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روز صنع��ت ب��ا حضور رئیس خون�ه به خونه روز گذش��ته درحالی مراسم 
مجلس ش��ورای اس��امی، وزیر امور خارجه، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت و جمعی از فعاالن بخش 
خصوصی برگزار ش��د ک��ه به اعتقاد فع��االن  این 
حوزه “حال صنعت خوش نیس��ت” و اگر چاره ای 
برای این حوزه در نظر گرفته نشود وضع از شرایط  
اینکه که هست روز به روز بدتر و بدتر خواهد شد.
البته رس��یدن به این نکته ک��ه تا چه حد وضعیت 
صنعت بحرانی است نیازی به برگزاری روز صنعت 
و صرف هزینه های گزاف برای  آن نداشت و کافی 
بود تا متولیانی که خود را به خواب خرگوشی زده 
ان��د نیم نگاهی به گزارش های  منتش��ر ش��ده  از 
س��وی مرکز آمار  تا پیش از ای��ن ؛به خوبی  حال 

ناخوش این صنعت را نمایان کرده و می کند. 
براس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوی مرکز آمار 
محص��ول ناخال��ص داخل��ي به قیمت ثابت س��ال 
١٣٩٠ در س��ال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ میلیارد 
ریال با  احتس��اب نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ میلیارد ریال 
بدون احتس��اب نفت رسیده است، در حالیکه رقم 
مذکور در س��ال قبل با نف��ت ٧٤٩٦٠٦٤ میلیارد 
ری��ال و بدون نف��ت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده 
که نش��ان از رشد ٤,٩- درصدي محصول ناخالص 
داخلي با نف��ت و ٢,٤- درصدي محصول ناخالص 

داخلي بدون نفت در سال گذشته  دارد.
نتایج گزارش این مرکز نشان می دهد که  در سال 
١٣٩٧ رش��ته فعالیت هاي گروه کشاورزي ١,٥- ،  
گروه صنع��ت ٩,٦ -  و گروه خدمات ٠,٠٢ درصد 

نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
محاس��بات فصلي در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ 
بخش اصلي متش��کل از ٤٢ رش��ته فعالیت انجام 
مي ش��ود ک��ه بر این اس��اس گروه صنعت ش��امل 

زیر بخش هاي اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعي، 
استخراج س��ایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و 

گاز طبیعي و ساختمان  را در بر می گیرد. 
ظرفیت های مغفول 

ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که  همزمان با روی 
کارآم��دن دولت یازده��م بیزین��س المانیتور  در 
گزارشی  به این نکته اشاره کرد که   ایران به دلیل 
دارا بودن جمعیت باال، اشتیاق های تجاری و منابع 
طبیعی غنی می تواند یک فرصت س��رمایه گذاری 
جذاب باش��د، اما در کنارمساله تحریم ، بروکراسی 

فراگی��ر در ای��ران و محدود بودن ف��ن آوری ها و 
زیرساخت های موجود، موجب ایجاد  ریسک های 
قابل توجه��ی از نظر هزینه ه��ا و تاخیر ها جهت 
انجام فعالیت های تجاری احتمالی در این کش��ور 
شده است. دراین گزارش همچنین اعام شده بود 
که ای��ران چهارمین ذخایر ب��زرگ نفتی و دومین 
ذخایر بزرگ گازی اثبات ش��ده جهان را در اختیار 
دارد و این بدان معناست که پتانسیل تولید ثروت 
از طریق س��رمایه گذاری و فعالیت های تجاری در 
ایران باالس��ت. به عاوه گفته ش��ده بود  ایران به 

دلیل موقعیت جغرافیایی اش، فرصت قابل توجهی 
ب��رای افزایش اهمیت و رواب��ط تجاری جهانی اش 
داراست. در خشکی، ایران کوتاه ترین و سریعترین 
مس��یرها برای ترانزیت کاال بین اروپا و شرق آسیا 
و همچنین بین بخش اعظمی از روس��یه و منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا را دارد.ایران با توجه به 
دارا بودن ش��بکه ریلی نس��بتا قوی، و نیاز به تنها 
بهبود معقول زیرس��اخت های ج��اده ای خود، در 
ص��ورت لغو تحری��م های مس��افرتی و تجاری می 
توان��د از موقعیت جغرافیایی خود ب��ه عنوان یک 

قط��ب ترانزیتی در بین چند منطق��ه مهم، کمال 
استفاده را ببرد.

 بیزینس المانیتور همچنین اش��اره کرده بود که ، 
ایران چند ویژگ��ی کلیدی دارد که می تواند برای 
س��رمایه گذاران جذاب و سودآور باشد. این ویژگی 
ها عبارتند ازهزینه پایین تسهیات اساسی، پایین 
ب��ودن هزینه های عمومی کس��ب و کار و س��هل 
گیری نس��بی ای که ب��ا اس��تفاده از آن قراردادها 
می توانند اجرایی ش��وند.البته نکته قابل توجه در 
مقاب��ل این ظرفیت های موجود در حوزه صنعت و 
تولید  مس��ایل و مشکاتی قرار دارند که فعاالن و 
تولید کنندگان دراین حوزه با آن درگیر هستند  و 
همواره از آنها به عنوان مشکل اصلی یاد می کنند  
و معتقدند اگر  دولت  ودولتمردان فکری برای این 
وضعیت نکنند ش��رایط از این که هست بحرانی تر 

خواهد شد. 
 ب��ه اعتقاد این فعاالن یکی از مش��کات مهم این 
بخش  ک��ه باید ب��رای آن تدابیر ویژه اندیش��یده 
شود موضوع س��رمایه در گردش است که با توجه 
به افزایش ن��رخ ارز واحد های تولیدی با آن مواجه 
هس��تند و این موض��وع کار را برای آن ها س��خت 
کرده اس��ت و چالش بزرگی برای فعاالن صنعتی و 
معدنی پدید آورده اس��ت . این گروه از سوی دیگر 
این فعاالن معتقدند صدور بخشنامه های متعدد از 
س��وی دولت  به یکی دیگ��ر ازمعضات این حوزه 
تبدیل شده که فعاالن تولیدی با آن دست و پنجه 
ن��رم می کنند و همچنان در کاف پیچ  در پیچ آن 
گم هستند. این فعاالن همچنین براین اعتقادندکه 
رس��وب مواد اولیه در گمرک و مشکات به وجود 
آم��ده در ترخیص آن ها از دیگر مش��کات فعاالن 
بخش صنعت در س��الهای اخیر عنوان می کنند و 
براین باورند که حل این مشکات  مساله ای است 
ک��ه بیش از هر چیز نیازمند عزم جدی دولتمردان 
اس��ت و تا مادامی که متولیان به رفع آنها به عنوان 
یک اولویت ننگرند ش��رایط ه��ر روز بحرانی تر از 
دیروز خواهد ش��د. و  شاید کار به جایی برسد که  
دیگر نتوان ریش��ه این مشکات را به تحریم های 
برونی نس��بت داد و کار به جایی برس��د که پشت 

پرده تحریم های داخلی نمایان شود. 
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آغاز ساخت 3 مدرسه در مناطق سیل زده 
استان گلستان توسط بانک پاسارگاد

با حضور سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش انجام 
شد؛ آغاز ساخت ٣ مدرسه در مناطق سیل زده استان 

گلستان توسط بانک پاسارگاد
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم که 
با حضور دکتر حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 
دکتر حق شناس استاندار گلستان، امام جمعه اهل تسنن 
منطقه، مهندس دوستی عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد، 
رییس سازمان نوسازی مدارس، فرماندار آق قا، مدیران 
کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان و جمعی 
از مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی برگزار شد، کلنگ 
ساخت مدرسه ٤ کاسه شهید مفتح صحنه به مساحت 
٥٤٠ مترمربع، مدرس��ه ٦ کاسه امیرکبیر قرنجیک به 
مساحت ٧٨٥ مترمربع و مدرسه ٣ کاسه ساالر صحنه 
پیر آغاج در مس��احت ٣٠٦ مترمربع به صورت متمرکز 
و با اعتبار ٥ میلیاردتومان، بر زمین زده ش��د.بر اس��اس 
این خبر، دکتر حس��ینی گفت: در استان گلستان ٣٢٤ 
آموزش��گاه در پی وقوع حادثه س��یل، آس��یب دید. اما 
خوش��بختانه در آموزش و پرورش مثلثی به نام خیرین 
مدرسه ساز اعم از بانک و افراد حقیقی و حقوقی، آموزش 
و پرورش و س��ازمان نوسازی مدارس حضور دارند که با 
جان و دل به یاری آمدند. این خیرین نه در کنار آموزش 
و پ��رورش بلکه در قلب آن جای دارند.وی ضمن تقدیر 
از بانک پاس��ارگاد به دلیل مشارکت در ساخت مدارس 
تخریب ش��ده در حادثه سیل ادامه داد: امروز هم شاهد 
حضور بانک پاسارگاد به عنوان یکی از آن سه ضلع مثلث 
هس��تیم. این بانک مبلغ ٥ میلیاردتومان برای ساخت 
حداقل ٣ مدرس��ه در مناطق س��یل زده گلستان تعهد 

کرده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی: تدوین برنامه 
راهبردی برای عبور از شرایط کنونی

روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک 
کشاورزی گفت:در شرایط کنونی که فضای کسب و کار 
برای فعاالن اقتص��ادی به دالیل متعدد از جمله تحریم 
های یک س��ویه و ظالمانه دشمن سخت شده است، با 
پش��توانه سرمایه انسانی ارزش��مند و تجربیات گذشته، 
برنامه و راهبردهای��ی را برای  حمایت از رونق تولید در 
بخش کش��اورزی و عبور از این شرایط تدوین کردیم.به 
گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی که در 
نشست با اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی سخن می گفت، با اعام مطلب فوق افزود:گرچه 
این سختی ها و شرایط اقتصادی، بانک را با مشکاتی به 
ویژه در زمینه وصول مطالبات  مواجه کرده است، ولی در 
عین حال تاش می کنیم با توسل به برخی راهکارها این 
مشکات را برطرف کنیم.خدارحمی خاطر نشان کرد: در 
سال جاری با استفاده از ظرفیت های موجود و استفاده از 
مشاوران، متخصصان  اقتصاد و کشاورزی استراتژی هایی 

را تدوین کردیم تا از این شرایط عبور کنیم.

 شهدا مشعل دار پیروزی 
و استقالل ملت هستند

رئیس هیئت مدیره بان��ک دی در دیدار با مدیرکل بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران استان سمنان از شهداء به عنوان 
مش��عل داران پیروزی و استقال ملت یاد کرد.به گزارش 
اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی،رضا س��هم دینی، 
رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با حجت االس��ام 
والمسلمین حس��ن فریدون، مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اس��تان سمنان زمینه های مشترک همکاری و 
توسعه روابط میان بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
این استان را مورد بررسی قرار داد.سهم دینی که به منظور 
بازدید از شعبه سمنان بانک دی به این استان سفر کرده 
بود در دیداری صمیمی با حجت االسام والمسلمین حسن 
فریدون ، مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان 
سمنان با اشاره به این که خدمت به خانواده معزز شهداء و 
ایثارگران یک توفیق الهی است، گفت: خانواده های شهداء 
و ایثارگران جزء فداکارترین اقشار جامعه هستند و رسیدگی 
به مسائل آن ها عاوه بر اینکه فضیلت بزرگی به شمار می 
رود یک وظیفه شرعی و عرفی است.رئیس هیئت مدیره 
بانک دی خدمت به خانواده ش��هداء را بزرگداشت ارزش 
های انقاب دانس��ت و افزود: شهداء آینه تاریخ هستند و 
جانفشانی های این دالورمردان عامل بقای جوامع انسانی و 
تداوم ارزش های مقدسی است که انسانیت ، شرف ، عدالت 

و آزادی در پرتو آن استمرار می یابد.

 با همت و تالش همکاران سال موفقی
 را پشت سر گذاشتیم

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در حاش��یه مجمع اداره 
امور ش��عب استان لرستان، در نشست با روسای دوایر 
و شعب این استان گفت: به همت شما همکاران عزیز 
س��ال مالی موفق و ماندگاری را پش��ت سر گذاشتیم.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مهر اقتصاد اس��تان 
لرستان، س��ید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک – در 
این نشست که با حضور معاونان امورمناطق و حقوقی، 
سرپرس��ت معاونت سرمایه انسانی و مدیر کل بازرسی 
و حسابرس��ی برگزار ش��د با تقدیر و تش��کر از تمامی 
همکاران در کلیه س��طوح سازمانی، عملکرد بانک در 
س��ال ٩٧ در شاخص های س��ود آوری و عملیاتی را 

مطلوب عنوان نمود.

اخبار

ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داری 
وزی��ر راه از تدوی��ن نظام اج��اره داری حرف��ه ای و ورود اس��تارتاپ ها به حوزه 

اجاره داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.
 محمد اس��امی افزود: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده 
اس��ت، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره س��قف قیمتی تعیین 

کند.
وی  افزود: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مس��تاجر منعقد ش��ود و هیچ دولتی تا 

به امروز در این قرارداد ورود نکرده اس��ت، اما ما س��عی کرده ایم یک اقدام مهمی را در 
دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره دار حرفه ای است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره 
بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما همه تاش خود را 

برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده ایم.  وزارت راه و شهرسازی

ناهماهنگی وزارت صنعت و ارشاد
دبی��ر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه علیرغم ارز مناس��بی 
که به واردات کاغذ تخصیص داده ش��ده، اما همچنان بازار متاطم است، گفت: 

وزارتخانه های ارشاد و صمت با هم هماهنگ نیستند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اش��اره به ناهماهنگی هایی که از سوی دو وزارتخانه 

متولی تنظیم بازار کاغذ به چش��م می خورد، گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گشایش هایی را در حوزه تخصیص ارز به واردات کاغذ صورت داده، ولی مشکل 

اصلی این است که دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسامی و صنعت، معدن و تجارت در این 
حوزه مدام با هم در کش��مکش هستند؛ چراکه به نظر می رسد باید یک وزارتخانه، متولی 

کار باشد نه اینکه دو وزارتخانه دخیل شوند و در نهایت، هیچیک نیز پاسخگو نباشند.
وی افزود: به نظر می رس��د اگر فقط یک وزارتخانه متولی امر تنظیم بازار کاغذ باش��د و از 
صفر تا صد آن را بررسی کرده و پاسخگوی آن شود، بازار کاغذ سامان می گیرد.  مهر  

لبنیات رسما گران شد 
دبیر ستاد تنظیم بازار از افزایش قیمت محصوالت لبنی در راستای باال رفتن قیمت 
ش��یر خام خبر داد و گفت: از طی هفته های گذش��ته و پس از اباغ این مصوبه، 

قیمت سه محصول پرلبنی مانند شیر، ماست و پنیر نیز افزایش یافته است.
نیمه خرداد ماه امس��ال رضا باکری  دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی  اعام کرد 

که با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت های جدید پیش��نهادی خود برای 
افزای��ش ١٤ درصدی قیمت لبنیات را به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررسی و تأیید از سوی این سازمان به ستاد تنظیم بازار 
برای تصویب و اباغ ارسال خواهد شد.

در این راس��تا عباس قبادی مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر س��تاد تنظیم 
بازارگفت: در چهلمین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار مورخ ٢٢ خرداد ماه مصوب شد که 

قیمت محصوالت لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر افزایش یابد.  ایسنا 

حال ناخوش صنعت 
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره 
به برخ��ی آمارهای رس��می در بخش 
صنعت، خواستار اجرای قوانین مربوط 
ب��ه بهبود فضای کس��ب و کار ش��د و 
گفت که آمارها نش��ان می دهد تمایل 
به سرمایه گذاری در بخش تولید بسیار 

کم شده است.
غامحس��ین ش��افعی  رئی��س ات��اق 
بازرگانی ایران  با بیان اینکه صنعت ما 
حال و روز خوش��ی ندارد، گفت: قبول 
این واقعیت ما را برای رفع مش��کات 

مصمم می کند.
وی اظهار کرد: طبق آمارهای رس��می 
رش��د اقتصادی ب��دون در نظر گرفتن 
نفت و رشد بخش صنعت به ترتیب در 
سال گذش��ته منفی ٢.٤ و منفی ٦.٥ 

درصد بوده است.

نمای نزدیک

یم   شکست تحر
وزیر صنع��ت گفت:باور امریکا این بود 
که تا پایان س��ال٩٧حوزه تولید ایران 
زمین گیر خواهد ش��د اما صنعتگران 
ای��ران در مواجه��ه ب��ا تحریم ی��ا راه 
جدی��دی ایجاد کردند ی��ا پل تخریب 

شده از تحریم را دوباره ساختند
رض��ا رحمان��ی گفت: صنعتگ��ران در 
س��الی ک��ه گذش��ت، جهادگونه عمل 
کردن��د و این در حالی ب��ود که حوزه 
تولید با مش��کات جدی مواجه بود و 
بخش صنعت ج��زو اولین گروه هدف 
در تحریم ه��ای امری��کا بود و س��خت 
تری��ن تحریم ها هم علی��ه این بخش 
اعمال ش��د و باور امری��کا این بود که 
تا پایان س��ال ٩٧، تولی��د ایران زمین 

گیر خواهد شد.

نمای نزدیک

 سامان دادن قوانین 
بخش های تولیدی 

رئیس گف��ت: نباید پرونده های بدهی 
مالیاتی و تامین اجتماعی ده سال قبل 
واحده��ای تولی��دی را االن و در این 

شرایط کنونی سخت مطالبه کرد.
عل��ی الریجانی با بیان ای��ن که قانون 
تس��هیل فضای کس��ب و کار ظرفیت 
های زی��ادی دارد که همه بخش های 
آن هم اجرا نش��ده اس��ت گفت: حکم 
قانون تسهیل فضای کسب و کار اجرا 
ش��ده و ٢٥ حکم آن هن��وز اصا اجرا 
نشده است. قانون تسهیل فضای کسب 
و کار بعد از مطالعات زیاد، توسط خود 
صنعتگران تدوین ش��ده است. سامان 
دادن قوانین بخش های تولیدی کشور 

را در دستور کار بررسی داریم.

نمای نزدیک

وزی��ر نفت گفت: اگر اینس��تکس را به  س�یاه عنوان ی��ک عملیات در نظ��ر بگیرند، ط�اي 
ب��دون واریز مطمئن پ��ول به آن و یا با واریز س��ه یا چهار 
میلیون دالر یا یورو، این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول 

نفت به آن واریز شود.
بیژن زنگنه در پاس��خ به س��والی درباره اینک��ه آیا ایران با 
تمدید توافق کاهش تولید برای ٩ ماه دیگر موافق اس��ت؟ 
گفت: من مشکلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل و گرفتاری 

اصلی اوپک در حال حاضر، یکجانبه گرایی است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: اوپک به صحبت، مشورت 
و تصمیم گی��ری جمعی برای مس��ائل نی��از دارد؛ این روال 
اوپک نبوده است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق کنند 
و بر توافق خود در اوپ��ک مهر تأیید بزنند. این بزرگ ترین 

خطری است که اوپک با آن روبه روست.
وزیر نفت با بیان این که اوپک ١٤ عضو دارد و همه مس��ائل 
باید در جمع اوپکی ها بررس��ی و تصمیم گیری شود، تاکید 
کرد: اوپک باید به عنوان اوپک وجود داش��ته باشد، اما االن 
به ش��دت تضعیف شده است. زنگنه در پاسخ به این پرسش 
که چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق در ژاپن انجام شد 

نه در وین؟ گفت: این سوال من هم هست.
وی اظه��ار ک��رد: ما اینجا نیس��تیم ت��ا تصمیم هایی را که 
در بی��رون گرفته می ش��ود، اجرا کنیم. معتق��دم اگر اوپک 
می خواهد زنده بماند، بای��د تصمیماتش را در داخل اوپک 
بگی��رد، نه اینکه دس��تورالعمل را از خ��ارج اوپک دریافت 
کند. ب��ه گفته وزیر نف��ت، در حال حاضر، فق��ط یکجانبه 
گرایی ترامپ نیس��ت که دنیا را تهدید می کند، بلکه برخی 
یکجانبه گرایی های دیگر هم وجود دارد؛ اوپک جایی برای 
تصمیم گیری های جمعی است و فکر می کنم اعضای اوپک 

هم در مقابل رویه ای غیر از این مقاومت می کنند.
زنگنه در پاس��خ به سوال دیگری درباره سازوکار اینستکس 

عنوان کرد: اگر اینس��تکس را به عنوان یک عملیات در نظر 
بگیرن��د، بدون واریز مطمئن پول به آن و یا با واریز س��ه یا 
چهار میلیون دالر یا یورو، این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید 

پول نفت به آن واریز شود.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا شما با تمدید ١٢ ماهه 
توافق کاهش تولید هم موافق هستید؟ عنوان کرد: حتی اگر 
سه سال هم بخواهد تمدید شود، مشکلی نیست اما همانطور 
که قبًا هم گفتم، هر وقت تحریم ها برداش��ته ش��ود، تا هر 

میزانی که بتوانم نفت بفروشم، کوتاهی نخواهم کرد.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می خواهید اوپک 
درباره آمریکا و تحریم ها بیانیه بدهد، عنوان کرد: تحریم های 
ما در اوپک نیست؛ بعضی اعضای اوپک می خواهند بگویند 
اوپک یک س��ازمان غیرسیاسی است. اما از اوپک به عنوان 
ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده می کنند.

وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری مبنی بر اینک��ه آیا فکر 
می کنی��د دیگر وزرای اوپک هم نگرانی های ش��ما را دارند، 

گفت: نمی دانم اما اینطور فکر می کنم.
زنگنه در پاس��خ به پرسشی درباره این که آیا در حال حاضر 

به اروپا نفت می فروشید، گفت: به شکل رسمی؛ هیچ.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا انتظار دارید صادرات 
نف��ت به چین در ماه ه��ای آینده افزایش یاب��د، نیز یادآور 
ش��د: نمی توانم چی��زی درباره تحریم ها بگوی��م.  زنگنه در 
بخ��ش دیگری از صحبت های خود، درب��اره طرح همکاری 
کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک گفت: اساسنامه همکاری 
در این زمینه، یکی از موارد برنامه مذاکرات است که آن را 
رد می کنم. فکر می کن��م اکنون زمان بحث درباره این نوع 
مسائل نیست، زیرا زمانی که درون اوپک چالش های بسیار 
داریم، نمی توانیم به ش��کلی معنادار درب��اره همکاری های 
جدید میان اوپک و غیراوپک بحث کنیم. بهتر اس��ت ابتدا 

همکاری میان اعضای اوپک را شکل دهیم.  ایسنا 

وزیر نفت:
پول نفت باید به اینستکس واریز شود

شهریورماه؛
 سرخابی ها در فرابورس 

کشف قیمت می شوند 
س��ازمان  رئی��س  مش��اور  گف��ت: طب��ق اص����ل 44 خصوصی س��ازی 
مصوب��ه مجل��س و ت��اش وزارت ورزش و جوانان و 
س��ازمان بورس، قرار اس��ت دو باش��گاه س��رخابی  تا 
ش��هریورماه در فراب��ورس برای کش��ف قیمت عرضه 

شوند.
سیدجعفر سبحانی در مورد واگذاری دو باشگاه فوتبال 
اس��تقال و پرسپولیس معروف به س��رخابی ها گفت: 
طب��ق گفته وزی��ر ورزش و جوانان، براس��اس مصوبه 
مجلس باید دو باش��گاه فوتبال استقال و پرسپولیس 
تا شهریور ٩٨ از طریق فرابورس واگذار شوند و متولی 
واگذاری این دو باش��گاه وزارت ورزش و جوانان و نیز 
سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. وی گفت: وظیفه 
این دو دستگاه فراهم کردن زمینه برای عرضه این دو 

باشگاه فوتبالی از طریق فرابورس است. 
به گفته مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی سازی، در 
جلس��ه هفته گذش��ته وزارت ورزش و جوانان، اعام 
ک��رد که تاش می کند مقدمات واگذاری دو باش��گاه 
س��رخابی ها را برای عرضه در فرابورس فراهم کند که 
البته سازمان خصوصی سازی تا آن زمان وظیفه ای به 
عهده ن��دارد، اما در عین حال ما ه��م به موازات آنها 
کارهای عادی خود و بررس��ی حس��اب و کتاب مالی 
و به اصطاح صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده دو 
باش��گاه را دریافت و بررسی می کنیم.  سبحانی گفت: 
کار اصل��ی برای واگذاری س��رخابی ها توس��ط ورزش 
و نیز س��ازمان بورس اوراق بهادار انجام می ش��ود که 
زمینه ورود این دو باش��گاه را تا شهریورماه امسال به 
فراب��ورس فراهم کند و بع��د از آن، کارکرد و وظیفه 

سازمان خصوصی سازی شروع می شود. فارس

یکسال گذشت؛
 مالیات بر عائدی سرمایه 
یر اقتصاد منتظر تأیید وز

وضع ف��وری مالیات ب��ر عائدی ارزش اف�زوده با گذشت حدود یکسال از وعده 
س��رمایه، اخیرا معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این 

الیحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده است.
ماجرای مالیات بر عائدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز 
شد؛ زمانی که فعالیت های داللی در اقتصاد اوج گرفت 
و بازارهای سرمایه ای پس از افزایش قیمت دالر یکی 
پس از دیگری ملتهب ش��دند و نقدینگی ١٦٠٠ هزار 

میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید.
اوایل مردادماه پارس��ال حسین میرشجاعیان - معاون 
وق��ت وزارت اقتصاد با بیان اینکه ب��ا طرح مالیات بر 
س��رمایه ها می توان جلوی س��فته بازی ها را گرفت، از 
تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای 
این طرح خبر داد. از زمان وعده تشکیل این کارگروه 
که ق��رار بود به صورت ویژه و ف��وری برای مالیات بر 
سرمایه تدبیری بیاندیش��د، حدود یکسال می گذرد و 
در این مدت دالالن هرچه خواس��ته و توانس��ته اند با 
اقتصاد کش��ور و بازارهای مختلف مانند بازار مس��کن 
کرده اند و با این حال حتی الیحه این نوع مالیات برای 

ارائه به مجلس هم آماده نشده است.
در اقتصاد بدون مالیات بر عائدی س��رمایه ایران، هیچ 
خرید و فروش و فعالیت سوداگرانه ای مالیات نمی دهد، 
در حالی که فعالیت های مولد با انواع و اقسام مالیات ها 
احاطه ش��ده اند و چه بسا در س��ال بدون نفت اقتصاد 
ایران، مجبور ش��وند جور کمب��ود درآمدهای دولت را 
ه��م بکش��ند.پیش از این مس��ئوالن وزارت اقتصاد از 
آماده ش��دن الیحه مالیات بر عائدی س��رمایه تا اواخر 
خردادم��اه خب��ر داده بودند که با گذش��ت ١٠ روز از 

تیرماه هنوز خبری از این الیحه نیست. ایسنا 

سیاست روز معضات بخش صنعت را بررسی می کند؛

حال ناخوش تولید  

رئیس کمیته دستمزد کانون  کار و  عالی ش��وراهای اسامی کار کس�ب 
کش��ور درب��اره هزین��ه سبدمعیش��ت کارگ��ران 
گفت:مقایس��ه هزینه س��بد معیش��ت فروردین و 
اردیبهش��ت ماه کارگران نشان می دهد که هزینه 
اردیبهش��ت ماه کارگران حدود ٥٧٤ هزار و ٦٥٣ 

تومان افزایش یافته است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دس��تمزد کانون عالی 
شوراهای اسامی کار کشور درباره افزایش هزینه های 
زندگی گفت:یک تکلیفی از سوی سازمان جهانی کار 
مشخص ش��د. از اوایل س��ال ٨٩ و ٩٠ مشاهده می 
کردیم که سمینارهایی درباره سند کارشایسته برگزار 
شد، سند وپیش نویسی تهیه شد،بعد از مدت ها بدون 

حضور کارگران این سند نهایی شد.
وی با بیان اینکه سند کار شایسته آنگونه که باید 

تهیه نشده اس��ت گفت: این سند بدون سه جانبه 
گرایی تدوین ش��ده اس��ت و مفهوم دیگری به جز 
کار شایسته دارد. دراین سند به صورت زیرپوستی 
پذیرش مردم برای اش��تغال با حداقل درآمد آمده 
اس��ت. ما باید به خاطر وظای��ف قانونی مانع انجام 

این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است.
 توفیقی با اشاره به افزایش ٧٣درصدی هزینه های 
زندگی کارگران نس��بت به اس��فند م��اه ٩٧ اظهار 
داشت: میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ٩٧ حدود 
٣میلیون و ٧٥٩ هزارو٢٦٢ تومان بود. اما این سبد 
در حال حاضربه ٦میلیون و ٤٨٢هزار و ٢١٥تومان 

تا انتهای اردیبهش��ت ماه رس��یده اس��ت. تا پایان 
اردیبهشت ماه جهش هایی در لبنیات،حبوبات،سیب 
زمین��ی داریم که این جهش تأثیر مس��تقیم را در 
هزینه سبد می گذارد.رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شورای اسامی کار کشورادامه داد: در اسفند 
م��اه اعام کردیم که اگر حق��وق١٠٠ درصد اضافه 
ش��ود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود 
را در ب��ازار ایف��ا نکنند، ما در بازار دچار مش��کات 
هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوء استفاده گران 

برخورد کنند، اینگونه نمی شود.
وی ادام��ه داد: کمیت��ه دس��تمزد کانون ش��وراها 

بای��د کار خ��ود را به صورت م��دام و ماهانه انجام 
دهد؛ هرچند کمیته دس��تمزد س��ه گانه ی شورای 
عالی کار، به طور مرتب تش��کیل جلسه نمی دهد 
و نماین��دگان دول��ت و کارفرمایان جز در روزهای 
پایانی هر س��ال، بحِث »دس��تمزد« و محاس��بات 
آن را جدی نمی گیرند. باید در طول س��ال، س��بد 
معاش خانوار محاس��به شود و نمودار تغییرات این 
ش��اخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در 
نهایت در پایان س��ال، با یک عامت سوال بزرگ 

مواجه نباشیم.
 توفیقی بیان کرد:س��بد معیشت خانوار در اسفند 

٩٧، ٣ میلی��ون و ٧٥٩ هزار و ٢٦٢ تومان تعیین 
ش��د؛ هر س��ه ضلع مذاکرات م��زدی – کارگران، 
کارفرمای��ان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ 
ام��ا طب��ق محاس��بات تا انته��ای فروردی��ن ماه، 
٥٧ درص��د افزایش قیمت باعث ش��د تا کارگران 
برای حفظ ق��درت خرید خ��ود نیازمند٢میلیون 
و ١٠٠هزار تومان مازاد دس��تمزد باش��ند. هزینه 
س��بد معاش در انتهای فروردین ماه  ٥ میلیون و 

٩٠٧هزار و ٥٦٢ هزار تومان تعیین شد.
 وی ادام��ه داد: مقایس��ه هزینه  س��بد معیش��ت 
فروردی��ن )٥ میلی��ون و ٩٠٧ه��زار و ٥٦٢ ه��زار 
تومان(و اردیبهش��ت ماه) ٦میلی��ون و ٤٨٢ هزار و 
٢١٥ تومان( کارگران نش��ان می ده��د که هزینه 
اردیبهش��ت ماه کارگران ح��دود ٥٧٤ هزار و ٦٥٣ 

تومان افزایش یافته است.  تسنیم

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسامی کار مطرح کرد؛
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