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رئیس اتاق ایران:
مرفه بی درد نیستیم

...
اخبار

کارمزد سرویس پیامکی بانک ها
افزایش یافت

برخی بانک های کشور با ارسال پیامک به
مشتریان اعــام کردند که بــرای سرویس
پیامک بانکی در سال  ،۹۸مبلغی معادل
 ۱۲۰هزار ریال را در هفته آینده از حساب آن
ها برداشت خواهند کرد که به منزله افزایش
 20ریــالــی ایــن کــارمــزد اســت .همچنین
ایسنا گزارش داد :گفته میشود که دیگر
کارمزدهای خدمات الکترونیک بانکها
نیز در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر نیرو 10 :درصد
مشترکان آب پرمصرف هستند

حسین بردبار-معاون وزیر نیرو در امور آب
و آبفا  10درصد از مشترکان آب کشور را در
طبقهپرمصرفهاذکرکردکهبههمیندلیل
مشمول جریمه می شوند و دربــاره مصوبه
دولت مبنی بر تعرفه آب ،گفت :این مصوبه
بسیار به نفع کممصرفهاست .به گزارش
خراسان،قاسمتقیزادهخامسیدرهمایش
استفاده از تجربیات کشور ژاپن درحوزه آب و
فاضالب ایران گفت :حدود  ۲۳میلیون نفر
در کشور درگیر تنش آبی هستند و این تنش
باید به تدریج برطرف شود.

بانکملتبرنده 1.6میلیارددالری
دعوایحقوقیبادولتانگلیس

فایننشال تایمز گـــزارش داده اســت که
دعوای حقوقی بین بانک ملت ایران و دولت
انگلستانبهسرانجامرسید.براساسگزارش
بی بی سی ،این دعــوای حقوقی مربوط به
منجمد کردن داراییهای بانک ملت ایران
برایمدتششسالبهاتهامحمایتازبرنامه
اتمی و موشکی این کشور بود .براساس این
گـــزارش ،خسارت درخــواســت شــده اولیه
از طــرف ایرانی  4میلیارد دالر بــود که در
جریانرسیدگیدرنهایتیکمیلیاردو600
میلیون دالر اعالم شد .شرایط این تفاهم و
جزئیات آن از جمله میزان مالی تفاهم بین دو
طرف اعالم نشده است.

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 1.500(132.000

) 1.500( 151.000

) 544(169.044

19.882

شاخصکلبورس

) 1.012( 237.148

هرگرمزعفراننگین

130.201

نرخ ارز

رئیس اتاق ایران که صبح دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود ،اظهار کرد :متأسفانه رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه
از اتاق بازرگانی ساخته شده است ،این است که در این اتاق تعدادی ثروتمند بی درد حاضر هستند که بدون داشتن هیچ گونه شناختی از دردهای اقتصادی
مردم صرف ًا کارهای خود را انجام میدهند .به گزارش ایسنا شافعی افزود :ما باید تالش کنیم در دوره جدید اتاقهای بازرگانی این تصویر غلط اصالح شود.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

36.676

هرگرمزعفرانپوشال 111/327

سکه طرح جدید

مشهد

4.294.000

44.500.000

) 800/000( 46.700.000

تهران

4.247.640

44.500.000

) 550/000(46.200.000

15.800.000 23.800.000

بزرگ ترین پایانه مسافری کشور با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

«سالم» فرودگاهی ایران

پایانه«سالم»فرودگاهبینالمللیامامخمینی(ره)
به عنوان بزرگ ترین پایانه فرودگاهی کشور ،روز
گذشته با حضور رئیسجمهور حسن روحانی به

بهرهبرداریرسید.اینطرحکهبهعنواننخستین
پایانه هوایی هوشمند کشور در سه طبقه و با
مساحت ۵۵هزار متر مربع احداث شده ،ظرفیت

اعزام و پذیرش ساالنه پنج میلیون مسافر را دارد.
در این پروژه ملی که به دست متخصصان ایرانی
طراحی و ساخته شده است ،مجموعه ای از آثار

امضای  12سند همکاری بین ایران و روسیه

از انرژی هسته ای تا آب و راه آهن

وزیر نیرو دیروز در نشست خبری پایانی پانزدهمین
اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
ایرانوروسیهودومینهمایشچشماندازهمکاریهای
تجاری و فرهنگی ایران و ناحیه فدرال قفقاز شمالی
روسیه گفت :الحاق ایــران به اتحادیه اوراسیا که به
تصویب مجلس رسید و تحرک وسیعتر با همسایگان
تاثیربهسزاییدرافزایشتابآوریبرابرتحریمهادارد.به
گزارشتسنیم،وزیرنیروبااشارهبهاینکهقراربودهفت
سند همکاری امضا شود ،افزود :با عالقهای که نشان
داده شد و سطح وسیع شرکتکنندگان از فدراسیون
روسیهوایرانما 12سندهمکاریرابهامضامیرسانیم
که از جمله آن تفاهم نامهای برای بهینهسازی نیروگاه
رامین اهواز و یادداشت تفاهم همکاری در زمینههای
مختلف مربوط به انرژی الکتریسیته است.وزیر نیرو
تصریحکرد:درحوزههمکاریهایحملونقلیشرایط
خوبی بــرای آغــاز عملیات اجرایی پــروژه برقیسازی
راهآهن گرمسار ــ اینچهبرون فراهم شد و تا دو ماه آینده
با انجام تعهداتی که بهعهده همکاران ما در وزارت راه
و شهرسازی و همچنین در روسیه است ،کار اجرایی
پــروژه آغــاز می شــود.وی افــزود :در دیگر زمینههای

مربوط به حملونقل ،مذاکرات و توافقات خوبی در باره
وضع تعرفههای رقابتی و همچنین برگزاری جلسات
چهارجانبه شرکتهای راهآهــن روسیه ،قزاقستان،
ترکمنستان و ایران و تهیه یک نقشه راه برای اقدامات
مشترک در برقیسازی راهآهــن تبریز ــ تهران ــ بافق ـ
توربانـسنگان،ساختراهآهنبافقــمشهدونیزبررسی
پیشرو قابل
پروژه خط ریلی رشت ــ آستارا در ماههای ِ
ذکر است.به گفته وزیر نیرو ،دیگر محورهای همکاری
عبارت اند از :صادرات آبزیان پرورشی ،همکاریهای
دارویـــی و بهداشتی و تهیه برخی اقــام داروه ــای
بیماریهای نــادر ،راهانــدازی کشتیرانی تفریحی در
دریای خزر ،کریدور سبز گمرکی ،پروژه احداث چهار
واحد نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان بهظرفیت
 1400مگاواتوهمکاریدرحوزهنفتوانرژی.
وی خاطرنشان کرد :در زمینه مربوط به انرژی نیز
اجرای توافقات مربوط به واحدهای  2و  3نیروگاه
اتمی بوشهر مــورد تأکید قــرار گرفت و کــار بهنحو
مناسبی در حال پیشرفت است .در این نشست ،وزیر
انرژی روسیه نیز ضمن اشاره به همکاری های اتمی،
حمل و نقلی و اهمیت گسترش روابط با ایران گفت:
ایران آماده است تا شرکتهای مشترکی در زمینه راه
آهن و خودرو سازی ایجاد شود ،به همکاران ایرانی
پیشنهاد می کنیم که در این زمینه با ما همکاری
کنند.

نیم سکه

ربع سکه

16.500.000 25.500.000

هنری با معماری اسالمی  -ایرانی به کار رفته که
آن را از دیگر پایانه های هوایی کشور متمایز کرده
است.بابهرهبرداریازپایانهگالریسالم،ظرفیت
فرودگاه بین المللی امام (ره)  ۸۰درصد بیشتر
شده و برخی از پروازهای داخلی نیز از فرودگاه
امام (ره) انجام می شود.هم اکنون مسافران این
فرودگاه بابت هزینه تاکسی مجبور به پرداخت
مبالغ هنگفتی هستند.در مراسم بهره برداری
از این پایانه هوایی ،محمد اسالمی ،وزیــر راه و
شهرسازیاعالمکرد:پروازهایحجامسالازاین
پایانهانجامخواهدشد.همچنینبهگزارشایسنا
رئیسجمهور در این مراسم با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در حوزه هوایی ،جادهای ،بندری،
دریایی و ریلی به اهمیت مسیرهای ترانزیتی
ایران اشاره و تاکید کرد که باوجود همه فشارها و
تحریمها ،تالشها در بخشهای مختلف به ویژه
صنعتهواییکشورادامهدارد.

رئیس جمهور خبر داد:

طرحمسکنقسطیکارمنداندردستبررسی
رئــیــس جمهور از طــرح وزارت راه
و شهرسازی بــرای خانه دار شدن
کارمندان دولت خبر داد .چند هفته
قبل بــود کــه قــاضــی زاده هاشمی
عضو هیئت رئیسه مجلس از طرح
پیشنهادی به رئیس جمهور برای
تامین مسکن کارمندان خبر داد و
گفت که رئیس جمهور قول پیگیری
این طرح را داده است .دیروز گزارش
خــبــرگــزاری ایسنا بــه نقل از رئیس
جمهور حاکی از این بود که این طرح در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
روحانی در بیان جزئیاتی از این طرح گفت :کارمندان از روز اول استخدام با اختصاص بخش
کمی از حقوق خود تا  10سال پس از استخدام  ،صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده
سازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است تا جوانان در ابتدای شروع کار خود دغدغه
مسکننداشتهباشند.براساسشنیدههایاینگزارش،هنوزطرحمدونیبهاینمنظورتهیه
نشدهاست.فرهادیهمدیرکلدفترسرمایهگذاریواقتصادمسکنوزارتراهدراینبارهگفته
است:کلیاتاینپیشنهادبهوزارتراهوشهرسازیارائهشدهاماهنوزدرجلساتکارشناسی،
جمعبندینشدهاست.بهمحضآمادهشدنطرح،آنرااطالعرسانیخواهیمکرد.بهگزارش
خراسان ،یکی از آثار فوری این طرح سبک شدن بخشی از بار هزینه های جاری دولت است.
بخشعمدههزینهجاریدولتراحقوقکارکنانتشکیلمیدهد.بدینترتیببهنسبتکسر
سهم مسکن کارمندان می توان گفت از بار هزینه ای کشور در کوتاه مدت کاسته می شود .از
سویدیگر،بخشیازنقدینگیموجوددرکشوربهسمتتولیدهدایتخواهدشد.بااینحال،
اجرایتعهدساختمسکندرسالهایآینده،موضوعیاستکهدولتدرمیانوبلندمدت
بایدآنرادرنظرداشتهباشد.

شاخص

پشتپردهوارداتبیسابقهکره
رانتاطالعاتیدرمیاناست؟!

گــــــزارش «مـــعـــاونـــت بـــررســـی هــای
اقتصادی» اتاقبازرگانیتهراننشانمی
دهد که در دو ماه امسال بیش از 25هزار
تن َکرهواردکشورشدهکهنسبتبهمدت
مشابه سال قبل 4.4 ،برابر شده است.
از سوی دیگر ،میزان واردات این کاال از
ابتدای سال تا  18خرداد ،قریب به 40
هزار تن بوده است که از کل واردات سال
 97بهمیزان 32.6هزارتنبیشتراست.
اینکهاینمیزانباالیوارداتکرهبادالر
 4200تومانی بر اساس کدام مجوزها
صــورت گرفته و همچنین نحوه نظارت
بر تعیین میزان نیاز کشور و تخصیص
ارز چگونه بــوده ،قابل تامل اســت .این
میزان واردات کره در تنها دو ماه می تواند
گویایاینموضوعباشدکهاحتما ًالبرخی
واردکنندگانازتصمیمآیندهدولتمبنی
بر حذف ارز ترجیحی برای واردات این
کاالمطلعبودهاندوبهعبارتیدراینزمینه
برای برخی افراد ،رانت اطالعاتی وجود
داشتهاست.

...

بازار خبر
بازارداغاجارهحسابهایبانکی
ایرنا -جست وجویی کوتاه در فضای مجازی
نشان می دهد که بازار اجاره حساب های
بانکی با هدف پول شویی ،فرار مالیاتی و
کالهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی
گرفته است .بر اساس آن ،اجاره دهندگان
حساب باید یک حساب بانکی با موجودی
خالی باز کنند و سپس رمز دوم ،اینترنت
بانک ،کــارت بانکی ،همراه بانک و دیگر
اطــاعــات الزم را در اختیار متقاضیان
قــرار دهند .بدین ترتیب ماهانه به ازای
هر حساب بانکی مبلغ دو تا چهار میلیون
تومان به افتتاح کنندگان حساب ،اجاره
پرداخت می شــود .این در حالی است که
اجاره دهندگان از کالهبرداری و فرارهای
مالیاتی میلیاردی که به نام آن ها انجام شده
بی خبر هستند.

همسانسازیحقوقکارمندان
قراردادیوپیمانیدردستورکار

رئــیــس ســازمــان اداری و استخدامی در
گردهمایی رؤســـای ســازمــان مدیریت و
برنامهریزی استانها با اشــاره به شرایط
کشور ،گفت :برنامههایی دنبال میشود که
امیدوارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه،
این برنامهها را به نتیجه برسانیم .به گزارش
ایسنا ،جمشید انصاری با اشاره به پیشنهاد
همسانسازی حقوق کارکنان قــراردادی و
پیمانی به دولت افزود :بخش قابل توجهی از
تقاضاهایتبدیلوضعیتکارکنانقراردادی
که به مدیران ارائه میشود ،به دلیل تفاوت
پرداختی و برای افزایش همراهی و همدلی
بخشی از کارکنان مؤثر است.

