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اقتصاد

دريافت تسهيالت ارزان قيمت با طرح 
کوشان »بانک اقتصادنوين«
|    دريافــت تســهيالت ارزان قيمت 
با طــرح «كوشــان» بانــك اقتصادنوينبانك 
اقتصادنوين با هدف افزايش قدرت خريد و حفظ 
سرمايه و پس انداز مشتريان و كمك به رونق و 
شكوفايي چرخه اقتصادي كشور، طرح «كوشان» 
را معرفي كرد.بــه گزارش كائنــات و به نقل از 
روابط عمومي بانك اقتصادنوين، طرح تسهيالتي 

«كوشان» فرصت خوبي را براي سپرده گذاران حقيقي و حقوقي اين بانك 
فراهم كرده تا بتوانند ضمن دريافت سود سپرده، تا 80 درصد مبلغ سپرده 
خود، بدون نياز به ضامن و در كمترين زمان ممكن تسهيالت ارزان قيمت 
دريافت كنند.نرخ سود يا كارمزد تسهيالت در طرح «كوشان» متغير بوده 
و به نسبت نرخ سود سپرده دريافتي توسط مشتري بابت سپرده توديع شده 
و دوره زماني بازپرداخت تسهيالت بين چهار تا 18 درصد تعيين شده است.
خريد محل كار، خريد خودرو، تأمين سرمايه در گردش، بهسازي و تجهيز 
ملك (محل كار/ مسكوني)، خريد كاال، ابزار كار و لوازم يدكي و خريد كاال 
هاي مصرفي بادوام از جمله مواردي است كه مشتريان ارجمند مي توانند 
براي انجام آن از تسهيالت طرح «كوشــان» بانك اقتصادنوين با شرايط 
بازپرداخت انتخابي بهره مند شوند.مشتريان ارجمند مي توانند براي كسب 
اطالعات بيشتر در رابطه با اين طرح به شعب بانك اقتصادنوين در سراسر 
كشور مراجعه و يا با كارشناسان مركز 24 ساعته ارتباط با مشتريان اين 

بانك به شماره 48031000-021 تماس حاصل كنند.

رئیسادارهکلسرمایهگذاریوامورشرکتها:

قدرالسهم »بانک صادرات« در ١٢ شرکت 
بزرگ کشور در سال جاری فروخته شد

|    رئيس اداره كل ســرمايه گذارى و 
امور شركت هاى بانك صادرات ايران از فروش 
12 شــركت غيرابزارى اين بانــك خبر داد و 
گفت: برنامه ريزى براى فروش قدرالسهم بانك 
در 7 شــركت ديگر اين بانك نيز تا پايان سال 
انجام شده اســت.به گزارش كائنات و به نقل 
از روابط عمومــى بانك صادرات ايــران، بهروز 

اعتمــادى با تاكيد بر اينكه اين بانك همانند ســال هاى گذشــته و در 
راستاى اجرايى كردن برنامه هاى كالن براى اصالح ساختار مالى بانك، 
برنامه خروج از بنگاه دارى را با جديت در دســتور كار دارد، گفت: اين 
بانك به منظور اجراى قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام 
مالى كشور و همچنين به منظور خروج از بنگاه دارى، فروش سهام خود 
در شــركت هاى با موضوع فعاليت غيربانكى را در اولويت برنامه ها قرار 

داده است.
وى افــزود: از جمله اقدامات به عمل آمده مى تــوان به فروش تمامى 
قدرالسهم بانك در شركت هاى فوالد مباركه اصفهان،كود شيميايى اوره 
لردگان، پتروشيمى جهرم، پتروشيمى فسا، پااليش نفت اصفهان، بيمه 
ســرمد، كارت اعتبارى ايران كيش، و فروش 51 درصد از سهام شركت 
انرژى ســپهر و بخش اعظمى از سهام شركت هاى پتروشيمى گلستان، 

سيمان سپاهان، پتروشيمى داراب و سرمايه گذارى غدير اشاره كرد.
 رئيس اداره كل سرمايه گذارى و امور شركت هاى اين بانك افزود: بانك 
صادرات ايران  آمادگى كامل دارد نسبت به فروش تمامى قدرالسهم خود 
در ساير شــركت هاى با موضوع فعاليت غيربانكى از قبيل انرژى سپهر، 
توسعه نيشكر و صنايع جانبى، ســرمايه گذارى توسعه ساختمان سپهر 
تهران، سرمايه گذارى عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمايه گذارى 
توسعه سپهر فارس، خدمات نوين گردشگرى سپهر جم و توسعه سپهر 

ماندگار خراسان در سال جارى اقدام كند.
اعتمادى خاطر نشان كرد: هرچند براى فروش اين دسته از شركت ها 
پيشرفت هاى خوبى حاصل شــده ليكن در صورت عدم فروش مستقيم 
شركت هاى يادشده، برنامه براى انتقال آنها به گروه مالى سپهر صادرات 
در قالب يك هلدينگ تخصصى مالى بــه منظور عرضه در بازار فرابوس 

ايران تا پايان سال به صورت همزمان دنبال مى شود.

موافقت وزير با پيشنهاد »بانک مسکن« 
درباره مسکن مهر

|    پيشنهادهاى بانك مسكن درباره 
چگونگى سرعت بخشــى به پروژه هاى ناتمام، 
متوقف يا در حال ساخت مسكن مهر، در جلسه 
شوراى هماهنگى مســكن، مورد موافقت وزير 
راه و شهرسازى و در نهايت تصويب قرار گرفت.
به گزارش كائنــات و به نقــل از پايگاه خبرى 
بانك مسكن، نشســت دوره اى اعضاى شوراى 

هماهنگى مسكن در ساختمان مركزى بانك مسكن برگزار شد.در ابتداى 
نشست شوراى هماهنگى مسكن كه با حضور وزير راه و شهرسازى، معاون 
مسكن و ســاختمان، مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد، معاون 
وزير در حوزه بازآفرينى شهرى، رييس ســازمان ملى زمين و مسكن، 
رييس بنياد مسكن انقالب اسالمى و همچنين مديرعامل و اعضاى هيات 
مديره بانك مســكن و مديران امور بانك برگزار شد، ابوالقاسم رحيمى 
اناركى گزارشى از وضعيت منابع و مصارف بانك مسكن در سال جارى و 
مقايسه آن با سال گذشته ارايه كرد و براى اثرگذارى بيشتر تسهيالت بر 
بخش مسكن، چند خواسته از دولت خطاب به محمد اسالمى وزير راه و 
شهرسازى مطرح كرد.همچنين طرح ساخت 100 هزار واحد مسكونى در 
مناطق شهرى توسط بنياد مسكن انقالب اسالمى و همچنين بازآفرينى 
بافت هاى فرسوده شهرها نيز در قالب دو گزارش جداگانه در اين نشست 
مطرح شد.يكى از موارد مورد توافق در نشست شوراى هماهنگى مسكن 
كه با نظر مثبت وزير راه و شهرســازى به تصويب رسيد، پيشنهادهاى 
شتاب دهنده بانك مسكن درباره پروژه هاى باقى مانده در طرح مسكن 

مهر بود.

درخشش »بانک ملی« در چهارمين 
جشنواره تبليغات ايران

|    بانك ملى ايران براى طراحى و معرفى 
«اپليكيشن بله» درجه «فاخر» چهارمين جشنواره 
تبليغات ايران را از آن خود كرد.به گزارش كائنات و 
به نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، در گواهى 
اين جشنواره كه به امضاى رئيس و دبير هيات داوران 

آن رسيده، اعالم شده كه ديپلم افتخار و جايزه كريستال چهارمين جشنواره 
تبليغات ايران به اثر ارسالى بانك كه «در خور تقدير» و از لحاظ كيفى «فاخر» 
بوده، رسيده است.همچنين تاكيد شده كه اين گواهى به معناى «درجه فاخر» 
اثر تبليغاتى بانك ملى ايران و نشــانگر كســب رتبه سوم در بخش «تبليغات 
ديجيتال» شاخه «ويدئوى تبليغاتى» در اين جشنواره است.همچنين هيات 
داوران اين جشــنواره، بانك ملى ايران را در بخش طراحى گرافيكى شــاخه 
«پوستر» براى طراحى و اجراى «پوستر تبليغاتى طرح 60» شايسته دريافت 
«لوح سپاس و شاهين طاليى» دانســت. اكنون 90 سال است كه از تأسيس 
پرافتخار بانك ملى ايران مى گذرد . در حال حاضر بيش از 3054 شعبه فعال 
در داخل، 15 شعبه فعال و 4 سابسيدرى در خارج كشورو 181 باجه مشغول 
بكارند كه باعث شــده اين بانك يكى از قوى ترين مؤسسات مالى چه در ايران 
حتى در دنيا باشد. بانك ملى ايران در حال حاضر با بالغ بر 39 هزار كارمند فعال 
آماده خدمت رسانى به ملتى است كه با همت خود پايه هاى تشكيل اين بانك 
را استوار نمودند. بانك ملى ايران بمنظور اجراى هر چه صحيح تر قوانين كه با 
دوصفت بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكدارى اسالمى و نظام بانكدارى 
در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكى و نظام اقتصادى كشور و 
استفاده از سرمايه هاى بانك و سپرده هاى مردم بمنظور رشد اقتصادى براى 
محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تالش كاركنان معتمد و متخصص 

خود توانسته است گامهاى موثر و مفيدى را بردارد.

|   كشتى آراى رئيس كميسيون تخصصى طال با توجه به افزايش قيمت طال در ابزار در خصوص قيمت انواع 
سكه در بازار گفت: سكه طرح قديم با 3 ميليون و 620 هزار تومان، سكه طرح جديد با 3 ميليون و 750 هزار تومان و 
نيم سكه بهار آزادى هم با قيمت 1 ميليون و 910 هزار تومان داد و ستد شد. 

|    وزير امور اقتصــادى و دارايى در 
ديدار با مجمــع كارآفرينان در مورد گاليه كم 
كارى بانكها در تامين سرمايه در گردش توليد، 
گفت: برخى از بانكها 115 درصد منابع خود را 

تسهيالت پرداخت كردند.
فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايى 
با معاونان خود در نشســت مجمع كارآفرينان 
كشــور در محل وزارت اقتصاد حاضر شــده و 
ضمن شنيدن مشكالت واقعى توليدكنندگان 
و صادركننــدگان راه حل هايى بــراى حل اين 

مشكالت ارائه كرد. 
فرهاد دژپسند در اين نشست در مورد گفته 
يك كارآفرين كه ما ثروت نداريم، چند پاره آهن 
داريم، با اظهار خوشحالى از اينكه كارآفرينان 
به توليد ثروت مى پردازند، گفت: ما هم از اين 
ثروت كارآفرينان، ميوه اشتغال و افزايش سهم 

اقتصاد و صادرات را مى چينيم.
وى افزود: ثروت آفرينى در جامعه يك امتياز 
اســت و از نظر كمّيت حدى نــدارد، آنچه كه 
محدوديت دارد، روش كسب ثروت است، اگر 
قوانين را رعايت كنيد، هر چه دوســت داريد 
مى توانيد بــه توليد ثــروت بپردازيد، آنچه بد 
اســت، كنز مال و خارج كــردن آن از چرخه 

توليد است. 
دژپسند با اشاره به جريان ميثم تمار گفت: 
روزى حضرت على(ع) از اين صحابه پرســيد 
روزگار چطــور مى گــذرد؟ و او گفــت خوب 
مى گذرد و بعد سؤال شد آيا با اين اوضاع روزگار 
ديگــران هم خوب مى چرخد؟ كــه بعد از اين 
توصيه، ميثم سراغ شغل خرمافروشى مى رود؛ 
يعنى در اســالم بايد كارى كنيم كه عالوه بر 
اداره زندگى خودمان، چرخ زندگى ديگران هم 
بچرخد و صادركنندگان همين كار را مى كنند. 

وى افــزود: با افزايش صادرات، ســهم ما در 
اقتصــاد جهان باال مــى رود و يقيــن دارم كه 
شــما كارآفرينــان در اين مرتبه قــرار داريد، 
ثروت آفرينى مى كنيد و من به دوســتانى كه 
در اين نشســت فرصت نشــد، صحبت كنند، 

بدهكارم. 

نبایدسرمایهگذاریبهبهایابرتورمباشد
وزيــر امــور اقتصــادى و دارايــى در جمع 
كارآفرينان خبر داد: بسته رونق سرمايه گذارى 
و افزايــش توليد تهيه شــده اســت كه عالوه 
بــر افزايش توليــد، مديريت تــورم هم در آن 
لحاظ مى شــود و خواهش مى كنم دوســتانى 
كه نقطه نظراتى براى اين بسته دارند، موارد را 
مكتوب كرده و دراختيار مــا قرار دهيد، ما هم 
پيگيرى مى كنيم، البته نمى گويم هر چه شما 
گفتيد تبديل به قانون مى شــود، چون فرايند 
طوالنى است،  ولى سعى مى كنيم نظرات بخش 

خصوصى هدر نرود. 

انتقادوزیرازخصوصیسازی
وزير امور اقتصادى با اشــاره به صحبت يكى 
از كارآفرينــان در مورد تك نرخــى كردن ارز 
گفت:  اين پيشنهاد ارائه شــده است، در مورد 
خصوصى ســازى هم كه گفته شــد تبديل به 
مزايده ســازى شده اســت، اين درست است و 

تبديل به واگذارى ها شده است. 
دژپسند در ادامه خاطرنشــان كرد: اگر بند 
«الف» و «ب» سياســت هاى كلــى اصل 44 
اجرا مى شــد، خصوصى ســازى واقعى اتفاق 
مى افتــاد و االن بحث واگــذارى مديريت هاى 
اجرايى در دولت مطرح است و دولت مى خواهد 

گوشواره هاى سنگين اقتصاد را بريزد. 

وى تأكيــد كــرد: تاكنون دو جلســه براى 
مقررات زدايــى در هيأت واگذارى هــا برگزار 

شده است. 
وى همچنين گفت:  آقاى ميراب دستيار وزير 
اقتصاد در عرصه هاى انديشه ورزى معرفى شده 
است كه كارآفرينان مى توانند پيشنهادهاى خود 
را به ايشــان ارائه كرده و اين پيشنهادها قطعا 

مورد بررسى قرار مى گيرد. 
وزيــر امــور اقتصــادى و دارايــى در مورد 
پيمان هاى دوجانبه پولى گفــت: اين تكليف 
قانون برنامه ششــم اســت كه بايد در وزارت 

اقتصاد پيگيرى كنيم.

وى همچنين در مورد موانع صادراتى گفت: 
بنده خودم چهار سال معاون وزير بازرگانى بودم 
و از مشــكالت صادركنندگان بى خبر نيستم، 
اما آنچه شــما در فوت و فن صادرات مى دانيد، 
قطعا مِن وزيــر نمى دانم، خواهش مى كنم اين 
مسائل صادرات را به رشته تحرير درآوريد و به 
ما ارائه كنيد كه اگــر نياز به اصالح قانون دارد، 

اقدام كنيم. 

نبایدمودیانخوشحسابتنبیهشوند
وزير اقتصاد در مورد ماليات توليدكنندگان 
گفت: در مورد مؤديان مالياتى خوش حســاب 
نبايد بدرفتارى شــود و دولت به خاطر تنگناى 
مالى نبايد توليدكنندگان را تنبيه كند و بدانيد 
افزايش نرخ ماليات نســبت به رشد جى دى پى 
اسمى پايين است و نمى خواهيم روى مؤديان 

خوش حساب فشار وارد كنيم. 
وزير اقتصــاد خطاب بــه كارآفرينان گفت: 
كمك كنيد كســانى كــه فــرار مالياتى دارند 
را چگونــه مى توانيم شناســايى كــرده و در 
تــور مالياتى بيندازيــم، همچنيــن برخى از 
معافيت هــاى مالياتى ماننــد معافيت مالياتى 
كشــاورزى و زراعت وجود دارد كــه يكى دو 
ساله نمى شــود، آن را برطرف كرد، همچنين 
شركت هاى دانش بنيان، مناطق محروم هم از 
پرداخت ماليات معاف هستند و در يك جاهايى 
نمى توانيم با ايــن معافيت ها مقابله كنيم، زيرا 
تغييــر در معافيت هاى مالياتــى مثل حركت 
در ميدان مين جنگى اســت. دژپسند در مورد 
گاليه كارآفرينان از عملكــرد ماليات بر ارزش 
افزوده، گفت: در اين مورد ما خودمان قائل به 
كاستى هايى در قانون هســتيم كه بايد قانون 
صندوق مكانيزه فروش و قانون ماليات بر ارزش 
افزوده كه از كميسيون اقتصادى مجلس بيرون 
مى آيد، در دستوركار قرار گيرد كه اگر اين قانون 
امسال به دولت ابالغ شود، ديگر نبايد مؤديان 

خوب مالياتى تنبيه شوند. 
دژپســند در مورد قطعه سازان خودرو گفت: 
همه شما به شرايط اقتصاد كشور آگاه هستيد 
و در اين هفته ســومين جلسه ستاد اقتصادى 
برگزار مى شــود، ســعى مى كنيم براى تأمين 
ســرمايه در گردش توليد، زمينه هايى فراهم 

كنيم.  دژپسند ادامه داد: توليدكنندگان قطعات 
خودرو براى مشكالتى كه دارند، به دولت راه حل 

پيشنهاد كنند.

بانکها۱۱۵درصدســپردههاتسهیالت
دادند

دژپســند در مورد گاليه كارآفرينان مبنى بر 
اينكه بانكها تسهيالت ســرمايه  در گردش به 
بانكها نمى دهند، گفت: اين گونه نيست، برخى 
از بانكها تا 115 درصد سپرده هاى جمع آورى 
شده تسهيالت دادند، چون آنها قائل به پرداخت 
تسهيالت هســتند. وى اين را هم گفت: البته 
فردى پيش يك نيكوكارى رفته بود كه قبال وام 
قرض الحسنه گرفته بود و خواهان قرض الحسنه 
ديگرى بود كه او گفــت برو از زير فرش بردار و 
وقتى رفته بود چيزى نبود و به آن فرد گفته بود 
احتماال دفعه قبل كه كسى وام گرفته آن را پس 
نياورده است، االن هم بانكها مطالبات و معوقاتى 
دارند كه اگر مشتريان قبلى آنها را برگردانند، 

خود بانكها تسهيالت بيشترى مى دهند. 

تکلیفبهبانکهابــرایواگذاریتصدی
مازاد

وى گفــت: البته به آقــاى معمارنژاد معاون 
بيمه و بانــك وزارت اقتصاد گفته ام همه بانكها 
را مكلف كنند كه شــركت هاى زيرمجموعه و 
تملك هاى اضافه خود را بفروشند تا تسهيالت 
جديدى پرداخت كنند.  دژپســند با اشاره به 
اينكه بانكها در سال گذشته 650 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت دادند، گفت:  البته برخى از اين 
رقم تسهيالت جديد نيست و تمديد تسهيالت 
است،  اما ســال قبل 230 هزار ميليارد تومان 

تسهيالت جديد پرداخت شده است. 

فرهاددژپسندوزیر
اموراقتصادیودارایی
گفت:درموردمؤدیان
مالیاتیخوشحساب
نبایدبدرفتاریشودو
دولتبهخاطرتنگنای
مالینبایدتولیدکنندگانراتنبیهکندوبدانید
افزایشنرخمالیاتنسبتبهرشدجیدیپی
اسمیپاییناستونمیخواهیمرویمؤدیان

خوشحسابفشارواردکنیم.

قیمت سکه افزایش پیدا کرد 

بانک

جايگاه 
اتاق های 
بازرگانی و 
الزامات آن

|    مدتى اســت كه از جانب بعضى از دوستان و همچنين 
خبرنگاران رسانه ها در رابطه با اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن و 
كشاورزى و جايگاه آنها در نظام جمهورى اسالمى ايران و وظايف و 
مسووليت ها به ويژه در شرايط كنونى كشور با توجه به تهديدات داخلى 
و خارجى بخش اقتصادى و همچنين در رابطه با انتخابات اخير اتاق ها 
مورد سوال قرار مى گيرم.به نظرم  رسيد به حكم وظيفه و ادب آنچه را 
مى فهمم و به نظرم صحيح و منطقى مى آيد صادقانه خدمت عزيزان 
براى مالحظه، توجه و نقد قرار دهم و به سهم خود در اين مهم انجام 
وظيفه كرده باشم. بدون شــك اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن 
و كشاورزى كشــور از نهادهاى مهم و تاثيرگذار در حوزه اقتصادى 
به صورت مستقيم و در ساير حوزه هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى 
و امور بين الملل به صورت غيرمســتقيم مى توانند و بايد داراى نقش 

اساسى باشند. 
برخى از ظرفيت ها و توانايى  اتاق ها عبارتند از:

الف) ظرفيت قانونى
اتاق ها براســاس قانون تاســيس مصوب مجلس شوراى اسالمى 

جايگاه قانونى داشــته و تجارت خارجى (صــادرات و واردات) بدون 
داشتن كارت بازرگانى ممكن نيست و اتاق ها مشاوران سه قوه مجريه، 
قضائيه و مقننه هستند و در عمده نهادهاى اقتصادى تصميم گيرى 
و تصميم سازى و سياست گذارى مانند شوراى پول و اعتبار، شوراى 
عالى صادرات، شــوراى گفت وگو، شــوراى رقابت و ... تقريبا عمده 
نهادهاى اقتصادى حضور دارند و براساس قانون درصدى از درآمدهاى 
فعاليت هاى تجــارى از صاحبان كارت هــاى بازرگانى اخذ و صرف 

ساماندهى و اداره اتاق ها مى شود.
ب) ضرورت واگذارى امور اقتصادى كشــور به  بخش غيردولتى و 

خصوصى
به دليل تجربه جهانى و تجربه 40 ســاله انقالب اسالمى و به دليل 
اصل 44 قانون اساسى و به دليل عزم بيان شده مقامات رسمى كشور، 
مقام معظم رهبرى، رياست جمهورى، رئيس مجلس شوراى اسالمى، 
رئيس قوه قضائيه و تقريبا عمده صاحب نظران اقتصادى و انتظار مردم 
و فعاالن اقتصاد و به دليل بهتر استفاده كردن از توانايى ها و امكانات 
كشور و به دليل بهره ورى و كارآيى و همچنين براى باال بردن مقاومت 

و تاب آورى اقتصــادى در مقابل تهديدها الزم اســت امور اجرايى و 
مديريتى اقتصادى به بخش خصوصى واگــذار و در امور حاكميتى 
اقتصاد از مشاركت عملى و از ديدگاه هاى بخش خصوصى استفاده شود 
و از همكارى ايشان بهره جويد و اتاق مى تواند و بايد در حل مشكالت 

اقتصادى نقش جدى و اساسى داشته باشند.
ج) وضعيت موجــود اقتصادى مشــكالت و تحريم هاى داخلى و 

خارجى و انتظارات نظام و مردم و فعاالن اقتصادى از اتاق ها
وضعيت اقتصادى در سطح عمومى و ملى:

1- معيشت نامناسب مردم به ويژه طبقات متوسط و پايين جامعه
2- وضعيت نامناسب توليد و اشتغال و بيكارى و سرمايه گذارى

3- وضعيت نامناسب نظام بانكى و مســائل متعدد و ساختارى و 
جهت گيرى مالى و نظارتى آنها

4- وضعيت فساد و عدم شفافيت حوزه مالى و ادارى و بوروكراسى 
غيرضرورى

5- وضعيت عدم ثبات مقررات و سياست گذارى ها و رويه اجرايى ادارى
6- وضعيت محيط زيست

ت
ش

یاددا
سحق

یحیی آل ا

بانکها ۱۱۵ درصد 
سپرده های خود 
تسهیالت داده اند

وزیراموراقتصادیودارایی:

ميانگين قيمت هرکيلوگرم زعفران ١۰ميليون 
تومان شد

|    حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشــاورزى و مدير عامل سازمان 
تعاون روستايى خبرداد:قيمت هر كيلوگرم سوپر نگين 10 ميليون تا 11 ميليون 
و پانصد هزار تومان، نگين 9 ميليون تا 9 ميليون و پانصد هزار تومان و سر گل از 
قرار هر كيلو 8ميليون و ششصد هزار تومان است.حسين شيرزاد معاون وزير جهاد 
كشاورزى در حاشيه «نشست تعاونى هاى تخصصى محصولى زنجيره هاى ارزش 
كشاورزى با محوريت زعفران» عنوان نمود: سازمان مركزى تعاون روستايى كشور 
با شروع فصل برداشت زعفران درسال جارى و رصد بازار متوجه شد كه قيمت گل 
روند صعودى خوبى داشته است. اما متاسفانه در همين ايام با ورود عوامل واسطه 
و سودجو و تبانى آنها در بازار، قيمت زعفران ظرف مدت كوتاهى با شيب كاهنده 
روبرو شد و در همين راستا با ورود شبكه تعاون روستائى استان خراسان رضوى و 
اتحاديه ملى باغداران به بازار زعفران وخريد بيش از 800 تن گل زعفران (معادل 
8 تن زعفران خشــك) با 17 مركز خريد فعال درفصل برداشت و خريد و فروش 
بيش از 4 و نيم تن زعفران كه توســط اتحاديه تعاونى توليد انجام گرديد، تعادل 
نسبى تاحد نسبتاً قابل قبولى در بازار ايجاد و از روند نزولى قيمت زعفران دربازار 
تا حد زيادى جلوگيرى نموديم.وى گفت: ازســوى ديگر با پيگيرى انجام شــده 
توسط اتحاديه هاى تعاونى روســتائى و اتحاديه تعاونى هاى روستائى استان به 
ظرفيت 3 تن تاييد و مراحل نهايى اجرائى انباراتحاديه تعاونى توليد استان نيز به 
ظرفيت 3 تن درحال پيگيرى بوده كه در صــورت تكميل وتاييد اين انبارها كل 
ظرفيت انبارهاى بورس استان بااحتســاب ظرفيت شركت زرين زعفران مشرق 
زمين بالغ بر 13 تن خواهدشد. البته تصويب و راه اندازى قراردادهاى اختيار معامله 
زعفران نگين و پوشال و مشخصات قرارداد مربوط به آنها در تاريخ 97/7/16 توسط 
بورس كاال موفقيت بزرگى براى بازار زعفران بود.شيرزاد اظهار كرد: اين سازمان 
بدنبال تشويق كليه تعاونى هاى روستايى و توليد استانى؛ حداقل 30 استان براى 
حضور در اين بازار و آماده اســت تا به عنوان بازوى اجرايى بورس در حوزه ترويج 
اين نوع از معامالت در جامعه كشاورزان همكارى نمايد كما اينكه تاكنون كارگاه 
هاى آموزشى متعددى در ارتباط با اختيار معامله و نقش آن در كاهش ريسك و 
آموزه هاى بورسى براى كشاورزان شبكه و مديران عامل اتحاديه ها و تعاونى هاى 
توليد در درون سازمان و در استانها برگزار نموده ايم.وى يادآور شد: براى بازگشائى 
نمادسپرده كاالئى، نيز اتحاديه تعاون روســتائى استان از مبلغ 74 ميليارد ريال 
ضمانت نامه بانكى درخواست شده توسط بورس كاال تاكنون مبلغ 44 ميليارد ريال 
ضمانت نامه بانكى به انضمام 220 ميليارد ريال چك بعنوان تضمين به بورس كاال 
ارائه نموده كه باپيگيرى ها و تالش مجّدانه انجام شده توسط سازمان تعاون استان 
دردو سه ماهه اخير نماد سپرده كاالئى اتحاديه كه درسال 96 با ظرفيت 1100 
كيلوگرم فعــال بوده از تاريــخ 97/10/12 با ظرفيت 3 تن مجدداً بازگشــائى و 
كشاورزان استان براى تحويل زعفران خودبه اين انبار مراجعه مى نمايند.اين مقام 
مســئول ادامه داد: الزم اســت در اين رابطه توضيحى بدهم كه در روش سپرده 
كاالئى هرشخص حقيقى و يا حقوقى با اخذ كد بورس اوراق بهادار (سهام) مى تواند 
زعفران خودرا بدون واسطه به انبار پذيرش شده از سوى بورس عرضه ودرصورت 
تاييد خصوصيات فيزيكى و شيميايى زعفران توسط آزمايشگاه معتبر، رسيد انبار 

 بومی سازی صنعت فوالد؛ 
بايدها و نبايدها

|    بهمن آرمان اقتصاددان در يادداشتى نوشت: تكنولژى يك پديده 
سيال است ومرتب در حال دگرگونى است دوران مهندسى معكوس وبومى سازى 
يا آنچه از آن در ادبيات اقتصادى وفنى با عنوانlocalazation نام برده مى شود 
چند دهه است به سر آمده است اميدوارم مديران فوالدى ما منابع محدود مالى 
خود را در چاه ويل نريزند.متن اين يادداشت بدين شرح است: مدتى است كه 
بصورت تكرارى وبدون در نظر گرفتن مبانى علمى وشعارگونه همه گويى از جايى 
دستور گرفته اند سخن از بومى سازى صنعت فوالد ميكنند.يكى از 3 نظريه پرداز 
علم اقتصاد كه انديشه او بر روى زندگى نوع بشر ودگرگونى بازتاب بسيارى داشته 
ريكاردو است او سخن ژرفى دارد:كشورها بايد درزمينه هايى كه داراى مزاياى 
نسبى هستند توليد خودرا متمركز سازند .خود كفايى در همه زمينه ها جز فقر 
مطلق به  دنبال ندارد.تكنولژى يك پديده سيال است ومرتب در حال دگرگونى 
است دوران مهندسى معكوس وبومى سازى يا آنچه از آن در ادبيات اقتصادى 
وفنى با عنوان localazation نام برده مى شود چند دهه است به سر آمده است 
اميدوارم مديران فوالدى ما منابع محدود مالى خود را در چاه ويل نريزند.آمريكا 
 Science بر اين باور است كه تنها توليد كننده تكنولژى نيست بلكه توليد علم
ميكند. در جهان امروز فقط كشــورهاى عضو گروهG7 توليد كننده تكنولژى 
هستند وحتى روسيه وچين هم چنين ادعايى ندارند .دو كشور همسايه ما يعنى 
تركيه وعربستان عضو 20 اقتصاد بزرگ جهان هستند ابعاد اقتصاد ايرا ن يك 
سوماين كشورهاست ولى به اندازه ما گنده گويى نمى كنند بيائيد براى يك بار 
براى هميشه پيرو منطق باشيم .اروپايى ها پس از آغاز جنگ افغانستان دريافتند 
كه از نظر تكنولژى نظامى 20 سال از آمريكا عقب هستند كميسيون ويژه اى در 

اتحاديه اروپا براى بررسى موضوع تشكيل شد نتيجه در 3 جمله خالصه شد:
1- نرم افزار الزم را در اختيار نداريم

2- سخت افزار الزم را نداريم
3- منابع مالى كافى نداريم

 تمامی تصورات متعالی فعاالن اقتصادی 
نقش برآب شد

|    مسعود خوانسارى رئيس اتاق بازرگانى تهران گفت: بدعهدى و كارشكنى 
آمريكا و از طرف ديگر دوستان داخلى كه در نقش دشمن ظاهر شدند و بذر نااميدى 
را در جامعه كاشــت، همه تصورات متعالى فعاالن اقتصــادى را نقش برآب كردند.
مسعود خوانســارى رئيس اتاق بازرگانى تهران در سومين دوره مراسم امين الضرب 
كه به مناسبت يكصدوســى و پنجمين سالگرد تاسيس اتاق بازرگانى تهران تشكيل 
شده است اظهار كرد: يك بار براى هميشه بايد اين امر در كشور ما پذيرفته شود كه 
ولى توســعه نيافته مگر اينكه بخش خصوصى را پذيرفته و به آن اعتماد كرده است؛ 
:تركيه، چين، هند، مالزى، سنگاپور  و ليست بلندبااليى از كشورها نيز اين شرايط را 
طى كرده اند.خوانسارى گفت:بايد تاسف خوردكه اعتماد و اميد در جامعه به  شدت 
كاهش پيدا كرده است؛ در دو سال گذشته با تصويب برجام اميدوارى زيادى در كشور 
و ميان  فعاالن اقتصادى ايجاد شــد و روياى توسعه هر روز بيشتر درذهن آنها نقش 
بست اما از يكسو بدعهدى و كارشكنى آمريكا و از طرف ديگر دوستان داخلى كه در 
نقش دشمن ظاهر شدند و بذر نااميدى را در جامعه كاشت، همه آن تصورات متعالى 
را نقش برآب كردند.رئيس اتاق بازرگانى تهران، گفت:مى خواهم به دولتمردان بگويم 
بخش خصوصى كه آن را به بازى نمى گيريد، با آن ها مشورت نمى كنيد و تصميمات 
را بدون اطالع آن ها با بخشنامه و ابالغيه اجرا  مى كنيد، همان كسانى هستند كه حتى 
پيش  از مشروطه به فكر آينده كشور بودند و اكنون هم تمام زندگى و سرمايه شان را 
روى زمين به كارخانه تبديل كرده اند. نگاه بخش خصوصى،  غيرسياسى و غيرجناحى 

است و آنچه  مى خواهد آبادانى ايران اسالمى است. 

فشارتحریمهاوتنگناهایمالیبراقتصادکشورسایهانداخته
وى افزود: امروز در هر محفلى حرف از گرانى، فساد، رانت و مفسدان است. اما سوال 
اين است كه كدام بخش خصوصى باريشه و غيررانتى را  مى توان در فهرست مفسدان 
يافت؟ اينكه فردى تازه به دوران رسيده يا برآمده از ثروت و رانت نفتى و ارزى در اثر 
سياست هاى  غلط دولت ها، جامعه را به فساد  مى كشد و كارش را در پوشش يك شركت 
يا كارخانه صورى پيش  مى برد، آيا از او فعال اقتصادى  مى سازد؟ نام كارآفرين  را نبايد 
آغشته به اين گمراهى ها كرد. خوانسارى افزود: در همين روزها كه فشار تحريم ها و 
تنگناهاى مالى بر اقتصاد كشور سايه انداخته، همچنان روزانه با كارآفرينانى مواجه 
مى شوم كه غم شان اين اســت كه خدايى نكرده ناماليمات اقتصادى آن ها را وادار به 
تعديل نيرو كند و شادى شــان به اين گره خورده كه در پايان هر ماه بتوانند ســفره 
كارگرانشــان را رنگين كنند. آيا اين افراد را نبايد به مثابه «نمادهايى» از نگاه ملى و 
دينى به جامعه معرفى كرد؟ آيا اين كارآفرينان نمى توانند به الگوهاى واقعى اين عصر 
و زمانه  تبديل شوند؟ آيا آن ها كمتر از بازيگران، ورزشكاران يا سياستمداران جان و 
زندگيشان را براى كشور گذاشته اند؟ خوانســارى افزود: امروز اگر اميد و اعتماد در 
جامعه كم رنگ شده، ناشى از همين نگاهى است كه نمادها و مفاخر واقعى را منكوب 
 مى كند يا محصول دستگاه تبليغاتى است كه به جاى تكريم كارآفرين و اقتصاد رقابتى، 
يكسويه همه را ناصالح  مى خواند. سوال اين است كه آثار فرهنگى و دستگاه هاى رسمى 
تبليغاتى تا چه اندازه به كارآفرينان تريبون مى دهند يا آن ها را محترم بر مى شمارند؟ 

وى گفت: امروز در پيشگاه شما مردانى معرفى  مى شوند .

میز خبر
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