براساس بخشنامه جديد بانك مركزي

حسابهايبانكيفاقدكدشهاب

مسدود ميشود

بان�ك مرك�زي در بخش�نامهاي ب�ه بانكه�ا و مؤسس�ات مال�ي و
اعتب�اري اعلام ك�رد :تمام�ي خدم�ات بانكي ب�ه س�پردهگذاران
من�وط ب�ه درياف�ت ك�د ش�هاب اس�ت و حس�ابهاي داراي نقص
اطالع�ات هويت�ي و فاق�د ك�د ش�هاب مس�دود خواهن�د ش�د.

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در راستاي ساماندهي حسابهاي
بانكي ،تكميل اطالعات مش��تريان سيس��تم بانكي ،افزايش شفافيت
تراكنشهاي بانكي و مبارزه با پولشويي طي بخش��نامهاي به بانكها
و مؤسس��ات مالي و اعتباري فعال كش��ور اعالم كرد :تمامي خدمات
بانكي به س��پردهگذاران منوط به دريافت شناس��ه هويت الكترونيكي
بانكي (شهاب) خواهد بود و بر همين اساس بانكها و مؤسسات مالي و
اعتباري بايد ضمن قطع خدمات بانكي ،حساب مشترياني را كه به دليل
نقص در اطالعات هويتي ،كد ش��هاب براي آنها در شبكه بانكي صادر
نشده ،مسدود كنند.
براساس بخشنامه بانك مركزي ،بانكها و مؤسسات مالي براي صدور كد
شهابي مشتريان ،نياز به در اختيار داشتن اطالعات هويتي كامل مشتريان
دارند؛ بر همين اساس بايد نام ،نام خانوادگي ،كدملي ،شماره شناسنامه،
آدرس منزل ،شماره تماس ،شغل و ...از مشتريان كه براي آنها كد شهاب
در شبكه بانكي به دليل نقص اطالعات صادر نشده ،اخذ شود تا كد شهاب
صادر و حس��اب بانكي به كاركرد ادامه دهد و در غير اين صورت حس��اب
بانكي مسدود خواهد شد؛ همچنين در صورت عدم اخذ كد فراگير يا فيدا
كد براي اتباع بيگانه ،كد مذكور بايد اخذ ش��ود تا فعاليت حس��اب بانكي
ادامه داشته باشد.
كد شهاب ،شناس��هاي  16رقمي يكتا و ضروري به شمار ميرود كه براي
س��هولت در خوانايي به صورت گروههاي چهار رقمي تقسيم شده است؛
مشتريان بانكي كه نقص اطالعات دارند و كد شهاب دريافت نكردهاند بايد
با مراجعه به شعبه محل افتتاح حس��اب بانكي نسبت به تكميل اطالعات
هويتي و دريافت كد شهاب اقدام كنند.
مسدودسازي حس�ابهاي بانكي فاقد كد شهاب توسط چند
بانك از ابتداي ارديبهشت
در بخش��نامه جديد س��امانه نهاب كه از س��وي رئيس كل بانك مركزي
به مديران شبكه بانكي كش��ور ابالغ شده اس��ت ،بانك مركزي نسبت به
برقراري ارتباط برخط با سامانه نهاب بهعنوان مرحله جديد عملياتيسازي
سامانه نهاب در بانكها تأكيد كرده اس��ت؛ در همين راستا بانك مركزي
تأكيد كرده از ابتداي ارديبهشت ماه س��الجاري عالوه بر مسدودسازي
برداشت از حساب اشخاص حقيقي فاقد شناسه ش��هاب ،از هر گونه ارائه
خدمت در سامانههاي ملي پرداخت از جمله س��اتنا ،پايا ،چكاوك و غيره
جلوگيري شود.
بانكها موظف به ايجاد ارتباط برخط در سامانه نهاب
همانطور ك��ه عبدالناصر همتي ،رئي��س كل بانك مرك��زي در خصوص
مسدودسازي حسابهاي بانكي فاقد كد شهاب تأكيد كرده بود و اين اقدام
را به منظور ساماندهي و ايجاد شفافيت اعالم كرد ،بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران به بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري اعالم كرده بايد ارتباط
برخط سامانه را با بهروزرساني زيرساختهاي فني برقرار كنند و با اعالم
به مشتريان نسبت به تكميل اطالعات حساب بانكي مشتريان اقدام شود
تا ريسك شهرت ايجاد نشود؛ براساس بخشنامه جديد بانك مركزي ارائه
خدمات بانكي به اشخاص حقيقي منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان
ش��ده و پس از تاريخ اول ارديبهش��ت ماه بانكها به صورت قانوني امكان
ارائه خدمات به مشتريان حقيقي كه شناسه شهاب براي آنها توليد نشده
نخواهند داشت و حساب بانكي اين افراد مسدود ميشود؛ بر همين اساس
مشتريان بانكي كه نقص اطالعات دارند يا كد شهاب براي آنها صادر نشده،
بايد هر چه سريعتر به محل افتتاح حساب براي ارائه اطالعات هويتي و رفع
نواقص به منظور صدور كد شهاب اقدام كنند.

کیفیترین خودروها در اسفند97

طبق آخرين گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در گروه
خودروهاي سبک و بخش س�واري ،در سطح قيمتي  ۱خودروهاي نيو
مزدا  ۳و گرند ويتارا با اخذ  ۴ستاره کيفي ،در سطح قيمتي  ۲خودروي
پژو  ۲۰۰۸با اخذ  ۵ستاره کيفي،در س�طح قيمتي  ۴خودروهاي تندر
 ۹۰پالس اتوماتيک ،تندر  ۹۰پالس ،رنو س�اندرو اتوماتيک ،پژو ۲۰۷
اتوماتيک ،پارس تندر و پژو  ۲۰۷با اخذ  ۴ستاره کيفي باالترين کيفيت
خودروهاي توليدي ساخت داخل را در اين ماه به خود اختصاص دادند
و متأسفانه در اين گزارش نمرههاي منفي خودروها اعالم نشده است.

شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد با هماهنگي و اجازه شرکتهاي توليد
خودرو و به س��فارش وزارت صنعت و معدن و تجارت هر ماه به بررس��ي
کيفيت خودروهاي ساخت داخل ميپردازد و نتايج را به صورت گزارشي
تهيه و منتش��ر ميکند .آخرين گزارش اين ش��رکت مربوط به اسفندماه
 ۱۳۹۷ميباشد و نشان ميدهد تعداد  ۵۰۹۴۲دستگاه خودرو در اين ماه
توليد شده که  ۹۹درصد از حجم توليدات به خودروهاي گروه سبک و يک
درصد ديگر به خودروهاي گروه سنگين اختصاص دارد.
يکي از راههاي کس��ب اطالعات از ميزان کيفيت خودروها و مش��کالت
احتمالي آنها ،بررسي گزارشهاي س��ازمانهاي مستقل ناظر بر کيفيت
محصوالت توليدي ميباشد .در ايران شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد
ايران که يک مؤسس��ه خصوصي محسوب ميشود ،مس��ئوليت بررسي
کيفيت خودروهاي توليد داخل را بر عهده دارد .اين شرکت ماهانه اقدام به
ارائه گزارشهايي در همين زمينه ميکند.
معيارهاي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد براي تعيين سطح کيفيت
خودروها از طريق بازرس��ي در خط توليد ش��رکتها با هماهنگي و اجازه
آنها و به س��فارش وزارت صنعت و معدن و تجارت و بررسي مواردي چون
پيشرانه ،سيس��تم تعليق ،تزئينات داخلي و خارجي و صداهاي غيرعادي
صورت ميگيرد .هرچند اين روش نسبت به ارزيابي از خريداران و شمارش
عيوب خودروهاي فروخته شده در بازههاي زماني خاص از قابليت اعتماد
پايينتري برخوردار اس��ت ،اما به هر صورت ميتوان ت��ا حدود زيادي به
همين ارزيابيها اکتفا کرد و از آن براي تشخيص ميزان کيفيت محصوالت
خودرويي داخلي استفاده کرد.
طبق آخرين گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران که به تازگي
منتشر شده اس��ت ،در گروه خودروهاي سبک و در بخش وانت ،در سطح
قيمتي  ۱خودروي وانت نيو پيکاپ فوتون و در سطح قيمتي  ۲خودروي
وانت تندر با اخذ  ۳ستاره کيفي باالترين کيفيت خودروهاي توليدي ساخت
داخل را در اين ماه به خود اختصاص دادند.
در گروه خودروهاي سبک و بخش سواري ،در سطح قيمتي  ۱خودروهاي
نيو مزدا  ۳و گرند ويتارا با اخذ  ۴ستاره کيفي ،در سطح قيمتي  ۲خودروي
پژو  ۲۰۰۸با اخذ  ۵ستاره کيفي ،در س��طح قيمتي  ۳خودروهاي  ۳۰Bو
چانگان  ،۳۵csدر سطح قيمتي  ۴خودروهاي تندر  ۹۰پالس اتوماتيک،
تندر  ۹۰پالس ،رنو ساندرو اتوماتيک ،پژو  ۲۰۷اتوماتيک ،پارس تندر و پژو
 ۲۰۷با اخذ  ۴س��تاره کيفي باالترين کيفيت خودروهاي توليدي ساخت
داخل را در اين ماه به خود اختصاص دادند.
در گروه خودروهاي سنگين و بخش باري ،کاميونت ايسوزو ،۸۵NMR
کاميونت ايس��وزو ، K75NPRکاميونت هيونداي  ،۶۵HDکش��نده
اسکانيا ۴۱۰ Gو کشنده ولوو ۴۶۰ FHبا اخذ  ۴ستاره کيفي باالترين
کيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل را در اين ماه به خود اختصاص
دادند.
متأسفانه در اين گزارشها خبري از نمرههاي منفي خودروها و همچنين
نوع عيوب کشف ش��ده آنها نيست .بنابراين مش��خص نميشود که وزن
س��تارههاي دريافتي يا از دس��ت رفته بيشتر براساس مش��کالت فني و
مکانيکي يا براساس مشکالت تزئيناتي و رفاهي بوده است.
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گزارش یک

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور:

ملخها هنوز به مزارع خسارت نزدهاند

درگاهی :ملخها در مراتع زمینگیر شده و مشغول تغذیه از علوفه هستند و تخمگذاری وسیعی در زیرخاک انجام دادهاند

محمد مهدي اميا| تسنيم

رئي�س س�ازمان حفظ نبات�ات ب�ا تأكيد بر
اینکه هج�وم ملخهاي صحرايي به كش�ور
در  ٤٠س�ال اخي�ر بیس�ابقه بوده اس�ت،
گف�ت :از اواي�ل بهم�ن س�ال  ۹۷تاكن�ون
در  ۵۰ه�زار هكت�ار از اراضي ب�ا آفت ملخ
صحرايي مبارزه ش�ده ،اما هنوز  10ميليارد
توم�ان اعتباري كه ب�راي مبارزه ب�ا ملخها
تخصيص يافته بود پرداخت نش�ده اس�ت.

در پي حمله گلههاي ملخ به شش استان جنوبي
كشور روز گذشته رئيس سازمان حفظ نباتات
كشور در نشست خبري با خبرنگاران جزئيات
هجوم ملخها و سطح مبارزه را اعالم كرد.
محمدرض��ا درگاهي گف��ت :تاكن��ون در 51
هزار هكت��ار از س��طح آلوده به ملخ در ش��ش
استان جنوبي كشور با اين آفت مبارزه شده و
پيشبيني ميشود مبارزه تا  200هزار هكتار
بايد انجام شود.
آمار

وي در پاسخ به اينكه آيا اعتبارات تعيين شده
از س��وي دولت اختصاص يافته اس��ت ،گفت:
طي مكاتباتي كه انجام ش��ده قرار اس��ت 10
ميليارد تومان اعتبار توس��ط دولت طي هفته
آينده تخصيص يابد و ما در اختيار شش استان
جنوبي كشور كه درگير اين آفت هستند ،قرار
دهيم.
رئيس س��ازمان حفظ نباتات كشور همچنين
افزود :حتي پيشبيني ش��ده اس��ت كه سطح
مبارزه ت��ا  400هزار هكتار هم برس��د ،چراكه
تخمگذاري وسيعي كه اين ملخها در زير خاك
انجام دادهاند پس از مهلت  20ت��ا  40روزه از
خاك بيرون ميآيند و همان زمان بايد مبارزه
انجام شود.
ستاد بحران مبارزه با ملخ تشكيل شد
درگاهي در پاسخ به س��ؤالي كه مشكل مبارزه
با ملخها بسيار جدي اس��ت و در گذشته ديده

شده كه چندين بار كشور را به آستانه قحطي
بردهان��د ،با اين وضع چ��را تأخير در تخصيص
اعتبار را پيگيري نميكنيد و چرا جدي بودن
اين آفت را براي دولت مطرح نميكنيد ،گفت:
بالفاصله پس از اينكه اين آفتها به كشور حمله
كردند س��تاد بحران تشكيل ش��د ،درخواست
اعتبار از سوي دولت انجام شده ،اما تخصيص
آن تاكنون از سوي دولت انجام نشده است.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه چرا
دولت اعتبارات پيشبيني نش��ده براي مواقع
اينچنيني مانند هجوم ملخها و سيل در بودجه
دولت در نظر نميگيرد ،گفت :دولت بر اساس
ماده  10و  12س��تاد بح��ران در مواقع بحران
اينچنين��ي اعتباراتي منظ��ور ميكند و پس
از هجوم ملخها نيز ح��دود  7ميليارد تومان از
سطح س��ازمانها و وزارتخانهها در اختيار اين
استانها قرار داديم.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور تأكيد كرد:
تاكنون هيچ خس��ارتي به مزارع گزارش نشده
اس��ت ،اما اين حجم ملخها در مراتع زمينگير
شدهاند و از علوفههاي مراتع تغذيه ميكنند.
۹۵گله ملخ وارد كشور شدهاند
به گفته درگاه��ي ،تاكنون  95گل��ه ملخ وارد
كش��ور ش��ده و مبارزه با آنها از همان مراحل
ابتدايي انجام ش��ده اس��ت .اين ملخها از شبه
جزيره عربستان آمدند و سه تا چهار روز پس از
ورود اقدام به جفتگيري و تخمريزي ميكنند
و اين زمان بس��يار حساسي اس��ت كه ما بايد
مبارزه كنيم در غير اين صورت آنها تخمهايشان
را در  8تا  10سانتيمتري زير خاك ميگذارند
و تعداد تخمها معموالً در خوشههاي  80تا 90
تايي و تا برخي موارد تا  300تا است.
وي در پاس��خ به اينكه آيا برخي كش��ورها در
زمينه مبارزه ب��ا ملخها كوتاه��ي كردهاند كه
گلههاي آنها به سمت كش��ور ما سرازير شده
اس��ت ،گفت :فائو نماينده خود در اين منطقه
و دو كارش��ناس ديگر را به كشورهاي منطقه
اعزام كرده و از جمله به كشور ما هم آمده است،
منتظر گزارش��ات فائو هس��تيم كه اظهارنظر
كنند ،اما آنچه مسلم است اين است كه برخي
كشورها به وظايف خودشان همانند سالهاي
قبل عم��ل نكردهان��د .رئيس س��ازمان حفظ
نباتات كشور اعالم كرد :اين ملخها از  7بهمن
وارد كشور ما شدهاند و سازمان فائو هم در روز
اول بهمن طي ايميلي احتمال هجوم اين ملخها
به كش��ور ما را هش��دار داده بود .از همان ابتدا
مبارزه انجام شده و تاكنون در سطح  51هزار
هكتار مبارزه انجام شده است .درگاهي تأكيد
كرد :يك گله ملخ ميتواند روزانه غذاي 2500
نفر را بخورد.
ملخها هنوز به مزارع خسارت نزدهاند
رئيس س��ازمان حفظ نباتات كش��ور در ادامه
با اش��اره به اهميت مب��ارزه با اي��ن ملخها در
كشور گفت :شش استان كه درگير اين ملخها
ش��دهاند  21درصد س��طح محصوالت زراعي
و باغي 36 ،درصد توليد محص��والت زراعي و
باغي 38 ،درصد س��طح جنگلها و بيشهها و
 21درصد مراتع درجه يك و درجه  2كش��ور
را دارن��د ،بنابراين مبارزه با اين ملخها بس��يار
حياتي است.

پاسخ رئيس مركز آمار به ابهام مردم درباره نرخ تورم

ترسي از اعالم افزايش  ۴۵۰درصدي قيمت يك كاال نداريم!
رئيس مرك�ز آم�ار معتق�د اس�ت :آمار ت�ورم نش�اندهنده
تغيي�رات قيم�ت مجموع�هاي از كا اله�ا بهط�ور
ميانگي�ن اس�ت و مي�زان گران�ي كاال را نش�ان نميده�د.

به گزارش تسنيم ،اميدعلي پارس��ا ،رئيس مركز آمار با بيان اينكه
علت اس��تفاده از دو عدد براي اعالم تورم ،محاس��به بر مبناي دو
فاصله زماني است ،اظهار داشت :تغيير شاخص كل فروردين امسال
نسبت به فروردين سال قبل  51/4درصد است و معني آن اين است
كه خانوارها  51/4درصد بيشتر از فروردين پارسال براي خريد يك
«مجموعه كاال و خدمات يكسان» پرداخت كردهاند ،اما نرخ تورم در
 12ماه اخير حدود  31درصد است كه البته رقم بااليي است.
گزارش 2

بهناز قاسمی

پارس��ا افزود :اين اعداد ميانگين است ،درس��ت مثل دانشآموزي
كه ممكن است نمره تك داشته باشد ،اما در درسهاي ديگر نمره
بهتري گرفته باشد .رئيس مركز آمار با اش��اره به ارقام اعالم شده
براي برخي از كاالها اظهار داش��ت :ما در كنار افزايش  450درصد
براي پياز و افزايش  220درصد براي رب كاهش  30درصد براي ليمو
ترش داشتيم و مجموع و ميانگين اين اعداد و ارقام مشابه آنها بايد
در آمار ما محاسبه شود.
پارسا گفت :اگر هموطنانمان اعداد و ارقام مربوط به زندگي روزانه
خود را نيز به همين روش جمع و تفريق كنند ،به آمار ما ميرسند.
وی افزود :به عنوان رئيس مركز آمار بايد ب��ه مردم و محققان اين

اعتماد را بدهيم كه اين ارقام صحيح است.
رئيس مركز آمار در عين حال افزود :البته ما نميتوانيم ادعا كنيم
كه اين رقم در همه نقاط كش��ور يكسان اس��ت؛ چراكه ما به همه
فروش��گاهها يا مناطق مراجعه نكردهايم ،بلكه براس��اس معيارها و
روشهاي علم آمار عمل و ميانگينها را محاسبه و ارائه كردهايم.
پارسا گفت :همان آمار مربوط به گراني هم در مركز آمار تهيه و ارائه
ميشود و اگر كس��ي بخواهد ميتواند حتي ميزان افزايش قيمت
نوش��يدني به خصوصي را دريافت كند .رئيس مركز آم��ار با ارائه
جداولي از ارقام مربوط به موادغذايي تصريح كرد :ما ابايي از اينكه
افزايش قيمت مث ً
ال  450درصدي يك كاال را اعالم كنيم ،نداريم.

گفتوگوي «جوان» با فعاالن صنعت نساجي در سال رونق توليد

تأمين به موقع مواداوليه ،گام نخست در تبديل شعار به واقعيت است
فعاالن صنعت نساجي معتقدند كه رونق توليد
در سال  ،۹۸فقط يك شعار است و براي اينكه
به واقعيت تبديل شود ،الزاماتي مانند تأمين به
موقع مواداوليه ،رفع قوانين مزاحم توليد ،حذف
خودتحريميها و تصميمگيري پشت درهاي
بس�ته براي بخش توليد و صنعت ني�از دارد.

صنعت «نساجي» بهعنوان يك صنعت پيشگام،
در فرآيند صنعتي شدن بسياري از كشورهاي
توس��عهيافته كنوني جهان نقشي بسزا داشته
اس��ت .حجم گردش تج��اري منس��وجات و
پوشاك در جهان ساالنه بالغ بر  ۱۵۰۰ميليارد
دالر تخمي��ن زده ميش��ود .همچنين س��هم
ارزآوري اين محصوالت از كل تجارت كشورهاي
صاحبنام در اين صنعت نظي��ر چين ،تركيه،
هند ،اندون��زي ،ويتنام و ...ح��دود  ۲۰درصد
است.
اين صنعت به عنوان يكي از قديميترين صنايع
كشور با مش��كالت ريز و درش��تي درگير است؛
مس��ائلي مانند رونق قاچاق ،افزاي��ش واردات از
گمركات ،کمبود نقدینگی  ،فرس��ودگی ماشین
آالت فعاالن اين صنعت را آزار ميدهد.
جمشيد بصيري ،دبير سابق انجمن صنايع نساجي
در خصوص وضعيت فعلي اين صنعت ميگويد:
زماني ايران صادركننده پارچه ب��ه اروپا ،آلمان،
انگليس و ايتاليا بود ،اما از س��ال  ۸۰به بعد ورق
برگش��ت ،ايران درجا زد و س��اير كش��ورها جلو
افتادند .كشورهايي مانند ويتنام ،مالزي ،اندونزي
و زيمباوه و تركيه كه سابقه توليد در اين صنعت
را نداشتند به يكباره پيش��رفت كردند .تركيه با
حركت سازنده در اين صنعت و با پيوند صنعت و
دانشگاه از همه كشورها پيشي گرفت ،بهطوريكه

طبق آمار  ۲ميليون نفر در صنعت نساجي ترکیه
مشغول هستند و اين در حاليس��ت كه در ايران
تنها  ۵۰۰هزار نفر بهطور مستقيم و غيرمستقيم
شاغل در اين عرصه وجود دارد.
وي ميافزايد :ت��رس من از آينده اس��ت؛ اينكه
اگر زمان��ي بخواهيم اين صنع��ت را رونق دهيم
بايد از كجا ش��روع كنيم و چگونه فاصله دو دهه
عقبماندگي را جبران كنيم .بايد ماشينآالتمان
را به روز كنيم و مطابق سليقه نسل جديد توليد
كنيم.
بصيري مش��كالت فعلي اين صنع��ت را كمبود
مواداولي��ه ميدان��د و ميگويد :ش��رايط تأمين
مواداوليه بس��يار س��خت و كمب��ود نقدينگي و
تحريمه��ا نيز مزيد برعلت ش��ده اس��ت .زماني

كارخانجات فرش ماش��يني ،مواداوليهشان را از
آلمان خريداري ميكردن��د ،اما با بروز تحريمها،
هرگونه معامله با كارخانجات ايراني ممنوع شده
و به ناچار توسط واس��طهها مواداوليه خريداري
میكنند كه این هزينه توليد را افزايش ميدهد.
اين فعال صنعت نس��اجي به وضعيت اقتصادي
مردم اشاره ميكند و ميافزايد :قدرت خريد مردم
كم شده اس��ت .اكنون كه س��وم ارديبهشت ماه
است ،كارخانجات فرش ماشيني هنوز نتوانستند
حتي يك تخته فرش در س��الجاري بفروشند؛
چراكه مردم فقط به دنبال خريد مايحتاجش��ان
هستند.
وی ميگويد :صنعت نساجي در دو دهه اخير فقط
زنده مانده است و زماني كه مشكالت توليد رفع

نشود هرگز رونق نميگيرد.
واردات  600ميلي�ون دالر ماش�ينآالت
نساجي در سال گذشته
بصی��ری از واردات  500ت��ا  600ميليون دالر
ماشينآالت در سال گذش��ته با ارز نیمایی خبر
ميدهد و ميافزايد :اين رقم بس��يار جزيي است
و در توليد و رونق صنع��ت تأثير چنداني نخواهد
داش��ت .بصيري با اش��اره به فعاليت  980واحد
كارخانه فرش ماشيني در بيدگل ،خراسان و يزد
ميگويد :اين كارخانجات تا س��ال گذشته فعال
بودند ،اما اگر مواداوليه تأمين نش��ود ،به تدريج
تعطيل خواهند شد.
نايب رئيس انجمن :مواداوليه به سختي
تأمين ميشود
همچنين نايب رئي��س انجمن نس��اجي نيز در
گفتوگو با «جوان» از مشكالت تأمين مواداوليه
خبر ميدهد و ميگوي��د :قطعاً يكي از مهمترين
الزامات رونق توليد ،تأمين مواداوليه است.
عليمردان ش��يباني وجود قوانين مزاحم و عدم
همكاري سيستم بانكي با توليدكنندگان صنعت
نساجي را از مش��كالت اصلي اين صنعت عنوان
ميكند و ميگويد :خودتحريميها بايد برچيده
شود و دولتمردان هرگونه تصميم پشت درهاي
بسته براي اين صنعت را كنار بگذارند.
وي تأكيد ميكند :اگر دولت تصميم دارد كه شعار
رونق توليد را در سالجاري به معناي واقعي اجرا
كند ،بايد س��خنان توليدكنندگان و فعاالن اين
صنعت را بشنود و با ايجاد كميته واحد ،مشكالت
توليد را از ميان بردارد وگرنه شعار «رونق توليد»
در س��ال  98مانند ش��عار س��الهاي گذشته به
فراموشي سپرده خواهد شد.
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