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اعتراف صادقانه وزیر صنعت؛

حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم

کاهش تولید نفت اوپک به کمتر از 30
میلیون بشکه در روز

اوپ��ک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد،
این س��ازمان در ماه می مطابق با اردیبهشت
 98روزانه  236هزار بشکه نفت کاهش تولید
داشته و تولید این سازمان به  29میلیون 876
هزار بش��که در روز رس��یده است .به گزارش
فارس ،سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
خام اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل
از منابع ثانویه اعالم کرد :تولید نفت ایران در
ماه می  2019برابر با اردیبهشت ماه  1398به
 2میلیون و  370هزار بش��که در روز رس��یده
اس��ت که نسبت به ماه پیش از آن  227هزار
بشکه در روز کمتر است.بر اساس این گزارش،
ایران در ماه آوریل برابر با فروردین  98روزانه
 2میلیون و  597هزار بشکه نفت تولید کرده
اس��ت که این رقم در ماه پی��ش از آن یعنی
مارس (اسفند  2 )97میلیون و  718هزار بشکه
در روز بوده است.متوس��ط 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.
طالی جهانی رکورد باالترین قیمت 14
ماه گذشته خود را شکست

قیم��ت طال با  10دالر و  62س��نت افزایش
ب��ه  1352.93دالر در هر اونس رس��ید که از
باالترین رقم  14ماه گذشته که هفته گذشته
ثبت کرده بود ،بیش��تر اس��ت .به گزارش به
نقل از رویترز ،قیمت طال در معامالت امروز
به علت بح��ران های تجاری و سیاس��ی از
باالترین قیمت  14ماه گذش��ته که در هفته
پیش ثبت ش��ده بود ،فرات��ر رفت؛ همچنین
انتظار ب��رای کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا،
قیمت طال را باال نگه داش��ت.هر اونس طال
در بازاره��ای جهانی با  10دالر و  62س��نت
افزای��ش  1352.93دالر فروخته ش��د .طال
هفته گذشته به  1348.08دالر رسیده بود که
باالترین قیمت  14ماه گذش��ته به شمار می
رفت.قیم��ت طال تاکنون در هفته جاری 0.4
درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت چهارمین
هفته افزایشی قرار گرفته است.میشائیل مک
کارتی ،استراتژیست ارشد بازارهای سی ام سی
گفت :نگرانی در مورد غرب آسیا و درگیرهای
احتمالی یکی از عوامل است .عوامل سرمایه
گذاری ب��ا توجه به بهبود ارزش ب��ازار اوراق
قرضه نیز وجود دارد .به نظر می رسد نگرانی
در مورد رش��د [اقتصادی] هن��وز وجود دارد.
نگرانی در مورد رشد و انتظار برای کاهش نرخ
بهره بازار طال را تقویت می کند .در ش��رایط
رشد [اقتصادی] پایین و وجود نقدینگی باال،
پول باید جایی برای [سرمایه گذاری] بیابد که
به نظر می رسد ،تعدادی از سرمایه گذاران به
این نتیجه رس��یده اند که طال یکی از مکان
های [سرمایه گذاری] است».
کاهش  ۳۰درصدی قیمت مسکن در
راه است

وزی��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت خاطر
نشان کرد  :همه خودروهای ایرانی اعم
از پراید و س��مند که بومیترین تولیدات
کش��ور م��ا هس��تند ،در ح��وزه قطعات
الکتریکی وابس��ته هس��تند .به گزارش

تس��نیم ،رض��ا رحمان��ی وزی��ر صنعت،
معدن و تجارت در نشس��ت هم اندیشی
اعضای ش��ورای عالی استانها که شب
چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه برگزار
ش��د ،با بیان اینکه کشور ما یک سال و
یک ماه اس��ت که وارد جنگ اقتصادی
شده است ،اظهار کرد :این جنگ به طور
رسمی از اردیبهشت سال گذشته اعالم
شد.وی با تاکید بر اینکه وزارتخانهها در

خط مقدم این جنگ اقتصادی هس��تند،
اف��زود :بر همین اس��اس بای��د با مردم
بیشتر صحبت کنیم تا در جریان مسائل
قرار گیرند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تصریح کرد :اگر چه ادعا میکنیم که در
خودرو خودکفا هستیم ،اما خودروهای ما
فقط  80درصد در داخل تولید میشوند.
او با بیان اینکه قرار است هزار اتوبوس،
مینی بوس و کامیون در دو س��ال آینده

نوسازی شوند ،تصریح کرد :این کار 11
هزار میلی��ارد یورو هزینه دارد ،اما دولت
ای��ن کار را آغاز کرده اس��ت و ما آن را
سال گذشته پیگیری کردیم و امیدواریم
که درآمدهای نفت��ی روی این طرح اثر
نگ��ذارد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
بیان اینکه تولید پوش��اک از اولویتهای
ما در س��ال جاری اس��ت ،تصریح کرد:
افزای��ش قیم��ت ارز به کاه��ش قاچاق

کم��ک کرده اس��ت.وی تصری��ح کرد:
هنگامی که من به وزارت صنعت آمدم،
خودروس��ازی در حال تعطیل شدن بود،
ام��ا ما وضعیت تولید را رونق دادیم.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت خاطر نشان کرد
 :هم��ه خودروهای ایران��ی اعم از پراید
و س��مند که بومیترین تولیدات کش��ور
ما هس��تند ،در حوزه قطع��ات الکتریکی
وابسته هستند.

الزام هما به استفاده از هواپیمای ملکی

کارشکنی سعودیها در پروازهای حج امسال

گ�روه اقتص�ادی :دبیر انجمن ش��رکتهای
هواپیمای��ی گف��ت :س��عودیها در ادام��ه
کارش��کنیهای خود امسال اعالم کردند که
ن کمک نمیکنند
در پروازهای حج ب��ه ایرا 
و ایرانایر ه��م فقط میتواند با هواپیماهای
ملکی خود حجاج را به عربستان منتقل کند.
مقصود اسعدیس��امانی با اشاره به نزدیکی
ایام پروازهای حج ،اظهار داش��ت :ش��رکت
هواپیمای��ی ایرانای��ر با کم��ک هواپیمایی
س��عودی و همچنی��ن ش��رکت هواپیمایی
هلل
قشمایر هر س��ال بابت اعزام زائران بیتا 
الح��رام از ایران ،اقدام ب��ه جابهجایی زوار از
ای��ران به خانه خدا اق��دام می کند و این امر
طی موافقتنامه دوجانبه ایران و عربستان و
ایرانایر و شرکت سعودی انجام می شد.وی
ادامه داد :اما به تازگی عربستان اعالم کرده
است که ایرانایر برای پرواز انتقال حجاج به
عربستان باید فقط از هواپیماهای ملکی خود
استفاده کند و حق استفاده از هواپیماهای هیچ
شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی دیگری را
ندارد .دبیر انجمن ش��رکتهای هواپیمایی
افزود :به نظر میرس��د این اقدام سعودیها
در ادامه فشار حداکثری آمریکا به مردم ایران
است و س��عودیها هم در راستای تبعیت از

آمریکاییها میخواهند این فشار حداکثری
را به ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران وارد کنند .اسعدیس��امانی در پاسخ به
این سؤال که آیا این تعیین شرط سعودیها

برای پرواز حجاج قانونی است،گفت :سعودی
ها قانون ًا نمیتوانند چنین الزامی داشته باشند،
اما به ه��ر حال کش��وری میتواند مقرراتی
وضع کن��د که هواپیماهایی در آس��مان آن

کشور پرواز نکنند ،در حالی که هواپیماهای
ایرانایر اجازه پرواز به اتحادیه اروپا دارند و یا
قشمایر هم که پیش از این کمک ایران بود
اجازه پرواز به اتحادیه اروپا را دارد و این بهانه

س��عودیها غیرعقالنی و غیرمنطقی است.
وی ب��ا بیان اینکه اگر س��عودیها بر اصرار
خود پابرج��ا بمانند ممکن اس��ت در انتقال
حجاج امسال با مشکل مواجه شویم ،گفت:
موضوع از طریق س��ازمان هواپیمایی کشور
و س��ازمان ح��ج و زیارت در ح��ال پیگیری
اس��ت تا از ظرفیت دیگری اس��تفاده ش��ود.
دبی��ر انجمن ش��رکتهای هواپیمایی ادامه
داد :امس��ال قرار اس��ت  86هزار و  400نفر
از زائران ح��ج از ایران به زی��ارت خانه خدا
مشرف شوند.اسعدیس��امانی با بیان اینکه
تع��داد ناوگان پهنپیکر ش��رکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران محدود است،گفت:
فرودگاه سعودی به دلیل ترافیک باال در ایام
حج فقط هواپیماهای با ظرفیت باال پذیرش
میکنن��د و ایرانای��ر هم تع��داد محدودی
ناوگان پهنپیکر دارد و این ممکن اس��ت در
انتقال حجاج به بروز مش��کل بینجامد .وی
اظهار داشت :سعودیها امسال که حداقل در
انج��ام پروازهای حج به ما کمک نمیکنند،
باید اجازه دهند ایرانایر از قشمایر که قابلیت
پرواز و گواهینامه الزم برای پرواز به اروپا را
دارد ،استفاده کنیم تا انتقال حجاج به خوبی
انجام شود.

نمایندگان مجلس با انتقاد از روند تخصیص و شیوه توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح کردند

ش��ماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اختصاص ارز
 ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالی اساسی و شیوه توزیع
آن ،خواس��تار توق��ف اجرای این سیاس��ت و پرداخت
مس��تقیم یارانه ارزی به مردم ش��دند.به گزارش مهر،
بی��ش از یک س��ال از اجرای سیاس��ت اختصاص ارز
ترجیح��ی ( ۴۲۰۰تومانی) ب��ه واردکنندگان کاالهای
اساسی میگذرد .در این مدت بارها نمایندگان مجلس
و کارشناس��ان اقتصادی از اصل طرح و ش��یوه اجرای
آن انتقاد نموده و خواستار توقف و اصالح آن شدهاند.
در همین راس��تا ،مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز گزارش��ی را با محور ضرورت حذف ارز
ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) منتش��ر کرد .در این گزارش
بیان شده« :با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال
آینده ،پیش��نهاد مرکز پژوهشها ح��ذف ارز ترجیحی
اختصاص یافته به کاالهای اساس��ی ب��ه غیر از دارو
و واردات آنها با ارز نیماس��ت .اختالف ارز ترجیحی و
نیمایی اختصاص یافته به کاالهای اساس��ی مصرفی
 ۸.۳میلیارد دالر است .میتوان از آن به عنوان منبعی
ب��رای پرداخت یارانه ب��ه مصرفکنندگان و کمک به
رفع مش��کل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده
کرد».ب��ا توجه به اختصاص دوباره  ۱۴میلیارد دالر ارز
ترجیحی ب��رای واردات کاالهای اساس��ی در الیحه
بودجه س��ال  ۹۸و گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس
شورای اسالمی ،گروهی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی نیز در گفتگو با مهر بر لزوم توقف تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی تاکید کردند.

درخواست برای پایان دادن به یک سیاست غلط

س�اری :یاران�ه ارزی در س�فره مردم اث�ر الزم را

نداشته است

علی س��اری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان
اینک��ه یارانه ارزی در کف جامعه ،اثر الزم را نداش��ته
اس��ت ،به مهر گفت :این حجم بس��یار زی��اد پول که
از طری��ق یارانه ارزی ب��ه واردات کاالهای اساس��ی
اختصاص داده ش��ده اس��ت ،حتم ًا باید اصالح ش��ود.
نظر مرکز پژوهشهای مجلس نظر خوبی است و من
کام� ً
لا با آن موافق هس��تم ،در صورت اختصاص این
یاران��ه به خود مردم حداقل ،خیال آنها بابت مایحتاج
ماهیانه خانواده راحت خواهد شد.
کوهکن :س�ال قبل یارانه ارزی به واردکنندهها داده

شد ،اما کاالیی به دست مردم نرسید

همچنین محس��ن کوهکن ،عضو کمیسیون صنایع و
مع��ادن مجلس نیز در گفتگو ب��ا مهر با انتقاد از انجام
نش��دن تکالیف مصوب ش��ده در الیحه بودجه توسط
دول��ت تصریح کرد :تجربه س��ال گذش��ته در اعطای
یارانه ارزی به واردکنندگان کاالهای اساس��ی نش��ان
میدهد ،کاالهای وارد ش��ده به دس��ت مردم نرسیده
اس��ت و متاس��فانه دولت نیز در انجام تکالیف مصوب
در الیحه بودجه کوتاهی میکند.نماینده مردم لنجان
در ادامه با پیش��نهاد اختصاص کاالبرگ ،افزود :برای
رسیدن کاالهای اساس��ی به مخاطب اصلی و جامعه
هدف ،چارهای جز اختصاص کاالبرگ نیست.ش��یران:
در شرایط جنگ اقتصادی ،منابع باید طوری توزیع شود
که به دست مصرف کننده واقعی برسد.

ش�یران :اطالعاتی از نحوه توزیع کاالهای وارداتی

با ارز ترجیحی نداریم

از س��وی دیگر رضا شیران خراسانی ،عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اس�لامی هم به مهر گفت:
در ش��رایط جن��گ اقتص��ادی و محدودی��ت مناب��ع
درآمدی ،توزیع منابع به نحوی باید باشد که به دست
مصرفکننده واقعی برس��د .درحال حاضر اطالعاتی از
نح��وه توزیع کاالهای که با ارز ترجیحی وارد کش��ور
میش��وند در دس��ت نیس��ت.نماینده مردم مشهد در
ادام��ه افزود :بهترین تجربهای که در کش��ورهای دنیا
هم اتفاق افتاده اس��ت ،تجرب��ه کاالبرگ الکترونیکی
است .با توجه به اطالعاتی که از خانوادههای ایرانی در
سازمان هدفمند کردن یارانهها جمع آوری شده است،
زیرساختهای الزم نیز برای این کار وجود دارد .فقط
باید همت و اراده انجام آن به وجود بیاید.

مقدس�ی :دولت برای به آرامش رسیدن مردم باید

شیوه خود را اصالح کند

همچنین سیدمهدی مقدسی ،عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس نیز در گفتگو با مهر با اشاره به عدم
کارآمدی و اثربخش نبودن اختصاص ارز ترجیحی
به واردات کاالهای اساس��ی در سال گذشته ،گفت:
در الیحه بودجه ،راهکارهای متفاوتی تصویب شده
تا دس��ت دولت برای اتخاذ ش��یوه درست باز باشد.
اختصاص یارانه نقدی یا کارت الکترونیکی نقدی /
کاالیی در الیحه بودجه پیشنهاد شده است ،دولت
بای��د بدون معطلی ،بهترین راه حل را انتخاب نماید

تا م��ردم از عواید آن ب��ه بهترین ش��یوه برخوردار
شوند.

تاب�ش :ارز یارانه ای می توانس�ت خیلی کارآمدتر

به مصرف برسد

محمدرض��ا تابش ،عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه
مجلس با تاکید بر این نکته که اختصاص ارز ترجیحی
به واردات کاالهای اساس��ی در معیشت مردم بیتاثیر
نبودهاست ،به مهر گفت :وضعیت فعلی بازار کاالهای
اساس��ی مناس��ب نیس��ت و بهتر از این میشد آن را
مدیریت کرد .ارز یارانهای میتوانست خیلی کارآمدتر
به مصرف برسد ،در حالحاضر ،میتوان کاالبرگ داد
و هم میتواند الکترونیکی باشد.

قاض�ی پ�ور :نزدیک ب�ه  ۸۰درصد یاران�ه ارزی با

روش فعلی به دست مردم نمی رسد

ن��ادر قاض��ی پور ،عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس نیز در گفتگو با مهر ضمن تایید پیشنهاد مرکز
پژوهشهای مجلس گف��ت ۸۰ :درصد یارانه ارزی با
روش فعلی به دست مردم نمیرسد و نفعی برای آنها
نخواهد داش��ت ،اما با دادن کاالبرگ  ۹۹درصد مردم
از این یارانه بهرهمند خواهند شد.شکس��ت سیاس��ت
اختص��اص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساس��ی،
از نظر اکثر کارشناس��ان اقتصادی و نمایندگان مردم
در مجلس ش��ورای اس�لامی امری قطعی و یقینی به
نظر میرسد .بر این اساس ،از مسئوالن و متولیان امر
انتظار میرود با اتخاذ تصمیمهای سریع و کارشناسی
جلوی اتالف بیشتر منابع کشور را بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی:

مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار
تعهدی مصالح س��اختمانی تا پایان تابستان
امس��ال خبر داد و گف��ت :با راهان��دازی این
بازار قیمتها  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش خواهد
یافت .ابوالقاسم رحیمیانارکی در گفتوگو با
تس��نیم ،اظهار کرد :یک زنجیره تامین مالی
مس��کن داریم که در ارتباط ب��ا بازار تعهدی
مصالح س��اختمانی اس��ت.وی تصریح کرد:
در این زنجیره اتفاق��ی که میافتد در چرخه
مربوط به حوزه ساختمان یک شناسایی انجام
شده اس��ت.وی با بیان اینکه بر این اساس
 49چرخه را شناسایی کردهایم که  80درصد
فعالیتهای ساختمانی را در بر میگیرد ،افزود:
ما میتوانی��م این  49زنجی��ره را به صورت
اعتباری تامین مال��ی کنیم.مدیرعامل بانک
مس��کن گفت :به این ترتیب به جای اینکه
مثال بخواهی��م در این زنجیره یا چرخه برای
 10واحد تس��هیالت پرداخ��ت کنیم ،با یک
واحد تزریق تس��هیالت میتوانیم توان مالی
این  10واح��د را از لحاظ امکانات اعتباری و
تعهدی ایجاد کنیم.رحیمی انارکی بیان کرد:
این موضوع باعث کاهش قیمت تمام ش��ده
مصالح ساختمانی خواهد شد.

بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است

رئی��س کل بانک مرکزی گفت :اف��رادی در بازار ارز دنبال بهره برداری
از ابزارهای سیاس��ی برای برهم زدن ثبات بازار هستند ،اما هیچ یک از
بنیان ه��ای اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز تغییر نکرده و بانک مرکزی
بر بازار مس��لط اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،گفت:
متأس��فانه در بازار ارز همیشه افرادی به دنبال بهره برداری از ابزارهای
سیاس��ی برای برهم زدن ثبات بازار و ایجاد نوسان هستند ،دراینجا باید
یادآور ش��وم هیچ یک از بنیان ه��ای اقتصادی که تعیین کننده نرخ ارز
است ،تغییری نکرده اس��ت و بانک مرکزی بر بازار مسلط است .از این

رو ب��ه م��ردم عزیزمان اطمینان م��ی دهم که از نظ��ر مبانی اقتصادی
مش��کلی در تثبیت بازار اقتصادی نداریم.وی در ادامه افزود :امروز علی
رغم تالش های نوس��ان گیران ،هیچ خری��دی در صرافی های بانکی
کش��ورمان وجود نداش��ت و ای��ن در حالی بود که قیم��ت زیر  ۱۳هزار
تومان بود .از این رو تأکید می کنم این جریان گذراس��ت و باید به این
نکته توجه داش��ت که در بازار ارز آنچه اهمیت دارد ،بازار حواله اس��ت
و این یکی از موفقیت های بانک مرکزی بوده اس��ت که در حدود س��ه
ماهی که از ابتدای س��ال گذشته حدود  9,5میلیارد دالر تأمین ارز برای

کاالهای وارداتی انجام شده است .لذا در شرایط فعلی راه های خوبی را
برای تأمین درآمد ارزی کش��ور تأمین کرده ایم و به امید خدا این روند
را ادام��ه م��ی دهیم و از این بابت هیچ گونه نگران��ی وجود ندارد و روز
ش��نبه ب��ازار ارز به طور جدی با نرخ منطقی به مانند چند روز گذش��ته،
کار خود را آغاز می کند.همتی در پایان خاطرنش��ان کرد :با روندی که
برای ص��ادرات غیرنفتی و نیز راه هایی که برای بازگرداندن ارز حاصل
از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور پیدا کردیم این مس��ائل را پشت
سر خواهیم گذاشت.

حسن پور مطرح کرد

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجل��س می گویدش��ورای عال��ی معادن با
توجه ب��ه اختیاراتی ک��ه دارد م��ی تواند از
رون��د طوالنی فعالی��ت و س��رمایه گذاری
در بخش معادن بکاهد .ش��هباز حس��ن پور
بیگل��ری عضو کمیس��یون برنام��ه ،بودجه
ومحاس��بات مجلس ،در گفتوگ��و با خانه
ملت ،با اش��اره به مش��کالت ح��وزه معادن
کشور ،گفت :مشکل اصلی معادن و اقتصاد
کشور وضعیت بروکراسی پوسیده و تصمیم

انتقاد از طوالنی بودن روند سرمایه گذاری در بخش معدن

گی��ری ُکند در مجموع��ه رده های مختلف
اداری کشور اس��ت.عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجلس ادام��ه داد :به
لحاظ قانونی ،منعی برای چابک شدن دولت
وج��ود ندارد ،مجلس با تصویب پنجره واحد
به دولت ای��ن اجازه را داده اس��ت تا ظرف
مدت  10روز تکلی��ف متقاضیان کارآفرینی
را تعیی��ن کن��د اما اکنون ش��اهد هس��تیم
کارآفرین،س��رمایه گذار یا فعاالن اقتصادی
چ��ه در بخش معدن چه صنای��ع دیگر باید

حدود چند س��ال زم��ان بگذارند تا به نتیجه
برسند.نماینده مردم س��یرجان و بردسیر در
مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با اشاره به
روند ُکند بررس��ی پرونده ه��ای کارآفرینی
در دولت ،بیان داش��ت :شورای عالی معادن
با توج��ه به اختیاراتی ک��ه دارد می تواند از
رون��د طوالنی فعالیت و س��رمایه گذاری در
بخش معادن بکاهد اما همچنان شاهد روند
دس��تور دادن از باال به پایی��ن در مجموعه
های مختلف کشور هستیم.وی توضیح داد:

بای��د اختیارات در خصوص اش��تغالزایی به
استانداران تفویض شود و دولت یکبار برای
همیش��ه این وضعیت پوس��یده اداره کشور
را کنار بگذارد.ای��ن نماینده مجلس با بیان
اینکه دولت از ُکندی روند اداری منفعت می
برد ،اظهار داشت :با فربه شدن دولت تعداد
کارمندان کاهش پیدا نمی کند بلکه برنامه
ریزی سرعت بیشتری پیدا می کند چرا که
قرار اس��ت مجلس ریل گذار باشد و تنظیم
برنامه و سرعت حرکت با دولت باشد.
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اخبار
پاداش  500میلیون تومانی هیأت
مدیره یک شرکت بورسی+سند

مجمع عمومی ش��رکت بورسی صنعتی مینو
برای هیأت مدیره پاداش  500میلیون تومانی
به صورت ناخالص در نظر گرفت .به گزارش
فارس ،بر اساس اطالعات مندرج در سامانه
جامع اطالع رس��انی ناش��ران بورس ،کدال
مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت صنعتی
مینو با نماد غصینو برای س��ال مالی منتهی
به  29اس��فند  97منتشر ش��د.بر اساس این
گزارش ،جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت
اعضا تشکیل ش��د و تصمیمات زیر در مورد
این شرکت شامل تصویب صورتهای مالی
سال  ،97انتخاب اعضای هیأت مدیره ،ارائه
گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی ،انتخاب
حس��ابرس و بازرس قانونی ،انتخاب روزنامه
کثیراالنتش��ار ،تعیی��ن حق حض��ور اعضای
غیرموظف هیأت مدیره و تعیین پاداش برای
هیأت مدیره گرفته شد.
چوب الی چرخ تولید میگذارند

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی
گف��ت :در ه��ر کاری اگر به ام��ور فرهنگی
توجه نش��ود ،کار جلو نمیرود و مس��ئولینی
ک��ه فقط ب��ه فکر تولی��د هس��تند و در نظر
نمیگیرند که چه مش��کالت فرهنگی وجود
دارد ،به مش��کل میخورند .حجت االس�لام
والمسلمین سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه
در وزارت جه��اد کش��اورزی در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی تس��نیم ،به مناسبت هفته
جهاد کش��اورزی اظهار ک��رد :در  27خرداد
 1358نهاد مردمی جهاد س��ازندگی تشکیل
شد ،اما بعداً در اقدام مجلس در وزارت جهاد
کشاورزی ادغام ش��د .جهادگران این خاطره
را ب��ا تجلیل از جهادگران زنده نگه میدارند.
حجتاالسالم تقوی در ارتباط با دالیل ادغام
جهاد س��ازندگی در وزارت جهاد کشاورزی،
گفت :با یک مصوبه مجلس شورای اسالمی
همه مسئولیتهای جهاد سازندگی به وزارت
جهاد کشاورزی منتقل شد؛ زمانی که حضرت
امام ،جهاد سازندگی را تشکیل دادند ،در آنجا
نماینده گذاش��تند که نماینده امام در شورای
اصلی جهاد س��ازندگی فرد اصلی بود که بر
هم��ه امور نظارت داش��ت و در واقع نماینده
اصل��ی ام��ام در وزارت جهاد س��ازندگی به
حساب میآمد.
وعده سرخرمن وزارت راه در
راهاندازی سامانه ملی امالک

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
وزارت راه عزم جدی برای راهاندازی س��امانه
ملی امالک و اس��کان ن��دارد ،گفت :اجرای
قانون مالیات بر عایدی س��رمایه و ش��فاف
س��ازی آمار واحدهای مس��کونی و تجاری
بخش��ی از آثار مثبت راهاندازی س��امانه ملی
امالک و اس��کان کش��ور اس��ت .به گزارش
گروه تسنیم ،صدیف بدری با اشاره به تصمیم
وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی سامانه
ملی امالک و اس��کان کشور ،اظهار کرد :بر
اس��اس تبصره  7م��اده  169مکرر اصالحیه
قان��ون مالیاتهای مس��تقیم مصوب س��ال
 94وزارت راه و شهرس��ازی مکلف به ایجاد
س��امانه ملی امالک و اسکان کشور شد.وی
تصریح ک��رد :در آن زمان نشس��ت هایی با
حض��ور وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی برای
برنام��ه ریزی جهت راه اندازی این س��امانه
برگزار و مقرر شد این وزارتخانه هر چه سریع
تر زیرس��اخت های اجرای قان��ون را فراهم
کند ،اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی
منتهی نشد.وی یادآور شد :دولت و وزارت راه
و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی
برای راهاندازی سامانه ملی امالک و اسکان
کش��ور نداش��ته اند ،از این رو ب��ه نظرم نبود
مدیریت واحد و اصالح��ات یکپارچه زمینه
س��از بروز تالطم در بازار مسکن شده است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس افزود :قطعا
در راستای راهاندازی س��امانه ملی امالک و
اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی
و زیرساخت های اطالعاتی و فنی شهرداری
ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطالعات
مس��کن در کشور استفاده کرد.بدری با اشاره
ب��ه اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه های
خالی ،اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
و ش��فاف س��ازی آمار واحدهای مسکونی و
تجاری بخشی از آثار مثبت راهاندازی سامانه
ملی امالک و اس��کان کش��ور است به خانه
ملت گفت :راهاندازی س��امانه ملی امالک و
اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح
ملی مس��کن اس��ت ،از ای��ن رو وزارت راه و
شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای
راه اندازی این سامانه فراهم کند.

