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خودرو
ادامه واکنشها به سخنان خودرویی نعمتزاده

گران شدن مجدد خودرو
بیمعنی است

گروه اقتصادی :راهاندازی کمپین «خرید خودروی
صفر ممنوع» در ش��بکههای اجتماع��ی ،فارغ از
تأثیری که در کاهش میزان فروش خودرو داشته
اما دس��تاندرکاران این بخش را به تأمل بیشتر
در مطالبات مردمی واداش��ته است .بهطور قطع
راهاندازی چنین کمپینهایی اگرچه شاید در ادامه
راه با انحرافاتی از سوی برخی بهرهبرداران روبهرو
شود اما روشن اس��ت که هدف اصلی نشانهروی
تولید ملی نیس��ت .اینک��ه در برخی موارد گفته
میشود که این کمپین تصمیم دارد تا تولید ملی
را نابود کند و مردم را از خریدن کاالی داخلی منع
کند در صورتی میتواند درس��ت باشد که عنوان
کمپین «خرید خودروی داخلی ممنوع» باشد در
صورتیکه عنوان اصلی آن ک��ه حدود  40روز از
نشر آن در شبکههای اجتماعی میگذرد کمپین
«خرید خودروی صفر ممنوع» اس��ت که شامل
ی میشود .هدف اصلی
خودروهای داخلی و چین 
این کمپی��ن عالوهبر تقاضامندی ب��رای افزایش
کیفیت خودرو که حق هر مصرفکنندهای است،
گس��ترش و بهروزرس��انی خدمات پس از فروش
و متعادل کردن قیمتهاس��ت .مردم میگویند
خودروی خریداری شده به اندازه قیمتش نمیارزد
در حالیکه کیفیتش نیز پایین و خدمات پس از
فروشش هم با هزار منت از سوی خودروساز طبق
دستورالعمل قانون حمایت از مصرفکننده نیست.
البته وزارت صنعت ،معدن و تجارت دیروز با صدور
اطالعیهای درباره اظه��ارات وزیر درباره کمپین
توضیحاتی ارائه کرد.
■■ورود مافیای واردات خودروهای چینی

رئی��س هی��ات تحقی��ق و تفح��ص صنع��ت
خودروس��ازی در تحلیل خود از کمپین «خرید
خ��ودروی صفر ممنوع» گف��ت :این کمپین در
ابتدای امر از جانب مردم و برای پیامرس��انی به
مس��ؤوالن بود ولی طوالنی شدن آن باعث ورود
مافیای واردات خودروهای چینی شده که بهضرر
کش��ور و مردم است .علی علیلو در گفتوگو با
تس��نیم با اعالم اینکه م��ا مخالف کمپینهایی
بهشکل کنونی از جمله کمپین «خرید خودروی
صفر ممنوع» هس��تیم ،افزود :در این کمپین ما
 2ن��وع حض��ور و ادبیات را مش��اهده میکنیم؛
نخست آنکه وقتی مردم اقدامات مجلس و دیگر
دستگاهها را برای توسعه صنعت خودرو میبینند
اما از آن طرف با بیتوجهی خودروسازان روبهرو
میشوند در قالب این کمپینها اعتراض خود را
به عملکرد شرکتهای خودروساز اعالم میکنند.
وی تصریح کرد :بهاعتقاد بنده این اعتراض مردم
فقط در حد تذکر خوب است نه آسیب به تولید
ملی کشور .علیلو معتقد است اینگونه کمپینها
در همه جای دنیا فقط در حد یک هفته اس��ت.
وی اضافه کرد ای��ن کمپینها تأثیر چندانی در
تغییر قیمت خودرو نخواهد داشت .از سوی دیگر
معاون توس��عه بازرگان��ی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با اعالم اینکه سیاس��ت وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت در درجه اول افزایش کیفیت و
پایین آوردن قیمت تمام شده خودرو است ،گفت:
هرگز درهای کش��ور را ب��رای ورود خودروهای
خارج��ی باز نخواهی��م کرد زی��را میخواهیم از
خودروسازان داخلی حمایت کنیم نه آنکه آنها را
زمین بزنیم .مجتبی خسروتاج با اشاره به کیفیت
خودروهای تولیدش��ده در داخل گفت :باید این
موضوع به نحوی سیاس��تگذاری و پیگیری شود
که خودروسازان در یک فضای رقابتی به کاهش
قیمتهابپردازند.
■■افزایش قیمت خودرو بیمعنی است

در همین حال رئیس ش��ورای رقابت برخی
اظهارنظرها به نقل از وی در شبکههای اجتماعی
مبن��ی بر حمایتش از افزایش قیم��ت خودرو را
تکذیب کرد .رضا ش��یوا درب��اره تغییرات قیمت
خودرو در آینده اظهار داشت :بنده همیشه طرفدار
عدم افزایش قیمت خودرو هستم و طرفداری از
عملکرد خودروسازان نداشتهام .در حال حاضر هم
تأکید میکنم با توجه به ش��رایط رکود ،افزایش
قیمت خودرو بیمعنی اس��ت .بهگفته وی ،البته
خودروس��ازان حق دارند درخواستهای خود را
به ش��ورای رقابت ارسال کنند اما در نهایت این
اعضای شورا هستند که با توجه به اطالعات و آمار
اقدام به تصمیمگیری میکنند .رئیس کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی هم با بیان اینکه مخالف
کمپین یادشده اس��ت ،گفت :راه چاره مقابله با
خودروهای بیکیفیت ،توقف تولید این خودروها
با نظارت مسؤوالن است نه کمپین تحریم تولید
ملی .حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به اینکه البته
نباید هرچه خودروس��ازان تولی��د کردند مردم
بخرن��د و آنها تدبیری برای ارتقای تولیدات خود
نداشته باشند ،افزود :این روزها بازار خودروسازی
کشور در شرایط رقابتی قرار ندارد ،به همین دلیل
تولیدکننده تمرکز چندانی بر تولید محصوالت
باکیفی��ت ن��دارد ،به همین منظ��ور باید زمینه
رقابت را در کشور به وجود آوریم .اما محمدرضا
نجفیمنش ،عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان
ایران گفت :اگر میخواهید قیمت خودرو کاهش
یاب��د باید قیمت دالر را کم کنید ،در این صورت
قیمت خودرو به قیمت چند س��ال گذشته خود
یعنی  ۶تا ۷میلیون تومان برخواهد گشت.

وطن امروز

گزارش «وطن امروز» از تداوم برداشتهای غیر قانونی بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی

 12میلیارد دالر پول صندوق کجاست؟

گروه اقتصادی :در حالی که هنوز پرونده برداش��ت
غیرقانون��ی  4/1میلیارد دالری بان��ک مرکزی از
صندوق توسعه ملی بسته نش��ده و سرنوشت آن
نامعلوم است ،اظهارات اخیر رئیس عامل صندوق
توسعه ملی درباره برداشت  12میلیارد دالری از این
صندوق شگفتی بسیاری را برانگیخته است.
به گ��زارش «وطنامروز» ،صفدر حس��ینی در
اظهاراتی قابل تامل از کارشکنیهای بانک مرکزی
برای نپرداختن تسهیالت صندوق توسعه ملی به
بخش خصوصی و برداشتهای غیرقانونی خبر داد
و رقم برداشتها را تا  12میلیارد دالر اعالم کرد این
در حالی اس��ت که پرونده برداشت غیرقانونی 4/1
میلیارد دالری دولت یازدهم باز اس��ت و مشخص
نیست چگونه این مبلغ از صندوق برداشت شده و
این پول آیا بازگشته یا خیر .طبق گفته نمایندگان
مجلس ،دول��ت یازدهم پول ف��روش نفت به یک
ش��رکت اماراتی را هنوز دریافت نکرده ،خرج کرده
و با برداش��ت از صندوق توسعه ملی آن را به ریال
تبدیل کرده اس��ت! همین پیشخ��ور کردنهای
دولت موجب ش��د بعد از پای��ان مذاکرات موضوع
پولهای بلوکه ش��ده پیش بیاید و اعالم شود اکثر
درآمده��ای نفت��ی دولت پیشخور ش��ده و فقط
 6میلیارد دالر آن قابلیت تبدیل ش��دن به ریال را
دارد! در چنین شرایطی صفدر حسینی رقم عجیب
برداشت  12میلیارد دالر را اعالم میکند که بیشتر
آن در جایی خالف اساس��نامه صندوق خرج شده
است .طبق اساس��نامه ،پول صندوق توسعه ملی
باید در راستای حمایت از بخش خصوصی هزینه
شود اما رئیس هیات عامل صندوق میگوید در این
راه بانک مرکزی کارشکنی میکند :بانک مرکزی
احساس میکند ارزهای صندوق توسعه ملی ،یک
منبع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق
سرمایهگذاری دارد که این یک چالش بزرگ است.
وی تصریح کرد :بانک مرکزی عادت کرده مرتب با
ارز نفت کار کند و تصور میکند اگر این منابع را در
اختیار نداشته باشد ،بانک مرکزی نیست در حالی
ک��ه این تفکر یک چالش بزرگ اس��ت و صندوق
توس��عه ملی ،هیات امنا و هیات عام��ل دارد ولی
بانک مرکزی پولها را از آن خود میداند و هر پول
خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق
توسعه ملی ثبت میکند .وی در ادامه گفته است:
صندوق یک ثروت ملی است ،این در شرایطی است
که امسال در بودجه سال  ،۹۴ورودی این صندوق
به دلیل کاهش درآمدهای نفت��ی  ۵میلیارد دالر
پیشبینی شد و سال قبل هم ورودی  ۱۲میلیارد
دالر ب��ود اما با همی��ن رقم ان��دک ورودی ،دولت
امسال تاکنون  ۱۲میلیارد دالر حکم برای مصرف
این منابع داده اس��ت .هر ج��ا دولت کم میآورد،
میگوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود
که این یک چالش بزرگ است و صندوق را از مسیر

تش��کیل بانک اطالعاتی براساس
مالیات
مالی��ات ب��رای شناس��ایی اف��راد
پردرآم��د یارانهبگی��ر در اصالحیه قان��ون مالیات
مس��تقیم پیشبینی ش��ده اس��ت .علی عسکری،
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب در
جمع خبرنگاران در پاسخ به فارس مبنی بر اینکه
در الیح��ه پیش��نهادی دولت برای اص�لاح قانون
مالیاتهای مس��تقیم مادهای برای تش��کیل بانک
اطالعات��ی مالیاتی نس��بت به شناس��ایی و حذف

منحرفمیکند.

■■صندوق توسعه ملی مستقل میشود

کارشکنیها علیه حساب صندوق توسعه ملی
و سوءاس��تفاده از این صندوق موجب شد که مقام
معظم رهبری دس��تور استقالل حساب صندوق از
حس��ابهای بانک مرکزی را صادر کنند .براساس
سیاس��تهای کلی برنامه شش��م که به تازگی از
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است ،مدیریت
حسابهای صندوق توس��عه ملی از سال آینده از
بانک مرکزی مستقل میشود که به قول حسینی،
این یک نگاه بسیار هوشمندان ه است و پایه استقالل
بانک مرکزی را هم میسازد .این رویکرد و تصمیم
مقام معظم رهبری ،بانک مرکزی را از وابستگی به
درآمدهای نفتی و تولید پول پرقدرت دور میکند
و به این وسیله ،منابع صندوق توسعه ملی در تولید
و صادرات کش��ور هزینه میش��ود .جعفر قادری،
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره
موضوع برداش��ت غیرقانونی  12میلی��ارد دالری
مجلس به «وطنامروز» گفت :سرنوشت  12میلیارد
دالر نیز به احتمال زیاد مانند سرنوش��ت برداشت
 4/1میلیارد دالری خواهد شد .سال گذشته دولت
به این مساله پاسخ نداد که چرا برداشت غیرقانونی از
صندوق کرده و آیا هنوز مطالباتش از شرکت نفتی
اماراتی را که از محل فروش نفت بود دریافت کرده
یا خیر .از این دست مطالبات مشکوک بانک مرکزی
دارد که سرنوشت آنها نامعلوم است .قادری افزود:
بهترین راهکار برای اینکه شاهد چنین تخلفات و
برداش��تهای غیرقانونی نباشیم استقالل حساب
صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است .هر گونه
دخل و تصرف چه یک دالر و چه  12میلیارد دالر

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد

حذف یارانه پردرآمدها با اطالعات مالیاتی
ثروتمن��دان یارانهبگیر پیشبینی ش��ده بود ،علت
حذف آن چیست؟ بیان داشت :این ماده حذف نشد
و مفاد آن اصالح ش��د .عس��کری ادامه داد :اکنون
نظاممندی در چارچوب اص�لاح قانون وجود دارد،
اطالعاتی که نظام مالیات��ی در پایگاه خود دارد بر

تطهیر متهمان دکل نفتی توسط روزنامه اصالحطلب
روزنام��ه ش��رق در جری��ان
دکل
تطهی��ر دالالن دکلهای نفتی،
مصاحبهای را با دالل فراری دکل حفاری  ۸۷میلیون
دالری انجام و به وی فرصت داده تا بتواند خود را از
اتهامات وارده تبرئه کند .به گزارش فارس ،پیش از
آنکه اوایل هفته جاری یکی از دالالن دکل حفاری
 87میلیون دالری مشهور به دکل گم شده توسط
نیروهای امنیتی و با دستور قوهقضائیه بازداشت شود
روزنامه اصالحطلب شرق در اقدامی قابل تامل با «م
– ش» دالل بازداشت شده مصاحبه کرده و عمال در
این مصاحبه وی را از شراکت
در ماجرای خرید دکل گمشده
تبرئه ک��رد .پس از گذش��ت
 2روز از دس��تگیری این فرد،
روزنامه شرق در اقدامی دیگر
ام��روز مصاحب��های را با رضا
طباطبایی دالل مشهور دکل حفاری منتشر میکند
که در این مصاحبه تفصیلی نیز به دنبال تطهیر این
دالل فراری دکل است .گفتوگو با این دالل ،تلفنی
و از راه دور و در حالی صورت گرفته که طباطبایی
در دوبی به سر میبرد و حاضر به بازگشت به ایران
نیست ،عالوه بر این در محافل نفتی شنیده میشود
قرار است طباطبایی از سوی پلیس بینالملل تحت
تعقیب قرار گیرد .نکته قابل تامل در این مصاحبه
که حتما در ذهن مخاطب سوال ایجاد میکند این
است که چرا مصاحبهکننده هیچ سوالی درباره نحوه
عملکرد وی نپرس��یده و عمال ب��ه این دالل فراری
اجازه داده اس��ت هرچ��ه میخواهد بگوید و کامال

غیرقانونی و غیرقابل قبول است و حتی مسببان آن
مجرم تلقی میشوند مگر اینکه مصوبه مجلس یا
حکم رهبری داش��ته باشد .قادری با اشاره به ادامه
تخلفات بانک مرکزی و برداشت  12میلیارد دالری
از صندوق گفت :مجلس ش��ورای اسالمی قطعا به
این مساله ورود پیدا میکند .منشأ به وجود آمدن
چنین تخلفاتی تفکر اش��تباه مشاع بودن حساب
صندوق و بانک مرکزی است .طبق قانون صندوق
توس��عه ملی برای دولت و بانک مرکزی نیست اما
حس��اب آن نزد بانک مرکزی اس��ت که امیدواریم
هر چه زودتر حس��اب صندوق نیز مس��تقل شود.
همانطور که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اشاره
ک��رد دولت هنوز تکلیف برداش��ت غیرقانونی 4/1
میلیارد دالری را روشن نکرده است .سال گذشته
کشمکش بر سر برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از
صندوق توسعه ملی منجر به صدور بیانیه مشترک
دول��ت و چند نماینده مجلس ش��د ام��ا ابهامات
بس��یاری نیز باقی ماند .طبق اظهارات مسؤوالن،
برداشت  4/1میلیارد دالری اشتباهی بوده و تقصیر
یک حس��ابدار بوده که اشتباهی  4/1میلیارد دالر
را از حس��اب صندوق برداش��ت کرده است! هنوز
مشخص نیست آیا در برداشت  12میلیارد دالری
اخیر که احتماال در چند نوبت انجام شده آیا باز هم
حسابدارها اشتباهی برداشت کردهاند یا اینکه اتفاق
دیگری افتاده است .ایرج ندیمی ،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس درباره برداش��تهای غیر قانونی
به «وطنام��روز» گفت :مس��ؤوالن دولت یازدهم
همواره از عملکرد دولت گذشته انتقاد کردهاند و به
درستی برداشتهای شبانه از بانک مرکزی یا سایر
تخلفات را جزو عملکرد منفی مس��ؤوالن گذشته

خ��ود را از اتهاماتی که به او وارد اس��ت تبرئه کند.
به گزارش فارس ،اگرچه نحوه عملکرد این روزنامه
اصالحطل��ب در برخورد با مفاس��د اقتصادی جای
س��وال ندارد و همواره در گزارشها و مصاحبههای
قبلی منتشر شده نیز به دنبال تطهیر چهره مفاسد
نفتی بوده اس��ت اما به این نکته نیز باید اشاره کرد
که با روندی که روزنامه ش��رق در پرونده دکل 87
میلیون دالری در پیش گرفته به نظر میرسد این
پرونده وارد فاز جدیدی ش��ده اس��ت .به طوری که
سازمانهای اطالعاتی و امنیتی باید نسبت به این
پرون��ده و حضور برخ��ی افراد
خاص وابسته به برخی نهادها
بیش از گذشته حساس باشند.
به نظر میرسد رضا طباطبایی
و ش��ریکش نه تنها از حمایت
رس��انهای برخوردارند بلکه از
س��وی بعضی افراد وابس��ته به نهادهای خاص نیز
مورد حمایت قرار میگیرند .این حمایتها موجب
ش��ده اس��ت طباطبایی بتواند به راحتی امالک و
مستغالت خود را که تعداد کمی نیست به فروش
گذاش��ته و با کمک واسطههایی پولهای نقد را به
خارج از کشور منتقل کند .همچنین به گفته برخی
کارکنان ش��رکت «س» که متعلق به این دو دالل
دکل نفتی است ،این شرکت در آستانه ورشکستگی
به سر میبرد و صاحبان شرکت نیز از طریق برخی
واسطهها به دنبال فروش اموال و داراییهای شرکت
هستند تا بتوانند موجودی این شرکت را نیز نقد و
به خارج از کشور منتقل کنند.

اساس حکم قانون اگر دستگاههای حاکمیتی نیاز
به اطالعات داشته باشند ،با تصویب دولت میتوان
در اختی��ار آنها قرار داد بنابرای��ن مفاد این ماده در
قانون وجود دارد .وی تاکید کرد :اکنون همه صنوف
بهعنوان مؤدی مالیاتی هستند و مالیات نیز از آنها

عن��وان کردهاند ام��ا خود عمال هم��ان راه را ادامه
دادهاند و با برداش��تهای غیرقانونی مشابه همان
تخلفات را انجام میدهند .وی افزود :شاید مسؤوالن
اعالم کنند ریش��ه برداش��تها ب��ه علت عملکرد
منفی اقتصادی دولت گذش��ته بوده اما این مساله
باعث نمیش��ود دولت فعلی مجاز به برداشتهای
غیرقانونی ش��ود .مهمترین علتی ک��ه موجب به
وجود آمدن چنین تخلفاتی میشود عدم تفکیک
صندوق توس��عه ملی از بانک مرکزی است .وجود
حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی موجب
شده چنین سوءاستفادههایی رخ دهد .دولت خود
برای تفکیک صندوق از بانک مرکزی اقدام کند تا
این خلط حسابها موجب به وجود آمدن تخلفات
دیگر نشود.
چیزی که مشخص است آنکه بانک مرکزی با
سوءاستفاده از وجود حساب صندوق توسعه ملی در
این بانک به راحتی برداشتهای مبهم چند میلیارد
دالری انجام میدهد و چنین برداشتهای استقالل
صندوق را زیر س��وال برده اس��ت .به همین علت
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملکرد
بانک مرکزی انتقاد میکند و تنها راه جلوگیری از
ادامه تخلف��ات را تفکیک صندوق از بانک مرکزی
میداند .با این وجود باید دید برداشت  12میلیارد
دالری دول��ت از صندوق توس��عه مل��ی آیا مانند
برداشت غیرقانونی  4/1میلیارد دالری از درآمدهای
دریافت نشده دولت است و آیا وجود خارجی داشته
یا از همان منابع پیشخور ش��ده است .امیدواریم
دولت این بار درباره برداش��ت  12میلیارد دالری با
شفافیت موضعگیری کند و تقصیر چنین تخلفات
بزرگی را گردن یک حسابدار نیندازد.
گرفته میش��ود .وی با بیان اینک��ه حدود  25هزار
میلیارد تومان وصول درآمدهای مالیاتی تاکنون بوده
است ،تصریح کرد :این میزان نسبت به  5ماهه 84
درصد محقق ش��ده است .وی تأکید کرد :موضوع
مالیات اجاره خانههای خالی و اظهارنامهها از سال
بعد خواهد بود .وی یادآور شد :کسانی که مشمول
مالیات ارزش افزوده هس��تند باید گواهی دریافت
این مالیات را داش��ته باشند و مصرفکنندگان نیز
میتوانند این گواهی را از فروشنده طلب کنند.

کاهش  9درصدی واردات مواد غذایی
در  2س��ال اخیر ص��ادرات مواد
تجارت
غذایی  27درصد افزایش و واردات
مواد غذایی  9درصد کاهش یافته اس��ت .به گزارش
ایسنا ،طبق گزارش عملکرد دولت یازدهم در  2سال
گذشته ،تراز تجاری غذایی کشور از  8میلیارد دالر
در س��ال  1392به  5/4میلیارد دالر در پایان سال
 1393کاهش یافته است .همچنین تولید شکر 20
درصد رشد داش��ته و خرید تضمینی گندم از 4/8
میلیون تن به  6/7میلیون افزایش یافته اس��ت .در
این مدت گوشت مرغ و تخممرغ به کشور وارد نشده
و در سال گذشته نیز  76هزار
تن گوشت مرغ و  70هزار تن
تخممرغ به کشورهای مختلف
صادر شده است که نسبت به
سال  1392گوش��ت مرغ 67
درصد و تخمم��رغ  85درصد
رشد صادرات داشته است .همچنین در گوشت قرمز
میزان واردات از  207هزار تن در سال  1391به 68
هزار تن در سال گذشته کاهش یافته است .عالوه بر
آن در سال گذش��ته  700هزار رأس دام و در سال
جاری نیز تاکنون  420هزار رأس دام زنده س��بک
به کشورهای همس��ایه صادر شده است .در بخش
تولی��دات محص��والت زراعی ش��یالت ،دام و طیور
6/6درصد رشد ایجاد شده و عملیات آبخیزداری نیز
در سطح  500هزار هکتار اجرا شده است .در بخش
صنایع و معادن نیز که س��هم  1/3درصدی از رشد
 3درصدی اقتصاد کش��ور به آن تعلق داشته است،
ارزش افزوده منفی  2/9درصدی در سال  1392به

رشد  5درصدی در سال  1393تبدیل شده است.

■■صادرات ایران به ترکیه کم شد

در همین حال مبادالت تج��اری ایران و ترکیه
در  ۷ماه نخس��ت سال جاری میالدی با کاهش ۲۲
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو شد
و به  6/078میلیارد دالر رس��ید .به گزارش تسنیم،
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه
نش��ان میدهد ارزش تجارت ای��ران و ترکیه که در
ماهه��ای ژانویه تا ج��والی  2014بالغ ب��ر 7/773
میلیارد دالر بوده در مدت مش��ابه امسال به 6/078
میلیارد دالر کاهش یافته است.
این کاه��ش مبادالت در حالی
است که از ابتدای سال جاری،
موافقتنامه تج��ارت ترجیحی
بین دو کش��ور اجرا شده است.
براس��اس این گزارش صادرات
ترکیه به ایران در ماههای ژانویه تا جوالی  2015با
افزایش  22درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
روبهرو ش��ده و به  2/175میلیارد دالر رسیده است.
با وجود رش��د  22درصدی صادرات ترکیه به ایران
در  7ماه نخس��ت  2015واردات این کشور از ایران
افت  35درصدی داش��ته و به  3/903میلیارد دالر
رسیده است .ترکیه در ژانویه تا جوالی سال میالدی
گذشته  5/991میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده
بود .گفتنی است مبادالت تجاری این کشور با ایران
در 12ماهه سال میالدی  2014با کاهش  6درصدی
نسبت به س��ال قبل از آن روبهرو شد و به 13/721
میلیارد دالر رسید.

شماره 3 1689
سرخط خبر

مبالغ واریزی به حس��اب خزانه و پرداختی به
مشموالن سهام عدالت از سال  ۸۵تا پایان مرداد
امسال به ترتیب  ۱۴۵هزار و  ۱۵۷میلیارد ریال و
 ۱۳هزار و  ۸۴۰میلیارد ریال بوده است.
فریبرز غیب��ی ،رئیس مرکز جنگلهای خارج
از ش��مال کش��ور گفت :جنگل«ابر» از زیباترین
جنگلهای ایران بوده و گونههای مختلف گیاهی
مانند سرخدار با قدمتی  ۴۰۰۰ساله دارد.
رئی��س مرکز آمار گفت :سرش��ماری نفوس و
مسکن سال  1395به شرکت پست واگذار شد تا
همه امور به صورت کامال الکترونیکی انجام شود.
وزی��ر نی��رو از پیگیری وزارتخانهه��ای نیرو و
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد
برای جلوگیری از واردات تجهیزات غیراستاندارد
آب و برق خبر داد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت :بهطور
هفتگ��ی  ۲تا  ۳ه��زار گزارش از م��ردم در حوزه
تخلفات زمین از طریق سامانه تلفنی  ۱۳۱دریافت
میشود.
وزیر نفت با اشاره به برنامه ایران برای افزایش
تولید نفت خود به  3/9میلیون بش��که در روز تا
ابتدای س��ال  1395به بلومبرگ گفت :ایران ۶۰
میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره کرده
است.
ش��رکت عم��ران پردی��س در اولتیماتومی به
متقاضیان مس��کن مهر این شهر به آنها تا پایان
ماه جاری (شهریور) برای تکمیل آورده مهلت داد.
هادی ساداتی ،عضو هیات مدیره کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگران ایران داش��تن کارت
مهارت کارگر س��اختمانی درجه  ۳را از ش��روط
مهم برای بیمه کارگران ساختمانی خواند و گفت:
کارگران ساختمانی خواس��تار ابالغ مرحله سوم
سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستند.
بانک ملی اعالم کرد :دارندگان سیمکارتهای
هم��راه اول از ای��ن پس ب��ا ش��ماره  700717و
دارندگان سیمکارتهای ایرانسل ،رایتل و تالیا نیز
پیامکهای جزئیات تراکنش حساب خود را همانند
گذشته از شماره  20004000دریافت میکنند.
معاون ،توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :امروز  22میلیون نفر در
بازار کار ایران مشغول به کار هستند.
وزی��ر نفت با صدور حکم��ی ،محمدهادی
نژادحس��ینیان معاون اس��بق امور بینالملل
وزارت نفت را به عنوان مش��اور عالی وزیر نفت
منصوب کرد.
قائممق��ام وزی��ر نیرو ب��ا اعالم اینک��ه گزینه
جیرهبندی آب در ش��هرهای كش��ور در دستور
کار وزارت نيرو نیست ،گفت :دلیل توقف افزایش
قیمت آب در 2س��ال گذشته ش��رایط اقتصادی
مردم و رعایت حال آنهاست.
جعفر سرقینی ،معاون وزیر صنعت از تشکیل
کمیته ویژهای برای پیگیری مطالبات مقام معظم
رهبری در بخش مع��دن خبرداد و گفت :تمرکز
این کمیته بر اکتشافات هممحور قرار گرفته است.
براساس یافتههای مرکز آمار ایران 98/4 ،درصد
م��ردم ایران تلویزیون 97/6 ،درصد تلفن ثابت یا
همراه و  10/5میلیون خانواده رایانه شخصی دارند.
رئیس سازمان توس��عه تجارت از حرکت آرام
و تدریج��ی ارز آزاد به مبادلهای خبر داد و گفت:
کمیس��یونی با حضور  ۵معاون وزی��ر در وزارت
صنعت برای کارشناسی و اختصاص ارز مبادلهای
تشکیل شده است.
حشمتاهلل نظری ،سخنگوی خرید تضمینی
گندم بانک کشاورزی گفت :خرید تضمینی گندم
به مرز  ۸میلیون تن رسید.
مدیرعامل شرکت پست اعالم کرد تا پایان سال
س همه اماکن ش��هری و روستایی بههنگام
آدر 
میشود ،سپس بههنگامسازی آدرس معابر بینام
و همنام در دس��تور کار قرار میگیرد و در مرحله
آخ��ر طول و عرض جغرافیایی به آدرسها اضافه
خواهد شد.
ی طیور
س��عید اصغریفرد ،دبیر انجمن مل 
کشور گفت :در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ به
قیمت  ۵۵۰۰تا  ۷۵۰۰تومان در بازار مصرف به
فروش میرسد.
حسین ابوییمهریزی ،معاون طرح و برنامه وزیر
صنعت ،معدن و تجارت رشد اقتصادی  6درصدی
را در سال جاری برای مجموعه بخشهای صنعت،
معدن و تجارت پیشبینی کرد.
پوشاک

ثبت اطالعات نمایندگیهای
پوشاک خارجی

مرکز اصناف و بازرگانان ایران افراد و واحدهای
عرضهکننده پوش��اک تحت برند تجاری خارجی
را ملزم کرده اس��ت ب��رای اح��راز هویت و ثبت
نمایندگ��ی اقدام کنن��د .به گزارش ش��اتا ،مرکز
اصناف و بازرگانان این اقدام را در راس��تای اجرای
وظایف مقرر در قانون و به منظور ساماندهی عرضه
پوشاک تحت نشان تجاری (برند) خارجی و حفظ
حقوق مصرفکنندگان عنوان کرده است .افراد و
واحدهای مش��مول موظفند تا تاریخ  27شهریور
امسال به س��ایت  www.iranianasnaf.irیا
 www.gatc.irمراجعه کنند .گفتنی اس��ت در
صورت عدم مراجعه و اقدام واحدها و افراد مشمول
در مهلت مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی تحت
عنوان عرضه غیرمجاز با آنها برخورد خواهد شد.

