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چهارشنبه  14مرداد 1394

فاوا

بررسی جنگلخواری در شمال

معاون وزیر راهوشهرس��ازی از س��فر ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی به استان گیالن خبر
داد و گف��ت :این س��تاد برای بررس��ی تخلفات
زمینخواری و جنگلخواری به این استان سفر
میکند .پیروز حناچی در گفتوگو با مهر درباره
آخرین وضعیت پروندههای تخلف ساختوساز در
شمال کشور ،گفت :طرحی از سوی وزارت جهاد
کشاورزی در ش��ورایعالی شهرسازی و معماری
مطرح شده که در حال بررسی این طرح هستیم.
وی اظهار داش��ت :تخلفات س��اخت و س��از در
داخل شهرها هم وجود دارد اما ساختمانسازی
غیرمجاز در محدوده روستاها بسیار بیشتر است،
بنابراین رسیدگی به این تخلفات در اولویت قرار
دارد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
در س��الهای گذش��ته تخریب جنگلها بسیار
سرعت گرفته است ،افزود :با ساخت و سازهای
غیرمج��از برخورد میش��ود .دبیر ش��ورایعالی
شهرس��ازی و معم��اری با بی��ان اینکه موضوع
زمینخواری و جنگلخ��واری را رها نمیکنیم،
گفت :پروندههای مرتبط با جنگلخواری خارج از
محدوده شهرها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و
سازمان امور اراضی پیگیری میشود و شورایعالی
شهرس��ازی و معماری هم با جدی��ت به دنبال
برخورد با متخلفان است.
بانک

50درصد منابع بانکها قفل است

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه  50درصد
منابع بانکها قفل ش��ده است ،گفت 90 :درصد
تامی��ن مالی در کش��ور توس��ط بانکها صورت
میگیرد اما در جهان س��هم بانکه��ا به مراتب
کمتر است .عبدالناصر همتی در نشست خبری،
اظهار کرد :سیستم بانکی مشکالت زیادی دارد،
واقعیت این اس��ت که سیاس��تهایی که در 10
س��ال گذش��ته اجرا ش��د به عالوه تحریم سبب
بروز مش��کالت ف��راوان ش��د .وی تصریح کرد:
اکن��ون  700هزار میلیارد تومان س��پرده بانکی
در مقابل  5درصد س��رمایهگذاری صورت گرفته
است ،بنابراین بانکها  90درصد تامین مالی را به
دوش میکشند لذا چگونه میتوانند خدمات ارائه
دهند؟ مدیرعامل بانک ملی گفت :در حال حاضر
در سیستم بانکی منابع پایین و معوقات باالست
و  50درصد منابع بانکها قفل ش��ده است .وی
با اش��اره به اینکه تحریم به سیستم بانکی ضربه
زد ،اضافه کرد :سیس��تم بینالملل��ی بانکهای
ایران کامل قطع شد و بسیاری از منابع به داخل
کشور وارد نشد .مدیرعامل بانک ملی گفت :هنوز
فرهنگ نحوه استفاده از بانکها ترویج نیافته است
و تمام این موارد س��بب شده بانکها با مشکالت
فراوانی روبهرو باشند .همتی افزود :در حال حاضر
ترازنامه خیلی از بانکها با مشکل فراوانی همراه
اس��ت .همتی ادامه داد :س��ختترین سال برای
بانکها سال  94است که خشکسالی مالی است.

گ�روه اقتصادی :پس از آنکه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در جمع خبرنگاران از ابالغ بخشنامه افزایش
 6درصدی  18قلم کاالی اساس��ی خبر داد و یک
م��اه بعد هم گفت من این خب��ر را ندادهام ،در این
فاصله اظهارات مختلفی از سوی مسؤوالن دولتی
مربوط و غیرمربوط ابراز ش��د اما در نهایت روشن
نش��د قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ با اینحال آنچه
روش��ن است اینکه آن بخشنامه اکنون در سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و
س��تاد تنظیم بازار چنین اجازهای را تصویب کرده
اما فقط سازمان حمایت است که میتواند اجازه این
گرانی را به تولیدکنندگان ه��ر یک از آن  18قلم
کاال بدهد البته اینگونه اطالعرس��انی هم در جای
خود نوبر اس��ت چه تا پیش از این ،کاالها افزایش
قیمت پیدا میکردند و فروخته میشدند و پس از
چندینبار تکذیب و تایید از سوی تولیدکنندگان و
دولتیها در پایان همه گرانی را میپذیرفتند و آبها
از آسیاب میافتاد.

گرانی از اینجا تا کجا؟

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

زمین

سرخط خبر

مخالفت مجلس با افزایش قیمت کاالها

دولتیهامراقبگوشیهایخودباشند

الزم اس��ت برای آنکه در کش��ور به نظم بهتری
برس��یم ،ارتباط��ات کارکن��ان دول��ت از جمله
ایمیلهای کاری هم از ایمیلهای شخصی جدا
ش��ود و برای اس��تفاده دولت��ی و کاری حتما از
ایمیلهای رسمی که سرور آنها در داخل کشور
اس��ت بهره بگیری��م .نصراهلل جهانگ��رد ،رئیس
س��ازمان فناوری اطالعات در ادامه صحبتهای
خود با اش��اره ب��ه صحبتهایی که چندی پیش
درباره منع استفاده مدیران دولتی از گوشیهای
همراه هوش��مند مطرح شده بود ،به ایسنا اظهار
داش��ت :الزم اس��ت مدیران دولتی در استفاده از
گوشیهای هوشمند دقت کنند بویژه در کارهای
اداری الزم اس��ت مس��ائل امنیتی کامال رعایت
شود ،چراکه احتمال دسترسی حداقل  4گروه به
اطالعات موجود روی یک گوشی هوشمند وجود
دارد .وی در ادامه با بیان اینکه اپراتور ارائهدهنده
خدمات تلفن همراه ،ش��رکت س��ازنده گوشی،
ش��رکتهای تولیدکننده نرمافزارهای نصبشده
روی گوشی و درنهایت شرکت ارائهکننده اینترنت
همه به اطالعات مختلف روی گوشی افراد امکان
دسترس��ی دارند ،توضیح داد :بر همین اس��اس
الزم اس��ت مدیران و کارشناس��ان ارشد دولتی
اطالع��ات کاری خود از فیل��م و عکس گرفته تا
اس��ناد و مطال��ب مختلف را روی دس��تگاههای
ارتباطی شخصی نگهداری نکنند و برای مکالمات
با محتوای محرمانه نیز بهتر آن است گوشیهای
هوشمند مورد استفاده قرار نگیرد.

وطن امروز

■■ دولت مشکل قیمتگذاری را حل کند

در همینباره تولیدکنندگان هشدارهای الزم
را به ابالغ این بخش��نامه دادند ک��ه از آن جمله
تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی بودند که گفتند
مصرفکنندگان ب��ا همین قیمت هم محصوالت
م��ا را نمیخرند پس افزای��ش  6درصدی قیمت،
کاری بینتیجه اس��ت .در اینب��اره جعفر قادری،
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی به فارس اظهار داشت :اینگونه طرحها از
جمله مواردی است که نیاز به ورود مجلس در آن
نیست مگر اینکه کاری خالف عرف و قانون در آن
ص��ورت بگیرد .قادری افزایش قیمتها را با توجه
به تغییر دس��تمزدها تا ح��دی معقول و منطقی
دانس��ت و افزود :افزایش قیمت برخی اقالم مانند
محصوالت لبنی از سوی خود تولیدکنندگان نیز
مورد رضایت نیست و معتقدند این افزایش منجر
به کاهش تقاضا برای محصوالت میشود .قادری
در ادام��ه بیان ک��رد :در محصوالت اصلی روند به
گونهای اس��ت ک��ه هرچه قیمتها اضافه ش��ود،
تقاضا نیز کاه��ش پیدا میکند در نتیجه مصرف
کم است که این خود باعث آسیب زدن به جامعه
و متوجه ش��دن مش��کالت در آن میشود .وی با
ابراز تأسف از کاهش سرانه مصرف شیر یادآور شد:
س��رانه مصرف شیر از  90به  60لیتر کاهش پیدا
کرده است .وی تاکید کرد :این طرح با شعارهای
دولت و انتظارهایی که متخصصان و مجموعههای
دلس��وز جامعه دارند ،سازگاری ندارد .قادری حل
این مش��کل را وظیفه دولت خواند و اضافه کرد:

اینکه س��ازمان حمایت مصرفکنن��دگان اجازه
اج��رای این طرح را نمیدهد امری معقول به نظر
میرسد و این سازمان نباید مجوز افزایش قیمتها
را صادر کند .قادری معتقد اس��ت :اگر الزامی در
افزایش و تغییر قیمتها وج��ود دارد پس دولت
وانمود نکند که ما مخالف تغییر قیمتها هستیم و
این شفافسازی باید برای مردم ایجاد و توضیحات
الزم ارائه شود .حجتاالسالم روحاهلل بیگی ،نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
نیز درباره دس��تور گران��ی  6درصدی  18مورد از
اقالم اساس��ی از س��وی دولت اظهار داشت :این
موضوع ب��ه طور قطع پ��س از تعطیالت مجلس
مورد ارزیابی ق��رار میگیرد .وی تصریح کرد :اگر
این افزایش قیمت چیزی غیر از توجه به اقش��ار
زحمتکش از جمله کش��اورزان باش��د منطقی و
معقول به نظر نمیرس��د چراکه م��ردم به اندازه
کافی در تهیه مخارج زندگی خود در مش��کل به
سر میبرند و شرمنده خانواده خود هستند.
■■مخالف این طرح هستیم

همچنی��ن محمدعل��ی پورمخت��ار ،رئی��س
کمیس��یون اصل  90مجلس ش��ورای اسالمی از
دس��تور گرانی  6درصدی  18مورد از اقالم اساسی
توس��ط دولت بشدت انتقاد کرد و اظهار داشت :ما
مخالف این طرح هس��تیم زیرا دلیل موجهی برای
اج��رای این طرح وجود ندارد .وی با اش��اره به نرخ
 15درص��دی تورم ،اف��زود :آنچه دول��ت و بانک

زمزمه افزایش وام مسکن به  ۱۵۰میلیون تومان
نایبرئیس کمیس��یون عمران
خانه
مجلس گف��ت :قرار اس��ت که
س��هم دولت در خانهدارکردن مردم بیش��تر شود
بهگون��های که ب��ا رایزنیهای
صورتگرفته مقرر ش��ده این
سهم به ۱۲۰یا  ۱۵۰میلیون
تومان افزایش یابد .محمدرضا
رضاییکوچ��ی ،درگفتوگو با
خانه ملت ،از انجام رایزنیهای
الزم جهت رش��د میزان تسهیالتمسکن به 120
یا  150میلی��ون تومان خب��رداد و گفت :افزایش
تسهیالتمس��کن باید با کنترل تورم و جلوگیری
از جهش قیمتی در بازار همراه باش��د .وی با اشاره
به اظهارات وزیر راهوشهرس��ازی مبنی بر استقبال
گس��ترده مردم از دریافت وام مسکن ،افزود :طبق
گفته وزیر راه و شهرس��ازی روزانه  300متقاضی
برای ثبتن��ام وام ازدواج داریم که اگر دولت بتواند
آمریکاییهااقداماتیبرایتشکیل
اتاق
اتاق مش��ترک بازرگانی با ایران
آغاز کردهاند .محسن جاللپور ،رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر ،گفت:
در شرایط پساتحریم این نگرانی وجود دارد که به
جای حرکت به سمت بخش خصوصی دولت فربه
و چاقتر شود .وی درباره تشکیل اتاق بازرگانی ایران
و آمریکا ،خاطرنشان کرد :درخواست رسمی در این

به کنترل ت��ورم بپ��ردازد و ارزش پول طی زمانی
که پول به عنوان س��پرده نزد بانکهاست کاهش
نیابد ط��رح خانهدارکردن مردم با وام  80میلیونی
مس��کن قابل عملیاتی است.
ای��ن نماینده مجل��س با بیان
اینک��ه قیم��ت مس��کن باید
کنترل ش��ود ،تصریح کرد :در
صورت رها کردن بازار مسکن
به حال خ��ود و با جهش نرخ
آن کس��ی با  80یا  100میلیون تومان تسهیالت
خانهدار نخواهد ش��د .وی ادام��ه داد :هر چند در
حال حاضر برای خانهدار شدن مردم با وام مسکن
نیمی از س��هم را دولت و نیم دیگر را مردم متقبل
میش��وند اما قرار است که سهم دولت در خانهدار
کردن مردم بیشتر شود بهگونهای که با رایزنیهای
صورت گرفته مقرر شده این سهم به  120یا 150
میلیون تومان افزایش یابد.

■■ ۶گروه کاالی اساسی گران شد

در هفت��های که گذش��ت ،نرخ گ��روه لبنیات،
تخم مرغ ،حبوب ،س��بزیهای تازه ،گوشت قرمز
و چای افزایش ،نرخ گروه میوههای تازه و گوش��ت
مرغ کاهش و نرخ برنج ،قند و ش��کر و روغن نباتی
ثابت مانده است .به گزارش بانک مرکزی ،در هفته
منتهی به  9مرداد  94در گروه لبنیات قیمت پنیر
غیرپاس��توریزه نس��بت به هفته قبل معادل 1/1
درصد افزایش داش��ت و بهای دیگر اقالم این گروه
بدون تغییر بود .قیمت تخممرغ معادل  33درصد

زمینه به اتاق واصل نش��ده است .ما فکر میکنیم
در س��فر مهرماه دکتر روحانی به آمریکا این اتفاق
بیفتد و صحبتها و مذاکراتی بین اقتصادیون انجام
ی را در
ش��ود .وی ادامه داد :تا امروز هیات آمریکای 
اتاق بازرگانی پذیرش نکردهایم و درخواستی در این

یک فرصت و ش��رایط خاص اس��ت که باید از آن
به درستی استفاده شده و به دغدغههای خاطر نیز
توجه شود .وی ادامه داد :ما در کوچکسازی دولت
قدمهای مناسبی برنداشتهایم و دولت الکترونیک را
جایگزین نک��رده و حذف نیروهای زائد که باید در
دس��تور کار قرار میگرفت به درستی انجام نشده
اس��ت .بهگفته وی  2برنامه سنگین که در شرایط
پس��اتحریم باید به آن بیش��تر توجه ش��ود که در
شرایط فعلی نیز با آن روبهرو هستیم ساختار اداری
و اقتصادی آلوده کش��ور است که بارها در عرایض
خود به آن اشاره کردهایم.

افزایش یافت و شانهای  7تا  10هزار تومان فروش
میرفت .در این هفته در گروه برنج ،بهای تمام اقالم
ای��ن گروه ثابت بود .در گروه حبوب ،قیمت عدس
معادل  0/2درصد ،لوبیاچیت��ی  1/5درصد و لوبیا
قرم��ز  0/8درصد کاهش ولی بهای دیگر اقالم این
گروه بین  0/3درصد تا  2/2درصد افزایش داش��ت
البته در گروه میوههای تازه قیمت گیالس معادل
 34/5درصد و م��وز  1/8درصد افزایش ولی بهای
دیگر اقالم این گروه بی��ن  2درصد تا 22/7درصد
کاهش یافت .در گروه س��بزیهای تازه هم قیمت
خیار معادل  7/7درص��د ،گوجهفرنگی  6/6درصد
و سیبزمینی  0/2درصد افزایش ولی بهای دیگر
اق�لام ای��ن گروه بی��ن  0/7درصد ت��ا  9/3درصد
کاهش داش��ت .همچنین قیمت گوشت گوسفند
معادل  0/2درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0/1
درصد افزایش ولی بهای گوش��ت مرغ  3/8درصد
کاهش یافت .همچنین بانک مرکزی در این گزارش
به اعالم محاس��بات یک س��اله خ��ود از تغییرات
قیمت کاالهای اساس��ی پرداخته که براساس آن
در یکس��ال منتهی به  9مرداد  94نرخ کاالهای
گروه لبنیات  5/3درصد ،تخممرغ  2/1درصد ،برنج
 9/0درصد ،حبوب  17/8درصد ،میوههای تازه 8/3
درصد ،سبزیهای تازه  6درصد ،گوشت قرمز 7/2
درصد ،قند و ش��کر  5درصد ،چ��ای  3/5درصد و
روغن نباتی  0/8درصد افزایش و نرخ گوشت مرغ
 13/5درصد کاهش یافته است.

حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمد
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و
یارانه
برنامهری��زی با بیان اینک��ه یارانه
خانوارهای پردرآمد در حال حذف است ،گفت :وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
وظیفه شناسایی افراد پردرآمد
را ب��ر عه��ده دارد .محمدباق��ر
نوبخت در حاشیه سفر به استان
زنج��ان در جمع خبرن��گاران،
اظه��ار داش��ت :در حال حاضر
76میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت میکنند
که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف
خواهد ش��د و افرادی نیز که اعتراض دارند میتوانند
مراتب اعتراض خود را در س��ایت اعالم شده مطرح
کنند .وی به آخرین وضعیت مس��کنمهر نیز اشاره
کرد و افزود :در بخش��ی از مس��اکن ساخته شده در
قالب این طرح زیرساختها آماده نیست ،با این حال
دولت یکهزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات،

تشکیل اتاق مشترک بازرگانی آمریکا با ایران

جلوگیری از ضرر روزانه  ۶۰میلیون دالری
با رفع تحریمه��ا از ضرر روزانه
تحریم
 ۵۵ت��ا  ۶۰میلی��ون دالری در
اقتصاد ایران جلوگیری میشود .علی فاضلی ،رئیس
اتاق اصناف با بیان این مطلب از اصناف برای عدم
توجه الزم به ش��رایط موجود ،گفت :جلوگیری از
خس��ارت  125تا  130میلیارد دالری نتیجه رفع
تحریمهاست که در این صورت برای فروش و خرید
کاال پول یامفت به داللها داده نشده و این عارضه از
کشور دور میشود .فاضلی ادامه داد :با رفع تحریمها
از ض��رر روزانه  55تا  60میلیون دالری در اقتصاد
ایران جلوگیری میش��ود .وی افزود :شرایط فعلی

مرکزی در آمارها اشاره میکنند کاهش چشمگیر
تورم اس��ت در حالی که اینگونه نیس��ت ،اینکه به
صورت رس��می برخی کااله��ا را  6درصد گرانتر
کنند ،نش��اندهنده این اس��ت که ای��ن درصد به
دنبال  14یا  15درصدی تورم است و به آن اضافه
میشود و در حقیقت این افزایش  20درصدی روی
اقالم اس��ت .وی خواهان تجدیدنظر دولت و بانک
مرک��زی در این طرح ش��د و تصریح کرد :با توجه
به شرایط نامناسب اقتصادی ،رکود سطح بیکاری،
کاهش درآمدها و عدم فعالیتهای مفید اقتصادی
انتظار م��یرود دولت روی این ط��رح تجدیدنظر
داشته باشد .پورمختار با اعالم اینکه در مجلس به
طور جدی پیگیر این موضوع هستیم ،ادامه داد :در
مجلس بویژه کمیسیون اصل  90پیگیر این موضوع
هستیم که طرح به اجرا نرسد و تجدیدنظر روی آن
صورت گیرد.

زمینه به ما واصل نشده است .وی درباره ایجاد اتاق
مشترک بین ایران و آمریکا اظهار داشت :براساس
قوانین داخلی ،اگر هر کشوری اتاق مشترک تشکیل
دهد ما وظیفه داریم به فاصله  2ماه اتاق مشترک
را در کشور تش��کیل دهیم .جاللپور تاکید کرد:

برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است.
وی ادامه داد :برای بهبود ش��رایط مسکن برای اقشار
آسیبپذیر ،دولت وام ارزانقیمت در اختیار افراد قرار
میده��د تا با ایج��اد واحدهای
تولی��دی مس��کن ،خ��ود نیز
صاحبخانه شوند که اولویت ما
زنان سرپرست خانوار و زوجهای
جوان اس��ت .وی ب��ه نرخ بهره
بانکی نیز اش��اره ک��رد و افزود:
اعدادی همچون نرخ بهره  12یا  13درصدی دستوری
بوده و هیچ کجا اجرا نمیشد .در ماههای اخیر اعالم
کردهایم بانکها نرخها را به  20تا  22درصد برسانند و
بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز
برخورد میکند .رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
با اشاره به اینکه ما گروگان طرحهای گذشته هستیم،
گفت :کوپن کلنگزنیها تمام شده و دولت در حال
تالش برای تمام کردن آنهاست.
آمریکاییها اقداماتی برای تشکیل اتاق مشترک با
ای��ران آغاز کردهاند و در صورتی ک��ه این اتاق ،در
اتاق بازرگانی آمریکا تش��کیل شود ما هم براساس
قانون جمهوری اسالمی ایران این اتاق مشترک را
در ایران تش��کیل میدهیم .وی بیان داشت :چون
ما شروعکننده نیستیم نیازی به مجوز دولت وجود
ندارد .براساس قوانین باید اتاق مشترک به صورت
متقابل تشکیل شود.

افزودن ۲۶۷هزار میلیارد تومان به دارایی بانک ها
بیزینس مانیت��ور پیشبینی کرد
دارایی
دارای��ی بانکهای ایران در س��ال
جاری رش��د ۲۰درصدی داشته باش��د و ۲۶۷هزار
میلیارد تومان از س��ال قبل بیشتر شود .به گزارش
تسنیم ،پیشبینی میشود کل دارایی بانکهای ایران
در پایان س��ال  2015با رشد 20درصدی نسبت به
سال قبل روبهرو شود و به 1598هزار میلیارد تومان
برسد .براساس این گزارش سیستم بانکی ایران در
سال  2014و با وجود اینکه تحت تحریمهای غرب
قرار داشت ،رشد 40درصدی در داراییهای خود را
تجربه کرد .دارایی بانکهای ایران که در سال 2013
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بالغ بر 949هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده بود در
پایان س��ال  2014ب��ه 1331هزار میلی��ارد تومان
رسید .براساس این گزارش بانکهای ایران در سال
 2014بالغ بر 508هزار میلیارد تومان وام دادند که
پیشبینی شده است این رقم در سال جاری میالدی
رشد 19درصدی داشته باشد و به  605هزار میلیارد
تومان برس��د .میزان جذب سپرده توسط بانکهای
ایران در س��ال  2015نیز رشد 22درصدی خواهد
داش��ت و به  723هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در سال  2014میزان جذب سپرده بانکهای ایرانی
592هزار میلیارد تومان اعالم شده بود.

در دومین جلس��ه کارگروه ساماندهی خدمات
پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای
ارتباط��ی ،آییننامه تش��کیل و وظایف کارگروه
ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک
انبوه در این شبکهها مطرح شد.
شرکت س��یامای سی جیام فرانسه ،سومین
گروه بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان اعالم کرد
از آغاز آگوست  ۲۰۱۵همکاریهای خود با ایران
را از سر میگیرد.
سیدمحمد میررضوی ،دبیر سندیکای صنایع
کنسرو با اشاره به کاهش تقاضای مردم برای خرید
محصوالت کنسروی ،گفت :با این وجود ،به دلیل
افزایشقیمتتمامشدهتولید،پیشنهادافزایش ۸تا
 ۱۰درص��دی قیمت محصوالت کنس��روی را به
سازمان حمایت ارائه کردهایم.
عب��داهلل س��رتیپزاده ،جانش��ین نماین��ده
تاماالختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت :بهرغم
اینکه معاون اول رئیسجمهور در اسفند پارسال
تاکید کرد قانون چند سال پیش واگذاری زمین
ب��رای تامیناعتبار خدم��ات زیربنایی واحدهای
مسکن مهر اجرایی شود ،هنوز این مصوبه اجرایی
نشده است.
امی��ن دلیری ،مدیرعامل س��ازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیک��ی از اجرای طرح مبارزه با
قاچاق کاال با هم��کاری وزارت اطالعات خبر داد
و گفت :پایلوت این طرح بزودی در تهران شروع
میش��ود و رصد کااله��ا قبل از توزی��ع یکی از
محورهای این طرح است که دستگاههای نظارتی
با یکدیگر همکاری خواهند داش��ت و مجری آن
قوهقضائیه و وزارت اطالعات است.
سیدرضا نورانی ،رئیس انجمن ارگانیک ایران با
انتشار نامهای سرگشاده به وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی درباره واردات و تولید محصوالت
تراریخته در کشور که سالمتی را بشدت تحتتأثیر
قرار میدهد ،هشدار داد.
معاون اول رئیسجمهور ،حجم مطالبات معوق
بانکه��ا را  ۹۰هزار میلیارد توم��ان اعالم کرد و
گف��ت :اکنون طرح کاملی ب��رای تحول در نظام
بانکی تهیه شده است که با اجرای آن نظام بانکی
متحول خواهد شد.
آیتی

 70درصد رشد ناخالص ملی دنیا
در بخش ارتباطات است

عضو هیأتعامل سازمان فناوری اطالعات با
اشاره به جایگاه ویژه و محوری رسانه در اقتصاد
کش��ور افزود :بیش از  70درصد رش��د ناخالص
مل��ی دنیا در بخش ارتباطات و رس��انه اس��ت.
خسرو س��لجوقی در مراسم بازدید خبرنگاران از
اداره کل پست استان تهران و تجزیه و مبادالت
اظهار داش��ت :از آنجایی که رشد خدمات بویژه
دربخش فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات اکنون
در س��طح وس��یعی افزایش یافته است بنابراین
در چند س��ال آینده  3درص��د کل فعالیتهای
اقتصادی در بخش کش��اورزی 4 ،درصد بخش
صنع��ت و  93درصد مابق��ی در بخش خدمات
انجام میشود .همچنین نصیری ،معاون توسعه
و برنامهریزی مدیرعامل پس��ت با اشاره به اینکه
برنامههای بس��یاری برای پست در حال تدوین
است ،به  8طرح ماندگار پست اشاره و عنوان کرد:
زیرس��اختهای خوبی از نظر فناوری اطالعات
فراهم ش��ده که میتواند موج��ب ارائه خدمات
نوین پس��تی در  3وجه فیزیکی ،الکترونیکی و
مالی شود .نصیری در همین ارتباط گفت :درحال
حاضر  16هزارو  700نقطه از طریق شبکهپستی
داده آمایی انجام میدهند و داش��بورد مدیریتی
پس��ت از جهت عملکردی بسیار مطلوب است.
مع��اون برنامهریزی پس��ت گفت :پس��ت دارای
گستردهترین شبکه توزیع مویرگی کشور است
که تا دورترین نقاط کشور خدمترسانی میکند.
براس��اس این گزارش ،باجه تأییدیه کد پستی،
پیشتاز ،سفارشی ،پست یافته ،سرویس مشترک
با  ،DHLتمبر ش��خصی ،باجه کارت هوشمند
ن زمان
ملی ،سرویسهای مکمل ،سرویس تعیی 
توزیع و  ...از مهمترین بخشهایی بود که در این
بازدید خبرنگاران با نحوه عملکرد آن آشنا شدند.
خودرو

تولید  356هزار خودرو تا پایان تیر

در  ۴ماهه منتهی به تیر ماه سالجاری تولید
انواع خودرو توس��ط خودروسازان داخلی کشور
به مرز  ۳۵۶هزار و  ۲۳۹دس��تگاه رس��ید که در
مقایسه با ۴ماهه نخست سال گذشته رشد 8/4
درصدی را نشان میدهد .به گزارش مهر ،تولید
خودرو در  ۴ماهه ابتدای سال جاری از مرز ۳۵۰
هزار دستگاه عبور کرده است .بر این اساس ،در
این مدت خودروهای سواری به تعداد  ۳۲۹هزار و
 ۵۵دستگاه تولید شد که نسبت به ۴ماهه نخست
سال گذشته ،حکایت از رشد 17/6درصدی دارد.
در  ۴ماهه نخست امسال به تعداد  ۲۲هزار و ۹۰۵
دس��تگاه وانت ۳ ،هزار و  ۸۷۴دستگاه کامیون،
 ۲۴۲دس��تگاه اتوبوس و به تعداد  ۱۶۳دستگاه
مینیبوس در کشور تولید شده است.در تیر ماه
س��ال جاری به تعداد  ۹۲هزار و ۴۵۷دس��تگاه
انواع خودرو همچنین  ۸۴هزار و  ۶۶۱دس��تگاه
خودروی سواری تولید شده است.

