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بر اساس بخشنامه  گمرکی، 
در سال ۱۳۹۶ همچنان ثبت 
خودروهای  ورود  و  سفارش 
بیش  موتور  با حجم  سواری 
از ۲۵۰۰ سی ســی به کشور 

مجاز نمی باشد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی 
مرکز  پویا،  خبرنگاران  باشــگاه 
واردات و  امــور مناطــق آزاد و 
ویژه گمرک در بخشــنامه ای به 
گمرکات سراســر کشــور اعالم 
کرد: در ســال 1396 همچنان 
ثبت سفارش و ورود خودروهای 

ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به باال در سال ۹۶ 
ســواری با حجم موتور بیش از  
2500 سی ســی به کشور مجاز 

نمی باشد.
تعرفه ای  جدول  اســاس  بر 
گمرک خودروهای سواری کمتر از 
1500 سی سی در ردیف تعرفه ای 
مقررات  جــدول   87032290
صــادرات و واردات طبقه بندی 
می شود و واردات این خودروها 
مشــمول 40 درصــد حقوق و 
عوارض گمرکی است. همچنین 
بین  سواری  واردات خودروهای 
1500 تــا 2000 سی ســی در 

ردیــف تعرفــه ای 87032319 
طبقه بندی شــده و مشمول

 40 درصــد حقــوق و عوارض 
گمرکی است. خودروهای سواری 

از 2000 تا 2500 سی سی هم 
در ردیف تعرفه ای 87032329 
طبقه بندی و مشمول 55 درصد 

حقوق و عوارض گمرکی است.
ی  ر ا ســو ی  هــا و ر د خو
موتور1000  حجم  با  هیبریدی 
تــا 1500 سی ســی در ردیف 
تعرفــه »87032210«، 1500 
تــا 2000 سی ســی در ردیف 
تعرفــه »87032311«، 2000 
تــا 2500 سی ســی در ردیف 
بیشتر  و  تعرفه »87032321« 
از 2500 تا 3000 سی  ســی در 

 »87032331« تعرفــه  ردیف 
جداول تعرفه ای مقررات صادرات 

و واردات طبقه بندی می شوند.
سواری  خودروهای   واردات 
درصد  چهار  مشمول  هیبریدی 
حقوق ورودی به ازای هر دستگاه 
برمبنای ارزش سیف )بهای خرید 
کاال در مبدا به اضافه هزینه بیمه 

و حمل و نقل( است.
همچنیــن واردات خــودرو 
مشــمول 9 درصــد مالیات بر 
ارزش افزوده و همچنین 4 درصد 

مالیات علی الحساب است.

شــرکت حمل و نقل ریلی 
رجا در روزهای پایانی ســال 
برای متقاضیان سفر به شیراز 
بالعکس قطــار فوق العاده  و 

راه اندازی کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی 
رجا اعالم کــرد: قطار فوق العاده 
تهران- شیراز چهار تخت درجه 
یک پارسی و پلور در تاریخ های 
27 و 29 اســفند مــاه 1395 از 

تهران حرکت کرده و در تاریخ های 
28 و 30 اسفند به تهران مراجعت 

خواهد کرد.
بلیــت این قطــار همچنین 
ســایر ظرفیت هاي باقــی مانده 
تاریخ های مختلف  و  در مسیرها 
از طریــق ســامانه های فــروش 
www.raja. )ســایت  این شرکت 
ir، نمایندگی هــای مجاز فروش، 
اپلیکیشن فروش برای سیستم های 

اندرویــد، ســامانه  1539( در 
دسترس بوده و هموطنان گرامی 
می توانند بلیت مورد نظر خود را 

خریداری کنند.
سفرهاي نوروزي با قطارهاي 
رجا از 25 اسفند 1395 آغاز شده 
و در تاریــخ 15 فروردین 1396 
خاتمــه مي یابد، ضمــن این که 
شرکت رجا براي سفرهاي نوروز 
سال جاري، در برخي از تاریخ ها 

و قطارها در مســیرهاي مختلف 
تخفیفاتي را نیز اعمال کرده است. 
هموطنــان بــرای آگاهی از 
برنامه حرکت  بلیــت،  موجودی 
بلیــت، تخفیفات  بهای  قطارها، 
و تســهیالت و ... عالوه بر تماس 
با سامانه  ارتباط با مشتریان این 
شرکت از طریق تلفن های 1539 
)تهــران( و 88347073 -021 
)شهرستان ها(، مي توانند به سایت 

رجا نیز مراجعه کنند.گفتنی است 
راه آهن شیراز از برنامه های دولت 
قبــل در حوزه ریلی اســت که 
آرزوی دیرینه مردم استان فارس 
را برای ملحق شــدن به شــبکه 
راه آهن کشور تحقق بخشید. در 
آن ایــام طعنه های بســیاری به 
این اقدام از سوی منتقدان دولت 
قبلــی صورت گرفــت اما اکنون 
با گذشــت چهار ســال از دولت 

یازدهم، مردم فــارس می توانند 
از امکانات این طرح در آســتانه 
نوروز بهره مند شــوند. متأسفانه 
در حالــی دولت یازدهم در چهار 
سال گذشته توجه بسیاری را به 
حمل و نقل هوایی اختصاص داده 
که توسعه حمل و نقل ریلی با توجه 
به هزینه های پایین تر برای عموم 
مردم و امنیت بسیار باالتر، نیاز به 

توجه بیشتر دارد.

راه اندازی قطار فوق العاده در خط تهران- شیراز

تعیین دستمزد  نشســت 
سال ۹۶ شورای عالی اشتغال 
تعیین دستمزد  که مســئول 
۱۳میلیون کارگر در ایران است 
در شــرایطی برگزار شد که از 
میان نماینــدگان دولت فقط 
علی ربیعی در این شورا حاضر 
اقتصاد  و  وزرای صنعت  و  شد 

غیبت داشتند. 
به گــزارش »نســیم آنالین« 
نشســت تعیین دستمزد سال 96 
شــورای عالی اشتغال که مسئول 
تعیین دستمزد 13میلیون کارگر در 
ایران است در شرایطی برگزار شد 
که از میان نمایندگان دولت فقط 
علی ربیعی در این شورا حاضر شد و 

بی اعتنایی به معیشت ۱۳ میلیون کارگر

غیبت  ۲ وزیر دولت یازدهم در مهم ترین نشست شورای عالی کار
وزیر صنعت و اقتصاد غیبت داشتند. 
غیبــت وزرای اقتصاد و صنعت در 
جلسه تعیین دستمزد 13میلیون 
کارگر که به همراه خانواده هایشان 
جمعیت 45 میلیونی را تشــکیل 
اینکه یک  بــر  می دهند، عــالوه 
بی احترامی به شورای عالی اشتغال 
به شــمار می آید، بیانگر این است 
که سر آنها آنقدر گرم بنگاهداری 
حل وفصــل دســتمزد و پاداش و 
عیدی پایان ســال مجموعه تابعه 
و شــرکت های وابســته است که 
ترجیح داده اند در نشســتی که با 
معیشــت 45 میلیون نفر در سال 
96 ســر و کار دارد،  غیبت کنند و 
نمایندگان خود را در شورای عالی 

کار بفرستند.اگر در کشور توسعه 
یافته ای دو تن از وزرا در نشســت 
تعیین دســتمزد میلیون ها کارگر 
که چرخ اقتصاد ملی را می گردانند، 
بدون دلیل موجه غیبت می کردند، 
بی شک از سوی مجلس بازخواست 
می شدند. اگر امروز وضعیت اقتصاد 

و معیشــت عموم مــردم که تنها 
درآمدشان دستمزد و یارانه 45هزار 
تومانی اســت، بدین شکل درآمده 
به دلیل بی توجهــی وزرا در عمل 
به تکالیف شان است، این در حالی 
اســت که به دلیل ولنــگاری در 
بنگاهــداری عمــاًل وزرای دولتی 

برای سیاســتگذاری جهت  وقتی 
بهبــود اقتصاد عمومی ندارند و در 
واقع آنقــدر برای یک وزیر تکلیف 
و شرکت های تابعه و وظایف وجود 
دارد که وزرا از ســبد تکلیف فقط 
تعداد معدودی را گلچین می کنند. 
در این بیــن نکته تأمل برانگیز آن 
اســت که چرا حضور در جلســه 
شــورای عالی اشــتغال در لیست 
وظایــف و تکالیف گلچین شــده 
توسط وزرای اقتصاد و صنعت وجود 
نداشته است، حال آنکه بزرگ ترین 
جامعــه نیروی کار ایــران، جامعه 
خانواده هایشان  همراه  به  کارگری 
چشم به راه تصمیمات سرنوشت ساز 
این شورا در تعیین دستمزد سال 

96 هستند.
به نظر می رسد وزیر اقتصاد و 
همچنین صنعت باید با حضور در 
این نشست گزارش عملکرد دولت 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت 
اقتصاد ملی، بهبود معیشت مردم، 
کنترل تورم و... را ارائه می دادند تا 
نمایندگان کارگری به موکالنشان 
توضیــح دهند که وضعیت اقتصاد 
و بنگاه ها و معیشــت چگونه است 
و در آینده بازار کار و دستمزد چه 
وضعیتی پیدا خواهد کرد. حضور 
نیافتن دو وزیر در مهم ترین نشست 
شــورای عالی کار به خوبی مؤید 
میزان اهمیت اقتصاد و اشتغال برای 
برخی از اعضای دولت یازدهم است!

 وزیر راه و شهرســازی در بازدید از فرودگاه مهرآباد با بیان 
این که ایرتور مایه آبروریزی اســت در پاسخ به اعتراض فردی 
در خصوص تعرفه باالی پارکینگ این فرودگاه گفت:  باید از شما 

بیشتر هم بگیرند. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازدید روز پنجشنبه 
عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرســازی از فرودگاه مهرآباد با حاشیه هایی 

همراه بود.
وی در حین بازدید در پاسخ به اعتراض فردی در خصوص نرخ حدود 
200 هزار تومانی تعرفه پارکینگ مهرآباد برای هشت روز گفت:  »با تاکسی 
بیایید چرا با ماشــین - خودرو شخصی- می آیید. ما وظیفه نداریم برای 
کسی اینجا هشت روز پارکینگ تهیه کنیم، شما با تاکسی بیایید... باید 

بیشتر هم از شما بگیرند.«
وی همچنین در خصوص قیمت باالی اُملت و آب پرتقال در  یکی از 
فروشگاه های فرودگاه مهرآباد، گفت: نرخ  12 هزار تومان برای آب پرتقال 

هفت برابر قیمت بازار )هشت هزار تومان( نیست.
مه آبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور نیز با حمایت از نرخ 
10 هزار تومانی اُملت گفت: مســافر می گوید چرا 10 هزار تومان است، 

در شهر نیز همین است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به گالیه یکی از مسافران در خصوص 
تاخیر پرواز هواپیمایی ایرتور نیز گفت: »ایرتور حســابی مایه آبروریزی 

است.«
آخوندی با بیان این که پیش بینی می شود برای نوروز 96 حدود سه 
میلیــون و 750 هزار نفر از طریق هواپیما جابجا شــوند که این رقم در 
مقایســه با نوروز 95 حاکی از رشــد 17 تا 19 درصدی است، گفت:  در 
گفت وگویی کــه با مردم در ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام دادم متوجه 
شدم برخی ایرالین ها همچنان در پروازها تاخیر دارند و موجب گالیه مندی 
مردم شده اند البته امیدوارم تعداد تاخیرها کمتر شود و ما در وزارت راه و 
شهرسازی نیز به تاخیرات رسیدگی می کنیم و ایرالین هایی که با تاخیر 
مواجهند را مورد بازخواســت قرار می دهیم. شرکت های هواپیمایی هم 

موظفند حقوق مسافران را رعایت کنند.
وی خطاب به مردم و متقاضیان استفاده از حمل و نقل عمومی بیان 
کرد: مردم در صورت هرگونه گالیه و شــکایت به سامانه اینترنتی شهراه 
مراجعه کنند و انتقادات و پیشنهادات خود را در این سامانه ثبت کنند و 

بنده شخصا از طریق این سامانه به شکایات رسیدگی خواهم کرد.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه با بیان این که دسترســی معلوالن و 
ســالمندان در فرودگاه مهرآباد و ســایر فرودگاه ها افزایش یافته است، 
افزود: ادعای ارائه بهترین خدمات را نداریم اما تالش می کنیم با کمترین 
امکانات، بیشــترین خدمات را به مردم ارائه کنیم تا مردم از ســالم ترین 

نوروز بهره مند شوند.

بازدید حاشیه ساز آخوندی از مهرآباد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
آخرین وضعیت توزیع میوه های 
تنظیم بــازاری و قیمت آنها را 
اعالم کرد و گفت: بخشــی از 
وارداتی  ترکیه ای  پرتقال های 
کــه در اختیــار واحدهای ما 
دچار  توزیع شد  و  گرفت  قرار 

سرمازدگی شده است.
به گزارش »نسیم آنالین«، سید 
حسین مهاجران با بیان اینکه توزیع 
میوه های شب عید در واحدهای ما 

حدود چهار روز است که آغاز شده، 
اظهارداشت: دو روز اول پرتقال های 
مصری وارداتی در اختیار واحدهای 
مــا قرار گرفت و توزیع شــد که با 

کیفیت ترین پرتقال موجود بود.
وی اضافه کرد: روز چهارشنبه 
نیــز پرتقال ترکیــه ای وارداتی در 
اختیار واحدهــای ما قرار گرفت و 
توزیع شــد؛ ضمن اینکه بخشی از 
تولید ترکیه هم دچار ســرمازدگی 
شــده بنابراین انواع کم کیفیت نیز 

در میان پرتقال های ترکیه ای وجود 
داشت و جذب بازار شد.

رئیس اتحادیه میوه  و ســبزی 
اضافه کرد: روز پنج شنبه هم بنابه 
دالیلی پرتقال در اختیار واحدهای 
ما قــرار نگرفت تــا توزیع کنند و 
مسئوالن اعالم کرده اند روز جمعه 
به اندازه کافی پرتقال در اختیار این 

واحدها قرار می دهند.
مهاجــران دربــاره دالیل عدم 
توزیع  پرتقال در روز پنج شــنبه، 

گفــت: دلیل آن برخی مشــکالت 
پیش آمده در سردخانه ها و کمرگات 
این گونه  باشــد، درکل  می توانــد 

اتفاقات طبیعی است.
وی با اشــاره بــه اینکه قیمت 
پرتقال  از  پرتقال مصــری  جهانی 
ترکیه باالتر اســت، ادامــه داد: با 
این حال، ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی پرتقال ترکیه را 400 تومان 
گران تر قیمت گذاری کرده اســت.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اضافه 

مصری  پرتقال  هرکیلوگــرم  کرد: 
3000 تومــان در اختیار واحدهای 
توزیع کننده قــرار می گیرد و آنها 
ایــن محصــول را 3500 تومان به 
می کنند  عرضه  مصرف کننــدگان 
همچنین هرکیلوگرم پرتقال ترکیه 
به قیمــت 3400 تومان در اختیار 
واحدهــا قرار می گیــرد و کیلویی 
3900 تومان توســط آنان به مردم 
عرضه می شود.مهاجران عرضه سیب 
درختــی را در بازار فراوان خواند و 

گفت: میزان عرضــه این محصول 
در روز پنج شنبه به اندازه ای بود که 
فروشندگان آن را روی زمین چیده 
بودند که اگر این وضع عرضه ادامه 
پیدا کند قیمت این میوه شکسته 
می شــود.وی افزود: سیب درختی 
تنظیم بازاری نیز 3100 در اختیار 
واحدهای عرضه قــرار می گیرد و 
واحدها هم ایــن میوه را به قیمت 
هرکیلوگرم 3500 تومان به مردم 

عرضه می کنند.  

رئیس اتحادیه میوه و سبزی:

پرتقال های ترکیه ای هم سرمازده از آب درآمد

اولین شب سالگرد تاسیس موسسه مالی مجاز کاسپین با ادامه 
تجمعات شبانه روزی ســپرده گذاران معترض در مقابل ساختمان 

مرکزی کاسپین در سعادت آباد تهران همزمان شد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، موسســه کاسپین

 27 اسفند 1394 مجوز فعالیت بدون قید و شرط خود را از بانک مرکزی 
دریافت کرد اما به فاصله حدود 9 ماه از صدور مجوز، بازپرداخت ســود و 

اصل سپرده ها توسط موسسه با مشکل همراه و متوقف شد. 
سپرده گذاران موسسه کاسپین در چهار ماه گذشته تجمع های اعتراضی 
متعددی در مقابل ساختمان های مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، دادگســتری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ساختمان مرکزی 
کاسپین داشته اند.در هفته پایانی اسفند ماه سپرده گذاران کاسپین تقریباً 
هر روز مقابل ســاختمان مرکزی این موسسه تجمع کرده و با برپایی چادر 
سعی کرده اند صدای اعتراض شان را به گوش مسئوالن برسانند هر چند از 
روز سه شنبه هفته گذشته  مدیران کاسپین درب ساختمان مرکزی خود را 
بسته و نسبت به ورود مردم به داخل ساختمان اصلی جلوگیری می کنند.

مردم سپرده گذار از عملکرد هیئت مدیره کاسپین در طوالنی شدن حل 
مشکل شان ابراز نارضایتی کرده و اظهار می کنند بانک مرکزی می توانست 
با برنامه ریزی بهینه به مشــکالت معیشتی و هزینه های مضاعف مردم در 
روزهای پایانی ســال توجهی خاص کرده و اصــوال آنها را در این موقعیت 
حساس سال حمایت عملی می نمود نه اینکه وعده حل موضوع در اردیبهشت 

سال1396 را بدهد!
چند روز قبل بانک مرکزی در اطالعیه رسمی در سایت خود اعالم کرد 
تحویل دارایی های پنج تعاونی اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشــاورزان 
کرمانشــاه، عام کشاورزان مازندران، حســنات و امید جلین از تعاونی های 
اعتبار منحله هشــت گانه تاکنون به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده 
اســت و تالش های بی وقفه و تمهیدات الزم با هدف تعیین تکلیف و نقل و 
انتقال دارایی های سه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان، پیوند و بدر توس نیز 
کماکان ادامه داشــته و نتایج در این باره از طریق وب سایت بانک مرکزی 
اطالع رســانی خواهد شد. انتظار می رفت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان 
که بزرگترین عضو هشت گانه ادغامی در کاسپین است به دلیل گستردگی 
شــعب و تعداد جمعیت زیاد ســپرده گذاران آن در اقصی نقاط کشــور در 
اولویت کاری آن بانک قرار بگیرد. از طرفی طوالنی شــدن فرایند رسیدگی 
به مشــکالت سپرده گذاران کاســپین باعث افزایش نارضایتی ها در بیشتر 
شهرها و استان های کشور به دلیل همان پراکندگی و گستردگی فرشتگان 
شــده است. عالوه بر تهران تاکنون تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف 
اســتانهای گیالن، کرمان، زاهدان، خراسان، گرگان و اردبیل در این رابطه 
انجام شــده است؛ مردم سپرده گذار از طوالنی شــدن روند مسدود شدن 
سپرده های خود با توجه به ایام پایانی سال معترض و خشمگین و نسبت به 
عملکرد بانک مرکزی در مدیریت این بحران نگران هستند. مردم می گویند 
چرا بانک مرکزی با درج نام کاسپین در سایت خود و بدون ذکر هیچ گونه 
شفاف ســازی باعث این مشکالت متعدد مالی و روحی برایشان شده است 
و روند بازپس دادن ســرمایه ها و ســپرده های خود را موکول به طی شدن 
مراحل قضایی و پرداخت های مرحله ای می نماید در حالی که بانک مرکزی 
می بایستی موضوعات مهم ادغام و کسری ها را بسیار پیش تر و قبل از صدور 
مجوز کاســپین نهایی و یا حداقل در زمان صدور مجوز آن بر روی ســایت 
رسمی بانک مرکزی اطالع رسانی می نمود نه پس از صدور مجوز بانک مرکزی 
که این به نوبه خود باعث گمراهی بسیاری از مردم جهت سپرده گذاری در 

این موسسه شده است. 

در یکسالگی تاسیس انجام شد

 تجمع سپرده گذاران
 پشت درهای بسته کاسپین

رئیس کل گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمرکات اجرایی 
دستور العمل حذف تمامی اســناد یا اظهارنامه های کاغذی را 

ابالغ کرد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از گمرک ایران، پیرو بخشنامه 
شماره 1/95/47112 مورخ 95/3/16 مبنی بر مکانیزه نمودن ترخیص کاال 
و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و با توجه به اجرای زیرسامانه دوراظهاری 
و انجام تشــریفات گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی، مقتضی است 
از تاریخ  ابالغ این دســتورالعمل نسبت به دریافت کلیه اظهارنامه ها و 
اســناد مربوطه به صورت الکترونیکی اقدام و از پذیرش هرگونه اسناد و 
یا اظهارنامه کاغذی خودداری نمایند. نظارت بر حسن اجرای دقیق این 

دستورالعمل با باالترین مقام آن گمرک می باشد.
براســاس بخشنامه پیوست این دســتورالعمل با توجه به قوانین و 
مصوبات به شــرح ذیل و به منظور تحقق توصیه های ســازمان جهانی 
گمرک و دستیابی به گمرک دیجیتال، راه اندازی و توسعه سامانه یکپارچه 
الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، به عنوان 
زیربنای تجارت خارجی، مهم ترین اولویت این سازمان می باشد. بر همین 
اساس کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات ترخیص کاال مکانیزه و 

اسناد مرتبط به صورت الکترونیک قابل پذیرش خواهد بود.
این بخشنامه گمرک در حالی ابالغ شده که دسترسی به اینترنت در 

مناطق دورافتاده بسیار سخت است.

با وجود سختی دسترسی به اینترنت در نقاط دورافتاده 
صورت گرفت

ابالغ دستورالعمل حذف اسناد 
کاغذی به گمرکات سراسر کشور

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: واردات 
بی رویه پوشاک به کشور از مناطق متعددی است که ترکیه و چین 

از سهم باالیی در این زمینه برخوردارند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از واردات بی رویه تولیدات خارجی به کشور خبر داد و 
گفت: پوشاک خارجی از نقاط متعددی به کشور وارد می شود و این امر 
درحالی است که میزان تولیدات خارجی چین و ترکیه از دیگر کشور ها 
بیشــتر است.مجتبی درودیان از برخی روش های مورد استفاده این افراد 
برای واردات پوشــاک خارجی به کشــور پرده برداشت و ادامه داد: افراد 
برای دور زدن دستگاه های نظارتی از مبادی ورودی کشور پوشاک را در 
کاالهــای دیگری پنهان کرده و نمونه ای از کاالهای نمایان را به مأموران 
نظارتی ارائه می دهند.وی در ادامه بیان کرد: تولیدات پوشــاک ترکیه به 

مراتب راحت تر از دیگر مناطق وارد کشور می شوند.
رئیــس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان با اشــاره به اینکه 
برخی از واردکنندگان مدعی هســتند که تولیداتشــان قانونی به کشور 
وارد می شــود، گفت: عمدۀ مراکز فروش این افراد فاقد پروانۀ کسب بوده 
و چطور ممکن اســت این حجم از تولیدات پوشــاک به صورت قانونی و 
با قیمت های مناســب وارد کشور و در بازار عرضه شود.درودیان در پایان 
اظهار کرد: کنترل و بررسی برای جلوگیری از واردات غیرقانونی تولیدات 
خارجی باید از ابتدای مبادی ورودی صورت گیرد، این در حالی است که 
در این سالها سازمان های ذی ربط هزینه ای گزاف، صرِف جریمه کسبه ای 

کردند که خطایی مرتکب نشده اند.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان خبر داد 

جوالن کاالی قاچاق
 در بازار پوشاک ایران

از  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
انرژی های  پیشرفت  سرعت 
نیســتم،  راضی  تجدید پذیر 
گفت: بیش از سه میلیارد دالر 
صدور خدمات فنی - مهندسی 
داریم و بیش از ۹۰ درصد آن در 

حوزه صنعت آب و برق است.
به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صدا و سیما، حمید چیت 
چیان با اشاره به اینکه برای جذب 
ســرمایه گذار بخــش خصوصی، 
دولت قیمت بســیار خوبی برای 
خرید تضمینی برق از انرژی های 
تجدید پذیر در نظر گرفته است، 
افزود: برای هر کیلووات ســاعت 
برق تجدیــد پذیر 370 تومان به 

بخش خصوصی پرداخت می کنیم 
در حالــی که قیمت فروش آن به 

مشترکان 66 تومان است.
وی گفت: امســال برای اولین 
بار نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی 
به بهره برداری رسید و ساخت دو 
نیروگاه خورشــیدی هر کدام به 
ظرفیــت هفت مــگاوات نیز اغاز 
شده اســت و تا پایان سال اولین 
نیروگاه 10 مگاواتی خورشــیدی 

نیز به بهره برداری می رسد.
وزیــر نیرو با بیــان اینکه در 
ســال آینــده چندین نیــروگاه 
تجدیدپذیر خورشیدی 30 مگاواتی 
بــه بهره برداری می رســد، گفت: 
پارسال حدود 16 مگاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر وارد مدار شد که این 
رقم امسال از 100 مگاوات گذشته 
است و سال آینده نیز 600 تا 700 

مگاوات وارد مدار می شود.
چیت چیــان گفت: قــرارداد 
1500 مــگاوات بــرای ســاخت 
بخش  با  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

خصوصی داخلی و خارجی منعقد 
شده است که امیدواریم براساس 
برنامه ششــم توســعه پنج هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث 
شود و تا سال 2030 که قرار است 
به هفت هزار و 500 مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر دست یابیم این اهداف 

زودتر از موعد تحقق یابد.
آمــد  و  رفــت  دربــاره  وی 
خارجی هــا برای عقد قــرارداد و 
مذاکره با شرکت های ایرانی افزود: 
یکی از اهــداف اقتصاد مقاومتی 
بــرون گرایی اقتصاد ملی اســت 
که یکــی از مولفه های آن انتقال 
فنــاوری از کشــورهای دارنــده 
فناوری های برتر اســت.وزیر نیرو 
گفت: اگر موفق شویم سرمایه گذار 
خارجی یا فاینانس و تأمین مالی 
خارجی جذب کنیم فرآیند توسعه 
اقتصادی کشور را سرعت خواهیم 
بخشــید. پیدا کــردن بازارهای 
صادراتــی یکی دیگــر از اهداف 
اقتصاد مقاومتی است که الزمه آن 

رقابتی کردن قیمت ها و دستیابی 
به فناوری برتر دنیاست.چیت چیان 
ادامــه داد: در مذاکرات متعددی 
که با هیئت های خارجی داشتیم 
تعدادی از آنها به عقد قرارداد منجر 
شد و االن بیش از سه هزار و 500 
مگاوات قرارداد خارجی داریم که 
ســرمایه گذاری و تأمین مالی آن 
برای احداث نیروگاه در کشــور با 
همکاری شرکت های خارجی انجام 

خواهد شد.
وزیر نیرو افزود: بیش از ســه 
میلیارد دالر صدور خدمات فنی   -مهندسی 
داریم و بیش از 90 درصد صدور 
خدمات فنی - مهندسی کشور در 

حوزه صنعت آب و برق است.

بهمن ماه امسال تولید پنج مدل وانت و هشت مدل کامیون 
در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

به گزارش ایســنا، تولید وانت آریسان دوگانه سوز ایران خودرو تبریز 
متوقف شده و از 2734 دستگاه در بهمن ماه 1394 به صفر در بهمن ماه 
امسال کاهش یافت. همچنین تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل 
شرکت سازه های خودرو دیار نیز با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 
پنج دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. تولید وانت وینگل 
دو کابین دو دیفرانسیل دیگر محصول شرکت سازه های خودرو دیار نیز 
100 درصد کاهش یافته و از چهار دستگاه در بهمن ماه 1394 به صفر 

کاهش یافت.
در این مدت تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه ســوز گروه بهمن نیز 
متوقف شده و از 76 دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. تولید 
وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز دیگر محصول گروه بهمن نیز 100 درصد 
کاهش یافته و از 57 دستگاه در بهمن ماه 1394 به صفر کاهش یافت.

در همین حال تولید کامیون کمپرسی بنز آکسور 2529 شرکت ایران 
خودرو دیزل متوقف شده و از هشت دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به 
صفر رســید. تولید کامیون باری بنز L2624 دیگر محصول ایران خودرو 
دیزل نیز 100 درصد کاهش یافته و از 36 دستگاه در بهمن ماه 1394 
به صفر کاهش یافت. همچنین تولید کامیون کشــنده فراز شرکت ایران 
خودرو دیزل نیز متوقف شده و از 74 دستگاه در بهمن ماه سال گذشته 

به صفر رسید.
بهمن ماه امسال تولید کشنده 49T( )4*6( T375( محصول شرکت 
ســایپا دیزل نیز با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 23 دستگاه در 
بهمن ماه 1394 به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید کشنده اسکانیا 
G460 شرکت ماموت دیزل 100 درصد کاهش یافته و از 14 دستگاه در 
بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. تولید کشنده اسکانیا G360 دیگر 
محصــول ماموت دیزل نیز بــا کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 10 
دستگاه در بهمن ماه 1394 به صفر کاهش یافت. تولید کشنده اسکانیا 
R400 شرکت ماموت دیزل هم 100 درصد کاهش یافته و از یک دستگاه 
در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. همچنین تولید کامیون اسکانیا 
P360 دیگر محصول ماموت دیزل نیز متوقف شــده و از 9 دســتگاه در 

بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال با بیان اینکه ۲۲ کانتینر 
از محموله ۳۰ کانتینری کشف شده اخیر، از بندر عباس به بوشهر 

منتقل شده بود. 
قاســم خورشــیدی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: چندی 
قبل مأموران گمرک و وزارت اطالعات در یک عملیات مشترک موفق  شده 
بودند یک محموله قاچاق را در بندر شهید رجایی و محورهای مواصالتی 
استان هرمزگان و استانهای همجوار کشف و ضبط کنند،که این محموله 

شامل لوازم آشپزخانه و ظروف شیشه ای بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: 22 کانتینر از گمرک شهید رجایی به سمت 
استان بوشهر جا به جا شده بود  و بر این اساس، این تعداد از کانتینرهای 

قاچاق در استان بوشهر کشف و توقیف شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال  افزود: بعد از بررسی بیشتر پرونده 
مشخص شد که صاحبان این کاال پیش از این 103 کانتینر شامل همین 
کاالها را طی ســال های 94 و 95 از طریق خــالف اظهاری و به طریق 

قاچاق وارد کشور کرده اند.
بــه گفته خورشــیدی، وزارت اطالعــات صاحــب کاال را به عنوان 
اظهار کننده خالف و یک نفر حق العمل کار و ترخیص کار را در این پرونده 
بازداشت کرده است. همچنین در مجموع پرونده ای شامل 133 کانتینر 

به وزن هزار و 465 تن تشکیل شده است.

تولید 13 مدل وانت وکامیون
 متوقف شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبر داد

کشف 22 کانتینر لوازم خانگی 
در بوشهر

آمار رشــد  از  آنطور که 
ابتدایی  ۹ماهــه  اقتصادی 
امســال بانــک مرکــزی 
زمانی  بازه  این  در  برمی آید، 
ثابت  سرمایه  تشکیل  رشد 
ناخالص به میزان منفی 8/۹ 

درصد ثبت شده است.
به گزارش »نســیم آنالین« 
همچنــان بخش هایی از اقتصاد 
کشــور در وضعیــت نامطلوبی 
قرار دارند. تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در این بازه زمانی رشد 
منفــی 8/9 درصدی داشــته و 
درواقع خط ممتد رشــد منفی 
این شــاخص که 8 فصل است 
ادامه  آغــاز شــده، همچنــان 
دارد. کارشناســان اقتصادی دو 
دلیــل عمده برای رشــد منفی 
تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص 
برمی شــمرند؛ یکی عدم تحقق 
دیگری  و  عمرانــی  بودجه های 
کاهش سرمایه گذاری در بخش 
ســاختمان. به گفته مدیر اداره 
بانک  اقتصــادی  بررســی های 
مرکزی، رشــد منفی تشــکیل 

متوالی  ناخالص  ثابت  ســرمایه 
موجود قطعا خــود را به صورت 
اقتصــادی در  کاهــش رشــد 
ســال های آینده نشــان خواهد 
داد و اگر امســال ما شاهد این 
اثرگذاری نبوده ایم، تنها به دلیل 
جهش نفتی اســت اما در سال 
95 این شــعله خاموش خواهد 
شد. در چارچوب همین استدالل 
هم است که وی رشد اقتصادی 
سال آینده را در خوش بینانه ترین 
حالت ممکن بیــن چهارتا پنج 

درصد پیش بینی می کند.
در ادبیات حســاب های ملی 
تشکیل ســرمایه ناخالص همان 
مفهوم سرمایه گذاری در کاالهای 
سرمایه ای است که اقتصاددانان 
ســرمایه گذاری  می برند.  به کار 
در کاالهــای ســرمایه ای فقط 
کاالهای سرمایه  تولید شده را در 
برمی گیرد که شامل ماشین آالت، 
ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار 

هنری و... است.
 زمین و ســایر دارایی هایی 
که مجددا تولید نمی شــوند در 

تشکیل سرمایه به حساب آورده 
نمی شــوند و فقط میزان اضافه 
شــده به ایــن دارایی هــا نظیر 
تسطیح اراضی، حصارکشی دور 
زمین و... تشکیل سرمایه ناخالص 
محسوب می شود. تشکیل سرمایه 
ناخالص میزان اضافه شــده به 
موجودی ســرمایه ساختمان ها، 
تجهیــزات و موجــودی انبار یا 
به عبــارت دیگر میــزان اضافه 
شــده به ظرفیت تولید کاالها را 

اندازه گیری می کند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
به قیمت ثابت ســال 1390 در 
فصل اول امســال منفی 16/1 
درصد بوده و این شاخص در فصل 
دوم به 5/5 درصد رســیده است 
اما در فصل زمستان سرمایه ثابت 
ناخالص مجددا منفی می شــود 
ولی این بار با عــدد منفی19/5 
درصد کاهش عمیق تری را تجربه 
می کند. بر اساس آمارهای بانک 
مرکزی، نرخ رشد این شاخص در 
9ماهه امسال به میزان منفی 8/9 

درصد بوده است.

مدیر  مهــدی زاده،  جعفــر 
بررسی اقتصادی بانک مرکزی با 
بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالــص یکی از شــاخص های 
اصلی تولید ناخالص داخلی )بر 
حسب هزینه نهایی( است، گفت: 
»میــزان ســرمایه گذاری در دو 
بخش ســاختمان و ماشین آالت 
را اندازه گیری می کند«. به گفته 
وی، این متغیر به دلیل ماهیت 
زیربنایی که دارد، می تواند رشد 
تولیــد در ســال های آتی یک 

اقتصاد را رقم بزند.
آنطــور کــه از آمار رشــد 
ابتدایی امسال  اقتصادی 9ماهه 
به گزارش بانک مرکزی برمی آید، 
در این بازه زمانی رشد تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص به میزان 
منفی 8/9 درصد ثبت شده است. 
نرخ رشــد تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در دو بخش ساختمان 
و ماشین آالت در 9ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ترتیــب منفی 14/4 و منفی 

5/3 درصد بوده است.

معتقدنــد،   کارشناســان 
نرخ رشــد منفی 14/4درصدی 
تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص 
در ســاختمان به دلیــل کاهش 
ســرمایه گذاری در هر دو بخش 
و خصوصی  دولتی  ســاختمان 
افزایش  همچنین  اســت.  بوده 
نرخ رشــد تشکیل ســرمایه در 
از  ناشــی  بخش ماشــین آالت 
افزایش همزمان واردات کاالهای 
سرمایه ای و ماشین آالت از محل 

تولید داخلی است.
در همیــن خصــوص مدیر 
اداره بررسی های اقتصادی بانک 
مرکزی با تشریح اینکه تشکیل 
ســرمایه ثابت در ســاختمان 
2 بخــش دولتــی و خصوصی 
دارد، افزود: جدا از اینکه ســهم 
هرکــدام از ایــن دو در فصول 
باشد،  مختلف می تواند متفاوت 
امــا درکل می تــوان گفت که 
بخش خصوصی و دولتی در آن 
سهم یکسانی دارند. به گفته وی، 
قســمت خصوصی این شاخص 
بیشــتر شامل ســاختمان های 

مســکونی می شــود که توسط 
بخش خصوصی ساخته می شود. 
ولی بخش دولتی به پرداخت های 
بــرای جاده ســازی،  عمرانــی 
فرودگاه، کانــال آب، بنادر و در 
کل طرح هــای عمرانی مرتبط 
است.مهدی زاده بیان کرد که بر 
اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، 
سهم بخش دولتی از ساختمان 
باال رفت که این امر هم به دلیل 
افزایــش پرداختی های عمرانی 
دولت در این فصل بوده اســت. 
اما برعکس در بخش خصوصی 
ساختمان ســازی هنوز تحرکی 
ایجاد نشــده اســت و در رکود 
قرار دارد. به این ترتیب می توان 
نتیجه گرفــت که در فصل دوم 
سال جاری که شاخص تشکیل 
سرمایه ثابت 5/5 شده، بیشتر به 
دلیل فعالیت بخش دولتی در این 

حوزه بوده است.
به گفته او، بخش ساختمان 
در فصل سوم سال هم از سمت 
دولتــی و هــم خصوصی منفی 

شده است.

آمار بانک مرکزی نشان داد

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 8/۹ درصد رسید! 
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