
هر سال می گیم دریغ از پارسال
راس�تش همیش�ه نوش�تن طنز ب�رای آخرین 
ش�ماره روزنام�ه در آخره�ای اس�فندماه خیل�ی 
سخت اس�ت. آدم نمی داند چه بنویسد که مشغول 
ذمه مردم نش�ود. از این س�لطان بنویسی آن یکی 
س�لطان ناراح�ت می ش�ود. از "مرجان" بنویس�ی 
"بابک" بی تابی می کن�د. خالصه یک وضعی داریم 

که دور از جان حسن آقا در کابینه اش ندارد.
با تمام این حرف ها در آخرین ش�ماره روزنامه 
امس�ال فهرس�تی از س�الطین مملک�ت را تهی�ه 
کرده ایم که پیش�اپیش س�ال نو را ب�ه آنها تبریک 

عرض می کنیم.
الف( سلطان قیر
ب( سلطان قیف
ج( سلطان سکه

د( سلطان تخم انچوچک
ه( سلطان لیف و کیسه

و( سلطان پتروشیمی
ز( سلطان واجبی

ح( سلطان باتری قلمی
ط( سلطان باتری نیم قلم

ی( سلطان رژ لب
ک( سلطان خوشبوکننده زیربغل

ل( سلطان زیرشلواری پادار
س( سلطان زیرشلواری بی پا!!

ع( سلطان گشنیز
ف( سلطان علی پروین

ظ( سلطان عابربانک
ق( سلطان سوت بلبلی

ر( سلطان وعده
ش( سلطان وعید

ت( سلطان چاخان های ناشتا
سال نو مبارک

ننجون

شعب منتخب ویژه بانک صادرات از ٨ صبح 
تا ٨ شب در خدمت مسافران نوروزی

معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران گفت: 
ش��عب منتخب ویژه این بانک در ط��رح ویژه »نوروز 
٩٨، ٨ ت��ا ٨« در ای��ام ن��وروز هم از صبح تا ش��ب به 

خدمت رسانی خود ادامه خواهند داد.
علی حاجی پور افزود: با عملیاتی شدن طرح ویژه 
ب��ا عنوان »نوروز ٩٨، ٨تا ٨« در ش��عب منتخب ویژه 
بانک صادرات ایران در سراسر کشور، خدمت رسانی و 
ارائه خدمات بانکی در این بانک از ٢٥ اسفندماه سال 
جاری تا ١٥ فروردین س��ال ٩٨ ادام��ه خواهد یافت. 
وی اظه��ار کرد: در این طرح به غیر از روزهای جمعه  
و ١٣ فروردی��ن )روز طبیعت(، در هر اس��تان حداقل 
یک شعبه منتخب ویژه از ساعت هشت صبح تا هشت 

شب پذیرای مشتریان بانک صادرات ایران است.

 تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی
و انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر 
تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی و انجمن صنفی 

کارخانه های قن�د و شکر ایران مبادل�ه شد.
درپ��ی دیداره��ای مع��اون زراع��ت وزارت جهاد 
کش��اورزی، انجم��ن صنف��ی کارخان��ه ه��ای قن�د و 
ش��کر ایران و صندوق بیمه کش��اورزی که با موضوع 
توس��عه پوش��ش حمایتی بیمه کش��اورزی و تثبیت 
درآم��د کش��اورزان برگزار ش��ده بود، روز ش��نبه ٢٥ 
اس��فند تفاهم نامه توس��عه بیمه زراع��ت چغندرقن�د 
و تثبی��ت درآم��د کش��اورزان چغن��درکار کش��ور به 
توش��یح محمدابراهی��م حس��ن نژاد قائم مقام صندوق 
بیمه کش��اورزی و بهمن دانایی دبی��ر انجمن صنفی 

کارخانه های قن�د و شکر ایران رسید.

 ساعت کار شعبه کیش بانک  پاسارگاد
در روزهای پایانی سال  و تعطیالت نوروز

بانک پاسارگاد، ساعت کار شعبه کیش را در روزهای 
پایانی سال ٩7 و تعطیالت نوروز سال ٩٨ اعالم کرد.

ش��عبه  کیش بانک  پاسارگاد در تاریخ ٢٩ اسفند و 
روزهای ٣، 4، ١٢ و ١4 فروردین س��ال ٩٨ از ساعت ٩ 
صبح الی ١٢ آماده خدمات رس��انی به مشتریان هستد. 
سایر  شعبه های بانک پاسارگاد در تهران و شهرستان ها 
تا روز ٢7 اسفند سال جاری از ساعت 7:٣0 تا١6:٣0 و 
در روز ٢٨ اسفند سال جاری از ساعت 7:٣0 تا ٣0:١4 
آماده  ارایه انواع خدمات بانکی به مش��تریان هس��تند. 
همچنین شعبه  های منتخب بانک  پاسارگاد در روزهای 
٣ و 4 فروردی��ن س��ال ٩٨ از س��اعت ٩ صبح الی ١٣ 

مفتوح و آماده  خدمات رسانی به مشتریان هستند.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از ۲ شرکت 
داروسازی در استان خراسان رضوی

مدیرعامل بانک ملت در س��فر به اس��تان خراسان 
رضوی از دو شرکت داروسازی در این استان بازدید کرد.

وی در این بازدیدها با اشاره به حمایت بانک ملت 
از ش��رکت های دانش بنیان، یک��ی از اولویت های مهم 
بان��ک را کمک به توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در 
کشور اعالم کرد و گفت: حمایت از شرکت ها و صنایع 

دانش بنیان، یکی از راه های تحقق این مهم است.
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رئی��س اتحادی��ه  خونه به  مشاوران امالک با خونه 
بیان اینکه قیمت مس��کن قرار نیست 
بع��د از عید به طور عجی��ب و غریبی 
باال برود و نهایتاً مع��ادل تورم خواهد 
بود، گفت: این تصور که مس��ائل را به 
برهه های زمان��ی قبل و بعد از اتفاقات 
تقس��یم کنیم همواره در جامعه ایران 

وجود داشته و دارد.
مصطفی  قلی خس��روی اظهار کرد: 
یک نگاه فکری در کشور ما وجود دارد 
که همواره مسائل را به بازه های زمانی 
قبل و بعد از اتفاقات تقس��یم می کند. 
قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، 
بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان، بعد 
از ماه رمضان. این انگاره همیشه وجود 
داشته و امس��ال هم دیده می شود. به 
همین دلی��ل غالباً در ماه ه��ای پایانی 
س��ال حجم معامالت برخ��ی کاالها از 
جمله مسکن باال می رود که به افزایش 

نسبی قیمت منجر می شود.
وی اف��زود: بس��یاری اف��راد تصور 
می کنند قیمت خانه و سایر کاالها قرار 
است در سال ٩٨ دچار جهش شود. اما با 
توجه به تجربه ٥0 ساله ای که در حوزه 

امالک دارم می گویم سال آینده مطلقاً 
جهش قیمت اتف��اق نمی افتد و قیمت 
مس��کن نهایتاً معادل نرخ تورم افزایش 
می یابد. وقتی سال ٩١ یک مرتبه قیمت 
ارز باال رفت قیمت ملک هم مانند سایر 
کاالها سه برابر شد. بعد که قیمت دالر 
به 4.000 تومان رسید شاهد ثبات بازار 
مس��کن بودیم ک��ه تا پنج س��ال ادامه 
یافت. مجدداً در س��ال ٩7 پرش قیمت 
ارز و کاهش س��اخت و ساز، اثر خود را 
در بازار مس��کن گذاشت. بنابراین کلید 
ایجاد تعادل در بازار مس��کن، تناس��ب 

بین عرضه و تقاضاست.
خس��روی اظه��ار ک��رد: مش��اوران 
امالک امانت فروش مردم هس��تند و در 
افزای��ش قیمت تأثیر آن چنانی ندارند. ما 
سیاست گذار مس��کن نیستیم که نقش 
عمده ای در رشد قیمت ها داشته باشیم. 
بنابراین خواهش من این اس��ت که بعد 
از هر دوره نوس��ان بازارها آدرس اش��تباه 
به مردم ندهیم. نیمه اول س��ال ٩7 بازار 
مسکن ش��رایط نس��بتاً خوبی داشت و 
معامالت رونق گرفته بود. اما در نیمه دوم 
با توجه به افزایش قیمت ها و پایین آمدن 
توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم.

وی ب��ا بیان اینکه ب��ر مبنای نظر 
کارشناس��ان باید س��الیانه یک تا ١.٥ 
میلیون مس��کن در کشور ساخته شود 
گفت: در س��ال های رونق که ساخت و 
ساز مناسب بوده 700 تا ٨00 هزار واحد 
مس��کونی تولید می شد و در سال های 
اخیر بین ٣00 ت��ا ٣٥0 هزار واحد در 
نوسان بوده است. ولی برای سال آینده 
از ای��ن جهت که تغییرات مدیریتی در 
وزارت راه و شهرس��ازی انجام ش��ده و 
مهندس اسالمی به ساخت و ساز نگاه 

ویژه ای دارد خوشبین هستیم.
خس��روی تاکی��د ک��رد: مهندس 
اس��المی گفته نگاهم به ساخت وس��از 
اس��ت که با توج��ه به پیش��ران بودن 
حوزه ی مس��کن اگر ای��ن اتفاق بیفتد 

برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی 
برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت مسکن 
گفت: توصیه بنده به وزیر راه و شهرسازی 
این است که بحث صنعتی سازی را به جد 
دنبال کنند. یک ساختمان ٥ طبقه نباید 
بیش از ٨ ماه بیشتر طول بکشد. تطویل 
دوره س��اخت بر روی قیمت تمام ش��ده 

مسکن تأثیر می گذارد.  ایسنا

عضو هیات رئیسه  ک��ش صنایع خ�ط  کمیسیون 
و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
در ح��ال حاضر بس��یاری از کارگران با 
حقوق یک میلیون و ٥00 هزار تومانی 
زندگی خ��ود را اداره می کنند که این 
امر صدمات بسیاری برای اقتصاد کشور 
به همراه دارد و راندمان کار کارگران و 

کیفیت کاالها را کاهش می دهد.
 س��یدجواد حسینی کیا با اشاره به 
ضرورت افزایش حقوق کارگران، گفت: 
در شرایطی که قیمت کاالهای تولیدی 
هر روز افزایش پیدا می کند باید بخشی 
از این افزایش صرف باال بردن دستمزد 
کارگران شود. متاسفانه در سال جاری 
علی رغ��م افزای��ش چش��مگیر قیمت 
کااله��ای تولیدی مانن��د لوازم خانگی 

حقوق کارگران تغییری نکرده است.
نماین��ده مردم س��ومر در مجلس 
شورای اس��المی افزود: اگرچه بخشی 
از افزایش قیم��ت کاالهای تولیدی به 
دلیل گرانی قیمت مواد اولیه ایجاد شد 
اما تولید کنندگان و س��وداگران نیز از 
این گرانی بی نصیب نبودند و توانستند 
سودهای کالنی به دست آورند در این 

شرایط فقط سر کارگران بی کاله ماند 
حقوقشان علی رغم کاهش ارزش پول 

ملی افزایش پیدا نکرد.
وی اظه��ار ک��رد: در ح��ال حاضر 
بسیاری از کارگران با حقوق یک میلیون 
و ٥00 هزار تومانی زندگی خود را اداره 
می کنند که این امر صدمات بس��یاری 
برای اقتصاد کش��ور به هم��راه دارد؛ از 
یک سو س��طح زندگی خانواده ها تنزل 
پی��دا می کند و از س��وی دیگر راندمان 
کار کارگران کمتر شده در نتیجه روز به 

روز از کیفیت کاالها کاسته می شود.
اگرچ��ه بخش��ی از افزایش قیمت 
کاالهای تولیدی به دلیل گرانی قیمت 
مواد اولیه ایجاد شد اما تولید کنندگان 
و سوداگران نیز از این گرانی بی نصیب 
نبودند و توانس��تند سودهای کالنی به 
دس��ت آورند در این ش��رایط فقط سر 

کارگران بی کاله ماند.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس 
دهم با بیان اینکه واسطه گری ها باعث 
افزایش هر روزه قیمت کاالها می شود، 
خاطرنش��ان ک��رد: س��وداگران کاالها 
را می خرن��د و یک ش��به ب��دون دلیل 
خاص��ی قیمت آن را افزایش می دهند. 

خ��ودرو یک��ی از کاالهایی اس��ت که 
قیمتش تحت تاثیر واس��طه گری ها به 

4٨ میلیون رسید.
حسینی کیا با بیان اینکه علت اصلی 
افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو را 
باید در نقش دالالن جس��ت وجو کرد، 
گفت: در چنین شرایطی دستگاه های 
نظارتی می توانند از جوالن سوداگران 

جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که از 
تصدی افراد متخلف در مناصب اجرایی 
جلوگیری شود هیچ مسئولی به دنبال 

سوء استفاده از قدرت نخواهد بود.
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: در صورتی که با گرانفروشی 
و کم فروش��ی با جدیت برخورد ش��ود 
افراد س��ودجو از ش��رایط سوءاستفاده 
نمی کنند؛ ب��ه طور مثال مغازه و محل 
کس��ب فرد خطاکار را پلم��پ و اعالم 
شود تا ده روز این مکان به فرد دیگری 
واگذار می ش��ود در این ص��ورت هیچ 
فردی به سراغ تخلف نمی رود و کاالها 
با قیمت مناس��ب و معق��ول در اختیار 

مردم قرار می گیرد.  خانه ملت

پیامبراکرم صلی ا هلل  علیه  وآله:
 اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند

برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.
الحیاه )ترجمه ی احمد آرام( ، ج1 ، ص692

غ ین تحوالت بازار مر آخر
مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: 
دیروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ١١ هزار 

و مرغ آماده به طبخ در کانال ١7 هزار تومان است.
برومند چهارآیین از ثبات نرخ مرغ با اش��اره به 
اینکه روز شنبه قیمت هر کیلو مرغ به سبب دخالت 
تعزیرات در میدان بهم��ن یک هزار تومان کاهش 
یافت، افزود: با توجه به آنکه مکانیزم قوی  عرضه و 
تقاضا در بازار وجود ندارد، از این رو دخالت تعزیرات 

در بحث تنظیم بازار عواقب بدی را به همراه دارد.
وی با اش��اره به اینکه م��رغ به اندازه تقاضا در 
بازار نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا در 
روز های پایانی سال، مدیریت و قیمت های دستوری 
راهگشای تنظیم بازار نیست. شرایط کنونی عرضه 
و تقاضا در بازار نش��ان می دهد که تا پایان س��ال 
احتمال کاهش قیمت وجود ندارد و تنها امیدواریم 
که قیمت مرغ به سبب فزونی تقاضا افزایش نیابد.

وز بازار ر

و   تصمیم جدید برای کاهش قیمت خودر
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس از 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دیروز 
این فراکسیون خبر داد و گفت: وزارت صنعت برای 
کاهش قیمت خودرو در حال اخذ تصمیماتی است.

مه��رداد بائ��وج الهوت��ی اف��زود: براس��اس 
گزارش ه��ای ارائه ش��ده خ��ودرو متقاضیانی که 
س��فارش آنها با تاخیر مواجه ش��ده بود، تحویل 
داده شده اس��ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در زمین��ه تعدیل قیمت خودروه��ا در حال اخذ 

تصمیماتی است تا شرایط مناسب فراهم شود.
وی از دیگر موارد مورد بحث را توجه به معدن 
ذکر کرد و یادآور شد: ایران یکی از کشورهای غنی 
دنیا از نظر معدن است و ما می توانیم صادرات مواد 
معدن��ی را جایگزین صادرات نفت کنیم.باید کمک 
کنی��م تا حدود یک میلی��ارد دالر از محل صندوق 
توسعه ملی برای توسعه معادن سرمایه گذاری شود. 

اتول

ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در 
نامه ای به رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی 
ایران با موضوع »س��اماندهی صادرات محصوالت 
فوالدی« اعالم کرد: صادرات محصوالت فوالدی 
فقط از طریق واحد تولید کننده آن محصول و یا 

نماینده رسمی آن امکان پذیر است.
دراین نامه آمده است؛ نظر به ضرورت تامین 
نیازهای داخلی کش��ور و نی��ز به منظور صادرات 
محصوالت فوالدی و پیگیری برگشت ارز حاصل از 
صادرات وئ جلوگیری از ارزان فروشی محصوالت 
صادراتی و همچنین بنا به درخواس��ت واحدهای 
بزرگ تولیدکننده مقاطع ف��والدی، از این پس، 
صادرات محصوالت با کد اچ اس 7٢١٣، 7٢١4، 
7٢١٥، 7٢١6 و 7٣06 فق��ط از طریق واحدهای 
تولید کننده آن محصول و یا نماینده رسمی پس 

از تائید امکان پذیر خواهد بود. 

تجارت 

بلیت هواپیما و قطار گران نمی شود 
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: قیمت بلیت 

هواپیما و قطار در نوروز ٩٨ افزایش نمی یابد.
محمد اسالمی با بیان اینکه مجوز افزایش ١٥ 
درصدی برای ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی 
در تعطیالت عید ٩٨ صادر شده است گفت: نبود 
س��امانه فروش بلیت و نداش��تن نقدینگ��ی را از 
مهمترین علت های فروش چارتری بلیت هواپیما 
ست و شرکت های هواپیمایی تا اول بهمن فرصت 

داشتند تا سامانه های فروششان را ایجاد کنند. 
وی  در پایان گفت: س��قف قیمت های مجاز 
ب��رای بلیت پروازها مش��خص و به ش��رکت های 
هواپیمایی اعالم شده است و هیچ شرکتی اجازه 
فروش بلیت بیش��تر از نرخ اعالم ش��ده را ندارد. 
براس��اس دس��تورالعمل حقوق مس��افر برخورد 
مناس��ب با ش��رکت های هواپیمایی که تأخیر در 

پرواز داشته باشند صورت می گیرد.

یل  گاردر

ید  چانه زنی برای بازگشت قدرت خر
دستمزدبگیران

نشست ش��ورای عالی کار برای  کار و  تعیین حداقل دستمزد و میزان کس�ب 
افزایش مزد کارگران در سال آینده امروز برگزار می شود 
و احتم��ال دارد نشس��ت پایانی باش��د؛ منطقی ترین 
نتیجه ای که این نشس��ت باید داش��ته باشد، جبران 

بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران است.
امروز سومین نشسته ش��ورای عالی کار برای 
تعیین دستمزد سال آینده کارگران برگزار می شود 
و نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت امید دارند 
که در این نشس��ت حداقل دس��تمزد کارگران در 

سال آینده نهایی می شود.
نشس��ت پیش��ین ش��ورای عالی کار سه شنبه 
هفته گذشته ٢١ اس��فندماه برگزار شد اما توافقی 
روی می��زان افزایش دس��تمزد و همچنین حداقل 

مزد کارگران در سال ٩٨ انجام نشد.
براس��اس این گ��زارش نماین��دگان کارگری 
پی��ش از آنکه انتظ��ار افزایش درصدی خاص روی 
مزد داش��ته باش��ند به دنبال جبران کاهش قدرت 
خرید خود هس��تند. س��ناریوی مدنظر نمایندگان 
کارگری اس��ت افزودن مبلغی ثابت به دستمزد به 
عالوه درصدی اس��ت که در یک توافق س��ه جانبه 
تعیین می شود اما نمایندگان کارفرمایی به افزایش 

درصدی خاص بدون مبلغ ثابت قائل هستند.

پیش بینی ۶۱ هزار مگاواتی پیک بار 
سال آینده در کشور

مع��اون هماهنگ��ی ش��رکت  ک������ل توانیر با اش��اره به افزایش نیاز د
مصرف برق کش��ور، گفت:  پیش بینی می ش��ود در 
زمان پیک بار س��ال آینده به 6١ هزار مگاوات برق 

در کشور نیاز داشته باشیم.
محمودرض��ا حقی فام با اش��اره ب��ه نیاز ٣000 
مگاوات مدیریت برق در کش��ور، اظه��ار کرد: ما به 
هیچ عن��وان عالقه مند نیس��تیم ص��ادرات برق به 
کش��ورهای همسایه را با چالش مواجه کنیم. وی با 
بیان اینکه پیش بینی می شود در زمان پیک بار سال 
١٣٩٨ کش��ور به 6١ هزار مگاوات مصرف برق نیاز 
دارد، افزود: مدیران صنعت برق کشور باید با افزایش 

بهره برداری تلفات این حوزه را کاهش دهند.
مع��اون هماهنگی ش��رکت توانیر با اش��اره به 
صادرات ١700 مگاوات برق به خارج کشور، گفت: 

نیاز برق کشور افزایش یافته است.
حقی ف��ام، ١٥ خرداد تا ١٥ ش��هریور را پیک بار 
مصرف برق در کش��ور دانست و بیان کرد: در سال ٩٨ 
مدیریت مصرف به همراهی مستمر شهرک های صنعتی 
نیاز دارد. وی با بیان اینکه فعالیت دو روز در هفته  این 
ش��هرک ها باید به روزهای پنج شنبه و جمعه منتقل 
ش��ود، تصریح کرد: با افزایش محصوالت الکترونیکی 

مسئولیت شرکت توانیر افزایش یافته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع خبر داد

سودهای نجومی در دست سوداگران
رئیس اتحادیه مشاوران امالک پیش بینی کرد؛

رشد قیمت مسکن در سال آینده

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
یم امکان خنثی کردن صدمات ناشی از تحر

مرک��ز پژوهش های مجلس، با اش��اره به  توسعه اینکه ارز4٢00 تومانی رانت زاست تاکید مسیر 
کرد، نظرات فعاالن تولید و تجارت نشان می دهد که بسیاری 
از مش��کالت ناش��ی از نوعی خودتحریمی  است که  در صورت 
مدیریت می تواند بخش مهمی از صدمات ناش��ی از تحریم را 

خنثی کرد.
مرک��ز پژوهش های مجلس با انتش��ار گزارش��ی با عنوان 
»ارزیابی فعاالن کسب وکار از آخرین وضعیت بازارها - گزارش 
٣ نشس��ت« تاکید کرد: تقریباً همه فعاالن اقتصادی معتقدند 
در ماه ه��ای اخیر »تحریم داخلی«، بس��یار بیش��تر از تحریم 

خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
در ابتدای این گزارش آمده است: »اطالع از انتظارات و تجربیات 
نخبگان و فعاالن کسب وکار برای مهار آثار تحریم ها ضروری است. 
در این راس��تا، مرکز پژوهش های مجلس به برگزاری سه نشست 
با فعاالن عمده کسب وکار اقدام کرده است. نظرات فعاالن تولید و 
تجارت در این سه نشست نشان می دهد که بسیاری از مشکالت 
فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی تدبیری هایی 
اس��ت که در صورت مدیریت می توان��د بخش مهمی از صدمات 

ناشی از تحریم های خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذش��ته ناهماهنگی بین دستگاههای 
مرتب��ط با تولید و تج��ارت به خصوص بان��ک مرکزی، گمرک، 
کش��تیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کش��اورزی همراه بوده 
اس��ت. تعدد دس��تورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر 
ب��ودن ثبت س��فارش و فرایندهای مربوط ب��ه ترخیص کاالها، 
عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین المللی وعده داده ش��ده، 
محدودیت های حاکم بر صرافی ها، برخی س��ازوکارهای نادرست 
در پیمان س��پاری های ارزی و عمل نکردن مسئوالن مختلف به 
وعده های داده شده از عمده ترین مسائل، معضالت و ابهامات فعلی 

بیان شده توسط فعاالن کسبوکار در مواجهه با تحریم هاست.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای تولیدی، صادراتی و 
وارداتی و فعاالن کس��ب وکارهای مختلف اعالم کردند مشکل 
تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر ش��دن 
ترخی��ص مواد اولیه بنگاهه��ا را در معرض خطر تعطیلی قرار 
داده است، به طوری که پیش بینی می شود در چند ماه آینده 
در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری 
گسترده و به تبع آن کمبود برخی کاالها و افزایش قیمت های 

مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
نمایندگان تش��کل های بزرگ تولیدی کش��ور همچنین 
اع��الم کردند می توانند مش��کل تحریم ها را همان طور که در 
سال های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست های 
نادرس��ت تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم ها و اداره 

بنگاه ها را در عمل بسیار مشکل کرده است«.
در بخ��ش »تحلی��ل و جم��ع بن��دی« گ��زارش مرک��ز 
پژوهش ه��ای مجلس آمده اس��ت: »نکته اساس��ی در تحلیل 
نظ��رات فعاالن اقتصادی در تحلیل نظ��رات کارآفرینان، تجار 
و دیگر فعاالن و تش��کلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه 
داش��ت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا 

اعضای تش��کل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و 
پیش��نهاد می کنند و انتظار دارن��د را باید با توجه به این نکته 
کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعاالن 
اقتص��ادی با تجربه و موفق، نکات��ی وجود دارد که قابل توجه 
و اعتناس��ت و انتظار می رود سیاس��تگذاران، براساس آن، در 
رفتاره��ا و تصمیم های خود بازنگری کنن��د. رفتارهایی نظیر 
بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاس��ت های متغیر و غیرقابل 
پیش بینی که امنیت سرمایه گذاری را بیش از هر چیز به خطر 
می ان��دازد و اداره بنگاه ها را دش��وار می س��ازد و اتفاقاً در یک 
سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی 
کش��ور وجود داشته است. در بررس��ی درخواست های فعاالن 
بخش خصوص��ی، همچنین باید به مبان��ی نظری مطالبات و 
نیز تض��اد احتمالی منافع و خواس��ته های آنها ب��ا منافع کل 
جامع��ه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تش��کل های صنعت 
ب��رق صرفاً به دنب��ال افزایش ظرفیت تولید هس��تند و تأخیر 
در نیروگاه س��ازی را باعث خاموش��ی های آتی جلوه میدهند، 
در حال��ی که مطالعات موجود نش��ان میدهند با تعرفه گذاری 
مناسب می توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در 

فصل اوج مصرف به طور کاماًل مؤثری پیشگیری کرد«.
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر مالحظات فوق، تحلیل 
اظهارات ش��رکت کنندگان در این سه نشست را در پنج محور 
جمع بندی کرده است که عبارتند از: »١-پیمان سپاری ارزی، 
٢- ضمان��ت اجرایی قوانین، ٣- خودتحریم��ی و ناهماهنگی 
بین دستگاه ها، 4- نقاط آسیب پذیر و ٥-تخصیص ارز به نرخ 

رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده«.
در گزارش این مرکز پژوهش��ی آمده است: »اکثر فعاالن 
اقتصادی که به صادرات مش��غول هس��تند، از س��ازوکارهای 
پیمان س��پاری ارزی اظه��ار گالی��ه کرده ان��د. در تحلیل این 
اظه��ارات باید توجه داش��ت گزارش های متع��ددی از خروج 
س��رمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود 
دارد و ص��ادرات کاال و خدمات بدون بازگش��ت ارز حاصل از 
آن، از بس��ترهای خروج س��رمایه از کش��ور اس��ت و با وجود 
جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت اس��ت که از ش��هروندان 
صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تالش دشمنان کشور 

برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.
ممکن اس��ت صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل 
از ص��ادرات و ال��زام آنها به عرضه ارز در س��امانه نیما به نرخ 
تعیین ش��ده توسط دولت اشکال داش��ته باشند که این البته 
نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت های مواد اولیه 
تولید محص��والت صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده اند، 
نمی توان انتظار داش��ت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور 
یکطرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را 

با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.
در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان س��پاری ارزی 
نبای��د فراموش کرد صادرکنندگان ال��زام ندارند ارز حاصل از 
صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می توانند با 
ارز حاصل از صادرات کاالهای داخلی، کاالی مورد نیاز کشور 
را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک های داخلی سپرده گذاری 

یا با واردکننده هایی که ثبت سفارش کرده اند، مبادله کنند.

بورس  مدیرعامل  رین��گ ای��ران روي  ان��رژی 
درخصوص عملکرد یک س��اله بورس 
ان��رژی ایران ب��ه پایگاه خب��ری بازار 
سرمایه )سنا(، گفت: رشد کمی بورس 
ان��رژی محصول ورود 60 کاالی جدید 
و انتش��ار اوراق متنوع دولتی، نفتی و 
نیروگاهی بود. همچنین سال ٩7 بازار 
س��رمایه از جمله بورس ان��رژی ایران 
رویداد های کیفی و توس��عه محوری را 
تجربه کرد که برای س��ال ها دغدغه و 

آرزوی فعالین بازار سرمایه بود.
س��یدعلی حس��ینی با اش��اره به 
اینکه ش��رکت ملی نفت ایران در سال 
٩7 با عرضه مس��تمر نفت خام در بازار 
س��رمایه موافقت کرد، افزود: از حدود 
١6 سال پیش، مصوبات و موافقت های 
کتبی از مقامات کش��ور وجود دارد که 

شرکت ملی نفت را موظف به عرضه و 
راه اندازی بازار نفت خام در بورس کرده 
بود و در نهایت سال ٩7 عرضه مستمر 
نفت خام در بورس انرژیایران آغاز شد.

وی در مقاب��ل این س��وال که آیا 
تجربه عرضه نفت در بازار سرمایه برای 
سال ٩7 موفق بود؟ پاسخ داد: پیش از 
هرچیز باید امی��دوار بود تا عرضه نفت 
در بازار سرمایه کشور به صورت مستمر 
ادامه داش��ته باشد و از دو ماه پیش نیز 
عرضه به شکل مس��تمر شروع شده و 

روند طبیعی خود را طی می کند. 
وی افزود: در بحث عرضه نفت در 
بورس، س��ازمان بورس به عنوان مقام 
ناظر، بورس انرژی ب��ه عنوان مجری، 
شرکت س��پرده گذاری به عنوان رکن 
تس��ویه و ش��رکت فن آوری به عنوان 
پش��تیبان نرم اف��زاری، تجرب��ه کامال 

موفقی داش��تند و همه زیرس��اخت ها 
نیز آماده بود. همچنین سال ٩7 شاهد 
بیشترین سطح همکاری با شرکت ملی 
نفت و حمایت وزارت نفت نیز بودیم. 

مدیرعامل بورس ان��رژی افزود: آن 
س��وی دیگر بحث تقاضا مطرح اس��ت. 
هرچند ای��ن امکان برای ش��رکت های 
خصوصی مهیا ش��د که کامال ش��فاف، 
منصفانه و فراگیر به حوزه تجارت نفت 
وارد شوند و بازار را رونق دهند، اما موانع 
پیرامونی همچنان وجود دارد.بخشی از 
این محدودیت ها ناشی از شرایط تجارت 
بین الملل، نقل و انتقال پول و خدمات 
بانکی است. بخشی دیگر ناشی از موانع 
حمل و نقل است و محدودیت هایی از این 
دست باعث شده بخش خصوصی نتواند 

از پتانسیل خود استفاده کند. 
وی افزود: با این حال تجربه نشان 
می دهد هر کاالیی که وارد بورس شود 
به تدریج جایگاه خود را کسب می کند 
و بازیگ��ران نی��ز در نهایت خ��ود را با 

بورس تطبیق می دهند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران مطرح کرد؛
احتمال ورود بنزین به بازار سرمایه


