معاون وزیر نفت:
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بنزینهای وارداتی استاندارد است

اقتصــــاد

عباس کاظمی ،معاون وزیر نفت ،با بیان اینکه میزان تولید بنزین یورو 4به روزانه 27میلیون لیتر رسیده است
گفت« :همۀ محمولههای بنزین وارداتی کشور استاندارد است و ،در صورت غیراستاندارد بودن ،از گمرک ترخیص
نمیشود و اجازۀ ورود به کشور نمییابد.».

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
یکشنبه  22مرداد 1396

اقتصاد ایران

اخبار

30درصدمحصوالت
کشاورزیبهضایعات
تبدیلمیشود

شناسایی۸۰درصدکاالی
قاچاقبدونفکپلمب
ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت:
«بیش از  ۸۰درصد کاالهای قاچاق یا
ممنوعه ،بدون فک پلمب ،در گمرکات
خراسان رضــوی شناسایی میشود
و تنها در مــوارد ضــروری ایــن اقــدام
انجام م ـیشــود  .».امید جهانخواه
اظهار داشت« :تاکنون هیچ نامهای
از نمایندگان مجلس بــرای تحقیق
و تفحص درمـــورد گمرک دوغـــارون
به دست ستاد گمرکات در خراسا ن
رضوی نرسیده است اما ،در صورتی
که این اتفاق بیفتد ،همکار یهای
الزم انــجــام مـیشــود و اطــاعــات در
اختیار افــراد قــرار میگیرد.».وی با
اشــاره به همکار یهای این ستاد در
خراسان رضوی با تولیدکنندگان اظهار
داشــت« :هماکنون ،بــرای برخی از
شهرکهای صنعتی ،گمرک مستقر
در نظر گرفته شده است و ،عالو هبر
این ،تمام عملیا تهای گمرکی برای
تولیدکنندگان بدون فوت وقت انجام
میشود.».

طالیسرخایرانی
درمعرضخطر
عضو شـــورای ملی زعــفــران گفت:
«همهساله ،از ابتدای اردیبهشتماه،
وزارت جهاد کشاورزی باید اقــدام به
خرید پیاز مازاد کشاورزان نماید و آنها
را براساس کیفیت طبقهبندی کند تا،
در صورت نیاز ،در اختیار کشاورزان
قرار دهد چراکه تعلل در این امر به زیان
طالی سرخ ایرانی تمام میشود.».
علی حسینی با اشــاره به روند عادی
صادرات زعفران گفت« :اگرچه گمرک
آمــار دقیقی از میزان صــادرات اعالم
نکرده است ،با وجود افزایش خودکار
سطح زیر کشت محصول ،پیشبینی
میشود همهساله با افزایش میزان
صــادرات روب ـهرو شویم .».وی دربارۀ
غــارت مــیــراث 3هــزارســالــۀ ایرانیان
اظهار داشــت« :براساس شنید هها،
امسال پیاز زعفران به صورت انبوه از
کشور خارج شد .این امر یک هشدار
برای زعفران ایرانی است چراکه ،در
صورت نبود مدیریت الزم ،در آیندهای
نهچندان دور ،جایگاه نخست در تولید
زعفران را از دست خواهیم داد.».

همزمان با دومین سال خودکفایی و در حالی که استان با کاهش تولید و خرید تضمینی گندم روبهروست

صادراتگندمبهافغانستانوعراق

علیرضا ظهیری -در حالی که آمارها از کاهش تولید
گندم در استان به دلیل سرمازدگی سال گذشته و
خشکسالی بهار امسال خبر میدهد و -به تبع آن-
استان با کاهش 30درصــدی خرید تضمینی گندم
مواجه شده است ،مدیرعامل شرکت غله و خدمات
بازرگانی منطقۀ 5کشور (استا نهای خراسان) ،با
اعالم اینکه برای 13ماه ذخیرهسازی انجام گرفته
است ،از صادرات گندم برای اولینبار در کشور خبر
داد.
به گــزارش شــهــرآرا ،حمیدرضا نــوری ،مدیرعامل
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقۀ 5کشور ،در
نشستی خبری ،با بیان اینکه ،با توجه به خودکفایی
گندم طی دو سال گذشته و تصمیمات کشوری ،بنا
بر این است که 3میلیون تن گندم ،آرد و فراوردههای
آردی از ایران صادر شود اظهار داشت« :تاکنون ،از
استان خراسان24 ،هزار تن آرد و فراوردههای آردی
به کشورهای افغانستان و عراق صادر شده است و
همین صــادرات نشا ندهندۀ کیفیت خوب گندم
ایرانی است.».
وی یکی از مهمترین موضوعات موردتوجه مردم در
امر اقتصاد را معیشت عنوان کرد و افزود« :بر همین
اساس ،یکی از وظایف اصلی شرکت غله تأمین ،خرید،
ذخیرهسازی و توزیع کاالهای اساسی از جمله خرید
تضمینی گندم است.».
نــوری قیمت خرید تضمینی گندم بــرای ســال96
را ،بــراســاس تأیید شـــورای اقتصاد و وزیــر جهاد
کشاورزی1300 ،تومان اعالم کرد و گفت« :خرید
تضمینی گندم در سطح استان ،با افزایش مراکز
خرید از  62مرکز در سال گذشته به  86مرکز ،از 26
اردیبهشتماه سال جاری آغاز شده است و هنوز هم
ادامه دارد.».

 386هزار تن خرید تضمینی گندم

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقۀ5
کشور میزان خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه از
طریق سیلوها و مراکز دولتی و مباشرها را 386هزار تن
عنوان کرد.».
وی افـــزود« :بــا توجه بــه خشکسالی بهار سال

عکس تزیینی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی تصریح کرد 30-20« :درصد از
محصوالت کشاورزی به دالیل مختلف
به ضایعات تبدیل میشود.».
مجتبی مــزروعــی عــنــوان کــرد« :در
صورت دسترسی به امکانات صنایع
غــذایــی ،بخش کـــشـــاورزی ،بــدون
نگرانی از ضایعات و فساد مواد غذایی،
میتواند تولیدات خــود را گسترش
دهد و این امــر ،نهتنها موجب رشد و
توسعۀ این بخش میگردد ،بلکه موجب
شکوفا یی صنعت ،ا منیت غذا یی
جامعه ،بهبود وضــع زندگی مــردم و
اشتغال مؤثر نیز میشود.».
وی با اشــاره به اینکه صنایع غذایی
محرک رشد و توسعۀ اقتصادی است
تصریح کرد« :اهمیت صنایع تبدیلی
یک عامل مهم در فــراوری محصوالت
کشاورزی بخصوص اقتصاد کشاورزی
محسوب میشود چــراکــه ،عالو هبر
افزایش ارزش افزودۀ محصوالت اولیه،
فراوردههایی با فناوری جدید در بازار
عرضه میشود که میتواند بر توسعۀ
بخش کــشــاورزی و پیوند بین بخش
صنعت و کشاورزی مؤثر باشد و یکی از
اهداف مهم توسعۀ اقتصادی است.».
رئــیــس ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی
خراسان رضوی ادامه داد« :استفاده
از فـــراوری بر اشتغا لزایی ،کاهش
مهاجرت بــه شهرها ،درآمــدزایــی،
افــزایــش تولید داخــلــی و صـــادرات
تأثیر بسزایی داشت که البته نیازمند
بــه حمایتهای الزم و توجه است
تا بتوان رونــد فــراوری را بهبود داد و
روشهــای نوینی که در جهان وجود
دارد را عملی کرد .».شایان ذکر است
نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و
ماشینآالت وابسته (آیفود)  2لغایت
 5شهریورماه در محل نمایشگاه
بینالمللی مشهد برگزار میشود.
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جــاری و سرمازدگی پاییز سال گذشته ،متأسفانه
در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته با کاهش
30درصدی خرید تضمینی روبهرو شدهایم اما امید
اســت ،با ادامــۀ رونــد خرید تضمینی ،ماندۀ گندم
ســال گذشته و واردات گندم از استا نهای دیگر
به این منطقه ،مشکلی بــرای ذخیرهسازی گندم
نداشته باشیم هرچند ،در حال حاضر ،در سطح
اســتــان ،بــرای 13مــاه دیگر ذخــیــرهســازی انجام
شده است.».
نوری دربارۀ واردات گندم از استانهای دیگر افزود:
«با توجه به کاهش خرید تضمینی گندم در استان،
عملیات حمل گندم از استانهای گلستان ،زنجان،
خوزستان و قزوین صورت خواهد پذیرفت.».

نیمی از پول گندمکاران پرداخت شده است

تاکنون 386هزار تن خرید تضمینی گندم در سطح
استان صورت گرفته است که رقم این میزان گندم
بالغ بر 2500میلیارد تومان شده است .بنا به گفتۀ
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقۀ5
کشور ،تمامی کشاورزانی که گندم تحویل دادهاند و
تا تاریخ 24تیرماه نام آنان در سامانه ثبت شده است
نیمی از مطالبات خود را دریافت کردهاند و ،طی هفته
آینده ،بخشی دیگر از این مطالبات واریز خواهد شد.

بدری ،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

آخوندیدربخشمسکن
عملکردقابلقبولیندارد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با
اشاره به معرفی دوبارۀ آخوندی به عنوان
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت:
«آقای آخوندی در حوزههای مختلف
اعم از راه ،حملونقل و غیره عملکرد
قابلدفاعی داشته است اما متأسفانه در
بخش مسکن عملکرد قابلقبولی ندارد .».صدیف بدری اظهار
داشت« :باید با دعوت از وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون عمران
مجلس از برنامههای وی برای این وزارتخانه اطالع حاصل کنیم
زیرا ادامۀ روند فعلی بیمهری به حوزۀ مسکن را در پی دارد .».وی
گفت« :غفلت از مسکن تنها موضوع مورد اتفاق نمایندگان در
حوزۀ راه و شهرسازی اســت .».وی افــزود« :رکود و بیتحرکی
موجود در اقتصاد حوزۀ مسکن را درگیر کرده است .».این نمایندۀ
مردم در مجلس دهم با فرابخشی خواندن موضوع مسکن گفت:
«بیشترین اثر رکود اقتصادی در حوزۀ مسکن نمایان شده است.
از این رو ،با برنامهریزیهای عملیاتی در دولت ،باید ترمیم این
موضوع در دستور کار قرار بگیرد.».

تأمین شکر و برنج

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقۀ5
کشور با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف این شرکت
تأمین کاالهای اساسی از جمله شکر و برنج است ادامه
داد« :در طول سال ،با توجه به ایام خاص نظیر ماه
مبارک رمضان ،محرم و صفر ،و موضوع تنظیم بازار شب
عید ،این شرکت با توزیع برنج و شکر در مراکز مختلف
از جمله تعاونیهای کارگری و کارمندی تعادل بازار را
حفظ میکند.».
وی با بیان اینکه از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری
4862تــن برنج توزیع شده است افــزود« :در سال

محمودزاده ،عضو کمیسیون کشاورزی :

سازمانتعزیراتحکومتی
باگرانفروشانگوشتبرخوردکند

عضـو هیئـت ر ئیسـۀ کمیسـیو ن
کشـاورزی ،آب و منابـع طبیعـی مجلس
با بیـان اینکه وزارت کشـاورزی در تنظیم
بـازار گوشـت عملکرد مناسـبی نداشـته
اسـت گفـت« :سـازمان تعزیـرات
حکومتـی نیـز بایـد بـا گرا نفروشـان
گوشـت برخـورد جـدی کنـد امـا متأسـفانه ،در بـازار گوشـت ،دو
معضل تولید و نظارت به نحو اصولی اجرایی نمیشود.».
جلال محمـودزاده دربـارۀ وضعیـت بازارگوشـت اظهـار داشـت:
«اختلاف نـرخ گوشـت در مناطـق مختلف نشـان از ضعـف وزارت
کشـاورزی در تنظیـم بـازار دارد و همچنیـن حضـور واسـطهها در
بـازار گوشـت نیـز بـه ایـن موضـوع دامـن میزنـد.».
نداشـتن جایگزیـن بـرای
وی بیثباتـی بـازار گوشـت را نتیجـۀ
ِ
دامهایـی کـه در سـالهای گذشـته بر اثـر تب برفکـی از بیـن رفتند
ن در حالـی اسـت کـه وزارت کشـاورزی ،بـرای جبران
میدانـد و ایـ 
ایـن خلأ ،بایـد تسـهیالت و امکانـات الزم را در اختیـار دامـداران
قـرار بدهـد.

در نشست خبری پنجمین نشان تجاری استان مطرح شد

غفلت از ثبت نشان تجاری

یلدا مهدوی  -سو ءاستفاده از نشان تجاری
شرکتها به دلیل غفلت آ نهــا در ثبت نشان
تجاری خود در منطقه و سوءاستفادۀ تعدادی
از واردکنندگان افغانستانی و پاکستانی در
تولید محصوالت ایــن شرکتهای ایــرانــی با
ثبت نشان تجاری آنهــا به نام خــود ،برگزاری
پنجمین همایش نشان تجاری ،و ترس تعدادی
از واحدهای تولیدی برتر از احتمال کم شدن
همراهی نهادهای دولتی با آنها در تداوم مسیر
تولید این صنایع به واسطۀ ذکر اسامیشان از
جملۀ محورهای نشست خبری «نشان تجاری»
بود .به گزارش شهرآرا ،امیرمهدی مرادی ،دبیر
انجمن صنایع استان خــراســا ن رضــوی ،روز
گذشته و در نشست خبری پنجمین همایش
«نشان تجاری» اظهار داشــت« :در همایش
امسال 35 ،معیار برای انتخاب نشانهای تجاری
برتر در نظر گرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت که،
در این ارتباط ،پرسشنامههایی طراحی شد.».
به گفتۀ دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی ،در
نهایت ،برای همایش امسال 51 ،واحد صنعتی
و تعداد  26واحد صنفی شرکت کردند.».وی
تصریح کرد« :از این تعداد واحد صنعتی و صنفی

نــوری دربـــارۀ خرید تضمینی محصول کلزا نیز
گفت« :بــا توجه به اینکه ایــن محصول در برخی
شــهــرســتــانهــای اســتــان کشت شــده اســـت ،در
ســال جـــاری ،بــالــغ بــر 4688تــــن محصول کلزا
بــا قیمت تضمینی 2783تــومــان از کــشــاورزان
خریداری شده است و ،پس از خرید ،طبق قرارداد
منعقدشده با کارخانجات روغنکشی ،تحویل آنان
خواهد شد.».
وی دربــارۀ پرداخت مطالبات کلزاکاران نیز افزود:
«تاکنون تمامی مبالغ کشاورزانی که کلزای خود را
تحویل دادهاند پرداخت شده است.».

شرکتکننده در این همایش16 ،واحد صنعتی و
تعداد هفت واحد صنفی در میان این واحدهای
شرکتکننده در این همایش به عنوان شرکتهای
برتر انتخاب شدند .عالوهبر آن ،در این همایش،
از پنج واحد که در این پنج سال برگزاری همایش به
صورت متوالی به عنوان برند برتر انتخاب شدهاند
نیز به صورت ویژه تجلیل میشود .».مرادی در
پاسخ به شهرآرا دربارۀ موارد سوءاستفاده از نشان
تجاری صنایع استان اظهار داشــت« :تاکنون
بیش از هفت شرکت تولیدی در خراسان رضوی
درمــورد تقلباتی که از برند آنها بهویژه در بازار
افغانستان و آسیای میانه شده به انجمن مدیران
صنایع شکایت کرد هاند که برخی از آ نهــا در
دستگاه قضایی در حال پیگیری است .».دبیر
انجمن مدیران صنایع خراسا ن رضوی نگاهی
به همراهی دستگاهها و نهادهای مسئول و نیز
فضای موجود در کسبوکار ایران داشت و گفت:
«تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی ،به علت ترس
از برخوردهایی که دستگاههای دولتی با آنها
دارنــد ،بــرای شرکت در حــوزۀ تقدیر برند وارد
نمیشوند یا ،اگر حضور پیدا میکنند ،تمایلی به
ذکر شدن نامشان و گرفتن عنوان برتر ندارند.».

گذشته توزیع برنج در بازار از طریق این شرکت سبب
شد قیمت این محصول با کاهش  800تومانی مواجه
شود و نیاز مردم نیز در این زمینه تأمین شود.».
نوری با اشاره به گرانیشکر درسال گذشته خاطرنشان
کرد« :در راستای تنظیم بازار شکر و با توجه به تجربۀ
سال گذشته ،از فروردینماه سال جــاری تا پایان
تیرماه 21402 ،تن شکر در سطح استان با قیمت
مناسب  2520تومان توزیع شده است.».
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقۀ5
کشور با بیان اینکه کاالی شکر در ایام خاص در بازار
مشهد از جایگاه خاصی بــرخــوردار اســت که باید
در ایــن زمینه تدابیر الزم اندیشیده شــود عنوان
کرد« :با توجه به تصفیۀ شکر خام در کارخانجات
شکر استان و تأمین نیاز ایــن محصول ،در حال
حــاضــر ،بـــازار مشهد در رابــطــه بــا شکر بــه تعادل
رسیده است.».
وی افــزود30« :درصــد شکری که در استان تصفیه
میشود مربوط به مزارع چغندر قند خود استان است
و مابقی آن وارداتی است که اغلب شکر خام وارداتی از
خارج کشور تأمین میشود.».

کیفیت گندم با توجه به خشکسالی پایین آمده است

نــوری در ادامــۀ ایــن نشست دربـــارۀ کیفیت آرد و
نارضایتی مردم و نانوایان عنوان کرد« :ارقام مختلفی
از گندم در طول سال وارد سیلو میشود و هر رقم گندم
تابع شرایطی خاص است .بنابراین ،کیفیتها نیز
مختلف است.».
وی افزود« :در شرکت غله ،نمونههای مختلف گندم،
آرد و نان تولیدشده مــورد آزمایش قــرار میگیرد تا
کیفیت گند مها و آرد تولیدشده به حد مطلوب
برسد.».
وی عنوان کرد« :با توجه به خشکسالی بهار امسال
و در حالی که مزارع گندم از آبیاری مناسبی برخوردار
نبودند ،به طور قطعی ،این خشکسالی روی کیفیت
گندم اثر خواهد گذاشت اما امید است ،با توجه به
واردات گندم از استا نهای دیگر و انجام عملیات
مختلف ،این کاهش کیفیت جبران شود و کیفیت
گندم به حد مطلوبی برسد.».

کرباسیان ،وزیر پیشنهادی اقتصاد:

ارزتکنرخیرادردولتدوازدهم
پیگیریمیکنم

وزیـر پیشـنهادی اقتصـاد ،با بیـان اینکه
در اقتصـاد کشـور قانـون کـم نداریـم و،
اگـر وزیـر اقتصـاد شـود ،مجـری همـان
قانونهـا خواهـد بـود ،تکنرخی شـدن
ارز و کاهـش سـود بانکـی را از جملـۀ
برنامههـای خـود اعلام کـرد .مسـعود
کرباسـیان اظهار کـرد« :در اقتصاد کشـور قانون کم نداریم .سـند
چشـمانداز نیـز براسـاس قانـون نوشـته شـده اسـت و بنـده ،اگـر
وزیـر اقتصـاد شـوم ،مجـری همـان قانونهـا خواهـم بـود .».وی
گفـت« :رشـد اقتصـادی بـه  12/5درصـد رسـیده اسـت و تـورم
تکرقمـی اسـت .اسـتمرار و تحـول ایـن امـر امـری اساسـی بـه
حسـاب میآیـد .».وزیـر پیشـنهادی دولـت دوازدهـم ادامـه داد:
«بنـده ،خـود ،معتقـدم متولـی کارت بازرگانـی بایـد خـود اتـاق
بازرگانـی باشـد و نبایـد تغییراتـی در ایـن زمینـه صورت بگیـرد.».
کرباسـیان تصریـح کـرد« :دربـارۀ کارت بازرگانی ،اگر الزم اسـت،
بایـد ابالغیههایـی روی آن انجـام شـود کـه ایـن اقـدام ،بـا
هماهنگی مجموعههای ذیربط و مجلس ،شدنی است.».

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

سهم  ۶درصدی تعاون در اقتصاد ملی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم
تعاون در اقتصاد ملی از  ۴درصد به  ۶درصد طی
چهار سال گذشته خبر داد .علی ربیعی ،در
حاشیۀ هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان،
در جمع خبرنگاران پیرامون انتقاداتی که دربارۀ
تحقق نیافتن سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد
ملی مطرح میشود گفت« :در اقتصادی که
طی سالهای گذشته روزب ـهروز کوچکتر شده
است نمیتوان انتظار داشت سهم یک بخش را
افزایش داد .».وی اظهار کرد« :با وجود این ،طی
چهار سال گذشته ،سهم بخش تعاون از  ۴درصد
به  ۶درصد رسیده است که باید این سهم باز هم
افزایش یابد .».وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
اشاره به اینکه بخش ساختمان در سالهای ٩٦
و  ٩٧رونق مییابد گفت« :صنعت ساختمان،
آنجا که متکی به صنایع داخلی است ،زیباست
و ،جایی که متکی به واردات است ،نازیباست.».
وی با بیان اینکه میتوان با افزایش تولید داخلی
صنعت ساختمان رقابت ایجاد کرد اظهار کرد:
«با افزایش تقاضای مسکن ،صنعت ساختمان در
کشور رونق میگیرد .».ربیعی دربارۀ تعاونیهای
مسکن مهر نیز گفت« :پروژههای مسکن مهر،

جایی که به بخش تعاون مربوط است ،پیشرفت
خوبی داشته و توانسته است بیش از یک میلیون
مسکن مهر را آماده کند و به صاحبانش تحویل
دهد .».این مقام مسئول با اشاره به کیفیت برخی
تولیدات داخلی در صنعت ساختمان گفت« :در
برخی از غرفهها کاالهای تولیدیای را مشاهده
کردم که بهراحتی میتوانند با نمونههای مشابه
خارجی رقابت کنند .».وی گفت« :متأسفانه
در برخی غرفهها پیچهایی دیده میشد که از
چین وارد میکردند در حالی که ،در پزشکی،
ما پیچهایی تولید میکنیم که از فناور یهای
باالتری برخوردار هستند .».ربیعی با بیان اینکه
در حال حاضر حدود ۱۲۰هزار تعاونی فعال در
کشور داریــم گفت« :در سه سال گذشته ،یک
اقدام کلینیکی را در بخش تعاون شروع کردیم
و بخشی از تعاونیهای غیرفعال را احیا کردیم؛
ضمن اینکه از تعطیلی تعاونیها جلوگیری
شد .».وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین
گفت« :سرآغاز هر فعالیت و سازندگی در کشور
با ساختوساز است و ،اگر این بخش رونق پیدا
کند ،بخشهای مختلف اقتصاد ،تولید و سایر
صنایع نیز رونق میگیرد.».

قیمتپیازنزولیشد

فــارس -حسین مــهــاجــران ،رئیس
اتحادیۀ میوه و سبزی ،گفت« :با
ورود پیاز از شهرهای بروجرد ،شیراز و
حاشیۀ تهران به بازار و عرضۀ بیشتر،
قیمت این محصول به  ۲۵۰۰تومان
رسیده است و ،به مرور ،باز هم کاهش
خواهد یافت.».

کرباسیانگزینۀمناسبیاست

تسنیم -احمد توکلی ،عضو پیشین
کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس،
بــا بــیــان اینکه کــربــاســیــان ادعــای
نظریهپردازی اقتصادی نــدارد و از
همین روی برای اجرای سیاستهای
اقــتــصــاد مقاومتی مناسب است
گفت« :اگــر رئیس گمرک به وزارت
اقتصاد نرود ،افراد نزدیک به صندوق
بینالمللی پول به قدرت میرسند.».

برایتولیدپرایدالبینمیکنیم

ایسنا -رضا تقیزاده ،معاون بازاریابی
و فــروش سایپا ،گفت« :تصمیم ما
جــم ـعآوری خط تولید پراید قبل از
مهلت مقرر است .بنابراین ،برای تمدید
مهلت تولید ایــن خــودرو مذاکرهای
نخواهیم کرد.».

رفعمسدودیحسابایرانیان

مهر -سفیر چین در تهران با اشاره به
مسدود شدن برخی حسابهای بانکی
ایرانیان در چین گفت« :مذاکراتی
میان مقامات دو کشور در حال انجام
شدن است و ،در این زمینه ،باید قدری
صبر داشــت تا این مشکالت برطرف
شود.».

زمانداخلیسازیکوتاهترشود

ایــرنــا -آرش مــحــبــینــژاد ،دبیر
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و
خودرو کشور گفت« :زمان
قطعهسازان
ِ
درنظرگرفتهشدۀ سهساله برای عمق
بخشیدن به داخلیسازی تولید خودرو
تا 70درصد در قرارداد منعقدشده با رنو
طوالنی است و ممکن است به صنعت
قطعهسازی آسیب بزند.».

شسود؟
اصالحبازارباکاه 

خانۀ ملت -الیاس نــادران ،نمایندۀ
مجلس شورای اسالمی ،گفت« :اگر
به مشکالت نهادی بازا رهای کشور و
موانع اقتصادی توجه نشود ،نمیتوان
ً
صرفا با کاهش نرخ سود بانکی مسائل
بازارها را اصالح کرد.».

بهرهوریدرصنایعکوچک

میزان -بیژن پــنــاه ـیزاده ،معاون
معدنی خانۀ صنعت ،معدن و تجارت
ایــران ،با بیان اینکه بیش از  ۸۰هزار
واحــد تولیدی در کشور جزو صنایع
کوچک هستند گفت« :توجه به صنایع
کوچک نقش بسزایی در توسعۀ اقتصاد
کشور دارد .از این رو و در جهت افزایش
بهرهوری ،باید دستگاهها و تجهیزات را
در این واحدها بهروز کرد.».

ارتقایشرکتهایدانشبنیان

دانشجو -محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
گــفــت« :افــزایــش ظرفیت اقتصاد
دانشبنیان از محورهای اصلی در
برنامۀ ششم توسعه است و بازار سرمایه
در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است
و هست.».

تأکیدبرتدوینبرنامۀاقتصادی

فارس -غالمحسین شافعی ،رئیس
اتاق ایران ،با برشمردن خواستههای
اقتصادی بخش خصوصی از دولت
دوازدهــم گفت« :تدوین یک برنامۀ
جــامــع اقــتــصــادی بــه عــنــوان یک
استراتژی منسجم به عنوان اولویت اول
بخش خصوصی مد نظر ماست.».

زیادهخواهیوزارتنیرو

تسنیم -نظرینیا ،عضو هیئت مدیرۀ
شرکت عمران پردیس ،با بیان اینکه
وزارت نیرو در بحث زیرساختهای
واحدهای مسکن مهر زیاد هخواهی
میکند گفت« :قیمت مسکن مهر
نهایی شده است و هیچ بحثی دربارۀ
افزایش قیمتها نداریم.».

رشدترانزیتدرمرزها

ایسنا -وزارت راه و شهرسازی آمار
ترانزیت چهارماهۀ ابتدایی سال ۱۳۹۶
را ارائه کرده است .بر این اساس۳۲ ،
مرز فعال زمینی و آبی کشور رشدی
15/3درصدی را به ثبت رساندهاند.

