ استان 
كشور نيز در دست اقدام اس��ت، افزود: بايد از ابتداي سال تحصيلي تا 
پايان آن شير در مدارس توزيع شود. با توجه به اينكه تابع ضوابط بودجه 
دولت هستيم لذا تا تأمين اعتبار مربوط به شير مدارس صبر كرديم؛ با 
اعتبار مصوب كنوني، بدهي و مطالبات مربوط به شير مدارس كه از سال 
گذش��ته باقيمانده بود را پرداخت كرديم و بخشي هم به تأمين اعتبار 
براي توزيع شير در مدارس اختصاص يافت.  مديركل برنامه و بودجه 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اعتباراتي كه براي توزيع شير رايگان 
در مدارس در نظر گرفته شده است، گفت: اكنون 6۵0 ميليارد تومان 
اعتبار از محل هدفمندسازي يارانه ها و رديف بودجه عمومي دولت براي 
تأمين شير رايگان مدارس اختصاص داده شده و به هر ميزان كه از اين 
اعتبار در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد، شير توزيع مي شود.  وي 
تصريح كرد: به استان هاي كشور اعالم كرديم كه مطابق سال گذشته، 
800 ميليون پاكت شير براي امسال در نظر بگيرند؛ در حال حاضر به 
ميزان ۱00 ميليارد تومان امكان توزيع شير در مدارس داريم و به محض 
تخصيص اعتبارات بيشتر، دفعات توزيع شير نيز افزايش پيدا مي كند.  
مجاوري يادآور شد: با اعتبارات تخصيص يافته كنوني به طور كلي يك 
ماه  و نيم تا دو ماه مي توانيم شير در مدارس را توزيع كنيم و براي تهيه 

800 ميليون پاكت شير به 4۵0 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 

ونزوئالسردمدارنرختورمدرجهان

 اعتراض در ونزوئال به حذف درشت ترين 
اسكناس كشور 

ك�رده پيشبين�ي حال�ي در پ�ول بينالملل�ي صن�دوق
ك�هن�رخت�ورمونزوئ�الدرس�ال2۰1۷مي�الديبي�شاز
يكه�زارو6۵۰درص�دباش�دك�هنيك�والسم�ادورا،دس�تور
افزاي�ش۵۰درص�ديدس�تمزدهاراص�ادرك�ردهاس�ت.
به گزارش پايگاه خبري صندوق بين المللي پول، »نيكوالس مادورا« 
رئيس جمهور ونزوئال دستور افزايش ۵0 درصدي را براي حداقل حقوق 
اين كشور صادر كرد؛ اين در حالي است كه چنين افزايش قابل توجهي، 
تعجب مردم اين كشور را به همراه نداش��ته و از سال گذشته ميالدي 
تاكنون، وي چهاربار حداقل دس��تمزد را افزايش داده تا تالشي براي 
بحران بي س��ابقه افزايش تورم نجومي در اين كشور باشد.  همچنين 
سايه سنگين تورم در ونزوئال موجب افزايش نجومي و سرسام آور قيمت 
كاالهاي ضروري از جمله مواد غذايي در اين كشور شده است.  در همين 
حال حداقل دستمزد در ونزوئال به 40 هزار بوليوار افزايش پيدا كرده 
كه نسبت به ماه فوريه سال 20۱6 ميالدي 322 درصد افزايش نشان 
مي دهد؛ اما عماًل باري از دوش قش��ر كم درآمد اين كشور بر نمي دارد.  
براساس اين گزارش به دنبال بحران قيمت جهاني نفت در سال 20۱4 
ميالدي، اقتصاد ونزوئال در مسير سقوط قرار گرفت و اكنون اين كشور، 

باالترين نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص داده است. 
همچنين صندوق بين المللي پول برآورد كرده كه نرخ تورم ونزوئال در 
سال جاري ميالدي، به يكهزار و 660 درصد برسد و اين رقم براي سال 

20۱7 ميالدي، به 2 هزار و 880 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. 

بهناز قاسمی
  گزارش یک

معاونوزيركشاورزی:عدهايباطرحوارداتنميگذارندباغدارسِرراحترويبالشبگذارد

ناي�برئي�سكميس�يوناقتص�اديمجل�س
شوراياس�الميبااعالماينخبركه6هزارنفر
ازكاركنانوكارگرانشهركصنعتيفالورجان
طيس�الهايگذش�تهتعدي�لش�دند،گفت:
اگ�رادعاه�ايدولتمبن�يبررش�داقتصادي
۴/۵درص�ديبدوننفتدرس�تاس�ت،پس
چراروزان�هش�اهدتعطيليبنگاههاهس�تيم؟
سيدناصر موس��وي الرگاني در گفت وگو با فارس، 
با ابراز تأس��ف از اينكه برنامه پنجم توس��عه كشور 
و س��اير برنامه هاي توس��عه اقتصادي در دولت ها 
كمتر از 3۵ درصد اجرايي ش��ده اند، اظهار داشت: 
در موضوع ايجاد اش��تغال، دولت فعلي اقدام مؤثر و 
عملكرد مثبتي ندارد.  وي افزود: با وجود آنكه برنامه 
پنجم توسعه كشور در بحث اشتغالزايي مواردي را به 
تصويب رسانده بود، اما در جريان اجرا شاهد غفلت از 
سوي دولت بوديم و عماًل ايجاد اشتغال براي جوانان 

تبديل به تعديل آنان از بازار كار شد.
  اين نماينده مجلس با بيان اينكه اكنون با يك فاجعه 
و هجوم ني��روي كار به ب��ازار كار، همچنين تعديل 
كارگران از بنگاه ه��اي اقتصادي مواجه هس��تيم، 
خاطرنشان كرد: به گفته مسئوالن كشور، همچنين 
اس��تانداران برخي اس��تان ها كه درب��اره وضعيت 
بنگاه هاي اقتص��ادي گزارش هاي��ي را آماده كرده 
بودند، بس��ياري از بنگاه هاي توليدي بر اثر افزايش 
رك��ود اقتصادي و مش��كالت س��رمايه در گردش، 
خاموش ش��دند.  وي گفت: ب��راي توجه به موضوع 
اشتغالزايي و همچنين بازار كار كشور، نمايندگان 
مجلس موادي را در برنامه شش��م توس��عه كشور 
گنجانده ان��د كه اج��راي دقيق آن منت��ج به ايجاد 
اشتغال خواهد ش��د، اما تصويب برنامه، يك طرف 
ماجرا و اج��راي دقيق آن طرف ديگ��ر خواهد بود.  
موسوي الرگاني با اشاره به اينكه عملكرد دولت در 

زمينه اشتغالزايي ناموفق ارزيابي مي شود، گفت: اگر 
هدف گذاري براي رسيدن به افق ۱404 انجام شده 
بايد با توجه به آن، س��اير برنامه ها تدوين شود، اما 
تمام اقداماتي كه تاكنون صورت پذيرفته، هيچ كدام 
از آن اهداف را دنب��ال نمي كن��د.  وي تأكيد كرد: 
اجراي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي 
رسيدن به همان افق چش��م انداز توسعه كشور بود 
كه به طور كامل مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت 
و اگر اين سياس��ت ها به طور دقيق اجرايي مي شد، 
اكنون مش��كالت فعل��ي كه بيش��تر متوجه بخش 
خصوصي شده است را نداشتيم و بيشتر مسير هم 
تاكنون طي شده بود.  وي در رابطه با ادعاي دولت 
مبني بر رشد اقتصادي 7/۵ درصدي، آن را مغاير با 
موقعيت هاي جامعه اعالم كرد و گفت: دولت روي 
رشد اقتصادي مانور زيادي داده است كه بايد گفت 
اين رشد اقتصادي ناشي از افزايش فروش نفت خام 

است و ارتباطي به بخش مولد اقتصاد كشور ندارد، 
در واقع اين رشد اقتصادي ناشي از فعاليت ها و منابع 
حاصل از فروش نف��ت خام اس��ت.  وي گفت: يك 
بررس��ي اجمالي در كشور نش��ان مي دهد كه رشد 
اقتصادي 7/۵ درصدي بايد تحولي بزرگ در كشور 
به وجود مي آورد و اكنون براي بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي نيز قابل لمس بود، در حالي كه بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل هستند و 
معلوم نيست اين رشد اقتصادي چرا اينقدر باال براي 

اقتصاد غيرنفتي اعالم مي شود؟ 
وي در واكنش به اظهارات نوبخ��ت مبني بر اينكه 
رشد اقتصادي به جز فروش نفت، 4/۵ درصد است، 
گفت: اين آمار تأمل برانگيز به هيچ عنوان نمي تواند 
مبناي اقدام��ات دولت باش��د، چراك��ه هيچ گونه 
سنديتي براي اين اظهارات وجود ندارد و واقعيت ها 
را مي توان در مي��زان فعاليت هاي بخش خصوصي 

مشاهده كرد. 
 ناي��ب رئي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س 
شوراي اس��المي همچنين در واكنش به اظهارات 
رئيس جمهور درباره ايجاد اشتغال 700 هزار نفري 
نيز گفت: آقاي رئيس جمهور دقيقاً اعالم كنند كه 

اين ميزان اشتغال در چه بخش هايي بوده است.  
وي گف��ت: بخش هايي نظي��ر خدم��ات، صنعت، 
كش��اورزي و س��اير بخش هاي تولي��دي وضعيت 
نگران كنن��ده اي دارن��د، با اين ح��ال دولت مدعي 
ايجاد شغل است.  وي با ذكر مثالي درباره وضعيت 
اشتغال در اس��تان اصفهان گفت: براي جذب نيرو 
در مجتمع فوالد اصفهان، 390 نفر نيروي كار نياز 
بود، اما چيزي قريب به ۵0 ه��زار نفر ثبت نام كرده 
بودند، به طوري كه تمام آن��ان از دانش آموختگان 
دانشگاهي بودند.  موسوي الرگاني تأكيد كرد: اگر 
رئيس جمهور مدعي ايجاد ش��غل است، پس چرا با 
يك فراخوان ساده براي جذب نيرو ۱۱ برابر تقاضاي 

كار هجوم مي آورد؟ 
وي افزود: در بخ��ش ديگري براي ج��ذب 40 نفر 
س��رايدار نيز در آموزش و پرورش ۱۵00 نفر ثبت 
 نام كردند و 300 نفر از آنان مدرك باالي ليسانس 
داشتند.  وي با بيان اينكه دولت برخالف ادعاهايش، 
از بخش خصوصي واقعي حمايت نكرده است، گفت: 
در تنها ش��هرك صنعتي فالورجان، در س��ال هاي 
89 ت��ا 90 بي��ش از ۱2 ه��زار نفر مش��غول به كار 
بودند و آمارهاي فعلي نش��ان مي ده��د اين ميزان 
به كمتر از 6 هزار نفر رس��يده اس��ت و اگر اوضاع و 
احوال اقتصاد خوب بود، قطعاً اين تعداد نيروي كار 
تعديل نمي شدند.  وي گفت: دولت از طرفي بخش 
خصوصي را وارد ميدان مي كند، اما از طرفي با وارد 
كردن كاالهاي مشابه توليدات آنها و رقابت با آنان، 

عماًل موجب ورشكستگي آنان مي شود. 

خروج6هزارنفرازشهركصنعتيفالورجانبهدليلركود

تعطيلي بنگاه ها را باور كنيم يا آمار رشد اقتصادي را؟

      صنعت


