عدم استقبال از طرح کارورزي ويژه بکارگيري دانش آموختگان دانشگاهي

سايه رکود بر طرح اشتغال فارغالتحصيالن

گروه اقتصادي :با گذشــت ۱۴ماه از اجراي طرح کارورزي ويژه
بکارگيري دانــش آموختگان دانشــگاهي ،کارفرمايان به رغم
ت دوساله از پرداخت حق بيمه مشروط بر جذب اين افراد،
معافي 
از اين طرح اشتغالي دولت استقبال نکردند.تيرماه  ۹۶دستورالعمل
اجرايي طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهي ،به عنوان يکي
از طرحهاي ذيل بســتههاي رونق توليد و اشتغال دولت مصوب
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،از سوي وزير وقت تعاون ،کار و
رفاه ابالغ شد و بر اساس اين طرح ،اشتغال ساالنه  ۱۵۰هزار فارغ
التحصيل جوياي کار پيشبيني شد.بر اساس اين طرح« ،کارورز»
به فرد دانش آموخته دانشــگاهي جوياي کار اطالق ميشود که
در چارچوب اســتانداردهاي آموزشــي ،به فراگرفتن مهارت در
يک بنگاه اقتصادي فعال در بخش خصوصي يا تعاوني مبادرت
ميکند.به گزارش مهر ،در راســتاي اجراي اين طرح که با هدف
جذب فارغ التحصيالن بيکار در بازار کار و کاهش نرخ بيکاري در
گروه دانش آموختگان دانشگاهي آغاز شد ،فارغ التحصيالن در
دوره زمانــي حداقل  ۴ماه و حداکثر  ۶ماه و در مناطق محروم تا
 ۹ماه ،تحت عنوان کارورز در يک بنگاه اقتصادي مشغول به کار
ميشوند و مهارتهاي حرفهاي مرتبط با شغل و رشته تحصيلي
خود را فــرا ميگيرند.طرح کارورزي به طــور کلي چهار هدف
«افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طريق انتقال
مهارت و تجربــه در محيط کار براي ورود به بازار کار»« ،ايجاد
انگيزه کارآفريني و کســب و کار در دانش آموختگان»« ،ارتقاي
اخالق و صالحيت حرفهاي دانش آموختگان» و«فراهم ساختن
زمينه انتقال دانش از دانش آموختگان به بنگاه اقتصادي» را دنبال
ميکند و بر مبناي آن ،يک ســوم حداقل دستمزد يعني ماهيانه
حدود  ۳۷۰هزار تومان در قالب هزينه آموزشي ،توسط دولت به
کارورز پرداخت ميشــود؛ ضمن اينکــه دولت به منظور ترغيب
کارفرمايان به جذب نيروي کار فارغ التحصيل ،مشــوقهايي را
براي کارفرماياني که در اين طرح مشارکت کنند در نظر گرفت.
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اســتقبال جامعه کارفرمايي از طرح بکارگيري فارغ التحصيالن
جويــاي کار گفت :اين طرح قطعا اهداف خوبي را دنبال ميکند؛
اما واقعيت اين اســت که کارفرما براي نيروي انساني باثبات و
کارآمد خود ،هزينه ميکند و معافيت بيمهاي نميتواند انگيزهاي
براي کارفرمايــان در قبال جذب نيروي کار باشــد.وي با بيان
اينکه معافيت بيمهاي ،انگيزه خاصي را براي کارفرمايان در قبال
بکارگيري نيــروي کار فارغ التحصيل فراهم نميکند ،افزود :در
حال حاضر آنچه که براي بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي
اهميت دارد ،ثبات فضاي کســب و کار و بسترسازي صحيح در
اين فضا براي ســرمايه گذاري است.اين فعال کارفرمايي گفت:
در حال حاضر ،بنگاههاي اقتصادي چنان با مشــکالت عديده از
جمله تامين مواد اوليه مواجه هستند که اين طرحها قابل بررسي
و اجرا نيستند.
ريسک باالي جذب نيروي کار در فضاي ملتهب کسب و کار

يکي از مشــوقهاي دولت براي حمايت از اين طرح ،آن اســت
کــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به عنوان دســتگاه ناظر،
بر اســاس مقررات جاري صنعت بيمه و در قالب قرارداد با يکي
از شــرکتهاي بيمهگر مورد تاييد بيمه مرکزي کشور ،نسبت به
پوشش بيمه مسئوليت مدني کارورزان اقدام ميکند.بر اساس اين
طرح ،واحدهاي پذيرنده فارغ التحصيالن جوياي کار ،در صورت
به کارگيري و جذب کارورزان مقطع کارشناسي و باالتر ،از مزاياي
پرداخت  ۱۰۰درصد حق بيمه ســهم کارفرما «توسط دولت» به
مدت دو سال بهرهمند ميشوند .حال اما با وجود گذشت  ۱۴ماه از
اجراي طرح کارورزي ،همچنين نمايندگان کارفرمايي نيز ظاهرا
از اجراي اين طرح به رغم مشــوقهاي دولت براي کارفرمايان،

استقبال نکردند که يک مقام آگاه نيز اين موضوع را تاييد ميکند.
يک مقام مســئول در گفتگو با مهر ،درباره چرايي استقبال کم
کارفرمايان از اين طرح اشتغالي گفت :در مجموع توليدکنندگان و
صاحبان مشاغل از اين طرح استقبال نکردند.به گفته وي ،تاخير
در تخصيص بودجه طرح کارورزي و به تبع آن تاخير در پرداخت
هزينه کمک آموزشي از يک طرف و فضاي حاکم بر کسب و کار
از سوي ديگر ،باعث شده تا زياد از اين طرح استقبال نشود.
معافيت بيمهاي انگيزهاي براي کارفرمايان ايجاد نکرد

در همين زمينه اصغر آهنيهــا ،عضو هيأت مديره کانون عالي
کارفرمايان و عضو کارفرمايي شــوراي عالي کار ،درباره ميزان

همچنين مرتضي رجبي ،عضــو ديگر هيأت مديره کانون عالي
کارفرمايان معتقد اســت :طرح به کارگيــري فارغ التحصيالن
جوياي کار به رغم اينکه طرح مطالعه شــدهاي از سوي وزارت
کار بود ،اما تاثير چشمگيري در تحقق اهداف طرح نداشته است.
اين فعال کارفرمايي در صنعت قطعه ســازي گفت :همزمان با
اجراي طرح کارورزي ،مشــکالت اقتصادي دامن گير بنگاههاي
اقتصادي شد و اين مسائل بيش از هر چيز ،کارگاههاي کوچک
و متوسط تحت الشعاع قرار داد و جذب نيروي کار نيز تحت تاثير
قرار گرفت.به نظر ميرســد اکنون که بيش از يکسال از اجراي
«طــرح کارورزي ويژه بکارگيري فارغ التحصيالن جوياي کار»
ميگذرد ،وزارت کار بايد با مشــارکت نمايندگان کارفرمايي اين
طرح را چکش کاري کند؛ چراکه طي  ۱۴ماه گذشــته از اجراي
طرح ،شرايط اقتصادي يکي از توجيهات صاحبان مشاغل براي
نپذيرفتن ريسک جذب نيروي کارورز بوده است.

معاون وزير نيرو:

يک مقام وزارت خارجه آمريکا:

بزرگترينآبشيرينکنکشورافتتاحميشود

تصميميبرايمعافيتهندازتحريمهايايراننگرفتهايم

معاون وزير نيرو از افتتاح بزرگترين آب شــيرين کن کشور
در بندرعباس با ظرفيت  ۲۰هزار مترمکعب در شــبانه روز
در آينــده نزديک خبر داد.به گزارش مهر ،حميدرضا جانباز،
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور در مراسم امضاي
قرارداد  ۲۴طرح مشارکت بخش خصوصي با وزارت نيرو در
بخش آب و فاضالب گفت :تاکنون  ۱۴۲قرارداد مشارکتي
با بخش خصوصي در سيســتم آب و فاضالب امضا شــده
است که در شهريور  ۹۳هفت قرارداد به ارزش هزار ميليارد
تومان ،در شهريور  ۹۴بيست قرارداد به ارزش  ۱۵۰۰ميليارد
تومان و امروز  ۲۲قرارداد به ارزش دو هزار ميليارد تومان به
امضا ميرسد که همگي با مشارکت بخش خصوصي احداث
خواهند شد.معاون وزير نيرو يکي از اولويتهاي اين وزارت را
تامين منابع مالي عنوان و اظهار کرد :تاکنون  ۲۹هزار ميليارد
تومان از منابع مختلف اعم از بانکهاي داخلي ،منابع مالي

خارجي ،فاينانسهاي داخلي و خارجي و جذب مشارکت به
روشهاي  BOOو  BODجــذب کرده ايم.مديرعامل
شــرکت آب و فاضالب کشور افزود :سطح مديريت آب به
گونــهاي ارتقا يافته که ميتوانيم هر نوع آب غيرمتعارف را
تصفيه و به هر نقطه از کشور انتقال دهيم.جانباز ادامه داد:
يکي از مشکالت ما در صنايع آب و فاضالب و همکاري با
بخش خصوصي بروکراسي سنگين سيستم بانکي است ،به
عنوان مثال قرار است به زودي آب شيرين کن بندرعباس
به عنوان بزرگترين آب شــيرين کن کشــور با ظرفيت ۲۰
هزار مترمکعب در شبانه روز افتتاح شود.در حالي که سرمايه
گذار اين پروژه يک ســال و نيم معطل دريافت تسهيالت
بانکي بود.وي ادامه داد :در حالي که قراردادهاي ســرمايه
گذاري را دولت تضمين کرده است اما بانکها قراردادها را به
عنوان تضمين نميپذيرند .اين معطلي بانکها سبب ميشود
اين قيمتها مدام تغيير کنــد افزايش نرخ ارز هم در تغيير
قيمتها موثر بوده است.معاون وزير نيرو گفت :عمده تجهيز
آب شــيرين کنها با نرخ ارز قبلي خريد ميشد اما پيشنهاد
مشــخص ما اين است که پروژههاي رسميآب و فاضالب
در پي افزايش نرخ ارز از نرخ رسميفعلي تامين مالي شود در
غير اين صورت قيمت تمام شده پروژه افزايش خواهد يافت.
جانباز از ديگر مشکالت بخش آب و فاضالب را در گمرک
ماندن تجهيزات آب شيرين کنها دانست و افزود :ترخيص
اين قطعات از گمرک نيازمند توجه دولت است.

معاون رييس اداره امور آســياي مرکــزي و غربي وزارت
خارجه آمريکا در يک کنفرانس تلفني با خبرنگاران از عدم
تمايل آمريکا به اعطاي معافيت به هند از تحريمهاي ايران
و روســيه خبر داد.به گزارش ايلنا به نقل از «اينديا تودي»،
«آليــس ولز» در مورد اعطاي معافيــت از تحريمها گفت:
هيــچ تصميميدال بر اعطاي معافيت يــا تعليق تحريمها
گرفته نشده است و هيچ کشور خاصي در قانون ذکر نشده
و بايد اين مســاله مورد به مورد بررســي شود«.ولز» گفته
تا امروز ،آمريــکا توصيههايي را به هند داشــته و گفته از
همه کشورها انتظار دارد واردات نفتشان از ايران را در اسرع
وقت به صفر برسانند.مايک پومپئو ،وزير امور خارجه آمريکا
گفته ،واشــنگتن معافيتهايي براي براي برخي خريداران
نفت ايــران نظير هند در نظر خواهد گرفــت ،اما آنها بايد
در نهايت خريد نفت از ايران را به طور کامل متوقف کنند.

در حالي که شــرکتهاي هندي براي جبران کاهش خريد
نفــت خود از ايران به خريد نفت از عــراق روي آورده اند،
براســاس آمارها ،عراق در ماه اوت توانسته با پيشي گرفتن
از عربستان به بزرگترين تامين کننده نفت هند تبديل شود.
به دنبال خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مي ،واشنگتن
در حال اعمال تحريمهاي سختگيرانهاي عليه صادرات نفت
ايران است.تحريمها عليه صادرات نفت ايران از ماه نوامبر
به اجرا گذاشته خواهد شد.در حالي که پااليشگاههاي دولتي
به دليل تاخير در موافقت دولت هند با موضوع اســتفاده از
نفتکشهاي ايراني براي حمل نفت ،خريد نفت از تهران را
کند کرده اند ،واردات نفت هند از ايران در ماه اوت با حدود
يک ســوم کاهش نســبت به ماه قبل ،به حدود  523هزار
بشــکه در روز رسيده است.به رغم اين کاهش خريد ،ايران
در ماه اوت همچنان ســومين تامين کننده بزرگ نفت هند
بوده است.آمارهاي تانکري نشان ميدهد ،عراق و عربستان
در ماه گذشته ميالدي همچنان دو تامين کننده اصلي نفت
هند بوده اند.اين گزارش حاکي است ،پااليشگاههاي هندي
در ماه اوت  1.02ميليون بشــکه در روز نفت بصره از عراق
خريداري کردهاند که حدود  46درصد باالتر از ماه گذشــته
است ،در حالي که ميزان خريد نفت هند از عربستان در اين
ماه با  5درصد کاهش به  747هزار بشــکه در روز رســيده
اســت.خريد نفت هند از آمريکا نيــز در ماه اوت به رقم بي
سابقه  275هزار بشکه در روز رسيده است.

وزير نيرو:

وزيــر نيرو با بيان اينکه وزارت نيرو بيش از  ۲۰هزار
ميليارد تومان بابت قيمت تکليفي از دولت مطالبات
دارد ،گفت :هم اکنون قيمت تمام شــده آب و برق
گرانتر از محصول ارائه شده است و از سوي مقابل
وزارت نيرو نيز بدهيهاي قابل توجهي دارد.به گزارش
تســنيم ،رضا اردکانيان در حاشــيه مراسم معرفي
طرحهاي تبصره  19وزارت نيرو و مبادله قراردادهاي
مشارکت بخش خصوصي در صنعت آب و فاضالب
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :دولت در تابستان سال
جاري با وجود تماميمحدوديتهاي خود به محض
درخواست وزارت نيرو بيش از يک هزار ميليارد تومان
براي طرحهاي آبرساني در اختيار وزارت نيرو گذاشت.
وي افزود :به طور طبيعي کم آبي و کم برقي ناشي از
آن آستانه تحمل هر مصرف کننده را پايين ميآورد
و کســاني در خارج از مرزهاي ايران به هوس افتاده

 ۲۰هزار ميليارد تومان بابت قيمت تکليفي از دولت طلب داريم

بودند و نقشههاي زيادي کشيده بودند تا در بستر اين
کم تحملي طرحها و برنامههاي ديگري را اجرا کنند
که خوشبختانه با حمايت دولت و هوشمندي ،بردباري
و خويشــتنداري مردم و تالشهاي شــبانهروزي
تمامينيروگاهها ،ايســتگاههاي پمپــاژ ،تصفيهخانه
و ...توانســتهايم يکي از خشــکترين و گرمترين
تابستانهاي  50سال اخير را به گونهاي سپري کنيم
که تجربه بسيار ارزشمندي را براي کار نزديکتر با
مردم فراهم کرده اســت.وزير نيرو با تاکيد بر اينکه
وزارت نيرو بيش از  20هزار ميليارد تومان بابت قيمت
تکليفــي از دولت مطالبات دارد ،ادامه داد :هم اکنون
قيمت تمام شده آب و برق گرانتر از محصول ارائه
شده است و از سوي مقابل وزارت نيرو نيز بدهيهاي
قابل توجهي را به پيمانکاران ،سازندگان و فروشندگان
برق دارد.اردکانيان اظهار کرد :خوشــبختانه امسال

در قانون بودجه مکانيزميتوسط مجلس تعبيه شده
است که ما ميتوانيم به عنوان وزارت نيروي طلبکار
و بدهکار با پيمانکاران و طلبکارانمان ،سيستم بانکي
و بانک مرکزي تهاتــري را ميان خود انجام بدهيم
که نتيجه اين تهاتر بدهي و طلب باعث خواهد شد
ظرفيتهاي قابل مالحظهاي در بخش خصوصي آزاد
شود تا مشارکت فعالتري را در طرحهاي آب و برق
داشته باشند.وي با اشاره به اينکه وزارت نيرو دستگاه
پيشــتاز دولت در اجرايي کردن مکانيزم تبصره 19
قانون بودجه براي واگذاري طرحهاي نيمه تمام است،
عنوان کرد :ما امروز(سه شنبه)  46طرح نيمه تمام را با
شرايط مناسب و تشويق کننده به تماميسرمايهگذاران
کشور در بخشهاي مختلف توليد برق ،نيروگاههاي
تجديدپذير ،تصفي ه خانههاي فاضالب ،شــبکههاي
آبرساني و حتي سدهاي نيمه تمام معرفي ميکنيم.

کارت سوخت احیا شود

قاچاق بنزين به  ۲۰ميليون ليتر در روز رسيد

عضو اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و
پتروشــيميايران از قاچاق روزانه دست
کم  ۲۰ميليون ليتر بنزين به کشورهاي
همسايه خبر داد و گفت :بهترين گزينه
در حــال حاضر براي مبــارزه با قاچاق
سوخت احياي سامانه هوشمند و کارت
سوخت اســت.به گزارش تسنيم ،حسن
خسروجردي افزود :متاسفانه هميشه کشور با قاچاق سوخت
مواجه بوده براي اينکه قيمت اين فرآوردهها در داخل نسبت
به همســايگان و ديگر کشــورهاي جهان پائين تر اســت.
وي همچنين اظهار داشــت :متاسفانه با افزايش قيمت دالر
قاچاق بنزين به کشــورهاي همسايه از سود بيشتري نسبت
به گذشــته برخوردار بوده و به همين دليل بخشــي از آمار
مصرف ســوخت در داخل بوي قاچاق ميدهد.عضو اتحاديه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشيميايران گفت :طبق آمارها
در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در کشــور  100ميليون

وزير نيرو تصريح کرد :همچنين مراسم امضاي قرارداد
 23طرح مشــارکت بخش خصوصي در عرصه آب
و فاضالب نيز امروز به امضا رســيد که سرمايهپذير
اين طرحها شــرکتهاي آب و فاضالب شهري و
روستايي و ســرمايهگذار آن بخشهاي خصوصي
خواهند بود.اردکانيان تاکيد کرد :اين اقدام با حمايت
تماميدستگاههاي مسئول ازجمله استانداران ،سيستم
بانکي کشور ،صندوق توسعه ملي ،سازمان برنامه و
بودجه ،نمايندگان مجلس و ...به نقطه امضا رســيده
اســت و اميدواريــم هرچه زودتر عمليــات اجرايي
طرحهاي ياد شده آغاز شود.وي خاطرنشان کرد :اين
طرحها در بخشهاي مختلف ازجمله نمکزدايي از
آب دريا خواهد بــود که يکي از اين پروژهها طرحي
با بيش از  440ميليارد تومان ســرمايهگذاري بخش
خصوصي براي احداث آب شــيرين کن در منطقه

با توقف صادرات نفت ايران؛

ليتر است حال ســوالي که مطرح ميشود
اينکه آيــا تمامياين حجم بنزين در داخل
مورد مصرف قرار ميگيرد؟وي افزود :بدون
شک پاســخ پرســش مدنظر منفي است
چراکه دســت کم روزانــه  20ميليون ليتر
بنزين به صورت قاچاق راهي کشــورهاي
همسايه ميشود.خسروجردي تصريح کرد:
براي مقابله بــا قاچاق بنزين راهکارهاي مختلفي وجود دارد
که افزايش قيمت بنزين و رساندن به سطح جهاني در داخل،
اســتفاده از فناوريهاي جديد به ويژه کارت سوخت جهت
مديريت مصرف و غيره ازجمله اين موارد اســت.وي اضافه
کرد :ايران هــم اکنون نميتواند در اوضــاع کنوني راهکار
نخســت را اجرا کند چون تبعات سنگيني در جامعه به همراه
دارد.عضو اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشيميايران
يادآور شد :بهترين گزينه در حال حاضر براي مبارزه با قاچاق
سوخت احياي سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

نفت  ۱۰۰دالري ميشود

موسس شرکت مشاوره «فکتس گلوبال
انــرژي» پيشبيني کرد اگر تحريمهاي
آمريکا صــادرات نفت ايــران را کامال
متوقف کند ،قيمت نفت احتماال به ۱۰۰
دالر در هر بشــکه صعود خواهد کرد.به
گزارش ايســنا ،فريدون فشارکي گفت:
تحريمهــاي آمريکا عليــه ايران زماني
که در نوامبر به اجرا گذاشــته شود ،ممکن است قيمت نفت
را به باالي  ۱۰۰دالر در هر بشــکه برساند.اين کارشناس
انرژي در کنفرانســي در هنگ کنگ گفــت :اگر تحريمها
نبودند تصور ميکنم قيمت نفت به  ۷۰دالر يا پايينتر از آن
ميرسيد اما اکنون تهديد تحريمها واقعي است و کمتر از دو
ماه ديگر پيش روي مــا قرار دارد.اين موضوع به باال رفتن
قيمتها در بازار منجر شده اســت.وي در ادامه افزود :تنها
دولت ترامپ مقصر قيمتهاي باالتر است.فشــارکي گفت:
ايران در حال حاضر يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت در

خدمات دهی شرکت شهروند در شانزدهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب

شرکت شهروند در شــانزدهمین دوره نمایشگاه
عطر سیب پذیرای عزاداران حسینی و هیئت های
مذهبی اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت
شهروند ،نمایشگاه عطر سیب تا  23شهریور ماه
همه روزه از ســاعت  9لغایت  21با عرضه اقالم
مورد نیــاز هیئتهای مذهبی آماده خدمات دهی

به شــهروندان خواهد بود.شرکت شهروند در این
نمایشگاه با عرضه محصوالتی چون برنج ،گوشت،
مرغ ،روغن ،حبوبات ،چای ،مواد شوینده ،ظروف
یکبار مصرف و  ...و با تخفیفات ویژه تا سقف 50
درصد پذیرای شهروندان است.فروشگاه شهروند در
این دوره از نمایشگاه عطر سیب با هدف خدمات

اســتان فارس خواهد بود.وزير نيرو در پاسخ به اين
سوال که چرا با وجود طرحهاي نيمه تمام پروژههاي
جديدي کلنگزني ميشود ،گفت :پيمانکاران با وجود
مطالبات خــود همچنان در صف اجــراي پروژهها
هستند ،چرا که چرخ توسعه کشور بايد بچرخد.به هر
حال ايران در حال توسعه است و منابع و ثروت کشور
و مهمتر از آن منابع انساني ما به قدري وسيع است
که معطل اين مسائل نخواهيم ماند.اردکانيان در پايان
به نحوه اجراي طرح گذر از پيک تابستان سال آينده
اشــاره کرد و گفت :اين برنامه داراي چندين بخش
مختلف است که در يک قسمت آن به منظور تامين
برق الزم براي تابستان سال آينده تکميل  27پروژه
نيروگاهي کشور با حدود هفت هزار ميليارد تومان در
دستور کار قرار گرفته است که بايد منابع مورد نياز آن
تسهيل و تامين شود.

دهی به عزاداران حسینی اقالم مورد نیاز هیئت ها
را با کیفیت مناسب و نازل ترین قیمت با در نظر
گرفتن حداقل سود به شهروندان عرضه می کند،
همچنین قیمت گذاری محصوالت عرضه شــده
در این نمایشــگاه به صورت کامال شفاف انجام
شده که بر اســاس آن اطالعات قیمت خرید هر

دنيا است و قطع صادرات ايران ،قيمتها
را به باالي  ۱۰۰دالر در هر بشکه خواهد
رساند زيرا توليدکنندگان بزرگ نميتوانند
به راحتي جاي خالي ايــران را پر کنند.
ترامپ در ژوييه در پياميدر توييتر نوشته
بود قيمتهاي انرژي بســيار باالست و
از اوپک خواســته بود قيمتها را کاهش
دهد.اما اوپک و روســيه ظرفيت توليد شناور براي افزايش
بيش از حد توليد ندارند.به گفته فشارکي ،توليدکنندگان نفت
شــيل آمريکا نيز به ســقف ظرفيت خود رسيدهاند بنابراين
اشتباه است که تصور کنيم شيل آمريکا ميتواند جاي خالي
نفت ايران را پر کند.آنچه که در حال حاضر مانع رســيدن
قيمت نفت به  ۱۰۰دالر شــده است ،ادامه اختالف تجاري
ميان آمريکا و چين اســت.زمان صعود قيمتهاي نفت به
 ۱۰۰دالر بــه چگونگي حل اختالفات تجاري ميان اين دو
کشور بستگي دارد.

محصول و قیمت فروش آن به تفکیک در معرض
دید عموم قرار دارد.شــانزدهمین نمایشگاه عطر
سیب در راستای ترویج و توسعه نهضت حسینی
و ارتقــاء غنای مذهبی جامعه بــا همت معاونت
فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران روز شنبه 17
شهریور ماه در بوستان والیت گشایش یافت.
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اخبار
همتی :نقدینگی مهار میشود

رئیــس کل بانک مرکزی در جلســه
با مدیــران عامل بانکها بااشــاره به
رهنمودهای مقام معظم رهبری درمورد
کنترل وهدایت نقدینگی و جلســه اخیر
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی
درحضور ســران قوا بر عــزم نظام در
کنترل نقدینگی وحمایت ازسیاستهای
بانک مرکــزی دراینزمینه تأکید کرد.
رئیــس کل بانک مرکزی در جلســه
مدیــران عامل بانکهای کشــور گفت:
در این جلســه بانکهای کشور آمادگی
خود برای همراهــی و کمک به بانک
مرکــزی در کنتــرل و مهارنقدینگی و
نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی اعالم
و مقرر شــد در کنترل بــازار ارز نیز با
سیاســتهای بانک مرکــزی همراهی
نمایند.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره
بــه رهنمودهای مقــام معظم رهبری
درمــورد کنترل و هدایــت نقدینگی و
جلســه اخیر شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی در حضور ســران قوا بر عزم
نظام در کنتــرل نقدینگی و حمایت از
سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه
تأکید کرد.وی درمورد درآمدهای ارزی
کشور تأکید کرد علیرغم تالش دولت
ترامپ بــرای قطع درآمدهــای ارزی
کشور تدابیر مختلفی برای خنثیسازی
آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت
ارز موردنیاز کاالهای ضروری و اساسی
و نیز مواد اولیه و کاالهای واســطهای
کارخانجات و نیازهــای واقعی مردم را
تأمین میکند.
 ۷شغل به ازای ورود
هر گردشگر به کشور

جمشید حمزهزاده
گفت :بــا توجه به
مشکالت به وجود
آمــده در اقتصــاد
کشــور هزینــه
صنعت هتل داری باال رفته که با تازگی
هزینه آب و برق  ۴برابر شده استرییس
هیات مدیــره مجموعه هتل های کوثر
افــزود :افزایش هزینه بلیــت هواپیما
و تامین لوازم بهداشــتی و تاسیســات
هتل ها باعث آســیب جدی به صنعت
هتلداریکشــور شده اســت .حمزه زاده
گفــت :با توجه به مشــکالت به وجود
آمــده در اقتصاد کشــور هزینه صنعت
هتل داری باال رفته که با تازگی هزینه
آب و برق  ۴برابر شــده است .افزایش
هزینــه بلیــت هواپیما و تامیــن لوازم
بهداشــتی و تاسیســات هتل ها باعث
آسیب جدی به صنعت هتلداری کشور
شده است و حال از آنجایی که  ۹درصد
مالیات ارزش افزوده و  ۱۲درصد هزینه
مالیات بر عملکرد و عوارض پسماند به
شهرداری پرداخت می کند  ۳۵درصدی
هزینه به این بخش تحمیل شده است.
وی بــا بیان اینکه نخســتین همایش
جامعه هتلــداران  ۴مهرماه برگزار می
شــود افزود :به زودی بســته حمایتی
برای جبران هزینه های انرژی و تامین
تاسیسات صنعت هتلداری ارائه خواهد
شــد .کمره ای عضو جامعــه هتلداران
و رییــس هیات مدیــره مجموعه هتل
های کوثر گفــت :در حال حاضر ورود
هر گردشگر خارجی باعث ایجاد اشتغال
برای  ۷نفر در داخل می شود.
قرارداد همکاري جديد اوپک پالس
در دسامبر امضا ميشود

خبرگزاري تــاس به نقل از وزير انرژي
روســيه گزارش کرد گروه اوپک پالس
ممکن است قرارداد همکاري بلندمدت
جديــدي را در دســامبر امضــا کند.به
گزارش ايسنا به نقل از رويترز ،الکساندر
نواک بــه جزئيات اين قرارداد همکاري
اشــارهاي نکرد.اوپک ،روســيه و ساير
کشــورهاي غيراوپــک در ژوئن توافق
کردند پايبندي خــود به توافق کاهش
توليد را که از ژانويه سال  ۲۰۱۷به اجرا
گذاشتند ،به نرخ  ۱۰۰درصد بازگردانند
که به معناي افزايش توليد بيشتر است.
ماهها کاهش توليد ونزوئال و مشکالت
عرضه در نقاط ديگــر ،نرخ پايبندي به
توافــق کاهش توليد را به بيش از ۱۶۰
درصد رسانده بود.نواک همچنين گفت
توافق اوپــک و غيراوپک براي کاهش
توليد در سپتامبر همانند سطوح مشاهده
شده در اوت و ژوييه اجرا خواهد شد.قرار
اســت کميته فني اوپــک و غيراوپک
اواخر مــاه ميالدي جاري پيشــنهادها
دربــاره چگونگي توزيــع افزايش يک
ميليون بشــکه در روز توليد نفت که در
ژوئن توافق شده بود را بررسي کند.اين
پيشنهادها به وزيراني که در نشست ۲۳
سپتامبر کميته نظارتي مشترک وزيران
اوپک و غيراوپک در الجزاير شــرکت
ميکنند ،ارائه خواهد شد.

