سخنگوي کميسيون
اقتصادي مجلس:

4

از معامالت خارج بورس
آمار دقيقي وجود ندارد

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه شفافيت در معامالت بورس
کاال مي تواند از وقوع بسياري از رويدادهاي منفي از جمله افزايش کاذب قيمت
محصوالت پيشگيري کند ،گفت :بازار کاالهاي اساسي و واسطه اي ،نيازمند
نظارت دقيق است که آن بخش از معامالت که در بورس انجام مي شود ،شفاف
بوده اما از ساير دادوستدهاي خارج بورس آمار دقيقي وجود ندارد.زهرا سعيدي
در گفت وگو با سنا با اشاره به اهميت بورس کاال در تنظيم بازار هاي مختلف،
گفت:با توجه به شرايطي که اين روزها در بازارهاي مختلف شاهد آن هستيم
و قيمت ها در برخي از کاالها به صورت غير منطقي افزايش يافته به طور يقين
گسترش دايره عرضه کاالها در بورس کاال مي تواند تاثير بسزايي در ساماندهي
و کنترل بازار داشته باشد.سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

اقتصادي
خبر
مرکز پژوهشهاي مجلس:

حجم نقدينگي کشور سه برابرشده است
حجم نقدينگي از  ۵هزارو ۶۳هزارميليارد ريال درسال  ۹۲به  ۱۶هزار و ۷۲۰
هزار ميليارد ريال در شهريور  ۹۷رسيد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي با عنوان مديريت نقدينگي و
مهار تورم آورده است؛ مشاهده ک ّميت و کيفيت رشد نقدينگي در سالهاي اخير
و نوسانات بازار ارز و افزايش قيمتها در ماههاي اخير ،اولويت مسئله مديريت
نقدينگي در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار ميکند.حجم نقدينگي از
 ۵هزارو  ۶۳هزارميليارد ريال درسال  ۹۲به  ۱۶هزار و  ۷۲۰هزار ميليارد
ريال درشهريور  ۹۷رسيد که بيش از  ۳برابر شده است.براساس اين گزارش
رشد نقدينگي در سالهاي پس از نيمه  ۱۳۹۲با سهم باالي شبه پول همراه
بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طي دوره مذکور به حدود  ۱۵درصد
رسيده است.گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس با بررسي عوامل مختلف براي
جلوگيري از شوک تورمي (تخليه دفعي شکاف تورمي سالهاي اخير) ،در سه
محور خلق نقدينگي جديد ،کنترل نقدينگي موجود و کاهش حجم نقدينگي
پيشنهادهايي را ارائه داده است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد؛

طرح جديد مجلس براي مقابله با
رانتخواري در توزيع کاالهاي اساسي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رانت  ۷۰درصدي در توزيع کاالهاي
اساسي از طرح جديد مجلس براي تامين کاال به نرخ ارز دولتي خبر داد.به گزارش
تسنيم  ،محمدرضا پور ابراهيمي با اشاره به اينکه ارز  4هزار و  200توماني به
کاالهاي اساسي اختصاص پيدا مي کند اما روند افزايش قيمت اين کاالها ادامه
دارد ،اظهار کرد :دولت در سال  97ارز  4هزار و  200تومان به کاالهاي اساسي
اختصاص داده است اما قيمت کاال افزايش يافته است و اين سوال وجود دارد که
آيا بايد همين روند در سال  98براي کاالهاي اساسي ادامه پيدا کند يا خير؟وي
افزود :دولت بايد تعهد دهد که بر توزيع و قيمت کاالي اساسي نظارت و کنترل
دارد تا اين کاالها با ارز دولتي در اختيار مردم قرار گيرد ،اين وضعيت را در سال
 97تجربه کرديم و بنابراين تکرار همين وضعيت در سال  98به صالح کشور
نيست.وي تاکيد کرد :توافق شده است که کاالهاي اساسي با ارز  4هزار و 200
تومان به دست مردم برسد اما مردم اين کاالها را با ارزش باالتر تهيه مي کنند،
بنابراين بايد براي اين رويه در سال آينده تغييري ايجاد کرد.وي با اشاره به مابه
التفاوتي کاالهاي اساسي ،بيان داشت :حدود  100هزار ميليارد تومان مابه التفاوت
به کاالهاي اساسي پرداخت مي شود ،از اين ميزان حدود  20تا  30درصد به
دست مردم مي رسد و  70درصد رانت است که دولت بايد تضمين دهد در نحوه
نظارت و اعمال به گونه اي عمل ميکند که قيمت کاالها باال نرود و متناسب
با ارز دولتي به دست مردم برسد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به
طرح مجلس براي تامين کاالي اساسي ،گفت :در مجلس روي طرح جديد کار
مي کنيم دراين طرح مابه التفاوت نرخ کاالهاي اساسي در قالب کارت اعتباري
به دست مردم مي رسد به اين نحو که اگر قيمت برنج در بازار  8هزا رتومان است
اما بايد با دالر  4هزار توماني قيمت گذاري مي شد مردم بخشي از هزينه اين
برنج را از کارت اعتباري پرداخت مي کنند.
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صرفه جويي  2/8ميليون دالري
در توليد دستگاه ايکسري
مديرعامل يک شرکت دانش بنيان با بيان اينکه با توليد دستگاه تصويربرداري ايکسري
در شرايط تحريمي صرفه جويي  2/8ميليون دالري داريم ،گفت :برخي دستگاهها
و نهادها به داليلي مقابل دانش بومي سنگ اندازي ميکنند.نويد نجاتبخش در
وگو با فارس ،با اشاره به نقش دستگاههاي تصويربرداري از کاميونهاي حمل
گفت 
کاال يا اسکنر (ايکسري) در مبارزه با قاچاق کاال اظهار داشت:يکي از نيازهايامروز
کشور در تجارت خارجي و مبادي رسمي به موضوع نظارتها و کنترل بر کاال از
طريق ايکسري باز ميگردد .از سال  ۹۶وارد اين موضوع شديم و قراردادي ب راي
توليد دستگاههاي ايکسري با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منعقد شد.مديرعام
ل شرکت بهيار صنعت سپاهان با بيان اينکه ظرف  ۸ماه ساخت دستگاه ايکسري
که بر لبه تکنولوژي روز دنيا حرکت ميکند ،را به پايان رسانديم ،تصريح کرد:
اين دستگاهها منطبق با استانداردهاي روز بوده و عمده بخشهاي تشکيلدهنده
آن توسط نيروهاي جوان با دانش بومي توليد ميشود.وي با اشاره به تأکيد مقام
معظم رهبري در رابطه با مبارزه با قاچاق کاال و استفاده از دستگاههاي ايکسري
افزود :دستگاهي که ساخته شده درصد بوميسازي بااليي دارد ،قيمت ارزي اين
دستگاه  ۳ميليون دالر و ميزان واردات قطعه ما کمتر از  ۱۵۰هزار دالر است.
نجاتبخش با بيان اينکه نرم افزار و سختافزارهاي مربوط به ايکسري توليد
داخل است ،گفت :ارديبهشتماه امسال اين دستگاه تحويل ستاد مبارزه با قاچاق
شد و از آن زمان تاکنون هنوز مجوز استفاده از سوي سازمان انرژي اتمي داده
نشده است .بارها رفت و آمد به اين سازمان داشتيم و اطالعات و استانداردهاي
مربوطه ارائه شد ،اما متأسفانه هنوز مجوز ندادند.

عمليات اجرايي متروي پرديس
سال آينده آغاز مي شود

»

چرا در بودجه  ۹۸وام ازدواج افزايش نيافت؟

با گذشت چند روز از تقديم اليحه بودجه به
مجلس ،ايرادات بودجه سال  ۹۸روز به روز
مشهودتر ميشود .يکي از موضوعات بحث برانگيز
در بودجه سال  ،۹۸عدم افزايش مبلغ وام
ازدواج است.
آمارها نشان ميدهد وام ازدواج  ۳۰ميليون توماني
با بازپرداخت  ۱۰ساله براي حدود يک ميليون
و  ۲۰۰هزار جوان در سال  ۹۸نياز به  ۳۶هزار
ميليارد تومان منابع قرضالحسنه دارد .رئيس
کميته اقتصاد مقاومتي مجلس در مورد منابع
مورد نياز وام ازدواج گفته است طبق گزارشها
و بررسيهاي صورت گرفته منابع قرضالحسنه
جديد در اختيار بانکها براي سال آينده در
مجموع  ۵۶هزار ميليارد تومان است.
در همين زمينه ،حسينعلي حاجي دليگاني،
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي
اسالمي درمورد عدم افزايش مبلغ وام ازدواج در
اليحه بودجه سال  ۹۸در گفتوگو با رسالت
گفت :دولت سال گذشته هم که مبلغ وام ازدواج
افزايش يافت ،مخالف بود و بيان ميکرد که منابع
قرض الحسنه بانکها به اين عدد نميرسد که
بتوانند اين ميزان وام را پرداخت کنند.
وي با بيان اين که در جلسه کميسيون برنامه و
بودجه ،بخشي از کليات بودجه سال  ۹۸بررسي
شد ،افزود :در جلسه کميسيون به کليات بودجه
پرداختيم و هنوز فرصت رسيدگي به جزئيات نشده
است .نمايندگان بايد طي  ۱۰روز پيشنهاداتشان
را ارائه کنند و  ۱۵روز هم کميسيون فرصت دارد
به اين پيشنهادات رسيدگي کند .حاجي دليگاني
با تاکيد بر اين که قيمتها اکنون بيشتر از دو
برابر و نيم افزايش داشته ،بيان داشت :ضروري
است که ميزان وام ازدواج را افزايش دهيم ،چرا
که اگر تا يک سال پيش با  ۲۰ميليون تومان
امکان تهيه جهيزيه وجود داشت ،امروز قيمت
بيشتر از دو برابر و نيم شده است.
وي ادامه داد :بنابراين بايستي تسهيالتي که در
اختيار مردم قرار ميگيرد افزايش پيدا کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين که

 ۴۰درصد بنگاههاي امالک
کد رهگيري ندارند

سال گذشته بعد از افزايش مبلغ وام ازدواج
ديديم که بانکها توان پرداخت دارند ،گفت:
دولت سال گذشته معتقد بود که اعتبارات
بانکها در حد افزايش مبلغ وام ازدواج نيست،
اما طي اين چند سال که ملبغ وام ازدواج
افزايش يافت ديديم که بانکها توان پرداخت
و منابع هم داشتند و در اجرا به مشکل خاصي
برخورد نکردند.
وي در پايان با تاکيد بر اين که سعي در اصالح
بودجه داريم ،افزود :حتما در جلساتي که به
جزئيات پرداخته خواهد شد ،مسائل و ايرادات
بودجه  ۹۸را بررسي خواهيم کرد و طي ۱۰
جلسه که از ديروز آغاز شد ،سعي در اصالح
بودجه خواهيم داشت.
عزتاهلل يوسفيانمال ،نماينده ديگر مجلس و
عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با
رسالت در مورد اين موضوع گفت :فکر ميکنم
دولت با توجه به امکانات بانک ها ،مبلغ را افزايش
نداده است .دولت گفته به طور مثال اگر مبلغ

فروش اموال تمليکي با نظارت سازمان ملي استاندارد صورت مي گيرد

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت :سازمان استاندارد
در صدد است تا ورود هر گونه کاالهاي دپو شده به بازار
با نظارت و بازرسي اين سازمان انجام شود.به گزارش
مهر،نيره پيروزبخت در ديدار با جمشيد قسوريان جهرمي،
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي
در سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به عزم دولت
بر تعيين تکليف کاالهاي انباشته شده دربنادر اظهار
داشت:اين جلسه براي هماهنگي و تسريع در تعيين تکليف

کاالهايي که در سازمان اموال تمليکي دپو شده انجام
شد.پيروز بخت با بيان اينکه بخشي از واردات به لحاظ
قوانين گمرکي از جمله عدم اخذ گواهي ترخيص کاال،
به سازمان اموال تمليکي منتقل مي شود،گفت:سازمان
استاندارد در صدد است تا ورود هر گونه کاالهاي دپو شده
به بازار با نظارت و بازرسي اين سازمان انجام شود.وي
با اشاره به تفاهمنامه اي که پيشتر بين دو سازمان
منعقد شده است،افزود:با توجه به شرايط موجود در
حوزه تجارت و نياز به تسهيل تجارت ،اين تفاهمنامه
براي کاربرد صحيح و دقيق تر ،نيازمند بازنگري است.
جمشيد قسوريان جهرمي نيز دراين نشست در مورد
فروش اموال تمليکي با نظارت سازمان ملي استاندارد
ايران  ،تصريح کرد :با توجه به دستور صريح دولت مبني
بر فروش اموال تمليکي که در برخي موارد مستقيم به
دست مصرف کننده مي رسد،ما به تمام موارد قانوني توجه
مي کنيم و با تعامل در صدد رفع موانع هستيم.

را به  ۵۰ميليون افزايش بدهم مشکلي نيست و
براي من هم هزينهاي نخواهد بود ،اما بانک ها
مطمئنا از پس پرداخت اين عدد برنميآيند و
درعمل اين وام اجرا نخواهد شد.
وي با بيان اين که مجلس مصوبات بسياري
داشته که بانکها عمل نکردهاند ،خاطر نشان
کرد :بانکها به بسياري از مصوبات مجلس عمل
نکردهاند و ضمانت اجرايي هم وجود ندارد .به
طور مثال اجرا نکردن مصوبات مجلس حبس
و جريمه ندارد ،اما مجازات قانوني براي درست
عمل نکردن بانکها به وظايفشان وجود دارد
که همان هم اجرا نميشود.
وي ادامه داد :لذا دولت در حد مقدورات مبلغ
وام را مشخص کرده که يعني بيش از اين در
بودجه امکان افزايش نبوده است و اگر هم بدون
توجه به منابع بانک ها افزايش ميداد بانکها
هم اجرا نميکردند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين
که کميسيون تلفيق به تمام جزئيات اليحه

بودجه  ۹۸خواهد پرداخت ،گفت :با اين حال
کميسيون تلفيق مجلس به دنبال منابع ميرود
و شايد منابعي پيدا کند که بتوان با جابهجايي
اعتبارات ،مبلغ وام را افزايش داد و مجلس هم
به دنبال اين موضوع است.
يوسفيان ادامه داد :نکتهاي هم وجود دارد و
آن اين است که بانکها اگر بخواهند ميتوانند
منابعشان را به وام ازدواج اختصاص دهند ،اما
وامها را به جاهايي ميدهند که سود بيشتري
به دست بياورند ،با اين حال اگر منابعي براي
افزايش وام ازدواج وجود داشته باشد کميسيون
تلفيق بررسي خواهد کرد.
اين نماينده مجلس در پايان با بيان اين که
بودجه دولت وحي منزل نيست ،گفت :زماني که
بودجه به مجلس ميآيد ،تمام بندها و تبصرهها
بررسي ميشود و به طور حتم تغييراتي داده
ميشود ،به خصوص در مورد وام ازدواج ،مجلس
به دنبال منابع است و درصورت وجود اعتبار،
مبلغ وام افزايش پيدا خواهد کرد.

مرادي نماينده مجلس:

واگذاري المهدي و هرمزال فسخ شده است
در حالي که نماينده مردم بندرعباس در مجلس ميگويد
قرارداد واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال لغو شده و
قرار است اين شرکت مجددا واگذارشود ،پوري حسيني
گفته اين واگذاري ابطال نشده است و پابرجا بوده و سهام
همچنان به نام خريدار است.به گزارش تسنيم،درماه پاياني
سال  93بود که مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال
واگذار شد که البته از همان ماههاي ابتدايي تعدادي از
نمايندگان و کارشناسان همانند احمد توکلي ،نماينده
مجلس نهم بارها متذکر شدند که نحوه اين واگذاري
صحيح نبوده و خريدار اهليت نداشته است.هرچند پرونده
اين واگذاري درمجلس دهم نيز پر سرو صدا بود و بارها
از وزراي اقتصاد،سازمان خصوصيسازي و رئيس جمهور
درباره واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال سوال شد.در
همين رابطه احمد مرادي ،نماينده مردم بندرعباس ،قشم،
ابوموسي ،حاجي آباد و خمير در مجلس به خانه ملت گفته
که هفته گذشته اعالم شد قرارداد واگذاري آلومينيوم

المهدي و هرمزال لغو شده و قرار است اين شرکت در
مناقصهاي جديد به فروش برسد و به وزير اقتصاد نيز
گوشزد شده که اشتباه واگذاري گذشته بار ديگر تکرار
نشود.به گفته اين عضو کميسيون انرژي مجلس خريدار
شرکت آلومينيوم المهدي و هرمزال به سازمان تامين
اجتماعي ،ايميدرو ،سازمان خصوصيسازي و سازمان امور
مالياتي بدهکار بوده و هزينه سنگيني بر دوش دولت،
مردم و بيتالمال بر جاي گذاشته است.

وزير راه و شهرسازي خبر داد:

امضاي قرارداد تکميل زيرساخت مسکن مهر با قرارگاه خاتم االنبياء

وزير راه و شهرسازي با اعالم اينکه وظيفه دولت
ساخت مسکن نيست از ساخت  ۹۰۰هزار واحد
مسکوني تا پايان سال  ۹۹خبر داد و گفت:
قراردادهاي تکميل زيرساختهاي مسکن مهر با
قرارگاه خاتم االنبياء امضا شد.به گزارش تسنيم ،
محمد اسالمي در نشست بررسي مسائل مربوط
به مسکن مهر پرديس اظهار کرد :هيچ شأني جز
خدمتگزاري به مردم نداريم .اساس حرکت اين
است که بتوانيم تا سرحد امکان براي خانهدار کردن
مردم تسهيلگري کنيم.وي با بيان اينکه وظيفه
دولت توليد مسکن نيست ،افزود :دولت وظيفه
دارد زمينه خانهدار کردن مردم را فراهم کند و
اين اطمينان را در درون حاکميت ايجاد کند
و جريان توليد مسکن پايدار انجام ميشود.
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه عرضه
و تقاضا بايد تناسب داشته باشد تصريح کرد:
بحث مربوط به تامين مسکن اقشار کم درآمد
بايستي با سياستهاي مستمر پايش شود.اسالمي
با يادآوري اينکه مشکالت متنوعي در بحث مسکن
مهر وجود داشت که در هفته اول حضورم آنها را

معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز ساخت متروي پرديس از سال آينده خبر
داد و گفت :بر اساس تبصره  ۸اليحه بودجه  ،۹۸منابع حاصل از فروش اعياني
مسکن مهر براي تکميل پروژههاي اين طرح هزينه ميشود.به گزارش تسنيم
،حبيباهلل طاهرخاني در نشست بررسي مسائل و مشکالت مسکن مهر پرديس
با حضور محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي اظهار کرد :مسئوليت اصلي ما در
شهرهاي جديد شک لدادن به توسعه شهري ،ساماندهي و مديريت شهرکسازي
در کشور است.وي با بيان اينکه در حال حاضر اولويت اول ما اتمام مسکن مهر
است که با حمايتهاي وزير راه و شهرسازي نويدبخش بروز اتفاقات خوبي
است تصريح کرد :در تبصرههاي يک و  ،8اليحه بودجه  ،98نکات بسيار
مهمي که مد نظر وزير راه و شهرسازي بود براي اتمام پروژههاي مسکن مهر
آمده است.مدير عامل شرکت عمران شهرهاي جديد ،ادامه داد :يکي از اين
نکات ،افزايش سرمايه بانک مسکن است که از محل آن ما ميتوانيم براي
مسکن مهر استقراض کنيم ضمن اينکه اين اختيار به ما داده خواهد شد تا
بتوانيم اراضي خود را در رهن بانکها و موسسات قرار داده و مسکن مهر را
به اتمام برسانيم.طاهرخاني با اشاره به اينکه همچنين امکان هزينهکرد از
منابع داخلي براي محوطهسازي و آمادهسازي پروژههاي مسکن مهر فراهم
خواهد شد ،يادآور شد :در تبصره  8اليحه بودجه  ،98منابع مالي حاصل
از فروش اعياني مسکن مهر به حساب شرکت عمران شهرهاي جديد واريز
شده که از آن براي تکميل مسکن مهر استفاده خواهيم کرد .وي با اشاره به
اينکه در سال  ،91ظرفيت  80هزار واحد مسکن مهر در شهر جديد براي
 280هزار جمعيت بارگذاري شد ،تصريح کرد :بسياري از شهرهاي ما در
يک دوره  200ساله به اين جمعيت ميرسند.

نايب رئيس کميسيون عمران مجلس:

رئيس سازمان ملي استاندارد:

صادرات برق به عراق تا زمان رفع نياز
مردم اين کشور ادامه خواهد داشت

نجاتبخش مطرح کرد:

معاون وزير راه و شهرسازي:

در گفتوگوي رسالت با نمایندگان مجلس مطرح شد:

وزير نيرو:

وزير نيرو گفت :براساس سند امضا شده بين ايران و عراق چارچوب يک همکاري
بلندمدت در زمينه بازسازي صنعت برق عراق شکل گرفته است و اين توافق
به عنوان يک روز تاريخي در صنعت برق اين کشور ثبت خواهد شد.به گزارش
ايسنا ،رضا اردکانيان در حاشيه مراسم امضاي سند يادداشت تفاهم همکاريهاي
دو جانبه ميان وزارتخانههاي نيرو و برق ايران و عراق ،اظهار کرد :اين سفر
منجر به امضاي توافقنامهاي شده است که روز  28دسامبر سال  2018را به
عنوان يک روز تاريخي در صنعت برق عراق ثبت خواهد کرد.وي با اشاره به
مذاکرات "فشرده و موثر" خود با مسئوالن صنعت برق عراق ،ادامه داد :براين
اساس چارچوب يک همکاري بلندمدت را در زمينه بازسازي صنعت برق اين
کشور بزرگ و مهم را در همسايگي خود بنا نهاديم و براساس توافقي که به
عمل آمده است سعي خواهيم کرد تمامي دانش و تجربه موجود در شرکتها
و موسسات فعال جمهوري اسالمي ايران را براي توسعه صنعت برق به عنوان
يک بخش زيربنايي در جهت توسعه کشور عراق به کار بگيريم.اردکانيان تاکيد
کرد :اين مهم شامل کاهش قابل مالحظه تلفات در شبکه برق عراق ،توسعه
و بازسازي نيروگاههاي عراق ،سيستمهاي مديريتي ،آموزش نيروي انساني و...
خواهد بود و تا زمان رفع نياز مردم عراق به انرژي ،صادرات برق ما به اين کشور
ادامه خواهد يافت.وزير نيرو با اشاره به اينکه اين توافق در چارچوب خواستههاي
رهبران دو کشور شکل گرفته است ،گفت :اين مهم در جريان ديدار بنده با
نخست وزير و رئيس جمهور عراق نيز مورد تاييد و تاکيد واقع شده است.وي
ادامه داد :اميدواريم در آينده نزديک با پاسخ مثبتي که به دعوت اينجانب
داده شده است وزير برق عراق و مسئوالن صنعت برق اين کشور بازديدهاي
برنامهريزي شدهاي را در ايران به عمل بياورند و برنامه تفصيلي عملياتي کردن
اين توافق را به اتفاق مرور کنيم و قرارداد جديد صادرات برق به کشور عراق
را هم به امضا برسانيم.

افزود:متاسفانه در حال حاضر با پديده چسبندگي قيمت ها مواجه هستيم به
طوري که با وجود کاهش نرخ دالر همچنان قيمت کاالها در بازار صعودي است و
اين موضوع نگران کننده است.وي ادامه داد :هنوز فروشندگان به ثبات نرخ ارز در
بازار اعتماد ندارند و بايد دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه اقدامات الزم را انجام
دهند.سعيدي بيان اينکه تنظيم واقعي قيمت ها در بازار نيازمند نظارت هاي قوي
و مستمر است ،اظهار داشت :وقتي محصوالت در بورس کاال عرضه مي شوند در
واقع دادوستدها به صورت شفاف و به دور از دخالت ها انجام مي گيرد که به اين
ترتيب مي توان از وقوع بسياري از رويدادهاي منفي در بازارها پيشگيري کرد.وي
افزود :بورس کاال از ظرفيت بسيار خوبي براي تنظيم و ساماندهي بازار برخوردار
است و مي تواند به تنظيم آشفتگي هاي کنوني در بازار کمک کند.

خبر

شناسايي کرديم بيان کرد :براي همه پروژههاي
مشکلدار مسکن مهر تصميمگيري کردهايم و
اقدامات الزم در تسريع روند تکميل آنها در حال
انجام است.وي با اشاره به برنامه ساخت 200
هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد اظهار
کرد :ايجاد شهرهاي جديد از اوايل انقالب در
دستور کار بوده و مقرر بود حدود  60شهر جديد

معاون وزير جهاد کشاورزي:

موافق عرضه کل گندم کشور
در بورس کاال هستيم
معاون وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اين که اجراي سياست قيمت
تضميني در بورس کاال از طرحهاي موفق بخش کشاورزي در چند سال
اخير بوده است گفت :موافق عرضه تدريجي کل گندم کشور در بورس
کاال هستيم.عباس کشاورز در گفتوگو با تسنيم گفت :اجراي سياست
قيمت تضميني ذرت و جو در بورس کاال هم به نفع توليدکننده و هم
به نفع صاحبان صنعت دامداري و مرغداري و به طور کلي گروه هاي
مصرفکننده بوده است؛ از اين رو موافق عرضه کل گندم کشور در بورس
کاال هستيم که البته با توجه به حجم باالي آن ،در بازه زماني  2،3ساله به
سود کشاورزان ،توليد و دولت خواهد بود.معاون وزير جهاد کشاورزي افزود:

در کشور ساخته شود .ايجاد اين شهرها کمک
ميکند تا دستاندازي به اراضي دولتي مهار
شده و از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري
به عمل آيد.وزير راه و شهرسازي در پاسخ به
درخواست يکي از نمايندگان مجلس (موسوي)
براي اعطاي مجوزهاي خاص جهت برخورد با
پيمانکاران متخلف گفت :براي اين کار نياز به

نکته مهم اين است که شروع هر کاري به آساني امکانپذير نيست؛ اما اجراي
سياست قيمت تضميني در بورس کاال از طرحهاي موفق بخش کشاورزي
در چند سال اخير بوده است ،به طوري که امروز دولت هيچ نگراني براي
اجراي سياست خريد تضميني و ورود به بازار ذرت ندارد و پس از ذرت،
شاهد اجراي اين طرح براي جو و موفقيت آن بوديم؛ از اين رو در مورد
گندم هم عرضه پرحجم در بورس کاال آغاز شد ،به طوري که واحدهاي
صنفي صنعتي گندم موردنياز خود را از طريق بورس تامين مي کنند.وي
با بيان اينکه در سالهاي آينده شاهد توسعه معامالت کشاورزي در بورس
خواهيم بود و در خصوص عرضه گندم در بورس نيز نگراني وجود ندارد،
گفت :براي عرضه گندم توليدي کشور در بورس نگراني وجود ندارد؛اما به
طور طبيعي نميتوان در شرايط فعلي همه  11ميليون تن گندم کشور را
روي تابلوي بورس برد.اين مقام مسئول تصريح کرد :از اين رو ،برنامه اين
است که حداقل کساني که فعاالن واحدهاي صنفي و صنعتي هستند،
مثل کارخانههاي توليد ماکاروني و توليدکنندگان شيريني ،بيسکوئيت

مجوز خاصي ندارد .پيمانکاران توسط کارفرما
گرفتار شده و بايد با نگاه مسلماني هر دو طرف
را ببينيم.اسالمي با اشاره به اينکه به مردم اعالم
ميکنم با کفايت مسکن مهر را دنبال خواهيم
کرد ،تصريح کرد :قرارداد متروي پرديس ،قرارداد
درستي است که بايد اجرا شود .از همين االن بايد
به اين سمت برويم و نبايد بارگذاري جمعيتي
بيشتري در پرديس انجام شود.وي همچنين در
جمع خبرنگاران با يادآوري اينکه شهر پرديس،
شهر اقماري با جمعيت حدود  50هزار واحد براي
آن پيشبيني شده است ،گفت :اين در حالي بود
که در طرح مسکن مهر بارگذاري بيشتري حدود
 80هزار واحد در اين شهر انجام شود.وزير راه
و شهرسازي با اشاره به اينکه طي دو ماه اخير
سعي کرديم مسائل را به طور دقيق شناسايي و
راهحلهايي براي آنها پيدا کنيم تصريح کرد :تقويت
مديريت و حل و فصل مسائل پيمانکاران جزء راه
حلهايي بوده که اجرايي شده است ضمن اينکه
در بحث تکميل تاسيسات زيربنايي قراردادهايي
با قرارگاه خاتم امضا شده است.

و ساير توليدکنندگاني که براي توليد داخلي و صادرات خود به گندم و
آرد نياز دارند ،از بورس اقدام به خريد گندم کنند.وي افزود:ضمن اينکه
توصيه ميشود گندم بر مبناي تقاضاي اين گروهها و با خصوصياتي که
اين واحدهاي توليدي ميخواهند ،در بورس عرضه کنيم؛ چرا که گندم
براي هر مصرفي شرايط و خصوصيات خاصي را ميخواهد.کشاورز تاکيد
کرد:من معتقدم اگر گندم کل کشور طي دو سه سال آينده و به تدريج
در بورس عرضه شود و دولت هم با اجراي اين سياست و براي عرضه کل
گندم توليدي کشور در بورس موافقت کند ،فشار باالي مالي ناشي از
مداخالت دولت در خريد گندم کاهش مييابد.وي در ادامه تصريح کرد:
وزارت کشاورزي کامال موافق عرضه کل گندم توليدي کشور به مرور در
بورس است؛اما موضوع اينجاست که در حال حاضر سياست خريد تضميني
براي گندم موردنياز براي مصارف نان اجتناب ناپذير است؛ولي اگر طي
دو سه سال برنامه عرضه را اجرايي کنيم ،شايد دولت هم در آينده گندم
خود را از بورس خريداري کند.

نايب رئيس کميسيون عمران مجلس عامل گراني مسکن و اجاره بها را عدم
نظارت فائق دولت بر ساخت و سازها دانست و گفت :بخش قابل توجهي از
بنگاه هاي معامالتي حدود  30الي  40درصد از آنها فاقد کد رهگيري هستند
و بدون درد سر معامله مي کنند که اين خود نيز به نحوي در به هم ريختگي
بازار مسکن اثرگذار است.سيد احسن علوي در گفتوگو با تسنيم ،درباره
طرح مجلس براي حل معضل فراگير مسکن در کشور اظهار کرد :ما حصل
چندين نشست مشترک نمايندگان مجلس با مسئوالن وزارت راه شهرسازي
در دوره وزير سابق راه و شهرسازي اين شد که مهم ترين نياز در حوزه
مسکن ،ارائه طرح جامع مسکن است تا براي برنامه ريزي تعداد مسکنهاي
موجود و صاحبانش و ميزان تقاضايي که در بازار وجود دارد مشخص شود
و بر اساس آن بدانيم کجا هستيم و با يک برنامه زمانبندي شده مشخص
شود برنامه ما براي توسعه در اين زمينه چيست اما متأسفانه از زمان وزارت
آقاي آخوندي تا کنون علي رغم پيگيري هاي فراوان هرگز اين نقشه آماده
و ارائه نشد.وي با بيان اينکه در زمان وزارت عباس آخوندي عرضه مسکن
به شدت کاهش يافت و شاهد رکود در زمينه مسکن بوديم گفت :همين
مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همين سبب عرضه مسکن چه
در زمينه فروش و چه در زمينه اجاره به شدت کاهش پيدا کرد وبه همين
سبب شاهد افزايش قيمتها بوديم.وي با تصريح بر اينکه نياز مسکن به شدت
در کشور احساس مي شود گفت :اکنون  12ميليون پسر و دختر در آستانه
ازدواج داريم ،بيش از دو ميليون واحد بافت فرسوده وجود دارد که بايد هر
چه سريعتر بازسازي شود بنابراين هر ساله حداقل نياز به ساخت  1ميليون
مسکن در کشور وجود دارد اما به جهت رکودي که در زمينه ساخت مسکن
وجود داشته اکنون نياز به ساخت  5ميليون واحد مسکوني در کشور احساس
مي شود که رکود اين چند ساله جبران شود.

بازديدسرزده عضو هيئت مديره
از چند شعبه
خاتوني عضو هيئت مديره و معاون فناوري اطالعات و شبکه ارتباطات
به صورت سرزده از شعبه هاي سعادت آباد  ،قلهک،کالهدوز،اقدسيه
و جهان کودک در تهران بازديد کرد.وي دراين بازديدها خواستار
معرفي و استفاده هرچه بيشتر از دستاوردهاي انفورماتيکي بانک
شده و براهميت جلب رضايت مشتريان و تسريع در ارائه خدمات
بانکي و جذب و حفظ منابع تاکيد کرد.دراين ديدارها ،پيشنهادهايي
توسط همکاران و مشتريان گرامي مطرح شد که جهت بررسي
و بهره برداري الزم در دستور کار قرارگرفته است.براساس اين
گزارش،به دستور عضو هيت مديره  ،جلسات هفتگي هم انديشي
باحضور مسئوالن ادارات امور شعب پنج گانه تهران به منظور تبادل
نظر،بررسي موضوعات و مسائل فيمابين و اتخاذ راهکارهاي مناسب
برگزار خواهد شد.

دريافت تسهيالت ارزان قيمت
با طرح کوشان بانک اقتصادنوين
بانک اقتصادنوين باهدف افزايش قدرت خريد و حفظ سرمايه و
پس انداز مشتريان و کمک به رونق و شکوفايي چرخه اقتصادي
کشور ،طرح "کوشان" را معرفي کرد.به گزارش روابط عمومي
بانک اقتصادنوين ،طرح تسهيالتي کوشان فرصت خوبي را
براي سپرده گذاران حقيقي و حقوقي اين بانک فراهم کرده تا
بتوانند ضمن دريافت سود سپرده ،تا  80درصد مبلغ سپرده
خود ،بدون نياز به ضامن و در کمترين زمان ممکن تسهيالت
ارزان قيمت دريافت کنند .نرخ سود يا کارمزد تسهيالت در
طرح کوشان متغير بوده و به نسبت نرخ سود سپرده دريافتي
توسط مشتري بابت سپرده توديع شده و دوره زماني بازپرداخت
تسهيالت بين چهار تا  18درصد تعيين شده است.خريد محل
کار ،خريد خودرو ،تأمين سرمايه در گردش ،بهسازي و تجهيز
ملک (محل کار /مسکوني) ،خريد کاال ،ابزار کار و لوازم يدکي و
خريد کاال هاي مصرفي بادوام از جمله مواردي است که مشتريان
ارجمند ميتوانند براي انجام آن از تسهيالت طرح "کوشان"
بانک اقتصادنوين با شرايط بازپرداخت انتخابي بهرهمند شوند.
مشتريان ارجمند مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر در رابطه
با اين طرح به شعب بانک اقتصادنوين در سراسر کشور مراجعه
يا با کارشناسان مرکز  24ساعته ارتباط با مشتريان اين بانک
به شماره  021-48031000تماس حاصل کنند.

مديرعامل انجمن آلزايمر ايران مطرح کرد:

حمايت بانک پارسيان از فعاليت هاي
خيريه انجمن آلزايمر ايران
مديرعامل انجمن آلزايمر ايران گفت :بانک پارسيان کمک بسيار
خوبي به انجمن آلزايمر ايران و فعاليت هاي خيريه اين نهاد مدني
داشته است.معصومه صالحي افزود :بانک پارسيان در تکميل و
تجهيز ساختمان (پروژه) مرکز درماني و توانبخشي ويژه بيماران
آلزايمرکمک ميلياردي داشته است که با کمک اين بانک و مردم
هزينه ساخت ساختمان انجمن آلزايمر ايران تامين شد.وي درگفت وگو
با ايلنا ،با بيان اينکه تجربه همکاري بانک پارسيان با انجمن آلزايمر،
نمونه درخشان وموفقي از تعامل بخش دولتي و خصوصي در
مسئوليت هاي اجتماعي است ،خاطر نشان کرد  :با تالشهاي
دکتر ايازي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت ،ما به بانک پارسيان
معرفي شديم و اين بانک به عنوان بزرگترين بانک خصوصي کشور،
کمک بسيار خوبي به انجمن کرد.

