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خواب ۸۳۴ واحدی شاخص بورس
دیروز ش��اخص کل بورس در رکوردی جدید با ۸۳۴ واحد 
کاهش به ۴۴ هزار و ۱۲۹ واحد رس��ید و ارزش بازار با کاهش 
ح��دود ۳۵۰۰ میلیارد تومان��ی به ۲۱۵ ه��زار و ۶۰۵ میلیارد 

تومان نزول کرد.تع��داد معامالت ۲۴ هزار و ۴۵۵ دفعه، ارزش 
معام��الت ۱۰۸ میلیارد و ۳۲ میلی��ون تومان و حجم معامالت 
۱۹۲ میلی��ون و ۲۳۲ س��هم بود.بدی��ن ترتیب ب��رای دومین 
روز پیاپی ش��اخص کل و س��ایر ش��اخص های بورس تهران با 

اف��ت مواجه ش��دند. کاهش ۸۳۴ واحدی در ی��ک روز تاکنون 
در بازار س��رمایه رخ نداده بود که ب��رای اولین بار این کاهش، 
به ثبت رس��ید. همانطور که در روز گذش��ته اعالم ش��د، تاثیر 
مصوبه مجلس و برخی مس��ائل حاشیه ای افت سهام و شاخص 

را در پی داش��ته اس��ت. همین نگرانی و هیج��ان غیر منطقی 
برخی سهامداران موجب شد سایر شرکت های پاالیشگاهی که 
مشمول مصوبه پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی 

هم نمی  شوند از این جو نگرانی آسیب ببینند.

در عملكرد 11 ماه سال 91 شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي  توانسته است 107/4 درصد
 نسبت به مدت مشابه سال 90 رشد در سودآوري داشته باشد

با بررسی های همه جانبه و تأیید نهایی هیأت علمی و داوری همایش » حماسه اقتصادی – دفاع مقدس « 

لوح و تندیس ویژه حماسه اقتصادی در یک قدمی شركت سهامی انبارهای عمومی  و خدمات گمركي ایران

مقدمه:
مقام معظم رهب�ری معتقدند كه جن�گ هنوز تمام 
نش�ده و مبارزين اصل�ی بعد از جنگ تحمیلی، كس�انی 
هس�تند كه در عرصه اقتصاد به نوع آوری و سازندگی 
مش�غولند. در همین راس�تا و پی�رو نظرات ارزش�مند 
مقام رهب�ری، اقتصاد روز ) ضمیم�ه اقتصادی روزنامه 
سیاست روز( و مركز مطالعات و پژوهش های روزنامه 
سیاست روز با همكاری مركز فرهنگی/ هنری اشراق و 
بنیاد حفظ و نش�ر آثار دفاع مقدس، همايشی با حضور 
مديران متهعد و ارزش�مند برگزار خواهد نمود. در اين 
هماي�ش، ضمن تقدير و قدردان�ی از همه اين عزيزان، 
حماسه سازان برتر اقتصادی كشور نیز معرفی خواهند 
شد.»شركت سهامی انبارهای عمومی  و خدمات گمركي 
اي�ران« ب�ه خاطر فعالیت ه�ای همه جانبه س�ازندگی و 
حض�ور مؤثر در زندگی مردم با حضور دكتر علی ملک، 
مديرعامل توانمند آن، پس از بررس�ی و مطالعات همه 
جانب�ه هیأت علمی و داوری ب�ه عنوان يكی از نامزدهای 
دريافت لوح و تنديس ويژه همايش » حماسه اقتصادی 

– دفاع مقدس « كشور معرفی می شوند.

»ش��ركت س��هامی انبارهای عمومی و خدمات گمركي 
ایران« در س��ال 1340 براس��اس » تصویب نامه قانونی 
تأس��یس انباره��ای عموم��ی« به منظ��ور قب��ول امانت و 
نگهداری مواد اولیه، محصوالت صنعتی و فالحتی و كاالهای 
صاحبان صنایع و كشاورزان و بازرگانان با موافقت هیأت 
نظ��ارت بر انبارهای عمومی و با رعای��ت مقررات قانون » 
تأسیس انبارعمومی« و آیین نامه های مربوطه، به صورت 
ش��ركت سهامی تأسیس و بر طبق مقررات ایران به ثبت 

رسیده است.
این ش��ركت به گواه س��ابقه درخش��ان خ��ود، دارای 
50 س��ال تجربه علم��ی و عملی در انج��ام تمامی عملیات 
انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی كاال بوده و از 
اردیبهش��ت ماه سال 1352 تاكنون نیز با تأسیس شعب 
گمركی، به عنوان یکی از معدود شركای كاری مورد اعتماد 
گمركات كشور، این امور را در چارچوب رویه های گمركی 
و تج��اری همچ��ون واردات، صادرات، كابوت��اژ، ترانزیت 

خارجی و داخلی و... برعهده دارد.
ش��ركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران به 
عن��وان پیش��گام در صنعت نوین انب��ارداری، در عرصه 
جهان��ی نی��ز اعتبار خاص خ��ود را دارد. این ش��ركت از 
س��ال 1351 با هدف تب��ادل اطالعات، دان��ش و تجربه 
در كنار نمایندگان كشورهای استرالیا، بلژیک، فرانسه، 
یونان، ایتالیا، سوییس، ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا، 
ب��ه عنوان عضو مؤس��س فدراس��یون جهان��ی انبارهای 
عمومی به عضویت این ارگان بین المللی در آمده است. 
البته این فدراس��یون در س��ال 1999 به فدراس��یون 
 )IFWLA( بین المللی انجمن های انبارداری و لجس��تیک

تغییر نام یافت.
برآیند حاصل از كار این شركت در عرصه داخلی نیز 

تاكنون موجب جلب اعتماد، تحکیم و توس��عه همکاری ها 
ب��ا متولیان گم��رک و همچنین صاحبان كااله��ای تولیدی، 
صادرات��ی و وارداتی ش��ده اس��ت؛ به طوری كه توس��عه 
مجتمع های ش��ركت همواره روند رو به رش��دی داش��ته 
و در حال حاضر ش��ركت با تأس��یس 17 شعبه و شركت 
وابس��ته در بزرگ تری��ن و اصلی ترین گم��ركات زمینی، 
هوایی و دریایی كشور فعالیت مستمری دارد و قریب به 
93 درصد امور گمركات هوایی كش��ور در اختیار شركت 

انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران است.
ش��ركت انبارهای عمومی و خدمات گمرك��ی ایران با 
تأسیس شركت خدمات عمومی بنادر نیز تا سال 1359، 
مسئولیت تخلیه و بارگیری و انبارداری كاال در بنادر مهم 
كش��ور نظیر بندرعب��اس، بندر امام خمینی)ره( )ش��اپور 
س��ابق( و خرمشهر را عهده دار بود، كه در همین راستا و 
به منظور احیای این تجربه، در س��ال 1386 با راه اندازی 
مجتم��ع انبارهای عمومی بندر لنگه، حضور دوباره خود را 

در بنادر كشور آغاز كرده است. 
همچنین ش��ركت انبارهای عموم��ی و خدمات گمركی 
ایران در برخی از ش��عب و ش��ركت های تابعه مانند غرب 
تهران، ش��هریار تهران، س��هالن تبریز و یزد، تعدادی از 
انبارها را حس��ب نیاز و درخواس��ت مش��تریان به بخش 
غیرگمرك��ی اختصاص داده ك��ه با انعقاد ق��رارداد، انبار 
را به ص��ورت اجاره در اختیار امانت داران قرار می دهد. 
بر این مبنا، توس��عه انبارهای غیرگمركی و ارایه خدمات 
مرتب��ط با این ح��وزه همواره از اولویت های این ش��ركت 

بوده است.

مركز اطالع رسانی و خدمات رایانه ای 
ایجاد »مركز اطالع رس��انی همگان��ی« در این واحد با 
اس��تفاده از ش��بکه جهانی اینترنت و سیستم تکنولوژی 
اطالعات و نیروهای متخصص، این امکان را فراهم آورده 
است تا مشتریان شركت همیشه بتوانند آخرین اطالعات 
الزم را از وضعی��ت كاالهای خود دریافت كنند. این مهم 
بس��تر خوبی را برای همکاری و برقراری ارتباط با داخل و 
خارج از كشور، به ویژه كشورهای عضو فدراسیون جهانی 

انبارهای عمومی فراهم ساخته است.
خدمات انبارداری و تودیع كاالی گمركی و غیرگمركی 
ش��ركت انبارهای عمومی و خدم��ات گمركی ایران به 
گواه سابقه درخشان خود، دارای 50 سال تجربه علمی و 
عملی در انجام تمامی عملیات مربوط به انبارداری، تخلیه، 
بارگی��ری، حفاظ��ت و ایمنی كاال اس��ت و این ش��ركت بر 
اساس سیاست های سازمانی، خدمات خود را با نازل ترین 
نرخ تعرفه و استفاده از مدرن ترین و مجهزترین انبارها، 
اماكن، تأسیس��ات، ماشین آالت و نیروی انسانی مجرب و 
كارآزموده در واحدهایی نظیر غرب تهران، شهریار تهران، 
فرودگاه امام خمینی)ره(، بندر لنگه، سهالن تبریز، جلفا، 
بازرگان، ارومیه، آس��تارا، مش��هد، یزد، همدان، سمنان، 

شهركرد، قزوین، البرز و اصفهان ارایه می كند.
اه��م مزایای موجود در ش��ركت انباره��ای عمومی و 

خدمات گمركی برای ارایه به اربابان رجوع، عبارتند از:
• انجام عملیات تخصصی در تخلیه و بارگیری كاال توأم 

با دقت، مراقبت و سرعت باال.
• وج��ود ماش��ین آالت و لیفتراک های متن��وع و كافی 

برای جابه جایی كاال.
• مصونیت كامل اموال و كاالها در انبارهای شركت از 

نظر نگهداشت و حفاظت فیزیکی.
• رعای��ت ن��کات فن��ی، اصول صحی��ح انب��ارداری و 
بهداش��تی برای صفافی كاال، تفکیک و نگهداشت مجزای 

آنها و سمپاشی و ضدعفونی انبارها بر ضد حشرات.
• ص��دور ب��رگ وثیقه بنا به درخواس��ت مش��تریان 
امانت گذار جهت اس��تفاده از تس��هیالت بانکی به منظور 

جریان انداختن ارزش موجودی كاال.
• ارای��ه خدمات ویژه برای كاالهای خاص و یا نیازمند 

به حداكثر مراقبت و نگهداری.
• تدارک تاپ لیفت و شیفتر برای كاالهای كانتینری. 

دكتر علی ملک در مرداد ماه 91 به سمت مدیر عامل 
شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران منصوب 
ش��د. وی مدیری متعهد و مردمی است و عقیده دارد كه 
مش��تری مداری باید س��رلوحه امور قرار بگی��رد، چراكه 
صاحبان كاال پس از تحمل زحم��ت زیاد در امر واردات و 
ص��ادرات انتظاری جز جدیت و پش��تکار از ما ندارد. امر 
دیگ��ری كه باید برای ما اهمیت داش��ته باش��د، موضوع 
س��المت اداری و ش��فافیت س��ازمانی اس��ت تا اطمینان 

مشتریان بیش از پیش جلب شود.

دكتر ملک، عملکرد سال 91 را چنین ابراز می كند:
  ب��ا تالش تمامي پرس��نل ش��ركت اع��م از كارگران، 
كارشناس��ان، مدیران میاني تا مدیران ارش��د، ش��ركت 
انباره��اي عمومي و خدم��ات گمركي در عملک��رد 11 ماه 
س��ال 1391 توانس��ته اس��ت 107/4 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال 90 رشد در سودآوري داشته باشد كه 
این نفع به صورت مستقیم در اختیار جامعه بازنشستگان 
كشور قرار خواهد گرفت. و در رابطه با گزارش عملکرد 
برخي شعب مانند شهركرد، فرودگاه پیام و جنوب تهران 
كه زیان ده هستند نیز می گوید: باید به سرعت برنامه اي 
براي اصالح روند فعالیت این گونه ش��عب از سوي تمامي 
معاونت هاي شركت تدوین شود؛ به عنوان مثال باید در 
شعبه شهركرد، یکي از انبارهاي كاالهاي قاچاق در اسرع 
وقت تخلیه ش��ود تا این ش��عبه نیز بتواند با فعال كردن 
بخش غیر گمركي، به درآمدزایي دست یابد كه نتیجه آن 
س��وددهي خواهد بود. وی معتقد است كه جسارت یکي 
از مؤلفه هاي اصلي پیشرفت و توسعه كسب و كار است 
و تمامي مدیران شركت باید در ایده پردازي در رابطه با 
فعالیت هاي جدید، توس��عه كسب و كار و حضور در سایر 

نقاط جسارت ویژه اي از خود نشان دهند.

از اولویت ها و برنامه های آینده مدیر عامل ش��ركت 
انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران، تخصیص منطقه 
آپرین  ) میدان نماز اسالمشهر - جاده قدیم ساوه( برای 
س��اخت پایانه بندر خش��ک )ICD(  كه در س��ال 1352 
تصویب شده، است و می گوید مزیت ها و موقعیت ممتاز 
این منطقه برای این پایانه خیلی زیاد است. این مزیت ها 
ش��امل تقاطع راه آهن ش��مال و جنوب و ش��رق و غرب و 
دسترس��ی عالی جاده ای به نقاط چهارگانه كشور )شمال و 
جنوب ، شرق و غرب( و نزدیکی به مراكز بزرگ صنعتی و 
مصرف كشور و پایتخت به منظور ایجاد پایانه بندر خشک 

دور از ساحل است.
همچنی��ن اخیرا ب��ر اس��اس مصوبه هی��ات دولت و 
تصویب مجلس ش��وراي اس��المي و تایید شوراي نگهبان 
مدیری��ت منطق��ه ویژه اقتص��ادي س��هالن در آذربایجان 
ش��رقي به این شركت واگذار ش��ده است كه راه اندازي 
منطقه مهم اقتص��ادي در اولویت هاي كاري این مجموعه 

مي باشد.
دكتر ملک با تأكید بر این كه با توجه به محدودیت 
عملیات��ی در ش��ركت های غ��رب و ش��هریار و جن��وب 
ته��ران و ق��رار گرفتن آن ه��ا در بافت ش��هری، فعال 
ك��ردن منطقه آپری��ن از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت، می گوید: با توج��ه به اینکه ش��ركت انبارهای 
عموم��ی زی��ر مجموع��ه صندوق بازنشس��تگی كش��ور 
بوده و شركت كش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، خط 
جنوب و س��ایر زیر مجموع��ه آن ه��ا و مجموعه بزرگی 
از ش��ركت های تولیدی و صنعتی زیرمجموعه صندوق 
بازنشس��تگی هس��تند، می توانی��م در كم تری��ن زمان 
ممک��ن این طرح را ب��ه مرحله بهره برداری برس��انیم. 
ش��ركت انباره��اي عموم��ي و خدم��ات گمرك��ي ایران 
یک��ي از ش��ركت هاي اقتصادي صندوق بازنشس��تگي 
كش��ور به ش��مار مي رود كه هم اكنون ب��ه عنوان یک 
بن��گاه اقتص��ادي ب��ه فعالیت خ��ود ادام��ه مي دهد و 
جامعه بازنشسته كش��وري، تنها ذي نفعان این شركت 

ش��ناخته  مي ش��وند.
همچنین با شركت های بزرگ حمل  و نقلی ایران مانند 
تایدواتر خاورمیانه، پرس، توسعه ترابر ایرانیان، شركت 
حم��ل  و نقل پتروش��یمی ای��ران و... تفاهم نامه همکاری 
داریم.دكت��ر ملک با اش��اره ب��ه قانون پنجم توس��عه از 
ارتقای بهره وری، افزایش انضباط مالی، استانداردسازی 
فرآینده��ای كاری و افزای��ش رضایت مندی مش��تریان، 
صاحبان كاال، تجار و تولیدكنندگان به عنوان اولویت های 
اصل��ی برنامه های خ��ود برای رقابت پذیر كردن ش��ركت 

برای ورود به بازار سرمایه نام می برد.
وی درباره توسعه كسب  و كار هم برنامه هایی دارد: 
مذاكره برای ورود به گمرک قم، ورود به فرودگاه پیام 
، مذاك��ره و ورود ب��ه فرودگاه ه��ای بین المللی تبریز و 
مش��هد برای انجام ام��ور تخلیه، بارگی��ری و انبارداری 
كاال، مذاك��ره ب��رای ورود ب��ه منطقه آزاد كاس��پین در 
انزلی و مذاكره با شركت گلف اجنسی در مورد همکاری 
در منطقه خ��ور زنگی برای انبارداری، تخلیه و بارگیری 

در دس��تور كار اس��ت.

علی ملک  كه در سال 87 عنوان »مدیر موفق« را 
از همایش چش��م انداز 1404 دریافت كرد ، دارای 
مدرک مهندس��ی عمران از دانش��گاه علم و صنعت  و 
مهندس برنامه ریزی  حمل و نقل در همین دانش��گاه 
و دانش آموخته دكتری اقتصاد و حمل و نقل است و 

تجربیات زیر را در كارنامه خود دارد:
و  ای  مش��اوره  ش��ركت  چندی��ن  مدیرعام��ل   *

پیمانکاری در بخش خصوصی
*  پیمان��کار چندی��ن پروژه بزرگ ملی در ش��هر و 

استان تهران
*  هم��کار مرك��ز مطالع��ات طرح جام��ع حمل ونقل 
هوائ��ی كش��ور و مرك��ز مطالع��ات راه آه��ن جمهوری 

اسالمی ایران
*  معاونت هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران هما

*  عضو هیأت مدیره گروه هتلهای هما
*  عضو هیأت مدیره مجتمع فرهنگی و آموزشی هما

*  نائب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر شاهرود و 
نماینده شورا در شورای فرادست

*  عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه از س��ال 76 و 
مدیر گروه مهندس��ی عمران دانش��گاه آزاد اس��المی  

شاهرود
 *  مع��اون اداری و مال��ی دانش��گاه و قائ��م مقام 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
*  عضو ش��ورای پژوهش دانش��گاه و مس��ئول و 
موس��س انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 

اسالمی شاهرود

*  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شركت سایپا دیزل
*  عضو هیأت مدیره شركت زامیاد

*  عضو هیأت مدیره گروه خودرو سازی سایپا
*  عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شركت پارس خودرو

*  عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شركت انبارهای 
عمومی كشور

*  مشاور وزیر صنایع و معادن و رئیس شورایعالی 
اطالع رسانی صنایع و معادن كشور

*  مشاور عالی رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران و عضو كمیت��ه تنظیم س��ند راهبری 

صنعت خودرو كشور
*  عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

*  فعالی��ت  در مركز تحقیق��ات و مطالعات وزارت 
راه و ترابری

*  عضو انجمن جهانی لجستیک
*  نماین��ده وزیر صنایع و معادن در اتاق بازرگاني 

و صنایع و معادن تهران و ایران

دكتر علی ملک در یک نگاه

گروه اقتصاد  "از طرح هایی که می توانم به 
مردم اطالع دهم جلس��ه ای اس��ت با حضور رییس 
جمهور، وزی��ر صنعت ومع��دن و همچنین رییس 
بان��ک مرکزی انجام ش��د که در آن مقرر گش��ت  
هماهنگی ه��ای الزم صورت گیرد تا هم معیش��ت 
م��ردم تضمین گردد و هم نس��بت به کاهش تورم 
موج��ود در جامع��ه اقدامات��ی موثر انج��ام گیرد.

همچنین یک��ی از موضوعات مطرح ش��ده در این 
جلس��ه نی��ز تامین ارز بود که در نهایت مقرر ش��د 

اقدامات الزم جهت تامین آن صورت گیرد."
آنچه که در س��طور باال دیده شد اطالع رساني 
مهم��ي بود که به زعم وزیر امور اقتصادي و دارایي 

کشور باید به گوش مردم مي رسید.
س��ید شمس الدین حس��ینی که خبرهایي هم 
در خصوص زمان دقیق اجرای گام دوم هدفمندی 
یارانه ها داش��ت معتق��د بود: این امر ت��ا زمانی که 

پذیرش اجتماعی الزم ب��رای آن در جامعه محقق 
نشود اجرایی نخواهد شد. 

حس��ینی دی��روز در حاش��یه همای��ش نقش 
روابط عمومی ه��ا در حماس��ه اقتص��ادی در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به این سوال که آیا در صورت 
افزایش قیم��ت حامل های انرژی می��زان پرداخت 
یارانه نقدی به مردم نیز تغییر خواهد کرد، توضیح 
داد: از ابتدای شروع به کار طرح هدفمندی یارانه ها 
توجه ما به اقش��ار پایین و ک��م درآمد جامعه بوده 
است برخالف طرح هایی که در بسیاری از کشورها 
عملیاتی ش��د و باعث برخی ناآرامی های اجتماعی 
گردی��د هدفمن��دی یارانه ها در ایران ب��ا توجه به 

پذیرش اجتماعی صورت گرفت. 
وی ادامه داد: هر گونه اقدام در جهت عملیاتی 
ش��دن گام دوم هدفمندی یارانه ها صورت گیرد با 
توجه به بررس��ی های دقیق اقتص��ادی و همچنین 

پذیرش اجتماعی است. 
این مقام مس��وول در رابطه با طرح های دولت 
برای کنت��رل نقدینگی و تورم موج��ود در اقتصاد 
کشور نیز بیان کرد: سال گذشته دو تکانه  ارزی در 
اقتصاد کشور به وجود آمد که باعث شد نقدینگی و 
تورم جامعه دستخوش تغییرات منفی شود در کنار 
آن بحث تحریم ها و مشکل تامین ارزی نیز به وجود 
آمد به همین دلی��ل دولت از همان زمان به دنبال 
طرح هایی رفت که بتواند معیشت حداقلی مردم را 
تامین کند. یکی از این اقدام ها ذخیره سازی برخی 
اقالم اقتصادی اساسی در زندگی مردم بود که سال 

گذشته آغاز و تا کنون نیز ادامه داشته است. 
وی در پاس��خ به س��ئوالي در خصوص تخلف 
برخی از بانکها در پرداخت نرخ س��ود سپرده های 
حج عمره اظهار داش��ت: دس��تگاه نظارتی سیستم 
بانک��ی با این بانکهای متخل��ف برخورد می کند و 
باید افراد در این مورد گزارش دهند و هر کسی که 

تخلف کرده باشد، مورد برخورد قرار می گیرد.
س��خنگوی اقتص��ادی دول��ت در م��ورد روند 
کاهش��ی قیمت طال در بازار گفت: ش��رایط جهانی 
بازار طال این روزها حکایت از این دارد که بازار طال 
در راستای تصحیح افزایش قیمت قرار گرفته و این 

روند همچنان قرار دارد.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی در مورد انتقاد 
مجلس به هلدینگ خلی��ج فارس در الیحه بودجه 
۹۲ گف��ت: در هلدین��گ خلیج ف��ارس باید توجه 
داش��ت که این هلدینگ حداقل بعد از ۲ سال کار 
عملی تشکیل شد ،البته طرح هلدینگ ۴ سال قبل 

برای فروش پتروشیمی ها مطرح شده بود.
وی ادامه داد: دو س��ال قبل ترکیب شرکتهای 
موج��ود در هلدینگ خلیج فارس مش��خص ش��د، 
این ط��رح در هیئت واگذاری تصویب ش��د، چون 
این هلدینگ باید تش��کیل می ش��د از همین رو از 
س��ال قبل مقدمات عرضه هلدین��گ خلیج فارس 

فراهم ش��د.وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه سرانجام  
 پذی��رش هلدین��گ خلیج ف��ارس در م��اه پایانی 
سال گذشته انجام شد، تصریح کرد: طبق قانون ۵ 
درصد هلدینگ عرضه شد؛ در خصوص قیمتگذاری 
گمان��ه زنی های زیادی انجام ش��د ک��ه در نهایت 
هلدینگ سال قبل با قیمت پایه ۹۹۵ تومان عرضه 
شد اما یک مشتری هم نداشت. سال جاری عرضه 
مج��دد هلدینگ خلی��ج فارس انج��ام  و ۵ درصد 
کش��ف قیمت ش��د. در یک ماه اخی��ر هم در حال 

معامله است.
حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۴۵ 
میلیون نفر س��هامدار سهام عدالت در کشور وجود 
دارد که حداقل ۶ دهک جامعه را تشکیل می دهد، 
بنابرای��ن در س��هام عدالت برای م��ردم ۴۰ درصد 

هلدینگ خلیج فارس را در نظر گرفتیم.
وزی��ر اقتصاد گفت: بنابراین ب��ا توجه به اینکه 
۴۰ درص��د هلدینگ خلیج فارس از طریق س��هام 
عدال��ت متعلق به مردم می ش��ود، ۵ درصد هم در 
بورس عرضه ش��د و ۵ درصد هم در آینده نزدیک 
عرضه خواهد شد. ۵۰ درصد هلدینگ خلیج فارس 

عرضه شده است.
حس��ینی ادام��ه داد: ب��ا توجه به مس��تندات 
قانونی، تعدادی سهام هلدینگ برای اجرای احکام 
بودجه ۹۱ مبنی بر پرداخ��ت طلب ایثارگران ، رد 
دیون برخی نهادها و غیره در نظر گرفته شده است 
اما سوءتفاهم مجلس این بود که دولت بدون کشف 

قیمت معامالت این هلدینگ را انجام داده است.
حس��ینی تاکید کرد: طبق قانون روش هیئت 
واگذاری درب��اره هلدینگ خلیج فارس یعنی روش 
عرضه سهام توسط دولت اجرا شد و قیمت رقابتی 

در دستور کار قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: ۱7 درص��د هلدین��گ خلی��ج 
فارس به پرداخت طلب ایثارگران ، بانکها و س��ایر 
بده��کاران دولت��ی اختصاص یافته اس��ت. بنده به 

نمایندگان هم گفتم مصوبه مجلس مبنی بر اینکه 
۵۰ درصد هلدینگ خلیج فارس باید واگذار ش��ود، 
اص��ال قابل اجرا نیس��ت، چرا ک��ه ۵۰ درصد برای 

واگذاری نداریم.
حس��ینی تاکید ک��رد: همچنی��ن نمایندگان 
 خواس��تار ف��روش نق��دی هلدینگ خلی��ج فارس

 ش��ده اند اما این روش اصال قابل اجرا نیست، چرا 
ک��ه با قیمت های ما عرضه هر بلوک هلدینگ چند 
هزار میلیارد تومان می ش��ود. بر همین اساس، به 
منظور تقوی��ت رقابت و اجرای قوانی��ن و مقررات 
ف��روش نقدی امکان پذیر نیس��ت، چ��را که با این 
روش خریدار محدود می ش��ود و بعید است در گام 

اول افرادی پیدا شود آنقدر پول داشته باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه با روش مجل��س واگذاری 
هلدینگ خلی��ج فارس تبدیل به محال می ش��ود، 
اف��زود: ق��رار بر این ش��ده اس��ت که جلس��اتی با 
کمیس��یون تلفیق برای تجدید نظر در این مصوبه 

داشته باشیم.
وزی��ر اقتصاد درباره روند کاهش��ی قیمت طال 
نیز عن��وان کرد:کاهش قیمتها در ب��ازار داخلی به 
دلیل تغییرات بازار جهانی است در صورتی که این 
روند ادامه یابد، احتمال کاهش بیش از این قیمتها 

نیز وجود دارد. 
حس��ینی در پایان از س��ه آرزوی خ��ود برای 
اقتص��اد ایران گف��ت و اظهار کرد: ما باید در س��ه 
س��طح مختلف اقتصاد کش��ور را دگرگون کنیم در 
ابت��دا اصالح ش��یوه تخصیص منابع اس��ت که در 
جامعه به همان هدفمندی یارانه ها مش��هور ش��ده 
است در کنار آن باید نظام مالیاتی کشور نیز تغییر 
کن��د تا به بهترین ش��کل ممک��ن درآمدهایی غیر 
تورمی دولت افزایش یابد. محور س��وم نیز ش��یوه 
تامین مال��ی دولت خواهد بود که می تواند با توجه 
به طرح های جایگزین برای درآمدهای نفتی و دیگر 

طرح ها عملیاتی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

تضمین معیشت مردم در گرو برگزاري جلسات
 راه اندازی سامانه  پرداخت الکترونیکی

 تا دو ماه آینده 
مدی��ر کل فناوری اطالعات بان��ک مرکزی خبر داد: 

ساماندهی پرداخت های ریز را در دستور کارداریم. 
ناصر حکیمی با اعالم این خبر افزود: بحث ساماندهی 
پرداخت ه��ای ری��ز زیر ۱۰ هزار یا ۲۰ ه��زار تومان را در 
برنام��ه داری��م که تحت عن��وان کیف پ��ول الکترونیکی 

شناخته می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه زیرس��اخت های س��امانه  پرداخت 
الکترونیک��ی تا یک یا دو ماه دیگر آماده می ش��ود، افزود: 
در ای��ن مقوله، کی��ف پول تلفن هم��راه، کیف پول هایی 
که در قالب کارت های هوش��مند ارائه خواهد ش��د و هم 
اعتباراتی که به صورت ش��بکه ای قابل اس��تفاده اس��ت 

گنجانده می شود. 
حکیم��ی افزود: این س��امانه می تواند تس��هیالتی را 
برای کسانی که در اینترنت خرید های جزیی دارند بدون 
اس��تفاده از کارت بانکی فراهم کند که ریسک استفاده از 
کارت بانکی در فضای مجازی به حداقل خود می رسد. 

مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی با بیان اینکه 
موضوع دوم که مصوب شورای پول و اعتبار است، سامانه  
مدیریت اس��ناد بانکی اس��ت، گفت: س��اختاری طراحی 
می ش��ود که تقاضا برای درخواست دس��ته چک و احراز 
هویت اعتباری و ش��خصی فرد از طری��ق اینترنت انجام 

شود. 
حکیم��ی از ویژگی ه��ای این چ��ک را اس��تفاده از 
ش��اخصه های امنیتی، کاغذ مخصوص، ویژگی های چاپ 
و ۲ بار کد که مش��خصات صاحب حس��اب در آن وجود 

دارد، عنوان کرد. 

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین خبر داد 
راه اندازی طرح های جدید بانکی تا پایان سال

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین خبر داد: ۱۰ طرح مهم 
را در برنامه داریم که تا پایان سال انجام شده و راه اندازی 

می شود. 
محمد هاشم بت شکن در گفت و گو با ایسنا، با اعالم 
ای��ن خبر اظهار کرد: مهم ترین نکته ای که برای این بانک 
وجود دارد این اس��ت که از س��ال ۸۸ به بعد تس��هیالتی 
که اعطا ش��ده نسبت به مطالبات غیرجاری ما حدود پنج 
درصد اس��ت و مانده تسهیالت، حدود ۱۶7 هزار میلیارد 
ریال اس��ت. وی همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا 
مش��کالتی که این بانک با ش��اپرک داش��ت مرتفع شده 
اظهار کرد: تعامل ما با ش��اپرک تعامل سازنده ای است و 
ما تقریبا همه مسائل و مشکالتمان با شاپرک حل شده و 
یکسری مشکالت به خاطر جدید بودن طرح وجود داشت 

ولی در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
وی همچنین با اش��اره به س��امانه جدید بانک گفت: 
نمانوین، س��امانه اطالع رسانی بازار سرمایه و بورس است 
ک��ه آخرین اطالع��ات ب��ازار از جمله ان��واع قیمت ارز و 
اطالعات ب��ازار بورس نقدی را از طری��ق تلفن همراه در 
اختیار مش��تریان قرار می دهد. وی اظه��ار کرد: در حال 
حاضر این س��امانه با توجه به نی��از بازار خدمات متنوعی 
به مش��تریان ارای��ه می کند که در آینده ب��ه فراخور نیاز 

مشتریان این خدمات تغییر خواهد کرد. 

در جلس�ه علنی دیروز مجلس نمایندگان ملت تصویب 
کردند: مجوز استفاده دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی 
و تعاون�ی از تس�هیالت مال�ی خارجی )فاینان�س(  عالوه بر 

باقیمانده سال های قبل ۳۵ میلیارد دالر استفاده کنند.
نماین��دگان مل��ت در جلس��ه علنی دی��روز مجلس بند 
۱-۲۱ الیح��ه بودج��ه ۹۲ را عین��اً به تصویب رس��اندند که 
براس��اس آن اس��تفاده دس��تگاه های اجرای��ی و بخش های 
خصوصی و تعاونی با س��پردن تضمین های الزم به بانک های 
عامل از تس��هیالت مال��ی خارجی )فاینانس(  در س��ال ۹۲ 
عالوه بر باقیمانده س��هیمه  سال های قبل معادل ۳۵ میلیارد 

دالر تعیین می ش��ود.
بنابراین گ��زارش، احمد توکلی عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه در پیش��نهادی ارائه کرد عب��ارت بخش های خصوصی 
و تعاونی از این عبارت حذف ش��ود که در نهایت این پیشنهاد 

رأی الزم را به دست نیاورد.
توکلی در ادامه افزود: در سال های قبل مجوزهای مختلف 
اس��تفاده از فاینانس به دولت داده ش��ده و در حال حاضر ۵۰ 
میلیارد دالر مجوز اس��تفاده نش��ده نزد دولت وجود دارد و اگر 
این ۳۵ میلیارد دالر نیز اضافه ش��ود در س��ال  جاری مجموع 

مجوزهای وام خارجی به ۸۵ میلیارد دالر می رسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازگش�ت الیحه 
اصالح قانون کار به دولت بیان داشت: با توجه به اینکه الیحه 
تنظیم ش�ده در خصوص قانون کار با اجماع دیدگاه کارگران 
و کارفرمایان بوده بنابراین بعید می دانم الیحه اصالح قانون 
کار ب�ه دولت بر گردد و الیحه در مجلس مورد بررس�ی قرار 

خواهد گرفت.
اس��داهلل عباس��ی در مراس��م معرفی کارآفرینان برتر جوان 
درباره موضوع ش��کایت از دس��تمزد امس��ال کارگ��ران افزود: 
موضوع دستمزد سال ۹۲ که در شورای عالی کار مصوب شد با 

اجماع دیدگاههای شرکای اجتماعی کار بوده است و اگر اظهار 
نظری از س��وی کارگران در این خصوص انجام می شود دیدگاه 
خودشان است.عباس��ی از برگزاری نشست شورای عالی کار در 
روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: در صورت توافق 
میزان حق مسکن و خواروبار کارگران افزایش خواهد یافت. وی 
در خصوص میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای ایجاد ۱.۱ 
میلیون ش��غل جدید در س��ال جاری گفت: ت��ا پایان خردادماه 
میزان تس��هیالتی که از سوی بانک ها برای ایجاد اشتغال پیش 

بینی شده در نظر گرفته شد، مورد بررسی قرار می گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:تزریق ۳۵ میلیارد دالر فاینانس خارجی به بخش دولتی و خصوصی
الیحه اصالح قانون کار به دولت بر نمي گردد


