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رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت جدید انواع میوه و صیفیجات را در بازار اعالم کرد و گفت :قیمت گوجه فرنگی بیش از  ۵۰درصد ارزان شده است .سیدحسین مهاجران در گفتوگو با مهر با بیان
اینکه قیمت گوجه فرنگی بیش از  ۵۰درصد کاهش یافته است ،گفت :درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه باکیفیت باال بین  ۸۰۰تا  ۲۰۰۰تومان است؛ ضمن اینکه هنوز گوجه نقاطی مثل دزفول و
اندیمشک وارد بازار نشده به محض اینکه محصول این مناطق وارد بازار شوند ما شاهد کاهش بیشتر قیمت گوجه فرنگی خواهیم بود .به گفته وی طی  ۵روز آینده گوجه فرنگی مناطقی مانند دزفول و
اندیمشک نیز وارد بازار خواهند شد.

چالشهای صنعت برق کشور بررسی شد

اخبار
امضای یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران
با مدیر عامل اتحادیه برن
در حاشیه اجالس بهاره اتحادیه برن که در
شهر کپنهاگ دانمارک در حال برگزاری
است .مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات
ایران با موسسه بیمه اعتبار صادراتی فنالند،
 ،Finnveraیادداشت تفاهم همکاری امضاء
کردند.
امضای این یادداشت تفاهم با موسسه فنالندی که
ریاست اتحادیه برن را نیز به عهده دارد از اهمیت ویژه
ای برخوردار است  ،زیرا بیش از  ۱۰۰کشور عضو این اتحادیه در این اجالس حضور
داشتند .در این تفاهم نامه دو طرف در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث،
تبادل اطالعات اعتباری تجاری دو کشور و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت به
توافق رسیدند .آقای سیدعلی در این جلسه ضمن ابراز ناخشنودی از درجه ریسک
کشوری ایران خواستار بهبود رتبه ایران گردید و همتای فنالندی آقای توپی وستری ابراز
امیدواری کرد که همکاریهای دو کشور در آینده نزدیک از طریق فعالیت سیستم بانکی
گسترش یابد و در مورد ریسک کشوری ،پارامترهای خوب اقتصادی ایران در کمیته
مربوطه مد نظر قرار خواهد گرفت.

دستاورد بانک صنعت و معدن در صنعت کاشی کشور

١٥٦میلیون یورو تسهیالت ارزی  ٥٥ ،میلیارد تومان
تسهیالت ریالی  ،اشتغال مستقیم  ١١٠٠نفر
بانك صنعت و معدن با تامين حدود  ١٥٦ميليون يورو تسهيالت ارزي و٥٥
ميليارد تومان تسهيالت ريالي در بخش صنعت ساختمان (توليد كاشي)
بيش از يكهزار و  ١٠٠شغل در كشور ايجاد مي كند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن از طرح هاي توليد كاشي كه
توسط اين بانك تامين مالي شده اند طرح هاي ميالد يزد  ،پارس كوير يزد  ،امين ميبد ،
برج اردكان ،آرين سرام ابركوه در استان يزد و پرديس آباده در استان فارس با  ٥٤ميليون
و  ٥٠٠هزار يورو تسهيالت ارزي و ٢٦ميليارد تومان تسهيالت ريالي بهره برداري شده
و زمينه اشتغال  ٤٩٥نفر را فراهم ساخته اند .اين در حالي است كه طرح هاي آبنوس
ابركوه ،سيمين يزد  ،يكتا گرانو ميبد و شايان سرام ميبد در استان يزد  ،تنديس ابريشم
در استان خراسان رضوي  ،روماك نائين در استان اصفهان و وش نگار در استان سيستان
و بلوچستان با مجموع  ١٠١ميليون و  ٥٠٠هزار يور تسهيالت ارزي و  ٢٩ميليارد تومان
تسهيالت ريالي در حال اجرا هستند كه با افتتاح آن ها  ٦٠٨شغل ايجاد مي شود.

با عقد قرارداد بین شرکت ملی گاز و بیمه پارسیان

مشترکین خانگی گاز بیمه شدند
بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با شرکت سهامی بیمه پارسیان
کلیه مشترکین خانگی در کشور نسبت به حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان بیمه شدن کلیه مشترکین خانگی نسبت
به حوادث ناشی از گاز ،اظهار کرد :با توجه به اینکه هموطنان در هر زمان بایستی نکات
ایمنی را در استفاده از وسایل گازسوز رعایت کنند تا حادثهای رخ ندهد ،حق بیمه به
ازای هر واحد مسکونی مشترکین ماهیانه  ۱۰۰۰ریال بر مبنای قانون بودجه عنوان کرد
که این مبلغ از طریق قبوض گاز مشترکین محاسبه میشود.
وی در ادامه افزود :بر این اساس ،پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه
 ۳۰۰میلیون ریال و همچنین پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جبران
هزینههای پزشکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تا مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال است.

در حاشیه افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات صورت پذیرفت

بازدید از دو واحد صادراتی در کاشان
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از دو واحد موفق صادراتی در کاشان
یعنی کارخانه ایران گالب و مجتمع نساجی فرش آسایش بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز بیستم
اردیبهشت ماه سال جاری شعبه بانک توسعه صادرات کاشان با حضور علی صالح آبادی،
مدیرعامل این بانک افتتاح شد .پیش از این باجه بانک توسعه صادرات در این شهر به
مشتریان خدمات ریالی ارائه می کرد و مشتریان باید برای دریافت خدمات ارزی و نیز
سایر خدمات به شعبه قم مراجعه می کردند .با کارشناسی های انجام شده و نیاز سنجی
های صورت گرفته ،بانک توسعه صادرات ایران تصمیم به افتتاح شعبه در این شهر
گرفت .در حاشیه این مراسم صالح ابادی از دو مجموعه تولیدی صادراتی موفق در این
شهر بازدید به عمل آورد.

بیمه کامل  ۴فروند هواپیمای جدید دیگر توسط بیمه ایران
 ۴فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران تحت پوشش بیمه کامل بدنه ،مسئولیت ثالث و
سرنشین بیمه ایران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،این ۴فروند هواپیما از نوع  600-ATR72و از
ایمن ترین هواپیماهای توربوپراپ جهان است که روز گذشته تحویل شرکت هواپیمایی
ایران ایر شده و وارد ایران شد .بر اساس قرارداد بین شرکت های ایران ایر و #بیمه_
ایران ،هواپیماهای خریداری شده از مبدا پرواز در فرودگاه «تولوز» فرانسه و نیز پس از
ورود به ایران به طور کامل تحت پوشش کامل بیمه ایران قرار گرفته اند.

دو عامل برتری بانک ملی ایران در فضای رقابتی
مدیرعامل بانک ملی ایران ایجاد تمایز در خدمات و کاهش قیمت تمام شده
محصول برای مشتری و بانک را دو عامل پیشرفت هر چه سریعتر این بانک
در بازار رقابتی دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمد رضا حسین زاده در همایش معرفی
خدمات نوین بانک با بیان اینکه سرمایه بانک پس از حدود  90سال از  10هزار میلیارد
تومان به  20هزار میلیارد تومان رسیده است ،گفت :این افزایش سرمایه به صورت نقدی
بود که در صورت های مالی بانک تاثیر بسیار مثبتی دارد .وی به رشد  34درصدی منابع
بانک ملی ایران در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد :افزایش حتی یک درصدی سهم
بازار برای بانک های بزرگ بسیار سخت است و جذب بسیار زیاد منابع را می طلبد ،اما
بانک ملی ایران در سال گذشته توانست سهم بازارش را دو و نیم درصد افزایش دهد.
رییس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین اعالم کرد :مانده مطالبات معوق این
بانک به مانده تسهیالت پرداختی ( )nplاز  ٩درصد به  ٨/٧درصد رسیده که از متوسط
نظام بانکی کمتر است.

صنعت برق یکی از اساسی ترین صنایع کشور است که
همواره مورد توجه دولتها بوده؛ در دولت یازدهم نیز به
این صنعت توجه خاصی شد اما چالشهایی برای ارتقای
صد درصدی این صنعت وجود داشت .با این وجود در
دولت فعلی گامهای موثری ازجمله توسعه تجدید پذیرها،
ارتقا شبکه و صادرات چشمگیر خدمات فنی و مهندسی
برداشته شده است.
بهگزارش ایسنا ،برق امروزه کاالیی است که زندگی روزمره
مردم به شدت وابسته به آن است و با تغییر تدریجی سبک زندگی
در کالن شهرها ،شهرهای کوچک و روستاها این وابستگی بیشتر
و بیشتر میشود .رشد مستمر و فزاینده تعداد مشترکان برق و
مصرف سرانه هر مشترک خود گویای این واقعیت است.
تعداد مشترکان خانگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای
کمی رفاه جامعه از رقم  ۲.۸میلیون مشترک در ابتدای انقالب با
رشد مستمر ساالنه به بیش از  ۲۷میلیون مشترک درحال حاضر
رسیده و مصرف هر مشترک به عنوان یکی از شاخصهای کیفی
رفاه عمومی به بیش از دو برابر افزایش یافته است .عالوه بر این
توسعه اقتصادی کشور طی سالهای پس از انقالب بدون توسعه
متناسب صنعت برق به عنوان زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد
کشور امکان پذیر نبوده؛ بهطوریکه مصرف در بخشهای صنعتی
و کشاورزی نسبت به ابتدای انقالب به ترتیب  ۱۳و  ۸۰برابر شده
است و ادامه این روند نیز در آینده اجتناب ناپذیر است.
با توجه به اینکه برق عمال کاالی جایگزین ندارد و همانگونه
که ذکر شد زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به این کاال
شده ،قطع برق و اعمال خاموشی بهخصوص در کالن شهرها
چ وجه قابل
هزینه اجتماعی بسیار زیادی در بر دارد که به هی 
مقایسه با قیمت رسمی برق (براساس تعرفههای موجود) و
حتی قیمت تمام شده واقعی برق نیست .در بخش صنعت نیز
کمبود برق منجر به کاهش تولید کاالی صنعتی و خسارات
جبران ناپذیر به اقتصاد کشور میشود .بهرغم حساسیت و
اهمیت این صنعت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و همچنین
مسئولیت سنگینی که برعهده وزارت نیرو در راستای تأمین
کامل نیاز مصرف مشترکان است ،طی چند سال گذشته
مشکالت و نامالیمات متعددی گریبانگیر این صنعت بوده که
از آن جمله میتوان به تحریمهای ظالمانه هم در زمینه خرید
تجهیزات و هم عملیات بانکی با خارج از کشور اشاره کرد که
کماکان ادامه دارد.
نیروگاهها و تأسیسات انتقال و توزیع متشکل از تجهیزاتی با
تکنولوژی باال و هزینه سرمایهگذاری سنگین هستند و تأمین
بخشی از این تجهیزات و با قطعات یدکی برای ساخت نیروگاه
جدید یا تعمیرات نیروگاههای موجود مستلزم خرید خارجی
است که موانع ذکر شده عمال تهدید بزرگی برای ایفای وظایف
و مسئولیتهای شرکتهای تابعه وزارت نیرو در بخش تولید و

بیم و امیدهای بابا برقی!

انتقال و توزیع برق بوده است .مشکل عمده دیگر طی این سالها
کمبوده شدید نقدینگی بوده که عملکرد صنعت برق هم به لحاظ
افزایش ظرفیت جدید و هم به لحاظ بهرهبرداری از نیروگاههای
موجود به شدت متأثر از این عامل است .بدهیهای صنعت برق
طی سالهای گذشته مستمرا روند افزایشی داشته است که قاعدتا
مهمترین نمود آن عدم پرداخت مطالبات پیمانکار فعال در صنعت
برق بوده که حاصل آن بهطور طبیعی کاهش توان عملیاتی این
پیمانکاراناست.
عالوه بر این درحال حاضر حدود  ۶۰درصد از ظرفیت تولید
نیروگاههای حرارتی در اختیار بخش غیردولتی است و مطالبات
آنها از محل فروش برق بالغ بر  ۱۰۰هزار میلیارد ریال است که
بالطبع باید تأثیر سوء بر فرآیند بهرهبرداری و تعمیرات اساسی
نیروگاههای این بخش بگذارد و همین شرایط عمال بر نیروگاههای
دولتی نیز حاکم است .نکته دیگر قیمت متوسط فروش برق است
که حتی به فرض تحقق و دریافت کامل ،کمتر از متوسط قیمت
تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق است که مانع جدی در
شکوفایی اقتصاد بخش برق است.
عالوه بر عدم امکان وصول بهای برق حتی با تعرفههای موجود،
برداشت مبالغ کالنی بابت پرداخت یارانههای عمومی باعث عدم
تزریق نقدینگی کافی به صنعت برق شده که حاصل آن مشکالت
فوق الذکر بوده است .علیرغم تمام مشکالت ذکر شده که طی این

سالها صنعت برق با آنها دست و پنجه نرم کرده ،شاخصهای
عملکرد بیانگر عملکرد موفق و بهرهوری مناسب با توجه به عوامل
ستاد و نهاده این صنعت بوده است .به لحاظ کمی میتوان گفت
تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری به عنوان شاخص اصلی عملکرد
در تمام این سالها حتی در فصل تابستان که حداکثر مصرف
محقق میشود بهطور کامل صورت گرفته و جمع عدم تأمین برق
ناشی از کمبود تولید و مشکالت انتقال در حدود  ۰.۰۵درصد
(پنج صدم درصد) بوده است.
در این رابطه برنامه ریزی دقیق انجام تعمیرات اساسی ،اجرای
بازدیدهای دوره ای پیشگیرانه ،تأمین و توزیع بهینه قطعات
یدکی ،ساخت داخل بسیاری از تجهیزات ،انجام پروژههای کم
هزینه و زودبازده افزایش ظرفیت تولید و  ...علیرغم مشکالت و
تنگناهای مالی موجود نقش موثری در تأمین نیاز مصرف داشته
است .این درحالی است که رشد نیاز مصرف در طی سالهای
دولت یازدهم بهطور متوسط حدود  ۵درصد بوده و از  ۴۳هزار و
 ۵۰۰مگاوات در سال  ۱۳۹۱به  ۵۳هزار مگاوات در سال ۱۳۹۵
افزایش یافته است .همچنین طی دوره دولت یازدهم جمعاً ۵۸۰۰
مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی تحت نظارت
وزارت نیرو به مرحله بهره برداری رسیده و طی برنامه آتی پنج
ساله حدود  ۲۶هزار مگاوات احداث نیروگاه جدید پیش بینی
شده است.

به لحاظ کیفی براساس گزارشهای مرکز کنترل دیسپاچینگ
ملی شاخص کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه سراسری مطلوب و
شاخصهای امنیت و پایداری شبکه سراسری بسیار مناسب بوده؛
بهطوریکه مدت  ۱۴سال است که حادثه منجر به قطع برق
شبکه سراسری ( )Black outدر کشور رخ نداده که رکورد
بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان است.
در ماههای سرد سال نیز طی این سالها به جهت عدم توسعه
ظرفیت تولید گاز به تناسب رشد مصرف (ناشی از مشکالت مشابه
صنعت برق) محدودیتهایی از بابت تأمین سوخت گاز طبیعی
برای نیروگاهها ایجاد شد و باتوجه به مشکالت زیست محیطی
ناشی از مصرف سوخت مایع چالش قابل توجهی درخصوص
تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری ایجاد شد که با تعامل مثبت
و سازنده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو ،توزیع
سوخت بین نیروگاههای مختلف به نحو مناسبی مدیریت شد؛
بهطوریکه به هیچ وجه اعمال خاموشی ناشی از کمبود تولید
برق به مشترکین اعمال نشد.
عالوهبر این پستهای افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته
منجر به افزایش بالغ بر  ۲۷هزار و  ۵۰۰مگاولت آمپر در ظرفیت
پستهای انتقال و توزیع برق کشور شده است .براساس
گزارشهای موجود طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق در
سراسر کشور تا نیمه مردادماه سال  ۱۳۹۲برابر با  ۱۱۸هزار و
 ۳۵۷کیلومتر مدار بوده که تا پایان تیرماه سال  ۱۳۹۵به ۱۲۲
هزار و  ۱۴۰کیلومتر مدار میرسد .در واقع ،طی نزدیک به سه
سال گذشته منتهی به پایان تیرماه  ۱۳۹۵بیش از  ۳۷۸۰کیلومتر
مدار به طول شبکه انتقال و فوق توزیع کشور افزوده میشود.
همچنین گزارشها از میزان طول شبکه توزیع کشور در نیمه
مردادماه سال  ۱۳۹۲حاکی از این است که در این سال کل طول
شبکه توزیع کشور حدود  ۷۰۲هزار کیلومتر بوده که در پایان
تیرماه سال  ۱۳۹۵به حدود  ۷۵۷هزار و  ۶۷۶کیلومتر میرسد.
به عبارتی یعنی اینکه در سه سال گذشته منتهی به پایان تیرماه
 ۱۳۹۵بیش از  ۵۵هزار و  ۶۰۰کیلومتر به طول شبکه توزیع
برق کشور افزوده شده است .عالوهبر این در طول سه سال و نیم
گذشته از  ۱۷پست  ۴۰۰کیلوولت در  ۱۷استان ۲۴ ،پست ۲۳۰
کیلوولت در  ۲۱استان ۴۵ ،پست  ۱۳۲کیلوولت در  ۱۳استان
و در نهایت  ۱۱۳پست  ۶۶-۶۳کیلوولت در  ۲۴استان بهره
برداری شده است.
گفتنی است پستهای افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته
منجر به افزایش ظرفیتی بالغ بر  ۲۷هزار و  ۵۰۰مگاولت آمپر در
ظرفیت پست بخش انتقال و توزیع کشور شده است .درمجموع
فعالیت صنعت برق طی سالهای اخیر مطلوب ارزیابی میشود؛
گرچه ایران ظرفیتهای زیادی در این صنعت دارد و میتوان
گامهای بزرگ تری برداشت .اما بهطور کلی فعالیت دولت تدبیر
در این حوزه خوب بوده است.

هزینه یک شغل پایدار در بخش تعاون چقدر است؟

ایجاد ساالنه  ۲۰۰۰دفتر پستی در کشور

رئیس اتاق تعاون ایران میگوید ایجاد یک شغل در
کشور هزینه زیادی دارد؛ درحالی که با کمتر از ۵۰
میلیون تومان میتوان یک شغل پایدار به وجود آورد.
بهمن عبدالهی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با وجود
پتانسیلهای باالیی که بخش تعاون کشور دارد ،متاسفانه
تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار
استفاده نشده است .امروز باید هزینه بسیاری برای ایجاد شغل
بپردازیم ،درحالی که در بخش تعاون میتوانیم با کمتر از ۵۰
میلیون تومان مشاغل و کسب و کارهای پایدار ایجاد کنیم.
رییس اتاق تعاون ایران در ادامه با انتقاد از عدم نظارت
بر اجرای صحیح قوانین گفت :با وجود تصویب قانون بهبود
فضای کسب و کار متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح قانون،
گشایشی در فضای کسب و کار کشور به وجود نیامد؛ درحالی
که انتظار میرفت با تصویب این قانون رونق و تحرک در بازار کار را شاهد باشیم.
عبدالهی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مربوط به بخش تعاون در اجرا ناموفق بوده است ،افزود :به دلیل کوتاهی دولتها کمتر
از  ۱۰درصد قوانین بخش تعاون ازجمله قانون برنامه پنجم ،سیاستهای کلی اصل  ۴۴و سند توسعه بخش تعاون اجرایی شده و
 ۹۰درصد از قوانینی که به جهش بخش تعاون منجر میشد مغفول مانده است.
وی درباره عدم تحقق سهم  ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه ،گفت :در جریان تدوین برنامه پنجم ،هدفگذاری
پیشبینی شده برای ارتقای سهم بخش تعاون  ۲۵درصد تعیین شد و با ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴از سوی مقام معظم
رهبری این امیدواری به وجود آمد که بخش تعاون با ابالغ این سیاستها جان تازهای بگیرد ولی آنچه از اجرای این سیاستها و
کمی و کیفی بخش تعاون انتظار میرفت محقق نشد.
قانون برنامه پنجم در جهت توسعه ّ
رییس اتاق تعاون ایران در پایان بر لزوم حمایت شبکه بانکی از بنگاههای تعاونی تاکید و خاطرنشان کرد :سرمایه اندک بانک
توسعه تعاون جوابگوی نیازهای بخش تعاون کشور نیست ،درحالی که این سرمایه باید افزایش پیدا کند تا خدمترسانی مطلوبتری
به تعاونیها صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
گفت :ارائه خدمات پستی به تمامی ایرانیان و ایجاد
ساالنه  ۲۰۰۰دفاتر پستی در کشور از برنامه های مهم
پست است.
حسین مهری در افتتاح  ۹پروژه پست استان مازندران با
محوریت سیستم یکپارچه مدیریت امالک کشور گفت :سالم
سازی در اقتصاد ،کاهش هزینه برای مصرف کننده و شفاف
سازی در اقتصاد از مزیتهای شرکت ملی پست جمهوری
اسالمی بوده و سرمایهگذاری در آن را ضروری است.
وی افزود :در سال  ۱۳۹۲وضعیت پست بسیار اسفناک بوده
تا جایی که پست نه تنها ملزومات اولیه را برای انجام ماموریت
نداشت بلکه به لحاظ حقوقی در شرایط ماندن یا منحل شدن
بالتکلیف مانده بود .این شرکت در سال  ۱۳۹۲با  ۴۴میلیارد
تومان بدهی به کارکنان ،تحویل دولت یازدهم داده شد و برای فائق آمدن بر مشکالت از وزیر ارتباطات  ۴۴میلیارد تومان قرض
کردیم ،درصورتیکه درآمد شرکت  ۲۹میلیارد تومان و هزینه کرد آن  ۴۱میلیارد تومان بوده است .مدیرعامل شرکت ملی پست
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به این امر که با ملی شدن پست بهترین مأموریتها برای شرکت تدوین شد ،تصریح کرد :با تمام
مشکالت در سال  ۱۳۹۵این شرکت تبدیل به شرکت ملی و مجموعه قوانین آن به شکل کتابچه به شهرستانها ارسال شد .در برنامه
ششم توسعه باید حدود  ۲۱هزار میلیارد ریال برای زیرساختها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در پست کشور سرمایهگذاری
شود .مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران افزود :بر طبق برنامه ساالنه باید  ۲۰۰۰دفتر پست در روستاها ایجاد
شود .درعینحال بحث پست در تمامی فرودگاهها ،پایانهها و گمرک (برای انجام امور حاکمیتی) در برنامه ششم توسعه دیده شده
است .مهری تصریح کرد :ساخت انبارهای بزرگ برای نگهداری و توزیع کاالها و حضور در گلوگاه های واردات و صادرات کاال از
ماموریتهای پست است که باید با سرمایهگذاری ،زیرساختهای آن فراهم شود .وی درباره دو طرح مهم اجرای طرحهای لجستیک
هوشمند پست و تجارت الکترونیکی گفت :امروز هزینه توزیع محصوالت و کاالها در کشور با  ۳۵تا  ۵۰۰درصد بیشتر از هزینه
تولید به دست مصرف کنندگان میرسد با اجرای طرح پست لجستیک هوشمند ،هزینههای حمل کاال به  ۱۲درصد کاهش مییابد.

آغاز پرداخت حق ٤٠٠هزار سپردهگذار کاسپین از روز پنجشنبه
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه
این شورا برای حل مشکل  ٨٥درصد از سپردهگذاران
موسسه کاسپین گفت که براساس مصوبه شورای پول و
اعتبار ،پرداختی به سپردهگذاران کوچک کاسپین از روز
پنجشنبه آغاز میشود.
محمدرضا تابش با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای پول
و اعتبار در سالجاری اظهار کرد :در این جلسه نخست آخرین
تحوالت اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاونت
اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از رشد تولید ناخالص داخلی،
تحوالت تورم ،عملکرد رشد متغیرهای پولی در چند سال اخیر،
عوامل موثر بر پایه پول ،مقایسه تغییرات پرداختی در سالهای
گذشته ،تحوالت نرخ دالر در بازار آزاد ،حمایت از بنگاههای
کوچک و متوسط تحوالت بخش ساختمان و مسکن و بخش
کشاورزی را ارائه داد که در مجموع حاکی از اقدامات مثبت و
هدفمند دولت در بهبود شرایط اقتصادی کشور با افزایش رشد
اقتصادی ،مهار تورم و سوق دادن تسهیالت به سمت تولید و
خروج از رکود بود.
وی افزود :در ادامه نیز اعضا به بیان نقطه نظرات خویش
پرداختند و مقرر شد در جلساتی به تفصیل درخصوص این
گزارش بحث و پیشنهادات تکمیلی ارائه شود .همچنین در
ادامه این جلسه گزارشی از چگونگی پیگیری ساماندهی موسسه

کاسپین و تعاونیهای منحله توسط معاونت نظارت بانک مرکزی
ارائه شد و از جلساتی که برای حل این معضل با حضور ریاست
محترم قوه قضاییه ،دادستان کل کشور و مسئوالن بانک مرکزی
تشکیل شده خبر داده و عنوان شد مجموعا با تالش بانک
مرکزی ،دولت محترم و حمایتهای موثر قوه قضائیه ،مشکل

سپردهگذاران این تعاونی به مرور حل خواهد شد و در وهله
اول مشکل سپردهگذاران کوچک که حدود  ٨٥درصد از سپرده
گذاران را تشکیل میدهند با اولویت حل خواهد شد و پرداختی
به آنها از روز پنجشنبه آغاز میشود.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تشریح مصوبه اخیر این

شورا و برخی اقدامات موثر بانکی و قضایی صورت گرفته گفت :با
توجه به روند نقل و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحله
زیر مجموعه موسسه مالی کاسپین در پایان سال  ۱۳۹۵و انجام
بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابیها و فراهم آمدن امکان انتقال
تدریجی سپردههای تعاونی اعتبار منحله فرشتگان ،مقرر شد با
توجه به احراز شرایط الزم ،مجوز افتتاح  ۲۰شعبه برای موسسه
اعتباری کاسپین صادر و به این ترتیب موسسه مذکور مجاز شد
نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند .تابش یادآور شد :در این مرحله
موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به
پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله
فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان
این تعاونی منحل شده ،اقدام کند .این اقدام ،قدم نخست بوده و
موسسه اعتباری کاسپین باید به تدریج تکلیف سایر سپردهگذاران
را با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع قضایی انجام دهد.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه با این اقدام از
مجموع بیش از  ٤٥٠هزار نفر سپردهگذار تعاونی منحله فرشتگان
وضعیت حدود  ٤٠٠هزار نفر یعنی  ۸۷درصد سپرد هگذاران
تعیین تکلیف خواهد شد ،گفت :همه امور باید بر مدار و محور
قانون و با هدف احقاق حقوق واقعی سپردهگذاران انجام پذیرد و
نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار این روند را رصد
و پیگیری خواهند کرد.

