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نفت

صادرات غیرنفتی ایران
 ۴۰میلیارد دالر شد

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت گفت:
صادرات غیر نفتی کشورمان در  ۱۱ماه امسال
به مرز  ۴۰میلیارد دالر رس��ید که نس��بت به
مدت مشابه پارس��ال  ۷۵صدم درصد کاهش
داشت .به گزارش تسنیم ،محمدرضا مودودی
اف��زود :در صادرات غیرنفتی  10ماهه امس��ال
نسبت به مدت مشابه پارسال روند رو به رشد
داشتیم اما در  11ماه امسال نسبت به پارسال
کاهش داش��تیم .وی ادامه داد :بیشترین دلیل
کاه��ش صادرات غیرنفتی م��ا در این  11ماه،
متوج��ه میعانات گازی ب��ود زیرا با محدودیت
فروش مواجه شد و حدود  37ونیم درصد اُفت
داریم اما در بخش اقالم صنعتی ،پتروش��یمی
و کش��اورزی ،صادراتمان خوب بود و نسبت
به مدت مش��ابه س��ال پیش حدود  2درصد و
در بخش پتروش��یمی  14درصد رش��د داریم.
م��ودودی با بیان اینکه بخش��ی از مش��کالت
ناشی از دوگانه شدن مدیریت است ،گفت :در
چارچ��وب قوانین باید حرکت کنیم .در بخش
صنعتی و معدنی در زمینه صادرات ،کمترین
مش��کل را داریم .وی با اش��اره به اینکه بانک
مرک��زی در دوره س��ختی ق��رار دارد ،افزود :از
40میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ،حدود 10و
نیم میلیارد دالر آن به س��امانه نیما برگش��ته
است .سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت:
امسال به علت نوسانات نرخ ارز ،ترافیک و فشار
تقاضا را از طرف بخ��ش خصوصی برای ثبت
س��فارش احساس کردیم و بالغ بر  76میلیارد
دالر تقاضای بیسابقه ثبت سفارش داشتیم که
از این میزان حدود  46میلیارد دالر تخصیص
ارز شده است و از این میزان حدود  24میلیارد
دالر توسط بانک تامین شده و  10و نیم میلیارد
دالر هم از طریق ارز نیمایی انجام شده است.

تولید نفت ایران افزایش یافت

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد
این س��ازمان ماه فوریه (بهمنم��اه)  221هزار
بشکه نفت کاهش تولید داشته و تولید ایران 12
هزار بشکه در روز بیشتر شده و به روزانه 2/743
میلیون بشکه رس��یده است .به گزارش فارس،
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک
در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه
اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه فوریه 2019
برابر با بهمنماه  1397به  2میلیون و  743هزار
بش��که در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از
آن  12هزار بشکه در روز بیشتر است .بر اساس
ای��ن گزارش ،ایران در ماه ژانویه برابر با دی 97
روزانه  2میلیون و  731هزار بشکه نفت تولید
کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی
دسامبر (آذر  2 )97میلیون و  724هزار بشکه
در روز بوده اس��ت .متوسط تولید نفت ایران در
سال  2018برابر با روزانه  3میلیون و  553هزار
بشکه و در سال  2017برابر با  3میلیون و 813
هزار بشکه در روز بوده است.
فاوا
دبیر شورای عالی فضای مجازی:

هویت در فضای مجازی
معتبرمیشود

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی از تدوین
سند هویت معتبر در فضای مجازی خبر داد و
گفت :در صورتی که این نظام در کشور حاکم
شود کسب و کارهای نوپا توسعه پیدا میکند.
ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه نظام هویت
معتبر در فضای مجازی در دستور کار شورای
عالی فضای مجازی قرار دارد و در چند جلسه
نیز مورد بررس��ی قرار گرفت��ه ،گفت :هدف از
ایجاد این نظام اس��تقرار زیستبوم زیرساخت
تعامالت آزادانه ،س��الم و پویا با رعایت حقوق
ف��ردی و اجتماع��ی در فضای مجازی اس��ت.
وی ادام��ه داد :ای��ن موضوع ک��ه زمینه روابط
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فناورانه را بین
کارب��ران فضای مجازی فراه��م میکند باعث
توسعه کس��ب و کارهای دیجیتال ،رسانهها و
خدمات اداری دولتی خواهد شد .فیروزآبادی با
بیان اینکه در این سند سطوح تأمین اطالعات
هویت دیجیتالی را به تناسب نوع تعامل کاربر،
صیانت از حریم شخصی افراد و حقوق عمومی
جامعه دیدهایم ،اضافه کرد :در صورتی که این
سند تصویب شود میزان اطالعاتی که نیاز است
یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد بر اساس
اطالعات مورد اعتماد ارائه خواهد شد.

وطن امروز

اخبار

همتی راهبرد جدید بانکی ایران را اعالم کرد

حذف دالر و ایجادکانال مالیخاصبا متحدان

گروه اقتصادی :راهب��رد جدید بانکی ایران حذف
دالر از مب��ادالت تجاری اس��ت و ب��رای این کار
کانالهای مالی خاص در نظر گرفته شده است.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،رئی��سکل بانک
مرکزی که با هیات سیاسی به عراق سفر کرد ،بعد
از پایان این س��فر خبر از راهبردهای جدید بانکی
داده است.
رئی��سکل بانک مرکزی از ش��کلگیری یک
تح��ول در ترکی��ب کاالها و خدم��ات صادراتی و
مقاصد تجاری ایران و شکس��ت سیاست تحریم
آمریکا خبر داده است .عبدالناصر همتی درباره سفر
رئیسجمهور به عراق گفت :با روندی که در روابط
اقتصادی و تجاری ایران و عراق میبینم و آنچه با
سایر همسایگان نظیر ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان
و ...در حال ش��کلگیری اس��ت ،میتوانم خبر از
شکلگیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات
صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم .همتی افزود:
شکس��ت سیاست تحریم آمریکا در عمل در حال
تحقق اس��ت و بتدریج آثار آن در تغییر س��اختار
تجاری ایران در حال ظهور است .رئیس کل بانک
مرکزی تأکید کرد :واکنش سریع فعاالن اقتصادی
و پش��تیبانی ارگانهای ذیربط دولتی تحقق این
تحول را شتاب خواهد داد .وی تصریح کرد :حذف
دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران با دیگر
کش��ورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید تجاری
ایران اس��ت .رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد:
وجود محدودیت در مب��ادالت پولی ایران و عراق
ب ه خاطر تحریمهای آمریکا علیه ایران ،پیچیدگی
روابط بانکی  2کش��ور را زیاد کرده اس��ت ولی ما
با درک شرایط و محدودیتهای همکارانمان در
عراق و با استفاده از مکانیسم پرداخت خاص بهنحو
مقتضی امور را پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی
از صادرات گس��ترده در جریان را وصول خواهیم
کرد .همتی تأکید کرد :قدم بعدی برای تکمیل این
راهبرد ،ایجاد تعادل در تراز تجاری با کش��ورهای
همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی
مستقیم ما را به دیگر کشورها کاهش میدهد.
وی در پایان اع�لام کرد :االن در یک موقعیت
ویژه برای استفاده از ظرفیت ملی برای پشتیبانی
از تولید ملی و صادرات و کاهش اتکا به صدور نفت
خام و واردات کاالهای س��اخت ه شده قرار داریم که
میتواند در شکست قطعی تحریم نقشآفرینی کند.

سوخت عضو کمیس��یون انرژی مجلس
میگوی��د :از آنج��ا ک��ه میزان
تولید بنزین در کشور به حدی است که میتواند
مصرف داخلی را تامین کند و حداقل برای سال
آینده کمبودی نخواهیم داشت ،بعید است دولت
برای س��ال آین��ده کارت س��وخت را احیا کند.
هدایتاهلل خادمی درباره «احیای کارت س��وخت
بدون س��همیهبندی» و «احیای کارت سوخت با
س��همیهبندی» بهعنوان راهکارهای ارائه شده از
سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
ب��رای مدیریت مصرف و قاچاق س��وخت ،گفت:
چندی��ن راهکار ب��رای کنترل مص��رف و قاچاق
س��وخت وجود دارد که اصلیترین آن توس��عه
لونقل عمومی است تا جایی که مردم
سیستم حم 

■■واریز نخستینبخش مطالبات ایران از عراق
به حساب بانک مرکزی

در جریان دیدار رئیسجمهوری ایران و هیات
همراه با رئیسجمهور و نخستوزیر عراق ،رئیس
کل بانک مرک��زی در مذاکرات مفصل با همتای
عراق��ی خود نحوه پیگی��ری و اج��رای توافق ماه
گذش��ته بانکهای مرکزی  2کشور را مورد بحث
و تواف��ق قرار داد .بنا بر این گزارش ،روز گذش��ته
نخستینبخش از مطالبات دولت ایران به حساب
بانک مرکزی کش��ورمان واریز شد .از  ۱۲میلیارد
دالر ص��ادرات ای��ران ب��ه عراق ،برق و گاز س��هم
۴میلی��ارد دالری دارد .همچنین در این جلس��ه
درباره تس��هیل امور بانک��ی صادرکنندگان کاال و
خدمت ایرانی ،فعالیت ش��عب بانکهای ایرانی در
ع��راق ،ایجاد روابط کارگ��زاری بانکهای ایرانی با
بانکه��ای عراقی و ضرورت قبول ضمانتنامههای
دیناری به جای ضمانتنام��ه دالری برای فعالیت
پیمانکاران ایرانی به طور مفصل گفتوگو شد.
■■پیشبینی صادرات  ۱۲میلیارد دالری کاال به
عراق در سال ۹۸

دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق
در جریان سفر همتی به عراق اعالم کرده بود اگر

هدایتاهلل خادمی:

سهمیهبندی بنزین در شرایط کنونی به نفع مردم نیست

نیازی به خودروی ش��خصی
برای انجام ام��ور روزانه خود
نداشته باشند .نماینده مردم
ایذه و باغمل��ک در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه
تولید خودروهای گازی ،برقی
و استاندارد یکیدیگر از روشهای مهم برای مقابله
با مصرف بیش از اندازه بنزین به ش��مار میآید،
اف��زود :قیمت بنزین نیز باید موثر باش��د تا افراد
خارج از نیاز واقعی خود از خودرو استفاده نکنند.
وی با بیان اینکه اکنون که نه خودروها استاندارد

دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران:

افزایش ناگهانی قیمت طال و سکه منتفی است
دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران با
طال
بیان اینکه افزایش ناگهانی قیمت
طال و سکه منتفی است ،به مردم توصیه کرد خرید
س��که و طال را از واحدهای مج��وزدار که زیر نظر
اتحادیه طال و جواهر فعالیت
میکنن��د ،انجام دهن��د .به
گزارش تسنیم ،نادر بذرافشان
گفت :ب��ازار س��که و طال در
روزه��ای پایانی س��ال روند
عادی خود را سپری میکند
و با وجود پیشبینیهایی مبنی بر افزایش تقاضا در
آستانه نوروز ،این تقاضا در بازار کمتر از پیشبینیها
افزایش یافته است .وی افزایش قیمت طال را دلیل
اصلی رکود در بازار طال عنوان کرد و افزود :برخالف
برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت سکه و طال
به دلیل افزای��ش تقاضا در روزهای پایانی س��ال،
تسهیالت وزیر راهوشهرس��ازی با بیان اینکه
افزایش تسهیالت ساخت مسکن
که هفته گذش��ته به تصویب ش��ورای پول و اعتبار
رسید ،باعث سرعتدهی به عرضه مسکن خواهد شد،
گفت :افزایش سقف تسهیالت ،عرضه زمین و کارت
اعتباری مصالح س��اختمانی  3عامل تشویقی برای
تولید مسکن است .به گزارش فارس ،محمد اسالمی
در آیی��ن افتتاحیه  1212واحد مس��کن و بازدید از
پروژه متروی هشتگرد -گلش��هر در پاسخ به سؤال
فارس که پرسید هفته گذشته شورای پول و اعتبار
سقف تسهیالت ساخت مس��کن را به 100میلیون
توم��ان افزایش داد ،چه زمانی این مصوبه به بانکها

مذاکرات رئیسکل بانک مرکزی با عراقیها طبق
برنامه پیش برود حجم صادرات ایران به این کشور
به  12میلیارد دالر میرس��د .سیدحمید حسینی
در ای��ن باره گفته بود :ما هنوز منتظریم تا ببینیم
توافقات انجام شده در جریان سفر رئیس کل بانک
مرکزی به عراق برای دریافت وجه با چه مکانیزمی
فعال خواهد ش��د .دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی
ایران و عراق درباره پیشبینیاش از صادرات ایران
به عراق برای سال آینده اظهار داشت :صادرات ۱۲
میلیارد دالر کاال برای سال آینده را بعید نمیدانم،
زیرا امکان افزایش ص��ادرات بویژه در زمینه لوازم
ساختمانی ،برق و گاز طبیعی وجود دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق
پیشبینی کرد پس از اجرایی شدن توافقات اخیر
بانکی بین تهران -بغداد حجم صادرات کاالیی ایران
به  ۱۲میلیارد دالر برای س��ال  ۹۸برس��د .وی در
گفتوگو با ایبنا ،درباره تاثیر نخستینسفر رسمی
رئیسجمهور ایران به ع��راق بعد از توافقات اخیر
بانکی  2کش��ور اظهار داش��ت :امیدواریم با توجه
به این س��فر موضوع ترانزیت از ع��راق برای ایران
امکانپذیر ش��ود ،زیرا در این ص��ورت هم حجم
صادرات و هم حجم واردات از عراق افزایش خواهد

بازار روند طبیعی خود را سپری میکند و افزایش
ت طال محتمل نیس��ت .کارش��ناس
ناگهانی قیم 
صنع��ت طال و جواهر در ادام��ه افزود :البته قیمت
طال به قیمت اونس جهانی و همچنین قیمت ارز
بس��تگی دارد که امیدواریم با
نظارت بیش��تر بانک مرکزی
ب��ر ب��ازار ارز و جلوگی��ری از
نوسانات ،همچنان شاهد ثبات
در قیمت سکه و طال باشیم.
دبی��ر اتحادیه ط�لا و جواهر
تهران با بیان اینکه هماکنون خریداران و متقاضیان
در بازار بیش��تر عالقهمند به خرید سکه آن هم از
نوع ربع سکه و نیمسکه هس��تند ،گفت :به مردم
توصیه میکنیم حتما سکههای خود را از واحدهای
مجاز خریداری کنند و مشخصات وکیوم سکه را با
مشخصات مغازه مطابقت دهند.

میس��وزند و ن��ه قیمته��ا
تاثی��ری در کاهش مصرف
بنزین دارند ،لذا احیای مجدد
کارت سوخت یکی از اقدامات
موثر در کنترل مصرف است،
اضاف��ه کرد :کارت س��وخت
ش��فافیت ایجاد میکند ،بدین ش��کل که میزان
سوخت تحویلی توسط جایگاهدار و حتی میزان
فروش به چه خودرویی در سامانه ثبت میشود.
خادمی با اشاره به اینکه ایجاد شفافیت ،قاچاق و
مصرف بنزین را کاهش میدهد ،اظهارکرد :از آنجا

که میزان تولید بنزین در کش��ور به حدی است
که میتواند مصرف داخلی را تامین کند و حداقل
برای سال آینده کمبودی نخواهیم داشت ،بعید
است دولت برای سال آینده کارت سوخت را احیا
کند ،چراکه هنوز ضرورت آن احساس نشده اما با
این وج��ود دولت به دالیل مختلف این کار را در
برنامه خود دارد .عضو کمیس��یون انرژی با وجود
حمایت از احیای کارت سوخت ،سهمیهبندی را
در ش��رایط اقتصادی کنونی کشور به نفع مردم
ندانس��ت و افزود :دولت نیز این ش��رایط را درک
کرده و بعید است حتی درصورت تمایل اقدام به
س��همیهبندی بنزین کند ،چراکه  2نرخی شدن
بنزین گرانی دهها کاالی دیگر و تورم را به دنبال
خواهد داشت.

ج نکنید
از جیب مردم برای افزایش وام خر 

رونق بازار مسکن با مصوبه افزایش تسهیالت
در شورای پول و اعتبار
ابالغ خواهد ش��د ،گفت :یکی
از تأکی��دات ج��دی وزارت
راهوشهرس��ازی جریانسازی
ت بخشیدن به تولید
برای سرع 
و عرضه مس��کن اس��ت ،پس
تس��هیالتی که به س��ازندگان
داده میش��ود و قابلیت انتقال به خریداران را دارد،
هفته گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب و

یافت .وی درباره اینکه این موضوع میتواند باعث
افزایش صادرات ایران به سوریه شود ،تصریح کرد:
در حال حاضر یک میلیون و  ۲۰۰هزار کانتینر در
بندر امالقصر ع��راق کاالهای خود را خالی کرده و
به همان شکل برمیگردند و ما میتوانیم کاالهای
خود را از خوزس��تان به این بندر ارسال کرده و با
توجه به خطوط کشتیرانی فراوانی که در آن مسیر
ق��رار دارد ،از آن برای صادرات خودمان اس��تفاده
کنیم .دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
ابراز امیدواری کرد در جریان سفر روحانی به عراق،
موض��وع پروژههای نیمهتمام ش��رکتهای ایرانی
تعیینتکلیف شود و افزود :در حال حاضر بین ۷تا
 ۸میلیارد دالر از پروژههای شرکتهای ایرانی در
عراق بالتکلیف است و تنها بین یک تا یک و نیم
میلیارد دالر آن در حال فعالیت است .حسینی با
بیان اینکه منتظریم ببینی��م مقامات ایرانی خط
اعتباری برای بازس��ازی عراق در این سفر در نظر
خواهند گرفت یا نه ،تصریح ک��رد :اگر توافقات و
قراردادهای موجود بین  2کش��ور در صنعت برق
اجرایی شود ،میتوانیم در سال  ۵میلیارد دالر برق،
تجهیزات مرتبط با آن و خدمات فنی و مهندسی
به عراق صادر کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:

مسکن رئیس س��ازمان نظام مهندسی
ساختمان با بیان اینکه افزایش
ب��دون برنام��ه وام مس��کن باعث افزای��ش تورم
میشود ،گفت :س��اماندهی بازار مسکن نیازمند
تش��کیل یک تیم اقتصادی
ب��ا مدیری��ت وزارت راه و
مش��ارکت وزارتخانهه��ای
تعاون و اقتصاد ،بانک مرکزی
و شورای پول و اعتبار است.
ف��رجاهلل رجبی با ی��ادآوری
اینکه افزایش وام مس��کن پ��س از مصوبه اخیر
مجلس در الیحه بودجه س��ال  98درباره افزایش
 5هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن انجام
ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :این موضوع بسیار حائز
اهمیت اس��ت که آیا در نهایت میخواهیم قاعده
عرضه و تقاضا را در بازار مسکن قبول کنیم .وی

به  100میلیون تومان افزایش
یافت .وی افزود :این مشوق به
عالوه مش��وقهایی که درباره
عرضه زمین و کارت اعتباری
مصالح س��اختمانی است ،در
حال نهایی ش��دن است ،پس
این  3مورد 3 ،عامل سرعتدهی برای تولید مسکن
بویژه برای اقشار کمدرآمد و متوسط در نظر گرفته
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افزود :یکی از نکات قابل توجه در بحث افزایش وام
مسکن ،مساله میزان سود تسهیالت است ،از این
رو باید به نقطهای برسیم که نه از جیب مردم برای
ارائه وام به عدهای خرج کنیم و نه اینکه متقاضیان
بدون پش��توانه مالی بمانند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه طی
 3سال اخیر کمبود ساخت
 1/5میلیون واحد مسکونی
داش��تهایم که باعث افزایش
قیم��ت مس��کن و افزایش
بیکاری کارگران س��اختمانی ش��ده است ،افزود:
چنانچه افزایش تسهیالت مسکن با برنامهریزی
صورت گرفت��ه و افزایش وام بخش��ی از مراحل
ساماندهی بازار مسکن باشد ،این مساله میتواند
به تحریک بازار کمک شایانی کند ،اما در غیر این
صورت ،مشکالتی مانند افزایش تورم رخ میدهد.
ش��ده است و اطمینان داریم این اقدام کفایت کرده
و تورمزا نخواهد بود و همچنین موجب خواهد شد
قیمت تمامشده مسکن حالت متناسب خود را حفظ
کند .وزیر راهوشهرسازی همچنین در جریان بازدید
از پروژه متروی هش��تگرد -گلشهر گفت :پیشرفت
این پروژه حدود  77درصد اس��ت که اکثر تجهیزات
و امکانات این پروژه تأمین ش��ده است و در اختیار
پیمانکاران قرار گرفته ت��ا آنها را نصب کنند .وی با
بیان اینکه امیدواریم با تزریق نقدینگیای که برای
این پروژه انجام خواهد شد ،اواسط تابستان این پروژه
قابلیت بهرهبرداری پیدا کند ،گفت :مردم باید بدانند
که هیچ وقفهای در کار انجام نخواهد شد.

معاون وزیر صنعت:

رنو دوباره به ایران بازمیگردد

مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت از
بازگش��ت کارخان��ه رنو به ای��ران و آغاز تولید
خب��ر داد و گفت :احتم��اال هفته آینده بدهی
خودروس��ازان به قطعهس��ازان ب��ه طور کامل
پرداخت شود .به گزارش فارس ،فرشاد مقیمی
در رابطه با مطالبات قطعهسازان از خودروسازان
تصریح کرد :برنامه دهگانهای در س��تاد اقتصاد
مقاومت��ی مص��وب ش��د ک��ه بخش��ی از آن
تسهیالتی بود که باید در اختیار خودروسازان
قرار میگرفت تا بدهی خود به قطعهس��ازان را
بپردازند .مقیمی افزود :بخش��ی از تس��هیالت
به خودروس��ازان با تعهد پرداخت به قطعهساز
پرداخت ش��ده که تا یکشنبه یا دوشنبه هفته
آین��ده بدهی خودروس��ازان به قطعهس��ازان
پرداخت میش��ود .وی اظهار داشت :برای هر
کاالیی که در کش��ور ساخت داشته باشیم ،از
طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات عمل میکنیم.
معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت گفت :رنو ح��دود یک میلیارد دالر در
ایران سرمایهگذاری کرد و اگر شرایط بهتر شود
به کشور بازمیگردد؛ مکانیزمی را آغاز کردهایم
که تولید رنو را با تفاوتهایی از سر میگیریم.

شروع توزیع میوه شب عید
در سطح کشور

توزیع تدریجی میوههای تنظیم بازاری شب
عید در سطح کشور آغاز شد .به گزارش مهر ،با
بارگیری میوه که از روز جمعه آغاز شده ۸۰ ،تن
سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب
بهتدریج تا یک ماه در مراکز میوه و ترهبار کشور
توزیع میشود .در مجموع  ۶هزار مرکز میوه و
ترهبار در کش��ور و  ۳۰۰مرکز در استان تهران
برای توزیع میوهها در نظر گرفته شده است۱۰ .
هزار تن س��یب و پرتقال نیز به صورت ذخیره
در سردخانهها برای جبران هرگونه کمبود در
اس��تانهای مختلف در نظر گرفته شده است.
قیم��ت این میوهها در هر اس��تان  ۱۵الی ۲۰
درصد زیر قیمت بازار خواهد بود.

ثبت «آنالین» گوشیهای مسافری
در سامانه گمرک آغاز شد

گمرک ایران در اطالعیهای به مس��افران
و متقاضی��ان ثب��ت اطالعات تلف��ن همراه
مسافری اعالم کرد ثبت گوشیهای مسافری
در س��امانه رجیستری آنالین شده و ضروری
است متقاضیان ثبت گوش��یهای مسافری
نکاتی را در نظر داشته باشند .در این اطالعیه
آمده است :به اطالع میرساند در بهروزرسانی
اخیر سامانه «اظهارنامه گمرکی تلفن همراه»
این امکان اضافه ش��ده اس��ت که بعد از ثبت
اطالعات و پرداخت عوارض گوشی به صورت
آنالین ،اطالعات به سامانه همتا ارسال و کد
فعالسازی از طرف همتا در همان روز پیامک
خواهد شد.

ورودی صندوق توسعه ملی
یک سوم میشود

رئی��س هیات عامل صندوق توس��عه ملی
گفت :درخواست و برداشتی از صندوق توسعه
ملی برای مصارف بودجه س��ال  ۹۷نداشتیم.
مرتض��ی ش��هیدزاده در گفتوگو ب��ا فارس،
درب��اره اینکه آیا اس��تقراضی از منابع صندوق
توس��عه ملی برای مصارف بودجهای در پایان
س��ال جاری انجام شده اس��ت ،اظهار داشت:
اص ً
ال چنین اتفاقی نیفتاده و درخواس��تی هم
نبوده اس��ت .وی درباره اینکه صندوق توسعه
ملی از محل صادرات نفت س��ال آینده چقدر
ورودی خواهد داش��ت ،گفت 20 :درصد از کل
صادرات برای حساب صندوق توسعه میآید و
مابهالتفاوت تا  34درصد ،یعنی  14درصد آن به
شکل تسهیالت پرداخت خواهد شد .بر اساس
نام��ه مقام معظم رهبری که به رئیس مجلس
داده ش��ده و رونوش��ت آن در اختی��ار ما قرار
گرفت 2/5 ،میلیارد دالر ب��رای برخی امور در
نظر گرفته شده که در بودجه درج شده است.
ش��هیدزاده با بیان اینکه پیشبینی میکنیم
صندوق توس��عه ملی س��ال آینده ب��ه اندازه
یکس��وم درآمدهای س��ال  97ورودی منابع
خواهد داشت ،تصریح کرد 85 :درصد از منابع
مورد نیاز اشتغال روستایی را پرداخت کردیم،
کل این منابع  1/5میلیارد دالر بود ،بانکهای
عامل هم قرار بود به اندازه همین میزان از منابع
خود بگذارند .شهیدزاده با بیان اینکه قب ً
ال تمام
مجوزها اعم از ستادهای مختلف ،ستاد تحریم
و مصوبات ش��ورای امنیت مس��تقیم به بانک
مرکزی میرفت که م��ا آنها را تجمیع کردیم
شفاف و مشخص ش��ود ،بیان داشت :برداشت
روزان��ه و واریزی م��ا در بانک مرکزی از طریق
خط  MPLSمشخص است که نامههای کتبی
و درخواستها بررسی ش��ده است .وی درباره
اینکه منابع ورودی امسال صندوق توسعه ملی
چقدر است ،گفت :پیشبینیها از ورودی سال
 97محقق شده است.

