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 کاهش ۳ درصدی تولید سواری در سال جاری 
 پیش بینی ش��رکت های خودروس��از از تولید س��ال جاری 
نشان دهنده کاهش 3 درصدی تولید خودروهای سواری است.

گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد تولید 
وسایل نقلیه موتوری بیش از 75 درصد از بخش وسایل نقلیه 
موت��وری، تریلر و نیم تریلر را تش��کیل می ده��د. در ادامه به 

بررسی وضعیت تولیدات خودرو در کشور پرداخته می شود.

آمار هف��ت ماهه تولی��دات خودرو نش��ان می دهد تولید 
خودرو در سال جاری رشد چشمگیری داشته است به طوری 
که تولید خودروهای س��واری از حدود 692 هزار دس��تگاه به 
822 هزار دس��تگاه در هفت ماهه اول س��ال 1396 رس��یده 

اس��ت. مجموع تولید خودرو در هفت ماهه ابتدای سال جاری 
رشد 18.8 درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد سه شرکت اصلی تولیدکننده خودرو نشان دهنده 
رشد 15.3 درصدی تولیدات در 6 ماهه اول سال جاری است. 

براساس کارکرد 
کارگران عیدی و پاداش می گیرند

فعال ب��ازار کار با بی��ان جزئیات نحوه محاس��به عیدی 
کار و  کارگران پاره وقت و س��اعتی در پایان سال گفت: مطابق کس�ب 

م��اده 39 قان��ون کار، م��زد و مزایای کارگران��ی که به 
صورت نیمه وقت یا کمتر از س��اعات قانونی کار کرده اند، به نسبت ساعات کار 

محاسبه و پرداخت می شود.
حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با تسنیم گفت: عیدی و سنوات کاماًل 
براس��اس آنچه قانون تعیین کرده اس��ت به میزان کارکرد افراد و مدتی که در 

کارگاه فعالیت داشتند باید پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر فردی پاره وقت یا نیمه وقت کار کرده است باید عیدی را 
مطابق مدت زمان کارکرد خود دریافت کند. قانون کار اعالم می کند که کارگر 
باید هفته ای 44 س��اعت در کارگاه فعالیت کند. اگر فردی به صورت س��اعتی 
آمده باشد،  به طور مثال در ماه 30 ساعت کار کرده باشد، تمام این مدت در 
طول سال باید محاسبه شود و تقسیم بر تعداد ساعت شود و مدت زمانی که 

کار کرده است عیدی دریافت می کند.
حاج اس��ماعیلی اظهار ک��رد: هیچ مانعی برای پرداخت عیدی براس��اس 
قانون به کارکنان پاره وقت و ساعتی وجود ندارد. متناسب با شرایط قانون کار 
و همانطور که کارکنان دیگر عیدی دریافت می کنند، براساس ماده 39 قانون 
کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی 
تعیین ش��ده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و 

پرداخت می شود و عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
وی ادامه داد:کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک 
از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان 
عی��دی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از ای��ن بابت به هریک از کارکنان 

نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
این کارشناس بازار کار گفت: براساس تبصره یک این ماده مبلغ پرداختی 
به کارکنانی که کمتر از یک س��ال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ شصت 
روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این 
بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم س��قف تعیین شده موضوع ماده واحده 
این قانون تجاوز کند. براس��اس حداقل دستمزد کارگران که 812 هزار تومان 
است، حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 624هزار تومان و حداکثر 

2 میلیون و 436هزار تومان خواهد بود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: دو نوع گروه مشمول قانون کار داریم، یکی آن 
دس��ته از افرادی اس��ت که حداقل حقوق دریافت می کنند و دیگری افرادی 
هستند که حقوقشان در قالب عیدی محاسبه و به آنها پرداخت می شود. یعنی 
جز بن خوار و بار و حق مسکن که در عیدی محاسبه نمی شود بقیه حقوق را 

در قالب عیدی محاسبه می کنند.

یارانه 26 بهمن واریز می شود؛
افزایش جمعیت یارانه بگیران در سال جاری

ب��ا توجه به مخالفت مجلس مبنی ب��ر عدم حذف یارانه 
ن�ه ا ر نیمی از افراد جامعه، لیس��ت یارانه س��ال آینده نه تنها ی����ا

دس��ت نخورده باقی ماند بلکه به تعداد این افراد نیز در 
سال جاری افزوده شد.

 به گزارش میزان، با نزدیک ش��دن به پایان هر ماه موضوع یارانه و زمان 
واریز آن یکی از خبرهای مهم برای سرپرس��تان خانوار به خصوص دهک های 

پایین جامعه محسوب می شود.
در ای��ن میان ب��ا توجه به کاهش بودج��ه هدفمندی یارانه ه��ا در بودجه 
پیشنهادی دولت قرار بود تا حدود 30 میلیون نفر از یارانه دهک های پردرآمد 
حذف و هزینه آن صرف بودجه عمرانی ش��ود، اما پس از بررس��ی های صورت 
گرفت��ه بر روی بودجه این بخش مجلس با حذف یارانه نیمی از مردم موافقت 
نکرد و نکته قابل توجه اینجاست که حتی به دولت اختیار داده شده تا افرادی 
که به اشتباه از لیست دریافت یارانه در دوره های قبل از گردونه دریافت یارانه 

حذف شده اند دوباره به لیست بازگرداند.
همچنین در س��ال آینده اعضای کمیته امداد، بهزیس��تی، زنان سرپرست 
خانوار و دهک های کم درآمد جامعه و سایر افرادی که در لیست دریافت یارانه 
قرار دارند یارانه به حسابش��ان واریز ش��ود اما مقرر ش��ده تا برای س��اماندهی 
مس��تمری و یارانه اعضای کمیته امداد و بهزیس��تی یارانه این افراد از س��وی 
ارگان های مربوط به آن ها واریز شود و از طرفی واریز یارانه مابقی افراد نیز که 
توسط سامانه هدفمندی صورت می گرفت واریز آن به بانک مرکزی سپرده شد 

تا واریز مبلغ یارانه با نظمی بیشتری صورت گیرد.
پس با این تفاس��یر لیست دریافت یارانه در سال آینده نیز تغییری نخواهد 
ک��رد و دولت مختار اس��ت تا تع��دادی را نیز با توجه ب��ه افزایش بودجه بخش 
هدفمن��دی یارانه اضافه کند زیرا مجلس معتقد اس��ت حذف یارانه مردم بدون 

داشتن برنامه دقیق برای شناسایی دهک های پردرآمد امکان پذیر نیست.
براس��اس گزارش دیوان محاسبات کش��ور در آبان ماه سال جاری، 76.3 
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که نسبت به اسفند سال 95، تعداد 

901 هزار نفر به صورت خالص به جمعیت یارانه بگیران اضافه شده است.
با توجه به رش��د جمعیت کشور و کندی در حذف یارانه افراد غیرنیازمند، 
در ص��ورت ادامه روند کنونی اعطای یارانه تا پایان س��ال از س��قف پیش بینی 
 ش��ده برای این موضوع )33.5 هزار میلی��ارد تومان( تجاوز خواهد کرد و منابع 

پیش بینی شده در تبصره 14 نیز کافی نخواهد بود.
گفتنی است، یش بینی می شود هشتاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی بامداد 
پنجشنبه 26 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد 
شد. الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه 

نقدی همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

اخبار

وش اوراق گواهی سپرده  آغاز دور دوم فر
خ 16 درصد سرمایه گذاری بانک ایران زمین با نر

دور دوم فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری 
بانک ایران زمین از امروز 24 بهمن آغاز و تا پایان 

روز یکشنبه 29 بهمن ادامه خواهد داشت.
نرخ سود علی الحساب این اوراق 16 درصد 
ساالنه به صورت روز شمار، پرداخت سود به صورت ماهانه 
و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررس��ید 14 درصد است.
عرضه این اوراق در واحد های 1 میلیون ریالی و از تاریخ 24 
لغایت 29 بهمن  ماه به مدت 5 روز کاری خواهد بود.شایان 
ذکر است این اوراق یکساله، با پرداخت سود بصورت ماهانه، 

معاف از مالیات و بی نام عرضه خواهد شد.

افتتاح نخستین شعبه نمونه بانکداری اسالمی 
بانک انصار تحت نظارت علمای شیعه و اهل سنت 
با گشایش شعبه نمونه بانکداری اسالمی تحت 
نظارت مشترک علمای شیعه و اهل سنت در 
ارومیه، اس��تان آذربایجان غربی هم به شبکه 

بانکداری نمونه اسالمی پیوست. 
در آیین افتتاح این ش��عبه که با ه��دف ارائه خدمات 
بانکی به هموطنان اهل سنت استان آذربایجان غربی صورت 
گرفت، بر اعتمادآفرین بودن این حرکت بانک انصار و تسری 
آن به همه استان های دارای ساکنین اهل سنت تأکید شد.

 جشنواره »دوجین پالس« بانک سرمایه
با جوایز متعدد

پیرو اس��تقبال کم نظیر هموطن��ان ارجمند از 
جشنواره دوجین بانک س��رمایه، این بانک با 
هدف گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی 
انقالب و اس��تقبال از بهار طبیعت، جش��نواره 

»دوجین پالس« را از فجر انقالب تا نوروز برگزار می کند. 
جش��نواره دوجین پالس این بانک از 18 بهمن ماه 
آغاز و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. گفتنی است 
قرعه کشی این جشنواره به صورت ماهانه بوده و تا پایان 
اس��فندماه در دو نوبت برگزار و در هر نوبت به 360 نفر 

جوایزی تعلق خواهد گرفت. 

ساخت 25 خانه بهداشت در مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه، توسط بانک آینده
بانک آینده، پروژه ساخت 25 خانه بهداشت 
را ب��ا هدف کمک به تأمین آس��ایش  خاطر 

هموطنان زلزله زده کرمانشاه، آغاز کرد.
درپ��ی وقوع زلزله دلخ��راش در مناطق 
غربی کشور و آسیب دیدن ساختمان ها و مراکز خدماتی 
و بهداش��تی، بانک آینده در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
اجتماعی خویش، ساخت و آماده سازی 25 خانه بهداشت 

در بخشی از این مناطق را در دستور کار خود قرار داد.

ه��ر س��اله گران��ی و افزایش 
ب����ازار روز

گروه اقتصاد
قیمت از جمله اتفاقاتی هستند 
که همراس��تا با باال رفتن تب 
تقاضا در روزهای پایانی س��ال ش��ب عی��د مردم را 
غافلگی��ر می کنند و این درحالی اس��ت که از ماه ها 
قبل متولیان س��خنان و وعده های قابل تاملی را در 
ای��ن زمینه مطرح می کنن��د از جمله اینکه "نگرانی 
برای تامین نیاز مردم در ش��ب عی��د وجود ندارد"؛ 
"بازار ش��ب عید کنترل می ش��ود"  و دس��ت آخر "با 

گران فروشان برخورد می شود."
تک تک جمالت یاد ش��ده به کرات از س��وی 
متولیان و مس��ئوالن تنظیم بازار ش��نیده می شود 
اما همین ک��ه پای عمل به می��ان می آید به ویژه 
در روزهای پایانی اس��فند؛ نه تنه��ا اتفاقی در این 
خصوص نمی افتد بلکه مردم به ناچار به دلیل نبود 
نظ��ارت کاف��ی و در خور، مجبور می ش��وند که به 
جهت تامین مایحتاج خود به افزایش قیمت ها تن 

دهند و کسی هم نیست که پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهوری، اتاق اصناف، واحدهای 
صنف��ی و اتحادیه ها بر این امر تأکید کردند که مردم 
آرام ترین روزها را در عید 97 س��پری خواهند کرد و 
افزایش قیمت ارز و افت دمای هوا، تأثیری بر قیمت ها 
نخواهد داش��ت چراکه دولت ذخیره سازی خوبی در 
تمام کاالها انجام داده اس��ت اما آنچه از شواهد امر بر 
می آید که با نزدیکی به پایان روزهای سال 96 حکایت 

گرانی و نبود نظارت همچنان باقی است. 
مقایسه روند حرکتی بازارهای ایران به خصوص 
بازار محصوالت و کاالهای اساس��ی در ایام پرتقاضا 
مانند ش��ب عید با سایر کشورها در برهه های زمانی 
مش��ابه مانند ایام کریس��مس به خوبی از تفاوت ها 
س��خن می گوید ب��ه این ترتیب که در کش��ورهای 
مختل��ف همزمان با ایام عید س��ال ن��و؛ قیمت ها با 

روند کاهش مواجه شده اما این مهم در ایران کامال 
رویه برعکسی دارد و نکته قابل توجه تر آن است که 
متولی��ان در توجیه گرانی کاالها؛ قیمت محصوالت 
داخلی را با سایر کشورها مقایسه کردند و براین ادعا 
پافشاری می کنند که اوضاع بازارها آن طور که مردم 

می گویند بد نیست و ثبات و آرامش برقرار است. 

گرانی هر ساله
 نکته قابل توجه تر دیگر در این بین آن اس��ت 
ک��ه این مهم هر س��اله تکرار می ش��ود و گویی به 
ح��دی ناهماهنگ��ی و بی توجهی وج��ود دارد که 
دس��ت اندرکاران نمی توانند و یا اینکه نمی خواهند 
از تجربیات س��ال های گذشته خود درس گرفته و 
روند حرکتی بازار خصوصا برای کاالهای اساسی را 
به گونه ای هدایت کنند، اما متاسفانه جای تعجب 
دارد که دولت نمی تواند از تجربه سال های گذشته 
درخصوص این گرانی ها استفاده کرده و راهکاری را 
برای بهبود اوضاع در نظر بگیرد زیرا گرانی مفهوم 

غیرملموسی نبوده و هر ساله تکرار می شود.
تشدید موج گرانی در برخی از کاالها و خدمات در 
روزهای پایانی سال؛ هرچند با وعده های سرداده شده 
متولیان برای تثبیت قیمت ها همخوانی ندارد تنها یک 
روی مس��اله است و روی دیگر آن به این باز می گردد 
که فروشندگان با اقدام به کم فروشی و کاهش کیفیت 
محصوالت مورد نیاز مردم در جهت کسب سود بیشتر 
گام برداشته و ش��اید این مهم بیش از هر چیز دیگر 

مردم را دچار نگرانی و دغدغه کرده است.
 چندی پیش اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار اعالم کرد، 
گروه های بازرسی و نظارت سازمان حمایت و سازمان 
تعزیرات باید در ایام پایانی سال با حضور معنادار خود 
مانع تضییع حقوق مردم ش��ده و از افزایش قیمت ها 

بیش از میزان مصوب جلوگیری کنند. 
از سوی دیگر رئیس سازمان امور عشایر کشور 
با بیان اینکه عش��ایر 25 درصدگوشت قرمز کشور 
را تامین می کنند، اعالم ک��رد: نگرانی بابت تامین 

گوش��ت قرمز در ایام ن��وروز نداریم و از آنجایی که 
س��االنه 9.5 میلیون دام را از طریق عشایر پروار و 
وارد بازار می کنیم، افزود: تولیدات عشایر هم اکنون 
200 هزار تن اس��ت که 25 درصد تولید گوش��ت 
قرمز کشور را در بر می گیرد؛ ما نگرانی بابت گوشت 
قرم��ز در ایام نوروز نداری��م و فقط نگران تاخیر در 

زمینه توزیع گوشت در بازارها هستیم.
رئی��س اتاق اصن��اف ایران اعالم کرد: براس��اس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار هیچ کاال و خدماتی تا پایان 
فروردین س��ال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت و 
این مصوبه حتی مشمول کامیون داران و وانت بارها نیز 
می ش��ود تا محصوالت آنها افزایش قیمت پیدا نکند. 
وی حتی مدعی ش��د؛ افزایش غیرقانونی قیمت هر 
کاال و خدمات ایران را در این بازه زمانی مورد بررسی 
و پیگی��ری قرار می دهیم اما ممکن اس��ت برخی از 
محصوالت با افزایش قیمت مواجه شوند مثل گوشت 
م��رغ و تخم مرغ که با افزایش قیمت نس��بی در بازار 

مواجه شدند که هیچ ارتباطی به واحد صنفی ندارد.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه یکی از ابزارهایی 
ک��ه می توان بازار را در ایام و بازه های زمانی مختلف 
کنترل کرد، تامین نیازمندی های مردم در بخش های 
مختلف است؛ مدعی شد که هیچ مشکلی در زمینه 
انواع کاالها و خدمات مورد نیاز مردم برای شب عید 
وجود ندارد و حدود 1600 بازرس در سراسر کشور 
زیرمجموع��ه اتاق های اصناف مش��غول به فعالیت 
هستند و 400 بازرس دیگر نیز زیرمجموعه سازمان 

حمای��ت قرار دارد که امر نظ��ارت و کنترل بازار در 
شب عید را انجام خواهند داد.

نکته قابل توجه و البته تکراری هر ساله آن بود 
که رئیس اتاق اصناف این اطمینان را به مردم داد تا 
اگر تخلفی را در حوزه بازار مشاهده کردند به سامانه 
تلفنی 124 اطالع داده و کمتر از 24 ساعت به این 
تخلف رس��یدگی خواهد ش��د و نتیجه را به شاکی 
اط��الع خواهیم داد. این ادع��ای رئیس اتاق اصناف 
ایران مبنی بر اینکه "در ش��رایط کنونی بازار نیازی 
به حض��ور دولت و مداخله آن در تنظیم بازار وجود 
ندارد، چراکه در بازار مشکلی از نظر تامین نداریم." 
در حالی صورت گرفته ک��ه در حدود 35 روز دیگر 
سال به اتمام می رسد اما گرانی ها به خصوص گرانی 

کاالهای اساسی این مساله را نشان می دهد.

روایت تازه از گرانی
براس��اس گزارش های آماری بانک مرکزی، در 
هفته منتهی به س��یزده بهمن ماه 96، قیمت شش 
گروه کاالیی تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، چای، میوه 
و سبزی نس��بت به هفته قبل افزایش داشته است. 
بر این اس��اس قیمت خرده فروش��ی تخم مرغ 11.2 
درصد، میوه های تازه 3.0 درصد، س��بزی های تازه 
2.4 درصد، گوش��ت قرمز 0.2 درصد، گوش��ت مرغ 

4.6 درصد و چای 0.1 درصد افزایش یافته است. 
همچنی��ن در گروه میوه های ت��ازه قیمت انگور 
معادل 8.1 درصد، هندوانه 13.9 درصد، موز 7.9 درصد 
و کیوی 1.4 درصد افزایش و در گروه سبزی های تازه 
به جز قیمت س��بزی های برگی بهای سایر اقالم این 
گروه بین 0.6 درصد تا 5.8 درصد افزایش داشت. قابل 
توجه تر آنکه برخالف ادعای مطرح شده در هفته مورد 
گزارش بهای گوش��ت گوس��فند معادل 0.2 درصد و 

گوشت مرغ 4.6 درصد افزایش یافته است.

وزیر نیرو با اش��اره به مبادالت برقی ایران 
ک������ل با کش��ورهای همس��ایه، گف��ت: در صدد د

هستیم عالوه بر استفاده از این فرصت، از 
طریق برخی همسایه ها به شبکه برق اروپا متصل شویم.

ب��ه گزارش ایرنا، رضا اردکانی��ان گفت: هم اکنون جمهوری 
اس��المی ایران با همه کشورهای همس��ایه از جمله افغانستان، 
پاکس��تان، ترکیه، آذربایجان، ارمنس��تان و ع��راق امکان تبادل 
ان��رژی دارد. وی با بیان اینکه مبادالت برقی امکان اس��تفاده از 
ظرفیت وسیع ایجاد شده در صنعت برق کشور را فراهم می کند، 
افزود: در این ارتباط درصدد هس��تیم امکان مناسب تری را برای 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی داخلی و خارجی در توس��عه 

انرژی های تجدیدپذیر فراهم کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد: این شرایط به گونه ای فراهم می شود که 
سرمایه گذاران بتوانند برق تولیدی خود را براساس قراردادهای 
خرید تضمینی به وزارت نیرو عرضه کنند و عالوه بر آن، بتوانند 
براساس قراردادهای بین المللی، برق خود را با استفاده از شبکه 

برق کشور به دیگر کشورها صادر کنند.
اردکانیان در بخش دیگری از س��خنان خود در مورد مهار 

آب ه��ای مرزی و حل مس��ایل به وجود آم��ده در این زمینه با 
کش��ورهای ترکیه و افغانس��تان، گفت: کشور ما 
از حیث تنوع در مس��ائل حوزه آب های مش��ترک 
کم نظیر است و در حوزه های آبریزی با کشورهای 
همس��ایه از تنوع آبهای مرزی در پایین دس��ت و 

باالدست برخورداریم.
وزی��ر نی��رو اضافه ک��رد: باید از این ش��رایط 
بعنوان فرصت اس��تفاده ش��ود، چراکه می توانیم 
از موضوع آب برای توس��عه همکاری ها اس��تفاده 
کنیم. وی از ادامه مذاکرات با افغانس��تان و ترکیه 
خبر داد و گفت: درصدد هس��تیم این مذاکرات را 

به اتمام برس��انیم و در فرصتی مناس��ب، جزئیات دستاوردها و 

گفت و گوهای مشترک را در اختیار مردم قرار دهیم.
وزی��ر نیرو همچنین درب��اره طرح های انتقال 
آب نیز خاطرنش��ان کرد: اعتقاد ما این اس��ت که 
طرح ه��ای انتق��ال آب به تنهایی رافع مش��کالت 
دریافت کننده آب نیس��ت و توقف آن طرح ها نیز 
به تنهایی رافع مشکالت مناطق عرضه کننده آب 

نخواهد بود.
اردکانی��ان اضافه کرد: در ای��ن ارتباط نحوه 
مصرف آب اهمی��ت دارد و باید بتوانیم از فرصت 
کم آبی استفاده کرده و توجه بیشتری به چگونگی 

مصرف آب های موجود داشته باشیم.
وی افزود: طرح های انتقال آب و تولید آب های غیرمتعارف 

مانند آب شور دریاها یا سایر شیوه ها در صورتی راه حل خواهد 
بود که قبل از آن یا حداقل همزمان با آن به شیوه های مصرف 
آب موجود پرداخته باش��یم و مطمئن باش��یم از س��امانه هایی 
برخ��وردار هس��تیم ک��ه آب موجود را به جا و درس��ت مصرف 

می کنند.
این عض��و کابینه دوازدهم در ادام��ه صخنان خود تصریح 
ک��رد: البته ب��ا رعایت این الزامات، اگر جای��ی برای مصرف آب 
ش��رب نیاز باشد سیاس��ت دولت این است که به هر طریق آب 

شرب مورد نیاز مردم را تامین کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره باروری ابرها نیز گفت: 
این طرح، طرحی جدید نیست؛ ایران از سال ها پیش مرکز ملی 
باروری ابرها را راه اندازی کرده است که البته تجهیزات آن کمی 

مستعمل شده و نیاز به نوسازی دارد.
اردکانیان با بیان اینکه درصدد نوسازی تجهیزات این مرکز 
هستیم، درباره مشارکت سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
در ای��ن زمینه اف��زود: وزارت نیرو از هر دس��تگاهی که امکان 
کمک داش��ته باشد از جمله سپاه پاس��داران که اعالم آمادگی 

کرده است، استقبال می کنیم.

سیاست روز بازار پرنوسان شب عید را بررسی می کند؛

به پایان آمد این دفتر گرانی همچنان باقیست

وزیر نیرو خبر داد

اتصال از طریق همسایگان به شبکه برق اروپا
ورسازی ابرها استقبال می کنیم از همکاری سپاه در بار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
واکنش به این پرسش که آیا رأی ات������ول

دیوان عدال��ت اداری برای ابطال 
مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مالک عمل خواهد 
بود یا خیر، گفت: فعالً در این باره چیزی ابالغ نش��ده و 
رأی دیوان قانونی است، اما در حال حاضر مصوبه هیأت 

وزیران مالک عمل تعرفه واردات خودرو است.
به گزارش فارس، محمد ش��ریعتمداری با اشاره 
به اینکه در نشس��ت دیروز برخی موانع بخش تولید 
در حوزه تسهیالت بانکی برداشته شد، اظهار داشت: 
واحدهای تولیدی درخواس��تی درباره تجدید ارزیابی 
وثایق خود نزد نظ��ام بانکی ارائه کرده بودند و مقرر 
ش��د بانک مرکزی درباره این موض��وع موافقت کند 
چراکه وثایق فعل��ی تولیدکنندگان عالوه بر تکاپوی 
تسهیالت فعلی ش��ان، می تواند به عنوان وثیقه ای به 

عنوان دریافت تسهیالت جدید باشد. 
وی افزود: مصوبه دیروز موجب می شود تا بخشی 

از تولیدکنندگان در حوزه تأمین وثایق، تس��هیالت 
جدیدی را دریافت کنند. 

وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
با وجود ابطال مصوب��ه افزایش تعرفه واردات خودرو 
توس��ط هیأت عمومی دیوان عدال��ت اداری، تصمیم 
جدیدی در این باره گرفته ش��ده است یا خیر، گفت: 
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی اس��ت 
و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی 

هیأت وزیران مالک عمل خواهد بود. 
وزیر صنعت در پاس��خ به این س��ؤال فارس که 
آیا خودروهای وارداتی در گمرکات کش��ور براساس 
تعرفه های افزایش یافته ترخیص خواهند شد یا خیر، 

گفت: مصوبه هیأت وزی��ران مالک واردات خودروها 
خواهد بود و این مصوبه هیچ تغییری نکرده است. 

ش��ریعتمداری درب��اره اینکه آی��ا مصوبه هیأت 
وزیران با تعرفه های جدید و افزایش یافته درخصوص 
خودروه��ای وارداتی مالک عمل اس��ت، گفت: این 
مصوب��ه قدیم و جدید ن��دارد و تنه��ا مصوبه هیأت 
وزی��ران م��الک عمل خواه��د ب��ود. وی در ادامه از 
پذیرفتن پروانه بهره ب��رداری معادن به عنوان وثایق 
نظام بانکی خبر داد و گفت: با دستورالعملی که ظرف 
یک هفته توس��ط معاون معدن��ی و صندوق بیمه ای 
طراحی خواهد ش��د، شبکه بانکی پروانه بهره برداری 

معادن را به عنوان وثایق خواهند پذیرفت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تفویض 
اختیارات جدید به استان ها برای تسهیل امور مربوط 
ب��ه بخش تولید خبر داد و گف��ت: عالوه بر مجموعه 
اختیارات قبلی، اختیارات جدیدی هم به استانداران 

با موافقت رئیس جمهور داده خواهد شد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
 مصوبه هیأت وزیران

مالک عمل تعرفه واردات خودرو


