
حدیث دشت عشق

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

تأخیرهندیها
برایسرمایهگذاریدرچابهار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد: انتظار 
عملکرد بهتری از هندی ها در سرمایه گذاری برای توسعه 
بندر چابهار داریم و امیدواریم هر چه سریعتر تجهیزات 

مورد نیاز این بندر تامین شود.
محمــد راســتاد در گفت وگو با ایســنا دربــاره وضعیت 
ســرمایه گذاری ها در چابهاراظهار کرد: هندی ها در پی قرارداد 
اپراتوری برای توسعه بندر چابهار، شش جرثقیل موبایل ساحلی 
تاکنون به این بندر وارد کردند که در مجموع حدود ۲۴ میلیون 
یورو ارزش این تجهیزات بوده که از سوی این کشور و از ایتالیا 

وارد شده است. 
وی افزود: این در واقع بخشــی از ۸۵ میلیون دالری است 
که هندی ها قرار بود در این زمینه سرمایه گذاری کنند و بقیه 
تجهیزات نیز در دســتور کار وجود دارد و قرار اســت در قالب 
مناقصه به شــرکت ها و کشورهای مختلف که برنده می شوند، 

واگذار شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: شرکت اپراتور 
هندی یک شرکت دولتی است و از این جهت همه قراردادهای 
خود را در قالب مناقصه برگزار می کند و هر سازنده بین المللی 
که برنده شود، به آن شرکت سفارش می دهند. بنابراین الزامی 
بــرای واردات و تامین همه تجهیزات از کشــورهای اروپایی و 

ایتالیا نیست.
راســتاد در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا هندی ها 
توانسته اند به وعده خود در این قرارداد عمل کنند یا نه؟ گفت: 
هندی ها می توانســتند عملکرد بهتری داشــته باشند اما باید 
پذیرفت که تحریم ها در این زمینه بی تاثیر نبوده چرا که   برخی 
از تجهیزات را در مناقصه گذاشته بودند و شرکت ها برنده شده 
بودند اما برندگان یعنی سازندگان بین المللی خلف وعده کردند 
و به دلیل تحریم ها این تجهیزات را به اپراتور هندی ندادند اما 
ما خوشبین هســتیم چرا که اراده ای در طرفین وجود دارد و 

امیدواریم این کار هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: بر اساس قرارداد امضا شده بین ایران و هند 
قرار بود آنها در بازه زمانی مشــخص این کار را انجام دهند که 
 B.O.T هم اکنون زمان شان به پایان رسیده اما بر اساس قرارداد
که وجود داشت، ۱۰ سال زمان بهره برداری هندی هاست.  البته 
همه تجهیزاتی که آنها به بندر چابهار وارد کردند در این بندر 
می ماند و این ۱۰ سال از زمانی که قرارداد فعال و سرمایه گذاری 

تکمیل شود، آغاز خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد: چنانچه 
هندی ها بتوانند هر چه سریعتر تجهیزات برای بندر چابهار را 
سفارش دهند، این انتظار را داریم حداکثر همه تجهیزات مورد 
نیاز تا یک ســال و نیم آینده تامین شود. با این سرمایه گذاری 
ظرفیت هشت میلیون تومانی چابهار که به صورت زیرساختی 
وجود دارد، قابل بهره برداری خواهد شد چرا که در این صورت 
از تجهیزات تخصصی در چابهار اســتفاده شــده و عملکرد و 
سرعت تخلیه و بارگیری در این بندر افزایش چشمگیری پیدا 

خواهد کرد.

شرایطبازگشترونقبهبازارخودرو
اعالمشد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران شرایط بازگشت رونق به بازار خودرو را اعالم کرد.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به رکود 
بازار خودرو اظهار کرد: تا زمانیکه ثبات نســبی در قیمت ها 
که به دنبال ثبات بازار ارز ایجاد می شود وجود نداشته باشد، 
بــازار خودرو در رکود باقی خواهد ماند. ضمن اینکه عالوه بر 
نوســانات ارزی، بحث های مثبت و منفی در مورد آینده بازار 
خودرو و افزایش یا کاهــش قیمت خودرو، بر بازار اثر روانی 
خواهد داشــت. اما چنانچه نرخ ارز برای چند هفته در قیمت 
و کانال مشخصی ثبات داشته باشد، معامالت در بازار خودرو 

هم از سر گرفته خواهد شد.  
وی ادامه داد: بطور مثال زمانی که مشــتری می بیند در 
ابتدای هفته، ارز در کانال ۲۸ هزار تومان و ســپس در کانال 
۲۷ هــزار تومان هم قرار گرفت، نمی تواند تصمیم بگیرد که 
خریــد خود را انجام دهد یا منتظر کاهش احتمالی بیشــتر 
قیمت هــا بماند. بنابراین در نتیجه نوســانات ارز و همچنین 
مشــخص نبودن آزادســازی یــا ادامه ممنوعیــت واردات، 
 مشتری خرید خود را به تعویق می اندازد و منتظر آینده بازار 

است.
موتمنی در رابطه با روند یک هفته اخیر بازار خودرو گفت: با 
توجه به اینکه نرخ ارز در این هفته نوسانات کاهشی داشته است، 
قیمت  خودرو نیز ابتدا در مسیر نزولی حرکت کرد اما همچنان 
خریداری در بازار وجود نداشت، در حالیکه فروشنده زیاد است. 
گفتنــی اســت، روند قیمت ها در بازار نشــان می دهد که 
خودرو در اواســط هفته کمی ارزان تر از ابتدای هفته شــد اما 
قیمت گذاری های صورت گرفتــه در آگهی های فروش دیروز 
)چهارشــنبه( نشان از نوســان های اکثرا افزایشی یک تا پنج 
میلیون تومانی نســبت به ابتدای هفته )شــنبه/۱۷ مهرماه( 
دارد و تنهــا در دو خــودرو ســمند LX و پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
 کاهش یک میلیون تومانی قیمت نسبت به ابتدای هفته دیده 

می شود.
تسنیم هم گزارش داد روند کاهشی قیمت دالر عاملی شده 
تا بازار خرید و فروش خودرو به نوعی قفل شده و هیچ معامله ای 
صــورت نگیرد. عده ای به کاهش قیمت هــا خوش بین بوده و 
تمایلی به خرید ندارند و برخی دیگر نیز نگران ســرمایه خود 
 بوده و حاضر به فروش خودروهای خود آنهم با قیمت های پایین 

نیستند. 
مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو حکایت از  آن دارد که 
معامالت به صفر رســیده و همه منتظر ثبات قیمت ها در بازار 
هستند. دیروز قیمت پژو ۲۰۵تیپ دو ۲۴۷ میلیون تومان، رانا 
پالس ۲۷۲ میلیون تومان، سمند ای اف سون ۲۷۱ میلیون تومان 
و دنــا پالس اتوماتیک توربو ۴۶۰ میلیون تومان بود. همچنین 
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۲3۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج 
۲9۸ میلیــون تومان، پژو پارس ال ایکس 3۱۵ میلیون تومان 

و ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود. 
 در سایر محصوالت از جمله پراید ۱۱۱ نیز قیمت ۱۵۵ میلیون

تومان و تیبا ۱۴9 میلیون تومان تعیین شد.

55عضوهیئتمدیرهنظاممهندسیاستانها
تعلیقشدند

مدیرکل دفتر توســعه مهندسی ساختمان با  اشاره به 
تعلیق ۵۵ نفر از اعضای هیئت  مدیره سازمان نظام استان ها 
گفت: تخلفات اعضای نظام در شــورای انتظامی پیگیری 

می شود.
بنا بر اعالم وزارت راه و شهرسازی، علی محمد عبدی  قهرودی 
درخصوص تعلیق تعدادی از اعضای هیئت  مدیره های سازمان های 
نظام مهندســی ساختمان استان ها و دالیل تعلیق آنها، خبر داد: 
حدود ۵۵ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور که داوطلب 
انتخابات نهمین دوره بودند به دلیل نقض قوانین و مقررات با حکم 

وزیر راه و شهرسازی تعلیق شدند.
مدیرکل دفتر توســعه مهندسی ســاختمان با تاکید بر اینکه 
تعلیق هایــی که انجــام گرفت صرفــاً به دلیل نقــض ضوابط و 
بخشــنامه های وزارتی بوده و تخلف از بخشــنامه های وزارتخانه، 
پیگیری می شود، افزود: وزارتخانه به واسطه قانون و نظارت عالیه 
بر انتخابات و فرآیند برگزاری قانونی آن، به تعلیق برخی از اعضای 
سازمان های نظام مهندسی اقدام کرد که صرفاً ناقض بخشنامه های 
وزارت راه و شهرسازی بود و اینها دلیلی بر فساد مالی افراد تعلیق 

شده نبوده و نیست.
عبدی قهرودی یادآور شد: بند ج ماده ۲3 آئین نامه اجرایی به 
صراحت اعالم کرده است که نقض یا عدم توجه به بخشنامه های 
وزارتخانه از مواردی است که وزیر راه می تواند چنانچه نقض قانونی 
در این باره انجام شود نسبت به تعلیق پروانه  اشخاص، اقدام کند.

وی با  اشــاره به اینکه رســیدگی به ســایر تخلفــات نیز در 
مراجع قضائی دنبال خواهد شــد، توضیــح داد: درخصوص دیگر 
تخلفات در این دوره توســط اعضای هیئت مدیره ها، وزیر ســابق 
راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی را مکلف کرده بودند 
تا متخلفان را به شــورای انتظامی ســازمان های نظام مهندسی 
ســاختمان اعالم کنند که آن کار نیز انجام و نتیجه اعالم خواهد 
 شــد. ضمن اینکه کلیه تخلفات در شــورای انتظامی رســیدگی 

می شود.

زیانسهامدارانبورس
اوجگرفت

با ریزش های مکرر بورس در هفته جاری زیان سهامداران 
بازار سهام به شدت اوج گرفت.

شاخص بورس که طی هفت روز کاری اخیر بیش از 9۰هزار 
واحد افت کرده اســت دیروز هم با ادامــه همین روند نزولی 
کانال ۱.۴ میلیون واحدی را از دست داد و به رقم یک میلیون 
و 39۷هزار واحد رســید.  بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار 
سهام در روز گذشته به نام نمادهای معامالتی شرکت های صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و پاالیش 
نفت اصفهان ثبت شــد و در مقابل شرکت های سایر  اشخاص 
بورس انرژی، تامین سرمایه امین و آلومینیوم ایران با رشد خود 

مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
۲میلیارد و ۵۵۷میلیون ورقه به ارزش ۶هزار و 3۷۷میلیارد تومان 
در 3۰3هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۴۱۶واحد افت 

کرد و در ارتفاع ۲۰هزار و ۶۷واحد قرار گرفت.
در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس 
به نام نمادهای معامالتی بیمه پاســارگاد، پلیمر آریا ساسول و 
سنگ آهن گهر زمین ثبت شد و در مقابل شرکت های مجتمع 
 جهان فوالد ســیرجان، صنعتی مینو و ســرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود 

ثبت کردند. 
گفتنی است ریزش های مداوم بورس در روزهای اخیر زیان 
سهامداران را بیش از پیش کرده و آنها را کالفه کرده است. این 
افراد که اوائل سال گذشته با دعوت حسن روحانی و دولتش به 
بازار ســهام پا نهادند و سرمایه های خرد و کالن خود را به این 
بازار آوردند پس از مدت کوتاهی به دلیل سقوط سنگین شاخص 
با زیان بیش از ۵۰درصدی اصل سرمایه شــان مواجه شدند و 
حاال هم در دولت جدید با وجود وعده های برخی مسئوالن بر 
زیانشان افزوده شده است. سهامداران می پرسند چرا در حالی 
که قیمت بســیاری از کاالها و خدمات در حال افزایش اســت 
قیمت ســهام در بورس بیش از یک چهارم سال گذشته شده 

است و این روند همچنان ادامه دارد؟
خانه تکانی دولت در شورای عالی بورس

در همین حال، پنج عضو جدید شورای عالی بورس دیروز 
در جلسه هیئت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی انتخاب 
و معرفی شدند.به گزارش تسنیم، در جلسه چهارشنبه هیئت 
وزیران ســید موسی فیض فالح شمس، علی سعیدی و احمد 
شــعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب 
شــدند.در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره 
بــورس کاال و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی 
تعیین شــدند.طبق گفته ها، رئیس جدید ســازمان بورس هم 
 حامد ســلطانی نژاد خواهد بود.وی مدتهــا رئیس  بورس کاال 

بود. 
پس از انتخاب اعضای شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد هم 
با انتشــار توییتی نوشت: انتخاب اعضای متخصص و خوشنام 
برای شــورای عالی بــورس مهم ترین حمایت دولــت از بازار 
ســرمایه است.احســان خاندوزی از این افراد خواست: توسعه 
نهادها، رفع انحصار، بهره گیری از ابزار های جدید، تقویت بازار 
اولیه، مقابله با قیمت گذاری دســتوری و جلوگیری از دخالت 
 در قیمت ســهام برخالف اقتضائات بنیادی را در دســتور کار 

دهند.
در همیــن حال ، محســن علیزاده عضــو ناظر مجلس در 
شورای عالی بورس در توئیتر نوشت:  دولت سیزدهم میراث دار 
بی اعتمادی مردم به بازار ســرمایه اســت که بر اثر سوءتدبیر 
گذشتگان ایجاد شده. رسوایی های کشف شده در  بورس تهران 
نیز نشــان داد مدیران فعلی سازمان بورس اراده ای برای بهبود 
اوضاع ندارند.باید هرچه ســریعتر با تغییرات ساختاری زمینه 

بازگشت اعتماد به بورس فراهم گردد.

اقتصادی

جدولنرخسکهوارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

۱۱/۷3۸/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۱/۲۰۲/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۵/9۷3/۰۰۰نیم سکه
3/۴۷3/۰۰۰ربع سکه

۲/۲۰۰/۰۰۰گرمی
۱/۱3۴/۷۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
۲۷/۲۰۲دالر
3۱/۴۸۰یورو
3۷/۰۷۱پوند

3/۱۱۰لیر ترکیه
۷/۴۱۲درهم امارات

۲۰/۵دینار عراق

ایسنا پس از 8 سال:

 وزیر نفت سابق هیچ اعتقادی به ساخت پاالیشگاه نداشت 

رئیس  اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک:

پوشاک ایرانی به راحتی می  تواند جایگزین خارجی ها شود

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســایپا 141SL بــه شــماره پــاک
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مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صفحه 4
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱4۰۰
۷ ربیع االول ۱44۳ - شماره ۲۲۸۶۳

رئیس اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
ارمنســتان گفته با آغاز بهره برداری از یک 
جاده جدید، کامیون های ایرانی بدون نیاز به 
عبور از خاک آذربایجان به اوراسیا دسترسی 

خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش برخی تنش های 
سیاسی و البته جریمه برخی کامیون های ایرانی از 
ســوی آذربایجان در هفته های گذشــته بحث های 
گســترده ای درباره بررســی گزینه های جایگزین 
آذربایجان برای کامیون های ایرانی مطرح شده و حاال 
به نظر می رســد مقدمات اجرای یکی از این طرح ها 

فراهم شده است.
چند روز قبل رئیس  ســازمان توســعه تجارت 
خبر داده بود که در کنار مســیرهای دریایی، ایران 
یک مسیر زمینی با محوریت ارمنستان را نیز دنبال 
می کند تا مشکالتی که برای عبور کامیون های ایرانی 
از آذربایجان به وجود آمده بود، ســد راه صادرات و 

ترانزیت کشور نشود.
حاال هرویک یاریجانیان، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق تهران و رئیس  اتاق مشــترک ایران- ارمنستان 
جزئیات بیشــتری از مســیر جایگزین ایران برای 

آذربایجان ارائه کرده است.
او گفته: دولت آذربایجان، ۱3۰ دالر در مســیر 

رفــت و ۱3۰ دالر در مســیر بازگشــت از جاده ای 
که ایران را به ارمنســتان متصــل می کرد، عوارض 
تعیین کرد و گاها کامیون های ایرانی را نیز جریمه 
می کــرد. در واقع با این اقدام دولت باکو، 3۰۰ دالر 
به هزینه های صادراتی ما افزوده شــد. این جاده در 
کل حدود ۲۱ کیلومتر است و ۶ کیلومتر از آن، وارد 

خاک آذربایجان می شود.
 او ادامه داد: با پدید آمدن این مســایل، دولت 
ایران و دولت ارمنستان توافق کردند که جاده »تاتا« 
را به عنوان مسیر جایگزین تعیین کرده و نسبت به 
آماده ســازی آن اقدام کنند. البته جاده تاتا پیش از 
این نیز مورد اســتفاده قرار می گرفت و اتوبوس ها و 
کامیون ها برای عزیمت به ارمنســتان از این مسیر 
اســتفاده می کردند. اما این جاده، دارای شــیب و 
گردنه های تندی اســت که تریلی ها قادر به عبور از 
آن نیستند و همچنین در مواقع بارندگی، عبور از این 
جاده دشوار می شود. از این رو، دو دولت وعده داده اند 
که این جاده تا پایان آبان ماه به عنوان مسیر جایگزین 
برای همه خودروها قابل بهره برداری باشــد. در این 
صورت، کامیون های ما بدون دردسر به ارمنستان و 

اوراسیا راه پیدا می کنند.
او با بیان اینکه »دولت ارمنســتان قصد دارد، به 
میزان یک میلیارد دالر برای حفر تونل هایی در مسیر 

کاجاران سرمایه گذاری کند« توضیح داد: با حفر این 
تونل ها، زمان پیمودن مسیر ایران تا ایروان از حدود 
۷تا ۸ ساعت به حدود ۴ ساعت کاهش پیدا می کند. 
ســرمایه گذاری روی این جاده مستقیم، بسیاری از 
مشــکالت ما در زمینه حمل کاالهای فاسدشدنی 
نظیر لبنیات و میــوه و تره بار را حل می کند. بدین 
ترتیب عالوه  بر سرعت، شاهد حفظ امنیت و افزایش 
حجم کاالهــای صادراتی به ایــن منطقه خواهیم 
بود. جالب اینکه تعدادی از شــرکت های ایرانی نیز 
نسبت به سرمایه گذاری در این مسیر، اعالم آمادگی 
کرده اند. همچنین برای حفر این تونل ها، یک مناقصه 
بین المللی نیز در حال برگزاری  است که تعدادی از 
شرکت های معتبر ایرانی نیز در این مناقصه، مشارکت 
جدی خواهند داشت. او گفت که احتماال استفاده از 

این مسیر، حدود دو سال دیگر ممکن باشد.
این عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران با بیان 
اینکــه ایجاد این مســیرهای جایگزیــن، راه های 
دسترســی به بازارهای اوراســیا و اروپــا را افزایش 
می دهد، به سایت اتاق تهران گفت: ایران جزو معدود 
کشورهایی است که ۱۵ کشور را در همسایگی دارد 
و چندان در صرافت افزایش کریدورهای جایگزین و 
مسیرهای دسترسی خود نبوده است. ایران در حال 
حاضر درصدد آن اســت که با وارد کردن کشــتی 

رو-رو و افزودن به کانتینرهای یخچال دار و نوسازی 
ناوگان حمل، مسیر دریای خزر به روسیه را احیا کند. 
مسئله این اســت که ترافیک های عجیب و غریبی 
برای رســیدن به روسیه وجود داشت و این ترافیک 
در سال گذشته، اعتراض رانندگان کامیون را در پی 
داشت. به طور کلی، احیای این مسیرها نویدبخش 
 تســهیل ورود به کشــورهای حوزه اوراسیا و حتی 

اروپاست.
یاریجانیان با اشــاره به اینکه حجم تجارت ایران 
و ارمنســتان در چهار ماه نخست سال جاری حدود 
۲۰۰ میلیون دالر برآورد شــده است، ادامه داد: اگر 
مســیرهای جایگزین به سرعت ایجاد شود و امنیت 
ازدســت رفته ارمنستان به واسطه جنگ بازگردد و 
همچنین با وجود الحاق ایران به کشــورهای عضو 
اتحادیه اوراســیا و سازمان همکاری های شانگهای، 
می توان انتظار داشــت که حجم مــراودات ایران و 
ارمنستان به عنوان کشوری از اوراسیا که دارای مرز 
خاکی با ایران است، به زودی به یک میلیارد و ۲۰۰ 
هزار دالر بدون احتساب تبادل انرژی برسد. باید به 
این نکته توجه داشت که ممنوعیت واردات کاالهای 
ترکیه ای به ارمنســتان نیز برای ایران یک فرصت 
است و فعاالن اقتصادی نیز می توانند از این فرصت 

بهره برداری کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران :

کامیونهایایرانیبدوننیازبهآذربایجانبهاوراسیامیروند

خبرگزاری ایســنا پس از هشــت سال 
بزک اقدامــات دولت روحانــی و وزیر نفت 
سابق در اقدامی دیرهنگام نوشت: وزیر نفت 
به ســاخت  اعتقادی  هیچ  ســابق)زنگنه(، 
پاالیشگاه نداشت و کراراً به صادرات نفت خام 

تأکید داشت.
به گزارش ایسنا، به تعبیر ساده تر می توان گفت 
پاالیش نفت خام و تولید انــواع فرآورده های نفتی 
در ایران امری بســیار الزم تلقی می شود، چه آنکه 
دیپلماســی ایران در جهان نفت باید متکی به توان 
تولید فرآورده و گریز از خام فروشی باشد. عالوه بر آن 
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( نیز بارها و 
بارها بر ضرورت پرهیز از خام فروشی، تکمیل زنجیره 
ارزش و صادرات فرآورده به جای صادرات نفت خام 
تأکید داشته و سیاستهای ابالغی معظم له در بخش 
نفــت و گاز و همچنین سیاســتهای ابالغی اقتصاد 

مقاومتی بر این امر تأکید فراوان داشته است.
این در حالی اســت که سیاســت عدم احداث 
پاالیشــگاه جدید و اعتقاد به خام فروشی در تمام 
هشت سال گذشته بر صنعت نفت ایران حاکم بود و 
دو دولت یازدهم و دوازدهم با یک ساختار مدیریتی 
مشــابه، نه تنها عالقه ای به توسعه صنعت پاالیش 
نداشت بلکه در بسیاری از اوقات به بهانه های مختلف 

بر این تفکر که کشــور نیازمند پاالیشگاه جدیدتر و 
مدرن تر است، می تاخت.

بر این اســاس بی توجهی به پاالیشــگاه سازی، 
کشور را همچنان در چرخه خام فروشی نگه داشت 
و این درحالیســت که با ایــن کاهلی و بی تعهدی، 
خطر واردات محصوالت نفتی از کشورهای دیگر نیز 
همچون فرشــته مرگ، ِگرد سر اقتصاد امروز ایران 
خواهــد چرخید، چرا که مصرف باال و رو به افزایش 
داخلی نیز در این میان مزیدی بر علت خواهد بود.

متخصصان و کارشناسان صنایع پاالیشی هم در 
کنار نظریه پردازان این حوزه بارها به متولیان نفتی 
وقت کشــور گوشزد کردند و هشداردادند که غفلت 
از افزایش ظرفیت پاالیشی به بهانه اصل ۴۴ یا اینکه 
سرمایه و سرمایه گذار بخش خصوصی در کار نیست یا 
احداث پاالیشگاه توجیه اقتصادی ندارد شرایط را به 
گونه ای رقم زدند که حال مدیران دولت جدید، بویژه 
سکانداران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، باید جهد و کوشش بسیار زیادی به کار 
ببرند و مخارج بیشــتری را متحمل شوند تا بتوانند 
صنعت پاالیش را از ورطه پیشــی گرفتن مصرف از 

تولید برهانند.
تکیه صرف بر تولید پروژه ای مانند پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس که البته آنهم در دولت نهم آغاز 

و با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد، 
ایــن توهم را در دولت پیشــین ایجاد کرده بود که 
پاالیشگاه سازی تا همین جا کافی است. حال آنکه 
اگردســت اندرکاران صنعت پاالیش نفت در دولت 
گذشــته، به تاثیر از تفکرات وزیر پیشــین نفت به 
روند رو به رشــد مصرف داخلی و نیاز بازار خارجی 
به فرآورده های نفتی کمی بیشــتر می اندیشیدند، 
اقتصاد ناسور شده و ضربه خورده از سوءمدیریت ها 
و کم کاری ها و اهمال ها، حال مجبور نبود به تعبیر 

عوام، از جیب بخورد.
سبقت رقبا از ایران

این تفکر باعث شــد از همه فرصت های موجود 
غفلت شــود و طرح و ایده احداث واحدهای جدید 
پاالیشگاهی حتی طرح پاالیشی سیراف به محاق برود 
و کشور با خام فروشی رو به تزاید روبرو شود. در حالی 
که اجرای طرحهای پاالیشــی با هدف صادراتی در 
شرایط تحریمی می توانست عضالت اقتصادی ایران 
را ورزیده تر کند. در داخل بدنه شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی دولت گذشته هم بسیاری 
از فعاالن و کارشناسان، نه جسته و گریخته، بلکه بطور 
مداوم سعی می کردند عدم توسعه بخش پاالیشگاهی 
کشــور و ضرر و زیان ناشی از آن را به یاد متولیان 

بیاورند اما هربار گویی به در بسته می کوبیدند.

همه اینها در حالی بود و هســت که گفته می شود 
بسیاری از کشورهای نفت خیز همسایه، طی سال های 
اخیر یکی از بزرگ ترین اهداف اقتصادی خود را حول 
محور توسعه صنایع پاالیشی و باالبردن ظرفیت تولید 
انــواع فرآورده ای نفتــی قرار داده اند. گفته می شــود 
عربســتان سعودی قرار اســت تا سال ۲۰۲3 ظرفیت 
پاالیشگاهی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و 
دیگر کشورها مانند عراق و امارات و... هم مدام  مترصدند 
کــه تولیدپاالیشــگاهی خود را باالتــر ببرند و ناگفته 
پیداســت که َقدرقدرت شدن این کشورها ذیل تولید 

محوری و فاصله گیری از خام فروشی آنها خواهد بود.
این در حالی اســت که وزیر ســابق نفت هیچ 
اعتقادی به ســاخت پاالیشگاه نداشــت و کراراً به 
صادرات نفت خام تأکید داشت و این امر در دوره قبلی 
وزارت ایشان نیز به وضوح به چشم می خورد. بطوری 
که آمار و اطالعات نشان می دهد منطقه خاورمیانه 
در سال ۱99۵ میالدی ظرفیت پاالیشی معادل پنج 
میلیون و ۸۴9 هزار بشکه در روز داشت که این رقم 
در سال ۲۰۰۵ میالدی به هفت میلیون و ۵3۲ هزار 
بشــکه در روز رســید؛ در حالی که همه کشورهای 
تولیدکننده نفت طی این ســالها به ســراغ افزایش 
ظرفیت پاالیشــی خود رفته بودند، سهم ایران ازاین 
افزایش یک میلیون و ۶۸۵ هزار بشکه ای، صفر بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از 
وعده های خوش تامین اجتماعی برای بازنشستگان 

خبر داد.
هــادی ابوی در گفت و گو با ایســنا به جزئیات دیدار 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی  اشاره کرد و گفت: در این دیدار 
مشــکالتی کــه در بحث تامین اجتماعی موجود اســت 
توســط اعضا عنوان شــد. یکی از مســایل مطرح شده 
درمان تامین اجتماعی بود و خواستار تقویت بیمه درمان 
 بودیــم چرا که کارگران رضایت کامــل را از بیمه درمان 

ندارند.
وی افزود: موضوع دیگر شرکت شستا بود و پیشنهاد 
کردیــم در بحث نظــارت بر این شــرکت ها از مجموعه 
تشــکل های کارگری در هر اســتان که شرکتهای شستا 
و مجموعه های آن هســت، اســتفاده شود و برای نظارت 

افتخاری اعالم آمادگی کردیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران از 

مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی دیگر از محورهای 
مطرح شده در دیدار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی نام برد و ادامه داد: 
متاسفانه در بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل  اشکاالتی 
وجــود دارد، از جمله اینکه در کمیته های بدوی و تجدید 
نظر مصوباتی تصویب و شغل طرف تایید می شود ولی در 
تامین اجتماعی یک فرآیند طوالنی انجام می گیرد؛ از آن 
طرف کارگرانی که می خواهند ســخت و زیان آور بگیرند 
تاکید کردیم که مورد شناســایی قــرار بگیرند چون در 
مشاغل ســخت و زیان آور ساعات کار کارگران باید کمتر 
باشد و ممنوعیت دارند که اضافه کار انجام بدهند. در یک 
مقطعی ســازمان با اضافه کار لیست می گیرد و کارگر به 
عنوان کارگر سخت و زیان آور شناخته می شود و مشکالتی 

به وجود می آید.
ابوی درعین حال به پیشنهاداتی که درباره عنوان شغلی 
کارگران مشاغل سخت در جلسه مطرح شد  اشاره کرد و 
گفت: در بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل، کارفرمایان 

باید به تکلیفشــان عمل کنند یعنی اگر شرایط کار قابل 
بهبود باشــد و می شود از حالت ســخت و زیان آور درآید 
ظرف دو ســال سختی کار را برطرف کنند ولی اگر صفت 
ســخت روی کار یا کارگاه بود به سازمان پیشنهاد کردیم 
که سازوکاری پیش بینی کند که از همان ابتدا کار، سخت 
و زیان آور شناخته و عنوان شغلی کارگر سخت نوشته شود 
و درصدهایی که سازمان تامین مثل چهاردرصد را باید از 
کارفرمــا اخذ کند همان ابتــدا بگیرد که در آخر کارگر و 

کارفرما به مشکل برنخورند.
وی در ادامه از طرح تحول سازمان تامین اجتماعی خبر 
داد و گفت: مدیرعامل سازمان در این جلسه اعالم کرد که 
برای سازمان یک برنامه تحولی در نظر گرفته اند تا خدمات 
جدید برای کارگران داشته باشیم و مدیران سازمان را برای 
این طرح تحولی دعوت کرده اند.یکی از تاکیدات ایشــان 
ضرورت تشکیل و برگزاری جلسات مشترک و کمیته بندی 
درخصوص مسائل و مباحث خاص مثل نسخ الکترونیک 
یا مسکن بازنشستگان بود، یعنی مسایل کالن سازمان به 

صورت جزء در جلسات و کمیته های مشترک دیده شود.
وی با اشــاره به ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان 
اظهار کرد: در بحث تقویت حقوق بازنشســتگان ایشــان 
اعالم کردند که در تالشــند با بهبود وضعیت شرکت های 
شستا و سرمایه گذاری هایی که در آنها سازمان انجام داده 
سود خوب و معقولی عاید سازمان شود و از محل این سود 
حقوق بازنشستگان بهبود پیدا کند. ابوی با بیان اینکه اگر 
شرکت شستا سود خوبی بدهد دغدغه حقوق بازنشستگان 
را نخواهیم داشــت، تاکید کرد: امسال برای اولین بار قرار 
اســت که شستا ســودی را به تامین اجتماعی بپردازد و 
ایشان تأکید کردند با افراد جدیدی که قرار است مدیریت 
شرکتها را برعهده بگیرند مذاکراتی صورت گرفته تا سود 
معقولی عاید سازمان شود و از این طریق به تامین اجتماعی 
کمک شود چون یکی از هزینه های سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت حقوق بازنشستگان است و درآمد شرکت شستا 
باید برای پرداخت هزینه هایی که ســازمان دارد از جمله 
حقوق بازنشستگان معقول باشد و کرامت آنها حفظ شود.

وعده های خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

رئیس  اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک گفت: 9۵ درصد تولید پوشــاک توسط 
بنگاه های کوچک و متوســط انجام می شــود و 
پنج درصد باقیمانــده را بنگاه های بزرگ صنعتی 

تولید می کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالقاســم شیرازی در 
حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی 
زنجیــره ارزش پوشــاک )طراحی، مد، لبــاس و صنایع 
وابســته( گفت: ممنوعیت واردات و توقف عرضه پوشاک 
قاچاق فرصتی برای به نمایــش در آوردن توانمندی های 
تولیدکنندگان داخلی است. در صورت حمایت از این صنعت 
می توان عالوه  بر بازار داخل در عرصه صادرات نیز موفق بود. 

وی با  اشــاره بــه اینکه در نمایشــگاه مذکور حدود 
۱۰۰ تولیدکننــده حضور دارند، گفت: امروز به واســطه 
تولیدکنندگان می توان ادعا کرد که برای تامین بازار داخل و 
حتی عبور از بازارهای تجاری و حضور در بازار دیگر کشورها 

هیچ کمبودی در پوشاک نداریم. 
شیرازی خاطرنشان کرد: پنج درصد از تولیدات پوشاک 
در کشور توسط بنگاه های بزرگ صنعتی و 9۵ درصد نیز 

توسط بنگاه های کوچک و متوسط تامین می شود. 
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم، رئیــس  اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک همچنین گفت: 
بســیاری از تولیدکنندگان پوشاک، قابلیت تبدیل شدن 
به برند را دارند. پوشاک تولیدی ایران به راحتی می  تواند 
جایگزین پوشاک وارداتی شود و ما امروز افتخار می کنیم 
که عالوه  بر تامین نیازهای داخلی توانســته ایم در حوزه 

صادرات نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
وی با  اشــاره به اینکه تحوالت افغانســتان صادرات 
پوشاک به این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح 
کرد: در راســتای توســعه بازارهای صادراتی کشورهای 
ارمنستان، ترکیه عراق،کشورهای عضو اوراسیا از مهم ترین 

مقصد صادراتی پوشاک ایرانی هستند.

اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده های 
بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان 
و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه 

کرده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس برآوردهای صندوق 
بین المللی پول، رشــد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ 
بــه طور میانگین منفی 3.۱ درصد بوده اما این عدد 
در سال جاری به ۵.9 خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ 

نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.9 درصد خواهد بود.
این آمارها در حالی اعالم شده که هنوز بسیاری از 
کشورهای جهان با کرونا دست و پنجه نرم می کنند و 
مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده 

میالدی چه خواهد شد.
در بررسی منطقه ای اتاق بازرگانی تهران، رشد 

اقتصادی آمریکا برای سال جاری شش درصد و برای 
سال آینده ۵.۲ درصد اعالم شده است. همچنین نرخ 
رشــد منطقه یورو نیز در سال جاری پنج و در سال 

آینده ۴.3 خواهد بود.
در آمریکای التین میانگین رشد امسال ۶.3، در 
آفریقا 3.۷ و در میان کشورهای نوظهور آسیایی نیز 
رشــد ۷.۲ درصد خواهد بود. تمامی برآوردها نشان 
می دهــد که پــس از عبور از بحــران کرونا، میزان 
رشد اقتصاد در ســال آینده میالدی قدری تعدیل 

خواهد شد.
در منطقه خاورمیانه امــا این روند تداوم ندارد. 
پیش بینی می شود کشورهای حاضر در این منطقه 
امسال رشد ۴.۱ درصدی داشته باشند و دقیقا همین 
رشد در سال آینده میالدی نیز تحقق پیدا کند. در 

رابطه با ایران نیز پیش بینی شــده که پس از رشد 
منفی ۶.۸ درصد سال ۱39۸، در سال ۱۴۰۰، رشد 
اقتصادی ۲.۵ درصدی به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ 

نیز رشد حدود دو درصد باشد.
در شــاخص تورم اما اوضاع ایران چندان جالب 
نیست. برآوردها می گوید که در سال ۲۰۲۰ میانگین 
نرخ تورم جهانی ۲.۷ درصد بوده که این عدد در سال 
جاری به ۴.۷9 درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز 
میانگین تورم جهانی 3.۴ درصد است. در این گزارش 
 نــرخ تورم ایران در ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد
اعالم شــده که نسبت به ســال قبل افزایشی سه 
درصدی را نشان می دهد. با این وجود برآورد می شود 
که نرخ تورم ایران در ســال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ 

درصد کاهش پیدا کند.

طبق بررسی اتاق بازرگانی تهران:

تورم در سال 1401کاهش می یابد

پوشاک تولیدی مانده در انبارها
همچنین رئیس  اتاق اصناف ایران گفت: صنف پوشاک 
و صنوف وابســته به آن، از زمان شــیوع کرونا در کشور 
تاکنون آسیب بسیار زیادی را متحمل شده اند و بخشی از 
تولیدات پوشاک در انبارها باقی ماند و فروش نرفت.  سعید 
ممبینی افزود: با توجه به سرعت واکسیناسیون در کشور و 
احتمال کاهش محدودیت های کرونایی، فعاالن صنفی با 
توجه به اینکه سهم باالیی از بازار را در اختیار دارند برای 

شرایط پیش رو آماده خواهند شد.
مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت نیز در 
 حاشیه برگزاری نمایشگاه پوشاک، اظهار داشت: از سال 9۷
که ممنوعیت واردات پوشاک به کشور اعمال شده، پیشرفت 

بسیار مناسبی در این صنعت به وجود آمده است. 

افسانه محرابی افزود: حدود 9۰ درصد از نیاز مواد اولیه 
پنبه در داخل کشــور تامین می شــود و به واردات نیازی 
نیست. همچنین پیگیری های خوبی در بخش پتروشیمی 

برای تامین مواد اولیه انجام شده است. 
 وی ادامــه داد: یــک برنامــه با چهار محــور برای 
زیرساخت ها طراحی شده که یکی از این برنامه ها تجمیع 
واحدهای صنعتی است که می تواند نقش مهمی در بهبود 

صنعت پوشاک کشور داشته باشد. 
مدیرکل دفتر پوشــاک و نساجی وزارت صمت تأکید 
 کرد: صادرات ۶۷ میلیون دالری صنعت پوشاک در سال 9۸
به ۱۱۶ میلیون دالر افزایش یافته است البته این آمار متکی 
به آمارهای گمرک است اما آمارهای واقعی صادرات می تواند 

بیش از این ارقام باشد. 

 وی ادامــه داد: از ســال 9۷ کاالها باید شناســه دار 
می شــدند اما تعداد کمی از تولیدات داخلی کد شناســه 
دریافت کرده اند و امیدواریم با اخذ کد شناسه و رهگیری 
و گذاشــتن صندوق های پوز، رصد بازارها شــفاف شود.  
مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت خاطرنشان 
کرد: تاکنون مالیات بر ارزش افزوده از تولید اخذ می شده 
اســت اما اگر صندوق های پوز نصب شده و حلقه تکمیل 
شود هدف اصلی مالیات بر ارزش افزوده که گرفتن مالیات 

از مصرف کننده نهایی است انجام خواهد شد.
محرابی با  اشــاره به  اشــتغال زایی ۲۷ هزار نفری در 
صنعت پوشاک، گفت: صنعت پوشاک به دلیل نیاز پایینی 
که به سرمایه  دارد نقش باالیی در توسعه اقتصادی خواهد 

داشت.


