
بانک صادرات ایران در فهرست ١٠ شرکت 
برتر ایران 

بانک صادرات ایران در بیس��ت و دومین رتبه بندی 
IMI١٠٠ در س��ال ٩٨ در بین ٥٠٠ شرکت بزرگ 
ایران بر اساس »شاخص فروش« رتبه ١٠، بر اساس 
ش��اخص »بیش��ترین دارایی« رتبه دوم و از منظر 
میزان اش��تغالزایی رتبه چهارم را به خود اختصاص 
داد.به گزارش  روابط عمومی بانک صادرات ایران، در 
مراس��می که به همین منظور ب��ا عنوان »همایش 
ش��رکت های برتر ای��ران«، در مرک��ز همایش های 
بین المللی صدا و س��یما  ب��ا حضور مقامات دولتی، 
مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی، صاحب  نظران 
و مدیران شرکت های برتر برگزار شد، از شرکت های 
برتر کشور تقدیر ش��د که بر اساس نتایج به دست 
-IMI آمده از گزارش گروه کارشناس��ی رتبه بندی

١٠٠ ، در بیس��ت و دومی��ن رتبه بندی بر اس��اس 
عملکرد مالی سال ١٣٩٧ سازمان مدیریت صنعتی، 
بانک صادرات ایران در بین ٥٠٠ شرکت بزرگ ایران 
از نظر »شاخص دارایی« رتبه دوم، از نظر »شاخص 
اشتغالزایی« رتبه چهارم و از نظر »شاخص فروش« 
در جای��گاه دهم قرار گرفت.بان��ک صادرات ایران با 
ثب��ت بیش از ٢٤٧ ه��زار میلیارد ری��ال درآمد در 
س��ال مالی ١٣٩٧ و با رش��د ح��دود ٧هزار و ٥٠٠ 
میلیارد ریال نسبت به سال ١٣٩٦ موفق شد ضمن 
قرارگرفتن در رتبه ١٠ شرکت برتر ایران، رتبه دوم 

را در بین بانک های کشور کسب کند.

 بانک مسکن به فردایی دیجیتال
 می اندیشد

مدیر عامل بانک مسکن در سالگرد تاسیس بانک عنوان 
کرد: بانک مسکن به فردایی دیجیتال می اندیشد

ب��ه گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن - هیبنا ، 
ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی در مراس��م هش��تاد و 
یکمین سالگرد تاسیس بانک مسکن، ضمن تسلیت 
شهادت سردار سلیمانی و حوادث جان باختن عده 
ای از هموطنان در مراس��م تشییع پیکر این شهید 
و نیز سانحه ی دلخراش سقوط هواپیمای بویینگ، 
سالگرد تاس��یس بانک مسکن را تبریک گفت و از 
تمام همکارانی که در طول ٨١ سال گذشته تالش 
کردند تا بانک رهنی ایران و بانک مسکن به جایگاه 
فعلی برسد تقدیر کرد.وی با بیان اینکه بانک رهنی 
و بانک مس��کن ٤٠ سال پیش از انقالب و ٤١ سال 
پس از انقالب اس��المی فعالیت ک��رده و در هر دو 
دوره کارنامه درخشانی در حوزه تامین مالی مسکن 
داشته است، گفت: قبل از انقالب ترکیب جمعیتی 
کش��ور به شکلی بود که عمده جمعیت در روستاها 
ساکن بودند؛ در آن سال ها بانک رهنی ایران خرید 
و ساخت یک میلیون واحد مسکونی را تامین مالی 
کرد که ٢٥ درصد از این تعداد در مناطق ش��هری 
واق��ع بوده اند.به گفته وی، پس از انقالب اس��المی 
در طول ٤١ س��ال فعالیت بانک مسکن، مشارکت 
در تامین مالی خرید و س��اخت واحدهای مسکونی 
نس��بت به چهل س��ال اول ٩ برابر شد است.وی به 
پیش��گامی بانک رهنی و بانک مس��کن در استفاده 
از روش های نوین تامین مالی اش��اره و خاطرنشان 
کرد: در این دوره برای اولین بار حس��اب پس انداز 
مس��کن با بومی س��ازی الگوی آلمانی طراحی شد 
و پ��س از آن طراحی حس��اب های برنامه ای متنوع 

دیگری نیز دنبال شد.

کمک های بانک پاسارگاد به مناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان

بانک پاس��ارگاد در پی وقوع حادثه ی سیل در برخی 
از مناط��ق جنوب ش��رقی کش��ور که موج��ب بروز 
خس��ارات س��نگین به ویژه در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان شد، س��ری اول کمک های خود را جهت 
توزیع بین هم وطنان س��یل زده به این استان ارسال 
کرد.ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این 
بانک ضمن ابراز هم��دردی با هم میهنانی که در پی 
حادثه ی سیل متحمل خسارت شده اند و در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، در نخستین مرحله از 
کمک های خود، تع��داد ١٠٠٠ تخته فرش و ٢٥٠٠ 
تخته پتو به استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد 
که با هماهنگی و همکاری س��تاد بحران این استان، 
بین هم وطنانمان در مناطق مختلف آسیب دیده توزیع 
شد. بر اساس این خبر، ارسال کمک های بانک پاسارگاد 
به این مناطق همچنان ادامه دارد و دومین محموله ی 

کمک رسانی به زودی ارسال خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
کنترل تورم؛ دستور کار بعدی 

رئی��س کل بانک مرک��زی با بیان اینک��ه به دلیل 
تالش های بانک مرکزی، وضعیت بازار ارز بس��امان 
ش��ده، گفت: از این پس، تمرک��ز خود را بر کنترل 

تورم خواهیم گذاشت.
عبدالناصر همتی در خصوص بانک مرکزی و برنامه 

تقویت اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد:
١. تالش های بی وقفه بانک مرکزی به همراه س��ایر 
بخش های کش��ور، نظام ارزی کش��ور را در شرایط 
بس��یار س��خت اقتصادی به سامان رس��انده است. 
همانگونه که پیش��تر اش��اره کردم، ب��ازار ارز محل 
تخلیه ش��وک های خارجی به اقتصاد است و نقش 
بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوسانات بازار و حذف 

نقش مخرب سفته بازان در این بازار است.
٢. بانک مرکزی از این پس، تمرکز خود را بر کنترل 
تورم خواهد داش��ت، اس��تفاده از ابزارهای عملیات 
بازار باز و تغییر سیاستگذاری پولی بر کنترل تورم، 
سرلوحه برنامه های بانک مرکزی خواهد بود. بدیهی 
است در این مس��یر، کلید موفقیت، افزایش تولید 
غیرنفتی داخلی اس��ت که بایستی با سیاست های 

مالی مناسب دولت همراهی شود.

اخبار

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس گفت: تا 
پیش از این دولت را وزرای تقس��یم پول نفت 
اداره کردند، ول��ی از این پس نظام حکمرانی 

بدون نفت خواهیم داشت.
محمد قاسمی با اشاره به پیش بینی نهادهای 
بی��ن المللی از جمله صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی در مورد رش��د اقتصادی ایران 
گفت: در شش ماهه ابتدای سال ٩٨ برخی از 
بخش های اقتصادی رشد غیرقابل پیش بینی 
بر اس��اس مدل های موجود را داش��تند و این 
نکته جالب اس��ت که بخش مسکن، صنعت و 
کشاورزی رشدهایی را تجربه کرده اند که به 
صورت رسمی قابل دسترس است اما بیش از 

پیش بینی های صورت گرفته بوده است.
سرپرس��ت مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی افزود: هی��چ کش��وری از تحریم ها 
حمای��ت نمی کند و داوطلبان��ه وارد تحریم ها 
نمی ش��ود، ولی دائم��اً از دهه پنج��اه به بعد 
همواره ش��اهد آن هس��تیم که اقتصاددانان و 
سیاستمداران راجع به نحوه اثرگذاری نفت بر 

ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند.
به گفته قاسمی، حتماً باید کاری انجام داد تا 
وابستگی به نفت که منحصر به این نیست که 
چقدر درآمد نفت وارد بودجه می شود، کاهش 
یابد بلک��ه باید به بازآفرینی س��اختار اقتصاد 
ای��ران که در آن نف��ت یک تافت��ه جدابافته 

است، پرداخت.
وی اظهارداش��ت: نفت باید به عنوان بخشی 
در نظ��ر گرفته ش��ود ک��ه زنجی��ره تولید در 
ایران را تکمیل کرده و در اقتصاد ایران هضم 
می ش��ود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران 

به زنجی��ره ارزش آفرین��ی در اقتصاد دنیا را 
فراهم می نماید.

ای��ن مق��ام مس��ئول در مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اس��المی با تأکید بر ضرورت 
بازآفرینی ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان 
کرد: عماًل ش��اهد آن هس��تیم که در ش��ش 
ماهه ابتدای س��ال ٩٨ نه تنها شوک ناشی از 
تحریم توس��ط بخش های اقتصادی تا حدود 
زیادی هضم ش��د، بلکه بخش های اقتصادی 
کم کم زنجیره هایی که برای رش��د اقتصادی 
ایران مورد نیاز هس��تند را فراه��م کرده اند، 
بنابراین پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است 
که بعد از بازگش��ت تحریم در س��ال ٩٧ اگر 
چه بخش های مختلف اقتصادی دچار ش��وک 
عجیب��ی ش��دند، ولی در س��ال ٩٧ راه و چاه 

زندگی و تولید بدون نفت را پیدا کردند.
قاس��می ادامه داد: واقعیت آن اس��ت که باید 
اتفاق��ات رخ داده در آبان و آذر س��ال ٩٨ را 
در میزان رشد اقتصادی مؤثر دانست، به این 
معنا که این آمارها باید در سه ماهه سوم سال 
جاری تحلیل ش��وند تا متوجه شویم حوادث 
آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده 
اس��ت. اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر 
ای��ن اتفاقات نبودند پیش بین��ی این بود که 
در س��ال ٩٨ چنانچه بخ��ش نفت و خدمات 
کنار گذاش��ته ش��ود، س��ایر بخش ها با رشد 

خ��ارق العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه 
می دادند، ب��ه نحوی که پیش بینی می ش��د 
رش��د غیرنفتی اقتصاد ایران در س��ال ٩٨ به 
٢.٥ درصد برس��د اما به هر حال اکنون وقایع 
مهم در آبان و آذر ٩٨ را داشتیم که باید دید 
این اتفاقات چه تأثیری بر فضای کسب و کار 

ایران به جای خواهد گذاشت.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود به 
تحلی��ل الیحه بودجه س��ال ٩٩ کل کش��ور 
پرداخ��ت و گفت: نوع محاس��بات این الیحه 
نش��انگر آن اس��ت که ما در س��ال ٩٩ با یک 
بودجه حدود ٤٨٤ هزار میلیاردتومانی مواجه 
هس��تیم که در آن با حدود ٧٨ هزار میلیارد 
تومان درآمد نفتی و حدود ١٩٥ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم 
که حدود ٨٨ هزار میلیارد تومان نیز انتش��ار 

اوراق در آن صورت خواهد گرفت.
قاس��می افزود: پیش نوی��س الیحه بودجه از 
س��وی س��ازمان برنامه و بودجه تدوین شده 
که با ارقام الیحه کنونی که در مجلس است، 
متف��اوت می باش��د اما دولت معموالً س��مت 
مص��ارف را در نظر گرفت��ه و حداقل هزینه ها 
را محاس��به و پس از آن ارق��ام منابع خود را 

تنظیم می کند.
وی گفت: در س��ال ٩٩ قرار اس��ت ٧٠ هزار 
میلیارد تومان اعتب��ار عمرانی تخصیص داده 

ش��ود اما آثار اقتصادی این بودجه س��ر جای 
خ��ود باقی اس��ت و بخش عم��ده طرح های 
س��رمایه گذاری دولت هزینه تمام ش��ده ای 
فرات��ر از پیش بینی خواهند داش��ت و بخش 
عم��ده ای از آن عم��اًل صرف ام��ورات جاری 
طرح ها خواهد ش��د که عماًل رشد را به دنبال 

نخواهد داشت.
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز  سرپرس��ت 
خاطرنشان کرد: بعد از جنگ هیچ گاه کشور 
بودجه عملیاتی نداش��ته و مص��وب بودجه با 
عملکرد متفاوت بوده اس��ت، ضمن اینکه در 
بخش مالیات نیز ارقام بعضاً رشدهای صوری 
دارد به نحوی که در آخرین لحظات تغییراتی 
در الیح��ه بودجه رخ داده و ٣١ درصد رش��د 

مالیات بر ارزش افزوده را شاهد هستیم.
قاس��می خاطرنش��ان کرد: دول��ت خود می 
دانس��ته با توجه به رکود اقتصادی نمی تواند 
بر مالیات اش��خاص حقوقی فش��ار وارد کند، 
ضمن اینکه چند پای��ه جدید مالیاتی متعلق 
به کاالهای لوکس تعریف شده که ٩٩ درصد 
جامعه را ش��امل نمی ش��ود که نمونه آن أخذ 
مالی��ات از اتومبیل ه��ای لوک��س و خانه های 
گرانقیم��ت و نی��ز خانه های خالی اس��ت که 
در آن ش��هرداری ها با قدرت بیش��تری عمل 

خواهند کرد.
به گفته وی، در م��ورد درآمد نفت تصمیمی 

که در کمیس��یون تلفیق در نظر گرفته شده 
آن اس��ت که دولت ١١ میلیارد دالر از محل 
فروش نفت درآمد داش��ته باش��د ک��ه تا این 
لحظ��ه علیرغم انتقادات موجود به س��ازوکار 
دالر ٤٢٠٠ تومانی، کمیس��یون تلفیق هنوز 
نتوانس��ته در این مورد تصمیم گیری داشته 
باش��د. قاسمی گفت: مولدس��ازی دارایی های 
دول��ت ٤٠ هزار میلی��ارد توم��ان را به خود 
اختصاص داده، در حالیکه عملکرد س��ال های 
گذش��ته کمتر از ٢ ه��زار میلیارد تومان بوده 
است، پس قرار است بخشی از سهم دولت در 

شرکت های دولتی واگذار شود.
وی تصریح کرد: برای انتش��ار اوراق مشارکت 
٥٠ ه��زار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب 
در نظر گرفته ش��ده بود ام��ا دولت در الیحه 
بودجه س��ال ٩٩ کل کش��ور این سهم را ٨٠ 
ه��زار میلیارد تومان در نظر گرفته اس��ت که 
بر این اس��اس با اجرای عملی��ات بازار باز که 
بانک مرکزی بعد از ٤٠ سال آن را پایه ریزی 
کرده، ممکن اس��ت بخش��ی از مشکالت حل 
شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر 

صورت گیرد.
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز  سرپرس��ت 
خاطرنش��ان کرد: حواسمان باش��د سال ٩٣ 
در مجموع اصل و س��ود اوراق��ی که قرار بود 
دولت بازپرداخت کند کمتر از ٤ هزار میلیارد 
تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت ولی در 
سال ٩٩ این رقم به ٥٣.٥ هزار میلیارد تومان 
رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ 
مؤثر س��ود که ٢٣ تا ٢٤ درصد اس��ت، بسیار 

زیاد خواهد بود.  اتاق بازرگانی

گزارش

»ایجاد متوسط  ٥٠٠ شغل در سال «،»افزایش ٢٨ میلیون 
تن محصوالت کش��اورزی« ،»خودکفایی در تولید بنزین و 
گازوئیل و گاز  «و همچنین »ثبات در بازار ارز «  و از همه 
مهمتر»کنت��رل تورم« تنها ٤نکته کلیدی در صحبت های 
رئیس جمهور در مجمع س��ال ٩٨ بانک مرکزی بود. اعداد 
و ارق��ام هایی که سالهاس��ت محل بحث و جدل متولیان و 
کارشناس��ان اقتصادی اس��ت و هنوز بعد ازاین همه س��ال 

هنوز به یک نقطه مشترک نرسیده اند. 

 برشی از اعداد وارقام 
روحان��ی در س��خنان خ��ود در مجم��ع بان��ک  مرک��زی 
گفت:»امروز با تالش های انجام شده به طور متوسط ساالنه 
٥٠٠ هزار اش��تغال خالص ایجاد ش��ده و ای��ن کار بزرگی 
اس��ت که برغم همه سختی ها انجام شده در حالی که قبل 
از دولت ما اش��تغال خالص در س��ال ١٠ تا ١٢ هزار شغل 
بوده است.« رئیس جمهور از شرایطی از »ایجاد ٥٠٠ هزار 
ش��غل در س��ال « صحبت به میان آورده اس��ت که از دید 
تحلیلگ��ران اقتصادی و ص��د البته  برخی از مدیران وی به 
ازا هر یک ١٠٠ تا ١٢٠ هزار شغل ایجاد شده ،می بایست 

رشد اقتصادی یک درصد رشد را شاهد بود.
 علی ربیعی در زمانی که تکیه بر مسند وزارت تعاون ،کالر 
و رف��اه اجتماعی را بر عهده داش��ت  با اب��راز امیدواری  از 
اینکه در س��ال های ٩٥ و ٩٦ رش��د اقتصادی بین پنج تا 
٦ درص��د را تجربه کنی��م اینگونه عنوان کرد که  »هر یک 
درصد رش��د بیش از صد هزار ش��غل پایدار و هر دو شغل 

رسمی یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد.«
با احتس��اب این گفته ربیعی و آمارهای اعالم شده از سوی 
رئیس جمهور در شرایط کنونی می بایست رشد اقتصادی 
کش��ور به ارقام مطلوبی در حدود ٣ درصد رس��یده باشد . 

رقمی که آمار و ارقام های رسمی آن را تایید نمی کند. 
براس��اس آنچه همت��ی رئیس کل بانک مرک��زی در تاریخ 
٢٨ش��هریور ماه ٩٨  در حاشیه نشست هیات دولت اعالم 
کرده اس��ت؛» دربهار ٩٨ اقتصاد ایران، رشد ٤ دهم درصد 
ب��دون بدون نفت را تجربه ک��رده و  این در حالی بوده که 
در س��ال ٩٧ ،فعالیت اقتصادی ب��دون نفت منفی گزارش 
شده بوده اس��ت. »بر اساس گزارش بانک مرکزی در  بهار 
٩٨،بخش کش��اورزی رش��د بس��یار خوب ٦.٥ درصدی  را 
داشته و در کنار آن بخش صنعت و معدن نیز از رشد منفی 
خارج ش��ده و به مرز صفر رس��یده است و  همین خروج از 

مدار منفی نکته خوشحال کننده ای است. «

 سراب کاهش تورم 
 از سوی دیگر رئیس جمهور وضعیتی از نرخ تورم در کشور 
به تصویر کش��ید که شواهد ملموس جامعه تصویر دیگری 
را نمایان کرده اس��ت. رئیس جمهور براین اعتقاد است که 
» در بحث تورم نیز س��ال ٩٧ و اوایل ٩٨ ش��رایط س��خت 
بود، اما از اردیبهش��ت امسال شاهد روند کاهشی بودیم که 

ان شاء اهلل این روند همچنان ادامه خواهد داشت.«
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده در ٦ دی م��اه ٩٨ ؛تورم ١٢ 
ماهه خوراکی ها و آش��امیدنی ها که س��هم قابل توجهی در 
س��بد مصرفی خانوار دارند، در آذرماه س��الجاری به  ٥٥.٧ 
درصد رس��یده اس��ت به این ترتیب که ش��اخص کل تورم 
برای خانوارها در آذرماه ٩٨ نس��بت به ماه قبل ٣.٢ درصد 
افزایش داشته است. طبق آمار موجود شاخص قیمت کاال 
و خدمات تفکیک ش��ده هر استان در آذرماه ٩٨؛ بیشترین 
ن��رخ ت��ورم ماهان��ه خانوارهای کش��ور مربوط به اس��تان 
آذربایج��ان غربی با ٦.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان کردس��تان با ١.٢ درصد افزایش 
بوده است و بر همین مبنا درصد تغییر شاخص کل نسبت 

به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای 
کشور ٢٧.٨ درصد را نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم ٣٣.٩ درصد و کمترین 

آن مربوط به استان کردستان  ٢٣.١ درصد است.
مستندات از این مهم پرده بر می دارد که نرخ تورم دوازده 
ماه��ه منتهی به آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کش��ور به 
عدد ٤٠.٠ درصد رس��ید ه که بر همین مبنا بیشترین نرخ 
ت��ورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان ای��الم ٤٨.٦ درصد و 

کمترین آن مربوط به استان  قم ٣٥.٢ درصد بوده است.

وابستگی در عین خودکفایی
خودکفای��ی در تولی��د محص��والت کش��اورزی چیزی که 
سرپرس��ت وزارت جهادکش��اورزی ازآن به یک امنیت یاد 
میکند موضوع دیگری ب��ود که رئیس جمهور در خصوص 
آن اع��داد و ارق��ام جالبی را عن��وان کرد. روحان��ی با این 
مضمون که  در تولید محصوالت کشاورزی امروز رشد قابل 
توجهی را شاهد بوده ایم گفت :»ساالنه به طور متوسط ٥ 
میلیون تن افزایش تولید محصوالت کشاورزی داشته ایم؛ و 
در مجموع ٢٨ میلیون تن محصوالت کش��اورزی از ابتدای 

دولت ما تاکنون افزایش یافته است.«

این صحبت ها در حالی مطرح می ش��ودکه در بازه زمانی 
یکسال گذشته محصوالت کشاورزی در جرگه  محصوالتی 
بودند که  بیش��ترین نوسان قیمتی را تجربه کردند به این 
ترتیب در پاره ای از زمان ها سیب زمینی نایاب می شد و 
برخی موارد گوجه فرنگی و دس��ت آخر هم افزایش قیمت 
پیاز اش��ک همه را درمی آورد. روحانی در حالی از افزایش 
تولی��د محصوالت کش��اورزی صحبت کرده که براس��اس 
برخی اطالعات منتشر شده  در شرایط کنونی در  خصوص 
محصول استراتژیک گندم که تا چندی پیش به خودکفایی 
رس��یده بودیم حال به  شرایطی رسیدیم که باید نسبت به 

واردات آن اقدام کنیم. 

داستان یک مشت دالر 
قیم��ت دالر و نوس��ان آن در طول س��الهای اخیر همواره 
به عنوان یک پاش��نه آش��یل دولت روحانی مطرح بوده و 
هس��ت اما برآیند صحبت های رئیس جمهور در خصوص 
این پش��ت سبز کاغذی حکایت ازآن دارد متولیان توانسته 

اند نسبت به ثباتآن اقدام کنند. 
رئیس جمهور در صحبت های خود در مجمع بانک مرکزی 
اینکونه عنوان کرد که »در این ٢ سال قیمت ارز با نوسان 
ش��دید مواجه ب��ود و از ١٠ هزار توم��ان، حتی تا ١٩ هزار 
توم��ان افزایش یافت، اما خودمان را نباختیم و برنامه ریزی 
کردیم و رش��د قیمت را مهار کردیم. امسال هم تکانه های 

شدیدی داشتیم، اما قیمت ارز نوسان زیادی نداشت.«  
این س��خنان رئیس جمهور در حالی مطرح شده که در بازه 
زمانی ٢٤آبان ماه س��ال جاری که قیمت بنزین یک شبه با 
رشد٣٠٠ درصدی مواجه شد  تا امروز که روزهای پایانی دی 
ماه ٩٨ را س��پری می کنیم )چیزی حدود ٢ ماه (قیمت ارز 
از رقم ١١ هزار تومان به مرز ١٤ هزار تومان رس��یده است و 
درپی ٢ هزار تومان رش��د بها س��ایر بازارها نیز نوسان خاص 
خود را تجربه کرده اند .  با وجود تمام این  موارد  س��خنان 
رئیس جمهور  در مجمع بانک مرکزی، از نقطه نظر اعداد و 
ارقام در میان این همه بحران اقتصادی ؛روزنه امید وروشنی 
از آینده مبهم پیش روی اقتصاد ایران  را نشان داد اما با این 
وج��ود اقتصاددانان و تحلیلگران و ص��د البته مردم  با دیده 
تردید به این ارقام و صحبت ها می نگرند و مدعی هستند که 
اگر این اعداد و ارقام  واقعی بود  در شرایط حال حاضربایستی 
ش��رایط معیشتی و اقتصادی کشوری  نه صد درصد  بلکه با 

نوسان اندکی بهتراز شرایط موجود  می بود که نیست.
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معاون علمی رئیس جمهور خبر داد
رشد ۶٠ پله ای اقتصاد دانش بنیان 

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از رش��د ٦٠ 
پله ای اقتصاد دانش بنیان طی ٥ س��ال گذشته خبر داد 
و گفت: بسیاری از تعاونی ها اگر به روش سنتی فعالیت 

خود را ادامه دهند در آینده از بین خواهند رفت.
س��ورنا ستاری با اشاره به رشد اقتصاد دانش بنیان در ٥ 
سال گذشته، اظهار داش��ت: دیدگاه اقتصاد نفتی باعث 
می ش��ود که گمان کنیم که با اقتصاد وابس��ته به نفت 
همه مس��ائل درست می شود در حالی این موضوع باعث 

از بین رفتن اکوسیستم شده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: طی 
١٠ س��ال گذش��ته با پول نفت، پایه های اکوسیستم را 

از بی��ن برده ایم و باید به کمک عل��م و دانش و روحیه 
کارآفرینی دوباره این اکوسیستم را فعال کنیم.

ستاری با اشاره به ٤ میلیون دانشجوی در حال تحصیل 
و ١٣ میلیون فارغ التحصیل دانش��گاهی، خاطرنش��ان 
کرد: این آمار نشان می دهد که نیروی انسانی الزم برای 

فعالیت های دانش بنیان در کشور داریم.
وی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان در ٥ س��ال گذشته، 
٦٠ پله رشد داشته است و از رتبه ١٢٠ به ٦١ رسیده، ادامه 
داد: از ظرفیت های تعاونی ها می توانیم برای فعالیت های 
دانش بنیان اس��تفاده کنیم. بس��یاری از تعاونی ها اگر به 
روش س��نتی فعالیت خود را ادامه دهند، در آینده از بین 
می رون��د. بنابراین ب��رای جلوگیری از ای��ن امر باید نگاه 
استارت آپی داشته باشند. معاون علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با تأکید بر اینکه اس��تارت آپ ه��ا نیاز به وام 
ندارند، یادآور شد: در بخش استارت آپ ها سرمایه گذاری 
خطرپذی��ر داریم و با توجه به اینک��ه تعاونی ها بازارهای 
بزرگی در اختیار دارند، باید در مرحله نخس��ت تعاونی ها 
بتوانند بازارهای خود را در اختیار استارت آپ ها قرار دهند 
و از نوآوری موجود در فعالیت های خود اس��تقبال کنند. 
ستاری تأکید کرد: عالوه بر این باید از شرکت های موجود 
نیز حمایت کنیم تا در بازار رقابتی حاضر شوند و فعالیت 

خود را ادامه دهند.  مهر 

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
جزییات عرضه سهام بلوکی ۳ شرکت دولتی

س��هام دولتی ٣ ش��رکت پاالیش نفت تبریز، بیمه البرز 
و بیمه اتکایی امین ب��ه صورت عرضه بلوکی و عمده از 

طریق بورس و فرابورس عرضه می شود.
سازمان خصوصی سازی در راستای تکلیف هیأت واگذاری 
مبنی بر واگذاری باقیمانده س��هام دولت در شرکت های 
قاب��ل واگذاری اعالم کرد، در نظر دارد به اس��تناد قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، مصوبه 
هیأت واگذاری و سایر قوانین و مقررات سهام شرکت های 
دولتی را به صورت بلوکی و یکجا با شرایط نقد و اقساط 

از طریق بورس و فرابورس واگذار کند.
بر اس��اس این اطالعیه سهام پاالیش نفت تبریز با سرمایه 

٣.٨٨٤ میلی��ارد ریال از طریق بورس به صورت بلوکی در 
قالب ٧٧٦ میلیون و ٨٤١ هزار و ٢٠٠ س��هم به میزان ٢٠ 
درصد از کل س��هام را از طریق ب��ورس و مطابق اطالعیه 
بورس اوراق بهادار عرضه می کند که خریدار باید ٥٠ درصد 
نقدی و مابقی با اقساط دو ساله پرداخت کند. قیمت پایه 
کل سهام بلوکی قابل عرضه ٣١ هزار و ٦٢٦ میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده است.مچنین شرکت دولتی بیمه البرز 
با مبلغ ٤.٠٠٠ میلیارد ریال س��رمایه از طریق بورس و به 
صورت بلوک ١٧.٣٤ درصدی سهام در قالب ٦٩٣ میلیون 
و ٥٦٧ هزار و ٧٧٧ سهم به قیمت کل ٣.٦١٨ میلیارد ریال 
ارائه می ش��ود که س��هم نقدی خریدار ٣٠ درصد و مابقی 
به صورت اقساط دوس��اله خواهد بود که زمان عرضه این 
سهام بلوکی نیز طبق اطالعیه بورس خواهد بود. سازمان 
خصوصی س��ازی در نظر دارد ١١.٤٤ درصد از سهام بیمه 
اتکایی امین با س��رمایه کل ٣.٠٠٠ میلیارد ریال در قالب 
بلوک��ی ٣٢٦ میلیون و ٣٧ هزار و ٥٧٤ س��هم به صورت 
بلوک��ی و ١٧ میلیون و ١٥٩ هزار و ٨٧٢ س��هم ترجیحی 
که جمعاً ٣٤٣ میلیون و ١٩٧ هزار و ٤٤٦ سهم به میزان 
١١.٤٤ درصد و با ارزش کل ١.٦٧٣ میلیارد ریال از طریق 
فرابورس و مطابق اطالعیه فرابورس عرضه کند که خریدار 
باید ٣٠ درصد آورده نقدی و مابقی طی اقس��اط دو ساله 

پرداخت کند.  سازمان خصوصی سازی 

خ��ب��رخ��ب��ر

مظنه اقتصاد به روایت پاستور نشینان 
سیاست روز نگاه دولت به اقتصاد کشور را بررسی میکند؛
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دولت را »وزرای تقسیم پول نفت« اداره کردند


