توليدوجتارت

یارانه تیرماه دوشنبه واریز میشود
یارانه نقدی تیرماه ساعت  ۲۴امروز دوشنبه همزمان با  ۲۶تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد .به گزارش ایسنا ،با واریز یارانه ماه جاری تاکنون  ۷۷مرحله پرداختی در قالب یارانههای  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانی به ازای هر متقاضی انجام شده است .گرچه به تازگی آمار دقیقی از تعداد یارانهبگیران منتشر نشده اما به نظر میرسد بر اساس آخرین گزارشهای اعالمی در حال حاضر نزدیک به  ۷۵میلیون نفر در لیست سازمان
هدفمندی یارانهها برای واریز یارانه قرار داشته باشند .این در حالی است که طبق قانون بودجه دولت موظف به شناسایی و غربالگری یارانهبگیران و پرداخت هدفمند آن به اقشار نیازمند جامعه است .همراه با پرداخت یارانه
نقدی ،از فروردین ماه سال جاری به منظور اجرایی شدن قانون بودجه بخش دیگری از افراد مبالغی در کنار یارانه خود دریافت میکنند .بنابراین در قانون بودجه از  ۴۸هزار میلیارد تومانی که برای مصارف قانون هدفمندی
یارانهها در نظر گرفته شده ،حدود  ۴۰۰۰میلیارد تومان برای حمایت از خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت در نظر گرفته شده است.

شرکت هواپیمایی ایران ایر با مدیریت جدید به روزهای اوج باز خواهد گشت؟

هما در هوای تغییر

گروه اقتصادی -سرپرستی قدیمیترین شرکت
هواپیمایی ایران به یک خانم رسید تا شاید فصل جدیدی
از شیوه مدیریتی را تجربه کند .فرزانه شرفبافی که
دکترای هوافضای خود را از دانشگاه شریف گرفته است
در حالی روی صندلی مدیریت هما نشسته است که پیش
از او فرهاد پرورش به مدت  8سال این منصب را بر عهده
داشت .و سرپرست جدید قصد دارد تا ناوگان هوایی این
شرکت را نوسازی کند .ناوگانی که در سال  2015میانگین
سنی اش  23سال بود و این عدد دو برابر میانگین جهانی
است .پرورش اما معتقد است هما در حال مردن بود که
با هزینه  90میلیون دالری و اقدامات ظریف برای ارتباط
با جهان این شرکت را زنده نگه داشته است .مدیرعامل
سابق ایرانایر با بیان اینکه در طول دوران تحریم این
شرکت هزینه بسیار باالیی را پذیرفت تا تحریمها بیاثر
بماند ،اعالم کرد« :در طول تحریم چهار هزار و ۵۰۰
عملیات پروازی انجام شد تا سوخترسانی و عملیاتهای
اروپایی باقی بماند و این پیام به جهان برسد که ایرانایر
به حیات خود ادامه خواهد داد .ما برای آنکه ثابت کنیم
تحریمها بیاثر هستند و ایرانایر به کار خود ادامه
میدهد ،برنامهریزیهای گستردهای کردیم که تنها یکی
از آنها اجرایی کردن بیش از  ۴۵۰۰برنامه پروازی بود تا
مسیرهای بینالمللی ایرانایر پا برجا بماند.
به گفته وی با توجه به اینکه هزینه هر پرواز برای هما تقریبا
 ۲۰هزار دالر تخمین زده میشود در طول این سالها حدود ۹۰
میلیون دالر هزینه شد تا در فضای جهانی این پیغام مخابره شود
که تحریمها اثر نداشته است».
دوران بازسازی هما فرا رسیده است
اولین شرکت هواپیمایی که به پرچم ایران مزین شد ،شرکت
هواپیمایی ایرانین ایروز بود .این شرکت توسط گروهی از تجار
و بازرگانان ایرانی در سال  1942و به منظور حمل و جابجایی
مسافر و بار در مسیر های داخلی و منطقه ای ،تاسیس شد .این
شرکت ناوگان کوچکی از هواپیماهای داگالس DC4 ، DC3
و ویسکانت داشت و هفته ای یک بار نیز یک پرواز باری به اروپا
انجام می داد.
در فوریه  ،1962شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) -با نام
بین المللی  - IRAN AIRاز ادغام این دو شرکت با هم تاسیس
شد و تمام امکانات و خدمه این دو شرکت خصوصی را به عنوان
یک شرکت ملی در اختیار گرفت .هما در سال  1964به عضویت
یاتا درآمد و اولین پرواز خود را در مسیر تهران – بیروت و با
استفاده از یک فروند جت بوئینگ  100-727به انجام رساند.
با شروع دهه  70میالدی و اضافه شدن تعدادی هواپیمای
بوئینگ  100-737به ناوگان هوایی این شرکت ،هما وارد دوران
طالیی خود شد چرا که روز به روز بیشتر به هواپیماهای گران

قیمت این ناوگان ( تعدادی بوئینگ  200-727در سال 1974
و تعدادی بوئینگ  200 ،100-747و اس پی در سال ،)1975
اضافه می شد و موفقیت ها و دستاوردهای بیشتری پیش رو بود.
هر چند دوران طالیی این هواپیمایی روبه افول گذاشت اما
سرپرست جدید قصد دارد تا این شرکت را به دوران طالیی خود
بازگرداند.
سرپرست جدید هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با بیان
اینکه این شرکت در چهارچوب برنامههایی نهگانه بازسازی خود را
در دستور کار قرار خواهد داد ،اظهار کرد :به زودی سند راهبردی
ایرانایر تدوین میشود.
ایسنا در گزارشی آورده است ،فرزانه شرفبافی در مراسم تودیع
و معارفه مدیران ایرانایر با بیان این مطلب اظهار کرد :مجموعه
هما در طولهای سالهای طوالنی گذشته با وجود تمام مشکالت
و دغدغهها به حیات خود ادامه داده و توانسته نام این ایرالین را
زنده نگه دارد اما به منظور بهبود سبک خدمات و جایگاه این
شرکت باید برنامهریزی های گستردهای صورت گیرد که بسیاری
از آنها آغاز شده است.
وی با اشاره به حق مردم ایران در استفاده از بروز ترین امکانات
و استانداردترین پروازها تاکید کرد :ما در ایران ایر به دنبال آن
خواهیم بود که با حفظ حقوق شهروندی پروازهایی را متناسب
با شأن ملت ایران ارائه کنیم .در کنار آن ایرانایر پرواز در مناطق

میکردند اما امروز مسافران همان مسیر با رضایت ایران ایر را
انتخاب میکنند و در بسیاری از پروازها شعار "زنده باد ظریف" سر
میدهند .پرورش با اشاره به برخی انتقادات از عملکرد ایرانایر در
طول سالهای گذشته اظهار کرد :یکی از نمایندگان مجلس چند
روز قبل در تماسی از بنده انتقاد میکرد که هما با وجود دریافت
بودجه دولتی به مسئولیتهای خود عمل نمیکند .ما باید بگوییم
که این شرکت درآمدی – هزینهای اداره میشود و هیچ پولی
برای اداره خود از دولت دریافت نمیکند اگر هم صندوق توسعه
ملی تسهیالتی داده با دستورات مقامات عالی و در راستای اهداف
کالن بوده است.
وی ادامه داد :امروز ایران ایر با عبور از سالهای سخت این آبرو
را پیدا کرده که در میان بسیاری از مقامات کشور رتبهای باال دارد
و این موضوع جز با همکاری و هدایت بخشهای مختلف این
مجموعه از سوی نیروهای کارشناس ممکن نمیشد.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر خاطرنشان کرد :ایران ایر در
طول این سالها مجبور شده هواپیماهایی را بفروشد که دیگر
ادامه پرواز آنها اقتصادی نبوده است .زمینهایی را بفروشد که
هزینهکرد آن به آشیانهها و ساخت امکانات جدید منجر شده
است و بیش از  ۳۸۵۰میلیارد تومان حقوق ماهیانه بدهد که حق
تمام نیروهای این بخش بوده است .با وجود تمام این مشکالت
امروز ایرانایر تحوالت خود را با ورود هواپیماهای جدید آغاز کرده
و امیدواریم در دوره مدیریت تازه این مجموعه اتفافات مثبت آغاز
شده ادامه پیدا کند.
همای سرافراز میسازیم
همچنین عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیران
عامل ایران ایر تصریح کرد :یکی از مشکالتی که در طول سالهای
گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است ،نگاه اشتباه به فرآیند
خصوصیسازی است .این نگاه باعث شد شرکتهای مادر و
تاثیرگذار در اقتصاد ایران که انباشت سرمایه ملی به حساب
میآمدند ،واگذار شوند بدون اینکه مقدمات اقتصادی الزم مانند
بازسازی ساختاری و تضمین بهرهوری اقتصادی را پشت سر
گذاشتهباشند.
وزیر راه و شهرسازی ،ایرانایر را یکی از اصلیترین سازمانهای
درگیر در این فرآیند دانست و گفت :اگر هوشیاری و بردباری
مهندس پرورش مدیرعامل شرکت ایرانایر نبود ،امروز این شرکت
نیز با مشکالت جدی مواجه میشد که سرنوشتش را تحتالشعاع
قرار میداد.
وی ادامه داد :با وجود تمام مشکالت مدیریت ایران ایر تالش
کرد حیات این مجموعه را تضمین کند و به این ترتیب به
روزهای خوش پس از لغو تحریمها برسد .ما با آرزوی موفقیت
برای مهندس پرورش در نمایندگی ایران در سازمان جهانی ایکائو
امیدواریم در زمان مدیریت دکتر شرفبافی این روند ادامه پیدا کند
و ما در زمانی کوتاه همایی سرافراز بسازیم.

خودرو چقدر درآمد مالیاتی برای دولت ساخت؟
براساس بررسی بانک مرکزی« ،خودرو» سال گذشته بیش از  4هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کرد.
به گزارش خبرآنالین ،بررسی ها نشان می دهد دولت در دوازده سال گذشته
"خودرو درآمدی برابر با  4هزار و  240میلیارد تومان برای دولت در سال گذشته ایجاد
کرد  .این مالیات از سه سرفصل نقل و انتقال  ،شماره گذاری و واردات خودرو به دست
آمده است.
آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی که به وضعیت تحقق درآمدهای در
سال گذشته اختصاص دارد ،نشان می دهد درآمد دولت از محل شماره گذاری خودرو
بیش از پیش بینی ها در ابتدای سال باشد.
این وضعیت نشان می دهد حجم تولید خودرو در این دوره زمانی از ارزیابی های
اولیه دولت فراتر رفته است .در حالی که دولت پیش بینی می کرد  770میلیارد تومان
از محل شماره گذاری خودرو مالیات دریافت کند اما در عمل حجم مالیات دریافتی از
این سرفصل به بیش از  960میلیارد تومان رسید.
بازار  ،کسادتر از پیش بینیها
اگر درآمد شماره گذاری خودرو از برآوردهای اولیه فراتر رفت اما میزان درآمد محقق
شده از محل نقل و انتقال خودرو کمتر از ارزیابی های اولیه بود.
در شرایطی که دولت بازار خودرو را گرم تر از آنچه بود ،پیش بینی می کرد ،حجم
معامالت در بازار خودرو کمتر از ارزیابی های اولیه بود.

خرید و فروش دست دوم ها و چه در بخش مالیات بر واردات خارجی ها در سال
گذشته  4هزار و  240میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کرد.

تعیین تکلیف حسابهای مشترک فرشتگان متوقف شد
در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی
منحله فرشتگان به دلیل نقص فنی ایجاد شده ،تعیین
تکلیف حسابهای مشترک فعال متوقف است ،اما بررسی
سایر حسابها در جریان خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،در ادامه پرداخت وجوه سپردهگذاران تعاونی
فرشتگان که از روز 24تیرماه و طی فرآیندی مرحلهای به سقف
 ۱۰۰میلیون تومان رسیده بود ،در تعیین تکلیف حسابهای

با این حال رسیدگی و پرداخت وجوه سایر حسابهای تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان همچنان در موسسه کاسپین ادامه دارد .این
در شرایطی است که بنا بر اعالم قبلی در هر مرحله از پرداخت
به حساب کلیه سپردهگذارانی که در سقف پرداختی اعالم شده
قرار دارند ،مبلغی به عنوان علیالحساب از مانده حساب آنها مورد
محاسبه قرار گرفته و پرداخت میشود.
پرداختی به سپردهگذاران فرشتگان بر اساس محاسبه اصل

سپرده و با حذف سود از شهریور  ۱۳۹۴یعنی از زمان انحالل
آن خواهد بود.
فرشتگان بزرگترین تعاونی زیر مجموعه موسسه اعتباری
کاسپین با حدود  ۴۵۰هزار حساب فعال و دارای وجه است
که تعیین تکلیف سپردهگذاران آن از  ۲۸اردیبهشت ماه و به
طور مرحلهای با پرداختهای تا سقف  ۱۰میلیون تومان آغاز
شده است.

صادرات  ١٠٠میلیون دالری روده
رئیس اتحادیه صادرکنندگان روده با تاکید بر توان ایران برای افزایش حجم
صادرات،عنوان کرد:در حال حاضر ساالنه  ١٠٠میلیون دالر صادرات در این
بخش انجام می شود.
جمشید نفر در گفتوگو با ایسنا ،صادرات روده را یکی از صادرات بسیار قدیمی و
سنتی کشور دانست و گفت :خوشبختانه طی سالیان گذشته هیچ گاه صادرات در این
بخش دچار رکود نشده ،چرا که این حوزه صادرات مزیتهای فوقالعادهای در اشتغال و
ارزش افزوده داشته و همواره تمام ظرفیت تولید آن صرف صادرات شده است.
وی در عین حال عنوان کرد :با این وجود این روزها با چالشی در خصوص کاهش
کشتار دام مواجهیم و با توجه به این که صادرکنندگان این بخش تنها متکی به دامهای
کشتار داخل هستند ،زمانی که با کاهش کشتار دام مواجه میشویم شرایط آنها
دستخوش تغییر میشود.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان روده مواردی مانند خشکسالی ،کاهش میزان دام
،گرانی قیمت گوشت و کم شدن قدرت خرید مردم را از جمله دالیل کاهش کشتار دام
دانسته و عنوان کرد :عالوه بر این شرایط معضالت دیگری نیز در حوزه واردات روده

وجود دارد که این موضوع باعث میشود تولید کنندگان ما نتوانند از محل دیگری روده
مورد نظر خود را تامین کنند ،چرا که بروکراسی اداری و شرایط موجود در این بخش
به گونهای است که فعالیت در این عرصه برای همکاران ما بسیار دشوار و وقت گیر
محسوب می شود.
نفر همچنین اظهار کرد :در حال حاضر آلمان بزرگ ترین وارد کننده روده به شمار
میرود که البته این کشور به نوعی به محلی برای واردات این بخش تبدیل شده و پس
از انجام امور الزم روی روده آن را به تمام دنیا صادر میکنند هرچند که بازارهای متعدد
دیگری مانند هلند ،فرانسه و ایتالیا هم در این زمینه وجود دارند.
وی همچنین به حجم  ۱۰۰میلیون دالری صادرات روده اشاره کرد و افزود :همان
طور که اشاره شد اگر امکان واردات روده پروسس نشده برای ما وجود داشته باشد حتی
میتوانیم حجم صادرات این بخش را به باالی  ۲۰۰میلیون دالر رسانده و حتی تا ۳۰۰
هزار اشتغال در این بخش داشته باشیم .این در حالی است که اکنون تنها  ۱۰هزار نفر
در این بخش مشغول به کار هستند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان روده در بخش دیگری از صحبتهای خود یادآور شد:

اخبار

مجمع عادی ساالنه شرکت گروه مالی ملت با دستور بررسی عملکرد منتهی
به پایان سال  ۱۳۹۵به ریاست مدیر عامل بانک ملت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،در این مجمع بعد از تصویب صورت های مالی
گروه مالی ملت ،مقرر شد از سود محقق شده  ۶۹۰۰میلیارد ریالی ۶۰۰۰ ،میلیارد
ریال معادل  ۸۷درصد تقسیم شود تا بانک ملت با این سود و همچنین سود سایر
هلدینگهای خود آماده برگزاری مجمع ساالنه خود در  ۳۱تیر ماه سال جاری شود.
اختصاص  ۲۶۸میلیارد ریال از سود قابل تقسیم به اندوخته قانونی و انتخاب موسسه
حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی
هوشیار بهمند به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی  ۱۳۹۶و همچنین تعیین
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های مجمع ،از دیگر
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی ملت بود.
غالمرضا زال پور ،مدیرعامل گروه مالی ملت در این مجمع ،گزارش عملکرد گروه
را در سال  ۱۳۹۵و برنامه های آن را برای سال  ۱۳۹۶برای حاضران تشریح کرد.
وی ،شناسایی ریسکهای مهم گروه و شرکت های زیر مجموعه و برنام ه ریزی برای
مدیریت و رفع مشکالت با رویکرد تقویت کنترل مالی ،گروه بندی پورتفوی گروه مالی
ملت از طریق شناسایی دارایی های ایجادکننده تنوع ناهمگون به منظور تعیین تکلیف،
خروج از داراییهای راکد یا غیر مولد ،بهبود جریان نقدی ،واگذاری مازاد سهام قابل
واگذاری ،جذب شریک راهبردی ،اصالح ساختار شرکت های زیر مجموعه ،ارزیابی زیر
ساختها و سامانههای فناوری اطالعات ،تقویت فرآیندهای کنترل و نظارت و ایجاد
نظام اطالعات مدیریت سرمایه گذاری ها ،شفاف سازی و اصالح وضع موجود از طریق
رفع مغایرت بین حساب های گروه و شرکت های زیر مجموعه و همچنین بین گروه
مالی و بانک و سایر شرکت های طرف قرارداد ایجاد خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

بانک صنعت و معدن با حمایت از صنایع کوچک و متوسط
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت می کند
محسن بیگلری ،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت:
زمانیکه بانک صنعت و معدن طرح رونق تولید  -يعني حمایت از صنایع
کوچک و متوسط  -را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهد اين امر به
معناي حركت در مسير اقتصاد مقاومتی است.
وی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن افزود :در دوره مديريت
جديد با درایت و مدیریت قوی مسائل و مشکالتی که در روابط خارجی وجود داشت
در حوزه بانکی و خصوصا بانک صنعت و معدن به خوبی رسیدگی و حل شد.
عضو هیئت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بیان داشت :در
حال حاضر بانک صنعت و معدن یکی از بهترین بانک های کشور است که توانسته
است در چند سال اخیر مشکالتي را که در صنعت ،تولید و ارتباط آنها با نظام پولی
و بانکی وجود داشت برطرف کند و در این حوزه بسیار موفق عمل کند  ،ضمن اینکه
بنده نیز از عملکرد بانک به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسالمی بسیار راضی هستم.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی عنوان داشت :ما در حوزه تولید
و صنعت کشور موانع و مشکالتی داریم ودر اين ميان نباید تمام مسئولیت هاي رفع
موانع تولید را بر دوش بانک صنعت و معدن قرار دهيم بلکه اگر بانک های دیگر نیز
به اندازه بانک صنعت و معدن به فعالیت های سازنده درخصوص اعطای تسهیالت به
صنعت کشور بپردازند به طور قطع بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح
کرد :بانک صنعت و معدن با تدوين برنامه راهبردي كارامد جایگاه خويش را در بين
بانك هاي كشور تثبيت كرده است و امیدوارم بیش از پیش به فعالیت های هوشمندانه
و ارزنده خود ادامه دهد و روز به روز موفق تر از گذشته باشد.

مشارکت خیرخواهانه  192میلیارد ریالی بانک ملی
ایران در دولت تدبیر و امید

آغاز حاشیهساز پرداخت پول سپردهگذاران فرشتگان

مشترک مسائلی از جمله نقص فنی ایجاد شده که موسسه
کاسپین به منظور رفع این نواقص فعال از رسیدگی به حسابهای
مشترک خودداری و آن را متوقف کرده است.
این در حالی است که ظاهرا تعداد حسابهای مشترک یعنی
حسابهایی که بیش از یک کد مشتری دارند ،قابل توجه بوده
و قرار است بعد از رفع مشکالت موجود در زمانی دیگر این
حسابها تعیین تکلیف شود.
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تحقق  ۶۹۰۰میلیارد ریال سود در گروه مالی ملت

محروم و فرودگاههای کوچک را نیز دنبال میکند تا تمام مردم
کشور از نعمت پروازهای استاندارد بهرهمند شوند.
سرپرست جدید ایران ایر تاکید کرد :در این راستا برنامههای
نه گانه ای در نظر گرفته شده که شامل توسعه نیروهای انسانی،
گسترش سرمایههای ایران ایر ،بازسازی و اصالح ساختاری ،نگاه
همهجانبه به نظام حقوق و دستمزد و اشتراکسازی با شرکتهای
بینالمللی بخشی از آن خواهد بود .ایرانایر به دنبال آن است
که با به دست آوردن بازارهای جدید و فضاهای بینالمللی با
شرکتهای هواپیمایی و سازمانهای یاتا و ایکائو همکاری کند و
در این راستا ارتقای فرهنگ حفظ احترام مسافر را در دستور کار
داشته باشد .امیدواریم این روند که از قبل آغاز شده تداوم پیدا
کند و ایران ایر به جایگاه مدنظر خود برسد.
شعار زنده باد ظریف
هما با مشکالت بسیاری روبرو بود .قدیمی ترین و ریشه دارترین
تحریمها متعلق به هواپیماهای ایران بود که بعد از برجام شکسته
شد.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر به خاطرات یکی از مهمانداران
شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیرهای بین الملل اشاره کرد و
گفت :این مهماندار توضیح میداد که در زمان تحریمها وقتی
هواپیما مجبور به نشستن در یک فرودگاه و سوختگیری
مجدد میشد مسافران ناراضی بودند و از شرایط انتقاداتی تند

دولت انتظار داشت از این سرفصل  740میلیارد تومان درآمد کسب کند اما در عمل
تا پایان اسفند ماه توانست درآمدی برابر با  620میلیارد تومان را از خرید و فروش ثانویه
اتومبیل یا نقل و انتقال آن در بازار به دست بیاورد.
این مولفه نشان می دهد با وجود نرمال شدن وضعیت تولید خودرو و همچنین تقاضا
برای خودروهای صفر کیلومتر ،هنوز بازار خرید و فروش خودرو درگیر مشکالتی است.
این مشکالت در سال گذشته کاهش داشت چرا که با وجود محقق نشدن درآمد
پیش بینی شده از این سرفصل ،میزان درآمد حاصله در سال  1395افزایشی برابر 11
درصد را نسبت به سال  1394دارا بود.
افزایش درآمد واردات
درآمد دولت از محل واردات خودرو در این دوره زمانی افزایشی چشمگیر را تجربه
کرد.در حالی میزان درآمد دولت از این محل به بیش از  2هزار و  660میلیارد تومان
رسید و رشدی  60درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد که در دوره
مشابه سال قبل ،این درآمد به یک هزار و  660میلیارد تومان می رسید.
در این حوزه نیز دولت انتظار کسب درآمدی بیشتر را داشت به طوری که در
محاسبات اولیه ،پیش بینی کرده بود از محل مالیات بر واردات خودرو بتواند درآمدی
برابر با  3هزار و  440میلیارد تومان به دست آورد اما در عمل درآمد حاصله از  2هزار
و  660میلیارد تومان فراتر نرفت.
به این ترتیب  ،خودرو  ،چه در بخش شماره گذاری صفر کیلومترها  ،چه در حوزه
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در حال حاضر شرایط موجود برای فعالیت صادر کنندگان ایرانی به گونهای است که
بازارهای جهانی را از دست میدهیم و از این فرصت کشورهایی مانند چین و روسیه
نهایت استفاده را میبرند.
نفر با بیان این که ایران از قدیمی ترین فعاالن این عرصه به شمار میرود و بیش از
 ۱۰۰سال تجربه در این عرصه دارد ،اظهار کرد :زمانی ما در این زمینه رتبه اول دنیا را
داشتیم بر همین اساس اکنون هم تعداد نیروهای متخصص ما در این زمینه زیاد است،
اما مواد اولیه ما یعنی روده اجازه رشد بیشتر در این بخش را به ما نمیدهد.
وی ادامه داد :زمانی در ابتدای انقالب با جمعیتی بیش از  ۳۵میلیون نفر کشتار دام
ما حدود  ۲۵میلیون راس بود ،اما اکنون تا حدود  ۸۰میلیون جمعیت تنها  ۲۰میلیون
کشتار داریم که این مساله کار را برای ما دشوار میکند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان روده در پایان صحبتهای خود مواردی مانند دسترسی
به خطوط هوایی گسترده و روابط سیاسی و دیپلماسی با سایر کشورها را از دیگر مواردی
موضوعاتی دانست که در بحث واردات روده کار را دشوار ساخته و امکان فعالیت در این
عرصه را فراهم نمیکند.

بانک ملی ایران طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در  80طرح
عام المنفعه و خیرخواهانه با صرف مبلغ  192میلیارد ریال مشارکت کرده
است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در ادامه روند حمایت از امور خیریه و عام
المنفعه ،در سال های  1392تا  1395نیز حسب مصوبات هیات مدیره ،مشارکت در
این طرح ها در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است.آزادسازی زندانیان نیازمند
جرایم غیر عمد معرفی شده توسط ستاد دیه کشور ،احداث مرکز نگهداری
کودکان بی سرپرست و معلولین ذهنی ،بازسازی شیرخوارگاه ،احداث بیمارستان
و درمانگاه از جمله اقدامات عام المنفعه بانک ملی ایران بوده است.
همچنین مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ،اهدای
آمبوالنس ،احداث مدرسه ،نمازخانه ،مصلی ،مسجد و حوزه علمیه در مناطق محروم
کشور از دیگر اقدامات این بخش است.
بانک ملی ایران هزینه این اقدامات را از محل پنج درصد بودجه امور فرهنگی
و آموزشی قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز و پس از اخذ
مجوزهای الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تامین کرده است.

پيام وزير صنعت  ،معدن و تجارت به مناسبت پنجاهمين سالگرد
تاسيس ايدرو

تمرکز ایدرو در جهت ایفای نقش ملی خود بیشتر شود
به جرات میتوان گفت بخش قابل توجهی از زیربناها و توسعه نسبی صنعت
کشور مرهون فعالیتهای موثر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در
نیم قرن فعالیت است.
ایدرو در طی این سال ها از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است از این رو بر پایه
توانمندی های شناخته شده در این سازمان  ،انتظارات بیش از اینهاست .این سازمان
در حالی وارد ششمین دهه از حیات خود میشود که شرایط اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی کشور متاثر از فرمان مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی ،وارد
دوران و تحوالت نوینی شده است.
گرچه قوانین جاری کشور محدودیت هایی برای سازمان های توسعه ای به وجود
آورده است  ،اما نیت آن بوده تا فعالیت ها به سمت بخش غیر دولتی سوق پیدا کند که
امیدواریم هیات عامل و مدیران این سازمان به رغم محدودیت های داخلی و خارجی
راه هایی را برای انجام این کار پیدا کنند.
در سال های گذشته اختیارات اساسنامه ای سازمان های توسعه ای در قالب قوانین
و برنامه های متعددی محدود شده بود که خوشبختانه با تالش فراوان در قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر مقرر شد این سازمان برابر اختیارات اساسنامه ای انجام وظیفه
کند .به جای کارهای کوچک باید به کارهای بزرگ پرداخت  ،اگر چه ایدرو باید در
زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری از بخش های مختلف صنعت حمایت مالی و فنی
کند اما باید به کارهای توسعه ای مهم نیز بپردازدکه بخش خصوصی در شرایط کنونی
آماده انجام آنها نیست.

