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فالح پور:

دستورالعمل بورسی که باعث بهبود افشای اطالعات شد
عضوهیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادارمیگوید:تعدادی
از شرکتها با وجود پذیرش نتوانستند شرایط خود را برای عرضه
اولیه در بورس آماده کنند ،این شرکتها بعضا در مرحله درج یا ثبت
نظرسازمانبورسماندهاند.اوهمچنینمعتقداستاززماناجرایی
شدن دستورالعمل بازگشایی و توقف نمادها ،شرکتها بهبود قابل
توجهیدرموردافشایاطالعاتداشتهاند.
ســعید فالح پور در گفتوگو با ایسنا ،در پاســخ به اینکه عدم
عرضههای اولیه به دلیل خواســت سهامدار عمده است یا وضعیت
بازار و مــدارک مورد نیاز شــرکتها ،اظهار کرد :شــرکتها بعد
خبر

سکه و دالر
بازهم افزایش قیمت داشتند

تسنیم :هر قطعه ســکه تمامبهار آزادی طرح
جدید در بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۵۰۰هزار
تومان و هر گرم طالی ۱۸عیار با قیمت ۲۰۴هزار
تومانفروختهشد.
امروز در بازار آزاد ســکه تمامبهار آزادی طرح
جدیدباافزایشقیمتنسبتبهروزقبلدومیلیون
و 500هزار تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم
دومیلیونو 370هزارتومانمعاملهمیشد.
هر قطعه نیمبهار آزادی روز گذشــته شــاهد
افزایش قیمت بود بهنحوی که در بازار آزاد هر قطعه
نیمسکه بهار آزادی یک میلیون و 230هزار تومان،
ربعســکه  695هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی
 400هزار تومان فروخته میشــد.هر گرم طالی
18عیار نیز امروز 204هزار تومان ارزشگذاری شده
بود ،ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با
قیمت 1297دالرمعاملهمیشود.
مشاهدهتغییراتلحظهایقیمت
طال ،دالر ،سکه و ارز
با سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،دولت و بانک
مرکــزی از  20فروردین دالر را بــا قیمت 4200
تومان تکنرخی کردهاند؛ این نرخ تا 30اردیبهشت
ثابت بود ولی از  31اردیبهشت تا امروز هر نرخ دالر
هر روز سیر صعودی را طی میکند و امروز 4223
تومان قیمتگذاری شد .همچنین در روز گذشته و
در بــازار آزاد هر یورو 7هزار و 990تومان و هر پوند
با ارزش  9هزار و  86تومــان و درهم امارات 1831
توماندادوستدمیشد.

مردم  ۱۰درصد صرفه جویی
کنند قطعی برق نخواهیم داشت

مهر :مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق
ایران گفت :اگر مردم فقط ۱۰درصد درمصرف برق
صرفه جویی کنند نگرانی برای تأمین برق تابستان
امسالنداریم.
داوود فرخزاد در برنامه خبری  ۲۱شــبکه یک
ســیما گفت :مردم مصرف متعادلی دارند و در این
بخش خوب عمل می شود اما فقط بخش کوچکی
پرمصرفهستند.ازمردممیخواهیمدستگاههای
برودتی خود را بین ۲۳تا ۲۶درجه که دمای مطبوع
است تنظیم و در آخر شب ها المپ هایی که مورد
نیازنیستخاموشکنند.
وی ادامه داد :ساعات اوج مصرف در روز از ساعت
 ۱۳تا  ۱۷و شــب ها حدود ساعت  ۲۱است که در
سال گذشــته اوج مصرف روز به  ۵۵هزار مگاوات
رســید .اکنون در پیک مصرف شــب ها  ۴۸هزار
و  ۲۰۰مــگاوات و در روز  ۴۹هــزار مــگاوات برق
استفادهمیشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران
افزود :از صنایع خواستیم که زمان استفاده از برق
را به ســاعات کم مصرف تغییر دهند و دستگاه ها
و مراکــز دولتی نیز پس از خــروج کارکنان ،همه
دســتگاه های برودتی خود را خاموش و بر این کار
نظارتکنند.

شائبه واگذاری معدن طالی
زرشوران تکاب به ژن های خوب

خانه ملت :عضو کمیســیون صنایع و معادن
مجلسشورایاسالمیخواستاررسیدگیبهشائبه
واگذاری معدن طالی زرشــوران تکاب به ژن های
خوبشد.
یپور بر لزوم دقــت در نحوه واگذاری
نادر قاض 
بنگاه های اقتصــادی به بخش خصوصی گفت:در
واگذاری شــرکت های دولتی باید تدابیری اتخاذ
شود که ادامه فعالیت بنگاه های تولیدی و موضوع
اشتغالکارکنانباچالشروبرونشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی ادامه داد:کاهش تولیــد معدن طالی
زرشوران که به نوعی بزرگترین معدن طالی ایران
بوده و در شهرســتان تکاب استان آذربایجان قرار
دارد ،قابل تامل است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی
افزود:میزانتولیدمعدنطالیزرشورانشهرستان
تکاب ،نصف شده است که براساس شنیده های این
اتفاق تعمدی بوده چرا که قصــد دارند با زیان ده
نشاندادنکارخانه،اینمجتمعباقیمتارزانتربه
برخیها واگذار شود.
قاضیپورگفت:مدیرعاملومدیرکارخانهمعدن
طالی زرشوران شهرستان تکاب یک شخص بوده
که در مجموع یک شــب در منطقه محل کارخانه
ساکن شده است در هرصورت باید به مسائل معدن
طالی زرشوران از سوی سازمان ایمیدرو رسیدگی
شودتاداستانهپکوتکرارنشود.

از پذیرش ،درج می شــوند و بعد از ثبت نظر سازمان ،عرضه اولیه
میشوند در حال حاضر شرکت هایی هستند که پذیرش شدهاند،
ولی در مرحله درج یا ثبت نظر سازمان بورس ماندهاند و باید شرایط
را برای درج و دیگر مراحل عرضه اولیه تکمیل کنند.وی ادامه داد:
البته در حال حاضر شرکتهایی وجود دارند که اگر بخواهند عرضه
شوندمشکلیبرایشانوجودندارد.شرکتهاییکهپذیرششدهاند
تا  ۶ماه فرصت دارند که اصالحــات الزم را انجام داده و عرضه اولیه
شوند.عضو هیئت مدیره سازمان بورس درباره اینکه چند شرکت
در ماه در جلسات پذیرش مورد بررسی قرار می گیرند ،گفت :برای
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پذیرشهای جدید کارها مرتب در حال انجام است و حداقل ماهی
دوبار جلسه برای پذیرش شرکتها داریم البته نتیجه آن جلسات
پذیرشمشروطباشد.
امکانداردمنفییا
ِ
وی در پاســخ به اینکه منابع جذب شــده توسط صندوقهای
ســرمایه گذاری جســورانه در حال حاضر در کجا سرمایه گذاری
شده اســت ،اظهار کرد :این منابع تا زمانی که تخصیص پیدا کند
مــی تواند در بانک یا در اوراق ســرمایه گذاری شــود.فالح پور در
پاسخ به اینکه روند گزارشدهی شرکتها از ابتدای اجرایی شدن
دستورالعمل بازگشایی و توقف نمادها چقدر تغییر داشته ،گفت:
بهبود قابل توجهی در مورد افشای اطالعات داشتهایم نمودار عدم
افشای اطالعات یک روند نزولی دارد .این آمار از روی گزارش دهی
اطالعات شرکت ها بر روی کدال به دست آمده است.وی افزود :در
این مدت عدم یا تاخیر در ارایه گزارش به شدت کاهش یافته است.

اخبار بانک

«تبریز»2018فرصتیفراتراز
گردشگریبرایکالنشهرتبریز

البتهنمادهایدرحالتعلیقبهاینمعنینیستکهاینهاقرارباشد
ازبورسلغوپذیرششوندممکناستشرکتیصورتهایمالیاش
راندادهباشد.اینتعلیقبیشترجنبههشداردارد.

آینده صنعت حمل و نقل هوایی کشور با لغو قراردادهای ایرباس و بوئینگ در ابهام:

همکاری با شرکت های مستقل هواپیمایی اولویت است
پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری
از رســانه ها از احتمال به تعلیق در آمدن
قراردادهایتجاریاروپاوبرخیکشورهای
دیگر با ایران از جملــه قراردادهایی که با
غول های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ
بهامضارسیدهبود،خبردادند.
ترامپ عالوه بر اعالم خروج از معاهده
برجام ،گفت کــه تحریم های اقتصادی با
شدت بسیار بیشتری به ایران باز خواهند
گشــت که این تحریم ها صادرات نفت و
خرید تجهیزات نفتی و قراردادهای خرید
هواپیماهای مســافربری و غیرنظامی را
نشانهگرفتهاست.
شــرکت اروپایی ایربــاس و بوئینگ
آمریکا در مجموع قراردادهایی را به ارزش
 ۴۰میلیارد دالر با شرکت هواپیمایی ایران
ایر و آسمان به امضا رسانده بودند و قرار بود
هرکدام به ترتیب ۱۰۰و ۸۰فروند هواپیما
رابهایرانتحویلدهند.
اســتیون منوچین  -وزیر خزان ه داری
ایاالت متحــده آمریکا -دقایقــی بعد از
ســخنرانی ترامپ اعالم کــرد که پس از
بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران،
مجوزفروشهواپیماهایبوئینگوایرباس
به ایران لغو خواهد شــد و این شرکت ها
نیز تنهــا چندماه فرصت دارنــد تا به این
همکاریهاپایاندهند.
احتمال لغو قرارداد خرید هواپیماهای
جدید و به روز از سوی بزرگترین غول های
هواپیماســازی برای ناوگان هواپیمایی و
حمــل و نقل هوایی ایــران میتواند خبر
ناخوشایندی محسوب شــود؛ چراکه در
صورت تحویل ایــن هواپیماهای جدید،
ایرالین های ایران می توانستند با افزایش
خدمات و مسافران بینالمللی خود ،عالوه
بر افزایش درآمد و امنیــت پروازی خود،
به هاب منطقه خاورمیانه تبدیل شده و با
ایرالین های کشورهای حوزه خلیج فارس
همچون امارات و قطر که هم اکنون گوی
رقابت را از ایران ربودهاند ،به رقابت بپردازد.
بــه گفتــه بســیاری از تحلیلگران،
خروج آمریــکا از برجام موجب ضرر مالی
 ۴۰میلیــارد دالری به این شــرکت های
هواپیماسازیخواهدشد.
گوردون جانــدرو  -معاون مدیرعامل
بوئینــگ  -در بیانیه ای در واکنش به خبر

خروجترامپازبرجامگفت«:مادراقدامات
بعــدی ،با دولت آمریــکا در این خصوص
مشــورت خواهیم کــرد چراکــه باید از
سیاست های کشور خود ،ایاالت متحده،
پیرویکنیم».
ایرباس نیز در همان روزهای اولیه اعالم
تصمیم ترامپ مبنی بر خــروج از برجام
بیانیه ای اعالم کرد که تصمیم گیری این
شــرکت در خصوص لغو قرارداد با ایران،
قطعازمانبرخواهدبود.
ایران ایر پــس از برجــام  ۱۰۰فروند
هواپیمای ایربــاس و  ۲۰فروند هواپیمای
توربوپراپ  ATRرا ســفارش داده بود که
تاکنون ســه فروند ایرباس و هشت فروند
 ATRراتحویلگرفتهاست.
شــرکت های اروپایی بــه دلیل اینکه
شماریازقطعاتهواپیماهایتولیدیآنها
در آمریکا تولید میشود ،به مجوز صادرات
واشنگتن برای تکمیل قراردادهایشان نیاز
دارند .تا قبل از اعالم خروج آمریکا از برجام،
برخــی از مجوزهای الزم بــرای تحویل
هواپیماهــای ایرباس به ایران از ســوی
واشنگتندادهشدهبود.
اما طــی روزهای گذشــته شــرکت
هواپیماییبوئینگخبرازلغوکاملقرارداد
فروش هواپیما به ایران خبر داد و اعالم کرد

شــرکت های اروپایی به
دلیل اینکه شماری از قطعات
هواپیماهــای تولیدی آنها
در آمریکا تولید میشود ،به
مجوز صادرات واشنگتن برای
تکمیل قراردادهایشان نیاز
دارند.تاقبــلازاعالمخروج
آمریکا از برجــام ،برخی از
مجوزهای الزم برای تحویل
هواپیماهایایرباسبهایراناز
سویواشنگتندادهشدهبود.
که هیچ گونه هواپیمایی به ایران ارســال
نخواهدکرد.
البته این اتفاقات واکنش های بسیاری
را نیز در داخل کشــور به دنبال داشــت.
اظهاراتــی مبنی بر اینکه این  2شــرکت
هواپیمایی با لغــو قراردادهای خود قطعا
دچار خسارت های بزرگی خواهند شد .از
جملهکسانیکهبهلغوقراردادهایبوئینگ
و ایرباس واکنش نشان دادند ،محمدرضا
رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی بود .بر همین اساس رئیس

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
اظهارکردکهبافسخقراردادبوئینگباایران
ضرری که به این شــرکت وارد می شود به
سختیجبرانخواهدشد.
محمدرضا رضایی کوچی در سخنانی
که در ایــن خصوص مطرح کــرده بود با
اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت بوئینگ
از خسارت ۲۰میلیارد دالری به دلیل فسخ
قرارداد با ایران خبرداده است ،گفت« :ایران
تالش کرد هواپیما بوئینگ را وارد کشــور
کند؛ اما با دستور آمریکا عمال این شرکت
هواپیمایی نمی تواند بــا ایران معامالتی
داشتهباشد».
رئیس کمیســیون عمــران مجلس
شورای اســامی تاکید کرد« :ایران بازار
خوبی برای شــرکت بوئینگ بود چرا که
به این شــرکت  ۸۰هواپیما سفارش داده
بودیم؛ اما تحت فشــار سیاسی بوئینگ
قرارداد خود را لغو کرد در این بین ایران به
لحاظ ریالی هیچ ضرر و زیانی نکرد چرا که
ماپولیپرداختنکردهبودیم»
نماینده مردم جهــرم در مجلس دهم
شورای اسالمی بیان داشــت« :بوئینگ
فرصتبازارایرانراازدستدادهاست؛اماما
باید به سمت نوسازی ناوگان هوایی کشور
برویم و در این مسیر باید با شرکت هایی که

مستقل از آمریکا اقدام می کنند ،همکاری
کنیم».
از سوی دیگر نیز خبر از اقدامات ایران
برای ساخت هواپیمای ملی با همکاری
روسیه و انتقال دانش از سوی این کشور
منتشر شــد .البته تحقق این امر نیز هم
هزینه های بسیاری می طلبد و هم اینکه
بسیار زمان بر اســت و قطعا پاسخگوی
نیاز ســازمان حمل و نقــل هوایی برای
کوتاه مــدت نخواهد بود .لغــو قرارداد
شــرکت های ایربــاس و بوئینگ قطعا
تاثیرات منفی خــود را بر خطوط حمل
و نقل هوایی کشــور نشــان خواهد داد.
عدم اخــذ ضمانت های اجرایی در حین
عقد قرارداد با این دو شــرکت از جمله
مســائل مهمی اســت که گویا در زمان
انعقاد قراردادها مغفول مانده اســت که
در نتیجه آن شاهد لغو قراردادهای این
 2شــرکت هواپیمایی بدون هیچگونه
دســتاوردی بــرای صنعــت هوایــی
کشورهستیم.
همچنین نادر قاضیپــور در توجیه
حمایت از تولید هواپیمــای ایران 140
که با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران
مونتاژ میشد و پیش از آخرین سقوطش
در مردادمــاه ســال  ۹۳و همچنیــن
ممنوعشــدن پــروازش ،چندین نمونه
ســقوط و آتشگرفتن موتــور را تجربه
کرده بود .ســخنانی را مطرح کرد مبنی
بر اینکه «تــا هواپیمایی ســقوط نکند
که علتش را نمیتوانند بررســی و پیدا
کنند .اآلن هواپیمای  ۱۴۰همهچیزش
خوب اســت ،جــز موتورش کــه باید
تغییرات اساســی روی آن انجام شــود.
ایران هم میتوانــد هواپیما تولید کند
و آنقدر خطا و آزمــون کند ،آنقدر بیفتد
و ســقوط کند تا بتواند هواپیمایی تولید
کند کــه قابل صادرات هم باشــد .افتاد
هم افتاد .میتوانیــم هواپیمای جنگی
بســازیم که خلبانهای آن موقع سقوط
از هواپیما بپرند پاییــن ».اظهاراتی که
واکنشهای بســیاری را به همراه داشت
چرا که آزمون و خطا در این خصوص می
تواند به مرگ بسیاری از افراد منجر شود
و مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به
راحتیعبورکرد.

معاون اول رییس جمهور:

منابع مالیکشور برای بدترین شرایط بررسی شدهاست
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز گذشته به ریاست معاون
اولرییسجمهوربرگزارشد.
اســحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه کشور در شرایط جدیدی
قرارگرفتهوبروزمسائلیقابلپیشبینیاست،گفت:کشوربافشارهاوتحریم
های جدیدی مواجه خواهد شــد و موانعی نیز پیش روی صادرات و واردات
کشوربروزمیکند.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشــت :به رغــم همه محدودیتهای
قابل پیشبینی اما کشــور دارای ظرفیتهای فراوانی است که با تنظیم ساز
و کارهای الزم میتوانیم با تحریم ها مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمات
ویژهومناسبدرجهتکاهشآثارتحریمهابرکشورحرکتکنیم.
ویبااشارهبهاینکهبودجهدولتبامحدودیتهاییبرایادارهکشورمواجه
خواهد بود ،بر ضرورت اولویت بندی برای هزینه کرد منابع مالی تاکید کرد و
گفت :در شرایط جدید ،برای اجرای طرح ها باید اولویتگذاری شود و در روند
اجرایبرخیطرحهانیزتسریعگردد.
جهانگیری ادامه داد :برای مدیریت شرایط جدید کشور الزم است اقتصاد
مقاومتی مبنای عمل و کار همه دستگاه ها باشد و به عبارتی دیگر اکنون که
قرار است تحریم ها بر کشور فشار وارد کند ،باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد
مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب کشــور در شــرایط جدید
باشیمتاآسیبهایقابلپیشبینیبراقتصادکشوربهکمترینمیزانممکن
کاهشپیداکند.معاوناولرییسجمهورازدبیرخانهستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتی خواست دستور کار جلسات آتی ستاد را با این رویکرد تدوین کنند
که برای شرایط جدید پیش روی کشور چه تصمیماتی باید اتخاذ شود و چه
اقداماتی صورت گیرد تا توان کشــور برای مقابله با تحریم ها باال رود و جریان
اشــتغال ،تولید و اجرای طرح های اصلی و اولویت دار کشور به شکل مناسب
ادامهپیداکند.
وی با یادآوری اینکه پس از دوره ای طوالنی ســرمایه گذاری در کشــور
روندی مثبت را تجربه می کند ،تصریح کــرد :نباید اجازه دهیم که این روند
مثبت با مشکل مواجه شــود و باید راهکارهایی برای این که جریان سرمایه
گذاری در کشور مثبت باشد بیندیشیم و در این مسیر از توانمندی نهادهای
عمومی غیر دولتی استفاده بیشــتری داشته باشیم و در انتخاب طرح ها نیز
طرحهاییرادراولویتقراردهیمکهبیشتربهمنابعریالیوابستگیدارند.

جهانگیری با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ،مقاوم ســازی
اقتصاد کشــور در برابر تکانه های خارجی است ،خاطر نشان کرد :از ابتدا
همواره بر این موضوع تاکید شده است که اقتصاد مقاومتی مختص دوران
تحریم ها نیست و در دوران پس از لغو تحریم ها نیز دولت تمرکزی جدی
بر اقتصاد مقاومتی داشت.
معاوناولرییسجمهوراضافهکرد:البتهتاکنونسیاستهاوبرنامههایی
که در چارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده ،سیاست هایی
بوده است که مربوط به دوران پس از تحریم ها بود اما امروز که آمریکا و رژیم
صهیونیستیبهدنبالاعمالتحریمهاوفشارهایجدیدبرکشورمانهستند،
بایدبااستفادهازتمامظرفیتهایکشورازجملهنهادهایعمومیغیردولتی،
سیاستهاوبرنامههاییبرایعبورازچالشهایفعلیتدوینکنیم.
وی همچنین با اشاره به برخی گزارش ها در خصوص وضعیت نامناسب
آب شرب شــهرهای آبادان ،خرمشهر و اصفهان بر ضرورت تمرکز برای حل
مشکل آب شرب این شهرها تاکید کرد و ضمن اطمینان به مردم آبادان برای
حل مشکل آب شرب در کوتاه ترین زمان ممکن ،از وزیر نیرو ،رییس سازمان
برنامه و بودجه کشور و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء خواست تمرکزی ویژه
بر این موضوع داشته باشند و حل مشکل آب شرب آبادان و خرمشهر را بعنوان
یک اولویت ویژه در دستور کار خود قرار دهند و با سرعت آب شرب با کیفیت
مناسببهمردماینمناطقبرسانند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این جلسه از بررسی و مطالعه
شرایط جدید کشور توسط کارشناســان این سازمان خبر داد و گفت :منابع
مالی کشور برای بدبینانه ترین شرایط موجود مورد مطالعه قرار گرفته است و
برنامهریزیهایدقیقیبرایاولویتبندیمنابعمالیانجامشدهتاآسیبها
واثرگذاریتحریمهابرکشوربهحداقلممکنکاهشیابد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی ،وزرای
فرهنگوارشاداسالمی،کشور،نفت،صنعت،معدنوتجارت،دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نیرو ،راه و
شهرسازی ،رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،معاون
علمی و فناوری رییس جمهور ،معاون رییس جمهور در امور زنان و
خانواده،رییسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و رییس اتاق بازرگانی ایران
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نیز حضور داشــتند راهکارهای کاهش اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه ستاد این موضوع را به
طور ویژه در دستور کار جلسات آتی قرار دهد.
در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت منابع آبی کشور در سال آبی  ۹۶ـ
 ۹۷ارائهشدونمایندهسازمانبرنامهوبودجهبهتشریحاقداماتصورتگرفته
و در حال انجام در ســال ۹۷برای گذر از بحران منابع آبی کشــور پرداخت و
سپسسیاستهایبلندمدتپیشنهادیبرایگذرازوضعیتنامساعدمنابع
آب کشور را توضیح داد.
در این جلســه همچنین پس از بحث و بررســی وضعیت آب شــرب
شــهرهای آبادان و خرمشــهر و پس از تاکید معاون اول رییس جمهور
بر سرعت بخشــیدن به روند حل این چالش قرار شد جلسه ای با حضور
وزیر نیرو ،رییس ســازمان برنامه و بودجه و فرمانده قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیاء در این خصوص برگزار
شود و برنامه ریزی های الزم
بــرای حل مشــکل آب
شرب آبادان و خرمشهر
انجام و تدابیری اتخاذ
شود تا مشــکل مردم
این مناطق به سرعت
حل و فصل گردد.

رییس سرپرســتی منطقه  2بانک شهر با بیان
اینکه تبریز  2018فرصتی فرا ملی برای معرفی
ظرفیت های گردشگری است ،افزود :بهره برداری
از حضور گردشگران خارجی بهترین فرصت برای
شناســاندن تمامی ظرفیت های موجود به ویژه
در حوزه اقتصاد اســت و بانک شهر نیز حامی این
رویداد بزرگ بود.
رییس سرپرســتی منطقه  2بانک شهر با بیان
اینکه تبریز  2018فرصتی فرا ملی برای معرفی
ظرفیت های گردشگری است،افزود :بهره برداری
از حضور گردشگران خارجی بهترین فرصت برای
شناســاندن تمامی ظرفیت های موجود به ویژه
در حوزه اقتصاد اســت و بانک شهر نیز حامی این
رویداد بزرگ بود.
به گــزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی
بانک شــهر ،صفــر صالحلو با اشــاره به اهمیت
رویــداد تبریــز  2018بــه عنــوان پایتخــت
گردشــگری کشورهای جهان اســام گفت :در
ســال های گذشته و در نشســتهای مشترک
با شــهرداری کالنشــهر تبریز ،مکررا به این امر
پرداخته شده و ســعی بر این بوده تا پتانسیل ها
و ظرفیت های بانک شــهر در راستای برگزاری
هرچه باشکوهتر مراسم تبریز  2018اختصاص
داده شــود؛ به طوری که در ایام نوروز با همکاری
سازمان گردشگری شــهرداری تبریز نقشه های
گردشگری این کالن شــهر از طریق پیشخوان
های شهرنت به صورت رایگان توزیع و در اختیار
عموم شهروندان و مسافران قرار گرفت.
وی همچنیــن در خصــوص نقــش راهبران
پیشــخوان های شــهرنت و امکان بهره برداری
حداکثری از این فرصت برای جلب نظر گردشگران
تصریح کرد :راهبران و پیشخوان های شهرنت به
دلیل فعالیت بدون توقف و حضور در ایام تعطیلی
به عنوان فرصتی مناســب برای جذب مسافران
خارجی است ،چراکه خدمات بانکی را بی وقفه در
اختیارمشتریانقرارمیدهند.
رییــس سرپرســتی منطقــه  2بانــک
شهرهمچنین اقدامات ســال گذشته این بانک
در کالنشهر تبریز برای راه اندازی شهر هوشمند
با فعالسازی تبریز کارت به منظور بهره برداری
از کارت شهروندی در ناوگان حمل و نقل درون
شــهری از قبیل مترو و اتوبــوس را گامی مهم
ارزیابی کــرد و افزود :رونمایــی از تبریز کارت
یک خدمت الکترونیکی بســیار خوب محسوب
میشود که مسافران و شــهروندان را از داشتن
کارت های متعدد خدمات شهری بی نیاز و آن را
به یک کارت واحد ســوق می دهد که نتیجه آن
رضایت و آسایش مسافران و گردشگران است.

اعالم فهرست کاالهای صادراتی
ملزم به واریز ارز به سامانه نیما

محمد شریعتمداری در نامه ای به ولی اهلل سیف
رئیس کل بانک مرکزی فهرست اقالم پتروشیمی
و معدنی که صادرکنندگان آن ملــزم به واریز ارز
صادراتی به سامانه نیما هستند را اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد شریعتمداری
وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه ای به ولی اهلل
سیف فهرست اقالم پتروشیمی و معدنی مشمول
واریز ارز به سیستم نیما را برای اجرا اعالم کرد.
در نامــه شــریعتمداری به رئیــس کل بانک
مرکزی که نســخه ای از آن در اختیار خبرگزاری
مهر قرار گرفته است ،آمده است:
جناب آقای دکتر ولی اهلل سیف
رئیــس کل محترم بانک مرکــزی جمهوری
اسالمیایران
با ســام ،به پیوســت فهرســت آن دسته از
اقالم پتروشــیمی و معدنی که به اســتناد بند ۲
دستورالعملشماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰مورخ۹۷.۲.۲
صادرکنندگان آن را ملزم به واریز ارز صادراتی خود
به سامانه نیما می نماید ،برای اجرا ابالغ می شود.
در ایــن فهرســت  ۱۶صفحــه ای اســامی
محصــوالت تولیدی مجتمع های پتروشــیمی،
محصوالت معدنی در جداولی با کد تعرفه و شرح
محصول اعالم شده است.

اسامی شعب بانکهایی که ارز
نمیدهند را اعالم کنید

رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان با ارسال نامهای به روسای سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانها خواستار معرفی
اسامی شــعب بانکهایی شــد که ارز مورد نیاز
واردات را اختصاص نمیدهند.
ســیدمحمود نوابی رئیس ســازمان حمایت
مصرف کننــدگان و تولید کنندگان با ارســال
نامهای بــا موضوع «تخصیص و تامیــن ارز» به
روسای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها،
نوشــت :نظر به گزارشــات عمومی و بدون ذکر
مصادیق در مورد مشــکالت موجــود در فرآیند
تخصیــص ارز و اعــام مراتب بــه رئیس کل
محترم بانک مرکزی ،ایشــان مکررا اعالم و
تاکید مینمایند که برای تخصیص و تامین
ارز ،ثبت سفارشات انجام شده هیچگونه
مشــکلی وجود نــدارد و به لحــاظ رفع
ایرادات مبتالبه سامانه در شروع کار طی
هفتههای اخیر و در حال حاضر با سرعت
در مسیر اقدام قرار میگیرد.

