حذف یارانه انرژی دهکهای باال

برنامه برای تبدیل  10میلیارد دالر واردات به تولید

وزی��ر صنع��ت ،معدن و تجارت گفت :براس��اس برنامهای در نظر داریم تا س��ال
 ،1400مبلغ  10میلیارد دالر واردات را تبدیل به ساخت داخل کنیم.
رض��ا رحمانی با اش��اره به اجرای ترتیب��ات توافقنامه ترجیح��ی بین ایران و
اتحادیه اوراس��یا از  5آبان ماه امس��ال گفت :براین اساس تعرفه  502قلم کاالی
ایرانی برای این کش��ورها برداش��ته میش��ود و ایران هم به آنها در  360قلم کاال
امتیاز داده است.
وی گفت :رشد صنعت در سه ماه آخر سال  97منفی بود اما رشد این بخش در سه ماه
اول امسال صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعالم نشده مثبت خواهد بود.
رحمانی با تاکید بر اینکه در ش��رایط جدید باید ارتباطی تنگاتنگ بین وزارت صنعت و
اتاق بازرگانی به وجود آید ،گفت :محدودیتی برای جلس��ات هفتگی با اتاق بازرگانی را
فارس
ندارم اما باید مباحث این جلسات پیگیری شود.

توقف تولید  ۲خودرو در انتظار تصمیم شورای استاندارد

رئیس س��ازمان ملی استاندارد گفت :قطعا در جلسه شورای عالی استاندارد یک
یا دو خودرو برنامهای برای توقف تولید دریافت میکنند.
نی��ره پیروزبخت اظهار کرد« :اگر کاالیی اس��تاندارد نداش��ته باش��د اصال نباید
اس��تفاده ش��ود؛ لذا در زمانیکه بحران اقتصادی وجود ندارد نیز نباید استاندارد
فراموش شود».
وی ضمن تفاوت قائل شدن بین استاندارد ،کیفیت و کاالی رقابت پذیر گفت« :وقتی
اس��تاندارد رعایت می ش��ود ،کیفیت را نیز به همراه دارد؛ بنابراین مرغوبیت و نوآوری و
سرعت رسیدن بدست مشتری موجب اختالف قیمت خواهد بود».
پیروزبخت رقابت پذیری را فراتر از این تعاریف دانس��ت و افزود« :استاندارد در هر گونه
فضای اقتصادی باید رعایت ش��ود و پذیرفته ش��ده نیست که واحدهای تولیدی قادر به
شاتنا
رعایت استاندارد نباشند».

س��خنگوی دولت گفت :هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود
روی دهکهای پایین جامعه اس��توار خواهد بود و دهکهای باالی جامعه دیگر
مشمول نخواهند شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اینکه چه افراد و دهکهایی از دریافت یارانه
حذف میش��وند آیا شاخص دولت تنها ماش��ین 200میلیون تومانی به باال است،
اظهار داشت :شاخص ماشین 200میلیون تومانی تنها یکی از شاخصهای دولت برای
حذف یارانهبگیران است و موارد دیگری شامل قیمت مسکن ،درآمد افراد و ...نیز شامل
میش��ود .س��خنگوی دولت گفت :کار حذف یارانه افراد ثروتمند در حال انجام اس��ت و
هرماهه یارانه تعدادی از افراد قطع میشود اما بهطور قطع بهدنبال قطع یارانه دهکهای
متوس��ط جامعه نیس��تیم .هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی
تسنیم
دهکهای پایین جامعه استوار خواهد بود.
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وزی��ر اقتصاد بار دیگر آم��ار غلطی از بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات اعالم کرده و میگوید که فقط ۴۵درصد ارز به کشور
بازگشته اس��ت؛ این اولین باری نیس��ت که او اطالعات بانک
مرکزی را نادیده می گیرد.
بازگش��ت ارز صادراتی یکی از موضوعاتی اس��ت که از س��وی
مقام��ات مختلفی زیر ذرهبین قرار گرفته اس��ت .از رئیس کل
بان��ک مرکزی گرفته که تا مدتها از روند بازگش��ت ارز حاصل
از ص��ادرات ناراضی بود ت��ا وزیر امور اقتص��ادی و دارایی که
تاکنون دو بار ،با ارایه آمار غلط ،صادرکنندگان را دلخور کرده
اس��ت؛ اما تفاوت در این است که عبدالناصر همتی که اکنون،
مس��ئول اصلی سیاستگذاری و البته پاسخگویی در مورد بازار
ارز اس��ت ،روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان را منطقی
و رضایتبخ��ش میداند و بر این باور اس��ت ک��ه ارز صادراتی
به خوبی در س��امانه نیما عمل میکند؛ اما فرهاد دژپس��ند به
فاصل��ه کمتر از چند ماه ،اع�لام میکند که بخش عمدهای از
ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
بار اولی که فرهاد دژپس��ند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،آمار
مرتبط با ارز صادراتی را اعالم کرد ،نهم اردیبهشت  ۹۸بود .او
اعالم کرد که از  ۴۰میلیارد دالر صادراتی که از کشور صورت
گرفته اس��ت ،تنها  ۱۰میلیارد دالر ارز به کشور برگشته است.
او به این نکته هم اش��اره کرده بود که  ۷۵درصد ارز حاصل از
صادرات به کشور بازنگشته است .این جمله انتقادات بسیاری
را به سوی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی سرازیر کرد
که چرا بدون توجه به آمار اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی،
اعداد و ارقامی را در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح میکند
که نه تنها به واقعیت آماری بانک مرکزی نزدیک نیست ،بلکه
بس��یاری از دیدگاههای منفی را درمورد صادرکنندگان کشور
که اکنون خط شکنان جبهه جنگ اقتصادی در حوزه ارزآوری
هستند ،به وجود آورد.
بعد از انتقادات فراوانی که نس��بت به سخنان دژپسند صورت
گرف��ت ،بانک مرک��زی باالخره بعد از گذش��ت چند روز وارد
عمل ش��د و و اعالم کرد از بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات
از س��وی صادرکنندگان راضی است و مش��کلی در این میان
وجود ن��دارد .البته فع��االن اقتصادی و ات��اق بازرگانی نیز بر
ای��ن باور بودند که بان��ک مرکزی متولی ارایه آمار بازگش��ت
ارز صادراتی اس��ت و باید در این زمینه روشنگری کند که در
نهای��ت ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در پس��ت
اینس��تاگرامی خود اعالم کرد که حدود  ۶۰درصد ارز حاصل

رئی��س کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی
مجلس با اش��اره ب��ه اصالحیه قان��ون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت:
سامانه متمرکزی طراحی شده که ثبت سفارش
واردات دس��تگاه ها ج��ز از طریق این س��امانه
امکان پذیر نیست.
حمیدرضا فوالدگر گفت :رونق تولید از ضروریات
نظام و کش��ور اس��ت چرا که گذر اشتغال ،رشد
اقتصادی ،توس��عه صادرات ،بی اثر کردن تحریم
ها و بس��یاری م��وارد دیگر از مس��یر تولید می
گذرد .وی همچنین اظهارداش��ت :ش��عار محور
سال از س��وی مقام معظم رهبری به نام «رونق
تولید» تعیین شده است.
نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیس��یون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای اس�لامی
گف��ت :ض��رورت ایجاب م��ی کند ب��ا توجه به

از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد؛

تکرار آمار غلط بازگشت ارز صادراتی
از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور بازگش��ته است و با این
نوش��ته خود ،خط بطالنی بر ادعای فرهاد دژپسند ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی کشید.
او ص��ادرات غیرنفت��ی را دارای نقش مهم��ی در رونق تولید،
اش��تغال و خصوصا ثب��ات بازار ارز و تقوی��ت ارزش پول ملی
دانس��ت و اعالم کرد « :س��ال  ۹۷ارز برگشتی بر اساس روش
های ابالغی بانک مرکزی یعنی فروش در س��امانه نیما ،عرضه
در صرافیه��ا ،واردات در مقابل ص��ادرات خود و واگذاری ارز
پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل
 ۱۸.۷میلیارد دالر رسیده است» .
حال فرهاد دژپسند برای دومین بار دچار این خطای استراتژیک
ش��ده اس��ت .او میگوید که تنه��ا  ۴۵درص��د از ارز حاصل از
صادرات به کشور برگشته است و در شرایطی این سخنان را به
زبان میآورد که بانک مرکزی به عنوان متولی آمار ارز صادراتی

و بازگشت آن به چرخه اقتصاد ،چنین باوری ندارد.
او هفته گذش��ته در حاشیه جلسه ش��ورای گفتگوی دولت و
بخ��ش خصوصی در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود « :ظرف
 ۱۸م��اه  ۶۱میلیارد دالر صادرات از کش��ور صورت گرفته که
عدد مناسبی به شمار می رود».
دژپسند اعالم کرد «:بر اساس اعالم آمارهای رسمی ،برگشت
ارز صادراتی  ۲۷میلیارد دالر بوده است که نشان می دهد تنها
 ۴۵درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته
اس��ت ».وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گف��ت« :تمام هم و غم
صادرکنندگان س��ابقه دار آن اس��ت که ارز صادراتی به کشور
برگ��ردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات
هم اکنون به کشور بازگشته است».
این اظهارنظر وزیر امور اقتص��ادی و دارایی مجدد عبدالناصر
همت��ی را مجبور کرد توضیح دهد که بازگش��ت ارز صادراتی

به کش��ور رضایتبخش اس��ت .همتی دیروز ( ۲۲مهر  )۹۸در
جلس��ه ستاد اقتصاد مقاومتی اس��تان تهران به صراحت اعالم
کرده اس��ت« :اکنون ،ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات
غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما
عرضه می شود».
در این میان ،پدرام س��لطانی ،نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی به تازگی یک اظهارنظر جدید در
مورد ارز صادراتی و بازگشت آن داشته و اعالم کردهاند که تنها
 ۴۵درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است؛ در حالی که به
نظر میرس��د چنین موضوعی آن هم در قالب یک اظهارنظر از
سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ،از پایه غلط است و شایسته
وزیر نیست که نسنجیده حرف بزند.
وی اف��زود :بخش��ی از این آمار اعالمی که ب��ه گفته وزیر اقتصاد
صادرات  ۶۰میلیارد دالری را نشان میدهد ،مربوط به زمانی است
که گمرک ایران هنوز نرخ پایههای صادراتی را اصالح نکرده بود،
بنابراین صادرات با نرخ پایههای صادراتی اصالح نشده ،در گمرکات
به ثبت رسیده بود و قیمتها و نرخهای گمرک که سازنده اصلی
آمار صادرات بوده ،مربوط به گذش��ته بوده است و تناسبی با نرخ
پایههای صادراتی ما در سال  ۹۷و  ۹۸نبوده است.
س��لطانی گفت :بخ��ش دوم از عدم بازگش��ت ارز به صادرات
کاالهای ایرانی به عراق و افغانس��تان ب��از میگردد که بر این
اساس ،تا پایان مردادماه سال گذشته ،صادرات ریالی از سوی
بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با
بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم
بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست.
وی اظهار داش��ت :از س��وی دیگر ،آمار اعالمی از س��وی وزیر
اقتص��اد مرتبط با صادرات  ۱۸ماهه گذش��ته بوده اس��ت؛ در
حالیکه بانک مرکزی رسما به صادرکنندگان مهلت داده است
تا ظرف مدت شش ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور
برگردانند ،پس در حوزه بازگشت ارز صادراتی ،نباید آمار سال
 ۹۸را به این محاس��بات بازگش��ت ارز صادراتی در نظر گرفت
چراکه مهلت صادرکنندگانی که صادرات خود را در اردیبهشت
ماه به بعد انجام داده اند ،برای بازگشت ارز صادراتی هنوز هم
باقی اس��ت .نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان
کرد :لذا محاسبه کردن و ادعای اینکه  ۴۵درصد ارز صادراتی
به کش��ور بازگشته است و نیمی دیگر نیامده ،غلط انداز است.
منبع گزارش

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خبرداد؛

تشکیل سامانه ویژه برای ثبت سفارش واردات کاال
اهمیت موضوع برای تحقق شعار سال همه پای
کار باشند و در این مسیر تالش کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدداخل افزود :این قانون دارای ضعف
ه��ا و نواقصی بود چرا که با وجود داش��تن قانون
کاالهای مش��ابه ساخت داخل به وفور واردکشور
می ش��د .فوالد گر اظهارداش��ت :سال گذشته به
منظور رفع ضعف ه��ا و نواقص موجود در قانون
و همینط��ور حمایت های بهتر و موثرتر از تولید
داخل با یک کار پژوهش��ی و مطالعاتی گسترده
در قالب «طرح اصالح قانون حداکثر اس��تفاده از

توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی » نواق��ص قانون قبلی برطرف و در صحن
علنی مجلس به تصویب رسید.
وی گفت :خوش��بختانه چند ماهی استکه قانون
حداکثر اس��تفاده از توان داخ��ل جهت اجرا از
سوی دولت به دستگاه ها ابالغ شده است.
رئی��س کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی
مجلس شورای اسالمی افزود :بخش هایی از این
قانون نیاز به آئین نامه داشت که دولت در حال
تدوین این آئین نامه هاست.
وی اظهارداش��ت :بطورکل��ی در اصالحیه قانون

بررسی ها نشان داد؛

صنعت پتروشیمی ایران روی ریل توسعه
به گفته مس��ئوالن ،با بهرهبرداری از  ۵۳طرح پتروش��یمی
تا پایان س��ال  ۱۴۰۴ارزش ای��ن محصوالت به  ۳۷میلیارد
دالر خواهد رس��ید و هماکنون  ۵۶مجتمع فعال در صنعت
پتروش��یمی فعال اس��ت که این تعداد ب��ا تحقق طرحهای
جهش دوم در پایان س��ال  ۱۴۰۰به  ۸۳مجتمع و خوراک
دریافتی به  ۶۲میلیون تن میرسد.
در حال حاضر  ۶۴واحد پتروش��یمی با پیشرفت  ۲۰تا ۹۹
درصد در ایران درحال س��اخت اس��ت که ش��ش طرح آن
تأمی��ن خوراک با ظرفیت  ۱۵میلی��ون تن و پنج پروژه نیز
زیرس��اختی است و آنطور که برآورد ش��ده ،این پروژهها تا
س��ال  ۱۴۰۳به بهرهبرداری میرس��د و ظرفی��ت تولیدات
پتروش��یمی کش��ور با افزایش  ۹۰ت��ا  ۹۵درصدی به ۱۳۰
میلیون تن در سال میرسد.
از این تعداد ۲۰ ،واحد اولویتدار هس��تند و تا سال ۱۴۰۰
به بهرهبرداری میرس��ند که س��ه مورد آنها امسال افتتاح
میش��ود .با افتتاح این  ۲۰واحد ،ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمی کشور به  ۹۱میلیون تن ،محصوالت قابل فروش
به  ۵۱میلیون تن ،درآمد کشور به  ۲۵میلیارد دالر و سهم
صادرات به حدود  ۱۹میلیارد دالر میرسد.
از س��وی دیگر ،صنعت پتروشیمی ایران ساالنه  ۳۳میلیون
تن خوراک معادل  ۶۵۰هزار بش��که نف��ت در روز در قالب
خوراکه��ای مختل��ف دریاف��ت میکند ک��ه  ۷۰درصد از
پاالیش��گاههای گاز ۲۰ ،درصد از پروژههای انجیال و ۱۰
درصد از پاالیشگاههای نفت دریافت میشود.
توس��عه صنعت پتروش��یمی بیشتر براس��اس خوراک گاز
توسعه یافته است که این عدد در شرایط کنونی  ۷۷درصد

گاز و  ۲۳درص��د خوراکهای مایع اس��ت و تا پایان س��ال
 ۱۴۰۴شمس��ی به  ۸۶درصد خ��وراک گازی و  ۱۴درصد
خوراکهای مایع میرسد.
ام��ا پتروش��یمیهایی که با خ��وراک مای��ع کار میکنند،
اقتصادش��ان ب��ه اندازه واحدهای��ی که با خ��وراک گاز کار
میکنند ،جذاب نیس��ت .بر این اساس ،راهبرد وزارت نفت
و ش��رکت ملی صنعت پتروشیمی اس��تفاده از خوراکهای
ترکیبی که ضمن اقتص��ادی بودن بتوانیم از زنجیره ارزش
هم تا محصوالت پاییندست پیشروی کنیم.
ظرفی��ت تولید  ۶۶میلیون تنی با حجم س��رمایهگذاری ۵۳
میلی��ارد دالری و درآم��د  ۱۷میلی��ارد دالری وضع کنونی
صنعت پتروش��یمی ایران اس��ت که از مجموع  ۸.۵میلیون
ت��ن محصولی که در داخل کش��ور به فروش میرس��د۴.۹ ،
میلیون تن در بورس عرضه میش��ود که از این  ۴.۹میلیون
تن  ۱۵ه��زار بنگاه کوچک و بزرگ در  ۱۰حوزه مختلف در
کش��ور فعال هس��تند .با تحقق جهش دوم و در پایان سال
 ،۱۴۰۰ظرفی��ت تولی��د این صنعت ب��ه  ۱۰۰میلیون تن با
حجم سرمایهگذاری  ۷۰میلیارد دالر خواهد رسید ،همچنین
در پایان س��ال  ۱۴۰۴و تحقق جهش سوم ظرفیت به ۱۳۳
میلیون تن با حجم سرمایهگذاری  ۹۳میلیارد دالر میرسد.
در همین رابطه بهزاد محمدی  -معاون وزیر نفت  -با بیان
اینکه با بهرهبرداری از  ۵۳طرح پتروش��یمی تا پایان سال
 ۱۴۰۴ارزش ای��ن محصوالت به  ۳۷میلی��ارد دالر خواهد
رس��ید ،گفته اس��ت :ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور ۶۶
میلیون تن است و تالش میشود این مقدار در سال ۱۴۰۴
دو برابر شود و به  ۱۳۳میلیون تن برسد .مهر

حداکث��ر اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی
کشور و حمایت از کاالی ایرانی تعاریف شفاف و
راه های دور زدن قانون بسته شده است.
فوالدگر تصریح کرد :طبق این قانون دستگاه ها،
شرکت ها ،نهادهای دولتی و غیردولتی دریافت
کنن��ده امکان��ات از دولت مش��مول ممنوعیت
واردات می شوند .وی گفت :مکانیزم واردات نیز
ی ش��ود بدین معنا
با اجرای این قانون اصالح م 
که «س��امانه متمرکزی» طراحی شده که براین
اساس تمام دس��تگاهها شامل دولتی ،نهادهای
عموم��ی ،ش��رکت ه��ای دولت��ی و خصوص��ی

مهر

نیازمندی ه��ا و از طرف دیگ��ر تولیدکنندگان
توانمن��دی های خ��ود را وارد س��امانه میکنند
بنابرای��ن اگر برای یک نیاز تولی��د داخلی نبود
میتوان آن کاال را از خارج وارد کرد.
نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیس��یون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای اس�لامی
اف��زود :ثبت س��فارش واردات جزء از طریق این
سامانه امکان پذیر نیست.
وی اظهارداش��ت :جدا از این درخصوص واردات
کاالهای دارای مشابه ساخت داخل جرم انگاری
و در ضم��ن هیئ��ت نظارتی نیز برای مش��خص
کردن تخلفات در نظر گرفته شده است.
فوالدگر در ادامه یادآورشد :تحلیل کلی اینکه با
اجرای قانون مزبور بسیاری از ضعف ها و نواقص
در گذشته برطرف و مس��یر برای رونق تولید و
صدا وسیما
ساخت داخل هموارتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد؛

ناهماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی
رئی��س اتاق بازرگانی ایران گفت :اگر وضعیت فعلی اقتصاد
تغییر نکند و کش��ور همچنان بهش��ت نامولدان باشد دیگر
امی��دی به اصالحات اساس��ی و بهبود اقتص��ادی نمیتوان
داشت.
غالمحس��ین ش��افعی با اش��اره به اینکه با یک قرن تاخیر
اقدامات الزم برای اصالحات اقتصادی در حال انجام است،
افزود :در طول س��الهای گذش��ته بخشه��ای مختلفی از
اقتصاد کش��ور مانند داللیگری و واسطهگری به بالی جان
اقتصاد تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر گستردگی و چند وجهی
بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور بیان داشت:
در ای��ن رابطه توجه به نظرات فع��االن اقتصادی ،نخبگان و
بخش خصوصی واقعی اجتنابناپذیر قلمداد میشود.
ش��افعی با بیان اینک��ه تصمیمگیران اقتص��ادی ،اگر امروز
واقعا خواس��تار بهب��ود وضعیت اقتصادی و معیش��ت مردم
هس��تند باید به دنبال اجرای کامل برنامهای جامع و کامل
با مشارکت نخبگان و فعاالن اقتصادی باشند ،اظهار داشت:
اگ��ر وضعیت فعلی اقتص��اد تغییر نکند و کش��ور همچنان
بهش��ت نامولدان باش��د دیگر امیدی به اصالحات اساسی و
بهبود اقتصادی نمیتوان داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داش��ت :اصالح نظام بانکی و
نظام مالیاتی و همچنین نحوه خصوصیسازی باید در خدمت
و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی باشد این در حالی
است که که یکی از مهمترین تنگناهای ساختار صنعت کشور
عدم تغذیه مناس��ب نظام مالی است بطوریکه علیرغم رشد
نقدینگی آمار اقتصادی کش��ور از ورود بخش کمی از منابع

مالی در اقتصاد به حوزه تولید خبر میدهد .وی با اش��اره به
اینکه از سال  95نقدینگی ساالنه به طور متوسط  20درصد
رشد داشته است گفت :اگر این نقدینگی در اختیار تولید قرار
میگرفت االن وضعیت رشد اقتصادی پایین نبود.
شافعی گفت :از س��ال  1385تا  1395سهم بخش صنعت
از مانده تس��هیالت بانکی از  28.5درص��د به  18.5درصد
کاهش یافته و س��هم صادرات از مانده تسهیالت نیز از 1.5
درصد به  0.4درصد رس��یده اس��ت .رئیس اتاق بازرگانی
ایران گفت :در ش��رایط بحرانی اقتصاد باید توسعه صادرات
غی��ر نفتی اولویت ق��رار گیرد و سیاس��تهای ارزی باید با
آن هماهنگ باش��د اما متاسفانه ش��اهدیم که سیاستهای
تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیست.
ش��افعی با اش��اره به برنامه ایران برای پیوستن به اتحادیه
اوراسیا بیان داشت :از وزیر صنعت و معاونان وی میخواهیم
تا درباره کاالهای مش��مول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه
حتما نظرات بخش خصوصی لحاظ شود.
وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایطی که از آن ب��ه عنوان جنگ
اقتصادی یاد میش��ود نباید انتظار داش��ت که قوانین عادی
گره گش��ای مشکالت باشد ،گفت :برای بهبود فضای کسب
و کار کش��ور باید برخ��ی قوانین عادی ح��ذف و یا حداقل
برای مدتی به تعویق بیفتد .رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار
داش��ت :باید س��هم تس��هیالت بانکی از بخشهای مختلف
برداشته و مسائلی مانند ممنوعالخروجی و چک برگشتی با
شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شود .وی افزود :لذا به
منظور حذف قوانین دست و پاگیر ،کمیته مشترک دولت و
اتاق بازرگانی ایران
بخش خصوصی تشکیل شود.

افتتاح صندوق امانات شعبه ولنجک
بانک ایران زمین

صن��دوق امانات ش��عبه ولنج��ک بانک ای��ران زمین
با حضور مع��اون عملیات بانک��ی و جمعی از مدیران
و مش��تریان ش��عبه ولنجک بانک ایران زمین افتتاح
ش��د.به گزارش روابط عمومی ،ه��ادی قدیمی معاون
عملیات بانکی بانک ایران زمین در آیین افتتاحیه این
صندوقها با بیان این نکته که نگهداری و محافظت از
اشیاء گران قیمت یکی از دغدغههای مشتریان است،
اظهار داشت :براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته
و به منظور دسترس��ی مش��تریان ب��ه مکانهای امن
جهت نگهداری اشیاء قیمتی افتتاح این صندوقها در
دس��تور کار قرار گرفته است و بزودی در برخی شعب
دیگر نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.قدیمی پاسخ
مناسبت به نیاز مشتریان را از اولویتهای بانک ایران
زمین عنوان کرد و گفت :ارتباط نزدیک بین مشتری
و بانک میتوان��د موجبات رضایتمندی مش��تری از
دریاف��ت خدمت و در حقیقت بهبود تجربه مش��تری
را همراه داشته باشد.

تقدیر از مشتری وفادار و برنده جایزه
طرح کیان بانک پارسیان در شعبه زابل

ب��ا حضور مری��م وحیدنیا ،مدیر رواب��ط عمومی بانک
پارس��یان ،یکی از اعضای ش��ورای ش��هر و مدیرکل
آم��وزش و پ��رورش زاب��ل ،از مه��دی ش��هرکی زاد،
برن��ده 500میلیون ریالی طرح کیان بانک پارس��یان
در ش��عبه زابل تجلیل شد.محمد شیخ ویسی ،رییس
ش��عبه بانک پارس��یان زابل در مراسم تجلیل از برنده
طرح کیان؛ هدف از افتتاح ش��عبه زابل عالوه بر ارایه
خدم��ات مال��ی به مش��تریان را پرداخت تس��هیالت
ب��ه صاحب��ان کس��ب وکار و بنگاه ه��ای اقتصادی و
پرداخت تسهیالت اش��تغالزایی ،قرض الحسنه ازدواج
و  ...برش��مرد.وی همچنین به محصوالت و طرح های
جدید بانک پارس��یان تحت عنوان " پژواک پارسیان،
طرح اعتباری نوید پارسیان ویژه فعاالن تجاری" اشاره
کرد و افزود  :مش��تریان می توانند با سپرده گذاری و
اس��تفاده از این طرح ها از مزایا و تس��هیالت ویژه آن
بهره مند شوند.مهدی شهرکی زاد ،برنده جایزه 500
میلیون ریالی طرح کیان پارسیان نیز در گفت وگو با
خبرنگار ما گفت  :در شهرس��تان زابل متولد شده ام و
دارای یک فروشگاه کوچک خواربار فروشی می باشم
و توانس��ته ام در ای��ن حرفه به موفقیت دس��ت یابم.
برنده جایزه  500میلیون ریالی طرح کیان پارس��یان
با اعالم رضایت از عملکرد بانک پارس��یان،گفت :مایه
خوشحالی و مسرت است که مشتری این بانک هستم.
از نح��وه خدمت رس��انی بانک پارس��یان لذت بردم و
اعتماد و اطمینانم به این بانک افزایش یافت .

تصويب پرداخت ب  72هزار ميليارد ريال
تسهيالت توسط بانك صنعت و معدن

در  6ماه نخست امسال پرداخت مبلغ  72هزار ميليارد
و  456ميليون ريال تس��هيالت به  779طرح توليدي
توسط بانك صنعت به تصويب رسيد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن ،از
اي��ن تعداد  562طرح با مبلغ  51هزار ميليارد و 898
ميليون ريال به مرحله انعقاد قرارداد رس��يده اس��ت.
بنا بر اي��ن گزارش در مدت ياد ش��ده مبلغ  29هزار
ميلي��ارد و  607ميليون ريال ب��ه  554طرح صنعتي
و معدني در اس��تان هاي مختلف كشور پرداخت شده
اس��ت و پرداخت به س��اير طرح هايي ك��ه به مرحله
قرارداد برسند نيز بر حسب پيشرفت فيزيكي هر طرح
و تأيي��د مراجع نظارتي و مديران اس��تاني بانك ادامه
خواهد يافت.

خدمات ویژه بانک ملی ایران
برای روشندالن

بانک ملی ای��ران که همواره تالش کرده تا حد امکان
خدمات خود را به همه اقشار جامعه به صورت یکسان
ارائه کند ،برای هموطنان روش��ندل نیز ش��رایط ویژه
خدمت رس��انی را فراهم کرده است.به گزارش روابط
عموم��ی بانک ملی ای��ران ،روش��ندالن گرچه از یک
نعمت الهی محروم ش��ده اند ،ام��ا همه ما باید تالش
کنیم محدودیت های ناش��ی از ای��ن محرومیت برای
آنها به حداقل ممکن برسد.یکی از مهمترین نیازهای
انس��ان امروزی ،امکان استفاده از خدمات بانکی است
و ب��ه صورت طبیعی نباید هیچ کس به هیچ بهانه ای
از دریافت این گونه خدمات محروم باش��د.بانک ملی
ایران در همین راس��تا امکانات وی��ژه ای را برای ارائه
خدمات بانکی به روشندالن در نظر گرفته است.

بیستمین نمایشگاه تلکام برگزار می شود

به گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت
س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران ،بیستمین
دوره نمایش��گاه تلکام طبق تصمیم ش��رکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ایران و سندیکای مخابرات
 ۲۶آذر م��اه برگزار می ش��ود .با توج��ه به هماهنگی
های به عمل آمده و هم افزایی ایجاد شده این رویداد
تخصصی برگزار خواهد شد و اطالع رسانی و سیاست
گذاری و نظارت تشکل های مربوطه انجام می شود.

