4

سال پانزدهم | شماره  | 3798شنبه  6مهـرماه 1398

وزیر امور اقتصادی و دارایی :

با بانکها در صورت کوتاهی در پرداخت
تسهیالت به بخش تولید برخورد میشود

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
گفــت :در صــورت اثبــات
تخلــف بانکهــا در پرداخــت
تســهیالت بــه واحدهــای
تولیــدی از طریــق ســازوکار
نظارتــی بانــک مرکــزی بــا
آنهــا برخــورد میشــود.
فرهــاد دژپســند در حاشــیه مراســم بزرگداشــت هفتــه دفــاع
مقــدس در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه
خبرنــگار ایرنــا دربــاره گالیــه برخــی واحدهــای تولیــدی از
تخلــف بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت ضــروری ،افــزود:
تخلفــات بانــک هــا از جملــه در نــرخ ســود تســهیالت
پرداختــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد کــه بانــک مرکــزی
آن را انجــام مــی دهــد.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن در بانکهــای دولتــی ،وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی از طریــق نظــارت مجمعــی کــه
داراســت بــه ایــن تخلفــات رســیدگی میکنــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره
فــروش امــوال مــازاد بانــک هــا نیــز عنــوان کــرد :همــه
بانکهــای دولتــی برنامــه فــروش شــرکتها و امــوال مــازاد
را در دســتور کار دارنــد و اهتمــام جــدی بــرای ایــن اقــدام
آنهــا وجــود دارد .دژپســند اضافــه کــرد :تــا پایــان امســال
پــس از آمــاده شــدن گــزارش مربــوط بــه واگذاریهــا،
دربــاره نــوع برخــورد بــا بانــک هــا و تشــویق یــا تنبیــه آنهــا
تصمیمگیــری میشــود .وی دربــاره گمــرک نیــز یــادآور
شــد :از جملــه انتقاداتــی کــه بــه گمــرک مطــرح شــده
ســختگیری بــرای نــدادن مجــوز ترخیــص برخــی کاالهــا
اســت کــه از نظــر مــا ایــن اقــدام گمــرکات درســت اســت
و بایــد از آن تقدیــر شــود .وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
افــزود :کاالهایــی کــه ثبــت ســفارش ندارنــد ،کاالهایــی
کــه در گــروه  ۴قــرار داشــته و ورود آنهــا ممنــوع اســت و
کاالهایــی کــه منشــا ارز آن مشــخص نیســت ،نبایــد اجــازه
ترخیــص آنهــا توســط گمــرک صــادرشــود.
دژپســند دربــاره وجــود لــوازم خانگــی قاچــاق در بــازار نیــز
گفــت :بایــد بررســی شــود کــه قاچــاق از چــه طریقــی انجــام
شــده اســت ،یخچــال ســاید بــای ســاید بــزرگ نمیتوانــد
از گمــرک خــارج شــود ،شــاید از ســایر جاهــا ماننــد
بازارچههــای مــرزی وارد شــده باشــد.

براساس تفاهمنامه همکاری ؛

پتروشیمی ها نیاز صنایع کشور را تامین می کنند
تفاهمنامــه همــکاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــا هــدف
تامیــن نیــاز صنایــع کشــور توســط پتروشــیمی هــا امضــا
شــد و حــدود  ۱۵هــزار بنــگاه در صنایــع پاییــن دســت از
پتروشــیمی هــا خــوراک مــی گیرنــد.
تفاهمنامــه همــکاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــا هــدف
افزایــش همــکاری هــا در ســال رونــق تولیــد امضــا شــد،
ایــن تفاهمنامــه بــا هــدف داخلــی ســازی مــواد اولیــه مــورد
مصــرف صنایــع کشــور بــه توســط بهــزاد محمــدی ،معــاون
وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
و باقــر عالــی ،معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
مدیرعامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران
(ایــدرو) بــه امضــا رســید.
بهــزاد محمــدی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه برقراری
کانــال ارتباطــی بیــن تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی
در باالدســت و مصــرف کننــدگان ایــن محصــوالت در پاییــن
دســت برنامــه ریــزی شــده ،گفــت :صنایــع باالدســت و
پاییــن دســت پتروشــیمی بایــد بــا یکدیگــر ارتبــاط تگاتنگــی
داشــته باشــند و از نیازهــای هــم مطلــع شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۱۵هــزار بنــگاه در صنایــع پاییــن
دســت فعالیــت دارنــد ،گفــت :ایــن مجموعــه بنــگاه هــا
نزدیــک پنــج میلیــون تــن در ســال خــوراک از پتروشــیمی
هــا دریافــت مــی کننــد و ایــن میــزان خــوراک منجــر بــه
اشــتغال و جــذب  ۸۸۰هــزار نفــری شــده و نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه صنعــت پتروشــیمی در تولیــد و مصــرف از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

صنعت ،معدن و تجارت
رئیس کل بانک مرکزی :

ذخایر کاالهای اساسی و دارو مطلوب است /تورم و بازار ارز را کنترل میکنیم
رئیــس کل بانــک مرکــزی اولویــت اصلــی ایــن بانــک
مرکــزی را تامیــن ارز کاالهــای اساســی و دارو عنــوان و
اعــام کــرد کــه ذخایــر کاالهــای اساســی و دارو در کشــور
مطلــوب اســت .همچنیــن کنتــرل تــورم ،کنتــرل بــازار ارز
و کمــک بــه رشــد اقتصــادی کشــور در دســتور کار بانــک
مرکــزی قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در نشســت بــا
مدیــران دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری،
صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در کیــش ضمــن تاکیــد بــر نقــش
مقاومــت مــردم و برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه در عبــور
از شــرایط ســخت اقتصــادی گفــت :بحمــداهلل دشــمنان بــه
هــدف اصلــی خــود کــه فروپاشــی اقتصــاد ایــران بــود
نرســیدند.
همتــی ضمــن یــادآوری شــرایط ارزی کشــور در شــهریور
و مهرمــاه ســال گذشــته افــزود :علیرغــم تمــام تحریمهــا
و فشــارهای وارد شــده ،در حــال حاضــر شــرایط ارزی بــا

ثباتــی داریــم و ایــن آرامــش بــه مــا اجــازه داده اســت کــه
بــه ســایر اولویتهــا از جملــه شــرایط مناطــق آزاد بپردازیــم.
وی بــا اشــاره بــه تــاش نــاکام دشــمن در حداکثــر ســازی
فشــار اقتصــادی گفــت :در شــرایط جنــگ اقتصــادی چــاره
ای جــز اولویــت بنــدی مســائل اقتصــادی نداریــم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت
اصلــی بانــک مرکــزی تامیــن ارز کاالهــای اساســی و دارو
اســت ،تصریــح کــرد :خوشــبختانه بــا تدابیــر اتخــاذ شــده
ذخیــره کاالهــای اساســی و دارو در کشــور مطلــوب اســت.
وی افــزود :انتظــارات از بانــک مرکــزی باالســت و از ای ـنرو
کنتــرل تــورم ،کنتــرل بــازار ارز و کمــک بــه رشــد اقتصــادی
کشــور در دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار دارد.
همتــی بــا بیــان اینکــه رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور در
راســتای افزایــش رفــاه مــردم بایــد بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای
داخلــی صــورت گیــرد ،گفــت :در ایــن خصــوص بایســتی
بررســیها و اقدامــات الزم در خصــوص توانمنــدی هــای

مناطــق آزاد و رفــع موانــع آنهــا صــورت گیــرد تــا بتوانیــم
از ایــن قابلیتهــا در مســیر توســعه اقتصــادی کشــور بهــره
کامــل ببریــم.
طبــق اعــام بانــک مرکــزی ،رئیــس کل ایــن بانــک بــه
کاهــش نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه و ماهانــه اشــاره و اظهــار
کــرد :حضــور تیــم مدیــران بانــک مرکــزی در جزیــره کیــش
بــه معنــای اهمیــت مناطــق آزاد اســت.
وی افــزود :مشــکالت ســرمایهگذاران و تجــار در مناطــق
آزاد را درک مــی کنیــم؛ لــذا بــه اینجــا آمدهایــم تــا ضمــن
گفتوگــو بــا فعــاالن اقتصــادی منطقــه آزاد کیــش و بقیــه
مناطــق آزاد راه حلهایــی بــرای حــل موانــع بیابیــم و بــا
تمــام تــوان بــرای اجــرای آنهــا اقــدام کنیــم.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:

ساخت مسکن کارگران را به انبوهسازان ندهید!
دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران معتقــد
اســت :اگــر ســاخت و ســاز مســکن را بــه تعاونیهــای مســکن
کارگــران بســپاریم در خانـهدار شــدن کارگــران موثرتــر اســت
تــا اینکــه دســت انبــوه ســاز بدهیــم کــه فراینــدش طوالنــی
و قیمتــش گــران شــود.
هــادی ابــوی ـ در گفــت وگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
تعاونیهــا بخــش مردمــی اقتصــاد بــه شــمار میرونــد و اگــر
مســئوالن بــه ایــن بخــش اعتقــاد داشــته باشــند از طریــق
تعاونــی هــا میتوانیــم بهتــر بــه نتیجــه برســیم و کارهــای
بزرگــی انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه جلســه اخیــر شــورای عالــی کار در
خصــوص تامیــن مســکن کارگــران ،افــزود :در ایــن جلســه از
اتحادیههــای بــزرگ تعاونــی مصــرف و مســکن هــم دعــوت
شــده بــود تــا نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود را مطــرح
کننــد ولــی معتقــدم تعاونیهــا دســت خالــی نمیتواننــد
کاری کننــد و بایــد دولــت هــم بــه کمــک بیایــد و تبصــره و
مــادهای بــه تصویــب برســد کــه بتوانیــم از ظرفیــت تعاونــی
هــا در حــوزه مصــرف و مســکن و توزیــع اســتفاده کنیــم.

دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران بــا
اشــاره بــه قدیمــی بــودن آییننامــه هــای مربــوط بــه تامیــن
مســکن کارگــران گفــت :ایــن آییــن نامههــا امــروز قابلیــت
اجــرا نــدارد و بایــد بــه روز شــود.از طرفــی یکســری قوانیــن
دســت و پاگیــر هــم داریــم کــه نیــاز بــه اصــاح و حــذف آنهــا
اســت.درحال حاضــر تعاونیهــای مســکن بســیاری در کشــور
داریــم کــه پــس از پایــان ماموریــت خــود راکــد و غیرفعــال
باقــی مانــده و بایــد تعییــن تکلیــف شــوند.
ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا اشــاره بــه عــدم اســتقبال
کارگــران از تعاونیهــای مســکن گفــت :متاســفانه اســتقبال
از تعاونــی هــای مســکن بســیار کــم اســت؛ دلیلــش ایــن
اســت کــه برخــی از آنهــا بــه وظایفشــان عمــل نمیکننــد
و در ســالهای اخیــر مشــکالتی را بــرای اعضــای خــود بــه
وجــود آوردهانــد؛ در حالــی کــه اگــر تعاونیهــای مســکن
قدرتمنــد و تحــت نظارتــی داشــته باشــیم کــه عملکرد شــفاف
و مطلوبــی دارنــد و بــه جــای آوردن مدیرعامــل از بیــرون از
خــود کارگــران در هیــات مدیرههــا اســتفاده کنیــم ،کارگــران
از عضویــت در تعاونیهــا اســتقبال میکننــد.

مدیرکل ترویج ،آموزش و تحقیقات تعاونیها اعالم کرد :

بهترین مدل کسب و کار برای جوانان جویای کار

مدیــرکل ترویــج ،آمــوزش و تحقیقــات تعاونیهــای وزارت
کار گفــت :اگــر کســب و کارهــای خــرد و خانگــی در قالــب
تعاونیهــای پشــتیبان و تامیــن نیــاز ســاماندهی شــوند،
موجــب کاهــش قیمــت تمــام شــده کاال و حــل مشــکل
بازاریابــی و فــروش محصــوالت میشــوند.
مســلم خانــی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر نقــش
موثــر و جایــگاه تعاونیهــا در شــرایط رکــود تورمــی ناشــی
از تحریمهــا گفــت :در تمــام کشــورهای دنیــا از تعاونیهــا
بــه عنــوان الگویــی بــرای غلبــه بر شــرایط ســخت اســتفاده
میشــود تــا هــم بــه تجمیــع ســرمایههای خــرد و هــم
بــه ســازماندهی و ســاماندهی منابــع انســانی منجــر شــود؛
لــذا الگــوی تعاونــی در همــه جــای دنیــا ایــن دو رســالت
را بــر دوش دارنــد کــه اندوختههــا و داراییهــای انــدک
مــردم را مدیریــت و تبدیــل بــه ســرمایههای بــزرگ کننــد
و در اختیــار پروژههــای عمرانــی و خدماتــی و کســب و

کار قــرار دهنــد .بــه گفتــه وی تعاونیهــا میتواننــد
بهتریــن مــدل کســب وکار باشــند و جوانــان جویــای کار
دارای مهــارت را در قالــب یــک مــدل حقوقــی متــوازن
و کارآفرینــی گروهــی همگــن در کنارهــم قــرار بدهنــد.
مدیــرکل ترویــج ،آمــوزش و تحقیقــات تعاونیهــای وزارت
کار در ادامــه بــا اشــاره بــه راهانــدازی ســامانه جامــع
هوشــمند بخــش تعــاون دربــاره مزایــای آن توضیــح داد:
ایــن ســامانه در هفتــه تعــاون بــه تعاونگــران معرفــی شــد
تــا از ایــن طریــق تعاونیهــا بتواننــد از مرحلــه درخواســت
ی و ثبــت تــا نظــارت بــر عملکــرد هیــات
تشــکیل تعاون ـ 
مدیــره و آگاهــی از تمــام اتفاقاتــی کــه در تعــاون روی
میدهــد را پایــش و رصــد کننــد .ایــن ســامانه نظــام
شــفافیت ،پایــش و ارزیابــی عملکــرد را دنبــال و بــه
شــفافیت بیشــتر عملکــرد تعاونیهــا کمــک میکنــد.
وی دربــاره مقاومــت اداره ثبــت بــرای تشــکیل ایــن

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای :

تحریمها بر ترانزیت و حمل بار کشور بی اثر بوده است
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گفــت:
رشــد میــزان حمــل بــار و صــدور بارنامــه طــی  ۶مــاه نخســت
امســال نشــان مــی دهــد تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران
بــر ترانزیــت و حمــل بــار کشــور اثــر نداشــته اســت.
عبدالهاشــم حســن نیــا در حاشــیه بازدیــد از پایانــه مــرزی
لطــف آبــاد در شــمال خراســان رضــوی بــه خبرنــگار ایرنــا

گفــت :بــر اســاس آخریــن آمــار در  ۶مــاه ســال جــاری تعــداد
صــدور بارنامــه  ۱.۴درصــد و وزن بــار جابجــا شــده داخلــی و
خارجــی و ترانزیــت نیــز  ۳.۴درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه
پارســال افزایــش داشــته اســت.
وی افــزود :نــاوگان حمــل و نقــل بــاری جــاده ای ایــران ســاالنه

ابــوی دربــاره مصوبــه افزایــش تعــداد تعاونیهــای مســکن
بــرای خان ـهدار شــدن کارگــران ،گفــت :بــا بــاال بــردن آمــار
تعاونیهــا بــه جایــی نمیرســیم ،مــا میگوییــم بــه جــای
زیــاد کــردن تعــداد تعاونیهــا شــرایط عضوگیــری و فعالیــت
آنهــا تســهیل شــود.وقتی کارگــران از تعاونیهــا اســتقبال
نمیکننــد افزایــش آنهــا چــه فایــدهای دارد؟ اگــر اداره و
ســاخت و ســاز مســکن را بــه تعاونیهــای مســکن کارگــری
بســپاریم بهتــر اســت تــا اینکــه آن را بــه دســت انبــوه ســاز
بدهیــم کــه فراینــد ســاختش طوالنــی و قیمتــش گــران
شــود .وی بــا بیــان اینکــه بــدون کمــک دولــت و حمایــت
بانکهــا از تعاونیهــای مســکن و مصــرف ،تشــکیل شــرکتهای
تعاونــی بــدون نتیجــه اســت ،واگــذاری ســاخت و ســاز
مســکن بــه تعاونیهــای باســابقه و خــوش نامــی را کــه در
پروژههــای بــزرگ مشــارکت داشــتند ،خواســتار شــد.
ســامانه،ابــراز عقیــده کــرد و گفــت :هرگونــه اقــدام
نوآورانــه در ابتــدا بــا مقاومتهایــی روبــه رو میشــود ولــی
در میــان مــدت صاحبــان کســب و کارهــا بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه ایــن مدلهــا بــه نفعشــان اســت لــذا شــاید
در گام اول ناهماهنگــی هایــی وجــود داشــته باشــد ولــی
فناوریهــای روز ارتباطــی نشــان داده کــه جــای خــود را
بــه ســرعت بــاز میکنــد و در حــوزه کســب وکار تعاونــی
بــه هــر میــزان نفــوذ فنــاوری را داشــته باشــیم اثرگــذار
خواهــد بــود.
مدیــرکل ترویــج ،آمــوزش و تحقیقــات تعاونیهــای وزارت
تعــاون دربــاره طــرح تامیــن مالــی خــرد گفــت :ایــن
طــرح دربــاره صــدور ضمانتنامــه بــرای کســانی اســت
کــه در پــروژه هــای تعاونــی تاییــد شــده مشــارکت مالــی
مــی کننــد .در واقــع صنــدوق ضمانــت ســرمایهگذاری
بخــش تعــاون ،پروژههــای آن دســته شــرکتهای تعاونــی
کــه قابلیــت توجیــه دارد را در ســایت بارگــذاری میکنــد
و افــراد میتواننــد در ایــن پروژههــا ســهامدار شــوند و
ســرمایهگذاری کننــد؛ صنــدوق هــم اصــل ســرمایهگذاری
آنهــا را ضمانــت میکنــد.
حــدود  ۴۰۰هــزار تــردد ترانزیتــی بــه کشــورهای منطقــه و
حتــی کشــورهای اروپایــی و روســیه انجــام مــی دهنــد.
حســن نیــا اظهــار داشــت :ایــران تــوان و ظرفیــت خاصــی
بــرای ترانزیــت دارد لــذا بایــد روابــط خــود را بــا کشــورهای
همســایه بــه شــکلی تنظیــم کنیــم کــه فعالیــت بخــش
ترانزیــت اســتمرار داشــته باشــد.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای کشــور،
وزیــر راه و شهرســازی را در ســفر یــک روزه بــه پایانــه هــای
مــرزی ســرخس و لطــف آبــاد در شــمال خراســان رضــوی
همراهــی مــی کــرد.

