خیلی کوتاه

مزایده سرخابیها تکرار میشود
رئیس سازمان خصوصیس��ازی اعالم کرد که مزایده خرید
سهام باشگاه پرس��پولیس هم برنده نداشت تا در مزایده چهارم

سهام سرخابیها دوباره برای فروش به مزایده گذاشته شوند.
به گزارش سازمان خصوصیسازی ،میرعلیاشرف پوریحسینی
با اعالم این خبر که مزایده خرید س��هام باشگاه پرسپولیس برنده
نداشت ،ضمن بیان مطلب فوق گفت :با بررسی مدارک و مستندات

موجود به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای خریدار سهام باشگاه
پرسپولیس ،شرایط الزم برای شرکت در مزایده را نداشتند.
رئیس س��ازمان خصوصیسازی در ادامه افزود :شرکت بهنام
پیش��رو مبلغ اولیه را با تاخیر به حساب سازمان خصوصیسازی

واریز کرد و ش��رکت اس��تیلآذین ایرانیان یکی از سه شرط الزم
اهلیت برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس را نداشت.
وي همچنی��ن از برگ��زاری مزایده چهارم فروش س��هام دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس در روز  ۲۹اردیبهشتماه خبر داد.

ایدههاي کاغذی برای تحقق رویای خانهدار شدن

گروه اقتصاد "خانهدار ش��دن" سالهاست
که به عنوان یکی از رویاهای
گ�زارش پنج
اقشار متوسط و پایین جامعه
تبدیل ش��ده اس��ت اما وضعیت و شرایط موجود در
کش��ور در طول س��الیان اخیر به گون��های بوده که
همواره دس��تیابی به این مهم را برای این اقشار دور
از ذهن کرده است.
وجود معضالت اقتص��ادی مانند بیکاری و نرخ
تورم و نبود امکانات حداقلی برای اقش��ار متوس��ط
و دهکه��اي پایین جامعه در کن��ار تمام معضالت
و مش��کالت اجتماعی موجب ش��ده تا این اقشار با
هر وعده متولیان مبنی بر خانهدار ش��دن آسان ،در
کوتاهترین زمان ممکن امیدوار ش��وند و بدون آنکه
زوایای آن را بنگرند به هر قیمتی درصدد باش��ند تا
به این آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.
نمونه ب��ارز این امیدواری آن بود که دولت نهم
وعده ارائه مس��کن  99ساله رایگان را به مردم داد و
در این دولت و دولت دهم تنها بخشی از این وعدهها
محقق شد و در نهایت وقتی پای این طرح به دولت
یازدهم رسید رایگان بودن زمین در این طرح تبدیل
به افسانه شد.
افس��انهای که قریب ب��ه  15میلیون نفر آرزوی
واقعی شدن آن را داشته و دارند اما آنچه از گفتههاي
دول��ت بر ميآی��د این آرزو به ای��ن زودیها محقق
نمیش��ود چراکه معضالت اقدامات غیرکارشناسانه
در این پروژه به مراتب بیش از آن است که بتوان به
اتمام آن ،آن هم به این زودیها امیدوار بود.
دول��ت یازدهم همزمان ب��ا روی کارآمدن خود
درخص��وص بس��یاری از طرحهای��ی ک��ه از دولت
احمدینژاد به آن ارث رس��یده ب��ود انتقاد کرد که
یکی از آنها طرح مسکن مهر بود .متولیان این حوزه
در ابت��دای کار چنان به مش��کالت و معضالت این
طرح پرداختند که در برخی موارد این ذهنیت برای
مردم به وجود آمده بود که این طرح مانند بسیاری
از طرحه��اي نیم��هکارهای ک��ه با رفت��ن هر دولت
بینتیجه ميماند ،بینتیجه خواهد ماند.
ه��ر چند این اتفاق نیفتاد ام��ا دولت یازدهم با
وجود آنکه همواره اعالم کرد که رساندن این میراث
تل��خ به س��رمنزل مقصود ج��ز اولویته��اي دولت

تفاوتهاي نامحسوس
اکثر کارشناس��ان اقتصادی مدعی هس��تند که
مس��کن اجتماعی شباهتهای زیادی با مسکن مهر
دارد و در واق��ع دولت یازدهم همان طرح مس��کن
مه��ر را در قالب��ی جدید ارائه کرده اس��ت هر چند
که اظهارنظرهاي متولیان در این راس��تا اس��ت که
تفاوتهای مهمی بین این دو طرح وجود دارد.
دیدگاه وزیر راه و شهرسازی در مورد این طرح
آن است که این طرح تلفیقی از مسکن استیجاری و
اصالح بافتهای فرسوده که در برنامه چهارم تدوین
ش��ده بود اما در دولتهای نه��م و دهم معلق مانده
اس��ت .این گفت��ه آخوندی را برخ��ی از نمایندگان
مجلس از جمل��ه فالحی تایید ميکنند و ميگویند
این طرح در ابتدا به عنوان مس��کن سبز مطرح شد
و بع��د در دولت نهم و ده��م با تفاوتهایی با عنوان
مسکن مهر اجرا شد و در این دولت در قالب مسکن
اجتماعی ارائه شده است.
متولی��ان مدع��ی هس��تند ک��ه مناب��ع تامین
مال��ی واحدهای مس��کن مهر با مس��کن اجتماعی
تفاوتهایی دارد چراکه در مس��کن مهر به جز وام،
مابقی هزینهها را متقاضیان میدهند اما در مسکن
اجتماعی اینطور نیس��ت ،بلکه واحدها متناسب با
وس��ع درآمد خانوار قیمتگذاری میشود و حداکثر
ب��ا  ۴۰درصد از س��هم درآمد آنها امکان س��کونت
پیدا کنند این به آن معناس��ت ک��ه متقاضیان طی
اقساط بلندمدت  ۲۰تا  ۳۰ساله قیمت واحد مسکن
اجتماع��ی را پرداخت میکنند و در پایان هم مالک
مسکن یاد شده میشوند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت:
رونق اقتصادی کشور در گروی تحرک در بخش انرژی است
رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت :اقتصاد کشور متکی به نفت
ب��وده و طبیعی اس��ت که بدون ایج��اد تحرک در این بخش ،س��ایر بخشها نیز از
چرخ توس�عه
رکود خارج نخواهند شد.
به گزارش ایرنا ،رضا پدیدار ،روز دوشنبه در نشست خبری ،با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری دولت در
بخشهاي زیربنایی صنعت نفت ،خواستار استفاده هر چه بیشتر از توان پیمانکاران داخلی شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به توان داخلی سازندگان ،گفت :پیمانکاران داخلی از توان
فنی و مهندسی باالیی برخودارند ،اما برخی کارفرمایان دولتی از این توان استفاده نمی کنند.
وی افزود :س��الهاي گذش��ته ب��ه دالیل مختلف ،از جمل��ه تحریمها ،س��رمایهگذاری در بخشهاي
زیربنایی با افت چش��مگیری مواجه شد که پیامد بیاعتمادی در این بخش را به دنبال داشت و منجر به
بال استفاده ماندن ظرفیت سازندگان داخلی شد.
رئی��س انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت :تش��کلهاي صنعتی اکن��ون به بلوغ خوبی
رسیدهاند و ميتوانند در کنار دولت به عنوان بازوی کارشناسی به بهبود روند موجود کمک کنند.
وی اظهار داشت :اکنون تشکلهاي بخش انرژی و پیمانکاران در این حوزه از توان باالیی برخوردارند،
اما از این ظرفیتها به خوبی استفاده نمیشود.
پدیدار گفت :انجمن س��ازندگان بارها شرایط تولیدکنندگان داخلی و ظرفیتهاي خالی سازندگان را به
مسئوالن دولتی اعالم کرده ،اما تاکنون به آن پاسخی داده نشده و اطالعات درستی هم از پروژههاي عمرانی
مصوب وجود ندارد .وی لزوم کوچکسازی بدنه وزارت نفت را برای ایجاد رونق مورد تاکید قرار داد و گفت:
براس��اس قانون قرار است که شرکتهاي اقماری وزارت نفت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند ،اما این
رویه به درستی دنبال نمیشود که از جمله آنها ميتوان انحالل شرکت دولتی کاالی نفت تهران را نام برد.
یک تیم مدیریتی از ش��رکت
مش��هور نفت��ی ان��ی ()Eni
طلاي س�ياه
ایتالی��ا روز یکش��نبه با بیژن
زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کردند.
به گزارش ف��ارس ،یک تی��م مدیریتی از غول
نفت��ی ان��ی ( )Eniایتالیا با بیژن زنگن��ه وزیر نفت
ای��ران درخصوص توس��عه برخی از می��دان نفتی و
گازی ایران گفتوگو کردند.
اگرچ��ه این غول نفتی خواس��تار بازگش��ت به
صنع��ت نفت ایران اس��ت ،ام��ا مدی��ران عالیرتبه
این ش��رکت اعالم کردن��د تا لغو تمام��ی تحریمها
نمیتوانند به صنعت نفت ایران باز گردند.
مس��ئوالن این ش��رکت بینالمللی نفتی عنوان
کردهان��د ک��ه تغییر محتم��ل در قرارداه��ای نفتی
ای��ران که متضم��ن دریافت س��همی از تولید پروژه
برای ش��رکتهای خارجی است مشوق تسریع روند
بازگشت به بازار ایران خواهد بود.
مدیر اجرایی اِنی پیشتر در نشست سال 2014
اوپ��ک در وی��ن ،ابراز عالقه ش��رکت متبوع خود به

زمان اجرای مبهم
طب��ق گفت��ه وزی��ر کار در مس��کن اجتماعی
کارگران ،بازنشس��تگان تامین اجتماعی ،کارگری و
کشوری ،اقشار کمدرآمد تحت پوشش سازمانهای
حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ی در اولویت قرار دارند.
ربیعی در ابتدای سال نیز با اشاره به اینکه در حوزه
مسکن طرح جایگزین مسکن مهر به زودی رونمایی
خواهد ش��د ،اعالم ک��رد :این ط��رح حمایتی که با
هم��کاری ای��ن وزارتخانه و وزارت مس��کن در حال
انجام اس��ت حاصل  8ماه کار کارشناس��ی دقیق با
حضور اقتصاددانان ،جامعهشناسان و زمینشناسان
اس��ت که معضل مسکن قش��ر مستضعف را برطرف
خواهد کرد.
ضم��ن اینکه مطالعات  ۷گان��های برای اجرای
این طرح از س��وی کارشناس��ان و جامعهشناس��ان
ش��هری انجام ش��ده و منابع مالی م��ورد نیاز برای
مسکن اجتماعی نیز پیشبینی شده است.
ام��ا این صحبته��ای وی در ش��رایطی عنوان
ش��ده ک��ه رئیس س��ازمان مل��ی زمینو مس��کن
پی��ش از اینها در مصاحب��های درخصوص جزئیات
ای��ن طرح اعالم کرده بود در حال بررس��ی تعداد و
پراکندگی متقاضیان هس��تیم تا در یک برنامه پنج
ساله سیاس��تگذاریها را مشخص کنیم .البته تعداد

سفیر ایران در روسیه خبر داد

ایجاد حساب مشترک
با روسیه
سفیر ایران از کاهش تعرفه
صادرات آبزیان به روس��یه
تجـــ�ا ر ت
خب��ر داد و گفت :در زمینه
مب��ادالت بانک��ی با روس��یه قرار ش��ده حس��اب
مشترک با روسیه ایجاد شود.
به گزارش ایس��نا ،مهدی س��نایی در نشست
بررس��ی راهکارهای توس��عه رواب��ط اقتصادی و
تجاری ایران با فدراس��یون روس��یه ک��ه در اتاق
بازرگانی برگزار شد ،اظهار کرد :در سالهای اخیر
کاهش روابط تجاری با روسیه متوقف شد و روابط
به سمت رشد و افزایش حرکت کرد.
وی افزود :سه سال پیاپی روابط دو کشور بین
 25تا  30درصد کاهش داش��ت اما از سال 1392
ای��ن روند کاهش��ی متوقف ش��د .مجموعه حجم
مبادالت دو کشور در این مدت بیش از  20درصد
افزایش یافته است؛ هرچند که این مقدار متناسب

واحدها و واگذاری آنها از سال  93شروع میشود.
البته ناگفته نماند که براساس اخبار منتشر شده
در خبرگزاریها طرح مسکن اجتماعي با نام «تأمين
مسکن اقشار کمدرآمد» که با تفاهم وزارتهاي راه
و شهرس��ازي و تعاون ،کار و رفاه اجتماعي يکشنبه،
 ۱۰اس��فند  ،93با حضور اسحاق جهانگيري ،معاون
اول رئيسجمهور ،در ش��وراي عالي رفاه به تصويب
رس��يد و در اين ط��رح که ويژه اقش��ار کمدرآمد و
دهکهاي اول و دوم جامعه تدوين شده ،روشهاي
مختلفي براي تأمين مسکن اين خانوارها پيشبيني
ش��ده اس��ت که به مرور و در طول  ۶س��ال اجرايي
ميشوند.

زیر ذرهبین کارشناسان
منتق��دان اقتصادی طرح مس��کن اجتماعی را
یک ایده مناس��ب البت��ه بر روس کالغ��ذ ميدانند
و معتقدن��د هرچند تناقضات��ی در زمان اجرای این
طرح وج��ود دارد اما نکته قابل توجه آن اس��ت که
چنین طرحی زمانبر اس��ت و اگر دستکم بکوشند
تا مس��کن مهر را به سرانجام برسانند به مراتب بهتر
خواهد بود چراکه این طرح بخش��ی از مسیر اجرا را
طی کرده است.
فالح��ی عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س
درخص��وص اجرای این طرح و اما و اگرهای پیرامون
با ظرفیتهای موجود در بین دو کشور نیست.
سنایی ادامه داد :روس��یه با کشورهای زیادی
مب��ادالت چند برابری نس��بت به ای��ران دارد و از
طرفی کش��ور م��ا روابط تج��اری چن��د برابری با
سایر کشورها نس��بت به روسیه دارد ،در حالی که
ظرفیتهای زیادی برای افزایش حجم تجارت میان
دو کشور وجود دارد.
سفیر ایران در روس��یه گفت :روسیه و ایران
هر دو در روابط تجاریش��ان با کش��ورهای دیگر
ان��رژی میفروش��ند اما ای��ن به معنا نیس��ت که
هیچگون��ه امکان هم��کاری بین ایران و روس��یه
وجود نداشته باشد.
س��نایی دوران جدید را فرصتی تاریخی برای
روابط ایران و روس��یه توصیف کرد و ادامه داد :در
دوران جدی��د ،دولت نگاه متوازن��ی برای روابط با
روس��یه دارد .دولت یازدهم معتقد اس��ت که باید
ط با روسیه را در چارچوب منافع ملی گسترش
رواب 
دهیم تا از ظرفیتهای دو کشور استفاده شود.
وی همچنین عنوان کرد :اخیرا موافقتنامهای
جامع برای همکاریهای دوجانبه میان دو کشور
به امضاء رسیده که حوزه انرژی از جمله بخشهای
این موافقتنامه است.

غول نفتی اروپا با زنگنه مذاکره کرد

از خرید نفت تا بازگشت به صنعت نفت ایران

حضور دوباره در ایران را در دیدار ش��خصی با بیژن
زنگنه ،وزیر نفت ایران مطرح کرده بود.
تاکنون ش��رکتهای نفت و گاز مطرح سراس��ر
جه��ان از جمله توتال فرانس��ه ،لوک اویل روس��یه،
شِ ��ل انگلیس و نیز ش��رکتهای نفتی چین مواضع
مشابهی را اتخاذ کردهاند.
این گزارش حاکی است این غول نفتی اروپایی
قب��ل از ترک ایران به دلیل تحریمها در یک س��ری
پروژههای نفتی از جمله توسعه فازهای چهار و پنج
پارسجنوبی ومیادین نفتی درود و بالل و همچنین
میدان نفتی دارخویین مشارکت داشت.
ای��ن گ��زارش ميافزاید براس��اس اعالم رئیس
کمیت��ه بازنگری قراردادهای نفتی قرار اس��ت مدل
جدی��د قراردادهای نفتی ایران در س��پتامبر 2015

مدیرعامل راهآهن مطرح کرد
افزایش سهم شرکتهای ریلی برای تامین مالی پروژهها از طریق بازار سرمایه
مدیرعام��ل راهآهن از انجام مذاکرات با بورس به منظور ترویج تامین منابع مالی از
طریق بازار س��رمایه خب��ر داد و اعالم کرد :تاکنون مذاکراتی ب��ا متولیان این نهاد
كوپـــــ�ه
انجام ش��ده تا پیرو آن بورس به اس��تناد تضمین شرکتهاي ریلی از طریق شرکت
راهآهن ،مجوز انتشار اوراق برای تامین مالی را صادر کند.
به گزارش س��نا ،محس��ن پورس��یدآقایی ،با اعالم این خبر موضوع تامین س��رمایه از طریق بورس را
مدنظر قرار داد و گفت :هماکنون اولین پروژه در این زمینه در مرحله به ثمر رسیدن است به این ترتیب
که شرکت راهآهن مذاکراتی را با بخش خصوصی به منظور  2خطه کردن مسیر چادرملو به اردکان انجام
داده و براس��اس آن بخش خصوصی برای تامین منابع مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه مانند تشکیل
صندوق پروژه و ...اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :بخش خصوصی مربوطه با استفاده از این صندوق یا سایر ابزارهاي
مالی بازار سرمایه نسبت به تامین منابع مالی پروژه و کسب سود خود اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل راهآهن تش��ویق ش��رکتهاي ریلی ب��ه منظور تامین منابع مالی م��ورد نیاز از طریق بازار
سرمایه را اقدام قابل توجه دیگری بر شمرد و گفت :در سال گذشته شرکت مسافربری جوپار برای خرید
ناوگان از طریق انتشار اوراق صکوک نسبت به تامین مالی مورد نیاز خود اقدام کرد.
پور س��یدآقایی از انجام مذاکرات با بورس به منظور ترویج تامین منابع مالی از طریق بازار س��رمایه
خبر داد و گفت :تاکنون مذاکراتی با متولیان این نهاد انجام ش��ده تا پیرو آن بورس به اس��تناد تضمین
شرکتهاي ریلی از طریق شرکت راهآهن ،مجوز انتشار اوراق برای تامین مالی را صادر کند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اب��راز امیدواری کرد تا با ترویج این قبیل اقدامات حوزه ریلی و س��ایر
زیرمجموعههاي وزارت راه بتواند س��هم بیش��تری از بازار س��رمایه در تامین مالی پروژههاي خود داشته
باشند.

در لندن رونمایی ش��ود که مدیرعامل سابق توتال با
لفظهای عجیب ج��ذاب از قراردادهای جدید ایران

براساس آمار گمرك

واردات روغن پالم
از خط قرمز گذشت
واردات روغ��ن پال��م که به
دلیل مس��ائل و مش��کالت
خـ�ط ك�ش
بهداش��تی و پایی��ن بودن
اس��تاندارد قرار بود به ح��دود  30درصد واردات
ان��واع روغن خام کاهش یابد ،در س��ال گذش��ته
طبق آمار گمرک حدود  150هزار تن بیش��تر از
حد مجاز به کشور وارد شد.
به گزارش ایس��نا ،روغن پالم در سال گذشته
ب��ه دلی��ل آنچه وزی��ر بهداش��ت " پایینتر بودن
کیفیت روغن پالم نسبت به دیگر انواع روغن خام
و مضرات آن برای س�لامت و بهداش��ت عمومی"
اعالم ک��رد ،نهایتا مصرف روغ��ن پالم در لبنیات
ممن��وع ش��د و کار به جایی رس��ید ک��ه وزرای
بهداش��ت و جهاد کشاورزی رس��ما اعالم کردند
س��هم واردات روغن پالم از کل واردات روغن خام
از  50درصد باید به  30درصد برسد.
همچنین علیرغم اینک��ه دبیر انجمن روغن

نام برده بود؛ اما براس��اس اعالم ش��رکتهاي بزرگ
بینالملل��ی نفت��ی تازمانی که تحریمه��اي نفتی بر
ایران اعمال ميشود نمیتوانند به صنعت نفت ایران
بازگردند هرچند که این قراردادها جذاب باشند.
این گ��زارش اضافه ميکند ع�لاوه بر این ،این
ش��رکت ایتالیایی با وجود تحریم نفتی ایران توسط
 28کش��ور عض��و اتحادی��ه اروپا کم��اکان به خرید
نفتخ��ام ای��ران در قال��ب بازپرداخ��ت منابع مالی
قرارداده��ای بی��ع متقابل اقدام ميکن��د و حتی از
تحریم طالی س��یاه ایران هم توسط اتحادیه اروپا و
وزارت خزانهداری آمریکا مستثنی شده است.
در همین حال ،بیژن زنگنه وزیر نفت پايیز سال
گذش��ته پس از به پایان رس��یدن یکصد و ش��صت و
چهارمین اجالس اوپک با پائولو اس��کرونی مدیرعامل
نباتی هم اعالم کرد که "برای کاهش  20درصدی
واردات روغ��ن پالم در س��ال  1393برنامه ریزی
شده اس��ت" ،اما نتوانس��ت آن را مدیریت کند و
نهایت��ا میزان واردات این محصول در پایان س��ال
گذش��ته به  11درصد بیش��تر از حد مجاز تعیین
شده رسید.
براس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران
طی  12ماهه س��ال گذش��ته می��زان واردات انواع
روغ��ن خام به بیش از یک میلیون و  285هزار تن
به ارزش بالغ بر ی��ک میلیارد و  300میلیون دالر
رسید که اگر بخواهیم سهم  30درصدی روغن پالم
را محاس��به کنیم باید در سال گذشته  385هزار و
 500تن انواع روغن پالم به کشور وارد میشد.
اما قدری بیش��تر از این س��هم تعیین شده تا
پایان آذر سال گذشته به کشور وارد شد و میزان
واردات روغن پالم طی  9ماهه نخس��ت امسال به
حدود  387هزار تن رس��ید که با این حساب طی
سه ماهه پایانی سال گذش��ته واردات روغن پالم
دیگر نباید ص��ورت میگرف��ت .در حالی که این
واردات همچنان ادامه پی��دا کرد و میزان واردات
انواع روغن پالم در پایان پارس��ال به حدود 535
هزار تن به ارزش بالغ بر  489میلیارد دالر رسید
ک��ه این یعنی س��هم  41درص��دی از کل روغن
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اخبار كوتاه

سیاست روز اما و اگرهای طرح «مسکن اجتماعی» را بررسی ميکند؛

یازدهم اس��ت اما ای��ن چنین نش��د و متولیان این
حوزه در دولت یازدهم برای حل مشکالت این طرح
و حل مش��کل مس��کن اقدام به ارائه طرح جدیدی
برای خانهدار ش��دن م��ردم کردند .طرحی که از آن
به عنوان طرح مس��کن اجتماعی یاد شده و متولیان
آن ميگویند تفاوتهایی قابل توجه با مس��کن مهر
دارد ام��ا منتق��دان آن این تفاوتها را محس��وس
نمیدانند و معتقدند بهتر بود که همان مسکن مهر
با اصالحات الزم به اتمام ميرس��ید تا اینکه طرحی
نو در این مورد برانداخته شود.

اقتصاد

5

آن به سیاست روز گفت :در صحبتهایی که همزمان
با حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد
موضوع مسکن مهر و مش��کالت پیرامون آن مطرح
ش��د به این معنا که دول��ت باید در حدود  3میلیون
مس��کن را تحویل دهد که اگر متوسط هر خانواده را
 5نفر در نظر میگیریم نش��ان ميدهدکه در حدود
 15میلیون نفر چشم انتظار خانهدار شدن هستند.
وی افزود :هر چند مجلس بر اجرای س��ریع این
پ��روژه اصرار ورزید و خواه��ان آن بود که با کمترین
هزین��ه ممکن این مهم اجرایی ش��ود اما این چنین
نشد.
فالحی عضو کمیسیون عمران بااشاره به اینکه
ط��رح مس��کن اجتماعی بعداز رس��یدن ب��ه وزارت
آخوندی عملیاتی شد خاطرنشان کرد :این طرح در
ابتدا طرح س��بز بود که در برنامه چهارم تدوین شد
اما به نتیجه نرسید و در این دولت با اندکی تغییرات
به عنوان طرح اجتماعی عنوان شد.
عض��و کمیس��یون عمران مجل��س تصریح کرد:
اینکه متولی��ان وزارت راه عنوان ميکنند افراد برای
صاحبخانه شدن باید سالهای سال چیزی نخورند تا
صاحب خانه شوند بیانگر آن است که خودشان نیز به
این موضوع اشراف دارند.
به گفته وی عمده طرحها برای حل این مشکل
پسا تحریم است که باید این دیدگاه تغییر کند.
فالحی با اش��اره ب��ه اظهارنظ��ر مصباحیمقدم
درخصوص پولهاي معوق نفت تصریح کرد :این مبالغ
برای دولت نیس��ت و برای ملت اس��ت و عین برنامه
بودجهاي کشور باید اجرایی شود.
عضوکمیس��یون عمران مجل��س گفت :درحال
حاضر مشکالت عدیده اجتماعی سبه همین موضع
باز ميگردد بنابراین باید این فضا مدیریت ش��ود و
اولویت اجرایی دولت باشد.
فالحی خاطرنش��ان ک��رد :مجلس ه��م با این
نظ��ر منتقدان که اتمام مس��کن مهر به مراتب بهتر
از اجرای طرحهاي جدید اس��ت موافق اس��ت و اگر
معایب این طرح رفع و به جای آن انجام کار توسط
پیمانکاران متخصص و اس��تفاده از مصالح مطلوب و
در نهایت موضوع مکانیابی دقیق عملیاتی ش��ود به
نفع جامعه و دولت خواهد بود.

س��نایی به روابط ای��ران و روس��یه در بخش
فناوری اش��اره کرد و ادام��ه داد :در حوزه فناوری
تفاوت معناداری در روابط ایران و روس��یه ش��کل
گرفته است و روسیه به شکل آگاهانه همکاریهای
خ��ود را با ایران را افزایش داده اس��ت.همچنین تا
سال گذشته مجوز برای ش��رکتهای ایرانی برای
صادرات آبزیان وجود نداشت که تالش شد مجوزها
ی س��ال
برای این ش��رکتها گرفته ش��ود و در د 
گذشته این مسئله حل شد.
وی اضافه کرد :در بخش تعرفههای آبزیان در
گذشته بین  25تا  30درصد در نظر گرفته میشد
اما هفته پیش از طرف روسیه اعالم شد که تعرفه
آبزی��ان از ایران به روس��یه بین دو تا هفت درصد
کاهش پیدا خواهد کرد.
س��فیر ای��ران در روس��یه درب��ار ه ص��ادرات
محصوالت لبنی و دامی به روس��یه عنوان کرد :در
بخش محص��والت لبنی و دامی که امکان صادرات
به روس��یه وجود دارد شرکتهایی از سوی روسیه
برای آموزش به ایران آمدند و تاکنون  70درصد از
اش��کاالتی که به فرآیند تولید محصوالت لبنی ما
از س��وی آنها گرفته ش��د ،طبق اعالم وزارت جهاد
کشاورزی برطرف شده است.
شرکت نفتی انی ایتالیا ( )Eniدیدار و گفتوگو کرد.
اس��کرونی پس از دیدار یک س��اعته با زنگنه با
تاکید بر اینکه ما از فرصت  6ماه آینده برای شناسایی
فرصتهای منافع مش��ترک اس��تفاده خواهیم کرد،
تاکی��د کرده بود :البته آغاز همکاریهای مش��ترک
نفتی با ایران به لغو تحریمها هستند ،اما انی امیدوار
است که آنها به زودی رفعشوند.
همچنین سیدمحس��ن قمص��ری متولی فروش
نفت ایران اخیرا در خبری با تائید تحویل نخس��تین
محموله نفتخام ایران به ش��رکت انی ایتالیا ،تاکید
کرده بود :ایران مشکلی در فروش نفت به این شرکت
ایتالیایی براساس توافقهای قراردادی ندارد.
در همی��ن حال ایران بدهی نفت��ی دو میلیارد
دالری به شرکت انی ایتالیا را رد کرده و یادآور شده
اس��ت بخش عمده بدهی نفتی شرکت نفت ایران به
این شرکت ایتالیایی بابت بازپرداخت منابع قرارداد
بیع متقابل طرح توس��عه فاز اول و دوم میدان نفتی
دارخوین در منطقه نفتی غرب کارون پرداخت شده
است.
وارداتی به کشور!
م��ازاد واردات روغ��ن پالم به کش��ور نش��ان
میدهد که متولی��ان تنظیم بازار این محصول که
متعهد شده بودند سهم محدود شده  30درصدی
را رعایت کنند ،نتوانستند مدیریت مناسبی را برای
واردات مستمر آن در  12ماهه سال گذشته اعمال
کنند تا علیرغم پر ش��دن س��هم  30درصدی در
پایان  9ماهه سال گذشته مجبور نباشند تعهدات
را زیر پا بگذارند و بیش��تر از میزان مشخص شده
روغن پالم مضر را به کشور وارد کنند.
البت��ه علیرغ��م پیگیریه��ای ب��رای چرایی
ش از حد روغن پالم به کش��ور ،مسئوالن
واردات بی 
انجم��ن روغن نباتی به عنوان متولیان تنظیم بازار
انواع روغن خام که تقریبا همه ابزارهای الزم برای
مدیری��ت ب��ازار را نی��ز در اختیار دارن��د حاضر به
پاسخگویی نشدند.
قرار است در جلسه ستاد تنظیم بازار این مسائل
و مشکالت مورد بررسی قرار گیرد ،مشخص نیست
روند تنظیم بازار انواع روغن خام تغییر خواهد کرد؟
و آیا اختیارات تنظیم بازاری از جمله واردات ،خرید
دانه روغنی تولید داخل ،تعرفهگذاری و ...همچنان
در اختیار انجمن روغن نباتی قرار خواهد گرفت یا
تصمیم دیگری اتخاذ میشود؟

سامسونگ نوآوری هوشمندانهای ارائه میکند
استفاده از بازوی شستوشوی خطی

برای اولینبار در دنیا
اغلب کس��انی اس��ت که از ماشین ظرفش��ویی استفاده
میکنند همواره درپی پاس��خ به این س��وال هس��تند که
چه دستگاهی آسایش مورد نیاز خریدار را تأمین میکند
و ای��ن موضوع اس��ت با توجه به تن��وع زیاد محصوالت و
برنده��ا ،وقت زی��ادی از افراد میگی��رد و احتماال همان
آسایش را هم مختل میکند.
ش��رکت سامس��ونگ الکترونیک��س ،با ارائه ماش��ین
ظرفشویی جدید خود که  Water Wallنام دارد به این
پرسش پاسخ داده است .اولین ماشین ظرفشویی با بازوی
شستش��وی خطی در دنیا که به گفت��ه روزنامه یو.اس.ای
تودی ( ،)USA Todayانقالبی در نوآوری ماش��ینهای
ظرفشویی رقم زده است.
تقدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)

از عملکرد بانک ملی ایران
کمیت��ه امداد امام خمینی(ره) طی نامهاي از
عملکرد بانک ملی ایران در اعطای تسهیالت
قرضالحسنه به نیازمندان تقدیر کرد.
در ای��ن نام��ه از مس��اعدت و هم��کاری
مس��ئوالن و کارکن��ان بان��ک مل��ی ای��ران در همراهی با
نه��اد کمیته ام��داد امام خمینی(ره) در ام��ر خوداتکایی و
توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش با اعطای تسهیالت
قرضالحسنه قدردانی شده است.
در بخش��ی از این نامه آمده است :پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه بانکها برای توانمندسازی خانوادههای تحت
پوشش باعث شده است طی سالهای  90تا  397 ،93هزار
خانواده ،خودکفا و از تحت حمایت این نهاد خارج ش��وند.
این تسهیالت عالوه بر افزایش درآمد ناخالص ملی موجب
کاهش ش��کاف فقر و نرخ بیکاری ،پیش��گیری از مهاجرت
روستايیان به ش��هر و تشویق به مهاجرت معکوس ،ترویج
فرهنگ کار و تالش در بین مددجویان مورد حمایت ،ایجاد
آرامش و نش��اط در خانوادهها ،ایجاد اعتماد به تواناییهاي
ذاتی و درونی آنها و خودباوری مددجویان تحت پوش��ش
گردیده است.

تعرفه ترجیحی ایران و تونس
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اجرای تعرفه
ترجیحی میان ایران و تونس تس��ریع ش��ود ،گفت :حجم
مبادالت تجاری میان دو کشور باید افزایش یابد.
ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت،
ول��یا ...افخم��ی راد در دیدار با س��فیر تونس اظهار کرد:
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت ایران اعتق��اد دارد که در
تعامل با کشورهای مختلف باید حجم مبادالت را افزایش
دهی��م .اگر حجم مبادالت باال برود ،به هدف رس��یدهایم.
وی یادآور ش��د :سال گذشته حجم تجارت دو کشور سی
میلیون دالر بوده اس��ت ،هرچند این رقم نسبت به سال
قبل افزایش یافته ،اما در قیاس با توان دو کش��ور بس��یار
پایین است.ايش��ان با اش��اره به امضای تفاهمنامه تعرفه
ترجیحی میان دو کشور گفت که تجارت ترجیحی میان
دو کش��ور باید تسریع شود .بر این اساس قرار شد لیست
نهایی اقالم تونس به سرعت مورد تأیید ایران قرار بگیرد.
افخمی راد درباره صادرنش��دن مج��وز پاویون اختصاصی
فرش ایران در نمایش��گاه بینالمللی تونس یادآور ش��د:
ب��ا اینکه ایران درخواس��ت پاوی��ون اختصاصی فرش در
نمایش��گاه بینالمللی تونس را داشت ،متأسفانه مجوزی
صادر نشد.
حمایت از کارآفرینی سیاست بانک توسعه تعاون
محمدعلی س��همانی مدیرعامل بانک توسعه
تعاون گفت :یکی از سیاستهاي مهم بانک
توسعه تعاون حمایت از کارآفرینی و تامین
سرمایه درگردش واحدهای صنعتی است.
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون در مراس��م تجلیل از
کارگران و بازنشستگان مازندران اظهارداشت :بانک توسعه
تعاون در خدمت توس��عه واحدهای تولی��دی و اقتصادی
استان مازندران است که امیدواریم شاهد رشد این واحدها
در اس��تان و کش��ور باشیم .س��همانی با اعالم اینکه دولت
ب��رای خ��روج از رکود در کش��ور ماموریتهایی در صحنه
بینالملل��ی و داخلی دارد ،تصریح کرد :دولت تدبیر و امید
مس��ائل بس��یاری را در حوزه اقتصاد مطرح کرده اس��ت و
تالش ميکند در بخشهاي صنعت��ی ،تولیدی و کارگری
رونق ایجاد نماید .وی گفت :بانکها برای حمایت از تولید
و کارآفرین��ی و تامین مالی س��رمایه در گ��ردش اقدامات
خوب��ی انج��ام داده اند و  ۶۰درصد مناب��ع داخلی بانکها
و منابع��ی که دولت به بانکها اختصاص داده در راس��تای
توانمندس��ازی و افزایش ظرفیت بنگاهها و تامین سرمایه
در گردش بوده است.
از سوی سازمان تأمین اجتماعی
بانک سپه کارفرمای نمونه شد
پای��گاه اطالعرس��انی بانک س��په :به موجب
ارزیابی بعمل آمده از سوی شعبه  9سازمان
تأمین اجتماعی ،بانک سپه کارفرمای نمونه
این شعبه در سال  93انتخاب شده است.
رئیس شعبه  9س��ازمان تأمین اجتماعی تهران طی
تقدیرنامهاي ب��ه مدیریت محترم عامل بانک س��په ،این
بان��ک را به عنوان کار فرمای نمونه در س��ال  93انتخاب
کرده است
افزایش سقف انتقال وجه در بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات به تقاضای مشتریان برای
افزایش سقف انتقال وجه در سامانه بانکداری
ویژه اشخاص حقوقی موسوم به  BIBتا سقف
یک میلیارد ریال پاسخ مثبت داد.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك توس��عه صادرات،
مجموع س��قف انتقال وجه درون بانك��ي و بين بانكي در
يك روز از هر حس��اب در سامانه بانكداري اينترنتي ويژه
اش��خاص حقوقي مبلغ يك ميليارد ريال اس��ت .براساس
اين گزارش ،در س��امانه بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص
حقوقي بانك توس��عه صادرات ،س��قف انتقال وجه درون
بانكي بين حس��اب هاي خود ش��خص مبلغ يك ميليارد
ريال ،س��قف انتقال وجه درون بانكي به حس��اب سايرين
مبل��غ يك ميليارد ريال ،س��قف انتقال وجه بين بانكي از
طريق سيستم پايا مبلغ  500ميليون ريال و سقف انتفال
وجه از طريق سيس��تم س��اتنا مبل��غ  450ميليون ريال
تعيين شده است.

