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آخوندی :می توان جاده ها
را ارتقا داد اما پول نداریم!

...

گفت و گو
نقد رئیس کنفدراسیون صادرات به بسته
دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی

کمک های دولت به صادرات
بسیار ناچیز است
حــســیــن بـــردبـــار -رئــیــس
کنفدراسیون صادرات ایران با
بیان این که رقم بسته حمایت
از توسعه صادرات غیر نفتی که
به تازگی از سوی معاون اول
رئیس جمهور به دولت ابالغ
شد بسیار ناچیز است ؛اظهار
امــیــدواری کــرد که میانگین
نرخسودصندوقتوسعهملیکه 11درصداستبامیانگین
نرخ سود بانک ها که توسط شورای پول واعتبار تعیین می
شود برای اعطای تسهیالت و خدمات به صادرکنندگان
مدنظر قرار گیرد.
به گ ــزارش خــراســان ،محمد الهوتی در گفت و گو با
خراسان با بیان این که این بسته 120میلیارد تومان است
که در فازهای مختلف قابل حمایت است ،افزود :بخشی
ازاین بسته شامل منابع صندوق توسعه ملی است که قرار
است صندوق در بانک ها سپرده گذاری کند و بانک ها
هم معادل آن سپرده گذاری کنند ؛میانگین نرخ صندوق
 11درصد است و نرخ بانک ها نیز هرعددی خواهد بود که
شورای پول واعتبار اعالم کند و امیدواریم بتوانند میانگین
آن را دراختیار صادرکننده قرار دهند.
وی تصریح کرد:فکر کنم دولت با توجه به منابع محدودی
که دربودجه دارد این بسته را ابالغ کرده است گرچه پنج
ماه از سال می گذرد ودرپایان ماه ششم هستیم ولی فکر
می کنم که دولت تالش خودش را کرده است و درحد
بضاعتی که در اختیارش بوده  ،توانسته این بسته را ابالغ
کند و با هدف حمایت از صادرات این کار را انجام دهد
البته رقم آن بسیار ناچیز است.
الهوتی درپاسخ به این که جوایز صادراتی نیز دراین بسته
درنظرگرفته شده است؛ گفت:جوایز صادراتی نیست و
اصال پرداخت مستقیم ندارد ،بخشی از آن به عنوان کمک
نرخ تسهیالت و کمک حمل ونقل و حضور درنمایشگاه
هاست وباتوجه به این که رقم پایینی است به عقیده من
خیلی قابل بحث نیست .رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران گفت :ما درهرحال شرایط دولت را درک می کنیم
و می دانیم که درچه شرایطی قراردارد و با این شرایط این
بسته را ابالغ کرده است شاید اگر دولت امکان بیشتری
داشت بهتر از این می خواست عمل کند.
وی ازدولــت خواست که برمنابع صندوق توسعه ملی
وبانک ها نظارت دقیق داشته باشد که هرچه سریع تر
اقدام شود تا حداقل واحدهای تولیدی صادراتی بتوانند
از یک نرخ تسهیالت به نسبت معقول تر ونزدیک تر به نرخ
های واقعی استفاده کنند.مشروح این گفت وگو روزهای
آینده در صفحه گفت وگو منتشر خواهد شد.

...
خبر

ضمن تکذیب تمایل دولت به افزایش
قیمت ارز

سیف :نرخ ارز روند طبیعی خود را
طی می کند
هادی محمدی – همزمان با
افزایش تدریجی و آرام قیمت
ارز ،رئـــیـــس کــــل بــانــک
مرکزی در واکنش به این که
گفته شــده دول ــت تمایل به
افزایش قیمت ارز دارد ،گفت:
این مسئله به هیچ وجه درست
نــیــســت ،دولــــت تــمــایــل به
اقداماتی دارد که منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود و
فــعــاالن اقتصادی افــق پیشبینی مناسبی از شرایط
اقتصادی کشور را داشته باشند.ولی ا ...سیف در حاشیه
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز با
بیان این که نرخ ارز از فروردین ماه سال  96تا روز گذشته
 2.2درصد افزایش داشته  ،افزود :متوسط ماهیانه کمتر از
نیم درصد افزایش را نشان می دهد که به نظر نمیرسد
نگرانی خاصی ایجاد شود آن چه مسلم است دقتنظر بانک
مرکزی و دولت برای کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از
کاهش یا افــزایـشهــای هیجانی نــرخ ارز اس ــت.وی در
خصوص پیش بینی اش درباره کاهش یا افزایش نرخ ارز هم
گفت :نرخ ارز روند طبیعی خود را طی می کند ،کسی نمی
تواند پیش بینی کند که در سرمایه گذاری روی دالر بیش از
سپرده گذاری در بانک سود می برد ،این تصور غلطی است
و در بلندمدت ثابت شده است کسانی که در بانک سپرده
گذاری می کنند از افزایش قیمت دالر جلوتر هستند لذا
کسی که دالر را به عنوان عامل سرمایه گذاری انتخاب کند
ضرر می کند.

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

شاخص کل

مشهد

)0( 39.300

)0( 47.700

)0( 51.200

5.971

10.700

1.259.000

) 100.000( 12.700.000 12.400.000

6.550.000

3.650.000

2.500.000

(دالر)

مقدار

83.523

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

تهران

) 138( 39.108

) 38( 46.825

) 208( 52.093

5.971

10.698

1.250.830

) 28.500( 12.598.000

6.560.000

3.640.000

2.490.000

)-8( 1.323

تغییر

+54

12.370.000

سکه طرح جدید

وزیر راه گفت :امکان ارتقای وسایل نقلیه وجود دارد اما هزینه تمام شده آن افزایش خواهد یافت .به گزارش صدا و سیما ،آخوندی در مورد
وضعیت جاده ها هم گفت :می توان جاده ها را نسبت به وضع موجود ارتقا داد اما نیاز به یک بودجه بسیار سنگین هم دارد .به گفته وی امکان
تامین این بودجه از محل بودجه عمومی کشور وجود ندارد.

واکنشها به رکوردشکنی در بنزینسوزی

آمارهای  5ماهه گمرک از افزایش چشمگیر واردات محصوالت کشاورزی
حکایت دارد

ِ
اشتباهات وزارت نفت تا پیشنهاد گرانی
از تشریح

دستاورد استقاللغذاییدرمعرضخطر

در حالی که مصرف بنزین ،رکوردهای تاریخی را در
نوردیده است ،واکنش ها نسبت به موضوع شدت گرفته
است؛ برخی تحلیل گران از لزوم افزایش قیمت بنزین
سخن می گویند و برخی نمایندگان مجلس به اقدامات
اشتباه وزارت نفت مثل حذف کارت سوخت و سهمیه
بندی در سال های گذشته اشــاره و بر لــزوم اقدامات
کوتاه مدت مثل افزایش قیمت بنزین و دریافت مالیات
از خودرو و راهکارهای بلندمدتی چون بهبود کیفیت
خودروها و حمل و نقل عمومی تاکید می کنند.
▪تابستان داغ بنزین

بعد از رکوردشکنی مصرف بنزین در تیرماه امسال بود
که زمزمه هایی مبنی بر احتمال گرانی بنزین مطرح
شد اما مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
این رشد مصرف را ناشی از رشد اقتصادی ندانست و
زمزمه های گرانی فروکش کرد .حاال بعد از دو ماه و در
شهریورماه دوباره متوسط مصرف بنزین به  88.3لیتر
در روز رسیده است .روز پنج شنبه  16شهریورماه هم با
ثبت مصرف  104میلیون و  700هزار لیتر یک رکورد
منحصر به فرد ثبت شد.
▪راهکارهایی برای رفع معضل

در واکنش به این رشد مصرف روزنامه دنیای اقتصاد در
گزارشی مفصل نسبت به تثبیت قیمت سوخت طی دو
سال گذشته انتقاد کرد و ادامه روند فعلی را مساوی با
مصرف بیشتر دانست .همزمان ،خادمی ،نایب رئیس
کمیسیون انرژی مجلس نیز در یک نشست ،عوامل کوتاه
مدت افزایش مصرف بنزین را ناشی از سیاستهای غلط



آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور نشان از این
دارد که بر خالف تاکیدات دولــت بر حفظ استقالل
غــذایــی ،در پنج مــاه نخست ســال  ،96محصوالت
کــشــاورزی و کاالهای اساسی در صــدر واردات قرار
گرفته اند و به خصوص برنج ،شکر و روغن آفتابگردان با
رشد بیش از  100درصدی مواجه شده اند.
بــه گـــزارش فـــارس ۱۰ ،قلم عمده کــاالی اســاســی و
خوراکی وارداتی در پنج ماه نخست سال جاری به ترتیب
شامل -1برنج -2،ذرت دامی -3،وسایل نقلیه موتوری
با حجم سیلندر  1500سیسی تا  2000سیسی،
 -4قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری-5 ،
لوبیای سویا -6 ،شکر -7 ،وسایل نقلیه با حجم سیلندر
 2هــزار سیسی تا  2500سیسی -8 ،روغــن دانه
آفتابگردان -9 ،قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل و
کنجاله سویا بوده است .در ردیفهای بعدی نیز ،موز،
ماژول نمایشگر ،گوشت منجمد گاو ،مکملهای دارویی
و روغن پالم قرار دارند.
باتوجهبهاینآمارها،مشاهدهمیشودکهعلیرغمتاکید
دولتدراستقاللغذاییکشوروبهبودترازتجاریبخش
کشاورزی در سال های اخیر ،این کاالها نه تنها کماکان
رتبه های برتر در واردات را به خود اختصاص داده اند،
بلکه واردات آن ها در پنج ماه نخست امسال نسبت به
سال  ،95شدت بیشتری نیز گرفته است.
به عنوان مثال ،واردات برنج در این مدت نسبت به مدت
مشابه سال  95به لحاظ ارزش  102درصد رشد داشته
است .واردات شکر نیز با  177.43درصد و روغن دانه
آفتابگردان با  186.9درصد رشد مواجه شده است.

دولت یازدهم دانست و گفت« :نبود اختالف محسوس
در قیمت بنزین و سی ان جی» موجب شده است که
مردم به مصرف سی ان جی روی نیاورند .وی به حذف
ابزارهای کنترلی نظیر کارت سوخت در دولت یازدهم
به عنوان یکی دیگر از دالیل اصلی افزایش مصرف هم
اشاره کرد و با انتقاد شدید از عملکرد وزیر نفت گفت که
بر خالف وعده های وی ،وضعیت فعلی حاکی از مصرف
بیش از 85میلیون لیتری بنزین است .به گزارش فارس،
خادمی دربــاره راهکارهای پیشنهادی بــرای کنترل
مصرف هم به افزایش قیمت بنزین ،به کارگیری نظام
چند نرخی و استفاده از ابزارهای کنترلی نظیر کارت
سوخت اشــاره کرد .قره خانی ،دیگر عضو کمیسیون
انرژی نیز در رابطه با علل رشد مصرف گفت :میتوان
از افزایش تعطیالت ،قرار داشتن در فصل تابستان،
گنجایش کم جادهها ،عدم توسعه حمل و نقل عمومی
به خصوص در کالن شهرها به عنوان عوامل تاثیرگذار
در افزایش مصرف یاد کرد و خواستار دریافت مالیات از
خودروهاوافزایشقیمتبنزینبرایکنترلمصرفشد.

...



فساد

...
بانک

این گــزارش همچنین حاکی از این است که واردات
وسایل نقلیه  1500تا  2000سیسی  89.51درصد،
و قطعات منفصله با ساخت داخل ( 50درصد) 95.70
درصد ،موز  40.85درصد و روغن پالم  46.85درصد
رشد داشته است.
آمــارهــای گمرک همچنین نکات بیشتری را دربــاره
رشــد واردات کاالهای عمده نشان می دهــد .بر این
اساس ،ارزش  15قلم عمده کاالی وارداتی به کشور در
سال  ،96بالغ بر  5میلیارد و  201میلیون و  643هزار
دالر بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل49.21 ،
درصد رشد دارد .از سوی دیگر جمع کل واردات پنج
ماهه نیز  19میلیارد و  441میلیون و  609هزار دالر
بوده که  16.49درصد رشد نسبت به سال قبل نشان
می دهــد .با این حال می تــوان گفت که رشد واردات
کاالهای عمده ،بیشتر از متوسط رشد کل واردات است.
این موضوع وابستگی بیشتر کشور به واردات کاالهای
عمده را نشان می دهد.

...



معدن

صدور93حکم قطعی از 117پرونده حقوق های نامتعارف

نگرانی بانکها از نرخ سود اوراق دولتی

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس از صدور  93حکم قطعی از  117پرونده حقوق های نجومی در
دیوان خبر داد .به گزارش ایرنا ،محمد خدابخشی در تشریح نشست
کمیسیون برنامه و بودجه با دادستان دیــوان محاسبات گفت :در
مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند،
شناسایی شدند که شامل  397نفر از مدیران می شود و معادل 4
درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24
میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت .وی افزود :در این باره 117
پرونده تشکیل شد و تاکنون برای  ٩٣پرونده حکم قطعی صادر شده و
به اجرا درآمده است که میزان ریالی این 117پرونده حدود هزار و4٠٠
میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل صدور نهایی است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی درباره کاهش نرخ سود
سپرده گفت :انتشار اوراق دولتی با نرخهای معنادار میتواند مشکلساز
شود.کوروش پرویزیان در گفت وگو با مهر درباره کاهش نرخ سود بانکی
دربانکهایخصوصیبیانکرد:متناسببادستوربانکمرکزی،فضای
خوبیاکنونبهلحاظیکسانسازیپرداختنرخسودسپردهدربانکهای
خصوصیبرقرارشدهاستودراینمیان امیدواریمعاملومتغیرخارجی
بیرونی ایجاد نشودکهدرپروسهاجرایاینبخشنامه،مشکلآفرینشود.
ویدرتوضیحاینمطلبتصریحکرد:نمونهاینمتغیرهایخارجی،ورود
وانتشاراوراقبدهیجدیدبانرخهایباالترازسودسپرده ،ازسویدولت
است که این امر خیلی مهمی به شمار می رود؛ یا این که دولت به دلیل
نیازهاییکهدارد،فشارمضاعفیبهبانکهاواردکند.

رئیسهیئتعاملسازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران
(ایمیدرو) گفت :بر اساس مذاکرات و توافق های انجام شده ،طرح های
توسعهفوالدهرمزگانومبارکهتوسطآلمانوایتالیاتامینمالیمیشود.
مهدیکرباسیاناظهارکرد:اینتوافقهانهاییشدهوبهزودیقراردادآن
بهامضامیرسد.بهگزارشایرنا،ویادامهداد:هماکنونمذاکراتخوبی
با چینی ها در حال انجام است و امیدواریم در نیمه دوم سال ،خبرهای
خوشیدرموردتامینمالیخارجی(فاینانس)داشتهباشیم.رئیسهیئت
عامل ایمیدرو در بخش دیگری از این گفت و گو در مورد پرونده دامپینگ
(فروش کمتراز قیمت داخلی) فوالد ایران بیان کرد :ما از ابتدا اعتقاد
داشتیم که این موضوع غیرکارشناسی و بی پایه است .کرباسیان افزود:
بااطالعاتواسنادیکهارائهشد،موضوعدامپینگفوالدایرانردشد.

جزئیاتساماندهیسهتعاونیغیرمجازاززبانمقاممسئولبانکمرکزی

اعتراضاتاقبازرگانیتهرانبهتامیناجتماعی

فرآیندتصفیهافضلتوسدربانکآیندهدرحالانجاماست

مصوبهستاداقتصادمقاومتیدربارهبیمهکارفرمایاناجرانشدهاست

گرفتهاست،یاریکنند .کمرهایخاطرنشانکرد:بانک
آینده همچون سایر بانکهای رسمی کشور با صالبت
به فعالیت خود ادامه خواهد داد و سپردههای مردمی
در این بانک محفوظ است .بر این اساس سپردهگذاران
محترم به شایعات منتشر شده در رسانههای مجازی که
بیشتر خارج از کشور مدیریت میشوند ،توجه نکنند.
کمره ای در ادامــه ،خاطرنشان کرد :فرآیند مدیریت
دارایی ها و بدهی های دو تعاونی غیر مجاز افضل توس
و وحدت (آرمــان) به ترتیب توسط بانک آینده و موسسه
اعتباری ملل در حــال اجــراســت .همچنین مدیریت
دارایی و بدهیهای تعاونی اعتبار "البرز ایرانیان" نیز با
حدود  ۲۰۰نفر کارمند و  ۳۰شعبه مطابق برنامهریزی
انجامشده،بهبانک"تجارت"واگذارشدهاستاماپرونده
این تعاونی با دقت و سرعت در مرجع قضایی در حال
رسیدگیاستکهپسازاعالمنتیجهتوسطمرجعمحترم
قضایی ،بانک تجارت با کمک بانک مرکزی عملیات
اجراییسپردههامتناسبباداراییهاراآغازخواهدکرد.

در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق
تهران مصادیق عدم اجــرای بخشنامههای صــادره از
سوی معاون اول رئیسجمهوری درباره سازمان تامین
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گــــزارش خــبــرگــزاری ص ــدا و ســیــمــا؛ محمدرضا
نجفیمنش ،رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران
توضیح داد :در جلسه پیشین شورای گفتوگوی استان
تهران مقرر شده است ،که مصادیق اجرا نشدن مصوبه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی بیمه
تامین اجتماعی که باید صرفا در بازه یک ساله انجام
گیرد ،بــرآورد شود تا از راه شــورای گفتوگوی استان
تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد.
خــانــه صنعت و مــعــدن اســتــان تــهــران ،مــــواردی را
که نشا ندهنده عــدول ســازمــان تامین اجتماعی از
بخشنامههای صادره از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی است ،شناسایی کرد تا دبیر این نهاد ،با ارائه
این مشکالت در نشست کمیسیون بــرای حل آن نیز
هشت پیشنهاد مشخص بدهد و به نظرخواهی اعضای
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بگذارد.

گوشت خیال ارزان شدن ندارد
قیمت گوشت گوسفندی بعد از عید قربان هم ارزان
نشد .این در حالی است که انتظار می رفت با کاهش
تقاضا بعد از عید قربان ،روند صعودی قیمت گوشت،
معکوس شــود .بــه طــور کلی در یــک ســال گذشته،
اقدامات بسیاری بــرای تنظیم قیمت گوشت انجام
شــده اســت؛ از واردات انــواع گوشت از کشورهای
مختلف تا ممنوعیت صادرات و  . ....اما گویا گوشت
خیال ارزان شدن ندارد و هیچ کدام از این اقدامات هم
موثر نیفتاده است .اگرچه برخی مسئوالن تغییر ذائقه
مردم و افزایش تمایل به مصرف گوشت گرم را عامل این
گرانی دانسته اند اما به نظر می رسد دالیل دیگری هم
وجود دارد که باید در نظام توزیع دنبال آن دالیل گشت.

...

بازار خبر
انجمن حمایت از مصرفکنندگان بخشنامه
حذف قیمت کاالها را غیرقانونی اعالم کرد

تامین مالی دو طرح فوالدی توسط آلمان و ایتالیا

یکمقاممسئولدربانکمرکزیضمنتشریحجزئیات
سامان دهی سه تعاونی غیر مجاز افضل توس ،آرمان
و البرز ایرانیان ،تاکید کرد :فرآیند مدیریت داراییها و
بدهیهای تعاونی اعتبار در حال تصفیه "افضل توس"
توسطبانکآیندهدرحالانجاماستواینبانکهمچون
سایر بانکهای رسمی کشور با صالبت به فعالیت خود
ادامــه خواهد داد و سپردههای مردمی در این بانک
محفوظ است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
عباسکمرهای،بااشارهبهتجمعدوروزگذشتهدرمقابل
شعبهمرکزیبانکآیندهگفت:اینتجمعتوسطعدهای
ازسپردهگذارانتعاونیاعتبارمنحله"افضلتوس"بوده
است و اخبار برخی رسانههای مجازی که این افراد را
سپردهگذارانبانکآیندهمعرفیکردهاند،صحتندارد.
وی با توصیه سپردهگذاران به حفظ آرامش و اطمینان
نسبت به محفوظ بودن سپردههای آن ها تاکید کرد:
متاسفانه برخی شایعهسازان برای ایجاد اختالل در
کارکردنظامبانکیوآسیبزدنبهحیثیتآن،شایعاتی
چون بــروز مشکالت بــرای بانکها منتشر میکنند و
سپردهگذارانرابرایخروجسرمایههایخودازبانکها
برای رسیدن به اهداف خویش ترغیب میکنند که با
قاطعیت ضمن رد این گونه شایعات ،از سپردهگذاران
محترم درخواست میکنیم با حفظ آرامش ،بانک آینده
راکهبرایایفایمسئولیتاجتماعیخودوظیفه تعیین
تکلیفسپردههایموسسهمنحلهافضلتوسرابهعهده

شاخص

به رغم آن که ،ستاد اقتصاد مقاومتی ،در ماههای گذشته،
بخشنامهایمبنیبرکسرنشدنحقبیمهازقراردادهای
خرید و فروش صادر کرده است ،ظاهرا برخی بازرسان
ســازمــان تامین اجتماعی همچنان بر رویــه پیشین،
قــراردادهــای خرید و فــروش را مقاطعهکاری تلقی و
کارفرمایان را به پرداخت جریمههای سنگین مکلف
میکنند.
در ادامه این جلسه ،هومن حاجیپور ،معاون کسب و
کار اتاق تهران هم با اشاره به این که ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکالت فعاالن
اقتصادی را حل و فصل کند ،ادامه داد :این مسائل در
ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر میشود،
اما دستگاههای اجرایی از این احکام تبعیت نمیکنند.
برای مثال ،سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات
را به شعب زیرمجموعه خود ابالغ نمیکند .وی افزود:
ما مشکالت فعاالن اقتصادی را موردی بررسی و حل
میکنیم .اما موارد بیشمار است .مسئله ما این است که
سازمان تامین اجتماعی و شعب آن ،بخشنامههای ستاد
اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.

فارس -انجمن ملی حمایت از مصرف
کنندگان بخشنامه حذف قیمت از روی
کاالها را غیر قانونی و بر خالف حقوق
مصرفکنندگان اعالم کرد .بنا بر بیانیه
این انجمن ،بخشنامه یادشده خالف مواد ( )1و ( )5قانون
حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،ماده ( )15قانون نظام
صنفی و مــاده ( )6قانون تعزیرات حکومتی اســت .این
انجمن خواستار لغو بخشنامه مذکور شده است .در این
حال ایرنا ،به نقل از نوابی ،رئیس سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان گفت :مردم نگران حذف درج
قیمت کاال نباشند؛ زیرا بخشنامه آن ،آزمایشی است و در
صورت مشاهده تخلف ،لغو می شود.

واگذاری بازار لوازم تحریر به چینیها
فارس -بررسی بازار لوازم تحریر نشان
مـیدهــد کــه بـــازار لـــوازم تحریر هــم به
چینیها واگذار شده و اغلب آن چه که در
این بــازار ،تولید ایرانی نامیده میشود
فقط کاالهای مونتاژ شده است.

تحقیق و تفحص از "بانک ملت" کلید خورد
تسنیم -زارع ،سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس از تقدیم طرح تحقیق و
تفحص از عملکرد بانک ملت به هیئت
رئیسه پــارلــمــان خبر داد .پــرداخــت
تسهیالت ،عملکرد بانک در حمایت از تولید ،اجــرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،پرداخت حقوق و دستمزد
به مدیران بانک ،نحوه اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار،
عملکرد بنگاهها و شرکتهای تابعه بانک ،عملکرد بانک در
حــوزه ارزی ،سپرد ههای قر ضالحسنه و وام ازدواج و
همچنینبررسیعملکردوتوانمندیمدیرعاملبانکملت
از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

صادرات هندوانه رکورد شکست
ایسنا -هندوانه باز هم مانند ماهها و سال
هایگذشتهدرصدرسنگینترینصادرات
محصوالت کشاورزی قرار گرفت و با بیش
از ۵۰۳هزارتندرپنجماههامسالحدود
 ۱۸درصد بیشتر از سال گذشته شد اما با وجود افزایش دو
سنتیقیمتاینمحصولنسبتبهسالگذشتهورسیدنآن
به  19سنت (یعنی کیلویی  740تومان) ،همچنان جزو
ارزانترینوآبدارترینصادراتایرانمحسوبمیشود.در
میانمشتریانهندوانهایران،عراقباخریدبیشاز ۳۲۱هزار
تن از این محصول 63.80درصد سهم بازار آن را از آن خود
کردهورتبهنخسترادرمیاندیگرخریداراندارد.

▪نظارت هر روزه بانک مرکزی بر اجــرای قانون سود
سپرده ها

سیف همچنین با اشاره به اجرای قانون سود سپرده ها
از  11شهریور ،خاطرنشان کرد :بانکها ملزم به رعایت
دستورالعمل بانک مرکزی شدند و بخش نظارت بانک
مرکزی،همکارانماندرشعبمختلفبانکهرروزهنظارت
و بررسی دارند و خوشبختانه یک عزم عمومی در اجرای
دقیق این دستورالعمل وجود دارد و تخلفات خیلی نادر و
کوچکی در بعضی از بانک ها بوده است که منجر به عزل
رئیس شعبه شده است.وی افزود :در آینده نزدیک در مورد
نرخ سود تسهیالت هم محدودیتهایی را اجرا خواهیم کرد
که آن ها را اعالم میکنیم.رئیس بانک مرکزی در پاسخ به
خراسان درباره این که در پرونده موسسات مالی برخی با
سپرده های مردم داللی میکنند آیا برخوردی با این ها
میشود؟ گفت :اگر ببینیم برخورد میکنیم ضمن این که
کسانی که اهل ریسک هستند قصد دارند سپرده خود را
زودتر نقد کنند و نمیشود جلوی این موارد را گرفت اما اگر
تخلف شود برخورد میکنیم.
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