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مشکات اقتصادی با برخورد صرفا قضایی حل نمی شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حل مشــکات اقتصادی با
برخوردهای صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر
دولت نیاز دارد ،به دادستان های سراسر کشور دستور داد که در

روزنامه اقتصادی سراسری

پوشاک؛ رتبه اول قاچاق
در ایران
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برخوردهاورسیدگیهایقضاییباقاطعیتادامهدارد.خوشبختانه
همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر ،هیچ توجهی به
فضاسازیهانداردوکارخودرادرچارچوبقانونو...

چارچوب قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند .به گزارش ایلنا،
آیتاهآملیاریجانیدرجلسهمسئوانعالیقضاییبااشارهبه
برخورددستگاهقضاییبااخالگراناقتصادیتصریحکرد:بحمداه
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استقال و پرسپولیس  ۲ماه تا
قیمتگذاری می شوند
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حجم کارمندان دولت
باید کاهش یابد

خداحافظیآلیتالیا
از آسمان ایران
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طا
ارزانتر میشود

بدنبال اعام دور جدید تحریمهای امریکا علیه ایران ،بسیاری
از شرکتهای خارجی از ادامه همکاری با کشورمان سر باز زدند و
بتدریج فعالیت خود را متوقف و از ایران خارج شدند که نمونه آنها
شرکتهای خودروسازی فرانسوی هستند .از سوی دیگر برخی
شرکتهای هواپیمایی نیز پروازهای خود را مقصد تهران را تعلیق
کردند.
دور دوم تحریمهای ایاات متحده علیه ایران؛ شامل بخشهای
انرژی ،مالی و دریایی این کشور که در چارچوب توافق هستهای در
سال  2015لغو شده بود ،مجددا ً از آبان ماه امسال آغاز شد .اجرای
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بسته دوم و نهایی تحریم ایران که در پی خروج یکجانبه آمریکا از
برجام بازگردانده شــده بود رسماً شروع شده که بر اساس آن ،این
تحریمهافعالیتبینالمللیشرکتملینفتایرانوکمپانیهایتابع
آن را محدود خواهد کرد .آمریکا قصد دارد اقتصاد ایران را که عمدتاً
متکیبرصادراتنفتاست،تضعیفکند.آمریکادردورهجدیدمبادله
با بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایرانی از طریق مؤسسات
مالی خارجی را نیز هدف تحریم قرار داده است .همچنین سوئیفت،
بهعنوانتسهیلکنندهبینالمللیمباداتبانکیمشمولتحریمهای
آمریکاست .اگر سایر نهادهای اقتصادی نیز با ....
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حذفسهدهکازیارانهبگیرانتوسطاستانداران

کارت سوخت احتماا
از دی ماه میآید

بدنبال اعام دور جدید تحریم های امریکا علیه
ایران ،بسیاری از شرکتهای خارجی از ادامه همکاری
با کشورمان سر باز زدند و بتدریج فعالیت خود را
متوقف و از ایران خارج شدند که نمونه آنها شرکتهای
خودروسازی فرانسوی هستند .از سوی دیگر برخی
شرکتهای هواپیمایی نیز پروازهای خود را مقصد تهران
را تعلیق کردند.
دور دوم تحریمهــای ایــاات متحده علیه ایران؛ شــامل
بخشهای انرژی ،مالی و دریایی این کشــور که در چارچوب
توافق هستهای در سال  2015لغو شده بود ،مجددا ً از آبان ماه
امسال آغاز شد.
اجرای بســته دوم و نهایی تحریم ایران کــه در پی خروج
یکجانبه آمریکا از برجام بازگردانده شده بود رسماً شروع شده
که بر اساس آن ،این تحریمها فعالیت بینالمللی شرکت ملی
نفت ایران و کمپانیهای تابع آن را محدود خواهد کرد .آمریکا
قصد دارد اقتصاد ایران را که عمدتــاً متکی بر صادرات نفت
است ،تضعیف کند.
آمریکا در دوره جدید مبادلــه با بانک مرکزی ایران و دیگر
نهادهای مالی ایرانی از طریق مؤسســات مالی خارجی را نیز
هدف تحریم قرار داده اســت .همچنین ســوئیفت ،بهعنوان
تسهیلکننده بینالمللی مبادات بانکی مشمول تحریمهای
آمریکاست .اگر سایر نهادهای اقتصادی نیز با مؤسسات مالی
ایرانی که تحریم هستند کار کنند ،تحریم خواهند شد.
این گزارش حاکیست :پس از اینکه چند شرکت هواپیمایی
اروپایی اعــام کردند که پروازهای خود بــه مقصد تهران را
متوقف میکنند ،بتازگی شرکت هواپیمایی آلیتالیا نیز از توقف
پروازهایش به مقصد تهران از ابتدای سال  2019میادی (11
دی  )1397خبر داد.
شرکت هواپیمایی ایتالیایی آلیتالیا اعام کرد که از اول ژاویه
 2019تمام پروازهای رم -تهران را بهدلیل تحریمهای آمریکا
علیه ایران متوقف خواهد کرد.
پیش از این نیز شــرکتهای هواپیمایی “بریتیش ایرویز”
انگلیس “ ،کی.آل .ام” هلند و ایرفرانس هواپیمایی ملی فرانسه
نیز به دایل مختلفی همچون نبود توجیه اقتصادی پروازهای
خود به مقصد تهران را متوقف کرده بودند.
در عین حال شرکتهای هواپیمایی ترکیه نیز پس از اعام

دپوی ۱۴هزار خودروی خارجی در گمرک
خداحافظی آلیتالیا از آسمان ایران

توقف فعالیت شــرکتهای اروپایی در ایران ،آمادگی خود را
برای ارائه خدمات حمل و نقل هوایی به مسافران کشورمان
اعام کردند.
 2شرکت «پگاسوس» و «ترکیش ایر» ترکیه به مقصد تهران
و شهرهای اروپایی و آمریکایی پروازهای منظمی دارند ،اعام
کردهاند که توانایی پوشش تقاضای سفر مسافران ایرانی در پی
خروج شرکتهای اروپایی را دارند.
هر یک از شرکتهای هواپیمایی اروپایی دایلی برای توقف
پروازهای خود به مقصد تهران اعام کردهاند.
به گزارش ایرنا ،هواپیمایی «بریتیش ایرویز» در اطاعیهای
اعام کرد که پروازهای مسیر لندن  -تهران از نظر تجاری توجیه
اقتصادی ندارد و از مهرماه متوقف میشود.
شرکت هواپیمایی «کی.آل .ام» هلند نیز تیرماه امسال اعام
کرد که به دایل تجاری تصمیم گرفته است پروازهای مستقیم
به ایران را از مهرماه متوقف کند.
شرکت ایرفرانس ،هواپیمایی ملی فرانسه نیز اعام کرد به
دایل اقتصادی از  1۸سپتامبر ( 27شهریور) پروازهایش به
ایران متوقف میشود.
گزارشهای رسیده حاکیست :ژانویه  201۶چندماه پساز
توافق هستهای میان ایران و گروه  ،5+1شرکت الیتالیا که تا
آنزمان چهار پرواز در هفته به تهران داشت خبر داد که از 27

دپوی ۱۴هزار خودروی خارجی در گمرک

یک مقام مســئول در گمرک گفت:
بر اســاس تازهتریــن گزارشها۱۴ ،
هزار دســتگاه خودروی وارداتی در
محوطههای گمرکی و انبارهای مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی دپو شده است.
این مقام مسئول در گمرک ایران در گفت و
گو با مهر در مورد آمار قطعی تعداد خودروهای
وارداتی دپو شــده در محوطههای گمرکی و
انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،گفت :تعداد قطعی این خودروها
براساس تازهترین گزارشها ۴1 ،هزار دستگاه است که از این تعداد،
حدود  00۴۶دستگاه مربوط به ثبت سفارشهای غیر قانونی بوده و از
سویمرجعقضاییتوقیفشدهاست؛مابقیاینخودروهانیزیامجوز
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ثبتسفارشندارند،یاتاریخمجوزثبتسفارش
این خودروها منقضی شده است.
وی که بدلیل برخی ماحظات خواســت
نامش در مصاحبه ذکر نشــود ،ادامه داد :در
صورتی که شــورای هماهنگــی اقتصادی،
پیشنهاد دولت جهت ترخیص این خودروها
را تصویب و اباغ کند ،اجازه ثبت سفارش این
خودروها از سوی ســازمان توسعه تجارت به
واردکنندگان داده خواهد شد.
وی افزود :پس از اباغ چنین مجوزی است که گمرکات میتوانند
با انجام تشریفات گمرکی و بر اساس ضوابط فنی واردات خودرو،
حقوق و عوارض گمرکی این خودروها را اخذ و اجازه ترخیص بدهند.

مارس  201۶هر روز به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی
تهران پرواز خواهد داشت.
این شــرکت هواپیمایی ،علــت افزایــش پروازهایش را
فعالیتهای بازرگانی روبهرشد بین ایران و ایتالیا عنوان کرد
و توضیح داد که بنابر گزارشهــای اتحادیه اروپا ،ایتالیا یکی
از شرکای اصلی اروپا با ایران است و تبادلهای مالی میان دو
کشور در سال  201۴به حجم  1٫۶میلیارد یورو رسیده بود.
اواسط نوامبر امسال و با شروع دور دوم تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،این ایراین از کاهش پروازهای رم -تهران از  7روز
به  3تا  ۴روز در هفته خبر داد.
اکنون در تازهترین اقدام ،الیتالیا اعام کرده است که از اول
ژانویه  2019کلیه پروازهایش را به تهران متوقف خواهد کرد
و آخرین پروازی که از این شرکت هواپیمایی به تهران خواهد
آمد پایان ماه دسامبر  201۸خواهد بود.
همچنین این ایراین زیر پرچم ایتالیا اعام کرده است که
تمام پول مسافرانی را که برای بهار به مقصد تهران بلیت تهیه
کرده بودند ،پس خواهد داد.
این حرکت شرکت هواپیمایی ایتالیا در حالی انجام میشود
که در گذشتهای نه چندان دور ایتالیا به عنوان نخستین شریک
تجاری ایران به حساب میآمد.
همه این تصمیمات در حالی اتفاق میافتد که اتحادیه اروپا

وزیر کشور از حذف سه دهک از یارانه بگیران توسط استانداران
در ایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت :این موضوع به شرط
اختصاص درآمدهای حاصله در تولید ،حمل و نقل و معیشت خواهد
بود .عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی حمل
و نقل از حذف سه دهک یارانه بگیران توسط استانداری ها در ایحه
اخبار

علیرغم خروج رئیس جمهوری ایاات متحده آمریکا از توافق
نامه هســتهای با ایران (برجام) ،همواره تاش کرده است که
پایبندی خود را به این توافق ثابت کند و در همین راستا نیز از
بسیاری از شرکتهای اروپایی خواسته شده که به همکاریهای
خود با ایران ادامه دهند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
دوشــنبه  15مرداد همزمان با احیای تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران ،از اجرایی شدن نسخه به روز شده قوانین
مسدودساز تحریمی ،برای مقابله با این تحریمها خبر داده بود.
خانم موگرینی در بیانیهای مشترک با وزرای خارجه فرانسه،
آلمان و انگلیس این مسئله را مطرح کرد.
در این بیانیه طرفهای اروپایی ضمن ابراز تأسف از بازگشت
تحریمهای آمریکا در پی خروج این کشور از توافق هستهای
با ایران ،برجام را عنصری کلیدی برای معماری منع اشــاعه
هستهای در جهان توصیف کرده و میافزاید« :انتظار میرود
ایران به اجرای کامل تعهدات هستهای خود ذیل توافق هستهای
ادامه دهد ».همچنین در ادامه این بیانیه مشترک آمده است:
«اعضای باقی مانده برجام همچنان به حفظ کانالهای ارتباطی
مؤثر با ایران برای استمرار صادرات نفت و گاز پایبند هستند .بر
همین اساس فعالیتهای ما در این حوزهها ادامه خواهد داشت
که از آن جمله همکاری با کشورهای ثالث عاقهمند به حمایت
از برجام و حفظ روابط اقتصادی با ایران اســت .این اقدامات
ظرف هفتههای آتی درسطوح وزرا افزایش و مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
این بیانیه همچنین در پایان اشاره میکند« :حفظ برجام،
مسئله احترام به توافقنامههای بینالمللی و همچنین مسئله
امنیت جهانی است».
با وجود این که در این بیانیه اعام شده بود که نسخه به روز
شده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا برای مقابله با
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،اجرایی میشوند ،اما تاکنون عم ً
ا
اتفاق مهمی در این زمینه حاصل نشده و همان طور که شاهد
هستیم حتی شرکتهای هواپیمایی اروپا نیز پروازهای خود به
مقصد تهران را متوقف کردهاند.
با توقف پروازهای اروپایی به مقصد تهران ،عم ً
ا پروازها باید
از طریق ترکیه و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گیرد
که این مسئله سبب افزایش هزینهها خواهد شد.

دولت ۷۵هزارمیلیاردتومانمالیاتگرفت

بر اساس اعام بانک مرکزی ،بیش از
 ۷۰درصد از درآمد مالیاتی ایران در هفت
ماههنخستسالجاریمحققشدهاست.
به گزارش ایسنا ،بر اساس تازهترین آمار بخش
درآمدهایمالیاتیکهتوسطبانکمرکزیمنتشر
شده است ،بیش از  07درصد از آن چیزی که به
عنوان درآمد مالیاتی در این مدت مصوب شده
بود ،محقق شده است.
دولت در بودجه سال جاری میزان درآمدهای کل کشور را  ۶12هزار
میلیاردتومانمصوبکردهبودکهمیزاندرآمدهایمصوببرایهفت
ماههنخستامسال۸21هزارمیلیاردتومانبوده،اماتاکنونتنها5.57
هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیشبینی شده محقق شده است.

بودجه ســال آینده خبر داد و گفت :هدفمندی یارانهها در دولت
گذشته که شروع شد من در دیوان محاسبات بودم و قرار شد درآمد
حاصله صرف تولید و حمل و نقل شود .وی افزود :اما در طول مسیر
به دلیل اینکه یارانه به همه واگذار شد ،این رقم کاهش یافت و ابتدا
از درآمد تولید و ...
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بر اســاس این گزارش ،درآمدهای مالیاتی
مصــوب در بودجه برای هفت ماهه نخســت
ســال  ۴۸هزار میلیارد تومان تعیین شده بود
که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهر ماه
سال جاری تنها  0۶هزار میلیارد تومان درآمد از
طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه
باید تا پایان سال به بیش از  0۴1هزار میلیارد
تومان برسد.
این در حالی است که میزان درآمدهای محقق شده از بخش مالیات
در هفت ماهه نخست سال گذشته  ۶.25هزار میلیارد تومان بوده که
این رقم نشــان میدهد که درآمدهای مالیاتی ایران در سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2.۴1درصد رشد داشته است.

مشکات اقتصادی با برخورد صرفا قضایی حل نمی شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حل مشکات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی
ممکننیستوبهتدبیرهرچهبیشتردولتنیازدارد،بهدادستانهایسراسرکشوردستور
داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند.
به گزارش ایلنا ،آیت اه آملی اریجانی در جلسه مسئوان عالی قضایی با اشاره به برخورد دستگاه
قضایی با اخالگران اقتصادی تصریح کرد :بحمداه برخوردها و رسیدگی های قضایی با قاطعیت ادامه
دارد .خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر ،هیچ توجهی به فضاسازیها ندارد و کار
خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می کند .استجازه ای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای
تسریع در رسیدگی ها انجام شد ،بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکات
اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
قیمتارزپایینآمدهامابرخیهمچنانگرانفروشیمیکنند
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی ها ادامه خواهیم داد و
دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخال ایجاد کنند ،قطع خواهیم کرد» ،در عین حال یادآور
شد :ماهیت اداره کشور و رفع مشکات معیشتی مردم ،یک ماهیت کاما اجرایی است که دولت محترم
با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد .بحمداه تاشهای بسیار خوبی شده و
مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز
مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد .آیت اه آملی اریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر
دستگاههای نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت ها اظهار کرد :زمانی برخی
بی تدبیریها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز شد .در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره ای بی تدبیریها
موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود .برخی به بهانه اینکه قیمت ارز باا رفت ،قیمت کااهای خود را
افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت باا خریداری
کرده اند ،همچنان گرانفروشی می کنند.
برایکنترلقیمتهابایدفکرعاجلکرد
رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت های
خودسرانه مانند گرانی ها در صنعت لبنیات و  ...خاطرنشان کرد :قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که
حقوق ثابتی دارد ،محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد .البته در جلسه
هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز تاش های خوبی برای حل این مشکات داشته
اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تاش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت
مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند .آیت اه آملی اریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات
حکومتی برای نظارت بر قیمت ها ،به دادستانها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع
ذی صاح به موضوع گرانی ها ورود کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس
زدایی ،این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت :در خصوص دیه و مهریه
و به طور کلی محکومیتهای مالی ،قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم ،از آنجا که ابهامات و اجمالهایی
در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که
در جلسات مسئوان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم
و بعدها هم تبدیل به قانون شد .مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه
خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت
و احراز شد که ممتنع از پرداخت است ،تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه ،دیه و  ...باید به زندان برود.

استقال و پرسپولیس  ۲ماه تا قیمتگذاری می شوند

رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره مصوبه هیات وزیران درباره دو باشگاه استقال
و پرسپولیس گفت :تا دو ماه دیگر و نهایتا تا پایان سال قیمتگذاری این دو باشگاه انجام
میشود.
علی اشرف عبداه پوری حسینی در گفتوگو با ایسنا ،درباره قیمت پایه دو باشگاه پرسپولیس و
استقال و زمان واگذاری آن اعام کرد که قطعا سازمان خصوصیسازی تاش میکند به وظایف خود
به درستی عمل کند و اقدامات ازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.
وی گفت :تا دو ماه بعد قیمتگذاری این دو باشگاه انجام میشود و این قیمت را به هیات واگذاری اطاع
میدهیم و تاش میکنیم تا پایان سال جاری مزایده این دو باشگاه را انجام دهیم.
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اخبار

جانبازان  ۵۰درصد از ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستهها مستثنی شدند

جانبــازان  ۵۰درصــد
هم مانند جانبــازان باای
 ۵۰درصــد ،از قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان
مستثنی شدند.
معــاون حقوقــی و پارلمانی
بنیاد شــهید و امور ایثارگران
از مستثنی شدن جانبازان 50
درصد از قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان خبر داد .پیش از این فقط جانبازان باای  50درصد از قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان مستثنی بودند که با استعام جدید ،جانبازان
 50درصد هم از این قانون مستثنی شدند.
مهدی ایزدی معاون حقوقی و پارلمانی بنیاد شهید در پاسخ به استعام
معاون تعاون و امور اجتماعی این ســازمان در خصوص اصاح تبصره یک
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب  0۶/0۶/1397مجلس)
تاکید کرد جانبازان  50درصد نیز مشمول استثناء قانون مذکورند.

اجرای طرح حمایت غذایی از اقشار کمدرآمد

مدیرکل بهزیستی تهران
از اجــرای طــرح حمایت
غذایی از اقشــار کمدرآمد
گفت :این طرح صرف ًا به افراد
تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیستی مربوط میشود
و در مرحلــه اول تنها ویژه
مســتمریبگیران دائمی و
پشــتنوبتیهای دریافتی
مستمری از کمیته امداد و بهزیستی هستند.
داریوش بیاتنژاد تســنیم  ،با اشــاره با اجرای طرح حمایت غذایی از
اقشــار کمدرآمد اظهار کرد :این طرح صرفاً به افراد تحت پوشش کمیته
امداد و سازمان بهزیســتی مربوط میشود و در مرحله اول طرح تنها ویژه
مستمریبگیران دائمی و پشتنوبتیهای دریافتی مستمری از کمیته امداد
و سازمان بهزیستی هستند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت :بدین وسیله افراد با شرایط میتوانند
برای دریافت سبد حمایتی غذایی بر حسب بعد خانوار به فروشگاههای طرف
قرارداد طرح مراجعه کنند.
وی درخصوص فروشــگاههای طرف قرارداد توضیح داد :فروشگاههای
تعاونی مصــرف کارکنان دولت (اســکاد) فروشــگاههای تعاون مصرف
روستائیان ،فرهنگیان ،فروشــگاههای زنجیرهای سپه ،اتکا ،فروشگاههای
زنجیرهای رفاه ،شــهروند و تعاونی مصرف محلی از فروشــگاههای طرف
قرارداد هستند.
کمال خرازی اعام کرد:

قول اروپایی ها برای اجرای SPV

رئیس شــورای راهبردی
روابط خارجی با بیان اینکه
انتظار داریم اروپا گام های
عملی برای اجــرای SPV
بردارد ،گفت :آنها به آقای
ظریف قول دادهاند تا پایان
سال میادی  SPVرا اجرایی
کنند.
ســید کمال خــرازی رئیس
شورای راهبردی روابط خارجی در حاشیه همایش «صلح و ثبات در غرب
آسیا ،یک منطقه یک سرنوشت» در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ساز و
کار احیای تمدن اسامی ،برگزاری نشستهایی مخصوص این موضوع است.
امروز برگزاری نشستهایی با حضور همه کشورها بدون اینکه استثنایی قائل
شویم ،میتواند راهگشا باشد.
خرازی در پاسخ به سوالی درباره اجرایی شــدن  SPVبین ایران و اروپا
گفت :اروپا وعده اجرایی شــدن این موضوع را داده ،البته انتظار این است
که گامهای عملی در این راستا از سوی اروپا برداشته شود .در گفتگوهای
آقای ظریف و اروپاییها ،آنها قول دادهاند تا پایان ســال میادی  SPVرا
اجرایی کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد :جمهوری اسامی ایران
نقش بسزایی در مبارزه با تروریسم و حمایت از دولتهای قانونی منطقه و
مقابله با شیطنتها داشته است .جمهوری اسامی خواستار آزادی مردم و
حمایت از حکومتهای مستقل است و به این مسیر خود ادامه میدهد .به
گزارش مهر  ،وی اظهار داشت :امنیت ایران دارای دشمنانی است و بیگانگان
قصد دارند برای این امنیت مشکل تراشی کنند .حرکات تروریستی مانند
آنچه در چابهار اتفاق افتاد ،تاشی مذبوحانه است که راه به جایی نمیبرد.
رزمندگان و نیروهای امنیتــی ما در صحنه حضور دارند و به همین جهت
اتفاقی نخواهد افتاد .خرازی درباره ساز و کار  SPVگفت :متناسب با آنچه
اروپاییها ارائه میدهند ایران هم ساز و کاری تدوین میکند که بتواند از
آن استفاده کند .وی در پایان درباره خروج قطر از شورای همکاری خلیج
فارس خاطر نشان کرد :خروج قطر از این شورا تنها یک احتمال است .البته
همفکری هم بین کشورهای منطقه در مقابل سلطه عربستان سعودی در
حال شکلگیری است و باید دید چه راهکاری برای ایجاد امنیت منطقهای
میتوان با حضور همه کشورها ایجاد کرد.

استعفای مهدی زاده ازسمت معاونت وزیر
و ریاست سازمان زمین شناسی

کامبیز مهدی زاده معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و رییــس ســازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی
از سمت خود استعفا کرد.
به گــزارش شــاتا ،در متن
اســتعفای وی آمده است «:از
اینکه اینجانب را قابل دانستید
و در این مقطــع از بنده دعوت
نمودید که در این وزارتخانه همراه تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم.
اجازه می خواهم از خدمت تان مرخص شــوم و بــه فعالیت های علمی و
پژوهشی خود در سنگر قبلی ام ادامه دهم .بار دیگر از حسن ظن و اعتماد
حضرتعالی سپاسگزارم».

اریجانی :حجم کارمندان دولت باید کاهش یابد

رئیس مجلس گفت :بودجه سال  9۸باید همراه با
اصاحاتی به مجلس شورای اسامی ارائه شود.
به گزارش فارس ،علی اریجانی رئیس مجلس شــورای
در هفتمیــن همایش ملــی نقش پژوهش طی ســخنانی
اظهار داشت :ما باید  2مســیر در سال جاری طی کنیم که
یکی از آنها این اســت که بودجه سال  9۸با اصاحاتی ارائه
شــود و همچنین به موازات آن ما اصاح ساختار بودجه را
براســاس تدابیر رهبری و طبق قانون برنامه ششم توسعه و
سیاســتهای کلی مدون کنیم و بعد برای بودجه سال 9۸
میتوانیم اصاحیه داشته باشیم و سال  99را بر پایه همین
تدوین کنیم.
وی افزود :این دغدغــه رهبری معظم انقاب در خصوص
بودجه سال  9۸کل کشــور دغدغه بسیار سنجیده و مهمی
اســت و همه باید از آن حمایت کنیم ،چرا که این یک کار
مبنایی برای کشور است.
رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد :آقای جالی به این
نکته اشاره کرد که از انجمنهای علمی استفاده میشود اما
کم چرا کم استفاده میشود؟ این اشکال شماست.
اریجانی انجمنهای علمی را بهترین سرمایه برای کشور
دانست و تصریح کرد :شما صاحبنظران و کارشناسان باید از
این انجمنها بیشتر استفاده کنید ،شما باید برای استفاده از
دانشگاهیان نهایت استفاده را داشته باشید.
وی خاطرنشــان کرد :بنده چند ســال پیش هم به شما
گفتم که از انجمنهای علمی دانشــگاه حداکثر اســتفاده
را داشــته باشــید اکنون هــم تأکید میکنم ســال آینده
اینجــا آمدیــد نگویید کم اســتفاده کردیم بلکــه بگویید
استفاده حداکثری داشــتیم ،همین است که دانشگاههای
کشــور را دلگــرم میکننــد کــه بــه ســمت نیازهای
کشور بروند.
رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد :البته در راستای
استفاده از انجمنهای علمی شاید شما بگویید ما پول نداریم
البتــه که بحث بودجــه آن یک وجه اســت و ایجاد کردن
ارتباطات هم وجه دیگر آن است.
اریجانی در ادامه یادآور شد :دانشگاهیان اینقدر دنبال
این معانی و مباحثی مانند پول نیســتند بلکه بیشتر در پی
این هستند که مشــکات کشور حل شــود .بنده حاضرم

منابع شــما را از هر کجایی که میشود تأمین کنم اما شما
ارتباطاتتان را با انجمنهای علمی برقرار کنید چرا که اینها
سرمایه علمی هستند.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص
چابکسازی دولت گفت :یکی از سیاستهای کلی کوچک
کردن دولت و چابکسازی آن است ،خیلی سال است که این
یک سیاست کلی است اما دولت نه چابک و نه کوچک شد،
چرا اینگونه است؟
وی بر همین اســاس اضافه کرد :البته این کوچکسازی
در حد اینکه افرادی بازنشســته میشــوند وجود دارد .در
قانون بازنشستگی هم عدهای جدا شدند اما این تاثیر کمی
میگذارد .تا زمانی که وضع دولت اینقدر فربه است و پیکره
پهنی دارد زمینه برای ترقی و سرمایهگذاری در کشور باقی
نمیگذارد.

رئیس مجلس شورای اســامی عنوان کرد :مشکل دولت
این است که نمیداند با چه مکانیزمی کارمندانش را کم کند
لذا باید برای آنها یک جا و زمینه اقتصادی فراهم کند تا این
افراد را به آنجا انتقال دهند تا دولت کوچک شود.
اریجانی یکی از مسائل مهم در بحث کوچکسازی دولت
را دولت الکترونیک خواند و گفت :این مسئله هم خود یک
مسئله مهم است حتی اگر دولت الکترونیک هم ایجاد شود
حجم کارمندان مــا باید کاهش پیدا کنــد و در این زمینه
ورزیده شوند لذا شما باید یک تئوری داشته باشید که دولت
بتواند نیروهای خود را کمتر کند.
رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه ســخنانش به
چالشهای موجود در کشــور اشــاره کــرد و گفت :مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اسامی تحلیلهای خوبی در
این خصوص تاکنون داشته است.

وی با بیان اینکــه در بودجه ســال  97مرکز پژوهشها
راهکارهایی را برای سرپا شــدن صندوقهای بازنشستگی
در نظر گرفت گفت :ولی متأســفانه در ایــن رابطه اهتمام
دولت کم بــود؛ چراکــه باید از ایــن راهکارها اســتقبال
میکرد.
رئیس مجلس شورای اسامی همچنین خاطرنشان کرد:
در بحث تحریمها هم تحلیلهــا و پژوهشهای خوب و به
موقعی از سوی مرکز پژوهشها به مجلس ارائه شد.
اریجانی با ابراز تأســف از اینکه بین بخش دانشگاهی و
نیازهای اساســی کشــور ارتباط خوبی وجود ندارد ،گفت:
متأســفانه در این امر تاکنون عملکرد مطلوبی نداشتهایم،
بنابراین پیشنهاد میدهم که در شرایط فعلی کشور حواسها
به سمت تولید داخلی باشد.
وی با تأکید بر اینکه بخشهای  R&Dدر کشور باید رشد
داشته باشــد ،خاطرنشــان کرد :در این رابطه قسمتهای
تحقیقاتی کشور باید گسترش یافته و ضمن آن از ظرفیت
اساتید دانشــگاهها و تحقیقات آنها برای حل این مشکات
استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اســامی با اشاره مجدد به سخنان
رهبر معظم انقاب در خصوص اصاح بودجه  9۸کل کشور
عنوان کرد :رهبری فرمودند بودجه کشور در شرایط تحریمها
باید با ماحظاتی تدوین شــود بنابراین باید این ضروریات
مورد توجه قرار گیرد.
اریجانی افزود :فرمایشات رهبری بدان معناست که باید
به بحث حقوق و مزایای کارکنان ،بحث اشــتغال و مسائلی
که برای کشور ضروری به نظر میرسد توجه بیشتری شود.
وی قطع وابســتگی به نفت را ازجمله مواردی عنوان کرد
که در سیاستهای کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته است
که اگر از ابتدای این سیاست پیگیری میکردیم ،مشکات
زیادی در حال حاضر نداشتیم.
رئیــس قــوه مقننه تصریــح کــرد :البته مقــام معظم
رهبــری بــر حفــظ منابع صنــدوق توســعه ملــی هم
تأکیداتــی داشــتند ،بنابراین منابع صندوق توســعه ملی
بایــد محلی برای اســتفاده بــرای پرش اقتصادی باشــد،
لذا نبایــد از منابع این صندوق برای بودجه جاری کشــور
استفاده شود.

حذفسهدهکازیارانهبگیرانتوسطاستانداران
وزیر کشور از حذف سه دهک از یارانه بگیران توسط استانداران در
ایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت :این موضوع به شرط اختصاص
درآمدهای حاصله در تولید ،حمل و نقل و معیشت خواهد بود.
به گزارش فارس ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی حمل
و نقل از حذف سه دهک یارانه بگیران توسط استانداری ها در ایحه بودجه سال
آینده خبر داد و گفت :هدفمندی یارانهها در دولت گذشته که شروع شد من در
دیوان محاسبات بودم و قرار شد درآمد حاصله صرف تولید و حمل و نقل شود.
وی افــزود :امــا در طول مســیر بــه دلیل اینکــه یارانــه به همــه واگذار
شــد ،این رقم کاهش یافــت و ابتــدا از درآمد تولید و ســپس حمــل و نقل
برداشته شد.
وزیر کشــور ادامه داد :دولت تدبیر امید هم درگیر همین موضوع شــد و من
چندبار گفتم حذف یارانه به استانداریها واگذار شود که بااخره در ایحه سال
آینده حذف سه دهک یارانه بگیران توسط استانداری ها به شرط اینکه درآمدها
به تولید،حمل و نقل و معیشت اختصاص یابد آمده است.
رحمانی فضلی بیان داشــت :مصرف روزانه  ۸0تا  ۸5میلیون لیتر بنزین ،رقم
بسیار باایی است؛ آن هم نسبت به شاخص های بین المللی و نیز با در نظر گرفتن
مسافت هایی که طی می شــود .برای این میزان مصرف ،هزینه های اجتماعی،

اقتصادی و زیست محیطی باایی می دهیم.
وی با بیان اینکه حمل و نقل موضوعی چند وجهی و بین بخشی است ،گفت:

مجلسوزیرصنعترابابتانتصابدامادروحانیفراخواند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس از حضور وزیر
صنعت در پارلمان برای پاســخگویی درباره انتصاب داماد
روحانی خبر داد.
در روزهای گذشــته انتصاب کامبیز مهدیزاده داماد  33ساله
رئیسجمهور به عنوان رئیس سازمان زمینشناسی و معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با انتقادات گستردهای در محافل سیاسی و
رسانهای مواجه شده بود.
به گزارش تسنیم  ،رضا رحمانی وزیر صمت از این انتصاب دفاع
کرده و گفته که نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست

و داماد رئیسجمهور را براساس شایستهسااری به عنوان معاونش
انتخاب کرده است.
حاا ،رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسامی ،در گفتوگو با تسنیم با اشاره به این انتصاب معتقد است که
داماد رئیسجمهور براساس شایستهسااری در مسئولیت معاون وزیر
صنعت انتصاب نشده و رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت باید
پاسخگوی صدور چنین حکمی باشد.
وی با تأکید بر اینکه از دولت و وزرا انتظار داریم که در صدور احکام
و بهکارگیری افراد ،اصل شایستهسااری را مدنظر قرار دهند ،اظهار
داشت :بنده روز گذشته در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس،
مراتب اعتراض خود را نسبت به انتصاب داماد آقای روحانی به سمت
معاون وزیر صنعت مطرح کردم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد :آقای اکبریان
رئیس این کمیســیون قول داده تا از آقای رحمانی برای حضور در
کمیسیون و پاسخگویی به سؤاات اعضا ،برای انتصاب داماد آقای
روحانی در سمت یکی از معاونتهای این وزارتخانه توضیح دهد.
انصاری خاطرنشــان کرد :قرار است امروز وزیر صنعت در جلسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جهت پاسخگویی به سؤاات
تعدادی از اعضا و نمایندگان حضور یابد که ممکن اســت انتصاب
داماد آقای روحانی به سمت معاون وی نیز ،یکی از این سؤاات باشد.

کارتسوختاحتمااازدیماهمیآید

عضوناظرمجلسدرشورایعالیانرژیگفت:ظاهرااز
اواسط دی ماه احیای کارتهای سوخت اجرایی خواهد
شد و می توانیم آثار آن را در حوزه ساماندهی قاچاق
سوختبسنجیم.
علی بختیار در رابطه با زمان اجرایی شــدن اســتفاده از
کارتهای سوخت ،بیان کرد :در رابطه با احیای کارت هوشمند
سوخت ،امکاناتی در اختیار وزارت نفت بود و وزات نفت تصمیم
گرفت از این امکانات اســتفاده کند و مجلس در این زمینه
دخالتی نداشــت ،اما اگر دولت بخواهد تصمیمی در رابطه با
افزایش قیمت سوخت و دو نرخی کردن آن اتخاذ کند حتما
باید با اجازه مجلس باشد.
به گزارش ایسنا  ،وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت برای
احیای کارت ســوخت نیازی به اجازه مجلس نداشت ،اظهار
کرد :مجلس مخالفتی با احیای کارتهای سوخت ندارد چراکه
این طرح احتماا می تواند موضوع قاچاق سوخت را ساماندهی
کند .ظاهرا از اواسط دی ماه احیای کارتهای سوخت اجرایی
خواهد شــد و میتوانیم آثار آن را در حوزه ساماندهی قاچاق
سوختببینیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد :با
اجرایی شدن احیای کارتهای سوخت مشخص خواهد شد که

توضیحاتآیتاهخاتمیدربارهانتصابدامادشدردولت

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد انتصاب دامادش در برنامه و بودجه
ارتباطی با او ندارد.
به گزارش فارس ،آیتاه سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران طی بیانیهای
در واکنش به انتقادهایی که درباره انتصاب سید حسین میرخلیلی (داماد وی) به
عنوان رییس حوزه ریاســت در سازمان برنامه و بودجه میشود ،تاکید کرد که این
انتصاب ربطی به او ندارد.
متن بیانیه خاتمی به شرح زیر است:
« چند روزی اســت در فضای مجازی مســئولیت دامادم آقای ســید حســین
میرخلیلی در دفتر آقای دکتر نوبخت منتشر شده اســت در این رابطه چند نکته
گفتنی است:

اگر سهولت دسترسی به خدمات حمل ونقل در کمترین زمان ممکن برای مردم
میسر نباشد ،آنها مجبور میشوند برای انجام کارهای روزانه مسیر زیادی را طی
کنند که این بر بار ترافیکی نیز میافزاید .بنابر این همه دستگاههای موجود باید
تاشهای ازم در این زمینه را مبذول کنند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد :یک زمانی مردم برای پرداخت یک قبض ساده
باید به بانک رفته و مدت زمان زیادی را درصفهای طوانی میگذراندند تا آن
قبض را پرداخت کنند ،اما هم اکنون میتواننــد این کار را در منازل خود انجام
دهند و دیگر این روش پرداخت الکترونیکی به نؤبه خود از بار ترافیکی میکاهد.
هنوز بیش از  50درصد فعالیتها روی زمین است و اموراداری فراوانی هستند که
با نرم افزارهای هوشمند انجام نمیشوند.
وی خاطر نشان کرد :در عامل فرسودگی هم که جزو مهمترین مسائل دارندگان
وسایل نقیله محسوب میشود ،عدم توجه به این موضوع باعث افزایش آلودگی هوا
و نیز افزایش مدت زمان سفر میشود که برای حل این موضوع جلسات مشترکی
رابا شهرداری برقرارکرده ایم واقداماتی هم دردست انجام است.
رحمانی فضلی در پایان افزود :برای نوســازی ارگان حمل ونقل شهری باید از
تعداد بیشتری تاکسی و کامیون نو بهره بگیریم که رقم  300و  ۴00هزار دستگاه
برای این منظور کم است واین اقدام باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

 -1در آغاز زندگی مشترک دخترانم با دامادها ،گفتهام همه مسئولیت کارهایتان با
خودتان است این انتساب را دخالت ندهید
 2هیچگاه برای هیچ یک از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته و ندارم چون رانت
خواری را منکر میدانم
 -3در رابطه با مسئولیت آقای میرخلیلی نه در این مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی
هم بنده نه تلفنی نه پیامکی نه کتبی هیچ سفارشی نداشتهام می توانید از آقای محمدی.
(رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه) و آقای دکتر نوبخت بپرسید.
 -۴از حساسیت جامعه اسامی بر این امور سپاسگزارم و امیدوارم این روش ادامه یابد
 -5در این عرصه هم باید تقوی ،محور باشد از تجسس و عیب جوئی پرهیز گردد باید
در صدد اصاح عیب موجود بود».

قاچاق  10الی  20میلیونی سوخت با این اقدام کنترل میشود
یا خیر و ما با توجه به نتیجه این طرح میتوانیم در بودجه 9۸
تصمیم مناسبی در زمینه مدیریت سوخت اتخاذ کنیم.
بختیار خاطر نشان کرد :زمانی که از سوی دولت برای احیای
کارتهای سوخت مطرح شده احتماا اواسط دی ماه است.
طرح های کمیسیون انرژی در رابطه با ساماندهی مصرف و
قاچاق سوخت در کشــور با وجه به فرارسیدن فصل بودجه
در قالب بودجه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.

سرمایه امروز

روزنامهاقتصادیامروز سهشنبه2۷آذر ۱39۷شماره26۵

اسب سرکش دار رام شد
قائممقام بانک مرکزی:

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اسب سرکش
دار رام شد ،از اختیارات سران ســه قوه به بانک
مرکزی خبر داد و گفت :اصاح نظام بانکی با جدیت
دنبال میشود.
به گزارش ایســنا ،اکبر کمیجانی در هشتمین جشنواره
تجلیل از پژوهشگران و با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز
پژوهشهای حوزه پولی و بانکی ،مهار نقدینگی و تورم است،
گفت :به سبب مجموعه اقدامات انجام شده ،روند شتابان نرخ
تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم که
این کاهش ادامهدار باشد.
وی افزود :به رغم این ،وجــود انباره نقدینگی که در حال
حاضر حدود  1750هزار میلیارد تومان است ،پتانیسل بروز
فشارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانالهای
عرضه نقدینگی به جامعه ،اصاحات اساســی انجام شود تا
نقدینگی اضافه شده به کسب و کارها و بخش مولد اقتصاد
هدایت شود.
قائممقام بانک مرکزی اضافه کرد :همچنین از بعد تقاضای
نقدینگی نیز باید ســازوکار جذب ســپرده و نرخهای سود
به نحوی باشــد که با افزایش ماندگاری ســپردهها ،از یک
سو شــبکه بانکی توانایی پرداخت هزینههای جذب سپرده
را داشته باشــد و از ســوی دیگر وامگیرندگان نیز توانایی
بازپرداخت سود تسهیات را داشته باشند.
انتقاد از برخی تصمیمات مجلس
کمیجانی با انتقاد از برخی تصمیمها در مجلس شــورای
اســامی ،اظهار کرد :برخی تصمیمها به تشویق متخلف و
تنبیه منضبط منجر میشــود که موضوع بند و تبصره 1۶
قانون بودجــه  97و تبصره  35قانون اصاح بودجه ســال
 1395از این دست تصمیمها بود.
وی محور دوم در زمینه پژوهشهای مورد نیاز نظام بانکی

را بهبود ســازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی دانست و
گفت :با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخد مجوزهای
ازم از ســران قوا ،همکاران ما توانستهاند ظرف مدت زمان
کوتاهی با مجموعهای از اقدامات و سیاستهای مؤثر ،اسب
سرکش دار را رام کنند و آن را طی یک مسیر کارشناسی
شده به کانالهای پایینتر هدایت کنند اما با وجود گامهای
بزرگی که در این راستا برداشته شده است ،همچنان نظام
ارزی کشور نیازمند اصاحات و اقدامات تکمیلی به منظور

طا ارزانتر میشود

یک کارشــناس بازار طا
و ســکه از برگشــت ثبات و
آرامش به بازار طا خبر داد و
گفت :مردم خرید طا را از سر
گرفتهاند.
مجتبی فیروزی در گفت و گو با
ایسنا ،با اشاره به کاهش قیمت طا
که به دنبال ارزان شدن دار رخ داد،
اظهار کرد :اکنون حدود دو هفته
اســت که قیمت هر گرم طا بین
 300تا  30۶هزار تومان ثابت مانده و نوسان چندانی ندارد.
وی گفت :این ثبات قیمت آرامش را به بازار طا برگردانده
و باعث شده مردم به این قیمت عادت کنند.
این کارشناس بازار طا و سکه قیمت فعلی حدود  300هزار
تومانی برای هر گرم طا را باا دانســت و اظهار کرد :قیمت
منطقی برای هر گرم طا حدود  1۶0هزار تومان البته بر پایه

دار حدود  5000تومانی است.
فیروزی ،راه پایین آمدن نرخ طا
تا این قیمت را ارزان شدن دار اعام
کرد و گفت :نوســانات دار چندان
قابل پیشبینی نیست.
وی از برگشــتن رونق به بازار به
دنبال ثبات قیمتها هم یاد کرد و
ادامــه داد :در روزهای گرانی ،مردم
فقط سکه خریداری میکردند ،اما
اکنون خرید طا دوباره انجام میشود
و بازار تا حدودی از رکود خارج شده است.
به گفته رییس پیشــین اتحادیه طا و جواهر کرمانشاه،
هنور افرادی که در زمان گرانی طای زیاد خریده و در خانهها
نگهداری میکنند نسبت به فروش این طاها اقدام نکردهاند.
اگر این طاها هم وارد بازار شود ،باز هم شاهد کاهش قیمتها
خواهیم بود.

حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تاطمهای ارزی
در آینده است که به این منظور ،چگونگی ایجاد و گسترش
ابزارهای کافی برای پوشــش ریســک ارزی فعاان بخش
حقیقی اقتصاد و ارتقای ســازوکاری ازم برای تسهیل نقل
و انتقال منابع ارزی از ســوااتی است که باید پژوهشهای
ما بــرای تصمیمســازی صحیــح در حــوزه ارزی به آن
پاسخ دهد.
قائممقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهمیت اصاح

اخبار

رشد  ۵۰.6درصدی تسهیات اعطایی بانک مسکن

نظام بانکی در پژوهشهای انجام شده در حوزه پولی و بانکی
تصریح کرد :محور سوم پژوهشهای موردنیاز نظام بانکی،
بحث اصاح نظام بانکی اســت و همانگونه کــه بارها نیز
تاکید شده اســت ،اصاح نظام بانکی در این دوره با جدیت
پیگیری میشود.
تاکید بر استفاده از پول ملی در تجارت
قائم مقام بانک مرکزی بر اســتفاده از پول ملی دو کشور
در روابط تجاری به جای ایجاد پل رابط برای تســویه مالی
تاکید کرد.
کمیجانــی در حاشــیه برگــزاری مراســم تجلیــل از
پژوهشــگران برتر در حوزه پول و بانک ،با اشاره به شرایط
انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه ،اظهار کرد :در ســالهای
گذشــته و به خصوص در ماههای اخیر ،بر عملیاتی شدن
توافقنامهها و پیمانهای پولی دوجانبه تاکید شــد و بانک
مرکزی نگاه دوبارهای به پیمانهای پولی داشته و تعدادی
از کشــورهایی که مبادات تجاری خوبی بــا ایران دارند،
با توجه به تمایل خودشــان برای پیمــان پولی دوجانبه و
مبتنی بر تســویه تجارت به اتکای پولهای ملی خودشان
میاندیشند.
قائممقام بانک مرکزی در پاســخ به ســوالی درباره ابراز
تمایل روسیه برای اجرایی کردن پیمانهای پولی با ایران،
تصریح کرد :تمایل برای این موضوع از ســوی هر دو کشور
وجود دارد ،اما باید شرایط و محیط آن فراهم شود ،چراکه
یکی از موضوعاتی که درباره پیمانهای دوجانبه و چند جانبه
مطرح است ،موضوع تســویه در زمانی است که تراز تجاری
مثبت یا منفی باشد.
کمیجانی تاکید کرد :باید به دنبال راهکاری باشیم که به
جای استفاده از پل رابط برای تسویه و کسریهای تجاری،
از پول ملی دو کشور استفاده کنیم.

کاسبی جدید دالهای ارز

گزارشهای رسیده به خبرنگار
تسنیم حکایت از آن دارد که
این روزها عاوه بر مردم عادی،
جمعی از دالها نیز در صفهای
تشکیل شده مقابل صرافیهای
دولتی حضور دارند؛ این دالها
این روزها کاسبی جدیدی پیدا
کردهاند .دالهــا بعد از آنکه
مشتری برای خرید ارز در بازار
کمیاب شد ،از مردم دارهای
خانگی را با قیمتی بسیار کمتر از صرافی ملی ،میخرند
و با واسطههایی که در صف فروش گذاشتهاند ،دارهای
خانگی رابا قیمت بااتری به این صرافی میفروشند.
بعد از ریزش قیمتها در بازار ،طبیعتاً فروشندهها زیاد شدند؛
اما از آنجایی که تمام صرافیها حاضر به خرید ارز نیستند ،بانک
مرکزی اعام کرد ،صرافیهای بانکی ،و بانکها روزانه ارزهای

مردم را میخرند.
برهمین اســاس ،هر روز صرافی
ملی بعنوان نماینده بازارساز ،نسبت
به خرید و فــروش ارز اقدام میکند.
ولی از آنجایی که صفهای مقابل این
صرافی بسیار طوانی است و اگر کسی
قصد خرید یا فروش ارز را داشته باشد
باید ســاعتها در صف بایستد همه
حاضر نیستند که این همه ساعت در
صف بمانند .برهمین اساس دالها
دارهای این افراد را زیر قیمت و اصطاحاً ُمفت میخرند و با
قیمت بااتری در صرافی ملی میفروشند.
یکی از بازاریها به خبرنگار ما میگوید :اان کاسبی دالها
این شــده که از مردم دارهای خانگی را مفت میخرند بعد
خودشــان با قیمت بااتری در صرافی ملی میفروشد و این
طور سود میکنند.

بانکهایدولتیموافقکاهشنرخبهره
رئیس شــورای هماهنگی بانکهای دولتی با
بیان اینکه هنوز شــورای پول و اعتبار دستور
کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است،
گفت :بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود
سپردههای بانکی هستند.
محمدرضا حسینزاده در گفتگو با مهر در خصوص
تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت :تا آنجا که اطاع
دارم تغییر نرخ سود بانکی فع ً
ا مدنظر شورای پول و
اعتبار نیست؛ هر چند ممکن است که بانک مرکزی
برای این موضوع ماحظاتی را مدنظر داشته باشد؛ اما
آنچه که دورادور مطلع هســتم ،فع ً
ا تغییر نرخ سود

نظام بانکی در حال پوستاندازی است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نظام
بانکی در حال پوست اندازی است ،گفت :مخاطرات
و محدودیتهای فعلی نظــام بانکی به مدد علم و
فناوری قابل رفع است.
به گزارش ایسنا ،علی دیواندری در حاشیه هشتمین مراسم
تجلیل از پژوهشــگران برتر حوزه پول و بانک با بیان اینکه
سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است ،اظهار کرد:
روند افزایش نرخ تورم نیز متوقف شده ،اما اطاعات جزئی را
در این خصوص معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعام میکند.
وی همچنین درباره تشکیل بازار مشتقه ارزی نیز ،گفت:
با توجه به ثباتی که در بازار ارز حاکم شده است ،اکنون وقت
مناسبی است که اقداماتی را که پیش از این ،در دوران عدم
ثبات نمیتوانستیم انجام دهیم به مرحله عمل برسانیم و
بانک مرکزی در این خصوص برنامه دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بازار مشتقه
ارزی به معنای ســاماندهی بازارهای موجود اســت ،ادامه
داد :برای تشکیل بازار مشــتقه ارزی حتماً نیاز نیست که
یکسانسازی نرخ ارز صورت گیرد بلکه به معنی ساماندهی
بازارهایی چون نیما ،سنا و  ...است که اکنون در حال فعالیت
هستند.
دیوانــدری اضافه کــرد :در عین حال بانــک مرکزی با
سیاستهایی که اخیرا ً به اجرا گذاشته توانسته نرخ ارز در
بازارهای مختلف را نیز به هم نزدیک کند.
وی همچنین در این مراســم ،رسالت پژوهشکده پولی و
بانکی را پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و توسعه تحقیقات
کاربردی در زمینه پولی و بانکی از طریق ارتباط تنگاتنگ با

بانک مرکزی دانست و گفت :در حال حاضر تمام بانکهای
کشور پژوهش و علم محور شدهاند و هر زمان از پژوهشکده
پولی و بانکی برای مشــاهده کارهای پژوهشی خود دعوت
میکنند ،شاهدیم که اقدامات بسیار خوبی را انجام دادهاند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نظام بانکی
با اســتفاده از بانکداری الکترونیک در حال پوستاندازی
است ،اظهار کرد :تمام بانکهای کشور به سمت درگاههای
اینترنتی ،پرداختهای موبایلی و ابزارهای مجازی رفتهاند،
به این ترتیب بدنه فکری بانکها دچار دگرگونی شــده و
بانکها در حال تغییر مدیران کسب و کار خود برای مواجهه
با چالشها و معضاتی هستند که امروزه نظام بانکی با آن
روبرو است.

بانکی در دستور کار نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود :بر
اساس اعام رسمی شــورای پول و اعتبار ،همچنان
نرخ ســود بانکی برای ســپردهها  15درصد و برای
تسهیات  1۸درصد است که همین موضوع ،ماک
عمل بانکهای دولتی قرار دارد.
وی تصریح کرد :بانکهای دولتی با افزایش ســود
بانکی موافق نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به باا
رفتن نرخ سود تســهیات نیز میشود که به همین
دلیل ،به نفع تولیدکنندگان و اســتفادهکنندگان از
تسهیات خرد بانکی نیست.

حســینزاده رئیس شــورای هماهنگی بانکهای
دولتی معتقد است که رابطه دو نرخ سود تسهیات
و ســپرده باید معقول شود و برای ســپردهگذاران
نفع داشته باشــد؛ ضمن اینکه به ضرر وامگیرندگان
و استفادهکنندگان از تســهیات بانکی هم نباشد؛
بنابرایــن باید خیلی مراقبت کــرد که هر تصمیمی
در حوزه نرخ سود ،چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر
همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی
در شــرایط کنونی ،یکشبه نمیتوان تصمیم گرفت
و باید بررســیهای اقتصادی کافی را در این زمینه
صورت داد.

کاهش نرخ ارز سناریو مقابله با تحریمها بود

یک اقتصاددان با اشــاره به کاهــش نرخ ارز در
بازار آزاد ،آن را نتیجه ســناریو دولت برای مقابله
با تحریمها ارزیابی کرد و گفت :ثبات نرخ ارز برای
برنامهریزی فعاان اقتصادی مسالهای ضروری است.
محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه افزایش
یا کاهش دار تا به حال در اختیار مدیریت شــناور ارزها
توسط دولت بوده اســت ،گفت :قبل از اینکه تحریمهای
آمریکایی شروع شــوند یک جهش قیمتی دار را تجربه
کردیم که دولت در برابر آن واکنشی نشان نداد و به جای
تزریق دار اقدامات امنیتی انجام داد که این مساله معامات
را زیرزمینی کرد و همین باعث افزایش قیمتها شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در جریان جهش ارزی
سعی داشــت تا منابع خود را تقویت کند ،علت این مساله
را آمادگی دولت برای تحریمهای بعــدی آمریکا ارزیابی
و اظهار کرد :دولت بعد از تحریمها ســعی کرد تا با تزریق
دار قیمتها را پایین بیاورد تا به لحاظ سیاسی این پیام را
منتقل کند که تحریمهای آمریکایی اثری نداشته و قیمت
دار پایین هم آمده است.
او با بیان اینکه دولت ســناریوی خود را برای مقابله با
تحریمها به خوبی اجرا کرد ،گفت :قدم بعدی ثبات نرخ ارز
است که این مساله از اهمیت بااتری از کاهش آن برخوردار
است ،چرا که اگر در بازار ثبات وجود نداشته باشد ،فعاان
اقتصادی نمیتوانند برنامهریزی درســتی داشته باشند و
تولید ملی هم در نهایت از این شرایط آسیب خواهد دید.
وی در پایان با اشاره به تاش آمریکا برای مسدود کردن
راههای نفوذ دار به ایران ،اظهار کرد :به نظر میرسد اروپا
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مدیر امور اعتباری بانک مسکن از رشد  ۵۰.6درصدی حجم تسهیات
پرداختی ازسویبانکمسکنطیهشتماههنخستسال جارینسبت به
مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن حجم تسهیات منعقده و
اعطایی (در قالب طرح مسکن مهر و غیر از طرح مسکن مهر) طی هشت ماهه نخست
سال جاری را معادل  3۴1هزار و  ۴21فقره اعام کرد که نسبت به مدت مشابه سال
 9۶معادل  50.۶درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به کارنامه تسهیات منعقده و اعطایی بانک مسکن در هشت ماه ابتدایی
ســال جاری عنوان کرد :در بازه زمانی مذکور بانک مسکن سعی کرد با تمام توان و
سرعت باا به تقاضای اخذ تسهیات در دو بخش خرید و ساخت مسکن پاسخگو باشد.
از این رو ارزش ریالی تسهیات اعطایی و منعقده از سوی بانک مسکن از ابتدای سال
جاری تا نیمه پاییز معادل  12هزار و  51۸میلیارد و  5۴5میلیون و  300هزار تومان
بوده است .وی با مقایسه عملکرد تسهیات منعقده و اعطایی طی هشت ماه ابتدایی
سال جاری و سال گذشته اظهار کرد :مجموع تسهیات منعقده و اعطایی در هشت
ماه نخست امسال به لحاظ تعداد معادل  50.۶درصد و به لحاظ ارزش ریالی معادلی
 35.5درصد رشد یافته است.

امکان انتخاب کارتهای بانک ملت جهت ثبت نام
کارت سوخت بانکی

امکان انتخــاب کارتهای بانک ملت در
فرآیند ثبت نام کارت سوخت بانکی برای
تمامی مشموان فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس
اطاعیه شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران دارندگان وسایل نقلیه بنزین سوز بدون کارت
هوشمند سوخت میتوانند با یکی از روشهای غیر
حضوری نسبت به ثبت اطاعات وسیله نقلیه و کارت بانکی خود وفق جدول زمانبندی
اعام شده ،اقدام کنند.

پرداخت  6۲۰هزار میلیارد ریال تسهیات بانک م ّلی

بانک م ّلی ایران در هشت ماه ابتدای امسال بالغ بر 62۰هزار و 3۰میلیارد ریال
تسهیات در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است.
این بانک در هشــت ماه ابتدای ســال جاری ،بیش از یک میلیون و  290هزار فقره
تسهیات در قالب عقد قرض الحسنه ،مضاربه ،فروش اقساطی ،جعاله ،خرید دین و...
تخصیص داده است .مشارکت مدنی بیشترین میزان تسهیات پرداختی این بانک را
به خود اختصاص داد و در مدت مذکور 71 ،هزار و  13۶فقره تسهیات به ارزش 215
هزار و  5۸میلیارد ریال پرداخت شــد .همچنین بالغ بر  ۴9هزار و  3۴1میلیارد ریال
تسهیات مضاربه در  ۶0هزار و  932فقره به تجار و بازرگانان و  1۸هزار و  2۸2میلیارد
ریال تسهیات خرید دین در هفت هزار و  3۴1فقره به صاحبان کسب و کار و بنگاههای
اقتصادی پرداخت شده است.

قدردانی سازمان پدافند غیر عامل از بانک رفاه

سازمان پدافند غیر عامل از بانک رفاه به
عنوان سازمان فعال در عرصه امنیت ،پدافند
غیرعامل و تقویت آن قدردانی کرد.
در پنجمین نمایشــگاه صنعت بومی پدافند
سایبری و دومین نمایشگاه صنعت بومی پدافند
زیستی که با حضور تنی چند از مسئوان لشگری
و کشوری و مسئوان حوزه پدافند غیر عامل بانک
رفاه برگزار شد ،لوح تقدیر و تندیس ویژه نمایشگاه به بانک رفاه اهدا شد .گفتنی است،
بانک رفاه با استقرار غرفه معرفی محصوات و خدمات در نمایشگاه پدافند غیر عامل
حضور چشمگیر داشت.

افزایش سرمایه بانک صادرات
تا مجمع سال  ٩٨به سرانجام میرسد

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت :افزایش سرمایه بانک بر اساس
برنامهریزیهای صورتگرفته تا مجمع سال 9۸به سرانجام میرسد.
ارسان فتحیپور با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها از جهت افزایش توان مالی آنها
در ارائه تسهیات امری ضروری است ،افزود :کاهش داراییهای مازاد و افزایش همزمان
سرمایه ،روندی اســت که در بانک صادرات ایران دنبال میشود و در واقع سعی بر این
است که کار به صورت علمی انجام شود .وی تجدید ارزیابی دارایی بانکها را آسانترین
راه برای افزایش سرمایه عنوان کرد و گفت :بخش قابل توجهی از دارایی بانکها را اماک
تشکیل میدهد که عمدتاً با توجه به ارزش تمامشده تاریخی ثبتشده و استهاک در
نظر گرفتهشده ،ارزش دفتری بسیاری از اماک بانکها به صفر نزدیک شده است از اینرو
تجدید ارزیابی داراییها اولویت مهمی در روند افزایش سرمایه بانکها است.

رسیدگی به مشکات تولیدکنندگان ،در رأس برنامههای
بانک کشاورزی

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و
مدیرعاملبانککشاورزیبهمنظوررسیدگی
به مشکات بهره برداران بخش کشاورزی و
برنامه ریزی برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای
ازم ،در دفتر ویژه دولت (مستقر در مجلس
شورای اسامی) حضور یافت و با نمایندگان
مجلس دیدار کرد.
خدارحمی روز یکشنبه 25آذر با حضور در دفتر ویژه دولت (مستقر در مجلس شورای
اسامی) به مشکات تولیدکنندگان بخش کشاورزی رسیدگی و با نمایندگان مجلس
شورای اسامی دیدار و گفت و گو کرد.

نیز به تدریج با تحریمهای آمریکایی کنار آمده که با توجه
به محدودیت صادرات نفت ایران این مساله میتواند روی
منابع ارزی ما در آینده تأثیر بگذارد.
به گزارش ایسنا ،براســاس اعام بانک مرکزی ،هر یورو
روز گذشته ( 25آذر) در سامانه نیما به  950۸تومان رسید
که نسبت به روز گذشته با کاهش  1۶3تومانی روبرو بوده
است .براســاس این گزارش ،مجموع معامات در سامانه
نیما از نیمه مرداد تاکنــون از  11میلیارد یورو عبور کرده
و به  11میلیارد و  ۴57میلیون یورو رســید؛ این در حالی
اســت که طی هفتههای اخیر قیمت یــورو در بازار ثانویه
با افزایش همــراه بود و در هفته جاری این رقم کاهشــی
شده است.

تحقق  ٨7درصدی سود هر سهم بانک سینا
در  6ماهه اول سال ٩7

مدیرعاملبانکسینادرجمعکارکنانازتحقق ۸۷درصدیسودپیشبینی
شده هر سهم بانک در 6ماهه اول سال جاری خبر دارد.
مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک جلب رضایت مشتریان و سهامداران از طریق
تأمین نظرات و تحقق نیازهای بانکی آنان است ،افزود :با همت و تاش تک تک همکاران و
همچنین مدیریت هزینهها و توسعه سبد محصوات و ارائه خدمات جدید ،اهداف بانک به
نحو قابل قبولی تحقق یافته و در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.
وی افزود :سرمایه گذاریهای این بانک که در بخشهای مختلف اقتصادی ،صنعت،
کشاورزیودیگربخشهابهمنظورایجادسبدیمتنوعازمحصواتورشدمتوازندرآمدها
صورت گرفته ،با همدلی ،انسجام و همفکری حاکم بر بخشهای مختلف بانک به خوبی به
بار نشسته و تا پایان سال تمامی برنامههای ترسیم شده در این زمینه ،محقق خواهد شد.
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اعضای اتحادیه تولیــد و صادرات
نساجی و پوشاک ایران خواستار مقابله
جدی با فعالیت فروشندگان برندهای
بدون مجوز رســمی پوشاک از ابتدای
دیماه سال جاری توسط دستگاههای
ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاا
و ارز شدند.
به گزارش ایسنا ،در نشستی خبری که در
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک
ایران برگزار شد ،در ابتدا بهرام شهریاری  -نایب
رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات
نساجی و پوشــاک ایران  -با اشاره به اینکه
برندهای پوشاک تا ابتدای دیماه سال جاری
مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف کااهای
قاچاق خود در سطح عرضه اقدام کنند ،اظهار
کرد :دو ســال اســت که بخش خصوصی با
همراهی بخش دولتی توانسته است بستری
را آماده کند تا نســبت به ساماندهی فعالیت
نمایندگان و شعب شرکتهای عرضهکننده
پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک
در سطح عرضه اقدام شود.
وی ادامه داد :این مقوله در دو بخش مجوز
گواهی فعالیت و شناسه کاا و کد رهگیری
در دســتور کار قرار گرفته است که در بخش
اول و بنابر اباغیهای از سوی وزارت صنعت،

پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در ایران

معدن و تجارت ،دســتورالعمل نحوه صدور
گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای
خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران مدنظر
قرار گرفت تا طی مدت دو سال نسبت به این
موضوع اقدام شود.
عاوه بر این و در زمینه شناســه کاا و کد
رهگیری مردادماه ســال گذشته اباغیهای
مدنظر قرار گرفت و تا خردادماه سال جاری
فرصت داده شد تا نسبت به شناسهدار کردن
کاا اقدام شــود ،اما قرار بر این شــد تا برای
پوشــاکی که از قبل هم وارد کشور شده بود،

سازمان حمایت :قیمت خودروها نهایی نشده است

سرپرستروابطعمومیسازمانحمایتازمصرف
کنندگان و تولیدکنندگان اخبار منتشر شده در
فضای مجازی مبنی بر افزایش متوسط  ۷۰درصدی
قیمت خودروها را رد کرد و گفت :این اعداد و ارقام
در حد گمانه زنی اســت و هنوز هیچ چیز قطعی
نشدهاست.
«محمدمهدیمحمدی»درگفتوگوباخبرنگاراقتصادی
ایرنا افزود :جلسه ها و نشست های کارشناسان خودرویی با کارشناسان سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت گذاری جدید خودروها ادامه دارد و اعداد و ارقامی که
از گوشه و کنار در سایت ها و کانال های فضای مجازی اعام می شود ،به هیچ عنوان قطعی نیست.
وی بیان داشت :مطابق قولی که داده بودیم مقرر بود این هفته قیمت خودروها نهایی شده و اعام
شود ،زیرا تعداد زیادی معوقه های خودرویی وجود دارد که از سوی خودروسازان باید تعیین تکلیف
و به مشتریان تحویل شود.
اخباراستانها

آموزش فنی و حرفهای کشور با کمک شرکت شبکه گستر
ساینا مربی آموزش میدهد

بهگزارشخبرنگارامروز،روزچهارشنبه
مورخ  ۱۴آذرماه جاری جلسه مشترکی با
حضور کریم داویز معاون آموزش و جمعی
ازکارشناسانمرکزتربیتمربیومهندس
اکبری نماینده شرکت شبکه گستر ساینا
دردفترمعاونتآموزشمرکزبرگزارگردید.
بنابراین گزارش در ابتدای جلسه کریم داویز
معاون آموزش مرکز تربیــت مربی به معرفی
فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و مرکز تربیت مربی پرداخت و اشاره نمود:
براساس دستور مقام عالی سازمان و مصوبه شورای راهبردی مرکز تربیت مربی همکاریهای
مشترک با صنایع و بنگاههای اقتصادی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.
در ادامه جلسه و براساس توافق صورت گرفته مقرر گردید کارگاه آموزشی با تجهیزات مورد
نیاز توسط شرکت شبکه گستر ساینا در دپارتمان الکترونیک مرکز تربیت مربی راه اندازی و
همزمان بستههای آموزشی در سطوح مختلف پایه ،میانی و تخصصی که مورد نیاز مربیان
سازمانوکارشناسانصنایعوحرفاستبصورتمشترکتدوینگردد.همچنینآزمونتعیین
سطح و ارزشیابی آناین بر اساس استاندارد شرکت فوق در پایان آذرماه برگزار شود .ازم به ذکر
است اولین دوره آموزشی توسط شرکت شبکه گستر ساینا با مدرسان این شرکت در هفته اول
دی ماه سال جاری با حضور 20نفر از مربیان منتخب سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و20
نفر از کارشناسان صنعت و صنوف در دپارتمان الکترونیک مرکز تربیت مربی برگزار خواهد شد.
مدیر روابط عمومی فواد مبارکه در پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو:

تنها راهکار نجات صنعت دستیابی به بازارهای جهانی است

پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو از ۱۱تا
 ۱۴آذرماه 9۷درمحلدائمینمایشگاههای
تهران و با حضور  2۵۰شــرکت داخلی و
خارجی در زمینۀ فواد و صنایع وابسته،
برای معرفی دستاوردها و پتانسیلهای
موجود برگزار شد.
شرکتهایفوادمبارکه،فوادهرمزگان،ورق
خودرو چهارمحال و بختیاری ،امیرکبیر کاشان،
فواد سنگان ،فواد سنگ مبارکه ،گروه فواد متیل ،گروه توکا فواد و ...در این نمایشگاه حضور
پرقدرتیداشتند.درجریانبرگزاریایننمایشگاه،جمشیدمارحمان،سرپرستسازمانتوسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و عباس قبادی ،معاون امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن حضور در غرفۀ گروه فواد مبارکه با مدیران گروه فواد
مبارکه دیدار و گفت وگو کردند .مدیر روابط عمومی فواد مبارکه در حاشیۀ این نمایشگاه در
جمع خبرنگاران گفت :کارشکنیهای اقتصادی آمریکا علیه کشورمان وارد مرحله تازهای شده
است و عاوه بر صنعت نفت ،فوادسازی ایران نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است .محمد
ناظمیهرندیاظهارداشت:باتوجهبهبرآوردهاییکهازکارشکنیآمریکاداشتیم،تمهیداتازم
اندیشیده شده است و در صنعت فواد نگرانی عمدهای نداریم و یقین داریم صنعت فواد تأثیر
قابل توجهی از این کارشکنی نخواهد گرفت .وی در ادامه افزود :اگرچه به دلیل کارشکنیهای
آمریکا تأمین برخی نیازمندیها و صادرات دچار مشکاتی شدهاند ،اما مشکل آنچنان بزرگ
نیست که بخواهیم آیندۀ سیاهی برای صنعت فواد متصور باشیم و باید همچنان به توسعه
صنعت بیندیشیم .وی تصریح کرد :البته برخی از موارد مثل تأمین ماشینآات و مواد قابل
پیش بینی بود و تاش کردیم حداقل برای یک بازۀ زمانی مشخص ،نیازهای کارخانه را ذخیره
سازی کنیم تا در صورت عدم دسترسی به این نیازها روند تولید با چالش روبهرو نشود .ناظمی
هرندی با اشاره به مشکات احتمالی در زمینۀ صادرات فواد نیز افزود :همکاران ما با استفاده از
سیاستهای پیچیده و کارآمد در بخش صادرات ،خرید و مالی به نحوی مدیریت و برنامهریزی
میکنند که صادرات با کمترین ریسک انجام شود و منابع مالی آن هم جذب شرکت شود.

تعیین تکلیف صورت گیرد و تا مردادماه سال
جاری این کااها یا به فروش رسیده و یا از بازار
جمع شود و پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی
بدون شناسه کاا ،قاچاق محسوب شود.
نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و
صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه
از ابتدای خردادماه سال جاری منتظر برخورد
جدی در ســطح عرضه و مقابله با کااهای
قاچاق بودیم ،بیان کرد :متاســفانه این اتفاق
رخ نداد و مشکات عدیدهای به وجود آمد و به
نظر میرسد ابیهای قدرت و کانالهایی که

همواره در مقابله با قاچاق قد علم کردهاند سعی
در منحرف کردن این مسیر دارند.
شــهریاری با اشــاره به اینکه ایــن افراد
میگویند مشکل قاچاق وجود ندارد و مساله
ما در حال حاضر مشــکل کمبود مواد اولیه،
تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری است،
گفت :با طرح چنین مسالهای افراد مذکور سعی
در منحرف کردن مسیر مقابله با قاچاق پوشاک
در کشور دارند.
در این نشســت رامین جوانــرود – عضو
هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی
و پوشاک ایران – با بیان اینکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،بانک اطاعاتی درســتی از
توانمندیهای تولید داخل در حوزه پوشاک
ندارد ،خاطرنشان کرد :ما در روستاها از توانایی
بسیار باایی برای تولید برخورداریم در حالیکه
باید  ۸0درصد پوشاک در کشور تولید داخل
و تنها  20درصد پوشاک وارداتی باشد ،اما به
چنینارقامیدستنیافتهایمومتاسفانهروندی
برای ساماندهی پوشاک نمیبینیم.
وی ادامه داد :باید واردات از مســیر رسمی
انجام شود و دولت بتواند عواید حاصل از این
کار را کسب کند ،چرا که تولیدکنندگان داخلی
نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند و بنابراین
واردکنندگان باید در صف قانون قرار گیرند.

ایمیدرو صاحب لوح تقدیر پژوهش برتر شد

ایمیدرو در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری
صنعت ،معدن و تجارت ،موفق به دریافت لوح تقدیر
طرحپژوهشیبرترشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن
وصنایعمعدنیایران،ایمیدرودرهفتمینجشنوارهپژوهش
و فناوری صنعت ،معدن و تجارت در سال  1397با طرح
پژوهشی «ارزیابی زیست محیطی استفاده از گزنتاتها در
فرآیند فلوتاسیون کانی های معدنی» که در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شده ،به
عنوان طرح پژوهشی برتر در سطح وزارت صمت انتخاب شد.
در این مراسم ،غامرضا ماطاهری ،مدیر آموزش ،پژوهش و فناوری ایمیدرو به نمایندگی از
خداداد غریب پور ،رئیس هیات عامل ایمیدرو ایمیدرو لوح تقدیر طرح پژوهشی برتر را دریافت
کرد.ایمیدرو در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت ،موفق به دریافت لوح
تقدیر طرح پژوهشی برتر شد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان تهران از هدف گذاری برای اتمام
 263طرح نیمه تمام صنعتی در استان تهران خبر داد.
به گزارش شاتا ،محمد رسول محمدیان با اعام این خبر افزود :در سال
 97بر مبنای اطاعات سامانه بهین یاب 2۶3،طرح نیمه تمام با پیشرفت
فیزیکیباای ۶0درصدشناساییشدهوچنانچهاهتمامازمازسویدیگر
دستگاههایهمکارنظیرنظامبانکی صورتپذیردبهبهرهبرداریرسیدن
این طرح ها تا پایان سال جاری قابل اجرا خواهد بود.
محمدیان با اشاره به عملکرد سازمان صنعت ،معدن و تجارت در سال

بازار خرید شب یلدا و انتظار مردم برای کاهش قیمتها

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران شد

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت :ترکیب اعضای
هیات رییسه اتاق اصناف ایران ،مشخص و سعید
ممبینیرییساتاقاصنافایرانشد.
علی عوض پور در گفت وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود:
در جلسهای با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف و
دعوت از منتخبان انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران در محل
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ،تکلیف
مسئولیت ها در هیات رییسه اتاق اصناف ایران معین شد .وی تصریح کرد :بر این اساس سعید
ممبینی ،رییس اتاق اصناف ایران شد .در همین راستا ،جال الدین محمدشکریه به عنوان نایب
رییس اول و مجتبی صفایی به عنوان نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران انتخاب شدند.
همچنینحسینطاهرمحمدیبهعنواندبیراتاقاصنافایران،محمودبنانژادبهعنوانخزانهدار،
رسول جهانگیری عضو و ابراهیم درستی به عنوان عضو و نماینده وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
اتاق اصناف ایران تعیین شدند .این ترکیب هیات رییسه برای مدت چهار سال انتخاب شدهاند.

مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامگفت:عرضه
مرغ منجمد به قیمت هر کیلو ۸هزار و 9۰۰تومان را
برای تنظیم آغاز کردهایم.
به گزارش ایلنا ،حمید ورناصری گفت :ستاد تنظیم بازار
قیمت هر کیلو گوشت مرغ را 9هزار و ۸00تومان و سازمان
حمایت از مصرف کنندگان با  5درصد افزایش حدود 10
هزار و  ۴00تومان اعام کرده است و بیش از این مبلغ به
هیچ وجه قابل پذیرش نیست.وی با بیان اینکه مقایسه قیمت مرغ در شرایط کنونی با پارسال در
همین زمان ،اشتباه است ،گفت :پارسال برای اینکه تولید کنندگان مرغ آسیب نبینند ۴۸هزار تن
مرغ را خریداری کردیم.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین از افزایش 25تا30
درصدی حجم واردات نهاده ها به کشور خبر داد و افزود :حجم موجودی نهاده ها در بنادر و انبارها به
میزان کافی است .دبیر انجمن ملی تولید گوشت مرغ هم گفت :در ماه های اخیر کاهشی در تولید
مرغ در کشور وجود نداشته است.

اتمام  263طرح نیمه تمام صنعتی در استان تهران

های 95و 9۶بیان کرد :در دو سال گذشته استان تهران بهترین عملکرد
را در حوزه اتمام طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای ۶0درصد در میان
سایر استان های کشور داشته است؛ به طوری که در این سال ها از هدف
گذاری ها عبور کرده و طرح های نیمه تمامی که به بهره برداری رسیده
بودند ،بیش از تعداد هدف گذاری ها بود و البته ذکر این نکته حائز اهمیت
است که غالب این طرح ها از محل آورده سرمایه گذاران به بهره برداری
رسیده است .وی افزود :از ابتدای سال جاری به دلیل شرایط اقتصادی و

کاهش پلکانی قیمت خودرو
در دستور کار وزارت صمت و خودروسازان

وزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:درماههایگذشتهبهدلیل
کاهشتولیدخودروامکانکاهشپلکانیقیمتوجودنداشته
اماباتوجهبهافزایشتولیدانتظارداریمبهتعهداتعملشود.
رضا رحمانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت ،در
خصوص وضعیت قیمت گذاری خودرو و تصمیم دولت در این زمینه،
گفت :هر تعهدی که در قرارداد خودروسازان و مشتریان وجود دارد
خودروسازان باید به آن پایبند باشند ،درحال حاضر باتوجه به وضعیت
رو به رشد تولید تاش میکنیم تا تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند
و به صورت طبیعی مشکلی وجود ندارد.
خودروسازان موظف به انجام تعهدات مندرج در قرارداد با
مشتریانهستند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان موظف شده
اند براساس تعهدات مندرج در قرارداد با مشتریان عمل کنند ،تصریح
کرد :آخرین تصمیمات در خصوص قیمت خودرو به شهریورماه سال
جاری و قبل از تصدی من در وزارتخانه بر میگردد.
عرضه خودرو  ۵درصد زیر قیمت بازار با استراتژی کاهش
پلکانیقیمت
وی ،اضافه کرد :به دلیل اختاف قیمت خودرو بین بازار آزاد و فروش
کارخانه مصوب شده تا در حاشیه بازار ،محصوات خودروسازان عرضه
و به تدریج قیمتها کاهش داشته پیدا کند به اینگونه که در هر نوبت

آغاز عرضه مرغ منجمد  ٨٩۰۰تومانی

عرضه خودور  5درصد زیر قیمت قبلی محصوات ارائه شود تا جایی
که قیمت بازار و کارخانه به نقطعه تعادل و قیمت تعیین شده توسط
سازمان حمایت از مصرف کنندگان برسد.
کاهش قیمت خودرو نیازمند برنامه زمانبندی شده است
رحمانی با تاکید بر اینکه در ماههای گذشته به دلیل کاهش تولید
امکان کاهش پلکانی قیمت خودرو وجود نداشته است ،عنوان کرد :در
حال حاضر با توجه به افزایش تولید خودرو انتظار داریم به تعهدات عمل
شود و با عرضه بیشتر قیمتها کاهش پیدا کند ،این موضوع نیازمند
برنامه زمانبندی است.

بازگشت تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران ،در پیشرفت طرح های
نیمه تمام نسبت به سال های گذشته کمی با کندی مواجه هستیم اما
هم اکنون و با ثبات شرایط اقتصادی بسته به ماههای ابتدای سال ،فرآیند
اتمام طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای ۶0درصد شتاب گرفته است.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران اظهار امیدواری کرد :پیش بینی می کنیم که این کسری
زمانی جبران شود و تا پایان سال جاری رشد خوبی در اتمام طرح های

صدور  ۵.۸میلیارد دار
تولیدات معدنی ،صنایع فلزی و غیرفلزی

ارزشصدورتولیداتمعدنی،صنایعفلزیوغیرفلزیدر
هشت ماه 9۷به ۵.۸میلیارد دار رسید.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،مسعود کمالی اردکانی مدیر
کل دفتر توسعه صادرات محصوات صنعتی و معدنی سازمان
توسعه تجارت ایران با اعام این خبر گفت :مواد معدنی و صنایع
فلزی شامل سنگ آهن ،فواد ،فلزات رنگین و لوله و پروفیل با۴.۴
میلیارد دار صادرات ،بیش از  9درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد :همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان،
کاشی ،سنگهای تزئینی و دیگر اقام این گروه نیز با  1.۴میلیارد
دار صادرات ،رشد  1۶درصدی را نسبت به سال گذشته نشان
میدهند .وی در عیــن حال به کل صادرات محصوات صنعتی
و معدنی اشــاره کرد و اظهار داشت :صادرات کااهای صنعتی و
معدنی شامل محصوات پتروشیمی (به غیر از میعانات گازی)
طی  ۸ماهه سال جاری به رقمی بیش از  22میلیارد دار رسیده
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی رشد23
درصدی را نشان میدهد.
کمالی اردکانی تصریح کرد :در مدت مذکور در گروه محصوات
پتروشیمیایی ،محصوات پتروشیمی با  10.3میلیارد دار و 32
درصد رشد ،محصوات پایه نفتی شامل قیر و روغنهای صنعتی با
1.۸میلیارد دار و 1۴درصد رشد و محصوات شیمیایی و پلیمری

احمدی خبر داد؛

راهاندازیدفترپیشگیریومقابلهباتحریمهادرمرکزاصناف
راهاندازی دفتر پیشگیری و مقابله با تحریمها در
مرکز اصناف و بازرگانان امــکان احصای مهمترین
مشکات اتّحادیهها و واحدهای صنفی را فراهم کرد.
سید جواد احمدی ،رییس مرکز اصناف و
به گزارش شاتا ّ ،
بازرگانان وزارت صمت ،با تاکید بر برگزاری جلسات مستمر با
اتّحادیهها و نمایندگان اصناف در دو ماه گذشته از سوی این
دفتر گفت :با تشدید تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،بسیاری
متعدد شدند ،در نتیجه
از صنوف تولیدی ما دچار مشکات ّ
گزارشهــای فراوانی در خصوص مشــکات این واحدهای
صنفی به دست ما می رسید و ما موضوع را پیگیری کرده و در
قالب گزارشی آن را به مقام عالی وزارت منعکس می کردیم .

نیمهتمامصنعتیداشتهباشیم.محمدیانباگلهازعملکردسیستمبانکی
تصریح کرد :از سال های گذشته تا کنون در حوزه تامین اعتبارات خصوصا
برای طرح های نیمه تمام از محل منابع بانکی ،با کمترین حمایت از سوی
بانک ها مواجه بوده ایم؛ به طوری که در این سال ها کمتر از 5درصد ازطرح
های واحدهای صنعتی دردست اجرا توانسته اند از منابع بانکی برای اتمام
طرح های خود استفاده کنند .او تاکید کرد :عدم همکاری و تعیین ضوابط
دشوار ارایه تسهیات از سوی بانک ها ،منجر به بی رقبتی سرمایه گذاران
نسبت به دریافت تسهیات تولید شده است و ادامه این روند باعث کاهش
رشد پیشرفت فیزیکی طرح های نیمه تمام می شود.

توجه به فراگیر شــدن موضوع در برخی
وی ادامــه داد :با ّ
الیتها ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت مسئولیت
رستهها و ف ّع ّ
راه اندازی این دفتر را به مرکز اصناف و بازرگانان مح ّول کرد .
احمدی با اشاره به این که برخی اتّحادیهها ،خصوصاً صنوف
تولیدی در مسائلی مانند تأمین موا ّد ا ّو ّلیه ،صادرات یا واردات و
مسائل مرتبط با ارز دچار مشکل شده بودند،گفت :شرایط کار
این دسته از صنوف طوری نیست که بتوانند همه موارد را راساً
پیگیری نمایند .وی به برنامه این دفتر که "دفتر پیشگیری و
مقابله با تحریمها" نام دارد ،اشاره کرد و ادامه داد :از همان ابتدا
مقرر شد هر هفته با سه اتحادیه با حضور نمایندگان اتاق اصناف
تهران و ایران مشکات را بررسی کنیم.

نیز با حدود  1.۴میلیارد دار صادرات ۴0 ،درصد رشد را نسبت به
مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده اند.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوات صنعتی و معدنی،
ضمن اشاره به رشد صادرات محصوات لوازم خانگی اظهار داشت:
صادرات لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر به ارزش 3۶0میلیون
دار با  22درصد رشد همراه بوده است.
بازارهای اصلی محصوات صنعتی عمدتاً کشورهای همسایه و
به خصوص کشورهای عراق ،افغانستان ،ترکمنستان ،آذربایجان
و ترکیه است.
وی گفت :در قالب گزارشهای کارشناسی موضوعات مرتبط
با خودمان را به زیربخشها ارائه میکنیم و موضوعات مرتبط
با وزارتخانه و حتی بیــرون از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز به مراجع ذی ربط ارائه میشــود تا امکان پیگیری و ّ
حل
آن فراهم شود.
وی با اشاره به این که این دفتر با هدف مقابله با فشار تشدید
تحریمها برای اولین بار راهاندازی شده است،گفت :مشکات رخ
متعدد است؛ ا ّما این اقدام سبب
داده برای اتّحادیهها و صنوف ّ
شد ف ّعاان حوزه صنفی بدانند در صورتی که با مشکلی مواجه
شدند به چه مرجعی مراجعه نمایند.
احمدی با اشــاره به این که تأمین مــوا ّد ا ّو ّلیه برای تداوم
الیت صنوف تولیدی از مهمترین اولویت هاست تأکید کرد:
ف ّع ّ
در دورههای سخت اقتصادی ازم است از ظرفیت باای جامعه
صنفی چه در حوزه تولید و چه در حوزه توزیع بهرهبرداری ازم
صورت پذیرد.

