
کژتابی ها در یک پروژه راهبردی
صنای��ع و بازرگانی و معدن - ایران نیوز24 : پروژه 
خط لوله ی گوره - جاس��ک با تایید و تاکید مقام 
معظ��م رهبری یکی از راهب��ردی ترین پروژه های 
کشور اس��ت. این پروژه در شرایطی به اجرا در می 
آید که در تنگنای اقتصادی کش��ور برای کسب هر 

دالر باید جنگید و هزینه پروژه را تامین کرد.
ای��ن پروژه با هم��ه مزایا و یژه گ��ی های خاص و 
تمامی تالش و فداکاری که پایه آن گذاش��ته شده 
اس��ت  دچ��ار انحراف��ات و کژتابی های اس��ت که 
متاس��فانه بنظر می رس��د برخی حتی پولی که از 
خون دل مردم بدست می آید را نیز حاضر نیستند 
بگذرن��د و به لطایف الحیل به آن چنگ می اندازد. 
ل��ذا نکاتی در مورد این پروژه وجود دارد که  برای 
تنویر افکار عمومی  و پیش��گیری به آن اشاره می 

شود.
الف: از جمله این موارد می توان به قراردادی اشاره 
کرد که در حاش��یه ی پروژه ی ملی گوره - جاسک 
بین یک ش��رکت مشاوره و ش��رکت های عامل این 
پروژه یعنی فوالد اکس��ین و ف��والد مبارکه منعقد 
شده است.به موجب این قرارداد شرکت مشاوره ی 
مذکور در قبال مبلغی مش��خص کارهای مطالعاتی 
الزم ب��رای تولید ورق های به کار رفته در این پروژه 
را انجام خواهد داد.تا این جای کار به نظر مش��کلی 
وجود ندارد. اما کمی که دقیق بشویم مشکالت کار 

یکی یکی سر بر می آورند:
1-در قرارداد مذکور، ش��رکت مشاوره از مشاوران 
خارجی اس��تفاده می کند، در حالی که تاکید مقام 
معظم رهبری بر آن اس��ت که صف��ر تا صد کار به 
دس��ت متخصصان ایرانی انجام ش��ود. 2- تا آن جا 
ک��ه عقل حکم م��ی کند فاز مطالعات��ی باید پیش 
از اجرای فاز عملیاتی انجام ش��ود. اما جالب اس��ت 
که پروژه ی گوره به جاس��ک در س��ال ۹۷ وارد فاز 
اجرایی شد، اما قرارداد مشاوره در سال ۹۸ منعقد 
شده است. 3- مفاد قرارداد نشان می دهد که هدف، 
مطالعه ی تولید نوعی از ورق های ترش است که در 
پروژه ی گوره به جاسک به کار می رود، حال آن که 
تولید این ورق ها در س��ال ۹4 انجام شده و امضای 
فاز مطالعاتی برای چیزی که چهار سال است تولید 

می شود شبهه ناک است.
ب: اکن��ون ش��رکت های مجری برای ای��ن قرارداد 
چقدر باید بپردازند؟ چیزی در حدود ۷2۰ میلیارد 
ریال! ۷2۰ میلیارد برای قراردادی با یک ش��رکت 
برای انجام ف��از مطالعاتی برای پروژه ای که قبل از 
آن، عملیات اجرایی آن شروع شده و دارد به پایان 

می رسد به نظر غیر منطقی می آید.
اما نگاهی به خط و ربط شرکت مجری این قرارداد 
به برخی مسئوالن رده باالی وزارت کار می تواند ما 
را در فهم مسئله یاری کند؛ تا بفهمیم که مافیایی 
در صنع��ت وج��ود دارد که حتی در این ش��رایط 
تحری��م و در پ��روژه ای که مقام معظ��م رهبری بر 
آن تاکی��د ویژه ای دارند، دنبال پر کردن انبان خود 
اس��ت. در مطلبی دیگر به این خط و ربط ها اشاره 
می کنیم تا بهتر متوجه ش��ویم ک��ه این مبلغ قابل 

توجه به کجا ربط پیدا می کند.

 تسهیالت ۹۰۰میلیارد ریالی بانک 
آینده به شرکت های دانش بنیان 

 بانک آینده در راستای تحقق شعار »جهش تولید« 
و هم گام با سیاس��ت های کالن اقتصادی، نس��بت 
به حمایت از فعاالن اقتصادی به ویژه ش��رکت های 
دانش بنیان )تولیدی، صنعتی و خدماتی«، از طریق 

تأمین مالی آن ها، اقدام نموده است.
 ش��رکت های دانش بنیان��ی ک��ه از س��وی صندوق 
نوآوری و شکوفایی به بانک آینده معرفی می شوند، 
می توانند پس از انجام بررسی ها و طی مراحل الزم، 
نسبت به دریافت تسهیالت درخواستی خود، اقدام 

نمایند.
  بانک آینده هم چنین در تعامل با صندوق توس��عه 
ملی، تسهیالت س��رمایه در گردش به شرکت های 
دانش بنیانی که داروها و تجهیزات مرتبط با درمان 
و مقابل��ه با ویروس کرونا را تولی��د می کنند، اعطا 

می کند.
 تس��هیالت پرداخت��ی بانک آینده به ش��رکت های 
دانش بنیان از آغاز س��ال 13۹۹ ت��ا نیمه مردادماه 

امسال، بیش از ۹2۰ میلیارد ریال بوده است.

اخبار

معاون صنایع کوچک عنوان کرد؛

 اشتغال ۷ هزار و ۶۰۰ نفر در واحدهای صنعتی 
احیا شده

 معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در 4 ماه نخست امسال 
هفت هزار و ۶۰۰ نفر در 432 واحد صنعتی احیاء شده کوچک و متوسط جذب شدند.

  اصغر مصاحب با بیان اینکه در 4 ماه نخس��ت امس��ال هفت هزار و ۶۰۰ نفر در 432 واحد صنعتی احیاء 
شده کوچک و متوسط جذب شدند، اظهار کرد: در هفته صنایع کوچک یک روز به عنوان "صنایع کوچک، 

کارآفرینی و اشتغال" نامگذاری شده که نشان از اهمیت موضوع اشتغال در این بخش است.
وی اضافه کرد: برخی به دلیل همپوش��انی کارآفرینی و اش��تغال، آن ها را ی��ک موضوع درنظر می گیرند، 
درحالی که مقوله جدایی هستند و در صنایع کوچک پکیج کارآفرینی داریم و در این مجموعه فعالیت های 

متفاوتی انجام می شود.
عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد: 
س��ال گذش��ته چهار هزار و ۶2 دوره آموزش��ی برای ۹2 هزار نفر از شاغالن واحد های صنعتی برگزار شد. 
همچنین 3۰2 تور صنعتی برای بازدید ۶ هزار و 4۰۰ نفر برگزار شد تا از این طریق واحد های صنعتی با 

واحد های موفق آشنا شوند و انتقال تجارب واحد های مختلف فعال در یک رسته فراهم شود.
مصاحب یادآور ش��د: از س��ال ۹1 تا پایان س��ال گذش��ته ۸ هزار و ۶3۶ واحد صنعتی غیرفعال، مجدداً 

راه اندازی و برای 123 هزار و ۵14 نفر شغل ایجاد شد.
وی اضافه کرد: در س��ال 13۹۸ تجارب موفق کارآفرینی در س��طح کش��ور احصاء شد و 2۵ تجربه موفق 

کارآفرینی در رشته های مختلف مستندسازی شد و در اختیار دیگران قرار گرفت.
عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص 
برنامه های این س��ازمان برای ایجاد اش��تغال بیان کرد: یکی از اقدامات این س��ازمان، بازفعال س��ازی و 
راه اندازی مجدد واحد های صنعتی غیرفعال اس��ت. بر این اس��اس مش��اوران کلینیک های کس��ب و کار 
به واحد های صنعتی مش��اوره می دهند. مصاحب افزود: در این کلینیک ها س��ه مقوله مش��اوره، طرح های 
عارضه یابی و پروژه بهبود دنبال می ش��ود و ماحصل آن افزایش ظرفیت و ارتقاء فنآوری است که منجر به 

اشتغال می شود و در هر سه مرحله از واحد های تولیدی حمایت می کنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس اقدامات انجام شده، از ابتدای سال 13۹۹ تا پایان هشتم مرداد جاری، 432 واحد 
مجدداً احیاء ش��د که تعداد هفت هزار و ۶۰۰ نفر اش��تغال را دربر می گیرد که در استان های تهران، قم و 

اصفهان بیشترین واحد های اقتصادی احیاء شده اند.
عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: 
برنامه ما برای امسال این است که 12۰۰ تا 1۵۰۰ واحد احیاء شود، که با توجه به شرایط شیوع بیماری 

کرونا، احیاء 432 واحد در چهار ماه نخست عملکرد قابل قبولی بوده است.  میزان 

 معاون وزیر اقتصاد گفت بانک ها معادل ۵۰درصد ارزش روز 
سهام عدالت را وام با نرخ سود 1۸درصد و دوره بازپرداخت 3 

ساله به متقاضیان پرداخت می کنند.
 عباس معمارنژاد در نشس��ت خبرِی  ارائ��ه کارت اعتباری با 
وثیقه گذاری سهام عدالت، با اش��اره به اینکه وجوه ۹۶درصد 
درخواس��تهای فروش سهام عدالت به حساب متقاضیان واریز 
ش��د،گفت: ۵۶۰۰ میلیارد س��فارش فروش س��هام عدالت به 
سیس��تم بانکی کشور ارائه ش��د. به گفته معمار نژاد براساس 
طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب ش��ورای پول و اعتبار 
رس��یده است ۵۰درصد ارزش روز س��هام عدالت وثیقه کارت 

اعتباری  خواهد شد.
عاون وزیر اقتصاد گفت: نرخ س��ود این تسهیالت 1۸درصد و 

دوره باز پرداخت سه ساله خواهد بود.
وی افزود: این تس��هیالت در قال��ب کارت اعتباری مرابحه به 
متقاضیان ارائه خواهد ش��د.  در خصوص کارت اعتباری باید 
متذکر شد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت کارت اعتباری 
مذکور اس��تفاده شود نیازی به پرداخت سود به بانکها نیست، 
در غی��ر این صورت متقاضیان مش��مول س��ود 1۸ درصدی 
خواهند ش��د. معمار نژاد گفت: کل مش��موالن سهام عدالت  
حدود4۹میلیون نفر هس��تند، گفت: ارزش اولیه سهام واگذار 
ش��ده 2۶هزار ۶۰۰میلیارد تومان بود اما امروز ارزش س��هام 
عدالت به ش��دت افزایش یافته اس��ت؛ بر این اس��اس ارزش 
1۶ه��زار میلیاردی س��هام افرادی که روش غیر مس��تقیم را 

انتخاب کرده اند حدود ۷۰۰هزار میلیارد شده است.
همچنی��ن ارزش س��هام 1۰هزار میلیاردی اف��رادی که روش 
مس��تقیم را انتخاب کرده اند حدود 4۵۰ه��زار میلیارد تومان 
ش��ده است. معمارنژاد گفت: بانک های مختلف کشور از جمله 

ملی، س��په، صادرات، تجارت و ملت آمادگی دارند در صورتی 
ک��ه افراد نیاز مال��ی کوتاه مدت دارن��د از طریق وثیقه گیری 
سهام عدالت، نیاز مالی کوتاه مدت مالی مردم را تأمین کنند 

تا مردم مجبور نشوند سهام عدالتشان را بفروشند.
وی به س��ازوکار وثیقه گذاری س��هام عدالت در بانک ها اشاره 
کرد و گفت: مبنای کار به صورت کارت اعتباری مرابحه است 
ک��ه این موضوع مطابق با سیاس��ت ش��ورای پ��ول و اعتبار و 

دستور العمل بانک مرکزی است.
مع��اون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد 
گف��ت: همه بانک ها توافق کردند که حداقل ۵۰ درصد ارزش 
روز س��هام عدالت آزاد ش��ده را ب��ه عنوان وثیق��ه بپذیرند و 

تسهیالت بدهند.
این مقام مس��ئول گفت: برخی از بانک ها فرایند را به صورت 
کاماًل الکترونیکی آماده کرده اند و برخی نیز در حال آماده سازی 
هس��تند؛ سامانه بانک ملی کاماًل آماده است و نیاز به مراجعه 
حضوری به هیچ وجه نیست. بانک ملت هم این اقدام را انجام 
داده و به زودی جزئیات آن اعالم خواهد ش��د. بانک صادرات، 
س��په و تجارت هم در حال آماده کردن زیرساختها هستند تا 
مردم برای دریافت این وام، نیاز به مراجعه حضوری به ش��عب 
بانک نداشته باشند. معمارنژاد ادامه داد: در سامانه بانک ملی 
ه��م احراز هویت و هم ثبت درخواس��ت و پرداخت به ش��یوه 
الکترونیکی انجام می ش��ود. محمدرضا حسین زاده مدیرعامل 
بانک ملی گفت: فلس��فه کارت اعتباری این است که در ابتدا 
وام تلقی نش��ود؛ هر ف��رد از اولین تراکنش ی��ک ماه فرصت 
دارد تس��ویه کند اگر تس��ویه کرد یک ریال ه��م به بانک به 
عن��وان بهره نیاز نیس��ت پرداخت کن��د و بالفاصله از ماه بعد 
دوب��اره می تواند این کار را انجام ده��د. وی افزود: اما اگر این 
زمان گذشت و تسویه نکرد این مبلغ تبدیل به وام شده و باید 

بهره 1۸ درصدی به بانک پرداخت شود.
حس��ین زاده گفت: دارندگان س��هام عدالت برای دریافت این 
وام باید به همان بانکی مراجعه کنند که آنجا حس��اب دارند و 

شماره شبایشان را معرفی کرده اند.  شادا 

گزارش

 کلی��د واژه »گش��ایش اقتصادی«  طی روزه��ای اخیر به 
نقل  محافل مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی خانوادگی 
مبدل شده  است. اتفاقی که بیش از هر چیز در این شرایط  
اقتصادی که هر روز س��خت و سخت تر می شود ،منجر به 

آن شده تا روزنه امیدی در دل مردم ایجاد شود. 
  بحث و بررس��ی بر سر گش��ایش اقتصادی از آنجا نشات 
گرفت که رئیس جمهوری طی روزهای اخیر از اخبار مهم 
و اثر گذاری خبر داد که  در جلس��ه سران قوا  مطرح شده  
بود و درنهایت منجر به آن شد تا  رئیس جمهور تصمیمات 
و نتایج مهمی گرفته ش��د که پس از به نتیجه رسیدن در 
هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعالم می شود که 

گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می آید.
رئیس جمهور در بخشی از  سخنان خود با اشاره به دستورات 

مق��ام معظم رهبری ب��ه دولت و قوای مقنن��ه و قضاییه و 
تش��کیل اولین جلسه سران قوا  پس از رهنمودهای معظم 
له در روز عید قربان، تاکید کرد:» موضوع مهم اقتصادی در 
این جلسه در دستور کار قرار گرفت و بحث بسیار مفصلی 
انجام ش��د که نظرات بس��یار ش��بیه و نزدیک به هم بود و 
اینکه برخی در کش��ور مطرح م��ی کنند که قوای مقننه و 
قضاییه به دنبال زمین زدن دولت هستند، در این جلسات 
اینچنین مش��اهده نمی کنیم و قوای دیگر کامال درک می 

کنند که کشور در چه شرایطی قرار دارد. 
در این جلسه  تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس 
از به نتیجه رس��یدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم 
رهبری اعالم می ش��ود که گشایش��ی اقتصادی در کشور 

بوجود می آید.«

مهر تاییدی دیگر بر گشایش های اقتصادی 
 همراس��تا با این صحبت های روحانی ،واعظی رئیس دفتر 
روحانی نیز از سوی دیگر اعالم کرد: »با عالمت هایی که از 
کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم، در 

ماه های پایانی تحریم قرار داریم.«
واعظی همچنین با اش��اره به تحریم ه��ا، گفت:» امیدواریم 
در ماه های آینده ش��رایط تحریمی کش��ور تغییر کند زیرا 
ه��دف آنهایی که ما را تحریم کردند تس��لیم ش��دن ایران 
طی 3 الی 4 ماه بود اما االن 2.۵ س��ال گذش��ته اس��ت و 
م��ا در این مدت عالوه بر اینکه تس��لیم نش��دیم، اتکایمان 
به خودمان نیز افزایش یافت. زندگی مردم س��خت ش��ده، 
اما چیزی متوقف نش��ده است؛ تحریم کنندگان فقط ایجاد 

مزاحمت کردند. «
گزینه های روی میز

اگرچه در پی ای��ن اخبار زمینه برای  گمانه زنی ها فراهم 
ش��د و هر کسی از ظن خود  گجینه ای را به عنوان گزینه 
اصلی معرفی کرد اما نکته اصلی و مهم دراین میان عباراتو 
کلیدواژه هایی بود که توس��ط رئیس جمهور ور ئیس دفتر 
وی عنوان ش��د.  برخ��ی کارشناس��ان و تحلیلگران رونق 
ب��ورس را مدنظر قرار داده و س��یگنال های ارایه ش��ده از 
س��وی رئیس جمهور را گش��ایش اصلی بر شمرده و برخی 
دیگر ورود اوراق س��لف نفتی و ابزارهای جدید در این بازار 
را گزینه اصلی گش��ایش مطرح کرده ان��د . از طرف دیگر 
برخ��ی از تحلیلگران و فعاالن براین طب��ل کوبیده اند که  
داس��تان گشایش همان موضوع مرتبط با FATF  است و 
برخی دیگر باز پس گی��ری بدهی های کره جنوبی عنوان 
کردند . گمان��ه زنی ها دراین خصوص تا آنچجا باال گرفت 
که برخی از اعضا اتاق بازرگانی نیز این موارد را دستخوش 
پیام های خود در فضای مجازی کردند و بحث بر سر آن به 
قدری داغ ش��د که این نوشته ها دست به دست در فضای 

مجازی مورد بازنشر قرار گرفت. 
 به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیگران اقتصادی نمایان ترین 
موض��ع گی��ری در این بین ش��اید مربوط ب��ه توئیت نائب 
رییس اتاق ایران و عضو ش��ورای عالی ب��ورس  بود که  با 
تاکید بر موضوع   FATF اینگونه عنوان کرد که » شایعه 
ش��ده گش��ایش اقتصادی مورد اش��اره ریی��س جمهوری، 
پذی��رش FATF و آزاد ش��دن مناب��ع ارزی بلوکه ش��ده 
کش��ور در بانک های خارجی است، گرچه با پذیرش کامل 
FATF نیز ایران به صورت اتوماتیک از لیست سیاه خارج 
نمی ش��ود،اما اگر گره ای که با دست باز می شد را با دندان 

باز کنیم می شود گشایش؟ «

 نکات قابل تامل 
 درای��ن بیمن آنچه از دید کارشناس��ان و تحلیلگران  قابل 
تامل اس��ت صحبتا های روحاین و رئیس دفتری ویاست به 
این ترتیب که  انتش��ار چنین خبر و تایید یاز سوی اعضای 
هیات دولت به خوبی نشان می دهد که  سران سه قوا با هم 
در یک مس��یر و توافق هستند که خود آن  امری مثبت به 
ش��مار رفته و از این رو آن را می توان  یک اصل مهم برای 

حل مشکالت کشور لحاظ کرد. 
 مس��اله دوم  و کلی��دی دراین بین آن اس��ت ک��ه اگر این 
گشایش قرار است در قالب بسته اقتصادی  مطرح می شود 
باید در چارچوب جهش تولید و رفع ریش��ه ای مش��کالت 
باش��ه و نه صرفا به صورت مس��کن و موقت؛ چرا که تجربه 
نش��ان داده اس��ت  تلنبار مش��کالت و. معضالت اقتصادی 
کشور به حدی اس��ت که با مسکن آنی و مقطعی هم نمی 
توان گره ازآن گش��ود و اگر تدابیر در نظر گرفته ش��ده به 
شکل اساسی و ریشه دار این مشکالت حل نکند ،نمی توان 

امیدی به اجرا  و صد البته اثرگذاری آن داشت. 
 نکته سومی که دراین خصوص از سوی کارشناسان مطرح 
می ش��ود آن اس��ت که اگر این گش��ایش ها و  بازگشایی  
چش��م دوختن به  اقدام خارجی ها و غربی ها و  همچنین 
رفع تحریم ها از س��وی آنها باش��د بی ش��ک  خیایل بیش 
نبوده و نیس��ت،چراکه این کشورها به خوبی نشان داده اند 
که ا زچه کس��ی  فرم��ان می برند و تمام وع��ده هایی که 
س��ر داده اند تا به امروز وعید ش��ده است.  نکته چهارم در 
این زمینه آن اس��ت که متولیان بپذیرند این بس��ته زمانی 
می تواند درکش��ور و اقتصاد آن گشایش ایجاد کند که قوه 
مجریه با قوه قضائیه در مبارزه با فس��اد اقتصادی همکاری 
و با مجلس در اجرای قوانین همکاری  داشته باشند . نکته 
پنجم دراینمسیر از دید کارشناسان به این مساله اشاره دارد 
که این بس��ته اقتصادی باید عملکردی در مقابله با تحریف 
بوده  و بیانگر حقایق و داش��ته های کشور باشد و درنهایت  
به مقابله با فضای یاس و ناامیدی در کشور بپردازد. به باور 
کارشناسان این بسته اقتصادی باید شامل رفع موانع تولید 
و ب��از گرداندن کارخانه هایی بزرگی مانند هپکو ،هفت تپه  
و امثال آن به عرصه تولید باش��د تا بتواند  گامی مهم برای 
اقتصاد کش��ور برداشته شود. دس��ت آخر اما کارشناسان و 
تحلیلگ��ران براین اعتقادند که هر گونهاقدام متولیان دراین 
مس��یر باید به گونه ای باش��د که با   اطالع رسانی و برنامه 
ریزی درس��ت و دقیق و همچنین مسئولیت پذیری دولت 
صورت بگیرد وگرنه  میتواتند تبعاتی مانند گرانی یک شبه 

بنزین و محصوالتی امثال آن را در پی داشته باشد.
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 عضو شورای ملی زعفران عنوان کرد؛
ماندگاری زعفران؛ ۲ تا ۳ سال 

خبرگ��زاری میزان- عضو ش��ورای ملی گفت: 
خوشبختانه زعفران 2 تا 3 سال ماندگاری دارد 
و با توجه به اینکه بازار زعفران دنیا در دس��ت 
ایران اس��ت نباید نگران ُکندی روند صادرات 
بود. علی حسینی عضو ش��ورای ملی زعفران 
در خصوص آخرین وضعیت قیمت زعفران در 

بازار گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم زعفران 
ب��ا توجه به کیفیت با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان تا 1۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
بازار به فروش می رس��د.  وی افزود: یک نمونه 
زعفران ویژه نیز در بازار وجود دارد که با قیمتی 
بیش از 13 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته 
می شود که مورد تایید شورای زعفران نیست و 
مشتریان خاص خود را دارد. عضو شورای ملی 
زعفران گفت: زعفران ویژه با دستکاری همراه 
اس��ت و با قیمت باالتری به مشتریان خارجی 
فروخته می شود و به دلیل تغییر شکل ظاهری 
زعفران ممکن است در آینده به عنوان حربه ای 
علیه زعفران ایرانی استفاده شود.  حسینی در 
مورد روند صادرات زعفران در مدت اخیر گفت: 
صادرات در حال انجام اس��ت، اما به دلیل آنکه 
بازار های صادراتی همانند گذش��ته نیس��ت و 
تحت تاثیر ویروس کرونا ق��رار دارد به کندی 

انجام می شود. میزان 

دبیر کل بنکداران مواد غذایی مطرح کرد:
کمبود مواد غذایی نداریم 

دبیر کل بنک��داران مواد غذایی تهران گفت: 
در انبارها، س��طح بازار و خرده فروشی هیچ 

نشانه ای از کمبود کاالی اساسی نداریم.
قاس��معلی حس��نی  اظهار کرد: خوشبختانه 
در ش��رایط فعلی هیچ نوع کمبودی در بازار 
کاالی اساس��ی نداری��م و تامی��ن کااله��ای 

اساس��ی و م��ورد نیاز مردم ب��ه میزان کافی 
صورت گرفته اس��ت. اما گاهی اوقات شاهد 

گرانفروشی کاال در بازار هستیم.
وی افزود: واردات برخی کاالهای اساس��ی از 
اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص ارز بود اما 
خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز برای واردات 
این اقالم موجب ش��ده تا کمب��ودی در بازار 
کاالی اساس��ی به چش��م نخ��ورد. همچنین 
گرانفروشی کاال و سوءاستفادههایی که در بازار 
رخ می دهد نیز ناشی از عملکرد واردکنندگان 
و عرض��ه کنندگان اس��ت و کمبودی در بازار 
نداری��م که منجر به افزایش قیمت ها ش��ود. 
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح 
کرد: با توجه به برخی تخلفات در سطح بازار 
و گرانفروشی هایی که رخ می دهد الزم است 
برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و 
بدون تردید هی��چ برخوردی بهتر از نخریدن 

کاال از گرانفروشان نیست. ایسنا 

خط و نشان وزیر اقتصاد برای بانکها: 
سهام عدالت را ارزان نخرید

وزیر اقتصاد با اش��اره ب��ه این که هیچ بانکی 
اج��ازه خرید س��هام عدالت کمت��ر از ارزش 
بازار را ن��دارد، گفت: احتماال اش��تباهی در 
محاسبات ارزش بازار بورس صورت می گیرد 
و این موض��وع موجب تاخی��ر در واریز پول 
خرید سهام عدالت توسط بانک ها به حساب 

فروشنده ها می شود.
 فرهاد دژپسند در واکنش به انتقادات مردمی 
نسبت به عدم واریز پول فروش سهام عدالت 
توس��ط برخی بانک ها به حساب سهامداران 
گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش 
بازار بورس س��هام عدال��ت را خریداری کند 
بلکه سهامداران می توانند متناسب با شرایط 
بازار و به موجب فرمول تعیین ش��ده س��هام 

عدالت خود را به بانک ها بفروشند.
زی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی تاکی��د کرد: 
احتماال اشتباهی در محاس��بات ارزش بازار 
بورس صورت می گیرد و این موضوع موجب 
تاخی��ر در واریز پ��ول خرید س��هام عدالت 
می شود. دژپس��ند اظهار کرد: وزارت اقتصاد 
و دارایی ش��رایطی را فراهم ک��رده تا مردم 
بتوانند با اس��تفاده از س��هام عدالت خود به 
عن��وان وثیق��ه وام دریاف��ت کنن��د و دیگر 

سهامشان را نفروشند.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

   معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛

جزئیات پرداخت وام با وثیقه 
سهام عدالت 

سیاست روز گزینه های خبر خوش 
اقتصادی را بررسی می کند؛

کلید 
گشایش 
اقتصادی!


