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رئیس سازمان استاندارد:

همه قطعات وارداتی خودرویی تأییدیه دارند
رئیــس ســازمان اســتاندارد گفــت :همــه قطعــات وارداتــی
خودرویــی از مــا تأییدیــه دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نیــره پیــروز بخــت در حاشــیه شــورای
اســتاندارد اســتان اظهــار کــرد :اجبــاری بــودن بازرســی
آسانســورها تــا زمانــی کــه نصــب میشــوند ،بــرای همــه
وجــود دارد و چنانچــه تأییدیــه نداشــته باشــد پروانــه بــرای
ســاختمان صــادر نمیشــود .در هنــگام اســتفاده بایــد
بازرســی دورهای بــر آسانســورها در دســتگاههای اداری،
ســاختمانهای اداری و تجــاری صــورت گیــرد.
رئیــس ســازمان اســتاندارد اظهــار کــرد :در کشــور
آسانســورهایی را پلمــپ کردیــم؛ بــرای کاربــران و ایمنــی
مــردم بــرای مــا بســیار مهــم و ضــروری اســت.
پیــروز بخــت بــا بیــان اینکــه اســتانداردهای اجبــاری بــرای
تولیــدات داخلــی حــدود  ۱۰۰۰مــورد اســت و حــدود ۱۷۵۰
ردیــف بــرای کاالهــای وارداتــی اســت ،اضافــه کــرد :البتــه
رویکــرد مــا بــر اســاس سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت
کــه اســتاندارد را بــه همــه محصــوالت اشــاعه بدهیــم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــه
استانداردســازی محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان ورود
پیــدا کردیــم و در آینــده نزدیــک بــه بحــث مشــاغل خانگــی
و روســتایی طبــق مصوبــات ورود پیــدا خواهیــم کــرد.
رئیــس ســازمان اســتاندارد بیــان کــرد :در مــورد محصــوالت
دیگــری در رابطــه بــا گواهــی اعضــای انطبــاق ورود کردهایــم
و در حــال تأییــد آنهــا هســتیم.
پیروزبخــت بــا تأکیــد بــه اینکــه در ایــن سهســاله
بههیچوجــه اجــازه ورود ایــن کاالهــا را بــه کشــور ندادیــم و
مــا بیــش از  ۲۰۰۰بــار بیشتــر نمونــه گرفتیــم ،گفــت :مــا
ی بــا ایمنــی و ســامت بــرای واردات بهویــژه
هیــچ شــوخ 
مــواد غذایــی نداریــم .وی در خصــوص استانداردســازی
قطعــات خــودرو عنــوان کــرد :همــه قطعاتــی کــه وارد کشــور
میشــود از مــا تأییدیــه دارنــد مگــر اینکــه از راههــای دیگــر
و بهصــورت غیررســمی وارد شــوند.

اعتراض  70نفر از خریداران پروژه
نارنجستان در شهر اندیشه

صنعت ،معدن و تجارت
وزیر امور اقتصادی و دارایی :

بیمه ،صنعتی رو به جلو و در آستانه بلوغ در کشور است

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،در جلســه مجمــع عمومــی
عــادی ســاالنه بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،بیمــه
را صنعتــی رو بــه جلــو و در آســتانه بلــوغ در کشــور خوانــد.
فرهــاد دژپســند بــا اشــاره بــه انعقــاد پیمــان هــای دو جانبــه
و چنــد جانبــه شــرکت هــای بیمــه ای بــا کشــورهای دیگــر،
ایــن امــر را از نظــر بیــن المللــی دارای اهمیــت زیــادی
توصیــف کــرد کــه بــه ایجــاد نوعــی ایمنــی در روابــط تجــاری
و گردشــگری بیــن ایــران و همســایگان ،کمــک مــی کنــد .وی
افــزود :در زمینــه تحــوالت فنــاوری ،در صنعــت بیمــه کشــور
کارهــای خوبــی انجــام شــده ،امــا بــرای رســیدن بــه آنچــه از
«بیمــه هوشــمند» مــد نظــر وزارت اقتصــاد اســت ،بایــد یــک
ســری تحــوالت پایــه ای در فنــآوری بیمــه ای کشــور صــورت
بگیــرد .البتــه صنعــت بیمــه مــا قابلیــت و توانایــی آن را دارد.
دژپســند بــا بیــان اینکــه شــاخص ضریــب نفــوذ بیمــه در
کشــور در برنامــه ششــم توســعه هفــت درصــد پیــش بینــی
شــده اســت ،ادامــه داد :فاصلــه عملکــرد بیمــه تــا هفــت
درصــد پیــش بینــی شــده ،کمــاکان بایــد کاهــش یابــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :الزمــه ایــن امــر،
افزایــش تنــوع خدمــات بیمــه ای و اســتفاده از فنــآوری هــای
نــو ،البتــه از نــوع بومــی شــده آن و بخصــوص «فیــن تــک»

هــا در ارایــه خدمــات اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :دامنــه خدمــات بیمــه ای بایــد بگونــه
ای گســترش پیــدا کنــد کــه ســرمایه گــذار خارجــی وقتــی
بــه کشــور وارد مــی شــود احســاس کنــد ،بســیاری از ریســک
هایــش توســط صنعــت بیمــه کشــور مــی توانــد تحــت
پوشــش قــرار گیــرد.
دژپســند بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه تاســیس «صنــدوق
تامیــن خســارت حــوادث طبیعــی» در مجلــس شــورای
اســامی و ارجــاع آن بــه شــورای نگهبــان گفــت :از آنجــا کــه
دولــت ،بــار مالــی ناشــی از تغییــر الیحــه در مجلــس را تقبــل
کــرده ،امیــد اســت ایــن شــورا ،الیحــه را تاییــد کنــد.
وزیــر اقتصــاد افــزود :مــن از بیمــه مرکــزی خواســته ام تــا
برنامــه ویــژه ای را بــرای معرفــی و اجرایــی کــردن «صنــدوق
تامیــن خســارت حــوادث طبیعــی» تدویــن و بــه مــورد اجــرا
بگــذارد بــه نحــوی کــه همــه بداننــد مشــارکت در ایــن
صنــدوق بــه نفــع فــرد فــرد خانوارهــا و افــراد جامعــه اســت.
وی در ادامــه بــا قدردانــی از نظــارت انجــام شــده توســط بیمــه
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــر فعالیــت هــای صنعــت
بیمــه کشــور ،گفــت :انتظــار ایــن اســت کــه بیمــه مرکــزی
یــک برنامــه جامــع نظارتــی طراحــی و بــه مــورد اجــرا بگــذارد.

دژپســند بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه بــه واســطه بنــگاه داری،
گریبانگیــر نظــام بانکــی کشــور شــده اســت ،تصریــح کــرد:
بایــد مراقــب باشــیم صنعــت بیمــه کشــور گرفتــار بنــگاه داری
نشــود بلکــه بــه مولــد ســازی دارایــی هــا بپــردازد.
وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر نقــش و جایــگاه ویــژه واحــد
پژوهــش در صنعــت بیمــه کشــور ،تصریــح کــرد :واحــد
پژوهشــی شــرکت هــای بیمــه ای ،بایــد در خدمــت شناســایی
خدمــات جدیــد بیمــه ای در دنیــا و بومــی کــردن آنهــا بــه
منظــور اجــرا در کشــور باشــند.
وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه خــروج بیمــه مرکــزی از حیطــه
ارائــه خدمــات بیمــه اتکایــی بایــد ســرعت بیشــتری بگیــرد،
تاکیــد کــرد :اینکــه پــس از خــروج از ایــن حیطــه ،کــدام
یــک از بیمــه هــا مــی تواننــد و آمادگــی ارائــه خدمــات بیمــه
اتکایــی را دارنــد را ،بایــد خــود بیمــه مرکــزی مدیریــت کــرده
و امــور را بــه نحــوی ســاماندهی کنــد کــه ایــن جایگزینــی،
بــدون بــروز مشــکل انجــام شــود.

وزیر جهاد کشاورزی :

مجوزهای غیرضروری برای ایجاد واحدهای تولیدی کشاورزی حذف شد

وزیــر جهــاد کشــاورزی از بازنگــری در دســتورالعملها و
بخشــنامهها در جهــت رونــق فضــای کســبوکار واحدهــای
تولیــدی کشــاورزی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود حجتــی بــا ارســال نامــهای
بــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و رییــس هیــأت
مقرراتزدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار،
بازنگریهــای انجــام شــده در دســتورالعملها و بخشــنامهها
در جهــت بهبــود فضــای کســب و کار و اصــاح فرآینــد صــدور
مجــوز واحدهــای تولیــدی بخــش کشــاورزی را اعــام کــرد.
بــر ایــن اســاس ،حــذف اســتعالمات غیرضــروری از قبیــل
اســتعالم از محیــط زیســت اســتان و شهرســتان ،اســتعالم
از ســازمان امــور اراضــی اســتان و شهرســتان ،اســتعالم از
شــرکتهای بــرق و گاز اســتان و شهرســتان ،اســتعالم از
امــور آب و اصــاح و تعدیــل حریمهــا از اصالحــات مهــم

انجــام شــده در صــدور مجــوز واحدهــای گلخانــه اســت.
حــذف اســتعالمات غیرضــروری در صــدور مجــوز واحدهــای
دام ،طیــور و آبزیــان اقــدام مهــم دیگــر وزارت جهــاد
کشــاورزی در جهــت بهبــود فضــای کســب و کار و اصــاح
فرآینــد صــدور مجــوز واحدهــای تولیــدی بخــش کشــاورزی
اســت کــه اصــاح فرآینــد اســتعالم از ســازمان دامپزشــکی،
عــدم نیــاز بــه اســتعالم از محیط زیســت اســتان و شهرســتان،
عــدم نیــاز بــه اســتعالم از امــور آب ،عــدم نیــاز بــه اســتعالم از
شــرکت هــای بــرق و گاز اســتان و شهرســتان ،عــدم نیــاز بــه
اســتعالم از ســازمان جنــگل هــا و ادارات کل منابــع طبیعــی،
عــدم نیــاز بــه اســتعالم از ســازمان امــور اراضــی اســتان و
شهرســتان ،عــدم نیــاز بــه اســتعالم از ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ،اصــاح و تعدیــل حریــم هــا و تمدیــد
زمــان پروانــه تأســیس از مهمتریــن ایــن بازنگــری هــا در ایــن

حــوزه اســت .در همیــن راســتا طرحهــای ارزیابــی فنــی و
اقتصــادی تهیــه شــده توســط مشــاوران دارای صالحیــت و
رتبهبنــدی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی ،بــرای صــدور پروانــه و اخــذ تســهیالت کافــی بــوده
و نیــازی بــه ارزیابــی مجــدد طرحهاســت.
گفتنــی اســت؛ بــرای آن دســته از مــدارک و اســناد مثبتــه
کــه توســط ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی در فرآینــد صــدور مجــوز اخــذ و پذیــرش شــده
اســت ،نیــازی بــه اســتعالم مجــدد از ســوی بانــک کشــاورزی
نبــوده و قابــل پذیــرش بانــک خواهــد بــود.

رییس کل بانک مرکزی :

نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند
 70نفــر از خریــداران پــروژه نارنجســتان واقــع در شــهر
جدیــد اندیشــه بــا ارســال نام ـهای بــه خبرگــزاری فــارس
نســبت بــه پایمــال شــدن حقــوق خــود اعتــراض کردنــد.
بــه گــزارشخبرنــگار اقتصــادیخبرگــزاری فــارس ،ایــن
نامــه کــه بــه امضــای ایــن معترضــان و خریــداران رســیده
اســت ،نشــان میدهــد کــه خریــداران نســبت بــه پایمــال
شــدن حقــوق خــود شــکایت و اعتــراض دارنــد.
مهــرداد صیــادی نماینــده خریــداران در تمــاس بــا خبرنــگار
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،گفــت 70 :نفــر از خریــداران
پــروژه نارنجســتان واقــع در شــهر اندیشــه بــه شــماره ثبــت
 240737از ســال  92بــا پرداخــت  15میلیــارد تومــان بــه
تعاونــی مســکن مخابــرات اســتان تهــران نســبت بــه خریــد
واحدهــای  123متــری اقــدام کردنــد ،امــا بــا گذشــت
زمــان هیــات مدیــره جدیــد ایــن پــروژه اعــام میکنــد
کــه قراردادهایــی کــه بــه امضــای مدیرعامــل ســابق تعاونــی
مخابــرات رســیده اســت را قبــول نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه آمــاده اســت و ســاخت
واحدهــا بــه اتمــام رســیده اســت ،گفــت :ایــن  70نفــر
بــه دادگاه شــکایت کــرده و دادگاه شــهریار ،شــعبه 104
کیفــری نســبت بــه ایــن شــکایت رای قانونــی داده و اعــام
کــرده کــه ایــن قراردادهــا نافــذ و درســت اســت ،امــا
متاســفانه هیــات مدیــره جدیــد ایــن واحدهــا را بنــا بــه
دالیــل مختلــف تحویــل نمیدهــد.

رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت :نقدینگــی بایــد بــه ســمت
تولیــد و رونــق تولیــد ســوق پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در حاشــیه ســفر بــه
اســتان کرمــان در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه هــدف
اصلــی بانــک مرکــزی ثبــات قیمتهاســت اظهــار کــرد :رشــد
نقدینگــی ســبب ثبــات قیمــت هــا در جامعــه خواهــد شــد و
در ایــن راســتا وظیفــه اصلــی و مهــم بانــک مرکــزی بحــث
ثبــات قیمــت اســت .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقدینگــی
بایــد بــه ســمت تولیــد و رونــق تولیــد ســوق پیــدا کنــد
اظهــار کــرد :الزمــه ایــن کار ایــن اســت کــه بایــد ببینیــم
چــه تولیداتــی هســتند کــه بــا تزریــق نقدینگــی منجــر بــه
تولیــد شــده و بــه عنــوان مولــدی در کشــور عمــل خواهــد
کــرد کــه در ایــن راســتا شناســایی ایــن واحدهــا بســیار مهــم
بــوده کــه هــدف از ســفرهای اســتانی آشــنایی بــا بخــش های
مختلــف استانهاســت تــا در صــورت امــکان کمــک کنیــم
تــا مشــکالت نقدینگــی ایــن واحدهــا را حــل کــرده تــا بــه
رونــق تولیــد در کشــور کمــک کنیــم.
همتــی بــا اشــاره بــه اهمیــت رونــق تولیــد ،صــادرات و
برگشــت ارز صــادرات بــه کشــور نیــز گفــت :بــا توجــه
بــه پیشــتاز بــودن کرمــان در صــادرات مهــم خشــکبار بــه
ویــژه پســته و خرمــا و همچنیــن فــرش و دیگــر محصــوالت
تولیــدی در اســتان کرمــان و آغــاز برداشــت حجــم عظیمــی

از پســته در ایــن اســتان در آینــده نزدیــک ،مــی توانــد ارز
آوری خوبــی بــرای کشــور داشــته باشــد و پیــش بینــی شــده
همیــن نقدینگــی مــورد نیــاز پســته کاران بــرای برداشــت
تامیــن شــود و بــا ارزی کــه از ایــن طریــق وارد چرخــه
اقتصــاد کشــور خواهــد شــد ،مشــکالت برخــی واحدهــای
صنعتــی ماننــد خودروســازی در اســتان حــل شــود.
رییــس کل بانــک مرکــزی دربــاره ادامــه رونــد کاهــش
بدهیهــای خارجــی نیــز گفــت :خوشــبختانه بــا وجــود
محدودیتهــای ارزی مــا ،در یکســال و نیــم گذشــته ،بیــش از
 ۳میلیــارد دالر از بدهــی ارزی را کاهــش دادیــم و هــم اکنــون
بدهــی ارزی بانــک مرکــزی نزدیــک بــه  ۹میلیــارد دالرســت
کــه نســبت بــه خیلــی از کشــورها قابــل مقایســه نیســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
اســتان کرمــان هــم بــا بیــان ایــن مطلــب کــه متاســفانه
بانکهــا بــه بخــش خدمــات بیشــتر تســهیالت میدهنــد کــه
حــوزه خدمــات نیــز عمدتــا در شــهر تهــران اســت ،تصریــح
کــرد :بایــد ســاختار تســهیالتی بانکهــا را اصــاح کنیــم و
اگــر ایــن مهــم انجــام شــود ،ســهم اســتان کرمــان بــه واســطه
وجــود ظرفیــت هــای بــاالی اقتصــادی ،افزایــش مییابــد.
او بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم کــه ســپردههای
موجــود بانکهــا بــرای خــود اســتانها هزینــه شــود گفــت:
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی حرکــت کشــور بــه ســمت کاهــش
وابســتگیها؛ تحریــم هــای ظالمانــه دشــمن بــه گونــه ای
بــود کــه همــه منافــذ اقتصــادی بیرونــی مــا را بســته و مــا در
شــرایط غیرعــادی قــرار دادنــد .همــه فشــارهای بینالمللــی
روی بانــک مرکــزی بــوده و از ســوی دیگــر همــه انتظــارات در

داخــل کشــور نیــز از بانــک مرکــزی اســت امــا خوشــبختانه با
تدابیــر صــورت گرفتــه از ســوی دولــت و رهنمودهــای مقــام
معظــم رهبــری ایــن فشــار تحریــم هــا در حــال شکســته
شــدن اســت.
همتــی بیــان کــرد :مشــکل کنونــی کشــور مباحــث تامیــن
منابــع ریالــی و ارزی اســت و از ســوی دیگــر نیــز بانــک
مرکــزی در ایــن خصــوص بــا محدودیتهایــی روبــرو اســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی در خصــوص اظهــارات
خودروســازان اســتان کرمــان مبنــی بــر لــزوم حمایــت
جــدی از خودروســازان از ســوی بانــک مرکــزی عنــوان کــرد:
اشــتغال مناطــق بــرای مــا مهــم اســت و در راســتای رفــع
مشــکل آنهــا تــاش میکنیــم و جــای نگرانــی نیســت و در
ایــن راســتا بــار دیگــر تاکیــد داریــم کــه بــه منظــور حــل
مشــکالت اقتصــادی بنگاههــا و فعــاالن اقتصــادی اســتانها،
بایــد منابــع هــر اســتان در خــود آن اســتان هزینــه شــود.
وی در خصــوص حــوزه انــرژی بیــان کــرد :حــوزه انــرژی یــک
بحــث مهمــی اســت زیــرا ابعــاد تاثیــر آن روی همــه جامعــه
اســت و نمیتــوان ســریع روی آن تصمیمگیــری کــرد و در
حــال بررســی کارشناســی دقیــق روی ایــن موضــوع هســتیم.
رییــس کل بانــک مرکــزی در شــورای گفتوگــوی بخــش
دولتــی و خصوصــی اســتان کرمــان ،هــم بــا تاکیــد بــر
اینکــه مــن بــه صــادر کننــدگان ایــن اطمینــان را مــی دهــم
کــه تــا زمانــی کــه مــن در بانــک مرکــزی هســتم همــراه
صادرکننــدگان خواهــم بــود گفــت :شــما صادرکننــدگان نیــز
مــی توانیــد بــا بازگردانــدن ارز بــه کشــور کمــک شــایان
توجهــی بــه اقتصــاد کشــور کنیــد.

