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يکي از ظلم ها
به نظام اين است که
ميگويند فساد
سيستمي شده است

رئيس ديوان محاسبات کشور گفت :برخي مي گويند فساد در ايران سيستمي شده و اين
يکي از ظلم هايي است که به نظام جمهوري اسالمي ايران مي شود  ،اين باور شده که من
آن را قبول ندارم و آمار اسناد در اين زمينه وجود دارد.به گزارش ايرنا ،عادل آذر در همايش
ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي افزود :مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
هميشه مي گفتند مردم خودشان بهترين ناظران هستند و کارها را به مردم بسپاريد ،آنها
مي دانند چگونه از اموال خود نگهداري کنند.وي ادامه داد :براساس تحقيقات انجام شده
در برخي کشورها اگر دستگاه هاي نظارتي نبودند تخلفات ،انحرافات و فسادها تا  200برابر
افزايش مي يافت که در ايران اگر اين دستگاه ها نبودند تا  100درصد افزايش را شاهد
بوديم.رئيس ديوان محاسبات يادآور شد :در حوزه نظارت مشکالت ،گرفتاري و آسيب هايي
داريم البته کسي منکر وجود دستگاه هاي نظارتي نيست.آذر خاطرنشان کرد:طيف هايي

اقتصادي

» يادداشت

چرا مردم  ،دولت را در حل مشکالت
اقتصادي ياري نميکنند؟

دکتر محمدرضا جهانبيگلري*
در بيشتر کشورها در زمان وقوع مشکالت ،باألخص مشکالت
اقتصادي ،اولينکاري که مسئولين در دستورکار قرار ميدهند ،در
جريان گذاشتن مردم و کمک خواستن از آنهاست .در اصل اين
وظيفه يک ملت است که در راستاي حل بحرانها و بهتر زيستن به
دولتمردان کشورشان ياري رسانند .چندي پيش اين اتفاق در کشور
همساي ه ما ،ترکيه ،با دارا بودن جمعيتي بالغ بر هشتاد ميليون نفر،
رخ داد .در زمان مطرح کردن مشکل و درخواست کمک رئيسجمهور
و مسئولين ،مردم بهسرعت جلوي کاهش ارزش پول مليشان را از
طريق ورود ارزهاي منزلي يا سپردهاي و تبديل بهموقع به واحد پول
کشورشان (لير) گرفتند .اين دالرها به بازار وارد شد و توازن عرضه و
تقاضا در بازار برقرار گرديد .حتي خيلي از مغازههاي غذافروشي تبليغات
وسيعي ميکردند که «قبض فروش ارز را بياور و غذاي مجاني بخور».
اين نشانه اعتماد مردم يک کشور به دولتمردان شان است .همکاري و
همدلي آنها منجر به حل بحران اقتصادي در کوتاهترين زمان ممکن
شد .مشابه اين مورد را ميتوان در کشورهاي مالزي ،تايلند ،آلمان و
بسياري کشورهاي ديگر مشاهده کرد .هميشه مردم بهموقع وارد صحنه
شدهاند و از به وجود آمدن بحرانها جلوگيري کردهاند.
در کشور ما مردم هميشه در مسائل سياسي و اجتماعي در صحنه
و در کنار مسئولين حضور دارند ،ولي وقتي مشکلي در اقتصاد پيش
ميآيد ،تمايلي به همکاري با دولتمردان ندارند .چرا؟
يک دليل آن اين است که مسئولين خيلي کم از پتانسيلهاي مردمي
در حل بحرانهاي اقتصادي کمک طلب ميکنند و توقع دارند که کل
مشکالت اقتصادي کشور را فقط با ذهن و فکر و توان خود (با اين
تصور که باهوش هستند) حلوفصل نمايند ،ولي نميشود که چند نفر
تصميم بگيرند و تعدادي اجرا کنند .مشکالت يک کشور صرفاً با ياري
مردم قابل حلوفصل است ،نه دستورات مسئولين .اين اتفاق يک پيام
دارد و آنهم اينکه انتخاب مديران اقتصادي براساس رابطه است ،نه
شايستگي فردي.
دليل دوم عدم صداقت مسئولين اقتصادي کشور با مردم است .متأسفانه
مسئولين با صداقت مشکالت اقتصادي کشور را با مردم در ميان نميگذارند،
چون فکر ميکنند امکان دارد عکسالعمل مردم برخالف آن چيزي
باشد که تصور ميکنند .به همين دليل ،معموالً از افعال معکوس در
اين روش استفاده ميشود؛ يعني موضوعي را مطرح و ذهنها را درگير
ميسازند ،ولي تصميمات ديگري را اجرايي ميکنند .اين است که در
اجراي برنامههاي اقتصادي هميشه جايگاه مشارکت ملت خالي است
و درصد شکست اين برنامهها بسيار باالست.
دليل سوم عدم اعتماد مردم در اجراي برنامههاي اقتصادي دولت است.
از زمان دولت ششم تاکنون طرحها و برنامهريزيهاي اقتصادي زيادي
به تصويب و اجرا رسيده است ،ولي بهدليل عدم استفاده از کارشناسان
مجرب و متخصص در تدوين و اجرا ،بيشتر برنامهها با شکست مواجه
شدهاند و بيشترين ضرر آن گريبانگير مردم بوده است که نتيج ه اين
شکستها را بايد تحمل ميکردند.
در زمان جنگ تحميلي تمام همت مردم و مسئولين جلوگيري از
نفوذ دشمن در کشور بود و پس از اتمام جنگ زمان بازسازي فرارسيد.
مردم اين درک را داشتند که در زمان بازسازي بهطور معمول مشکالتي
براي کشور به وجود ميآيد که بهدنبال آن تورم هم عادي است .در
نتيجه با آمادگي کامل به استقبال بازسازي کشور شتافتند و به دولت
وقت ياري رساندند ،ولي در همان دوران هم اتفاق خاصي در راستاي
اقتصاد رخ نداد و پروژههاي بدون کارشناسي طراحي و اجرا گرديد که
هيچ توجيه اقتصادي و مالي نداشت و ايستادگي مردم نتيج ه مطلوب
و دلخواه را بهدنبال نداشت .تدوين برنامههاي توسعهاي از همان زمان
آغاز شد ،ولي گويي اين برنامهها به يک رانت و منبع درآمد براي عدهاي
فرصتطلب و سودجو تبديل شد و اظهارنظرهاي غيرکارشناسي و صرفاً
شخصي در تدوين اين برنامهها در دولتهاي بعد ادامه يافت و بيشتر
بندهاي اين برنامهها توسط دولتمردان اجرايي نشد.
در تمامي دولتها بر اثر اشتباهات اقتصادي ،تورم و افزايش قيمتها و
وضعيت نامناسب اقتصادي دست از سر ملت برنداشت و توسع ه کشور
بهکندي پيش رفت .همينطور اشتباهات مکرر اقتصادي دولتمردان
ادامه داشت و هر دولتمردي بنا به عقايد و نظرات شخصي خود ،دربار ه
اقتصاد کشور تصميمگيري ميکرد؛ تاجاييکه عنوان ميشد مردم
فالن کاال را نخرند ارزان ميشود ،ولي قيمتها پايين که نميآمد،
چندبرابر هم ميشد .مسئولين اقتصادي کشور هميشه از مردم براي
گذشتن از مشکالت مايه ميگذاشتند .در اصل ملت وسيلهاي بودهاند
براي انجام آزمونوخطاها.
رياضت اقتصادي براي ملت بود و منفعت براي اشخاص خاص.
مردم شريف ايران يک بار ديگر در کنار دولت ايستادند .در جايي
که اواخر دولت هشتم و اوايل دولت نهم کشور از لحاظ سياسي و
اقتصادي وارد دوران تحريمهاي سنگين شد ،اين ملت با اين باور
که شرايط روزبهروز سختتر خواهد شد ،آمادگي الزم را فراهم
آوردند و دستبهدست هم دادند و با دفاع از آرمانهاي کشور،
هشت سال طاقتفرساي اقتصادي را پشت سر گذاشتند ،ولي باز
نتيج ه مطلوب حاصل نشد .با روي کار آمدن دولت يازدهم و وعد ه
اقتصادي کارآمد و تالش براي بهبود وضعيت سياسي و تعامل با
کشورهاي تحريمکننده ،برجام به ثمر نشست و مردم خوشحال از
بهبود وضعيت اقتصادي کشور در ماههاي آتي بودند ،ولي اين برجام
هم نتوانست به داد اقتصاد کشور برسد ،چون در مسائل اقتصادي اين
قرارداد ضعفهاي کارشناسي داشت و مذاکرهکنندگان با بياطالعي
از وضعيت اقتصادي کشور ،موارد زمانبر در فرايند رفع تحريمهاي
اقتصادي در برجام را از بين نبردند .لذا بزرگترين اشتباه دولت
يازدهم گره زدن برجام به اقتصاد داخلي بود .شايد با ديد کارشناسي
دقيق ميشد اقتصاد بينالملل را بهبود بخشيد ،ولي عمد ه مشکل
کشور اقتصاد داخلي بود و هست .در نتيجه ،عالوه بر اينکه اين
اقتصاد از رکود خارج نشد ،در باتالق رکود تورمي با کاهش قدرت
خريد داخلي افتاد ،چون وقتي برنامه و هدف اقتصادي براي کشور
تدوين نميشود و شاخصهاي اقتصادي ،از جمله فضاي کسبوکار در
شرايط بسيار بدي قرار ميگيرد ،نميتوان انتظار جذب سرمايهگذار
و رونق اقتصادي را داشت.
اين قضيه تا جايي پيش رفت که مديران مياني براي بقاي خود در
پستهاي مديريتي به فکر آمارسازيهاي فاحش افتادند و اشتباهات
مديريتي را با تغييرات آماري جبران کردند .مسئولين ارشد هم با
توجه به حجم سنگين کار اداره کشور و مشکالت پيشرو ،به همين
آمارها بدون راستيآزمايي اکتفا كردند و تصميمات کالن کشوري
صادر ميشد .اين آمارسازيها تا جايي ادامه پيدا کرد که فاصل ه زيادي
با واقعيت داشت و صداي کارشناسان و صاحبنظران حوز ه اقتصاد را
درآورد .کارشناسان براي دفاع از فکر و شعور انساني ،انتقادها را در
پيش گرفتند و اين موضوع سبب بياعتمادي بيشتر ملت به مسئولين
اقتصادي کشور شد.
ادامه در صفحه 3

وجود دارند که اگر دستگاه هاي نظارتي نباشند حداقل هزينه هاي جاري را نداريم .وي با
بيان اين که چرا با داشتن همه دستگاه هاي نظارتي اتفاقات عجيب و قريب و فسادهاي
مالي در کشور ما اتفاق مي افتد  ،گفت :براي حل اين موضوع بايد اقداماتي را دنبال کنيم
که چالش ها و آسيب ها اتفاق رخ ندهد.رئيس ديوان محاسبات ادامه داد :چقدر خوب
بود در مورد حقوق هاي نجومي يک گزارش با امضاي سه قوه تهيه و با تفسير منتشر
مي شد.آذر افزود :نظام حسابداري و حسابرسي در حاکميت و بخش عمومي درست شده اند
که حکومت نيکو،شايسته و خوب اتفاق بيفتد و مردم وکالت پاسخگويي و نظارت و جلوگيري
از فساد و انحراف را به ما داده اند اما چرا نمي توانيم اين نقش را خوب ايفا کنيم؟وي
تصريح کرد :براي تقويت کار نظارتي و مقابله با چالش هاي اين حوزه بايد به دو بخش
زيرساخت و چفت شدن دستگاه ها در نظام توجه کنيم.

اسداهلل عسكراوالدي:

»
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بت شکن تاکيد کرد:

مجيد رضا حريري:

موفقيت دولت در حذف قوانين مزاحم براي
فعاالن اقتصادي صفر بوده است

»

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با انتقاد از
وجود  ۱۳هزار قانون دست و پاگير در حوزه فعاليت
اقتصادي گفت :مطابق قانون برنامه پنجم دولت
موظف بوده است ،کليه قوانين مزاحم را احصاء و
ترتيب رفع آن را ايجاد کند ولي متاسفانه خروجي
تقريبا صفر بوده است.به گزارش تسنيم ،مجيدرضا
حريري در مصاحبه با راديو گفتگو اظهار داشت:
حقيقت اين است که قاچاق يکي از معلول هاي

اقتصاد غير شفاف ماست .تا زماني که اقتصاد ملي ما
شفاف ،رقابتي و آزاد نشود قاچاق داريم يا اختالس
بانکي يا ساير مفاسد اقتصادي را شاهد خواهيم
بود.نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با اظهار
به اينکه مسئله قاچاق باعث ضرر به توليدکننده،
واردکننده و مصرف کننده مي شود ،تصريح داشت:
نکته اي که بايد بيشتر مورد نظر باشد اين است
که آيا قاچاق خود معلول است يا علت؟ حقيقت
اين است که قاچاق يکي از معلول هاي اقتصاد
غير شفاف ماست.وي تصريح كرد :تا زماني که
اقتصاد ملي ما شفاف ،رقابتي و آزاد نشود قاچاق
داريم يا اختالس بانکي يا ساير مفاسد اقتصادي
را شاهد خواهيم بود .ضربه قاچاق به اقتصاد است
و سبد مصرف آحاد مردم ضرر اصلي را مي خورد
که اين در نهايت باعث ضربه اجتماعي به مردم
ايران مي شود.

ضرورت بومي سازي حسابرسي فناوري اطالعات
در نظام بانکي

مديرعامل بانک مسکن با ترسيم جايگاه
حسابرسي فناوري اطالعات در نظام بانکي دنيا،
مزاياي اين ابزار حياتي را تشريح و بر ضرورت
بومي سازي آن ،با توجه به دستورالعمل ها و
قوانين داخلي تاکيد کرد.به گزارش روابط عمومي
بانک مسکن ،دکتر محمد هاشم بت شکن،با بيان
اين مطلب به بررسي «جايگاه حسابرسي «آي
تي» در حاکميت فناوري اطالعات» پرداخت.وي
 ،با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در قوانين
کشور ،ابعاد قانوني و مقرراتي حاکميت فناوري
اطالعات را تشريح کرد و گفت«:بند ح ماده 2
قانون تجارت الکترونيک»« ،ماده  29اليحه قانون
بانکداري»« ،ماده  73اليحه قانون بانکداري» و
همچنين «تبصره  3ماده  16قانون رفع موانع توليد
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» بستر هاي
قانوني حاکميت فناوري اطالعات را مهيا مي سازد.

مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه حاکميت
فناوري اطالعات را يکي از اجزاي حاکميت شرکتي
است که مسئوليت آن به عهده هيئت مديره بانک
مي باشد افزود :حاکميت فناوري اطالعات بايد
يک عنصر پايه اي از عناصر حاکميت شرکتي
باشد و بنابراين نيازمند توجه سطح هيئت مديره
سازمان به منظور تضمين ريسک هاي مربوط به
فناوري اطالعات است.

موسوي الرگاني:

تعطيلي بنگاهها را باور کنيم يا آمار رشد اقتصادي را

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اعالم اين خبر که  ۶هزار نفر
از کارکنان و کارگران شهرک صنعتي فالورجان طي سالهاي گذشته
تعديل شدند ،گفت :اگر ادعاهاي دولت مبني بر رشد اقتصادي ۴/۵
درصدي بدون نفت درست است،پس چرا روزانه شاهد تعطيلي بنگاهها
هستيم؟سيد ناصر موسوي الرگاني ،نايب رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس درگفتگو با فارس ،با ابراز تأسف از اينکه برنامه پنجم توسعه
کشور و ساير برنامههاي توسعه اقتصادي دردولتها کمتر از  35درصد
اجرايي شدهاند ،اظهار داشت:درموضوع ايجاد اشتغال،دولت فعلي اقدام
مؤثر و عملکرد مثبتي ندارد.وي افزود:با وجود آنکه برنامه پنجم توسعه
کشور دربحث اشتغالزايي مواردي را به تصويب رسانده بود،اما درجريان
اجرا شاهد غفلت از سوي دولت بوديم و عم ً
ال ايجاد اشتغال براي جوانان
تبديل به تعديل آنان از بازار کار شد .وي در واکنش به اظهارات نوبخت
مبني بر اينکه رشد اقتصادي به جز فروش نفت 4/5 ،درصد است،
گفت :اين آمار تأملبرانگيز به هيچ عنوان نميتواند مبناي اقدامات
دولت باشد ،چرا که هيچگونه سنديتي براي اين اظهارات وجود ندارد
و واقعيتها را ميتوان در ميزان فعاليتهاي بخش خصوصي مشاهده
کرد .نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين در واکنش به
اظهارات رئيسجمهور درباره ايجاد اشتغال  700هزار نفري نيز گفت:
آقاي رئيسجمهور دقيقاً اعالم کنند که اين ميزان اشتغال در چه
بخشهايي بوده است .وي گفت :بخشهايي نظير خدمات ،صنعت،

کشاورزي و ساير بخشهاي توليدي وضعيت نگرانکنندهاي دارد ،با
اين حال دولت مدعي ايجاد شغل است .موسوي الرگاني با اشاره به
اينکه عملکرد دولت در زمينه اشتغالزايي ناموفق ارزيابي ميشود،
گفت :اگر هدفگذاري براي رسيدن به افق 1404انجام شده بايد با
توجه به آن ،ساير برنامهها تدوين شود ،اما تمام اقداماتي که تاکنون
صورت پذيرفته ،هيچکدام از آن اهداف را دنبال نميکند.اين نماينده
مجلس با بيان اينکه اکنون با يک فاجعه و هجوم نيروي کار به بازار
کار ،همچنين تعديل کارگران از بنگاه هاي اقتصادي مواجه هستيم،
خاطرنشان کرد :به گفته مسئوالن کشور ،همچنين استانداران برخي
استانها که درباره وضعيت بنگاههاي اقتصادي گزارشهايي را آماده
کرده بودند ،بسياري از بنگاههاي توليدي بر اثر افزايش رکود اقتصادي
و مشکالت سرمايه در گردش ،خاموش شدند.وي گفت :براي توجه به
موضوع اشتغالزايي و همچنين بازار کار کشور ،نمايندگان مجلس موادي
را در برنامه ششم توسعه کشور گنجاندهاند که اجراي دقيق آن منتج به
ايجاد اشتغال خواهد شد ،اما تصويب برنامه ،يک طرف ماجرا و اجراي
دقيق آن طرف ديگر خواهد بود .وي تأکيد کرد :اجراي سياستهاي
اقتصاد مقاومتي در راستاي رسيدن به همان افق چشمانداز توسعه
کشور بود که به طور کامل مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و اگر
اين سياستها به طور دقيق اجرايي ميشد ،اکنون مشکالت فعلي
را که بيشتر متوجه بخش خصوصي شده است را نداشتيم و بيشتر

مسير هم تاکنون طي شده بود .وي در رابطه با ادعاي دولت مبني بر
رشد اقتصادي  7/5درصدي ،آن را مغاير با موقعيتهاي جامعه اعالم
کرد و گفت :دولت روي رشد اقتصادي مانور زيادي داده است که بايد
گفت اين رشد اقتصادي ناشي از افزايش فروش نفت خام است و
ارتباطي به بخش مولد اقتصاد کشور ندارد ،در واقع اين رشد اقتصادي
ناشي از فعاليتها و منابع حاصل از فروش نفت خام است .وي گفت:
يک بررسي اجمالي در کشور نشان ميدهد که رشد اقتصادي 7.5
درصدي بايد يک تحولي بزرگ در کشور به وجود ميآورد و اکنون براي
بسياري از فعاالن اقتصادي نيز قابل لمس بود ،در حالي که بسياري از
بنگاههاي اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل هستند و معلوم نيست اين
رشد اقتصادي چرا اينقدر باال براي اقتصاد غيرنفتي اعالم ميشود؟
وي با ذکر مثالي درباره وضعيت اشتغال در استان اصفهان گفت :براي
جذب نيرو در مجتمع فوالد اصفهان 390 ،نفر نيروي کار نياز بود ،اما
چيزي قريب به  50هزار نفر ثبتنام کرده بودند ،به طوري که تمام
آنان از دانشآموختگان دانشگاهي بودند .موسوي الرگاني تأکيد کرد:
اگر رئيسجمهور مدعي ايجاد شغل است ،پس چرا با يک فراخوان
ساده براي جذب نيرو  11برابر تقاضاي کار هجوم ميآورد؟ وي با
اشاره به اينکه در بخش ديگري براي جذب  40نفر سرايدار نيز در
آموزش و پرورش  1500نفر ثبتنام کردند و  300نفر از آنان مدرک
باالي ليسانس داشتند.

معامله نخستين محموله اموال تمليکي در بورس کاال کليد خورد
نخستين محموله سازمان اموال تمليکي ديروز در بورس کاالي
ايران مورد معامله قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي و امور
بين المللي بورس کاالي ايران ،ديروز بيش يک هزار و  600تن ورق
فوالدي در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي با قيمت
پايه يک هزار و  500تومان در هر کيلو عرضه شد که در رقابت
خريداران با نرخ يک هزار و  575تومان به فروش رسيد .همچنين
ورق هاي معامله شده از کره جنوبي وارد شده و با تقاضاي 4
هزار  800تني در بورس کاال روبه رو شد .وزن کلي ورق هاي

پذيرش شده سازمان اموال تمليکي در بورس کاالي ايران 34هزارو
 412تن از کشورهاي کره جنوبي ،ايتاليا و بلژيک بوده است که به
صورت عرضه هاي متفاوت روي تابلوي بورس کاالي ايران گرفت.
گفتني است ،کليه معامالت سازمان اموال تمليکي در چارچوب قانون
و همچنين مقررات بورس کاالي ايران صورت مي گيرد و خريد ها از
سوي معامله گران بدون هيچ نقصي انجام مي شود .همچنين پس
از فروش کامل اين محصول سازمان اموال تمليکي در بورس کاال،
مقدمات عرضه ساير محصوالتي که شرايط فروش در بورس کاالي

عبادي خبر داد؛

توليد روزانه  27ميليون مترمکعب گاز از سکوي فاز  ٢١پارس جنوبي
مجري فازهاي 20و  21پارس جنوبي گفت:سکوي
فاز  ،21هيچ گونه محدوديتي در ارسال منابع گازي
به پااليشگاه خشکي اين فازها ندارد و روزانه حدود
 27ميليون متر مکعب گاز از اين سکو به بخش خشکي
ارسال مي شود.به گزارش ايرنا ،روابط عمومي شرکت
نفت و گاز پارس روز چهارشنبه به نقل از عليرضا عبادي
افزود :يک سوم از اين ميزان در پااليشگاه فازهاي ٢٠و٢١
شيرين سازي و مابقي به پااليشگاه فازهاي 15و16
ارسال مي شود.وي اضافه کرد :هماکنون به منظور
تامين و افزايش توان گاز رساني به شبکه سراسري در
فصل زمستان و استفاده بهينه از گاز دريافتي ،روزانه
حدود  18ميليون متر مکعب از توليدات اين سکو از
طريق خط لوله بين فازي براي فرآوري به پااليشگاه
فازها 15و 16ارسال و  9ميليون متر مکعب مابقي هم

در رديف اول شيرين سازي فازهاي 20و 21فرآوري
و به خط سراسري تزريق مي شود.مجري فازهاي
 ٢٠و ٢١پارس جنوبي ادامه داد :تالش ويژه اي براي
آماده سازي رديف سوم شيرين سازي تا نيمه بهمن
سال جاري در دست اجراست که در پي آن تمامي
توليدات سکوي فاز  21توسط رديف اول و سوم
پااليشگاه اين فازها فرآوري و ارسال آن به خط سراسري
صورت مي گيرد.عبادي گفت :پيش بيني مي شود
رديف دوم شيرين سازي فازهاي  21و  20تا دو ماه
ديگر به طور کامل بازيابي شده و در مدار توليد قرار
گيرد .وي يادآورشد :تا پايان سال جاري رديف هاي
دوم و چهارم شيرين سازي فاز هاي  21و  20پارس
جنوبي ،پس از عمليات راه اندازي و بهره برداري از
سکوي فاز  20آماده توليد گاز شوند.

ايران را داشته باشند ،فراهم شد.براساس اين گزارش ،اوايل دي ماه
جاري بود که مديرعامل سازمان اموال تمليکي از نهايي شدن عرضه
کاالهاي متروکه اين سازمان در بورس کاال خبر داده بود که ديروز
نيز نخستين محموله اين سازمان معامله شد.امين دليري گفته ،
با عرضه محصوالت سازمان اموال تمليکي در بورس کاال ،معامالت
اين سازمان براي همگان شفاف تر شد ،ضمن آنکه با عرضه کاالها
در بورس دامنه مشتريان وسيعتر ،شکل فروش کاملتر و در نتيجه
شفافيت اقتصادي بيشتر شد.

طي  9ماهه امسال؛

بخش خصوصي 2/5ميليون تن فوالد صادر کرد
آمار عملکرد صدور فوالد خام بخش خصوصي در
دوره  9ماهه امسال نشان مي دهد در مجموع 2
ميليون و  565هزار تن به بازارهاي هدف صادرات
شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 118
درصدي دارد.به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شاتا
از انجمن فوالد ايران ؛ جدول صادرات فوالد بخش
خصوصي در مدت ياد شده حاکي است :از مجموع اين
ميزان صادرات ،سهم «بيلت و بلوم»(شمش فوالدي)
يک ميليون و  698هزار تن و اسلب  867هزار تن
ثبت شد.سال گذشته در  9ماهه (منتهي به آذر)
يک ميليون و  178هزار تن فوالد خام صادر شده بود
که يک ميليون و  157هزار تن بيلت و بلوم و  21هزار
تن اسلب صادر شده بود.همچنين توليدات فوالدي
صادراتي در اين مدت به يک ميليون و  519هزار

تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال(يک
ميليون و  585هزار تن) ،کاهش چهار درصدي را
ثبت کرد.بيشترين ميزان صادرات توليدات فوالدي
در  9ماهه امسال مربوط به ورق سرد با  131هزار
تن است که در مقايسه با  56هزار تن صادر شده در
دوره مشابه پارسال ،افزايش  134درصدي دارد.ورق
پوششدار نيز در دوره اين گزارش به ميزان  23هزار
تن صادرشد که نسبت به رقم  21هزار تن  9ماهه
 ،94رشد  10درصدي را نشان مي دهد.همچنين
ميزان تيرآهن و ميلگرد صادراتي در  9ماهه امسال به
ترتيب  159و  200هزار تن ثبت شد که در مقايسه با
ارقام  148و  244هزار تن صادر شده در مدت مشابه
پارسال ،تيرآهن رشد هفت درصدي يافت ،اما ميلگرد
 18درصد افت را نشان داد.

ناصرپور مطرح کرد؛

آمادگي فني و عملياتي بورس کاال براي راه اندازي بازار آتي ارز

ناصرپور ،مدير توسعه بازار مشتقه بورس کاالي ايران با بيان اينکه
معامالت اختيار معامله روي ذرت و جو در حال بررسي است ،گفت:
بورس کاال آماده راه اندازي بازار آتي ارز است.به گزارش «پايگاه
خبري بورس کاالي ايران» به نقل از فارس ،عليرضا ناصرپور با بيان
اينکه راه اندازي معامالت اختيار خريد و فروش سکه طال در بازار
ابزارهاي مشتقه دستاوردي بزرگ براي پيشرفت بازار سرمايه ايران
در آسيا محسوب ميشود ،گفت :آپشنهاي کااليي هم اکنون تنها
در بازار سرمايه  ۸کشور وجود دارد و اين در حالي است که در ميان
کشورهاي آسيايي پس از مالزي تنها ايران توانسته معامالت آپشن
کااليي را داشته باشد.ناصرپور از بررسي راه اندازي معامالت اختيار

خريد و فروش روي کاالهاي کشاورزي خبرداد و گفت :در صورت
تقاضا و ظرفيتهاي موجود در رينگ کشاورزي بورس کاال ابزارهاي
اختيار فروش و خريد ذرت و جو نيز راه اندازي خواهد شد.وي در
برابر اين پرسش مبني بر اينکه آيا ابزار آتي سکه در بورس کاال در
برخي سررسيدها باعث افزايش کاذب قيمتها در بازار سکه نقدي
و حتي دالر شده ،گفت :اين انتقاد از نظر کارشناسي تحليل دقيقي
نيست زيرا بازار سکه آتي بورس تحت تاثير بازار نقدي سکه است.وي
با بيان اينکه تفاوت بين بازار نقدي و آتي سکه همواره کمتر از نرخ
سود بانکي ساالنه است ،افزود :قيمت نقدي سکه طال در بازار آزاد
در حالي طي دورههاي زماني مختلف نوسان ميکند که هم اکنون

عمليات حفاري خط انتقال کميل در مناطق  9و 10
شهرداري تکميل شد

مدير امور نظارت بر خطوط اصلي شرکت فاضالب
تهران از تکميل عمليات حفاري و حفاظت خط
انتقال کميل در مناطق 9و  10شهرداري خبر داد.
مسعود رضا ثامني در خصوص پيشرفت عمليات
اجرايي و فعاليت هاي صورت گرفته در اين پروژه
اظهار داشت :در حال حاضر حفاري و حفاظت
تونل در خيابان کميل ،رودکي ،امام خميني(ره)
حدفاصل رودکي تا نواب و خيابان سي متري
جي به طول تقريبي  4200متر کامل شده است.
وي ادامه داد :همچنين الينينگ تونل در خيابان
هاي امام خميني(ره) ،رودکي و کميل و هرمزان
به طول تقريبي 3100کيلومتر نيز به اتمام

رسيده است و اجراي عمليات الينينگ در خيابان
 30متري جي باقي مانده است.به گفته ثامني
اين پروژه  57درصد پيشرفت فيزيکي دارد و در
حال حاضر  1100متر از پروژه در منطقه 11
شهرداري باقي مانده است.ثامني با اشاره به طول
تقريبي  5300متر اين تونل بتني خاطر نشان
کرد :اين تونل فاضالب مناطق غرب و مركزي
تهران را جمع آوري مي کند و از ميدان حر آغاز
و با عبور از خيابان هاي امام خميني ،رودکي،
خيابان کميل ،خيابان هرمزان و سي متري جي
به ابتداي تونل غرب تهران واقع در تقاطع بزرگراه
آيت ا ...سعيدي متصل ميشود.

حباب حدود  ۹۰هزار توماني در اين بازار ديده ميشود.ناصر پور از
آمادگي بورس کاال براي راه اندازي بازار آتي ارز خبر داد و گفت:
از مدتها قبل بورس کاال با آماده سازي بسترهاي موجود آمادگي
خود را براي راهاندازي بازار مشتقه ارزي اعالم کرده و اين در حالي
است که با توجه به راه اندازي مکانيزم معامالت اختيار معامله زمينه
مناسب براي عملياتي شدن اين بازار افزايش يافته است.به گفته وي
آمادگي فني و عملياتي براي راه اندازي بازار آتي يا اختيار معامله ارز
در حالي از هم اکنون در بورس کاال فراهم است که به محض نخستين
تفاهم ميان بانک مرکزي و سازمان بورس براي راه اندازي اين بازار
به سرعت معامالت ارزي در اين بازار کليد ميخورد

به منظور تامين فشار آب آشاميدني بخشي از مناطق رباط کريم
عمليات توسعه و اصالح شبکه در اين شهر انجام شد

به منظور تامين فشار آب آشاميدني بخشي از مناطق
رباط کريم عمليات توسعه و اصالح شبکه در اين
شهر انجام شد .با اعتباري بالغ بر يک ميليارد ريال ،
پروژه توسعه و اصالح شبکه در شهرستان رباط کريم
اجراء گرديد  .به گزارش روابط عمومي شرکت آب و
فاضالب جنوب غربي استان تهران  ،مدير امور آبفاي
شهرستان رباط کريم با اعالم خبر مذکور اظهار داشت :
با عنايت به توسعه محدود مسکوني و تراکم جمعيت
در منطقه جنوب غربي شهر رباط کريم و ضرورت
تامين و توزيع آب آشاميدني شهروندان و مشترکين
اين بخش با کميت و کيفيت مطلوب  ،عليهذا در
همين راستا عمليات لوله گذاري به منظور اجراي خط

انتقال و همچنين اصالح و توسعه شبکه آبرساني در
شهرستان رباط کريم اجراء شد  .رضا عنايتي اماني
ضمن تشريح عمليات مذکور خاطر نشان ساخت :
اين عمليات با اعتباري معادل يک ميليارد و چهارصد
و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني و شامل
 ٤٥٠متر خط انتقال با استفاده از لوله پلي اتيلن سايز
 ١٦٠ميلي متري و همچنين  ٤٠٠متر اصالح شبکه
با استفاده از لوله پلي اتيلن سايز  ١١٠ميلي متر در
خيابان هاي بوستان  ، ١آهنگ و پهلوان واقع در ضلع
جنوبي بلوار آزادگان در دستور کار قرار داشت که از
اواسط آذرماه شروع گرديد و اوايل دي ماه جاري نيز
به اتمام و وارد مدار بهره برداري گرديد .

خبر »

دولت بايد به سمت تکنرخي
کردن دالر با عدد  3800تا 4000
تومان حرکت کند
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت:دولت بايد به سمت
تکنرخي کردن دالر با عدد  3800تا  4000تومان حرکت کند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران،رئيس اتاق ايران و چين و
ايران و روسيه که از تاجران به نام کشور است ،اعتقاد دارد دولت
بايد براي دالر با پايه چهار هزار تومان براي تکنرخي کردن ارز
برنامهريزي کند .اسداهلل عسكراوالدي ميگويد «:من فکر ميکنم
که دولت بايد به سمت ارز تکنرخي حرکت کند و تکنرخي
کردن ارز با دالر پايه  4هزار تومان يک اقدام مهم است که دولت
بايد آن را انجام دهد؛ ما بايد نرخهايي که االن داريم مث ً
ال 3200
تومان ارز دولتي را برداريم ،مجلس هم  3300تومان که در بودجه
سال آينده ديدهشده را تغيير دهد  .با توجه به شرايط بازار عددي
بين  3800تا  4000هزار تومان رقم مناسبي براي دالر است که
طبق آن بايد به سمت تکنرخي حرکت کنيم».اين عضو هيئت
نمايندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئيسکل بانک مرکزي
که هفته گذشته اعالم کرد نرخ تکنرخي ارز بايد  3600تومان
باشد ،گفت «:در شرايطي که در بازار آزاد قيمت دالر حدود
 4هزار تومان است نرخ ارز  3600توماني اص ً
ال تحققپذير نيست
و اگر دولت به سمت اين عدد حرکت کند بازهم شاهد اختالف
بين دالر دولتي و قيمت بازار آزاد خواهيم بود».

واردات گرانتر و صادرات ارزان شد
طي  ۹ماهه نخست امسال تراز بازرگاني ايران به مثبت  ۱۵ميليارد و
 ۴۳۱ميليون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رسيد که در اين ميان کشورهاي
واردکننده محصوالت ايران مانند چين ،امارات ،کره و ترکيه جزء عمد ه
کشورهاي واردکننده عنوان محصوالت و کاالها از ايران نيز بودند.
به گزارش ايسنا ،طي  ۹ماهه نخست امسال بالغ بر  ۸۱ميليون و
 ۱۱۸هزار تن انواع کاالها و محصوالت مختلف نفتي و غيرنفتي به ارزش
 ۲۷ميليارد و  ۷۱۳ميليون و  ۱۲۳هزار و  ۶۷۵دالر به بيش از  ۳۴۵کشور
مختلف صادر شده است .در حالي که در همين بازه زماني  ۹ميليون
و  ۵۰۷هزار تن انواع کاالها و محصوالت مختلف به ارزش  ۱۲ميليارد
و  ۲۸۱ميليون و  ۹۱۸هزار و  ۶۴۵دالر در فهرست واردات ثبت شد و
اين آمار نشان ميدهد که تراز بازرگاني ايران در  ۹ماهه نخست امسال
به بيش از  ۱۵ميليارد و  ۴۳۱ميليون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رسيده
است اما از سوي ديگر مي توان گفت که واردات محصوالت مختلف طي
 9ماهه نخست امسال گران تر و صادرات ارزان تر شده است.

سخنگوي هواپيمايي کشوري :

امروز نخستين ايرباس نو وارد مي شود
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت :امروز اولين فروند
هواپيماي ايرباس نو وارد کشور مي شود.رضا جعفرزاده در گفتگو
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با تاييد خبر ورود اولين
فروند ايرباس نو به کشور طي روز آينده ،اظهار کرد :بر اساس
برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است امروز ساعت 14:30
اولين هواپيماي خريداري شده از کمپاني ايرباس وارد ايران شود.
وي با بيان اين که هواپيماي مذکور را خلبانان هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران به کشور منتقل مي کنند ،تصريح کرد :طي مراسمي
رسمي با حضور مقامات و مسئوالن کشور امروز اين هواپيما در
فرودگاه مهرآباد به زمين مي نشيند.

بخشودگي جرايم ديرکرد مشتريان
بانک صنعت و معدن در راستاي تحقق
سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
بدهکاران بانک صنعت و معدن در صورت تسويه بدهي خود حداکثر
تا تاريخ  ٢٨اسفندماه سال جاري ،از بخشودگي کليه جرايم تاخير
تاديه مازاد بر نرخ سود بهره مند خواهند شد.به گزارش پايگاه
اطالع رساني بانک صنعت و معدن کليه مشترياني که از محل منابع
داخلي بانک صنعت و معدن تسهيالت دريافت كرده و در حال حاضر
داراي اقساط سررسيد گذشته و معوق هستند ميرساند در صورت
تسويه بدهي خود تا پايان سال جاري از بخشودگي کليه جرايم
يگردند .خاطر نشان ميسازد کليه
تاخير تاديه مازاد برخوردار م 
شعب بانک از روز جاري تا پايان سال پاسخگوي سواالت احتمالي
مشتريان گرامي در زمينه اين طرح ميباشند.گفتني است بخشودگي
ياد شده در راستاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و در جهت
اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور،
به منظور مساعدت به بنگاههاي اقتصادي و کمک به تداوم توليد و
حفظ اشتغال موجود در اين واحدهاانجام مي گيرد.

پرداخت سود سهام شرکت بين المللي
محصوالت پارس از طريق شعب
بانک سپه در سراسر کشور
پايگاه اطالع رساني بانک سپه گفت :بر اساس قرارداد منعقده ميان
بانک و شرکت بين المللي محصوالت پارس عمليات پرداخت سود
سهام سهامداران شرکت مذکور هم اکنون از طريق کليه شعب بانک
سپه آغاز شده است.در اين راستا سهامداران حقيقي شرکت ياد
شده ضمن مراجعه به شعب بانک سپه با ارائه مدارک هويتي معتبر
مي توانند سود سهام خود را دريافت يا به ساير حساب هاي خود
انتقال دهند.بانک سپه به عنوان نخستين بانک ايراني با بيش از 90
سال سابقه درخشان در عرصه بانکداري و ارائه خدمات مناسب به
مشتريان ،عامليت پرداخت سود سهام تعداد زيادي از شرکت هاي
سهامي بورسي و فرابورسي را از سال هاي گذشته از طريق شعب
سراسر کشور به عهده دارد.

حسي نزاده:

فرهنگ احترام به پيشکسوتان
از ارکان مهم بانک ملي ايران است
مدير عامل بانک ملي ايران با حضور در جمع روساي پيشين اداره
کل سرمايه انساني با تاکيد بر ضرورت احترام و تکريم پيشکسوتان
و همکاران قديمي گفت :يکي از ارکان مهم بانک ملي ايران ،فرهنگ
احترام به پيشکسوتان است که به بانک ملي ايران برکت ميبخشد.
محمدرضا حسينزاده با عنوان اينکه بانک ملي ايران در داخل و خارج از
کشور داراي جايگاه رفيعي است ،اضافه کرد :اين جايگاه به علت داشتن
بنا و ساختمان و تجهيزات اين بانک بزرگ نيست بلکه به دليل وجود
سرمايههاي انساني و گنجينههاي کهن و ماندگار اين بانک است.وي
تصريح کرد :تکريم گنجينه ارزشمند نيروي انساني که شامل کارکنان
شاغل و بازنشسته مي شود ،در بانک ملي ايران نهادينه شده و بايد اين
موضوع مهم را ارج نهاده و روزبهروز براي گسترش آن تالش کنيم.
مدير عامل بانک ملي ايران افزود :همکاران بازنشسته و مشتريان قديمي
بانک با عشق و عالقه به بانک ملي ايران مينگرند و اين نوع نگاه براي
ما ستودني است.وي در پايان گفت :خانواده بانک ملي ايران با حدود
 200هزار نفر نيروي انساني به همراه خانواده آنها همواره براي خدمترساني
به مردم در سراسر کشور پيشقدم بوده است.

