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همکاری بانک تجارت و شستا گسترش مییابد

بانــک تجــارت خدمــات ریالــی ،ارزی ،تعهــدات و تامیــن
مالــی هلدینگهــا و شــرکتهای زیرمجموعــه شــرکت
ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی (شســتا) را گســترش
میدهــد.
بــه گــزارش شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی،
«رضــا دولــت آبــادی» و «محمــد رضوانــی فــر» مدیــران
عامــل بانــک تجــارت و شســتا بــرای گســترش تعامــل
تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی
(شســتا) در مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه ،گفــت :بانــک
تجــارت یکــی از اولویتهــای اصلــی هیــات مدیــره شســتا
در همــکاری بــا شــبکه بانکــی کشــور بــه شــمار م ـیرود و
ایــن تفاهمنامــه شــرایط ایــن همــکاری را تســهیل و تســریع
میکنــد .وی افــزود :ســازمان تامیــن اجتماعــی یکــی از
ســازمانهایی اســت کــه خدماترســانی آن در حــوزه
خدمــات درمانــی و مســتمری بگیــران بــدون وقفــه و در هــر
شــرایطی بایــد انجــام شــود ،برایــن اســاس از بانــک تجــارت
انتظــار داریــم تســریع اجــرای بندهــای ایــن تفاهمنامــه را
بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار دهــد.
مدیرعامــل بانــک تجــارت نیــز در ادامــه مراســم گفــت:
بانــک تجــارت بــا برخــورداری بیــش از  ۱۵۰۰هــزار
شــعبه  ،باجــه و واحــد ارزی در سراســر کشــور و شــعب
فرانســه ،انگلســتان ،آلمــان ،بــاروس ،تاجیکســتان و دفتــر
نمایندگــی چیــن ظرفیتهــای بیشــماری را بــرای ارائــه
خدمــات ارزی و ریالــی بــه شســتا و شــرکتهای زیــر
مجموعــه آن در اختیــار دارد.
دولــت آبــادی تصریــح کــرد :اعتقــاد داریــم بــه رغــم
تعامــل مثبــت موجــود میــان بانــک تجــارت و شســتا هنــوز
ظرفیــت هــای زیــادی بــرای گســترس ایــن همــکاری هــا
وجــود دارد کــه انعقــاد ایــن تفاهمنامــه شــرایط افزایــش و
گســترش همکاریهــا را فراهــم خواهــد کــرد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو :

قطعات خودرو شاید گران ،اما یافت می شود
عضــو هیــات مدیــره و ســخنگوی اتحادیــه لــوازم یدکــی
خــودرو و ماشــین آالت تهــران میگویــد کمبــودی در
زمینــه تامیــن قطعــات خودروهــا حتــی خودروهــای موســوم
بــه پســابرجامی در بــازار وجــود نــدارد و اکثــر قطعــات آنهــا
شــاید گــران شــده باشــد ،امــا در بــازار یافــت میشــود.
«ســیدمهدی کاظمــی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا ،افــزود:
خودروهایــی نظیــر برلیانــس ،انــواع خودروهــای چینــی و ال
 ۹۰بــا کمبــودی در تامیــن قطعــات و لــوازم یدکــی مواجــه
نیســتند .ایــن مقــام صنفــی خاطرنشــان کــرد :اینکــه عــده ای
از کســری قطعــات ایــن خــودرو گالیــه دارنــد ،جــای تعجــب
دارد ،زیــرا اکنــون فقــط در زمینــه ســقف و گلگیرهــای ایــن
خــودرو مشــکل کمبــود وجــود دارد ،امــا ســایر قطعــات
موتــوری و جلوبنــدی آن بــه وفــور در بــازار تهــران بویــژه
بــازار ســعدی و چــراغ بــرق یافــت مــی شــود.
وی بیــان داشــت :شــاید فروشــندگانی در تهــران یــا
شهرســتانها کــه اقــام و قطعــات یدکــی طیــف وســیعی از
خودروهــا را مــی فروشــند ،در برخــی قطعــات کســری داشــته
باشــند ،امــا مــی تــوان گفــت همــه انــواع قطعــات و لــوازم
یدکــی خودروهــا در مرکــز کاری ایــن صنــف در محلــه هــای
یــاد شــده هرچنــد بــا قیمــت هایــی باالتــر ،یافــت مــی شــود.
کاظمــی در خصــوص خودروهــای چینــی ،افــزود :اگــر
گمــرک و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت همــکاری
بیشــتری داشــته باشــند ،اعضــای ایــن اتحادیــه قــادر بــه
تامیــن همــه انــواع قطعــات ایــن خودروهــا هســتند .وی
تاکیــد کــرد :در ایــن خودروهــا ،اگــر قطعــه ای تولیــد
داخلــی دارد بایــد بــه انــدازه کافــی تولیــد شــود و در
غیــر ایــن صــورت بایــد اجــازه واردات بیابــد .عضــو هیــات
مدیــره اتحادیــه لــوازم یدکــی خــودرو و ماشــین آالت تهــران
تاکیدکــرد :ایــن اتحادیــه خاطرنشــان مــی کنــد کــه هیــچ
مشــکلی بابــت تامیــن قطعــات و لــوازم یدکــی خودروهایــی
کــه اکنــون در جادههــا و خیابانهــای ایــران تــردد مــی
کننــد ،وجــود نــدارد .وی یادآورشــد :تامیــن قطعــات
موتــوری همــه ایــن خودروهــا بــدون مشــکل اســت ،امــا در
قطعــات بدنــه برخــی خودروهــا محدودیــت وجــود دارد.

صنعت ،معدن و تجارت
رئیسکل بانک مرکزی :

برنامه تامین ارز ،بدون درنظرگرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم شده است
رئیــسکل بانــک مرکــزی گفــت :بانــک مرکــزی برنامــه
تأمیــن ارز خــود را بــدون در نظــر گرفتــن پیشــنهادات اروپــا
تنظیــم کــرده اســت.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی« ،عبدالناصــر همتــی» دربــاره
خــط اعتبــاری  ۱۵میلیــارد دالری ،افــزود :پرداخــت ۱۵
میلیــارد دالر خــط اعتبــاری در ازای خریــد یــا وثیقــه نفــت،
بخشــی از تــاش اروپــا بــرای نشــاندادن تعهــد آن کشــورها
بــرای حفــظ برجــام و اقــدام آنهــا بــرای توقــف کاهــش
تعهــدات برجامــی ایــران اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا تمهیــدات انجــام گرفتــه ،رونــد
تخصیــص و تأمیــن ارز بــرای واردات کاالهــای اساســی و
ســایر نیازهــای ضــروری کشــور و نیــز مدیریــت بــازار ارز را

طبــق برنامــه ،پیــش میبــرد.
روز پانزدهــم مــرداد ،گزارشــی در ســایت المانیتــور منتشــر
شــد کــه در ایــن گــزارش آمــده بــود« :بــه گفتــه ســه منبــع
کــه بــه شــرط ناشــناس مانــدن بــا المانیتــور گفتوگــو
کردنــد( ،مکــرون) در گفتوگــو بــا حســن روحانــی،
پیشــنهاد تاســیس خــط اعتبــاری  ۱۵میلیــارد دالری بــرای
تهــران را داده تــا بتوانــد تحریمهــای آمریــکا را دور بزنــد.
گامــی بــرای رســیدن بــه خواســتههای ایــران در ایــن
مذاکــره .بــر مبنــای اطالعــات ایــن منابــع ،ایــران هنــوز بــه
ایــن پیشــنهاد جوابــی نــداده اســت».
فــردای آن روز ،المیادیــن بــه نقــل از منابــع خــود ،خبــر
المانیتــور را تکمیــل کــرد .ایــن شــبکه خبــری لبنانــی و

معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد :

آغاز واگذاری بنادر کوچک تا  ۲ماه دیگر
معــاون ســازمان بنــادر و دریانــوردی از آغــاز مراحــل
اجرایــی واگــذاری بنــادر کوچــک بــه بخــش خصوصــی بــرای
ســرمایهگذاری تــا دو مــاه آینــده خبــر داد و گفــت :پایــش
بنــادر کوچــک از نظــر فنــی و زیرســاختهای مــورد نیــاز
آنهــا را آغــاز کردیــم کــه بــه زودی بــه پایــان میرســد
و پــس از آن ،میتوانیــم اعــام کنیــم هــر یــک از بنــادر
کوچــک بــه چــه زیرســاختها و الزامــات فنــی بــرای تبدیــل
شــدن بــه بنــادر اقتصــادی کوچــک نیــاز دارنــد.
محمــد علــی حســنزاده محمــدی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :حــدود  ۴۸بنــدر کوچــک در در ایــران داریــم
کــه بــه غیــر از چنــد بنــدر ،بقیــه آنهــا در ســواحل جنوبــی
هســتند کــه بایــد بــه زودی تکلیــف واگــذاری آنهــا بــه
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری و توســعه بنــادر
روشــن شــود .وی افــزود :طــرح جامــع مطالعــات بنــادر
کوچــک کشــور اخیــرا ً بــه پایــان رســید و هــم اکنــون تعــداد
دقیــق بنــادر و نیازمندیهــای آن هــا بــرای تبدیــل شــدن

بــه بنــادر اقتصــادی مشــخص شــده اســت .طــرح پایــش
دیگــری را در دســتور کار قــرار دادیــم تــا از طریــق مشــاوران
مختلــف بتوانیــم مســائل و مشــکالت فنــی بنــادر را از نظــر
زیرســاختهای مختلــف اســتخراج کنیــم کــه مشــخص
شــود کــدام بنــادر بــرای واگــذاری بــه بخــش خصوصــی
مناســب اســت و کــدام یــک از آنهــا را بخــش دولتــی و
ســازمان بنــادر بایــد بــر عهــده بگیــرد.
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و دریانــوردی
بــا بیــان اینکــه در حــال تدویــن و اکــران قــرارداد واگــذاری
بنــادر کوچــک بــه بخــش خصوصــی هســتیم ،ادامــه
داد :بــا توجــه بــه پایــان یافتــن طــرح جامــع مطالعــات
بنــادر کوچــک کشــور و پــس از اســتحصال مشــخصات و
نیازمندیهــای فنــی و زیرســاختی آنهــا ،واگــذاری بنــادر
بــه بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری آغــاز میشــود
کــه بــه نظــر میرســد مراحــل اجرایــی آن تــا حــدود دو مــاه
آینــده آغــاز شــود.

نزدیــک بــه مقاومــت ،بــه نقــل از منابــع ایرانــی نوشــتم:
«منابــع ایرانــی بــه المیادیــن گفتنــد کــه رئیــس جمهــور
فرانســه ،امانوئــل مکــرون ،دیشــب پیشــنهاد تاســیس خــط
اعتبــاری  ۱۵میلیــارد دالری بــرای اینســتکس را بــه همتــای
ایرانــی خــود ارایــه کــرده اســت .طبــق جزییــات ایــن خبــر،
مکــرون  ۵میلیــارد دالر آن را بــه عهــده گرفتــه اســت و ۱۰
میلیــارد دالر دیگــر توســط بقیــه اعضــای توافــق هســتهای
تامیــن میشــود».
حســنزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای واگــذاری بنــادر،
متقاضــی نبایــد از بخــش دولتــی باشــد ،گفــت :پــس از پایــان
یافتــن مطالعــات مــورد نظــر دقیقــا میتــوان نیازمندیهــای
آنهــا را از نظــر فنــی ،زیرســاختی و دیگــر الزامــات ماننــد
داشــتن گمــرک و تجهیــزات مــورد نیــاز اســتحصال کــرد .از
ســوی دیگــر بــه دقــت میــزان نیــاز ســرمایهگذاری هــر یــک
از آنهــا مشــخص خواهــد شــد .در ایــن زمینــه میتــوان
گفــت کــه تقریبــا نخســتین ماتریکسهــا و قراردادهــای
واگــذاری بنــادر کوچــک تــا حــدود دو مــاه آینــده مشــخص
میشــود و اولیــن بنــادر نیــز در همــان زمــان ،آمــاده
واگــذاری خواهنــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح متقاضیــان و ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی بایــد در وهلــه نخســت مــورد بررســی و
تاییــد قــرار گیــرد ،اظهــار کــرد :بــرای واگــذاری بنــادر
کوچــک بــه بخــش خصوصــی در مراحــل اولیــه اهلیــت
ســرمایهگذار از جهــات مختلــف مــورد بررســی قــرار
میگیــرد و پــس از آن بــا ارزیابــی پارامترهــای مختلــف،
بنــادر کوچــک بــه ارائهکننــده بهتریــن طــرح از نظــر میــزان
ســرمایهگذاری ،میــزان درآمدزایــی و میــزان اشــتغالزایی و
دیگــر پارامترهــا واگــذار میشــود.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد:

لزوم جذب مشارکت عمومی برای مهار خط فقر در کشور
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :دولــت تدبیــر
و امیــد قدمهــای خوبــی بــرای توســعه تعــاون در کشــور
برداشــته اســت و بــرای مهــار خــط فقــرعــزم جــدی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد شــریعتمداری در جریــان ســفر
خــود بــه اســتان یــزد در دیــدار بــا آیــت اهلل محمدرضــا
ناصــری یــزدی  -نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام
جمعــه یــزد  -اظهــار کــرد :نظــام ســلطه طمــع کــرده و
همــه تــوان خــود را علیــه ملــت ایــران بــه کار گرفتــه و از
همــکاران و همراهــان خــود خواســته کــه در ایــن راه او را
همراهــی کننــد .امــا شکســتهای متعــددی هــم کــه در
ایــن حــرکات نصیــب دشــمن شــده بــه خوبــی نشــان داده
کــه ملــت ایــران اگــر تمــام راه هایــش هــم بســته باشــد ،بــاز
هــم خــود را بــه مقاصــدش میرســانند.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :تاریــخ نشــان داده
کــه هرچــه تحریمهــا بیشــتر شــده ،ملــت ایــران بــا تــاش

و جدیــت بیشتــر ایســتادگی کــرده و زمینــه ایســتادن
روی پــای خــود را بــه وجــود آوردهانــد.
شــریعتمداری تصریــح کــرد :بــا ایــن وجــود ایــن فشــارها
مســئولیتی کــه بــر دوش مســئوالن قــرار گرفتــه را بســیار
ســنگینتر کــرده و بایــد همــه تــاش کنیــم کــه مشــکالت
مــردم را برطــرف کنیــم .در بســیاری از شــهرها االن افــرادی
زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد و ایــن موضــوع زندگــی
را بــرای ایــن افــراد ســخت کــرده اســت .وی بــا اشــاره بــه
اینکــه یــزد همیشــه آمــار بیــکاری پایینــی داشــت گفــت:
االن بــا مشــکالتی کــه در کشــور بــه وجــود آمــده ،آمــار
بیــکاری در یــزد هــم افزایــش یافتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :قریــب  30درصــد از مــردم در
جوامــع روســتایی و شــهری نزدیــک خطــوط فقــر زندگــی
میکننــد و بــرای حــل ایــن موضــوع نیازمنــد مشــارکت
همــه مــردم هســتیم.

وی گفــت :اعتبــارات دولــت بــرای برخــورد بــا فقــر ،ســال
گذشــته هفــت هــزار میلیــارد تومــان بــوده و بــرای امســال
تــاش شــده کــه بــه  8400میلیــارد تومــان برســد ولــی
ســازمان برنامــه و بودجــه بیــان کــرده کــه بیــش از 70
درصــد ایــن رقــم امــکان تامیــن بودجــه نــدارد.
شــریعتمداری گفــت :معتقدیــم کــه تمــام اطالعــات و
آمارهــای فعالیتهایــی کــه بــه مــردم ارائــه میشــود بایــد
بــه صــورت شــفاف اطالعرســانی شــود.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد :در حــوزه
تعــاون هــم بالــغ بــر  93هــزار تعاونــی در کشــور فعالیــت
میکننــد کــه نقــش بســیار مهمــی در اقتصــاد جامعــه بــه
ویــژه اقتصــاد خــرد را بــر عهــده دارنــد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

فصل جدیدی از فعالیت خودروسازان در کشور آغاز میشود

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه تغییــر
مدیرعامــل گــروه ایــران خــودرو گفــت :ایــن تغییــر و تحوالت
بــا هــدف رضایتمنــدی مــردم انجــام شــده اســت و امیــد مــی
رود فصــل جدیــد در فعالیــت خودروســازان در کشــور آغــاز
شــود« .رضــا رحمانــی»در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در
جمــع خبرنــگاران افــزود :در موضــوع تغییــر مدیرعامــل ایــران
خــودرو ،هیــات مدیــره ایــن گــروه تصمیــم گرفــت و دولــت
نیــز از ایــن تغییــر حمایــت کــرد .وی ابــراز امیــدواری کــرد
اصالحاتــی کــه مدنظــر وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســت و همــواره در رســانه هــا آنهــا را مطــرح کــرده ایــم،
انجــام شــود.
وزیــر صنعــت در خصــوص آخریــن وضعیــت خودروهــای

وارداتــی نیــز گفــت :واردات خــودرو مطابــق مصوبــه دولــت،
همچنــان ممنــوع اســت .وی ادامــه داد :خودروهایــی که پیش
از ممنوعیتهــا وارد گمــرکات شــده ،اگــر شــامل برخــی
محدودیــت هــا مثــل آمریکایــی بــودن ،حجــم موتــور بــاالی
 ۲۵۰۰ســی ســی و ســایر ممنوعیتهــای فنــی نباشــند،
مطابــق مصوبــه هیــات دولــت در اواخــر پارســال مــی تواننــد
ترخیــص شــوند .رحمانــی خاطرنشــانکرد :تاکنــون نزدیــک
بــه ۱۳هــزار دســتگاه از ایــن خودروهــا از گمــرکات ترخیــص
شــده ،امــا دیگــر خودروهــای باقیمانــده بــه دلیــل حکــم
قضایــی یــا بــاز بــودن پروندهشــان در محاکــم قضایــی و
ســایر موانــع قانونــی ،همچنــان در گمــرکات باقــی ماندهانــد.
وی بیانداشــت :در ماههــای گذشــته ،ارز مرجــع برخــی

کاالهــا از جملــه ،حبوبــات ،چــای خشــک و غیــره تغییــر
یافتــه بــود کــه موجــب افزایــش بــی رویــه قیمتهایشــان
شــده بــود .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــانکرد:
امــروز پیشــنهادی در هیــات دولــت مبنــی بــر صفــر شــدن
ســود بازرگانــی ایــن کاالهــا مطــرح و بــه تصویــب رســید
کــه هــدف آن کاهــش قیمــت کاالهــای یــاد شــده اســت و
پیشبینــی مــی شــود در آینــده نزدیــک بــر قیمــت ایــن
اقــام تاثیرگــذار شــود.

