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 اهدای جوایز نفیس در سومین
جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد

س��ومین جش��نواره فیل��م 180 ثانی��ه ای بانک 
 پاس��ارگاد در س��ال جاری برگزار و جوایز نفیس��ی به 

برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.
خس��رو رفیعی دبیر اجرایی جشنواره ضمن اعالم 
این خبر گفت: دبیرخانه جشنواره فیلم 180 ثانیه ای 
بانک  پاسارگاد، طی فراخوانی از کلیه عالقمندان دعوت 
کرده  است، با ارس��ال آثار خود درخصوص محورهای 
این جشنواره، در سومین دوره از این جشنواره شرکت 
کنند. وی ادامه داد: تاکنون تعداد بس��یاری اثر و ایده 
که دغدغه های مردم را در مورد موضوعات اعالم شده 
به خوبی به تصویر کش��یده   است، به دبیرخانه ارسال 

شده است و این روند همچنان ادامه دارد. 
رفیعی افزود: با توجه به استقبال عالقمندان و سطح 
بسیار خوب آثار ارسالی، جوایز ارزنده ای برای این دوره 
از جش��نواره درنظر گرفته  شده  است که به برگزیدگان 
آن اهدا خواهد شد. آثار ارسال شده به این جشنواره نیز 
مانند دوره های قبل، توسط هیأت  داوران خبره و مسلط، 

بررسی و برگزیدگان در هر بخش معرفی خواهند شد.

 قدردانی استاندار البرز
از اقدامات و عملکرد بانک کشاورزی

اس��تاندار البرز با اهدای لوح س��پاس از اقدامات 
بانک کش��اورزی در زمینه اش��تغال زایی و جدیت در 

توسعه کارآفرینی در این استان قدردانی کرد. 
عزیزال��ه ش��هبازی در این لوح از زحم��ات مجدانه و 
مشارکت موثر ایرج یوسفی مدیر شعب بانک کشاورزی در 
استان البرز برای تحقق اهداف اشتغال زایی در سال 97 که با 

نام حمایت از کاالی ایرانی مزین شده، تجلیل کرده است.

 کمک بانک ایران زمین
به بازسازی مدارس مناطق سیل زده

براس��اس تصمیم هیئت مدیره بانک ایران زمین، 
مبلغ هش��ت میلیارد ری��ال به امر بازس��ازی مدارس 
مناطق س��یل زده اس��تان های گلس��تان، لرس��تان و 
خوزس��تان اختص��اص یاف��ت. بانک ای��ران زمین در 
راستای کمک به هموطنان مناطق سیل زده و اجرای 
مس��ئولیت اجتماعی و با توجه به آسیب شدیدی که 
مدارس این مناطق وارد ش��ده، مبلغ هش��ت میلیارد 

ریال به امر بازسازی این مدارس اختصاص داد.
عبدالمجید پورس��عید مدیرعامل بانک ایران زمین،  
بر ل��زوم همکاری نهادها و بانک ها در بازس��ازی مناطق 
س��یل زده تاکید و عنوان کرد: در شرایط کنونی با توجه 
به درگیری مناطق وس��یعی از کشور باید با هماهنگی و 
مدیریت جهادی نسبت به رفع این مسائل اقدام کرد. وی 
اقدامات بانک ایران زمین در کمک به بازس��ازی مدارس 
مناطق سیل زده را در راستای مسئولیت اجتماعی بانک 
عن��وان کرد و افزود: ما از روزهای ابتدایی تیمی را جهت 
بررس��ی موضوع تشکیل دادیم و در نهایت به این نتیجه 
رس��یدیم که اقدامات بانک را در جهت بازسازی مدارس 

این مناطق قرار دهیم.

 پرداخت 40 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت خرید دین بانک ملی در سال 97

بانک ملی در س��ال 97 تعداد 19 هزار و 916 فقره 
تسهیالت خرید دین پرداخت کرده است که ارزش ریالی 

این تسهیالت به 40 هزار و 270 میلیارد ریال می رسد.
صاحب��ان کس��ب و کار و بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
می توانند با استفاده از تسهیالت خرید دین بانک ملی 
ای��ران، نقدینگی اوراق و اس��ناد تج��اری خود را پیش 
از س��ر رس��ید دریافت کنند. خرید دین فرصتی است 
ت��ا افرادی که پیش از موعد س��ر رس��ید چک و اوراق 
تج��اری خود نیاز به نقدینگی دارند، با این تس��هیالت 
نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند.درواقع تسهیالت 
خرید دی��ن خدمتی به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
اس��ت که نیازمند نقدینگی هس��تند اما اوراق و اسناد 
تج��اری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نس��بت به 
زمان مورد نیازشان اس��ت. خرید دین به منظور ایجاد 
تس��هیالت الزم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل 
انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت 
دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله 
آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن، اشخاص مرتبط و 

همچنین سیاست اعتباری ساالنه صورت می گیرد.

 دیدار مدیرعامل بانک رفاه
با مدیر بیمارستان خاتم االنبیا)ص( 
در راستای تداوم فعالیت ها و افزایش سطح تعامالت 
و همکاری ه��ای موجود بین بانک رفاه و بیمارس��تان 
خاتم االنبی��ا)ص(، س��همانی مدیرعام��ل ای��ن بانک با 

کولیوند مدیر بیمارستان خاتم االنبیا دیدار کرد.
در ای��ن دیدار که ب��ا حضور درخش��نده مدیرکل 
حراس��ت، عالءالدینی مدیر امور ناحیه یک، عس��گری 
ذاکری مدیر شعب منطقه یک تهران بانک رفاه و شریفی 
رئیس ش��عبه بیمارستان خاتم االنبیا صورت گرفت، دو 
طرف بر تداوم فعالیت ها و افزایش سطح همکاری های 
موجود تاکی��د کردند. در ادامه این دیدار س��همانی با 
حضور در شعبه بانک رفاه در این بیمارستان، از نزدیک 
در جریان فعالیت ها، اقدامات و نحوه ارائه خدمات شعبه 

مذکور به بیمارستان خاتم االنبیا قرار گرفت.

اخبار

آغاز فعالیت مویرگی بخش  خصوصی برای دور زدن تحریم ها 
رئیس ات��اق بازرگانی تهران، از آغاز فعالی��ت مویرگی بخش خصوصی ایران 
ب��رای دور زدن تحریم ه��ا خبر داد و گفت: کارگروه وی��ژه مقابله با تحریم ها، به 

زودی در اتاق بازرگانی آغاز به کار خواهد کرد.
مس��عود خوانساری گفت: بر این اس��اس، کارگروه ویژه ای در اتاق بازرگانی 

ته��ران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم ها، به زودی تش��کیل 
خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است.

وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: با توج��ه به مجموع��ه محدودیت ه��ای تحریم، 
بخش خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم ها مقابله 
کرد؛ در حال حاضر به دلیل مش��کالت ناش��ی از محدودیت های آمریکا بر علیه اقتصاد 
ایران، مجبور هستیم، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع 

به طور قطع، هزینه های کشور را باال می برد.  مهر

تجارت 
اختصاص ۵0 میلیون یورو از صندوق توسعه برای مهارت افزایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه پیشنهاد برای اختصاص ۵0 میلیون 
یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مهارت آموزی خبر داد.

محمد شریعتمداری گفت: همه بدخواهان ایران اسالمی همه تالش خود را 
به کار بسته اند که القا کنند سال 98 سال تهدیدهاست. اما واقعیت این است که 

جنگ اقتصادی و روانی دشمنان علیه مردم ایران با اقدامات هوشمندانه، جدی و 
با اتحاد، همدلی نه تنها بی اثر خواهد شد بلکه می توان با ایجاد بازدارندگی اقتصادی 

اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور را به یک فرصت نیز تبدیل کرد.
وی افزود: امروز جامعه باید به س��مت نهضت مهارت افزایی گام بردارد و این امر در 
دس��تور کار قرار گرفته و در ش��ورای هماهنگی سران سه قوه مطرح و در جلسه با مقام 
معظم رهبری، عنوان شده که مبلغ ۵0 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای 

مهارت افزایی در کشور اختصاص یابد.  مهر

خ توسعه  چر
روان شدن دریافت پول صادرات برق 
معاون توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه روند دریافت پول صادراتی برق 
به عراق روان و منطقی شده، گفت: مطالعات کارت انرژی که یکی از گزینه های 

اصالح نظام تعرفه ای برق است، هنوز نهایی نشده است.
 محمودرضا حقی فام در پاسخ به این سؤال که آیا کارت انرژی همچنان در 

دستورکار است یا خیر، گفت: در اصالح نظام نظام تعرفه ای برق یکی از مباحثی 
که به طور جدی مطرح شده و مطالعات آن ادامه دارد، موضوع کارت انرژی است. 

وی ب��ا بی��ان اینکه مطالعات کارت ان��رژی در حوزه وزارت نیرو ق��رار دارد، اما این 
موضوع به معنی س��همیه بندی مصرف برق نیس��ت ادامه داد: ای��ن مطالعات ادامه دارد 
و بع��د از نهایی ش��دن گزارش آن تقدیم وزیر نیرو خواهد ش��د، ام��ا به هر حال تبعات 
گس��ترده ای دارد و باید در کمیسیون انرژی مطرح ش��ود. حدود 90 درصد از مطالبات 

صادرات برق ایران از عراق دریافت شده است.  فارس

دکل 

گروه معیشت  س�یاه طی روزهای اخیر مقام معظم ط�اي 
رهب��ری در دیدار ب��ا جمعی از کارگران مس��ائل 
مختلفی را در حوزه اقتصاد و رونق تولید مطرح و 
م��ورد تاکید قرار دادند که از جمله آن می توان به 
مس��اله صادرات نفت و محدودیت های پیش آمده 

برای نفت ایران به آن اشاره کرد. 
مق��ام معظم رهب��ری در فرمایش��ات خود با 
اشاره به تالش آمریکا برای مسدود کردن راه های 
ص��ادرات نف��ت ای��ران، فرمودند: »مل��ت فعال و 
مس��ئوالن هوشیار ایران نش��ان داده اند اگر همت 
کنند همه ی بن بس��ت ها را میش��کنند و قطعاً این 
تالش آمریکایی ها هم به جایی نمیرسد و جمهوری 
اس��المی هر مقدار الزم داش��ته باشد و اراده کند، 
نف��ت صادر خواهد کرد."ایش��ان با ی��ادآوری یک 
نکته ی مهم خطاب به دش��منان ملت ایران تأکید 
کردند: "بدانید دشمنی های شما بی پاسخ نخواهد 
مان��د و ملت ایران، ملتی نیس��ت که علیه او کار و 

توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند.«
در این دی��دار حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
نکته ای دیگر در زمینه  تش��دید فش��ارهای نفتی 
آمریکا، به این مس��اله اش��اره کردند که: »کاهش 
وابس��تگی به ف��روش نفت را ق��در و نوعی فرصت 
میدانیم و از آن برای تکیه ی بیشتر بر توانایی های 

داخلی استفاده میکنیم.«

آیینه آمار
براس��اس آم��ار و اطالعات منتش��ر ش��ده در 
اس��فندماه 97 و با اس��تناد به گزارش رس��انه های 
خارج��ی؛ صادرات نفت ایران ب��ا وجود تحریم های 

آمریکا، به دلیل افزایش خرید برخی از مشتریان، در 
ژانویه باالتر از حد انتظار بوده اس��ت. آمار رفینیتیو 
آیکان و منابع آگاه نشان داد صادرات نفت ایران در 
فوریه به 1.2۵ میلیون بشکه در روز می رسد. میزان 
صادرات ای��ران در ژانویه بی��ن 1.1 تا 1.۳ میلیون 

بشکه در روز بود که باالتر از حد انتظار بود.
طبق آمار رفینیتیو آیکان، صادرات نفت ایران 
در فوریه باالتر از 1.1 میلیون بشکه در روز در ژانویه 
بوده است. منبع صنعتی آگاه در گفت وگو با رویترز 
میزان صادرات ایران در ژانویه را 1.۳ میلیون بشکه 

در روز برآورد کرد که نزدیک سطح فوریه است.
در ه��ر صورت آمار ژانویه باالت��ر از برآوردهای 
اولی��ه بوده اند. برخ��ی پیش بینی ک��رده بودند که 
صادرات نفت ایران در ماه میالدی گذشته پایین یک 
میلیون بشکه در روز خواهد بود. یک منبع آگاه دیگر 
به رویترز گفته است: صادرات نفت ایران در 10 روز 
نخست فوریه باالی 1.1 میلیون بشکه در روز بوده و 

روند باالتر از حد انتظار وی را داشته است.
 این آمارها به خوبی مهر تایید بر فرمایش��ات 
معظم له و همچنین س��خنان رئیس جمهور که در 
س��فر اخیر به اروپا همزمان با ش��روع تهدیدهای 
آمریکا برای ممنوعیت ص��ادرات نفت ایران اعالم 
کرده بودند؛ زد . رئیس جمهور در س��فر خود گفته 
بودن��د: »اگر نفت ای��ران صادر نش��ود، نفت هیچ 

کش��وری در منطقه صادر نخواهد شد« اما مساله 
مهمتر در کنار این موارد تاکید معظم له بر تبدیل 

این تهدیدها به فرصت هاست.

مسیر درست
به سخن دیگر در کنار این پیش بینی ها درست 
و منطق��ی نکت��ه مهم و کلیدی تر آن اس��ت که با 
وجود چنین ش��رایطی چطور می توان به س��متی 
حرکت کرد تا از اتکای کش��ور به درآمدهای نفتی 
کاس��ته شده و به واسطه آن هرگونه اهرم فشار در 
دست بیگانگان برای درآمدزایی کشور را بی اثر کرد 
بدین گون��ه که کاهش وابس��تگی به فروش نفت را 
فرصت برش��مرده و با تکیه بر س��ایر ظرفیت های 
داخلی در مسیر توسعه و خودکفایی گام برداشت.

علی خشنود کارشناس اقتصادی در ارزیابی این 
مساله و در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی چه 

مسیری می تواند درست ترین مسیر برای حرکت 
یه سمت توسعه و رشد خواهد بود می گوید: 
محیط اقتصاد کش��ور کام��ال تحت تاثیر 
تحریم ها قرار گرفته اس��ت. از آن س��و افق 
تحریم ها نامشخص است. به نظر می رسد 
که حتی در ش��رایط بروز گشایش در این 

مقوله، رف��ع محدودیت ها به مانن��د دوران 
پس از انتخاب رئیس جمهور فعلی زمانبر خواهد 

بود، بنابراین بهتر است که سیاستگذاری ها بر مبنای 
انتظارات واقعی از سرانجام تحریم ها صورت پذیرد. 

وی افزود: به نظر می رسد که از نظر اقتصادی 
در آغاز دوره ای جدید قرار داریم و برای برنامه ریزی 
استراتژیک کسب و کارمان ناگزیر از در نظر گرفتن 
ش��رایط دوران جدید هس��تیم. به گفته خش��نود 
اقتصاد ایران رویاروی ابرچالش هایی است که خود 
حاصل انباش��ت سیاس��ت های نادرس��ت ۵0 سال 
گذش��ته هستند و اکنون به مرز مخاطره رسیده اند 

و متاسفانه حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه در سال 
2008 سوپر سیکل رشد اقتصاد جهانی به سرآمده و 
همراه با آن پیشرفت تکنولوژی های حفاری و ظهور 
نفت ش��یل باعث ش��ده که در افق پیش رو جهش 
قیمت نفت قابل تصور نباشد گفت: این مساله بدان 
معنی است که دولتی نفتی در سایه تحریم ها دالر 

کافی برای پرداخت هزینه های جاری اش نداشته و 
ش��رایط خوبی برای حل ابرچالش هایش ندارد و با 

کمبود مزمن منابع روبه رو خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی معتقد است در چنین 
ش��رایطی با وجود رش��د نرخ ارز و به تبع آن تورم 
و کاه��ش درآمد واقعی مردم ادام��ه دار و درپی آن 
درآمد واقعی مردم پیوسته رو به کاهش خواهد بود 
و مشکل کمبود نقدینگی در سطح افراد و شرکت ها 

تداوم خواهد داشت. 
خش��نود می گوید: با این تفاسیر امکان تداوم 
سیاس��ت س��رکوب نرخ ارز وجود ن��دارد، بنابراین 
اس��تراتژی اقتص��ادی برآمده از این سیاس��ت که 
جایگزین��ی واردات ب��ود دیگر توان ادامه نداش��ته 
باش��د. به اعتقاد وی ایران فردا محتاج چرخش به 
سوی توسعه صادرات خواهد بود آن هم در شرایطی 
که زیر فش��ار تحریم هاس��ت. پس در میان صنایع 
مختلف آن رشته هایی پیروز خواهند 
بود که بتوانند از دیوار تحریم عبور 
نمایند. مانند گردش��گری و صنایع 

کوچک غیرتحریمی.
 به اعتقاد این قبیل کارشناسان 
ظرفیت های صادراتی ایران به حدی 
است که اگر تمام این ظرفیت های 
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد و 
ب��ه نوعی برای هر کدام یک برنامه 
می توان  تدوین ش��ود  اس��تراتژی 
امی��دوار بود که ب��ا تکیه بر همین 
صنایع حتی در ش��رایط تحریم به 
سرمنزل مقصود که همانا توسعه و 

شکوفایی است دست یافت.

سیاست روز ظرفیت های درآمدزایی غیرنفتی کشور را بررسی می کند؛

فرصت هایی از جنس شکوفایی

"
"

-
- -

"
"

-
- -

"
"

-
- -

"
"

-
- -

 بررسی آمار ها نشان داد؛
کاهش شدید قدرت خرید از ۸۹ تا ۹۲

مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران  ک��ش در 14 س��ال گذشته، نشان می دهد بیشترین خ�ط 
ش��کاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این 

گروه از جامعه شده، در سال های 89 تا 92 ایجاد شده است.
ام��روزه ع��دم تطابق درآم��د و هزین��ه، یک��ی از مهمترین 
دغدغه های زندگی کارگری اس��ت؛ چالشی که به رغم تالش هر 
س��اله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در 
اواخر ده��ه 80، با کاهش قدرت خرید کارگران طی س��ال های 
اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر 
معظم انقالب اس��المی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران 
نفر از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، در بیان سه مسئله 

مهم امروز جامعه کارگری نیز، به آن اش��اره و بر لزوم رس��یدگی 
به مس��اله »مزد« در کنار مس��ائل »امنیت شغلی« و »احترام به 

کارگران« تاکید کردند.
هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان 
افزایش قدرت خرید کارگران اس��ت، اما بی��ش از تمرکز بر میزان 
»افزایش دس��تمزد« باید نگاه ها به شاخص »تورم« و مدیریت آن 
باشد، چراکه افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، 
اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می شود.

بررس��ی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال 
84 تا کنون نشان می دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال های 
89 تا 92 افزایش پیدا کرده اس��ت؛ به عبارتی با تش��دید فاصله 
تورم تا دس��تمزد طی این بازه زمانی، ق��درت خرید کارگران به 

نسبت سال های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
بر اساس این گزارش، از سال 84 تا 86 میزان درصد افزایش 
دس��تمزد کارگران، بیش از نرخ تورم بوده اس��ت؛ به این ترتیب 

که در س��ال 84 نرخ تورم 10.4 درصد ب��وده؛ اما میزان افزایش 
دستمزد حدود 1۵ درصد به ثبت رسیده است.

همچنین در سال 8۵ حداقل دستمزد در حالی 22.4 درصد 
افزایش یافت که نرخ تورم در آن زمان، 11.9 درصد بود. در سال 
86 نیز در حالی که نرخ تورم 18.4 درصد بوده، حداقل دستمزد 
22 درصد افزایش یافته است و این آمار نشان می دهد که در آن 
زمان، همواره بر افزایش میزان دستمزد بیش از نرخ تورم، تاکید 

شده است تا قدرت خرید کا رگران، حداقل حفظ شود.
بررس��ی آمارها نش��ان می دهد ک��ه در س��ال 87 این روند 
معکوس ش��ده و تورم از میزان افزایش دس��تمزد، پیشی گرفته 
و مجدد در س��ال های 88 و 89، میزان افزایش دستمزد از تورم 
باالتر رفته است؛ اما طی بازه زمانی سه ساله 1۳90 تا 1۳92 در 
عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دس��تمزد پیشی 
گرفت، این فاصله قابل توجه بوده اس��ت؛ البته بررس��ی ها نشان 
می دهد که علت این ش��کاف، اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها 

در س��ال 89 و نمایان ش��دن آثار آن از سال 90 در شاخص های 
اقتصادی کشور و از جمله تورم بوده است.

بر این اساس، با ش��کاف قابل توجه تورم تا دستمزد، قدرت 
خرید کارگران در س��ال های 90 تا 92 به ش��دت کاهش یافته و 

جبران این فاصله طی سال های آتی، سخت شده است.
البته در سال های 92 و 9۳ با افزایش 2۵ درصدی دستمزد، 
ت��الش ش��ده تا بخش��ی از قدرت خرید از دس��ت رفت��ه جامعه 
کارگری جبران ش��ود که تا سال 96 با تالش نمایندگان کارگری 
در ش��ورای عال��ی کار، تقریباً درآمد و تورم ب��ه یک نقطه تعادل 
رسیدند، اما مجدد با توجه به مشکالت ایجاد شده در اقتصاد، از 

اوایل سال 97 این فاصله دوباره افزایش یافت.
ب��ا این حال می توان ب��ا قاطعیت گفت اگ��ر مدیریت تورم و 
متغیرهای کالن اقتصادی، ص��ورت می گرفت، امروز قدرت خرید 
کارگران در بدبینانه ترین حالت، همگام با تورم بود و چه بسا میزان 

حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می رسید.  مهر


