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وزیر نیرو :هر هفته شاهد افتتاح
یک طرح بزرگ صنعت آب
در استان ها خواهیم بود

حسین بردبار -وزیــر نیرو با تاکید بر این که
صنعت آب وبرق کشور باوجود مشکالت تحریم
همچنان فعال است و درنیمه دوم سال هرهفته
شاهد افتتاح یک طــرح بــزرگ درایــن صنعت
دراستان ها خواهیم بود از پرسش خبرنگار فارس
با فرض رکود در این صنعت اظهار ناراحتی کرد.
به گزارش خراسان ،رضا اردکانیان در حاشیه
بازدید از نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضالب
در پاسخ به پرسش فارس که آیا برنامه خاصی
برای این که صنعت آب و برق ازاین رکود خارج
شود و دوبــاره رونــق بگیرد ،داریــد؟ گفت :اول
باید فرصتی باشد که شما آن فرضتان را ثابت
کنید ،بنده به هیچ وجه با شما موافق نیستم که
صنعت آب و برق دچــار رکــود اســت ،ما یکی از
بهترین سا لها به لحاظ تولید انــرژی را پشت
سر گذاشتیم و امسال هم رکورد تولید را زدیم و
3800مگاوات وارد تولید شد.
اردکانیان افزود:امسال رکورد مدیریت مصرف را
هم زدیم و حدود  3700مگاوات اوج بار کاهش
پیدا کرد و هم رکــورد صــادرات انــرژی را زدیم ،
بیش از هرسال دیگری توانستیم صادرات انرژی
داشته باشیم ،با چنین فرضی پاسخ دادن به آن
سوال کار راحتی نیست.
وزیر نیرو همچنین با بیان این که ما در وزارت
نیرو در صــدد هستیم که در نیمه دوم امسال
هرهفته طرح بزرگی را در عرصه آب و برق در
کشور افتتاح کنیم،افزود :بیش از  220طرح
بــزرگ آب رسانی شهری و روستایی ،تصفیه
خانههای آب و فاضالب ،نیروگاه های تولید برق
اعم از حرارتی و تجدید پذیر در استان های کشور
درقالب پویش آب ،برق ایران یا الف  ،ب  ،ایران
به بهره برداری خواهد رسید و مردم عزیز شاهد
خواهند بود که ما به سهم خود و به قدر استطاعت
و استعدادی که داشتیم از شرایط تحریمی حسن
استفاده را کردیم.

گروه های مستثنا از سقف حقوق
کاهش یافتند

حقوق اعضای هیئت علمی
همچنان مازاد بر سقف
امسال هیئت
در حالی که در مصوبه اردیبهشت
ِ
دولت ،طیف گسترده ای شامل اعضای هیئت
علمی ،قضات ،کارمندان وزارت اطالعات،
دیوانمحاسباتوکارمندانسیاسیوپستهای
سیاسی وزارت خارجه از اعمال سقف پرداختی
کارکنان مستثنا شده بودند ،در مصوبه جدید
این استثنا فقط شامل حال اعضای هیئت علمی
شده است.
طبق اســنــادی کــه فــارس از مصوبات کابینه
منتشر کــرده ،در مصوبه مورخ  24اردیبهشت
آمــده بــود« :اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
و موسسات آمــوزش عالی ،قضات ،کارمندان
وزارت اطالعات ،کارمندان دیــوان محاسبات
کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در
پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول
حداکثر این بند ،مستثنا هستند».
امــا در مصوبه جدید مــورخ  9مهر در خصوص
استثنائات موضوع اعمال سقف پرداختی به
کارکنان آمــده اســت« :اعــضــای هیئت علمی
دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی
از شمول حداکثر این بند مستثنا می باشند».
گفتنی است در مصوبه جدید تاکید شده است
که مصوبه مورخ  1398/2/24لغو می شود.
آن گونه که فــارس گــزارش کــرده ،این مصوبه
طی روزهــای اخیر از سوی اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای مختلف
ابــاغ شــده اســت .بــراســاس مصوبه سالهای
اخیر دولت ،برای مدیران دولتی و شرکتها و
نهادهای تابعه نیز سقف حقوق تعیین شده بود
تا از پرداخت حقوقهای غیرمتعارف جلوگیری
به عمل آید.
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ضرباالجلبهسهامدارانبزرگبانکی
همتی :منفعت سهام مازاد سهامداران کالن از سال آینده با مالیات قطع
و حق رای این سهام مصادره خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی از ابــاغ دستورالعمل نحوه
تملک سهام بانکها به تمامی بانک ها خبر داد که بر
اساس آن ،تملک بیش از  33درصد سهام بانک ،برای
هر مالک واحــد ممنوع است و از سال آینده نسبت به
سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن
 ۱۰۰درصد مالیات تعلق می گیرد ضمن این که حق
رای آن نیز در مجامع در اختیار وزارت اقتصاد قرار
خواهد گرفت  .
به گــزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به برنامههای
بانک مرکزی بــرای اصــاح نظام بانکی و ذیل
دســتــورالــعــمــل نــحــوه تملک سهام
بانکها پنج دستور ویژه صادر
کــرد .بر اســاس دستورالعمل
یــادشــده و ایــن یــادداشــت،
تملک بیش از  33درصد
ســهــام بـــانـــک ،بـــرای
هـــر مـــالـــک واحـــد

(شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابــط مالی،
خویشاوندی ،نیابتی ،وکالتی یا مدیریتی) ممنوع بوده و
تملک سهام بین  10تا  33درصد نیز صرف ًا با تایید بانک
مرکزی مقدور است .همتی این هشدار را به سهامداران
عمده داده که این سهامداران باید تا پایان سال به تعیین
تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و برای واگذاری سهام
مازاد خود اقدام کنند .طبق این اعالم ،پس از
مهلت یادشده ،نسبت به سود توزیع شده
سهاممازادوحقتقدمفروشرفتهآن۱۰۰
درصد مالیات تعلق میگیرد و حق رای آن
نیز در مجامع ،در اختیار وزارت اقتصاد
قــرار خواهد گرفت .همتی افــزوده است
که بانک مرکزی اختیار ابطال
سهام بیش از  10درصد را
با تصویب هیئت انتظامی
دارد و برنامهاش جلوگیری
از تامین مالی ترجیحی
مالک واحد است.

خبر مرتبط
وزیر اقتصاد :برنامه اجرایی اصالح نظام بانکی به رئیس جمهور تقدیم شد

خطاب به فرماندهان ارشد نظامی هرمزگان

رئیسی :دریا را برای
قاچاقچیانکاال ناامنکنید

آیتا...رئیسیدردیداربافرماندهانارشدنظامیاستانهرمزگانبابیان
اینکهدریارابرایقاچاقچیانناامنکنید،افزود:قاچاقچیانبایداحساس
کنند این جا خطر از دست دادن همه منافعشان را دارند نه فقط خطر از
دست دادن کاال و کشتی .به گزارش خبرگزاری فارس ،آیـتا ...رئیسی
در نشست فرماندهان ارشد نظامی استان هرمزگان با تأکید بر این که دریا
و محیط اش را برای قاچاقچیان ناامن و به قول همکارانتان قرمز کنید،
اظهار کرد :قاچاقچیان باید احساس کنند این جا خطر از دست دادن همه
منافعشان را دارند نه فقط خطر از دست دادن کاال و کشتی ،بلکه خودشان
هم محاکمه میشوند .وی خاطرنشان کرد :همکاران قضایی نیز در این
استان از اقدامات صورت گرفته در این زمینه حمایت میکنند .رئیس قوه
قضاییهبااشارهبهاظهاراتشدرسمینارسپاهبابیاناینکهنبایدمیدانرابه
مفسدانداد،افزود:یقهکسیراکهزدوبندمیکندبایدگرفتوازاینموضوع
نمیگذریم؛ با کسانی که زد و بند میکنند در هر مقامی که باشند برخورد
میکنیمواینقضیهبایددرجامعهجابیفتد.ویخطاببهحاضراندرجلسه
ادامهداد:همانطورکهدردریاهمه
کشتیها در کنترل و دیده بانی
شماهستندونمیتوانندازچتر
شما فــرار کنند ،در کشور نیز
کسی نمیتواند از زیر چتر
مافرارکند.

اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (  GECFیا
همان اوپک گازی) موافقت کردند همکاری میان این
دو گروه به خصوص در زمینه اشتراک آمار و اطالعات
بازارراگسترشدهند.گفتنیاستاوپکگازیبهابتکار
ایران تشکیل شده و به مرور در حال قدرت گرفتن در
سطح جهانی است .به گزارش ایسنا و فارس ،بسیاری
از اعضای اوپک در  GECFحضور دارند ،با این حال در
مقایسه با اوپک که اقداماتی برای مدیریت بازار انجام
میدهد GECF،بیشتریکمجمعمشورتیاست.مجمع
 GECFکه اعضایش شامل روسیه ،قطر و ایران هستند،
حدود  ۷۰درصد از ذخایر گاز قطعی جهان را در اختیار
دارندوتحوالتبازارجهانیگازرادنبالمیکنند.محمد
بارکیندو ،دبیرکل اوپک و یوری سنتیورین ،همتای وی
در  GECFبا هدف تحکیم همکاری در زمینه تحقیقات و
اشتراک بهترین شیوه ها ،روز پنج شنبه تفاهم نامه ای را
درمسکوامضاکردند.براساسبیانیهایندوگروه،اوپک
و  GECFراههای مناسب دیگر برای همکاری بیشتر دو
طرفراشناساییخواهندکرد.
همزمان ،وزیر نفت کشورمان در حاشیه این اجالس
در مسکو ضمن انتقاد از آمریکا گفت« :مــا معتقدیم
یکجانبهگرایی کارایی ندارد و افزایش فشار به ایران
راهحلایجادشرایطباثباتومحیطآرامدرمنطقهوبرای
جهانوامنیتعرضهنفتوگازنیست».

فرار گمرکی واردات قطعه؛  12.4میلیارد دالر در 14سال
قطعاتواجزایخودروبهایراناست 12.4.میلیارددالرتخلفگمرکی
کماظهاریدروارداتقطعاتواجزایخودرودردوره ۱۳۸۴-۹۷به
وقوع پیوست .این تخلف به منظور فرار مالیاتی و حقوق گمرکی انجام
شدهکهمیزانآندرحدود۵۰هزارمیلیاردتومانبرآوردمیشود”.

مهر -رئیس سیستم پرداخت ملی بانک مرکزی
روسیه گفت :هشت بانک خارجی به سیستم
پرداخت مالی روسیه ،ا سپـــیا فاس متصل
شدند که سه مورد از این اتصالها به طور کامل
عملیاتی شده است.

پژو  ۳۰۱نیمه نخست سال آینده
وارد بازار میشود

▪بیاطالعیمسئوالنازجزئیاتفنی

مهندس بابایی در پاسخ به این سوال که رسانه ها
وبرخیمسئوالنازسودجوییکارخانجاتتولید
رب سخن می گویند ،نظر این انجمن چیست؟
گفت  :هجمه به راه افتاده دربــاره سودجویی
کارخانجات تولید رب باعث تکدر خاطر این

آمادگی می کند تا محصول رب گوجه فرنگی
 800گرمیرابهتمامیمراکزتوزیعمعرفیشده
،عرضهکند.
▪ربخانگیدربرابرربصنعتی

صنف شده و جای بسی تعجب است مسئوالنی
که بر مسندکار هستند با بی اطالعی از جزئیات
فنی و با بیان نادرست قیمت تمام شده و قیمت
فروشتولیدکنندگانباعثفرافکنیونارضایتی
مردمومصرفکنندگانوبدبینیوسختگیری
ادارات ذی ربط می شوند .آثار ناشی از این
اظهارنظرهای غیرواقعی ،در آینده
گریبان تولیدکنندگان را خواهد
گرفت.عضو هیئت مدیره انجمن
صنایع تبدیلی خراسان رضوی
ادامه داد :به تازگی گزارش هایی
در رسانه ملی ،خبر  20:30و پیک
بامدادی رادیو ایران پخش شده که
در آن مسئوالن اعالم کرده اند قیمت
تمام شده هر قوطی  800گرمی رب گوجه
 7تا 10هزار تومان است اما تولیدکنندگان آن را
تا 25هزارتومانبهفروشمیرسانندوسخنگوی
سازمان تعزیرات اذعان کرده که این موارد را با
فوریت و خــارج از نوبت رسیدگی کــرده است و
تولیدکنندگان متخلف نیز شامل جرایم و توبیخ

حقوق معوق  ۶ماهه کارکنان
هپکو پرداخت شد

 ۸بانک خارجی به سوئیفت
روسی پیوستند

مسئوالندربارهقیمتربگوجهفرنگینظرغیرکارشناسیندهند

خواهند شد .وی گفت  :هم اکنون ممکن است
درفروشگاههاومراکزتوزیع،قیمتاینمحصول
 16تا 20هزارتومانباشدامااینقیمتمربوطبه
تولیدقبلازشروعفصلبرداشتگوجهاستچرا
که در آن زمان قیمت تمام شده برای تولیدکننده
حدود 12تا 13هزارتومانبودهواینمحصول
درانبارهایمراکزتوزیعبودهوهماکنون
بهفروشمیرسد.
مهندس بابایی با اشــاره به این که
هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی
خراسان رضوی حق دفاع را برای
خودمحفوظمیداندوصحبتهایی
تحتاینعنوانراازاساسردمیکند
 ،گفت  :در اثبات این مطلب باید اعالم
کنیمکههماکنونقیمتتمامشدهربگوجه
فرنگیباتمامهزینههایتولیدبینهفتتاهشت
هزارتومانومیانگینقیمتفروشکارخانهنیززیر
 10هزارتوماناستوقیمتخریدمصرفکننده
نهایی باید بین  14تا  17هزار تومان باشد و این
انجمنبهنمایندگیازحدود 50عضوخوداعالم

فــارس -اطــاعــات موجود نشان میدهد که
انگلیس برای پرداخت مبلغ مصالحه به عنوان
غرامت به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده
کــرده اســت .گفتنی است بانک ملت از دولت
انگلیس به دلیل اعمال تحریم در سال 2009
شکایت کــرده و پرداخت غرامت  3.2میلیارد
دالری را خواستار شده بود .بعد از رای دادگاه به
نفع بانک ملت ،دو طرف بر سر پرداخت غرامت
 1.25میلیارد پوندی ،مصالحه کردند.

ایسنا -رئیس کل سازمان خصوصی سازی از
پرداخت حقوق معوق شش ماه نخست امسال
کارکنان هپکو خبر داد .به گفته وی ،در آینده
نزدیک این شرکت با مدیریت جدید که تحت
نظارت سازمان خصوصی ســازی خواهد بود،
تولیداتش را شروع خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی
در روزهــای اخیر ،صحبت ها و مطالب زیادی
دربارهنرخگوجهفرنگیوربگوجهفرنگیمطرح
شده است .محصولی که در سال گذشته درصدر
میزانافزایشقیمتمحصوالتغذاییقرارگرفت
ودلیل آن کمبود کاشت واز طرف دیگر جذابیت
صادراتمیوهخامبودکهافزایشقیمترابهدنبال
داشت.اینوضعیتهمبهضررتولیدکنندهوهمبه
ضررمصرفکنندهربگوجهفرنگیبود.
هم اکنون بحث کاهش قیمت گوجه فرنگی واز
ســوی دیگر ضــرورت کاهش قیمت رب گوجه
فرنگیمطرحاستبهنوعیکهسخنگویسازمان
تعزیرات نیز رسیدگی خارج از نوبت و جریمه و
توبیختولیدکنندگانمتخلفراخاطرنشانکرده
است .اما انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی
دراینزمینه،نظرمتفاوتیداردوبههمینمنظور
به سراغ عضو هیئت مدیره این انجمن رفتیم.
مهندس شاهین بابایی در پاسخ به این سوال که
چرا قیمت گوجه فرنگی ورب گوجه فرنگی در
سال گذشته با افزایش روبه رو شد؟ گفت :البته
افزایشقیمتهاتاابتدایفصلبرداشتازمزارع
گوجه فرنگی در استان خراسان و استان فارس
که اواسط مرداد امسال است ،ادامه داشت اما با
شروعفصلبرداشتوباتوجهبهافزایشسطحزیر
کشت و مشکالت ناشی از نبود امکان صادرات
محصولربگوجهفرنگی،قیمتهرکیلوگوجه
فرنگی امسال به طور میانگین به  800تومان
کاهشیافت.

در بین پنج مقصد عمده صادراتی ایران در
پنج ماه  ،98دو کشور امارات و ترکیه قابل
توجه هستند .به طوری که سهم صادرات به
امارات از کل صادرات کشور ،نسبت به مدت
مشابه سال  ،97بیش از  8درصــد کاهش
یافته است .در سوی مقابل سهم صادرات به
ترکیه از کل صادرات غیر نفتی ایران ،حدود
 10درصد افزایش را نشان می دهد( .منبع:
با اقتباس از گــزارش معاونت بررسی های
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران؛ 10مهر)98

پرداخت غرامت  1.2میلیارد
پوندی انگلیس به بانک ملت

برآوردیککارشناسازفسادگستردهدروارداتقطعاتخودرو

درحالیکهبابرگزاریدادگاهگروهعظام،مشخصشدیکیازگلوگاه
هایفساددرکشور،کماظهاریدروارداتقطعاتخودرووفرارمالیاتی
و تعرفه ای از این محل است ،یک کارشناس اقتصادی با بررسی آمار
گمرککشوروتطبیقآنباگمرکاتکشورهایمبدا،میزانکماظهاری
رخ داده از این محل را  12.4میلیارد دالر و میزان فرار
مالیاتیوگمرکیحاصلازآنراحدود 50هزارمیلیارد
تومانبرآوردکردهاست.
به گــزارش خراسان ،کم اظهاری در واردات قطعات
خودرو ،واردات قطعات خودروهای بنزین سوز و اظهار
آنبهعنوانقطعهگازسوزووارداتکاالیچینیوفروش
آنبابرچسبکاالیایرانی،راههاییاستکهدردادگاه
عظام خودرو به عنوان روش های دورزدن قانون و فرار از
پرداختمالیاتوحقوقگمرکیوهمچنینسوءاستفاده
ازارزدولتیبیانشد.
در حالی که میزان فساد پرونده عظام خــودرو حدود
 760میلیون دالر ب ــوده اس ــت ،احــســان سلطانی
کارشناس اقتصادی در کانال خود به استناد بررسی
هایش نوشت“ :در دوره  ،۱۳۸۴-۹۷بر پایه داده های
گمرک ایران  9.1میلیارد دالر قطعات و اجزای خودرو
به کشور وارد شد ،اما داده های گمرک های کشورهای
صادرکننده حاکی از صــادرات  21.5میلیارد دالر

جابه جایی امارات و ترکیه
در بین مقاصد صادراتی ایران

بازار خبر

دراینحال،دیروزوزیراقتصاد،ازتقدیمبرنامهاجراییاصالحنظامبانکیبهرئیسجمهوردرنیمهدومشهریورخبرداد.فرهاد
دژپسنداظهارکرد:مقررشدهمعاونتاموربانکی،بیمهوشرکتهایدولتیوزارتاقتصاد،بانکهاراازمنظراجرایحاکمیت
شرکتیواستقراربانکداریدیجیتالموردارزیابیورتبهبندیقراردهد.ویعزموارادهجدیبانکهادرواگذاریاموالمازادو
شرکتهایتابعه،اموالتملیکیوهمچنینتعدیلشعببانکهاراازاولویتهاینظامبانکیبرشمردوگفت:واگذاریشرکت
هایتابعهغیربانکیبهبخشخصوصیبااستفادهازسازوکارهایشفافارزیابی،ارزشگذاریوازطریقبورسانجاممیشود.

توافقهمکاریاوپکواوپکگازی

شاخص

وی در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان به
سمتتولیدربخانگیرفتهاندوبرخیمسئوالن
نیز مردم را به این کار تشویق می کنند و آیا رب
خانگی در برابر رب صنعتی از ارزش غذایی الزم
برخوردار است یا نه ؟ گفت  :در گزارشی دیگر ،
مردم و مصرف کنندگان را برای مقابله با گران
فروشی و سودجویی به تولید رب خانگی تشویق
کردهاند،حالآنکهطبقتحقیقاتعلمیصورت
گرفته ،رب خانگی به دلیل فراوری تحت حرارت
مستقیم فاقد هرگونه ارزش غذایی است .رب
خانگی به طور عملی مانند تفاله بی خاصیتی از
گوجه فرنگی است که فاقد ویتامین های  Aو C
موجود در گوجه فرنگی است .در حالی که رب
گوجه صنعتی با دمــای 75درجــه سانتیگراد و
تحت خالء تولید می شود و این عمل باعث حفظ
خاصیت های گوجه فرنگی است  .ضمن این که
با گذر از دستگاه های استاندارد و طی مراحل
پاستوریزاسیون  ،نیاز به هیچ گونه مواد افزودنی
و نگهدارنده ندارد  .وی در خاتمه گفت  :انتظار
می رود با توجه به تمامی مشکالت پیش روی
تولید و صنعت و در سال رونق تولید  ،مسئوالن
مربوط از اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در
رسانه ملی که باعث ایجاد ذهنیت سودجویی و
کسبمنفعتغیرمعقولوناعادالنهونامنصفانه
توسط تولیدکنندگان می شود پرهیز کنند تا به
امید خداوند ،حال نه چندان مساعد صنعت از
این بدتر نشود و بتوانند مسیر خود را در جهت
ایجاد اشتغال  ،ارزآوری و در نهایت حصول منافع
ملیادامهدهند.

ایرنا -مدیرعامل گروه صنعتی ایــران خودرو
گفت  :تولید انبوه پــژو  ،۳۰۱حرکت صنعت
خ ــودرو در مسیری نو و ثمره روحیه جهادی
صنعتگران ایرانی از شهریور سال  ۹۹آغاز و به
بازار عرضه می شود.

برنامه روسیه برای دادن وا م به
ایران ،هند و ترکیه
فارس -یک روزنامه روسی گزارش داد با توجه به
جزئیات بودجه این کشور برای سالهای2020
تا  2022مسکو قصد دارد به ایران ،ترکیه و هند
وامهای قابل توجهی پرداخت کند.

تورم ترکیه باالخره تک رقمی شد
ایسنا -بــه گـــزارش تریدینگ اکونومیکس،
متوسط نــرخ تــورم ترکیه در  12مــاه منتهی به
سپتامبر به  9.26درصد رسید تا برای نخستین
بار پس از  ۳۳مــاه ،نرخ تــورم ترکیه مجدد تک
رقمی شود.
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