
سرانجام سازمان استاندارد به فكر تعيين تكليف 
خودروهاي غيراس�تاندارد افتاد و تا دوش�نبه 
هفته آينده اين س�ازمان تكلي�ف خودروها را 
مشخص خواهد كرد تا آنهايي كه همچنان امكان 
توليد دارند، به كارشان ادامه دهند و آنهايي كه 
بايد توليدشان متوقف شود، ديگر توليد نشوند. 
روز گذشته، رئيس سازمان اس��تاندارد در مراسم 
جهاني اس��تاندارد دو خبر مه��م داد. يكي تعيين 
تكليف خودروهاي غيراس��تاندارد و ديگري ابالغ 
مصوبه تدوين اس��تانداردهاي ملي رم��ز ارزها در 
آينده نزديك. معاون اول رئيس جمهور نيز از ورود 
اقتصاد ايران به سمت رشد خبر داد و گفت: »مردم 

ايران از دوران سخت عبور كردند.«
 در اين مراسم رئيس سازمان استاندارد از موفقيت هاي 
سازمان تحت مديريتش در تدوين استاندارد ها سخن 
گفت و اسحاق جهانگيري مانند هميشه آمار مثبتي 
از وضعيت اقتصادي كشور، مثل كنترل تورم و رشد 
شاخص هاي اقتصادي ارائه كرد و تمام اين موفقيت ها 
را مرهون زحمات بخش خصوصي ملي وطن دوست 
دانست و تأكيد كرد كه س��ربازان خط مقدم فعاليت 

خود را به خوبي انجام مي دهند.  
نيره پيروزبخت رئيس سازمان استاندارد در حاشيه 
اين مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص ادامه 
توليد خودروهاي غيراستاندارد گفت: »اين سازمان 
آخرين وضعيت گزارش رعايت استانداردهاي ۸۵ 

گانه صنعت خودرو را به روزرساني كرده و هر چند 
در اين زمينه تغيير جدي رخ نداده اس��ت، ولي در 
فرآيندها تغييراتي به وجود آمده كه مي تواند شرايط 

توليد برخي خودروها را تغيير دهد.« 
به گفته وي، از اس��فند سال گذش��ته در يك 
تصميم گيري مقرر شد كه گزارش هاي مربوط 
به خودروهاي غيراستاندارد از سوي اين سازمان 
دريافت شود و در نهايت با نهايي شدن بررسي ها 

جمع بندي الزم در رابطه با آنها صورت گيرد. 
رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: »ظرف روزهاي 
آينده، ش��وراي عالي اس��تاندارد تش��كيل جلسه 
مي دهد كه در اين شورا مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و انجمن هاي خودروسازي حضور 
دارند. در صورتي كه در اين جلس��ه مشخص شود 
خودرو يا خودروسازي نتوانسته است شرايط الزم 
براي تأييد اس��تاندارد خودروهايشان را به دست 
بياورند، اين س��ازمان توقف توليد اين خودروها را 

اعالم مي كند.« 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا اين بار هم فشار 
خودروس��ازان منجر به تغيير تصميمات مي شود 
يا نه، گفت: »سازمان ملي استاندارد در سال هاي 
گذش��ته هم كوتاه نيامده، چون سالمت و ايمني 

مردم مطرح است و اين بار هم كوتاه نمي آيد.« 
پيروزبخت در اين مراسم با اشاره به جايگاه مطلوب 
ايران در رده بندي جهاني اس��تاندارد اظهار كرد: 

»امروز كش��ور م��ا از بي��ن ۱۶۳ كش��ور در حوزه 
مديريت فن��ي رتبه ۲۱ را پيدا كرده و ما در آس��يا 
در كنار كره جنوبي و پس از چين و ژاپن، رتبه سوم 
استاندارد را داريم. در كنار آن جايگاه هيئت مديره 
ايران در عرصه جهاني نيز يك اتفاق مهم در حوزه 

استاندارد براي كشور به شمار مي رود.« 
وی با تأكي��د بر اي��ن موضوع ك��ه اي��ران بايد از 
استانداردهاي اجباري به سمت ضوابط فني حركت 
كند، خاطر  نش��ان كرد: »تالش ما اين است كه در 
كنار اس��تانداردهاي معمول، ضوابط فني تعيين 
كنيم كه هدف آنها ساده س��ازي مقررات اجرايي 
است. تا به اين ترتيب شركت ها و فعاالن اقتصادي 
بتوانند در كمترين زمان ممكن استانداردهاي الزم 

را دريافت كنند.« 
 ابالغ مصوبه تدوين اس�تانداردهاي ملي 

رمز ارزها
رئيس سازمان ملي استاندارد در مراسم روز جهاني 
اس��تاندارد با بيان اينك��ه تدوين اس��تانداردهاي 
ملي رمز ارزها، حوزه اينترنت اشيا و دستگاه هاي 
مسيرياب اخيراً از سوي دولت به سازمان استاندارد 
ابالغ شده اس��ت، اظهار داش��ت: » دو هفته پيش 
در اجالس س��ازمان جهاني اس��تاندارد سؤالي را 
از كش��ورهاي عضو ايزو مطرح كردم و آن س��ؤال 
اين بود كه كدام كش��ورها داراي راهبرد در رابطه 
با هوشمندسازي و اينترنت اش��يا هستند. در آن 

اجالس با افتخار اعالم كرديم كه ايران بر اس��اس 
مصوبه دول��ت به اين مس��ئله ورود پي��دا كرده و 
استانداردهاي مربوط به آن در حال تدوين است.« 
وي با اش��اره ب��ه نق��ش اس��تانداردها در كاهش 
هزينه ها و افزايش بهره وري اظهار داشت: »اجراي 
اس��تانداردها، كاهش ضايعات و بهبود توليد را به 
همراه دارد و ش��اهد كاهش هزينه ه��اي توليد از 
طريق پايين آمدن قيمت تمام ش��ده محصوالت 

خواهيم بود.« 
پيروزبخت با بيان اينكه استانداردها قابليت انطباق 
بهتر محصوالت با مقررات فني و همچنين افزايش 
اعتماد مشتري به سالمت و ايمني محصوالت را به 
همراه خواهد داش��ت، افزود: »در حال حاضر ۲۵ 
هزار و ۶00 واحد توليدي تحت پوش��ش سازمان 
استاندارد هستند و تاكنون ۲۸ هزار و ۲00 پروانه 
استاندارد اجباري در كش��ور صادر شده است و تا 
سال ۲0۲0 يكي از ۱۵ صندلي هيئت مديره فني 

ايزو به ايران تعلق دارد.« 
  جهانگيري: اقتصاد به سمت رونق مي رود

در مراس��م جهان��ي اس��تاندارد مع��اون اول 
رئيس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه به رغ��م اعمال 
تحريم هاي شديد امريكا شرايط اقتصادي كشور 
به سمت ثبات و بهتر شدن حركت مي كند، اظهار 
داشت: »امريكايي ها يك جنگ تمام عيار اقتصادي 
عليه ايران آغاز كرده بودند، اما شاخص هاي كالن 
اقتصادي نويد بهبود را مي دهد و گزارش��اتي كه 
از تك تك بنگاه هاي اقتصادي وصول ش��ده آن را 

تأييد مي كند.« 
اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه شرايط سخت 
تحريم و بنگاه هاي مش��كل دار وجود دارند، گفت: 
»البته مردم ايران از اين دوران س��خت عبور كرده 
و اقتصاد ايران به سمت ايجاد شغل، توليد و رونق 

پيش مي رود.« 
وی با بيان اينكه رش��د اقتص��ادي مثبت خواهد 
ش��د، تصريح كرد: »ن��رخ تورم به س��مت كنترل 
شدن حركت مي كند و بورس نيز از رشد مناسبي 
برخوردار است. ضمن اينكه شاخصه هاي اقتصادي 
رشد جهش��ي را نش��ان داده كه در آينده نمودار 
خواهد ش��د. البته همه اينها به دليل آن است كه 
بخش خصوصي ملي وطن دوس��ت و متدين پاي 
كشور ايستاده و سربازان خط مقدم فعاليت خود را 
به خوبي انجام مي دهند.« جهانگيري با بيان اينكه 
تصور من بر اين است كه مي توانيم شرايط بهتري 
را ترسيم كنيم، افزود: »پيام ما به فعاالن اقتصادي 
اين اس��ت كه هر چه محي��ط بين المللي حاكم بر 
اقتصاد كشور به سمت باثبات ش��دن پيش برود، 
مي توانيم با تعامل كار خ��ود را جلو ببريم. منطقه 
خاورميانه با مس��ائل جدي روبه رو اس��ت و امروز 
درگير مسائلي ش��ده كه مي تواند يك ذره غفلت 
درآنها به يك مسئله خطرناك منجر شود، پس بايد 

با تدبير حركت كرد.«
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 استاندارد: خودروهاي غيراستاندارد 
از دوشنبه آينده متوقف مي شوند

جهانگيري: اقتصاد ايران به سمت رونق مي رود

  گزارش  یک

۳۴ درصد بيكاران »زن« هستند
از جمعيت حدود 2 ميليون و ۹۰۰ هزار نفري بيكار، ۳۴ درصد زن و 
۶۶ درصد مرد هستند؛ بر اين اساس مردان دو برابر زنان بيكارند. 
به گزارش ايسنا، آخرين گزارشي كه اخيراً مركز آمار ايران از وضعيت 
اش��تغال و بيكاري منتش��ر كرد، نش��ان داد كه نرخ بيكاري در پايان 
تابستان سال جاري كاهش يافته و به ۱0/۵ درصد رسيده است. در اين 
بين بيكاران كمتر و شاغالن بيشتر شده اند؛ به طوري كه در حال حاضر 
حدود ۶۱ ميليون و ۵۸۲ هزار نفر جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر هستند كه 
از اين تعداد ۲ ميليون و ۹00 هزار نفر بيكار و ۲۴ ميليون و ۷۵0 هزار 
نفر شاغل هستند.  بر اين اساس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 
۸۴۴ هزار نفر بر تعداد شاغالن افزوده شده و ۴۵۵ هزار نفر از بيكاران 
كاسته شده است.  بررس��ي وضعيت بيكاران نش��ان مي دهد كه يك 
ميليون و ۹0۸ هزار نفر آنها مرد و ۹۸۶ هزار نفر ديگر زن هستند. براين 
اساس نزديك به ۶۶ درصد جمعيت بيكار را مردان و ۳۴ درصد ديگر 
را زنان تشكيل مي دهند.  البته از تعداد بيكاران زن و مرد در تابستان 
سال جاري كم شده اس��ت؛ به گونه اي كه كاهش حدود ۳۶۳ هزار نفر 

مردان بيكار و ۹۱ هزار نفر زنان بيكار وجود دارد. 
در حال حاضر نرخ بيكاري بين زنان به ۱۸/۲ درصد مي رسد كه نسبت 
به تابستان سال گذشته ۱/۷ درصد كمتر ش��ده است. همچنين نرخ 
بيكاري ميان مردان ۸/۶ درصد گزارش ش��ده كه نشان دهنده كاهش 

۱/۸ درصدي است. ۱۸ درصد شاغالن زن و ۸۲ درصد مرد هستند.
اما در بين جمعيت حدود ۲۴ ميليوني شاغل، ۲0 ميليون و ۳۳۱ هزار 
نفر را مردان و ۴ ميليون و ۴۲0 هزار نفر را زنان تشكيل مي دهند. در اين 
بين سهم مردان از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ درصد مي رسد. در 
تابستان امسال حدود ۹۳ هزار نفر بر تعداد زنان شاغل و ۷۵0 هزار نفر 

بر مردان شاغل افزوده شده است. 

 آزادراه تهران- شمال
 آذر امسال به خط پايان مي رسد

آزادراه ته�ران - ش�مال ب�ه خ�ط پاي�ان نزدي�ك ش�ده اس�ت 
و پيش بين�ي مي ش�ود ب�ا اج�راي عملي�ات نص�ب تجهي�زات 
برق�ي، عالئ�م و خط كش�ي مس�يرها، قطع�ه ي�ك اي�ن آزادراه 
آذرم�اه تكمي�ل و دي ماه آم�اده بهره برداري آزمايش�ي ش�ود. 
مطالعات ابتدايي اين آزادراه در دهه ۵0 آغاز شد و در دهه ۷0 نيز كلنگ 
ساخت آن به زمين خورد، اما براي سال هاي طوالني به عنوان يك پروژه 
زمان بر و سخت رها شد؛ تا اينكه كارگاه هاي آن از پنج سال گذشته توسط 
وزارت راه و شهرسازي و بنياد مستضعفان فعال شد و به عنوان برنامه اي 
براي افزايش شبكه آزادراهي كشور و كاهش ترافيك مسيرهاي شمالي 
آغاز به كار كرد.  زمان بهره برداري از آزادراه تهران- شمال زمستان امسال 
است و اين آزادراه از دي ماه وارد بهره برداري آزمايشي مي شود و مسافران 
شهرهاي شمالي نوروز امسال مي توانند از اين آزادراه تردد داشته باشند. 
بنياد مس��تضعفان به عنوان پيمانكار و مجري اين ط��رح اعالم كرده 
است كه ۶0 درصد مراحل نصب تأسيسات برقي آزادراه تهران- شمال 
تكميل شده است و تا پايان آذرماه روشنايي به طور كامل در پل ها تونل 
و محور اصلي آزادراه مي رس��د.  بر اس��اس جديدترين خبر از وضعيت 
آزادراه تهران- شمال تا پايان آبان ماه هيچ نوع عمليات مربوط به ابنيه 
روي محور اصلي آزادراه باقي نخواهد ماند و ساخت بدنه اصلي آزادراه 
از قبيل روسازي بتني، كانال هدايت آب هاي سطحي، عمليات مربوط 
به ايمن سازي مس��ير مانند تثبيت ترانشه ها و عمليات تكميلي داخل 
تونل ها تمام مي شود. بدين ترتيب زمستان امسال آزادراه تهران- شمال 

به فهرست پروژه هاي افتتاح شده دولت تدبير و اميد مي پيوندد.

 توليد نفت اوپك پس از حمله به آرامكو 
بيشترين كاهش 17 سال گذشته را تجربه كرد

آرامك�وي  نفت�ي  ب�ه ش�ركت  پهپ�ادي  از حم�الت  پ�س 
بيش�ترين  نف�ت  صادركنن�ده  كش�ورهاي  عربس�تان، 
17 س�ال گذش�ته تجرب�ه كردن�د.  كاه�ش تولي�د را در 
به گزارش فارس بررسي هاي ماهانه گلوبال پالتز نشان مي دهد ميزان 
توليد نفت اوپك پس از حم��الت پهپادي به ش��ركت نفت آرامكوي 
عربستان بيشترين كاهش را در ۱۷ سال گذشته تجربه كرد. توليد نفت 

عربستان پس از اين حمله ۵/۷ ميليون بشكه كاهش يافت. 
بر اساس اين بررسي ها كشورها صادركننده نفت اوپك ميزان ۲۸/۴۵ 
ميليون بشكه در روز در ماه گذشته نفت صادر كردند كه نسبت به ماه 
آگوست ۱/۴۸ ميليون بشكه در روز كاهش داشته كه بيشترين كاهش 

در ۱۷ سال گذشته محسوب مي شود. 
توليد ماه سپتامبر روي هم رفته كمترين توليد ماهانه از ماه مي ۲00۹ 
تاكنون محس��وب مي ش��ود. در حمله ۱۴ س��پتامبر به شركت نفت 
آرامكوي عربستان، توليد نفت اين كشور ۵0 درصد معادل ۵/۷ ميليون 
بشكه در روز كاهش يافت و باعث شد متوسط توليد نفت عربستان در 
ماه سپتامبر نسبت به آگوست ۱/۳۲ ميليون بشكه در روز كاهش يابد 

و به رقم ۸/۴۵ ميليون بشكه در روز برسد. 
توليد نفت ونزوئال هم با كاهش ۱00 هزار بش��كه در روز به ۶00 هزار 
بشكه در ماه سپتامبر رسيد و توليد نفت ايران هم با ۷0 هزار بشكه در 
روز كاهش، به ۲/۲۳ ميليون بش��كه در روز رسيد.  دو كشور نيجريه و 
عراق به عنوان اعضاي اوپك كه به تعهدات طرح كاهش توليد نفت در 
ماه هاي اخير پايبند نبوده اند، تعهد داده اند كه اين روند را اصالح كنند 

و به تعهدات طرح كاهش توليد نفت پايبند باشند. 
توليد اين دو كشور نيز كاهش داشت، اما همچنان بيش از ميزان تعريف 
شده در طرح كاهش توليد، نفت عرضه مي كنند.  عراق همچنان ۳00 
هزار بشكه در روز باالتر از توافق عرضه مي كند و نيجريه هم ۱۷0 هزار 

بشكه در روز بيشتر از سقف تعيين شده نفت مي فروشد. 

 گردشگران چيني 1۲۸ ميليارد دالر 
در خارج از كشورشان خرج كرده اند

نوظه�ور مس�ير  بازاره�اي  در  بيش�تر  مس�افران چين�ي 
ط�رح كمربن�د و ج�اده هزين�ه كرده ان�د ك�ه دلي�ل آن رواب�ط 
تج�اري و س�رمايه گ�ذاري قوي ت�ر ب�ا اي�ن بازاره�ا اس�ت. 
به گزارش راشا تودي، گزارش جديد سازمان دولتي ارز خارجي چين 
نشان مي دهد كه گردشگران اين كشور ۱۲۷/۵ ميليارد دالر در نيمه 
اول سال ۲0۱۹ در خارج از كشورش��ان خرج كرده اند. چين از ۲0۱۲ 

جايگاه برتر را در بازار گردشگري جهاني دارد. 
طبق اين گزارش، بيش��تر سهم پول اين گردش��گران چيني در آسيا 
خرج شده است كه به ۵۴ درصد مي رسد. سهم امريكا با ۲۴ درصد دوم 
است و پس از آن اروپا با ۱۳ درصد قرار دارد.  مسافران چيني بيشتر در 
بازارهاي نوظهور مسير طرح كمربند و جاده هزينه كرده اند كه دليل 
آن روابط تجاري و سرمايه گذاري قوي تر با اين بازارها است. اطالعات 
نشان مي دهد گردشگران چيني در نيمه اول سال ميالدي جاري ۱۵ 
ميليارد دالر در اين كش��ور ها خرج كرده اند.  خريد يك جزء اصلي از 
هزينه گردشگران است و گردشگران چيني معروفند كه هزاران دالر 
براي برندهاي خارج��ي لوكس هزينه مي كنند.  به گزارش س��ازمان 
جهاني گردشگري متعلق به س��ازمان ملل، چين بيشترين رشد را در 
بازار گردشگري جهان دارد و نقشي اساسي در توسعه اين بخش بازي 
مي كند. اين سازمان پيش بيني مي كند تعداد مس��افران در جهان تا 

۲0۳0 از ۱/۸ ميليارد مي گذرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5600849معدني و صنعتي گلگهر
6880625سيمان غرب 

357711703توليدي مهرام 
238281134حمل و نقل پتروشيمي)سهامي عام

14105671صنايع كاغذسازي كاوه 
16718748كنترل خوردگي تكين كو

16562707شهدايران 
243771038پارس الكتريك 

8293344سيمان غرب 
261811075ايران مرينوس 

323521274پااليش نفت تبريز
22173855پتروشيمي خارك 

215282صنايع ريخته گري ايران 
558412109سازه پويش 

5735206ماشين سازي نيرومحركه 
17376602نفت پارس 

463341598لنت ترمزايران 
6775232تكنوتار

18866617شيشه وگاز
10141324نفت سپاهان

4287130محورسازان ايران خودرو
21547562غلتك سازان سپاهان

609881373كارتن ايران 
305055سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

14872255فوالدخراسان
489975ليزينگ خودروغدير

14034197مس شهيدباهنر
16421217پااليش نفت بندرعباس

287136ليزينگايرانيان
13700165كابل البرز

481552ليزينگ ايران 
51391544پتروشيمي پارس

860385سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
28282205پارس سرام 

597619پااليش نفت تهران
980029صنايع پتروشيمي كرمانشاه

1899411پارس سويچ 
7012935پتروشيميفناوران

38681سرمايه گذاري آتيه دماوند
-1475042كيميدارو

-1002441دوده صنعتي پارس 
32-7140توسعه معدني و صنعتي صبانور

25-5553بيمه ملت
-312117س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

42-7646سيمان اروميه 
112-18415داروسازي اسوه 

114-17080فرآورده هاي تزريقي ايران 
-697348صنايع پتروشيمي خليج فارس

116-15631لعابيران 
123-16564افست 

83-10993صنايع سيمان دشتستان
-635650گسترش نفت وگازپارسيان

52-6492فوالدآلياژيايران
231-28339پليپروپيلنجم-جمپيلن

315-36175صنايع جوشكاب يزد
553-63487معدني دماوند
304-33307دارويي رازك 

55-5695سيمان فارس وخوزستان
141-14458فوالداميركبيركاشان

66-5787حفاريشمال
104-9043دارويي لقمان 

247-20701سراميك هاي صنعتي اردكان 
261-21829كاشي پارس 

302-24860نوردوقطعات فوالدي 
61-4937ملي صنايع مس ايران  

88-6704معدني و صنعتي گلگهر
115-8679فوالدخوزستان

59-4411فوالدمباركه اصفهان
729-54022گلوكوزان 

29-2139بيمه پارسيان
502-35756داروسازي ابوريحان 
162-11470تراكتورسازي ايران 
338-23543پتروشيمي پرديس

162-11119مارگارين 
108-7395گروه صنعتي بارز

38-2569مهركام پارس 
144-9349داروسازي كوثر
64-4142بانكخاورميانه

225-14183قندنيشابور
139-8471گروه دارويي سبحان

587-35643معدني امالح ايران 
177-10520كاشي سعدي 

87-5126معدني وصنعتي چادرملو
64-3755پالسكوكار

51-2944سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
97-5581فوالدكاوهجنوبكيش

-533895سيمان خوزستان
252-14111شركت ارتباطات سيارايران

316-17646پارس مينو
267-14805فروسيليس ايران 

1251-67387صنايع شيميايي سينا
313-16799گلتاش 

467-24540قندهكمتان 
290-15027البرزدارو

126-6474نيرومحركه 
86-4384فوالدمباركه اصفهان

661-33290پتروشيمي نوري
134-6588بيمه دانا

478-23424صنايع خاك چيني ايران 
42-2042تامين سرمايه اميد

158-7659سرمايه گذاري پارس توشه 
327-15316آسانپرداختپرشين

763-35008فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
233-10477پتروشيمي مبين

688-30160بيسكويت گرجي 
228-9981كاشي الوند

118-5087الكتريك خودروشرق 
711-30607الميران

492-20887كاشي وسراميك حافظ 
161-6818كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

432-18268ايران تاير
618-25626 سالمين 

839-34737كشت وصنعت چين چين
75-3092تامين سرمايه نوين

562-21973فراورده هاي نسوزايران 
254-9696 داروسازي زهراوي 

191-7215 پگاه آذربايجان غربي 
162-6096آهنگري تراكتورسازي ايران 

151-5643نوردآلومينيوم 
359-13357فنرسازي خاور

1616-59599فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
64-2346ماشين سازي اراك 

375-13642پتروشيمي جم
452-16425گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
88-3071سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

100-3474سرمايه گذاري بوعلي 
227-7811توسعه معادن روي ايران 

274-9337سيمان ايالم 
83-2828سرمايه گذاري صدرتامين

649-22106سيمان خاش 
77-2620بين المللي توسعه ساختمان

804-27242قندثابت خراسان 
159-5316پست بانك ايران

897-29935كارخانجات داروپخش 
614-20457شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

751-24532المپ پارس شهاب 
357-11622س.صنايع شيميايي ايران

302-9826پتروشيمي شيراز
104-3352بانك پارسيان 

790-25342معادن منگنزايران 
70-2233ليزينگ رايان سايپا

108-3443توسعه شهري توس گستر
246-7800پتروشيمي شازند

142-4492لبنيات پاك 
121-3815سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

845-26603سيمان اصفهان 
91-2862سرمايه گذاري پرديس

303-9500رادياتورايران 
843-26151ملي سرب وروي ايران 

176-5393كمك فنرايندامين 
200-6083گروه دارويي بركت

155-4714توسعه معادن وفلزات 

وزير امور اقتصاد و دارايي با اش�اره به جلس�ه 
پنج شنبه گذشته با مديران عامل بانك ها، از آغاز 
اصالح نظام بانكي در بانك هاي دولتي خبر داد. 
فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در خصوص آخرين اقدامات 
صورت گرفته براي اصالح نظام بانكي كشور اظهار 
كرد: به دنبال اجراي دستور رئيس جمهور و تأكيد 
به بنده به عنوان وزير امور اقتص��ادي و دارايي كه 
اصالح نظام بانكي بايد جزو نخستين اولويت هاي 
ما قرار گيرد، ما كارگروهي را تش��كيل داديم و با 
واكاوي تجربيات گذشته، با رويكرد افزايش قابليت 
اجرايي، طرحي تهيه شد.  وزير اقتصاد ادامه داد: در 
اين طرح ناترازي بانك ها، مطالبات معوق بانك ها از 
بخش خصوصي و دولتي، افزايش سرمايه و كفايت 
بانك ها، حاكميت شركتي، س��بك كردن دارايي 
بانك ها از دارايي هاي منجمد يا همان دارايي سمي 
و اصالح مديريت داخل��ي بانك ها مورد توجه قرار 
گرفته است و در چندين جلسه نظرات مشاورين، 
بخش خصوصي و صاحبنظران دانشگاهي اخذ شده 

و در انتظار طي شدن مراحل هستيم. 
دژپس��ند با بي��ان اينكه اص��الح نظ��ام بانكي در 
بانك هاي دولتي آغاز ش��ده است گفت: پنج شنبه 
گذش��ته جلس��ه مفصلي با مديران عامل بانك ها 
داش��تيم تا گام هاي الزم براي اصالح نظام بانكي 

براي تشكيل يك بانك كارا را انجام دهيم. 
به گفته وي يك��ي از مباحت مطرح  ش��ده در اين 
جلس��ه ديجيتالي كردن بانك ها بوده است كه با 
عملياتي ش��دن آن، هم هزينه هاي بانكي كاهش 
مي يابد و هم توان ارائه خدمات رش��د خواهد كرد 
و در نهايت منجر به ديواره شيشه اي و سالم سازي 

بانك ها خواهد شد. 
  صندوق هاي مكانيزه فروش امسال اجرايي 

مي شود
وزي��ر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالي درب��اره زمان 
به كارگيري صندوق هاي مكانيزه فروش نيز گفت: 
شوراي محترم نگهبان، بعد از بررسي اين موضوع، 
دو ايراد را به آن وارد كرده اس��ت و در حال حاضر 
براي رفع اين دو ايراد، به مجلس بازگش��ته است 
كه پس از رفع آنها، ابالغ ش��ده و ب��ه قانون تبديل 

مي شود. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه »آيا امسال بايد منتظر 
اجرايي شدن آن باشيم يا خير؟« خاطر نشان كرد: 
با توجه به اينكه دو ايراد مطرح  شده، ايرادات جزيي 
اس��ت حتماً اين دو ايراد رفع خواهد شد و امسال 

اجرايي مي شود. 
  مس�ير س�بز ماليات�ي ب�راي مؤدي�ان 

خوش حساب
وزير اقتصاد ب��ا بيان اينكه ب��راي مؤديان مالياتي 
خوش حساب به زودي بخشنامه اي به منظور ايجاد 
مسير س��بز ارائه خدمات صادر خواهد شد، گفت: 
»تنها ۴۵ درص��د ارز حاصل صادرات��ي به اقتصاد 

بازگشته است.« 
به گزارش مهر، فرهاد دژپس��ند گفت: »به منظور 
بهبود فضاي كسب و كار و سهولت كارهاي فعاالن 
اقتصادي آن دس��ته از مؤدياني كه داراي كارنامه 
منطقي و قابل قبولي در پرداخت ماليات هاي خود 
دارند مشمول مسير سبز مالياتي قرار مي گيرند.« 

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاس��خ به س��ؤالي 
افزود: »برخي مؤديان مالياتي براي پرداخت ماليات 
بر ارزش افزوده خود در همان موعد مقرر سه ماهه 
اقدام به پرداخت مي نمايند كه به طور قطع چنين 
افرادي بايد در دريافت هر گونه گواهينامه مالياتي 
بدون معطلي در س��ازمان امور مالياتي كار خود را 

انجام دهند.« 
وي تصريح كرد: »اين مؤديان نبايد به هيچ عنوان 
در س��ازمان امور مالياتي معطل شوند و به همين 
منظور دستورالعملي را تنظيم كرده ايم كه سازمان 
امور مالياتي اين مؤديان را در مس��ير سبز مالياتي 

قرار دهد.« 
دژپسند خاطر نشان كرد: »دستورالعمل اين مسير 
سبز مالياتي در دس��ت تنظيم است و در آينده اي 
نزديك مالك عمل قرار خواهد گرفت، به نحوي كه 
مؤديان خوش حس��اب كه داراي كارنامه مشخص 
در پرداخت ماليات هاي خود هستند، بتوانند براي 
رسيدگي و دريافت گواهينامه هاي مورد نياز خود با 

حداقل زمان و كمترين مشكل مواجه شوند.« 
   ۴۰هزار ميليارد تومان فرار مالياتي برآورد 

مي شود
دژپسند در خصوص برآورد اين وزارتخانه در حوزه 
فرارهاي مالياتي خاطر نش��ان كرد: »اغلب فعاالن 
اقتصادي شناسنامه دار، ماليات هاي خود را به موقع 
پرداخت مي كنند و البته در حوزه مؤدياني كه فرار 
مالياتي دارند برآوردها حاكي از آن است كه بدون 
احتساب جرايم مالياتي ميزان فرار مالياتي ۳0 تا 

۴0 هزار ميليارد تومان باشد.« 
وی تصريح كرد: »البته بخشنامه اي از سوي رئيس 

س��ازمان امور مالياتي ابالغ ش��ده كه بر اساس آن 
مؤديان مالياتي چنانچه تا ۳0 مهرماه ماليات هاي 
خ��ود را بپردازند جرايم آنها صفر خواهد ش��د كه 
بر اين اساس به نظر مي رسد بخش��ي از فرارهاي 
مالياتي كاهش يابد.«  اين عضو كابينه دوازدهم با 
بيان اينكه ظرف ۱۸ ماه ۶۱ ميليارد دالر صادرات 
از كش��ور صورت گرفته كه عدد مناسبي به شمار 
مي رود، گفت: »بر اس��اس اعالم آمارهاي رسمي 
برگش��ت ارز صادراتي ۲۷ ميلي��ارد دالر بوده   كه 
نش��ان مي دهد تنه��ا ۴۵ درص��د از ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصادي بازگشته است.« 
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: »تمام هم و غم 
صادركنندگان سابقه دار آن است كه ارز صادراتي 
به كش��ور برگردد، اما به هر حال كمتر از نيمي از 
ارز حاصل از صادرات هم اكنون به كشور بازگشته 

است.« 
  حل و فص�ل اس�ترداد ماليات ب�ر ارزش 

افزوده ظرف 2 هفته آينده
دژپس��ند در بخش ديگ��ري از س��خنان خود در 
خصوص استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات 
گفت: »مطابق قانون، ص��ادرات و منابع حاصل از 
آن از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است 
و س��ازمان امور مالياتي بايد ظرف ۳0 روز ماليات 
پرداختي صادركنندگان در اين حوزه را مس��ترد 
كند. اين در شرايطي است كه به دليل مسائل ارزي 
سال گذشته استرداد ماليات بر ارزش افزوده منوط 
به رفع تعهد ارزي شده كه اين موضوع مشكالتي 
را به وجود آورده اس��ت.«  وی ادام��ه داد: »قرار بر 
اين است كه بانك مركزي و مركز آمار ايران ظرف 
دو هفته آينده بررس��ي هاي الزم را صورت داده تا 
اس��ترداد ماليات بر ارزش اف��زوده صادر كنندگان 
تسريع ش��ود.«  دژپس��ند همچنين در خصوص 
اعطاي تس��هيالت و مشكالت ناش��ي از ضمانت 
نامه هاي بانكي گفت: »در خصوص تعريف اعطاي 
تس��هيالت كه تس��ري به صدور ضمانت نامه هاي 
بانكي ش��ده اس��ت بح��ث مفصل��ي در ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي صورت گرفته 
و مقرر شده تا ظرف يك هفته دستگاه هاي مربوطه 
ادله و مستندات قانوني خود را ارائه نمايند در غير 
اين صورت اين دستورالعمل اصالح خواهد شد.« 

اصالح نظام بانكي در بانك هاي دولتي كليد خورد
   گزارش 2
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