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نایب رئیس اتاق مشترک ایران وچین:

مسئله بانکی با چین سیاسی است
نه اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان این
که مسئله بانکی ناشی از مسدود کردن برخی از حساب
ها در چین بخش ناچیزی از تبادالت مالی بین دو کشور را
شامل می شود؛ به خراسان می گوید که این مسئله بیشتر
منشأ سیاسی دارد نه اقتصادی و با مذاکرات از طریق وزارت
اقتصاد و سفارت خانه های دو کشور درتهران و پکن در حال
حل شدن است .مجید رضا حریری تاکید می کند که بخش
های زیادی از این مسئله حل شده است و بخش های زیادی
نیز دارد حل می شود ولی سروصدا کردن در این باره به
ضرر تجار ایرانی است و باید مسئله از طریق دیپلماتیک و
سازمانیپیگیریوحلشودکهجزئیاتبیشترآنرادرادامه
مطلب می خوانید:
علت این که به تازگی و هرازگاهی می شنویم که جلوی
حساب برخی از ایرانیان را در چین گرفته اند ،چیست؟
ببینید ،درتمام دنیا برای ما به عنوان یک ایرانی نه حسابباز و نه کار بانکی می کنند.
علت چیست؟
علت این است که یک بخشنامه ای ازطرف یک گروه ناظرمالی دردنیا به نام اف ای تی اف ( )FATFوجود دارد که
ما را در آن محکوم کرده است یعنی جدولی دارند که سه
کشور درآن به رنگ قرمز هستند که ما و سوریه وکره شمالی
هستیم ،هفت کشور هم درایــن لیست به رنگ نارنجی
هستند که معتقدند مشمول یک سری احتیاط های الزم
باید باشند ،در نتیجه در همه جای دنیا به این بهانه با ما
برخورد می کنند.
خوب مگر ما یک سری اقدامات درمجلس و دولت برای
خروج از لیست سیاه مذکور نکردیم؟
درست است  ،ما باید در آن جا این مسئله را درست حلکنیم.این موضوع فقط اقتصادی نیست ،کشورهایی
هستند که به مراتب وضعشان از نظر بانکی بدتر است ولی
در آن فهرست قرار ندارند مثل افغانستان که کسی کاری
به کارشان ندارد .حاال این که چرا به ما کار دارند مشخص
اســت که به دالیــل سیاسی اســت .بهانه چیست ،بهانه
نهادهای ناظر بین المللی که مجموع آن ها موجب شده
است که در دنیا مشکل داشته باشیم؛ در چین مشکل ما به
مراتب از همه جای دیگر دنیا کمتر است.
اتفاقا روابــط ما با چین خوب است وســوال هم همین
جاست که چرا این مسائل درچین اتفاق می افتد؟
این از قبل بوده است دیگر ،به چینی ها هم فشار میآورند ،یعنی آن نهاد ناظر به سیستم بانکی چین فشار می
آورد که چرا رعایت نمی کنید ،ازاین طرف هم ما گاهی یک
سری بهانه هایی{به دستشان}می دهیم ،مثال دانشجویی
درچین داریم که با روادید دانشجویی دارد تجارت می کند
و در حسابش چندین میلیارد پول می چرخد یا یک نفر با
روادید گردشگری زندگی می کند ولی چندین میلیارد
گردش مالی دارد و شبیه این گونه بهانه ها که موجب تسری
پیدا کردن مسئله می شود ولی در مجموع امسال ما 37
تا  38میلیارد دالر با چین مبادله تجاری داشتیم که مثال
تصور کنید 100تا  200میلیون دالر هم چنین مسئله ای
وجود دارد که رقم بزرگی نیست ،ضمن این که ما معتقدیم
همین رقم هم نباید باشد ،وقتی یک نگذارند تاجر کار کند،
 10میلیون دالر هم رقم بزرگی است و نابودش می کند.
این نیاز دارد که به جای صحبت کردن در رسانه ها از کانال
های مناسب دیپلماتیک و سازمانی مسئله را حل کنیم .ما
به عنوان اتاق مشترک ایران وچین با وزارت اقتصاد و بانک
مرکزی و سفارت چین درتهران وسفارت ما در چین،درباره
این موضوع داریم مذاکره می کنیم تا حل شود ،دوستانی
آمدند یک سفر شخصی به چین و تجربیات شخصی شان را
رسانه ای کردند .این به صالح کشور نیست.
یعنی قبال هم این مسئله بوده است؟
از اردیبهشت امسال این مسائل بوده است ،کمتر و بیشتریا با شدت و ضعف وجود داشته است ،خیلی از بخش های
مسئله حل شده و خیلی از بخش هایش نیز مانده است که
دارد حل می شود اما با رسانه ای کردن آن کسی که ضرر
می کند تجار ایرانی هستند.
فکر نمی کنید که رسانه ای کردن باعث شود که در
مقامات باال مسئله را ببینند و به سمت حل آن پیش
بروند؟
نه،ما هر چقدر در دنیا سروصدا کنیم ،چون بهانه هایکسانی که می خواهند ما را بزنند ،بهانه های قانونی است،
با سروصدا  ،بیشتر در مسیری می رویم که همه قانون به نفع
آن ها اعمال شود.

عکس و شرح

رونمایی بوئینگ از هواپیمای خودران و
سوخت رسان
شــرکــت بــوئــیــنــگ ،غـــول هــواپــیــمــاســازی جــهــان
از یک هواپیمای هوشمند و خــودران تحت عنوان
25Stingray MQرونمایی کرده است که توانایی
سوخت رسانی به دیگر هواپیماها در حین پــرواز را
دارد .به گزارش ایسنا ،به نقل از وب سایت ،thedrive
نسخه آزمایشی هواپیمای خ ــودران و هوشمندی
کــــه  25Stingray MQنــام دارد ،به تازگی توسط
شرکت هواپیماسازی بوئینگ بــا انتشار ویــدئــو و
تصاویری مربوط به این محصول جدید ،رونمایی شده
اســت .این هواپیمای جدید قــادر به حمل و سوخت
رسانی  ۶۸۰کیلوگرم سوخت مورد نیاز هواپیماهای
در حال پرواز است.

امضای قرارداد بزرگ ترین فاینانس اروپایی ایران

ایتالیا با قراردادی 5میلیارد دالری ،هفتمین فاینانسور پسابرجامی ایران شد
بــزرگ ترین قــرارداد فاینانس با اروپایی ها
به ارزش پنج میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا
امضاشد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک
مرکزی ،قــرارداد خط اعتباری فاینانس ۵
میلیارد یورویی (حدود شش میلیارد دالر)،
بین بانک های ایرانی و موسسه Invitalia
 ،Global Investmentبه منظور تامین مالی
پروژههایعمرانیوتولیدیکشور،امضاشد.
براساساینقراردادکهدوبانکایرانیصنعت
ومعدنوخاورمیانه،آنراامضاکردهاندوامکان
الحاق دیگر بانک های ایرانی به آن وجود
دارد ،پروژههای عمرانی و تولیدی کشور که با
استفاده از تکنولوژی ،ماشینآالت یا خدمات
فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا میشوند،
میتوانندازاینتسهیالتاستفادهکنند.
بانکمرکزیاعالمکردهکهاستفادهازاینخط
اعتباری،بارعایتقوانینومقرراتداخلی،به
خصوص قانون برنامه ششم توسعه و قوانین
بودجه سنواتی میسر است .همچنین تمام
پروژههایبخشدولتیوغیردولتیکهاولویت
آن ها به تأیید دستگاههای ذی ربط رسیده
و مجوزهای مربوطه را دریافت کرده باشند،
میتوانندازاینتسهیالتاستفادهکنند.
به گزارش تسنیم ،در این زمینه حمید قنبری
معاونادارهتامیناعتباراتارزیبانکمرکزی
نیزدرگفتوگوباشبکهیکسیماتوضیحداد:
متقاضیاناستفادهازاینتسهیالتمیتوانند
بهبانکهایعاملصنعتومعدنوخاورمیانه
برای استفاده از این تسهیالت مراجعه کنند.
ضمن این که بانکهای دیگر نیز به زودی
وارد چرخه پرداخت این تسهیالت میشوند.



بازپرداخت این تسهیالت نیز به یورو خواهد
بود.پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند،
چین ،کره جنوبی ،دانمارک ،اتریش و روسیه
درماههایاخیر،ایتالیاهفتمینکشوریاست
کهقراردادفاینانسباآنمنعقدمیشودوبدین
ترتیب ،رقم فاینانس ها به بیش از 40میلیارد
دالر،افزایشمییابد.
در این حال ولی ا ...سیف رئیس کل بانک
مرکزی در یادداشتی ،پیام فاینانسها را
اطمینان از ثبات مالی ایران دانست و گفت:
بهرغماینکهدرسالهایقبل،بهدلیلتحریم
امکان تسویه اقساط فاینانس فراهم نبود،
اکنون همه بدهیها تسویه شده است .وی
تسویه تعهدات معوق بعد از برجام را زمینه
ساز بهبود رتبه اعتباری کشور دانسته که این
موضوعمنجربهاعتمادجامعهبینالمللدرباره
ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی ایران و در
نتیجه اعالم آمادگی کشورهای مختلف برای
ارائهخطوطاعتباریبهایرانشدهاست.

...



ارز

وی با اشاره به قرارداد اخیر با ایتالیا به عنوان
بــزرگ ترین قـــرارداد وام با یک وام دهنده
اروپایی ،از مذاکرات تأمین مالی با کشورهای
فرانسه ،ژاپــن ،آلمان و اتریش بــرای تعریف
خطوطاعتباریجدیدخبرداد.
برخی قراردادهای فاینانس ایران پس
از برجام
ارزش
نام کشور
(میلیارددالر)
10
سیتیک تراست چین
2.24
چین
9.45
اگزیم بانک کره جنوبی
1.4
ونش اکونوم بانک روسیه
بدون
روسیه
محدودیت
0.59
دانتسه بانک دانمارک
1.77
اوبر بانک اتریش
0.15
هند

...



حمل و نقل

هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی ،سه شنبه ۲۶دی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود .به گزارش مهر ،یارانه نقدی ساعت ۲۴روز
سه شنبه هفته آینده ،واریز خواهد شد .دولت برای سال آینده پیشنهاد حذف یارانه  33میلیون نفر را به مجلس ارائه داده که فعال با موافقت
کمیسیون تلفیق مواجه شده است ،هرچند برای تصمیم گیری نهایی باید این پیشنهاد در صحن علنی مجلس نیز مصوب شود.

پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای شکستن قفل  110هزار میلیارد
تومان بدهی به اجرا نزدیک شد

موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه با
تهاتر زنجیره ای بدهی ها
در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس طی
بررسی الیحه بودجه سال آینده پیشنهاد
تهاتر بدهی هــای دولــت ،نظام بانکی و
بخش خصوصی را مطرح کــرده اســت و
وزارت اقتصاد نیز پیش از این از کلیات طرح
دفاع کرده بود ،رئیس کمیسیون تلفیق
مجلس می گوید که موافقت بانک مرکزی
و سازمان برنامه را نیز در این خصوص جلب
کرده است.
بــه گـــزارش فـــارس ،در نشست بررسی
مشکالت کارآفرینان بخش خصوصی که با
حضور مسئوالنی از دولت و مجلس توسط
کانون عالی کارآفرینان توسعهگرا برگزار
شد،غالمرضاتاجگردون،رئیسکمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ،گفت :مهمترین
حرکتی که میتواند برای توسعه اقتصادی
کشور صورت بگیرد ،قطع ًا از سوی بخش
خصوصی اســت و مجلس بــرای شنیدن
نظرات و پیشنها دهای فعاالن و مدیران
این بخش آمادگی کامل دارند .وی با اشاره
به ایــن که در صــدد حل مشکالت بخش
خصوصیهستیم،تصریحکرد:پیشنهادی
را در کمیسیون تلفیق مبنی بر تهاتر ۱۱۰
هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال
 ۹۷تصویب کــردیــم .وی گفت :در این
پیشنهاد بدهی دولت به اشخاص ،بدهی
اشخاص به بانکها ،بدهی بانکها به بانک
مرکزی و همچنین بدهی افــراد ،بخش
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی
مطرح است و با توجه به این که پیمانکاران

...
تورم



از دولت مطالبه دارند ،پیشنهادی مطرح
شد تا در حد  ۱۱۰هــزار میلیارد تومان
بدهی افــراد به دولت و مطالبات افــراد از
دولت به صورت عام تهاتر شود .وی اضافه
کرد :این اقدام با عنوان بدهیهای دولت
به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و
ی که افزایش پایه پولی را
درج شود ،در حال 
نیز نداشته باشیم.
▪موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه
با تهاتر بدهیها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :این اقــدام موجب میشود تا قفل
سرمایه در گردش بخش زیادی از فعاالن
بخش خصوصی باز شود و از طرفی دولت
دیگر با تعداد زیــادی از طلبکاران مواجه
نخواهد شد و در مجموع به وضع اقتصادی
کمک می کند .تاجگردون در ادامه سخنان
خود خاطرنشان کرد :موضوع نهادهای
عمومی غیردولتی ،آستانها از اشخاص
حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واقعی
در این اقدام تفکیک شده و به طور مشخص
از این نهادها نام بردهایم .وی گفت :این
میتواند برای بخش خصوصی خبر خوبی
بــاشــد کــه بدهیهایشان بــه بانکها با
طلبهایشان از دولت به صورت خاص تا
سقف  ۵۰هزار میلیارد تومان تهاتر شود.
وی تصریح کــرد :موافقت بانک مرکزی
و سازمان برنامه و بودجه را دربــاره تهاتر
زنجیرهای بدهیها گرفتهایم.

...

فساداقتصادی

دالربازهمواردکانال  4400تومان
شد

هواپیماهای جدید یک فرودگاه
دیگر را فعال کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تورم  ۲رقمی در راه است

جزئیاتی از اختالس  100میلیاردی
یک کارمند در شرکت نفت

نرخ ارز در بازار آزاد که از روز سه شنبه دوباره رو
به افزایش گذاشته است ،این روند را در آخرین
روز هفته گذشته نیز ادامه داد تا دالر از چهار هزار
و  400تومان نیز عبور کند و به حــدود 4415
تومان برسد.
با این حال و به گزارش شبکه اطالع رسانی طال،
سکه و ارز تهران ،نرخ سکه بهار آزادی ،پس از
یک افزایش در روز چهارشنبه هفته گذشته ،با
افت اندکی در روز پنج شنبه مواجه شد و به یک
میلیون و  492هزار و  500تومان رسید .به رغم
نرخ بــاالی چهار هــزار و  400تومان در تهران،
میانگین این نرخ ،آن گونه که سامانه سنا گزارش
کرده ،در کل کشور به رقم چهار هزار و 350تومان
رسیده است.

ایسنا -با افزایش تعداد هواپیماهای ای تی آر
ایران ایر به هشت فروند ،فرودگاه های کوچک
ای ــران کــه پیش از ایــن بــه نظر مــی رسید نفس
هــای آخــر خــود را میکشند بــار دیگر به مسیر
رونق برگشته اند و در جدید ترین اقدام یکی از
فرودگاههای ایران پس از چند سال توقف فعالیت،
باردیگر به عرصه باز می گردد .در این زمینه و در
طول ماههای گذشته فرودگاه پارس آباد مغان
که فعالیت آن برای چند سال متوقف شده بود
کار خود را از سر گرفته است .همچنین با توجه به
وضعیت آب و هوایی ،پروازها به مقصد فرودگاه
پارس آباد استان اردبیل به صورت چارتری کلید
خورده است ،اما از  ۲۲بهمن امسال پروازهای
دایمی به این فرودگاه دایر خواهد شد  .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این
کهچه پیشبینی براینرختورمدرسالآیندهدارید،
اظهار کرد :براساس پیش بینی های انجام شده اگر
قیمت حامل های انرژی با پافشاری دولت افزایش
یابد،بهطورحتمباکوچکترینتغییرینرختورمنیز
دورقمیخواهدشد.بهگزارشخبرگزاریتسنیمبه
نقلازایبنا،پورابراهیمیادامهداد:امابحثدورقمی
شدنتورمتنهاموضوعیداخلینیستوتحتتاثیر
قیمتهایجهانیهمخواهدبودزیرادرصورتیکه
روندروبهرشدقیمتنفت،کاالهایاساسیوفلزات
ادامهیابد،بهطورحتمتورمنیزدورقمیخواهدشد.
ویافزود:پیشبینیماایناستکهتورمدرسال97
دورقمیاستامااینکهچهرقمیباشد،بستگیبه
قیمتحاملهایانرژیدارد.

هفته قبل اخباری مبنی بر کشف یک اختالس در
یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت منتشر
شد که بعدا ،اصل آن ،توسط کسری نوری رئیس
روابطعمومیوزارتنفتتاییدشد.بهگفتهنوری،
وزیر نفت دستور بررسی موضوع توسط سازمان
بازرسی و برکناری تعدادی از مسئوالن ذی ربط را
که در انجام مسئولیتهایشان بیدقتی و اهمال
کردهاند ،صادر کرده است .در این زمینه فارس
گزارشداد:اینفردکهیککارمندسادهبوده،سوء
استفاده های مالی خود را از سال  87آغاز کرده و
تا همین اواخر رقمی حدود  100میلیارد تومان را
به جیب زده است .وی که مدارک اقامت در کشور
کانادا را داشته است ،طبق آخرین اخبار به ترکیه
گریختهوقصدسفربهکاناداداشتهاست.

پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با
بیاناینکه،پروندهصدورکارتهایهوشمند
و تجمیع کــارت های بانکی روی میز بانک
مرکزی است ،اعالم کرد :پروژه مربوطه تا تیر
سال آینده به اتمام می رسد و هزینه صدور هر
کارت هم حدود  10هزار تومان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و
بانکی ،داوود محمد بیگی با اشاره به برگزاری
جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها،
گفت :یکی از موضوعاتی که هم اکنون در
حــال بررسی و اجــرایــی شــدن آن هستیم،
بحث آماده سازی بانک ها برای پیاده سازی
استانداردهای امنیتی و صدور کارت های

هوشمند است .وی گفت :در کشور دو سه بار
تا کنون به سمت کارت های هوشمند رفته
ایم ولی به دلیل این که الــزام خاصی از نظر
داخلی برای استفاده از این کارت ها ،وجود
نداشت ،زیاد از کارت های هوشمند استفاده
نکردیم.به گفته وی ،برای پیاده سازی کارت
های جدید ،باید دو اقدام انجام شود نخست
این که زیرساخت های بانک ها آمــاده شود
و دوم این که قوانین و مقررات این کارت ها
فراهم شود .مدیر اداره نظامهای پرداخت
بانک مرکزی ،عملیاتی شدن روش مذکور را
نیازمندبرخیپروتکلهایارتباطیبیانکرد
و افزود :پروژه ای را به همین منظور از شش

ایرانوهندتوافقنامههاییبهارزشدو
میلیارددالرامضامیکنند

وزیــر راه ضمن تشریح مذاکرات با هندی ها در سه
بخش گفت:ارزشموضوعاتموردمذاکرهبیشازدو
میلیارد دالر است .آخوندی در مصاحبه با ایرنا درباره
مذاکراتی که در دیدار سه روزه خود از پایتخت هند
انجام داده است ،اظهار کرد :در جلسه با مقامات هند
سه موضوع مهم بررسی شد که اولین موضوع شامل
توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد
دالراست.نکتهدومشاملتولید 200لکوموتیوبرای
قطارهای باری است که بخشی از این لکوموتیو ها در
ایرانتولیدخواهدشد.ارزشاینپروژه 600میلیون
دالرتخمینزدهمیشودوظرفمدتسهسالتکمیل
خواهدشد .موضوعسومموردمذاکره،تولیدمشترک
ریلمیانهندوایراناست.بخشیازاینریلبهصورت
مستقیم از هند خریداری و بخش اعظم تولید ریل در
شرکتذوبآهناصفهانانجامخواهدشد.

ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه
سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما
استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را
رعایت کنند.به گفته وی با استفاده از کارت
های هوشمند مشتری می تواند در پرداخت
های برون خط و هم از پرداخت های خارج
از کشور از آن استفاده کند .وی در تعریف
پرداخت های برون خط بر این نکته تأکید کرد
کهدراینروشنیازینیستکههمیشهارتباط
مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد،
برهمیناساساینکاربهدوشکلبدونرمزیا
حتی با رمز و به صورت آفالین انجام می شود.
در این روش اگر به هر دلیلی شبکه قطع بود

شاخص

سخت کوش ترین مردم دنیا
سختکوشترینمردمجهانبراساسساعاتکاریآنها
درمدتزمانیکسالتوسطنشریهفوربزمعرفیشد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بر این اساس میزان
ساعتکاریدرمکزیکبامیانگین 2246ساعتازهمه
نمردم
کشورهابیشتراست.دررتبهدومسختکوشتری 
جهان،مردمکرهجنوبیقراردارند.دولتکرهجنوبیدر
سالهایاخیرتالشکردهاستکهساعتکاریکارگران
و کارمندان را کاهش دهد اما همچنان مردم کره جنوبی
مجبور هستند به طور میانگین  2113ساعت در مدت
یکسالکارکنند.نکتهجالبدیگرایناستکهبهدنبال
ایجادبحرانمالیدریونان،بهمردماینکشورلقبتنبل
دادهشد،ایندرحالیاستکهبابررسیساعاتکاریآن
هامشخصشدهاستکهیکفردشاغلدریوناندرطول
یکسال2042ساعتکارمیکند.اینبدانمعناستکه
مردمیونان،سختکوشترینمردمکلاروپامحسوبمی
شوند .در این رده بندی شیلی ،روسیه ،ترکیه و آمریکا در
ردههایبعدیقراردارند.همچنینژاپنیهاکهبهسخت
کوشیمعروفاند،درردهنهمدنیاقرارگرفتهاند.

...

بازار خبر
درخواست برخورد تعزیراتی با اصنافی که
اسم خارجی دارند
تسنیم  -سیدمحمود نــوابــی رئیس
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان پیرو نامه فرمانده ناجا به وزیر
صنعت ،با ارســال نامه به رئیس اتاق
اصناف ایران خواستار اعمال مدیریت ،نظارت ،بازرسی
و اقدامات بازدارنده ،تنبیهی و تعزیری با اصنافی شد که از
اسامی خارجی برای کسب و کار خود استفاده میکنند.

اولین بانک خارجی ارائه دهنده خدمات
بازرگانی به «بیت کوین» تاسیس میشود
مهر  -قــرار اســت یک تاجر بــزرگ وال
استریت با سرمایه گذاری  ۴۰۰میلیون
دالری از نخستین بانک بازرگانی ارائه
دهنده خدمات به بیت کوین و سرمایه
گذاری به بالک چین رونمایی کند .به گزارش بلومبرگ
انگلیسی ،مایکل نوواگراتز ،میلیاردر سرشناس از برنامه
خود برای تاسیس یک بانک کامال بازرگانی که به ارزهای
رمزنگار و سرمایه گــذاری بر پایه بالک چین اختصاص
خواهد یافت ،خبرداد و گفت :هدف از ایجاد این بانک ،قرار
گرفتن آن در فهرست بورس کاناداست.

 50درصد تهرانی ها می توانند بدون یارانه
نقدی زندگی کنند

باز کار مشتری انجام می شود .محمد بیگی
ادامه داد :هزینه صدور این کارت ها با توجه به
قابلیت هایی که دارند احتماال  ۲تا  2.5برابر
کارتهایمگنتودرمحدوده ۱۰هزارتومان

خواهد بود .این مقام مسئول در بانک مرکزی
تأکید کرد که معموال این پــروژه ها در کوتاه
مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان
برای اجرای کامل آن نیاز است.

باشگاه خبرنگاران  -نعمت ا ...ترکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران گفت 50 :درصد تهرانی ها
می توانند بدون یارانه نقدی زندگی خود
را اداره کنند که با حذف یارانه آن ها می توان ماهیانه مبلغ
 300میلیارد تومان درآمدزایی کرد.

واردات  261تن سنجاق قفلی
میزان  -براساس آمار گمرک در هشت
ماهه نخست امسال بیش از  ۲۶۱تن
سنجاققفلیازکشورهایمختلفجهان
بــه وی ــژه چین وارد ایـــران شــده اســت.
براساس واردات این حجم سنجاق قفلی به کشور۵۶۷ ،
هزار و ۸۲۰دالر ارز از کشور خارج شد که حدود سه میلیارد
و  ۳۷۷میلیون و  ۶۶۳هزار و  ۶۰۳تومان در آمار گمرک به
ثبت رسیده است.

...

سهام عدالت
سود سهام عدالت به حساب مشموالن فوت
شده در  5ماه گذشته واریز می شود
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :تکلیف یک میلیون و
 800هزارجاماندهسهامعدالتپسازواریزسودمشموالن
تعیین میشود .میرعلی اشــرف پــوری حسینی ،رئیس
سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس ،در واکنش
به این پرسش که چرا مهلت  31مرداد  96را برای تفکیک
مشموالن سهام عدالت فوت کرده و زنده در نظر گرفتهاید
و این که سود سهام عدالت مشموالنی که پس از  31مرداد
فوت کردهاند ،به چه حسابی واریز خواهد شد ،اظهار کرد:
اگر االن کسی بــرای واریــز سود سهام عدالت در سامانه
سازمان خصوصیسازی کد شبا اعالم کرده باشد ،با فرض
اینکهصاحبسهامبعدازمهلت 31مردادفوتکردهباشد،
سود به همان حساب فرد فوت شده واریز میشود چراکه
اطالعی از این که مشمول زنده یا فوت کرده ،نداریم .وی
افزود :آخرین به روزرسانی اطالعات ما مربوط به  31مرداد
 96است و افرادی که قبل از آن تاریخ فوت کرده باشند،
دیگروجودخارجیندارندوبایدوراثدربارهاینسودتعیین
تکلیف کنند و اسناد قانونی به ما ارائه دهند.
CMYK

