اقتصاد

شنبه  23دی 1396

تحلیل
باز سرمایه در هفتهای که گذشت

پس از یک هفته از حادثه تصادف و آتشسوزی نفتکش ایرانی در دریای چین شرقی هنوز سرنوشت خدمه نامعلوم است

لطفا سریعتر!

گرگ و میش در بورس

عل�ی حاجیکرمی :بورس در هفته گذش��ته در
حالی س��پری شد که شاهد معامالت محتاطانه
و کمحجم��ی در بازار بودیم که مهمترین عوامل
تاثیرگ��ذار در ای��ن ب��اره را همچن��ان میتوان
ناآرامیها ،تغییر در ارائه گزارشهای شرکتها و
مشخص نبودن میزان اطالعات ارسالی در قالب
گزارشهای جدید و همچنین سخنرانی ترامپ
درباره تمدید یا لغو برجام دانست .این عوامل به
نوعی دس��ت به دست هم دادند تا بازار در هفته
گذشته روند مشخصی نداشته باشد و معامالت
همراه با چاشنی احتیاط باشد .اما در همین بازار
کمرمق شاهد اتفاقات و اخبار مثبتی نیز بودیم.
انتش��ار تعدیل مثبت شرکت فرآور و تعدیل 57
درصدی این ش��رکت کافی بود تا در این شرایط
مبه��م دوباره ش��رکتهای فع��ال در این حوزه
مورد اس��تقبال بازار قرار گیرند و رشد قیمتی را
تجربه کنند .در گروه اس��تخراج زغالسنگ نیز
شاهد اخباری مثبت درباره تصویب افزایش 13
درصدی نرخ فروش زغالس��نگ بودیم و همین
خبر کافی بود تا  2شرکت کپرور و کطبس برای
بررسی بیشتر درباره تعدیل سود با توجه به نرخ
جدید متوقف شوند و سرانجام کطبس سود خود
را با جهش  62درصدی از  24تومان به  39تومان
افزای��ش دهد .درباره این ن��رخ جدید باید توجه
داش��ت که این افزایش نرخ مربوط به نیمه دوم
س��ال  1396است و برای سال  1397مطالعاتی
درباره جهانی شدن نرخهای فروش در حال انجام
اس��ت که با توجه به صعودی بودن نرخ جهانی
زغالسنگ در سال جاری میتوان انتظار افزایش
س��ودآوری برای دورههای آتی برای شرکتهای
ای��ن گروه را داش��ت .در آن س��و و در بازارهای
جهانی ش��رایط کامال خوب است .رکوردشکنی
نفت همچن��ان ادامه دارد و قیم��ت این طالی
سیاه به باالی  69دالر در هر بشکه رسیده است
که در این راس��تا آمار منتشرشده درباره ذخایر
نفتی آمریکا و کاهش چشمگیر و فراتر از انتظار
پیشبینیها ،احتمال تنش در خاورمیانه و تحریم
ایران از جمله عواملی هس��تند ک��ه در این باره
تاثیرگذار بودهاند .با توجه به پیشبینی تحلیلگران
از اختالل در عرضه نفت در س��ال  2018بحث
نفت بشکهای  80دالر مطرح شده است که البته
افزایش قیمت نفت ،تولید نفت ش��یل آمریکا را
توجی��ه میکند و همین ام��ر میتواند به نوعی
باعث افزایش در عرضه نفت ش��ود .کامودیتیها
هم ش��رایط خوبی را س��پری میکنند؛ قیمت
روی ب��ه ب��االی  3400دالر در هر تن رس��ید و
مس هم همچنان توانس��ته است قیمت خود را
ب��االی  7100دالر در هر تن حفظ کند و تداوم
کمبود عرضه و کاهش موجودی انبارهای LME
و همچنین انتش��ار اخباری مبنی بر عدم خرید
اوراق قرضه آمریکا توسط دولت چین یا کاهش
آن باع��ث تضعیف ایندکس دالر ش��د و نیروی
محرکی برای افزایش قیمت این محصوالت شد.
درباره فوالد نیز آمارهای منتشرش��ده از اقتصاد
چی��ن درباره س��رمایهگذاری در زیرس��اختها،
کشتیس��ازی و خودروسازی نش��ان از عملکرد
مطلوب چین درباره عوام��ل مربوط به تقاضای
ف��والد دارد .دالر هم به دنبال ش��رایط نامعلوم و
مبهم پیشرو که ناش��ی از عوامل سیاسی است،
شاهد رشد قیمت بود و از  4430دالر فراتر رفت.
کمکم با فرارس��یدن موعد انتش��ار گزارشهای
9ماهه ش��رکتها و همچنین مش��خص شدن
شرایط سیاسی ایران بعد از اعالم تصمیم ترامپ
درباره برجام میتوان مسیر مشخصتری را برای
بورس ترسیم کرد اما در شرایط فعلی که بازار با
احتیاط در حال حرکت است و شرکتها ریزش
قیمتی را با توجه به شرایط نامعلوم فعلی تجربه
کردهان��د و همچنین با توجه ب��ه روند صعودی
بازارهای جهانی و احتمال باالی عدم لغو برجام
از س��وی ترامپ به دلیل فشارهای وارده از سوی
جامعه جهان��ی برای پایبندی به برجام ،میتوان
شرایط خوبی را برای بازگشت بورس به روزهای
اوج خود انتظار داشت.
بازار

ارسال الیحه سهامعدالت
از سوی دولت به مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال
الیحه سهامعدالت از سوی دولت به مجلس خبر
داد .محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو
با خانه ملت ،درباره آزادسازی سهامعدالت گفت:
با توجه به پیگیریهایی که برای منتفع شدن
مردم از برگههای س��هامعدالت صورت گرفته،
الیحه س��هامعدالت از س��وی دولت به مجلس
ارس��ال شد .وی ادامه داد :پس از ماهها پیگیری
درب��اره آزادس��ازی س��هامعدالت از طریق ارائه
الیحه توسط دولت ،در نشست مشترک روسای
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی
با رئیسجمهور نیز از س��وی بنده این موضوع
مطرح ش��د و رئیسجمهور در این زمینه نظر
موافق داش��ت .پورابراهیمی یادآور شد :محمود
واعظ��ی ،رئیس دفتر رئیسجمه��ور در نامهای
الیحه سهامعدالت را به مجلس شورای اسالمی
تقدیم کرد و در این راستا کمیسیون اقتصادی
مجلس پیگیریهای الزم را انجام خواهد داد.

وطن امروز

شماره 3 2352
اخبار

واریز  26600تومان سود
سهامعدالت به حساب متوفیان

انتقاد نایبرئیس کمیسیون انرژی از اقدامات ضعیف در عملیات امداد و اطفای حریق نفتکش ایرانی
گروه اقتصادی :انفجار مجدد در نفتکش ایرانی
که از روز یکش��نبه  17دی در حال س��وختن
اس��ت ،روند اطف��ای حریق را کندت��ر کرد .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،معاون س��ازمان بنادر
دیروز در شبکه خبر اعالم کرد  10صبح جمعه
انفج��اری در نفتکش ایرانی رخ داد و تیم امداد
ایرانی در چین منتظ��ر صدور مجوز برای ورود
به کش��تی هس��تند .در این نفتکش چهارشنبه
نی��ز انفجار دیگ��ری رخ داده ب��ود و تیم ژاپنی
نیز برای بررس��ی اوضاع وارد عمل ش��ده است.
حقش��ناس در گفتوگو با خبرگزاری تس��نیم
درباره جدیدترین وضعیت نفتکش سانحهدیده
ایران��ی ،اظهار کرد :عملی��ات اطفای حریق این
نفتک��ش از طریق مرکز تجس��س و نجات بندر
ش��انگهای چین در دس��ت اقدام اس��ت .وی با
بیان اینکه مش��کل اطفای حری��ق انفجارهای
پیاپی در نفتکش اس��ت ،افزود :ه��ر بار اطفای
حریق رو به اتمام اس��ت ،انفجار جدیدی اتفاق
میافت��د که کار اطفای حریق را س��خت کرده
اس��ت .حقش��ناس با اب��راز اینک��ه از چینیها
خواس��تهایم امکانات بیش��تری را برای عملیات
اطفای حری��ق اختصاص دهن��د ،تصریح کرد:
بهاحتمال قوی خدمه نفتکش در داخل کشتی
هستند .وی با اظهار اینکه تا فاصله  80مایلی از
کشتیهای عبوری برای عملیات امداد و نجات
کمک خواستهایم ،گفت 3 :کشتی ایرانی شامل
 2فروند نفتکش و یک فروند ش��ناور تجاری در
حال جستوجو برای یافتن دریانوردان نفتکش
ایرانی هس��تند .معاون دریایی س��ازمان بنادر و
دریانوردی همچنین افزود :اکیپ اطفای حریق
ژاپنیها امروز بهوقت ته��ران (جمعه) به محل
وقوع س��انحه ب��رای نفتکش ایرانی میرس��د.
حقش��ناس ب��ا بیان اینک��ه به چینیه��ا برای
افزایش امکانات اطفای حریق فش��ار آوردهایم،
اظه��ار ک��رد :چینیه��ا نگ��ران آلودگیه��ای
زیستمحیطی هستند و نگرانی چینیها بیشتر
در این باره است.
■■نفتکش حادثهدیده ایرانی در ژاپن!

نفتک��ش ایرانی که روز ش��نبه گذش��ته در
آبهای چی��ن دچار حادثه و حریق ش��د ،وارد
حری��م دریایی ژاپن ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
خبرگ��زاری مهر به نق��ل از یورونی��وز ،نفتکش
ایرانی «سانچی» که روز شنبه در آبهای چین
دچار حریق شد ،بر اثر وزش بادهای شدید وارد
منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن ش��ده است .به
گفته سخنگوی گارد ساحلی ژاپن ،این نفتکش
تا نزدیکی جزیره «امامی اوشیمای» پیش آمده
و در حال ورود به حریم آبی ژاپن است .به گفته
این مقام مس��ؤول گارد س��احلی ،تعدادی قایق
گش��تزنی و هواپیما برای کنت��رل وضعیت این
نفتکش به محل فرس��تاده ش��دهاند .سخنگوی
گارد ساحلی ژاپن همچنین اظهار داشت پیشتر
چین پیش��نهاد کم��ک ژاپن برای مه��ار آتش
و نج��ات دریانوردان را رد ک��رده و گفت ه بود در
صورت نیاز از آنان کمک خواهد خواست.
■■دیپلماسی نفتی کجاست؟

نایبرئیس کمیس��یون انرژی مجلس از تهیه
گزارش��ی جامع از حادثه حری��ق نفتکش ایرانی
اختالس سوءاس��تفاده مال��ی یک��ی از
کارکن��ان مدیری��ت اکتش��اف
ش��رکت ملی نفت ایران کشف شد .به گزارش
تس��نیم ،در پی کشف سوءاس��تفاده مالی یکی
از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران ،کس��ری نوری ،مدیر کل روابط عمومی
وزارت نفت اظهار داش��ت :مسؤوالن امور مالی
مدیریت اکتش��اف بتازگی در بررس��ی اس��ناد
مالی خود با تخلف انجامش��ده توس��ط یکی از
کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند
ک��ه بالفاصله موضوع را ب��ه مراجع اطالعاتی و
قضایی گزارش دادند .فرد متخلف از کارمندان

تاریخ

شرح حادثه و اقدامات

شنبه  16دی

حوالی ساعت  16به وقت تهران حادثه رخ میدهد و نفتکش ایرانی در  300کیلومتری بندر شانگهای چین با یک کشتی تجاری چینی برخورد میکند.
ساعت  3صبح به وقت تهران ،چین و کره نیروی امداد اعزام میکنند .همه سرنشینان کشتی چینی نجات پیدا میکنند اما از سرنشینان نفتکش ایرانی خبری نیست.
ن اخبار آتشسوزی در رسانههای ایران منتشر میشود.
صبح یکشنبه نخستی 

یکشنبه  17دی

سخنگوی وزارت نفت اعالم کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد ارزش این نفتکش ،رقمی حدود  ۷۰میلیون دالر است و بیمه آن توسط یک شرکت خارجی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت :تمام مسؤوالن ذیربط از کرهجنوبی ،چین و ایران در تالشند با امدادرسانی هر چه سریعتر ،در وهله نخست آتشسوزی را مهار کنند.
شرکت ملی نفتکش ایران با ابراز تاسف از حادثه برخورد کشتی فلهبر چینی با کشتی تحت مدیریت این شرکت ،اسامی پرسنل و سرنشینان این کشتی را که بر اثر این حادثه
مفقود شدهاند ،اعالم میکند.
وزارت نفت اعالم میکند وزارت نفت ایران پول محموله میعانات گازی نفتکش حادثهدیده را دریافت میکند.
جسد یکی از  ۳۲نفر سرنشین مفقود شده حادثه کشتی ایرانی در آبهای شانگهای چین پیدا میشود.
جسد پیدا شده در آبهای چین ،متعلق به یکی از خدمه ایرانی نفتکش است.

دوشنبه  18دی

مدیرعامل شرکت نفتکش گفت :با شرایطی که جسد پیدا شده در  3مایلی نفتکش داشته ،احتمال میدهیم خدمه فرصت کافی داشتهاند تا لباسهای ایمنی را پوشیده و از
نفتکش خارج شده باشند.
دولت چین اعالم کرد نفتکش ایرانی همچنان میسوزد.

سه شنبه  19دی

سخنگوی شرکت ملی نفتکش از احتمال حبس تعدادی از خدمه نفتکش حادثه دیده ایرانی در موتورخانه خبر داد و گفت :اولویت ما ،اطفای حریق است تا سریعتر به نفتکش
دسترسییابیم.
هادی حقشناس ،معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از احتمال اخذ آزمایش  DNAاز پیکر ملوان نفتکش ایرانی به دلیل عدم امکان شناسایی این پیکر خبر میدهد.
عصر سهشنبه به دستور روحانی  3وزارتخانه نفت ،امور خارجه و راه ،کمیتهای را برای بررسی آخرین وضعیت نفتکش تشکیل میدهند.
با وجود اینکه وزارتخانههای راه ،امور خارجه و نفت مسوول پیگیری وضعیت نفتکش بودند ،روحانی ،وزیر کار را مسؤول کمیته ویژه رسیدگی به وضع نفتکش ایرانی میکند.
علیرضا ایروش ،سرکنسول ایران در شانگهای چین گفت :جسد کشف شده از نفتکش ایرانی ،شناسایی نشده و مقامات چین بر اقدامات سریع تاکید دارند!

چهارشنبه20دی

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت :اگر انفجار دیگری طی چند ساعت آینده رخ ندهد ،احتمال کنترل یا خاموش شدن آتشسوزی نفتکش ایرانی ،طی روزهای آینده وجود
دارد.
با طوالنی شدن روند امدادرسانی ،مذاکره امیر خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و امیر سیاری با نیروی دریایی چین درباره آتشسوزی نفتکش
ایرانی آغاز میشود.
ساعت  21در حالی که نفتکش ایرانی برای چهارمین روز پس از تصادف خود همچنان در آتش میسوزد ،به دنبال وقوع یک انفجار در عرشه کشتی ،تیمهای نجات مجبور به
عقبنشینیمیشوند.

پنجشنبه21دی

 2یدککش ژاپنی برای کمک به عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی در آبهای چین حاضر میشوند .سازمان بنادر و دریانوردی ،عالوه بر عملیات روزانه خواستار انجام
عملیات در شبهنگام نیز میشود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت :عملیات اصلی مهار آتش ،امروز(جمعه) با حضور تیم تجسس نجات و آتشخوارهای ژاپنی انجام میشود.

جمعه  22دی

سخنگوی کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش سانچی گفت :مرکز امداد و نجات دریایی چین در حال اندازهگیری و ارزیابی دمای پاشنه (عقب) نفتکش است تا در صورت
مساعد بودن شرایط ،نیروها بتوانند برای تعیین تکلیف سرنشینان نفتکش وارد بدنه کشتی شوند.
یک انفجار دیگر در نفتکش ایرانی بار دیگر نیروهای امداد را مجبور به عقبنشینی میکند.
سخنگوی گارد ساحلی ژاپن اعالم کرد بر اثر وزش باد شدید کشتی سانحه دیده ایرانی از سواحل چین فاصله گرفته و وارد منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن شده است.

پس از برگزاری نشستهای تخصصی با مسؤوالن
وزارت نفت و مس��ؤوالن خارجی همچون س��فیر
چین خب��ر داد .هدایتاهلل خادم��ی در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به آخرین وضعیت کشتی
نفتک��ش ایرانی که در دری��ای چین دچار حریق
شده است ،گفت :متاسفانه در پی برخورد کشتی
چینی و ایران��ی در دریای چین  29خدمه ایرانی
مفقود شدهاند و تاکنون هیچ کشوری برای کمک
به اطف��ای حریق اقدام نکرده اس��ت .نایبرئیس
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه طرف چینی هیچ همکاریای برای تسریع
در اطفای حریق انجام نداده است ،افزود :احتمال
ضعیفی وجود دارد که عدم همکاری طرف چینی
برای اطفای حریق نفتکش ایرانی برای س��وخته
ش��دن مابقی میعانات موجود در نفتکش باشد تا
از آلودگی دریا جلوگیری شود .نماینده مردم ایذه
و باغملک در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به
بهانهجویی طرف چینی برای کندی روند اطفای
حری��ق ،تصریح کرد :بدی ش��رایط جوی و وجود
موجهای��ی با ارتفاع  ٧متر در کن��دی روند امداد
تاثیرگذار اس��ت اما باز ه��م این میزان تعلل قابل

خادم��ی با بیان اینکه توق��ف عملیات امداد و
نج��ات معنا ندارد ،گفت :ش��اید خدمه در اتاقک
ایزوله کش��تی محبوس بوده و هنوز زنده باشند؛
لذا هرگونه تعلل به مرگ آنها میانجامد .نماینده
م��ردم در مجلس دهم ادامه داد :مقرر ش��ده بود
ط��ی عملیاتی ب��ا هلیبرد روی کش��تی ایرانی از
زن��ده بودن خدمه اطمینان حاصل ش��ود که این
موض��وع هم انجام نش��د .وی با تاکی��د بر اینکه
نفتکش دارای کانتینرهای مختلفی اس��ت ،افزود:
دس��تگاههای امدادی میتوانستند قبل از تسری
آتش ب��ه کانتینرهای دیگر آتش را مهار کنند اما
اقدامی ص��ورت نگرفت .نماینده مردم در مجلس
دهم ب��ا بیان اینک��ه دغدغه دیگری ک��ه اکنون
وجود دارد احتمال عدم پرداخت خس��ارت وارده
به نفتکش ایرانی از سوی شرکت بیمهگر خارجی
اس��ت ،گفت :چون در آبهای کش��ور چین این
نفتکش دچار سانحه شده و برخی اهمالکاریها
در روند آن موثر بوده این کشور نیز باید خسارت
بپ��ردازد .خادمی با اش��اره به مفقود ش��دن قایق

کشف سوءاستفاده ۱۰۰میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت
رس��می ش��رکت نفت و دارای  30سال سابقه
خدمت بوده و آنگونه که بهنظر میرسد ،ظاهرا ً
تخلف��ات خود را از س��ال  1388آغ��از کرده و
پ��س از کش��ف این تخلف توس��ط مس��ؤوالن
ش��رکت نفت ،با احس��اس خطر دستگیری از
کشور متواری شده اس��ت .بهگفته نوری ،وزیر
نفت دس��تور داده است تا س��ازمان حسابرسی
بهعن��وان ب��ازرس قانون��ی ش��رکت نف��ت و
همینطور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن

عرضه مستقیم مرکبات برای تنظیم بازار شب عید
مرکبات اس��تاندار مازندران ط��ی نامهای
با اش��اره به افزایش س��ه برابری
قیمت مرکبات در برخی اس��تانها ،خبر از عرضه
مس��تقیم مرکبات مازندران
ب��رای مصرف همه اس��تانها
و تنظیم بازار ش��ب عید داد.
به گ��زارش تس��نیم ،محمد
اسالمی ،اس��تاندار مازندران با
ارس��ال نامهای به استانداران
سراسر کشور درباره شرایط عرضه مستقیم مرکبات
این استان در سراسر کش��ور برای ایام پایانی سال
جاری ،نوشت :نوس��انات قیمت مرکبات در سطح
خردهفروش��ی کامال ملم��وس اس��ت و در برخی
استانها قیمت نهایی در فروش��گاهها و واحدهای
صنفی گاهی تا سه برابر قیمت خرید از تولیدکننده

توجیه نیست.

■■توقف عملیات نجات بیمعناست

به ف��روش میرس��د و عمدتا واس��طهها از س��ود
حداکثری بهرهمند میشوند ،لذا به منظور مدیریت
این مهم ،این اس��تان آمادگی دارد عرضه مستقیم
مرکبات به وسیله شرکتهای
تعاون��ی روس��تایی و س��ایر
تشکلهای تولیدی مرتبط را با
رویکرد حمایت از تولیدکننده
و مصرفکننده در آن اس��تان
فراه��م آورد .همچنی��ن علی
فاضلی ،رئیس اتاق اصناف نیز با ارس��ال نامهای به
اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار و فروشندگان میوه
و ترهبار تهران خبر از اعالم آمادگی تشکلهای تولید
مرکبات استان مازندران نسبت به عرضه مستقیم
مرکبات برای بهرهب��رداری الزم و خرید به صورت
مستقیم این محصول برای ایام پایانی سال داد.

انجام تحقیقات دقیق ،برای روش��ن شدن ابعاد
موضوع و تعیین میزان سوءاستفاده اقدام کنند.
همچنی��ن وزیر نفت دس��تور برکناری و آماده
به خدمتشدن تعدادی از مسؤوالن ذیربط را
هم که در انجام مسؤولیتهایشان بیدقتی و
اهمال کردهاند صادر کرده است .در حال حاضر
پیگیریهای قضایی و اطالعاتی برای استیفای
حق��وق مردم با جدیت در حال انجام اس��ت و
اطالعات تکمیلی با روشن شدن بیشتر موضوع

نجات نفتکش ایرانی و احتمال زنده ماندن خدمه،
تصریح کرد :بیش��ترین احتمال محبوس ش��دن
خدمه در نفتکش اس��ت ،زیرا اگر با قایق نجات از
نفتکش خارج شده بودند تا کنون پیدا شده بودند.
■■رس�انهها در پوش�ش اخبار نفتکش ایرانی
ضعیف عمل کردند

خادمی با اش��اره به نقش دستگاه دیپلماسی
کشور در موضوع نفتکش ایرانی ،افزود :متاسفانه
دستگاه دیپلماس��ی ضعیف عمل کرد ،در حالی
که باید با توان بیشتری به دنبال پیگیری موضوع
حرکت میکرد .وی با انتقاد از عدم پوشش کافی
این حادثه تلخ از سوی رسانهها ،تصریح کرد :این
موض��وع باید پررنگتر از این پیگیری ش��ده و با
کمک از کشورهای مختلف زمینه اطفای حریق
فراه��م میش��د .نایبرئیس کمیس��یون انرژی
مجلس ش��ورای اس�لامی از پیگیری کمیسیون
متبوع��ش درباره آخرین وضعیت نفتکش ایرانی
خبر داد و گفت :با برگزاری نشستهای تخصصی
با مس��ؤوالن وزارت نفت و مس��ؤوالن خارجی از
جمله سفیر چین در ایران ابعاد موضوع را جهت
تهیه گزارشی جامع بررسی خواهیم کرد.
به آگاهی عموم خواهد رس��ید .گفته میش��ود
این فرد توانس��ته رقمی ح��دود  100میلیارد
توم��ان را ب��ه جیب بزن��د .همچنی��ن فعالیت
ای��ن فرد تا همی��ن اواخر نیز ادامه داش��ته اما
به محض مطلع ش��دن از بررسی سوءاستفاده
مالی توس��ط یک نهاد نظارتی متواری ش��ده و
به ترکیه گریخته اس��ت .وی که مدارک اقامت
در کشور کانادا را داشته است قصد داشت آخر
هفته گذشته ترکیه را به مقصد کانادا ترک کند
اما مش��خص نیست که این کار را انجام داده یا
اینکه نهادهای امنیتی کشور موفق شدهاند وی
را دستگیر کرده و به کشور بازگردانند.

درآمد  1/5میلیارد دالری کشور از صادرات خشکبار
صادرات رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران و
چین گفت :میزان ارز دریافتی از
محل صادرات خش��کبار حدود  1/5میلیارد دالر
بوده که پس��ته یک میلیارد
دالر از ای��ن میزان را به خود
اختصاص داده است .اسداهلل
عس��گراوالدی در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان
اظهار کرد :خشکبار از اقالم
مهم و استراتژیک کش��ور است ،به طوری که در
این بخ��ش از  117میلیون تن تولید محصوالت
کش��اورزی حدود  30میلیون تن آن اقالم باغات
بوده که از این میزان  2میلیون تن به کشورهای
دیگر صادر میش��ود .وی با اشاره به اینکه پسته
یکی از محصوالتی است که از تقاضای باالیی در

کش��ور و بازارهای جهانی برخوردار است ،افزود:
میزان تولید پسته در کش��ور  250هزار تن بوده
ک��ه  50هزار تن آن مصرف نیاز داخلی 10 ،هزار
تن ضایعات و ح��دود 150
هزار ت��ن ،میزان ص��ادرات
ای��ن محص��ول ب��ه دیگ��ر
کشورها بوده است .به گفته
عس��گراوالدی ،ای��ن بخش
پس از ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی ،بزرگترین منب��ع درآمد غیرنفتی
کشور اس��ت .رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد:
حدود  12میلیون نفر در بخش خش��کبار کشور
اش��تغال دارند که از این تعداد  3میلیون نفر در
باغات 3 ،میلیون نفر در کارگاههای بستهبندی و
مابقی در قسمتهای دیگر به فعالیت میپردازند.

رئیس س��ازمان خصوصیس��ازی با بیان
اینکه به عل��ت عدم به روزرس��انی اطالعات
با ثبت احوال ،س��ود س��هامعدالت به حساب
مش��موالن فوت ش��ده پس از  31مرداد 96
واریز میش��ود ،گف��ت :یکمیلی��ون و 800
هزار جامانده س��هامعدالت پس از واریز سود
مش��موالن تعیین تکلیف میشوند .میرعلی
اشرف پوریحسینی ،در گفتوگو با فارس ،در
واکنش به این پرسش که چرا مهلت  31مرداد
 96را برای تفکیک مش��موالن س��هامعدالت
ف��وت کرده و زنده در نظ��ر گرفتهاید و اینکه
سود سهامعدالت مش��موالنی که پس از 31
م��رداد ف��وت کردهاند ،به چه حس��ابی واریز
خواهد شد ،اظهار داشت :اگر االن کسی برای
واریز سود س��هامعدالت در س��امانه سازمان
خصوصیسازی کد ش��با اعالم کرده باشد ،با
فرض اینکه صاحب س��هام بع��د از مهلت 31
مرداد فوت کرده باشد ،سود به همان حساب
فرد فوت شده واریز میشود ،چرا که اطالعی از
اینکه مشمول زنده است یا فوت کرده ،نداریم.
رئیس سازمان خصوصیسازی ،گفت :به جهت
اینکه نمیدانیم چه کسانی از مشموالن فوت
کردهاند ،سود به حساب مشموالنی هم که در
 5ماه گذشته از دنیا رفتهاند ،واریز میشود.

رکود بهرغم رشد اعالمی اقتصاد
هنوز باقی است

رئیس س��ابق کمیس��یون ص��ادرات اتاق
بازرگانی ایران گفت :اگ��ر صادرات نفت نبود،
نمیتوانستیم از رشد اقتصادی حرفی بزنیم ،زیرا
رکود هنوز باقی است .سیدرضی حاجیآقامیری
در گفتوگو با فارس گفت :نرخ  13/5تا 14/5
درصدی سود تسهیالت برای صادرکنندگان با
توجه به س��ود اندک صادرات ،مناسب نیست.
وی ب��ا بیان اینکه مش��کالت اقتصادی دولت
فراوان است ،گفت :از دولت هم نمیتوان انتظار
داشت نرخ سود تسهیالت را به نرخ تورم برساند.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت صادرات غیرنفتی
خوب نیس��ت ،گفت :اگر نفت صادر نمیشد،
نمیتوانس��تیم رش��د اقتصادی  6درصدی را
اعالم کنیم .وی افزود :بهرغم رشد اقتصادی 6
درصدی ،تحولی در صادرات غیرنفتی مشاهده
نمیشود و رکود هنوز باقی است .رئیس سابق
کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان
اینک��ه تغییر وضعی��ت ص��ادرات و بهبود آن
بستگی به تغییر کل نظام اقتصادی کشور دارد،
گفت :تا زمانی که بخش خصوصی گس��ترش
نیابد و دولتیها و خصولتیها فعالیت اقتصادی
کنند ،شاهد همین اقتصاد هستیم.

تجمیع کارتهای بانکی
روی میز بانک مرکزی

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی
با بیان اینکه پرونده تجمیع کارتهای بانکی
روی میز بانک مرکزی اس��ت ،گفت :بانکها
در حال آمادهس��ازی برای ص��دور کارتهای
هوش��مند هس��تند .به گزارش مه��ر ،داوود
محمدبیگ��ی با اش��اره به برگزاری جلس��ات
مشترک بانک مرکزی با بانکها ،گفت :یکی
از موضوعاتی که هماکنون در حال بررس��ی و
اجرایی کردن آن هس��تیم ،بحث آمادهسازی
بانکها برای پیادهسازی استانداردهای امنیتی
و ص��دور کارته��ای هوش��مند اس��ت .وی
یکی از چالشه��ای اصلی در حوزه ارتباطات
بینالمللی را بهرهگیری از کارتهای هوشمند
در نظام بانکی داخلی دانس��ت و تصریح کرد:
برای این مهم باید  2اقدام انجام شود ،نخست
اینکه زیرساختهای بانکها آماده شود و دوم
اینک��ه قوانین و مقررات ای��ن کارتها فراهم
ش��ود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند
صادر میکن��د بتواند در خارج از کش��ور نیز
مورد استفاده قرار گیرد .مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی ش��دن روش
یادشده را نیازمند برخی پروتکلهای ارتباطی
عنوان کرد و افزود :پروژهای را به همین منظور
از  ۶ماه گذش��ته آغاز کردهایم و امیدواریم تا
تیرماه س��ال آینده آن را به اتمام برس��انیم تا
کشور ما استانداردهای هوشمندسازی کارتها
را رعایت کند .محمدبیگ��ی ادامه داد :هزینه
صدور این کارتها با توجه به قابلیتهایی که
دارند احتماال  ۲تا  2/5برابر کارتهای مگنت
و در محدوده  ۱۰هزار تومان خواهد بود.

