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صنعت

رشد تا  ۱۰۰درصدی قیمت سلولزیها

رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع سلولزی
ن با بیان اینکه عدم تخصیص ارز
بهداشتی ایرا 
دولت��ی به این صنعت باعث رش��د قابلتوجه
قیمتها شده است ،گفت امروز شاهد کمبود
کاال در ب��ازار نیس��تیم ولی ناچ��ار به فروش
محصوالت با قیمتهای جدید هستیم.
عباس فصی��ح خوش��گرد در گفتوگو با
تسنیم با اشاره به اینکه مواد اولیه واحدهای
تولیدی محصوالت سلولزی با افزایش قیمت
دالر رش��د قاب��ل توجهی پیدا کرده اس��ت،
اظهار داش��ت :متأس��فانه به این صنعت ارز
دولتی تخصیص پیدا نکرده و همین موضوع
عاملی ش��ده تا واحدهای تولیدی برای خرید
مواد اولیه از محل واردات با کمبود نقدینگی
روبهرو شوند به نحوی که به زحمت با ارز آزاد
مواد مورد نیاز خود را خریداری میکنند .وی
با اعالم اینکه قیمت کل محصوالت سلولزی
رش��د پیدا کرده اس��ت ،افزود :بنگاهها توان
مال��ی محدودی دارند و تأمی��ن مواد اولیه با
دالر  10هزار تومانی برای آنها مش��کل است.
بر همین اس��اس مجبور به افزایش قیمتها
هس��تند .وی تصری��ح کرد :ناچ��ار به فروش
محص��والت با قیمتهای جدید هس��تیم تا
گ��ردش کار برای واحدهای تولیدی به صرفه
باش��د .فصیح خوشگرد درباره افزایش قیمت
پوشاک بچه که این روزها مشکالت زیادی را
برای مردم بهوجود آورده است ،گفت :در این
محصول  80درصد مواد اولیه وارداتی اس��ت
و تولیدکننده مجبور اس��ت آنها را با ارز آزاد
خریداری کند.

تورم تولیدکننده
به  16/8درصد رسید

ب��ر اس��اس گ��زارش مرک��ز آمار ای��ران،
درصد تغییرات میانگین ش��اخص کل قیمت
تولیدکننده در  4فصل منتهی به بهار ١٣٩٧
نسبت به دوره مشابه پارسال برابر 16/8درصد
بوده که افزایش��ی اس��ت .به گ��زارش فارس،
مرک��ز آم��ار ایران اع�لام کرد :ش��اخص کل
قیم��ت تولیدکننده ،در به��ار  ١٣٩٧به عدد
 278/1رسید که نس��بت به زمستان  96که
 251/7ب��ود  10/5درص��د و نس��بت به بهار
پارس��ال ک��ه  222/4بود بالغ ب��ر  25درصد
افزایش داش��ته اس��ت .در این میان شاخص
قیمت تولیدکننده بخش کش��اورزی در بهار
 ١٣٩٧با  10/5درصد افزایش به عدد ،295/3
ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش معدن با
 14/3درصد افزایش به عدد  ،288/8شاخص
قیمت تولیدکننده بخش صنعت با  14درصد
افزایش به  ،289ش��اخص قیمت تولیدکننده
بخش برق ب��ا  16/1درصد افزایش به 133/2
و شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی
خدم��ات با  4/6درصد افزایش به عدد 262/3
رسید.

پیشنهادهایی برای رفع
ش صنعت هوایی
چال 

حذف عوارض ،حقوق گمرکی و مالیات بر
ارزش اف��زوده قطعات هواپیما ،حذف عوارض
روی بلیت هواپیما مانند عوارض شهرداری و
هاللاحمر و ص��دور گواهی معافیت از ارزش
اف��زوده برای ایرالین ،از جمله مواردی اس��ت
که از س��وی ش��رکتهای هواپیمای��ی برای
رفع مش��کالت صنعت هوایی مطرح ش��د.به
گزارش فارس ،پس از نوس��انات اخیر ارزی و
افزایش قیمت ارز ،شرکتهای هواپیمایی که
حدود  60درصد هزینههای آنها ارزی است ،با
مشکالتی روبهرو شدند .با تغییر موضوع ارائه
ارز به شرکتهای هواپیمایی ،از ارز دولتی به
ارز سامانه نیما ،شرکتهای هواپیمایی مدعی
هس��تند هزینههای آنها افزایش یافته است.
در این راس��تا شرکتهای هواپیمایی بتازگی
نامهای به رئیسجمهور نوش��ته و در آن نامه
برخی مش��کالت خود (که دامنگیر مسافران
هوای��ی نیز ش��ده اس��ت) و نی��ز روشهای
پیش��نهادی رف��ع ای��ن مش��کالت را مطرح
کردهاند.

وطن امروز

اعالم سیاستهای جدید بانکی توسط عبدالناصر همتی

ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است

شماره 3 2524
تأمیناجتماعی

شستا با بنگاهداری

خداحافظی میکند

احتماال سپردههای  2ساله و  3ساله احیا میشود

گروه اقتصادی« :ذخایر ارزی ،ناموس بانک مرکزی
است و سیاس��ت ما این اس��ت که از منابع بانک
مرکزی برای تنظی��م بازار ارز اس��تفاده نکنیم».
عبدالناصر همت��ی ،رئیسکل بانک مرکزی حرف
آخر را همان اول زد تا مسیر سیاستگذاری جدید
بانکی مشخص شود.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،همتی ب��ا ناموس
نامیدن ذخایر ارزی رسما اعالم کرد محدودیت و
سختگیری فراوانی برای عرضه ارز خواهد داشت و
دیگ��ر خبری از حراج ارز نخواهد بود .مدتی پیش
عرضه ارز مسافری ،ارز نمایشگاهی و ...دیگر متوقف
ش��د و حاال قرار اس��ت از اول مهر روند عرضه ارز
دانش��جویی نیز متوقف ش��ود .عبدالناصر همتی
دیروز در بیستونهمین همایش بانکداری اسالمی
سیاستهای جدید بانک مرکزی را تشریح و اظهار
امیدواری کرد نرخ ارز در بازار آرامش بیشتری یابد.
همتی دی��روز گفت :متعهد به ح��ذف ربا در
سیستم بانکی شدیم و یکی از راههای بررسی این
موضوع برگزاری همین همایشهاست و امیدواریم
در اص�لاح این مقررات و ارتقای این قانون بتوانیم
سطح باالتری از بانکداری را محقق کنیم.
رئیسکل بان��ک مرکزی اظهار کرد :امیدواریم
عدم توجه به اس��تانداردهای حاکمیت شرکتی از
سوی سهامداران رعایت شود ،یعنی سهامداران در
امور بانکهای دولتی و خصوصی دخالت کنند.
همت��ی افزود :اتف��اق کنونی ب��ازار ارز حاصل
ناترازی صورتهای مالی بانکها و نقدینگی است
و ت��ا زمانی که فش��ار نقدینگی وجود دارد فش��ار
بر حفظ دارای��ی افراد وجود خواهد داش��ت ،این
در حالی اس��ت که اگ��ر ناهماهنگی و تصمیمات
غیرکارشناس��ی را هم به آن اضافه کنیم مش��کل
دوچندان خواهد بود .الزامی برای رشد و کند شدن
سرعت نقدینگی نمیبینیم بلکه باید برای حفظ
ارزش دارایی افراد فکری شود.
رئیسکل بانک مرکزی بیان کرد :دولت آمریکا
ب��رای محروم ک��ردن ای��ران از درآمدهای نفتی،
محدودی��ت ایجاد کرده و این در حالی اس��ت که
در این ش��رایط اجرای سیاس��ت ارزی تکنرخی
امکانپذیر نبود.کنت��رل تورم ،حفظ منابع ارزی و
اصالح عدم توازن ترازنامهها و کنترل نقدینگی از
فعالیتهای جدی بانک مرکزی اس��ت .وی گفت:
جلوگیری از اتالف مناب��ع ارزی اولیترین اولویت
بانک مرکزی اس��ت و ذخای��ر ارزی ،ناموس بانک
مرکزی .رئیسکل بانک مرکزی افزود :ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی اگر بهدرستی وارد کشور شود
قدرت تأمین بازار ارز را دارد و سیاست ما این است
که از مناب��ع بانک مرکزی برای تنظی��م بازار ارز
استفاده نکنیم .اگر شرایط سخت شد و مجبور به
استفاده از این ذخایر شدیم قطعا با نکتهسنجی این
کار را خواهیم کرد ،البته خوشبختاته بازار ثانویه با
روند بسیار مناسبی پیشرفت کرده و بنده شخصا
روزان��ه آن را مدیریت میکن��م .وی تصریح کرد:
منظ��ور بنده از اینکه در ب��ازار ارز دخالتی نداریم،
نحوه نرخگذاری آن بود چرا که برای مدیریت تمام
بازارها حضور بانک مرکزی ضروری است.
همتی گفت :در حال حاضر  ٩٧درصد مبادالت

سیاستهای جدید بانک مرکزی بر مبنای اظهارات اخیر همتی
موضوع

جزئیات سیاستهای جدید

مهمترین اولویت بانک مرکزی

ت بانک مرکزی است
جلوگیری از اتالف منابع ارزی اولیترین اولوی 
و ذخایر ارزی ،ناموس بانک مرکزی است.

سیاستهای کلی

کنترل تورم ،حفظ منابع ارزی و اصالح عدم توازن ترازنامهها و کنترل نقدینگی از
فعالیتهای جدی بانک مرکزی است.

حضور بانک مرکزی در بازار ارز

منظور بنده از اینکه در بازار ارز دخالتی نداریم ،نحوه نرخگذاری آن بود ،چرا که برای
مدیریت تمام بازارها حضور بانک مرکزی ضروری است.

مدیریت بازار ارز در شرایط سخت

اگر شرایط سخت شد و مجبور به استفاده از این ذخایر شدیم قطعا با نکتهسنجی این کار
را خواهیم کرد.

ساماندهیشبهپولها

عدم اجازه دخالت مدیریت بیکفایت برخی بانکها برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از
استفادهشبهپولها

بنگاهداریبانکها

ادامه مبارزه با معضل بنگاهداری بانکها

ریسکبانکها

سیاستهای کاهش ریسک بانکی اجرا میشود.

عدم افزایش نرخ سود

بانک مرکزی هیچ دستوری برای افزایش نرخ سود نداده است.

احیای سپردههای باالی یک ساله

این احتمال وجود دارد که به سمت رایج کردن سپردههای  2ساله و  3ساله برویم و دولت
نیز اوراق چند ساله ارائه کند.

سپرده ارزی

جزئیات سپرده ارزی به بانکها ابالغ شد و از بانکها خواهش میکنم مردم را برای ورود
اسکناس به بانک تشویق کنند.

نظارتبانکی

در بحث نظارت در بانکها جدی هستم و قول میدهم ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد.

از طریق حواله اس��ت و فقط  3درصد اس��کناس
معامله میشود و در بازار صرافی عدد قابل توجهی
نیس��ت و اکنون نرخ حواله کامال نزدیک به س��نا
است.
رئیسکل بانک مرکزی با اش��اره به س��خنان
جدی مقام معظم رهبری گفت :تا سیستم بانکی و
قوانین را نتوانیم اصالح کنیم ،مشکالت اقتصادی
کشور قابل حل نیس��ت .عمده افزایش نقدینگی،
س��ودهای سپرده بانکی اس��ت و متأسفانه برخی
بانکه��ا در عمل به بخش��نامه کوتاهی کرده و با
س��ودهای باال نقدینگی را افزایش میدهند .رشد
سطحی شبهپول در مسابقه بانکها و برداشتهای
بیقاعده برخی بانکها از ذخایر ،موج نقدینگی را
افزایش میدهد .دیگر اجازه دخالت مدیریتهای
بیکفایت برخی بانکها را در منابع و ذخایر بانکی

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران هشدار داد

قیمت تمام شده تخممرغ کیلویی  ۷۵۰۰تومان
کشاورزی قیم��ت ذرت ،کنجال��ه ،کارتن
تخممرغ ،ش��انه و مکمل چند
براب��ر ش��ده و اقتصاد رها ش��ده اس��ت اما فقط
تولیدکننده و مرغدار را میشناس��ند .به گزارش
ف��ارس ،ای��ن روزها اگر برای خری��د تخممرغ به
سوپرمارکتهای سطح ش��هر مراجعه کنید ،هر
دانه تخممرغ بین  ۷۰۰تا  ۷۵۰تومان و هر شانه
 ۳۰عددی بین  ۲۱ت��ا  ۲۳هزار تومان به فروش
میرس��د .ناصر نبیپور ،رئیس اتحادیه مرغداران
مرغ تخمگذار اس��تان تهران
درباره عل��ت افزایش قیمت
تخممرغ گف��ت :ذرت را در
شهریور سال گذشته کیلویی
 ۷۳۰توم��ان میخریدی��م
اما اکنون ب��ه  ۱۳۰۰تومان
رس��یده ،قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا هم از
 ۱۳۵۰ب��ه  ۲هزار و  ۶۰۰تومان رس��یده که باید
گفت این دو نهاده افزایش  ۸۰درصدی در قیمت
داشتهاند .نبیپور ادامه داد :کارتن تخممرغ را ۷۰۰
توم��ان میخریدیم که اکنون ب��ه  ۳هزار تومان
رسیده و هر شانه مقوایی تخممرغ از  ۶۰تومان به
 ۳۵۰تومان ،هر کیلو مکمل از  ۶هزار تومان به ۲۳
هزار تومان و هر پولت جوجه تخمگذار از 2500
تومان به  6500تومان رسیده است ،یعنی افزایش
 ۴۰۰تا  ۵۰۰درصدی و نمیدانیم فردا صبح قرار
است قیمتها به چه شکلی باشد .وی اضافه کرد:
پتروشیمیها که باید اسید فسفریک را در اختیار
تولیدکنندگان دیکلسیم فسفات قرار دهند تا ما

آن را با دان مرغ مخلوط کرده و اس��تفاده کنیم،
آن را نمیدهند و نتیجه آن شده که هر کیلوگرم
دیکلسیم فسفات در عرض یک هفته گذشته از
 ۳ه��زار تومان به  ۶هزار تومان افزایش پیدا کرده
اس��ت .وی به صراح��ت گفت :مرغ��داران با این
وضعیت نمیتوانن��د دوام بیاورند ،تا حدی که از
مجم��وع  ۱۵۲مرغداری فعال در اس��تان تهران
اکنون فقط  ۴۶واحد آن فعال اس��ت که آن هم
فقط با  ۳۰درصد ظرفیت کار میکنند.
رئیس اتحادیه مرغداران
مرغ تخمگذار اس��تان تهران
درب��اره قیم��ت فعل��ی هر
کیلوگ��رم تخمم��رغ مقابل
مرغداری ،گفت :هر کیلوگرم
تخممرغ  7500و هر ش��انه
 ۲کیلوی��ی  ۱۵هزار تومان مقاب��ل مرغداری به
عمدهفروشان فروخته میش��ود .نبیپور با اشاره
به اینکه بارها از دولت درخواست کردهایم مکانی
را برای عرضه مستقیم تخممرغ و تعدیل قیمت
در اختیار ما قرار دهد ،خاطرنشان کرد :متأسفانه
واسطهها غرفههای میادین را با قیمتهای نجومی
جابهجا میکنند و چیزی سرجایش نیست و باید
گفت اقتصاد رها است و متأسفانه فقط تولیدکننده
و مرغدار را میشناس��ند .بارها به عنوان متولی
این بخش در این  5س��ال خواستهایم وزیر جهاد
کشاورزی را ببینیم اما به عنوان بزرگترین تشکل
خصوصی کشور و صنعت مرغداری ،نتوانستهایم
یکبار ایشان را ببینیم و دردمان را بگوییم.

نخواهیم داد .رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد:
بانکها نیاز به جسارت جراحی در سیستم بانکی
دارند و به طور جدی موظفیم جلوی بینظمیها
را بگیریم .همتی با اش��اره به افزایش بنگاهداری
بانکه��ا گفت :با تأکی��د مقام معظ��م رهبری و
همکاری هر  3قوه با بانک مرکزی میتوانیم با این
معضل مبارزه کنیم .وی افزود :سیاستهای پولی
ما اش��کاالت بس��یار زیادی دارد که بانک مرکزی
وظیفه حاکمیتی داشته و برای اصالح آن به دنبال
سود و زیان نیست .از هر جناح برای حل معضالت
بانکی استفاده میکنیم ،زیرا معتقدیم هر  2طرف
حرفی برای گفت��ن دارند؛ باید ب��ه دنبال نظرات
جدید باشیم ،زیرا با روندهای قدیمی نتوانستیم به
جایی برس��یم .همتی اضافه کرد :حجم پایه پولی
ما به دلیل برداش��ت بانکها یا مطالبات بانکها از

بانک مرکزی از تیر ماه پارس��ال نسبت به تیرماه
امس��ال  18/2درصد افزایش یافت��ه و  ۱۵۰هزار
میلیارد ریال به بدهی بانکها اضافه شده و برخی
از افزای��ش حجم نقدینگی به این مس��أله ارتباط
دارد .رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد :ریس��ک
بانکهای ما بش��دت در حال افزایش است و باید
سریعتر فرآیندهای کاهش ریسک را که در دستور
کار داریم ،اجرایی ش��ود .وی با اش��اره به انتش��ار
برخی اخبار مبنی بر دس��تور بانک مرکزی برای
افزایش نرخ س��ود س��پردههای بانکی افزود :بانک
مرکزی در زمینه افزایش نرخ س��ود که  ۲۳درصد
شده هیچ دس��توری ارائه و ابالغ نکرده و فقط ما
تاکید کردیم که تمدید یکماهه قراردادها ،منحصر
به س��پردههای  ۲تا  ۱۱شهریور  ۹۶بود اما معلوم
نیس��ت چرا این خبر اعالم ش��د .رئیسکل بانک
مرکزی گفت :این احتمال وجود دارد که به سمت
رایج کردن س��پردههای  2و  3س��اله برویم و اگر
دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند میتوان ریسک
را کاهش داد و این مسائل میتواند راهحلی باشد تا
مردم داراییهای خود را حفظ کنند.
همتی با بیان اینکه دس��تورالعمل سپردههای
ارزی از س��وی بانک مرکزی به بانکهای کش��ور
ابالغ شده اس��ت ،اظهار کرد :س��پرده ارزی ابالغ
ش��د و از بانکها خواهش میکنم م��ردم را برای
ورود اس��کناس ب��ه بانک و ایجاد جری��ان در بازار
تشویق کنند .باور کنید کشور در برابر یک جنگ
اقتصادی از س��وی دولتی قرار گرفته که هر روز با
سیاستهای جدی فشار بیشتری ایجاد میکند و
ما باید یکس��ری سختیها را قبول کنیم و نباید
مانند برخی بچهپولدارها زندگی کنیم تا بتوانیم از
این بازه فشار عبور کنیم .رئیسکل بانک مرکزی
گفت :من با مدیران بانکها دوس��ت هس��تم اما
در بح��ث نظارت در بانکها جدی هس��تم و قول
میدهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد،
چرا که امروز ضروری اس��ت با جدیت مش��کالت
بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

بخشنامه ضدنظام مهندسی وزارت راه قانونی نیست
ساختمان حقالزحمه مهندس��ان ناظر در
گذشته به طور میانگین  ۵۰روز
طول میکشید تا طی  ۶مرحله پرداخت شود اما در
حال حاضر  3هفته است به طور روزانه حقالزحمه
مهندسان ناظر پرداخت میشود .به گزارش مهر،
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ته��ران ب��ا بیان ای��ن مطلب در نشس��ت خبری
خود افزود :زمانی که پرداخت طوالنی میش��ود،
مهندس به مشکل میافتد و حاضر است مبلغی
بدهد که حقالزحمهاش آزاد
ش��ود .از آنجا که این فرآیند
فس��ادآور بود و از سوی دیگر
حقالزحم��ه نظارت ،س��هم
ناظر است و به سازمان تعلق
ندارد ،توانستیم کاری کنیم
پرداخ��ت حقالزحمه مهندس��ان ناظر همان روز
پرداخت ش��ود .وی از دیگر مظاهر فساد را حقوق
کم کارکنان مربوط دانست و اظهار داشت :متوسط
زندگی شهری ۵میلیون تومان است و کسی کمتر
از ای��ن رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داش��ت.
همچنین فس��اد در دستگاههای نظارتی ،اپیدمی
ش��ده و دس��تگاههای نظارتی نمیتوانند بخوبی
بر دس��تگاههای اجرایی نظارت داشته باشند .وی
درباره سرانجام پرونده اختالس  ۴۰میلیارد تومانی
در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
گفت 4 :سال است این پرونده در دستگاه قضایی
در جریان اس��ت و هنوز ب��رای آن حکمی صادر
نشده اس��ت .خرم درباره اختالس جدیدی که در

سازمان نظام مهندسی کشف شده ،تصریح کرد:
 7/5میلی��ارد تومان طی چند فقره چک که یکی
از آنها امضای مرا جعل کرده بود از سازمان خارج
شده است که طی بازرسی اول  3/5میلیارد تومان
کشف شد .وی درباره احتمال ابطال بخشنامههای
وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی تأکید کرد:
بخشنامه وزیر راهوشهرس��ازی مبنی بر واگذاری
سیستم ارجاع کار به کارفرما ،محمل قانونی ندارد
و اجرای کار به عهده نظام مهندس��ی است .خرم
خاطرنشان کرد :اگر آدم سالم
پیدا کردید که از  ۷صبح تا ۸
شب در محل کار خود حاضر
باش��د از هیات دولت تا سایر
دستگاهها و سازمانها به من
معرفی کنید تا ب��ه او جایزه
بدهم.
در همین حال حامد مظاهریان ،معاون مسکن
و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با تاکید بر اینکه
احمد خرم ،رئیس جدید سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان تهران بخشنامههای ضد فسادی
که وزیر راهوشهرسازی صادر کرد را اجرا میکند،
درب��اره اجرای بخش��نامه لغو کس��ر  5درصد از
دس��تمزد مهندسان ناظر از س��وی سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان استانها گفت :رئیس
پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران صراحتاً اعالم کرد «من این بخش��نامه را
اجرا نمیکنم» به همین دلیل وزیر راهوشهرسازی
پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد.

مدیرعامل شرکت س��رمایهگذاری تأمین
اجتماعی (شس��تا) از تس��ریع در خ��روج این
شرکت از بنگاهداری خبر داد .به گزارش تسنیم،
مرتضی لطفی با بیان اینکه بزودی سهام 105
شرکت واگذار میشود ،گفت :در مرحله نخست
 10شرکت را عرضه کردیم تا عالوه بر حرکت
بهسمت سهامداری ،بخش��ی از سیاستهای
دولت برای خروج از بنگاهداری نیز تحقق یابد.
وی اف��زود :در حال حاض��ر  80درصد دارایی
این ش��رکت در بورس عرضه شده و اطالعات
20درصد باقیمانده هم روی سایت کدال قرار
داده شده است .بهگفته لطفی ،شستا هماکنون
در همه صنایع برتر کشور در قالب  9هلدینگ
نفت ،گاز ،انرژی ،دارو ،سیمان ،رایتل ،کانیهای
فلزی ،حملونقل دریایی و ساختمانس��ازی
فعالی��ت دارد ک��ه س��هم شس��تا از مجموعه
تولی��د این بخشه��ا  20تا  30درصد اس��ت.
وی در گفتوگ��و با فارس ،اظهار داش��ت :این
شرکت مش��مول قانون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستگان نیست اما سرپرس��ت وزارت کار
تاکید کرد این قانون باید در شس��تا اجرا شود.
لطفی از تش��کیل کمیتهای ب��رای گزینش و
بررس��ی دقیق صالحیت افراد برای انتصاب در
شس��تا خب��ر داد و تصریح کرد :ام��روز اگر در
برخی سایتها صحبت از انتصاب ژنهای خوب
میشود باید گفت برخی از آنها  ۱۵و حتی ۲۰
سال پیش در این مجموعه مشغول شدهاند و
فعالیت آنها در شستا مربوط به سالهای اخیر
نیست .وی با بیان اینکه اصرار به رعایت عدالت
و توزیع عادالنه فرصتها در شستا داریم ،درباره
قانون من��ع بهکارگیری بازنشس��تگان گفت:
استعفای افراد را در برخی شرکتها گرفتهایم
ت��ا بتوانیم اق��دام کنیم .احتماال ما مش��مول
این قانون نش��ویم اما اگر مشمول شدیم همه
بازنشستهها میروند و فرصت برای افراد دیگر
فراهم میشود.
ارز
مبادله حواله ارزی در نیما آزاد شد

فروش ارز حقیقیها در بازار ثانویه

با تصمیمات جدید در سامانه نیما ،از این
پس اش��خاص حقیقی دارنده ارز در خارج از
کشور و شرکتهای دارنده حواله ارزی که ارز
آنان ناشی از صادرات کاال نبوده ،میتوانند ارز
خود را در این س��امانه به صرافیها به فروش
برسانند .به گزارش تسنیم ،براساس تصمیمات
جدید مبنی بر عمقبخشی به بازار ثانویه از 7
ش��هریور امکان فروش حواله ارزی برای همه
اش��خاص (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
از جمله شرکتهای خدماتی و صادرکنندگان
خدمات فراهم شد و آنها میتوانند ارز خود را
از طریق سامانه جامع تجارت در سامانه نیما
به صرافیها به فروش برس��انند .بر این اساس
روز گذشته در سنا قیمت دالر  ۱۰هزار و ۲۵
تومان و قیمت یورو  ۹۳۵۲تومان درج ش��د.
در این س��امانه قیمت پوند  13ه��زار و 660
تومان اعالم شد .همچنین در معامالت سنایی
دیروز قیمت دالر آمریکا  10هزار و  25تومان
و قیمت یوان چین ه��زار و  122تومان ثبت
شد ضمن آنکه قیمت درهم امارات نیز در این
سامانه  2128تومان بود .در حال حاضر  3ارز
یوان ،یورو و دره��م که حجم باالی مبادالت
کش��ور با آنها انجام میشود در تیتر سنا قرار
گرفتهاند .همچنین در ب��ازار آزاد قیمت دالر
 11010تومان ،قیمت ی��ورو  12930تومان،
قیم��ت پوند  13840توم��ان و قیمت درهم
امارات  2930تومان اعالم شد.
بینالملل


اجرای یک ابرپروژه
میان پاکستان ،ایران و چین

قرار اس��ت در آینده نزدیک یک توافقنامه
س��هجانبه بین پاکس��تان ،چین و ایران برای
آغاز اجرای یک ابر پروژه اقتصادی امضا ش��ود.
به گزارش فارس ،اسد قیصر ،سخنگوی مجمع
ملی پاکستان گفت :این کشور بزودی و با هدف
کمک به ثبات اقتصاد این کشور یک ابر پروژه
اقتصادی را با کمک چین و ایران کلید خواهد
لآباد و سوابی
زد .وی در  2س��خنرانی در جما 
خ��اص گفت :پروژه  CPECمیتواند به ایجاد
میلیونها فرصت شغلی در بخشهای مختلف
برای مردم پاکستان منجر شود.

