قیمت نفت ایران ۵دالر افزایش یافت

اخبار
رشوهدهی  10میلیارد دالری آمریکا
برای براندازی رئیسجمهور
قانونی ونزوئال

اس��تیون منوچین ،گفت :ی��ک گروه از
وزی��ران مالی بر روی یک بس��ته تامین
مالی تجاری کار میکنند که میتواند بعد
از روی کار آم��دن دولت جدید ،ونزوئال
را از بح��ران اقتص��ادی و آن خارج کند.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از رویترز ،وزیر
خزان��هداری آمریکا ،اس��تیون منوچین،
گفت :یک گروه از وزیران مالی بر روی
یک بسته تأمین مالی تجاری کار میکنند
که میتواند بعد از روی کار آمدن دولت
جدید ،ونزوئال را از بحران اقتصادی و آن
خارج کند.منوچی��ن در کنفرانس خبری
گفت :این گروه که متش��کل از  ۲۰وزیر
مالی عموم ًا غربی است ،در هفته گذشته
در واش��نگتن دیدار کردند و قرار اس��ت
روی فراهم کردن کنسرس��یومی حدود
 ۱۰میلیارد دالر برای تأمین مالی تجاری
کار کنند ،که قرار است برای دولت جدید
و رونق تجارت ،فراهم شود.ونزوئال وارد
یک بحران اقتصادی عمیق ش��ده است
که با کمبود مواد دارویی و غذایی و تورم
فوقالعاده سنگین همراه است .میلیونها
نفر از ونزوئال به کش��ورهای همس��ایه
فرار کردهاند.تولید ناخالص ملی از س��ال
 ۲۰۱۴به بعد هر سال کاهش یافته است
و انتظار میرود در سال  ۲۰۱۹با سقوطی
 ۲۵درصدی همراه شود
برای جلوگیری از خسارت چند چاه
نفت را بستیم

مدیر برنامهریزی تلفیقی ش��رکت ملی
نفت ایران گفت :ش��رایط هورالعظیم از
نظر کلی تغییر چندانی نس��بت به  ۲۲و
 ۲۳فروردین سال جاری نکرده است ،اما
در برخی نقاط ش��اهد کاهش سطح آب
بوده ایم.کریم زبیدی ،مدیر برنامهریزی
تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو
با مهر درباره آخرین وضعیت تأسیسات و
چاههای نفتی در منطقه هورالعظیم اهواز
گفت :شرایط هورالعظیم از نظر کلی تغییر
چندانی نسبت به روز جمعه  ۲۳فروردین
 ۹۸و پنجشنبه  ۲۲فروردین سال جاری
نکرده اس��ت ،اما در برخی نقاط ش��اهد
کاهش سطح آب بودهایم.وی ادامه داد:
محتوای نفت��ی داخل خطوط لوله را هر
کجا که دچار آب گرفتگی ش��ده است،
قطع کردیم؛ به عبارتی دیگر در هر نقطه
که احساس کردیم میتواند ایجاد تهدید
کن��د ،اقدام��ات الزم را انج��ام دادهایم.
به گفته این مقام مس��ؤول ،چند چاه در
منطقه غرب کارون که ممکن بود آسیب
ببیند و ایجاد مش��کل کند ،مسدود شده
است.زبیدی در پاسخ به اینکه برآورد شما
از خس��ارات ایجاد شده چه میزان است،
تصریح ک��رد :اکنون نمیت��وان درباره
میزان خس��ارات اظهارنظر کرد .چرا که
سیل متوقف نشده است ،از سویی دیگر
عالوه بر خساراتی که متوجه تأسیسات
نفتی اس��ت ،بازگرداندن چاههای نفتی
مسدود شده به روند تولید نیز امر آسانی
نیست و هزینه کالنی در بر دارد.
ابزارهایی برای مقابله با شوکهای
خارجی در اختیار داریم

رییس بانک مرکزی روسیه گفت :بانک
مرک��زی روس��یه ابزارهای مال��ی الزم
ب��رای مواجهه با ش��وکهای خارجی را
در اختیار دارد.ب��ه گزارش مهر به نقل از
تاس روسیه ،الویرا نابیولینا ،رئیس بانک
مرکزی روسیه ،در حاشیه اجالس سالیانه
صن��دوق بینالمللی پول و بانک جهانی،
در واشنگتن ،گفت :بانک مرکزی روسیه
ابزاره��ای مال��ی الزم ب��رای مواجهه با
ش��وکهای خارج��ی را در اختی��ار دارد.
نابیوال گف��ت :اگر رویداده��ای خارجی
اتفاق بیافتن��د و باعث ایجاد نوس��اناتی
در بازارهای خارجی ش��وند ،ما ابزارهای
الزم برای رویارویی با این نوسانات را در
اختیار داری��م ،چرا که ما همین حاال هم
چندین بار با نوسانات بازارهای مالی روبرو
ش��دهایم .ما آمادهایم از این ابزارها بسته
به نوع کانالهای تأثیرگذاری منفی این
عوامل خارجی ،اس��تفاده کنیم.او نتیجه
گیری ک��رد :بانکها و مؤسس��ات مالی
روسی هم سیاس��تهای محتاطانهای را
دنبال میکنند .به همین علت ما معتقدیم
باید در نظارت و قانونگذاری برای بانکها
بسیار محافظهکار باشیم تا بانکها سرمایه
کافی در اختیار داشته باشند.

براس��اس تازهترین گزارش ماهانه
اوپک ،متوس��ط قیمت نفت سنگین
ای��ران بی��ش از پن��ج دالر افزایش
داشته اس��ت .به گزارش تسنیم ،در

ماه فوری��ه  2019هر بش��که نفت
خام س��نگین ایران بهطور میانگین
بهقیمت  61دالر و  29سنت فروش
رفته است که نس��بت به ماه ژانویه

 5دالر و  10س��نت افزایش داشته
است.بر اس��اس این گزارش ،قیمت
نفت سنگین ایران در ماه ژانویه 56
دالر و  29س��نت بوده است.برپایه

این آمار قیمت نفت س��نگین ایران
در م��اه فوریه  2019در مقایس��ه با
م��اه قب��ل از آن (ژانوی��ه)  9درصد
رشد داش��ته است.بر اساس گزارش

ماهانه اوپک ،متوس��ط قیمت نفت
ایران طی س��ال  2018برابر با 64
دالر و  14س��نت بهازای هر بشکه
بوده است.

سومین واگذاری هپکو کلید خورد

تجربه تلخ خصوصیسازی که گران تمام شد

گروه اقتصادی :طی  ۱۱س��ال گذش��ته
ش��رکت  ۴۴س��اله هپکو که س��االنه
میلیاردها تومان س��ودآوری داش��ت و
امروز ح��دود  ۶۰۰میلیارد تومان بدهی
دارد ،دو بار واگذار شده و قرار است برای
بار س��وم تغییر مالکیت دهد.به گزارش
مهر ،ش��رکت هپکو اراک ک��ه اولین و
بزرگتری��ن کارخانه تولید ماش��ینآالت
راهس��ازی ،کشاورزی و معدنی در ایران
و خاورمیانه محس��وب میشود در سال
 ۸۶توس��ط س��ازمان خصوصی سازی
ب��ه صورت مزای��ده به ش��رکتی تحت
عنوان واگنس��ازی کوثر واگذار ش��د تا
خصوصی س��ازی در ایران شکل جدی
ت��ری به خود بگیرد.واگ��ذاری هپکو به
این شرکت ،سرآغازی برای مشکالت و
حاشیههای فراوان از جمله عقب افتادن
اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی
که مجدد در س��ال  ۹۵شرکت هپکو از
مالکیت واگن س��ازی کوث��ر خارج و به
ش��رکت هیدرو اطلس واگذار شد.با این
حال مشکالت هپکو همچنان به قوت
خ��ود باقی ماند و در دی ماه س��ال ۹۶
اسداهلل احمدپور از مدیریت هپکو استعفا
داد ک��ه رئیس کل س��ازمان خصوصی
س��ازی در واکنش به این اس��تعفا گفته
بود :س��ازمان خصوصی سازی در جایی
ک��ه خری��دار به تعه��دات خ��ود عمل
نمیکند ،ب��ا همان قاطعیت که از آنها
در فرآین��د واگذاریها حمایت میکرده
با همان قاطعیت نیز س��هام واگذار شده
را پ��س میگیرد .ش��رکت بزرگی مانند
هپکو با قراردادهای  ۵۰دستگاه یا کمتر
و بیش��تر نمیتواند کار کن��د بلکه باید
قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.
در بحبوحه اس��تعفای مدیرعامل و نبود
تجهیزات برای تولی��د ،کارگران نیز در
اعتراض به حق��وق معوقه و بالتکلیفی
ش��رکت ،اقدام به تجمع طی چند روز و
حتی بستن مسیر راهآهن شمال-جنوب
در تقاطع پل ش��هید بختیاری کردند تا
از ای��ن طریق صدای خ��ود را به گوش
متولیان امر به ویژه مسئوالن خصوصی
س��ازی برسانند.س��رانجام اواخر خرداد
سال  ،۹۷در مراس��می با حضور رئیس
کل سازمان خصوصی سازی و استاندار
اس��تان مرکزی ،غالمرضا صادقیان به
عنوان مدیرعامل جدید ش��رکت هپکو
انتخاب ش��د.اما تغییر مدیریت شرکت
نیز نتوانست گره مشکالت هپکو را باز
کند و این شرکت کماکان با مشکالت

و حاش��یههای زیادی مواجه اس��ت؛ در
همی��ن راس��تا چندی پی��ش صادقیان
مدیرعامل هپکو گفته بود :در س��ال ۹۷
مش��کالت در حوزه تأمین مواد اولیه و
قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد
بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.
سومین واگذاری کلید خورد


س��ازمان خصوصی س��ازی با توجه به
اختیار مالکان��ه  ۶۰.۷درصدی بر هپکو
به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان
عموم��ی ب��رای شناس��ایی متقاضیان
بالقوه خرید س��هام هپکو کرده اس��ت.
در بخش��ی از این فراخوان آمده است:
سازمان خصوصی س��ازی در نظر دارد
به اس��تناد اختیارات حاصل از وکالتنامه
مأخوذه نس��بت به عرض��ه و واگذاری
مع��ادل  ۶۰.۷۲درصد از س��هام هپکو
اقدام کند .این آگهی به منظور شناسایی
متقاضی��ان بالقوه و تعیی��ن قیمت پایه
س��هام قابل عرضه ،منتش��ر شده و در
مرحله بعدی ،نس��بت به عرضه س��هام
فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس
و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد
شد.سیاست خصوصی سازی در ایران با
این هدف اتخاذ شد که بنگاههای دولتی
زیان ده ،سودده شوند و عالوه بر کمک
به اقتصاد کش��ور ،به اشتغالزایی بیشتر
نیز منجر ش��وند اما طی سنوات گذشته
خصوصی س��ازی ش��رکتهای دولتی
به گونهای انجام ش��ده که شرکتهای
موفق و س��ودده به زمین زده شدهاند و
با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه
فقط اش��تغال زایی آنه��ا افزایش نیافته

بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دس��ت
و پنجه نرم کردهاند .برخی از نمایندگان
مجلس در مصاحبههای خود با رسانهها
عنوان کردهاند که ش��رکتها در فرآیند
خصوصی س��ازی به عمد ورشکس��ته
میش��وند ت��ا ارزان به مزایده گذاش��ته
ش��وند.نه فقط هپکو ،بلک��ه بنگاههای
اقتص��ادی زیادی طی این س��الها به
دلیل ع��دم بررس��ی و ارزیاب��ی دقیق
کارشناس��ی و واگ��ذاری به اف��راد فاقد
اهلی��ت و صالحیت ،دچار مش��کالت
حاد ش��ده و این مشکالت در نهایت با
اعت��راض و تجمع کارگران بروز و نمود
یافته است .مجتمع نیشکر هفت تپه از
جمله این بنگاههاس��ت که اعتراضات
ش��دید کارگ��ری چند ماه قب��ل آن به
ش��دت خبرساز ش��د؛ کارگران خواهان
بازگش��ت مالکیت این شرکت از بخش
خصوص��ی ب��ه دول��ت بودند.واگذاری
شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان
نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد
کرد .منتقدان این واگذاری معتقد بودند
سازمان خصوصی سازی این بنگاه را با
قیمتی بس��یار پایینتر از قیمت حقیقی
واگ��ذار کرده اس��ت؛ ماجرای��ی که در
زم��ان واگذاری آلومینی��وم المهدی نیز
سر زبانها افتاد و گفته میشد آلومینوم
المه��دی  ۸۳۰میلیارد تومان زیر قیمت
فروخته شده است.
به هر حال آنچه اهمیت دارد این است
که نهاده��ای نظارتی بای��د به صورت
ج��دی به حوزه خصوصی س��ازی ورود
کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جزئیات

بانکمرکزیروزنههایموجوددرکانالارزیدبیرافعالکرد

بانک مرک��زی روزنههای موجود در کانال دبی
را مجددا فعال کرد و تا زمان انتقال کامل هاب
ارزی به عراق ،از این منافذ استفاده میکند؛ این
اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت ارز در بازار و
بازگش��ت تعادل نس��بی به بازار داشته است .به
گ��زارش ف��ارس ،از دو روز پیش رون��د نرخ ارز
نزول��ی ش��د و هماکنون بهای دالر در س��طح
 13500تومان ق��رار دارد .برخی تحلیلگران و
فعاالن بازار ارز یکی از عوامل اصلی کاهش��ی
ش��دن نرخ ارز را افزایش ظرفیت بانک مرکزی
برای معامله دره��م در دوبی عنوان میکنند.در
واقع بانک مرکزی با ه��دف انتقال هاب ارزی
از دوبی به عراق ،به دلیل مش��کالت متعدد به
وجود آمده برای فعالیتهای ارزی در آن منطقه،
داوطلبانه همه فعالیتها در دوبی را متوقف کرده
ب��ود اما با توج��ه به اینکه فراین��د انتقال کانال
ارزی ،فرآیندی زمانبر اس��ت ،نیاز به اس��تفاده
از کان��ال دوبی همچنان وج��ود دارد.به همین

دلیل بانک مرکزی روزنههای موجود در کانال
دوبی را مجددا فعال کرده است و تا زمان انتقال
کامل هاب ارزی به عراق از این منافذ اس��تفاده
خواهد کرد .این اقدام بانک مرکزی تاثیر مثبتی
بر کاهش قیمت ارز در بازار و بازگش��ت تعادل
نسبی به بازار داش��ته است.از دیگر مولفههایی
ک��ه در روزهای اخیر به طور نس��بی بازار ارز را
تحت تاثیر قرار میدهد ،تصمیم بانک مرکزی
برای نحوه تبدیل منابع ارزی صندوق توس��عه
ملی است .درواقع برای کمک به حل مشکالت
مناطق سیلزده بخشی از منابع صندوق توسعه
ملی اس��تفاده قرار خواهد گرفت .برای استفاده
از ای��ن مناب��ع ارزی ،دو روش پیش روی بانک
مرکزی ق��رار دارد.روش اول خرید منابع ارزی
برداشت شده از صندوق توسعه ملی توسط بانک
مرکزی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت است
که این روش موجب افزایش پایه پولی میشود.
روش دوم که در یادداش��ت اینستاگرامی رئیس
کل بانک مرکزی هم به آن اش��اره ش��ده بود،
فروش ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی
در بازار ارز و پرداخت منابع حاصل از فروش آن
به دولت است .روش دوم موجب افزایش عرضه
ارز در بازار و عدم افزایش پایه پولی میشود.البته
هنوز پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه اجرایی
نش��ده اس��ت اما این عالمتی روشن به بازار ارز
برای تحوالت آتی این بازار است.

واگذاریها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ
گذش��ته جلوگیری شود.البته نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی
خود در  ۲۰فروردینماه س��ال جاری ،با
الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق
ج��ز «ز» به بند  ۵ماده  ۶قانون اصالح
م��وادی از قانون اجرای سیاس��تهای
کل��ی اصل  ۴۴قانون اساس��ی موافقت
کردند که بر اس��اس این بن��د الحاقی،
وزارت اقتصاد (سازمان خصوصیسازی)
مکلف شد دس��تورالعمل اجرایی روش
انتخاب مش��تریان استراتژیک و احراز و
پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاریها
رعای��ت کند و عدم رعای��ت این بند در
خصوصیس��ازیها در حک��م تص��رف
غیرقانون��ی در ام��وال دولت��ی تلق��ی
ش��د.باید منتظر ماند و دید این مصوبه
جدید تا چ��ه اندازه میتوان��د واگذاری
ش��رکتهای دولتی را به مسیر صحیح
خود بازگرداند.

پوریحسینی :جور هیئت واگذاری را

من میکشم

در همین خصوص پوریحسینی گفت:
وقتی در س��ازمان خصوصیسازی یک
کس��ی میآید س��هم میخرد و اینقدر
مورد هجمه ق��رار میگی��رد و اینقدر
مورد کنکاش قرار میگیرد طبیعی است
در روند خصوصیسازی بیتأثیر نیست
و نارضایت��ی او در تم��ام فضای ذهنی
بخش خصوصی تأثیرگذار خواهد بود.
مع��اون وزی��ر اقتصاد با اش��اره به روند
اجرای خصوصیسازی در سازمان متبوع
خریداران
خود افزود :اگ��ر رفتار نظام با
ِ

سهام دولتی ،رفتا ِر حسابشدهای نباشد
این چشمه میخشکد ،اگر یک عدهای
در بخش خصوصی به دولت ،به وزارت
اقتصاد و به س��ازمان خصوصیس��ازی
اعتم��اد میکنن��د ،در مزایده ش��رکت
میکنن��د و اعتقاددارن��د که س��ازمان
خصوصیس��ازی امین آنهاس��ت چرا
به ای��ن اعتم��اد و اعتقاد خدش��ه وارد
میکنیم؟
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان
خصوصیس��ازی ،وی اف��زود :م��ا در
مرحله مزایده همه پاکتها را در مقابل
چشمهمه متقاضیان باز میکنیم؛ یعنی
اینطور نیس��ت که برویم در یک اتاق
دربسته و سربس��ته ،بهطور مثال زمانی
که ما جایگاههای سوخت را میفروختیم
 500نف��ر ش��رکت کرده بودند اس��تان
به اس��تان آوردیم و در جلسه نشاندیم.
چش��مان
یکییکی پاکتها را در مقابل
ِ
ً
تمام آنها باز کردیم که ببینند قبال باز
نش��ده بود .صورتجلس��ه کردیم ،شما
ی��ک نفر را پیدا نمیکنید که بگوید من
نس��بت به برگزاری مزایده در س��ازمان
خصوصیسازی معترض هستم.
رئیس سازمان خصوصیسازی در بخش
دیگری در س��خنانش گفت :من هدف
اصلی انتقادات آقایان بودم و بیشتر من
را میکوبند ،بهجای اینکه سؤال آنها را
هیئت واگذاری جواب بدهد ،من جواب
میدادم .بهج��ای اینکه هیئت واگذاری
از قیمت دفاع کند ،م��ن دفاع میکنم،
بهج��ای اینکه هیئت واگذاری از اهلیت
دفاع کند ،من دف��اع میکردم و من به
نیابت از هیئت واگذاری دفاع میکردم.
چون این کارها کا ِر من نبود ،نه تصویب
قیمت پایه کار من اس��ت و نه تصویب
اهلی��ت پای من اس��ت و ن��ه تصویب
ش��رایط واگ��ذاری ،من فق��ط مجری
مجری امینی هستم ،مجری
هس��تم و
ِ
قاطعی هس��تم؛ یعنی اج��ازه نمیدهم
کس��ی در اج��رای قان��ون ،منویاتش را
ب��ه خصوصیس��ازی تزریق کن��د و ما
هم تس��لیم ش��ویم .بگوییم چش��م ،نه
ای��ن کار را نمیکنم و قان��ون را خیلی
محکم اجرا میکنم؛ اما قانون را کس��ی
دیگر مینویس��د ،قیمت پایه را کس��ی
دیگر مینویس��د ،شرایط را کسی دیگر
مینویسد من نمینویسم اما من با دقت
و حساس��یت هرچهتمامتر آن مصوب ه و
قانونی را که دارم اجرا میکنم و تا پایان
محکم از آن دفاع میکنم.

تشکیلکمیتهحقیقتیاب مجلسازسیالبهایاخیر

نماینده مردم دش��ت آزادگان و هویزه در مجلس
گفت :کمیته حقیقت یاب تحقیق و تفحصی در
مجلس درباره س��یالب های اخیر ،رهاسازی بی
برنامه آب و بی برنامه گی وزارت نیرو تش��کیل
ش��ود.به گزارش خانه ملت ،قاس��م ساعدی در
نشست علنی یکشنبه 25 ،فروردین ماه مجلس
شورای اس�لامی با توجه به حادثه سیل اخیر در
کشور ،گفت :خوزس��تان این روزها برای زندگی
کردن مبارزه می کند در حالی که خوزس��تان به
کشور زندگی می بخشد امروز برای زنده ماندن
خون گریه می کند.نماینده مردم دش��ت آزادگان
و هویزه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
خوزستان یعنی ایستادگی و سینه سپر کردن در
مقابل گلوله های دیروز دشمن و سیل بی تدبیری
های امروز برخی مس��ئوالن و ایستادگی همانند
نخل های سربه فلک کش��یده ،افزود :بی شک
تاریخ این ایس��تادگی ها را فراموش نخواهد کرد
و خواهد نوشت که فرزندان کرخه با تشکیل سپر

انسانی برای مقابله با سیالب افسانه ای حقیقی
ساختند و درس ایثار و از خودگذشتگی به برخی
مسئوالن بی تدبیر و بی تفاوت کشور دادند .وی
با تاکید بر اینکه بحران سیالب خوزستان بیش از
اینکه طبیعی و ناشی از طغیان رودخانه ها باشد
نتیجه تصمیمات غلط ،پیش بینی های نادرست
و سوءمدیریت در  2مرحله آبگیری و رهاسازی به
موقع س��دهای کرخه و دز است ،ادامه داد :عدم
الیروبی بستر رودخانه ،عدم حفاظت از مسیرهای
طبیعی ،ساخت و ساز غیرمجاز در مسیر آن ها ،عدم
تامین حقآبه تاالب ها و مسیر تنفسی رودخانه ها و
تخریب محیط زیست عامل اصلی وقوع سیالب
اخیر در کش��ور است که همه این موارد به نوعی
مرتبط با وظایف ذاتی دولت به اس��تناد سیاست
های کلی ،قوانین باالدستی و مصوبات مجلس
است.عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه براساس رهاوردها و
داده های علمی هواشناسی زمان و میزان تقریبی
میزان بارش در فصول مختلف قابل پیش بینی
اس��ت ،تاکید کرد :بنابراین ادعای عدم اطالع از
آورده احتمالی حوزه سد کرخه واهی و غیر علمی
است و آگاهی و اطالع متولیان از میزان ورودی و
ذخایر سدها ،ظرفیت رودخانه و حوزه آبخیزداری
محرز و مسلم است.وی  ،افزود :با استناد به قانون
مجازات اس�لامی ضروری است مقصران تحت
تعقیب قرار گیرند.
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اخبار
شریعتمداری :استقرار سامانههای
شفافیت در اولویت وزارت کار است

وزی��ر کار گفت :همچنان س��امانه های
شفافیت در اولویت هستند و سپس سایر
سامانه ها با زیر ساخت های الکترونیکی
موج��ود در وزارت تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماعی مورد توجه ما هستند  .به گزارش
فارس محمد ش��ریعتمداری ،در حاش��یه
نشست شورای معاونین وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و در جریان معارفه مدیران
جدید این وزارتخانه گفت :عالوه بر افراد
جدیدی که منصوب می شوند از تجربیات
چهره های آش��نای قدیمی نیز بهره مند
می شویم .وی اشاره کرد :بازنشسته شدن
به معنای جدا ش��دن از همه کار نیست و
دوره جدیدی از زندگی افرادی که امروز به
دلیل بازنشستگی دیگر مشغول به فعالیت
نیستند آغاز می شود و از نظرات و دیدگاه
های این افراد نیز برای بهبود امور استفاده
می کنیم .وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بر اکرام افراد دارای تجربه و با سابقه تاکید
کرد و افزود :توجه به تجربیات را جدی می
گیریم و محترم می شماریم .
آمریکا فشار بر ایران را زیاد کند بازار
نفت فوقالعاده شکننده میشود

وزی��ر نفت با بیان اینک��ه ترامپ باید بین
افزایش فشار بر ایران یا پایین نگه داشتن
ن آمریکا
قیمت سوخت در پمپهای بنزی 
انتخ��اب کند ،گفت :اگ��ر آمریکا بخواهد
فش��ار را بر ای��ران اضافه کن��د ،بازار نفت
بهطور غیرقابل پیشبینی شکنندهتر خواهد
شد .بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتوگوی
زنده با برنامه «پارک ش��هر» رادیو تهران
گف��ت :وی با بیان اینکه آقای ترامپ باید
انتخاب کند که میخواهد فشار بر ایران را
اضافه کند یا قیمت سوخت را در پمپهای
ن آمریکا پایین نگه دارد ،تصریح کرد:
بنزی 
هم اکنون ونزوئال مش��کل دارد ،روسیه را
تحریم کردهاند ،لیبی ناآرام اس��ت و تولید
بخش��ی از نفت آمریکا نیز از دس��ت رفته
است .این موارد نش��ان میدهد که وضع
تولید و عرضه و تقاضا ش��کننده اس��ت.
اگر بخواهند فشار را بر ایران اضافه کنند،
این شکنندگی به طرز غیرقابل پیشبینی
اضافه خواهد شد.زنگنه در پاسخ به اینکه
اگ��ر تصور کنیم وضع کنونی س��ودان به
نفع محوری که مورد حمایت عربس��تان
است پایان میپذیرد و فشارها در ونزوئال
ادامه مییابد در این ش��رایط فکر میکنید
آمریکا موفق به فشار بیشتر بر ایران خواهد
ش��د ،تصریح کرد :س��ودان در بحث نفت
جایگاهی ن��دارد .عمدتا نفت در س��ودان
جنوبی اس��ت ،این در حالی است که این
اتفاقها در س��ودان شمالی است که نفتی
وجود ندارد .ادامه این وضع در ونزوئال نیز
فشار را بر آمریکا اضافه میکند.
ایران به طور رسمی عضو هیات رییسه
 WFCشد

ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ایران در
اجالس س��الیانه فدراس��یون شرکت های
سپرده گذاری مرکزی جهان WFCبه طور
رسمی عضو هیات رییسه این فدراسیون شد.
به گزارش خبرگزاری فارس لی بویانگهایی
رییس فدراسیون شرکت های سپردهگذرای
مرکزی آسیا و جهان در اجالس جهانی این
فدراس��یون که در مراکش برگزار میشود،
شرکت سپردهگذاری ایران را به عنوان عضو
جدید هیات رییسه معرفی کرد تا دستاوردی
ب��زرگ در عرصه بین الملل��ی نصیب بازار
س��رمایه ایران شود .شرکت سپرده گذاری
مرک��زی ایران در بیس��ت و دومین مجمع
عمومی گروه ش��رکت های سپرده گذاری
های مرکزی آسیا و اقیانوسیه ( )ACGکه
آذرماه سال گذشته در شهر کلمبو سریالنکا
برگزار ش��د ،با اکثری��ت آرا به عنوان نایب
رییس این گ��روه برگزیده ش��د تا به طور
مستقیم عضو هیات رییسه  WFCشود.
مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی
ای��ران در ای��ن اجالس با ابراز خرس��ندی
از عضوی��ت در این فدراس��یون جهانی به
تشریح ساختار و ویژگی های بازار سرمایه
کشورمان پرداخت.

