
اقتصادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی بدون شناسه
 از پس فردا ممنوع است

کوتاه اقتصادی
معاون وزیر صنعت:

 خودروسازان درخواست افزایش 
قیمت داده اند

مدیر سابق یک بانک:

برخی موسسات اعتباری پول مردم را در زمینه هایی 
مصرف کرده اند که قابلیت بازگشت ندارد

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

صفحه۴
سه شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۶

۲۵ رمضان ۱۴۳۸ - شماره۲۱۶۵۲

طبق دســتورالعمل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ثبت سفارش و واردات هفت قلم لوازم 

خانگی بدون شناسه از تیرماه ممنوع شد.
وزیر صنعت در دســتورالعملی ثبت شناســنامه، 
اخذ و نصب شناســه کاال برای گروه کاالهای داروی 
انســانی، مواد مخدر و مواد تحت کنترل، مکمل های 

دارویــی و غذایــی، ملزومات و تجهیزات پزشــکی، 
فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی، مواد خوراکی و 
آشامیدنی، فرآورده های زیستی انسانی و فرآورده های 
طبیعی، ســنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را 

به دستگاه های ذی ربط ابالغ کرد.
براین اســاس در بخش لــوازم خانگی زمان بندی 

برای ثبت شناسنامه و نصب شناسه کاالهای وارداتی و 
تولیدی در کنار استعالم و ثبت گواهی از سوی گمرک 

تعیین شده است.
طبــق جدول 7 قلم لوازم خانگی از 31 خرداد ماه 
ســال جاری باید نســبت به ثبت شناسنامه و اخذ و 
نصب شناسه برای واردات کاالی مورد نظر اقدام کنند.

گفتنی اســت ، یکی از راه های ورود کاالی قاچاق 
به کشــور بدون شناســه بودن آن کاالهاست و برای 
جلوگیــری از ورود کاالی قاچاق ، باید الزام داشــتن 
شناسه به کار گرفته شود. همچنین برای جلوگیری از 
ورود کاالهای بی کیفیت و غیر استاندارد الزم است از 

واردات کاالهای بدون شناسه ممانعت شود. 

با  راه آهن  مسافری  معاون 
بیان اینکه 45 درصد قطارهای 
شهر   28 از  تابستان  مسافری 
به مقصد مشهد سیر می کنند، 
گفت: به غیر از بلیت قطارهای 
مربوط به ایــام تعطیالت عید 
فطر، بلیت بقیه ایام تابســتان 

موجود است.
میرحســن  فارس،  گزارش  به 
موســوی دیروز در نشست خبری 
برنامه تابستانی قطارهای مسافری 
قطارهای  برنامــه  داشــت:  اظهار 
مســافری ایام پیک تابســتان 96 
برای 103 روز از اول تیر ماه تا دهم 
مهرماه 96 پیش بینی شده است.وی 

معاون مسافری راه آهن:

بلیت قطارهای عید فطر تمام شد!
با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت 
قطارهای تابســتانی از 21 خرداد 
ماه آغاز شد، گفت: بلیت مربوط به 
قطارهای تعطیالت عید فطر تمام 
شده است، اما در بقیه زمان تابستان 

قطار باقی است.
موسوی ادامه داد: برای تابستان 
امســال 236 رام قطار روزانه سیر 
می کنند که نســبت به پارسال 12 

درصد رشد داشته است.
معاون مسافری راه آهن افزود: در 
راستای ارتقاء کیفیت در قطارهای 
مسافری، سال قبل واگن های با عمر 

باالی 45 سال از رده خارج شد.
وی تعداد صندلی ایجادی برای 

قطارهای تابستانی را 10 میلیون و 
800 هزار نفر صندلی عنوان کرد و 
گفت: این رقم نسبت به پارسال 12 

درصد رشد داشته است.
معاون مسافری راه آهن گفت: 
امســال قطارهــای گردشــی در 

مسیرهای مختلف خصوصاً تهران- 
مشــهد داریم که 790 هــزار نفر 
صندلی است و نسبت به سال قبل 
بیش از 50 درصد رشــد قطارهای 

گردشی داریم.
تابستان  موسوی اظهار داشت: 
امسال قطارهای فوق العاده نخجوان- 
مشــهد، تبریز- مشــهد، همدان- 
مشــهد و بالعکس راه اندازی شده 
است.معاون مسافری راه آهن گفت: 
همچنیــن 3 زوج قطــار حومه ای 
تهران- پیشوا، 3 زوج قطار حومه ای 
در مسیر هشــتگرد و 2 زوج قطار 
حومه ای در مسیر تهران- ورامین- 
پیشــوا- گرمســار و بالعکــس در 

تابستان امسال داریم.
وی اظهار داشــت: 45 درصد 
قطارهای مسافری، تابستان امسال 

از 28 شهر به مقصد مشهد است.
موسوی اضافه کرد: 290 هزار 
نفر صندلی در قطارهای گردشــی 

افزایش تعداد داشته ایم.
راه آهــن  مســافری  معــاون 
همچنین درباره نرخ بلیت قطارهای 
مسافری در ایام تابستان گفت: هیچ 
پیشــنهادی از ســوی شرکت های 
مسافری مبنی بر افزایش قیمت به 
راه آهن ارائه نشــده است و افزایش 
قیمــت در نرخ بلیت هــا نخواهیم 

داشت.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از رشد 
10 درصدی مصرف انرژی برق در کشــور خبر 
داد و گفت: مصرف بی رویه برق و بی اعتنایی به 
صرفه جویی باعث می شود دیگر هموطنان نتوانند 

به خوبی از این نعمت الهی بهره مند شوند.
محمدرضا حقی فام افزود: این روند ادامه داشته باشد 
بدون شک در دوران پیک مصرف )تیر یا اوائل مرداد( 

با مشکل تولید، انتقال و توزیع مواجه خواهیم شد.

حقی فام با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف 
برق در مملکت به 49 هزار مگاوات رســیده است بر 
ضــرورت صرفه جویی در مصرف این انرژی حیاتی در 

جامعه تأکید کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه شبکه سراسری از 
آمادگی الزم برای رشد 5 تا 7 درصدی مصرف انرژی 
برق در ســطح کشور برخوردار اســت اظهار داشت: 
متأسفانه امسال رشد مصرف برق بر مدار صعودی قرار 

گرفته بنابراین می طلبد تمامی آحاد جامعه مدیریت 
صحیح انرژی را بصورت جدی در دستور کار قرار دهند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: مدیریت 
مصرف راهکارهای بسیار ســاده ای دارد بدون اینکه 

کوچک ترین فشاری به مصرف کنندگان وارد شود.
وی افــزود: مصرف بی رویه بــرق و بی اعتنایی به 
صرفه جویی به ویژه در ســاعت های اوج مصرف باعث 
می شــود دیگر هموطنان به خوبی از این نعمت الهی 

بهره مند نشوند.
حقی فام اضافه کرد: عمده عواملی که سبب کاهش 
در انرژی مصرفی می شود شامل استفاده از تجهیزات 
با تکنولوژی مدرن، استفاده از المپ های کم مصرف و 

مواردی از این دست است.
وی تأکید کــرد: هدف از مدیریت در مصرف برق 
کاهش آســایش و رفاه مشترکان نبوده بلکه استفاده 

بهینه و به جا از انرژی است.

یــه  د تحا ا ئیــس  ر
فروشــندگان میوه و تره بار 
با بیان اینکــه قیمت انواع 
میوه، صیفی و سبزی در بازار 
مصرف به صورت متعادل به 
تنها  گفت:  می رسد  فروش 
2 محصــول انگور یاقوتی و 
از حد  باالتر  قیمتی  گیالس 

انتظار دارند.
حسین مهاجران در گفت وگو 
با تســنیم با بیان این که قیمت 
تمام میوه و صیفی جات موجود 
در بــازار مصرف غیــر از انگور 
یاقوتی و گیالس متعادل است، 
اظهار کرد: هر کیلوگرم گیالس 

نرخ جدید انواع میوه و صیفی اعالم شد
در میادین مرکزی میوه و تره بار 
4 تا 14 هزار تومان، انگور یاقوتی 
8 تــا 12 هزار تومــان و انگور 
یاقوتی ریز 5 تا 6 هزار تومان به 

فروش می رسد.
وی افزود: انگــور یاقوتی با 
توجه به اینکه از مناطق جنوبی 
کشــور ماننــد ســرپل ذهاب، 
قصرشیرین به تهران و سایر نقاط 
کشــور وارد می شود هزینه های 
زیــادی بابت حمــل و نقل آن 
پرداخت می شــود، به طوری که 
هزینه حمل یک کیلوگرم انگور 
یاقوتی از محل برداشت تا تهران 

حدود 300 تومان است.

فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
میوه و تره بــار ادامه داد: قیمت 
انگور یاقوتی در شــهر تهران تا 

10 روز دیگــر با آمــدن انگور 
یافت آباد متعادل می شود و به 

قیمت تعادلی می رسد.

قیمت هندوانه
 به 400 تومان رسید

وی با اشــاره به قیمت سایر 
میوه ها و صیفی جات تصریح کرد: 
هر کیلوگرم هندوانه در میادین 
میوه و تره بار 400 تا 800 تومان، 
خربزه هــزار و 500 تا 2 هزار و 

500 تومان به فروش می رسد.
مهاجران گفــت: قیمت هر 
کیلوگرم زردآلو 2 هزار و 500 تا 
3 هزار و 500 تومان و نوع ممتاز 
آن 8 تا 9 هــزار تومان، گوجه 
درختی هزار و 500 تومان تا 
8 هزار تومان در میادین مرکزی 
میوه و تره بار به فروش می رسد.

وی تصریــح کرد: قیمت هر 
تا  کیلوگرم ســیب زمینی هزار 
هــزار و 400 تومان و پیاز هزار 
و 400 تومــان تا 2 هزار و 500 

تومان است.
گفت:  مهاجران همچنین 
قیمت هر کیلوگرم ســبزی 
خوردن نیز در میادین مرکزی 
میــوه و تره بار هزار و 500 تا 
2 هزار تومان و سبزی عادی 
هــزار تا هــزار و 500 تومان 
است که نرخ این محصوالت 
در سطح شهر حداکثر باید با 
30 درصــد افزایش قیمت به 

فروش برسد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد: مؤسسه 
ثامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و 

سپرده گذاران نگران نباشند.
به گزارش صدا و سیما فرشاد حیدری اظهار داشت: 
موسســه اعتباری ثامن یکی از موسسه های متقاضی 

دریافت مجوز از بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه اقداماتی توسط این موسسه شامل 

پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک 
مرکزی انجام شده است، گفت: بر این اساس این موسسه 

در حال پیوستن به موسسات مجاز است.
حیــدری ادامه داد: فرآیند قانونی و رســیدگی به 
تقاضای این موسسه در حال انجام و ممکن است منجر 
به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانک ها و موسسه های 

اعتباری شود.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت هیچ گونه مشکلی 
برای سپرده گذاران این موسسه به وجود نخواهد آمد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از سپرده گذاران 
موسسه اعتباری ثامن تقاضا می شود حسب نیاز به شعب 
موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان 
داشته باشند که صدور مجوز و یا ادغام موسسه با حفظ 

حقوق و صیانت از سپرده های آنها انجام می شود.

درعیــن حال معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: 
شرایط حساسی برای نظام بانکی ایجاد شده است که 
باید با اطالع رسانی مناسب از این شرایط خارج شویم.

به گزارش ایبنا، پیمــان قربانی افزود: نظام بانکی 
این روزها در شــرایط حساســی قرار دارد که باید با 
اطالع رسانی مناسب مانع انتشار شایعات درباره بانک ها 

شد و از این شرایط حساس گذر کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی:

سپرده گذاران ثامن نگران نباشند

رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری:

ساالنه ۲ میلیارد تن خاک فرسایش می یابد
تحقیقات  رئیس پژوهشکده 
خاک و آبخیزداری گفت: ساالنه 
2 میلیارد تن از خاک حاصلخیز 
کشور در اثر فرسایش از دسترس 

خارج می شود.
به گزارش فارس، داوود نیک کامی 
دیروز در نشســت خبری با اشــاره 
به اینکه اجــرای طرح های مدیریت 
منابــع پایه تولیــد آب و خاک برای 
تولید پایدار در بخش کشاورزی امری 
ضروری و حیاتی است، افزود: براساس 
برآوردهای انجام شده میزان فرسایش 
خاک در اراضی کشــور در هر هکتار 
ساالنه معادل 4/14 تن است، درحالی 
که این عدد در اروپا و آســیا در هر 
هکتار ساالنه حدود شش دهم است.

متاســفانه ســرعت  گفت:  وی 
فرســایش خاک ما در مقایســه با 
اروپا و دیگر کشــورهای آسیایی سه 
برابر بیشــتر است و ما در این زمینه 

رتبه داریم.
رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک 
و آبخیــزداری از رونمایی از اطلس 
فرســایش خاک خبــرداد و افزود: 
براساس این اطلس رسمی مناطقی 
کــه تحت تاثیر شــدید جریان های 
فرســایش قرار دارند، محاسبه شده 
اســت. در این اطلــس خندق هایی 
که در پی فرســایش خاک در اراضی 
کشاورزی ایجاد شدند، برآورد شده و 
وسعت این اراضی در حال حاضر نیم 

میلیون هکتار است.
نیک کامی گفت: عالوه بر اراضی 
خندقی؛ اراضی لغزشی نیز شناسایی 
شدند براین اساس 100 هزار هکتار 
از اراضی نیز جزو زمین های رانشی و 
لغزشی دسته بندی شدند و برای آنها 
30 هزار شناسنامه صادر شده است.

تحقیقــات  رئیس پژوهشــکده 
خــاک و آبخیــزداری کشــاورزی 

شــخم غیراصولــی را از مهمترین 
علل فرســایش خاک در اراضی دیم 
دانســت و تاکید کرد: اگر شیارهای 
شخم زمین به صورت عمودی باشد 
فرســایش خاک در هر هکتار پانزده 
صدم تن و میزان مصرف آب نیز 14 
مترمکعب و میــزان تولید محصول 
گندم نیز 20 درصد افزایش می یابد.

آغاز مهار یکی از کانون های 
بحرانی ریزگرد ها در خوزستان

و  خــاک  رئیس پژوهشــکده 
آبخیزداری جهاد کشــاورزی درباره 
وضعیت کانون هــای گرد و غبار در 
مناطــق جنوبی کشــور هم گفت: 
طرح مهار یکی از کانون های بحرانی 
ریزگرد ها در سطح 120 هزار هکتار 

در استان خوزستان آغاز شده است.
نیک کامی با اشــاره به اینکه 8 
کانون بحرانی ریزگرد ها در اســتان 
خوزستان شناسایی شده است، افزود: 
تاکنون طــرح مدیریت ریزگرد ها در 
422 هزار هکتار از این اراضی انجام 

شده است.
وی گفت: 80 درصد کانون های 
گردو خاک منشا خارجی دارند و فقط 

20 درصد آنها داخلی است.
و  خــاک  رئیس پژوهشــکده 
آبخیزداری جهاد کشــاورزی درباره 
آلودگی احتمالی ریزگرد ها افزود: در 
جلسه شورای عالی امنیت ملی هیچ 
گزارشی مبنی بر آلودگی ریزگرد ها به 

مواد رادیواکتیو گزارش نشده است.
نیــک کامی گفت: از ســال 92 
قرارداد مشــترک  براســاس  تا 94 
با ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کانون هــای گرد و غبــار در دوازده 

استان بررسی و شناسایی شد و اکنون 
نتایج این تحقیقات با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 

مهار گردوغبار در حال اجراست.
وی افزود: بحران ریزگرد ها تمام 
مناطق غربی و مرکزی کشــور را در 
استان های سمنان، اصفهان و بوشهر 

را در برگرفته است.
و  خــاک  رئیس پژوهشــکده 
آبخیزداری جهاد کشــاورزی خشک 
شــدن برخی تاالب ها به ویژه تاالب 
هورالعظیــم را یکــی از کانون های 
داخلی ریزگرد ها دانست و گفت: این 
کانون با همکاری ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و وزارت نیرو در پی 
تخصیص 80 درصد از حق آبه ســد 
مدیریت شد.وی خشک شدن اراضی 
در پی ذخیره آب پشت سد ها از دیگر 
عوامل اثر گــذار درایجاد کانون های 

گرد و غبار داخلی است.

قیمت بازارنوع سکه
1/225/000سکه تمام طرح جدید
1/183/000سکه تمام طرح قدیم

643/000نیم سکه
374/000ربع سکه

253/000گرمی
114/442هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3758دالر
4267یورو
4890پوند

1103لیر ترکیه
1032درهم امارات

یک تولیدکننده مبلمان و صنایع چوبی 
گفت: دولت نه تنها حمایتی از تولید نمی کند 

بلکه چوب الی چرخش هم می گذارد.
علیرضا نقیبی، در گفت وگو با »نسیم آنالین« 
ضمن گالیه از شــرایط موجود بیان داشت: بازار 
هر سال که می گذرد نسبت به سال گذشته بدتر 
می شود، در سال 95 فروش ما مناسب نبود اما در 

سال جاری اوضاع بدتر شده است.
وی با بیان این مطلب که شــرایط به گونه ای 
شده که به سود نداشتن هم راضی شده ایم، گفت: 

مواد اولیه از جمله اسفنج، چسب و میخ 25 درصد 
گران شده، از طرفی اجاره ها هم بسیار باال رفته اما 
با وجود گرانتر شدن هزینه ها ما نمی توانیم کاالهای 
خــود را گران کنیم زیرا قدرت خرید مردم پایین 

آمده است.
وی عنوان کرد: فروش بســیار افت کرده و به 
کمتر از نصف و حدود یک ســوم رســیده است، 
به طور مثال اگر ســال گذشــته در چنین زمانی 
500 میلیون فروش داشــتیم حاال به سختی به 

200 میلیون می رسد.

نقیبی تأکید کرد: این شرایط موجب شده تا به 
فکر تعطیل کردن تولیدی و گذاشتن سرمایه مان در 
بانک ها باشیم، و این در حالی است که 60 کارگر 
در تولیدی بنده مشغول به کار هستند که البته به 
دلیل رکود موجود مجبور شدیم عذر 12 نفر آنها را 
بخواهیم، این وضعیت ادامه یابد چاره ای نداریم جز 

این که عذر تعدادی دیگر را نیز بخواهیم.
وی ادامه داد: ســال گذشــته اعالم کردند که 
می توانیم از اتحادیه وام دریافت کنیم که بعد از کلی 
تالش و دوندگی متوجه شدیم مبلغ این وام 10 و 

20 میلیون تومان است، این مبلغ چگونه می تواند 
به من تولیدکننده ای که هر ماه باید برای 60 نفر 

بیمه بپردازم حمایت محسوب شود.
نقیبــی تصریح کرد: دولت متأســفانه نه تنها 
هیچ حمایتی نمی کند حتی چوب الی چرخ هم 
می گذارد، ما در منطقه ای هستیم که لوله کشی آب 
ندارد و مجبور شدیم که چاه عمیق بزنیم تا بتوانیم 
آب مصرفی خود را از آن تأمین کنیم، اما آن چاه 
را هم پلمب کردند و در حال حاضر مجبور هستیم 

آب از بیرون بخریم.

یک تولیدکننده مبلمان:

دولت نه تنها حمایتی از تولید نمی کند بلکه چوب الی چرخش هم می گذارد

معاون وزیر صنعت در پاســخ به این سؤال که آیا خودروسازان 
تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارایه کرده اند؟ 
گفت: در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت به شورای 

رقابت ارایه شده که در دست بررسی است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محســن صالحی نیا در یک نشست خبری 
با اشــاره به آغاز اجرای ابالغیه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت بانکی 
30 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی اظهار داشــت: 10 هزار میلیارد 
تومان از این تسهیالت به 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص 
یافته اســت.10 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل طرح های نیمه تمام در 
شش هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده و عالوه بر این، تسهیالتی بابت به روز 
رسانی و نوسازی پنج هزار واحد تولیدی پیش بینی شده است. تولیدکنندگان 

متقاضی دریافت این تسهیالت می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.
وی با اشاره به تسهیالت پرداخت شده در سال گذشته به تولیدکنندگان، 
اظهار داشــت: متوسط تســهیالت پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی 
یک میلیــارد و 100 میلیون تومان و در واحدهای کشــاورزی 327 میلیون 
تومان بوده است.معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که آیا خودروسازان 
تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارایه کرده اند؟ گفت: در 
مورد برخی خودروها درخواســت افزایش قیمت به شورای رقابت ارایه شده 
که در دست بررسی است. این درخواست طبق روال معمول باید با توجه به 

آیتم هایی مانند کیفیت و نرخ تورم بخشی خودرو بررسی شود.
صالحی نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبت های ضد و نقیضی 
که در مورد توقف تولید پراید مطرح شده است، چه برنامه ای در این مورد در 
وزارت صنعت وجود دارد؟ اظهار داشت: سیاست های اجرایی در این مورد در 
جلسات و با هماهنگی خودروسازان مشخص شده و طبق برنامه ریزی انجام 
شده خودروهای تولیدی باید از دی 97 مطابق استانداردهای 81 گانه عرضه 
شوند.وی تأکید کرد: چگونگی به روز رسانی تولید خودروها با خودروسازان است 
اما در مورد تغییرات ساختاری یا مرحله ای برای توقف تولید پراید و پژو 405 
هنوز برنامه ریزی نشده است. اما بر اساس استانداردهای جدید در مورد تولید 
خودروهای قدیمی تصمیم گیری خواهد شــد. اگر پراید و خودروهای دیگر 
نتوانند به لحاظ اقتصادی یا فنی اصالح شوند، تولیدشان متوقف خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در پاســخ به این سؤال که چه شرایطی برای از رده 
خارج کردن خودروها وجود دارد؟ گفت: یکی از این شــروط آن اســت که 
یک خودرو از مقبولیت در بین مشــتریان بیفتد و شرط دیگر نیز به الزامات 

استانداردی مربوط می شود.
صالحی نیا در مورد میزان داخلی سازی پژو 2008 اظهار کرد: تولید این 
خودرو با داخلی ســازی 30 درصدی آغاز شــده و در این مورد 80 قرارداد با 

قطعه سازان امضا شده و به مرحله ابالغ رسیده است.
وی با اشــاره به آغاز همکاری شــرکت هیوندای با کرمان موتور گفت: 
تولید مشترک این دو شرکت با داخلی سازی 30 درصدی شروع خواهد شد.
معاون وزیر صنعت از جایگزینی 51 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از خرداد 
سال گذشته تاکنون خبر داد.صالحی نیا در مورد وضعیت شرکت ارج گفت: 

مذاکره سهامداران اصلی ارج با خریداران ادامه دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: بازار خودروی وارداتی 
ما از آشفتگی وحشتناکی رنج می برد و بی شک مبدأ این آشفتگی، 

وزارت صنعت است. 
مهدی دادفر در گفت و گو با قدس آنالین درباره دالیل و تبعات افزایش 
واردات خــودرو اظهار کرد: این روزها به راحتی می توان با نگاهی به آمار 
واردکنندگان خودرو متوجه شــد که بازار ایران  پر از خودروهای خارجی 
است اما ســوال اصلی این است که آیا این خودروها به فروش می رسند؟ 
سیستم گروگان گیری مشتری باب شده و سازمان ها در کار یکدیگر دخالت 
می کنند. از یک سو یک برند موتورسازی داخلی، یک خودرو را می فروشد 
و برند دیگر برای فروش همان خودرو مجوز گرفته است. در واقع مشخص 
نیست بازار در دست چه کسانی است و آیا مجوزها تایید شده است یا نه؟ 
وی با بیان اینکه بازار خودروی وارداتی ما از آشــفتگی وحشــتناکی 
رنج می برد، ادامه داد: بی شــک مبداء آشفتگی بازار واردات خودرو، وزارت 
صنعت است. با اینکه یکی از شرکت ها، سرمایه گذاری کالنی در امر واردات 
خودروهای خارجی کرده است اما هنوز موفق به فروش خودروهای 2014 
خود نشــده و همچنان در حال فروش این مدل ها هســتند. با اینکه تنها 
معضل کنونی کشور مشــکل خودرو  و واردات آن نیست اما سازمان ها و 
نهادهای بی ارتباط با صنعت خودرو بدون بررســی و عدم اطالع از قوانین 
بازاریابــی اقدام به واردات تعداد زیادی خودرو کرده اند که توان فروش آن 
را ندارند و سرمایه مملکت را در واردات خودروهای خارجی بلوکه کرده اند.

دبیــر انجمــن وارد کنندگان خودرو بــا انتقاد از اینکه ســازمان ها و 
نهادها مردم را به تجمل گرایی تشویق می کنند افزود: این در حالی است که 
مقام معظم رهبری همواره بر عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی 
تاکید دارند. این دوگانگی اتفاقات وحشــتناکی را در عرصه اقتصاد کشور 
رقم می زند. متاسفانه نهادهای مسئول به جای ارزیابی نیازهای اقتصادی 
کشور روز به روز مردم  را به سمت اشرافی گری هدایت می کنند و با واردات 

خودروهای خارجی ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می کنند.
دادفر با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی اظهار داشت: سوء مدیریت در 
بازاریابی منجر به خارج شدن ارز و سرمایه های مورد نیاز از کشور می شود. 
در هیچ جای دنیا چنین رویه ای مشــاهده نمی شود که مردم در حالیکه 
گرفتاری های اقتصادی زیادی دارند ماشــینی را چند برابر قیمت معمول 
خود خریداری کنند. مردم ما با  پول یک مرســدس بنز یک هیوندا تهیه 
می کنند که به معنای گروگان گیری مشتری در صنعت خودرو کشور است.  
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: برخی از مونتاژکنندگان داخلی  
قطعات جانبی و یدکی را چهار برابر گرانتر از قیمت واقعی کمپانی مادر به 
مشتری ارائه می دهند چرا که انحصار کمپانی  دست این وارد کننده است. 
تا زمانی که برای واردات کشــور بسترسازی درستی نشده است نمی توان 
انتظار داشت که وارداتی هدفمند و مناسب با نیازهای کشور داشته باشیم. 
تا زمانی که کشور با مشکل سوء مدیریت مواجه است نمی توان انتظار داشت 
ارزش افزوده ای وارد کشــور شــود. پلیمر را با کیلویی پنج هزار تومان به 
ترکیه صادر می کنیم و ترکیه از آن یک کیلو، 125 مسواک پنج هزار تومانی 

به ما می فروشد دراصل ما 124 تا پنج هزار تومان به آنها هدیه داده ایم!!
دادفر با اشــاره به این موضوع که مسئولین اهتمامی به نیازهای بازار 
و  اولویت های اقتصادی کشور ندارند خاطرنشان کرد: تضعیف تشکیالت 
بــزرگ خودرویی و عدم تمرکز بر روی خطوط تولیدی که می توانند برند 
قابل توجه و با کیفیتی باشــند منجر به آشفته بازاری شده است که بازار 

واردات و تولید خودروی کشور را در نابسامانی عجیبی فرو برده است.

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات 
شهید توکلی، شهدای وردآورد، پرند، شهید فرد اسدی، شهید محسنیان، 
شــهید بختیاری و شــهید مفتح از تاریخ 30 خردادماه آغاز می شود. به 
گــزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور 
ارتبــاط تلفنی مشــترکین در مرکــز مخابرات شــهید توکلی با پیش 
شماره های 4450 الی 4459 در محدوده بلوار یاس، بلوار خزر، خیابان های 
پنجم و ششــم، صدف، مروارید و در مرکز مخابرات شهدای وردآورد با 
پیش شماره های 4498، 4499 در محدوده بزرگراه حکیم، اتوبان شهید 
خرازی، شهرک الهیه، اردستانی و در مرکز مخابرات پرند با پیش شماره 
5666 در محدوده مسکونی پرندک و در مرکز مخابرات شهید محسنیان 
با پیش شماره 6639 در محدوده راه آهن، 17 شهریور، شادآباد، وثوقی، 
15 متری اول شمالی و جنوبی، کرمی، مختاری و در مرکز مخابرات شهید 
فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی6609، 6615، 6619 در محدوده 
مرکز حداکثر به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است. براساس همین 
گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین 
در مرکز مخابرات شــهید بختیاری از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت 
و در مراکز مخابرات شهید توکلی، شهید مفتح از ساعت 24 به مدت 6 

ساعت دچار اختالل می شود.
* در ادامه روند نزولی شاخص کل بورس در روزهای پس از انتخاب 
حسن روحانی دیروزهم این شاخص با کاهش 130 واحدی روی رقم 
78 هزار و 860 واحد ایستاد. به گزارش فارس، دیروز بورس تهران 
در حالی معامالت خود را با روندی متعادل اما کم حجم در محدوده 
صفر تابلو )قیمت پایانی( آغاز کرد که در پایان معامالت به دلیل 
تداوم سکون حقوقی ها و در عین حال عدم گردش نقدینگی در 
کلیت معامالت بازار سهام، شاهد بازاری سراسر رکود و رخوت آور 
بودیم. براین اساس وضعیت کنونی بازار سهام در حدی است که 
تابلوی معامالت بورس تهران با حضور بیش از 250 شرکت بزرگ 
متنوع هم اکنون از چشم معامله گران این بازار افتاده و تابلوی 
معامالت پایه بازار بورس با مجموعه ای از شرکت های اغلب زیان ده 
و یا حتی دچار توقف در فعالیت با اقبال سفته بازان و سودجویان 
کوتاه مدت نگر مواجه اســت. عدم گردش پول در بازار سهام در 
کنار ســکون حقوقی ها باعث شده تا برخی معامله گران از تاالر 
شیشه ای تحت عنوان بازاری که کمر آن شکسته شده یاد کنند. 
بازاری که معلوم نیست حتی با تغییر کابینه جدید دولت بتواند 

اکسیژن جدیدی را برای معامله گران این بازار رقم بزند.
* بانک صادرات ایران در راستای حمایت از تولید، با بهره گیری از کلیه 
ابزارهای وصول مســالمت آمیز مطالبات نظیر: اعطای تنفس، تقســیط 
مجدد طلب، اعمال بخشودگی جرائم دیر کرد و تأمین نقدینگی واحد های 
تولیدی اقدام و در راســتای رســالت کاری و اجتماعی خود مبادرت به 
تعیین تکلیف بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال از بدهی غیر جاری این گروه 
از فعاالن اقتصادی در سال 1395 نموده است. شایان ذکر است با عنایت 
به ضرورت حمایت ویژه از بخش کشــاورزی، این بانک با بهره گیری از 
ظرفیت های مندرج در بند )د( تبصره 11 قانون بودجه ســال 1394 و 
بند )و( تبصره 13 قانون بودجه ســال 1395 کل کشورنسبت به امهال 
بدهی 7 هزار کشــاورز خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه اقدام نمود. 
از دیگر موارد قابل ذکر در مقوله مساعدت بانک با مدیونین، بخشودگی 
معادل 3 هزار و 830 میلیارد ریال جرائم تأخیر و تسویه تعداد 43 هزار 
پرونده مطالباتی با مانده کمتر از یک میلیارد ریال در قالب مفاد تبصره 

35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور بوده است.

مدیر سابق بانک سرمایه گفت:برخی موسسات اعتباری پول 
مردم را در زمینه هایی مصرف کرده اند که قابلیت بازگشت ندارد.

بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با قدس آنالین اظهارداشت: 
وجود موازی کاری در صدورمجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری 
باعث ایجاد موسساتی شده که این روزها به یکی از معضالت اساسی مردم 

و بانک مرکزی تبدیل شده است.
این اقتصاددان با اشــاره به اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی این 
موسسات پولی و بانکی، می گوید: بانک مرکزی می خواهد یا این موسسات 
غیرمجاز حذف شوند یا براساس ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند و سپرده 
را به صورت قانونی دریافت کرده و ســودهای قانونی به مردم بدهند. با 
این حال این موسســات پول مردم را در زمینه هایی مصرف کرده اند که 
قابلیت بازگشت ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد از فعالیت این موسسات 

جلوگیری کند، برای سپرده گذاران مشکالتی ایجاد می شود.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( هم می گوید: با توجه 
به اینکه هر نهاد پولی و بانکی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت 
کند، باید مشخص شود چه کسی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 

مجوز فعالیت داده است.
حجت اهلل عبدالملکی در گفت و گو با قدس آنالین با بیان اینکه بانک 
مرکزی مسئول پیگیری مجوز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، 
اظهــار می کند: موسســات مالی و اعتباری بایــد از بانک مرکزی مجوز 
دریافت کنند و اگر نهاد دیگری به آن ها مجوز داده، بانک مرکزی باید از 

آن دستگاه شکایت کند.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اینکه پیش از این اداره اماکن 
عمومی نیروی انتظامی مسئولیت صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری 
را بر عهده داشــت، ادامه داد: از ســال 84 یا 85 که بحران صندوق های 
قرض الحســنه ایجاد شد، صدور مجوز این موسسات از نیروی انتظامی 

گرفته شد و بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده گرفت.
عبدالملکی تصریح کرد: هر نهاد پولی و اعتباری باید مجوزهای الزم را 
از بانک مرکزی دریافت کند و به همین دلیل اینکه اکنون بانک مرکزی 

می گوید موسسه ای مجوز ندارد، برای من قابل درک نیست.
وی می افزاید: برای یک فروشگاه کوچک مجوزهای زیادی الزم است 
و حاال چگونه شــده که یک موسســه با این همه شعبه و کارمند، مجوز 

فعالیت ندارد؟ این موضوع اصال قابل درک نیست!
رفتار دوگانه بانک مرکزی

بدتر از رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز این است که مسئوالن بانک 
مرکزی ابتدا اعالم می کنند مردم نگران سرمایه هایشان نباشند کاسپین 
مجوز دارد اما وقتی کاسپین پایش می لغزد و زمزمه های ورشکستگی و 
هجوم مردم نگران را می بیند موضعش عوض شده و عنوان می کند این 

مجوز مشروط بوده و باز هم مردم اشتباه کرده اند!
االن تقریبا روزی نیست که خبری از یک تجمع و اعتراض مردمی از 
کاســپین و موسسات دیگر در خبرها نیاید؟ ولی متاسفانه مسئوالن هم 

اقدامات مناسب پیگیرانه و حتی پیشگیرانه برای آینده نمی کنند!
عفت نامدار یکی از سپرده گذاران کاسپین است که به گفته خودش با 
اطمینان خاطر از مجوز این موسسه برای خودش و دخترش در این موسسه 
حساب باز می کند تا بتواند برای آینده و خرید جهیزیه دخترش پس اندازی 
داشــته باشد.وی عنوان می کند: اکنون نمی دانم باید چه کنم؟ من تمام 
سرمایه ام را در اینجا سپرده گذاری کرده ام. هر چند مسئوالن خبرهای 
خوشایندی از پرداخت اصل سرمایه ها می دهند ولی باز هم اعتماد ندارم.

به هرحال چند عامل برای بحران های مالی موسســات مالی عنوان 
می شود که مهمترین آنها شامل عدم ورود بانک مرکزی و ضعف نظارتی 
آن، اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، عدم تناسب نرخ بهره و تورم، فساد 
و تبانی مسئوالن مرتبط، خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، برخورد 
دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی 
غیر اســالمی و در نهایت نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی 

می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

وزارت صنعت مبدأ آشفتگی 
در واردات خودرو است

معاون شرکت توانیر خبر داد

رشد 10 درصدی مصرف برق


