
طی روزه��ای اخیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت از رش��د 
مثبت صنعت خبرداد و مدعی ش��د ک��ه تولید بیش از دو 
س��وم محصوالت و کااله��ای منتخب در 9 ماهه امس��ال 
افزایش��ی بوده  و همین امر موجب شده تا رشد صنعت از 
منفی 9.5 درصد  در س��ال 97 به مثبت 0.4 درصد تا اخر 

شهریور 98 برسد.
این گفته ها در حالی مطرح می ش��ود ک��ه به اعتقاد علم 
اقتصاد متغیرهای رش��د صنعتی نق��ش کلیدی و البته اثر 
گ��ذاری در رش��د اقتصادی کش��ور دارند. براس��اس آنچه 
عل��م اقتصاد می گوید:» س��هم صنع��ت در تولید ناخالص 
داخلی در کش��ورهای در حال توس��عه بیش از کشورهای 
توس��عهیافته اس��ت زیرا در کشورهای توس��عهیافته روند 
صنعتی ش��دن سالهای قبل طی ش��ده و  در این کشورها 
س��هم بخش خدم��ات در تولید ناخالص داخلی بیش��تر از 
بخش صنعت اس��ت. اما در کش��ورهای در حال توسعه به 
خصوص کش��ورهای نفتخیز سهم بخش صنعت در اقتصاد 
چشمگیر است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.«.  
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی با در نظر 
داشتن نقش س��هم باالی صنعت در اقتصاد کشوری مانند 
ایران این نکته حاصل می ش��ود ک��ه هرگونهاتفاق مثبت 
در حرکت صنعت کش��ور می تواند مس��یر توسعه و تبلور 

اقتصادی را هموارتر کند.
ای��ن تحلیلگران ب��ا این نگاه که س��هم صنع��ت در تولید 
ناخال��ص داخل��ی کش��ورهای در حال توس��عه  ب��ه ویژه 
کش��ورهای دارای اقتصاد نفتخیز به طورمتوسط   بیش از 
متوسط س��هم صنعت در دنیاست می گویند:» در صورتی 
اقتصاد یک کش��ور میتواند رش��د کند ک��ه بخش تولید و 
فعالیتهای صنعتی در آن کش��ور رشد کند به سخن دیگر 
با رشد بخش صنعت و تولید در کشورهای در حال توسعه 
اس��ت که فرصتهای شغلی در این کشورها ایجاد میشود و 

درآمدزایی کشور افزایش پیدا میکند.«

ارزش افزوده  در صنعت 
 آنچه از تحلیل های این افراد مس��تخرج می ش��ود براین 
موضوع تاکید دارد که در میان صنایع مختلف در کشوری 
مانند ای��ران اگرچه صنعت نفت بیش��ترین درآمد را برای 
کش��ور فراهم کرده اس��ت اما اگر بناس��ت تا مسیر رشد و 
توس��عه  در صدر تم��ام اقدامات و فعالیته��ا قرارگیرد باید 
متولیان بیش��ترین تمرکز خود را بر صنایعی قرار دهند که 
دارای ارزش افزوده باالیی هس��تند و به عبارت دیگر مزیت 

های اقتص��ادی و اجتماعی را برای جامع��ه به ارمغان می 
آورن��د. تحلیلگران اقتصادی با مبنا قرار دادن این عوامل و 

شاخص های کلیدی براین باورندکه 
تا مادامی که متولیان و دس��ت ان��درکاران بر روی صنایع 
تولیدی و زیر س��اخت نسبت به س��رمایه گذاری و هموار 
کردن بستر های فعالیت اقدام نکنند نمی توان امیدوار بود 

که  این  حوزه با رشد خود رشد اقتصادی را رقم زند. 
 کارشناس��ان اقتصادی براین باور تایکد دارند که » رشد و 
بلوغ صنعت در هر کش��وری می تواند مهمترین و اساسی 
ترین اقدام در جهت توسعه اقتصادی  و البته ثروت آفرینی 

در هر کشوری باشد.« 
متخصصان علم اقتصاد و  تحلیلگران این عرصه  با تش��ریح 
این م��وارد براین موضع تاکید دارند که برای رس��یدن به 
صنعت توس��عه یافت��ه باید بر برخی مولفه ها  و ش��اخص 

های کلیدی تر در اقتصاد تمرکز کرد و نس��بت به بهبود و 
اصالح آن اقدام کرد.

شاخص های کلیدی
 براس��اس آنچه بررس��ی های علم اقتصاد به اثبات رسانده 
متغیرهایی همچون تورم ؛ عدم مداحله دولت و نرخ برابری 
پ��ول و  نرخ بهره  ش��اخص ها موثری در رش��د وتوس��عه 
صنعتی به شمارمی روند به این ترتیب که  نقش مهم  تورم  
و  نرخ بهره برای تامی��ن مالی موردنیاز صنعت درعملکرد 
اقتص��ادی و صنعتی کش��ورها  و همچنین در ثبات بازارها 
قاب��ل توجه اس��ت و در کنار آن نیز ارزش پول کش��ور به 
عنوان شاخصی در قدرت  اقتصادی  نقش موثری در مسیر 

توسعه داشته و دارد.
 ب��ه باور و اعتقاد متخصصان اقتص��ادی در کنار این موارد 

ش��اخص عدم مداخله دولت در بازارهای اقتصادی ،عاملی 
اس��ت که می تواند به تس��هیل ش��رایط و حرکت دقیق و 
درس��ت دراین مسیر منجر ش��ود اما اینکه هر کدام از این 
ش��اخص ها در ش��رایط حال حاضر  در اقتصاد ایران است 

خود مساله دیگری است.
براس��اس  اعالم مرکزآم��ار ایران به عن��وان یکی ازمراجع 
رس��می اع��الم  داده ها در حال حاضر ن��رخ تورم  آذر ماه 
١٣98 در مقایس��ه ب��ا ماه قبل 0.8 واح��د درصد افزایش  
داشته به این ترتیب که  نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای 
ش��هری به ٢7.٦ درصد رس��یده که نسبت به ماه قبل ٦.0 
واحد درصد افزایش را نش��ان م��ی دهد.همچنین این نرخ 
برای خانوارهای روس��تایی ٢8.9 درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.
 براس��اس همین آم��ار تورم ماهانه ب��رای گروههای عمده 
»خوراکیه��ا، آش��امیدنیها و دخانی��ات« و »کااله��ای غیر 
خوراک��ی و خدم��ات« به ترتیب 4.١ درص��د و ٢.8 درصد 
ب��وده  به ای��ن معنا که  نرخ تورم ماهان��ه برای خانوارهای 
شهری  به ٣ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.5 واحد 
درصد افزایش نش��ان می دهد و در کنار آن  این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 4.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

٢.4 واحد درصد افزایش داشته است.
 حال اگردر کناراین محاسبات اما ارزش برابری پول ملی و  
میزان مداخله دولت  قرار گیرد به خوبی مش��هود است که 
جایگاه توسعه صنعتی کشور والبته رشد صنعت در مرز چه 
ع��دد یا اعدادی قرار دارد و آیا با این روند میتوان به آینده 

توسعه  صنعت و البته رشد مداوم آن امیدوار بود. 
 سوال اساسی در این میان آن است که اگر شرایط همانگونه 
ابشد که متولیان به تصویر می کشند به این ترتیب که تورم 
کنونی کش��ور با وجود تمام مشکالت اقتصادی روندنزولی 
به خود گرفته و نرخ برابری پول کش��ور نیز آن طورها که 
بازار و اقتصاد نشان می دهد خیلی هم ناامید کننده نباشد 
و  نرخ بهره هم با دس��تور های  اکید بانک مرکزی به رقم 
های زیر ٢0 درصد  ) البته در ظاهر ( رس��یده باش��د؛پس 
دیگر مش��کلی برای رش��د و توس��عه صنعت  و در پی آن  
اقتصاد و ثبات آن باقی نمی ماند جز آنکه دولت به ش��کل 
قابل توجهی از مداخله و اعمال نظرهای دس��توری در بازار 
و اقتصاد کشور دست بکشد. با بروز چنین اتفاقی می توان 
امی��دوار بود که صنعتگران و صاحب��ان واحدهای تولیدی 
می توانند با خیال آسوده و بدون  نگرانی از تصمیمات یک 

شبه و خلق الساعه اقدام به تولیدکنند. 

شفاف سازی، کارآمدی نمایشگاه بین 
المللی را افزایش داده است

عزتی موفقیت های مهم ش��رکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی در یک سال اخیر را مرهون شفاف 
سازی عملکرد این شرکت دانست.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه 
ه��ای بین المللی ج.ا.ایران، ج��م عزتی معاون امور 
نمایش��گاهی این ش��رکت در توضیح شفاف سازی 
عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ای��ران، گفت: باتوجه به اینکه امس��ال س��ال رونق 
تولید نام گذاری ش��ده و مقام معظ��م رهبری نیز 
بر اس��تفاده از ظرفیت های نمایش��گاهی در بحث 
س��اخت داخل و رون��ق اقتصادی تاکید داش��تند، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت هم بر اس��تفاده از 
تمام پتانس��یل های ای��ن وزارتخانه در بحث رونق 
اقتصادی برنامه ریزی داش��ته است.وی با بیان این 
که نمایش��گاه بین المللی ایران هم در همین راستا 
با تفکر اس��تراتژیک مدیران ارشد گام های بلندی 
را در مباحث مرتبط با رونق تولید و کسب و کارها 
برداش��ت، افزود: یکی از عوامل موفقیت نمایشگاه 
بین المللی ایران، ش��فاف س��ازی در عملکرد این 
ش��رکت بوده است.عزتی خاطرنش��ان کرد: شفاف 
س��ازی ارتباط مس��تقیمی با مباحث ناکارآمدی و 
فس��اد در سازمان ها دارد و هرچه ما در سازمان ها 
شفاف عمل کنیم همانقدر کارآمدی ها افزایش می 
یابد و هرچه نا شفاف عمل کنیم مباحث مربوط به 
فس��اد، رانت ها و نارضایتی مردم بیشتر می شود.

دبیر هیات مدیره ش��رکت س��هامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران با یادآوری این نکته که ش��فافیت 
به این معنی اس��ت که عملکرد یک س��ازمان برای 
مردم و مش��تریان خود قابل مش��اهده باشد و اگر 
انتق��ادی هم ب��ه مباحث عملکردی یک س��ازمان 
باشد، آن س��ازمان باید بتواند شفاف سازی و دفاع 

داشته باشد.

ارکان برنامه راهبردی و مدل کسب و کار 
اگزیم بانک دیجیتال

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این بانک اس��تراتژی های متناسب با اهداف اگزیم 
بانک دیجیتال را در قالب برنامه توس��عه بانکداری 
دیجیتال با رویکرد نوآوری باز و با همکاری شرکت 
های دانش بنیان را دردس��ت اجرا دارد.دکتر ابوذر 
سروش در نشست مش��ترک بانک توسعه صادرات 
ای��ران با معاون ام��ور بانکی، بیمه و ش��رکت های 
دولتی وزارت اقتصاد و دیگر مسووالن این وزارتخانه، 
ارکان برنام��ه راهبردی و مدل کس��ب و کار اگزیم 
بانک دیجیتال را ارائه کرد.به گفته س��روش، بانک 
دیجیتال بانکی اس��ت که با درک عصر دیجیتال با 
ایجاد تحول در نگرش، فرهنگ، مدل کس��ب و کار، 
فرآیندها و محیط کار خود با محوریت فناوری های 
تحول آفرین و از طریق ایجاد تجربه ای جذاب برای 
مش��تریان و کارکنانش به عملک��رد مورد نظر خود 
دس��ت می یابد.به گفته عضو هیئ��ت مدیره بانک 
توس��عه صادرات ایران، حرکت هدفمند به س��مت 
هوشمندس��ازی ش��عب و به کار گیری کانال های 
چندگانه، همه کاره و بکپارچه شروع شده است.وی 
در ادامه اقدامات اگزیم بانک ایران را برای بانکداری 
باز برش��مرد و گف��ت: طراحی نقش��ه راه بانکداری 
ب��از و فراهم کردن زیرس��اخت ه��ای مرتبط با آن 
انجام ش��ده و به منظور تقوی��ت دانش فنی نیروی 
انسانی، دوره های آموزشی مختلف برگزار می شود.

س��روش تصریح کرد: اولویت حرکت به سمت فهم 
فرهنگ دیجیتال در بانک توس��عه ص��ادرات ایران 
در س��ه س��طح هیات مدیره، مدیران ارشد و صف 
و س��تاد است.س��روش افزود: بانک توسعه صادرات 
ای��ران در برنامه راهبردی خ��ود در حوزه خدمات 
به مش��تریان، تقویت حمایت از شرکت های دانش 
بنیان را گنجانده اس��ت و به این ترتیب شناس��ایی 
و برقراری تعامل با ش��رکت ه��ا و مهمترین ارکان 
اکوسیستم دانش بنیان و فناور کشور از طریق ایجاد 
کمیته مشترک و شبکه سازی رویدادهای صادراتی 
به منظور ایجاد هماهنگی در اکوسیس��تم صادرات 

کشور در دستور کار قرار گرفت.

اخبار

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد؛
ابالغ نقشه راه تنظیم بازار کشور؛ به زودی  
  قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که نقش��ه راه تنظیم 
بازار کش��ور آماده ابالغ از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان 

رئیس ستاد تنظیم بازار کشور است.
حس��ین مدرس خیابانی گفت: در چهار ماه گذشته، نسخه و پیشنویس 
اولیه نقش��ه راه تنظیم بازار کش��ور برای نظرخواهی به دستگاهها ارسال 
شده است. وی با بیان اینکه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابالغ 
اس��ت، افزود: به زودی آخرین اصالحه��ای الزم بر روی آن انجام خواهد 
ش��د تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم 
بازار، جهتگیریهای الزم را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از 
تولید انجام داد. به گفته این مقام مسوول، نقشه راه تنظیم بازار کشور با 

توجه به اثرات محیط پیرامونی تنظیم شده است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، 
بتوان درک مشترکی را میان همه دستاندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد 
و از همراه کردن تمامی دس��تگاهها برای هدف اصلی که بهبود معیشت 
مردم اس��ت، اطمینان حاصل کرد. وی همچنین ب��ا اعتقاد به اینکه اگر 
تولید س��ر پا باش��د، تامین نیازهای مصرفکنندگان نیز تضمین میش��ود 
افزود: برای حمایت از تولید ملی کشور با هدف مدیریت و کنترل واردات 
و نیز حمایت و پش��تیبانی از اقش��ار ضعیف و متوس��ط به لحاظ تامین 

معیشت آنها، تالش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود.
به گفته قائممقام وزیر صنعت، عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، 
حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید 

از تمامی ابزارهای الزم در این رابطه بهره گرفت.
م��درس خیابانی تنظیم بازار را یک موضوع فرابخش��ی دانس��ت و تاکید 
کرد: باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کاالها را لحاظ کرد؛ 
به این معنا که اثر ش��اخصهای کالن مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، تورم 
س��اختاری و خود تورم روی ش��اخص های تنظیم بازار اثر دارد و بدون 

توجه به تورم و نرخ ارز، نمیتوان نوسان قیمت را کنترل کرد.  ایرنا 

با ابالغ قانون تس��هیل تس��ویه بدهیهای بدهکاران 
ش��بکه بانکی، سود تس��هیالت اعطایی و جرایم آن 
براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه میشود. 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی 

کش�ور به شبکه بانکی ابالغ شد. 
متن کامل قانون به ش��رح زیر است: »ماده واحده 
� به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه 
بدهی ریال��ی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و 
موسسات اعتباری، چنانچه تسهیالتگیرندگانی که 
تمام یا بخش��ی از بدهی سررسیدش��ده خود را تا 
پایان س��ال ١٣97 پرداخ��ت نکردهاند، بخواهند 
بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی 

آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
١� در صورت��ی ک��ه ق��رارداد تس��هیالتگیرنده با 
بانک یا موسس��ه اعتباری تجدید یا امهال نش��ده 
باش��د، همان قرارداد، مالک محاسبه مانده بدهی 

تسهیالتگیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
٢� در م��ورد قراردادهای��ی که یک ی��ا چند نوبت 
از طرقی مانند انعق��اد توافقنامه، قرارداد جدید یا 
اعط�ای تس���هیالت جایگزین، تجدی��د یا امهال 
ش��ده باش��د: در صورتی که ق��رارداد اولیه بانک 
یا موسس��ه اعتباری ب��ا تس��هیالتگیرنده، قبل از 
١٣9٣.١.١ منعق�د ش���ده باش�د، آخرین قرارداد 
و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، »قرارداد مالک 
محاسبه« تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر 

اساس آن انجام میشود.

در صورت��ی که ق��رارداد اولیه بع��د از ١٣9٣.١.١ 
منعقد ش��ده باشد، مالک محاس�به، اولین قرارداد 

بعد از تاریخ یادشده میباشد.
٣� مبلغی که تس��هیالتگیرنده باید برای استفاده 
از مزای��ای این قانون به ص��ورت نقدی به بانک یا 
موسس��ه اعتباری بپردازد، عبارت اس��ت از مانده 
اص��ل و س��ود قبل و بعد از سررس��ید )ت��ا تاریخ 
تس��ویه نقدی( که با اس��تفاده از فرم��ول ابالغی 
بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب 
من��درج در »ق��رارداد مالک محاس��به«، با حذف 
کلی���ه جرائم متعلقه و س��ودهای ناش��ی از آن و 
ب��ا در نظر گرفت��ن پرداختهای مش��تری و زمان 

پرداختهای وی محاسبه میشود.
4� س��قف مجاز برای برخ��ورداری از مزایای این 
قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی 
در کل ش�بکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 
٢0 میلیارد ریال )اصل من�درج در »قرارداد مالک 

محاسبه«( تعیین میشود.
5� تس��هیالتی که بنا به نظر بان��ک مرکزی و در 
راس��تای س��اماندهی ب��ازار غیرمتش��کل پولی از 
موسس���ات در ح�ال تصفیه به بانکها و موسسات 
اعتباری غیربانکی منتقل ش��ده باش��د، مش��مول 
اح��کام این قان��ون ب��وده و در چهارچوب ضوابط 
اجرائ��ی که توس��ط بانک مرک��زی تدوین خواهد 

شد، تعیین تکلیف میشود.
٦� تس��هیالت گیرن��دگان مش��مول اس��تفاده از 

ضواب��ط این قان��ون حداکثر تا پایان اس���فندماه 
١٣98 مهل�ت دارند درخواس��ت خود را به بانکها 
یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا 
مؤسسه اعتباری غیرب�انکی مکل�ف است حداکثر 
ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، 
کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط 
به »قرارداد مالک محاس��به« است به همراه زمان 
دریافت یا پرداخت، در سامانهای که بانک مرکزی 

اعالم میکند، ثبت نماید.
تس��هیالت گیرنده برای برخورداری از مزایای این 
قان��ون باید حداکث��ر تا پایان ش��هریورماه ١٣99 
مانده بدهی خود را که توس��ط سامانه فوق الذکر 

محاسبه و به او اعالم میشود، نقداً تسویه نماید.
7� قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک 
یا مؤسس��ه اعتباری غیربانکی و تسهیالت اعطائی  
ارزی اع��م از مناب��ع داخل��ی بانکها و موسس��ات 
اعتب��اری و س��ایر مناب��ع، از ش��مول ای��ن قانون 

مستثنی هستند.
8� بانکها و موسس��ات اعتباری غیربانکی مجازند 
درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل 
زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور 
را از س��ال ١٣99 به بعد به تدریج حداکثر ظرف 
مدت پنج س��ال در صورتهای مالی خود مستهلک 
کنن��د. چنانچ��ه س��ازمان ام��ور مالیات��ی ذخایر 
مطالبات مش��کوکالوصول مربوط به تس���هیالت 
غیرجاری را که مطابق این قانون تس��ویه میشود، 
در محاس��به مالیات متعلق به بانکها و موسس��ات 
اعتباری، لحاظ نکرده باش�د، موظف است مالیات 
دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای 

این قانون منظور کند. فارس 

مداخله دولت؛ گل به خودی به صنعت 
سیاست روز شاخص های اثر گذار در رشد صنعتی را بررسی می کند؛

گزارش
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سخنگوی صنعت برق خبرداد؛
 کاهش 50 درصدی 

تامین سوخت گاز نیروگاهها 
سخنگوی صنعت برق از کاهش 50 درصدی 
تأمین سوخت گاز نیروگاهها از سوی شرکت 
مل��ی گاز خبر داد و گفت: ٦ نیروگاه کش��ور 

مجبور به استفاده از سوخت مازوت شدند.
مصطفی رجبی مش��هدی  در پاس��خ به این 
سؤال که آیا مصرف س��وخت گاز نیروگاهها 
کاهش یافته است، گفت: به دلیل برودت هوا 
تأمین س��وخت گاز نیروگاهها کاهش یافته 
اس��ت و گازرس��انی به نیروگاه به میزان 50 

درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ش��رکت مل��ی گاز 50 درصد 
تعه��دات خ��ود را ب��رای سوخترس��انی به 

نیروگاهها انجام میدهد.
رجبی مش��هدی در پاس��خ به این سؤال که 
در حال حاضر ش��رکت مل��ی گاز چه میزان 
از س��وخت گاز نیروگاهه��ا را تأمین میکند، 
اظهار داش��ت: ش��رکت مل��ی گاز ایران الزم 
است که روزانه 90 میلیون مترمکعب گاز به 
ما تحویل دهد، اما در حال حاضر این عدد به 

40 میلیون مترمکعب رسیده است.
س��خنگوی صنعت برق ادامه داد: با توجه به 
کاهش تأمین سوخت گاز نیروگاهها از سوخت 
گازوئی��ل و مازوت برای تولید برق اس��تفاده 
میش��ود. هر چند در ش��رایط فعلی وضعیت 
ذخایر گازوئیل نیازمند این اس��ت که بیشتر 
ش��ود.  رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال 
که چه مقدار نیروگاه برق در کشور از سوخت 
مازوت که برای محیط زیس��ت هم خطرناک 
است، استفاده میکنند، گفت: در حال حاضر 
٦ نیروگاه توس، خراسان، نکا، شهید رجایی، 
سهند و تبریز از س��وخت مازوت برای تولید 

برق استفاده میکنند.   فارس

نایب رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد؛
صادرات چمدانی زعفران از کشور 

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اشاره به 
ثبات قیمت طالی سرخ در بازار گفت: سال 
گذشته با احتس��اب صادرات چمدانی، ٣00 

تن زعفران از کشور صادر شده است.
غالمرضا میری با اشاره به اینکه بازار زعفران 
در حدود دو ماه گذش��ته با توجه به خریدی 
که س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی انجام 
داد، تقریباً با ثبات بوده است، گفت: سازمان 
مرکزی تعاون روستایی حدود 70 تن زعفران 
خری��داری ک��رد و در ح��ال حاض��ر قیمت 
هرکیلوگرم زعفران حداقل ٦ میلیون و ٣00 

هزارتومان و حداکثر 9 میلیون تومان است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود نمیتوان 
پیش بینی کرد که وضعیت قیمت در روزهای 
آینده به چه صورت خواهد بود چرا که اوضاع 
سیاسی، اقتصادی و… در حال حاضر ثبات 
ندارد و بازار نیز تحت تأثیر همین نوس��انات 
است. میری با اشاره به افزایش قاچاق زعفران 
از کش��ور تصریح کرد: به همی��ن دلیل فکر 
نمیکنم که صادرات رس��می جهش��ی داشته 
باش��د که منجر به تغییر قیمت در بازار شود.
وی ب��ا بیان اینکه هر چه قاچاق افزایش یابد 
صادرات رسمی کاهش خواهد داشت، گفت: 
عمده مش��تریان ما در حال حاضر به صورت 
قاچاق کاالی مورد نیاز خود را تأمین میکنند. 
این فعال بخش خصوصی همچنین از کاهش 
١٣ درص��دی ص��ادرات زعفران خب��ر داد و 
گفت: در هشت ماهه امسال ١٣٢ تن و 75٣ 
کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده که این 
عدد در مدت مش��ابه س��ال قبل ١5٢ تن و 
٦0٢ کیلوگرم بوده است و در آبانماه امسال 
نسبت به آبان س��ال گذشته شاهد رشد ١0 

هزارتنی صادرات بودیم.  مهر

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد؛
 پرداخت یارانه غیرنقدی 

به اقشار نیازمند در ستاد تنظیم بازار
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی از ارائه 
پیش��نهاد تأمین کاالی اساسی اقشار آسیب 

پذیر به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
 محمد ش��ریعتمداری، وزیرتع��اون،کار و رفاه 
اجتماع��ی  درباره اج��رای قانون تأمین کاالی 
اساس��ی برای اقشار آسیب پذیر، گفت: اگر در 
ادامه س��ال 98 تحولی در توس��عه فعالیتهای 
تعاون��ی کارگری، کارمندی و توس��عه فعالیت 
تعاونی که دارای دریافتهای ثابت هستند، ایجاد 
شود، میتوان با نرخ کنونی ارز نیز نیازهای مردم 

به ویژه کاالهای اساسی را با قیمتهای مناسب و 
ارزانتر در بازار آزاد فراهم کرد.

وی با بیان اینکه باید از ارز 4٢00 تومانی که 
برای تأمین کاالی اساسی در نظر گرفته شده 
به درستی استفاده شود، افزود: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده جامعه 
کارگری و بازنشستگان کشور ضرورت تأمین 
کاالی اساس��ی برای اقشار آسیب پذیر را در 
جلسات ستاد تنظیم بازار مطرح کرده است.

این عضو کابینه دول��ت اظهار کرد: در صورتی 
که ستاد تنظیم بازار در تصمیمات خود به این 
مسائل توجه کند میتوان با روشهای معقولتری 
کاالهای اساس��ی موردنیاز مردم را تأمین کرد. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر شما 
قانون تأمین کاالی اساس��ی برای اقشار آسیب 
پذیر چه میزان اجرا ش��ده است؟ توضیح داد: 
تاکن��ون به جز پرداختهای نقدی یعنی س��بد 
حمایت معیشتی که به حدود ١8 میلیون خانوار 
پرداخت شده، پرداخت غیرنقدی در دستور کار 
ق��رار نگرفته زی��را زیرس��اختهای الکترونیکی 
موردنی��از برای آن فراهم نش��ده اما تحقق این 

مهم در دستور کار قرار میگیرد.  تسنیم

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

با ابالغ قانون؛
اخذ سود مرکب از جرایم بانکی حذف میشود


