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مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران؛

خریدار  رییــس ســتادکل نیروهای 
مســلح گفت: جمهوری اســامی ایران 
کشوری نیست که از سیاست های وارداتی 
اســتفاده کند، از دانش دیگران بهره می 
بریم اما بر اســاس آنچه خود تصمیم می 
گیریــم  دکتریــن را تدوین مــی کنیم. 
سردار سرلشــگر »محمد حسین باقری« 
روز سه شــنبه در مراسم دانش آموختگی 
دانشــجویان  دانشــگاه فرماندهی و ستاد 
)دافوس( ارتش جمهوری اسامی ایران، 
دانــش را از موضوعــات با اهمیــت برای 
نیروهای نظامی عنوان کــرد و افزود: ما از 
دانش و تجربه دیگران حداکثر استفاده را 
می کنیم اما تقلید گر  نیستیم.وی تصریح 
کرد: جمهوری اســامی ایران با تهدیدات 
مختلفی روبه رو است که نیروهای مسلح 
باید خود را بــرای رویارویی بــا آنها آماده 

کنند.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح یادآور 
شــد: افتخار ما این اســت که با پیروزی 
انقاب اســامی تمامی  راهبرد ها، برنامه 
های ایران بر اساس آموزه های دین مبین 
اسام  انجام می شود که به دانش و دانش 

پژوهی ارزشی واال می دهد.
سرلشــگر باقری خاطرنشــان کرد: ما از 
دانش و آموزش به عنوان یک اولویت نگاه 

می کنیم و به آن افتخار می کنیم.
وی افــزود: ایران بــه عنوان کشــوری 
مســتقل با گذشــت چهار دهه از انقاب 
اسامی، در گام دوم انقاب نگاهی بسیار 
جــدی و آرمانی به موضــوع علم و دانش 
دارد.رییس ســتاد کل نیروهای مسلح با 
بیان ایــن که با تهدیــدات و فرصت های 
جدیــدی روبه رو هســتیم، گفت: وجود 
کشــوری تابع انقاب اسامی که قلدری 
قدرت های جنایت کار را بــر نمی تابد و 
توصیه به آزادی برای ملت ها دارد، مورد 
پسند آنها نیســت، از این رو با ما دشمنی 
مــی کنند.سرلشــگر باقری ادامــه داد: 
ما امروز با انــواع تهدید هــای ناهمتراز، 
همتراز، جنگ های نیابتی توسط اشرار و 
تروریســت ها و امنیتی مواجه هستیم از 
این رو نیروهای مسلح باید برای رویارویی 

با انواع آنها آماده باشند.
وی خاطرنشــان کرد: امروز مــی بینیم 
کشوری که چهار دهه با انواع تهدیدات و 
تحریم ها مواجه بوده است هر روز شاداب 
تر از گذشته با تهدیدات مواجه و از فرصت 
ها استفاده می کند و سعی دارد تا بهترین 

روابط را با همسایگان برقرار کند.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح تصریح 
کرد: در منطقه ای که قــدرت ها در حال 

تاش برای به هم ریختن امنیت وآرامش 
آن هستند ،ایران در امنیت کامل است.

سرلشگر باقری ادامه داد: بزای عبور دادن 
انقاب از موانع و مواجــه با حوادث آینده 
نیروهای مسلح مسئولیت دارد که در این 
میان مسیولیت دافوس سنگین تر است.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
حوادث پس از انقاب و نقش آفرینی های 
ارتش اشاره کرد و گفت: به انقاب جوان 
ما جنگی سخت تحمیل و سعی کردند اما 
ارتش با قدرت جنگید و توانست جنگ را 

با سربلندی به پایان برساند.
سرلشــگر باقری بــه حضــور آمریکا در 
افغانستان و عراق اشــاره کرد و افزود: از 
دهه 80 ایجاد نیروهای مســلحی نوین 
در دســتور کار قرار گرفت و نیروی مسلح 
جدیدی شــکل گرفت که توانســت در 

مقابل تهدیدات بایستد.
وی افزود: دشــمنی که پــس از تصرف 
آسوده افعانســتان، ایران را هدف بعدی 
عنــوان کرد، اذعان داشــت کــه تهاجم 
زمینــی به ایــران امکان پدیر نیســت و 
پس از آن تهاجم موشــکی را مطرح کرد 
اما متوجه شــد که تهاجم به ایران  هزینه 

سنگینی برای او خواهد داشت.
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: 

رهبر معظم انقــاب فرمودند دوران »بزن 
در رو« تمام شــده است و دشــمن این را 
درک کرد که اگــر اقدام نابخردانه ای کند 
پاســخی در خــور و باالتــر از آن دریافت 
خواهد کرد.سرلشــگر باقری بــا بیان  این 
که این آرامش و بازدارندگی  پایدار حاصل 
دســت رنج عزیزان ما در نیروهای مسلح و 
ملت بزرگ  ایران اســت، افزود: جمهوری 
اســامی ایران هیچ آقا باالســری ندارد، 
امــروز در ابتــدای دهــه پنجــم انقاب 
تصویری افتخار آمیز نســبت به گذشــته 
داریم از این رو باید به شکلی عمل کنیم که 
آیندگان نیز نگاهی این چنین به ما داشته 
باشــند .وی با بیان این که بیانیه گام دوم 
انقاب راه پیشرفت کشــور را ترسیم می 
کند، گفت: باید نقش ما در تمدن ســازی 
آینده و رســاندن کشــور به قله افتخارات 
شناخته شود  تا با حرکت جهادی و انقابی 

برای رسیدن به قله ها حرکت کنیم.
رییس ســتادکل نیروهای مسلح خطاب 
به اساتید دانشــگاه دافوس اظهارداشت: 
این مجموعه دانشــگاهی وظایف شفاف 
و ســنگینی دارد و تمرکز آمــوزش ها و 
پژوهــش ها باید در راســتای پاســخ به 
نیازهای نیروهای مســلح بــرای امروز و 

آینده باشد.

سرلشــگر باقری با تاکید بر این که توجه 
به بصیرت دینی و معنویــت افزایی باید 
دائمــا دنبال شــود، تصریح کــرد: ما در 
دوران پر فتنــه ای زندگی مــی کنیم و 
افســران باید دائما در جستجوی هدایت 
باشــند و در تبعیت از رهبری راه راست 
را تشــخیص دهند.وی به موضوع تبادل 
دانش نیز اشــاره کرد و به ایرنا گفت: این 
که تحصیل دانشجویان خارجی در اینجا 
تحصیل و اعزام دانشــجویان ما به دیگر  
کشورها فرصتی ارزشمند است که منجر 
به پیشرفت می شــوند.رییس ستادکل 
نیروهای مسلح تاکید کرد که رسیدن به 
جایگاه مرجعیت علمی و نظامی و تقویت 
روح برادری و اخوت میان نیروهای مسلح 
بایــد ســرلوحه کار دافوس قــرار گیرد.

سرلشگر باقری تصریح کرد: ارتش و سپاه 
دو بازوی قدرتمند ملت و کشــور هستند 
که با هــم افزایی می توانند کشــور را در 
ثبات و ارمش  حفظ، قــدرت را افزایش و 

بازدارندگی پایداری ببخشند.
وی ادامــه داد: این  روحیه ارزشــمند در 
ارتش و ســپاه در اوج وجــود دارد و این 
مسیر می توان بهترین  یاور و کمک برای 
پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران باشد.
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باطل کردن اسناد رسمی؛ مانع بزرگ امنیت سرمایه گذاری

بازارمتشکلارزیوچهارمسالهمهم

آنچه به عنــوان بازار متشــکل ارزی از آن نام برده می شــود، آیا می تواند 
وضعیت قیمت گذاری ارز را سامان بخشــد؟ اگر این گونه است، در اجرای 
آن باید چه مواردی در نظر گرفته شود؟امکان سنجی بازار متشکل ارزی 
از چهار جنبه می توانــد ظرفیت این بازار در راهبری نرخ ارز را مشــخص 
نماید.نخست اینکه دو رکن این بازار در سمت عرضه و تقاضا کدام است؟ 
آیا بازیگران ایــن بازار محدود به صرافی ها، بانک ها و در ســطح معامات 
عمده اند یا قرار اســت بازیگران ُخرد نیز در آن مشارکت نمایند؟ در بحث 
تقاضا نیز باید واکاوی کرد که آیا تقاضاهای احتیاطی، ســرمایه گذاری و 
حتی سفته بازی نیز در سطوح بازیگران خرد برای این بازار در نظر گرفته 
می شود یا خیر؟دوم اینکه بازار قرار است چه خدماتی با چه کیفیتی ارائه 
دهد و مکانیزم قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟ آیا قرار اســت هجینگ 
)پوشش ریسک( اتفاق بیفتد و آیا یک واردکننده می تواند ریسک واردات 
خود در ماه های آتی را پوشــش دهد یا خیر؟ در صورت هجینگ، آیا باید 

منتظر سرنوشت بازار آتی سکه برای این بازار فردایی هم بود یا خیر؟
الزم است مشــخص شــود بانک مرکزی که اکنون از طریق صرافی های 
بانکی بازارســازی می کند، نحوه مداخله )CB Intervention( خود را 
چگونه در تعیین قیمت معامات بازار متشکل ارزی تعریف کرده است. آیا 
می خواهد بر اساس واقعیت های بنیادین )Fundamental(  و به صورت 
ارگانیک نرخ گذاری صورت گیرد یا باید بر اســاس »نیازهای بازارســاز« 
این سیاست گذاری اتفاق بیفتد؟! نحوه تحویل ارز به صورت نقدی چگونه 
خواهد بود؟ به حساب ارزی قابل برداشت واریز می شود یا امکان برداشت 
وجود نــدارد؟ مدت زمان تحویل چقدر اســت و آیا قرار اســت محدوده 
سودی برای معامات در نظر گرفته شود؟ محدودیت سقف تراکنش های 
بانکی در این بازار چگونه تدبیر می شــود به نحوی که بازیگران از سرعت و 
نوسان به بهترین شکل استفاده نمایند؟در بخش سوم این امکان سنجی، 
باید دید در کجا و با چــه مکانیزمی معامات صــورت می پذیرد؟ میزان 
منابع از حیث تجهیزات و تعداد نیروی انســانی مورد نظر در این راســتا 
چقدر اســت؟ نتیجه این بخش، آیا ســنجش توان اپراتوری بازارســاز با 
میزان حجم معامات در نظر گرفته شده اســت؟ آیا به شبکه کارگزاری 

نیاز خواهد بود یا این سامانه در حد تعامات نیما باقی خواهد ماند؟
در نهایت نیز باید به هزینه-فایده این بازار متشــکل پرداخت. الزم است 
نقاط ضعف و قوت این بازار را با پاســخ به ســؤاالت فــوق دریافت نمود و 
مدنظر داشت که تهدیدات بازارهای دیگر همچون سکه و سرنوشت آتی 
سکه چگونه قرار است در این بازار مدیریت شود. ارجح است در مطالعات 
تطبیقی با بازارهای مشــابه در ســایر نقاط دنیا، به بهبود ساختار در نظر 
گرفته شده برای آن اندیشیده شود.آنچه مسلم است، هر کدام از سؤاالت 
فوق چنانچه پاســخی مبتنی بر ذات و ماهیت بازار »غیرمتشکل« ارزی 
نداشته باشد، منجر به شکســت این طرح خواهد شد. در مهم ترین بخش 
آن، چنانچه بازارساز چاره ای برای تقاضاهای احتیاطی، سرمایه گذاری و 
حتی سفته بازی در بازار اسکناس نیندیشد، وجود بازار متشکل ارزی فقط 
باعث خواهد شد یک نرخ ارز دیگر به سایر طبقه بندی نرخ ها افزوده شود: 
نرخ ارز کاالهای اساسی، نرخ بودجه، نرخ سامانه نیما، )نرخ بازار متشکل 
ارزی(، نرخ صرافی های بانکی، نرخ بازار آزاد و ... .برای پوشش انواع تقاضا 
در این بازار، می توان سیستم کارت های هدیه ارزی را به پشتوانه ارزهای 
موجود در خارج از کشور نزد بانک مرکزی یا کارگزاران صرافی ها، طراحی 
کرد، به طوری که این کارت هــا قابلیت خرید و فروش در بازار متشــکل 

ارزی را داشته باشند تا بتوان تأثیر این بازار را جدی تر و کاربردی تر کرد.

جواد ذاکری دانا
کارشناس بازار ارز

دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
تهران، با ارائه گزارشــی به ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، با اشــاره به ۱۴ مشکل حوزه عمومی اقتصاد 
ایران، پیشــنهادات و راهکارهایی را به این ستاد ارائه 

کرد.
پس از آنکه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پارلمان 
بخش خصوصی را مکلف کرد گزارشی از مسایل فضای 
کســب و کار و راهکارهای پیشــنهادی توسط بخش 
خصوصی ارائه کند، دبیرخانه شــورای گفتگوی استان 
تهران گزارشــی از مشــکات، راهکارها و پیشنهادات 
اجرایی اتاق تهران در مســائل مرتبــط با حوزه عمومی 
اقتصاد کان و 8 حوزه مرتبط با صنعت تهیه کرده و در 

نشست اخیر این ستاد ارائه کرده است.
در این گزارش ابتدا به اهم اقدامات اتاق نظیر میزبانی 
از هیئت های تجاری و برگزاری نشســت هم اندیشی با 

حضور مســئوالن و فعاالن اقتصادی اشاره شده است؛ 
طوری که تا پایــان دی ماه ۱۳۹۷ تعداد ۴۶ جلســه 
هیئت   نمایندگان برگزار شــده اســت و تا پایان سال 
طبق برنامه مصوب تعداد ۴8 جلســه در  ۴ سال برگزار 

می شود. 
همچنیــن در ایــن گــزارش آمده اســت کــه اتاق 
تهران حــدود ۴00 نامه رســمی به عنــوان خروجی 
کمیســیون های هشــت گانه مشــورتی و هیئــت 
  نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران )از ســال ۱۳۹۴ تا پایان دی مــاه ۱۳۹۷( برای 
مقام معظم رهبری، قــوای ســه گانه، وزرا و معاونان 

ذی ربط ارسال کرده است.
دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
سپس با اشــاره به برخی سیاســت ها و اهداف مندرج 
در برنامه ششم توســعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر 

لزوم اجرا این موارد، مشکات، راهکارها و پیشنهادات 
اجرایی اتاق تهران در مســائل مرتبط با حوزه عمومی 
اقتصــاد کان و صنایــع دارو، پتروشــیمی، فــوالد، 
آلومینیم، مس، برق، خودرو و پیمانکاران و سازندگان 

تجهیزات نفت را بیان کرده است.
در این گزارش به چهارده مشکل حوزه عمومی اقتصاد 

اشاره شده است. 
بر این اســاس، افزایش نرخ رشــد نقدینگی، افزایش 
بی ســابقه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، رشد بدهی 
دولت بــه بانک ها، تخصیــص ناکارآمد تســهیات 
بانکی، عدم تعادل در ترازنامه بانک ها، کاهش واردات 
مواد اولیه و واســطه  ای، افزایش هزینه و زمان مرتبط 
با فرآینــد واردات، کاهــش میزان صــادرات کاالی 
غیرنفتی، افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار 
آزاد، تشدید شکاف درآمدی طبقاتی، نبود اطمینان از 

دسترسی اقشار آســیب پذیر به اقام اساسی مشمول 
دریافت یارانه، شــکل گیری رانت و فساد، تشدید رشد 
ماهانه تورم و شــدت گرفتن قاچاق کاالهای اساسی و 
سوخت به کشورهای همسایه از جمله مشکات حوزه 
عمومی اقتصاد کان عنوان شــده و راهکاری که اتاق 
پیشنهاد کرده، ســاماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای 
حامل های انرژی با رعایت دهک هــای پایین درآمد و 

آسیب پذیر است.
در عین حال، حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به 
سیستم بانکی و صرافی ها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت 
سفارش، کاهش زمان الزم صدور هر فقره ثبت سفارش 
برای هر محموله وارداتی به حداکثر ۴ ســاعت بدون 
الزام به تشــخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان 
دستگاه ها و... از جمله پیشــنهادات اجرایی اتاق برای 

عملیاتی شدن راهکار ارائه شده بوده است.

گزارش

۱۴مشکلعمومیاقتصادایران
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معاون وزیر اقتصاد:
تعللذینفعاندرایجادپنجرهواحدثبتمالکیت

باگذشت۲سال
معاون وزیــر اقتصاد با بیان اینکــه پنجره واحد ثبــت مالکیت مصوبه 
خرداد ۹۶ است، گفت: در گام اول شــهرداری تهران، سازمان مالیاتی، 
سازمان ثبت اسناد و ســازمان تأمین اجتماعی باید به این پنجره وصل 
شوند.حســین میرشــجاعیان در خصوص پنجره واحد ثبت مالکیت، 
اظهار داشت: بر اســاس مصوبه ۹۶.۳.۱ هیأت وزیران باید پنجره واحد 

ثبت مالکیت ایجاد شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی افــزود: در حال حاضر 
افرادی که برای نقل و انتقال اماک به سامانه ثبت آنی مراجعه می کنند 
چند اســتعام و مفاصا حســاب باید از شهرداری ها، ســازمان تأمین 

اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بگیرند.
وی ادامه داد: اگر پنجره واحد ایجاد شود فرد تنها به دفترخانه مراجعه 

می کند و نیاز نیست به سازمان های دیگر مراجعه کند.
میرشــجاعیان گفت: این اقدام طی سال های گذشته به صورت پایلوت 
انجام شــده ولی هیچ وقت فراگیر نشد؛ ســازمان امور مالیاتی باید به 
طور کامل درگیر این موضوع شــود و تمامی اماک را )نه فقط اماک 
مسکونی( را زیر نظر بگیرد.وی با بیان اینکه تاش داریم صدور کاغذی 
و مراجعه حضوری به حداقل برسد، اظهار داشــت: در حال حاضر ۱0 
دفترخانه به صورت پایلوت در تهران وصل است؛ اما باید همه ذی نفعان 
آماده ایجاد این پنجره باشــند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد شهرداری 
وصل شــود تمام شهرداری های کشــور باید وصل شــوند اما سازمان 

شهرداری و دهیاری ها تا این لحظه این اقدام را انجام نداده است.
معاون اقتصــادی وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفــت: در گام اول 
شهرداری تهران، سازمان امور مالیاتی، ســازمان ثبت اسناد و سازمان 

تأمین اجتماعی باید به این پنجره وصل شوند.

وزیر کار:
دستمزدمتناسببامعیشتکارگران

تصویبمیشود
وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه فراینــد تعیین حداقل 
دستمزد کارگران در شــورای عالی کار صورت می پذیرد، گفت: دستور 
تامین منابع پرداخت عیدی و پاداش پایان ســال بازنشســتگان فوالد 

صادر شده است.
 محمد شــریعتمداری در حاشــیه برگزاری هفتمین جشنواره تعالی 
مدیریت تعاونی ها، درباره پرداخت عیدی بازنشستگان فوالد گفت: در 
جلسه روز گذشته که در سازمان برنامه و بودجه داشتیم، دکتر نوبخت 
دســتور تأمین منابع مورد نیاز برای این بخش را صادر کردند و قبل از 
رسیدن به موعد پرداخت دستمزد، منابع عیدی و پاداش بازنشستگان 

فوالد تأمین و پرداخت خواهد شد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره افزایش ۱0 تا ۴0 درصدی حداقل مزد 
کارگران که مورد نظر نمایندگان مجلس اســت، گفت: تعیین حداقل 
مزد به عهده شــورای عالی کار اســت و بقیه طبقات اختیارات قانونی 
شــورای عالی کار نیســت. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور 
استخدامی کشــور از قانونمندی های جداگانه ای از تعیین حداقل مزد 
نظام متکی بر قانــون کار تبعیت می کند و لذا به لحــاظ قانونی، فرایند 

تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود.
شــریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلســه در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار برگزار شــده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در 
جلســات آتی شــورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان 

سال برسیم و رقم دستمزد را اعام کنیم.
وزیر کار تاکیــد کرد: بدون تردید باید توجه کنیم که فاصله بین ســبد 
معیشــت و میزان حداقل مزد متناسب باشــد تا کارگران کشور ما که 

ستون فقرات تولید هستند به یک زندگی عزتمندانه ادامه دهند.
وی گفت: کارفرمایان نیز در این زمینه همکاری و اهتمام دارند و تاش 
کردیم بین مجموعــه کارگران و کارفرمایان در یک تفاهم ســه جانبه 
تفاهم برقرار کنیم و شــاید در طایی ترین روزهای همدلی و همدلی 

بین کارگران کارفرمایان هستیم.

پیگیریپرداختعیدیوپاداشکارگرانهفتتپه
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات پیگیری مطالبات کارگران نیشکر 
هفت تپه، گفت: پرداخت حقــوق معوق، عیدی و پاداش پایان ســال 

کارگران در دستور کار جدی وزارت کار قرار دارد.
کریم یاوری با اشاره به ســفر اخیر وزیر کار به استان خوزستان، گفت: 
در ســفرهای اســتانی بازدید وزیر کار از بنگاه های مشکل دار صورت 
می پذیرد که این راستا، سفر وزیر کار به استان خوزستان و دیدار ایشان 
با کارگران شــرکت نیشــکر هفت تپه مورد استقبال بســیار کارگران 
شــریف و زحمتکش قرار گرفــت و پیگیری مطالبات و مشــکات در 

کارگران ایجاد شوق و امید کرد.
وی درباره مطالبات و حقوق معوق کارگــران، گفت: در حال حاضر در 
گروه ملی فوالد حقوق کارگران کامًا به روز است و در نیشکر هفت تپه، 
کارگران فقط با یک ماه حقــوق معوقه مواجهنــد و پیگیری حقوق و 
عیدی و پاداش تمامی کارگران در دســتور کار جدی مسئوالن استانی 
و کشــوری وزارت کار قرار دارد.نماینده وزیر کار در امور رســیدگی به 
بنگاه های مشــکل دار در عین حال از راه اندازی سه خط تولید در گروه 
ملی فوالد خبر داد و گفت: با راه اندازی این ســه خط تولید، کارگران در 

حال کار و فعالیت و تولید هستند.

شناسایی 1350 بنگاه مشکل دار تا پایان آذرماه
یاوری در ادامه از شناســایی ۱۳۵0 بنگاه اقتصادی مشکل دار تا پایان 
آذر ماه خبر داد و گفت: مشــکات این بنگاه ها از طریق شهرستان ها، 
اســتان ها و مراکز در حال رصد و پیگیری قرار دارد؛ البته ممکن است 
تعداد بنگاه های مشــکل دار بیش از این باشــد ولی بر اســاس آمار و 
اطاعات دقیق و مســتند و آنچه شناسایی و بررسی شــده این تعداد 
بنگاه به دست آمده است و وزارت کار با جدیت موضوع صیانت از نیروی 
کار و پایداری تولید، حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها و تثبیت اشتغال را 

دنبال می کند.
وی افزود: در شــرایط کنونی برای حل مشــکات بنگاه های اقتصادی 
بیشــترین همراهی و همکاری با کارفرمایان توسط کارگران شریف و 
نجیب و زحمتکش صورت می گیــرد و کارگران حتی در برخی بنگاه ها 
با وجود آنکه حقوق معوق دارند ولی گره گشــایی از مشــکات بنگاه 
اقتصادی را در اولویت کار خود قــرار داده اند که این روحیه در کارگران 

کشور قابل تقدیر و تحسین است.
به گفته مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی حسب دستور و تاکید وزیر کار رصد، شناسایی و پیگیری 
و بررسی بنگاه های مشکل دار در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری 
تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه و تثبیت اشــتغال در دســتور کار 
قرار گرفته اســت و کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که مایل 
به تغییر یا بازســازی خط تولید، جابه جایی کارگاه و ماشــین آالت به 
منظور کاهش وابســتگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست های 
اقتصادی و اجتماعــی دولت و اصاح ســاختار هســتند، کارگران و 
نیروهای کار بنگاه های اقتصادی آنها در ایام اصاح ســاختار با تصویب 
شورای عالی کار تحت حمایت قرار گرفته و حقوق این کارگران از محل 

منابع بیمه بیکاری در ایام اصاح ساختار پرداخت می شود.

میزخبر

اروپا به دنبال افزایش تجارت انرژی بر پایه یورو است

یکتیرودونشاناروپادرتجارتباایران
پدرام صادقي  کمیسیون اروپا به دنبال 
افزایش نقش یورو در تجارت انرژی است که 
این موضوع می تواند عاوه بر تسهیل فروش 
نفت ایران، اروپا را به هــدف کاهش قدرت 

دالر در اقتصاد جهانی نزدیک کند.
اروپا از زمان تاش برای حفظ برجام و انجام 
اقداماتی برای تسهیل تجارت با ایران عاوه 
بر تاش برای نگه داشتن ایران در برجام، به 
دنبال کاهش قدرت دالر در اقتصاد جهانی و 
افزایش معامات در دنیا بر پایه یورو نیز بوده 
است.اروپا به همین دلیل از همان ابتدا سعی 
داشت ســازوکار مالی برای ایران را بر پایه 
یورو ایجاد کند تا عاوه بر تســهیل تجارت، 

یورو را نیز بیشتر در اقتصاد دنیا مطرح کند.
این تفکــر اتحادیه اروپا اکنــون با اقدامات 
جدیــد کمیســیون اروپــا، رنــگ و بوی 
جدی تری به خود گرفته است؛ به طوری که 
بر اساس آنچه اســپوتنیک نوشته، اتحادیه 
اروپا به دنبال محدودیت اســتفاده از دالر 
در واردات انرژی و افزایش نقش یورو است 
تا بســتری را برای تداوم روابط تجاری خود 
با ایران فراهم کند.بر اســاس این گزارش، 
کمیســیون اروپا در حال مذاکره با مدیران 
اجرایی شــرکت های انــرژی اتحادیه اروپا 
است تا نقش یورو را در تجارت بین المللی در 

بخش نفت و گاز افزایش دهد.
اتحادیه اروپا با تمرکــز روی خرید و فروش 
نفت و گاز به یــورو در تراکنش ها به دنبال 
پررنــگ کــردن نقــش یــورو در تجارت 
بین الملل است و مقامات اروپایی مذاکراتی 
را با نمایندگان شــرکت های بزرگ انرژی 

 ENGie و OMV، ENI اروپایی از قبیــل
شروع کرده اند تا وابســتگی تجارت انرژی 

جهانی به دالر آمریکا را کاهش دهند.
کمیســیون اروپا نگرانی خــود را در مورد 
ســلطه دالر در صنعــت انــرژی اروپا در 
بحبوحــه افزایش چالش های سیاســی در 
تنش های تجــارت بین المللی و نیز افزایش 
قریب الوقوع نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو 
که قیمت دالر را در برابر دیگر ارزها از جمله 

یورو باال می برد، ابراز کرد.
همچنین کمیســیون اروپا اعــام کرد که 

اتحادیه اروپا بزرگ ترین وارد کننده انرژی 
جهان با میانگین ساالنه ۳00 میلیارد یورو 
در پنج سال اخیر است و تقریباً 8۵ درصد از 
این مبلغ به دالر آمریکا پرداخت شده است.

این اظهارات کمیسیون اروپا به دنبال تاش 
اتحادیه اروپا برای حفظ مناســبات تجاری 
خود با ایران و ایجاد خط لوله گاز نورد استریم 
دو است.این تاش ها بروکسل را با واشنگتن 
دچار اختــاف کــرده و برخــی از مقامات 
اروپایی می گویند که با کنار گذاشــتن دالر، 
اتحادیه اروپا می تواند ریســک های سیاسی 

احتمالــی را کاهش دهد.مقامــات اروپایی 
معتقــد هســتند که اســتفاده از یــورو در 
پرداخت هــا برای واردات انــرژی این بلوک 
می تواند نقــش یــورو را به عنــوان یکی از 
ارزهای بزرگ ذخیــره جهانی افزایش دهد.

کمیسیون اروپا قرار است محدودیت هایی را 
در بازار خود به منظور استفاده از دالر آمریکا 
از طریق استفاده گسترده از یورو اعمال کند.

این اقدامات اروپــا در کنار اختاف نظرهای 
سیاســی که اروپا با دولت آمریکا پیدا کرده، 
نشــان دهنده این اســت که اروپا به شدت 

به دنبال تضعیف قدرت آمریــکا به ویژه در 
عرصه اقتصادی است.

اروپا بــا تجارت انــرژی خود بــر پایه یورو 
می تواند این امــکان را فراهــم کند که در 
آینــده ای نزدیــک بتواند بــدون توجه به 
تحریم های آمریکا تجارت خــود را با همه 
کشــورها انجــام دهد.یکــی از مهم ترین 
مواردی کــه در ایجاد ســازوکار مالی ویژه 
اروپا موســوم به SPV که توســط مقامات 
دیپلماتیک ایران مورد تاکیــد قرار گرفته 
بود، امکان فروش نفت ایــران از این طریق 
بود که مهم ترین منفعت ایــران از برجام را 
تأمیــن می کرد.هرچند کــه اتحادیه اروپا 
در فــاز اول از اجرایی ســاختنن SPV به 
اینســتکس اکتفا کرده و تجارت با ایران را 
فقط به اقــام غیر تحریمــی مرتبط کرده 
اســت، اما به نظر می رســد که اروپا با این 
اقدامات جدید به دنبال ایجاد کانالی جدید 
با کشورهایی اســت که مشکات سیاسی با 
آمریکا دارند؛ بنابراین این امر می تواند نکته 
مثبتی در روند پیشــرفت SPV و تسهیل 
فروش نفت ایــران در اروپا شــود. آمریکا 
به دنبال این اســت که با حــذف تدریجی 
معافیت های خرید نفــت از ایران، صادرات 
نفت ایران را به صفر برســاند؛ موضوعی که 

مقامات ایرانی آن را غیرممکن دانسته اند.
با این حال به نظر می رســد که اروپا با برنامه 
تســهیل تجارت با ایران در قالــب برجام، 
اهداف دیگری را از جمله پایان سلطه دالر بر 
اقتصاد جهانی دنبــال می کند که با یک تیر 

دو نشان بزند.

معاون پیشــین مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی تصریح کرد: باید اســتفاده از کارت سوخت 
اجباری شود و اگر فردی از کارت سوخت جایگاهداران 

استفاده کرد، مبلغ اضافی پرداخت کند.
محمدرضا محمدخانی در گفت و گو با ایرنا افزود: باید 

از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد.
محمدخانی اضافــه کرد: به عنوان مثــال به جای نرخ 
لیتری یک هزار تومان بــرای بنزین از وی ســه هزار 
تومان برای هــر لیتر دریافت شــود تا بدیــن ترتیب 

استفاده از کارت سوخت همگانی شود.
وی افزود: پیشــنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض 
آلودگی پرداخــت کنند؛ زیرا هوا را بیشــتر از دیگران 

آلوده می کنند، همچنیــن آنها باید عوارض 
اســتفاده از زیرســاخت های جــاده ای را 
بپردازنــد زیرا جــاده ها را بیشــتر تخریب 
می کنند.محمدخانی یــادآوری کرد: مردم 
نظر مساعدی نســبت به افزایش نرخ مالیات 
ندارند؛ بنابراین نباید نرخ بنزین یا مالیات را 
باال برد، بلکه باید به سراغ دریافت عوارض 

از پرمصرف ها رفت.معاون پیشین مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: اگر کارت سوخت به 
طور کامل استفاده می شد اکنون می توانستیم آماری 
جامع و کامــل از وضعیت مصرف ســوخت و بنزین در 
کشور داشته باشــیم و از طریق آن مشخص می شد که 

چه کسانی پرمصرفند.
وی با بیان اینکه ســامانه کارت سوخت، یک 
طرح تکمیلی نیز داشت که هیچ وقت به اجرا 
گذاشته نشد، توضیح داد: بر اساس آن طرح 
تکمیلی، خودروها برای ســوخت گیری در 

پمپ بنزین ها باید شناسایی می شدند.
محمدخانی افزود: بر اســاس این طرح، پس 
از ورود خودرو به پمپ بنزین، عاوه بر کارت سوخت، 
خودرو نیز باید شناســایی و تایید می شد و پس از آن 

سوختگیری امکان می یافت.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در صورت اجرای این 
طرح مشخص می شد که هر خودرو چه میزان سوخت 

مصرف می کند و چه افرادی پرمصرفند.
معاون پیشــین مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی تاکید کرد برای اجــرای طرح های مدیریت 
ســوخت در گام نخســت باید آمار مصرف سوخت از 

طریق کارت سوخت استخراج شود.
وی ادامه داد: در گام بعد باید به ســراغ تحلیل وضعیت 
مصرف و همچنین تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی 
رفت تا تصمیم درستی را برای مدیریت مصرف سوخت 
اتخاذ کرد.محمدخانی یادآوری کرد: طرح هایی مانند 
اختصاص روزی یک لیتر بنزین برای هر نفر، طرح های 
فاقد کارشناسی هستند و باعث گسترش بی اعتمادی 

در جامعه شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهند.

سوخت

پیشنهاددریافتعوارضازپرمصرفهابهجایافزایشقیمتبنزین

انباشت 3.۵ میلیونی تقاضای مسکن

خانه»رویا«شد
خریدار  عبور قیمت مسکن از متری ۱0 
میلیون تومان که توسط دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مســکن اعام شده حکایت از ضعف 

این تشکیات برای ساماندهی به بازار دارد.
بهمن مــاه ۱۳۹۷ از ســوی دفتــر اقتصاد 
مســکن، زیرمجموعه معاونت مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعام شد 
که قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین 
متری ۱0 میلیون و ۶۶ هزار تومان رســیده 
که ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل و 8۶ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان 
می دهد. به بیان دیگر، مسکن هنوز با رشد 
قیمت ماهیانه مواجه است و به نظر می رسد 

دســتگاه های دولتی نقش بازدارنده ای در 
این شرایط ایفا نمی کنند.

یکی از تشــکیات دولتی که وظیفه ذاتی 
آن برنامه ریزی برای ایجــاد تعادل در بازار 
مسکن است، به نظر می رسد این وظیفه ی 
خود را فراموش کرده و صرفاً بــه ارائه آمار 
از رشــد روزافزون قیمت مســکن بسنده 
می کند. مســؤوالن وزارت راه و شهرسازی 
طــی ســال های اخیــر همــواره تحلیل 
می کردند که با توجه به ۲.۵ میلیون مسکن 
خالی در کشور، عرضه به اندازه کافی وجود 
دارد و هر ســاله اعام می کردند که رشــد 
قیمت مسکن حدود نرخ تورم یا پایین تر از 

آن قرار می گیــرد. برآوردهایی که می تواند 
از بررســی های آماری دفتر اقتصاد مسکن 
نشأت گرفته باشد. با این حال اوضاع آن طور 
که مدیران این دفتر انتظارش را داشــتند 
پیش نرفــت و از آذرماه ســال ۱۳۹۶ روند 
رشد افسارگسیخته قیمت مسکن آغاز شد 
تا نهایتاً به ۱0 میلیــون و ۶۶ هزار تومان در 

بهمن ماه ۱۳۹۷ رسید.
از جملــه انتقاداتی که به این تشــکیات 
دولتی می شــود این اســت که آیا نباید در 
زمان مقتضــی، هشــدارهای الزم را برای 
تولید و عرضه مســکن به مسؤوالن وزارت 
راه و شهرســازی ارائــه می کــرد؟ توهم 

آرامش در بازار مسکن با وجود ۲.۶ میلیون 
مســکن خالی در حالی وجود داشت که از 
ســال ۱۳۹۵ که این آمار ارائه شــد اغلب 
کارشناســان هشــدار می دادند خانه های 
خالی که اکثراً لوکس و نیمه لوکس هستند 
نباید معیــار برنامه ریزی باشــد؛ چرا که از 
دسترس اقشــار متوســط و پایین جامعه 
خارج اســت. حــاال فعاالن حوزه ســاخت 
و ســاز، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت 
مسکن را بی توجهی به انباشت ۳.۵ میلیون 
تقاضا در بازار مســکن طی پنج سال اخیر 
عنــوان می کنند.ایرج رهبــر، نایب رئیس 
انجمن انبوه ســازان استان تهران می گوید: 

ما از پنج ســال قبل پیش بینــی می کردیم 
که با رشد شدید مســکن مواجه شویم چرا 
که طی این ســال ها ۳.۵ میلیون انباشــت 
تقاضا ایجاد شــد و طبیعی اســت که وقتی 
عرضه نســبت به تقاضا کمتر باشد، افزایش 
قیمت اتفاق می افتد.در شــرایطی که پس از 
افزایش نرخ دالر، قیمت مصالح ســاختمانی 
رشد چشمگیری داشته، آمارهای اعام شده 
از مرکز آمار حاکــی از افزایش ۳۱, ۶ درصدی 
واحدهــای مســکونی پیش بینی شــده در 
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 
توسط شــهرداری تهران در فصل بهار امسال 

نسبت به فصل بهار پارسال است. 

از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ۵۰۰ هزار واحد هنوز تحویل داده نشده

مسکنمهربه۹۹میکشد؟
مجيد انتظــاري از دو میلیــون و ۲00 
هزار واحد مســکن مهر تحویل ۵00 هزار 
واحد هنوز محقق نشــده که مسؤوالن قول 
داده اند این تعداد را تا ســال ۱۳۹8 تحویل 
دهنــد. البته بخش عمده ایــن طرح از نظر 
ابنیه تکمیل شــده، اما معطل انشــعابات و 
زیرســاخت ها است؛ مشــکلی که طی این 
ســال ها همواره دســت و پای مسؤوالن را 
بسته و تحقق بسته شــدن پرونده مسکن 

مهر را هر سال با چالش مواجه کرده است.
مدیــران وزارت راه و شهرســازی قــول 
داده اند پرونده مســکن مهر در سال ۱۳۹8 
بســته خواهد شد و محمد اســامی، وزیر 
راه و شهرســازی در روزهای اخیر گفت که 
»دولت به زودی ۵00 هزار واحد باقی مانده 
از طرح مســکن مهــر را تکمیــل و واگذار 

خواهد کرد.«
 البته وعده جشن اتمام مسکن مهر، دو سه 
سالی اســت که اعام می شــود اما خشکی 
منابــع دولتی برای ایجاد زیرســاخت های 

طرح مانع از تحقق این هدف شده است.
با این که طرح مسکن مهر در کاهش قیمت 
مســکن تأثیر چندانی نداشت و حتی طبق 
نظر اقتصاددانان در ایجاد تورم ۴0 درصدی 
و جهش ســه برابری نرخ ارز در دولت های 

نهم و دهم تأثیرگــذار بود، بعضی 
از کارشناسان می گویند که هدف 
اولیه این طرح، نــه کاهش قیمت 
مســکن، بلکــه خانــه دار کردن 
اقشــار ضعیف جامعه بوده است. 
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک 
نیز معتقد اســت که طرح مسکن 
مهر در شــرایطی که سال ۱۳8۶ 
با جهــش قیمت مســکن مواجه 
بودیم اثــر روانی خوبــی در بازار 
مســکن ایجاد کرد. بــا این حال 
محاسبات نشــان می دهد از سال 
۱۳8۶ که این طرح کلید زده شــد 

قیمت مسکن در تهران 8۷8 درصد معادل 
۹.۷ برابر افزایش یافته اســت. تنها در سال 
۱۳8۶ همزمان با شروع این طرح، میانگین 
قیمت هر متر مربع مســکن شــهر تهران از 
یک میلیون و ۲0 هزار تومان در ابتدای بهار 
به یک میلیون و ۶۹۹ هــزار تومان تا انتهای 
زمســتان ۱۳8۶ افزایش یافت. وسوسه ی 
ورود مســتقیم دولت برای خانه دار کردن 
اقشار ضعیف با این خروجی مواجه شده که 
پس از ۱۱ ســال هنوز پروژه تکمیل نشده و 
تعداد مســتأجران نیز از ۲۶ درصد در سال 
۱۳۹۱ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش 

یافته است.از ســال ۱۳8۶ که دو میلیون و 
۲00 هزار واحد مســکن مهر تعریف شد تا 
دی ماه ۱۳۹۷ یک میلیون و ۹8۶ هزار واحد 
تکمیل و یــک میلیون و ۷۴0 هــزار واحد 
تحویل شــده که ســهم دولت احمدی نژاد 
۶۹0 هزار معادل ۳۴ درصد و ســهم دولت 
روحانی یک میلیون و ۴0 هــزار معادل ۶۶ 
درصد بوده است. محمد اســامی، وزیر راه 
و شهرســازی در روزهای اخیر اظهار کرد: 
با برنامه ریزی های انجام شــده، دولت ۵00 
هزار واحد مســکن مهر را به زودی تکمیل 
می کند.اما پس از رشــد ۹۱ درصدی قیمت 
خانه در شهر تهران، بســیاری از متقاضیان 

به دنبال خرید مســکن در اطراف 
این کان شــهر هستند و به همین 
دلیل قیمت آپارتمان در شهرهای 
جدید اطراف تهران نسبت به سال 
گذشــته مقداری افزایــش یافته 
است. آخرین نرخ های پیشنهادی 
از واحدهای مســکن مهر پردیس 
در بهمن ماه ۱۳۹۷ حدود ۱۵0 تا 
۲۷0 میلیون تومان است. در پرند 
نیز می توان با ۵۵ تــا ۹0 میلیون 
تومان یک واحد خریــداری کرد. 
هم چنیــن در هشــتگرد قیمت 
مســکن مهر از ۶0 میلیون تومان 

به باال است.

تکميل مسکن مهر شهرهای جدید 
در سال 98

حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل شــرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد می گویــد: با 
اقداماتی کــه صورت گرفتــه در نظر داریم 
در ســال ۱۳۹8 در مجموعــه شــهرهای 
جدید، مســکن مهــر را در پروژه هایی که 
مســاله حقوقی و معارض خاصــی ندارد به 
پایان برسانیم. خوشــبختانه در این حوزه 
در الیحه بودجه ۱۳۹8 تمهیدات مناسبی 

اندیشــیده شــده و این امید و چشم انداز را 
می دهد که عملکرد موفقی در سال ۱۳۹8 

در مسکن مهر داشته باشیم.

طرح جایگزین مسکن مهر کليد 
خورده است

وی افزود: برنامه مهم دیگر شــهرهای جدید 
که مورد تاکیــد رئیس جمهــور و وزیر راه و 
شهرســازی قرار دارد عرضه ۲00 هزار واحد 
مشارکتی تا سال ۱۴00 اســت که اقدامات 
اولیه انجام شده و ستاد خاصی در شرکت مادر 
شکل گرفته که پیشبرد این پروژه ها را مانیتور 
می کند. امیدواریم در قالب مشارکت مدنی با 
همکاری بخش خصوصی ایــن برنامه محقق 
شــود.طاهرخانی تصریح کرد: در شهرهای 
جدید با توجه بــه جمعیت پذیــری باالیی 
که اتفاق افتاده عقــب ماندگی هایی داریم 
که امیدواریم بتوانیم با توســعه و گســترش 
خدمــات عمومــی و خدمات زیرســاختی، 
کیفیت زندگی در مجموعه شــهرهای جدید 
را ارتقــا دهیم. یکــی از کارها این اســت که 
مجموعه محات را در سایت های مسکن مهر 
احداث کنیم که نقش بی بدیلی برای ساکنان 
خواهد داشت و با اســتفاده از سرمایه بخش 

خصوصی انجام می شود.



باطل کردن اسناد رسمی؛ مانع بزرگ امنیت سرمایه گذاری

سنگبزرگپیشپایسرمایهگذاران

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه      1۵ اسفند  1397    شماره ۲78

آمادگیسازمانسرمایهگذاریبرایمشارکت
درپروژههایاستانی

 کرج-مهيا حسن آبی  سرپرست سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی 
شــهرداری کرج از آمادگی مجموعه مدیریت 
شــهری برای ســرمایه گذاری در پروژه های 

استان البرز، خبر داد.
آرش ارشد اظهار کرد: این  ســازمان آمادگی 
دارد با مشارکت ارگان ها و بخش خصوصی در 

زمینه های مختلف به خصوص پسماند همکاری داشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه پسماند می شــود عاوه بر تولید برق با بازیافت 

اصولی، سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه انجام دهیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کرج با بیان این که در شهرداری ۳۶0 وظیفه تعریف شده است، افزود: 
با اولویت  بندی می توانیم تحول خوبی در حوزه ســرمایه گذاری ایجاد 

کنیم.
 ارشد با اشــاره به موانع و اولویت های سرمایه گذاری، بیان کرد: اهمیت 
جذب ســرمایه گذار آشکار اســت و این موضوع بارها از زبان مسئوالن 

بیان شده است!
وی یادآور شــد: باید امکانات و زیرســاخت هــای الزم را برای حضور 

گردشگران و سرمایه گذاران فراهم کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: شناســایی فرصت های ایجاد درآمــد پایدار با 
اســتفاده از ظرفیت متخصصان و صاحب نظران، تعریف فرصت های 
ســرمایه گذاری و حمایت از ســرمایه گذاران از اولویــت های کاری 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج است.

بازدیدمدیرکلبازرسیشهرداریکرجازمرکز
دفعزبالهدرحلقهدره

  کرج-مهيا حسن آبی  مدیرکل بازرسی 
شهرداری کرج از مرکز دفن زباله در حلقه دره 

بازدید کرد.
رســول خســروزاده در ایــن بازدیــد ضمن 
قدردانی از عملکرد سازمان مدیریت پسماند، 
افزود: تعامل موجب بهبود خدمت رســانی به 

شهروندان می شود.
وی بــا تاکید بر ســاماندهی خاک و نخالــه های ســاختمانی، افزود: 
امیدوارم هر چه زودتر شــاهد تکمیل پروژه دفِن بهداشــتی مهندسی 

در حلقه دره باشیم.

توليد زباله نسبت گذشته کاهش یافته است
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ضمن تشریح اقدامات 
انجام شده، اظهار کرد: روند کنترل جمعیت سگ های باصاحب طبق 

برنامه های مشخص شده در حال انجام است.
اصغر نصیری ادامه داد: یکی از اقدامات موثر، عقیم سازی سگ هاست 
که این مهم با همکاری ســازمان حفاظت از محیط زیست، اداره منابع 
طبیعی و مرکز بهداشــت علوم پزشــکی البرز به نحو مطلوبی انجام 

می شود. 
به گفتــه رییــس ســازمان مدیریت پســماند؛ آمار ســگ گزیدگی 

شهروندان در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
نصیری با اشــاره به کاهش میزان تولید زباله نســبت به سال گذشته 
یادآور شد: بیشــترین مقدار تولید زباله متعلق به منطقه ۵ شهرداری 

کرج است.

راهبرونرفتازمشکالتفعلیوطیمسیر
توسعه،حضورفعالبخشخصوصیاست

  کرج-مهيا حســن آبی  نماینــده عالی 
دولت در اســتان البرز گفت: نــگاه حاکمیت 
و در مجموع ســاختار سیاسی کشــور به این 
نتیجه رسیده است که باید بخش خصوصی را 
هدایت، حمایت و مســیر را برای فعالیت آنها 

تسهیل کرد.
دکتر شــهبازی در جشــنواره طبخ آبزیان با 
حضور رییس سازمان شیات کشــور که در منطقه حصار کرج برگزار 
شــد، با بیان اینکه باور دارم که راه برون رفت از مشکات فعلی و مسیر 
توسعه و پیشرفت کشــور در گروه حضور فعال بخش خصوصی است، 
افزود: امروز جای خرسندی دارد که در این ایام مبارک در این مجموعه 

اقدام موثری در راستای ترویج مصرف آبزیان انجام شد.
وی ادامه داد: مردم از جاهای مختلف اســتان با طبخ غذاهای دریایی با 

هم رقابت کردند.
دکتر شهبازی گفت: پوشش اخبار استان و تنویر افکار عمومی مرهون 
تاش های اصحاب رسانه است چراکه واقعیت ها را به سمع و نظر مردم 

می رسانند. 
وی افزود: این جشــنواره که با حضور پرشــور مردم برگزار شد بسیار 

ارزشمند بود.
اســتاندار البرز اضافه کرد: نگاه حاکمیت و در مجموع ساختار سیاسی 
کشــور به این نتیجه رسیده اســت که باید بخش خصوصی را هدایت، 

حمایت و مسیر را برای فعالیت آنها تسهیل کرد.
وی گفت: در قانون اساســی اداره اقتصاد کشــور بــر ۳ بخش دولتی، 

خصوصی و تعاونی تعریف شده است.

احتمالسقوطبهمندرمحورهایکوهستانی
  کرج-فریبا حسن آبی مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری البرز با اشاره به ورود سامانه 
بارشــی ســرد به منطقه، گفت: بارش برف و 
احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی 

پیش بینی می شود.
مهدی مهرور با اشاره به پیش بینی هواشناسی 
مبنی بر ورود ســامانه بارشی ســرد به منطقه 
البرز مرکزی، از آماده باش دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: 
هواشناسی پیش بینی کرده اســت که فعالیت این سامانه تا روز جمعه 

ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه بارش هــا به صورت بــرف خواهد بــود، گفت: 

آب گرفتگی معابر شهری دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری البــرز با تأکید بــر اینکه 
ریزش سنگ و ســقوط بهمن در محورهای کوهســتانی و برف گیر 
اســتان پیش بینی می شــود، گفــت: از دســتگاه های اجرایی و 
اعضای شــورای هماهنگی مدیریت بحران اســتان و شهرستان ها 
می خواهیــم ضمن حفظ آمادگــی همچنین حضــور در محل کار 
به منظور مقابله با جاری شــدن ســیل، رعدوبرق، وزش باد شدید، 
ریزش کوه و یا هرگونه حادثه احتمالــی تدابیر و تمهیدات الزم را 

اتخاذ کنند.
مهرور در بخــش دیگری بر عــدم اســکان و توقف در بســتر و حریم 
رودخانه ها تأکید کرد و گفت: از شــهروندان درخواســت داریم که از 

سفرهای غیرضروری بپرهیزند.

میزخبر

خریدار تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند 
حضور ســرمایه گذاران اســت و حاکمیت 
موظف است موانع شــکل گیری بنگاه های 
اقتصــادی را برطــرف کند.ازجملــه این 
موانع،توجه نداشــتن به حقــوق مالکیت 

است.
 تحقق اقتصــاد مقاومتــی نیازمند حضور 
سرمایه گذاران بوده و حاکمیت موظف به از 
میان برداشتن موانع حضور سرمایه گذاران 
و شــکل گیری بنگاه های اقتصادی اســت. 
یکی از این موانع، توجه نداشــتن به حقوق 
مالکیــت و اعتبار معامات غیررســمی در 

کشور، است.
سال هاســت که کشــور در برابــر هجوم 
دشــمنان خود مقاومت کرده و با گذشــت 
ســالیانی از جنگ تحمیلی، اکنــون وارد 
جنگ اقتصادی شده است. این جنگ، پایه 
و اساسش نشان دادن ناکارآمدی انقاب در 
بخش اقتصاد اســت. در این مسیر، توجه به 
توان داخل و اعتماد نداشتن به بیگانگان، در 
یک کام اقتصاد مقاومتی می تواند کشور را 

به پیروزی برساند.
اما با گذشت پنج سال از اباغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی توســط رهبر انقاب، 
این سیاســت ها به طــور کامل در کشــور 
به ســر انجام نرسیده اســت. از علل تحقق 
نیافتن اقتصــاد مقاومتی، توجه نداشــتن 
به مشــکاتی بوده کــه به عنــوان موانع 
اصلی شــکل گیری یک فعالیت اقتصادی 
محسوب می شــود. هرچند که در ماده یک 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به 
رفع موانع در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره 
شده اما آن چه روشــن است، شرایط به طور 
کامل بــرای کارآفرینان و ســرمایه گذاران 

مهیا نیست.
حاکمیت بــرای ورود کارآفرینان به عرضه 
ســرمایه گذاری و اشــتغالزایی، باید موانع 
ورود آن هــا را از راه بردارد. یکــی از موانع 
مهم در این زمینه، توجه نداشتن حاکمیت 
به موضوع حــق مالکیت اســت. به عبارتی 
ســرمایه گذار در شــرایط فعلی کشــور از 

وضعیت مالکیت خــود اطمینان ندارد. زیرا 
ممکن است فردی در آینده با ارائه مدارکی، 
زمین و اراضی ســرمایه گذار را از شــمول 

اموال او خارج کند.
با نگاهی به آمار منتشر شــده توسط بانک 
جهانی با موضوع شــاخص های تســهیل 
کســب و کار می توان به شــرایط نامناسب 
ایــران در موضوع حقوق مالکیــت پی برد. 
طبق آمار منتشر شده این نهاد بین المللی، 
جایگاه ایــران در میــان ۱۲۵ کشــور، با 
امتیاز ۴.۷، رتبه ۹0 اســت. باال بودن رتبه 
ایران در این شــاخص، هر ســرمایه گذاری 
را بــرای حضور در ایــران منصرف می کند. 
زیرا ســرمایه گذاران به دنبال مکانی برای 
سرمایه گذاری هستند که تهدیدی متوجه 

سرمایه آن ها نباشد.
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سجاد طاهری، کارشــناس حقوقی در این 
زمینه به مهر می گوید: متأســفانه در کشور 

به دلیل وجود برخی از خاءهای قانونی، راه 
برای کاهبرداران مهیا است تا به وسیله آن، 
ســرمایه گذاران را تحت فشار قرار دهند، یا 
اینکه پس از ایجاد کارخانه و سرمایه گذاری 
در مکانی خاص، افرادی مدعی می شوند که 
مالک زمین ساخته شده هســتند و با ارائه 
مدارکی کارخانــه داران را به خاک ســیاه 

می نشانند.
برای مثال در ســال ۱۳8۵ بای مشابهی 
گریبانگیر یک کارخانه شــد. در شــرایطی 
که این کارخانه ســاخته و کارگران در حال 
کار بودند، فردی با اســنادی با تاریخ قبل از 
احداث کارخانه و ارائــه آن به دادگاه، حکم 
تخریب کارخانــه را گرفــت و این موضوع 
ســبب بی کار شــدن کارگران و ناامیدی 

سرمایه گذار شد.
اما ریشه شکل گیری این مشکات در کشور 
چیســت؟ طاهری در پاســخ به این سوال 
توضیح می دهــد: به طور کلــی عمده این 
مســائل از ابطال پذیری معامات رســمی 
در نظام قضائی و حقوقی کشــور سرچشمه 

می گیــرد. درحالــی کــه در هیــچ یک از 
نظام های حقوقی کشــورهای پیشــرفته، 
اسناد رسمی در صورتی که جعلی نباشد به 

هیچ عنوان ابطال نمی شوند.
ابطال پذیری معامات رســمی با واکنش 
اساتید دانشــگاه نیز روبرو شــده است. به 
طوری کــه منصــور امینی، عضــو هیأت 
علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی معتقد 
است: »در همه نظام های حقوقی از دارنده 
سندرسمی که با حسن نیت به تمام تکالیف 
قانونی خودش عمل کرده اســت و دولت به 
او اطمینان انجــام معاملــه داده ، حمایت 
می کند. ثبات معامات اقتضا می کند نظم 
عمومی جامعــه را به خاطــر رابطه فردی 
مقدم به شخص، خراب نکنیم. دایره ضایعه 
ایجادشــده بین این دو فرد را باید از طریق 
نظام جبران خســارت به تعادل اقتصادی 
برسانیم. ســایر معامات سر جای خودش 
باشــد نه اینکه بگوییم اگر در این سلســله 
معامــات، معامله اول ایراد داشــت مابقی 

معامات قابل ابطال است«.

معامالت غيررسمی؛ مخرب امنيت 
بازار کارآفرینان

به غیر از ابطال پذیری معامات غیررسمی 
یکی دیگر از مشــکات، اعتبــار معامات 
غیررســمی یا قولنامــه ای، در نظام قضائی 
و حقوقی کشــور اســت. ایــن معامات به 
دلیل ویژگی های مخــرب، بارها بای جان 
سرمایه گذاران شــده اند. به گفته طاهری، 
یکی از خطرناک ترین ویژگی این معامات، 
نیاز نداشتن به ثبت آن ها در سامانه سازمان 
ثبت و اماک کشــور اســت. با این حال به 
دلیل اعتبار باالیی که معامات غیررسمی 
یا قولنامه ای در نظام قضائی و حقوقی کشور 
دارند در دادگاه ها پذیرفته شده و به راحتی 
می توانند معامات رســمی و تأیید شــده 

حکومت را باطل کنند.
بنابرایــن در این حالت، فــردی می تواند با 
داشتن یک سند غیررســمی، کارخانه ای 
که دارای سند رسمی بوده را تصاحب کند. 
برای حل این مشکل و تحقق عملی اقتصاد 
مقاومتی، دو اقدام اساسی را می توان انجام 
داد. اولیــن اقــدام بی اعتبــاری معامات 
غیررسمی اســت. مسئولین کشــور بارها 
به این موضوع اشــاره کرده اند، برای مثال 
محمد باقر الفت، معاون معاون اجتماعی و 
پیشــگیری قوه قضائیه معتقد است: »برای 
ایجاد انضبــاط در کشــور، دادگاه ها باید از 
پذیــرش معامــات غیررســمی )عادی( 
امتناع ورزند و اســناد غیررسمی را نباید به 
عنوان دلیل مالکیت قبــول کنند و مبتنی 
بر آنها رأی دهند«.دومیــن اقدام می تواند 
ابطال ناپذیری معامات رســمی باشد. به 
طوری که منصور امینی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشــتی نیز معتقد است که 
چاره  ای جــز حرکت به ســمت حمایت از 

دارنده سند رسمی نداریم.
به نظر می رســد یکی از گام هــای مهم در 
جهــت تحقق اقتصــاد مقاومتــی و بهبود 
فضای کســب و کار، توجه سیاستگذاران به 
حقوق مالکیت اســت و باید اصاحات الزم 

در قوانین انجام پذیرد.
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مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران؛

ضرورتهمراهیهمهدرجنگاقتصادی

خریدار  مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: ما در 
جنگ اقتصادی هستیم. همه باید همکاری کنند، 
هر کسی امکانی در اختیار دارد، باید مسئوالنه به 

هموطن خود خدمت کند.
به نقل از بانک پاســارگاد، دکتر مجید قاســمی 
مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم نهمین دوره 
جایزه ملــی مدیریت مالی ایــران و دوازدهمین 
کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ 
۶ اسفند ۱۳۹۷ در سالن اجاس سران کشورهای 
اسامی برگزار شد، ضمن اشاره به شرایط کنونی 
اقتصادی کشــور گفت: امروز وضعیــت اقتصاد 
کشــور به گونه ای اســت که ســؤاالت زیادی در 
خصوص شــرایط کنونی اقتصــاد و آینده ی آن 
برای بنگاه های اقتصادی و غیراقتصادی به دلیل 

تأثیرپذیری باالی آنها ایجاد شده است. 
مهم ترین بحثی که فکر می کنم در این شــرایط 
باید به آن توجه شــود سیاست ارزی کشور است. 
به ویژه در شــرایطی که می بینیــد بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران برای اتخاذ تصمیمات 
اقتصادی یا تجاری کشور چگونه تحت فشار قرار 
می گیرد و سیاست ارزی کشور که باید مستظهر 
به سیاست های تجاری و سیاست های تولید ملی 

باشد، به  نوعی اینگونه تضعیف می شود. 
وی افــزود: از طرفی این پدیــده  منحوس بدون 
انتقــال ارز، ارز متقاضی و برات بــدون تعهد وارد 
حوزه تجارت کشور شده است بعد از اتمام جنگ 
تحمیلی بگونه ای کــه هرگونه امکانــی را برای 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری منســجم ارزی 
مختل می کند و به طوریکه همین اخیرا ریاســت 
محترم ســازمان توســعه تجارت اعام کردند از 
حــدود ۳۳ میلیارد دالر صادراتــی که در همین 
دوره ی کوتاه یک ســال گذشته انجام شده است، 

فقط ۷ میلیارد دالر ارز وارد کشور شده است.
مدیرعامل بانک پاســارگاد، ادامــه داد: مقررات 
همه کشــورها ناظر بر این اســت کــه عایدات 
صادرات باید به کشــور برگردد. صادرکننده باید 
نشــان دهد که چگونه صادر کرده و چگونه آنچه 
که حاصل شده اســت را وارد کشور کرده است. در 
کشور چیزی ایجاد شده  است به نام بدون انتقال 
بدون ارز که در مقاطع مختلف هم نام آن را عوض 
می کنیم. یا ارز متقاضی و برات بدون تعهد. این ها 
از کجــا تأمین می شــود؟ بنده یک گزارشــی را 
مطالعه کردم که متأســفانه تجهیزات پزشکی در 
همین چارچوب بدون انتقــال ارز با دالر ۳۳ هزار 

تومان وارد شده است. آیا این قابل انجام است؟
 آیا می شــود خدمــات اولیه و ضــروری مردم را 
ارایه کرد؟ حتی مواردی داریــم که دالر با قیمت 
بیشــتری برای بعضی از تجهیزات لوکسی که در 

کشور استفاده می شــود، از محل بدون انتقال ارز 
وارد شده  است. بدون انتقال ارز به چه معناست؟ 
مگر بــه غیر از ارزی اســت که ما مرتــب مجبور 
می شــدیم به بازار تزریق کنیم برای آنکه جلوی 
فشــار وارده به ارزش پول ملــی از طریق بدون 

انتقال ارز را بگیریم؟
وی همچنیــن تاکیــد کرد: بــدون انتقــال ارز 
نوعی ابزار برای پولشــویی اســت. بدون انتقال 
ارز، متأســفانه نوعی ابزار اســت برای خروج ارز 
غیرمجاز، اگر بــه آن قاچاق ارز نگوییــم. چرا ما 
بایــد چنین عارضــه بیماری زایــی را در اقتصاد 
خود تحمــل کنیم؟ بعــد هم از بانــک مرکزی 
انتظار داشته  باشیم که بتواند بازار را کنترل کند. 
رییس کل بانک مرکزی آخر هفته گذشــته یک 
یادداشــتی نوشــتند که آنچه به عنوان مبادالت 
ارزی در دولت تصویب شده اســت، دلیل همین 
فشار بر نرخ ارز اســت. بانک مرکزی که باید مغز 
متفکر صاحب اختیار باشد برای آنکه بتواند بازار 
را تنظیم کند، با محظوراتی تحت فشــار است که 
ما از آن این انتظار را داریــم. در دوره ی مدیریت 
قبلی هم متأســفانه هر چه در وزارت صمت مهر 
ارز مبادله ای می خــورد در بانک مرکزی می آمد 
و تبدیل به بــدون انتقال ارز می شــد. االن عزیز 
فرهیخته ای در بانک مرکــزی که اقتصاد خوانده  
اســت می داند چه می خواهد و ما باید به او کمک 
کنیم. بیشــترین ضربه ی این نوســانات ارزی به 
بخش مالی بنگاه هــا برمی گردد و نمی توان حتی 

برای ماه آتی برنامه ریزی کرد.
قاسمی در ادامه یادآور شــد: در وضعیتی که در 
حال حاضر وجود دارد و فشــارهایی که هســت 
موجب می شــود وضعیت سیاســت ارزی نتواند 

مطلوب محسوب شود. 
نظریه ای به نام ســه گانــه ناممکن یا ســه گانه 
منحوس یا غیرمقدس وجود دارد و از اواخر سال 
۱۹۹0 به عنوان تئوری حاکم بــر تعیین اقتصاد 
پولی کشــورها نقش بازی می کند. براین اساس، 
از این ســه مورد، بیشــتر از دو مورد را نمی توان 
انتخاب کــرد و امکان انتخاب هر ســه نیســت؛ 
یک اینکه پول مســتقل ملی داشته باشیم یعنی 
ریال داشــته باشیم یا نه، برخی کشــورها از پول 
ملی شــان صرفنظر کرده اند مثًا بــا دالر یا یورو 
یا پوند کار می کنند و ممکن اســت کشوری این 
انتخاب را داشته باشــد، دوم، ثبات ارزش برابری 
پول ملی در برابر ارزهای خارجی و ســوم آزادی 
ورودی و خروجی ارز. از این سه مورد، نمی توانیم 
پول مستقل ملی نداشته باشیم و با این شرایطی 
که داریــم و به خصوص بــا بحث هــای تحریم، 
اتفاقا ضرورت داشــتن پول ملی مستقل بیشتر 

احســاس می شــود. در حال حاضر مــا با بعضی 
کشــورها قرار می گذاریم که با ریــال خودمان یا 
با پول آنهــا مبادالت تجاری را انجــام بدهیم ، به 
دلیل اینکــه در تحریم ها اجــازه نداریم از طریق 
دالر عمل کنیم. همین طور در خصوص یورو نیز، 
اروپایی که این همه تظاهــر به همکاری می کند، 
محدودیت های جدی داریم. نکته دوم از دو مورد 
باقیمانده که یکی ثبــات ارزش پول ملی و بحث 
دیگر آزادی ورود و خروج ارز اســت، آیا می توانیم 
آن را تأمین کنیم و آیا شــرایط ما چنین امکانی را 
فراهم می کند، بنابراین این مورد را نیز نمی توانیم 
انجام دهیــم. بنابراین از دوتــای باقیمانده فقط 
می توانیم ثبات را انتخــاب کنیم.وی اضافه کرد: 
در پاســخ به عزیزانی که می گوینــد نیما جوابگو 
نیست، باید بگوییم که نیما مشکاتی داشته است 
و روز به روز مشکات کمتر می شود. حاال شما که 
حاضر نیستید با نیما عمل کنید، یک جایگزینی 
را پیشنهاد دهید. وقتی رییس بانک مرکزی شما 
را دعوت می کند و با کمــال تواضع در حالی که از 
نظر حاکمیتی، رییس بانک مرکــزی با توجه به 
قوانین مرتبط قادر است احکامی را صادر کند که 
می تواند بسیار برای شــما محدود کننده باشد، 
برای کسانی که مشکل و مانع در راه سیاست های 
ارزی ایجاد می کنند. از شما خواهش می کند اگر 
ارز می خواهید بیاوریــد بیاورید، کاال می خواهید 
بیاورید بیاورید. نیازهای کشور را در زمان جنگ 
یادتان باشــد ما یک صابون ســازی در خرمشهر 
داشــتیم، اولین هفته آن صابون سازی را بمباران 
کردند. ما حتی در خصوص مواد شوینده در کشور 
کمبود داشــتیم. من نمی گویم که آن روزها باید 
تکرار شــود، ما در جنگ اقتصادی هستیم. همه 
باید همــکاری کنند هــر کســی از امکانی بهره 
مند می شــود و در اختیارش قرار مــی گیرد باید 
مسئوالنه پاسخگو باشــد. برای اینکه به هم وطن 
خودش خدمــت کند. بنابراین می ماند داشــتن 
پول ملی مســتقل و ثبات ارزش برابری پول ملی، 
این اقتصاد پولی حاکم بر کشورهاســت، بیش از 
نود درصد کشــورها پولشــان تثبیت شده است. 
یورو ارز تثبیتی است کسی شــاید باور نکند یورو 
شناور نیست تثبیت شده است، به مجموعه سبدی 
از چند ارز. حرف من این اســت که شما نگاه کنید 
ثروت و دارایــی کویت، قطر، عربســتان، امارات، 
کشورهای دیگر اردن، کشــورهای داخل حوزه ی 
یورو بــا همدیگر، همه پولشــان تثبیتی اســت؛ 
چرا ما از این واقعیت علمــی و اقتصادی این گونه 
روی گردان هستیم و نســبت به آن رویکرد مثبت 
نشان نمی دهیم و به بانک مرکزی کمک نمی کنیم 

که بتواند این شرایط سخت را پشت سر بگذارد؟

امکانثبتدرخواستگواهیتمکنمالی
درسامانه»بام«

امکان ارائه درخواست گواهی تمکن مالی در سامانه بام بانک ملی ایران 
فراهم شده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طبق روال عادی مشــتریان 
بانک می توانند با مراجعه به هر کدام از شعب، درخواست صدور گواهی 
تمکن مالــی را ارائه و این گواهــی را دریافت کنند، امــا اکنون یک راه 

سریع تر نیز پیش روی آنهاست.
در سامانه »بام« بانک ملی ایران، محیطی فراهم شده که مشتری پس 
از ورود، پذیرش دســتورالعمل مربوطه و پر کردن فرم آن، درخواست 
صدور گواهی تمکن مالی را ارائه کند. پس از ثبت درخواســت، شماره 
پیگیری برای مشتری صادر خواهد شد. مشــتری متقاضی می تواند با 
مراجعه به نزدیک ترین شعبه و پرداخت کارمزد، برگه مهر و امضا شده 
گواهی تمکن مالی را دریافت کند.محل ارائه گواهی تمکن مالی شامل 
سفارتخانه، دانشگاه یا ســایر موارد، نوع گواهی تمکن مورد درخواست 
شامل گردش حساب یا آخرین موجودی حســاب، بازه زمانی گردش 
حســاب، زبان متن گواهی تمکن مالی، نوع ارز شامل دالر آمریکا، دالر 
اســترالیا، دالر کانادا، پوند انگلیس یا یورو و شــماره حساب مشتری، 
مواردی است که متقاضی درخواســت این گواهی باید آن را در سامانه 
بام اظهار کند.گواهی تمکن مالی، ســندی معتبر و رسمی است که در 
بانک صادر و در آن موجودی انواع حساب   ها و نرخ برابری آن به ارز مورد 

درخواست متقاضی درج می   شود.

پرداختتسهیالتاشتغالپایدارروستایی
فرصتبزرگیبرایخدمترسانی

   مدیرعامل بانک کشــاورزی در جمع کارکنان مدیریت و شــعب این 
بانک در استان کردستان ، پرداخت تسهیات اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری را فرصت بزرگی برای خدمت رســانی بیشتر به کارآفرینان 

و تولیدکنندگان و اشتغالزایی در جامعه روستایی و عشایری دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی در استان 
کردســتان، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل این 
بانک در بخشــی از سفر یکروزه خود به اســتان کردستان که به دعوت 
اســتانداری و همراه با رئیس کل بانک مرکزی صــورت گرفته بود، در 
جمع کارکنان مدیریت شــعب بانک در استان کردستان با بیان مطلب 
فوق اظهار داشت: مردم به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا در شرایط 
سخت اقتصادی به ســر می برند و یکی از راهکارهای برون رفت از این 

شرایط  ، توجه به بخش کشاورزی است.
وی در ادامه ســخنان خود ، قدردانــی ۱8 اســتاندار از عملکرد بانک 
کشاورزی را نشانه موفقیت این بانک دانســت و گفت: بانک کشاورزی 
به خوبــی از عهده تکالیــف و تعهدات خــود برآمده و بــه اهداف و 
خط مشی های تدوین شده دســت یافته است ولی همچنان معتقدیم 
که بایســتی بیشــتر تاش کنیم.خدارحمی در پایان سخنان خود، از 
کارکنان این بانک تاش برای کســب دانش، مطالعه بیشتر و شناخت 
چالش های پیش رو را خواستار شد.  این گزارش می افزاید: مدیرعامل 
بانک کشــاورزی در بخش پایانی ســفرخود به اســتان کردستان، در 
کمیســیون هماهنگی بانک ها شــرکت کرد و برای حل مشــکات 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حمایت از فعاالن بخش، در چارچوب  

مقررات و مشروط به صاحیت مجریان طرح ها، قول مساعدت داد.
بر اســاس این گزارش، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این 
کمیسیون اظهار داشت: هرچقدر بخش کشــاورزی استان کردستان 

نیاز به اعتبار داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی مساعدت را دارد.

حجمتسهیالتاعتباریبانکتوسعهتعاون
دراستانکرمانشاه 

 حجم تسهیات اعتباری استان کرمانشاه طی سال جاری بالغ بر ۱۶۳۶ 
میلیارد ریال بوده اســت که رقم پرداختی نسبت به سال گذشته ۳00 
درصد رشد داشته اســت، ضمن آنکه ۱0۱۵ میلیارد ریال از تسهیات 
پرداختــی از محل طرح ملی اشــتغال پایــدار روســتایی و اعتبارات 
تخصیصی زلزله بوده اســت که ایــن مبلغ بالغ بــر ۱0۵ درصد برنامه 

اباغی بوده است و زمینه اشتغال ۱۳00 نفر را فراهم کرده است.
سعید معادی مشاور مدیرعامل بانک توســعه تعاون و مدیر امور روابط 
عمومی و حــوزه مدیریت، محمــد ذوالفقاری مدیر امــور مالی، پرویز 
اســدی ماهفروزی مدیر امور حقوقی و مسعود کسانی مدیر امور شعب 
بانک توسعه تعاون استان کرمانشــاه صبح امروز به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اســامی از تعدادی طرح اقتصادی 

فعال و موفق این استان بازدید به عمل آورند.
در این ســفر یک روزه ابتدا از طرح آرد شــهر اســام آباد غرب بازدید به 
عمل آمد، این شرکت در زمینی به مســاحت ۱۵00 مترمربع واقع شده 
است و با ســرمایه گذاری اولیه ۴0 میلیارد ریالی راه اندازی شده است و 
ظرفیت سیلوهای ۱0000 تنی و تولید ۷000 تنی آرد به صورت سالیانه 
را دارا می باشد.محصوالت این شــرکت تولید آرد جهت پخت انواع نان 
به صورت سنتی و صنعتی و تولید و پخت شیرینی و مصرف خانگی است، 
گفتی است طرح مذکور از طرح ملی اشتغال پایدار روستایی ۱0 میلیارد 
ریال تسهیات اعتباری دریافت کرده است مضاف بر اینکه این شرکت با 
خرید گندم منطقه و تبدیل و تولید آرد، امکان تأمین آرد موردنیاز استان 
را دارا می باشد.همچنین در ادامه از شــرکت تعاونی مجتمع کشتارگاه 
صنعتی پرطائی اســام آباد غرب با ظرفیت کشتار ۴000 قطعه مرغ در 
هر ساعت و با ۱۵0 نفر اشتغال زایی و دارای ســالن های تخلیه، کشتار، 
پرکنی، بسته بندی، سردخانه و بارگیری بازدید به عمل آمد برای تأمین 
سرمایه در گردش این شرکت مبلغ ۱0 میلیارد ریال تسهیات اعتباری 
از محل طرح اشــتغال روستایی پرداخت شده اســت و شرکت مذکور از 

تعاونی های فعال و باقابلیت و ظرفیت مناسب می باشد.
در ادامه این سفر از طرح شرکت تعاونی 8۹۴ ذرت خشک کنی، مستقر 
در روســتای دیره شهرســتان گیان غرب بازدید به عمــل آمد طرح 
مذکور با ظرفیت ۱0000 تن به صورت ســالیانه با سرمایه گذاری ۱۵ 
میلیارد ریالی و اشــتغال زایی برای ۱0 نفر توانســت جهت بخش ثابت 

مبلغ ۶ میلیارد ریال تسهیات اعتباری دریافت کند.
همچنین در این سفر از طرح شــرکت تعاونی تولیدی آرد قصر شیرین 
بازدید به عمل آمد طرح مذکور، ظرفیت ۴ ســیلوی ۶000 تنی گندم 
را دارا می باشــد که به واســطه زلزله خط تولید آن دچار خسارات شده 
است و براین اســاس مقرر شــد از محل اعتبارات مربوط به زلزله مبلغ 
۱۵0 میلیاردریال بابت ایجاد سوله و خرید خط ماشین آالت تولید آرد 

توسط بانک توسعه تعاون به این شرکت پرداخت گردد.
ضمن آنکه در ادامه این ســفر یک روزه از شــرکت پترو بیتا شهرستان 
قصر شــیرین با ظرفیت ۴۵000 تنی پایانه نفتی جهت ذخیره سازی 
مواد ســوختی و بارگیــری ذخیره مــاروت واقع در مــرز پرویز خان 
قصرشیربن بازدید به عمل آمد ضمن آنکه موضوع پرداخت تسهیات 
اعتباری بــه مبلغ ۱00 میلیــارد جهت تکمیل طــرح مذکور از محل 
اعتبارات زلزله توسط بانک توسعه تعاون در مرحله بررسی و تخصیص 
می باشــد. آخرین طرح مورد بازدید در این سفر شرکت تعاونی ۴۳00 
دانه طایی ذهــاب با موضوع فعالیت ذرت خشــک کنی بوده که طرح 
مذکور با ظرفیــت ۱0000 تنی و با ســرمایه گذاری ۴۳ میلیارد ریال 
بوده که تاکنون بانک توسعه تعاون کرمانشاه 8 میلیارد و ۵00 میلیون 
ریال جهت ایجاد و توسعه طرح مذکور برای افزایش ظرفیت تا ۲0000 
تنی پرداخت نموده اســت، مضاف بــر اینکه بیــش از ۷ میلیارد ریال 

ضمانت نامه توسط بانک برای شرکت مذکور صادر گردیده است.

میزخبر
امضایقرارداد۴000میلیاردریالیبینبانک

صنعتومعدنوسایپا
مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشــت: با اجرایی شدن قرارداد 
همکاری بین این بانک و شــرکت ســایپا ۱۵0 قطعه ســاز کــه با این 
خودروساز همکاری می کنند، می توانند با معرفی سایپا و تأیید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ۴ هزار میلیارد تســهیات بانکی اســتفاده 

کنند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانــک صنعت و معدن، در راســتای 
سیاســتهای دولت بــرای حفــظ اشــتغال و حمایت از تولیــد ملی، 
مدیرعامل این بانک و مدیران گروه سایپا ۲8 بهمن ماه قراردادی برای 

تأمین مالی قطعه سازان این شرکت به امضا رساندند.
حســین مهری مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن 
در حاشــیه امضاء این قرارداد اظهار داشــت: مطابق این توافق قطعه 
سازانی که از طرف گروه سایپا به بانک صنعت و معدن معرفی می شوند، 
می توانند بــه منظور تأمین ســرمایه در گردش خــود و افزایش توان 
تولید، تســهیات دریافت کنند و هدف ما این اســت که شرکت های 
خودروسازی همچون ســایپا که بخش بزرگی از نیاز کشور را مرتفع 

می کنند، بتوانند سطح تولیدات خود را در حد مطلوب حفظ کنند.
وی افزود: با اجرایی شــدن این قرارداد ۱۵0 قطعه ســاز که با ســایپا 
همکاری می کنند ۴ هزار میلیارد ریال تسهیات دریافت خواهند کرد. 
مهری عنوان داشت: کل تسهیات اختصاص یافته توسط این بانک به 

شرکت سایپا بالغ بر ۱۱ هزار و ۵00 میلیارد ریال است.
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا نیز ضمن تقدیر از بانک صنعت و 
معدن برای این اقدام ســازنده و مؤثر، تصریح کرد: خرید قطعات مورد 
نیاز گروه سایپا از طریق این شرکت ها اقدامی در جهت مدیریت زنجیره 
تأمین است و مساعدت این بانک برای ســرمایه در گردش این شرکت ها 
گام مهمی در جهت حفظ منافع قطعه ســازان بوده که منافع ســایپا و 

مشتریان آن در گرو تأمین منافع آنها است.

تقدیررییسستاداجراییفرمانامام
ازبانکپارسیان 

 رئیس ســتاد اجرایی فرمــان امام خمینــی )ره( در »آیین شــکرانه 
بهره برداری از ۴۱  هزار اشــتغال مســتقیم« که در محل نمایشــگاه 
دستاوردهای ســتاد اجرایی برگزار شد، از بانک پارسیان به عنوان یکی 
از بانک های »پشــتیبان مالی برتر در طرح های اشــتغال زای برکت« 

تقدیر کرد.
محمد مخبر در این نشســت بــا اعام اینکــه در ســال ۱۳۹۷، طی 
۷ ماه بیش از ۴۱ هزار فرصت شــغلی ایجاد شده اســت، اذعان داشت: 
خوشــبختانه بانک های پارســیان و قرض الحســنه مهر ایران حامی 
حرکت بنیاد برکت هســتند و امیدوارم که ایــن دو بانک، الگویی برای 

ورود سایر بانک ها به این حوزه باشند.
پیش از این نیز، دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( در آذر ماه ۹۷ در مراســم افتتاح و بهره برداری از یک 
هزارمین مدرســه بنیاد برکت و امضــای تفاهم نامــه ای که با حضور 
رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس ستاد فرمان حضرت امام )ره(، 
مدیرعامل بنیاد برکت، رییس ســازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور 
و دیگر شخصیت های سیاسی برگزار شــد،  از همکاری بانک پارسیان 
در حمایت از طرح های اشــتغال زا، عمرانی و حوزه مســئولیت های 

اجتماعی کشور تقدیر کرد.
وی ضمن تقدیر از مشارکت فعال بانک پارســیان در حمایت از طرح های 
اشــتغال زا و عمرانی دولت و به خصــوص در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی کشــور، با اشــاره به تاش هــای مدیــران و کارکنان بانک 
پارســیان از تاش های دکتر کورش پرویزیــان، مدیرعامل این بانک 

تشکر کرد.
همکاری با موسســات خیریه از جمله سازمان بهزیستی کشور، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، انجمــن بیماران کلیوی و ام اس ایران، حمایت 
از بیماران ســرطانی، پرداخت تســهیات ازدواج، خود اشــتغالی و 
کارآفرینی، ساماندهی و جانمایی کسبه ساختمان پاسکو و ... بخشی 

از فعالیت های فرهنگی و عام المنفعه بانک پارسیان بوده است.

ساعاتکاریشعبکشیکبانکآیندهدرروزهای
پایانیسالوایامنوروز

در راســتای ارزش آفرینی هر چــه بیش تر و ارائه خدمــات مطلوب به 
مشــتریان محترم، شــعب بانک آینده در روزهای پایانی سال  جاری و 
تعطیات ابتدای ســال ۱۳۹8، با حضوری فعال تــر، در خدمت مردم 

عزیزمان می باشند.
ضمناً، با توجه به افزایش مراجعات، از اول اسفندماه تا پایان سال  جاری، 
در تمام روزهای هفته، یک ساعت به زمان فعالیت باجه عصر ۲۷۵ شعبه 
فعلی بانک آینده، افزوده شده اســت.هم چنین »شعب منتخب« بانک 
آینده نیز به عنوان »شــعب کشــیک«، طی روزهای جمعه ۱۷ و ۲۴  و 
چهارشنبه ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ و نیز روزهای شنبه ۳ و  یک شنبه 
۴  فروردین ماه سال ۱۳۹8 از ساعت ۹:00 صبح الی ۱۳:00، آماده ارائه 

خدمات به مردم و مشتریان محترم بانک آینده خواهند بود.

بانکصادراتهمچناندرکنارمردمسرپلذهاب
خواهدایستاد

حجت اله صیدی در آیین افتتاح و بهره برداری از ۷۶ واحد مسکونی در 
شهرستان ســرپل ذهاب، تاکید کرد: بانک صادرات ایران در بازسازی 
مناطق زلزله زده، تکمیل پروژه ها و زمینه  ســازی برای استفاده بهتر از 
ثروت های طبیعی، ظرفیت های کشاورزی و جاذبه های گردشگری در 

کنار مردم و مسئوالن دلسوز این شهر خواهد ایستاد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایــران، حجت اله صیدی 
در آیین بهره بــرداری از ۷۶ واحد مســکونی دیگر توســط خیرین 
مدرسه ســاز این بانک با بیان اینکه تاریخ نشان می دهد سرپل ذهاب 
به عنوان یکی از شــهرهای فداکار و ایثارگر و مقاوم کشور در جریان 
ســال های دفاع مقدس حق بزرگی بــر گردن کشــور دارد، گفت: به 
نمایندگی از همکاران بانک صادرات ایران خدا را شاکرم که این توفیق 
حاصل شــده تا بتوانیم کمکی کنیم و این بانک برای خدمت به مردم 
منطقه و همکاری با مردم و مسئوالن دلسوز این شهر همچنان آماده 

است.
وی در این مراســم که با حضور مقامات محلی این شــهر، از جمله امام 
جمعه، فرماندار و فرماندهــان نظامی و انتظامی منطقه برگزار شــد، 
افزود: با اقدامات انجام شده در جریان بازســازی این شهر پس از زلزله 
سال گذشته، خوشــبختانه زندگی جریان عادی خود را از سر گرفته و 
امید و نشــاط در  بین مردم و به ویژه جوانان افزایش یافته که امید است 

در کاهش آالم و درد های مردم رنج دیده این منطقه مؤثر باشد.
او همچنین با اشــاره به اینکه بانک صادرات ایران بــه عنوان یک بانک 
اجتماعی همواره در انجام مسئولیت های اجتماعی پیشتاز بوده، تأکید 
کرد: مایه افتخار است که همیاری کارکنان این بانک موجب شده تا در 

این عرصه نیز نقش ماندگاری از خود برجای بگذارد. 
صیدی تصریح کرد: خدمت رســانی همکاران بانک صادرات ایران در 
تکمیل طرح های مختلف پس از زلزله سال گذشته این شهرستان ادامه 

خواهد داشت.
با افتتاح ۷۶ واحد مســکونی دیگر توســط خیرین مدرسه ســاز بانک 
صادرات ایران در این شهر، تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده 

به مردم به ۱08 واحد رسید.

میزخبر


