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سفر هیئت های خارجی ژست سیاسی است!
آرمان

این روزنامه اصالح طلب درباره واقعيت سفر هيات هاي خارجی از زبان 
یک عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ایران به ایران نوشت: این رفت و آمد ها 
باید به گونه اي باشــد كه به مخالفان توافق براي بازیابي سطح معمول و 
باالي ارتباطات دیپلماتيک و رفت و آمد هاي سياسي بين دو كشور پيام 
دهــد. پس ما باید براي یک مدتي ایــن موضوع را طبيعي قلمداد كنيم 
كه وزرا و مقامات ارشــد این كشور ها در رفت و آمد با ایران شرایط را به 
گونه اي ساماندهي مي كنند تا به همراهشان هياتي از شركت  هاي بزرگ و 

معتبرشان را نيز داشته باشند…
نكته دیگر اینكه شركت  هاي بزرگ معموال با مقامات شان سفر مي كنند 
و كمتر شــركت هاي بزرگ را مي توان در قالب شركت  هاي صرف تجاري 
دید. این شــركت ها عموما شــركت  هاي كوچک و متوسط را نيز پوشش 
مي دهند دليلش هم اهميت این شركت هاست. در این حالت شركت  هاي 
بزرگ در همكاري هایشــان یا اخذ مجوز ها یا روان كردن رفت و آمد هاي 
تجاري شان نياز به یک حمایت و ابزار سياسي هم دارند كه رفت و آمد با 

مقامات سياسي كشور به همين دليل است…
در شــرایط كنوني تركيب هيات  هاي اروپایي كه به ایران مي آیند با 
تركيب متعارف هيات ها متفاوت اســت. در ميان چند هياتي كه در این 
چند هفته اخير به كشور ایران سفر داشته اند غالبا یک یا دو مقام عالي رتبه 
كشــور اروپایي به عالوه تعداد معدودي از هيات  هاي تراز اول آن كشور به 
ایران سفر كرده اند. این درحالي است كه تركيب متعارف هيات ها معموال 
گستردگي بيشتر و شاكله اي كه بيشتر شامل شركت  هاي كوچک و متوسط 
هستند، دارد. زماني كه چنين هيات هایي به كشورمان بيایند قطعا ميزبان 
اصلي و هماهنگ كننده اصلي و برنامه ریز اتاق بازرگاني خواهد بود و ما در 
حال انجام این سازماندهي هستيم. همچنين نخستين هياتي كه كشور هاي 
اروپایي مي فرســتند بيشتر باید اسمش هيات سياسي بگذاریم، حتي اگر 
شركت  هاي تجاري و توليدي نيز در آن باشند. در واقع آوردن شركت هاي 
تجاري از سوي هيات  هاي عالي رتبه سياسي اروپایي بيشتر براي نشان دادن 
عالقه براي رفت و آمد است. آنچه پيش بيني مي شود این است كه پس از 
گذشتن یكي دوماه از رفت و آمد هيات  هاي عالي رتبه سياسي و در كنار 
آن شركت هاي تجاري كه با هدف سياسي است شاهد جا افتادن رفت و 
آمد متعارف هيات  هاي عالي رتبه تجاري كشور هاي اروپایي خواهيم بود...

هنــوز هياتي در آن قالب متعارف تجاري براي مبادله به ایران نيامده 
است. این چند هياتي كه در رفت و آمد بوده اند هيات هایي سياسي بودند 
كه در واقع در این رفت و آمد ها یک ژست سياسي هم در درونش تعبيه 
شده بود. بنابراین هنوزبا شركتي گفت وگو نشده تا اینگونه مطرح شود كه 

به این دست صنایع اهميت بدهيم یا ندهيم.
چراغ سبز دولت به افزایش قیمت مواد خوراکی

جهان صنعت
این روزنامه درباره آشفتگی در بازار مواد خوراكی نوشت: چندی پيش 
مجوز افزایش قيمت شش درصدی 18 كاالی اساسی توسط دولت اعالم 
شــد كه در پی آن كارخانه داران شروع به افزایش قيمت محصوالت خود 
كردنــد كه این عمل توليدكنندگان با اعتراض مردم و ســازمان حمایت 
از توليد كنندگان و مصرف كنندگان روبه رو شــد   كه در ادامه دولت برای 
جلوگيری از هرج و مرج اعالم كرد این افزایش قيمت تنها با مجوز رسمی 

سازمان حمایت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ميسر می شود.
در همــان روزهــای نخســت كارخانه هــای توليد شــكر از اولين 
توليدكنندگانی بودند كه درخواست افزایش قيمت محصوالت خود را به 
سازمان حمایت ارایه دادند اما این در حالی بود كه كارخانه های توليد شكر 
به افزایش شــش درصدی كاالی خود راضی نبودند و در اقدامی عجيب 

خواستار افزایش 14 درصدی قيمت های خود شدند…
در این بين دولت كه خود از نداشتن اعتبار مالی در جهت پرداختن 
یارانه به دامداران و بخش توليدی در مضيقه قرار گرفته بود در تصميمی 
عجيــب تن به افزایش قيمت 10 درصدی محصــوالت لبنی داد این در 
حالی است كه مسئوالن وعده داده بودند كه نه تنها افزایش قيمتی را در 
محصــوالت لبنی نداریم بلكه باید منتظر كاهش قيمت محصوالت لبنی 

هم باشيم.
این افزایش قيمت ها ذهن فعاالن اقتصادی را درگير این موضوع كرده 
اســت كه در شرایط اقتصادی موجود در جامعه كه در آمد اقشار افزایش 
نيافته اســت، آیا مردم توان خرید كاالهای اساســی زندگی را با افزایش 
قيمت موجود دارند ؟ و یا باید منتظر كوچک شــدن سفره های مردم در 

آینده نزدیک باشيم.
در انتظار رشد اقتصادی منفی

جوان
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه انتظار مي رفت پس از انتشار 
خبر توافق هسته اي چشم انداز اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي 
با تثبيت افزایش پيدا كند، اما افت قيمت  جهاني نفت رشته هاي این انتظار 
را پنبه كرد و در این بين مســعود نيلي به عنوان واقع گراترین اقتصاددان 
متصل به دولت در یادداشتي ضمن تحليل شرایط كنوني اقتصاد ایران از 
گرفتارشــدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه هاي پيش رو به 
دليــل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين 

ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
بررسي ها نشان مي دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت یازدهم تا 
پایان اردیبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان 
تســهيالت به اقتصاد ایران تزریق كرده اســت كه این حجم از تسهيالت 
بــا كل حجم نقدینگي تا پایان كار دولت دهم برابري مي كند، نكته قابل 
تأمل آن اســت كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيالتي به اقتصاد، تنها 
نرخ رشــد 2/5 درصدي ناپایدار اقتصادي است كه این نرخ نيز به اعتقاد 
مسعود نيلي تئوریسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به طور 

مجدد به زیر صفر برود...
مسعود نيلي طي یادداشتي با بيان اینكه دولت در سال گذشته توانست 
حدود 175 هزار ميليارد تومان هزینه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد 
سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است 
هزینه دولت نهایتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي 
دارد و بــه قيمت هاي ثابت حدوداً رشــدي معادل منفي 10 تا 12درصد 
است. این مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشدید مي كند چون دولت 

نمي تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشــاره به افت قيمت جهاني نفت مي نویســد: بهبود 
وضعيت اقتصادي كشــور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش 
قيمت نفت قرار گرفت. در ســه فصل ابتدایي سال 1393 اقتصاد كشور 
با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه 
شــده است بزرگ تر شد اما رشــد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 
درصد رســيد و با توجه به پایين مانــدن قيمت جهاني نفت، اكنون این 
نگراني وجود دارد كه چگونه مي توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد 

منفي اقتصادي را رفع كرد.

اقتصاددرآینهرسانهها

با گذشت نیمی از عمر دولت 
یازدهم، بسیاری از مردم معتقدند 
این دولــت، عمدتا وعده داده و 
کمتر به شعارهای خود خصوصا 
در زمینه رفــاه اقتصادی عمل 

کرده است.
در همين رابطه رضا حمدی 45 
ســاله نيروی خدماتی یک شركت 
خصوصی به خبرنگار اقتصادی كيهان 
می گوید: در 2 سال گذشته زندگی 
من عالوه بر این كه بهتر نشــده روز 

بروز بدتر هم شده است.
او می گویــد: آقای روحانی برای 
این كه از مردم رای بگيرد، وعده های 
خيلی شيرینی داد مثال می گفت كه 
وضــع زندگيتان را خــوب می كنم، 
بيــكاری و گرانــی را از بين می برم، 
ولی تــا به حال اغلــب آنها محقق 

نشده است.
وی اضافه كــرد: من بابت تميز 
كردن راه پله های شركت، هفته ای 25 
هزار تومان حقوق می گيرم در ضمن 
از طرف كميته امداد امام خمينی)ره( 
هم جهت دریافت سبد كاال معرفی 
شدیم، ابتدا به اندازه 75 هزار تومان 
جنس به مــا می دادند ولی در چند 
ماه اخير حدود 30 هزار تومان جنس 
می دهند وقتی اعتراض كردیم، گفتند 

بروید خدا را شــكر كنيد كه همين 
مقدار را هم به شما دادند!

وعده بی عمل فایده ای ندارد
زهره خسروی 55 ساله، خانه دار 
می گویــد: از روز اولــی كــه برخی 
مسئوالن دولتی ســركار آمدند جز 
وعده ما چيزی از آنها ندیدیم، شوهرم 
بازنشســته است، ســه فرزند جوان 
تحصيل كرده هم دارم كه هر ســه 
بيكار و مجرد هستند كه خرج آنها را 

هم باید پدرشان تامين كند.
او ادامه داد: خدا پدر احمدی نژاد 
را بيامرزد كه این یارانه ها را داد، اگر 
دســت این دولت بود كه مثل سبد 
كاال، یک بار می دادند و دیگر تمامش 

می كردند.
او اضافــه كــرد: مــن یک زن 
كم سوادی هســتم ولی همين را از 
دنيــا فهميدم كه مملكت را با حرف 
و شعار نمی شود اداره كرد، اگر چهار 
بار شعار دادی و عمل نكردی، مردم 
می فهمند كه اهل كار نيستی و دیگر 
اگر حرف راست هم بزنی مثل چوپان 
دروغگو، كســی از تو باور نمی كند و 
موقع الزم خودت می مانی و خودت، 
مسئوالن دولت باید برای جوانها كار 
ایجــاد كنند و اگر نمی توانند مردانه 

بگویند نمی توانيم.

700 روز گذشت
 شعار 100 روزه چه شد؟

راننــده  مهــرداد عبــاس زاده، 
تاكســی هم می گویــد: مگر همين 
آقــای رئيس جمهور نبــود كه برای 
حل مشكالت مملكت می گفت من 
برنامه 100 روزه اقتصادی دارم، پس 
چه شد؟ اكنون كه بيش از 700 روز 

از آن زمان گذشته، پس چی شد؟ 
تا كی مردم نباید تكليف خودشان 
را بداننــد و هــر روز صبــح كه از 
افزایش  خانه بيرون می آیند منتظر 

قيمتهای جدید باشند.
این شهروند تهرانی ادامه می دهد: 
اگر امروز یک قطعه را برای ماشينت 
خریدی، برد كردی وگرنه باید فردا 
قيمت بيشــتری بپردازی، آیا نتيجه 

وعده های انتخاباتی این بود؟
پروین پارسایی محمدی 35 ساله 
كه معلم است هم می گوید: مشكالت 
جامعه فرهنگی كشور و بخصوص قشر 
معلم كــه احتياجی به گفتن ندارد، 
زیرا هر خانواده ای حداقل یک فرزند 
مدرسه ای دارد و با مشكالت آنها آشنا 
است. من نمی خواهم از اجحافی كه 
بر طبقه معلم طی این 2 سال شده 
بگویم، من می خواهم از زندگی برخی 
از دانش آموزانــی بگویم كه از فرط 

فقر و بيكاری پدر و مادرشــان ترک 
تحصيل كردنــد و به جمع كودكان 
كار و یــا ولگردان كوچــه و خيابان 

پيوستند، بگویم.
او افزود: چرا آقــای روحانی به 
قانون اساســی كه گفتــه تحصيل 
رایگان اســت عمــل نمی كند، چرا 
باید در این مملكــت برخی افراد و 
آقازاده ها با رانت های خود ميلياردها 
تومان زرانــدوزی كنند ولی برخی 
دانش آموزان هزینه خرید لوازم التحریر 

را هم ندارند.
توافق هم نتیجه ای نداشت

خانم كبــری حســين زاده كه 
پرســتار اســت هم می گوید: حدود 
یک ماه اســت كه توافق هســته ای 
انجام شده ولی من هيچ گونه تغييری 
در سطح امكانات حداقل بيمارستان 
خودمــان ندیدم و فكر هم نمی كنم 
كه حاال، حاالها تغييرات محسوسی 
انجام بشود، چون مشكل مملكت ما 
توافق هسته ای نبود، مشكل مملكت 

ما سوء مدیریت است.
هم  دانشــجو  كاشــانی  پيمان 
می گوید:این كه به مردم وعده دادند 
گير همه مشكالت مملكت ما توافق 
هسته ای است یک وعده دروغ است، 
زیرا هنوز یک ماه از توافق نگذشــته 

مســئولين دولت شعارشــان عوض 
شــده و می گوینــد منتظــر ارزانی 
نباشيد، توافق معجزه نمی كند. مگر 
آقای رئيس جمهور نبود كه می گفت 
مشكل آب هم به توافق بستگی دارد، 
پس چرا حاال می گویند توافق معجزه 

نمی كند.
او اضافه كرد: ربط دادن مشكالت 
اقتصادی كشور به تحریم ها به معنی 
توجيه كم كاری مســئوالن و شانه 
خالی كردن آن از زیر بار مسئوليتی 

است كه به واسطه شغلشان دارند.
او ادامه داد: اگر در شرایط تحریم 
مســئولين مــا به وظایــف خود به 
درســتی عمل می كردند و مانع این 
افسارگسيختگی نمی شدند كه دالل 
برای اقتصاد ما تصميم بگيرد، اكنون 

این مشكالت وجود نداشت.
این دانشــجوی دانشگاه عالمه 
اظهــار داشــت: اكثر كارشناســان 
اقتصادی بر این عقيده هســتند كه 
ریشه مشكالت اقتصادی ما در تحریم 
نهفته نيست، مشكالت اقتصادی ما 
در ناكارآمدی دولت و تيم اقتصادی 
او اســت كه تــوان كار كردن ندارد، 
وقتــی برخی وزیــران دولت دارای 
چند شــغل و مدیریت چند شركت 
صادرات و واردات هستند لذا به ضرر 

خود عمل نمی كنند و جلوی واردات 
اجناس بنجل را نمی گيرند.

این دانشجو كه خود را فرزند یک 
توليدكننــده معرفی كرد، می  گوید: 
توافق در زندگی ما هيچ اثری نداشته 
و نخواهد داشــت زیــرا به توليد بها 
نمی دهيــم، ما چرم خــام را صادر 
می كنيــم و در عوض كفش و كيف 
بنجل خارجــی وارد می كنيم برای 
شــما روشن اســت و برای من بچه 
توليدكننده روز شــب تاریک شده 
چــون پدرم نمی توانــد چک هایش 
را پــاس كند و كارگاهــش را برای 
فروش گذاشته تا بلكه بدهی هایش 

را بپردازد.
یكــی از توليدكننــدگان هــم 
می گوید: این كــه بگویيم در آینده 
وضع مان به لحاظ رفع تحریم  خوب 
می شود خوش خيالی است، مگر به 
واسطه تحریم ما وارداتمان را بيشتر 
كنيم كه باز به توليدكننده و چرخه  
توليــد در مملكت ضرر بيشــتری 

زده ایم.
عبدالكریم حســن زاده افزود: تا 
زمانی كه دولت به توان و داشته های 
مــردم خودمان ایمان نياورد و  فقط 
به فكر راضی نگهداشــتن قشر مرفه 
است اتفاقی در اقتصاد رخ نمی دهد.

در گفت وگو با خبرنگار کیهان مطرح شد

مردم:طی۲سالاخیرعمدتاازدولتوعدهشنیدهایم

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: نقدینگی 
در دو سال گذشته بیش از 200 میلیارد تومان افزایش داشته اما 
همچنان شاهد هستیم که رکود در بخش اقتصاد به قوت خود باقی 

است همچنان که اشتغال نیز رشد نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســيدمهدی هاشمی با بيان اینكه رونق 
صنعت ساختمان در ثابت نگه داشتن نرخ تورم موثر است گفت: مسكن 
موضوعی محوری و اصلی در مباحث اقتصادی كشور است كه بخش مهمی 
از زندگی مردم را دربر می گيرد و به همين خاطر نيز وزارت راه و شهرسازی 
می تواند با عنایتی كه به رونق این صنعت می كند ایفاگر نقش ارزنده ای در 
این راستا باشد. رئيس كميسيون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تزریق پول در جامعه افزود: اگر قرار است در جامعه پولی تزریق شود 
تا تحركی را در بخش اقتصادی ایجاد كند بهتر است این پول در بخش 
توليد و نه سوداگری باشد.هاشمی ادامه داد: اگرچه همواره فرض بر این 

بوده كه تزریق پول در جامعه موجب ایجاد تورم است.
وی با اشاره به افزایش نقدینگی در دو سال اخير گفت: نقدینگی در 
دو ســال گذشته بيش از 200 ميليارد تومان افزایش داشته اما همچنان 
شاهد هستيم كه ركود در بخش اقتصاد به قوت خود باقی است همچنانكه 
اشــتغال نيز رشد نكرد.به گفته رئيس كميسيون عمران مجلس درحال 
حاضر ميزان واردات نسبت به صادرات در بخش صنعت ساختمان بيشتر 
اســت به همين خاطر نيز باید بستری فراهم شود تا توليد و صادرات در 

این حوزه افزایش پيدا كند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

اشتغالدر۲سالاخیررشدنکردهاست

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت جدید مرغ و انواع ماهی را 
تا پایان شهریور ماه در بازار اعالم کرد.

مهدی یوســف خانی در گفت وگــو با مهر قيمت مــرغ را در مراكز 
خرده فروشــی حدود 6300 تا 6400 تومان عنوان كرد و اظهار داشــت: 

قيمت این كاال در مراكز عمده فروشی نيز حدود 5900 تومان است.
رئيس اتحادیه پرنده و ماهی با بيان اینكه نرخ مرغ تا پایان شــهریور 
ماه بين 6200 تا 6700 تومان در نوسان خواهد بود و باالتر از این ميزان 
نخواهد رفت، گفت:  اوایل و اواخر هفته كه تقاضا زیاد است، قيمت این كاال 
نيز باال می رود اما در اواسط هفته با افت تقاضا، قيمت نيز كاهش می یابد.

یوسف خانی قيمت هر كيلو انواع ماهی را نيز به شرح زیر اعالم كرد: 
شير جنوب 29 هزار تومان، كپور 13 هزار و 500 تومان،  قزل آال 16 هزار 
تومان، شير نيزه ای 14 هزار و 500 تومان، تيالپيا 20 هزار و 500تومان، 
آمور جنــوب 24 هزار تومان، آزاد دزفولی 8000 تومان، حلوای ســياه 

24هزار تومان.

از سوی اتحادیه پرنده و ماهی
نرخمرغوماهیتاپایانشهریورماه

اعالمشد

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران گفت: دولت با سه روش 
اجرای سیاست های اصل 44 را تخریب می کند.

بيت اله ستاریان در گفت  وگو با فارس درباره عملكرد دولت در دو سال 
اخير اظهار كرد: متاسفانه هر گروهی در آغاز به كار خود به شدت شعار 
عمل به سياست های اصل 44 را می  دهد اما وقتی زمام  امور را به دست 

می گيرد از منابعی چون نفت و گاز بهره مند می شود.
وی ادامــه داد: این دولت بعد از روی كار آمدن از ســه روش اجرای 
سياســت های اصــل 44 را تخریب می كند كه اول بــد اجرا كردن، دوم 
تحليل های بد دادن و سوم تخریب برای اجرا نكردن و كوتاهی كردن در 

اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه آیا در پسا تحریم بازنگری 
در اجرای اصل 44 از ســوی دولت ضروری به نظر می رسد گفت: وقتی 
اراده اصيلی بر خصوصی سازی از سوی دولت نيست اجرای اصل 44 خيلی 
سخت است، چرا كه وقتی دولت حاضر نيست منابعی كه از آن استفاده 
می كند و تمام نواقص خود را پشــت آن پنهان می كند را از دست بدهد 

این منابع را به سختی می توان از دولت پس گرفت.
ســتاریان اضافه كرد: پس این تفكر خصوصی سازی در جامعه غلط 
اســت چرا كه به محض اینكه خصوصی ســازی اجرا می شود خود اركان 

بخش های مختلف شروع به جو سازی های نادرست كرده و بستر را برای 
خصوصی سازی نامساعد می كنند.

وی درباره تيم اقتصادی دولت گفت: تيم اقتصادی دولت دچار روزمرگی  
شده است و نمی تواند برنامه ریزی درستی در حوزه های مختلف اقتصادی 

و مسكن انجام دهد.
عضو هيئت علمی دانشــگاه تهران با اشــاره به اینكه فساد و رانت از 
عوارض اقتصاد دولتی است خاطرنشان كرد: ایران بزرگترین و ضعيف ترین 
بخش خصوصی منطقه را دارد چرا كه توليد بهترین كاالهای كشــور در 

انحصار دولت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

دولتبا3روشاجرایسیاستهایاصل44راتخریبمیکند

صاحبان  بــه  بانک هــا 
بی هویــت  حســاب های 
اولتیماتــوم دادنــد که هر 
تکمیل  به  نسبت  زودتر  چه 

اطالعات خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، گرچه طبق 
اعالم رئيــس كل بانک مركزی 
حدود 8 ميليون حساب شناسایی 
نشده در بين 300 ميليون حساب 
بانكــی موجود وجــود دارد ولی 
به فاصله كوتاهــی عبدالمهدی 
مقررات،  مدیركل   - ارجمندنژاد 
مجوزهــای بانكی و مبــارزه با 

پولشــویی بانک مركزی - اعالم 
كرد كه بنا بــر آخرین آمار اخذ 
شــده از بانک هــا و موسســات 
اعتبــاری در پایان تيرماه ســال 
بانكی  كل حســاب های  جاری، 
بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار 
و 216 حساب متعلق به اشخاص 
حقيقی و حقوقی ایرانی و خارجی 

است.
وی توضيــح داد كــه از این 
تعداد 372 ميليون و 102 هزار 
و 60 حساب دارای شماره ملی یا 
شناسه ملی و یا شماره فراگير اتباع 

تعداد  بنابراین،  خارجی هستند. 
حســاب های بانكی فاقد شماره 
ملی، شناسه ملی یا شماره فراگير 
اتباع خارجی 38 ميليون و 559 
هزار و 156 حســاب است كه از 
این ميان، فقط 2 ميليون و 442 
هزار و 171 حساب فاقد شماره، 
فعال هستند و بانک مركزی در 
حال پيگيری مراتب برای مسدود 
كردن این حساب ها است، در عين 
حال كه 36 ميليون و 116 هزار 
و 985 حســاب فاقد شماره  هم 
مسدود شده اند تا در اولين مراجعه 

مشتریان به بانک ها و موسسات 
اعتباری، شماره یا شناسه آن ها 

اخذ و در سوابق درج شود.
آمــار و ارقــام گاه متفاوت 
حسابهای بی نام و نشان در حالی 
مطرح می شــود كــه اعالم نظر 
مدیــران بانكی بيانگــر قدیمی 
بودن اغلب این حسابهاست. این 
در حالی است كه همتی - رئيس 
شــورای هماهنگــی بانكها - با 
یادآوری اینكه اغلب این حساب ها 
در حدود 20 تا 25 سال گذشته 
باز شده و قدیمی هستند و اكنون 

بانكها به طــور جدی پيگير این 
موضوع هستند تاكيد دارد كه به 
هر حال وجود چنين حساب هایی 
شرایط را به سمتی پيش برده تا 
ماخذی برای نقل و انتقال هایی از 
سوی افراد ناشناس شود به طوری 
كه تا همين مــدت اخير نيز در 
برخی بانكها در جریان بوده است.
در عيــن حال كــه مدیركل 
مبارزه با پولشویی بانک مركزی 
دالیل دیگری را هم برای وجود 
بی هویت  ميليونی حســاب های 

عنوان می كند.

بر اســاس این گــزارش، با 
جدی تر شدن هشدارها نسبت به 
وجود حساب های بی نام و نشان 
و ضرورت حذف این گونه حسابها 
از نظام بانكــی، اخيرا بانک ها به 
طرق مختلف حتی اعالم بر روی 
دستگاه های خودپرداز نسبت به 
مراجعه ســریعتر دارندگان آنها 
برای تعيين تكليــف اولتيماتوم 
دادند؛ مسئله حائز اهميتی كه به 
اعتقاد برخی كارشناسان می تواند 
راهی برای ســوء اســتفاده های 

بانكی باشد.

برای جلوگیری از سوءاستفاده ها صورت می گیرد

اولتیماتومبانکهابهصاحبانحسابهایبیهویت

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
با بررسی اهداف اصل 44 قانون اساسی به وضوح می توان به این 
نتیجه رسید که مردم باید به جای شرکت های شبه دولتی سهامدار 

پتروشیمی ها باشند.
به گزارش شــانا، موید حســينی صدر اظهار داشــت: واگذاری سهام 
مجتمع ها و كارخانجات فعال توليدی به مردم طبق اصل 44 قانون اساسی 

و به نفع اقتصاد ملی است.
وی افزود: در فرآیند واگذاری سهام پتروشيمی ها در سال های گذشته 

متاسفانه شــاهد مواردی بودیم كه به اصل اهداف خصوصی سازی در این 
صنعت آســيب می زد، از جمله واگذاری سهام كمتر از ارزش واقعی آن و 
واگذاری سهام به شركت های شبه دولتی كه تخصصی در صنعت پتروشيمی 

ندارند.
حســينی صدر تصریح كرد: در واقع چه بهتر بود ســهام مجتمع های 
پتروشيمی به جای واگذاری به شركت های غيرمتخصص شبه دولتی، در 
اختيار شركت ملی صنایع پتروشيمی كه متخصص در اداره این صنعت است 
باقی می ماند تا شرایط واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی فراهم می شد.

وی ادامه داد: با بررسی اهداف اصل 44 قانون اساسی به وضوح می توان 
به این نتيجه رسيد كه مردم باید به جای شركت های شبه دولتی سهامدار 

پتروشيمی ها باشند.
این عضو كميسيون صنایع و معادن مجلس نهم اذعان داشت: صنعت 
پتروشــيمی یكی از صنایع پربازده برای سرمایه گذاران و همچنين اقتصاد 
ملی اســت كه در صورت موفقيت در جذب سرمایه های مردمی می تواند 
زمينه هــای كاهش نقدینگی در جامعه را فراهم كرده و به تبع آن حركت 
بيش از پيش از ركود به سمت رونق را در اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.

وزارت جهاد کشــاورزی 
اعالم کرد: در راستای تامین 
امنیت غذایی از تولید داخلی، 
1/8 میلیون تن برنج در کشور 

تولید شد.
به گــزارش روابــط عمومی 
با اجرای  وزارت جهاد كشاورزی 
سياست ممنوعيت واردات بيش 
از نيــاز شــكر و برنــج )و وضع 

تعرفه 40 درصــدی برای برنج( 
دو كاالی عمــده موثر بر امنيت 
غذایی از ســوی دولــت، واردات 
شــكر با 47/9 درصد كاهش از 
یــک ميليون و 578 هزار تن )به 
ارزش 832ميليون دالر( در سال 
92 به 822 هــزار تن )به ارزش 
377ميليون دالر( در ســال 93 
و واردات برنج نيز با 39/6 درصد 

كاهش از یک ميليون و 963 هزار 
تــن )بــه ارزش 2/309ميليون 
دالر( در سال 92 به یک ميليون 
ارزش  )بــه  تــن  و 185هــزار 
1/409ميليــون دالر( در ســال 

گذشته رسيد.
این در حالی است كه همين 
ميزان واردات نيز براســاس ثبت 
سفارش های قبلی و بيش از نياز 

كشور صورت گرفته است.
به عنوان نمونه، دولت یازدهم 
قيمت خرید تضمينی چغندر قند 
را از 1350 ریال به ازای هر كيلو 
در ســال زراعی 1392-1391 با 
56 درصد رشد به 2100 ریال در 
سال زراعی 1393-1392 رساند 
و همچنيــن برای ســال زراعی 
1394-1393 ایــن قيمت را با 

29 درصــد افزایش 2700 ریال 
تعيين كرد كــه این اقدام دولت 
موجب اشتياق كشاورزان به توليد 
و تامين یكی از محصوالت اساسی 
كشور شد كه در نتيجه آن با توليد 
یک ميليون و 350 هزار تن شكر 
داخلی در ســال 93 ركورد 20 
ساله توليد این محصول در كشور 

شكسته شد.

در زمينه توليد برنج نيز دولت 
یازدهم بــا رشــد 29 درصدی 
قيمت خرید تضمينی برنج )ارقام 
خزر، شــيرودی، فجــر و گوهر( 
كشاورزان از 2100 تومان به ازای 
هر كيلوگرم در ســال 92-91 را 
به 2700 تومان در سال92-93 
و 3200 تومان در سال 93-94 
)افزایش 19 درصدی( تعيين كرد. 

براساس ارزیابی های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، همراه اول امسال هم برترین اپراتور تلفن همراه 

کشور شد و رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ایران، دكتر غالمرضا 
داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری در گفت وگو با سایت 
اینترنتی این سازمان با اعالم خبر برگزیده شدن همراه اول به عنوان برترین 
اپراتور تلفن همراه كشور، با اشاره به اینكه این ارزیابی براساس هشت معيار 
رهبری و استراتژی، نتایج جامعه، منابع و مشاركت ها، فرایند های سازمانی، 
نتایج مشــتری، نتایج كاركنان منابع انسانی و نتایج كليدی و 26 زیرمعيار 
انجام شده اســت، گفت: در بخش تلفن سيار سراسری، اپراتورهای همراه 
اول و ایرانسل به ترتيب 466 و 451 امتياز را كسب كرده و مطابق با الگوی 

ارزیابی، سطح تقدیرنامه 4 ستاره را به دست  آوردند.
اپراتور اول ضمن اســتقبال از حسن تقارن، بيست و یكمين سال آغاز 
فعاليت خود با اعالم خبر اول شدنش در بين اپراتورهای تلفن همراه كشور با 
تاكيد دوباره بر شعار »با شما هميشه اول هستيم«، كسب این موفقيت را به 
خانواده بزرگ همراه اول تبریک گفته و از همراهی آن ها قدردانی كرده است.

برخی منابع گزارش کردند پاالیشگاه های نفت هند آماده می شوند 
تا 1/4 میلیارد دالر از بدهی های نفتی خود به ایران را پرداخت کنند.

به گزارش فارس، دو منبع آگاه كه خواستند نامشان فاش نشود گزارش 
كردند كه پاالیشــگاه های نفت هند آماده می شوند كه 1/4 ميليارد دالر از 

پول نفت ایران را پرداخت كنند.
رویترز گزارش كرد، یكی از این دو منبع می گوید: »راجيو مهيریشــی« 
وزیر دارایی هند در ماه جاری ميالدی از پاالیشــگاه های این كشور خواسته 
است تا آماده شوند تا به ایران دو قسط 700 ميليون دالری خود را پرداخت 
كنند. بخشی از این پول بدهی واردات نفتی است. وزیر دارایی هند ماه گذشته 
 »UCO« ميالدی ریاســت یک هيئت از مقامات بانک مركزی هند و بانک

به تهران برای بحث درباره پرداخت بدهی نفتی به ایران را برعهده گرفت.
طبق این گزارش، زمانبندی پرداخت نفتی هند به ایران هنوز نامشخص 
است زیرا وزارت دارایی هند منتظر مجوز دفتر كنترل دارایی خارجی وزارت 

خزانه داری آمریكا است تا بتواند به كار خود در این خصوص ادامه بدهد.
دفتــر وزارت دارایی هند هنوز به درخواســت اظهارنظر درباره این خبر 
پاسخ نداده است. وزارت خزانه داری آمریكا نيز گفت كه به طور خاص درباره 

كشورها یا نهادهایی كه در پرداخت ها دخيل هستند، اظهارنظر نمی كند.
با اینحال وزارت خزانه داری آمریكا گفت كه دولت آمریكا متعهد است تا 
اجازه دهد برخی كشــورها طبق بازه زمانی معين برای كاهش تحریم ها كه 
در برنامه اقدام مشترک به آن اشاره شده است، برخی از سرمایه های مسدود 
شده ایران در خارج از كشور، به صورت اقساط پرداخت شود كه مقدار این 
اقساط می بایست با اقساطی كه در برنامه اقدام مشترک تعيين شده، هماهنگی 
داشته باشد.پرداختی  های هند احتماال با استفاده از مكانيسمی انجام می شود 
كه براساس یک سری معامالت پی در پی با ارزهای مختلف می باشد كه در 

ابتدا از طریق بانک مركزی هند منتقل می شد.
ایــران در نهایت پرداختی خــود را به صورت درهــم از بانک مركزی 
امارات عربی متحده دریافت می كند. پاالیشگاه های هند در مجموع بيش از 

6/5ميليارد دالر بدهی به ایران دارند.

یارانه نقدی مرداد ماه، پس فردا به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، ســازمان هدفمند سازی یارانه ها اعالم 
كرد: پنجاه و چهارمين مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به مرداد سال 
جاری ساعت 24 روز دوشنبه 26 مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شود. براســاس اعالم این سازمان، یارانه این مرحله نيز همانند 
ماه های گذشــته 45 هزار و 500 تومان اســت كه به حساب سرپرستان 

خانوار واریز خواهد شد.

یارانهنقدیمردادپسفردا
واریزمیشود

آمادگیهندبرایپرداخت1/4میلیارددالر
ازبدهیهاینفتیبهایران

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

تولید1/8میلیونتنبرنجدرکشور

برای دومین سال پیاپی
همراهاول

برتریناپراتورتلفنهمراهایرانشد

ترانزیت  دفتــر  مدیرکل 
مرزی ســازمان  پایانه های  و 
راهداری گفت: در صورت ادامه 
ناامنی در ترکیه، به گزینه های 
فکر  ترانزیت  برای  جایگزین 

می کنیم.
در  عطرچيــان  محمدجــواد 
گفت وگو با ایســنا با اتفاقات اخير 
در تركيــه عليه اتوبوس و كاميون 
ایرانی اشــاره و اظهــار كرد: قطعا 
بــرای مــا امنيــت كاميون ها و 
معيار  نخستين  ایرانی  راننده های 
در تصميم گيری هاســت و بــرای 
ادامه روند ترانزیــت بين ایران و 
تركيه، امنيت در خاک این كشور 

باید تضمين شود.
وی با اشــاره به اینكه می توان 
به گزینه های جایگزین تركيه در 
ترانزیــت فكر كرد افزود: كشــور 
جمهوری آذربایجان، گزینه ای قابل 

فكر برای جایگزینی تركيه در مسير 
ترانزیتی ایران است.

مدیــركل دفتــر ترانزیــت و 
پایانه های مرزی سازمان راهداری 
تصریح كرد: مــا اميدواریم آنچه 

در طول روزهای گذشــته در مرز 
تركيــه اتفاق افتــاده امری گذرا 
باشد و دولت این كشور همان طور 
كه وعده داده در كوتاه ترین زمان 
ممكن بار دیگر امنيت مطلوب برای 

عبــور كاميون های ایرانی از خاک 
این كشور را فراهم كند.

عطرچيان با بيان اینكه وضعيت 
ورود كاميون هــای ترک به ایران 
كامال عادی و در جریان است، اظهار 

كرد: ایران در طول صحبت هایی كه 
با مســئوالن مختلف ترک داشته 
رسما اعالم كرده شرایطی مشابه 
باید بــرای كاميون های ایرانی در 

خاک تركيه فراهم شود.
در همين حال مدیركل نظارت 
بر ترانزیت گمــرک در گفت وگو 
با فارس با اشــاره بــه اینكه این 
مشــكالت و درگيری ها مربوط به 
گروه پ.ک.ک از مخالفان تركيه 
بوده و هدف آنها آســيب رساندن 
افزود:  به ماشين های ترک است، 
در این ميان، یكی از كاميون های 
ایرانی مورد حملــه قرار گرفته و 
یک ایرانی كشته و سه نفر زخمی 

شدند.
عليرضــا دشــتانی با اشــاره 
به بخشــنامه كشــور تركيه برای 
جلوگيری از ترانزیت كاال توســط 
كاميون هــای ایرانی در خاک این 

كشور، تصریح كرد: از 15 مردادماه 
بخشــنامه ای صادر  تركيه  كشور 
ترانزیتی  كاميون هــای  كه  كرده 
ایران به مقصد اروپا هنگام بازگشت 
نمی توانند كاالهای كشور ترک را 
به داخل مرزهای كشور بياورند، در 
غير این صورت سه هزار یورو باید 

جریمه بپردازند.
ترانزیت  بــر  نظارت  مدیركل 
گمــرک تاكيــد كرد: ایــران نيز 
می توانــد رفتار مقابلــه به مثل با 
كاميون هــای تــرک و همچنين 
كاالهایی كه امكان قاچاق آنها در 
داخل فراهم اســت انجام دهد، اما 
در حال حاضر، رایزنی ها و اقدامات 
مربــوط به این موضــوع در حال 
پيگيری است. ضمن اینكه در حال 
حاضر 20 درصد از حجم مسافران 
برای خروج از كشور به مقصد تركيه 

كاهش یافته است.

در صورت ادامه ناامنی علیه کامیون های ایرانی

یکمسئول:بهگزینههایجایگزینترکیهبرایترانزیتفکرمیکنیم

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

سهامپتروشیمیهابایدبهمردمواگذارشودنهشبهدولتیها

یک شــرکت سوئیسی که قراردادی 25 ساله برای خرید گاز 
ایران بســته بود اعالم کرد تمام نیاز خود به این ســوخت را از 

جمهوری آذربایجان تأمین می کند.
به گزارش فارس، شركت سوئيسی »آكسپو« كه پيشتر قراردادی 25 
ســاله را برای خرید گاز با شركت ملی گاز ایران بسته بود اعالم كرد كه 

دیگر نيازی به ایران برای تأمين گاز ندارد.
این شــركت اعالم كرد كه تمام گاز موردنيــاز خود را از این پس از 

جمهوری آذربایجان تأمين خواهد كرد.
شركت آكسپو اعالم كرد برای تأمين نياز خود روی گاز ایران حساب 
نمی كند و تمام نياز خود به این سوخت را از جمهوری آذربایجان خریداری 

می كند.
رســانه ها دیروز از لغو تحریم سوئيس عليه ایران و آمدن مدیران سه 
شــركت نفتی این كشور به تهران خبر دادند اما ساعاتی بعد خبر خرید 

گاز از آذربایجان به جای ایران از سوی سوئيس منتشر شد.

با وجود توافق بین مقامات ایرانی و سوئیسی
سوئیسبهجایایرانازآذربایجان

گازمیخرد


