طالی سیاه

کوپه

رئیسجمهور مخالف توافقنامه پاریس نیست

وزیر نفت با بیان اینکه رئیسجمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به
توافقنامه پاریس نداشته است ،گفت :توافق پاریس یک توافق بینالمللی است و
ما از توافق بینالمللی ضرر نمیکنیم.
بیژن زنگنه در پاس��خ به سوالی درباره اینکه باوجود مخالفت رئیسجمهوری
برای پیوستن به این توافقنامه علت پیگیری موجدانه این وزارتخانه با وجود بار مالی
که متوجه آن است ،چیست؟ گفت :چنین نیست ،رئیسجمهوری تاکنون نگفته است
که مخالف پیوستن ایران به توافقنامه پاریس است ،از سویی دیگر توافق پاریس یک توافق
بینالمللی است و به نظر من از توافق بینالمللی ضرر نمیکنیم.
ثمره بیس��تویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانس��یون تغییر اقلیم سازمان ملل
متحد ،توافقنامه پاریس بود که براس��اس آن کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مهر
طی اقداماتی در راستای کاهش تولید گازهای گلخانهای گام بردارند.

کسب و کار

کارگران آسیب دیده سیل اخیر بیمه بیکاری میگیرند

قطار امداد راهی لرستان شد

مع��اون رواب��ط کار وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی گف��ت :تمام کارگران
آس��یب دیده در س��یالب اخیر کشور و به خصوص در اس��تان لرستان مشمول
بیمه بیکاری میشوند.
حاتم شاکرمی در حاشیه تشکیل ستاد کمکرسانی به آسیب دیدگان لرستان
اظهار داشت :این ستاد در راستای خدماترسانی منسجم دستگاههای زیرمجموعه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده است تا هرگونه کمک و امدادرسانی با مدیریت و
هماهنگی استانداری و مدیریت بحران به مناطق سیل زده ارسال شود.
وی افزود :تمام واحدهای اقتصادی ،تولیدی ،صنعتی و کش��اورزی در ستاد تسهیل
بررسی و در کارگروهها درخصوص استمهال بدهیها ،تسهیالت ویژه احیای این واحدها
اقدام میشود .تمام کارگران آسیب دیده در سیالب اخیر کشور و به خصوص در استان
فارس
لرستان مشمول بیمه بیکاری میشوند.

پس از دستور مدیرعامل راهآهن برای تشکیل قطار امداد و انتقال مواد غذایی و
مایحتاج استانهای لرستان و خوزستان ،این قطار بارگیری و راهی لرستان شد.
س��عید رس��ولی گفت :بار بارگیری محموله مواد غذایی از ایستگاه راهآهن
تهران برای انتقال به مناطق سیل زده استان لرستان انجام و این قطار از ایستگاه
راهآهن تهران به سمت استان لرستان عزیمت کرد تا در اختیار سیلزدگان استان
لرستان قرار گیرد.
وی اف��زود :با توجه به هماهنگی صورت گرفته مقرر ش��د تا حدود  ۱۰هزار قوطی
کنس��رو ۴ ،تا  ۵هزار بطری آب ،بیش از  ۵۰۰تخته پتو و س��ایر وس��ایل دیگر از ستاد
اجرایی و  ۱۵-۱۰هزار بسته آب دریافت و با تشکیل قطار امداد این وسایل و همچنین
خودروهای بارگیری ش��ده امداد جهاد دانشگاهی به وسیله قطار به محلهای سیل زده
روابط عمومی راهآهن
مورد نظر اعزام و بین سیلزدگان توزیع شود.

معیـشت

شنبه  17فروردین  1398شماره 4990

سیاست روز موانع تحقق شعار سال  98را بررسی میکند؛

چرخهایی که باید چرخ رونق تولید را بچرخاند

سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

در سلس��له نامگذاریه��ای
نقش�ـــه راه
ساالنه امسال نیز رهبر معظم
انقالب نام "رونق تولید"را برای سال  98برگزیدند
تا س��ال  98نیز همانند اکثر سالهای اخیر عنوان
یاد ش��ده حول محور «اقتصادی» باش��د و برآیند
همه این موارد نش��ان از آن باش��د ک��ه معظمله
تاکید ویژهای به موضوعات اقتصادی دارند.
موضوعات اقتصادی که امروز بیش از هر زمان
دیگر مش��کالت و متععد اصلی م��ردم و جامعه از
آن نش��ات گرفته و میگیرد .سال  97با همه فراز
و فرودهایی که داشت س��ال سختی برای اقتصاد
ایران بود چراکه در کنار نوس��انات بازارهای مالی
از جمله دالر ،سکه و طال؛ بازار کاالهای اساسی از
جمله کاالهای معیشتی مردم دستخوش نوسان و
دستاندازهای سنگینی شده بود و همین سنگینی
کمر اقشار مختلف جامعه از جمله قشر آسیبپذیر
و متوسط جامعه را خم کرد.
ب��ا وج��ود تم��ام مش��کالت و معضالت��ی که
اقتصاد کش��ور در س��ال  97با آن دس��ت و پنجه
نرم کرد اما تاکید فرمایش��ات مقام معظم رهبری
ب��ر موضوع رون��ق تولید حکایت از اش��راف کامل
ایشان به مش��کالت عدیدهای مردم و جامعه دارد
و بیش��ک راهبردهای ارایه ش��ده از سوی ایشان
همان مس��الهای اس��ت که باید از س��وی متولیان
و دس��تاندرکاران مدنظر قرار گی��رد تا بتوانیم با
کمترین سختیها از شرایط کنونی گذر کنیم.
بحرانهای اصلی
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران مبنا قرار
گرفتن مساله تولید و رونق آن از سوی مقام معظم

مصرف حدود  ۲میلیارد لیتر بنزین
در ایام سفرهای نوروزی

رهبری به عنوان ش��عار س��ال  98از آنجا نش��ات
میگیرد که در میان بینهایت مشکالت موجود در
کشور مساله بیکاری و توقف فعالیتهای کارخانجات
مختلف از جمله بحرانهای اصلی کش��ور ش��د به
ط��وری که علیرغم تمام ت�لاش متولیان مبنی بر
کاهش نرخ بیکاری همچنان ش��اهد رشد بیرویه
آن بودیم تا جایی که طبق آمار؛ میزان بیکاری در
کشور همچنان دو رقمی باقی ماند و شتاب خود را
برای باال رفتن بیشتر کرد.
به گفته این کارشناسان؛ سخنان مقام معظم
رهبری در مورد ش��عار س��ال به این معناست که
ایش��ان به خوبی به این نکته که مش��کل اساسی
کش��ور مش��کل اقتصادی و معیش��تی مردم است
واقفند ضمن اینکه باید پذیرفت که بخشی از این
مش��کالت مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه
مس��ائل اقتصادی اس��ت و بیشک دس��تور مقام
معظم رهبری جبران این نارساییها است.
همانطور که پیش��تر عنوان ش��د و از ش��واهد
امر بر میآید س��ال  98و نامگذاری «رونق تولید»
بر این مبناس��ت ک��ه متولیان و دس��تاندرکاران
ب��ه گونهای در جه��ت رونق بنگاهه��ا و واحدهای
تولیدی گام بردارند که منجر به رشد اشتغالزایی
ش��ود و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه تولید
داخل به شکل واقعی مدنظر قرار گیرد .چیزی که
تاکنون از دید متولیان مغفول مانده است.
به فرموده مقام معظ��م رهبری که تا پیش از
نیز بارها و بارها توس��ط ایش��ان به آن تاکید شده
اس��ت؛ "در مس��ئلهی اقتصاد ،آن چیزی که مهم
اس��ت و اصل است ،مس��ئلهی تولید داخلی است؛
مس��ئلهی ایج��اد اش��تغال و رفع بیکاری اس��ت؛
مس��ئلهی تحرک و رونق اقتص��ادی و مقابلهی با

سنگ راه تولید
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی
این مساله و بررسی این مساله که چرا تولید داخل
تا این حد آسیب دیده و متولیان نتوانستهاند آن را
در مس��یر درست هدایت کنند؛ دالیلی مختلفی را
عنوان میکنند و به نظر میرس��د بررسی بر نکات
اصلی آن میتواند کلید راه درست و روشنی برای
شروع سال  98متولیان در این مسیر باشد.
برخ��ی کارشناس��ان و منتقدان اقتص��ادی در
واکاوی مشکالت پیشروی حوزه تولید بر این باورند
که اگر ام��روز تولید در کش��ور در مرحله بحرانی و
هش��داردهنده قرار دارد به این نکته باز میگردد که

رئیس سازمان بورس:

بررس��ی روند مص��رف بنزین در
پتــــ�ر و ل
نوروز امس��ال نش��ان میدهد در
دوره زمانی  ۲۰روزه  ۲۶اسفندماه تا  ۱۶فروردینماه که
سفرهای نوروزی در جریان بوده ،به طور تقریبی نزدیک
به  ۲میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شده است.
اگرچه هنوز مصرف بنزین ناشی از سفرهای نوروزی
ادام��ه دارد و آمار دقیق مص��رف تا روز  15فروردینماه
هنوز اس��تحصال و اعالم رسمی نشده ،اما بررسی روند
مصرف بنزین در نوروز امس��ال نش��ان میدهد در دوره
زمان��ی  20روزه  26اس��فندماه ت��ا  16فروردینماه که
سفرهای نوروزی در جریان بوده ،به طور تقریبی نزدیک
به  2میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شده است.
طبق آماری که تا چهاردهم فروردینماه استحصال و
اعالم شده ،رکوردار مصرف بنزین کشور آخرین روز سال 97
(چهارشنبه 29 ،اسفندماه) بوده که رکورد تاریخی مصرف
 135میلیون و  800هزار لیتر در این روز ثبت شد.
در میانه ایام تعطیالت نوروزی ،بارشهای مستمر
و وقوع سیالب در جادههای درونشهری و برونشهری،
موجب کاهش س��فرهای جادهای و به تبع آن کاهش
مصرف بنزین ش��د ،اما با رس��یدن ب��ه روزهای پایانی
تعطیالت نوروز و همچنین فروکش کردن س��یالبها
در نقاط مختلف کش��ور ،باز هم شاهد افزایش مصرف
روزانه بنزین به بیش از  100میلیون لیتر بودیم.
پیشبینی میش��ود ب��ا اتمام س��فرهای نوروزی،
مص��رف روزانه بنزین از امروز 17فروردینماه با کاهش
مواجه شود؛ اما رشد مصرف بیرویه بنزین در سال 96
و  97نشان داده اگر فکری به حال نحوه توزیع عادالنه
بنزی��ن و جلوگی��ری از اعطای یارانه پنهان بیش��تر به
مصرف بیشتر نشود ،شاهد ثبت آمارهای جدید مصرف،
بهخصوص در ایام سفرهای تابستانی خواهیم بود.
رس��یدگی به اوض��اع ن��اوگان حملونقل عمومی
درونش��هری و برونشهری و ایجاد تسهیالت یارانهای
لونقل عمومی،
برای ایجاد جذابیت و ترجیح بیشتر حم 
میتواند رویکرد موثری در کشور باشد .تسنیم

مدیرکل دفتر صنایع نساجی
خ�ط كــش
و پوش��اک وزارت صنع��ت،
مع��دن و تجارت ،اج��رای طرح مب��ارزه با قاچاق
برندهای پوشاک را مثبت ارزیابی کرد و گفت این
ط��رح ،افزایش تقاضا برای تولی��دات داخلی را به
دنبال داشته است.
افسانه محرابی افزود :برای جلوگیری از قاچاق
کاالهای ح��وزه فعالی��ت دفتر صنایع نس��اجی و
پوشاک ،عالوه بر اجرای طرح شناسه کاال و کنترل
و نظارته��ای الزم از س��وی ارگانه��ای ذیربط،
موضوع تامین مناب��ع و اعتبارات الزم برای ارتقای
تولید داخل با جدیت پیگیری میش��ود .وی تاکید
کرد :مباحث فرهنگی و فرهنگس��ازی نیز درباره
تبعات منفی پدیده ش��وم قاچ��اق در حوزه فعاالن
اقتصادی و مصرفکنندگان بسیار ضروری است.
محرابی اضافه کرد :مطابق با ضوابط ،از دیماه

رکود است؛ اینها مسائل مبتالبه مردم است؛ اینها
چیزهای��ی اس��ت که مردم آنه��ا را حس میکنند
و مطالب��ه میکنن��د؛ و آماره��ا و اظه��ارات خود
مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم
و این خواستههای مردم بجا و بهمورد است .اگر ما
بخواهیم مش��کل رکود را حل کنیم ،مشکل تولید
داخل��ی را حل کنیم ،بخواهیم مس��ئلهی بیکاری
را حل کنی��م ،بخواهیم گرانی را مهار کنیم ،عالج
هم��هی اینه��ا در مجموعهی مقاوم��ت اقتصادی
و اقتص��اد مقاومت��ی گنجانده ش��ده اس��ت ".این
فرمایش��اتی که معظم له در حدود  3س��ال پیش
یعن��ی در آغاز س��ال  95با نامگذاری س��ال تحت
عنوان سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"بر آن
تاکید کردند اما متاس��فانه آنچه با گذشت  3سال
نمایان ش��ده این است که آن طور که باید و شاید
در این مسیر گام برداشته نشده و نتایج اثر بخش
نبوده اس��ت که اگر بود باز هم معظمله بر مس��اله
تولید و رونق آن تاکید نمیکردند.

در برخی از بخشهای اقتصادی کشور مدیران ناسالم
و ناکارآمد حضور دارند و خود این مساله بزرگترین و
اصلیترین مانع برای حرکت در مسیر درست است.
مدیرانی که منافع ش��خصی و خانوادگی را به
منافع ملی ترجیح داده و همواره و با سوءمدیریتهای
خود به عناوین مختلف ضربههای بزرگی به اقتصاد
کشور میزنند .حس��ینعلی حاجیدلیگانی نماینده
مجلس ش��ورای اس�لامی از جمله ای��ن منتقدان
اس��ت که میگوید؛ "ض��رورت دارد تا ب��ا پاالیش
مدیران ناس��الم فضا را برای تنفس اقتصاد کش��ور
باز کنیم چراکه دستهای از مدیران ناسالم به لحاظ
فعالیتهای اقتصادی نیستند بلکه مدیرانی هستند
که میخواهند با عمل خود اثبات کنند راه استقالل
و ایستادگی منتج به نتیجه نمیشود و تنها راهکار
برای رونق اقتصاد کش��ور بوسه زدن بر پنجه گرگ
است.
ب��ه اعتقاد وی کش��ور نیاز به مدیران��ی دارد که
سالمت اقتصادی داشته باشند و مدیری که خود عضو
هیئت مدیره چندین ش��رکت تجاری مختلف است
ن��ه تنها کمکی به رونق تولید نخواهد کرد بلکه برای
منافع انحصاری خود ،خود نیز چوب الی چرخ تولید
خواهد کرد تا منافع شرکتهایش به خطر نیفتد.
از س��وی دیگر برخی منتق��دان به نگاهی به
ش��رایط کنونی تولید این نکته را مطرح میکنند
که مس��اله ریشه تمام مش��کالت کنونی تولید به
حجم باالی نقدینگی موجود در ش��ور باز میگردد
که متولیان نتوانس��تهاند آن را در مس��یر درست
هدای��ت کنند به این ترتیب که این س��یل هر روز
یک بازار را ویران کرد و متولیان هم تنها به دنبال
مسکنهای آنی برای آن بوده و هستند.
به اعتقاد این افراد منشأ بسیاری از آشفتگیهای

بازار با قرارداد آتی سبد سهام منطقیتر میشود

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،با
خيابان حافظ
بیان اینکه قراردادهای آتی روی س��بد
س��هام مزیتی بزرگ برای تعادلبخش��ی به بازار سهام است،
گفت :این ابزار میتواند در مدیریت ریسک برای اشخاص به
کار گرفته شود.
ش��اپور محمدی قراردادهای آتی روی س��بد س��هام را
مزیتی بزرگ برای تعادلبخش��ی به بازار س��هام دانس��ت و
گف��ت :از آنجا که این ابزار در مقایس��ه با دیگر ابزارها تنوع
بیشتر و ریسک کمتری دارد انتظار میرود موفق تر از دیگر
ابزارها عمل کند .وی اظهار داشت :البته ما قرار داد آتی تک
س��هم را در بازار سرمایه داشتیم ،اما قرارداد آتی روی سبد
سهام که اخیرا ً طراحی شد ،ابزار مهمی برای تعادلبخشی و
ایجاد فرصت در بازار سهام بوده و در عین حال میتواند در
مدیریت ریس��ک برای اشخاص به کار گرفته شود که اینها
همه مزیتهای این ابزار نوین است.
دبیر ش��ورای عالی ب��ورس افزود :یک��ی از مزیتهای
قراردادهای آتی روی س��بد سهام این است که تنوع خوبی
دارد و چند س��هم در این سبد قرار گرفته اند ،از همین رو،
ریس��ک آن کمتر است .دومین مساله این است که اگر یک
نماد بسته شود ،قرارداد آتی آن هم بسته میشود و در واقع
معامله آن بالموضوع است.
محمدی ادامه داد :وقتی به جای یک س��هم یک سبد
قرار میگیرد ،طبیعتاً در این س��بد میتواند حتی بعضی از
نمادها به خاطر مس��ائلی همچون مجمع یا امثال آن بسته
باش��د ،ولی قرارداد آتی و خود آن سبد به لحاظ معامالتی
موضوعیت داشته باشد که این هم مزیت دیگری است.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در
موضوع ریسک نیز سبد سهام یا آتی که روی این سبد تعریف
میشود ،امکان پوشش ریسک بیشتری فراهم میکند ،تاکید
کرد :اینکه بشود در یک بخش از صنعت سرمایهگذاری کرد
ال بخش پتروشیمیها ،معدنیها ،بانکیها و بیمهها  -با
 مث ًقرارداد آتی روی سبد سهام قابل تعریف است؛ لذا این مزیت،
هم به افزایش حجم معامالت کمک میکند و هم به واسطه

آن کشف قیمت صحیحتر انجام میشود.
دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد :اگر قرار باشد
اجزای یک س��بد ،مس��یری را در خارج از س��بد به لحاظ
قیمتی طی کند اما سبد مسیر دیگری را طی کند ،طبیعتاً
فرصت آربیتراژی به وجود میآید.
محمدی ادامه داد :این مزیت خود به کنترل ،مدیریت
و رون��د منطقیتر بازار کمک میکند و باعث میش��ود که
بازار ما بتواند منطقیتر قیمت را کشف کند.
وی با بیان اینکه این ویژگی هم یک ویژگی کالن است و
شاید برای سرمایهگذاران زیاد مورد توجه نباشد ،افزود :با این
حال این مساله برای سرمایهگذاران از جهت افزایش سودآوری
آنها فرصت بیشتری فراهم میکند و میتوانند سود بیشتری با
قراردادهای آتی کسب کنند .چون اهرم دارد و این اهرم کمک
میکند که نس��بت به زمانی که در خود آن تکتک س��همها
سرمایهگذاری کنند ،سودی به مراتب باالتر به دست آورند.
دبیر ش��ورای عالی ب��ورس همچنین با اش��اره به اینکه
این کار در همین یکی دو ماه اخیر ش��روع ش��ده و استقبال
هم خوب بوده اس��ت ،اظهار داش��ت :هماکنون حدود سی و
چند کارگزاری برای قرارداد آتی روی س��بد س��هام فعالند؛
البته فرهنگس��ازی بیش��تری باید انجام ش��ود و الزم است
کارگزاریهای بیشتری درگیر موضوع شوند .ما نیز این امکان
را داریم که تمامی کارگزاران در این قضیه وارد شوند.
پاییز  ۹۷سرمایه نخستین قراردادهای آتی سبد سهام با
حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،مدیرعامل شرکت
ب��ورس اوراق بهادار تهران و جمع��ی از مدیران ،کارگزاران و
کارشناسان بازار روی  ۳۰شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار
تهران راهاندازی ش��د و همزمان قراردادهای آتی سبد سهام
روی هفت صنعت پربیننده بازار ،معامالت خود را آغاز کرد.
امکان اخذ موقعیت خرید و فروش روی سبدی از سهام
متناظر با شاخصهای بورسی ،امکان کسب سود از نوسانات
شاخصهای بورس��ی و امکان کسب سود با تحلیل شرایط
کالن اقتصاد و مدیریت ریس��ک پرتف��وی از جمله مزایای
سنا
قرارداد آتی سبد سهام است.

مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت مطرح کرد؛

برخورد با قاچاق پوشاک عامل افزایش تقاضای بازار داخلی
 97برخورد قانونی با محوریت ستاد مرکزی مبارزه
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ب��ا برنده��ای خارجی محرز
قاچاق ،آغاز و در مرحله بعدی در تهران و چندین
استان کش��ور همچون مازندران ،گیالن ،اصفهان،
البرز و فارس در حال پیگیری و اقدام است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت
صنعت خاطرنشان کرد :ممنوعیت واردات پوشاک
موج��ب تقویت انگی��زه ،افزایش تولی��د داخلی و
اس��تفاده از ظرفیته��ای خال��ی در بخش صنایع
نس��اجی و پوشاک شده که اس��تمرار آن مستلزم
تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی این
حوزه است .وی افزود :در این زمینه ،برآورد تامین

س��رمایه در گردش مورد نیاز ب��رای تثبیت تولید
و تکمیل ظرفیتهای خالی در واحدهای تولیدی
زنجیره پوش��اک کش��ور به مبادی ذیربط از جمله
سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.
وی ی��ادآوری ک��رد :پی��رو درخواس��ت فعاالن
صنعت نساجی ،دفتر صنایع نساجی و پوشاک ضمن
هماهنگی و استعالم از انجمنها و تشکلهای ذیربط
و با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور با هماهنگی
گمرک جمهوری اسالمی ایران ،اقدام به اصالح نرخ
پایه صادراتی محصوالت این حوزه کرد که این مهم
موجب تسهیل روند صادرات کاالهای نساجی و رفع
شدن مشکالت اظهار ارز در سامانه نیما شد.

در حوزه اقتصاد کش��ور صرفا ب��ه جهت عدم انتقال
نقدینگ��ی به س��ایر بخشهای اقتص��ادی و کنترل
متوهمانه تورم بوده اس��ت به این ترتیب که این نوع
نگاه کشور را با رکود مواجه کرد و اگر بنا داریم حرکت
مناسبی داش��ته و به س��مت رونق تولید باز گردیم
بایستی نقدینگی را به فعالیتهای تولیدی بازگرداند.
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان اگ��ر چ��ه مدیریت
نامناسب و حجم نقدینگی لجام گسیخته دو عامل
اصلی و مهم در رکود تولید داخل ش��ده است اما
ب��ا وجود تمام این کم و کاس��تیها اگر متولیان و
دس��ت اندرکاران فرمایشات معظم له را سرلوحه و
اولویت کاری خود در سال  98قرا ردهند بیشک
میتوانند به شکل بایسته و شایسته شعار سال 98
را به شکل خوبی عملیاتی کنند.
به اعتقاد کارشناسان اصالح محیط کسب و کار؛
مبارزه با فساد ،دیپلماس��ی فعال اقتصادی ،توانایی
صادرات محصوالت تولیدی و اصالح برخی از قوانین
و مقررات از جمله مواردی است که میتواند متولیان
را در مس��یر تحقق درست شعار سال همراهی کند
و در نهایت کشور را به جایگاهی برساند که اقتصاد
کشور از شرایط بحرانی کنونی خارج شود .
عزم همگانی
البته اجرایی ش��دن این مساله مشروط به این
است که هر یک از دستگاهها اعم از دولت ،مجلس
و ...باید اقدام��ات الزم در زمینه حمایت از کاالی
ایران��ی را انجام دهند تا رونق تولید محقق ش��ود
وگرنه اینکه این نقشهها و سرفصلها تعریف شود
و یک تیم اقتصادی متحد شکل گرفته و به نوعی
چندگانگی موجود در بی��ن مدیران دولتی از بین
برود و به سخن دیگر تا زمانی که ارادهای از سوی
دولتمردان و متولیان برای این مهم وجود نداشته
باشد همانند همان بیارادگی که تاکنون در مسیر
تحقق اقتص��اد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی
وجود داش��ته نه تنها نمیتوان به سرمنزل مقصود
رس��ید بلکه شعار سال نیز در حد شعار باقی مانده
و عملیاتی نخواهد شد.

تحقیقوتفحصازسازمانخصوصیسازی
اولینکارمجلسدرسال98

تحقی��ق و تفح��ص از س��ازمان
بهارستـــان
خصوصیسازی در اولین دستور کار
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سال جدید اعالم شد.
طبق دستور کار اعالمی ،مجلس شورای اسالمی
این هفته در روزهای یکش��نبه ،دوش��نبه و سهشنبه
( 18تا  20فروردین) جلسه علنی خواهند داشت.
بر این اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد س��ازمان
خصوصی س��ازی ،گ��زارش این کمیس��یون مبنی بر
تصوی��ب تقاضای تحقیق و تفح��ص از نحوه واگذاری
شرکت ماشین سازی تبریز و امالک مربوطه و همچنین
ش��رکت آذر چلیک توسط س��ازمان خصوصیسازی و
گزارش کمیس��یون انرژی در م��ورد تخلفات مرتبط با
ش��رکت پاالیش نفت کرمانشاه از جمله مواردی است
که در دستور کار نمایندگان مجلس در نخستین هفته
کاری خود در سال  98قرار گرفته است.
همچنین به موارد قابل طرح در این دستور کارها
باید گزارش کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید ملی و
نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی در مورد نقض
قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم
المهدی و مجتمع هرمزال را نیز اضافه کرد.
این گزارش میافزاید :نمایندگان مجلس در حالی
نخستین هفته کاری خود در سال جدید را با پرداختن
به عملکرد س��ازمان خصوصیسازی آغاز میکنند که
از یک س��و این س��ازمان در سال گذش��ته پرحاشیه
ترین دوران تاریخ خصوصیس��ازی کشور را به همراه
پوریحسینی ،رئیس پرحاشیهاش طی کرده است.
ب��ر این اس��اس باید منتظ��ر ماند و دی��د نتیجه
تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در مجلس
چ��ه مواردی اعالم خواهد ش��د و هم اینک��ه آیا وزیر
امور اقتصادی و دارایی باالخره پس از انتقادات شدید
نسبت به عملکرد رئیس فعلی سازمان خصوصیسازی،
اقدام به برکناری پوریحس��ینی و جایگزینی شخص
خانه ملت
دیگری بجای وی خواهد کرد؟

ب��ه گفت��ه کارشناس��ان ،در دوران دولتهای
نهم و دهم برای باال نش��ان دادن ارزش صادرات،
نرخهای پایه صادراتی از سوی گمرک باال و بیش
از ارقام واقعی در نظر گرفته میشد؛ صادرکنندگان
نیز ب��رای برخوردار ش��دن از جوای��ز صادراتی یا
معافیته��ای مالیاتی به ای��ن موضوع روی خوش
نشان داده و اعتراضی نداشتند.
بیست و هش��تم آبانماه  97که بانک مرکزی
در بخش��نامهای چگونگی بازگش��ت ارز حاصل از
ص��ادرات به چرخ ه اقتصادی کش��ور را ابالغ کرد،
بازرگان��ان و صادرکنندگان واقعی ش��دن نرخهای
پایه صادراتی را خواستار شده بودند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت
صنعت بیان داشت :هر چند موضوع ساخت شهرک
صنعتی پوش��اک در حوزه فعالیت سازمان صنایع
کوچ��ک و ش��هرکهای صنعتی ایران اس��ت ،اما

براس��اس آخرین گزارش س��ازمان مذکور ،تاکنون
انتخ��اب پیمانکار ،تهیه و تصویب نقش��هها و اخذ
مجوز مس��یر اصلی تردد ش��هرک پوش��اک انجام
ش��ده و مراحل دریافت مجوزهای قانونی استقرار،
ساخت و تأمین انرژی مانند آب ،برق و گاز در حال
پیگیری و اقدام است.
بناب��ر این گزارش ،چهارش��نبه  21تیرماه 96
در راس��تای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
توافقنامه پنججانبه همکاریهای مش��ترک برای
تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت
شهرک صنعتی پوشاک کشور امضا شد.
ای��ن توافقنامه بین وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ،س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ،بانک توسعه تعاون ،صندوق ضمانت
س��رمایهگذاری بخ��ش تع��اون و انجم��ن صنعت
ایرنا
پوشاک کشور به امضا رسید.
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اخبار
آغاز پرداخت کمک بالعوض به سیلزدگان
از امروز

رئیس بنیاد مس��کن کش��ور گفت :پرداخت پنج
میلیون تومان کمک بالعوض به س��یلزدگان لرستان
از شنبه  ۱۷فروردین آغاز میشود.
علیرضا تابش در جلس��ه س��تاد مدیری��ت بحران
لرستان اظهار کرد :در استانها و شهرستانهای مختلف
س��تادهای معین��ی را برای ارزیابی خس��ارت مس��تقر
کردهایم و قول هم دادیم که ما جبران خسارت را االن
از منابع خودمان انجام میدهیم تا تأمین اعتبار ش��ود،
بهویژه خسارت معیشتی را مانند لوازم زندگی مردم را
که پنج میلیون تومان بالعوض سریع میپردازیم.
وی ادامه داد :پرداخت خس��ارات را در اس��تانهای
مازندران و گلستان شروع کردیم و در لرستان از روز شنبه
که بانکها دایر میشود ما میتوانیم بپردازیم .تسنیم

چگونگی رفع مشکل
در رجیستری تلفنهای همراه مسافری

به دنبال تغییر در زمینه رجیس��تری دستگاههای
مسافری در سامانه همتا ،اتصال آن به سامانه گمرک
و بروز مش��کالت احتمالی ،این سامانه راهکاری برای
پیگیری این مشکالت ارائه کرد.
در جدیدترین اطالعیه س��امانه رجیس��تری برای
مس��افران و متقاضی��ان ثب��ت اطالعات تلف��ن همراه
مس��افری اعالم شد :با توجه به تغییرات اخیر در زمینه
ثبت دس��تگاه مس��افری و برقراری ارتباط برخط بین
س��امانههای گمرک و همت��ا ،در صورتی ک��ه عوارض
دس��تگاه خود را به صورت اینترنتی ،پستی یا حضوری
در گمرک پرداخت نموده اید اما هنوز دستگاهتان قانونی
نشده و با پیگیری ،متوجه میشوید که اطالعات دستگاه
تان از گمرک برای همتا ارس��ال نشده ،نسبت به ثبت
درخواست پیگیری در میز خدمت الکترونیک گمرک به
آدرس  help.irica.irاقدام کنید .فارس

راه سبز
جبران خسارت سیل به کشاورزان

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت :تمامی تالش
مسئوالن جهاد کشاورزی این است که خسارت بخش
کش��اورزی را هرچه س��ریعتر جبران کنن��د و بر این
اساس تصمیمات خوبی گرفته شده است.
یزدان سیف اظهار داش��ت :کشاورزان این اطمینان
خاطر را داش��ته باشند که مس��ئوالن جهاد کشاورزی و
دولت در کنار آنان هس��تند .وی ضمن اظهار امیدواری
از جبران خس��ارت ناشی از سیل در بخش کشاورزی به
بهترین نحو ممکن گفت :تولید یکی از موضوعات بسیار
مهم و مورد وفاق همه ارکان نظام در شرایط حاضر است.
ین مهم طی چندس��اله گذش��ته بهخصوص در بخش
کشاورزی بهشدت موردتوجه قرارگرفته است.
سیف ادامه داد :بهرغم بارندگیهای اخیر و آسیب
بخش��ی از مزارع گن��دم و تولیدات باغی اس��تانهای
گلس��تان ،خوزس��تان ،لرس��تان و سایر اس��تانهای
سیلزده میزان تولید محصوالت کشاورزی قابلقبول
بوده و نس��بت به چند سال اخیر رشد مناسبی داشته
است .وی گفت :بارشهای اخیر گرچه برخی از مردم
را آزردهخاط��ر کرده اما برای حوزه بخش کش��اورزی
نوید سال پرمحصولی را میدهد.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران
ضمن تأکید بر اینکه مقوله بیمه بیش��تر باید موردتوجه
کشاورزان و بهرهبردان قرار گیرد ،افزود :صنعت بیمه برای
افزایش سهم بیمه و پوشش ریسک حوزه کشاورزی در
بخشهای مختلف باید تالش بیش��تری داشته باشد تا
ضمن کاهش نوسان ،ثبات در تولید ایجاد شود.
وی با اعالم این مطلب که عملکرد مدیریت بحران
در کاهش خس��ارتهای جانی ناشی از سیالب بسیار
مطلوب بوده است ،اظهار داشت :خوشبختانه در بخش
خس��ارتهای مالی در حوزههای کشاورزی ،صنعت و
بازرگانی بیمه میتواند نقش بسزایی ایفا کند.
س��یف تأکید کرد :بدون شک رشد صنعت بیمه و
کاهش ریس��ک بخش تولید میتواند رونق تولید را در
کش��ور به همراه داشته باش��د .وی با بیان این خبر که
گلستان جز اس��تانهای خوب کش��ور در تولید گندم
است ،ادامه داد :اکنون  ۱۰درصد گندم و  ۵تا  ۱۰درصد
دانه روغنی کلزا کشور در این استان تولید میشود.
وی ضمن اش��اره به اینکه از س��اعات نخست وقوع
سیالب در گلس��تان وزیر جهاد کشاورزی سه بار به این
استان سفر کرده است ،گفت :گلستان به لحاظ کشاورزی
بسیار موردتوجه است .وی با تأکید بر اینکه هنوز بخشی از
مزارع مناطق گرفتار در سیل زیرآب قرار دارد که باید پس
از فروکش کردن آب میزان خس��ارتها بررسی و برآورد
شود ،افزود :بهطورکلی تا فروکش کردن آب تنها میتوان
زندگی روزمره مردم گرفتار در سیل را تأمین کرد .سیف
عملکرد حوزه تولید در بخش کش��اورزی طی چند سال
اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :خوش��بختانه با آغاز
اجرای برنامههای اقتص��اد مقاومتی در حوزه محصوالت
استراتژیک ،بهرهوری آب ،توسعه تولیدات گلخانهای و...
اقدامهای مؤثری انجام شده است.

