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بانک

تبدیلحسابهای  5رقمی به 16رقمی

ی از س��امانه نس��ی م (نگاه��داری
بهرهب��ردار 
حس��ابهای دولتی) که تارنمایی ق��وی ،بهروز با
امکاناتی مناسب و شخصیس��ازی شده است ،با
هدف خدمترس��انی به س��ازمانها و ارگانهای
دولتی ،غیردولتی و مراکز علمی در بانک مرکزی
آغاز ش��د .بنا بر این اعالم همه حسابهای ریالی
ن��زد این بانک که قب ً
ال حداکثر  5رقمی (به اضافه
 2رقم کد کنترلی) مورد استفاده واقع میشد ،به
حسابهای  16رقمی تبدیل شده و شناسه شبای
متناظ��ر آنها نیز تغییر کرده اس��ت .نظر به اینکه
امکان دریافت ش��ماره حساب 16رقمی و شناسه
شبای متناظر آن با استفاده از شماره حسابهای 5
رقمی قدیمی در پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی
به آدرس  www.cbi.irمیس��ر است ،لذا در نظر
اس��ت از  18مرداد  93فقط نس��بت به کارسازی
دستور پرداختهایی اقدام شود که با شبای متناظر
با شماره حسابهای  16رقمی واصل میشود.
ضیافت

فروش ارزان زولبیای غیربهداشتی

رئی��س اتحادیه قناد و ش��یرینیفروش تهران
از ورود برخی واحده��ای نانوایی در ماه رمضان به
تولید و توزیع زولبیا و بامیه خبر داد و گفت :قیمت
پایین زولبیا و بامیه در واحدهای نان صنعتی ،برای
واحدهای قنادی ایجاد مش��کل کرده اس��ت .علی
بهرمند در گفتوگو با تسنیم ،اظهار کرد :واحدهای
نان صنعتی آرد یارانهای دریافت میکنند که کاهش
قیمت زولبیا و بامیه را در پی دارد و باعث بدگمانی
به صنف قناد ش��ده اس��ت .او ادام��ه داد :در کنار
برخی واحدهای نان صنعتی ،واحدهای زیرزمینی
با تولید و توزیع زولبیا و بامیه در ماه رمضان از مردم
سوءاستفاده کرده و به دلیل قیمت کمتر نسبت به
قنادیها توانستهاند مردم را جذب کنند که عوارض
غیربهداشتی را رقم زده است .وی با اشاره به اینکه
سامانه تولید ،توزیع و صادرات شیرینی برای صنف
قناد میتواند مفید واقع ش��ود ،تاکید کرد :در حال
حاضر زولبی��ا و بامیه که تاریخ مفید مصرف آن 2
روز اس��ت ،به کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر
میش��ود و در کنار آن در طول سال انواع تولیدات
صنف شیرینی به کش��ورهای آمریکا ،کانادا و اروپا
صادر میش��ود .بهرمند یادآور ش��د :مصرف زولبیا
و بامیه در ماه رمضان بس��یار افزایش مییابد و در
مراس��م و مجالس این ماه بیش��تر تقاضا را به خود
اختص��اص داده اس��ت .وی اف��زود :در حال حاضر
قیمت ه��ر کیلو زولبیا و بامی��ه درجه یک 8500
تومان و درجه دو  8000تومان عرضه میش��ود که
شکایتی درباره قیمت و کیفیت اعالم نشده است.
فاوا

برنامه ضربتی اتصال دستگاههای
اجرایی به شبکه ملی اطالعات

ادامه از صفحه اول

در این  5الیه وظایف ش��رکتهای زیرمجموعه
وزارت ارتباط��ات و وظایف مجموعهه��ای خارج از
وزارت مش��خص ش��ده اس��ت» .محمود واعظی در
ابتدای ورود به وزارتخانه بارها تاکید کرده حدود 80
درصد اهداف پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه
از جمله ش��بکه ملی اطالعات در دولت قبل محقق
نشده است .از عمر  9ساله شبکه ملی اطالعات روی
کاغذ یک س��ال از آن در دولت یازدهم بوده اس��ت.
اقدامات جدید واعظی در خریدهای روزافزون پهنای
باند خارجی و توسعه اینترنت بینالملل سرانجام کاسه
صبر  9ساله منتقدان را نسبت به عدم اجرای شبکه
ملی اطالعات لبریز کرد .اکنون تغییر شرایط به نفع
اجرای ش��بکه ملی اطالعات از جمله دستور ضربتی
برای پیگیری آن و ادامه این روند میتواند نویدبخش
جبران تاخیرها و عقبماندگیهای گذشته باشد.
خشکبار

پسته صادراتی کیلویی 26هزار تومان

صادرات پسته خندان در بهار امسال با افزایش
 94درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل به
بیش از  168میلیون دالر رس��ید .بر اساس آمار
مقدماتی گمرک جمهوری اسالمی ایران در سه
ماه نخست سال جاری بیش از  20هزار تن پسته
خندان به  47کشور خارجی صادر شد که ارزش
آن برابر  168/5میلیون دالر اس��ت .بر اساس این
گزارش صادرات پس��ته در این مدت 2/09درصد
کل ص��ادرات ایران را ش��امل میش��ود و به این
ترتیب قیمت هر کیلو پسته خندان صادراتی اعم
از پوسته خشک یا تازه  8/4دالر محاسبه میشود.
در صورتی که از ابتدای س��ال تاکنون قیمت هر
دالر به طور میانگین  3100تومان در نظر گرفته
شود ،قیمت هر کیلو پس��ته صادراتی حدود 26
هزار تومان خواهد بود.این در حالی اس��ت که در
مدت مشابه سال گذش��ته  10/5هزار تن پسته
خندان ب��ه ارزش 86/7میلی��ون دالر از ایران به
کش��ورهای دیگر صادر شده اس��ت که این آمار
افزایش  94/51درصدی صادرات پسته نسبت به
بهار سال گذشته را نشان میدهد .از مجموع 47
کشور مشتری پسته خندان ایران ،امارات متحده
عربی ب��ا دریافت  29میلی��ون و  108هزار دالر،
هنگکنگ با دریافت  23میلیون و  566هزار دالر
و قزاقستان با دریافت  20میلیون و  448هزار دالر
بزرگترین مشتریان پسته خندان ایران هستند.

وطن امروز

واکنش مدیرعامل ایران خودرو به درخواست مجلس برای کاهش قیمت خودرو

ت خودرو بسیار ناچیز بوده!
افزایش قیم 

گروه اقتصادی :خودروس��ازان بعد از حمایت
بیچ��ون و چرای دول��ت از گران��ی خودرو،
نرخهای جدید را به س��رعت اعمال کردند تا
مس��ؤوالن فرصت کاهش نرخ را پیدا نکنند.
فروش فوری خودروها هفته گذشته در حالی
صورت گرفته که هنوز س��خن از بازنگری و
کاهش نرخ خودرو گفته میشود .دولت ابتدا
با افزایش نرخ خ��ودرو مخالفت کرد و حتی
اعالم شد رئیسجمهور مکدر شده است اما در
ادامه دولت حق را به شورای رقابت داد و وزیر
صنعت نیز اعالم کرد اطالعات غلط به روحانی
داده ش��ده تا وی مکدر ش��ود! با وجود اینکه
نماین��دگان مجلس خواه��ان کاهش قیمت
شدهاند اما خودروسازان در اظهارنظری عجیب
میگویند قیمتها بررسی میشود نه بازنگری!
در حال��ی ک��ه روز یکش��نبه نمایندگان
مجلس بوی��ژه اعضای کمیس��یون صنایع و
معادن از بررس��ی قیمته��ای جدید خودرو
خب��ر دادند و اع�لام کردند که ن��رخ خودرو
باید کاه��ش یابد مدیرعامل ایرانخ��ودرو گفت که
قیمتخودرو بررسی میشود ،نه بازنگری و بعید است
نرخها کاهش یابد.
هاش��م یک��هزارع ،مدیرعام��ل ایران خ��ودرو در
گفتوگو با نسیم ،افزود :میزان افزایش قیمت خودرو
نزدیک ب��ه  3/9درصد بود ن��ه آن چیزی که صدا و
س��یما اعالم کرد .در جلس��ه کمیسیون صنایع قرار
ش��د قیمت خودرو دوباره بررسی شود؛ اما از نظر ما
قیمتها مشخص است .ما به تعهد خود پایبند بوده
و به اندازه کافی خودرو در بازار عرضه خواهیم کرد.
یک��هزارع درب��اره اظه��ارات علی علیل��و ،عضو
کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس درب��اره اینکه
در صورت بازنگ��ری فرمول قیمتگ��ذاری خودرو،
قیمت خودروها حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد نس��بت به
قیمتهای قبلی ش��ورای رقابت (قیمتهای قبل از
مصوبه اخیر ش��ورای رقابت) کاه��ش خواهد یافت،
ت از مج��رای قانونی افزایش
گف��ت :از نظر م��ا قیم 
بسیار ناچیزی داشته و بعید است تغییر داشته باشد.
ما همچنان طبق روال ماههای گذش��ته  ۲۰درصد
از تولی��د ش��رکت را به صورت ف��روش نقدی انجام
دادهای��م و متقاضیان از باب��ت این صحبتها نگران

نباشند .مدیرعامل ایرانخودرو درباره گزارش هیات
تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی افزود :ما در
حال بررس��ی این گزارش هستیم و تا  ۱۰روز آینده
جوابیه برای بند بند این گزارش ارائه خواهیم داد .در
گ��زارش هیات تحقیق و تفحص از مواردی که ۱۰۰
درصد کمک میکند به ما در اصالح مسائل استفاده
میکنیم و از زحمات کسانی که این گزارش را تهیه
کردند قدردانی میکنیم.
■■تشکیل کارگروه ویژه بررسی گرانی خودرو
یک عضو کمیس��یون صنایع از تشکیل کارگروه
ویژه متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی دالیل
افزای��ش قیمت خودرو خبر داد و گفت :این کارگروه
با همکاری اعضای شورای رقابت تا پایان هفته دالیل
افزایش قیمت خودرو را بررسی میکند.
نادر قاضیپور درباره جلسه عصر یکشنبه اعضای
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با شیوا ،رئیس
شورایرقابتکهبهمنظوربررسیدالیلافزایشقیمت
خودرو برگزار شده بود ،اظهار داشت :توضیحات آقای
شیوا به هیچ عنوان نمایندگان مجلس را قانع نکرد.
وی با اشاره به اینکه در پایان این جلسه مقرر شد تا
با تشکیل کارگروهی متشکل از بنده و آقایان علیلو و

فوالدگر مستندات شورای رقابت برای افزایش قیمت
خودرو مورد بررسی قرار گیرد ،افزود :این کارگروه با
همکاری اعضای شورای رقابت تا پایان هفته موضوع
دالیل افزایش قیم��ت خودرو را م��ورد ارزیابی قرار
خواه��د داد .این عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :از جمله ایرادات
اساسی نمایندگان مجلس به قیمتهای جدید تعیین
قیمت پایه سال  91و فرمول قیمتگذاری است که
شیوا نتوانست توضیحات قانعکنندهای را بیان کند .به
اعتقاد قاضیپور ،اطالعات نمایندگان مجلس نسبت
به عملکرد خودروس��ازان بسیار شفافتر از اطالعات
مرکز ملی رقابت است و این شورا به استناد اطالعات
نادرست اقدام به تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو
کرده است.
■■بررسی قیمت خودرو درکمیسیون صنایع
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی گفت :اطالعات شورای رقابت درباره قیمت
خودرو و آپش��نها از اطالعات تیم تحقیق و تفحص
از صنایع خودروس��ازی کمت��ر بود و به همین دلیل
اعضای کمیته معتقد بودند باید قیمت خودرو پایینتر
از قیمتی باشد که شورای رقابت تصویب کرده است.

■■قیم�ت خ�ودرو بازنگ�ری
میشود
سخنگوی کمیسیون صنایع و
معادن مجلس گفت :کمیسیون با
دالیل و مدارکی که در اختیار دارد،
معتقد اس��ت قیمتگذاری جدید
شورای رقابت غیرمنطقی و نیازمند
بازنگری اس��ت .روحاهلل عباس��پور
با تش��ریح جزئیات جلسه یکشنبه
این کمیسیون درباره قیمت خودرو
گفت :اعضای کمیس��یون ب��ا ارائه
اس��ناد و تکیه بر تحقیق و تفحص
از صنع��ت خودروس��ازی اصرار به
غیرواقعی بودن قیمتها داشتند و
رئیس ش��ورای رقابت نیز این ادعا
را قب��ول ک��رد و در نهایت تصمیم
ب��ه بازنگری قیمت خ��ودرو گرفته
شد .س��خنگوی کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجل��س اظهارداش��ت:
رئیس ش��ورای رقابت با حضور در کمیسیون صنایع
و معادن گزارشی از شیوه قیمتگذاری خودرو ارائه و
نمایندگان نیز با اسناد و تکیه بر تحقیق و تفحص از
صنعت خودروسازی اصرار به غیرواقعی بودن قیمتها
کردند .وی ادامه داد :رئیس شورای رقابت نیز فرمول
انتخاب شده برای قیمتگذاری را ارائه کرد ،اما اعضای
کمیس��یون اعتقاد داش��تند که اگر تعیین قیمت بر
عهده خود خودروس��ازان بود هم قیمت نهایی کمتر
از نرخ اعالم ش��ده بود .عباسپور تصریح کرد :پس از
بررسیها مشخص شد که ش��ورای رقابت به صورت
شکلی این موضوع را بررسی کرده ،یعنی قیمتها بر
اساس فرمول شورای رقابت و نرخ اعالم شده از سوی
خودروس��ازان بوده و از نظر ماهیتی بدون بررس��ی و
غیرموثق است ،به همین دلیل شورای رقابت هم قبول
کرد که بررسیها ناقص و قیمت اعالمشده غیرمنطقی
است ،از این رو مقرر شد که قیمتها بازنگری شوند.
وی بیان داش��ت :در نهایت نی��ز یک کارگروه  3نفره
متشکل از علی علیلو به عنوان رئیس هیات تحقیق
و تفح��ص و نادر قاضیپ��ور و حمیدرض��ا فوالدگر،
نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت تشکیل شد
تا بازنگریها انجام و قیمت واقعی خودرو تعیین شود.

احتمال شکایت از سازمان محیطزیست به دلیل تشویش اذهان عمومی!

اگ��ر معاون��ان حقوق��ی س��ازمان
سوخت
محیطزیست و وزارت بهداشت اسناد
آالیندگی بنزین پتروشیمیها را به دادسرا ارائه نکنند ،به
دلیل تشویش اذهان عمومی از آنها شکایت خواهیم کرد.
مصطفی ترک همدانی ،وکیل دادگستری در گفتوگو با
فارس با اش��اره به اینکه تاکنون معاونان حقوقی وزارت
بهداشت و سازمان محیطزیست اسناد آالیندگی بنزین
را ب��ه قوه قضائی��ه ارائه نکردهاند ،گف��ت :تاکنون  2بار
احضاریه به این سازمانها ارسال شده است که هنوز هیچ

پاسخی از سوی وزارت بهداشت و
سازمان محیط زیست داده نشده
اس��ت.این وکیل دادگس��تری با
اشاره به اینکه شکوائیه ما درباره
تولید بنزین آلوده در پتروشیمیها
به دلیل اظهارات مسؤوالن وزارت
بهداشت و سازمان محیطزیست در رسانهها بوده است،
تصریح کرد :اگر معاونان حقوقی این س��ازمانها اسناد
آالیندگی بنزین پتروش��یمیها را به دادسرا ارائه نکنند

افزایش  40درصدی صادرات غیرنفتی به اروپا

اظهارنظرهای مقام��ات و نمایندگان
تجارت
هیاتهای اعزامی کشورهای اروپایی
به تهران ،گواهی بر آن اس��ت که تمام این کش��ورها به
نقش ای��ران در تامین امنیت و ثب��ات در منطقه اذعان
دارند ،چراکه نخس��تین اصل در
گسترش روابط تجاری و اقتصادی
میان کشورها با یکدیگر ،ثبات در
امنیت و آرامش در فضای تجاری
اس��ت .ول��یاهلل افخم��ی ،رئیس
س��ازمان توس��عه تجارت ایران با
بیان این مطلب گفت :در ش��رایطی که امواج سهمگین
بحران اقتصادی جهان باعث ش��ده کش��ورهای اروپایی
به جس��توجو برای یافتن ش��رکای تج��اری جدید در
خاورمیانه باش��ند ،نقش استراتژیک ایران بیش از پیش
ملموس میشود .به گفته وی ایران برای اروپاییان فقط
یک کشور نیست ،بلکه منطقه استراتژیکی است که در
ق ـغرب خاورمیانه
مرکز کریدور ش��مالـ جنوب و شر 
قرار دارد و آس��یا و اروپا را به یکدیگر متصل س��اخته و
دسترسی به بسیاری از بازارهای منطقه را برای غربیها
ممکن میسازد .افخمیراد خاطرنش��ان کرد :از این رو،
کش��ورهای اروپایی با پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی

گذش��ته ،هر روز به مرزه��ای تجاری ای��ران نزدیکتر
میشوند و ترمیم ضرر ناش��ی از تحریمها علیه ایران بر
اقتصاد کشورش��ان را مدنظر دارند .وی ادامه داد :در این
رهگذر ،س��ازمان توسعه تجارت ایران که در مقام متولی
گس��ترش تجارت خارجی ایران
اس��ت ،ت�لاش میکند همس��و
با تیم سیاس��ت خارج��ی ایران،
روابط تج��اری را در این مس��یر
تسهیل کند .وی اضافه کرد :اعزام
رایزنهای تجاری به کش��ورهای
مختل��ف دنیا از جمل��ه کش��ورهای اروپای��ی ،امضای
موافقتنامههای تجارت ترجیحی با کش��ورهای اروپایی
و افزایش مراودات با کش��ورهای همس��ایه سرلوحه کار
مسؤوالن س��ازمان توس��عه تجارت ایران قرار دارد و در
این مس��یر ،دولتمردان اقتصادی ایران با هدفگذاری 74
میلیارد دالری صادرات ،ب��ه دنبال افزایش  40درصدی
ص��ادرات غیرنفتی ب��ه اروپا هس��تند .وی تصریح کرد:
آمارها نیز گواهی بر این مدعاست ،چراکه میزان صادرات
غیرنفتی  2ماه نخست سال جاری به اروپا از  428میلیون
دالر در سال گذشته به  541میلیون دالر در سال 1393
رسیده که مبین حرکت رو به رشد ایران است.

خشکسالی ،تولید زعفران را تهدید میکند

طالی سرخ نایبرئی��س ش��ورای مل��ی زعفران
با بی��ان اینکه خشکس��الی ،کمآبی
و بیآبی از جمله مش��کالتی اس��ت که تولید را تهدید
میکند ،گفت :افزایش س��طح زیر کشتی که هماکنون
در  ۲۰استان کش��ور انجام شده
میتواند کاه��ش احتمالی تولید
را جب��ران کن��د .غالمرضا میری
در گفتوگ��و ب��ا تس��نیم درباره
میزان ص��ادرات زعفران در  3ماه
اول امسال ،افزود :آمار صادرات را
معموال گمرک ماه به ماه به ما میداد اما تاکنون فقط آمار
فروردین را ارائه کرده و چند روز پیش که مراجعه کردیم
گفتند تا چند روز دیگر آمار اردیبهشت و خرداد را ارائه
میکنند .وی اضافه کرد :ظاهرا بحث صادرات روال عادی
خود را دارد اما بنده حدس میزنم روند صادرات به علت
مسائلی از جمله نوسانات ارز کند انجام میشود .میری
ادامه داد :چون زعفران با دالر به فروش میرسد معموال
کسی ریس��ک نمیکند چراکه ریسک این کار خیلی

باالس��ت .وی با بیان اینکه رکود اقتصادی یکی دیگر از
عوامل کندی صادرات زعفران است ،گفت :این رکود تنها
در کشور ما نیست و در همه کشورها االن این وضعیت
وج��ود دارد .میری افزود :بنابراین کس��انی که مصارف
صنعتی دارند معم��وال به خرید
اق��دام میکنند ولی کس��انی که
خریدش��ان برای مصارف تزیینی
و فانتزی اس��ت س��عی میکنند
ابتدا نیازهای اولیهش��ان را تامین
کنند سپس سراغ زعفران بیایند.
وی با بیان اینکه قیمت زعفران در یکی ،دو ماه گذشته
تغییرات و نوسانات چندانی نداش��ته ،ادامه داد :قبال ما
در یک روز بین  300تا  400هزار تومان نوس��ان قیمت
داشتیم اما طی یکی ،دو ماه اخیر این نوسانات در هفته
ی��ا روز بین  10تا  30هزار تومان بوده که میتوان گفت
طبیعی است .به گفته میری هماکنون قیمت طالی سرخ
 4میلی��ون و  250هزار تومان تا  5میلیون و  400هزار
تومان است.

ما به عن��وان ش��هروند به دلیل
تش��ویش اذهان عموم��ی از آنها
شکایت خواهیم کرد.وی با اشاره
به اینکه س��وال اصلی این است،
در صورتی که مسؤوالن سازمان
محیطزیست اعالم کردهاند اسناد
آالیندگی بنزین پتروشیمیها را به مجلس ارائه کردهاند
چرا این اس��ناد را به دادگستری ارائه نمیکنند ،تصریح
کرد :زمانی که بحث ش��کایت درباره تولید بنزین آلوده

در پتروشیمیها مطرح شد عنوان کردیم عالوه بر جناب
آقای میرکاظمی ،مسؤوالن دولتهای گذشته نیز در این
زمینه باید پاسخگو باشند به همین دلیل تحقیقات باید
به صورت دقیق صورت پذیرد.وی در پایان تصریح کرد:
اگر اسناد آالیندگی بنزین از سوی سازمان محیطزیست
و وزارت بهداشت ارائه نشو د آنگاه بازپرس نسبت به این
موضوع حس��اس و در این زمینه وارد عمل خواهد شد
بنابراین به صالح است که سازمان محیطزیست و وزارت
بهداشت این اسناد را هرچه زودتر ارائه کنند.

شماره 3 1371
سرخط خبر

در حکمی از سوی علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،حمید کالنتری به سمت معاون تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت  ۲۱۵اولویت
سرمایهگذاری صنعتی و معدنی سال جاری در کشور
را در یک فهرست پانزده گانه اعالم کرد.
تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی کش��ور در
 ۳ماهه نخس��ت س��ال  ۹۳به ترتیب حدود  ۱۲و ۵
درصد افزایش یافت .شرکتهای فوالدساز دولتی و
خصوصی در  3ماهه امسال 4 ،میلیون و  292هزار و
 880تن فوالد خام تولید کردند .این رقم در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  3میلیون و  836هزار و
 179تن بود.
فرامرز توفیقی ،مش��اور عالی مجمع نمایندگان
کارگران ایران با اش��اره به اینکه احیای شرکتهای
پیمانکاری تأمین نیروی انس��انی قوت بخشیدن به
واس��طهگری اس��ت ،گفت :حقوق نیروی انسانی با
احیای این طرح ضایع و کرامت انسانی از بین میرود.
حس��ین ابویی مهریزی ،معاون برنامهریزی وزیر
صنع��ت با اعالم اینکه این وزارتخانه پس از تصویب
برنامههای اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد وارد فاز
عملیاتی شده است ،گفت :اقتصاد مقاومتی نباید در
طول و عرض همایشها و سمینارها فراموش شود.
محمد حاجرسولیها ،مدیرعامل شرکت مدیریت
منابع آب ایران گفت :تدوین طرح آمایش سرزمین
وظیفه وزارت نیرو نیست بلکه معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید این برنامه را
تهی��ه و اعالم کند که بنده اطالع دارم تدوین آن در
مراحل پایانی است.
نصراهلل جهانگرد ،معاون وزیر ارتباطات و مجری
ش��بکه ملی اطالعات با بیان اینکه س��طوح الزامات
ش��بکه ملی اطالع��ات منطبق با اس��تاندارد OSI
نیست ،گفت :نیازمند  ۱۸میلیون پورت پرسرعت تا
پایان برنامه پنجم هستیم که بر این اساس پهنای باند
داخل و بینالملل نیز حداقل باید به  ۲۰و  ۴ترا برسد.
مهدی کرباسیان ،رئیس سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ای��ران از قول بانک مرکزی
برای رفع مشکل فاینانس چین ظرف  ۲۵روز آینده
خبر داد.
محمد حس��ن زدا ،معاون فنی و درآمد س��ازمان
تأمین اجتماعی گفت :آییننامه جدید مشاغل سخت
و زیانآور به کمیس��یون اجتماعی دولت ارائه شد و
در صورتی که تصویب شود اتفاقهای خوبی در این
بخش میافتد.
علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران گفت :کمیته
ویژهای برای بررس��ی و فراهم کردن زیرساختهای
تشکیل بانک اصناف در اتاق اصناف تشکیل دادهایم،
ولی طب��ق قانون ایجاد بان��ک  ۴۰۰میلیارد تومان
سرمایهمیخواهد.
با رای دیوان عدالت اداری ،عوارض صادراتی انواع
زعفران فلهای در بس��تهبندیهای بیش از  30گرم
لغو شد.
محس��ن ملکی ،س��خنگو و مدیر پ��روژه خرید
تضمینی گندم گفت :تاکنون میزان خرید تضمینی
گندم از گندمکاران به  5میلیون تن رسیده است.
اسپانیا ساالنه زعفران ایرانی را به  140کشور دنیا
به نام خود صادر میکند.

