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وزير راه و شهر سازي تکميل خطوط ريلي ترانزيتي ،اتصال ريل به کانونهاي توليد
بار و احداث خطوط دوم را از عوامل تأثيرگذار براي تحقق هدف گذاري حمل ساالنه
۱۰۰ميليون تن بار در افق  ۱۴۰۰اعالم کرد و گفت :تا پايان امسال ۵۰ميليون تن بار از
طريق ريل جابهجا ميشود.به گزارش تسنيم ،محمد اسالمي با اشاره به اهميت راهآهن
وزير راه و شهر سازي:
قزوين  -رشت و نقش ترانزيتي آن در کريدور شمال  -جنوب اظهار کرد :اين پروژه
از پيشرفت خوبي برخوردار است و اميدواريم مراحل تکميلي طبق زمانبندي بهانجام
اَبَرپروژه ريلي ايران
ط آهن آماده افتتاح شده و به بهرهبرداري
برسد و در پايان دهه اول اسفندماه اين خ 
هفته اول اسفند
برسد.وي افزود :نکته حائز اهميت در اقتصاد کشور و استانهاي واقع در اين مسير
ريلي ،عالوه بر تسهيل تردد هموطنان و فراهم کردن آسايش و راحتي در طول سفر،
افتتاح ميشود
موضوع ترانزيت کاال و دسترسي به حوزه قفقاز و ماوراي آن بهعنوان يکي از اولويتهاي

اقتصادي

وزارت راه و شهرسازي و دولت است.وي يادآور شد :ساخت ادامه مسير ريلي قزوين ــ
رشت تا آستارا در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد و طي بازديد وضعيت
فعلي پروژه احداث راهآهن رشت ــ آستارا مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا سرانجام
شاهد برگزاري مناقصه و شروع عمليات اجرايي اين پروژه ريلي توسط پيمانکار در سال
آينده باشيم.اسالمي افزود :مادامي که رشت به آستارا متصل نشده حملونقل جادهاي
وظيفه تکميل فرايند حمل بار در کريدور شمال  -جنوب در اين قطعه را دارد.وزير
راه و شهرسازي همچنين از تکميل و بهرهبرداري خط دوم راهآهن کرج ــ قزوين در
اوايل سال آينده خبر داد و گفت :با اين اقدامات ظرفيت جابهجايي مسافر حومهاي و
بار ترانزيتي استانهاي واقع در اين مسير با هدف ارتقاي ايمني و روانسازي ترافيک
عبوري محور قزوين ــ کرج ــ تهران از جاده بهروي ريل منتقل ميشود.
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گزارش
رسالت از ابهامات اليحه بودجه  98گزارش مي دهد؛

ايرادات ادامهدار بودجه

»

ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

دولت خودش را مسئول اداره اقتصاد کشور نميداند

حانيه مسجودي
روزهاي تصويب اليحه بودجه  ۹۸رسيده و کارشناسان نگراناند ،با آنها
تماس ميگيرم و موضوع مصاحبه را ميگويم ،تا ميشنوند ماجرا چيست
و دولت چه درخواستي دارد با تعجب و تندي ميگويند چگونه اين کار
امکانپذير است؟ بههيچوجه نبايد با چنين کاري موافقت شود.
کارشناسان فعال اقتصاد معتقدند اگر از صندوق توسعه ملي براي کسري
بودجه استفاده شود نقدينگي افزايش مييابد و غول تورم هرروز بزرگتر
خواهد شد ،بااينکه احتمال دارد از همين صندوق براي افزايش ميزان
حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران استفاده شود و شايد هم مردم
کمي خوشحال شوند اما پس پرده گرانيها و تورم بسيار باالست چراکه
نقدينگي افزايش پيدا خواهد کرد.روزهاي پرهياهوي پايان سال ،هرسال
در اين روزها با موضوع بودجه سال آينده پر هياهوتر ميشود ،عده اي
موافق و به فکر منفعت خود و عده اي نگران ناحق.دولت بدون ذکر رقم
خاصي در بند «الف» تبصره  ۲۱اليحه بودجه  ،۹۸درخواست دريافت
چک سفيد براي جبران کسري حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران
از محل صندوق توسعه ملي کرده است.
بنا بر گفته هاي رهبر معظم صندوق توسعه ملي بسيار مهم است و از اين
صندوق نبايد براي مصارف و هزينه هاي جاري استفاده شود.
و اينطور که به نظر مي رسد اين بند مغاير رهنمودها و توصيه هاي
مقام معظم رهبري براي استفاده حداقلي از منابع صندوق توسعه ملي
در امور جاري بودجه باشد.دولت با اين کار عمال بخش حساسي از بودجه
يعني حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را به منابع صندوق توسعه
ملي گره زده است.
دکتر ابراهيم رزاقي ،کارشناس مسائل اقتصادي در رابطه با اين موضوع در
گفتوگو با رسالت گفت :نبايد غير از مسائلي که براي کشور حياتيست يا
استقالل اقتصادي ايجاد ميکند از اين صندوق استفاده کرد.
وي با بيان اين که دولت خودش را در اداره اقتصاد کشور مسئول نميداند،
افزود :مسئوالن ما از پايان جنگ تحميلي سياست هاي سرمايه داري
پياده کردند و طبق اين سياست هاي ليبرالي دولت برخالف آن چه قانون
اساسي در اصل  ۲،۳،۳۳،۳۵،۴۴ميگويد به سويي رفته که خودش را در
اداره اقتصاد کشور مسئول نميداند.
اين اقتصاد دان ادامه داد :نوعي از سرمايه داري را هم انتخاب کردهاند که
اين اصال به توليد ارتباطي ندارد و به تنها چيزي که مربوط است فروش
نفت خام و مواد معدني و اوليه است ،جايي هم که صنايعي مانند فوالد
يا پتروشيمي به وجود آمده طوري است که آنها هم مواد نيمه خام به
جاي اين که اجازه دهند به مرحله نهايي برسد ،ميفروشند.
رزاقي با اشاره به اين که متاسفانه اقتصاد را آن طور که آمريکايي ها
ميخواستند خصوصي کردند و هيچ نظارتي هم نکردند ،خاطر نشان کرد:
نکته اي هم که بسيار مهم است اين است که دولت احساس نميکند

بايد به بيکاران و مستاجران پاسخ دهد و نتيجه وضعيت نابسامان اقتصاد
ميشود.وي با بيان اين که مسئوالن حتي نتوانستند شيوه اقتصاد سرمايه
داري آمريکا را که قصدشان بود به درستي پياده کنند ،گفت :در آمريکا
هر اتفاقي بيفتد محور توليد داخلي است ،از همه جا مواد خام و اوليه
به خصوص نفت خام ميخواهند ولي توليد خودشان را به گونه اي
افزايش ميدهند که ضرر نکنند.عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران با بيان اين که حتي براي واردات دالر ارزان ميدهند تا
چرخ توليد بخوابد ،ابراز کرد :کساني که به دنبال پياده کردن اقتصاد
آمريکايي هستند حتي نتوانستند مانند آمريکا در حوزه واردات عمل کنند،
آمريکا بر واردات چيني تعرفه هاي بسيار گزاف طرح کرد ،اما اينجا دالر
ارزان براي واردات ميدهند و مواد اوليه را با قيمتي که خريداران تعيين
ميکنند ميفروشيم.
وي با بيان اين که مسئوالن ما کساني ميشوند که تامين کننده خواسته هاي
غربي ها هستند ،افزود :يعني به هر کشوري که با ما تجارت ميکند مواد
خام ميدهيم و ساخته شده ميگيريم.
اين کارشناس تاکيد ميکند مسئوالني که در راس هستند و مشاوران
رئيس جمهور مطمئنا ميدانند که برداشت از صندوق توسعه ملي يعني
افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در کشور ،اما نميخواهند قبول کنند ،آن ها
قانون اساسي را هم ميدانند.
ابراهيم رزاقي با بيان اين که چرا دولت از ثروتمندان ماليات نميگيرد؟

اذعان داشت :هيچ کشوري جز کشور نفتي مثل ما ،نيست که بدون
مالياتگيري از ثروتمندان اداره شود .در کشور ما از حقوق بگيران ماليات
ميگيرند اما از سرمايه داران نميگيرند.
وي ماليات گيري را راهي براي مبارزه با فساد دانست .اين اقتصاددان با
بيان اين که وقتي از ثروتمندان ماليات نميگيرند معنياش اين است که
دولت از يک طبقه خاص دفاع ميکند گفت :اکنون که دولت دست به
صندوق توسعه ملي نزده و مانند آب خوردن پول چاپميکند وضعيت
تورم بسيار بد است اگر از صندوق توسعه ملي پول برداشت کند ديگر
تورم مهار شدني نخواهد بود.اين کارشناس ادامه داد :نکته ديگر عالوه
بر شناسايي ثروتمندان و افزايش حقوق بازنشستگان ،دولت بايد بتواند
سرمايه گذاري کند و به توليدکنندگان هم با وام هاي ارزان ،امکان
سرمايه گذاري بدهد.
ابراهيم رزاقي با بيان اين که اگر دولت به صندوق توسعه ملي دست بزند
تورم مهار شدني نخواهد بود و زندگي بازنشستگان سخت ميشود ،گفت:
در اصل اگر ماليات بگيرد تمام اين کارها امکان پذير خواهد شد چرا که
همه شناسايي ميشوند ،اما اين کار را هم نميکند و از طرفي هم اگر به
صندوق توسعه ملي دست بزند تورم بسيار باال ميرود.
وي با بيان اين که به نظر ميرسد براي مسئوالن ما مردم کم درآمد
اهميتي ندارند ،تاکيد کرد :بازنشستگان ،حقوق بگيران که  ۷۰درصد آن ها
زير يک ميليون و  ۴۰۰هزار تومان حقوق ميگيرند بديهي است که

نميتوانند با اين حقوق زندگي کنند .به نظر ميآيد براي مسئوالن ما
مردم کم درآمد يا مستضعفان معني ندارد.
اين کارشناس در ادامه با اشاره به اين که اينها فکر ميکنند که فقط
طبقه ثروتمند ايران حق افزايش ثروت و زندگي دارند و طبقات ديگر
حقي ندارند ،بيان داشت :يعني تفکر سرمايه داري که در باطنش
برده داري يونان و رم است .اين تفکر ميگويد دو دسته انسان داريم
پولداران ،بيپولها .بيپول ها مانند برده گرسنگي را ميتوانند تحمل کنند
اگر هم تحمل نکنند بميرند هم اشکالي ندارد.
وي با بيان اين که خصوصي سازي خالف قانون اساسي است ،گفت:
اما زماني که به شخصي وام ميدهند نميبينند چه کسي است و چه
ضمانتي دارد ،بستگي دارد از کدام طبقه باشد ،از خودي هايشان است
يا از فقيران.
رزاقي با اشاره به اين که چنين فضايي از طريق انتخابات ايجاد ميشود،
کساني در راس کار قرار ميگيرند که هيچ اعتقادي به قانون اساسي جز
آن جاهايي که به نفع شان است ندارند ،افزود :اين افراد کامال خالف
قانون عمل ميکنند و اين سوال ايجاد ميشود که آيا اينها نبايد
مجازات شوند؟
وي در ادامه بيان کرد :منشا تمام اين فسادها ،جاي پايي است که مفسدان
را در امان نگه ميدارد ،مثل خاوري رئيس مديرعامل بانک ملي ،در
جايگاه هاي مختلف اينطور عمل ميکنند.
اين کارشناس با بيان اين که هرچه ميگذرد ميزان حقوق بازنشستگان
کاهش پيدا ميکند ،گفت :چون متناسب با تورم باال نميبرند ،مدتي
هم در زمان آقاي رفسنجاني اصال افزايش ندادند ،در سال  ۱۳۷۴تورم ۴۹
درصد شد.ابراهيم رزاقي با تاکيد بر اين که مسئوالن به اين فکر نميکنند
که حقوق کم چگونه کفاف زندگي حقوق بگيران را ميدهد ،خاطر نشان
کرد :يا به اين فکر نميکنند که خانواده شهيد و جانباز چگونه زندگي
ميکنند .اين خانواده ها را به خاطر ثروتمندان در تنگنا قرار ميدهند،
ثروتمنداني که هيچ چيزي جز وابستگي و تحقير براي کشور ندارند.
وي با بيان اين که سياست ليبراليستي هدفش فقير کردن مردم است،
گفت :همين فقرا هستند که اگر اتفاقي بيفتد از کشور دفاع خواهند کرد.
اين سياست ليبراليست است حال آگاهانه يا ناآگاهانه نتيجهاش فرقي
نميکند و هدفش فقير کردن مردم است و فقرا صداي اعتراضشان بلند
نخواهد شد.ابراهيم رزاقي در پايان با اشاره به اين که  ۳۰سال پيش
در زمان آقاي رفسنجاني قانون خصوصي سازي و فقير کردن مردم را
تصويب کردند ،گفت :سياستي که از زمان آقاي رفسنجاني پياده کردند
اين بود که خصوصي سازي کنيم ،و بعد اصل دومي که تصويب شد
تثبيت موضوع حقوق بود ،يعني تورم که افزايش يافت حقوق را باال
نبريد که يعني فقير کردن مردم و اين  ۳۰سال است که برنامه شده و
تجديد نظري هم نکردهايم.

تقدير رئيس کميسيون اقتصادي از بانک سپه:

جامعه بايد از نقشآفريني بانک سپه در عرصه
کالن اقتصادي مطلع شود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيشگام بودن بانک سپه در عرصه بانکداري
کشور گفت :بانک سپه در عرصه کالن اقتصادي کارهاي بزرگي انجام داده است که همه بايد از آن
مطلع شوند.دکتر پور ابراهيمي در ديدار اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با مديرعامل
و اعضاي هيئتمديره بانک سپه اظهار داشت :يکي از عظيمترين پروژههاي آبرساني در کشور که
نجاتبخش چند استان است با سهم مشارکت عمده بانک سپه انجام پذيرفته و شايسته است اين
اقدامات براي مردم اطالعرساني شود.وي افزود :در اين جلسه اکثر نمايندگان مجلس از اقدامات بانک
سپه قدرداني کردند و ما آمادگي داريم براي کمک بهنظام بانکي و بانک سپه از ديدگاهها و پيشنهادهاي
سازنده مديرعامل و اعضاي هيئتمديره بانک سپه استفاده کنيم.در ادامه اين جلسه ،اعضاي کميسيون
اقتصادي مجلس سؤاالت و ديدگاههاي خود را درباره موضوعهاي ارزي ،شرايط تحريم اقتصادي کشور،
بررسي مشکالت نظام بانکي ،جايگاه شبکه بانکي در نظام سياستگذاري کشور ،وضعيت بانک سپه
در وصول مطالبات و فروش اموال مازاد و پرداخت تسهيالت ازدواج و برداشت از صندوق توسعه ملي
با مديرعامل و اعضاي هيئتمديره بانک مطرح کردند.بر اساس اين گزارش ،پس از طرح سؤاالت و
ديدگاههاي نمايندگان محترم کميسيون اقتصادي مجلس ،اعضاي هيئتمديره بانک ،پرتوافکنان ،عضو
هيئتمديره در حوزه اعتباري ،هيئت داووديان ،عضو هيئتمديره در حوزه وصول مطالبات ،کاظم نژاد،
عضو هيئتمديره در حوزه پشتيباني ،خدمات و فروش اموال مازاد و دکتر حسيني ،عضو هيئتمديره
در حوزه  ITو مدلهاي کسبوکار بانکي به سؤاالت نمايندگان پاسخ دادند و در مورد آخرين اقدامات
انجامشده در بانک به بيان گزارشها و پيشنهادها پرداختند.

ارتقاء امکانات سامانه همراهبانک پاسارگاد
بانکپاسارگاد در راستاي گسترش خدمات بانکداريالکترونيک ،امکانات سامانه همراهبانک را ارتقاء داد.
ک (موبايلبانک)
بهگزارش روابطعمومي بانکپاسارگاد ،مشتريان بانکپاسارگاد از طريق سامانه همراهبان 
ميتوانند از خدمات متنوعي در بخشهاي سپرده ،تسهيالت و کارت بهرهمند شوند .اين سامانه ضمن
آنکه امکان پشتيباني از ساعت هوشمند سيستم عامل ( )Android Wearو امکان ورود با اثر انگشت
را دارد ،از طريق تشخيص چهره در گوشيهاي آيفون نيز قابل دسترسي است.بر اساس اين خبر ،در اين
سامانه در بخش سپرده خدمات مشاهده فهرست و جزئيات سپردهها ،مشاهده صورتحساب سپردهها
به همراه نمودار گردش سپرده ،امکان يادداشتگذاري بر روي گردش سپرده ،انتقال وجه داخلي و
بين بانکي (پايا و ساتنا) ،انتقال وجه مستمر (دورهاي) داخل بانکي و بين بانکي و پرداخت قبض با
سپرده ارائه ميشوند .همچنين خدماتي مانند مشاهده فهرست و جزئيات تسهيالت ،مشاهده ريز اقساط
تسهيالت و پرداخت قسط در بخش تسهيالت قابل دريافت هستند.دريافت موجودي کارت (کارتهاي
بانک پاسارگاد) ،دريافت ده گردش آخر کارت ،پرداخت قبض همراه اول از طريق شماره موبايل ،انتقال
وجه کارت به کارت (شتابي) ،انتقال وجه کارت به سپرده (سپردههاي بانک پاسارگاد) ،پرداخت قبض
(با امکان اسکن بارکد) ،خريد شارژ تلفن همراه (همراه اول ،ايرانسل ،رايتل و تاليا) ،تغيير رمز اينترنتي
(رمز دوم) کارت (کارت هاي بانک پاسارگاد) و مسدود کردن کارت از ديگر خدمات اين سامانه هستند.
مشتريان گرامي با بهرهمندي از اين سامانه ميتوانند از خدماتي مانند پرداخت اقساط ديگران،نمايش
آخرين ورودهاي کاربر،صندوق پيام،افزودن يادآور چک،غيرفعالسازي رمز دوم کارت،فعالسازي و
غيرفعالسازي رمز يکبار مصرف کارت (رمز پويا) ،دريافت رمز يکبار مصرف کارت (خدمات کارت) و
نمايش قوانين انتقال وجه بين بانکي و نمايش نام بيمهشونده (پرداخت قبض بيمه) نيز استفاده کنند.
مشتريان با نصب نرمافزار سامانه همراهبانکپاسارگاد در تلفنهاي همراه خود و دريافت رمز ورود از يکي
از شعبههاي بانکپاسارگاد در سراسر کشور قادر خواهند بود از اين خدمات بهرهمند شوند.

ي درگذشت
تسليت مديرعامل بانک پارسيان در پ 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي
رئيس شوراي عالي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان در
پيامي درگذشت آيت اهلل شاهرودي را تسليت گفت.به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان ،در پيام
دکتر کوروش پرويزيان آمده است :درگذشت دانشمند مجاهد ،فقيه متفکر و معلم عدالت و اخالق
حضرت آيت اهلل سيد محمود هاشمي شاهرودي (رحمت الهعليه) موجب تأثر و تألم خاطر مديران،
کارکنان و خدمتگزاران نظام بانکي کشور گرديد.کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي ،ضايعه
جانگداز فقدان رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و يار ديرين مقام معظم رهبري را به
رهبر معظم انقالب ،دولت محترم جمهوري اسالمي ايران و مردم قدرشناس ايران اسالمي تسليت
عرض نموده و رحمت واسعه الهي براي آن مرحوم مسئلت مينمايد.

روز گذشته بودجه پيشنهادي دولت براي سال  ۹۸تقديم مجلس شد .گرچه
اين بودجه قطعي نيست ،اما حاوي نوع نگاه دولت و مسئوالن به اولويتهاي
کشور است .طبق آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،بررسي اليحه
بودجه سنواتي و تصويب نهايي آن  ۴۵روز زمان خواهد برد.
اشكاالت كهنه اي كه تكرار مي شود
از روز گذشته ،کارشناسان حوزه هاي مختلف به نقد اليحه بودجه ۹۸
پرداختند .از جمله اشکاالت اساسي اين اليحه ،وارد کردن احکام به بودجه
است .برخي اجزاي بودجه پيشنهادي براي سال  ،۹۸نه از جنس بودجه و
عدد و رقم که از جنس قانون است .به اين معني که احكامي که پيش از
اين به صورت قانون در نيامدهاند ،وارد بودجه ساالنه ميشوند و در واقع
تکليفي به عنوان قانون به دستگاههاي اجرايي تحميل شده و بودجه اش
تصويب مي شود که پيش از اين در هيچ کجا مورد بررسي کارشناسي
و تجزيه و تحليل قرار نگرفته است .از سوي ديگر ،عمر احکام و قوانين
گنجانده شده در اليحه بودجه در صورت تصويب يک ساله خواهد بود و
براي سال  ،99احکام جديدي تعيين خواهد شد و اين يعني با نظام بودجه
ريزي فعلي تعداد بسيار زيادي قانون يک ساله در کشور اجرا ميشود که
به شدت نگران کننده است.
از سوي ديگر ،بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند بودجه  ۹۸با
سياستهاي برنامه پنجساله مغايرت دارد و در واقع اين اليحه ،جزئي از پازل
پنج ساله مديريت کشور نيست .عالوه بر اين ،محل تامين برخي از احکام
عمال مشخص نشده و ابهامات جدي در اليحه بودجه وجود دارد.
کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي
به عنوان مثال ،طبق قانون در سال اول تاسيس صندوق توسعه ملي،
بايد  ۲۰درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب اين صندوق واريز
ميشد .اين عدد ساالنه  ۳درصد افزايش پيدا ميکرد که تکليف دولت براي
سال  ۹۸به  ۳۶درصد مي رسيد .در سال  ۹۷هم سهم صندوق توسعه ملي
از درآمدهاي نفتي  ۳۴درصد بود ،اما در اليحه بودجه  ۹۸اين سهم با ۱۴
درصد کاهش به  ۲۰درصد رسيده و اين تخلف از قانون است .همچنين،
قانون براي محل هزينه منابع ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي تکاليفي
تعيين کرده که با الزامات واگذاري در اليحه  ۹۸مغاير است.

ابهام در بودجه شرکت هاي دولتي

بيش از دو سوم بودجه کل کشور ،بودجه شرکتهاي دولتي است و
متاسفانه تفصيل و تشريح درآمدها و هزينههاي بودجهاي اين شرکت ها
در اليحه وجود ندارد .به اين ترتيب که بخش اعظم بودجه به صورت
کلي و تجمعي نوشته شده و به جزئيات اينکه کدام شرکت دولتي چقدر
درآمد دارد ،از چه محل هايي درآمد دارد و در چه اموري و چقدر مجاز
است هزينه کند ،اصال پرداخته نشده است.
اين مسئله دو اشکال کلي ايجاد ميکند اول آن که نمايندگان مردم
در مجلس نمي توانند جهت دهي کنند که به کدام شرکت دولتي
بودجه بيشتر و کدام شرکت ،بودجه کمتر تعلق بگيرد و اين بودجه در
کدام موارد هزينه شود و دوم اينکه امکان نظارت از نمايندگان مجلس
عمال سلب مي شود.
شرکت هايي که در بودجه ذکر نمي شوند
از سوي ديگر بودجه برخي شرکت هاي دولتي از اساس در اليحه
بودجه ذکر نشده است که اين خالف قانون اساسي است .در سال
گذشته شوراي نگهبان به مطرح نشدن بودجه مناطق آزاد در اليحه
بودجه ايراد وارد کرده بود که در بودجه  ۹۸فقط اين مورد برطرف
شده و همچنان شرکتهاي دولتي ديگري وجود دارند که اصال در
بودجه نامي از آنها نيست ،وضعيتي که امکان فرار از نظارت و تبعات
آن را عم ً
ال فراهم مي کند.

خبر
رئيس کل بانک مرکزي:

اضافه برداشت بانکها،کاهش يافت
رئيس کل بانک مرکزي گفت :همراهي بانک ها براي مديريت
اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزي سبب شده تا اضافه
برداشت ها نسبت به ماه پيش کاهش يابد.به گزارش ايرنا از بانک
مرکزي،عبدالناصر همتي در جلسه دوره اي با مديران عامل بانک
ها ،يکي از برنامه هاي اين بانک را مديريت اضافه برداشت بانک ها
از منابع بانک مرکزي عنوان کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تدابير بانک مرکزي براي اصالح نظام سود
بانکي براي تامين منافع سپردهگذاران بانکها و نيز حفظ قوام ساختار
مالي بانکها را تشريح و توجه نظام بانکي در رعايت سياستهاي
پولي بانک مرکزي را ستود و بر نظارت ،بيشتر مديران نظام بانکي
براي رعايت مقررات تاکيد کرد.رئيسکل بانک مرکزي در ادامه،
به سفر اخير رئيس جمهوري به ترکيه اشاره کرد و گفت :در اين
سفر ترکيه آمادگي کامل خود را براي همکاري گسترده اعالم کرد.
وي افزود :اهدافي براي گسترش تجارت بين دو کشور تعيين شده
است؛ با توجه به منابع خوبي که در ترکيه داريم ،فرصت مناسبي
براي رونق تجارت دو کشور فراهم مي شود.
همتي گفت :براساس گزارشي که تهيه شده ،بخشي از توافق در
حال آغاز مراحل اجرايي است.رئيس کل بانک مرکزي درخصوص
تامين کاالها و نيازهاي اساسي گفت :به شکل مناسبي مبادالت از
طريق چين و هند و ساير مبادي انجام ميشود و به تدريج گسترش
مييابد.وي به اقتضائات فصلي پايان سال ميالدي و تسويههاي
شرکتهاي تجاري از تصميم هاي اخير بانک براي تامين منابع
الزم براي حمايت از صرافيها در تامين نيازهاي مرتبط با پايان
سال اشاره کرد که ميتواند آثار فصلي مرتبط با اين مقطع از سال
را پوشش دهد.
به گزارش ايرنا ،هشتم مهرماه رئيس کل بانک مرکزي در بخشنامه
اي بانک ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري
نزد اين بانک کرد.

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ته ران:

شکايتهاي خودرويي سه برابر شد

برگ سبز اتومبيل پارس  TU5به رنگ سفيد مدل 96
و شماره پالك 457ن -31ايران  34و شماره موتور
 164B0141599وشمارهشاسيNAAN11FEXHH994545
به نام عبدالوهاب فصيحي فرزند حسنعلي شش 11
كهگيلويه لنده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

آگهي تغييرات شرکت بهگاز نام سپاهان پاسارگاد سهامي خاص به شماره
ثبت  12181و شناسه ملي  14005742818به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/08/13تصميمات ذيل اتخاذ شد  :به
موضوع شرکت عبارات ذيل الحاق و بدين نحوماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد :کليه کارهاي معدني اعم از اکتشاف و استخراج به جز نفت
و گاز (.ثبت موضوع به تنهايي مجوز فعاليت نمي باشد انجام مفاد موضوع
شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز يا پروانه کسب از مراجع ذيربط
مي باشد ) اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()329098

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت:تعداد
شکايت هاي خودرويي مردم در سراسر کشور سال  ٩٦دو هزار و
 ٦٧مورد بود اما در  ٩ماه گذشته امسال با رشد سه برابري تا اين
مقطع از سال به  ٦هزار و  ٣٦٦مورد رسيده است.
يداهلل صادقي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا با بيان
اينکه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران مرجع دريافت
و رسيدگي به شکايت هاي خودرويي شهروندان در کل کشور
است افزود :همه افراد شاکي از شرکت ها درباره روند فروش و
تحويل خودروهاي توليد داخلي و خارجي مي توانند شکايت خود
را براي رسيدگي به کميته نظارت بر تخلفات خودرويي در اين
سازمان ارجاع دهند.
به گفته وي اگر شهروندان موضوع شکايت را به سازمان هاي صنعت،
معدن و تجارت ديگر استان ها نيز ارائه کنند به اين سازمان در
استان تهران براي پيگيري و رسيدگي ارجاع خواهد شد.صادقي
اظهارداشت :سال گذشته باوجود انجام واردات و توليد خودرو ،با
مشکالت کمتري در بازار خودرو همراه بوديم اين در حالي است
که امسال با توجه به موضوع منع واردات ،عدم ايفاي تعهدات
کامل واردکنندگان و افت توليد خودرو ،شکايت خودرويي به طور
چشمگيري افزايش يافته است.
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد که
از مجموع هشت هزار و  ٤٣٣شکايت خودرويي سال هاي  ٩٦و
 ،٩٧چهار هزار و  ٧٠٠مورد به تشکيل پرونده منجر شده است.
وي اضافه کرد :تبديل شکايت ها به پرونده به اين معناست که
در فرآيند رسيدگي ،تخلف شرکت هاي خودروساز يا عرضه کننده
احراز و پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده است.
به گفته صادقي يک هزار پرونده شکايت هاي خودرويي نيز اينک
در دست بررسي است که طي هفته آينده به تعزيرات حکومتي
ارسال خواهد شد.

