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حافظ

بانک مرکزی طی اطالعیه اعالم کرد که مردم از سپرده گذاری در موسسات اعتباری حافظ خودداری کنند .به گزارش خبرآنالین ،در اطالعیه بانک مرکزی آمده است« :پیرو اطالعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر فعالیت غیرمجاز
شعب موسسه اعتباری خودخوانده حافظ در برخی مناطق کشور بدین وسیله مجدداً از هموطنان گرامی درخواست میشود ،به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود به هیچ وجه نزد موسسه جعلی مذکور سپردهگذاری نکرده
و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیارگذاردن مِلک برای ایجاد شعبه یا دریافت تسهیالت جداً خودداری کنند .بانک مرکزی تاکید کرده است :ضمن ًا از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب
این موسسه در اقصی نقاط کشور ،نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی به آدرس  www.cbi.irبخش «اعالم اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند .بر اساس اعالم بانک مرکزی ،به منظور جلوگیری
از ادامه فعالیت شعب موسسه یاد شده ،بر اساس دستور صادره از سوی مرجع قضایی به نیروی انتظامی منعکس شده است.

افزایش قیمت نفت موجب رونق اقتصادی کشورها میشود

آغاز فصل تالطم نفت و ارز

متیندخت والینژاد
درست یک هفته پیش ،همانطور که انتظار میرفت بانک
مرکــزی آمریکا تصمیــم افزایش نرخ بهــره را اجرایی کرد؛
برنامــهای که تحلیلگران اقتصــادی پیشبینی میکنند که
نیمه دوم ســالجاری میالدی نیمه تالطم ارزها باشــد .این
پیام سیاســتگذاران بانک مرکزی آمریکاست :اقتصاد آمریکا
در حال حرکت به ســمت نرخ تورم  2درصدی اســت .پیامی
که هرچند مخاطب آن اقتصاد آمریکاســت اما موج این اتفاق
دامن همه اقتصادهای جهان را میگیرد .خصوصا اقتصادهایی
که بخش قابل توجهی از درآمد آنها از نفت حاصل میشــود.
یــک معادله ثابت در اقتصاد دنیا وجود دارد که با افزایش نرخ
بهره بانکی در آمریکا دالر در مقابل سایر ارزها تقویت میشود.
تقویت دالر مساوی با افزایش قیمت نفت است .طالی سیاه
رنگی که در چهارسال اخیر روی آرامش ندیده و بیش از آنکه
صاحبانش را خشــنود کند ،هر روز موجب نگرانی کشورهای
نفت خیز شــده اســت .حاال این تصمیم فدرال رزرو که گویا
قرار است در نیمه دوم سالجاری میالدی برای دوبار دیگر هم

تکرار شــود ،بوی بهبود قیمت نفت را به مشام اقتصاد جهان
رسانده.
براساس اعالم بانک آمریکایی مریل لینچ ،این سرمایهگذاران
هستند که باید ســرمایهگذاران توجه کنند که آیا فدرال رزرو
برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا درســت تصمیم گرفته
است یا خیر؟ فدرال رزرو در بیانیه نشست دو روزه خود تاکید
کرده اســت که اقتصاد آمریکا در حال حرکت به سوی هدف
نرخ تورم  2درصدی اســت .از دسامبر سال  ۲۰۱۵که فدرال
نرخ بهره را افزایش داده است ،تورم کاهش پیدا کرده و سهام
شرکتها در بازار افزایش پیدا کرده است .برخی کارشناسان بر
این باورند که با توجه به کاهش تورم ،دادههای اقتصادی دیگر
هم به ســمت منفی حرکت میکنند و از طرف دیگر اختالف
میان نرخ واقعی و اسمی نیز تغییر میکند .شکست طرحهای
مالیاتی و هزینههای دونالد ترامپ رییسجمهور جدید آمریکا
اگرچه چشمانداز خوبی برای بهبود اقتصادی این کشور ایجاد
کرده اســت ،اما قیمت پایین نفت نیز پاگیر تورم شده است.
در یک محیط ضدتورمی ممکن است به دلیل تدابیر انقباضی
فدرال رزرو نرخ واقعی شروع به افزایش کند و به همین ترتیب

قیمت کاالها نیز افزایش پیدا میکند.
نفت و تورم دو کالف در هم تنیده
اقتصاددانان بینالمللی میگویند ،نوســانات قیمت مواد خام
مانند نفت میتواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد و پیچیدگیهای
سیاســتهای فدرال رزرو را تشدید کند .با این حال پیشبینی
آنها این اســت که اگر هفته آینده مجدد فدرال رزرو تصمیمی
بگیرد و موجب کاهش قیمت کاالهای دیگر شود ،ممکن است
تقاضا برای نفت در بازار افزایش پیدا کند .باید در نظر داشــت
گه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر روی انگیزه سرمایهگذاری
تاثیر خواهد گذاشت یعنی ســرمایهگذاری در بورس آمریکا و
طال با هدف ورود پول به بانک کاهش مییابد .در حال حاضر
بخش انرژی شاهد تحوالت متفاوتتری نسبت به سالهای
گذشته خواهد بود.عالوه بر سیاســتهای جدید اوپک برای
افزایش قیمت نفت؛ بازار شــاهد افزایش نرخ بهره از ســوی
فدرال رزرو نیز بوده است .فدرال رزرو نرخ بهره خود را بیش از
 5درصد در ســال  2007کاهش داد و در سال  2009به 0.25
درصد رســاند .این کاهشها برای کمک به بحران اقتصادی
که در آن سال مواجه بود انجام شد .البته ناگفته نماند که این
سیاستهای فدرال رزرو تاثیر خاصی بر بازار نگذاشت .با این
حال در ســالهای اخیر پس از گذشت بحران اقتصاد جهانی،
فدرال به سمت افزایش مجدد نرخ بهره حرکت کرده است .از
همین رو فدرال رزرو آمریکا دهفته گذشــته به این جمعبندی
رسید که نرخ بهره را برای دومین بار در سه ماه اخیر به میزان
 0.25درصد افزایش دهد و به نظر میرسد قصد دارد تا پایان
امسال نیز  2بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
دالر تقویت شــود ،اقتصاد ایران به کدام سو
میرود؟
تصمیم های فــدرال رزرو اقتصاد جهــان را همواره متاثر
میکند .بــه خصوص اقتصادهای نفتی که مــراودات آنها بر
مبنای دالر تعیین میشو؛ یعنی هر بشکه نفت را بر مبنای نرخ
دالر میسنجند .با افزایش نرخ بهره آمریکا انتظار میرود که
دالر نســبت به سایر ارزهای جهانی تقویت شود .این موضوع
برای اقتصــادی مثل ایران هم میتواند مهم ارزیابی شــود.
البته برخی موسســات مطالعاتی پیشبینــی کردهاند که دالر

در نیمه شــهریور  96رشد خود را مجددا از سر خواهد گرفت.
کارشناسان براین باورند تقویت دالرموجب افزایش قیمت نفت
در بازارهای جهانی میشــود و به همین ترتیب تقاضای نفت
در بازار کاهــش پیدا میکند .اما حتما این اتفاق نیازمند زمان
اســت که چنین واکنشــی در بازار رخ دهد .رضا پدیدار ،عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرآنالین
گفت :تصمیم آمریکا بــرای افزایش نرخ بهره میتواند باعث
تقویت ارزش دالر و کاهش قیمت کاالی اساســی شود .نفت
نیز جزو کاالهای اساسی اســت قاعدتا براساس این تحلیل،
در شــرایطی که تقویت ارزش دالر بــاال برود قیمت را تحت
شــعاع قرار میدهد و نفت کاهش پیدا میکند .وی افزود :اما
از طرف دیگر با توجه تاثیر ســهم نفت در توسعه اقتصادی و
سهم نفت در سبد اقتصادی درآمدی کشورهای تولیدکننده و
مصرفکننده هیچ کدام با قیمت پایین نفت سازگاری ندارند.
چون بهای نفت در شرایطی که اواسط  ۲۰۱۶روند صعودی را
به خودش گرفت شــرایط رونق اقتصادی را در کشورها شاهد
بودیم.
کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده از گردش
اقتصادی موزون برخوردار شدند.
پدیدار بیان کرد :این شــرایطی که امــروز به وجود میآید
رویکرد بازار بورس کاغذی و تحلیلهای نامتعارف رسانههای
وابســته هستند که در حقیقت بر این باورند که تصمیم فدرال
آمریکا که باعث تقویت دالر میشود تاثیر منفی را بر کاالهای
اساسی از جمله نفت میگذارد و به این ترتیب هرچه نرخ بهره
بیشــتر افزایش پیدا کند دالر قویتر میشود و فشار بیشتری
را بر روی کاالها به خصوص نفت میگذارد .این فعال بخش
خصوصی گفت :اعتقاد من این اســت که کاهش قیمت نفت
اقتصاد منفی را برای کشورهایی که به خصوص دارنده منابع
هســتند ایجاد میکند ،لذا تاثیر این نرخ بر کشورهای دارای
اقتصاد نوظهور یا کشورهای التین خواهد بود و این کشورها
بیشــتر رنج میبرند .هیچ کدام از کشورها این انتظار را ندارند
که قیمت افت پیدا کند و به نظر من حتی پیشبینیهایی که
درخصــوص قیمت نفت  ۲۰الی  ۳۰دالری میشــود افراطی
است.
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حاشیه بازار

هدفگذاری
صادرات ۲/۲
میلیارد دالری
خودرو

برای سال جاری هدفگذاری صادرات  ۲.۲میلیارد دالر خودرو صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت» را منتشــر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه
برای توسعه بخش صنعت کشور پیشبینی شده است .بخشی از برنامه راهبردی این
وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است .در برنامه
راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت
خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف پیشبینی شــده که از جمل ه آن پیشبینی
افزایش صادرات خودرو و قطعه است .در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو
پیشبینی شده که در سال جاری ( )۱۳۹۶ارزش صادرات صنعت خودرو به  ۲.۲میلیارد
دالر برســد .این هدفگذاری در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات خودرو
بســیار کمتر از این میزان بود و مشــخص نیســت هدفگذاری صورت گرفته برای
صادرات خودرو در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر .این وضعیت در حالی است که
در سند «اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق  »۱۴۰۴نیز وزارت صنعت،
معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده
اســت .در این زمینه وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل
و تقویت زیرســاختهای مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوقهای
صادراتی و اعطاء آن متناســب با ارزش افزوده محصوالت صادراتی و نسبت صادرات
به تولید داخل ،شده است .ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی
جهت توســعه صادرات ،مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف
صادراتی ،ایجاد و توســعه مراکز بازاریابی بینالمللی و پیشبینی صادرات محصول در
قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی ،از دیگر وظایف تعیین شــده برای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.
رخداد

ناتوانی شبکه بانکی از تامین مالی
بخش معدن

ادامه مبارزه جدی دولت با فرار مالیاتی

رییس کل ســازمان امور مالیاتی از درآمــد  ۵هزار میلیارد
تومانی مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت ۳۰۰ :هزار مؤدی
مالیاتی جدید در سال گذشته شناسایی شدند .سیدکامل تقوی
نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر از  ۲۰درصد مؤدیان،
بیش از  ۸۰درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند ،افزود :این
مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی
باالیــی دارند .به گزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از ایبِنا ،وی
اظهارداشت :حدود  ۶۵درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات
هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.
در شــش ماهه دوم سال  ،۹۵با بررســی  ۷۷پرونده مالیاتی،
ســازمان امور مالیاتی کشور توانسته است  ۹۹۰میلیارد تومان
مالیات تعیین و وصول نماید.
رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود :این دستاوردها حاصل
تدبیر و تالشهای دولت برای تزریق آرامش و امید به فضای
اقتصادی از یکسو و اعتماد دوسویه مؤدیان و تشکیالت مالیاتی
کشور از سوی دیگر است .اجرای عدالت مالیاتی همواره یکی
از مهمترین دغدغهها و مطالبات مؤدیان مالیاتی بوده اســت.
با تصویب اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن از

وصول  ۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

ابتدای سال  ،۹۵گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی
برداشته شــد؛ به گفته وی ،میتوان گفت «عدالت مالیاتی»،
روح حاکم بر اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم است.
تقوینژاد ،حذف شــیوه علی الرأس از نظام مالیاتی ،پیگیری
جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش ،کاهش نرخهای
مالیاتی ،مبارزه جدی با فرار مالیاتی ،فرهنگســازی مالیاتی و
بســیاری از اقدامات دیگر ســازمان که منجر به کاهش فرار
مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید میشود را از جمله اقداماتی
دانست که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در
آمدهاند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت :افزایش معافیت
پایه مالیاتی به صورت ســاالنه در راســتای رفع تبعیضهای
موجود صورت میگیرد .در سال  ،۱۳۹۲حقوق بگیران ماهانه
 ۸۳۳هزار تومان و ساالنه  ۱۰میلیون تومان از معافیت مالیاتی
بهرهمند میشدند .این در حالی است که سقف معافیت مالیات
حقوق بگیران از ســال  ۱۳۹۲تا سال  ۱۳۹۶حدود  ۱۴۰درصد
رشد کرده است .حقوق بگیران در سال  ۱۳۹۶ماهانه تا سقف
 ۲میلیون تومان و ساالنه تا سقف  ۲۴میلیون تومان از معافیت

مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهرهمند میشوند .تقوینژاد گفت:
در حال حاضر ،مهمترین برنامه ســازمان امور مالیاتی کشور
مبارزه با فرار مالیاتی است .با اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
و همچنین بهرهمندی از اطالعات جامع مالیاتی و دسترسی به
اطالعات هویتی ،مالی ،پولی و عملکردی مؤدیان ،گام بزرگی
در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.
تقوینژاد افزود :ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ،روند رسیدگی به پروندههای
کالن فرار مالیاتی را تســریع بخشیده به گونهای که فقط در

شش ماهه دوم سال  ،۹۵با بررسی  ۷۷پرونده مالیاتی ،سازمان
امور مالیاتی کشور توانسته  ۹۹۰میلیارد تومان مالیات تعیین و
وصول نماید و این بدان معناســت که شناسایی مؤدیان جدید
جزو اولویتهای اساســی سازمان اســت .رییس کل سازمان
امور مالیاتی کشور با اشــاره به شناسایی مؤدیان جدید اشاره
و گفــت :با ایجاد پایگاه اطالعات مؤدیــان مالیاتی و تقویت
و افزایش سیســتمهای واحدیابی مکانیزه ،روند مبارزه با فرار
مالیاتی ســرعت یافته و در ســال  ۹۵و با تکیه بر اطالعات
این پایگاه ،در حدود  ۳۰۰هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی
و مالیات حقه از آنان اخذ شــده است .همچنین با پیگیری و
رصد فعالیت شرکتهای صوری و غیرواقعی ،توانستیم بیش
از  ۳۰۰۰شرکت صوری را شناسایی و به مؤدیان معرفی کنیم.
به گفته تقوی نژاد ،با بررسی به عمل آمده حدود  ۳۳۰۰میلیارد
تومان از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی
در سال گذشــته ،فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان
برگ تشخیص صادر شد .همچنین در سال  ،۱۳۹۵بالغ بر پنج
هزار میلیارد تومان از محل مبارزه با فرار مالیاتی عاید کشــور
شده است.

خرید  28فروند هواپیمای ایرباس توسط زاگرس

اجرای طرح
کارورزی از دهه
اول تیر

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار از آغاز طرح
کارورزی فارغ التحصیالن دانشــگاهی از دهه اول تیرماه خبر
داد .به گزارش وزارت کار ،عیســی منصوری در جلسهای که
بــه صورت ویدئو کنفرانس با مدیران کل اســتانهای کشــور
تشکیل شد ،با اشــاره به هدفگذاری اشتغال فارغالتحصیالن
بیکار در قالب طرح کاروزی ،از معافیت  ۲ساله کارفرمایان در
زمینه پرداخت حق بیمــه خبرداد و گفت :طرح کارورزی فارغ
التحصیالن دانشگاهی از دهه اول تیرماه در سراسر کشور آغاز
می شود .وی با تشــریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که با
هدف جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی
تا مقطع دکتری اجرایی شده است ،گفت :جامعه هدف اجرای
این طرح ،دانش آموختگان دانشگاهی و واحدهای پذیرنده اعم
از بخش خصوصی و تعاونی هســتند ،که درگام اول کارفرما را
تشویق می کنیم تا نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی جدید
را جذب کند و در مرحله بعد هدف ما آماده ســازی نیروی کار
برای بازار کار اســت که این افــراد در دوره کارورزی مهارت
الزم برای ورود به بازار کار را کســب می کنند .معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه عالوه بر دانش
آموختگان دانشــگاهی ،کارفرمایان و واحدهای متقاضی جذب
کارورز نیــز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هســتند ،گفت :در
حال حاضر ســامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.
 gov.irبــرای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال
اســت که میتوانند آمادگــی خود را برای اشــتغال یا جذب
متقاضیان از طریق ثبت نام در این سامانه اعالم کنند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس از امضای تفاهمنامه
(پیش قرارداد) خریــد  28فروند هواپیمای ایرباس خبرداد و
گفت :شــرکت زاگرس همه این هواپیماها را از ایرباس به
صورت اجاره به شــرط تملیک خریداری خواهد کرد .ســید
عبدالرضا موسوی در گفتگو با ایرنا افزود :مذاکرات با شرکت
ایرباس مدتها پیش آغاز شــد و با اجرایی شــدن برجام و
لغو تحریمها ،نشســتهای متعددی در فرانســه و تهران با
نمایندگان ایرباس برگزار شــد کــه در نهایت پیش قرارداد
خرید این  28فروند هواپیما در پاریس به امضا رســید .وی
یادآور شــد :طبق این تفاهم نامه شــرکت زاگرس  8فروند

هواپیمای ایربــاس  330و  20فروند ایرباس 321و  320از
این شرکت خریداری میکند و همه آنها به صورت اجازه به
شرط تملیک خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت هواپیمایی زاگرس بیان کرد:در این
تفاهمنامه مقرر شــده اســت که تمام مجوزهای مورد نیاز
توسط ایرباس از خزانهداری امریکا اخذ شود تا زمینه امضای
قرارداد نهایی نیز فراهم شود و در این فرآیند موافقت شد که
ایرباس تعدادی هواپیما به صورت اجارهای در اختیار شرکت
زاگرس قرار دهد.
وی تصریح کرد :بدون شــک خرید هواپیماهای جدید به

توســعه صنعت هوانوردی کشــور کمک زیادی خواهد کرد
و اشــتغالزایی ،افزایش سفر گردشــگران خارجی و افزایش
درآمدهای ارزی از مهمترین دســتاوردهای نوسازی ناوگان
هوایی کشور است.
موسوی در پایان اظهارداشت :با لغو تحریمهای ظالمانه
و اجرایی شــدن برجام فضــای بینالمللی مناســبی برای
شــرکتهای ایرانی فراهم شــده و طی مذاکرات مستمر با
نمایندگان ایرباس موضوع امضای این تفاهم نامه ســه روز
پیش نهایی شــد و پس از آن روز گذشته با ایرباس به امضا
رسید.

اصالحیه قانون نظام صنفی در راه مجلس

نایــب رییس اتــاق اصنــاف گفت:
اصالحیه قانون نظام صنفی به زودی در
دستور کار صحن علنی مجلس شورای
اســامی قرار میگیرد .ابراهیم درستی
در گفتگو با خبرآنالین با اشاره به اینکه
در قانون کنونی نظــام صنفی ایراداتی
وجود دارد که نیاز به اصالح آن ضروری
است ،اظهار داشــت :در دو سه نکته از
این اصالحیه ابهاماتی وجود داشــت که
امیدورایم به زودی رفع شــود و شرایط
برای بررســی آن در صحن علنی هموار
شــود .او گفت :یکی از مــواردی که در
ایــن اصالحیه پیش بینی شــده،صدور
مجوز قانونی بــرای کاندیداتوری افراد
بیــش از دو دوره بــرای عضویــت در
هیات رییســه و ریاست اتحادیه هاست
چراکــه همانطور که نمایندگان مجلس
میتواننــد در دوره های متعدد کاندیدا
شوند ،افراد نیز برای اتحادیهها باید این
امکان را داشــته باشند .وی تاکید کرد:
وقتی رای مردم قرار اســت مبنای عمل
قرار گیرد این محدودیت مبنایی ندارد؛
در حوزه رای گیری تنها در مورد ریاست

جمهوری اســت کــه محدودیتی برای
حضور در قانون پیشبینی شــده است
و ایــن محدودیت برای اصناف ضرورتی
ندارد .وی حضور اصناف در برای اجرایی
شــدن قانون رفع موانــع تولید و بهبود
شرایط کســب و کار را با اهمیت خواند
و گفت :ما در تصمیمگیریها حضوری
نداریــم در حالــی که بدنــه اصناف از
اهمیت فوقالعاده یا برخوردارند .بنابراین
الزم است با تشــکیل کارگروههایی ما
بتوانیم در کمیســیونهای مجلس نیز
حاضر شویم و مشــورتهای الزم را به
نماینــدگان مردم بدهیم .بــه هر روی
نماینــدگان اصناف نماینــدگان خود

مردم هستند و میتوانند مشکالت را به
درســتی به نمایندگان مجلس منعکس
کنند.
درســتی اضافه کرد :در شورای شهر
نیز باید کمیسیونهای تخصصی اصناف
راهاندازی شــود ،چراکه اگر مشکلی در
شــهر هســت  ،مربوط به اصناف است
و وقتی ما بتوانیم مشــکالت را در شهر
حل کنیــم در حقیقت بخش مهمی از
مشــکالت فعاالن اقتصــادی را برطرف
کردهایــم .او درخصوص وضعیت کنونی
واحدهای صنفی نیز گفت :الزم است به
منظور بهبود شــرایط حدود صنفی در
ایران رعایت شود .در شرایط کنونی ما به
اندازه کافی واحدها توزیعی داریم و اگر
بتوانیم تمرکزمان را بر افزایش واحدهای
تولیــدی ببریم ،اقتصاد کشــور منتفع
خواهد شــد .نایب رییــس اتاق اصناف
در ادامه با بیــان اینکه ایران  650هزار
بنگاه اقتصادی کوچــک دارد و همین
مســاله نشــان میدهد اصالحیه قانون
نظــام صنفی برای چه بخش عظیمی از
اقتصاد ایران اهمیت دارد ،خاطرنشــان

کرد :وقتی ما بتوانیم مشکالت این 650
هزار بنگاه اقتصادی را برطرف کنیم ،در
حقیقت بهبود شــرایط کــس و کار در
کشــور را ایجاد کردهایم و این مساله از
اهمیت فراوانی در سالی که به نام اقتصاد
مقاومتــی ،تولید و اشــتغال نامگذاری
شده ،برخوردار است .درستی ادامه داد:
رفع موانع تولید در کشــور نیز مستلزم
بهبود وضعیت در حوزه صنوف تولیدی
و توزیعی اســت .امروزه جهان اهمیت
فراوانی برای مشــاغل خرد قائل است و
اقتصاد ایران نیز اتفاقا با گستردگی این
حوزه روبروســت .او در پاسخ به سئوالی
دربــاره اینکه آیا بــرای چینش اعضای
هیــات مدیرهها و روســا در اتحادیهها
نیز پیشبینــی در این قانــون صورت
گرفته اســت یا خیر ،عنوان کرد :حتما
همینطور است؛ در این قانون پیشبینی
شده است چینش با احترام به آرا اتفاق
بیفتد .در حقیقت مردم به هر کسی رای
باالتــری دادهاند ،به ترتیب رییس ،نائب
رییس و ســایر سمتها در اتحادیهها را
از آن خود خواهد کرد.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان ایران گفت :شــبکه بانکی کشور توان
تامیــن مالی و نیازهای نقدینگــی بخش معدن را ندارد .به گــزارش مهر یکی از
بخشهای اقتصادی که بیش از  ۱۴۰هزار اشــتغال به صورت مستقیم در آن ایجاد
شــده بخش معدن است .اما تامین مالی این بخش طی سال های اخیر با مشکالتی
مواجه شــده و اغلب سرمایه گذاران و بهره برداران این حوزه مدعی هستند به دلیل
مشکل نقدینگی امکان نوسازی تجهیزات و ماشین آالت معادن را نداشته و ناچارند
از ماشــین آالت قدیمی استفاده کنند .در آخرین نشست معاون امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز فرســوده بودن ماشین آالت معادن مطرح
شــد و جعفر سرقینی اعالم کرد برخی معادن ماشــین آالت ساخت حدود  ۵۰سال
قبل را استفاده می کنند.
فارغ از فرسودگی و عدم بهرهوری و کارایی این ماشین آالت موضوع مهم ،ایمنی
کارگران و معدنکاران در اســتفاده از این تجهیزات اســت .برخی کارشناسان بخش
معدن معتقدند این ماشین آالت عالوه بر هدر دادن زمان و در بر داشتن هزینههای
هنگفت بــرای مالک و بهرهبردار ،ایمنی کارگران را نیز بــه مخاطره می اندازد .اما
بهره برداران به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی این تجهیزات را ندارند .سیدعلی
صدری رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان ایران در گفتگو با مهر درخصوص
نوسازی تجهیزات و ماشینآالت بخش معدن گفت :در حوزه معدن نیاز به تجهیزات
جدید داریم .وی افزود :ما در کشور توان تولید برخی ماشین آالت مانند سنگ شکن
و یا آسیاب را داریم اما این توان تولید پاسخگوی نیاز داخل نیست.
صدری ادامه داد :برای تهیه ماشــین آالت نو در بخش معدن نیاز به تزریق منابع
و نقدینگی به این بخش اســت که این منابع در دسترس نیست .وی افزود :در سال
 ۹۲که دولت یازدهم آغاز به کار کرد رئیس جمهور اعالم کرد که خزانه کشور خالی
است ،یعنی منابعی برای تامین مالی نیازهای اینچنینی وجود نداشت .به گفته صدری
طی یک ســال گذشــته به تدریج که فروش نفت افزایش پیدا کرد توانستیم برخی
تجهیزات را خریداری کنیم .البته این نوسازی تجهیزات نیاز به زمان دارد و در مدت
زمان کوتاه نمیتوان توقع داشــت این اتفــاق رخ دهد .رئیس خانه صنعت،معدن و
تجارت جوانان ایران تاکید کرد :بانکهای کشور توان تامین مالی تولید را ندارند و ما
نمی توانیم روی نظام بانکی حساب باز کنیم ،بنابر این نیاز به بازارهای رقابتی داریم
و این موضوع هم منوط به ورود سرمایهگذار خارجی و یا بانکهای خارجی است.
صدری ادامه داد :ورود سرمایهگذار و بانکهای بین المللی و تزریق منابع به بخش
تولید نیز نیاز به سیاســت های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دارد تا مسیر
ورود این سرمایه گذاران را هموار کند .وی در پایان گفت :ما امیدواریم روند برقراری
ارتباط بین بانک های کشــور با بانک های بین الملــل ادامه پیدا کند و با توجه به
اخبار منتشــره انتظار داریم اتفاقات خوشی در رونق تولید رخ دهد و اقتصاد کشور از
وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق پیش رود.

آخرین خبر

تامین آب فوالد شمال شرق از رودخانه
مرزی افغانستان

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) دربارهی حل مشــکل آب مجمتع معدنی ســنگان از مذاکره با
دولت افغانستان برای استفاده از رودخانه مرزی خبر داد .به گزارش ایسنا،
در حاشــیه بازدید مهدی کرباســیان از واحدهای کنسانتره و گندلهسازی
در مجتمع معدنی ســنگان در جمع خبرنگاران ،گفت :ایران و افغانســتان
مذاکراتی را برای انجام فعالیتهای مشــترک صنعتی داشتهاند که موضوع
همکاریهای فوالدی از جمله آنها بوده اســت .وی ادامه داد :در سفری که
به کابل داشــتم پیشنهاد شد افغانســتان با توجه به ذخائر مناسبی که در
سنگان افغانستان دارد ،کارخانجات کسانتره و گندله را در آنجا احداث کند
و موضوع فوالد نیز با توجه به وضعیت گاز در ایران دنبال شود و مطابق آن
بحث تامین آب حوزه فوالد از طریق آب رودخانه مرزی افغانســتان صورت
گیرد .رییس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیــدرو) ،اظهار کرد :آخرین اتفاقی که در این زمینه افتاد این بود
که قرار شد تا کارشناســان افغانی برای بررسی موضوع انتقال آب به ایران
سفر کنند تا این موضوع به مرحلهی انجام برسد.

