
کوتاه اقتصادی

اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه 23 آذر 1393 
21 صفر 1436 - شماره  20945

تسلیت
جناب آقای مهندس همایون داودزاده 

و مهندس حمید داودزاده
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جنابعالی 

و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
مهندس داریوش آگاه، نیلوفر امامی 
تورنتو کانادا

* رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان های صنعتی گفت: 
تاکن��ون قیمت نان های صنعتی افزایش نیافته و تا زمانی که تکلیف آرد 
یارانه ای معلوم نشود، قیمت نان های صنعتی تغییر نخواهد کرد. محسن 
لزومی��ان اظهار کرد: ت��ا یک ماه آینده تولیدکنندگان نان های صنعتی از 
آردی که قبال به صورت یارانه ای دریافت کرده بودند، استفاده می کنند و با 
کاهش تولید خود در انتظار معلوم شدن تکلیف آرد می مانند. به گفته وی 
در حال حاضر قیمت آرد دولتی 850 تومان و آرد آزاد 1150 تومان است.
* مذاکرات ایران خودرو و شورای رقابت برای تعیین قیمت دنا به 
مناقشه رسیده است. تفاوت قیمت شورای رقابت با نرخ پیشنهادی 
خودروساز با توجه به برنامه عرضه حدود 10 هزار دستگاه دنا در 
سال جاری، مبلغی حدود 60 میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، 
چهارش�نبه هفته گذش�ته با پایان یافتن جلسه ش�ورای رقابت، 
اعضای این شورا از تعیین قیمت 41 میلیون و 900 هزار تومان برای 
خودرو دنا خبر دادند. تعیین قیمت حدودا 42 میلیون تومانی برای 
دنا در حالی بود که شرکت ایران خودرو پیشنهاد قیمت 48میلیون 

تومانی برای این خودرو را به شورای رقابت ارائه کرده بود.
* مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: شرکتهای 
پتروشیمی ایران در هشت ماه امسال بیش از 30 میلیون تن محصول تولید 
و به بازارهای داخلی وخارجی عرضه کرده اند. علی محمد بساق زاده افزود: از 
ابتدای امسال تاکنون 71 درصد ظرفیت اسمی تولید محصوالت پتروشیمی 
کش��ور محقق شده که نسبت به پارسال از رشد 108 درصدی برخوردار 
اس��ت. وی با بیان اینکه در ص��ورت تامین به اندازه خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی از سوی شرکت ملی گاز ایران، تولید محصوالت پتروشیمی 
کشور از 42 میلیون تن تا پایان سال فراتر می رود، اظهار داشت: با تحقق 
این میزان تولید 73 درصد از ظرفیت اسمی تولید محصوالت پتروشیمی 

ایران تحقق می یابد.
* به منظور رفاه حال مش�تریان و تس�ریع در انجام امور بانکی، 
خدمات جدید به سیستم بانکداری مجازی بانک پاسارگاد افزوده 
ش�د. از این پس مش�تریان می توانند بدون مراجعه به شعبه های 
بان�ک و تنها از طریق بانکداری مجازی بانک پاس�ارگاد س�پرده 
اصل�ی متصل ب�ه کارت های نقدی خود را تغیی�ر دهند. عالوه بر 
این مش�تریان بانک پاس�ارگاد از این طریق می توانند به راحتی 
سپرده های فرعی متصل به کارت را نیز تغییر دهند. پیش از این 
بانک پاس�ارگاد در راستای حرکت به سوی بانکداری الکترونیک 
خدماتی از قبیل پرداخت اقس�اط به صورت آنالین در بانکداری 
مج�ازی، امکان اطالع از تعداد س�هام بانک در خودپرداز و تلفن 
بانک و امکان پرداخت قبض با ش�ماره تلفن همراه در تلفن بانک 

را برای مشتریان فراهم کرده بود.
* دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران گفت: به دلیل این که در 
فصل زمس��تان، سرانه مصرف آب کم می شود، میزان تولید این محصول 
50 درصد و قیمت آن تا 15 درصد کاهش یافته اس��ت. پیمان فروهر با 
بیان این که بسیاری از کارخانه ها فعالیت شان کاهش یافته و رو به تعطیلی 
هس��تند، اظهار کرد: هر س��اله در فصل زمستان میزان تولید آب معدنی 

کاهش می یابد که اصالح این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

پای�گاه خب�ری »ایندیا تایم�ز« به نقل از وزی�ر خزان�ه داری آمریکا در یک 
گفت وگ�وی تلویزیونی تاکی�د کرد: نفت ارزان موجب بهبود ش�رایط اقتصادی 

ایاالت متحده شده است.
به گزارش ایرنا از این پایگاه خبری، جک لو در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »سی ان بی سی« 
آمریکا اعالم کرد: روند کاهشی قیمت نفت به اقتصاد آمریکا کمک می کند و بعید است که 
این کش��ور اقدام به کاهش تولید خود کن��د. لو گفت: قیمت های پایین تر نفت مثل کاهش 

مالیات برای اقتصاد است و از لحاظ تأثیر بر اقتصاد کالن، این مسئله کامال مثبت  است.
وزیر خزانه داری آمریکا همچنین با تاکید بر آنکه ایاالت متحده از کاهش قیمت نفت سود 
می برد و سقوط بهای نفت به شرایط اقتصادی آن کمک می کند، افزود: بعید است که آمریکا 

برای کاهش تولید نفت از میادین شیل خود پیشقدم شود و دست به چنین اقدامی بزند.
بس��یاری از کارشناسان معتقدند عرضه بیش از حد نفت به بازارهای جهانی، همزمان با 
کاهش تقاضا، موجب سقوط قیمت نفت به پایین ترین حد آن در پنج سال گذشته شده است.

افزایش قابل توجه تولید نفت آمریکا به دلیل بهره برداری از میادین شیل، یکی از دالیل 
اصلی افزایش عرضه این کاال عنوان می شود.

این در حالی اس��ت که برخی فعاالن بازار معتقدند عربس��تان س��عودی نیز می کوشد با 
حفظ سطح تولید خود و پایین آوردن قیمت ها، تولید نفت شیل آمریکا را غیراقتصادی کند.

از سوی دیگر، برخی ناظران معتقدند که آمریکا و عربستان سعودی برای تحت فشار قرار 
دادن روسیه و ایران بطور هماهنگ اقدام به افزایش عرضه نفت به بازارهای جهانی کرده اند.

دولت با افزایش قیمت 10 درصدی شکر موافقت کرد و نرخ 
این محصول را 2300 تومان اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، دولت از ابتدای امسال نرخ خرید شکر از کارخانه ها 
را افزایش نداد و قیمت این محصول همان نرخ مصوب کیلویی 1900 
تومان بود اما باالخره صدای اعتراض صنایع قند و ش��کر بلند ش��د و 
پیشنهاد خود برای افزایش حداقل 30 درصدی قیمت شکر را به دولت 
ارائ��ه دادند که البته دولت ب��ا تصویب افزایش 200 تومانی آن، 10/5 
درصد به نرخ س��ابق اضافه کرد. اما از س��وی دیگر با در نظر گرفتن 
مابه التفاوت 200 تومانی قیمت شکر برای تولیدکنندگان را به کیلویی 

2300 تومان افزایش داد.
در واقع ش��کر در بازار برای مصرف کنن��دگان 10/5 درصد و برای 
تولیدکنن��دگان ح��دود 21درصد افزایش یافت تا دولت در راس��تای 
سیاس��ت های تنظیم بازاری و کنترل تورمی خود حرکت کرده باشد. 
البته نه تنها این قیمت جدید برای تولیدکنندگان به صرف نیست و از 
نظر آن ها قیمت ش��کر باید حداقل 30 درصد افزایش می یافت، بلکه 
صنایع قند و ش��کر از اینکه علیرغم گذش��ت 18 روز از تصویب هنوز 
نرخ جدید به آنها ابالغ نشده و باید مصوبه دولت را از رسانه ها بشنوند 

و بخوانند، انتقاد دارند.
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر می گوید، 
اگر دولت شکر را جزو محصوالتی می داند که مشمول نرخ گذاری است، 
باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کند؛ به گونه ای که به همان اندازه 
که هزینه های تولید برای کارخانه های قند و ش��کر افزایش یافته باید 

قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
به گفته وی افزایش قیمت چغندرقند، افزایش دستمزد و افزایش 
بهای سوخت )گاز( در سال جاری بیش از 80 درصد در تعیین قیمت 
نهایی شکر اثرگذار است و بر این اساس حداقل باید 30درصد قیمت 

این محصول افزایش یابد.
بنابرای��ن دولت پ��س از برگزاری جلس��ات متعدد برای بررس��ی 
درخواس��ت صنای��ع و تعیین قیمت جدید ش��کر، تصمیم گرفت این 
محصول را دونرخی مصوب کند؛ به گونه ای که قیمت مصوب س��تاد 
هدفمندی یارانه برای خرید هر کیلوگرم شکر درب کارخانه ها 2100 
تومان تعیین شد. از سوی دیگر با توجه به تعیین قیمت 2300 تومانی، 
برای یک کیلوگرم ش��کر توسط س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان دولت مصوب ک��رد تا این مابه التف��اوت را به صنایع 
پرداخت کند. چرا که در بند »ه« این مصوبه که به امضای معاون اجرایی 
رئیس جمهور رس��یده، آمده است: »کار گروهی با مسئولیت دبیرخانه 
ستاد و عضویت نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و  تولیدکنندگان و گمرک تشکیل و نسبت به 
بررسی و تصمیم گیری درخصوص چگونگی تأمین و دریافت مابه التفاوت 
قیمت مصوب شکر )2100 ریال( تا بهای تولید داخل براساس محاسبات 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام می نمایند.«
البته به نظر می رس��د دولت بخش��ی از این مبل��غ را می خواهد از 
مح��ل دریافت مابه التفاوت 210 تومانی از واردکنندگان تأمین کند و 
این در حالی اس��ت که براساس دس��تور وزیر جهاد کشاورزی واردات 
ش��کر و برنج از ابتدای نیمه دوم امس��ال ممنوع شده است چرا که در 
این ابالغیه نیز آمده اس��ت: »با عنایت به مش��کالت عدیده بسیاری از 
کارخانجات چغندرقند به دلیل کوتاه بودن فصل برداش��ت چغندرقند 
و تولید ش��کر و تعطیلی کارخانجات در صورت نبودن شکر خام، ثبت 
س��فارش و واردات شکر خام از تاریخ مورد تایید وزیر جهاد کشاورزی 
و پرداخت مابه التفاوت 2100 ریالی برای هر کیلوگرم ش��کر وارداتی 

توسط واردکننده عملیاتی خواهد شد.«
اما در این میان دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر نسبت 
به نحوه اعالم قیمت های جدید انتقاد داش��ته و می گوید: در حالی که 
به دلیل اعالم نش��دن قیمت های مصوب جدید بیش از چهار میلیون 
تن ش��کر تولید ش��ده در انبارها دپو شده و بیش از دو هفته از مصوبه 
دولت می گذرد چرا هنوز ابالغیه ای برای صنایع قند شکر درباره  قیمت 
جدید شکر نیامده و ما نیز از رسانه ها باید از این مصوبه مطلع شویم؟

به گفته وی از س��ویی س��تاد تنظیم بازار زمان بسیار زیادی برای 
تصویب این قیمت جدید و اعالم آن صرف کرده و از س��وی دیگر این 
قیمت چندان مورد رضایت صنایع نیست؛ چرا که براساس آنالیز قیمت 
و هزینه های تولید صنایع قند و شکر حداقل قیمت منطقی برای این 

محصول کیلویی 2450 تومان است.

نخس�تین محموله به وزن 
2 ه�زار تن پلی اتیلن س�بک 
خطی هفت�ه آینده از مجتمع 
پتروش�یمی ج�م به کش�ور 

بلژیک صادر خواهد شد.
سرپرس��ت بازاریابی و فروش 
شرکت پتروش��یمی جم با بیان 
این مطلب و حضور این شرکت در 
بیست  و چهارمین دوره نمایشگاه 
پالس��ت اوراسیا گفت: حضور در 
این رخداد، ب��ا راه اندازی مجدد 
مسیر دریایی صادرات محصوالت 
پتروشیمی به بازار ترکیه مصادف 

شده است.
محس��ن فراهی با اش��اره به 
مذاک��رات صورت گرفته در طول 
برگ��زاری این نمایش��گاه گفت: 
خوشبختانه این مذاکرات به نتایج 
مهمی منجر شد که از جمله آن 
آغاز ص��ادرات مجدد محصوالت 
پتروش��یمی ج��م در حجم قابل 
توجه به بازار اروپا می باش��د که 
پیش از این، به دلیل تحریم ها این 

صادرات متوقف شده بود.
فراهی با اشاره به اینکه تا یک 

هفته آینده نخستین محموله به 
وزن 2 هزار تن  پلی اتیلن س��بک 
خطی مجتمع پتروش��یمی جم 
توسط کش��تی به کشور بلژیک 
ص��ادر خواهد ش��د، اف��زود: این 
موضوع آغازی دوباره برای افزایش 
صادرات غیرنفت��ی و محصوالت 
پتروشیمی از ایران به اروپا خواهد 

بود.

وی ب��ا اش��اره ب��ه مذاکرات 
صورت گرفت��ه ب��ا ش��رکت های 
ب��رای  ترکی��ه ای  عالقه من��د 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
در  گف��ت:  ای��ران  پتروش��یمی 
نمایش��گاه دو ش��رکت ترکیه ای 
ب��رای س��رمایه گذاری در تولید 
محصوالت پتروش��یمی در ایران 
اب��راز عالق��ه کردند و قرار ش��د 

مذاک��رات تا زمان حصول نتیجه 
بین دو طرف ادامه یابد.

سرپرس��ت بازاریابی و فروش 
مجتمع پتروش��یمی جم تصریح 
کرد: در مجموع بیست  و چهارمین 
اوراسیا  نمایشگاه پالس��ت  دوره 
که در اس��تانبول ترکی��ه برگزار 
ش��د، نتایج مثبت بسیاری برای 
صنعت پتروش��یمی در بر داشت 

و امیدواریم که در آینده نزدیک 
ش��اهد به بار نشس��تن مذاکرات 
نمایش��گاه  این  صورت گرفته در 

باشیم.
نمایشگاه پالس��ت اوراسیا با 
حض��ور بیش از یکه��زار و 100 
ش��رکت ب��زرگ دنی��ا در عرصه 
صنعت پالس��تیک و م��واد اولیه 
از 13 ت��ا 17 آذر ماه امس��ال در 
اس��تانبول ترکیه برگزار شد و از 
ای��ران نیز عالوه بر پتروش��یمی 
جم، 7 شرکت پتروشیمی در این 

نمایشگاه حضور داشتند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت؛ مجتمع 
پتروشیمی جم به لحاظ طراحی 
و ظرفی��ت پنجمین تولیدکننده 
بزرگ صنعت پتروش��یمی کشور 
اس��ت و واحد الفین این مجتمع 
با ظرفیت 1/320/000 تن اتیلن 
و 306 هزار تن پروپیلن در سال 
به عنوان بزرگ ترین واحد الفین 
کش��ور شناخته می ش��ود که در 
س��اخت آن از تکنولوژی های به 
روز و انتخاب ظرفیت ها در مقیاس 

جهانی استفاده شده است.

نخستینمحمولهپتروشیمیایرانبهاروپاصادرمیشود

دول�ت در تبص�ره جدی�د 
دریاف�ت  بودج�ه 94  الیح�ه 
عوارض از بزرگراه ها را پیشنهاد 
داده است تا عالوه بر آزادراه ها، 
از ای�ن پ�س از بزرگراه ه�ا هم 

عوارض دریافت شود. 
به گزارش مهر، دولت در تبصره 
جدید الیحه بودج��ه 94 دریافت 
ح��ق دسترس��ی در بزرگراه ها را 
پیشنهاد کرده است که در صورت 
رای مثب��ت نماین��دگان مجلس، 
عالوه بر آزادراه ه��ا از بزرگراه های 
کشور هم عوارض دریافت می شود 
که البته این عوارض ممکن اس��ت 
در بزرگراه ه��ای مختلف یکس��ان 
نباشد و شرایط خاصی برای آن در 

نظرگرفته شود.
براین اس��اس ب��ر پایه تعریف 
مرکز آم��ار ایران بزرگ��راه، راهی 
است حداقل با چهار خط که مسیر 
رفت و برگشت آن به طور فیزیکی 
از یکدیگر مج��زا و تقاطع های آن 
می تواند به صورت هم سطح باشد 
ک��ه البته تاکن��ون قان��ون، اجازه 
س��اخت بزرگراه ه��ا را ب��ه بخش 
خصوصی نداده اس��ت و همیش��ه 
دولت س��رمایه گذار س��اخت این 

پروژه ه��ا ب��وده به همی��ن جهت 
مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی 
از  ع��وارض  دریاف��ت  معتقدن��د 
بزرگراه ه��ا می توان��د ب��ه ج��ذب 
س��رمایه گذار کم��ک کن��د و این 

پروژه ها را رونق بیشتری ببخشد.
به گفت��ه عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرس��ازی تصوی��ب ای��ن 
تبص��ره مي توان��د موج��ب جذب 
س��رمایه گذاران داخلي و خارجي 
براي مشارکت و اجراي طرح هاي 
بزرگ این وزارتخانه در بخش هاي 
مختل��ف همچون راه آه��ن، بنادر، 

جاده ه��ا و حتي فرودگاه ها و ورود 
بخش خصوصي در حوزه س��اخت 

بزرگراه ها شود.
وي با تاکید ب��ر اینکه راهکار 
اتم��ام پروژه هاي مه��م بزرگراهي 
متوقف شده، تصویب الیحه بودجه 
94 در مجلس است، گفته است: در 
الیحه بودجه سال آینده پیش بیني 
شده که با حمایت بخش خصوصي 
بزرگراه ها تکمیل و سرمایه گذاري 
بخش خصوص��ي از محل عوارض 

مسترد شود.
براس��اس این گزارش، تاکنون 

دریافت ع��وارض فقط از آزادراه ها 
انجام می گرفته اس��ت و از آنجایی 
که بخ��ش خصوصی ب��ه صورت 
مش��ارکتی وارد ساخت پروژه های 
آزادراهی می ش��ود بنابراین دولت 
برای جبران س��رمایه گذاری انجام 
ش��ده، دریافت ع��وارض را تعیین 
کرده است تا بخش خصوصی بتواند 
در مدت زمان مشخص، سود الزم 

را به دست بیاورد.
البته از س��ه سال گذشته نرخ 
عوارض آزادراه ها افزایشی نداشت 
اما در سال جاری دولت با افزایش 

نرخ عوارض آزادراه ها موافقت کرد 
ب��ه طوری که عالوه بر آزادراه های 
آزادراه های  مش��ارکتی، ع��وارض 

دولتی هم افزایش یافت.
ب��ر مبن��ای این مصوب��ه، نرخ 
ع��وارض دو آزادراه دولت��ی قم - 
ته��ران و ک��رج - قزوین با مصوبه 
شورای اقتصاد به دو برابر افزایش 
یافت ک��ه نرخ عوارض خودروهای 
س��واری در این دو آزادراه از 250 
به 500 تومان، وانت و مینی بوس 
از 500 ب��ه 1000 تومان رس��ید. 
همچنی��ن ع��وارض کامیون های 
دو مح��ور و تریل��ی در دو آزادراه 
دولتی قم - تهران و کرج - قزوین 
و  توم��ان   2000 ب��ه   1000 از 
کامیون های سه محور و تریلی به 

2500 تومان افزایش یافته است.
بنابرای��ن، درص��ورت موافقت 
مجلس با این تبصره، دولت عالوه 
بر آزادراه ها از بزرگراه ها هم عوارض 
دریافت می کند و این درآمد را برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام و جذب 
س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی 
هزین��ه می کند اما بای��د دید که 
رانندگان و مسافران چه استقبالی 

از این افزایش هزینه ها می کنند.

پیشنهادجدیددولتبرایدریافتعوارضازبزرگراهها

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تش�ریح تاریخچه دستور 
دولت ه�ای ده�ه 60 و 70 شمس�ی ب�رای بن�گاه داری بانک ها، 
سوءاستفاده بانک ها از بنگاه داری در سال های اخیر را تایید کرد.

حمید تهرانفر در گفت وگو با ایس��نا درباره چرایی بنگاه دار ش��دن 
بانک ها توضیح داد: بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، 
معتقد بودند که بهترین عقدی که هیچ مشکلی نداشته و بسیار خوب 
می تواند در ایران جواب دهد، عقد مش��ارکت حقوقی و سرمایه گذاری 
مستقیم یعنی داشتن سهم در شرکت ها و ایجاد بنگاه ها و بنگاهداری 
اس��ت که در آن زمان حتی بانک ها را تش��ویق می کردند در این مورد 

اقدام کنند.
وی با اش��اره به اینکه در س��ال 1368 برای داش��تن ش��رکت های 
سرمایه گذاری توسط بانک ها عنوان می شد که بورس اوراق بهادار آنچنان 
که باید فعال نیست؛ بنابرین بانک ها باید وارد بازار بورس شده و فعالیت 
کنند ادامه داد: در آن هنگام گزارش هایی نوشته و با ارائه توضیحاتی در 
مورد شرکت های سرمایه گذاری آنها را معرفی کرد که در ادامه بانک ها 
را مجبور کردند تا هر کدام یک شرکت سرمایه گذاری ایجاد کنند این 
درحالی اس��ت که آنها نیز وارد ش��ده، س��هم خریدند و سعی شد تا با 

استفاده از ابزار بانک ها به بازار بورس رونق دهند.
معاون نظارت بانک مرکزی یادآور ش��د: در س��ال 1366 هم برای 
کمک به دولت، قانونی گذاش��ته شد که بانک ها مکلف شدند با وزارت 
راه مش��ارکت کرده و در قالب ش��رکت در راهسازی بین شهری اقدام 
کنن��د. که البت��ه آزاد راه های مختلف کش��ور از جمله قزوین- زنجان، 
تهران- شمال و... توسط همین شرکت هایی که به واسطه این قانون از 

سوی بانک ها ایجاد شد.
تهرانفر افزود: صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بانک ها هم جزو 
این موارد هس��تند؛ از این رو زمان��ی تصورات و تفکرات با االن متفاوت 

بود و بسیاری از این شرکت ها به دلیل تفکر مشخصی ایجاد شده اند.
وی همچنین یکی دیگر از مسائلی که منجر به بنگاه دار شدن بانک ها 
ش��د را رد دیون به آنها عنوان کرد و گفت: دولت در پاره ای موارد که 
نتوانس��ته بدهی خود را پرداخت کند ش��رکت ها را قیمت گذاری و به 
بانک ها واگذار و تسویه کرده است که در موارد زیادی هم سودآور نبود.
معاون نظارت بانک مرکزی خود بانک ها را عامل سوم بنگاه دار شدن 
بانک ها دانست و یادآور شد: این شرکت ها برای بانک ها سودآور هستند، 
البته دوره ای هم مورد حمایت قرار می گرفتند به طوری که بانک سپه 
زمانی به عنوان بانک اول کشور در زمینه تولید کارخانجات سیمان بود 
و بسیاری از کارخانجات سیمان کشور زمانی شروع به راه اندازی کردند 

که بانک سپه نسبت به ایجاد آنها اقدام کرد.
تهرانف��ر ب��ا بیان اینکه ایراد اصلی اینجاس��ت که بانک ها هم بیکار 
ننشس��تند و تا می توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت هایی ایجاد 
کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند گفت: 
تقریبا همه بانک ها وارد بحث ساخت وساز شده اند و در دوران شکوفایی 
این بخش سودهای کالن و بی حد و حصری از این طریق به دست آورده 
و در قیمت ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت وساز در 
لیزینگ ها و موارد دیگری نیز وارد ش��ده اند که به شدت مورد انتقاد و 

ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.
وی با وجود تایید سوءاستفاده بانک ها از بنگاه داری هجمه های اخیر 
علیه این مسئله را منطقی ندانست و ادامه داد: درحالی اخیرا شرکت داری 
بانک ها مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آنها نیست؛ چرا 
که برخی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که 
به عنوان تولیدکنندگان کارآفرین شناخته شده اند آنقدر سرمایه گذاری 
کرده و شرکت های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه گذاری اند 
تا تولیدی؛ بنابراین می توان گفت بنگاه دار واقعی آنها هستند نه بانک ها.
تهرانفر خاطر نشان کرد: براین اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه داری 
به سمت وسوی بانک ها که در مقام قضاوت عادالنه، دارای ضوابط بوده 
و کنترل می ش��وند گرفته می ش��ود باور ندارم که این مسائل به غیر از 
یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک ها را کوتاه دیده و به آنها 

هجوم آورده اند چیز دیگری باشد.
تعجب از ادعای 7 نفر

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه از اعتراض غیرمنطقی چند نفر 
نس��بت به بنگاهداری بانک ها سخن گفت و افزود: در اوایل شهریورماه 
امسال هفت نفر نامه ای نوشته و اعالم کردند که بنگاه داری بانک ها به 
آنها صدمه زده است و رقیب آنها هستند، چرا که شرکت داری موجب 
شده تا بانک ها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه 

برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است.
تهرانفر با بیان اینکه دامنه نامه این  هفت نفر بسیار اثرگذار بود و بحث 
بنگاه داری بانک ها با طرح آن به اوج رسید یادآور شد: این درحالی است 
که وقتی امضا کنندگان این نامه را به طور دقیق تری رصد می کنم به 
نتایج دیگری می رسم که ممکن است از چشم افراد غیرمسلح دیده نشود.
وی با اعتقاد به اینکه وجاهت داشت که حداقل این چند نفر مدعی 
نباش��ند و نام��ه را امضا نکنند، توضیح داد: یک��ی از افراد امضا کننده 
فردی است که بزرگ ترین تولید کننده یکی از فرآورده های لبنی بوده 
و تسهیالت بسیاری از شبکه بانکی گرفته و بانک ها به وی کمک کرده اند. 
در چنین ش��رایطی کدام یک از بانک های ما ش��رکت تولید این کاال را 
دارد که بگوییم عرصه را بر وی تنگ کرده اند. البته می توان اثبات کرد 
که حداقل سه نفر از این هفت نفر دارای تولیداتی هستند که بانک ها 

در این زمینه هیچ سرمایه گذاری نکرده اند.
آمادگی برای کاهش سقف بنگاه داری بانک ها به نصف

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک ها برای واگذاری 
شرکت های مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآوردها اعالم کردیم که 
بانک ها می توانند 40درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت ها باشند که 
آخرین آمار نشان می دهد 10 واحد درصد بیشتر یعنی حدود 50درصد 
به بنگاه داری وارد ش��ده اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار 
مقرر کرده که سقف بنگاه داری 40درصد باشد طبیعی است که در ادامه 
هر تصمیمی که در این رابطه اخذ ش��ود حتی اگر 20درصد باش��د را 
اجرا می کنیم؛ اما به نظر می رسد 40درصد معقول است چرا که از یک 
سو به هرحال بانک ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی توان 

شرکت های آنها را به یکباره فروخت.
تهرانف��ر ارزش دفتری بنگاه ه��ای بانک ها را حدود 26 هزار و 200 
میلیارد تومان اعالم کرد و درباره اینکه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار 
سرمایه، مهلت سه ساله برای واگذاری مازاد این رقم کافی است تاکید 
کرد: س��ه سال مهلت کمی نیست و بانک ها فرصت دارند هر سال 33 
درصد از مازاد ش��رکت داری خود را واگذار کنند با این وجود اخیرا در 
یک روز سه بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند که مسئوالن بورس هم 
اع��الم کردند که این موضوع جو بورس را به هم می ریزد و رس��یدگی 
کنید؛ اما بانک مرکزی به امور بانک ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور 
وارد شده و مازاد سهام خود را واگذار کنند. چرا که خودشان نسبت به 

خروج از بنگاه داری غیرمتعارف مصمم هستند.

از سوی معاون نظارت بانک مرکزی

سوءاستفادهبانکهاازبنگاهداری
تأییدشد

معاون مس�افری راه  آهن گفت: در راس�تای تس�هیل عملیات برگش�ت 
زائران ابا عبداهلل الحسین 4 رام قطار فوق العاده در مسیر خرمشهر- تهران 

راه اندازی شد.
ابوالفضل راشدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در راستای تسهیل 
عبور و مرور زائران اباعبداهلل الحسین و کاهش ترافیک در مسیرهای برگشت زائران، 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران برنامه ریزی کرده تا قطارهای فوق العاده در مس��یر 

جنوب راه اندازی کند.
وی ادامه داد: در این راستا 4 رام قطار فوق العاده بعداز ظهر شنبه 22 آذرماه مصادف 

با اربعین حسینی و بعدازظهر روز یکشنبه 23 آذرماه زائران را از خرمشهر به تهران 
جابه جا می کند. راشدی ادامه داد: این قطارها اتوبوسی بوده و متوسط ظرفیت آنها 
750 نفر است. معاون مسافری راه آهن گفت: در صورت نیاز بیشتر راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران برنامه ریزی کرده که در روزهای دوشنبه و سه شنبه 24 و 25 آذرماه 

نیز قطار فوق العاده از خرمشهر به تهران حرکت کند.
معاون مسافری راه آهن بیان کرد: همچنین در راستای تسهیل عبور و مرور زائران 
برنامه ریزی شده که 4 دستگاه ریل باس در اهواز آماده به کار باشند تا در صورت نیاز 

در مسیر خرمشهر- اهواز تردد کرده و زائران را جابه جا کند.

اختصاص4قطارفوقالعاده
مدی�رکل دفت�ر نظ�ارت برایبازگشتزائراندرمسیرخرمشهربهتهران

ب�ر فرودگاه ها، ش�رکت ها و 
موسسات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کش�ور از جریمه 
432 میلی�ون ریالی دو دفتر 
خدم�ات مس�افرت هوای�ی 

متخلف خبر داد.
مرتضی دهقان اظهار داشت: 
به دنب��ال فروش اینترنتی بلیت 
توس��ط برخی از دفاتر خدمات 
مس��افرت هوایی که فاقد مجوز 
بند الف از س��ازمان هواپیمایی 
کشوری هستند، دو دفتر خدمات 

مسافرت هوایی جریمه شدند.
وی افزود: به دنبال تش��دید 
نظ��ارت به جه��ت جلوگیری از 
اخت��الل در وضعی��ت اقتصادی 
صنع��ت حمل و نق��ل هوایی از 
س��وی دفاتر فاقد مجوز سازمان 
هواپیمایی کش��وری از 29 دفتر 
و  هوای��ی  خدم��ات مس��افرت 
سایت های اینترنتی فروش بلیت 
بازرسی و به جمع آوری مستندات 

اقدام کرد.
دهقان اضافه کرد: نمایندگان 
س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان 
س��ازمان  و  تولیدکنن��دگان  و 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران و نیروی انتظامی به مدت 
یک هفته در س��ازمان مس��تقر 

شدند.
مدی��رکل دفت��ر نظ��ارت بر 
فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هواپیمایی  س��ازمان  هوانوردی 
کش��وری، گفت: ب��ا هماهنگی 
اولین  در  دس��تگاه های مذکور، 
روز بازرس��ی با دو دفتر خدمات 
ب��دون مجوز  مس��افرت هوایی 
بند الف از س��ازمان هواپیمایی 
کشوری برخورد تعزیری صورت 
گرفت و توسط شعبه 42 بدوی 
تعزیرات حکومتی استان تهران، 
در مجموع به 432 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شدند.
وی اضاف��ه کرد: در خصوص 
س��ایر م��وارد قضای��ی از جمله 
اس��تفاده از نام های غی��ر واقع، 
اخالل در نظام اقتصادی صنعت 
حمل و نقل هوایی و عدم رعایت 
مصال��ح عمومی پرون��ده آنها از 
طرف دس��تگاه قضایی پیگیری 

خواهد شد.
مدی��رکل دفت��ر نظ��ارت بر 
فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هواپیمایی  س��ازمان  هوانوردی 
کشوری افزود: سازمان هواپیمایی 
کش��وری بس��ترهای حقوقی و 
بازرس��ی و نظارت��ی الزم جهت 
و  پیگیری همه جانب��ه تخلفات 
جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی 
مخل نظام اقتصادی صنعت حمل 
و نقل هوایی را فراهم کرده است.
دهقان یادآور شد: به موجب 
بند »ب« ماده )5( قانون سازمان 
هواپیمای��ی کش��وری مص��وب 
1328 و اصالحی��ه بع��دی آن 
نظ��ارت بر فعالی��ت هواپیمایی 
کش��وری طبق مقررات مربوط 
به منظ��ور جلوگی��ری از وقوع 
مخاطرات و رقابت های مضره بین 
متصدی��ان حمل و نقل هوایی و 
حفظ مصالح عمومی برعهده این 
س��ازمان بوده و نسبت به ادامه 
بازرسی ها و برخوردهای قانونی 

اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: براس��اس بند 
الف م��اده 1 آئین نام��ه نظارت 
بر تاس��یس و فعالیت دفاترهای 
س��یاحتی،  مس��افرتی  خدمات 
جهانگردی و گردشگری، مصوبه 
هیئت وزیران اشخاص حقیقی و 
حقوقی که قصد فعالیت در زمینه 
تنظی��م برنامه های مس��افرتی، 
ف��روش بلیت، ذخی��ره مکان و 
هرگونه اقدام مربوط به خدمات 
ترابری مسافر به طور مستقیم و 
یا غیرمس��تقیم در بخش هوایی 
را دارند باید ضمن رعایت قوانین 
و مق��ررات س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری مجوز فعالی��ت الزم را 
مستقیما از این سازمان دریافت 

کنند.
همچنین  گ��زارش  بنابراین 
قاضی شعبه 42 تعزیرات مستقر 
در هواپیمایی کشوری در این باره 
گفت: بازرس��ی همچن��ان ادامه 
دارد و شعبه تعزیرات در سازمان 
هواپیمایی کش��وری دایر ش��ده 
است که به پرونده این شرکت  ها 

رسیدگی می کند.
افزود:  رضایی رمی  علی اصغر 
در چند روز گذش��ته 75 سایت 
و دفتر فروش بررس��ی شده که 
29 سایت متخلف شناخته شد 
و 6 شرکت برای بررسی و صدور 
حکم به تعزیرات معرفی ش��ده 

است.

با موافقت دولت

قیمتشکر10درصدافزایشیافت

وزیر خزانه داری ایاالت متحده:

اقتصادآمریکاازسقوطبهاینفتسودمیبرد

و  ه  ا ر وزی�ر  مع�اون 
اج�رای ط�رح  شهرس�ازی، 
موج�ب  را  مه�ر  مس�کن 
س�اماندهی حاشیه نشینی و 
صنعتی سازی س�اختمان در 

کشور اعالم کرد.
حامد مظاهریان،  معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی در امور مسکن 
و ساختمان در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: با اجرای طرح مسکن 
مهر، حاشیه نشینی در بخش هایی 
از کش��ور ساماندهی ش��ده و تا 
حدودی در زمینه صنعتی سازی 
س��اختمان توفیقاتی ب��ه وجود 

آمده است.
وی افزود: یکی از اولویت های 
وزارت راه و شهرس��ازی تکمیل 
پروژه های مس��کن مهر است که 
در حال حاضر حدود 85 درصد 
پیشرفت داش��ته و قرار است در 

سال 1394 تکمیل شوند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
در امور مسکن و ساختمان دلیل 

ناتم��ام ماندن برخ��ی واحدهای 
مسکن مهر را کافی نبودن آورده 
متقاضیان اعالم کرد و ادامه داد: 
از دید م��ردم فرقی نمی کند که 
ک��دام دولت موظ��ف به تکمیل 
ای��ن پروژه اس��ت و این تعهدی 
است که از سوی نظام جمهوری 
اسالمی ایران مطرح شده و باید 

تکمیل شود.
ب��ه  ب��ا اش��اره  مظاهری��ان 
تکمیل نب��ودن خدمات روبنایی 
پروژه های مس��کن مه��ر افزود: 
در عمل هزینه هایی برای تامین 
زیرساخت ها ش��امل آب، برق و 
فاضالب و همچنین روبناها مانند 
مراکز بهداشتی، تجاری، مدرسه 
و مس��جد در طرح مس��کن مهر 

پیش بینی نشده بود.
وی به پروژه های روبنایی اجرا 
شده در مسکن مهر اشاره کرد و 
گفت: س��اخت 17 کالنتری در 
شهرهای جدید، 38 کالنتری در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر و سه 

کالنتری در شهرهای زیر 25 هزار 
نفر آغاز ش��ده اما 72 مسجد در 
شهرهای جدید، 161 مسجد در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر و 67 
مسجد در شهرهای زیر 25 هزار 

نفر ساخته شده است.
مظاهریان ادام��ه داد: تعداد 
96 مدرس��ه در شهرهای جدید، 
163 مدرسه در شهرهای باالی 
25 ه��زار نفر و 22 مدرس��ه در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر ساخته 

شده است.
وی با بیان اینکه راهی ارزان تر 
از مسکن برای مواجهه با بیکاری 
و رکود نداریم افزود: تقریبا با هر 
25 میلیون تومان که در ساخت 
و ساز پرداخت می شود یک شغل 
پدید می آید و تحریم ها هم روی 

این بخش، تاثیر چندانی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
در امور مس��کن و س��اختمان با 
اش��اره به برنامه های دولت برای 

ارائه تس��هیالت خرید مس��کن 
گفت: پیش بینی کرده ایم حدود 
300 هزار واحد به صورت سالیانه 
وام خری��د دریافت کنند و برای 
اجرایی شدن آن در حال مذاکره 

با بانک مرکزی هستیم.
مظاهریان با اعالم اینکه مبلغ 
این وام 80 میلیون تومان اس��ت 
افزود: بازپرداخت این وام 15 ساله 
با اقس��اط ماهیانه حدود 750 تا 

800 هزار تومان است.
ه��زار   300 پرداخ��ت  وی 
وام باف��ت فرس��وده و 200 هزار 
وام مسکن روس��تایی را از دیگر 
برنامه های دول��ت عنوان کرد و 
افزود: وام های مس��کن روستایی 
تا س��قف 15 میلیون تومان و با 
بهره پنج درصد پرداخت می شود.

مظاهری��ان تاکید ک��رد: اگر 
س��االنه یک میلی��ون و 60 هزار 
واحد مس��کونی س��اخته ش��ود 
می توانی��م به اهداف طرح جامع 

مسکن دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مسکنمهرموجبساماندهیحاشیهنشینیشد

جریمه
432میلیونریالی
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