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کدام «دولت» در برابر بخش
خصوصی است؟
مدتهاستاینبحثمطرحاستکهدولتودولتیها
دربرابرخصوصیسازی،ایجادفضایرقابتیوحذف
رانتهامقاومتمیکنند.جالباستکهدولتمردان،
خودبهاینموضوعاذعانمیکننداماانگشتاتهام
را به سمت بخش دیگری از دولت نشانه می گیرند.
رئیس جمهور وزرا را نصیحت می کند و وزرا مدیران
میانیرامتهممیکنند.روزگذشتهرئیسجمهوربا
انتقادازمقاومتوزرادربرابرخصوصیسازیگفت:
"اقتصاددردستدولتاستوهرچهگفتهمیشود،
چقدر وزرای دلسوز سختشان است این بنگاهها
را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیدهاند .تا زمانی
که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی
رقابتیغیررانتینداشتهباشیم،مانمیتوانیممسائل
اقتصادیخودراحلوفصلکنیم".
چندی پیش یکی از وزرای دول��ت هم از مقاومت
مدیرانمیانیدربرابرگسترشبخشخصوصیگله
کردهبود.اواسطآذرماهبودکهوزیراقتصادبااشارهبه
اینکهدولتدربرخیحوزههاکهنبایدباشد،دخالت
بیش از حد دارد و به همین دلیل از برخی وظایف
و مسئولیتهای اصلی خود بازمانده است به لزوم
اصالح روند واگذاری ها اشاره کرد و گفت" :با وجود
مقاومتها از سوی برخی مدیران دولتی و محلی
نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم
کهحضورخوددرعرصهاقتصادیراپررنگترکند".
اگرچهنقشبرخیمدیرانوحتیوزیراندرممانعت
ازحضورفعالبخشخصوصیوکوچکشدندولت
ناکارآمد قابل انکار نیست اما آیا به واقع مهمترین
مسئلهوچالشدرمسیرخصوصیسازیوجلوگیری
ازاتالفمنابعدردولت،رفتارمدیراناست؟
بهنظرمیرسدنوعیفرافکنیدراینگونهاظهارات
دولتیهاوجوددارد.پرواضحاستکهبخشدولتی
اقتصادبرایبسیاریازمدیرانوکارمندانجذابیت
قابل توجهی دارد و این جذابیتی است که آنها را به
حضور در این بخش و البته مقاومت در برابر کوچک
شدن وامی دارد انگیزه هایی که در صورت عزم وزرا
ورئییسجمهوربهراحتیقابلحذفیاتقلیلاست.
بهطورنسبیپرداختحقوقومزایادربخشدولتی
پایدارتر و جذابتر از هر بخش دیگری است .دولت
حتی در سالهای مضیقه مالی ،هرگز فکر کاستن از
هزینههایجاریوسهیمکردنکارمندانومدیران
در مشکالت موجود را نمی کند .ای��ن یک عامل
جذابیتاینبخشاستکهدرصورتعزمبرکوچک
کردن دولت می تواند از میزان آن کاسته شود .در
سطح دیگر بسیاری از مدیران می توانند با نشستن
بر کرسی های مختلف ( از شرکت بازرگانی دولتی
تااموربینالمللشرکتملینفت)رانتهاوامتیازاتی
به افراد نزدیک به خود اعطا کنند و از آن محل منافع
سیاسی و اقتصادی نصیب خود کنند .امتیازات
و رانت هایی که عمدتا بر همه عیانند و با تغییرات
قانونی یا اساسنامه ای قابل حذف اند اما این اتفاق
نیفتاده و جذابیت برخی کرسی ها همچنان حفظ
می شود.عالوه بر همه اینها بخش دولتی عمدتا در
برابرانجاموظیفهمشخصپاداشنمیگیرد.بهبیان
دیگراینبخشبدونانجامکارمفیددرخور،پاداش
می گیرد و عمدتا در برابر نواقص و کم کاری ها هم
پاسخگونیست.رفعاینمشکلبااهتمامبهعملیاتی
ش��دن بودجه دول��ت و تناظر یک به یک فعالیت و
نتیجه با پ��اداش ممکن اس��ت .موضوعی که البته
هرگز در سطح وزیر و رئیس جمهور عزم جدی برای
آن وجود نداشته است.مخلص کالم اینکه به جای
فرافکنیدربارهمشکالتموجوددرمسیرگسترش
بخش مولد خصوصی ،بهتر اس��ت به علت العلل
این مشکالت توجه شود .علت العللی که در اختیار
تصمیم گیران کالن است و نه مدیران میانی .البته
منافع سیاسی این تصمیم گیران کالن ایجاب می
کندکهدرزیرمجموعهتنشایجادنکنند.لذاتالشی
جدیدرمسیرکاستنازمنافعاینبخشنمیکنند.
دراینشرایطبرایحلتناقضبینشعارهایجذاب
حمایت از گسترش بخش خصوصی و حمایت های
پنهانازبخشدولتی،الزماستکهفرافکنیکنند.
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انتقاد رئیس جمهور از برخی وزرا به دلیل مقاومت در برابر واگذاری ها

وزرا دودستی بنگاه ها را چسبیده اند
رئیس جمهور در همایش «برجام ،فصلی نو در
اقتصاد ایران» ،تلویح ًا از تصدی گری وزارتخانه
ها انتقاد کرد و به مزاح گفت « :میدانم که چقدر
سختاستوزرابنگاههارارهاکنند.امابایدتالش
کنیم.بایدبخشخصوصیبهمیدانبیایدواقتصاد
دست مردم سپرده شود».همایش «برجام ،فصلی
نو در اقتصاد ایران»دیروز با حضور رئیس جمهور و
جمعی از مسئوالن کشور برگزار شد .به گزارش
فارس ،رئیس جمهور در این همایش به شرایط و
مسائل اقتصادی در پسابرجام اشاره کرد و اظهار
داشت« :من از روز اول تبلیغات انتخاباتی گفته
ام تا روزی که اقتصاد دست دولت است ،مسائل
اقتصادی حل نخواهد شد .وی با بیان این که
«وزرا دودستی بنگاه ها را چسبیده اند» ادامه داد:
چقدر وزرای دلسوز سختشان است این بنگاهها
را رها کنند .تا زمانی که اقتصاد دست دولت است
و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی
نداشته باشیم ،ما نمیتوانیم مسائل اقتصادی
خود را حل و فصل کنیم».روحانی مشکل اصلی
امروز را بیکاری ،رکود و نبود رونق توصیف کرد و
افزود :دولت باید از بدهیهای خود خارج شود.

دولتبدحساببایدبهدولتخوشحسابتبدیل
شود .باید مسئله بدهکاری و طلبکاری دولت و
بخش خصوصی پیمانکاران در این دولت تسویه
شود و ما این هدف را در بودجه امسال پیشبینی
کردهایم .وی رقمهای بیکاری مخصوصا در بین
زنان را تکان دهنده خواند و گفت :برای اشتغال
نیاز به یک رشد اقتصادی  8درصدی داریم.
▪ ▪حاشیه ها

به گزارش ایرنا از روحانی و ظریف با اهدای یک
شاخه گل رز سرخ تقدیر شد .همچنین تابلو
فرش دورویی که یک هنرمند ناشنوا بافته بود از
سوی روسای اتاق های بازرگانی و تعاون به رییس
جمهوری و وزیر امور خارجه تقدیم شد.

پتروشیمی

شاخص کل

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه شده کشور خبر داد:

رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی بخش عمده
ای از منابع بلوکه شده ای��ران در مورد نرخ ارز
گفت :شش ماه بعد از اجرای برجام زمان الزم
است که به شرایط ارز تک نرخی برسیم.
به گ��زارش مهر سیف روز گذشته در حاشیه
همایش اجرای برجام ،فصلی نو در اقتصاد ایران،
در خصوص سیاست ارزی دولت بعد از اجرای
برجام اظهارداشت :سیاست دولت این است که
نرخ ارز را به سمت یکسانسازی پیش ببرد ،البته
شش ماه بعد از اجرای برجام زمان الزم است که
به شرایط ارز تک نرخی برسیم.
سیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برقراری
سوئیفت خاطرنشان ک��رد :بالفاصله بعد از
اجرایی شدن برجام ،سوئیفت برای بانکهای
ایرانی قابل استفاده بود و برخی بانکها نیز حتی
در شرایط تحریم به شبکه سوئیفت متصل بودند
اما برای مابقی بانکها که ارتباط شان در دوران
تحریم قطع شده بود ،امیدواریم بتوانیم ظرف ۸
روز سوئیفت را برقرار کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص
جابهجایی منابع بلوکه ش��ده ای��ران در خارج

کشور ،خاطرنشان کرد :بخش عمدهای از منابع
بلوکه شده ایران آزاد شده و امروز نیز ایمیلها
و سوئیفتهایی را به ط��ر فه��ای بانکی خود
در کشورهای دیگر ارس��ال کردیم تا بتوانیم
جابهجایی وجوه خود را میان بانکهای خارجی
صورت دهیم.ولیا ...سیف با اشاره به تعطیلی
صرافیهای غیرمجاز در روز دوشنبه با تاکید بر
لزوم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی توسط
صرافی ها گفت :روز گذشته با همکاری سازمان
تعزیرات حکومتی به منظور جلوگیری از اختالل
در بازار ارز ،تعدادی از صرافیهایی را که یا مجوز
نداشتند یا مجوز آنها یک سال قبل باطل شده بود
را متوقف کرد ،چرا که این صرافیها مخل بازار به
شمار میروند.

نفت

اعالم رسمی قیمت  8/5تا  ۹سنتی خوراک
پتروشیمیها

وزیر کار :افزایش دستمزد  ۹۵کارگران بیش
از نرخ تورم خواهد بود

سقوط اقتصاد عربستان با ادامه کاهش
قیمت نفت

وزیر نفت روز گذشته در یک گفتوگوی رادیویی خبر فارس درباره
نرخ  8/5تا  ۹سنتی خوراک پتروشیمیها با توجه به فرمول جدید
نرخ خوراک و قیمت فعلی نفت را تایید کرد.به گزارش فارس ،بیژن
زنگنه وزیر نفت ،روز گذشته در یک گفتوگوی رادیویی فرمول
جدید را تلفیقی از قیمتهای داخلی و هابهای گازی اروپا و آمریکا
دانست و گفت :با قیمتهای فعلی نفت و گاز ،قیمت گاز پتروشیمی
 8.5تا  9سنت خواهد بود و فرمول جدید از سال  95اعمال خواهد
شد.پس از اعالم فرمول گاز پتروشیمیها در اوایل هفته جاری بازار
گمانهزنی درباره قیمت خوراک با توجه به فرمول جدید و قیمتهای
جهانی نفت و گاز داغ شد و قیمتهایی از  6.8تا  11سنت در این
باره اعالم شد.بدیهی است که با تغییر قیمت نفت و گاز در بازارهای
جهانی قیمت خ��وراک پتروشیمیها نیز بر اساس فرمول تغییر
خواهد کرد و باال یا پایین خواهد رفت.گزارش فارس حاکی است،
وزیر نفت همچنین این نکته را نیز تایید کرده است که قیمت خوراک
پتروشیمیهاتاپایانسالجاری 13سنتباقیخواهدماندوازسال
آینده محاسبه قیمت خوراک با فرمول جدید اجرایی خواهد شد.

وزیرکار و رفاه اجتماعی خبر داد افزایش دستمزد کارگران
در سال آینده بیش از نرخ تورم خواهد بود.به گزارش فارس
ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگاران اعالم کرد :افزایش
دستمزد کارگران در سال  95بیش از نرخ تورم خواهد بود.
وی تاکید کرد که میزان این افزایش در چانه زنی کارگران و
کارفرمایان تعیین میشود.الزم به ذکر است که نرخ تورم
هم اکنون حدود  13درصد است و پیش بینی می شود که
تا پایان سال به  12درصد کاهش یابد.وزیر کار همچنین با
بیان اینکه یارانه دو میلیون یارانه بگیری که هویت مشخصی
ندارند ،حذف خواهد شد ،گفت :هم اکنون دو میلیون نفر
کارتملیندارند،یارانهمیگیرندکهاگرایندومیلیوننفرتا
مهلتتعیینشدهیعنی 15بهمنماهتکلیفخودرامشخص
نکرده و کارت ملی و شماره ملی دریافت نکنند ،بهطور حتم
یارانه آنها حذف خواهد شد.ربیعی با اعالم اینکه به دنبال
شفافیت در جریان واریز یارانه ها هستیم تصریح کرد :اقشار
ثروتمندی که تمکن مالی دارن��د هم حذف خواهند شد.

صندوق بینالمللی پ��ول ( )IMFهشدار داد :افزایش
نامحتمل و بیثبات قیمت نفت ،اقتصاد عربستان سعودی را
در خطر سقوط قرار داده است .این درحالی است که بهزعم
کارشناسان ،وابستگی عربستان به نفت همچنان کاهش
نیافته است.بهگزارش اقتصادنیوز IMF ،اعالم کرده که این
کشور از تراز منفی  21.6درصدی بودجه دولتی در سال
 2015رنج میبرد که باید تراز منفی  19.4درصدی در
سال  2016را نیز به آن بیفزاییم.عربستان سعودی درحال
حاضر 654 ،میلیارد و  500میلیون ذخایر ارزی خارجی
دارد ،اما این منابع نقدی به سرعت در حال ناپدید شدن
است .بنابر اعالم شبکه الجزیره ،این کشور که  90درصد
از درآمد خود را از راه فروش نفت تامین میکند ،تاکنون به
دلیلافتجدیقیمتجهانینفت،متحملضرر 73میلیارد
دالریشدهاست.صندوقبینالمللیپولبراینباوراستکه
اگر این رویه بدون توجه به همین ترتیب ادامه یابد ،عربستان
سعودی تا سال  2020میالدی ورشکسته خواهد شد.

ثبات بازارکار در پاییز امسال

شفاف شدن ماجرای گشایش هزار ال سی

اختالف 13.6درصدی نرخ بیکاری در استان های کشور

سیف :گشایش هزار ال سی آغاز شده است

جدیدترین آمارها نشان می دهد که بازار نیروی
کار هم آرام است .در پاییز امسال نرخ بیکاری
با کاهش ان��دک به  10.7درص��د رسید و نرخ
مشارکت اقتصادی نیز به  38.1درصد سوق
پیدا ک��رده اس��ت .با ای��ن ح��ال ،فاصله 13.6
درص��دی نرخ بیکاری بین استان های کشور
مهم ترین نکته این آمارهاست.مرکز آم��ار در
گزارش اخیر خود اعالم کرده است که در حال
حاضر 2میلیون و  466هزار نفر بیکار در کشور
داری��م .البته ممکن است تعریف مرکز آم��ار از
بیکاری با آنچه ما در ذهن داریم ،متفاوت باشد.
مرکز آمار به کسی می گوید بیکار که متقاضی
کار باشد و کاری نداشته باشد .در این تعریف
دانشجویان،سربازها و کسانی که به دنبال پیدا
کردن شغل نیستند ،بیکار تلقی نمی شوند .بلکه
به این اف��راد جمعیت غیرفعال گفته می شود.
آن طور که مرکز آمار گزارش داده است 61.9
درصد از جمعیت باالی  10سال کشور غیرفعال
هستند و تنها 24میلیون و 693ه��زار نفر به
دنبال شغل بوده اند که از این تعداد  22میلیون
نفر توانسته اند شغلی برای خود دست و پا کنند.
نگاهی دقیق به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد
که نرخ بیکاری در جوانان فاصله زیادی با نرخ
بیکاری کل کشور دارد .به عبارت دیگر ،جوانان
بیکارترین قشر جامعه هستند .در حالی که نرخ
بیکاری کل جامعه برابر با  10.7درصد است،
بالغ بر  25درص��د جوانان بیکار هستند .این

پس از حرف و حدیث ها درباره چگونگی گشایش
ه��زار ال سی در روز نخست اج��رای برجام که
همزمان با روز یکشنبه و روز تعطیل بود ،رئیس
کل بانک مرکزی اعالم کرد که کار گشایش این
ال سی ها آغاز شده و ال سی ها به مرور فعال
می شود.به گ��زارش ف��ارس ،ول �یا ...سیف در
حاشیه گردهمایی فعاالن بخش خصوصی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود
فعال شدن سوئیفت پروسهای زمانبر است اما
اعالم کرد هاید که سوئیفت آغاز به کار کرده،
گفت :از آنجایی که تمام کارها از قبل برای
فعال شدن سوئیفت انجام شده بود بالفاصله
با برداشته شدن تحریمها قابل استفاده شد
چرا که یک سری بانکها از قبل در سوئیفت
حضور داشتهاند و اکنون فعال شد هاند.وی
در مورد اینکه گفته شده در روز اول یک هزار
السی گشایش یافته نیز این گونه پاسخ داد که
کار گشایش السیها آغاز شده و این یک هزار
السی به مرور فعال خواهند شد که بیشتر آنها
در زمینه مواد اولیه کارخانجات است.همچنین
محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در
حاشیه نشست دوشنبه شب شورای گفت و گوی
دول��ت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی
مبنی براینکه ماجرای بازگشایی  1000فقره
السی از زبان رئیس جمهور یک روز پس از اجرا
شدن توافق برجام با وجود تعطیلی کشورهای
اروپایی چیست ،عنوان کرد :گشایش 1000

جوانان در سن کار ،به امید یافتن شغل وارد بازار
کار شده اند اما شغلی نیافته اند .یکی از ویژگی
های دیگر وضعیت بازار کار کشور ،اختالف زیاد
در بین نرخ مشارکت مردان و زنان است .این نرخ
در حالی که برای مردان  63.2درصد است اما
فقط  13.2درصد زنان در بازار کار حاضر شده
اند .صرف نظر از این که شغلی پیدا کنند یا نه.
حتی در بین این زنانی که به بازار کار وارد شده
اند 18.9 ،درصد آن ها بیکار باقی مانده اند .این
نرخ برای زنان جوان بسیار باالتر است و برابر با
 40.2درصد است.در بین استان های کشور هم
چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه و کهگیلویه و
بویراحمد بیشترین سهم را در بیکاری داشته اند.
نرخ بیکاری در این استان ها برابر با 17 ،16.7
و 18.6درصد بوده است .استان های مرکزی،
تهران و سمنان هم ب��ا 7.6 ،5و  7.2درصد
بیکاری ،کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص
داده ان���د .ای��ن م��وض��وع یعنی فاصله 13.6
درص��دی نرخ بیکاری بین استان های کشور.

پولهای بلوکهشده بانک ملی در آلمان آزاد شد
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دریافت مجوز
فعالیت شعبه بانک ملی در هامبورگ آلمان،
گ��ف��ت :ب��ان��ک ملی  ۱۷مجموعه در خ���ارج از
کشور دارد که ب��رای ارائ��ه خدمات به فعاالن

اقتصادی آماده میشوند.عبدالناصر همتی در
گفتوگو با فارس ،اظهارداشت :از مدتها قبل
برنامهریزیهای الزم را انجام دادیم و روز گذشته
بانک مرکزی آلمان مجوز فعالیت شعبه بانک

عکس و شرح
بازدید آمانو از موزه جواهرات
ملی ایران

وعده یکسان سازی نرخ ارز تا  6ماه دیگر

دستمزد

مدیرعامل بانک ملی:
بر اساس اظهارات یک مقام آژانس بینالمللی
ت نفت،
انرژی ،با ادامه داشتن روند نزولی قیم 
کندی رشد تقاضا و افزایش صادرات ایران با
پایان یافتن تحریمها ،بازار جهانی نفت در سال
 2016احتماال در عرضه مازاد غرق میشود.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت :هفته آینده بزرگترین سازندگان هواپیماهای آمریکایی و اروپایی وارد کشور
میشوند.بهگزارشمهر،جعفرزادهبابیاناینکهرفعتحریمهاراهرابرایورودسازندگانکالنهواپیماهایجهانبهبازارایران
بازکردهاست،خاطرنشانکرد:بهطورحتمبااجراییشدنبرجامعرصهبرایگسترشفعالیتهواپیماییفراهمشدهاست.

ملی در هامبورگ را صادر کرد.وی افزود :پول
بلوکه شده شعبه بانک ملی در آلمان با این مجوز
فعالیت ،آزاد شد و از طرف دیگر محدودیت نقل و
انتقال پول شعبه بانک در دبی هم برداشته شد.به
گفته وی اقدامات الزم ب��رای آغ��از به کار شعبه
لندن بانک ملی انجام شده و فقط منتظر دریافت
مجوز از دولت انگلیس هستیم .مدیرعامل بانک
ملی تصریح کرد :محدودیت فعالیت میر بیزینس

مدیرکل آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی در
بازدید از خزانه جواهرات ملی ایران در بانک
مرکزی گفت :خزانه جواهرات ملی ایران در
مقایسه با موزههای کشورهای دیگر بینظیر و
منحصر به فرد است.

(منبع :تسنیم)

بازار خبر
تداوم کاهش قیمت نفت اوپک
درکف  12ساله
فارس-قیمتنفتاوپکدرنخستین
روز ک��اری ب��ازاره��ای جهانی ،روز
دوشنبه با کاهش یک دالر و 16
سنتی نسبت به روز جمعه ،بشکهای
 23.58دالر فروخته شد .بدین ترتیب طی 2هفته
گذشته ،نفت اوپ��ک  8.21دالر کاهش قیمت
داشته است .هم چنین این نرخ کماکان کمترین
رقم در  12سال گذشته می باشد.

مخالفت با ورود آمازون به ایران در
قالب نمایندگی
ال��ف -سلجوقی عضو هیات عامل
سازمان فناوری اطالعات ای��ران
درب��اره شنید ههای مبنی بر خیز
آم��ازون ب��رای ورود به ب��ازار ای��ران،
اظهار داشت :موافق ورود آمازون به ایران در قالب
نمایندگی نیستم .سلجوقی تاکید کرد :البته این
م��وض��وع ب��ه معنی ع���دم اس��ت��ف��اده از ام��ک��ان��ات
فروشگا ههای بینالمللی نیست ،بلکه آم��ازون
میتواند بدون داشتن نمایندگی در ایران در قالب
فعالیت بینالمللی سرویس جهانی خ��ود را به
ایرانیها نیز ارائه دهد و ایرانیها نیز با داشتن کارت
اعتباری در صورت لزوم از این فروشگاه خرید کنند.

همه کشتیهای کشتیرانی جمهوری
اسالمی از لیست تحریم خارج شدند
تسنیم -سایت رسمی دفتر کنترل
س��رم��ای��هه��ای خ���ارج���ی وزارت
خزانهداری آمریکا ( )OFACاعالم
کرد :تمامی مدیران ،شرکتهای
گروه و کشتیهای ناوگان کشتیرانی جمهوری
اسالمی ای��ران ،از لیست تحریمهای هشتساله
خارج شدند.

ا لسی در روز یکشنبه نخستین بار  2ماه قبل
از س��وی بنده در ات��اق بازرگانی و همزمان با
گرد آمدن مدیران عامل همه بانکها در اتاق
مطرح شد که براساس آن در حضور مدیران همه
بانکها مقرر شد ،در روز اجرای برجام بیش از
 1000ا لسی بازگشایی شود ،چراکه هدف
این بود که در همان روز ابتدایی لغو تحریمها
بتوان حداقل استفاده از فرصت موجود را ایجاد
کرد.جاللپور با بیان اینکه از حدود  2ماه قبل از
اجرای برجام مقدمات اولیه برای انجام گشایش
اعتبارات اسنادی در بانکهای داخلی آغاز شد،
عنوان کرد :در نهایت یک هفته قبل از اجرای
برجام جلسه نهایی با مدیران عامل بانکهای
داخلی برگزار شد که طی آن بانکها عنوان
کردند ،در روز اجرایی شدن برجام از طریق
برخی از بانکهای غیراروپایی موضوع گشایش
اعتبارات اسنادی (السی) رخ داده و در مابقی
بانکهای ایرانی موضوع گشایش اعتبارات
اسنادی با بانکهای خارجی آغاز شده است.
بانک ملی در مسکو نیز برداشته شد و در آینده
نزدیک همه شعب بانک ملی در خارج از کشور
فعال میشوند.همتی با اشاره به انجام مذاکرات
با بانکهای خارجی برای ایجاد کارگزاری ،گفت:
برای را هان��دازی کارگزاری به توافق رسیدیم.
بانک ملی  17مجموعه در خارج از کشور دارد
که برای ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی آماده
میشوند.

رشد اقتصادی چین به پایین ترین رقم
در  ۲۵سال گذشته رسید
تسنیم -رشد اقتصادی چین در کل
سال  ۲۰۱۵به  6/9درصد رسید
که پایین ترین رقم رشد اقتصادی
این کشور در  ۲۵سال گذشته بود.

واردات غیررسمی عمدتاً از مناطق
آزاد انجام میشود
تسنیم-وزیرصنعت،معدنوتجارت
ب��ا ت��أک��ی��د ب��ر ای���ن ک��ه«ب �هدن��ب��ال
جلوگیری از واردات غیررسمی
هستیم» اف���زود :عمدت ًا واردات
غیررسمی از مناطق آزاد و  ...انجام میشود که در
این خصوص پیشنهادهایی به دولت ارائه کردیم.
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