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تندیس نقره ای نخستین جایزه ملی 
حسابرسی از آن بانک انصار

چهارمین کنگره سراسری و اولین دوره اهدای جایزه 
ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که 
هدف اصلی آن ارائه مبنایی برای مقایسه تطبیقی واحدهای 
حسابرسی داخلی بر اساس ش��اخص های استاندارد است، 
در مرکز همایش های بین المللی پژوهش��گاه صنعت نفت 
برگزارشد و واحد حسابرس��ی داخلی بانک انصار تندیس 
نقره ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.

واحد حسابرس��ی داخلی بانک انصار همچنین در 
بین تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت 
کننده حائز رتبه نخس��ت شد و در مجموع سازمان ها 
و ش��رکت های واجد دریافت جایزه برتر، رتبه سوم را 
به دس��ت آورد. در این کنگره که ب��ا حضور رئیس و 
مدیران واحد حسابرسی داخلی بانک انصار و جانشین 
و روس��ای ادارات معاونت نظارت و بازرسی برگزارشد، 

از مدل حسابرسی داخلی بانک انصار رونمایی شد.

 دومین نمایشگاه کار ایران
با حمایت ویژه همراه اول

دومین نمایش��گاه کار ایران با حمایت ویژه همراه 
اول برگزار می شود.

دومین نمایش��گاه کار ایران به مدت سه روز )4 تا 6 
بهمن ماه( با حمایت ویژه همراه اول از س��اعت 9:30 تا 
16:30 برگزار می ش��ود. اهداف این نمایشگاه که توسط 
دانشگاه صنعتی شریف در مجتمع نمایشگاهی بوستان 
گفت وگوی تهران برگزار می ش��ود، »رویایی مس��تقیم 
کارجو و کارفرما«، »کمک به بهبود ارتقا برند کارفرمایان«، 
»تسهیل فرایند جذب و استخدام«، »معرفی فرصت های 
شغلی موجود در بازار کار«، »معرفی سازمان ها و ادارات 
مرتبط و نیمه مرتبط با رش��ته تحصیلی«، »ایجاد یک 
محی��ط حرفه ای و ب��ا کیفیت برای تعامل بیش��تر بین 
کارجویان و کارفرمایان«، »ایجاد حس مثبت مشارکت در 
کارفرمایان«، »برپایی کارگاه های آموزش کار و کاریابی« 
عنوان شده اس��ت.در دومین نمایشگاه کار ایران، همراه 
اول با ش��عار »یک همکاری معتب��ر« و برپایی غرفه ای 
بزرگ در سالن »تهران« بوس��تان گفت وگو با خدماتی 
همچون »برگزاری کارگاه ب��ا موضوعات متنوع«، »ارائه 
فرصت های ش��غلی، مشاوره شغلی، آش��نایی با محیط 
شغلی و شغل های همراه اول« و »فرصت ارتباط مستقیم 

با مدیران همراه اول« حضور دارد.

اختصاص هزینه تبلیغاتی به بازسازی 
مناطق زلزله زده توسط بانک  پاسارگاد

بانک  پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی 
خود، همچون سال گذشته، هزینه  چاپ سررسید و تهیه 
هدایای تبلیغاتی را به بازسازی مناطق زلزله زده کشور و 

کمک به مناطق محروم اختصاص می دهد.
خسرو رفیعی مش��اور مدیرعامل ضمن اعالم این 
خبر گفت: بانک  پاسارگاد با توجه به رویکرد خود نسبت 
به ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و با توجه به اهمیت 
بازس��ازی مناطق زلزله زده و همچنی��ن لزوم کمک به 
مناطق محروم و آس��یب دیده  کش��ور، همچون س��ال 
گذش��ته هزینه چاپ سررس��ید و تهیه اقالم و هدایای 
تبلیغات��ی را به این امر اختصاص می دهد و با این اقدام 
ارزش��مند، گامی مؤثر در راستای کمک به هم میهنان 

آسیب دیده و آبادانی کشور برخواهد داشت.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بانک دی برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی 
با حضور بیش از 86/73  درصد صاحبان سهام در هتل 

المپیک تهران برگزار شد.
با برگزاری مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده 
بانک دی، صورت های مالی منتهی به 30 اس��فند 1396 
بانک به تصویب رسید. در این جلسه که روز یکشنبه 30 
دی م��اه با حضور بیش از 86/73 درصد از س��هامداران و 
ی��ا نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی و به ریاست رضا 
سهم دینی رئیس هیئت مدیره بانک برگزار شد، سهامداران 
صورت های مالی منتهی به پایان اسفند 1396 را تصویب 
کردن��د. محمدرضا قربانی، مدیرعامل بان��ک دی در این 
مجمع ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط 
هیئت مدیره بانک دی در سال مالی 1396و ترسیم روند 
رو به رشد بانک به تشریح اقدامات اساسی بانک پرداخت.

افزایش  خالص درآمد تسهیالت بانک صادرات
خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری بانک صادرات 
ایران در گزارش های 9 ماهه نخس��ت سال 97 نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 188 درصد افزایش یافت.
 براساس صورت های مالی منتشره 
بانک صادرات ایران در س��امانه کدال، 
درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری 
در گزارش دوره ای 9 ماهه س��ال جاری 
1٥ درص��د افزایش داش��ته که به دلیل 
افزایش س��ود س��پرده های پرداختی به 
میزان��ی کمت��ر از درآمد مذک��ور، خالص 
درآمد تسهیالت و س��پرده گذاری روند مثبتی به 
خود گرفته و نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، 188 

درصد افزایش ثبت کرده است.

اخبار

 سود روزشمار ممنوع شد
طبق برنامه اعالمی بانک مرکزی، پرداخت س��ود روزش��مار به س��پرده های 
کوتاه م��دت مش��تریان بانک ها از دیروز ممنوع اس��ت و بانک ه��ا باید برای این 

سپرده ها سود ماهانه بپردازند.
 محمدرضا جمش��یدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسس��ه های 

اعتباری گفت: در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی 
تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز 
می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.

وی افزود: بانک ها حداقل زمان رس��وب پول در حس��اب کوتاه مدت مشتری را 10 
روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند 
که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم 

از هزینه های بانک ها کم می شود.  ایرنا

پشت باجه 
واردات پوشاک همچنان ممنوع 
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعیت 
واردات پوش��اک، کفش و س��ایر کاالهای نهایی  حوزه صنایع نساجی و پوشاک که 

درشرایط حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد، به قوت خود باقی است.
افسانه محرابی گفت: طبق مصوبه های ستاد اقتصاد مقاومتی و محدودیت های 

منابع ارزی و با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای ضروری، اساس��ی و 
مواد اولیه، ثبت  سفارش کاالهای گروه چهارم شامل یک هزار و 339 ردیف تعرفه ممنوع 

ش��د. وی افزود: از آنجایی که این مصوبه به قوت خود باقی اس��ت و نظر به توانمندی های 
تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد نیاز کشورو لزوم حمایت از تولیدات داخلی بویژه 

در وضعیت کنونی، ثبت سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است. 
ب��ه گفته وی در 9 ماهه اخیر 4 هزار و600 تن پوش��اک به ارزش 48 میلیون دالر 

صادر شده که از نظر ارزشی 24 درصد رشد داشته است.  ایرنا

تجارت
4 میلیون و ۵۹۲ هزار تومان؛ خط فقر در تهران

عضو هیئت رئیس��ه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم 36 درصدی 
س��ال آینده گفت: برای یک خانوار 4 نفره، خط فقر چیزی در حدود 2 میلیون 
و 2٥٥ هزار تومان اس��ت و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی 

در حدود 4 میلیون و ٥92 هزار تومان است.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از بودجه 98 اظهار 

کرد: براساس بودجه 98، در سال آینده شاهد تورم نقطه به نقطه در حدود ٥0 درصدی و 
تورم سالیانه 36 درصدی خواهیم بود. وی درخصوص خط فقر نیز گفت: برای یک خانوار 4 
نفره، خط فقر چیزی در حدود 2 میلیون و 2٥٥ هزار تومان است و البته این رقم در تهران 

متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود 4 میلیون و ٥92 هزار تومان است. 
وی گفت: خیلی از مردم، کمتر از این رقم درآمد دارند و این بر اساس آمار و ارقام 

استخراج شده از بودجه 98 است.  خانه ملت 

خط کش 

با توجه به کاهش فروش نفت  رینــگ ایران به دلیل تحریم های آمریکا روي 
و وابس��تگی قابل  توجه بودجه کش��ور به درآمدهای 
نفتی، ایجاد س��ازوکارهای جدید ب��رای فروش نفت 

ضروری به نظر می رسد که بورس یکی از آنها است.
ب��ا توجه به بازگش��ت تحریم ه��ای آمریکا در 
زمین��ه فروش نف��ت ایران از اواس��ط آبان ماه 97، 
شرایطی مش��ابه اوایل دهه 90 تکرار شده است و 
دوباره میزان صادرات نف��ت ایران بنابر آمار اوپک 
یک میلیون بشکه کاهش یافته است. این موضوع 
با توجه به وابس��تگی قابل توجه بودجه کش��ور به 
درآمدهای نفتی، تبع��ات اقتصادی مهمی خواهد 
داش��ت تا جایی که بودجه س��ال 98 ب��ر مبنای 
فروش 1.٥ میلیون بشکه ای تعریف شده است این 
یعنی تقریبا کاهش یک میلیون بش��که ای فروش 

نفت نسبت به بودجه سال گذشته. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد اگر فروش نفت از 
1.٥ میلیون بش��که در س��ال 98 کم تر شود و به 
یک میلیون بشکه برس��د کشور با مشکل کسری 
بودج��ه تقریبا ٥0 هزار میلی��اردی مواجه خواهد 
ش��د و دولت طبق متن ذکر شده در الیحه بودجه 
می تواند از صندوق توس��عه ملی برداش��ت کند و 

مقدار کسری بودجه را جبران کند.
در آخرین گزارش سازمان اوپک در ماه نوامبر 
2017 میالدی )هفته  نخس��ت آذر 97( هم میزان 
تولی��د نفت ایران از 3.9 میلیون بش��که به حدود 
2.8 میلیون بش��که نفت در روز رس��یده است که 
این کاهش تولید یک میلیون بش��که ای نفت خام 
با توجه به ثابت بودن ظرفیت پاالیش��ی کشور در 
یک سال گذشته، نشان دهنده  کاهش صادرات یک 

میلیون بشکه ای صادرات نفت خام است. 
بنابراین می توان گفت کرد که میزان صادرات 
نفت خ��ام ایران در ماه نوامبر ح��دود 1.2 میلیون 
بشکه بوده است که این میزان صادرات نیز با توجه 
به اعطای معافیت ه��ای آمریکا به خریداران نفتی 
ایران امکان پذیر ش��ده اس��ت؛ به این ترتیب حتی 
در ص��ورت ثابت بودن قیم��ت جهانی، با صادرات 

یک میلیون بشکه نفت به جای 1.٥ میلیون بشکه 
که در بودجه در نظر گرفته شده، کسری ٥0 هزار 
میلیارد تومانی در بودجه 98 تقریبا قطعی به نظر 

می رسد. 
کاهش ص��ادرات نفت کش��ور در حالی اتفاق 
افتاده اس��ت که ب��ه نظر می رس��د وزارت نفت به 
عن��وان متولی اصلی فروش نفت کش��ور طی بازه 
6 ماه��ه از زمان خروج امری��کا از برجام تا اعمال 
تحریم ه��ای نفتی، اق��دام موثری ب��رای مقابله با 
تحریم های نفتی انجام نداده اس��ت. واضح اس��ت 
که فروش نفت در مدل س��نتی ب��ه دلیل قابلیت 
رهگی��ری و شناس��ایی آن توس��ط آمری��کا باعث 
می شود که هیچ یک از مشتریان سنتی نفت ایران 
حاضر به خرید حتی یک بش��که بیشتر از معافیت 

داده شده نش��وند زیرا در این صورت این موضوع 
توس��ط آمریکا شناس��ایی ش��ده و کشور متخطی 

مورد جریمه و تحریم آمریکا قرار می گیرد. 
در نتیجه ضرورت گذر از مدل سنتی فروش و 
شکس��تن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت 
از طریق متنوع س��ازی در روش های صادرات نفت 
بیش از گذشته اهمیت می یابد. مدل سنتی  فروش 
نفت ایران و اس��تفاده از نظام بانکی بین المللی، دو 
دلیل مهم مؤثر واقع ش��دن تحریم ه��ای آمریکا و 

کاهش فروش نفت ایران بوده است. 
بنابرای��ن ب��رای جلوگیری از کس��ری بودجه 
و تب��ع آن مش��کالت اقتصادی پی��ش رو بهترین 
راهب��رد برای کم اثر ک��ردن تحریم های آمریکا در 
زمینه معامالت نفت، ف��روش نفت ایران به بخش 

غیردولتی در فضایی شفاف است.
در حالت کلی، دو روش برای فروش نفت صادراتی 
کشور به بخش غیردولتی وجود دارد: نخست مذاکره 

مستقیم و دیگری عرضه نفت در بورس.

 مذاکره مستقیم
برخی خبرها حاکی از آن است که با توجه به 
مصوبه ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی 
سران قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در 
قراردادهای کوتاه مدت و محموله های کوچک، در 
قال��ب یک کمیته وجود دارد؛ اما این کمیته مانند 
اتاق تاریکی می ماند که باعث مبادالت غیرشفاف و 
نامشخص می شود. ناکارآمدی فروش نفت در مدل 
س��نتی و مذاکرات مس��تقیم تا حدی است که با 
اعمال تحریم های نفتی آمریکا به راحتی صادرات 
نفت کش��ور از 2.٥ میلیون بش��که نفت در روز به 

یک میلیون بشکه رسیده است.

عرضه نفت در بورس
 بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که به دو 
دلیل فروش نفت در بستر بورس به مراتب مناسب تر 

از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است:
1- تعیین قیمت منطقی و بهینه: در واقع، 
با ف��روش نفت به بخش غیردولتی با اس��تفاده از 
س��ازوکار بورس، قیمت پایه ای ب��رای نفت با کم 
کردن هزینه های زمان تحریم تعیین می شود و با 
توجه به ش��فاف و رقابتی بودن فضای بورس، این 

قیمت، حداکثر قیمت ممکن خواهد بود.
روش  رانـت:  و  از فسـاد  2- جلوگیـری 
قیمت گذاری فعلی نفت ایران روش��ی غیر ش��فاف 
و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان 
امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت و در 
نهایت با توجه به مذاکره مستقیم آن ها با متقاضیان 
خرید نفت کشورمان تعیین می شود. همین موضوع 
باعث شده است که نگرانی هایی درباره ایجاد فساد 
و رانت در فروش نفت کشور به بخش غیردولتی از 
طریق مذاکره مستقیم بخصوص در شرایط تحریم 

وجود داشته باش��د. این در حالی است که کارکرد 
اصلی بورس ش��فاف شدن و ش��کل گرفتن قیمت 
است. درواقع، قیمتی که در فضای رقابتی بورس با 
حضور فروشنده و خریدار واقعی با تعدد خریداران 

شکل می گیرد، قیمت بهینه و واقعی است.

انحصارطلبی دلیل اصلی تعلل در عرضه نفت 
در بورس

در آبان ماه س��ال 97، یک میلیون بشکه نفت 
کشور در بورس انرژی ایران عرضه و توسط بخش 
خصوصی خریداری ش��د. این اتفاق نش��ان داد با 
وجود بی انگیزگی مدیریت امور بین الملل ش��رکت 
ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، اگر عرضه 
نف��ت در بورس به ش��کلی صحیح ص��ورت پذیرد 

بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد.
با وجود موفقیت ای��ن راهکار ضدتحریمی در 
گام نخس��ت و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دالیلی نامعلوم 
اجرای این راهکار از س��وی وزارت نفت با تعللی دو 
ماه��ه روبرو ش��د و پس از دو ماه س��ومین عرضه 
نفت در بورس قرار اس��ت این هفت��ه )طبق گفته 
وزی��ر نفت( انجام ش��ود. در این بی��ن گمانه زنی ها 
درباره عل��ل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش 
یافته اس��ت. برخ��ی از کارشناس��ان معتقدند که 
انحصارطلب��ی وزارت نفت در فروش نفت علت این 
تعلل هاست، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت 
هر چند مانع افت صادرات نفت می شود، اما انحصار 
وزارت نف��ت را نیز از بین می ب��رد بنابراین تعارض 

منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است.
این در حالی است که این وزارتخانه آگاه است 
ک��ه کلیدی ترین نکته برای موفقی��ت این راهکار 
ضدتحریمی، تداوم عرضه نفت در بورس به صورت 
منظم و در احجام بیش��تر اس��ت؛ زیرا شرکت های 
خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمانی 
حاضر به ورود به این بازار و س��رمایه گذاری در آن 
می ش��وند که به ثب��ات بازار نفت ایجاد ش��ده در 

بورس اطمینان پیدا کنند.  مهر

ساز و کارها رونمایی شد؛

 عرضه نفت در بورس
کلید انحصارشکنی فروش سنتی

رئی��س کل بان��ک مرکزی از  اتاق بازرگانی درخواست کرد جنب استانبول
تا با تشکیل کمیته ای متشکل از فعاالن اقتصادی 
و وزرای اقتص��اد و صنع��ت بار دیگ��ر تالش برای 

تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
چالش بر سر بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
می��ان صادرکنندگان و بانک مرکزی در ش��رایطی 
همچنان پابرجا اس��ت که بخش عمده ای از فرآیند 
باز کردن این گره، در دست وزارتخانه های اقتصاد 
و صنعت، معدن و تجارت اس��ت؛ به نحوی که هم 
اکنون صادرکنندگان بحث های زیادی بر سر عدم 
ثبت س��فارش ارز حاص��ل از ص��ادرات خود برای 
واردات کاالهای مورد نیاز کش��ور ک��ه نام آنها در 
فهرست کاالهای مجاز برای واردات گنجانده شده، 
دارند و این موضوعی است که علی رغم تاکید معاون 
اول رئیس جمهور، هنوز از سوی رضا رحمانی، وزیر 

صنعت، معدن و تجارت حل و فصل نشده است.
اما گره دیگر بر س��ر راه بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات به وزارت امور اقتص��ادی و دارایی که 
فرهاد دژپس��ند، سکاندار آن اس��ت و عدم اصالح 
نرخ ه��ای پای��ه صادراتی برمی گردد. ب��ه این معنا 
ک��ه صادرکنن��دگان معتقدن��د که نرخ ه��ای پایه 
گمرکی در ش��رایط کنونی، منجر به این شده که 
صادرکنن��دگان تعهد باالتر از میزان صادرات خود 
را به صورت پیمان بسپارند و این امر، بازگشت ارز 
حاصل از صادرات را بر مبنای تعهدی که داده اند، 

دچار مشکل می کند.

حال ام��ا عبدالناصر همت��ی رئیس کل بانک 
مرک��زی از اتاق بازرگانی درخواس��ت ک��رده تا با 
تش��کیل کمیته ای متش��کل از فعاالن اقتصادی، 
وزرای اقتص��اد و صنع��ت، بار دیگر ت��الش برای 

تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
محمد الهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران، از درخواس��ت 
همتی برای تش��کیل کمیت��ه ای 4جانبه به منظور 
حل مش��کالت بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر 
داد و گف��ت: ت��ا زمانی که ارز به س��امانه نیما یا به 
اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک 
مرکزی با محدویت مواجه ش��ده و صف تقاضا برای 
دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا روز شنبه هفته 
جاری، در تماس از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با 
رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر گردیده 
تا کمیته ای ش��کل گی��رد تا با حض��ور رئیس کل 
بانک مرکزی، ات��اق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد 
و صنعت، مشکالت پیش رو را با همفکری و تعامل 
به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را 
بیاورد و رفع تعهد ارزی نماید، و هم دولت به منابع 

ارزی مورد نظر خود دست یابد.
وی افزود: با این تالش رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی بر ایجاد کمیته جدید که به پیشنهاد فعاالن 
اقتصادی در جلس��ه دو هفته قبل با بانک مرکزی 
صورت گرفته اس��ت، چنانچه دستگاه های دیگر از 
جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی داش��ته 
باش��ند، پرونده بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و 

چالش های آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، 
روند بازگشت ارز به کشور تسهیل می گردد.

الهوت��ی ادام��ه داد: اولین موضوع��ی که در 
بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به کش��ور وجود 
دارد، وضعیت نابسامان ثبت سفارش و استفاده از 
ارز صادرکنندگان برای واردات کاالهایشان است، 
ضمن اینکه بازگش��ت ارز برای صادرکنندگانی که 

کار تولیدی ندارند نیز اکنون امکان پذیر نیستند.
وی موضوع دیگر که به عنوان سد راه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به شمار می رود را قیمت های 
پایه صادراتی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: اگر در 
جلس��ه ای که قرار است برگزار بش��ود، بتواند این 
مش��کالت را حل کند، به طور قطع روند بازگشت 
ارز به کش��ور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. 
البته هنوز زمان برگزاری اولین جلس��ه و جزئیات 
آن مشخص نیس��ت. اگر دوستان دولتی با اختیار 
تام به جلس��ه بیایند در هر موردی مش��کالتی که 
طرح می ش��ود ب��ا تصمیم گیری در همان جلس��ه 
مش��کل را برط��رف نمایند، چالش بازگش��ت ارز 

صادراتی مرتفع خواهد شد. 
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران افزود: 
همانط��ور که پیش از ای��ن نیز بارها اعالم ش��ده، 
اختالف��ی که اکنون میان صادرکنن��دگان و دولت 

درخصوص بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات وجود 
دارد، این نیس��ت که دولت می خواهد ارز حاصل از 
صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمی خواهد ارز 
بیاورد، بلکه بحث بر س��ر روش بازگشت ارز است؛ 
چراکه صادرکنندگان باره��ا و بارها تاکید کرده اند 
که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت 

گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد. 
الهوتی گفت: از آبان ماه سال جاری که بخشنامه 
بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی 
اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده 
است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکالت 

را بیان کرده  و بانک مرکزی نیز موضوعات خود 
را مطرح نموده اس��ت؛ اما در آخرین جلسه ای 
که ح��دود دو هفته پیش با رئی��س کل بانک 
مرکزی برگزار شد، وی اعالم کرد که مشکالت 

مط��رح ش��ده در رابطه با بازگش��ت ارز 
صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک 
مرکزی مربوط نمی ش��ود؛ بلکه در 
دس��تگاه های دیگر مثل گمرک و 

وزارت صنعت باید حل و فصل شود؛ 
بنابراین از آن نشس��ت تاکنون، قریب به 

یک ماه می گذرد و دستگاه ها حاضر نشدند که 
این اصالحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل 

از صادرات انجام دهند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم 
توج��ه به ای��ن موضوع، نه تنه��ا صادرکنندگان را 
با مش��کل مواجه می کند، بلکه یک دس��تورالعمل 
تنبیهی اس��ت که اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر 
مشمول تشویق ها و معافیت های دولتی نمی شود؛ 
اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که اشکال در این 
فرآین��د، بان��ک مرک��زی را هم با مش��کل مواجه 
می سازد و این نهاد مهم سیاستگذار را در رسیدن 

به هدف ساماندهی بازار ارز، دچار 
مشکل می سازد.  مهر

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی عنوان کرد؛
تالش دوباره برای بازگشت ارز صادراتی

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی  گفت: 600 هزار تن گندم تولید داخلی گاردریــــل
با استفاده از حمل ونقل چند وجهی ترکیبی برای نخستین بار 
و از طریق بنادر جنوبی و ش��مالی تا پایان امس��ال در کشور 

توزیع می شود.
 محمدعلی حس��ن زاده افزود: برای نخستین بار 3 هفته 
پی��ش یک کش��تی 20 هزار تن��ی و روز گذش��ته نیزبرای 
دومین بار یک کش��تی دیگر برای توزیع گندم اس��تان های 
شرقی کش��وراز بندر امام به بندر چابهار رهسپار شده تا از 
طریق این بندر بتوان گندم های مورد نیاز استان های شرقی 
و شمال شرقی کشوررا توزیع کرد. پیش بینی می شود برای 
حمل گندم مورد نیاز اس��تان های شمالی، شرقی و مرکزی 
4٥0 هزار تن گندم از طریق دو بندر شهید رجایی و چابهار 
به اس��تان های مرکزی و شرقی کش��ور حمل و 1٥0 هزار 
تن گندم نیز از طریق بندر امیرآباد به اس��تان های شمالی، 

اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی با کامیون حمل شود.
حسن زاده اظهار داش��ت: این مدل حمل ونقل ترکیبی 
سبب بسیاری از صرفه جویی ها و کاهش حوادث رانندگی و 
ترافیک در جاده های کشور خواهد شد؛ به طوری که حمل 
20 هزار تن گندم با کش��تی به بندر چابهار تنها در مصرف 

سوخت یک میلیارد تومان صرفه جویی دارد.
وی گفت: با هماهنگی های انجام ش��ده با شرکت بازرگانی 
دولتی و سازمان بنادر قرار است همه گندم های تولیدی داخل 

کشور در بندر امام انبار و از آنجا با کشتی به بندر چابهار و یا بندر 
شهید رجایی منتقل شود تا با استفاده از کامیون، گندم مورد نیاز 

استان های شرقی و مرکزی به این استان ها حمل شود.
معاون بندری س��ازمان بنادرو دریان��وردی با بیان اینکه 
حمل ونقل درون سرزمینی برای نخستین بار دراین برنامه مورد 
توجه جدی سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است اظهار 
داشت: یک کشتی 20 هزار تنی بار یک هزار دستگاه کامیون 
را جابه جا می کند و این س��بب خواهد ش��د هزینه های تمام 
 شده حمل ونقل کاالهای اساسی در کشور بسیار کاهش یابد. 
وی با بیان اینکه پیشتر فرآورده های نفتی استان های شرقی و 
ش��مال شرقی از طریق بندر چابهار توزیع می شد، گفت: برای 
نخستین بار توزیع غالت و گندم از طریق بندر چابهار و شهید 
رجایی و بندر امیرآباد آغاز ش��ده و این در کاهش هزینه های 

حمل کاالهای اساسی در کشور بسیار موثر است.
حسن زاده با اشاره به میزان عملیات تخلیه و بارگیری در 
10 ماه نخس��ت امسال گفت: در این مدت 111 میلیون تن 
کاال در بنادر کش��ور تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در این مدت تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی 
11.7 درصد و کاالهای غیرنفتی 13.٥ درصد کاهش یافته 
که متوس��ط آن 13 درصد است و ممنوعیت واردات 1400 
قلم کاالهای تولید داخل به کش��ور س��بب کاهش تخلیه و 

بارگیری در بنادر کشور شده است.  ایرنا

معاون بندری سازمان بنادرو دریانوردی اعالم کرد
توزیع 600 هزار تن گندم با استفاده از »حمل ونقل ترکیبی«

معاون شرکت راه آهن خبر داد
موافقت با احداث راه آهن رشت - آستارا 
مع��اون فن��ی و ام��ور زیربنای��ی  پــــــه ش��رکت راه آهن از صدور و ابالغ کو
موافقت نامه پروژه احداث راه آهن رشت - آستارا توسط 

سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
 مازی��ار یزدانی از صدور و ابالغ موافقت نامه پروژه 
احداث راه آهن رشت - آستارا از سوی سازمان برنامه و 
بودجه به شرکت راه آهن خبر داد و گفت: پس از صدور 
و ابالغ موافقت نامه پروژه احداث راه آهن رشت - آستارا 
از سوی سازمان برنامه و بودجه، مشاور مربوطه از سوی 
شرکت راه آهن برای بررسی و اصالح این کریدور ریلی 
عازم محل پروژه ش��د تا نتایج حاصل از بررس��ی ها در 

هفته آینده تسلیم وزیر راه و شهرسازی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه پروژه راه آهن رش��ت 
- آس��تارا هم اکنون در مرحله مطالعاتی و بررس��ی از 
س��وی مشاور قرار دارد، پیگیری امور اجرایی این خط 
در اوایل س��ال آینده آغاز خواهد ش��د. پیشنهادی از 
س��وی اس��تانداری گیالن به منظور اح��داث خط در 
مسیر کوه پایه  نیز مطرح شده است که مشاور مربوطه 

این مسیر را هم مورد بررسی قرار داده است.
یزدانی با بیان اینکه راه آهن رش��ت  -  آس��تارا به 
ط��ول 160 کیلومت��ر موجب کاه��ش 20 کیلومتری 
مسافت 180 کیلومتری دو شهر می شود گفت: تا این 
لحظه چند ش��رکت داخلی برای اج��رای کامل پروژه 

اعالم آمادگی کرده اند.  وزارت راه و شهرسازی

نایب رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد؛
 افزایش ١٥ درصدی تولید زعفران 

نایب رئیس شورای ملی زعفران از  ســــبز رشد 1٥ درصدی تولید زعفران در راه 
سال جاری خبر داد و گفت: قیمت این محصول در بازار به 

دلیل متعادل شدن عرضه و تقاضا به ثبات رسیده است.
غالمرضا میری گفت: قیم��ت زعفران در بازار به 
ثبات رسیده و طی حدود 20 تا 2٥ روز اخیر کمترین 
میزان نوس��انات را داشته است. وی حداقل قیمت هر 
کیلوگ��رم زعف��ران را 6 میلی��ون و ٥00 هزارتومان و 

حداکثر 11 میلیون تومان اعالم کرد.
میری دلیل ثبات بازار تعادل میان عرضه و تقاضا 
اع��الم و اضاف��ه کرد: ب��ه دلیل اینکه فصل برداش��ت 
زعفران تازه به اتمام رس��یده است کمبودی در عرضه 
نداریم. وی گفت: برداش��ت زعفران حدودا در پانزدهم 

آذرماه به اتمام رسید.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره میزان تولید 
طالی س��رخ نیز اظهار داش��ت: براساس اعالم سازمان 
جهادکشاورزی میزان تولید زعفران امسال حدود 380 
تا 400 تن بوده که این عدد نسبت به رقم 320 تا 3٥0 

تن سال گذشته حدود 10 تا 1٥ درصد رشد دارد.
میری درباره صادرات طالی سرخ نیز افزود: صادرات 
در سال جاری از رشد خوبی برخوردار بوده است. تا پایان 
آبان ماه 46 درصد در این زمینه رش��د داش��ته ایم. آمار 
جدید نیز اگرچه ارائه نش��ده اما ش��واهد نشان می دهد 

روند همچنان صعودی بوده است.  مهر

هر
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