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خزانه
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد

کاهش ۷میلیارد دالری ذخایر ایران

صندوق بینالمللی پول از بازگش��ت اقتصاد
ای��ران به رشد خبر داد و رشد اقتصادی ایران در
سال  ۹۵را حداقل  4/5درصد و تورم را  9/2درصد
پیشبین��ی کرد .در این گ��زارش آمده است :به
دنبال اجرایی شدن برجام ،تولید ناخالص داخلی
ایران در نیمه نخست امسال بازگشت قدرتمندی
داشت��ه است .تولید و ص��ادرات نفت به سرعت
به سطح قب��ل از تحریمها بازگش��ته و به ایران
در مقابل��ه با قیمتهای پایین نفت کمک کرده
است .رشد فعالیتها در حوزههای کش��اورزی،
تولید خ��ودرو ،تجارت و خدم��ات حملونقلی
باعث بازگشت رشد به بخش غیرنفتی شده است.
براس��اس این گزارش ،سیاستهای مالی و پولی
مناسب سبب شده تورم در جوالی  2016به 6/8
درصد کاهش یاب��د هرچند تورم نقطه به نقطه
در سپتامب��ر به  9/5درص��د افزایش یافته است.
پیشبینی شده است نرخ تورم  12ماهه امسال
به  9/2درصد برسد .این نهاد بینالمللی همچنین
از کاهش  7میلیارد دالری ذخایر ارزی ایران در
نیمه نخست امسال خبر داده و یکی از دالیل آن
را افزایش واردات اعالم کرده است.
تجارت

رشد  3/6درصدی صادرات لبنیات

دبیر انجمن صنایع لبنی از رشد  3/6درصدی
صادرات لبنیات در  ۶ماهه امسال خبر داد .رضا
باکری درب��اره شرایط بازار لبنیات به مهر اظهار
داش��ت :اتفاق خاصی در این زمین��ه رخ نداده و
مسالهای وج��ود ندارد ،تع��دادی از کارخانجات
کوچک به ط��ور مرتب در ح��ال تعطیل شدن
هستند اما کارخانههای بزرگ چندان از این وضع
متاثر نیستند و فقط باید فکری به حال واحدهای
کوچک کرد .وی اضافه کرد :صادرات لبنیات به
بازارهای جهانی جز روسیه مشکلی ندارد و فقط
صادرات این محصوالت به روسیه با چالشهایی
همراه شده است .باک��ری با بیان اینکه در طول
سال گذشته نزدیک به  ۴۰۰هزارتن فرآورده لبنی
به ارزش حدود  ۶۲۰میلیون دالر از کشور صادر
شد ،درباره صادرات به روسیه توضیح داد :حدود ۶
تا  ۷کانتینر فرآورده لبنی به این کشور صادر شده
که همه این محمولهها جنبه بازاریابی داشتهاند و
ما نتوانستهایم محمولههای تجاری با حجم باال به
این کش��ور ارسال کنیم .باکری بزرگترین مانع
ب��ر سر راه صادرات به روسی��ه را بازاریابی عنوان
کرد و گفت :بزرگترین مشکل ما بازاریابی است
و اینکه تجار نمیتوانند مشتریهای مطمئن برای
کاالهای خود پیدا کنند.
ترابری

ساخت  50لکوموتیو برقی در ایران

در ادامه مدرنسازی شبک��ه راهآهن ایران،
شرکت زیمنس با شرکت مپنا قراردادی امضا کرد.
ای��ن قرارداد شامل تأمین قطعات  50لکوموتیو
الکترودی��زل ب��رای شرکت راهآه��ن جمهوری
اسالمی ایران است که با ورود این لکوموتیوهای
مدرن ،آخرین استانداردهای زیستمحیطی در
ای��ران پیاده خواهد شد .براساس این توافقنامه،
ماشینآالت در کارخان��ه لکوموتیوسازی کرج
ساخته میشود که تأکیدی بر تالشهای مستمر
 2شریک تجاری ب��رای بومیسازی است .این
قرارداد همزمان با سفر رسمی زیگمار گابریل،
معاون صدراعظ��م آلمان و وزی��ر اقتصاد این
کشور به ایران به امضا رسید .روسوورم ،عضو
ارش��د هیاتمدیره زیمن��س در اینباره اظهار
داش��ت :زیمنس مفتخر اس��ت از اهداف ایران
برای نوس��ازی زیرساختهای راهآهن خود ،به
کمک سیستمهای راهآهن مدرن پش��تیبانی
میکند .ما از همکاری با شرکای خود در گروه
مپنا و راهآهن خرسندیم و بهدنبال ایفای نقش
مؤثر در توسعه اقتصادی پایدار ایران در بخش
حملونقل ریلی به عن��وان یکی از مؤلفههای
کلیدیهستیم.
بنکداری

افزایش قیمت برنج ،حبوبات و روغن

ب��ا آغاز ماه محرم شاهد افزایش قیمت برنج
داخلی و وارداتی ،حبوبات و روغن و نیز کاهش
قیمت شکر با عرضه این محصول بودهایم .محمد
آقاطاه��ر ،رئیس اتحادیه صنف بنک��داران مواد
غذایی تهران در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت:
در آغاز ماه محرم با افزایش  ۱۰درصدی قیمت
برنج داخلی 5 ،درصدی قیم��ت برنج وارداتی،
 ۱۵درصدی قیمت حبوبات و نیز افزایش قیمت
روغن روبهرو شدی��م و در این بین تنها موادی
همچون ادویهج��ات و رب گوجه فرنگی که از
اقالم پرمصرف ماه محرم هستند ،افزایش قیمت
نداشتند .وی ادامه داد :شکر از جمله محصوالتی
است که افزایش قیمت نداشته و نسبت به مدت
اخیر با کاهش قیمت روبهرو شده است ،چراکه
در ح��ال حاضر با اوج تولید شکر و چغندر قند
همراه هستیم .وی یادآور شد :پس از پایان دهه
اول محرم ،قیمتها به حالت قبل بازمیگردد،
چراکه هیاتها خرید خود را انجام دادهاند و نیاز
بازار تامین شده است.

وطن امروز

سیف :آمریکا مانعتراشی میکند و مجوز خرید فقط  17ایرباس بهجای  118هواپیما را داده است

آمریکا میتواند هواپیماها را پس بگیرد!

گ�روه اقتص�ادی :ول��یاهلل سی��ف رئیسکل بانک
مرکزی و محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران
مجلس پرده از واقعیتی برداشتند که نشان میدهد
غرب عالوه بر بهانهجویی قصد دارد تا تحقق کامل
قراردادهای اقتصادی به آزار ایران بپردازد! به گزارش
«وطنامروز» قرارداد خرید هواپیما از ایرباس ابتدا با
تبلیغات فراوان دولتیها در رسانهها منتشر شد اما به
گفته مسؤوالن ،تعداد  118هواپیمایی که قرار بود
فرانسویها به ایران بدهند ن��زول کرده و قرار شده
آمریکاییها خود به ای��ران هواپیما بفروشند تا این
پول هنگفت نصیب آمریکا شود .البته موضوع به این
سادگیها نیست و آمریکا برای همین قرارداد هم تا
توانسته بهانهجویی کرده است.
■■سیف :آمریکا سنگ میاندازد

ول��یاهلل سیف ،رئیسکل بانک مرکزی در دیدار
با معاون نخستوزی��ر آلمان با بیان اینکه انتظارات
مردم در فضای کنونی با آنچه حین انجام مذاکرات و
اجرایی شدن برجام وجود داشت فاصله زیادی دارد،
عن��وان کرد :در مذاکرات برج��ام هر یک از طرفین
تعهدات��ی را پذیرفت و مقرر شد شرایط برای تغییر
و تحول و بازگشت به شرایط پیش از تحریمها فراهم
شود .در حال حاضر متأسفانه بهرغم شفافیت و وضوح
سند برجام ،هنوز از سوی بانکهای غربی شاهد بیان
ابهامات بسیاری هستیم .وی افزود :متأسفانه اکنون و
با گذشت نزدیک به  9ماه از اجرایی شدن برجام قدم
موث��ری از سوی طرف غربی برای عمل به تعهدات
برداشته نش��ده اس��ت و در برخی م��وارد از طرف
بانکهای بزرگ غربی تردیدهایی در برقراری روابط
کارگزاری با ایران وجود دارد .این در شرایطی است
که همواره عن��وان میشود ایران به تمام تعهداتش
عمل کرده است .رئیسکل بانک مرکزی ،کارشکنی
آمریکا را یکی از مهمترین موانع جلوگیری در عادی
شدن روابط بانکی کشورهای اروپایی با ایران دانست
و گف��ت :معتقدم روابط میان ای��ران و اروپا در حال
عادی شدن و بازگش��ت به سطوح گذشته است اما
نگرانیهایی که عمدتاً از سوی آمریکا مطرح میشود،
مانعی بر سر این راه است .انتظار داریم کش��ورهای
اروپایی آمریکا را برای عمل به تعهداتش تحت فشار
ق��رار دهند .سیف از صدور مجوز ب��رای فروش 17
فرون��د ایرباس به ایران خبر داد و عنوان کرد :پیش
از این و در جریان سفر رئیسجمهور کش��ورمان به
پاریس ،مذاکرات می��ان ایران و ایرباس نهایی شده
ب��ود اما متأسفانه تا همین اواخر برای اجرایی شدن
آن کاری انجام نش��ده ب��ود .در حال حاضر از طرف
اوفک برای فروش تنها  17فروند از  118هواپیمای

ایرباس مجوز صادر شده ،این در حالی است که برای
 80فروند بوئینگ مجوز صادر شده است ،این تفاوت
حاکی از مانعتراشیهای آمریک��ا در بسط روابط با
ای��ران است .سیف با اشاره ب��ه امکانات نظام بانکی
برای فراهم کردن اطالعاتی درباره شرکتها گفت:
در حال حاض��ر در سیستم بانکی ایران متناسب با
امکان��ات موجود در کش��ور شرایط ب��رای شناخت
مشتریان فراهم است .همچنین در نظام بانکی ایران
هویت بانکها و مالکان آنها قابل شناسایی و مشخص
است و برای برقراری روابط تجاری میتوان بتدریج
از این امکانات به��ره گرفت .وی با بیان اینکه ایران
در مسیر استاندارده��ای بینالمللی گام برمیدارد،
اف��زود :بانک مرکزی از  3س��ال پیش بانکها را به
سمت تطبیق با استانداردهای روز تشویق میکند
و در ح��ال حاضر به دستاوردهای خوبی دست پیدا
ک��رده اس��ت .رئیسکل بانک مرکزی ب��ا اشاره به
مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی آلمان در جریان
سفر به این کش��ور گفت :در جری��ان این مذاکرات
ق��رار بر این شد همکاریهای فنی و تکنیکی میان
دو بانک مرکزی انجام ش��ود .سیف در ادامه آلمان
را یکی از اصلیترین شرکای تجاری ایران دانست و
تصریح کرد :با توجه به سوابق مثبت گذشته ،صنعت
آلمان برای ایران از جایگ��اه ویژهای برخوردار است
و یک��ی از اولویتهای نخست ایران تأمین نیازهای
صنعتی بویژه در حوزه خطوط تولید و ماشینآالت

بازار میوههای ممنوعه از رونق افتاد
کشاورزی رئیس اتحادیه می��وه و سبزی از
کاهش عرض��ه میوههای ممنوعه
خارج��ی در بازار خب��ر داد و با بیان اینکه متقاضی
برای این میوهها وجود ندارد و بیش��تر آنها به فروش
نمیرس��د به مهر اظهار داش��ت :قیمت این میوهها
بسیار گران است و قابل مقایسه
ب��ا ان��واع داخل��ی آن نیست.
سیدحسین مهاج��ران اضافه
کرد :در حال حاضر لیموترش
و پرتقال مص��ری و آووکادو و
گری��پ فروت ترکی��ه در بازار
موجود است ،ضمن اینکه بیش��تر این میوهها اصال
خریدار ندارند .مهاجران با بیان اینکه اخیرا هیچ میوه
ممنوعهای وارد کشور نشده است ،افزود :میوههایی که
در حال حاضر به بازار عرضه میشود مربوط به واردات
ماهه��ای گذشته است که واردکنندگ��ان آنها را در
سردخانهها دپو کردهاند .وی ادامه داد :درحال حاضر
قیمت خیار رسمی  ۲۵۰۰تومان و خیار گلخانه بین
مجلس سخنگوی کمیسی��ون اصل 90
مجلس شورای اسالمی در نشست
علنی دی��روز (سهشنبه) گ��زارش این کمیسیون
درباره «حقوقهای غیرقانون��ی» برخی مقامات و
مدیران کشور را در صحن علنی پارلمان قرائت کرد.
بنا به این گزارش ،بهرام پارسایی در نشست علنی
دیروز پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره
بررسیه��ای به عمل آم��ده پیرامون «حقوقهای
غیرقانونی» برخی مقامات و مدیران کشور را قرائت
کرد .موض��وع گزارش بررسیه��ای به عملآمده
پیرامون حقوقهای غیرقانونی و نامتعارف برخی از
مقامات و مدیران کشور بود که از سوی کمیسیون
اص��ل نود قانون اساسی به سمع و نظر نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی رسید .در بخشی از
این گزارش آمده است که همانگونه که نمایندگان
محترم استحضار دارند افش��ای موضوعی با عنوان
فیشهای حقوقی نجومی ،غیرقانونی و نامتعارف
برخ��ی مدیران در ماههای اخیر به موضوعی داغ و
جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه ،نخبگان و فضای
اجتماعی  -سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده
است با این وجود در اجرای دستور مورخ 95/4/24
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و با توجه به
شکایات واصله به کمیسیون ،بررسی پرداختهای

 ۱۵۰۰ت��ا  ۲۰۰۰تومان است .نارنگی بین  ۱۰۰۰تا
 ۳۰۰۰تومان ،سیبزمینی بین  ۴۰۰تا  ۱۰۰۰تومان،
لیموشیرین بین  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰تومان ،پرتقال بین
 ۲۵۰۰ت��ا  ۳۰۰۰تومان ،گریپ فروت بین  ۲۰۰۰تا
 ۲۵۰۰تومان ،موز بین  ۴۰۰۰تا  ۵۰۰۰تومان ،شلیل
بین  ۲۰۰۰ت��ا  ۶۰۰۰تومان،
هندوان��ه بین  ۴۰۰ت��ا ۶۰۰
تومان ،خربزه بی��ن  ۱۵۰۰تا
 ۲۵۰۰توم��ان ،گوجهفرنگی
بین  ۴۰۰تا  ۱۰۰۰تومان ،انار
بین  ۲۰۰۰ت��ا  ۳۵۰۰تومان،
سب��زی جور بی��ن  ۶۰۰تا  ۱۲۰۰توم��ان و سبزی
خوردن بین  ۱۰۰۰تا  ۱۳۰۰تومان است .مهاجران
افزود :قیمت زغالاخته داخلی  ۱۰تا  ۱۱هزار تومان،
گالبی شاهمیوه  ۱۱ه��زار تومان ،گالبی بیروتی ۱۲
هزار تومان ،لیموترش سنگی  ۶هزار تومان ،لیموترش
میناب و جه��رم بین  ۶تا  ۸هزار تومان و لیموترش
سواکرده  ۱۱هزار تومان است.

کش��ور از طریق آلمان است .رئی��س شورای پول و
اعتبار شرایط منابع موجود در ایران ،نیروی انسانی
جوان تحصیلکرده و بازار مصرف  400میلیونی را از
اصلیترین جاذبههای سرمایهگذاری در ایران عنوان
کرد و گفت :در حال حاضر و به دلیل شرایط رقابتی
در اقتص��اد جهان ،ظرفیته��ای سرمایهگذاری در
بسی��اری از نقاط دنیا به مرحله اشباع رسیده است
و تنها نقاط معدودی برای سرمایهگذاری وجود دارد
و ای��ران با توجه به طرفیتهای باالی خود میتواند
زمینهساز سرمایهگذاریهای موفقی برای کشورهای
غربی باشد .پیش از این شرکتها و بانکهایی که با
ایران همکاریهای مشترکی داشتهاند ،از این روابط
تجاری بخوبی منتفع شده و ابراز رضایت کردهاند.
■■آمریکا میتواند هواپیماها را پس بگیرد

محمدرضا رضایی ،رئیس کمیسیون عمران نیز
روز گذشت��ه با اشاره به اینک��ه ناوگان حملونقل
هوایی کش��ور نیازمند یک بازسازی اساسی است،
اظه��ار کرد :باید ببینیم رفت��ار آمریکاییها پس از
صدور محدود مجوز فروش هواپیما به ایران چگونه
خواهد بود .وی در گفتوگو با تسنیم ،تصریح کرد:
قطعاً نمیتوان به آمریکاییها اعتماد کرد ،معتقدم
خیلی با آنها مش��کل داریم .م��ا از هر مرحلهای که
عبور میکنیم آمریکاییها یک مانع برای ایران ایجاد
میکنند و مشخص نیست این هواپیماها چه زمانی
وارد کش��ور میشود .وی اف��زود :آمریکاییها در هر

پرداخت وام با اظهارنامه مالیاتی
متقاضی تسهیالت زیر یک میلیارد
صنعت
تومان فقط باید اظهارنامه مالیاتی
به بانک ارائه کن��د .کیومرث فروتنی ،مسؤول طرح
رون��ق تولید در وزارت صنعت در نش��ست کارگروه
ط��رح رونق تولید با بی��ان اینکه اگر بانکها نسبت
به ارائه تسهی�لات به طرحی
نظر منفی دارن��د باید دالیل
شفاف به کارگروه رونق تولید
ارائه دهن��د ،گفت :متقاضیان
تسهی�لات بیش��تر از ی��ک
میلیارد تومان باید صورتهای
مالی حسابرسی شده به بانکها ارائه کنند اما برای
واحدهای��ی که متقاضی تسهیالت زیر یک میلیارد
تومان هستند ارائه اظهارنام��ه مالیاتی کافی است.
وی با بیان اینکه بیش��ترین تسهیالت به واحدها و
طرحهای بخش کشاورزی و سپس در بخش صنعت
پرداخت شده است ،اف��زود :براساس آخرین آمارها
استانهای گلستان ،زنجان ،اردبیل و جنوب کرمان

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی:

ق غیرقانونی مسترد و دریافتکنندگان عزل شوند
حقو 
غیرقانون��ی در برخ��ی
دستگاههای اجرایی کشور در
دستور کار این کمیسیون قرار
گرفت و سعی شد با ریشهیابی
علل این اتف��اق نامبارک که
با سوءاستفاده از قانون صورت
گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت
موجود و جلوگیری از تکرار دریافتهای غیرقانونی
ارائه گ��ردد .اینک گزارش اجمالی اقدامات صورت
گرفته برای استحض��ار نمایندگان محترم تقدیم
میشود :ل��زوم مبارزه با پدیده حقوقهای نجومی
و غیرقانونی و نامتع��ارف بر کسی پوشیده نیست
و همگ��ان بر این باوریم که بای��د به طور اصولی و
ریش��های و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد
شود .مسؤوالن عالیرتبه نظام در ماههای اخیر هر
یک به نوعی بر جلوگیری و استمرار پرداختهای
مذک��ور تأکید داشتند .از همه مهمتر فرمایش��ات
مقام معظ��م رهبری در نماز عید سعید فطر سال
ج��اری بود که همگان را به مب��ارزه فراگیر با این

مرحله میخواهند با اعمال فشار امتیازات جدیدی
از ما بگیرند .وی تصریح کرد :شروط کلی آمریکاییها
برای صدور مجوز اوفک به این معناست که هر زمان
و هر موقع��ی که آمریکاییه��ا بخواهند میتوانند
هواپیماه��ا را پس بگیرند .رئیس کمیسیون عمران
مجلس تاکید کرد :این شرط و شروط یکطرفه است
و خیلی به سود کشور نیست .رضایی پیشتر با بیان
اینکه ص��دور مجوز اوفک به معن��ای ورود هواپیما
به ای��ران نیست به تسنیم گفته ب��ود :آمریکاییها
به گونهای بحث خری��د هواپیما را طراحی کردهاند
ک��ه در هر مرحله از ما امتی��از میگیرند .وی افزود:
قرارداد خری��د هواپیما خیلی پیچیده است و هنوز
شفافی��ت کامل را ندارد ،ضم��ن اینکه مجوز صادر
ش��ده از سوی وزارت خزان��هداری آمریکا به معنای
این نیست که منجر به عقد قرارداد شده و ما شاهد
ورود ای��ن هواپیماها باشیم .وی با بیان اینکه بحث
خری��د هواپیما و ورود آن به ای��ران چندالیه است،
تصری��ح کرد :خرید هواپیما مراحل مختلفی دارد و
آمریکاییها آن را به گونهای طراحی کردهاند که در
هر مرحلهای میخواهن��د یکسری امتیازات را از ما
بگیرند و یکسری فشارها را بر ما تحمیل کنند.
به گفته وی ،صدور مجوز اوفک پلهای است که ما
فعال یکسری شرط و شروط را پشت سر گذاشتهایم
و نمیدانیم در مراحل بعدی چه اتفاقی درباره خرید
هواپیما روی میدهد.

پدیده ناپسن��د فراخواندند .از
سوی دیگر معظمله در پاسخ
به تقاضای م��ورخ 95/3/25
مع��اون اول رئیسجمه��ور
درب��اره ارائه رهنم��ود مبنی
بر لزوم همکاری و مش��ارکت
همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت
در این مبارزه ج��دی ،فرمودند« :کلیه دستگاهها
موظفند نسب��ت ب��ه پرداخته��ای غیرمتعارف
حساسیت نش��ان دهند و قاطعانه با موارد تخلف
برخ��ورد کنن��د و دفتر هم موظ��ف است ضوابط
مصوب دول��ت را در مجموعههای وابسته به خود
مورد توجه و امعان نظر قرار دهد ».بنابراین مطابق
دستور فوق میبایستی در اس��رع وقت مقامات و
مدیران متخلف توسط مس��ؤوالن ذیربط در قوه
مجری��ه از کار برکنار شوند و دستگاههای مسؤول
با رسیدگی سریع و قاطع ،اضافه وجوه دریافتی را از
آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند .نمایندگان
محت��رم استحضار دارند فساد ،بوی��ژه فساد مالی،

از لحاظ تعداد واحدهای معرفیشده به بانکها نسبت
به پروانههای بهرهبرداری به ترتیب در ردههای باالی
جدول قرار دارند .در این نش��ست ،نمایندگان پروژه
رون��ق تولید در استانها مش��کالت مربوط به زمان
صدور ضمانتنامهها و بهانهگیری بانکها برای قرارداد
ب��ا صن��دوق ضمان��ت جهت
پرداخت وام را مطرح کردند .به
گفته آنها ،صندوق ضمانت ۷۵
درصد وام را ضمانت میکند و
 ۲۵درصد بقیه را باید متقاضی
وام ضمان��ت کند در حالی که
اگر ۱۰۰درص��د وام را ضمانت میکرد مش��کالت
ن حال علی یزدانی،
واحدها کمتر میش��د .در همی 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک گفت :دولت برای
توسعه تجارت الکترونی��ک در واحدهای کوچک و
متوس��ط با ارائه وام ۶ ،درص��د از هزینه دریافت وام
این بنگاهها را پرداخت و امکان بهرهگیری از وام ۱۲
درصدی را برای آنها فراهم میکند.
موض��وع پیچیده ،چندوجه��ی و دارای علل و آثار
متعددی بوده و دامنه بسیار گست��ردهای را در بر
میگیرد که میتواند ب��ه ارکان نظام آسیبزده و
خللهای جبرانناپذی��ری را وارد سازد و غفلت از
مبارزه با آن ،موجب گسترش غیرقابل کنترل آن
خواهد بود .به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و
برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظراتی
نظیر دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی کل
کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارشهای
نوبهای از آن��ان ،مراتب را به سرعت مورد پیگیری
قرار داد .موضوع بررسیهای صورت گرفته توسط
این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در
کشور باید به طور دقیق مورد بازنگری و اصالح قرار
گیرد .با توجه به جلب نظر کارشناسان و با عنایت به
مراتب موقوم ،ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به
اجرای پیشنهادات ذیل به منظور سامانبخشی به
دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع
و التیامبخشی به افکار عمومی ،اقدام شود .دریافت
حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین
و مق��ررات بوده و باید وج��وه اضافی مسترد گردد
و پ��س از عزل دریافتکنندگان ،نسبت به معرفی
آنان به هیاتهای تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع
قضایی اقدام شود.

شماره 3 1997
سرخط خبر

مرتض��ی میری ،نایب رئی��س اتحادیه لوازم
خانگی تهران با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه
مبارزه با قاچ��اق کاال درباره ل��وازم خانگی به
ریاست مع��اون اول رئیسجمهوری گفت :در
صورتی که ط��رح اتحادیه لوازم خانگی تهران
م��ورد تایید نهایی قرار گیرد ،نظارت بر عرضه
قاچاق کاال به این اتحادیه سپرده میشود.
حسین ف�لاح جوشقانی ،مع��اون نظارت و
اعم��ال مق��ررات رگوالتوری گف��ت :از ابتدای
راهاندازی پروژه ترابردپذیری شمارههای تلفن
همراه تاکنون بیش از  ۵۵هزار درخواست ترابرد
شماره در مرکز مدیریت ترابرد رگوالتوری ثبت
شده است.
حبی��باهلل بیط��رف ،رئیس سازم��ان نظام
مهندسی استان ته��ران از تغییر ضوابط احراز
صالحی��ت مجری��ان ذیصالح خب��ر داد و با
اشاره به اینکه ای��ن ضوابط تدوین شده و باید
ب��ه تصوی��ب وزارت راه برس��د ،گفت :مجری
ذیص�لاح به سازنده یا پیمانکار ساخت دارای
صالحیت تغییر نام میدهد.
ابوالفضل فتحاللهی ،نایب رئیس کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگ��ران با اشاره به اینکه
ماده  ۳۷قانون کار اجرا نش��ده و طرح پرداخت
حقوق کارگران به حسابهایش��ان بالتکلیف
است ،گفت :اگر ممنوعیت طرح پرداخت حقوق
به صورت دستی اجرایی شود ،رای هیات حل
اختالف به نفع کارگران صادر میشود.
مجموع صادرات نفت و میعانات ایران در ماه
سپتامبر به حدود  2/8میلیون بش��که در روز
رسی��ده و تقریبا با باالترین رقم صادراتی سال
 ،۲۰۱۱یعن��ی قبل از تحریمهای غرب برابری
کرده است.
روز گذشت��ه وک�لای مل��ت از پاس��خ وزیر
کشاورزی به پرسش  2نماینده مجلس درباره
علت عدم کنترل قیمت شکر قانع نش��ده و به
وی ک��ارت زرد دادن��د .بر این اس��اس از میان
 239نماینده حاضر در مجلس  143نماینده به
پرسش رای موافق 59 ،نماینده رای مخالف و 8
نماینده رای ممتنع دادند.
سیدمحمد ص��ادقزاده ،مدیرعامل سازمان
انرژیهای نو با اشاره به تهیه پیشنهاد افزایش
قیمت عوارض فروش برق به مردم اعالم کرد:
پیشنهاد افزایش  2تا  3برابری عوارض فروش
برق به مردم تهیه شده است.
سخنگو

کارت سوخت
به دستور روحانی سوخت!

موضوع حذف کارت سوخت بنزین مربوط
به اصالحیه قانون بودجه سال  ٩٥کل کش��ور
ب��وده که مجلس نی��ز ح��ذف آن را از سامانه
سوخترسانی برعهده دولت گذاشت .به گزارش
تسنیم ،محمدباقر نوبخ��ت ،سخنگوی دولت
در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت :ابالغیه
حذف کارت سوخت از سوی رئیسجمهوری
ص��ادر شده و اج��رای آن برعهده شرکت ملی
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردههای نفت��ی است.
نوبخت درباره تراریخته ه��م اظهار داشت :در
دولت ستادی تش��کیل شده و نظرات مختلف
را جمع ک��رده است و موضع رسمی دولت در
قالب ستاد اعالم میشود .وی افزود :تا دهه فجر
امس��ال  500پروژه عظی��م عمرانی در سراسر
کشور افتتاح خواهد شد .همچنین بیش از 20
هزار و  500میلیارد تومان از بدهی به پیمانکاران
را تسویه خواهیم کرد .وی درباره خارج کردن
خودروهای فرسوده تصریح کرد :تاکنون بیش
از  56ه��زار و  626صاح��ب خودروی فرسوده
ثبتن��ام کردهاند و ت��ا االن  21ه��زار و 818
تاکس��ی یا خودروی جدی��د تحویل داده شده
است .وی درب��اره برداشت اموال ایران از سوی
آمریکا خاطرنشان کرد :مقدمات شکایت درباره
بازگرداندن  2میلیارد دالر در شورایعالی امنیت
و وزارت اقتصاد فراهم شده و در این زمینه کوتاه
نخواهیم آمد .وی درباره ادعای آلمان مبنی بر
گذاشتن پیششرط برای عادیسازی روابط با
ایران ،خاطرنشان کرد :نیازمند ارتباط با کشورها
ب��ا هیچ پیششرطی نیستی��م .نوبخت تاکید
کرد :اسرائیل یک رژیم جعلی است که توسط
قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی ایجاد شده و
دستشان به خون فلسطینیهای بیگناه آلوده
است .سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد :از
معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان پرسیدم
شما پس از برجام به ایران آمدید و نشان دادید
هوشمند هستی��د اما این چه جملهای بود که
گفتید و ایش��ان اعالم کردند این حرفی که از
طرف من گفته شده تحریف است و من کامال
موضع جمهوری اسالمی ایران را درک میکنم.
من فقط دیدگاه مردم آلمان را درباره اسرائیل
توضی��ح دادم .وی در ادامه گفت :وزیر اقتصاد
آلمان تایید کرد اسرائیل حقوقبش��ر را رعایت
نمیکند .نوبخت اظهار داشت :موضع ما همان
موضع نظام است و اسرائیل را به هیچ وجه به
رسمیت نمیشناسیم .نوبخ��ت درباره پاداش
معوق بازنش��ستگی فرهنگیان گفت :ما برای
پرداخت این معوقات از مجلس اجازه گرفتیم
اسناد خزانه منتش��ر ش��ده و در بازار بورس به
فروش برسانیم تا بدهیهای دولت تادیه شود.

