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سپردهگذار

سپردهگذاران «میزان»
پول خود را از امروز بگیرند

س��پردهگذاران موسس��ه می��زان از امروز
میتوانند پول خود را که  ۴ماه مسدود شده بود
از شعب بانک صادرات پس بگیرند .به گزارش
«بانک مردم» ،عضو مجمع نمایندگان استان
خراس��ان جنوبی ،از توافقنام��ه عمومی بانک
صادرات و موسسه میزان و عملیاتی شدن آن
از امروز خب��ر داد و گفت ۵۰۰ :میلیارد تومان
برای وصول مطالبات مردمی در نظر گرفته شد
که از روز ش��نبه در تمام موسسات میزان قابل
برداشت است .جواد هروی افزود :براین اساس،
مشتریانی که درخواست استرداد سپرده را دارند
از این طریق میتوانند اقدام به وصول مطالبات
خود کنند .وی خاطرنش��ان ک��رد :در دومین
مرحله ،یکی از امالک بزرگ موسس��ه میزان
که برآورد مالی آن  ۱۰۰میلیارد تومان اس��ت
در اختیار بانک ص��ادرات قرار گرفت تا حدود
 ۷۰درصد مش��تریانی که خواستار بازستاندن
سپرده هس��تند ،پولشان را پس بگیرند .وی با
بیان اینکه تمام مباحثی که به دیگر موسسات
مانند عس��کریه نسبت داده ش��ده بود ملغی
اس��ت ،یادآور ش��د :با توجه به ای��ن توافقنامه
آن عده از س��پردهگذارانی که خواهان استرداد
سپرده هستند در مراحل اولیه میتوانند تمام
سپردهش��ان را برداشت کنند و عده دیگر هم
میتوانند به انتقال سپردهشان به بانک صادرات
تمایل نش��ان دهند .بانک صادرات پاسخگوی
امن��ی برای س��پردهگذاران ش��د .این نماینده
مردم در مجلس نهم ،در پاسخ به سود سرشار
حسابهای مردمی در موسسه میزان تصریح
کرد :در مرحله نخست واریز مطالبات مردمی
صورت میگیرد و در نشستهای بعدی در این
باره تصمیمگیری خواهیم کرد.
کشاورزی

شیرداران کارت هوشمند گرفتند

وزیر جهاد کشاورزی از تهیه کارت هوشمند
ش��یر برای دامداران و کارخانههای ش��یر خبر
داد .به گزارش فارس ،محمود حجتی در سفر
به اس��تان فارس با رونمایی از کارت هوشمند
شیر اظهار داشت :این کارت در اختیار دامداران
و کارخانهه��ای لبنی قرار میگی��رد تا میزان
دقیق ش��یر تولیدی و جریان گردش شیرخام
از دامداران به کارخانههای فرآوری و نیز میزان
دقیق تولید شیر و مسائل قیمتگذاری توسط
این کارت هوشمند مشخص شود .گفتنی است،
میزان دقیق تولید ش��یر در کشور رقم دقیقی
نیس��ت و از  8ت��ا  10میلیون ت��ن ارقام اعالم
میش��ود .در حالی که ظرفیت پذیرش صنایع
لبنی در کش��ور حدود  6میلیون تن است اما
گفته میشود بقیه شیرخام توسط دامداران به
صورت خودمصرفی و سنتی فرآوری میشود.
بدهی

بدهی خارجی دولت  2برابر شد

مجم��وع بدهیه��ای خارج��ی ای��ران از
14/5میلیارد دالر در خرداد  92به 19/8میلیارد
دالر در خرداد  94افزایش یافته و تعهدات بالقوه
در این مدت  2برابر شده است .به گزارش تسنیم،
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد ،مجموع
بدهیه��ای خارجی بالفعل و بالق��وه ایران در
خرداد  92برابر  14/5میلیارد دالر بوده است که
 7میلی��ارد و  114میلیون دالر بدهی خارجی
بالفع��ل و  7میلیارد و  385میلی��ون دالر آن
بدهی خارجی بالق��وه و تعهدات خارجی بوده
است .بنابر آمار بانک مرکزی اما در خرداد 94
مجموع بدهیهای خارجی ایران به  19میلیارد
و  800میلی��ون دالر رس��یده که رش��د 5/3
میلیارد دالری را نشان میدهد .در پایان خرداد
امسال بدهی خارجی بالفعل ایران  5میلیارد و
 484میلی��ون دالر و بدهی خارجی بالقوه هم
 14/3میلیارد دالر شده است.
سوخت

عرضه بنزین تکنرخی از ماه آینده

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی با بیان اینک��ه دوره مصرف بنزین ۷۰۰
تومانی تمدید نخواهد شد ،گفت :از اول آذر ماه
عرضه بنزین در سراسر کشور رسما تکنرخی
خواهد ش��د .سیدناصر سجادی در گفتوگو با
مهر درباره آخرین وضعیت مصرف سهمیههای
بنزی��ن با قیم��ت  ۷۰۰تومان��ی باقیمانده در
کارتهای هوشمند س��وخت ،گفت :در طول
ماهه��ای اخیر روند مصرف و برداش��ت بنزین
 ۷۰۰تومانی در مقایس��ه با روزهای نخس��ت
آزادس��ازی قیمت این فرآورده نفتی کند شده
اس��ت .در همین حال رئیس سازمان راهداری
و حملونقل ج��ادهای از صرفهجوی��ی روزانه
 ۳میلیون لیتر گازوئیل پس از س��همیهبندی
سوخت خبر داد و گفت :نسبت به سال گذشت
 ۶درصد کاهش حملونقل بار داشتیم .گفتنی
اس��ت براس��اس مصوبه دولت عرضه و فروش
بنزین ذخیرهسازی شده در کارتهای هوشمند
س��وخت با قیمت  ۷۰۰تومانی تا  ۳۰آبان ماه
سال جاری اعتبار دارد.

وطن امروز

تسهیالت  ۱۰میلیونی خرید کاالی داخلی ،وام  ۲۵میلیونی خودرو و تسهیالت کاالهای واسطهای آماده پرداخت شد

جزئیات 3برنامهبانکیبرایخالیکردنانبارها!
گروه اقتص�ادی :وام  10میلیون تومانی برای خرید
کاالی ایرانی ،تس��هیالت خرید خودرو و تسهیالت
خری��د کاالهای واس��طهای آماده پرداخت ش��د .به
گ��زارش «وطنامروز» دولت  2هفته گذش��ته برای
خروج اقتصاد از رکود از بسته پیشنهادیای رونمایی
کرد که بر مبنای تحریک تقاضا بود .در این بس��ته
به خودروس��ازان اجازه داده میش��ود تا س��قف 25
میلی��ون تومان به خریداران وام دهند و بانکها باید
با سود  14درصد این مبلغ را به خودروسازان بدهند.
همچنی��ن قرار اس��ت کارت اعتب��اری  10میلیون
تومانی برای خرید کاالهای ایرانی به مردم اعطا شود.
پرداخت تسهیالت برای خرید کاالهای واسطهای به
تولیدکنندگان از جمله طرحهای این بسته است که
رسانهها توجه چندانی به آن نکردهاند اما این میتواند
برای تولیدکنندگان مهم باشد .بسیاری از کارشناسان
اعتقاد دارند اجرای بس��ته خ��روج از رکود با وجود
اینک��ه میتواند تقاضا را تا ح��دودی تحریک کند و
انباره��ا را احتماال خالی کند اما توانایی خارج کردن
کل اقتص��اد از رکود را ن��دارد .با این وجود دولتیها
امیدوارند با ایجاد نش��اط اقتص��ادی در بازار و آغاز
روند رو به رشد تقاضا حتی این وضعیت ،بعد از پایان
مهلت 6ماهه بسته اقتصادی هم ادامه یابد؛ چیزی که
اکثر کارشناسان با دیده تردید به آن مینگرند .دولت
هنوز موفق نش��ده س��از و کارهای اجرای این بسته
اقتصادی را نهایی کند اما ولیاهلل س��یف ،رئیسکل
بانک مرکزی ،رؤس��ا و مدیران اعتبارات بانکها را به
خط کرد تا با تشریح وظایف بانک در قبال این بسته
جزئیاتی هم از طرحه��ای دولت بگوید .رئیس کل
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای بسته
اقتصادی باید به نحوی باش��د که هیچیک از اقشار
جامعه احساس تبعیض نکنند ،تسهیالت کاالهای
واس��طهای را یکی دیگر از حمایته��ای بانکها از
صنعت برش��مرد .ولیاهلل س��یف ،رئیس کل بانک
مرکزی در این جلس��ه با مهم دانستن نقش بانکها
در خروج اقتصاد از رکود خواستار حرکت هماهنگ
و همجهت بانکها در این مسیر شد و افزود :اجرای
این طرحها باید به گونهای باشد که هیچ یک از اقشار
جامعه احساس تبعیض نکنند و تمام سطوح جامعه
از آن برخوردار ش��وند .س��یف با برشمردن  3محور
کارت خرید کاالی ایرانی ،تسهیالت خرید خودرو و
کاالهای واسطهای به عنوان برنامههای تعریف شده
در این بسته گفت :سال گذشته با اولویت قرار دادن
س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی ،نظام بانکی

توانس��ت نقش مهمی درحرکت اقتصاد برای خروج
از رکود داشته باش��د و در این مرحله قصد داریم با
تامین مالی خریداران و ایجاد تقاضا و تحریک تقاضا
حرکتی را که شروع کرده بودیم ،تکمیل کنیم .رئیس
کل بانک مرک��زی حمایت از تولیدکننده و صنعت
داخلی را یکی از اولویتهای اقتصاد مقاومتی دانست
و تصری��ح کرد :قصد داریم با ایجاد کارتهای خرید
کاالی ایرانی و با اس��تفاده از تجارب موفق جهان و
توان داخلی ،چرخ اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم
از ناحیه تقاضا با سرعت بیشتر به گردش درآوریم.
رئیس شورای پول و اعتبار تسهیالت کاالهای
واس��طهای را یک��ی دیگر از حمایته��ای بانکها
از صنع��ت برش��مرد و عن��وان کرد :ب��ا همکاری
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اق�لام مورد نیاز
تولیدکنندگان شناس��ایی ش��ده و با شرایطی که
اعالم میشود ،در اختیار آنها قرار میگیرد .براساس
تصمیم گرفته ش��ده در تیم اقتصادی دولت ،قرار
است بسته اقتصادی دولت در بخش بانکی در نیمه
اول آبانم��اه اعالم و پس از آن برای مدت  6ماه به
اجرا درآید .در حالی هنوز جزئیات کاملی از سیاست
اعتباری بانک مرکزی برای تسهیالت  25میلیون
تومانی خرید خودرو اعالم نشده است که برآوردی از
میزان اقساط و سود احتمالی پرداختی برای این وام
حاکی از الزام دریافتکننده تسهیالت به بازپرداخت

افزایش قیمت ،خود ُکشی است

نرخگذاری رئی��س س��ازمان حمای��ت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ش تولید در ش��رایط کنونی باید به
با بیان اینکه بخ 
دنب��ال ب��اال ب��ردن کیفیت و
به��رهوری باش��د ،تصریح کرد:
هرگون��ه افزای��ش قیم��ت در
ش��رایط کنونی نوع��ی انتحار
است .به گزارش تسنیم ،محمود
نواب��ی در اینب��اره اف��زود :در
شرایط کنونی دولت به دنبال افزایش قیمت نیست
و اگر تولیدکنندهای هم قصد افزایش قیمت داش��ته
باش��د باید فرآیند قانونی را طی کن��د .وی ادامه داد:
در شرایط پساتحریم کشور به بازارهای جهانی وصل
میشود و اگر تولیدکنندهای بخواهد در این بازار وارد
ش��ود حتما باید با افزایش کیفیت محصوالت خود
ب��ازار داخلی خ��ودش را جواب بده��د .نوابی با بیان

در حالی که این روزها اس��تدالل
بانک
 4وزی��ر اقتصاد ،تعاون ،صنعت و
دفاع در حمایت از خوراک ارزان پتروشیمی برای
خروج بورس از رکود ،منتقدان جدی دارد ،بانک
مرکزی در گزارش��ی جدید دالیل رکود بورس را
همان دالیل  4وزیر از جمله افزایش نرخ خوراک
پتروش��یمی اعالم کرده اس��ت .بانک مرکزی در
بخشی از گزارش وضعیت اقتصاد کشور در  3ماهه
اول س��ال جاری که در نش��ریه روند منتشر شد،
آورده است :هرچند سرمایهگذاری در بازار سهام در
 3ماهه نخست سـال جـاری بـهواسـطه افـزایش
2درصدی ش��اخص کل بورس در خردادماه سال
 1394نس��بت ب��ه پایان س��ال  1393با بهبـود
نس��ـبی مواجـه ش��د اما بررسی ش��اخصهای

اینکه اگر مصرفکنن��ده داخلی به خاطر گرانی کاال
و خدم��ات پس از فروش رغبت��ی به خرید تولیدات
داخلی نداش��ته باشد ،تولیدکننده داخلی محکوم به
فناست ،اضافه کرد :تولیدکننده
باید با کاهش قیمت و افزایش
کیفی��ت ،مصرفکننده داخلی
را راض��ی نگ��ه دارد .وی افزود:
از تولیدکنندهه��ا انتظ��ار
داری��م کمتر دستش��ان را در
جیب مصرفکننده وارد کنن��د .نوابی با بیان اینکه
تولیدکنندهه��ا باید با مدیریت و ن��وآوری قیمتها
را کاه��ش دهند ،گفت :بازار کش��ش افزایش قیمت
ندارد و باید تولیدکنندهها در شرایط فعلی در خدمت
مصرفکنندهه��ا باش��ند .نوابی درب��اره افزایش 10
درص��دی قیمت برخی کاالهای خانگی گفت :از تیر
امسال ،لوازم خانگی از شمول قیمتگذاری خارج شد.

کارگران  3شغله شدند

دستمزد مس��ائل معیش��تی باعث ش��ده
خانوادهها بهس��مت دوش��غله و
سهشغله شدن بروند و هماکنون کمتر خانوادهای
وج��ود دارد ک��ه در آن بیش
از یک ش��اغل وجود نداشته
باش��د .هادی اب��وی ،دبیرکل
کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران کش��ور در گفتوگو
ب��ا تس��نیم ،در واکن��ش به
صحبتهای معاون روابط کار وزارت تعاون مبنی بر
نحوه جبران  20هزار تومان حق مسکن کارگران
گفت :افزایش حق مس��کن  20هزار تومانی دارای
مصوبه کتبی در جلس��ه ش��ورایعالی کار در سال
 93اس��ت .مگر قرار بوده در سال  95پایه سنوات
افزایش پیدا نکند که آقای هفدهتن پیشنهاد جبران
 20هزار تومانی را از طریق افزایش پایه س��نوات

بانک مرکزی نامه  4وزیر را تأیید کرد

کلیدی ب��ورس اوراق بهادار
نشان میدهد در تداوم روند
رکـ��ودی ایـن بـ��ازار که از
دیماه سال  1392آغاز شده
است ،در 3ماهه نخست سال
 4 ، 1394متغیـ��ر اصـل��ی
ایـن بـازار شامل :شاخص کل ،ارزش بازار ،ارزش
معامالت و تعداد خری��داران بهترتیب بـا ،12/6
 62/2 ،19/8و  20/6درصد کاهش نس��بت به 3
ماهه نخس��ت سال  1393همراه بوده که نشانگر
تداوم وضعی��ت رکودی بـازار اس��ت .در گزارش
بانک مرکزی تصریح شده« :طوالنی شدن فرآیند

نعمتزاده :تا  400سال دیگر نفتو گاز داریم

ش��رکت ملی نف��ت ای��ران باید
انرژی
در دنیا حضور داش��ته باش��د نه
در چهاردی��واری کش��ور محصور ش��ود .به گزارش
تس��نیم ،محمدرض��ا نعم��تزاده ،وزی��ر صنع��ت،
مع��دن و تج��ارت پ��س از بازدید از فازه��ای  17و
 18پارسجنوبی در جمع مس��ؤوالن ش��رکتهای
فع��ال در این فازها با اش��اره به اینک��ه ایران جزو 3
کشور برتر جهان در حوزه منابع هیدروکربنی است،
گفت :توانمندیهای ما در بخش مهندس��ی منابع
هیدروکربنی باالست و باید حضور خود را در بازارهای

حدود  1/5تا  2برابری رقم دریافتی اس��ت .البته با
توجه به وامهای موجود و میزان س��ودی که اخذ
میش��ود این مبلغ سود طبیعی به نظر میرسد و
حتی کمتر از نرخ معمول (سود باالی  20درصدی)
هم هس��ت .در شرایطی به نظر میرس��د وام 25
میلی��ون تومانی که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی
از آن به عنوان شرایط خاص برای خرید خودرو یاد
کرده از نیمه دوم آبانماه برای فروش اقس��اطی در
اختیار متقاضیان قرار گیرد که در مجموع با طول
دوره و س��ود تعیین شده برای بازپرداخت ،خریدار
باید بیش از  40میلی��ون تومان بابت دریافت این
تسهیالت پرداخت کند .آنطور که سیف عنوان کرده
این تسهیالت تا  80درصد و حداکثر تا  25میلیون
تومان قیمت خودرو را تامین کرده و با دوره  7ساله
پرداخت میش��ود .اما موضوع اصلی به میزان سود
برای بازپرداخت تسهیالت بازمیگردد .طبق گفته
رئیس کل بانک مرکزی شرایط سود وام  25میلیون
تومانی به گونهای است که نرخ مورد نظر  16درصد
است که از طریق نمایندگیهای مجاز شرکتهای
خودروس��از اجرا میشود که اسناد ناشی از فروش
توسط شرکت خودروساز با نرخ  16درصد تنزیل و
خریداری میشود .بانک مرکزی هم منابع الزم برای
این تسهیالت را با نرخ  14درصد تامین میکند.
بنابراین اگر در نهایت وام  25میلیون تومانی با

جهانی افزایش دهی��م .وی افزود :برخی میگویند
ذخایر هیدروکربنی ما تا  50سال دیگر تمام میشود
اما من معتقدم این منابع تا  400س��ال آینده دوام
خواهند داشت و باید خود را برای بهرهمندی از این
منابع به دانش روز مجهز کنیم .نعمتزاده همچنین
با اشاره به نامه رهبر معظم انقالب به رئیسجمهور در
موضوع برجام ،تصریح کرد :با الهامگیری از نامه رهبر
معظم انقالب ،بهتازگی برنامهای را برای توانمندسازی
تولید ملی بخشنامه کردهایم تا آنچه مد نظر ایشان
در حوزه فعالیت ما بوده تحقق یابد.

سود  16درصد در اختیار خریدار قرار گیرد ،وی باید
در یک دوره  7ساله هر ماه با پرداخت حدود 495
هزار تومان قسط ،تسهیالت دریافتی را بازگرداند .در
عین حال که وام  25میلیون تومانی در پایان دوره با
مجموع  41/7میلیون تومان تسویه میشود .بر این
اساس برای تسهیالت  25میلیون تومانی باید حدود
 17میلیون تومان سود پرداخت شود.
ولی در سوی دیگر سود تسهیالت  25میلیون
تومانی این احتمال هر چند ضعیف نیز مطرح است
که اگر سود ارائه شده به خودروساز 16درصد بود و
قرار باشد که در نهایت تسهیالت با نرخ  21درصد
یعنی سود عقود مبادلهای به مشتری پرداخت شود
آنگاه در یک دوره  7ساله ،خریدار باید ماهانه 570
هزار تومان قسط پرداخت کند .این در حالی است
که با س��ود  21درص��د ،وام  25میلیون تومانی با
مجموع حدود  48میلیون تومان بازپرداخت خواهد
شد .از این رو خریدار باید در ازای  25میلیون تومان
وام  23میلیون تومان سود بپردازند .در عین حال
طبق مصوبه اردیبهش��ت ماه امس��ال باید وام 15
میلیون تومانی فعلی خودرو با س��ود  21درصد و
مدت بازپرداخت  3س��اله در بانکها ارائه شود که
البته بررس��یها نش��ان میدهد این تسهیالت در
تع��داد کمی از بانکها و اغلب با س��ود  27درصد
قابل پرداخت است.

مذاکرات هستهای ،شـرایط
رکـ��ودی حـاکم بـر برخـی
بازارهـا و چـرخش نامناسب
نقدینگ��ی ،کاه��ش قیمت
جهـان��ی نفـ��ت و برخـ��ی
کاالهـای صـادراتی ،افـزایش
نـرخ خـوراک شرکتهای پتروشیمی در بودجه
س��ـال  ،1393ابهـ��ام در نحـوه تعامـ��ل وزارت
نفـت و پاالیشـگاههـا درباره تعیین نرخ خوراک
تحویلی و فرآوردههای نفتی تولیدی از مهمترین
دالیل وضـعیت نامناسـب شاخصهای عملکردی
بازار سرمایه تلقی میش��ود» .این در حالی است

دادهان��د؟! ابوی ادامه داد :درخواس��ت نمایندگان
کارگری این اس��ت که معوقات حق مسکن سال
 94با هر عنوانی باید جبران شود .حساب سال 95
جداست ،نمایندگان کارگران
امس��ال با دقت بیش��تری در
جلسات ش��ورایعالی کار وارد
میش��وند .وی با بی��ان اینکه
دستمزد کارگران از سال قبل
تعیین میش��ود ،اضافه کرد:
زمانی که جلس��ه ش��ورایعالی کار برگزار میشود،
هن��وز تور م و افزایش قیمتهای س��ال بعد لحاظ
نش��ده اس��ت .بنابراین بهصورت دقیق نمیتوان
میزان هزینه زندگی کارگران را مش��خص کرد ،با
این شرایط اگر قرار باشد مواردی مانند افزایش 20
هزار تومانی حق مس��کن هم تایید نشود ظلم به
کارگران است.

که پی��ش از این  4وزیر اقتص��اد ،تعاون ،صنعت
و دف��اع نی��ز در نامهای ب��ه رئیسجمهور دالیل
مشابهی را برای رکود بورس اعالم و تصریح کردند:
«همانطور که مس��تحضرید از دیم��اه 1392
تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحوالت و متغیرهای
کالن بینالملل��ی و داخلی از جمله کاهش بهای
نفت و کاالی اساس��ی از جمله فلزات و همچنین
تحریمه��ا و برخ��ی تصمیمات و سیاس��تهای
ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور ،شاهد افتی
کمسابقه شده اس��ت بهنحوی که از دیماه سال
 1392تاکن��ون ظرف مدت  19م��اه ارزش بازار
براساس شاخص قیمت  42درصد کاهش یافته و
بهلحاظ افت ارزش ،بازار کاهشی معادل 180هزار
میلیارد تومان را شاهد است».

موبایل ارزان میشود

با اج��رای رجیس��تری موبایل و 4
فاوا
اقدام دیگر ،هزین��ه واردات موبایل
از قبیل تعرفههای وارداتی و زمان خواب محصول در
گمرک را کاهش میدهیم که منجر به کاهش قیمت
محصول میش��ود .به گزارش تس��نیم ،سیدعلیرضا
گلستانیزاده ،معاون برنامهریزی ،نظارت و هماهنگی
اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه
طرح مبارزه با قاچاق گوشیهای همراه تنها از طریق
رجیستری موبایل در مبادی ورودی به کشور نیست،
اظهار داشت :رجیستری ش��ماره سریال موبایلهای

واردات��ی از مبادی رس��می (گم��رک) و ثبت آنها در
سامانه مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی بخش��ی از کار است .وی با اشاره به وضعیت
موجود حوزه ارتباطات و واگذاری بیش از  138میلیون
سیمکارت عنوان کرد :از این تعداد 70 ،میلیون خط
فعال داریم که با احتساب قابلیت دو سیمکارته بودن
برخی گوش��یها ،چی��زی ح��دود  50 - 60میلیون
گوشی در اختیار مردم است .وی افزود :اگر هر  5سال
گوشی دست مردم تعویض شود ،ساالنه  14میلیون
گوشی نیاز جامعه است.
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مدیرکل دفتر اص�لاح نژاد معاونت امور دام
وزارت جهاد کش��اورزی گفت :اختالف  40تا
 50درصدی بین معاونت امور دام وزارت جهاد
کش��اورزی و مرکز آمار ایران درباره تولید دام
سبک و سنگین در کشور وجود دارد.
مع��اون بهرهب��رداری و دیس��پاچینگ برق
تهران بزرگ گفت :در هفته پدافند غیرعامل،
امروز رزمایش��ی برای سنجش میزان آمادگی
س��ازمانهای حساس و امنیتی تهران برگزار و
ب��رق مراکز حس��اس در  28نقطه تهران قطع
میشود.
مدی��رکل دفتر طیور و زنبور عس��ل وزارت
جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظارت کامل روی
کیفیت تخممرغ صادراتی انجام میشود ،گفت:
مبلغ  ۵میلیارد تومان بودجه در اختیار اتحادیه
مرکزی مرغ��داران میهن برای حذف مرغهای
پایان دوره در راس��تای تنظیم بازار قرار گرفته
است.
بلومبرگ نوشت :تحلیلگران میگویند ایران
احتماال ظرف  3ماه پس از لغو تحریمها بازارهای
نفتی را از حدود  45میلیون بشکه ذخیرهشده
در نفتکشهای حاضر در خلیجفارس پر خواهد
کرد.
محمدرض��ا ممدوح��ی ،مع��اون ارزیابی و
کیفیت سازمان ملی اس��تاندارد با بیان اینکه
خودروی پراید استاندارد است ،گفت :تشکیل
کمپین توسط مردم حق آنهاست؛ لزومی ندارد
همیشه سازمان ملی استاندارد جلوی کیفیت
پایین محصوالت تولیدی را بگیرد .همان طور
که اکنون دیده میشود مردم خودشان خرید
نمیکنند.
کاوه زرگران ،دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان نان صنعتی با بیان اینکه در بسته
خروج از رکود بیش��تر به صنعت خودروسازی
داخلی توجه ش��ده است ،تاکید کرد :براساس
آمار صادرات س��ال گذشته در صنعت خودرو
فقط  107میلیون دالر صادرات داشتیم و این
در حالی است که در گوجه و ربگوجه فرنگی
 360میلیون دالر صادرات صورت گرفت.
ص��ادرات چین به ایران در  9ماه نخس��ت
سال جاری میالدی با افت 26درصدی (حدود
5میلیارد دالر) نسبت به مدت مشابه سال قبل
روبه رو شد و به  13/79میلیارد دالر رسید.
وزیر راهوشهرسازی گفت :وام  100میلیون
تومانی فقط برای س��اخت مسکن بوده و برای
خرید نیست.
وزیر راهوشهرس��ازی در نامهای از  12معاون
خود خواس��ته اس��ت برای جلوگی��ری از رانت
و فس��اد و اعط��ای هرگون��ه امتی��از و رانت به
اش��خاص یا گروههای خ��اص از انعقاد هر نوع
ق��رارداد اع��م از پیمانکاری ،اج��اره داراییهای
مولد ،قرارداده��ای  ، BOT ، BLTنظایر آن و
همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص
حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن
شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته مانند
صندوقهایبازنشستگی،شرکتهاوتعاونیهای
کارکن��ان ،صندوقهای پسان��داز کارکنان و...
خودداری به عمل آید .بر این اس��اس الزم است
به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا
ظرف مدت  6ماه خاتمه داده شود.
خودرو

قانونی که خودروسازان
 6درصدش را اجرا میکنند

ش��رکتهای خدم��ات پ��س از ف��روش
خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو تنها به
ی که مشمول دریافت خسارت
 6درصد کسان 
خواب خودرو بودهاند ،این خسارت را پرداخت
کردهاند .سعید تاجیک ،معاون اجرایی شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار داش��ت :طبق آییننامه فعلی
قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرفکنندگان
خ��ودرو ،در صورتیک��ه خودروه��ای تحت
گارانتی برای رف��ع عیب بیش از  2روز کاری
یا مدت زمان استاندارد برای رفع عیب خودرو
در تعمیرگاه متوقف شوند ،شرکت خودروساز
یا واردکننده خودرو ملزم به پرداخت روزشمار
جریم��ه خواب (توقف) خ��ودرو در تعمیرگاه
به مالک آن اس��ت .وی با بی��ان اینکه بهرغم
صراح��ت قان��ون در این زمین��ه ،تقریبا هیچ
یک از ش��رکتهای خدمات پ��س از فروش
خودروسازان و واردکنندگان خودرو این قانون
را رعایت نمیکنند ،خاطرنشان کرد :براساس
ارزیابی صورت گرفت��ه ،در حوزه خودروهای
سبک تنها به  6درصد و در حوزه خودروهای
س��نگین تنها ب��ه  4درصد مش��موالن ،این
خس��ارت پرداخت ش��ده اس��ت .این به این
معناس��ت که از هر  1000نفری که مشمول
دریافت خس��ارت خواب خ��ودرو بودهاند ،در
حوزه خودروهای س��بک تنه��ا  60نفر و در
حوزه خودروهای سنگین 40 ،نفر از مشموالن
ای��ن خس��ارت را دریافت کردهان��د .تاجیک
تصریح کرد :بهتازگی دفتر نیرومحرکه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به همه خودروسازان
و واردکنن��دگان خ��ودرو ابالغ ک��رده قانون
پرداخت خس��ارت خواب خودرو باید تا پایان
سال به طور کامل اجرایی شود.

