سعيدي کيا:

با پول نفت
نميتوان مملکت را
آباد کرد
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رئيس بنياد مستضعفين انقالب اسالمي گفت:در مناطق محروم پروژهها را با هدف اينکه
بستري براي کار و تالش مردم فراهم کنيم ،در دستور کار قرار دادهايم.به گزارش برنا؛
محمد سعيديکيا با اشاره به اينکه بايد بستري فراهم شود تا مردم در نقاط محروم فعال
شوند و کار کنند ،اظهار کرد :ما در مناطق محروم با تفکري وارد ميشويم که اقدامات
مردممحور باشد نه پروژهمحور ،چون ظرفيت مردمي در اين مناطق بسيار گسترده و
ايدهآل است و مهمتر اينکه وقتي کار در اين مناطق رونق داشته باشد ديگر مردم به
حاشيههاي شهر پناه نميبرند و در روستاها و مناطق زندگي خود روزگار ميگذرانند.
وي با بيان اينکه بيش از  ۲۵۰وام  ۲۰۰ميليون ريالي يارانهدار به مردم قلعهگنج اعطا
شده است ،افزود :با هر  ۲۰ميليون تومان يک حرفه و چند شغل راه افتاده و مردم با
همت خودشان به کارهايي ،چون نانوايي يا عطاري روي آوردهاند که اين اتفاقات را بايد

اقتصادي
خبر
فتاحي:

مواد اوليه توليد دچار کمبود است
دولت فکر عاجل کند
يک توليدکننده لوازم خانگي با بيان اينکه تقاضا براي خريد لوازم خانگي
داخلي از عرضه بيشتر است ،گفت :مواد اوليه الزم را براي استفاده از حداکثر
ظرفيت توليد نداريم.به گزارش تسنيم ،سيد فريد موسوي عضو کميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفتوگوي ويژه خبري با اشاره به
کاهش ارزش پول ملي به يک چهارم گفت :اين موضوع موجب شد تا نياز
به نقدينگي افزايش يابد و توليدکنندهها دچار مشکل شوند و فشار زياد
هم به شبکه بانکي وارد شد.وي همچنين به مشکالت شبکه بانکي اشاره و
اضافه کرد :دولت بارها اعالم کرد که در خصوص رفع مشکالت بانکي اقدام
مي کند اما با توجه به سرکوب نرخ ها و مشکالتي ديگر ،اين موضوع محقق
نشد.موسوي گفت :فضا را بايد به نوعي مديريت کنيم که توليدکنندگان،
کمترين آسيب را ببينند .در بخش ارزي هم بايد راهکارهايي را در نظر
بگيريم .چندگانگي نرخ ارز به نفع توليد نخواهد بود.عضو کميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت :نظام توزيع ما بايد اصالح شود.
حدود  30درصد بايد به قيمت تمام شده کاال اضافه کنيم و به دست مصرف
کننده برسانيم اما در دنيا اين رقم حدود  8درصد است .اين هزينه ها به
مصرف کننده نهايي تحميل مي شود.موسوي افزود:در سال آينده در حوزه
ديپلماسي اقتصادي بايد فعاالنه تر عمل کنيم و نظام توزيع را بايد اصالح و
جامعه متوسط جامعه را هم بايد تقويت کنيم.حسين فتاحي توليدکننده
لوازم خانگي هم در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينکه امسال
سالي پرچالش براي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه توليدکننده ها بود،گفت:
تعدد بخشنامه ها موجب نوسانات در توليد شد و مشکالتي را ايجاد کرد.
وي با اشاره به مشکالت توليدکنندگان در تامين ارز مورد نياز مواد اوليه
گفت :صف انتظار براي دريافت ارز موجب مشکالتي براي توليد شده است.
فتاحي با بيان اينکه تقاضا براي خريد لوازم خانگي داخلي از عرضه بيشتر
است ،افزود :مواد اوليه الزم را براي استفاده از حداکثر ظرفيت توليد نداريم.
وي اضافه کرد :براي حل مشکالت فعلي بايد کميتهاي را تشکيل دهيم تا
توليدکنندهها به آنجا مراجعه کنند و نقدينگي مورد نيازتوليدکنندگان
هم بايد تامين شود.

کريمي:

 50هزار گوسفند وارد کشور شد
مديرکل بازرگاني داخلي شرکت پشتيباني امور دام خبر داد ۵۰ :هزار راس
دام زنده از روماني وارد کشور شده تا براي تنظيم بازار و تعديل قيمتها در
بازار توزيع شود.به گزارش تسنيم ،رضا کريمي مديرکل بازرگاني داخلي
شرکت پشتيباني امور دام ديروز در جمع خبرنگاران در چابهار ،اظهار کرد:
مرغ منجمد هم به منظور تنظيم و تعديل بازار وارد ميشود.وي افزود:
قيمت فروش اين محصول 10هزار و  500تومان است که در کنار ذخاير
استراتژيک مرغ شرکت پشتيباني امور دام قرار ميگيرد و به تدريج در
بازار توزيع خواهد شد.مديرکل بازرگاني داخلي شرکت پشتيباني امور دام
ادامه داد :اولين کشتي دام زنده از روماني جمعه شب در بندر چابهار پهلو
گرفت و از ساعت  2نيمه شب عمليات تخليه آن آغاز شد و  3هزار راس آن
تخليه شد.کريمي تاکيد کرد :حجم دام وارد شده از روماني در اين مرحله
 50هزار راس است و از نژاد برتر دام اين کشور به حساب ميآيد.وي خاطر
نشان کرد :طي چند روز آينده و تا قبل از پايان سال نيز  2کشتي  20هزار
راس دام زنده ديگر از روماني به ايران وارد ميشوند و در مجموع تا پايان
سال  90هزار راس دام زنده از روماني به کشور وارد و به شهرهاي مختلف
کشور ارسال ميشود.

بزرگترين توليدکننده پلي پروپيلن کشور
در بورس تهران درج شد
شرکت پلي پروپيلن جم(سهامي عام) بهعنوان بزرگترين توليدکننده
پلي پروپيلن در ايران با نماد «جم پيلن» در فهرست نرخهاي بازار دوم
بورس اوراق بهادار تهران درج شد.به گزارش تسنيم ،در پي موافقت هيئت
پذيرش اوراق بهادار در ديماه امسال با پذيرش سهام شرکت پلي پروپيلن
جم(سهامي عام) در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين با توجه به احراز
نشدهدراينمصوبه،شرکتپليپروپيلنجمبهعنوانبزرگترين
مواردتعيي 
توليدکننده پلي پروپيلن در ايران با نماد «جم پيلن» در فهرست نرخهاي
بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.اين شرکت بهعنوان پانصد و
ي و يکمين شرکت پذيرفتهشده در ﺑﺨﺶ "محصوالت شيميايي" ،ﮔﺮوه
س
"توليد مواد شيميايي پايه" و ﻃﺒﻘﻪ "توليد مواد شيميايي پايه بهجز کود"
با کد صنعت « »4411و نماد "جم پيلن" در فهرست نرخهاي بازار دوم
بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

عضو کميسيون عمران مجلس:

خريد  ۲۸هواپيماي دست دوم
توجيه اقتصادي ندارد
عضوکميسيونعمرانمجلسبااشارهبهمصوبهشوراياقتصادبرايخريد۲۸
فروند هواپيما ،گفت :خريد اين تعداد هواپيماي دست دوم توجيه اقتصادي
ندارد.بهگزارشتسنيم،سيدحسينافضليبااشارهبهکمبودناوگانحملونقل
هوايي ،گفت :به طور حتم تأمين کمبودها و خريد هواپيما جهت تکميل
ناوگان حمل و نقل هوايي در شرايط کنوني بسيار ضروري است ،اظهار
کرد :بر اساس گزارش ها در شرايط کنوني حدود  22هزار صندلي هواپيما
در کشور وجود دارد که در برخي از ايام سال ،مسافر مورد نياز براي اين
ميزان صندلي وجود ندارد .شرايط ناوگان حمل و نقل هوايي به گونه اي
است که پيش از خريد هواپيماهاي جديد بايد نيازسنجي صورت بگيرد تا
مشخص شود که آيا خريد تعداد زيادي هواپيما در وضعيت کنوني کشور
ضرورتي دارد.وي با اشاره به حجم باالي فرسودگي ناوگان حمل و نقل
هوايي،افزود:درشرايطکنونيبخشيازناوگانفرسودهبايدجايگزينشوند،
منتها مسئله اصلي اين است که آيا هواپيماهاي جديد ايمني و استاندارد
کافي براي فعاليت را دارند؟ هواپيماهاي جديد تا چه مدت مي توانند در
ناوگان هوايي کشور فعاليت داشته باشند.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس با اشاره به مصوبه شوراي اقتصاد
درباره خريد  28فروند هواپيما ،تصريح کرد :در شرايط کنوني وزارت راه و
شهرسازي به دنبال خريد هواپيماهاي دست دوم است ،حال اين موضوع
بايدموردتوجهقرارگيردکهعمرهواپيماهايخريداريشدهنبايدباالباشد،
زيرا اين مسئله در آينده هزينه بسياري را براي تأمين قطعات و تجهيزات
ايجاد مي کند.افضلي با بيان اينکه خريد هواپيماهاي جديد با عمر متوسط
يا باال هيچ توجيه اقتصادي و کارشناسي ندارد به خانه ملت گفت :اولويت
وزارت راه و شهرسازي در گام نخست بايد خريد هواپيماهاي جديد و نو و
در گام بعدي خريد هواپيماهاي دست دوم با عمر پايين باشد .قطعا بايد
نظارت دقيقي روي قراردادهاي خريد هواپيماهاي جديد صورت گيرد و
در اين عرصه مجلس حساس خواهد بود.

در مناطق محروم به فال نيک گرفت.رئيس بنياد مستضعفين با اشاره به اينکه ظرف
چند دهه اخير و در انقالب اسالمي در روستاها کارهاي خوبي صورت گرفته و تاسيسات
زيربنايي زيادي ساخته شده است ،خاطرنشان کرد :برخي نقاط کشور هنوز آباد نشده و
از نظر ما آباد جايي است که نيازهاي مردم از جمله اشتغال ،بهداشت ،فرهنگ ،آموزش و ...
برآورده باشد و اگر اين اتفاقات رخ دهد مردم از جايي که باشند نخواهند رفت.سعيديکيا
با بيان اينکه آباداني مقدمه پيشرفت است و اگر هم جايي آباد باشد کار دست خود
مردم بوده ،تصريح کرد :به اعتقاد من با پول نفت نميتوان مملکت را آباد کرد ،ميتوان
کارخانه ساخت ،اما در نقاط محروم آنطور که بايد آبادي رخ نميدهد و با تکيه بر تالش
و ظرفيت مردمي است که ميتوان بستري فراهم کرد تا آبادي حاصل شود .همان کاري
که با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در حال انجام دادن هستيم.
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سرپرست سازمان توسعه تجارت:

فقط  ۱۰/۵ميليارد دالر به نيما برگشت

»

گزارش رسالت از وضعیت بازار تلفن همراه

تلفني که با جيب مردم همراهي نميکند!

برخي از کاالها در ابتداي ورود به زندگي روزمره
ما کاالهايي لوکس شمرده شده اما بعد از مدتي
جزء جدانشدني زندگي مي شوند ،موبايل نيز از
آن دست کاالهاست و امروز به کااليي اساسي
براي هر ايراني تبديل شده است ،گذري در بازار
تلفن همراه نشان مي دهد اين کاال با افزايش نرخ
ارز چقدر گران شده و در توان خريد بسياري از
مردم حتي طبقه متوسط نيست ،ارز مرجعي که
دولتبرايآندرابتدايتالطماتارزياختصاص
داد نيز تنها به رانت براي عده اي تبديل شد و
نتوانست قيمت اين کاالي مهم را کنترل کند .تا
به امروز راه هاي دولت براي کنترل بازار موبايل
بي نتيجه بوده و دست مردم از خريد آن کوتاهتر
از قبل شده است.
گوشيهاي ساخت داخل محو شدند
تکنولوژيساختتلفنهمراهبسيارپيچيدهاست
و شرکت هاي داخلي زمان زيادي طي مي کنند
تا آن را کسب کنند؛ رقابت در ساخت گوشي به
حدي علمي و سخت شده است که شرکت هاي
بزرگ که سال هاي سال بازار موبايل را در تسخير
خود داشتند مانند نوکيا ،سوني اريکسون،
سوني HTC ،در رقابت با محصوالتي نظير اپل،
سامسونگ و هوآوي شکست مي خورند و بازار را
از دست مي دهند.
بازارتلفنهمراهبلکهبسياريازبازارهايديگردنيا
نظير خودرو امروز به بازارهاي علمي تبديل شده و
هر شرکت يا برندي که تيم تحقيقاتي پژوهشي و
علمي خوبي دارد و توان ساخت مداوم پلتفرم هاي
جديد را دارد مي تواند در بازار بماند ،نمونه موفق
شرکت هاي تحقيق محور ،شرکت سامسونگ در
تلفنهمراهوشرکتهيوندايموتوردرخودروسازي
است که توانسته اند سال هاي سال در بازار جهاني
سهمي را براي خود کسب کنند.
تلفن همراه نيز تنها زماني در ايران به مرحله توليد
صنعتي مي رسد که بتواند مهندسان خالق ايراني
را دور هم جمع کند و هر روز ايدهاي جديد در
صنعت گوشي خلق کند.
قيمت گوشي همچنان باالست
برايآخريناطالعازقيمتگوشيتلفنهمراهسري

به بازار تلفن همراه زديم تا قيمت ها را از نزديک
مقايسه کنيم .نکته عجيب اين است که برخي از
گوشي ها درهر فروشگاه قيمت اش متفاوت است،
به عنوان مثال گوشي سامسونگ مدل A72018
دريکفروشگاهباقيمت3/750/000تومانقيمت
گذاري شده و در فروشگاه ديگر 3/650/000و
در برخي از فروشگاه ها نيز به 3/200/000نيز
مي رسد ،علت اين تفاوت قيمت را از يکي از مغازه
دارانپرسيدهواوپاسخجالبيداد،محمدميگويد
اينتفاوتقيمتبهعلتدراختيارگرفتنارزمرجع
توسطبرخيشرکتهاستوبرخيديگرنيزکهارز
مرجع نگرفته اند همين گوشي را با قيمت باالي 4
ميليون تومان به فروش مي رسانند.
قصه پرغصه ارز مرجع در بسياري از صنايع ديگر
کشور نيز باعث مشکل و فساد شده است ،بسياري
از واردکنندگان ارز مرجع  4200توماني را گرفته
ولي کاالها را با ارز بازار محاسبه و نظم بازار را به
هم مي ريزند ،اقدام اوليه دولت مبني بر اعطاي
ارز مرجع براي واردات تلفن همراه درست بود زيرا
اين کاالي مصرفي مردم است ولي بعد از اعطاي
اين سهميه هيچ نظارتي بر توزيع آن نشد ،دولت
براي اينکه بتواند مديريت در اين حوزه را يکسان

کند مي توانست تنها به فروشگاههاي بزرگ
زنجيره اي ارز مرجع براي گوشي تلفن همراه در
اختيار دهد تا نظارت بسيار آسان تر و سريع تر
از امروز شود.
تکليف گوشيهاي توقيف شده در گمرک
چه شد؟
مسئله ديگري که بسياري اميد داشتند با انجام آن
قيمت گوشي کاهش يابد بحث توزيع گوشي هاي
توقيفشدهدرگمرکبوددراينبارهابراهيمدرستي
رئيساتحاديهموبايلونايبرئيساتاقاصنافتهران
و نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف ايران به رسالت
گفت :برخي گوشي هاي توقيف شده در گمرک در
بازار توزيع شده اند و بسياري ديگر نيز توسط گمرک
با قيمت ارز در سامانه نيما بانک مرکزي محاسبه
شده و به زودي به بازار عرضه مي شود.
راه ارزاني موبايل چيست؟
درستيدرپاسخبهاينسوالکهچراتوزيعگوشيها
در بازار با قيمت ارز مرجع تاثير زيادي بر کاهش
قيمت ها نداشت ،گفت :بايد سهم بازار را محاسبه
کنيم و بر مبناي آن بر سوال شما پاسخ داد ،سهم
امروز بازار 800هزار گوشي در ماه بوده و رقم
بسيار بااليي است ،توزيع گوشيهاي توقيف شده

وزير راه و شه رسازي:

معاون وزير صمت:

به هيچ کشور و سازمان بينالمللي بدهکار نيستيم

وزير راه و شهرسازي با بيان اين که براي شکوفايي
اقتصادي کشور بايد همه ظرفيت ها را فعال کرده
و خالقانه از اين تنگنا و تحريم عبور کنيم ،گفت:
بنادر کشور جاي تخليه و بارگيري َصرف نيست.به
گزارش تسنيم ،محمد اسالمي در همايش ساالنه
مديران سازمان بنادر و دريانوردي اظهار کرد :به
رغم همه چالش ها و موانع اقتصادي ،جمهوري
اسالمي ايران از يک تراز مثبت تجاري برخوردار
است و از بُعد اقتصادي به هيچ سازمان مالي و پولي

با ارز مرجع تاثير مثبتي داشت و باعث آرام شدن
بازار شد ولي مصرف ما بسيار بيشتر از آن ميزان
توزيع گوشي بود ،نکته ديگر اين است که برخي از
مردم با عجله براي خريد ،قيمت گوشي را افزايش
مي دهند ،شتاب هاي بي رويه براي خريد باعث
افزايش قيمت مي شود ،اگر فردي به گوشي نياز
نداردنبايدگوشيراخريداريکند.متاسفانهعدهاي
براي سود کردن گوشي را خريداري تا با قيمت
گرانتر بفروشند ،به اين دست افراد مي گويم حتما
ضرر خواهند کرد.
بحث ديگري که ميتواند قيمت گوشي را تا
حدي متعادل کند بحث گوشيهاي مسافري
است،رئيساتحاديهموبايلدراينبارهبهرسالت
گفت « :جلسه اي را با حضور معاونان وزير
صنعت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جلسه
اي برگزار کرده تا ممنوعيت ورود گوشي هاي
مسافرتي رفع شود و خوشبختانه با تائيد
وزارت کشور وارد شدن گوشي مسافري براي
هر مسافر يک گوشي آزاد شد ،هر مسافري با
دادن حق گمرکي مي تواند يک گوشي را از
خارج با خود به ايران آورده و آن را رجيستر
کند .گوشي هاي مسافري نقش بسياري در
تعديلگوشيهمراهدارندوتجارهمگوشيهاي
بسياري را آورده که با ترخيص شدن آنان هم
قيمت ها بهتر خواهد شد.گوشي تلفن همراه در
دو فصل بيشتر خريده مي شود ،تابستان و ايام
نوروز.قيمتهابرمبنايقيمتارزمحاسبهشده
و گوشي را چه مسافر بياورد و چه تاجر بر مبناي
قيمت ارز در بازار تزريق خواهد شد».
ابراهيم درستي از روند ثبت سفارش گوشي هاي
تلفن همراه با ارز نيمايي خبر داد و اين روش را راه
ديگريبرايکاهشقيمتهادانستوتشريحکرد:
اميدوارم روند ثبت سفارش تلفن همراه براي تجار
تسهيل شود تا شاهد کاهش قيمت ها باشيم .براي
سال آينده نويد مي دهم که قيمت گوشي کاهش
يابد ،اگر قيمت ارز به همين ميزان کنترل شود و
تجار به ارز نيمايي براي ثبت سفارش دسترسي
داشتهباشندحتمادرسالآيندهموجارزانيگوشي
را خواهيم داشت.

شرکت خودروسازي رنو به ايران برميگردد

بين المللي و به هيچ کشوري بدهکار نيست.وي
تصريح کرد :براي شکوفايي اقتصادي کشور بايد
همه ظرفيت هايمان را فعال کنيم و خالقانه از اين
تنگنا و تحريم عبور کنيم .ظرفيت هاي ملي و قدرت
توليدکشور،خيليبيشترازنيازبازاراست.ويبابيان
اين که برند سازي و خلق برند برتر و ايجاد قدرت
لجستيکي در بنادر ،دو مفهوم کليدي در مبحث
توسعه بازار محسوب مي شود ،تاکيد کرد :يک برند
با قدرت جذب بازار و مشتري است که مي تواند
قدرت پاسخگويي داشته باشد ،براي بنادر کشور
بسيار راهگشا خواهد بود و بايد در پسکرانه بنادر
از آنها استفاده کنيم.وزير راه و شهرسازي با اشاره
به ايجاد قدرت لجستيک ،گفت :قدرت لجستيک
کمکميکندتابتوانيمقدرتمندانهبارجابهجاکنيم.
بنادرکشورجايتخليهوبارگيريصرفنيست؛بنادر
کشور بايد نقش و قدرت تاثيرگذاري در سهم حمل
و نقل دريايي کشور داشته باشند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به حجم باالي سرمايه گذاري شرکت رنو در
ايران گفت :اين شرکت به ايران باز خواهد گشت.
به گزارش مهر ،فرشاد مقيمي در جلسه مشترک
کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه تنظيم
بازاراستانکرمانتصريحکرد:وزيرصنعت،معدنو
تجارت موضوع کارخانه روغن نباتي گلناز کرمان را
در دستور کار قرار داده و پيگير رفع مشکالت اين
کارخانه است.وي ادامه داد ۱۰ :هزار تن روغن براي
اين کارخانه در نظر گرفته شده که تا کنون قرارداد
سه هزار تن آن بسته شده و قرارداد دو هزار تن ديگر
نيز در آينده نزديک منعقد خواهد شد.مقيمي بيان
داشت:با توجه به مذاکرات ما با بانک مرکزي،بايد
همکاري دو طرفه بين کارخانه و بانک وجود داشته
باشد تا نام اين کارخانه از ليست سياه بانک مرکزي
حذف شود.مقيمي تصريح کرد:يک برنامه  ۱۰گانه
درستاداقتصادمقاومتيمصوبشدکهبخشيازآن

وزير صمت در سفري يکروزه به قم ،در ديدار
با آيات عظام مکارم شيرازي  ،شهرستاني،صافي
گلپايگاني ،نوري همداني ،علوي گرگاني و اعرافي
گفت:دشمنانمحورتحريمهايخودراتوليدقرار
دادندکهواحدهايتوليديراتعطيلکنندوبخش
ديگر تحريم ها نيز تبادالت مالي را نشانه گرفته
است.به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت به نقل
از شاتا ،رحماني افزود :ستادهاي الزم را در وزارت
صنعتتشکيلدادهايمواقداماتمانيزالهامگرفته
ازفرمايشمقاممعظمرهبرياستکهحفظوضعيت
فعلي توليد و اشتغال جهاد است.رحماني اضافه
کرد :در سال  ۹۷مردم و توليد کنندگان همراهي
کردند و همکاران ما نيز در وزارت صنعت هر چه
در توان داشتند ،گذاشتند و سال آينده نيز با تمام
توان پاي کار ايستاده ايم.به گفته ي وزير صنعت،
معدنوتجارتدرسال،۹۷يکهزارو۸۰۰واحدي
که تعطيل شده بود ،احيا شد.رحماني با بيان اينکه
فعال سازي معادن کوچک و زنجيره ارزش را در
دستور کار قرار داديم ،گفت ۱۵ :پروژه ويژه در
سال آينده براي حفظ توليد داريم ،اگرچه تحريم

مشکالتي را براي توليد به وجود آورده است ،اما
فرصت هايي هم ايجاد کرده است مانند اينکه
صادرات را توجيه پذير کرده و قاچاق را از توجيه
انداخته است.او افزود :توليد پوشاک که عمدتا
از خارج انجام مي شد را در برنامه قرار داديم ،به
طور مثال چادر مشکي را وارد ميکرديم که در
حال حاضر برنامه اي با توليدکنندگان پارچه در

پيش گرفتيم و در حال آزمايش براي توليد پارچه
مناسبهستند.وزيرصنعت،معدنوتجارتادامه
داد:برايسالآيندهتکميلپروژههاينيمهتمامرا
در اولويت داريم که به ترتيب درصد پيشرفت ،آنها
را تکميل مي کنيم.رحماني با اشاره به مشکالت
واحدهاي توليدي افزود :تامين نقدينگي يکي
از مشکالت واحدهاي توليدي بود که بانک ها

مربوطبهتسهيالتياستکهدراختيارخودروسازان
برايپرداختبدهيهايشانبهقطعهسازاندرنظر
گرفتهشدهاست.ويادامهداد:تاکنونسههزارميليارد
تومان از اين تسهيالت پرداخت شده و تا يکشنبه
يا دوشنبه اين هفته بدهي خودروسازان از قطعه
سازان به طور کامل پرداخت خواهد شد.معاون امور
صنايعوزارتصمتگفت:درخصوصهرکاالييکه
در کشور ساخته شود از طريق تعرفه يا ممنوعيت
واردات عمل ميکنيم.

بايد تامين کنند و تصميم گرفته شد واحد هايي
کهميتوانندتوليدکنندوبفروشند،تاميننقدينگي
شوند.رحماني با بيان اينکه مهمترين اقدام ما
اين است که نگذاريم واحد هاي توليدي تعطيل
شود ،گفت :در برخي حوزه ها مثل فوالد و پوشاک
توليد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.او
افزود :برخي صنايع مثل لوازم خانگي نيز جا دارد
که توسعه پيدا کند.وزير صنعت  ،معدن و تجارت
با تاکيد بر اينکه سال آينده تمهيداتي براي ادامه
توليد انديشيده شده است ،گفت :در حوزه معدن
برنامه ويژه اي داريم که انقالبي در معدن رخ بدهد،
صادرات کاالهاي صنعتي و معدني را در برنامه قرار
داديم که براي سال اينده در داخل با تقاضا مشکل
داريم با صادرات اشتغال را حفظ کنيم.رحماني
با اشاره به تنظيم بازار کاالهاي اساسي افزود :در
تنظيمبازارکاالهاياساسيجهادکشاورزيتالش
فراوانيدارندوداروراوزارتبهداشتانجامميدهد
و با انها همکاري داريم.رحماني اضافه کرد :دولت
با وجود کمبود هاي ارزي ،بودجه ارزي براي اين
کاالها اختصاص داده است.

دبير علمي سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه فلوريداي آمريکا:
چرا با توجه به توليد بيش از  ۹۰درصد زعفران جهان در ايران ،همچنان
اسپانيا تعيين کننده قيمت زعفران در جهان است؟ اين مهمترين سوالي
است که در خصوص بازار زعفران ايران مطرح است .چراکه ايران به عنوان
بزرگترين توليدکننده زعفران جايگاه مناسبي در سهم از تجارت جهاني
زعفران ندارد.به گزارش ايسنا،حمدير ضا شرکا در بيان مزاياي راه اندازي
معامالتآتيزعفرانگفت:راهاندازياينمعامالتبرايتوليدومصرفکننده
بهطورهمزمانمزيتهايزياديداردکهاصليترينآن،پوششريسکهاي
قيمتي است .هنگامي که يک توليدکننده مي تواند از امروز محصول را
براي آينده با قيمتي مناسب به فروش برساند ،عالوه بر اينکه انگيزه وي
براي افزايش توليد دو چندان مي شود ،از افت قيمت زعفران در زمان

مرجعيت قيمت زعفران ،حق ايران است
برداشت محصول تحت تاثير اقدامات دالل ها نيز در امان مي ماند .البته
مصرف کنندگان نيز که از قيمت زعفران در آينده اطمينان ندارند،
مي توانند از امروز به مقدار نياز و با قيمتي مشخص خريد نمايند و به اين
ترتيب آنها نيز از نوسان قيمت در آينده بيمه مي شوند.وي در خصوص
ميزانموفقيتبورسکاالطيگذشتيکسالاززمانراهاندازيمعامالت
زعفران گفت :از زمان راه اندازي معامالت زعفران در بورس کاال مدت زمان
زيادي نمي گذرد و نبايد توقع داشت که اين بازار بتواند در طول يکسال
کل مشکالت قديمي بازار زعفران را حل کند .اما در همين مدتي که از آغاز
فعاليت اين معامالت مي گذرد ،اين بازار در واقعي سازي قيمت زعفران در
ايران اثرات بسيار مثبتي داشته و با توجه به اينکه کشورهاي هدف ما هم

صالح آبادي:

با ورود خريداران خارجي به بورسکاال
مرجع قيمت کاالها در منطقه ميشويم
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران معتقد است با گسترده شدن حجم
عرضه کاالها در بورس کاال به همراه ورود خريداران خارجي و استخراج
قيمت کاالها از اين بورس ،مي توانيم در سطح منطقه در کاالهايي
که داراي مزيت نسبي توليد هستيم ،مرجع قيمتي شويم.به گزارش
کاالخبر؛علي صالح آبادي گفت:بورس کاال به موجب قوانين توسعهاي
در کشور براي ايجاد شفافيت در بازارهاي کااليي و کشف قيمت مناسب
و آزادسازي قيمت محصوالت صنعتي و ايجاد رقابت در اين صنايع شکل
گرفت .ابتدا بورس فلزات تهران و سپس بورس کشاورزي راهاندازي شد؛
اما بورس کاالي کشاورزي حجم معامالت قابل توجهي نداشت در حالي
که بورس فلزات بورس فعالي بود و معامالت آن رونق خوبي پيدا کرده
بود .از اين رو تصميم گرفته شد تا اين دو بورس با هم ادغام شوند و در
سال  ۱۳۸۶به موجب ابالغ قانون بازار اوراق بهادار ،شرکت بورس کاالي
ايران فعاليت خود آغاز کرد.وي افزود:بورس کاال با هدف ايجاد شفافيت
شکل گرفت و به منظور اينکه رقابت در بازار شکل بگيرد و قيمتها و
عرضه و تقاضا شفاف شود .گاهي شاهد هستيم که نرخ ارز يا قيمتها در
بازارهايجهانينوسانميکند.طبيعتابايدقيمتکاالهادربورسکاالنيز
به موازات نوسانات قيمتي ارز و نرخهاي جهاني تعديل شود تا به شفافيت
و فضاي رقابتي خللي وارد نشود .در اين رابطه ،يکسري مالحظاتي وجود
دارد که بخشي از اين مالحظات به حقوق مصرفکننده بر ميگردد تا
براساساينمالحظات،مصرفکنندهدرکشورهمباافزايشقيمتکاالي
موردنظرش مواجه نشود.يا در زماني که کاهش قيمتي اتفاق ميافتد،
مالحظات توليدکننده مطرح ميشود .چراکه توليدکننده ممکن است
از اين کاهش قيمتها متضرر شود.

اعطاي بيمه عمر مانده بدهکار تسهيالت
بانک رفاه بدون تشريفات پزشکي
بانک رفاه در راستاي رضايتمندي مشتريان ،بيمه عمر مانده بدهکار
تسهيالت خود را بدون انجام تشريفات پزشکي اعطا مي کند.به
گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران ،از تاريخ  97/12/1بيمه
عمر هر فقره تسهيالت اعطايي بانک رفاه با رضايت و اختيار مشتريان
حقيقي تا سقف  3ميليارد ريال بدون احتساب سود و کارمزد متعلقه،
نيازي به انجام تشريفات پزشکي شامل تکميل پرسشنامه و معاينات
پزشکي ندارد.

وزير صمت:

دشمنان سرکوب توليد را محور تحريم قرار دادهاند

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :صادرات غير نفتي کشورمان
در  ۱۱ماهه امسال به مرز  ۴۰ميليارد دالر رسيد که نسبت به مدت
مشابه پارسال  ۷۵صدم درصد کاهش داشت .به گزارش خبرگزاري
تسنيم،محمدرضامودوديدرگفتوگويويژهخبريافزود:درصادرات
غير نفتي  10ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه رشد
داشتيم اما در  11ماه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتيم.وي ادامه
داد  :بيشترين دليل کاهش صادرات غير نفتي ما در اين يازده ماه ،
متوجه ميعانات گازي بود زيرا با محدويت فروش مواجه شد و حدود
 37و نيم درصد اُفت داريم اما در بخش اقالم صنعتي ،پتروشيمي و
کشاورزي ،صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت مشابه سال پيش
حدود  2درصد و در بخش پتروشيمي  14درصد رشد داريم.مودودي
با بيان اينکه بخشي از مشکالت ،ناشي از دوگانه شدن مديريت است،
گفت:درچارچوبقوانينبايدحرکتکنيم.دربخشيصنعتيومعدني
در زمينه صادرات،کمترين مشکل را داريم.وي با اشاره به اينکه بانک
مرکزي در دوره سختي قرار دارد ،افزود :از  40ميليارد دالر صادرات
غيرنفتي حدود  10و نيم ميليارد دالر آن به سامانه نيما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :امسال به علت نوسانات نرخ
ارز ،ترافيک و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصي براي ثبت سفارش
احساسکرديموبالغبر76ميليارددالرتقاضايبيسابقهثبتسفارش
داشتيم که از اين ميزان حدود  46ميليارد دالر تخصيص ارز شده
است و از اين ميزان حدود  24ميليارد دالر توسط بانک تامين شده
است و  10و نيم ميليارد دالر هم از طريق ارز نيمايي انجام شده است.
مودودي با اشاره به اينکه بازار در کشورمان ،مدرن نيست،گفت :بخش
خصوصي برند کشورمان بايد در تجارت داخلي و خارجي ايفاي نقش
بيشتري کند و شرکت هاي کوچک را مديريت کند.

از طريق سايت انگليسي بورس کاالي ايران به آمار معامالت و قيمت هاي
کشف شده دسترسي دارند ،تاثير مهمي در شفاف سازي قيمت ها در
سطح جهاني هم داشته است .وي با ابراز اميدواري نسبت به اينکه اين
روند صعودي در رونق معامالت زعفران در بورس کاال ادامه دار خواهد
بود ،افزود :اميدواريم اين روند ادامه يابد و در آينده اين بورس از محصول
زعفران به همه محصوالت کشاورزي که به ويژه از جنبه صادراتي براي
کشور اهميت دارند ،فراگير شود .چراکه معامله از طريق بورس ،در حوزه
کيفيت محصول تحويلي اطمينان خاطري را براي خريدار خارجي ايجاد
مي کند و قطعا در جهاني سازي محصوالت کشاورزي ايران و در سال هاي
آتي در حوزه برندسازي خيلي به کشور کمک خواهد کرد.

مدير امور هماهنگي پست بانک ايران خبر داد:

اجرايي شدن کمپين حس خوب با همکاري
کارکنان اين بانک در سال آينده
دکتر فرنقي زاد مديرامور هماهنگي حوزه مديريت پست بانک
ايران در بازديد از مديريت شعب استان اصفهان به نمايندگي از
مديرعامل بانک ضمن تجليل از سه تن از کارکنان استان که از
اعضاي خانواده شهيد هستند گفت :درسال  ۱۳۹۸به منطور ايجاد
همدلي و همراهي بين کارکنان بانک در سراسر کشور ،کمپين
حس خوب را با مشارکت جمعي آنها و کارگزاران باجه هاي بانکي
راه اندازي خواهيم کرد.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران:
وي تصريح کرد :هدف از اجراي اين کمپين ،ايجاد حس خوب
در بين کارکنان در محيط کار و همچنين ايجاد حس خوب براي
مشتريان بانک ،هنگام مراجعه به شعب و باجه هاي بانکي است.
فرنقيزاد افزود :افزايش انگيزه در بين کارکنان و ارتقاء تعلق سازماني
آنان و همچنين افزايش وفاداري مشتريان به بانک با اجراي اين
کمپين بيش از پيش محقق خواهد شد.مديرامور هماهنگي حوزه
مديريت از تمامي کارکنان بانک درخواست کرد با مشارکت و
همراهي جدي ،پيشنهادهاي خود را براي چگونگي اجراي اين
کمپين در استان و محل کارشان به اين امور ارسال نمايند .ضمنا
پيشنهادهاي برتر مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

مراسم بزرگداشت روز شهيد
در بانک دي برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز شهيد با حضور رضا سهم ديني ،رئيس هيئت
مديرهبانکدي،سردارمحمداسماعيلکوثري،جانشينقرارگاهثاراهلل
تهران و جمعي از مديران و کارکنان بانک دي برگزار شد.به گزارش
اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي ،رضا سهم ديني ،رئيس هيئت
مديرهبانکديوسردارمحمداسماعيلکوثري،جانشينقرارگاهثاراهلل
تهران در مراسمي که به مناسبت بزرگداشت روز شهيد در بانک دي
برگزار شد به ايراد سخنراني پرداختند.در اين مراسم رضا سهم ديني،
رئيس هيئت مديره بانک دي ،با گراميداشت ياد شهدا 22 ،اسفند
را روز تجديد ميثاق با شهدا دانست و گفت :سالهاي دوران دفاع
مقدس ،نقطه عطف اراده اين ملت براي حفظ آرمانها ،مبارز ه با
تجاوز زورگويان به شمار ميرود و ايران اسالمي مديون رشادتها
و از خودگذشتگي انسانهايي است که در دفاع از کيان ،اعتقادات و
ارزشهاي اسالمي و اخالقي پيشگام بوده اند.سهم ديني با اشاره به
فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) در خصوص تاسيس بنياد
شهيدوامورايثارگرانتصريحکرد:تاسيسبنيادشهيدوامورايثارگران
به فرمان حضرت امام خميني (ره) در سال  1358نشانگر اوج توجه به
جايگاهشهيدانوخانوادههايمعززآناناستونکوداشتوبزرگداشت
مقام شهيدان گامي در جهت معنابخشي براي درک بهتر و بيشتر ايثار
و فداکاريهايي است که امروز عزت ،اقتدار و استقالل ايران به وسيله
آن تضمين شده است.

