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تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی تا دو ماه دیگر
مهمترین رویدادهای هفته گذشته به تخصیص ۱.۵میلیارد دالر اعتبار برای اشتغال
روستاییان،تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی،برگزاری ...

تولید چند خودروی سنگین
متوقف شد

خـرداد مـاه امسـال تولیـد چنـد مـدل خـودروی
سـنگین در خودروسـازان داخلـی متوقـف شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن مـدت تولیـد کامیونـت
آرنـا شـرکت ایـران خـودرو دیـزل بـا کاهـش
 ۱۰۰درصـدی همراه بوده و از  ۲۳دسـتگاه در خرداد
ماه سـال گذشـته به صفر رسـید.
تولیـد کامیـون کمپرسـی بنـز  LK۲۶۲۴شـرکت
ایـران خـودرو دیـزل نیـز متوقـف شـده و از ۴۶
دسـتگاه در خـرداد ماه  ۱۳۹۵به صفـر کاهش یافت.
تولیـد کامیـون بـاری بنـز  L۲۶۲۴دیگـر محصـول
ایـران خـودرو دیـزل نیـز  ۱۰۰درصد کاهـش یافته
و از شـش دسـتگاه در خـرداد مـاه سـال گذشـته به
صفر رسـید.خرداد ماه امسـال تولید کامیون کشـنده
بنـز  AXOR ۱۸۴۳ایـران خودرو دیـزل نیز متوقف
شـده و از  ۱۵دسـتگاه در خرداد مـاه  ۱۳۹۵به صفر
کاهـش یافت.
تولیـد کامیـون کشـنده دنیـز ایـران خـودرو دیـزل
نیـز بـا کاهـش  ۱۰۰درصـدی همـراه بـوده و از یک
دسـتگاه در خرداد ماه سـال گذشـته به صفر رسـید.
در ایـن مـدت تولید کمپرسـی کاماز  ۶۵۲۰شـرکت
رخـش خـودرو دیـزل نیـز متوقـف شـده و از ۸۸
دسـتگاه در خـرداد مـاه  ۱۳۹۵بـه صفـر کاهـش
یافت.تولیـد کشـنده " T۳۷۵ "۴*۲شـرکت سـایپا
دیـزل نیـز  ۱۰۰درصد کاهش یافته و از  ۲۴دسـتگاه
در خـرداد مـاه سـال گذشـته بـه صفر رسـید.
تولیـد کامیـون کاویـان  K۱۱۹شـرکت کاریـزان
خـودرو سـاوه نیـز متوقف شـده و از  ۴۷دسـتگاه در
خـرداد مـاه  ۱۳۹۵بـه صفـر کاهـش یافـت.
تولیـد کامیون  ۱۸تن ایسـوزو  FVRشـرکت بهمن
دیـزل نیز بـا کاهش  ۱۰۰درصـدی همراه بـوده و از
 ۲۱دسـتگاه در خـرداد مـاه سـال گذشـته بـه صفر
ر سید .
خـرداد مـاه امسـال تولیـد کامیونـت شـرکت آکیـا
دویـچ نیـز متوقـف شـده و از  ۲۰دسـتگاه در خرداد
مـاه  ۱۳۹۵بـه صفـر کاهـش یافـت.
تولید دو کشـنده اسـکانیا  G۴۰۰و اسـکانیا G۴۶۰
شـرکت مامـوت دیزل نیـز  ۱۰۰درصد کاهـش یافته
و بـه ترتیب از  ۱۵و  ۳۳دسـتگاه در خرداد ماه سـال
گذشـته به صفر رسـید.
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آخرین میزان تولید بنزین در کشور اعالم شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ضمن اعالم آخرین میزان تولید بنزین در
کشور،دالیل افزایش مصرف این فرآورده در سال جاری ...

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن مطرح کرد

کسری  ۶۸۰هزار مسکن روستایی در ایران

مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی گفــت :طبــق آخریــن
سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال ۱۳۹۵
بالــغ بــر  ۶میلیــون و  ۵۵هــزار خانــوار و ۵
میلیــون و  ۳۷۱هــزار واحــد مســکونی در
روســتاهای کشــور داریــم کــه آمــار ،کســری
 ۶۸۰هــزار واحــد مســکونی روســتایی را نشــان
مید هــد .
حمیدرضــا ســهرابی در گفتوگــو بــا ایســنا
اظهــار کــرد :از ســال  ۱۳۸۴تــا کنــون حــدود
یــک میلیــون و  ۵۹۰هــزار واحــد بــه طــور

روســتایی کشــور  ۶میلیــون و  ۵۵هــزار خانــوار
اســت .بــا ایــن حــال تعــداد مســکن روســتایی
 ۵میلیــون و  ۳۷۱هــزار واحــد اســت .لــذا آمــار،
کســری  ۶۸۰هــزار واحــد مســکونی روســتایی
را نشــان میدهــد .از طــرف دیگــر پیشبینــی
میشــود کــه تــا ســال  ۱۴۰۵حــدود  ۹۵هــزار
ازدواج در روســتاها انجــام شــود .بــر ایــن اســاس
بــا کمبــود  ۷۷۰هــزار واحــد مســکن روســتایی
مواجهیــم کــه بایــد تــا ســال  ۱۴۰۵تامین شــود.
مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن
تصریــح کــرد ۳ :میلیــون و  ۲۵۰هــزار واحــد

معمــول و  ۳۴۰هــزار واحــد کــه در حــوادث
تخریــب شــدند بــا تســهیالت و نظــارت بنیــاد
مســکن ســاخته شــده اســت ۲۰۰ .هــزار واحــد
هــم کــه قبــل از ســال  ۱۳۸۴نوســازی شــده
بــود .لــذا هــم اکنــون  ۲میلیــون و  ۱۰۰هــزار
واحــد مقــاوم روســتایی در سراســر کشــور
وجــود دارد کــه رقمــی بالــغ بــر  ۳۹درصــد کل
واحدهــای روســتایی را شــامل میشــود .ایــن در
حالــی اســت کــه تــا قبــل از ســال  ۱۳۸۴آمــار
مســاکن مقــاوم روســتایی  ۷درصــد بــود.
وی افــزود :طبــق آخریــن سرشــماری نفــوس
و مســکن در ســال  ۱۳۹۵کل خانوارهــای

غیرمقــاوم مســکن روســتایی داریــم کــه
برنامهمــان ایــن اســت تــا ســال  ۱۴۰۵نصــف
ایــن تعــداد تخریــب نوســازی شــود.
بــه گفتــه ســهرابی ،کســری  ۶۸۰هــزار واحــدی
کــه هماکنــون بــا آن مواجهیــم بــه ایــن دلیــل
اســت کــه خانوادههــای روســتایی بعضــا در
یــک خانــه زندگــی میکننــد امــا بــا توجــه بــه
تغییــرات فرهنگــی ـ اجتماعــی اغلــب جوانــان
متقاضــی تســهیالت مســکن روســتایی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه حــوادث ســال گذشــته در
روســتاها گفــت :در فــارس ،کرمــان،آذربایجــان
شــرقی و آذربایجــان غربــی بــا ســیل مواجــه

آن سو

تکان بازار ارز با اظهارات خانم یلن و نامههای پسر ترامپ

اظهــارات غیرمنتظــره خانــم یلــن بــه عنــوان رییــس کل بانــک
مرکــزی آمریــکا درمــورد احتمــال تغییــر سیاســت و آمارهــای
اقتصــادی ناامیدکننــده بــه خصــوص تــورم ،موجــب شــد تــا برخــاف
انتظــار دالر در برابــر ســایر ارزهــای عمــده تضعیــف شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بررســی تغییــرات و وضعیــت اقتصــادی و ارزی در
بــازار جهانــی حاکــی از آن اســت کــه در هفتــه گذشــته ارزش دالر در
برابــر یــن ژاپــن  ۱.۲۱و فرانــک ســوئیس  ۰.۰۳درصــد تضعیــف شــد.
در عیــن حــال کــه ارزش یــورو برابــر دالر تــا  ۰.۵۹و پونــد بــا ۱.۶۷
درصــد تقویــت شــده اســت.
از دالیلــی کــه بانــک مرکــزی بــرای تضعیــف نــرخ دالر در برابــر
ســایر ارزهــا اعــام کــرده ،میتــوان بــه موضــوع ســخنان غیرمنتظــره خانــم یلــن (رییــس فــدرال رزرو)
اشــاره کــرد کــه اعــام کــرده بانــک مرکــزی آمریــکا در صــورت پاییــن مانــدن تــورم ایــن کشــور آمــاده
تغییــر سیاســت پولــی خواهــد بــود.
ایــن اظهــارات برخــاف انتظاراتــی بــود کــه بــازار در مــورد ادامــه سیاســت افزایــش نــرخ بهــره داشــت.
از ســویی دیگــر در هفتــه گذشــته آمارهــای اقتصــادی در آمریــکا از جملــه تــورم و خــرده فروشــی کمتــر
از انتظــار بــود و همیــن موضــوع باعــث تشــدید نگرانــی و ایجــاد مــوج جدیــدی از فــروش دالر در برابــر
ســایر ارزهــای عمــده و حتــی ارزهــای نوظهــور شــد.
امــا دالر در کنــار رونــد نزولــی ارزش در برابــر برخــی از ارزهــا تقویــت شــد .ایــن تقویــت بــه دو موضــوع
برمیگــردد؛ اول تصمیــم بانــک مرکــزی ژاپــن بــرای خریــد نامحــدود اوراق قرضــه دولــت ایــن کشــور
باعــث شــد تــا در ابتــدای هفتــه دالر در برابــر یــن تقویــت شــود ،امــا در ادامــه رییــس بانــک مرکــزی
ژاپــن اعــام کــرد کــه ایــن بانــک متعهــد بــه نگــه داشــتن نــرخ بازدهــی نزدیــک بــه صفــر بــرای اوراق
قرضــه دولتــی ژاپــن اســت.
همچنیــن اظهــار رضایــت رییــس فــدرال رزرو از وضعیــت اشــتغال در آمریــکا باعــث شــد تــا بــرای ســاعاتی
دالر بتوانــد زیــان روزهــای گذشــته را در برابــر ســایر ارزهــا جبــران کنــد .خانــم یلــن اعــام کــرده بــود
کــه اقتصــاد آمریــکا از ســامت کافــی بــرای افزایــش نــرخ بهــره برخــوردار اســت.
بــا ایــن حــال انتشــار تــورم و خــرده فروشــی مــاه ژوئــن در هفتــه گذشــته کــه ضعیــف تــر از انتظــار بــود،
مانــع از پذیــرش ایــن ســخنان رییــس فــدرال رزرو و واکنــش مناســب از ســوی بــازار شــد.
ردپای پسر ترامپ در بازار
امــا در هفتــه گذشــته بهــای طــا در مجمــوع رونــدی صعــودی طــی کــرد .افــت بــازار ســهام در پــی
انتشــار نامههــای الکترونیــک فرزنــد ارشــد دونالــد ترامــپ پیرامــون ســخنان خانــم یلــن در خصــوص
احتمــال تغییــر سیاس ـتهای انقباضــی در صــورت پاییــن مانــدن ســطح تــورم و کاهــش تــورم آمریــکا و
همچنیــن افــت عمــده فروشــی مهــم تریــن دالیــل افزایــش بهــای طــا بــود.
از ســویی دیگــر قیمــت نفــت رونــدی افزایشــی داشــت .کاهــش ذخائــر نفــت آمریــکا ،کاهــش ســکوهای
نفتــی و افزایــش واردات نفــت چیــن ،عمــده تریــن عوامــل تقویــت قیمــت نفــت اعــام شــده اســت.

تولید خودروهای تجاری به
 ۴۰هزار دستگاه افزایش مییابد
براسـاس هدفگـذاری صـورت گرفته از سـوی وزارت صنعـت ،معدن و
تجـارت تیـراژ تولیـد خودروهـای تجاری تـا پایان امسـال بایـد به ۴۰
هزار دسـتگاه افزایـش یابد.
بـه گزارش ایسـنا ،وزارت صنعت ،معـدن و تجارت اخیـرا ویرایش دوم
"برنامـه راهبـردی وزارت صنعـت ،معدن و تجـارت" را منتشـر کرد که
در آن راهبردهـای ایـن وزارتخانـه بـرای توسـعه بخش صنعت کشـور
پیشبینـی شـده اسـت .بخشـی از برنامـه راهبـردی ایـن وزارتخانـه
در حـوزه صنایـع مربـوط بـه "برنامـه راهبـردی صنعـت خـودرو"
است.
در برنامـه راهبـردی صنعـت خـودرو راهکارهایـی در زمینـه توسـعه و
گسـترش کمـی و کیفـی صنعـت خـودرو و قطعـه ایـران در حوزههـای
مختلـف پیشبینـی شـده کـه از جملـه آن افزایـش تولیـد خودروهـای
تجـاری از سـوی خودروسـازان داخلـی اسـت.
در ایـن زمینـه در ایـن سـند پیشبینی شـده که تـا پایان امسـال تیراژ

بودیــم .در خراســان هــم زلزلــه بــه وقــوع
پیوســت کــه کار نوســازی مســکن روســتایی در
تمــام ایــن نقــاط بــا قــوت پیگیــری میشــود
و انشــاءاهلل تــا قبــل از فصــل ســرما ،نوســازی
مســکن روســتایی در نقــاط حادثــه دیــده بــه
پایــان میرســد.
مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن
تصریــح کــرد :در حــوادث اخیــر کــه اتفــاق
افتــاد واحدهایــی کــه در قالــب طرحهــای بنیــاد
مســکن احــداث شــده بودنــد آســیبی ندیدنــد
ولــی متاســفانه در واحدهــای خشــت و گلــی
تخریــب داشــتیم کــه بــه نســبت حــوادث در
هــر اســتان بــه طــور متوســط  ۱۰۰۰تــا ۲۰۰۰
واحــد مســکن دچــار آســیب شــدند.
ســهرابی دربــاره رونــد همــکاری بانکهــا
در پرداخــت تســهیالت نوســازی مســکن
روســتایی گفــت :بانکهــا در  ۱۲ســال اخیــر
علیرغــم تمــام محدودیتهــای مالــی کــه
داشــتند مــا را همراهــی کردنــد ولــی بعضــا
ســختگیریهایی دارنــد کــه جلســاتی
برگــزار میکنیــم .شــنبه پیــش نیــز جلســهای
بــا مســووالن بانــک داشــتیم کــه بــر تســهیل
در پرداخــت وام تاکیــد شــد .؛ زیــرا در ســال
جــاری از  ۲۰۰هــزار واحــد  ۸۰هــزار ابــاغ
شــده بــود و بانکهــا موظــف شــدند  ۱۲۰هــزار
واحــد دیگــر را نیــز ابــاغ کننــد و ســختگیری
کمتــری داشــته باشــند .لــذا قــرار شــد بانکهــا
مصوبــه دولــت مبنــی بــر ســفته زنجیــرهای را
مــاک قــرار دهنــد.وی خاطرنشــان کــرد :عمــده
روســتاهای کشــور بــه دلیــل حوادثــی همچــون
زلزلــه ،ســیل و بــه و طــور روزمــره بــا حــوادث
مواجهنــد و از طرفــی خانههــای روســتایی بــه
دلیــل عــدم بــه کارگیــری مصالــح مقــاوم ،دچــار
مخاطــره میشــوند.
مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن
گفــت :از ســال  ۱۳۸۴طــرح جامــع مســکن
روســتایی ابــاغ شــد و دولــت مصــوب کــرد
کــه ســالیانه  ۲۰۰هــزار مســکن روســتایی بــا
تســهیالت ارزان قیمــت ســاخته شــود .ایــن
طــرح تحقــق خوبــی داشــت و هــر ســاله انجــام
شــده اســت.

تکان بازار ارز با اظهارات خانم یلن و نامههای پسر ترامپ
اظهارات غیرمنتظره خانم یلن به عنوان رییس کل بانک مرکزی آمریکا درمورد احتمال
تغییر سیاست و آمارهای اقتصادی ناامیدکننده به خصوص ...

خسروتاج اعالم کرد

تجارت ایران و عربستان به صفر رسیده است
رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت از صفـر شـدن تجارت ایـران و
عربسـتان خبـر داد و گفـت :در حـال حاضـر هیچگونـه صادراتـی
بـه مقصـد ایـن کشـور نداریـم و وارداتـی هم از سـوی عربسـتان
صـورت نمیگیـرد.
مجتبـی خسـروتاج  -قائـم مقـام وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت
 در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در پاسـخ بـه ایـن کـه همچنـان دربخـش هایـی مانند مـواد غذایی شـاهد عرضـه محصـوالت عربی
هسـتیم ،اظهـار کـرد :سیاسـت ایـران همـواره توسـعه روابـط با
کشـورهای همسـایه بـوده و هیچ یـک از آنها را تحریـم نکرده ایم.
معـاون وزیـر صنعت ،معـدن و تجـارت افزود:حال اگر یـک یا چند
کشـور در روابـط تجـاری خود بـا ایـران محدودیت قائل شـده اند
بحـث دیگری اسـت .امـا ما هیچ مشـکلی نداشـته و هیچگونه مصوبـه و قانونـی دال بر قطع همـکاری با
کشـورهای منطقـه نداشـته و به بخـش خصوصی هـم در این زمینـه تذکری ابلاغ نکرده و مانـع فعالیت
آنهـا نشـده ایم.وی ادامـه داد :اکنون تجار مـا می توانند از تمامی کشـورهای همسـایه واردات و صادرات
داشـته باشـند .حال اگر کشـوری بر اسـاس شـرایط خودش نمی خواهـد از ایران کاالیـی وارد کند بحث
دیگـری اسـت امـا مـا تابـع قوانیـن خودمان هسـتیم و تـا امـروز قانونـی مبنی بـر محدودیـت در روابط
تجـاری کشـورها نداشـتهایم و هیچگونـه محدودیتی در ایـن بخش قائل نشـده ایم.
بـه گـزارش ایسـنا ،در سـال  ۱۳۹۵حجم صـادرات ایران به عربسـتان در قیاس با سـال  ۱۳۹۴رشـدی
 ۰.۲۱درصـدی را نشـان داده و در قیـاس با سـال  ۱۳۹۴که صادرات به این کشـور بالغ بـر  ۱۵۱میلیون
دالر ارزش داشـت افزایشـی هرچنـد انـدک داشـته اسـت .همچنیـن در این مـدت واردات عربسـتان به
ایـران چهـار درصـد افزایـش یافتـه و از  ۷۶میلیون دالر از سـال  ۱۳۹۴بـه رقمی باالتر در سـال ۱۳۹۵
رسـید ،هرچنـد کـه در مجموع تـراز تجاری دو کشـور در سـال  ۱۳۹۵منفی  ۲/۷۹بوده اسـت.
بررسـی آمارهـای تجـاری دو کشـور بـر اسـاس سـالهای میلادی هـم گویـای این اسـت که در سـال
۲۰۱۴میلادی حجـم صـادرات ایـران به عربسـتان بالـغ بـر  ۱۲۴هـزار و  ۵۹۱دالر بوده اسـت که این
رقـم در قیـاس با صادرات ۹۱هزار و ۲۷۱دالری سـال  ۲۰۱۳رشـدی قابل توجه داشـته اسـت .همچنین
در سـال  ۲۰۱۴میلادی ایـران بالغ بـر  ۳۷هزار و  ۵۲۵دالر واردات از عربسـتان داشـته کـه این رقم در
قیـاس با واردات  ۴۸هزار دالری سـال  ۲۰۱۳میالدی سـیری کاهشـی را نشـان میدهـد و در مجموع در
سـال  ۲۰۱۴میلادی تـراز تجـاری ایـن دو کشـور مثبت بـوده و در سـالهای قبـل از اَن تا سـال ۲۰۱۱
نیـز ایـن تراز بـه شـکل مثبت بوده اسـت.

چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟
معـاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفا گفـت :مجوز صـدور چاههای
عمیـق و نیمـه عمیـق در دولتهـای قبلی بـه معنای واقعـی موجب
شکسـته شـدن کمر آب کشـور شـد ،چرا که این مسـاله معضالت
متعـددی را در حـوزه آب رقم زده اسـت.
رحیـم میدانـی در گفتوگـو با ایسـنا ،با بیـان این که مجـوز صدور
چاههـای عمیـق و نیمـه عمیـق تنهـا محدود بـه دولت نهـم و دهم
نمیشـود ،اظهـار کـرد :قبـل از ایـن دوره نیـز مجوز بـرای احداث
چاههـای غیرمجـاز داده میشـد ،امـا در دولت نهم و دهـم دو عامل
این مسـاله را تشـدید کرد.
وی بـا اشـاره بـه قانـون تعییـن و تکلیف چاههـای فاقـد پروانه ،بیان کـرد :تصویـب این قانون در سـال
 ۱۳۸۶یـک واژه در حـوزه اب را رقم زد که خوشـبختانه سـازمان بازرسـی کل کشـور مانع اجرایی شـدن
ایـن قانـون شـد.معاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفـا ،ادامه داد :مسـاله بعـدی اقدامات رییـس جمهور
دولـت نهـم و دهـم بـود ،به طـوری که شـخص رییس جمهـور بـا رفتن بـه چابهار اعلام کرد کـه بنده
مدیـر آب هسـتم و شـما مجاز بـه ایجاد چاه هسـتید کـه همین مسـاله معضالتـی را به وجـود آورد.
بـه گفتـه میدانـی ،قبـل از دولـت نهـم و دهـم نیز بـا مشـکالتی از این قبیـل روبـه رو بودیم کـه قاطعانه
میتـوان اعلام کـرد ایـن مسـاله وضعیت آب کشـور را بـا مشـکالت زیـادی روبهرو کرده اسـت.
وی اظهـار کـرد :در حـال حاضـر بیـش از  ۳۰۰هـزار حلقه چـاه غیرمجاز در کشـور وجود دارد کـه از این
تعـداد  ۱۳۰هـزار حلقـه بسـیار تعیین کننـده و مهم هسـتند ،لذا بایـد هرچه زودتـر تدابیر ویـژهای برای
انسـداد ایـن چاهها صـورت بگیرد.

تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی تا دو ماه دیگر
مهمتریــن رویدادهــای هفتــه گذشــته بــه
تخصیــص ۱.۵میلیــارد دالر اعتبــار بــرای
اشــتغال روســتاییان،تعیین تکلیــف کارکنــان
غیررســمی،برگزاری دورههــای آمــوزش مهارتــی
بــرای  ۵۰هــزار بازنشســته ،راهانــدازی ســامانه
رتبــه بنــدی اعتبــاری تعاونیهــا و رونمایــی
از کارت بازرگانــی هوشــمند بخــش تعــاون
اختصــاص داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن هفتــه گردهمایــی
ســفیران مهارتآمــوزی بازنشســتگان کشــوری

مهــارت جویــان بنگاههــا را فارغالتحصیــان
دانشــگاهی تشــکیل میدهنــد.
بــه گفتــه قائــم مقــام ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــهای ،علیرغــم آنکــه خانوادههــا در
ســبد هزینــه خــود مبلغــی بــرای آموزشــهای
دانشــگاهی در نظــر میگیرنــد متاســفانه بــرای
آموزشهــای مهارتــی کمتــر هزینــه میکننــد.
رحمتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن
ششــم مــرداد مــاه روز ملــی مهــارت ،گفــت:
نامگــذاری ایــن روز بــا هــدف ترویــج و تعمیــق

بــا حضــور مقامــات ســازمان آمــوزش فنــی و
حرف ـهای کشــور برگــزار شــد و در ایــن مراســم
قائــم مقــام ســازمان فنــی و حرفــهای از ارائــه
آموزشــهای مهارتــی بــه  ۵۰هــزار بازنشســته
خبــر داد.
وی الزمــهی ورود بــه بــازار کار را داشــتن
مهــارت دانســت و گفــت ۳۰ :تــا  ۶۰درصــد

فرهنــگ مهــارت آمــوزی اســت و بــا توجــه بــه
معضــل بیــکاری در کشــور مهمتریــن شــرط
مهــار بیــکاری ،داشــتن مهــارت اســت.
تخصیــص ۱.۵میلیــارد دالر اعتبــار بــرای ایجــاد
اشــتغال روســتایی یکــی دیگــر از خبرهایــی بــود
کــه از ســوی مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی
امیــد اعــام شــد.
بــه گفتــه نورالــه زاده ،دولــت یــک میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون دالر بــرای اشــتغال روســتاییان در
نظــر گرفتــه کــه صنــدوق توســعه ملــی معــادل
ریالــی ایــن رقــم را در قالــب تســهیالت در
اختیــار دو بانــک و صنــدوق کارآفرینــی امیــد
قــرار میدهــد.
وی ســود تســهیالت را یــک رقمــی اعــام و
تاکیــد کــرد کــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی
بــه صــورت قــرض الحســنه اختصــاص خواهــد
یافت.تعییــن وضعیــت کارکنــان غیررســمی
دولــت از دیگــر خبرهــای ایــن هفتــه بــود.
آنطــور کــه ســلمان خــدادادی ـ عضــو کمیســیون
اجتماعــی مجلــس گفتــه تمــام کارکنان شــرکتی،
کار معیــن ،قــراردادی و پیمانــی تــا شــهریور مــاه
تعییــن وضعیــت خواهنــد شــد.
بــه گفتــه وی دولــت و ســازمان اســتخدامی
کشــوری بایــد تــا شــهریورماه طــرح تعییــن

تولیـد خودروهـای تجاری شـامل خودروهای حمـل و نقل عمومـی بار و
مسـافر باید بـه  ۴۰هزار دسـتگاه افزایـش یابد.
ایـن هدفگـذاری در حالی اسـت که تیـراژ تولید خودروهـای تجاری در
سـال  ۱۳۹۴بالغ بر  ۱۱هزار دسـتگاه بوده اسـت.
در سـه ماهـه نخسـت امسـال نیـز تولیـد خودروهـای تجاری با رشـد
قابـل توجهـی همـراه بوده اسـت.
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وضعیــت کارکنــان غیررســمی را بــه مجلــس
ارائــه دهنــد تــا افــرادی کــه چندیــن ســال اســت
بالتکلیــف ماندهانــد وضعیتشــان مشــخص شــود.
خــدادادی متذکــر شــد :قــرار اســت بعــد از ارجــاع
برنامــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
توســط دولــت بــه مجلــس در مــورد ایــن طــرح
تصمیمگیــری شــود و نماینــدگان پیگیــر ایــن
مســاله هســتند تــا هــر چــه زودتربــه تصویــب
برســد.
ایــن هفتــه از ســامانه رتبهبنــدی اعتبــاری
تعاونیهــا رونمایــی شــد و مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت ســرمایهگذاری بخــش تعــاون هــدف از
ایجــاد ایــن ســامانه را توانمندســازی تعاونیهــا
ذکــر کــرد.
بــه گفتــه وی ایــن رتبهبنــدی میتوانــد بــا
معرفــی شــرکتهای کارا و بهــرهور ،ارائــه
خدمــات بــه بخــش تعــاون را هدفمنــد کنــد و
فعالیــت ایــن ســامانه در ســال جــاری حــدود
 ۷۵۰شــرکت تعاونــی را تحــت پوشــش قــرار
میدهــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایهگذاری
بخــش تعــاون بــا اشــاره بــه جامعیــت ایــن
ســامانه در کشــور افــزود :پــس از اعــام رتبــه
تعاونیهــا در ســامانه ،صنــدوق میــزان خدمــات
و تضمینهــای خــود را بــر مبنــای رتبــه بــه
ســازمانهای طــرف تفاهــم اعــام مــی کنــد
تــا تعاونیهــا بــا ســهولت بیشــتری از خدمــات
دســتگاهها بهــره بــرداری کننــد.
از دیگــر خبرهــای ایــن هفتــه راهانــدازی ســامانه
یکپارچــه کارت بازرگانــی هوشــمند تعاونگــران
بــود کــه بــا هــدف تســهیل مبــادالت بازرگانــی و
تجــاری شــرکتهای تعاونــی و اتاقهــای تعــاون
رونمایــی شــد.
آنطــور کــه ســید محمــد کریمــی  -عضــو هیــات
رییســه اتاق تعــاون ایــران -گفتــه کارت بازرگانی
در امــر صــادرات و واردات تعاونیهــا نقــش
موثــری دارد و الکترونیکــی کــردن آن میتوانــد
از بــروز تخلفــات گســترده و بهرهبرداریهــای
ســوء جلوگیــری کند.کریمــی وجــود کارت
بازرگانــی هوشــمند در کشــور را موجــب
بهرهگیــری بازرگانــان از فناوریهــای روز
دانســت و افــزود :ایــن امــر ســبب از بیــن رفتــن
بســیاری از محدودیتهــای زمانــی و مکانــی
میشــود و بســیاری از مراجعــات حضــوری و
زمانهــای انتظــار را کاهــش میدهــد.
بــه گفتــه وی ،ســامانه یکپارچــه کارت بازرگانــی
هوشــمند یکــی از پروژههــای موفــق ملــی
درحــوزه بازرگانــی کشــور اســت کــه از جملــه
زیرســاختهای کلیــدی و مــورد نیــاز بخــش
بازرگانــی بــه شــمار مــیرود.

آخرین میزان تولید بنزین
در کشور اعالم شد
مدیرعامـل شـرکت ملی
پخـش فرآوردههـای
نفتـی ضمـن اعلام
آخریـن میـزان تولیـد
بنزیـن در کشـور،دالیل
افزایـش مصـرف ایـن
فـرآورده در سـال جاری
را اعلام کـرد.
منصـور ریاحـی در گفتگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه
میانگیـن تولیـد بنزین در کشـور  ۶۵تا  ۶۶میلیـون لیتر
اسـت ،در مـورد میـزان مصـرف اظهـار کـرد :میانگیـن
مصـرف بنزیـن در کشـور  ۷۹میلیـون لیتـر اسـت بـه
عبارتـی دیگـر اختلاف بیـن تولیـد و مصـرف بنزیـن
 ۱۴میلیـون لیتـر بـوده کـه بـرای جبـران آن  ۱۲میلیون
لیتـر بنزیـن وارد کشـور و  ۱.۵میلیون لیتر نیـز از ذخایر
موجـود تامیـن میشـود.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش مصرف بنزیـن در کشـور از
ابتدای سـال جـاری تصریح کـرد :میزان مصـرف بنزین
در کشـور از ابتـدای سـال  ۹۶رونـد افزایشـی داشـته
اسـت به طوریکـه میزان مصـرف بنزین در تیرماه سـال
جـاری نسـبت به تیرماه سـال گذشـته  ۹تـا  ۱۰میلیون
لیتر افزایش داشـته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملـی پخـش فرآوردههـای نفتـی با
بیـان اینکـه میانگیـن کل مصـرف بنزین از ابتدای سـال
تاکنـون  ۷۹میلیـون لیتـر اسـت ،افـزود :میانگیـن کل
مصـرف بنزیـن از ابتدای سـال تاکنون  ۸.۵درصد رشـد
داشـته است.
ریاحـی در ادامـه در مـورد دالیل افزایش میـزان مصرف
بنزیـن در کشـور ،توضیـح داد :مهمترین دلیـل افزایش
مصـرف بنزیـن در کشـور افزایـش تولید خودرو اسـت.
در سـال  ۹۶۶ ،۹۴هـزار خـودرو تولیـد شـد کـه ایـن
میـزان در سـال  ۹۵به یـک میلیون و  ۳۴۰هـزار خودرو
رسـید بـه عبـارت دیگر تولید خودرو در کشـور در سـال
 ۹۵نسـبت به سـال  ۳۸ ،۹۴درصد رشـد داشـته است.
همزمـان بـا افزایـش تولیـد خـودرو در کشـور ،تولیـد
موتورسـیکلت نیـز در سـال  ۹۵نسـبت بـه سـال ،۹۴
 ۶۳درصد رشـد داشـته اسـت .در سـال  ۷۴۰ ،۹۴هزار
موتورسـیکلت تولید شـد کـه این میزان در سـال  ۹۵به
 ۴۵۳هزار موتورسـیکلت رسـید.
وی از افزایـش  ۲۱درصـدی واردات خـودرو بـه کشـور
خبـر داد و گفت :از سـوی دیگـر خودروهای بـا عمر ۲۰
تـا  ۲۵سـال در کشـور جمـع آوری نمیشـوند همچنین
در سـال جـاری بـه دلیـل تقویم زمانی مناسـب شـاهد
افزایـش تـردد و مسـافرت بودیم.
مدیرعامـل شـرکت ملـی پخـش فرآوردههـای نفتـی
ادامـه داد :افزایـش شـش درصـدی رشـد اقتصـادی
کشـور و عـدم تغییـر قیمـت بنزیـن در دو سـال اخیر از
دیگـر دالیل افزایش مصرف بنزین در کشـور محسـوب
میشـود .البتـه ایـن موضوعـات خللـی در فرآینـد
بنزینرسـانی بـه کشـور ایجـاد نمیکنـد.
ریاحـی بـا تاکیـد بـر اینکـه عرضـه بنزیـن سـوپر نیز
بـا میـزان  ۳.۵میلیـون لیتـر بـه روال سـابق انجـام
میشـود در مـورد ظرفیـت سـیانجی در کشـور ،گفت:
حـدود  ۴۰میلیـون متـر مکعـب سـیانجی در کشـور
ظرفیت سـازی شـده اسـت که تنهـا  ۲۱تـا  ۲۲میلیون
متـر مکعـب آن مصـرف میشـود بـه عبـارت دیگـر در
حـال حاضر با مـازاد  ۱۹میلیـون متر مکعبی سـیانجی
در کشـور مواجه هسـتیم.
وی در پایـان اظهـار کرد :در حال حاضـر دو هزار و ۳۰۰
جایـگاه سـوخت سـیانجی عرضـه میکننـد و بـرای
اینکـه تقاضـا برای مصـرف سـیانجی به جـای بنزین
افزایـش یابد بایـد زیرسـاختهای آن فراهم شـود.

