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 عزم استراتژیک 
و اهداف کلیدی سال های آتی بانک انصار 
نشس��ت سراس��ری مدیران ارش��د بانک انصار با 
حضور مدیرعامل بانک انصار، معاونان و مدیران شعب 
اس��تان های سراسر کشور در استان مازندران برگزار و 
در آن، راهبرده��ا، سیاس��ت ها و برنامه های این بانک 

تشریح شد.
آی��ت اهلل ابراهیم��ی طی س��خنانی نتایج عملکرد 
ش��ش ماهه س��ال جاری بانک انصار را تشریح و گفت: 
ب��ا اجرای موف��ق برنامه ها ب��ه وی��ژه درزمینه جذب 
مناب��ع ارزان قیم��ت در نهمین مرحله از قرعه کش��ی 
س��پرده های قرض الحس��نه پس انداز ک��ه همزمان با 
نوسانات شدید بازارهای پول و سرمایه صورت گرفت، 
بار دیگر مدیریت و اقدامات جهادی مدیران ارزشی و 

همکاران شریف بانک به منصه ظهور رسید. 

 100 میلیارد ریال وام قرض الحسنه
به زلزله زدگان 
بان��ک مه��ر اقتصاد در راس��تای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود و به منظور کمک به هموطنان زلزله زده 
غرب کش��ور 100 میلیارد ریال وام قرض الحس��نه به 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرد.
طی تفاهم نامه س��ه جانبه میان ای��ن بانک، بنیاد 
تعاون بسیج و موسسه تامین مسکن بسیجیان به افراد 
معرفی ش��ده از سوی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی تا 
سقف 200 میلیون ریال وام قرض الحسنه با نرخ کارمزد 
4 درصد پرداخت ش��د. براساس این گزارش کل اعتبار 
تخصی��ص یافته در ای��ن رابطه 100 میلی��ارد ریال و 
حداقل و حداکثر وام قرض الحسنه اعطایی به هر یک از 
معرفی شدگان معادل 50 میلیون ریال تا 200 میلیون 

ریال با اقساط60 ماهه پرداخت شده است.

عملکرد بانک صادرات در حمایت از تولید 
نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسالمی 
گفت: واگ��ذاری اموال مازاد در بان��ک صادرات ایران 
تاثیر مهمی بر کاهش زیان و رشد سودآوری این بانک 
داش��ته که امکان تزریق منابع بیش��تر به بخش های 

مولد اقتصادی را افزایش می دهد.
محم��د عزی��زی افزود: بان��ک صادرات ای��ران با 
عملک��رد موفقی ب��ا واگذاری اموال مازاد توانس��ته به 
کاهش 2500 میلیارد زیان دهی برس��د و تس��هیالتی 
را ب��رای رونق تولید ب��ه بنگاه های کوچ��ک و بزرگ 
اختص��اص دهد.  وی با اش��اره به اینک��ه بانک ها باید 
خود به ترک بنگاهداری اقدام کنند، تاکید کرد: بارها 
از طرف مس��ئولین برای این اقدام تاکید شده است. با 
اینک��ه اکثر این بنگاه ها برای خ��ود بانک ها زیان دهی 
دارند و مدیران مربوطه به این امر واقف هس��تند، ولی 
در عمل کاری صورت نمی گیرد. یعنی تا خود مدیران 
و هی��ات مدیره تمایلی نداش��ته باش��ند، به س��ختی 

می توان بانک ها را ملزم به ترک بنگاهداری کرد.

کانون جوانه های بانک ملی ایران حامی 
امنیت و صلح کودکان

برندگان مسابقه نقاشی زیر چتر صلح جوایز خود 
را از کانون جوانه های بانک ملی ایران دریافت کردند.

کانون جوانه های این بانک ضمن تالش برای آشنا 
کردن کودکان و نوجوانان با مفاهیم پولی و بانکی، در 
حوزه فعالیت های اجتماعی مرتبط با این قشر از جامعه 
نیز حضور پر رنگ دارد. در همین راس��تا این کانون به 
عنوان حامی جش��نواره نقاش��ی زیر چت��ر صلح که با 
هم��ت انجمن علمی مطالعات صل��ح ایران و همکاری 

سازمان جهانی یونسکو برگزار شد، شرکت کرد.

انتصاب عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری 
بانک صنعت و معدن

براساس حکم صادره از سوي حسین مهري رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن محمد 
مش��اري به س��مت عضو موظف هیات مدیره شرکت 

کارگزاري بانک صنعت و معدن منصوب شد.
در بخشي از حکم نامبرده آمده است: ضمن انتصاب 
جنابعالي به عنوان نماینده بانک در هیات مدیره شرکت 
کارگزاري بانک صنعت و معدن )سهامي خاص( به صورت 
موظف، امیداست با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور 
و سیاس��ت هاي اجرایي و ضوابط ابالغي و با اس��تفاده از 
اختیارات حاصله از اساس��نامه ش��رکت، همراه با سایر 
اعضاي هیات مدیره ، در انجام صحیح مس��ئولیت هاي 

محوله نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورید.

توزیع 8 هزار بن کارت از سوی بانک شهر 
در نمایشگاه کتاب استانی گلستان

مس��ئول دبیرخانه اجرای��ی نمایش��گاه های کتاب 
بانک ش��هر از توزیع 8 هزار بن کارت از سوی بانک شهر 
در نمایش��گاه کتاب استانی گلس��تان خبر داد و گفت: 
خدمات ده��ی ای��ن بانک به عالقه مندان ح��وزه کتاب و 
کتابخوانی در چهارمین نمایشگاه کتاب استانی ادامه داد.

مهدی اکرمی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه کتاب 
اس��تانی گلس��تان از 18 تا 23 مهر م��اه، گفت: تمامی 
خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت نقدی 

و... به عالقه مندان به حوزه کتابخوانی ارائه می شود.

اخبار

روند ثبت سفارش کاال استانی شد 
براس��اس دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت منبعد درخواس��ت های ثبت 
سفارش کاالهای واردات واحدهای تولیدی و تجاری در استان ها بررسی می شود.
محمد شریعتمداری با ارسال نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها شرایط جدید بررسی درخواس��ت های ثبت سفارش واردات 

واحدهای تولیدی و تجاری را ابالغ کرد. 
در این نامه آمده نظر به لزوم حفظ انسجام مسئولیت های محوله به رؤسای سازمان صنعت، 

معدن و تجارت در کلیه اس��تان های کشور در راستای بهبود اجرای هرچه مطلوب فرآیندهای 
خدمات رسانی به فعاالن بخش خصوصی و پیرو مصوبات مرتبط در مورد ساماندهی و مدیریت بازار 
ارز، ضمن ابالغ دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و 
تجاری استان ها گروه های کاالیی دو و سه(« بدین وسیله مسئولیت بررسی در خواست های ثبت 

سفارش واحدهای تولیدی و تجاری آن استان، به جنابعالی محول می گردد.  شانا

تجارت 
 ریسک خرید دالر باالست

رئی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت: این قول را ب��ه مردم می ده��م که هیچ 
محدودیتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور نداریم.

عبدالناص��ر همتی افزود: برای ما بحث دارو و تجهیزات پزش��کی از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اس��ت و می خواهی��م این اطمینان را به مردم بدهیم که 

بان��ک مرک��زی تمام قد حمایت می کن��د، طوری که از اول س��ال تاکنون حدود 
3 میلیارد دالر برای واردات دارو ، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم.

وی افزود: آن چیزی که دولت برای ما تکلیف کرده و ما به طور جد دنبالش هستیم 
این اس��ت که دارو و تجهیزات پزش��کی در مقایس��ه با هر چیز دیگری در اولویت باشد 
بنابرای��ن ماهم در تامین این اقالم اولویت را قایل ش��دیم حتی مبالغ کالن معادل چند 
صد میلیون دالر را به صورت آماده در اختیار وزارت بهداشت گذاشتیم تا هر لحظه که 

احساس نیاز کند بتواند خریدش را انجام دهد.  تسنیم

جنب استانبول 
عملیات ارتقای ۲۳ نیروگاه کلید خورد

مع��اون وزیر نیرو ادر امور برق و انرژی از آغ��از عملیات ارتقای 23 نیروگاه 
در کش��ور خبر داد و افزود: هدف وزارت نیرو این است که با انجام اقدامات الزم 

تابستان سال آینده بدون خاموشی سپری شود.
همایون حائری درخصوص برنامه های انجام ش��ده برای طرح "0۹8" گفت: 

اقداماتی را از هم اکنون برای گذر از خاموشی تابستان سال آینده آغاز کرده ایم که 
در همین راستا مقرر شده 2۷ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود. وی درخصوص 

برآورد هزینه برای انجام این کار ابراز کرد: پیش بینی می ش��ود که برای اتمام انجام این 
کارها به حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز باشد.

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی با بیان اینکه عالوه بر این مس��ئله کارهای 
تعمیرات نیروگاه ها نیز از هم اکنون آغاز شده گفت: قصد داریم تابستان سال آینده را با 

انجام این تمهیدات با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.  ایسنا

دکل

مراقبت دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی  گفت: به دلیل اینکه تغییری در نرخ ارز ب�رج 
س��امانه نیما نیفتاده در حال حاضر کاهشی در قیمت بلیت 

هواپیما نخواهیم داشت.
 مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: نرخ ارز شرکت های 
هواپیمایی براس��اس نرخ ارز سامانه نیما تنظیم شده است و 
در حال حاضر کاهش نرخ ارزی در سامانه نیما صورت نگرفته 

است که بگوییم نرخ باید کاهش پیدا کند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: از طرفی برخی 
از ش��رکت ها هنوز هم نتوانستند ارز نیمایی دریافت کنند و 
ناچار برای هزینه ها باید از بازار آزاد ارز تامین کنند و بر این 

اساس طبیعتا تغییری در نرخ توافق شده رخ نداده است.
وی گف��ت: به دلیل اینکه در حال حاضر تعداد مس��افر 
کاهش یافته است، به دلیل کمبود تقاضا طبق روال بلیت با 
نرخ کمتر از نرخ های توافقی در بازار در حال فروش است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در ادامه و در پاسخ 
به این س��وال که آیا نرخ بلیت هواپیما کاهش خواهد یافت، 
خاطرنش��ان کرد: اگر ن��رخ ارز نیمایی کاه��ش پیدا کند و 
ش��رکت ها بتوانند ارز نیمایی تهیه کنن��د این موضوع قابل 
بررسی است. وی تصریح کرد: نرخ ها در حال حاضر براساس 
نرخ های توافقی ش��هریورماه اجرا می شود و فعال همین نرخ 

تداوم خواهد داشت.  میزان 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
خبری از کاهش قیمت بلیت هواپیما نیست 

وزیر نفت جمهوری اس��المی ایران در  س�یاه واکنش ب��ه گفته مقام های عربس��تان ط�اي 
درباره جایگزین کردن نفت کش��ور ما گفت: به نظر می رسد 
این گفته ه��ا، نتیجه فش��ار رئیس جمهوری آمری��کا به این 
مقام هاست؛ وگرنه در واقعیت نه عربستان سعودی و نه هیچ 

تولیدکننده دیگری توان چنین تولیدی نداشته و ندارد.
بیژن زنگنه درب��اره ادعای یکی از مقام های س��عودی 
درباره اینکه به ازای کاهش هر بش��که صادرات نفت ایران، 
عربس��تان 2 بش��که نفت جایگزین کرده است، اضافه کرد: 
چنین گزافه گویی ها ممکن است آقای ترامپ را راضی کند 

اما بازار هرگز چنین ادعاهایی را باور نمی کند.

وی افزود: بازار و افزایش قیمت ها بهترین گواه است که 
بازار با کمبود روبه رو ش��ده و بدرستی نگران کمبود شدید 
نفت اس��ت. وزیر نفت تصریح کرد: آنچه عربستان سعودی 
در ای��ن مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید 

که از ذخایر پیشین آن تامین شده است.
زنگنه تصریح کرد: گفته هایی که درباره عرضه بیش��تر 
برای جایگزین کردن صادرات نفت ایران صورت می گیرد از 
س��وی هر کشوری که باشد، گرچه در واقعیت، تاثیر چندان 
تعیین کنن��ده ای در تغییر وض��ع بازار ندارد ام��ا دارای آثار 
کوتاه مدت روانی و در نهایت برای راضی کردن آمریکا و ابراز 
همراهی با آن در اعمال تحریم ها علیه ایران است.  ایرنا

وزیر نفت اعام کرد
هیچ تولیدکننده ای توان جایگزینی نفت ایران را ندارد

گروه معیشت  باج�ه چندی پیش از س��وی برخی پش�ت 
کارشناس��ان اقتص��ادی این نکته مطرح ش��د که 
دولت بابت خطای بانک های خصوصی و مشکالتی 
جدی مالی که با آن روبه رو بوده اند از جیب مردم 
خرج کرده اس��ت و اینگونه عنوان شد که مجموع 
20 ه��زار میلی��ارد تومانی که دول��ت بابت بدهی 
موسس��ات مالی و اعتباری که از دید آنها غیرمجاز 
بود اما همچنان فعالیت داش��ته اند پرداخت کرده 
اس��ت ک��ه حجم اعظ��م آن از س��پرده های مردم 
بوده اس��ت. این کارشناس��ان در کنار این مس��اله 
به بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی 
پرداخته و اینگونه عنوان کردند که طبق آمار این 
بانک ه��ا چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان به 
بان��ک مرکزی بدهکارند و قادر به تامین کس��ری 

درآمد خود نیستند. 
این کارشناس��ان در یک جمع بن��دی کلی از 
بروز ای��ن اتفاقات و اقدامات دول��ت عنوان کردند 
که افزای��ش بی رویه قیم��ت ارز و رکوردهایی که 
این پشت س��بز کاغذی هر روز به ثبت می رساند 
و از س��وی دیگر بازارهای اقتص��ادی را به چالش 
می کش��اند از آنج��ا نش��ات می گیرد ک��ه دولت و 
مجلس متف اقلول ش��ده اند تا کسری های موجود 

را از جیب مردم تامین کنند. 
حس��ین راغفر کارش��ناس اقتصادی و استاد 
دانش��گاه در تشریح این مساله با اش��اره به اینکه 
همزم��ان با افت ارزش پول مل��ی و کاهش قدرت 
خرید مردم مدعی ش��د که تاکن��ون دولت رقمی 
حدود 35 ه��زار میلیارد تومان بابت س��پرده های 
مردم که نزد موسس��ات اعتباری بوده و همچنین 
ورشکس��تگی بانک ه��ا از منابع عموم��ی پرداخت 
کرده اس��ت و این درحالی اس��ت ک��ه اتفاقات رخ 

داده ماحص��ل خطای بانک ها و عدم نظارت دولت 
به عنوان نهاد متولی بوده است و تاوان خطای آنها 

نباید از جیب مردم پرداخت شود. 

تاوان چند اشتباه
به جز راغفر کارشناس��ان اقتص��ادی متعدی 
وجود دارند که با نظ��ر وی مبتنی بر اینکه دولت 
با اس��تفاده از منابع عمومی نسبت به پرداخت 20 
ه��زار میلیارد تومان س��پرده های س��پرده گذاران 
موسس��ات مالی و اعتباری که ورشکست شده اند 
و بدون مجور مشغول فعالیت بوده اند، اقدام کرده 
اس��ت موافق هستند و با بیان این مساله که دولت 

تاوان این اشتباه را سنگین پرداخت کرده است.
این گروه از کارشناسان با بیان اینکه در کشوری 
که موسسه و بانکی اقدام به فعالیت می کند آن بانک 
یا موسسه باید مورد تایید دولت باشد می گویند؛ در 
این زمینه حق با مردم اس��ت و دولت باید بابت این 
عدم نظارت و توجه پاسخگو باشد و این حق مردم 
است که انتظار داشته باشند که اگر نهادی در بازار 
اقتصادی کشور به فعالیت مشغول می شود؛ مجوز و 

تایید دولت را داشته باشد.
این کارشناسان همچنین معتقدند در کنار این 
مساله مردم نیز باید چشم و گوش خود را بازکرده و 
به این نکته توجه داشته باشند که وقتی تورم کشور 
دو رقمی است چطور موسس��ه اعتباری یا بانک ها 
نس��بت به پرداخت س��ود های 30 تا 40 درصدی 
اقدام می کنند و با برآورد و محاس��به درست نسبت 

به سرمایه گذاری در این موسسات اقدام کنند.

چه باید کرد؟
ای��ن اقتصاددان��ان با تاکید بر این مس��اله که 
دولت مکلف بود تا خس��ارات مردم را جبران کند 

می گویند؛ این مس��اله که دول��ت این حجم منابع 
برای بازپرداخت سپرده مردم را از کجا آورده یک 
نکته اس��ت اما تشریح اینکه دولت چه اقدامی باید 

انجام می داد، مساله دیگری است. 
به اعتقاد این کارشناس��ان زمان��ی که دولت 
ب��ا بدهی قاب��ل توجه��ی روبه رو اس��ت دو گزینه 
پیش روی خود دارد نخس��ت اینکه نسبت به چاپ 
پول اق��دام کند که ماحص��ل آن چیزی جز تورم 
نیست و یا اینکه اقدام به باال بردن نرخ ارز کند که 
ای��ن مهم هم تورم ایجاد می کند و هم نااطمینانی 
در حوزه ه��ای اقتصادی را به همراه دارد. از طرفی 

با بروز این اتفاق مردم به س��مت بازار های مختلف 
رفته و عالوه بر رش��د نقدینگی فاصله طبقاتی روز 

به روز در کشور بیشتر خواهد شد.
حال با این تفاسیر باید دید بین این دو راه که 
دولت با چاپ پول نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود 
اق��دام کند و یا اینکه عمدا دالر را گران کند، کدام 
را انتخاب کند بهت راس��ت بای��د گفت که افزایش 
قیمت دالر به شکل عمدی؛ بی شک عوارض سیاسی 

و عوارض اقتصادی را با هم به همراه دارد. 
ام��ا اینک��ه دولت بدهی به موسس��ات مالی و 
اعتباری داشته باشد تنها عوارض اقتصادی داشته 

و حداق��ل آن اس��ت که گفته می ش��ود که دولت 
به لحاظ درآمدی با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت. 
برخی کارشناسان اقتصادی در ارزیابی این مساله 
می گویند از آنجایی که گرانی ارز عوارض سیاسی 
و اقتصادی را به همراه دارد بنابراین عقالنی به نظر 
نمی رس��د که دولت با وجود این عوارض نسبت به 

این مهم اقدام کند.
به اعتقاد این گروه نوسان ارز و دالر در شرایط 
حال حاضر نش��ات گرفته از انباش��ت تورم از سال 
۹2 تا ۹6 اس��ت و بخش��ی از آن هم به شوک های 

سیاسی موجود باز می گردد.

تورم انباشته 
 نکت��ه قابل توج��ه در رویارویی ب��ا این روند 
آن است اکثر کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که 
س��کوت دولت در ط��ول ماه های اخی��ر و آن هم 
در چنین ش��رایطی که بازارها همچنان با نوس��ان 
روبه رو هستند و معیشت مردم روز به روز بحرانی تر 

می شود؛ یکی از اشکاالت اساسی و بزرگ است. 
از س��وی دیگر اینکه دولت در ماه های اخیر در 
برخی موارد نس��بت به تصمیمات غیرکارشناسی و 
غلط اقدام کرده است خود نکته دیگری است که از 
س��وی کارشناسان نقد می شود و این افراد معتقدند 
در اقتصادی که بیمار اس��ت و یا دچار بحران است 
بی شک به یک وزیر اقتصاد حاذق نیاز نه اینکه وزارت 
اقتصاد کشورش با یک سرپرست اداره شود. به گفته 
این گروه این موارد مش��کالت اساس��ی است که به 
دولت وارد اس��ت اما از این نکته هم نباید غاقل شد 
که توجه بیش از حد دولت به سایر مسایل سیاسی 
و برجام منجر به آن شده تا متولیان و تصمیم گیران 
آن تمرک��ز کافی بر اقتصاد کش��ور نداش��ته و روند 

بحران در اقتصاد همچنان ادامه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره راه آهن گفت: نرخ مالیات  پ������ه از 31 کو ریل��ی  اف��زوده خدم��ات  ارزش  ب��ر 
شهریورماه با رفع ابهامات صفر شد.

سعید رس��ولی در نشست خبری درخصوص اهمیت اجرایی 
ش��دن برنامه ششم توس��عه بیان کرد: مقام معظم رهبری تاکید 
ویژه ای بر تحقق سیاس��ت های برنامه ششم توسعه داشته اند که 
یکی از بند های این برنامه توسعه حمل ونقل ریلی بوده که در بند 
24 و 25 این برنامه بر ان تاکید ش��ده است. وی در ادامه افزود: 
یکی از بند های مهم در برنامه شش��م توسعه محاسبه مالیات بر 

ارزش افزوده و رساندن ان به صفر است.
عضو هیئت مدیره راه آهن تصریح کرد:تا 30 ش��هریور برای 
اجرای این طرح اختالفات نظر بسیاری بین مجلس و سازمان امور 
مالیاتی وجود داشت که در نهایت معاونت حقوقی رئیس جمهور 

به این موضوع ورود کرد.
رس��ولی تاکید کرد:با ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور در 
انتها ش��هریورماه این طرح صادر و ابهامات مربوط به ان برطرف 
ش��د. وی توضیح داد: تعریف نرخ صفر در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده وجود دارد و چون قانون گذار نقطه نرخ صفر را محاس��به 

می کند بنابراین این طرح امکان اجرایی دارد.
عض��و هیئ��ت مدیره راه آه��ن تصریح کرد: در م��ورد خدمات 
حمل ونقل ریلی مناقشاتی وجود داشت که در نتیجه معاونت حقوقی 

رئیس جمهور این خدمات را ش��امل حمل ونقل ریلی و مس��افری 
دانست. رس��ولی اظهار کرد: ۹ درصد هزینه مالیات از شرکت های 
حمل ونقل ریلی و فعاالن این بخش و سبد هزینه ها کم می شود و 

این امر موجب نزدیک شدن به مزیت های ریلی می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه راه اهن با بخش ج��اده ای رقابت منفی 
ندارد، گفت: موضوع اصلی حمل ونقل جابجایی کاال و مس��افر به 

بهترین نحو است و سعی داریم در مکان هایی که ریل وجود دارد 
از ظرفیت های ان استفاده کنیم.

عضو هیئ��ت مدیره راه آهن عنوان کرد: باید س��عی کنیم از 
ظرفیت های بخش ریلی استفاده و توسعه دهیم.

رس��ولی افزود:حمل ونق��ل ترکیبی به گونه ای اس��ت که بار 
و مس��افر را به ش��کل مطلوب جابجا می کند و هر کدام از اس��م 
بخش های ریل��ی مکمل یکدیگر هس��تند. وی گفت: حمل ونقل 
ترکیبی برای همه بخش ها مطلوب است و این موضوع در تمامی 

کشور ها اجرایی می شود.
عض��و هیئت مدیره راه آهن اظهار کرد: برنامه شش��م احکام 
دیگری دارد که با توجه به تجربه موفقی که در این بخش وجود 
دارد در صورت اجرایی نشدن این احکام مشکالتی در این حوزه 
ایجاد می ش��ود که مس��ئولیت ان بر عهده افرادی است که برای 

اجرایی نکردن ان مقاومت کردند.
رسولی عنوان کرد: امیداواریم تا پایان امسال همه ظرفیت های 
برنامه های ششم توسعه اجرایی شود. وی با تاکید بر اینکه در حال 
مذاکره با صندوق توسعه ملی درخصوص بند الف. ماده 52 هستیم 
افزود: اگر اختالفی در این زمینه باشد با امضای ویزر راه وشهرسازی 
و معاونت حقوقی رئیس جمهور برطرف می شود. عضو هیئت مدیره 
راه آهن خاطر نشان کرد: این حکم الزم االجراست و به دنبال ابالغ 

ان از سوی ریاست جمهوری هستیم.  فارس

رئیس سازمان ملی استاندارد  ل ت������و گفت:  استانداردهای 85 گانه ا
خودرو تغییری نکرده و براساس برنامه زمان بندی 

اجرا می شود.
نی��ره پیروزبخت در پاس��خ به این س��ؤال که 
چرا س��ازمان ملی اس��تاندارد از تولید خودروهای 
بی کیفی��ت جلوگی��ری نمی کند، گف��ت: اجباری 
کردن استانداردهای 85گانه در همین راستا بوده 
و از 15 سال پیش پله پله کار را شروع کرده ایم، به 
طوری که در ابتدا 11 استاندارد اجباری شد و بعد 
تعداد این اس��تانداردها را افزایش دادیم تا به مرور 
خودروهای بی کیفیت از دور خارج شود و به جای 

آن خودروهای جدید وارد چرخه تولید شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این 
سؤال که آیا از یک دی ماه سال جاری براساس اعالم 
قبلی که به خودروس��ازان شده است، خودروهایی 
که استانداردهای 85 گانه را پاس نکنند، از تولید 
خارج می شوند، گفت: خودروسازان همه برنامه ها 
را ب��ه ما اعالم کرده اند و طب��ق برنامه که از پیش 
اعالم شده، عمل خواهیم کرد. البته خودرو کاالیی 

نیس��ت که فورا از مصرف خارج ش��ود چون حتی 
اگر خودرویی براس��اس اعالم ما اس��تاندارد نبوده 
باش��د و تولید آن متوقف ش��ده باش��د از آنجا که 
این خودروها قبال تولید ش��ده اند هنوز هم ممکن 
اس��ت تعدادی از آن را شاهد باش��یم.اما از زمانی 
که ما اعالم می کنیم که این خودرو استانداردهای 
الزم را ن��دارد، نیروی انتظام��ی )ناجا( باید جلوی 

شماره گذاری آن را بگیرد.
پیروزبخت در ادامه خاطرنش��ان کرد:  سازمان 
ملی استاندارد در تیرماه امسال 8 خودرو را به دلیل 
مصرف باالی بنزین برای توقف در ش��ماره گذاری 
ب��ه ناجا اعالم ک��رد و اکنون ای��ن خودروها نباید 

شماره گذاری شوند.
وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��ؤال که با 
توج��ه به اینک��ه برخی از خودروهایی که توس��ط 

خودروس��ازان هم اکنون پیش فروش شده اند، اگر 
استانداردهای 85 گانه را تا اول دی ماه طی نکنند، 
آیا این خودروها ش��ماره گذاری می شوند، گفت: از 
اول دی ماه ۹۷ ما بازرس��ی ها را ش��روع می کنیم، 
برنام��ه واحدهای تولیدی را از آنها گرفته ایم و بعد 
از اینکه بررس��ی را آغاز کردیم اعالم می کنیم که 

کدام خودرو باید توقف تولید داشته باشد.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد افزود: براساس 
برنامه هایی که در سازمان استاندارد وجود دارد، سال 
۹3 وان��ت پیکان به دلیل عدم رعایت اس��تانداردها 
در تولی��د از جرگه تولید خارج ش��د و در تیرماه 8 
خودروی دیگر برای عدم شماره گذاری و خارج شدن 
از تولید اعالم شد و این اقدام ما دارای سابقه است، 
ام��ا ظاهرا مردم منتظرند که برخ��ی از خودروهای 

مشخص از تولید خارج شود.  فارس

سیاست روز اقدامات انجام شده در نظام پولی و بانکی را بررسی می کند؛

حاتم طایی دولت از جیب ملت 

طبق زمان بندی

استانداردهای 85گانه خودرو اجرا می شود
وسازان به قطعه سازان از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشت بدهی خودر

 دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: در شرایطی که قطعه سازان دچار مشکل 
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مرز 

۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آرش محبی نژاد اظهار کرد: متاسفانه علی رغم تمام جلسات، مالقات ها و وعده های داده 
شده در چند هفته اخیر برای حل مشکالت صنایع خودرو و قطعه سازی، در عمل اتفاق مثبتی 
با بیان اینکه در چند ماه اخیر نسبت به مدت مشابه  در این زمینه رخ نداده است. وی 
سال گذشته قیمت مواد اولیه صنعت قطعه سازی رشد حدودا سه برابری داشته است، 
خاطرنشان کرد: این موضوع به این معنا است که در شرایط جدید، نقدینگی قطعه سازان 
قطعات  قیمت  افزایش  عدم  دلیل  به  حالیکه  در  شود  برابر  سه  باید  گذشته  به  نسبت 

متناسب با نرخ تورم، نقدینگی این واحدها به حدود یک سوم کاهش یافته است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: در چنین شرایطی خودروسازان نیز 
مطالبات  پرداخت  از  زیان دهی،  و  خودرو  قیمت  واقعی سازی  از  دولت  جلوگیری  دلیل  به 
قطعه سازان ناتوان هستند به گونه ای که این مطالبات از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به 

نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  ایسنا 

نمای نزدیک

برای  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
راه اندازی اورژانس ریلی در گام اول پیش بینی طراحی ۳۰ 

واگن به عنوان واگن اورژانس مدنظر قرار گرفته است.
از  بیش  روزانه  داشت:  اظهار  کولیوند  پیرحسین 
ترافیکی  رانندگی،  تصادفات  در  هموطنان  از  نفر   ۴۵
یک  سقوط  تلفات  اندازه  به  هفته  در  و  می بازند  جان 
هواپیمای مسافری، مردم کشورمان در سوانح رانندگی 

جان می بازند و این غیر از آمار مصدومان سوانح رانندگی 
است که خسارات اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی 
زیادی به بار می آورد. وی گفت: خیلی از دستگاه ها باید 

همکاری کنند تا حوادث رانندگی کاهش یابد.
کولیوند ادامه داد: خدمات ریلی مسافری و بار ایمن 
دارد  ضرورت  یابد.  توسعه  روزبه روز  باید  که  است 

ترافیک جاده ها کمتر شده و به سمت ریل سوق یابد.

نمای نزدیک

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعام کرد
یلی پیش بینی طراحی ۳۰ واگن قطار برای راه اندازی اورژانس ر

عضو هیئت مدیره راه آهن:
نرخ مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی صفر شد

یم
سن
ت


