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رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه توسعه نامتوازن شديدي در کشور وجود دارد ،گفت:
مناطق مختلف کشور با شاخصها تفاوت زيادي دارند.به گزارش فارس از بيرجند ،غالمحسين
شافعي در شوراي اداري خراسانجنوبي اظهار کرد :اقتصاددانان در وزارت کشور هر ماه گرد
هم جمع ميشوند تا براي توسعه استانها فکر اساسي شود و اين قابلتقدير است.
وي با بيان اينکه توسعه نامتوازن شديدي در کشور وجود دارد ،گفت :ايران از محدود
ب و هوايي و قوميتي
کشورهايي است که هم از نظر جغرافيايي و اقليمي و هم از نظر آ 
متنوع است و مناطق مختلف کشور با شاخصها تفاوت زيادي دارند.رئيس اتاق بازرگاني
ايران افزود :بايد به اين شرايط متنوع و مختلف در کشور يکسان نگاه شود و اينکه عدهاي
در تهران نشستند نسخه واحدي براي تمام کشور نوشتند اشکال بزرگي است.شافعي
با بيان اينکه به خصلتها و توانمنديهاي خاص هر منطقه توجه شود ،تصريح کرد:

اقتصادي

عضو کميسيون تلفيق اليحه بودجه سال :97

سيد رضي حاجي آقا ميري:

وضع صادرات غيرنفتي خوب نيست
رئيس سابق کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت :اگر صادرات
نفت نبود ،نميتوانستيم از رشد اقتصادي حرفي بزنيم،زيرا رکود هنوز
باقي است.سيد رضي حاجي آقا ميري درگفتگو با فارس گفت:نرخ
 13/5تا  14/5درصدي سود تسهيالت براي صادرکنندگان با توجه به
سود اندک صادرات،مناسب نيست.وي با بيان اينکه مشکالت اقتصادي
دولت فراوان است ،گفت:از دولت هم نميتوان انتظار داشت که نرخ
سود تسهيالت را به نرخ تورم برساند.رئيس سابق کميسيون صادرات
اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه تسهيالت صادراتي به ذين فعان واقعي
نميرسد،گفت:با توجه به اينکه بخش اعظمي ازاقتصاد ايران دولتي يا
خصولتي است ،بنابراين بنگاههاي کوچک که در بخش خصوصي فعاليت
ميکنند ،نميتوانند ازاين تسهيالت استفاده کنند.حاجي آقا ميري با
تأکيد بر اينکه وضعيت صادرات غيرنفتي خوب نيست ،گفت :اگر نفت
صادر نميشد،نميتوانستيم رشد اقتصادي  6درصدي را اعالم کنيم.وي
افزود:علي رغم رشد اقتصادي  6درصدي تحولي در صادرات غيرنفتي
مشاهده نميشود و رکود هنوز باقي است.رئيس سابق کميسيون صادرات
اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه تغيير وضعيت صادرات و بهبود آن
بستگي به تغيير کل نظام اقتصادي کشور دارد ،گفت:تا زماني که بخش
خصوصي گسترش نيابد و دولتيها و خصولتيها فعاليت اقتصادي کنند،
شاهد همين اقتصاد هستيم.وي در مورد وضعيت مبادالت بانکي پس
از برجام گفت :با امضاي برجام گشايشهايي در مراودات بانکي ايجاد
شد ،اما به آنچه مورد انتظار بود ،دست نيافتيم.

صندوق بين المللي پول:

يک چهارم هزينههاي دولت ايران
صرف پرداخت حقوق ميشود
صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعالم کرده يک چهارم هزينه هاي
دولت ايران در سال هاي  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۶مربوط به پرداخت حقوق کارمندان
و کارکنان خود بوده که بسيار بيشتر از متوسط کشورهاي درحال توسعه
است.به گزارش تسنيم ،جديدترين آمار منتشر شده از سوي صندوق بين
المللي پول نشان مي دهد در طي سال هاي  2005تا  2016به طور متوسط
 25درصد هزينه هاي دولت ايران مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد
کارمندان و کارکنان بخش عمومي بوده است.سهم حقوق کارمندان از
کل هزينه هاي دولت در ايران باالتر از متوسط اين رقم در کشورهاي
درحال توسعه بوده است .متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزينه هاي
دولت در کشورهاي درحال توسعه طي سال هاي  2005تا  2016بالغ بر
 20درصد بوده است که  5درصد از اين رقم در ايران کمتر بوده است.
بر اساس اين گزارش در ميان  28کشور خاورميانه و آسياي مرکزي رتبه
ايران از نظر هزينه حقوق کارمندان  15اعالم شده است .به عبارت ديگر
بار حقوق کارمندان دولت در  14کشور سنگين تر از ايران بوده است.در
صدر اين فهرست فلسطين اشغالي قرار دارد 48 .درصد هزينه هاي دولت
فلسطين صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان بخش دولتي مي
شود .افغانستان با  47درصد در رتبه دوم و تونس با  46درصد در رتبه
سوم از اين نظر قرار دارند.

مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ته ران اعالم كرد؛

کيفيت بخشي آموزش ها و ارتقاي ارزش
گواهينامههايمهارت

مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان تهران در جلسه شوراي آموزشي
و اداري استان از تشکيل کميته آموزش و پژوهش در راستاي همسان
سازي فعاليت ها در جهت کيفيت بخشي به آموزش هاي مهارتي خبر
داد.به گزارش روابط عمومي آموزش فني و حرفه اي استان تهران ،حسين
بابايان با تأکيد بر لزوم وجود نقشه راه و برنامه در يک مجموعه ،بيان داشت:
برنامه توسعه کمي و کيفي آموزش هاي فني و حرفه اي استان تهران
بر اساس اسناد باالدستي نظير برنامه ششم توسعه ،ابالغ سياست هاي
اقتصادي و مقاومتي ،ابالغ سياست هاي اشتغال و  ...تدوين خواهد شد.وي با
بيان اين مطلب که در شرايط کنوني اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ديدگاه
اقشار جامعه نمي توان با رويه هاي مديريتي پيشين در امر مهارت آموزي
و توسعه اين فرهنگ بين خانواده ها موفق بود ،اذعان داشت :بهره گيري از
استراتژيک  SWOTيعني قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهديدات و همچنين
داشتن ديد مناسب در کيفيت بخشي آموزش ها و ارتقاي ارزش گواهينامه هاي
مهارت ،بسيار حائز اهميت است.مديرکل استان تهران انتظارات جامعه از
آموزش فني و حرفه اي به لحاظ حل نمودن مشکالت بيکاري و اشتغال جوانان
را بسيار باال بيان نمود و افزود :بيکاري را منشأ مشکالت اجتماعي و اقتصادي
در جامعه مي باشد و چنانچه اين مجموعه به عنوان متولي آموزش هاي
مهارتي غيررسمي با توسعه آموزشهاي مهارتي در سطح کشور پيش برويم و
جوانان را به اين سمت سوق دهيم قطعاً بيکاري کاهش پيدا ميکند و مراکز
کسب و کار به رونق ميرسند .وي با اظهار خرسندي از بيان نقطه نظرات
و پيشنهادات شفاف ،اذعان داشت :استان تهران با داشتن صنايع بزرگ و
توليدي و  ...داراي شرايط استراتژيک در امر توسعه آموزش هاي فني و حرفه
اي مي باشد و طرح هاي موفقي که در اين استان به صورت پايلوت انجام
مي شود قابليت اجرا و بسط به تمام نقاط کشور را دارد.
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عضو هيئت رئيسه مجلس:

امروز برندها جايگاه کشورها را تعيين ميکنند

موافقت مجلس با طرح فروش کاالي قاچاق
مغاير با حمايت از توليد داخل است
عضو کميسيون تلفيق اليحه بودجه سال  97موافقت مجلس با طرح فروش کاالي
قاچاق را مغاير با سياست حمايت از توليد داخل برشمرد و گفت :فروش کاالي قاچاق
و کسب درآمد دولت از آن مشوقي براي قاچاق است.مهرداد الهوتي در گفتگو با
فارس در رشت با اشاره به طرح کميسيون تلفيق بودجه  97مبني بر فروش کاالي
قاچاق براي حصول درآمد  10هزار ميليارد توماني دولت و صرف اين درآمد براي
ايجاد اشتغال در کشور اظهار کرد :طرح کمسيون تلفيق بودجه براي فروش کاالي
قاچاق به جهت کسب درآمد  10هزار ميلياردي و هزينه آن براي ايجاد شغل تصميم
درستي نبود.وي با بيان اينکه در کميسيون تلفيق اليحه بودجه 97امسال اتفاقات
بسيار خوبي رقم خورد،افزود:کميسيون تلفيق با افزايش هرگونه حاملهاي انرژي
که بنزين و گازوئيل را شامل ميشد مخالفت کرد که جزء رويدادهاي خوب و به
نفع مردم محسوب ميشود.الهوتي با اشاره به قدمهاي مثبت دولت براي توسعه
اشتغال درسال آينده گفت:کميسيون تلفيق به دنبال اقداماتي است که فضاي
اقتصادي کشور ازجمله يارانهها را تلطيف کند تا هيچکسي از مستحقان يارانهبگير
جا نماند.وي بابيان اينکه در کنار تصميمات خوب کميسيون تلفيق ،فروش کاالي
قاچاق و صرف درآمد آن براي اشتغال صحيح نيست،توضيح داد:با مخالفت مجلس
با افزايش قيمت حاملهاي انرژي حدود  17هزار و  400ميليارد تومان از بسته
اشتغال دولت کم شده است.

علي مطهري خواستار افزايش قيمت
بنزين شد
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معاون سازمان توسع ه تجارت:

» خبر

بر اساس مطالعات انجام شده وجود نابرابريهاي فراوان ميان استانهاي کشور و مرکز
کشور وجود دارد.شافعي عنوان کرد :برخي نمايندگان مجلس نيز در اين ارتباط اشکاالتي
ايجاد ميکنند ،نمايندگان مجلس نگاه ملي به توسعه کشور ندارند و تنها نگاه منطقهاي و
محلي براي آنها اولويت دارد و اين از نظر توسعهاي کشور مشکل ايجاد ميکند.وي بيان
کرد :نظام کنترلي در برنامههاي توسعه اي از سوي سازمانهاي مردمنهاد که رصد کنند
وجود ندارد چراکه ايجاد اين ما را به سمتوسوي ديگري راهبري ميکند و مي توانيم به
توسعه دست پيدا کنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بسياري از مناطق محروم کشور با فقر روبه رو هستند
که بايد فکر اساسي کرد ،تصريح کرد :در طول تاريخ گذشته اين ديوار محکم و ستبر تمرکز
قدرت در مرکز هيچگاه شکسته نشد و بايد قدرت در سطح کشور توزيع شود.

خبر »

معاون توسع ه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه
تجارت ايران اعتقاد دارد که امروز ديگر زر و زور ،بانک و
تانک ،تعيين کننده جايگاه نيست و برندها جايگاه کشورها
را تعيين ميکنند.به گزارش فارس از شيراز،محمدرضا
مودودي در نخستين جشنواره تخصصي توانمنديهاي
صنايع غذايي و آشاميدني و دارويي استان فارس ،با اشاره
به اهميت برند ،به عوامل موثر بر برند و تاثير برندسازي
در فعاليتهاي اقتصادي پرداخت.وي با بيان اينکه طبق

توجه به اشتغال و توليد در بودجه  ۹۷کمرنگ است

مصوب ه دولت ،سازمان توسع ه تجارت تنها سازمان مسئول
در موضوع برند است ،گفت:امروز مرغوبيت جاي خود را به
محبوبيت داده و محبوبيت تنها بخشي از هويت کاال را شامل
ميشود.مودودي با تاکيد براينکه امروز ساختار تجاري دنيا
در حال تغيير است ،گفت :بعد از سال  2008و بروز بحران
اقتصادي در آمريکا ،حجم  19/5ميلياردي تجارت جهاني
به  16ميليارد دالر کاهش يافت و اين توليد کنندگان را
تحت فشار قرار داد و ناگزير کرد تا به دنبال بازارهاي هدف
جديد باشند.او با بيان اينکه  80درصد از توليدات جهان
توسط  20درصد از کشورها انجام ميشود،گفت:امروز
توليد کنندگان بزرگ جهاني به سمت کشورهاي جنوب
تمايل پيدا کردهاند و به سمتي حرکت ميکنيم که برندهاي
برتر جهان همسايه ديوار به ديوار ما خواهند بود.مودودي با
تاکيد براينکه تحقق ،تقويت و توسع ه برند سه حلقه دارد،
تاکيد کرد که اگر تنها يکي از اين سه حلقه وجود نداشته
باشد ،به حتم مسير کامل نخواهد شد.

عضو هيئت رئيسه مجلس اشتغال و توليد را در بودجه
 ۹۷کمرنگ ارزيابي و تصريح کرد :در اين اليحه بودجه
جو سازي و سياه نمايي در برخي از تصميمات بودجهاي
کشور عليه نهادهاي انقالبي و حوزوي شکل گرفته است.
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس
شوراي اسالمي که در ديدار مردم قم و رهبر معظم
انقالب به مناسبت قيام  19دي حضور داشت در گفتگو
با رسا ،گفت :مشکالت مردم نبايد به حاشيه برود و
مسائل حاشيهاي به عنوان متن مشکالت مردم قرار
بگيردفنماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي
ادامه داد :امروز بيکاري جوانان مسئله بسيار مهمي
است که رهبر معظم انقالب در سخنرانيهاي خود
مکرر به اين مسئله اشاره کردهاند ولي شما کار عملي
از مسئوالن نميبينيد که در جامعه تحولي ايجاد
شود.وي نياز جامعه به کار و تالش مسئوالن را مورد
توجه قرار داد و ابراز داشت :مسئوالن قواي مختلف

قنبري خبر داد؛

به ويژه قوه مجريه که مسئوليت بسياري از کارهاي
کشور را به عهده دارد بايد اقدامات سريع و با برنامهاي
براي حل مشکالت کشور داشته باشند؛ اين مسئلهاي
است که مردم را نگران کرده است.اميرآبادي با اشاره به
تعلل در اجراي برخي تصميمات اظهار داشت :مسئله
ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري که منجر به
اعتراض بسياري از سپردهگذاران در کشور شد با تعلل
بانک مرکزي به مشکل تبديل شد.

فتحي پور اعالم کرد؛

آغاز توليد انبوه و صادرات ترانسفورماتور توربين بادي ساخت ايران

بخش اقتصادي:ترانسفورماتور توربين بادي ساخت
داخل که پيش از اين محققان جوان کشورمان موفق به
طراحي آن شده بودند ،به توليد انبوه رسيد و صادرات
آن به کشورهاي مختلف نيز آغاز شد.به گزارش
خبرنگار ما ،تا پيش از اين ترانسفورماتورهاي ويژه
نيروگاه هاي بادي از خارج وارد مي شد و براي وارادات اين
ترانس ها ساالنه بيش از  50ميليون دالر هزينه
مي شد و حاال با توليد انبوه جمهوري اسالمي
ايران جزء کشورهاي صادرکننده اين ترانس ها قرار
گرفت.ترانسفورماتورهاي توربين بادي توليدي داخل
داراي كيفيت گروه  Aجهاني است و با نمونه هاي
خارجي آن قابليت رقابت کامل دارد و حتي در
بعضي از پارامترهاي طراحي وكيفي نسبت به
نمونه مشابه ساخته شده توسط شركت هاي
اروپاي غربي داراي مزيت هايي از جمله پايين
بودن جهش حرارتي حداكثر روغن و متوسط سيم
پيچ به ميزان حدود  10درجه سانتيگراد است.
سوريه ،عراق ،ارمنستان ،بالروس و قرقيزستان
کشورهايي هستند که بهزودي ترانسفورماتورهاي
ويژه نيروگاه هاي بادي توليد ايران به آنها صادر

خواهد شد.مدير عامل گروه صنعتي ايران ترانسفو
با بيان اينکه امروزه بحث توليد برق در نيروگاه هاي
با انرژي پاك و تجديدپذير مانند نيروگاه هاي
بادي از اولويت هاي صنايع برق کشور مي باشد،
گفت :عالوه بر قدرت بااليي که اين ترانس ها
دارند ،قابليت نصب آنها در ناسل توربين هاي
بادي نيز يکي از کم نظير ترين ويژگي هاي

اين ترانس هاي کامال ايراني است.وي اضافه
کرد :ترانسفورماتورهاي ويژه نيروگاه هاي بادي،
برق توليدي حاصل از نيروي باد در نيروگاه هاي
بادي را وارد شبکه توزيع برق مي کنند که
مي تواند زمينه توليد برق در نيروهاي بادي کشور
را توسعه چشمگيري دهد.مدير عامل شرکت ايران
ترانسفو همچنين از طراحي و ساخت ترانس هاي

فوق کم تلفات به دست متخصصان داخلي خبر
داد و گفت :در چارچوب سياست هاي وزارت نيرو
جهت کاهش تلفات شبکه توزيع برق کشور،جوانان
متخصص گروه صنعتي ايران ترانسفو همچنين
موفق به طراحي و ساخت ترانس هاي فوق کم
تلفات (' ) CCبراي مناطق جنوبي کشور شدند.
وي اضافه کرد :اين ترانس ها که قادرند به طرز
چشمگيري به کاهش تلفات شبکه و جلوگيري از
هدر رفت انرژي کمک کنند ،به زودي به توليد
انبوه خواهند رسيد.فتحي پور همچنين از طراحي
اتو ترانسفورماتور ( 600MVAو ) 400KV
کيلو ولت در داخل کشور خبر داد و گفت :با
راه اندازي خط توليد اين ترانس و توليد آن؛ به ازاي
هر دستگاه ترانسفورماتور مذکور؛ از خروج حدود
 5ميليون دالر ارز جلوگيري خواهد شد.وي افزود:
طراحي ترانسفورماتورهاي توزيع آلومينيومي با هدف
کاهش بهاي تمام شده يکي ديگر از افتخارات جوانان
کشورمان در گروه صنعتي ايران ترانسفور است که
با هدف کاهش هزينه هاي سرمايه اي مورد نياز
در شبکه برق توليد خواهد شد.

دولت ميخواهد مردم براي دريافت يارانه در کميته امداد ثبت نام کنند

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :دولت از مجلس
مجوز مي خواهد که برخي افراد تحت پوشش کميته امداد ،بهزيستي
و حاشيه نشينان را جدا کرده و به آن ها يارانه دهد و مابقي مردم
اگر يارانه مي خواهند،در کميته امداد و بهزيستي ثبت نام کنند.به
گزارش تسنيم،حاجي بابايي در مصاحبه با راديو وظيفه مجلس را
در تصويب بودجه اي مفيد ،کم ضرر و هم راستا با اسناد باالدستي
و در جهت عدالت اجتماعي تعريف کرد و افزود:آنچه در عمل اتفاق
مي افتد دولت اليحه بودجه را تقديم مجلس مي کند و مجلس
ممکن است به وظايف خطير خود عمل بکند يا خير!وي ادامه داد:اين
مجلس است که بايد اليحه بودجه را تصويب کند که با مقوله تاييد
متفاوت است .تاييد بدين معناست که مجلس به يک وزير راي
اعتماد مي دهد يا خير ولي اليحه بودجه بايد به تصويب برسد و
از اين پس تک تک نمايندگان مجلس در برابر اين مصوبه مسئول
هستند و نمي توانند در محافل عمومي و صداوسيما نظري مغاير

اعالم کنند.حاجي بابايي با تاکيد بر اينکه مجلس مي تواند اليحه
بودجه را به کلي دگرگون کند ،بودجه مصوب را کاري مشترک از
سوي مجلس و هم دولت خواند و افزود:مجلس مي تواند به کلي
اليحه را رد کند و مطابق با اسناد باالدستي اقدام به اعمال تغييرات
در اليحه بودجه نمايد ...اما آيا اليحه بودجه را تمامي کارشناسان
اقتصادي قبول دارند؟اين نماينده مردم در مجلس گفت:اگر مجلس
اليحه بودجه را صرفا تاييد کند ،تعاملي ميان دولت و مجلس
شکل نگرفته است .اين بدين معناست که مجلس هيچ انگاشته
شده .بنده مسئول کميسيون برنامه ششم بودم .امروز بودجه به
دست مجلس رسيده است که در تعريف ،يک پنجم برنامه است .اما
بنده به عنوان رئيس کميسيون برنامه ششم مي ببينم اين بودجه
100درصد با برنامه مغايرت دارد.حاجي بابايي اذعان داشت:برنامه
يک قانون است و بر اساس سياست هاي کلي نوشته شده و شوراي
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تاييد کرده .دولت در

اليحه بودجه آورده است که ما نرخ بنزين را  500تومان گران کنيم
ولي ما به عنوان نماينده مجلس در ميان مردم زندگي مي کنيم و
مي دانيم اين تصميم در حال حاضر امکان ندارد.وي افزود:دولت از طرف
ديگر به مجلس مي گويد يک چک سفيد بدهيد که  38ميليون نفر
يارانه بگير را حذف کند .دولت از مجلس مجوز مي خواهد که يکسري
از تحت پوشش هاي کميته امداد ،بهزيستي و حاشيه نشينان را جدا
کرده و به آن ها يارانه دهد و مابقي مردم اگر يارانه مي خواهند،
در کميته امداد و بهزيستي ثبت نام کنند و ما بعد از بررسي به
آن ها يارانه بدهيم.حاجي بابايي تصريح کرد:بنده اين را توهين به
مردم مي دانم و نمي توانم اين بند را مصوب کنم .مجلس وظيفه
دارد به دولت کمک کند و در بحث وزرا ديديد که با تمام توان به
هر کس دولت معرفي کرد ،راي داديم و به اين کار ما نيز ايراد گرفته
شد؛ اما بنده مي دانم که بسياري کارمندان ما نيز به يارانه نيازمند
هستند و نمي توان گفت اين افراد را حذف کنيد.

رئيس سازمان اموال تمليکي:

پيشنهاد در کميسيون تلفيق بودجه مجلس تصويب شده و صحبتي
که با نمايندگان داشتيم اين بود که درآمد حاصل از فروش اموال
تمليکي به ميزاني که برآورد شده ،محقق نميشود.رئيس سازمان
جمعآوري و فروش اموال تمليکي افزود :بر اساس آمارها در سال
 ،۹۷رقمي که ميتواند در رابطه با اين موضوع حاصل شود ،بين
هزار و  ۵۰۰تا  ۲هزار ميليارد تومان خواهد بود ،زيرا ظرفيت فروش
اموال بيش از اين نيست و بازار نيز کشش ورود چنين حجمي را
ندارد.وي با اشاره به اينکه کاالهاي موجود در انبارهاي سازمان
اموال تمليکي شامل کاالهاي متروکه ،ضبطي ،قاچاق و ساير موارد
است ،گفت :برآورد ارزشي که از ميزان کاالهاي قاچاق داريم ،بالغ
بر هزار ميليارد تومان است و اين شرط را گذاشتيم که فروش آنها
به شرط صادرات باشد.قسوريان جهرمي در پاسخ به اين سؤال که

رهبر معظم انقالب چندي پيش خواستار امحاء و انهدام کاالهاي
قاچاق شده بودند ،تصريح کرد :فارغ از اينکه قانون چه باشد،
منويات رهبري براي ما اصل است .امحاء کاال در موضوعات خاص
صورت ميگيرد و در سال جاري سه پارت از کاالهاي قاچاق که
قابليت مصرف نداشته اعم از خوراکي ،آشاميدني ،وسايل منزل و
حتي الکترونيکي منهدم شدهاند.وي تأکيد کرد :در مواردي که
بتوانيم کاالهاي قاچاق را صادر کنيم ،اين کار صورت خواهد گرفت.
رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي با تأکيد بر اينکه
بخش اعظم کاالهاي موجود در انبارهاي سازمان متروکه است و
بخش کوچکي را قاچاق تشکيل ميدهد ،عنوان کرد ۸ :خودروي
سواري بنز قاچاق موجود در انبارهاي استان فارس بهتازگي به
مالزي صادرات شد.

رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي با اشاره به اختصاص
 ۱۰هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي براي ايجاد
اشتغال در اليحه بودجه گفت :کل درآمد حاصله حدود  ۲هزار
ميليارد تومان به شرط صادرات است.جمشيد قسوريان جهرمي در
گفتگو با فارس ،در رابطه با تبصره  ۱۸اليحه بودجه سال  ۹۷مبني
بر اينکه  ۱۰هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي به
موضوع توليد و اشتغال اختصاص خواهد يافت ،اظهار داشت :اين

حامد سلطاني نژاد:

قيمت تضميني گندم در بورس کاال هزينههاي دولت را کم ميکند
مديرعامل بورس کاالي ايران با اشاره به اين که در شرايط کنوني اجراي
سياست خريد تضميني گندم براي دولت به دليل بار مالي بسيار سنگيني
امکانپذير نيست،گفت :بايد به سمتي پيش برويم که سياست قيمت تضميني
گندم را در قالب بورس کاال اجرايي کنيم.حامد سلطانينژاد در گفتگو با
تسنيم گفت :براي ورود گندم به بازار سرمايه يکي از شرايط اين است
که گندم مورد حمايت دولت بايد استانداردهاي حداقلي را داشته باشد.
مديرعامل بورس کاالي ايران افزود :مطابق ماده  33قانون افزايش بهرهوري
محصوالت کشاورزي ،محصوالتي که قرار است در بورس کاال عرضه شوند
و شکل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت تضميني تبديل شود
هر سال بايد تعيين شوند و براي سال بعد در خصوص آنها تصميمگيري
شود.وي اذعان داشت :در شرايط کنوني اجراي سياست خريد تضميني
گندم براي دولت امکانپذير نيست؛ چراکه بار مالي بسيار سنگيني را به
دولت تحميل ميکند .بنابراين ما به سمتي پيش ميرويم که سياست
قيمت تضميني گندم را در قالب بورس کاال اجرايي کنيم.سلطانينژاد

غالمحسن تقي نتاج :

براي اجراي کامل بانکداري اسالمي
مراکز علمي و حوزه هاي علميه باتفقه
اقتصادي به کمک بانک ها بيايند
مديرعامل بانک قوامين گفت:عمق شناخت ما در خصوص بانکداري اسالمي
در حد همين چند کلمه نظام پولي اسالمي است و از عمق ،محورها
و چگونگي عملياتي شدن اين امر مهم شناخت جامع و عميقي وجود

پرداخت تسهيالت از خط اعتباري
قرارداد ايران و ايتاليا
معاون اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي درباره قرارداد تامين
مالي  ۵ميليارد يورويي ايران و ايتاليا گفت :شرايط دريافت تسهيالت از
اين خط اعتباري بهتر از صندوق توسعه ملي است.به گزارش خبرگزاري
صداوسيما؛ حميد قنبري در گفتگوي خبري شبکه يک سيما افزود :بخش
دولتي ،خصوصي و عمومي ميتوانند از اين خط اعتباري استفاده کنند و
به صنعت خاصي نيز تعلق ندارد.وي گفت :متقاضيان ميتوانند به بانکهاي
عامل صنعت و معدن وخاورميانه براي استفاده از اين تسهيالت مراجعه
کنند.او اضافه کرد :بانکهاي ديگر نيز به زودي وارد چرخه پرداخت اين
تسهيالت ميشوند.قنبري افزود :بخش دولتي براي استفاده از اين خط
اعتباري نيازمند مجوز شوراي اقتصاد و بخش خصوصي براساس اولويت
طرح نيازمند تاييد وزارتخانه مربوط است.

سعيد غفوري:

حسابهاي بانکي شرکت عمران پرديس
توسط سازمان مالياتي مسدود شد
مديرعامل عمران پرديس از مسدود شدن حسابهاي بانکي اين شرکت
توسط سازمان امور مالياتي خبر داد.سعيد غفوري در گفتگو با خبرنگار
اقتصادي خبرگزاري تسنيم با تاکيد بر اينکه شرکت عمران پرديس
به اداره ماليات بدهي ندارد و تمام ماليات خود را پرداخت کرده است،
اظهار کرد :با اين حال سازمان امور مالياتي از ما درخواست پرداخت
حدود  11ميليارد تومان ماليات را کرده است.وي با بيان اينکه سازمان
امور مالياتي ميگويد اين ماليات مربوط به پروژههاي مسکن مهردر
سال  91است ،تاکيد کرد :درخواست سازمان امور مالياتي در حالي
است که واحدهاي مسکن مهر از پرداخت ماليات معاف هستند.وي با
اشاره به اينکه اقدام سازمان امور مالياتي غيرقانوني است ،پيشبيني
کرد :مسدود شدن حسابهاي بانکي شرکت عمران پرديس باعث
طوالني شدن زمان اتمام پروژههاي مسکن مهر شود.

حسين محمد پورزرندي خبر داد :

حاجي بابايي:

فروش کاالي قاچاق براي ايجاد اشتغال
به شرط صادرات است

نايبرئيس مجلس شوراي اسالمي خواستار افزايش قيمت بنزين در
سال  ۹۷شد .به گزارش تسنيم،علي مطهري نايبرئيس مجلس شوراي
اسالمي (پنج شنبه 21دي) در پنجمين کنگره حزب همبستگي که در
مرکز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار شد ،در سخناني ،اظهار
داشت :بعد از حوادث اخير ،دولت و مجلس نبايد حالت انفعال پيدا کنند،
اگر الزم است ،اصالح اقتصادي انجام شود ،اينگونه نباشد که بعد از چند
اعتراض ،عقبنشيني شود و قيمت بنزين را افزايش ندهيم ،همين چند
ي هم ايجاد شد،
روز پيش قيمت بنزين در عربستان  2برابر و تسهيالت 
ما هم امروز اگر احساس ميکنيم که مصلحت جامعه اقتضا ميکند
که قيمت بنزين افزايش يابد ،بايد قيمت را افزايش دهيم ،لذا فضاي
خوبي بر مجلس و دولت حاکم نيست و انفعالي عمل ميکنند.مطهري
عنوان کرد :مسئله بهرسميت شناختن اعتراض در کشور بهمعني يک
گام به پيش است و ما بايد اعتراض در کشور را بهرسميت بشناسيم و
اعتراض بهمعني براندازي نيست و بايد مجوز هم دهيم ،ما از شعار دادن
و توهين مردم به مقامات نبايد بترسيم ،وقتي فرصت ندهيم ،شعارهاي
مردم منحرف ميشود و بعد به آتش زدن خيابان ميانجامد .نايبرئيس
مجلس اضافه کرد :ما بخش خصوصي ضعيفي در اقتصاد داريم که اين
باعث عقبماندگي اقتصادي ما ميشود.

اضافه کرد :بر اين اساس کشاورزان محصول خود را در بورس کاال عرضه
ميکنند و مابهالتفاوت قيمت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين شده
براي گندم ،توسط دولت به حساب توليدکنندگان واريز خواهد شد.به گفته
اين مقام مسئول؛ از طرفي ديگر براي محصول گندم فقط بحث خريد
مطرح نيست بلکه در بحث حمل و نقل آن تا انبارها ،نگهداري در انبارها
و حتي در قسمت فروش در نانواييها نيز ما شاهد حمايت دولت از آن
هستيم .در همين حال ،مشاهده ميشود که برداشت گندم از فصل بهار تا
پاييز ادامه دارد و نهايتا طي 6ماه بايد تکليف کل محصول توليدي مشخص
شود .بنابراين به طور قطع اين حجم از تقاضا طي چنين مدت کوتاهي
براي محصول گندم وجود ندارد و بايد با اتخاذ سياست هايي مناسب اين
مشکل را حل کرد.مديرعامل بورس کاالي ايران ادامه داد :اگر قرار باشد
در مدت کوتاهي حجم زيادي از محصول گندم وارد بازار شود ،قيمتها
ميشکند؛ بر اين اساس وجود يک بازارساز و کسي که ذخاير استراتژيک
را نگهداري ميکند ضروري است.وي گفت :در همين حال ،مذاکراتي با

شرکت بازرگاني دولتي انجام شده است که ابتدا بازار گردانهايي داشته
باشيم ،چون سيستمي را که وابسته به دولت بوده نميتوان طي يکسال
از آن جدا کرد .بنابراين حداقل بايد حمايتي که از جانب خريد انجام
ميشود ادامه داشته باشد و بخش حمل و نقل و انبارداري به بخش
خصوصي واگذار شود يا اين که دولت هم در اين سازوکار حضور داشته
باشد ولي نگرش بخش خصوصي را داشته باشد.سلطانينژاد با اشاره به
اين که تا کنون تالشهاي خوبي در راستاي استانداردسازي کيفيت گندم
انجام شده است ولي اين اتفاق رخ نداده که کيفيت گندم همه استانها
با هم برابر باشد تصريح کرد :بر اين اساس بحث عدم اختالط گندم مورد
بررسي و پايش قرار گرفته است.وي همچنين با بيان اين که در موضوع
گندم بايد به سمت شفافيت هر چه بيشتر حرکت کنيم اظهار داشت :با
وجود اين در اين راستا مقاومتهايي نيز ديده ميشود که باالخره ما بايد
يکبار در اقتصاد تکليف خود را روشن کنيم که آيا ميخواهيم به سمت
شفافيت حرکت کنيم يا خير.

ندارد .بانک ها تنها با کمک مراکز علمي دانشگاهي فعال در اين حوزه
مي توانند نسبت به بانکداري اسالمي شناخت بيشتري پيدا کرده و آن
را عملياتي کنند.به گزارش روابط عمومي بانک قوامين،دکتر غالمحسن
تقي نتاج مديرعامل بانک قوامين در جمع تعدادي از کارکنان اين بانک
با اعالم مطالب فوق اظهار داشت :اينجانب بر اجراي بانکداري اسالمي
تاکيد مي کنم اما بايد ببينيم عمق شناخت ما از اين امر تا چه حد
است؟ و چه کساني بايد براي شناخت بهتر ما در اين حوزه به ما کمک
کنند .وي با اعالم اينکه االن شناخت ما در اين حوزه در حد قانون
عمليات بانکي بدون رباست گفت :ما خودمان اذعان داريم که با بانکداري

اسالمي فاصله داريم و شناخت نظام بانکي کشور در اين حوزه کم است
و مراکز علمي ،حوزه هاي علميه با تفقه اقتصادي و مراکز دانشگاهي
و پژوهشگاهي که در اين حوزه فعاليت مي نمايند بايد از لحاظ علمي
به کمک بيايند و در يک تعامل مناسب حاصل هم فکري اين عزيزان
را کارکنان حوزه پولي و بانکي از لحاظ عملي به انجام برسانند.دکتر
غالمحسن تقي نتاج عدم موافقت خود را با اظهارات برخي در خصوص
زياد بودن موسسات مالي و بانکي در ايران اعالم و گفت اگر اصالحاتي
که توسط بانک محترم مرکزي در حال انجام گرفتن است صورت بگيرد
به بانک ها و موسسات بيشتري نيز در کشور نياز داريم.

ارائه  70درصد از خدمات بانکي
در پيشخوانهاي شهرنت بانک شهر
مديرعامل بانک شهر از ارائه  70درصد از خدمات بانکي در پيشخوانهاي
شهرنت اين بانک خبر داد و گفت :در حال حاضر  358دستگاه پيشخوان
شهرنت در  180شهر کشور به فعاليت ميپردازد.به گزارش مرکز ارتباطات
و روابط عمومي بانک شهر ،دکتر حسين محمد پورزرندي با بيان اين مطلب
گفت :با توجه به سياست ها و محدوديت هاي بانك مركزي در خصوص عدم
توسعه فيزيكي شعب و همچنين با توجه به فضاي رقابتي شديد و تمايل
اقشار جامعه در استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و ارائه خدمات مطلوب
بانكي به شهرداري ها؛ توسعه بانكداري الكترونيك در دستور كار اين بانك
قرار گرفت.وي با اشاره به اهميت اين اقدام تصريح کرد :با توجه به نقشه
راه  1400بانك مركزي مبني بر حركت به سمت بانكداري الكترونيك و
ديجيتال با هدف كاهش هزينه هاي توسعه فيزيكي شعب در شبكه بانكي؛
بانك شهر ،توسعه پيشخوان هاي شهرنت و ساير خدمات الكترونيك را
براي نخستين بار در ايران در فضاهاي عمومي شهرها از جمله پارك ها،
ميادين و فرودگاه ها ،توسعه كارت شهروندي ،اتوبانک ها و  ...در سطح
کشور آغاز کرد.پورزندي تصريح کرد :در حال حاضر  70درصد از خدمات
بانكي ارائه شده در شعب ،از طريق پيشخوانهاي شهرنت قابل ارائه است که
اين اقدام به دليل تسهيل در دسترسي به خدمات ،رضايتمندي شهروندان
را به همراه داشته است.

تا نيمه دي ماه سال جاري؛

تسهيالت بانک صادرات ايران
به مناطق زلزله زده کرمانشاه به
 ١٠٠ميليارد ريال رسيد
حجم تسهيالت پرداختي بانک صادرات ايران به آسيب ديدگان زلزله
کرمانشاه تا نيمه دي ماه سال جاري از  ١٠٠ميليارد ريال فراتر رفت.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران ،اين بانک به دنبال اجراي
مصوبه دولت در اعطاي تسهيالت به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
با گذشت  ٥٥روز از وقوع سانحه ،در بخش هاي بازسازي و تعمير
واحد هاي مسکن روستايي و شهري و همچنين مرمت واحد هاي تجاري
 ١١٥٠فقره تسهيالت بالغ بر  ١٠٠ميليارد ريال پرداخت کرد و به اين
ترتيب تا زمان مورد اشاره ،قريب به  ٧٠درصد تعهدات خود را در اين راستا
به انجام رسانده و مابقي پرونده هاي ارجاعي در دست اقدام است.بنا بر اين
گزارش ،با عنايت به شروع بازسازي مناطق زلزله زده ،مديريت شعب اين
بانک در استان کرمانشاه به عنوان «عضو ستاد هماهنگي بازسازي مناطق
زلزله زده استان» از سوي استاندار کرمانشاه منصوب شد.

نسخهجديدموبايلبانک سيستمعامل
 IOSبانک اقتصادنوين معرفي شد
به منظور تسهيل ارايه خدمت به مشتريان بانک اقتصادنوين ،نسخه جديد
«موبايلبانک» سيستم عامل  IOSاين بانک معرفي شد.به گزارش روابط
عمومي بانک اقتصادنوين،به رغم محدوديتهاي بينالمللي اعمال شده
در سيستم عامل  ،IOSاين بانک نسبت به معرفي نسخه جديد اين
خدمت براي استفاده کنندگان از اين سيستم عامل اقدام کرده است که
دسترسي به اين خدمت را بيش از پيش تسهيل ميکند.بر اين اساس
استفاده کنندگان از سيستم عامل  IOSميتوانند با مراجعه به پايگاه
اينترنتي بانک اقتصادنوين نسبت به دريافت آخرين نسخه موبايلبانک
منطبق با اين نرمافزار اقدام کنند.عالقهمندان به استقاده ازاين خدمت
در صورت بروز هرگونه مشکل در دريافت اين نرمافزار ميتوانند با مرکز
 24ساعته ارتباط نوين به شماره  021-48031000در تمام روزهاي
هفته تماس حاصل نمايند.

