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استاد مطرح سرمايهگذاري عنوان کرد

نفسهايآخرحاکميتدالر
براقتصادجهان

گروه اقتصادی :استاد ســرمايهگذاري ،جيم
راجر گفت :در چند ســال آينده دالر آمريکا
موقعيت خود را بــه عنوان ارز ذخيره جهاني
از دست خواهد داد.استاد سرمايهگذاري ،جيم
راجرز ،در حاشيه اجالس اقتصاد شرق دور در
والديوستوک روسيه در مصاحبه با...
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نزديک بود
سرخابيها از
آسيا حذف شوند
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ترکيه در يک قدميتبديل
بههاب انرژي منطقه

ايران از قافله جا ماند

در ســايه غفلت ايران ،ترکيه بــا واردات بخش
اعظمياز نفت همسايگان خود مثل ايران ،روسيه،
عراق و قزاقســتان در حال تبديلشدن بههاب
توليد فرآوردههاي نفتي در منطقه است.به گزارش
مهر ،به گفته کارشناسان ايران...
صفحه3

صفحه6

واقعيت کمکهاي مالي
در موافقتنامه پاريس
چيست؟
صفحه3

رئيس کل اسبق بانک مرکزي عنوان کرد

« »FATFناقض
حاکميت دولتها
به بهانه شفافیت

رئيس کل اســبق بانک مرکزي با اشــاره به خطر
نقض حاکميت دولتها از طريق  FATFو به بهانه
شفافيت گفت :اگر قرار است با  FATFهمکاري
کنيم ،بايــد با حفظ قدرت حاکميــت دولت ايران
باشــد و بندهايي که اختيار تصميم گيري را براي
دولت نقض ميکند ،اصالح کرد.به گزارش تسنيم،
طهماسب مظاهري با بيان اينکه اليحه  FATFدر

سخنگوي شوراي نگهبان:

صفحه2

قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
تاييد شد

سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد طرح اصالح قانون
ممنوعيت به کارگيري بازنشســتگان در جلسه روز
پنجشنبه شــوراي نگهبان خبر داد.به گزارش مهر،
عباســعلي کدخدايي در توئيتر خود نوشــت« :طرح
اصالح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان که
با اصالحاتي در جلسه مورخ  1397/6/6به تصويب
مجلس شــوراي اسالميرسيده اســت؛ در جلسه
مورخ 1397/6/21شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده مغاير با
موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد».نمايندگان
مجلس شــوراي اسالميدر جلسه علني  ۲مردادماه،
اين طرح را با اصالحاتي به تصويب رســانده و دايره

به کارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي را
محــدود کردند.اين طرح که بــا  ۱۹۴راي موافق از
 ۲۴۰نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد ،تنها
اجازه به کارگيري بازنشستگان بندهاي الف ،ب و ج
ماده  ۷۱قانون مديريت خدمات کشــوري که شامل
روساي سه قوه،معاون اول رييسجمهور،نواب رييس
مجلس شوراي اســامي ،اعضاي شوراي نگهبان،
وزرا ،نمايندگان و معاونان رييس جمهور هســتند را
ميدهد.گفتني است مشموالن بندهاي «د» و «ه»
را که شــامل استانداران و معاونان استانداران همتراز
سفرا و معاونان وزرا هستند در اين اصالحيه از قانون
حذف شدند...
صفحه2

مدیرعامل نفت پاسارگاد :ادامه وضع فعلی به زیان کشور است
اســت چرا که با توجه به افزایش قیمت ارز این شرکت
ها ســود سرشاری را نصیب خود می کنند اما ما موظف
هســتیم تمام ارز حاصل از صادرات را در ســامانه نیما
عرضه کنیم و مجاز نیستیم خارج از این سازوکار اقدام به
عرضه ارز در بازار کنیم .تمام فعالیت های مالی شرکت
حسابرسی می شــود و حسابرس ما سازمان حسابرسی
است ،اما برخی شرکت های کوچک مقیاس الزامی به
رعایت این موضوع ندارند و تفاوت قیمتی ارز سامانه نیما
و بازار آزاد هم مشخص است .اتفاقاتی که در حال حاضر
رخ می دهد دلیلی است بر افزایش رقابت در وکیوم باتوم
و رانت هــای زیادی هم از این بابت ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل نفت پاسارگاد درباره قیمتی که قرار است قیر
عرضه شــود گفت :در مورد قیمت پایه باید محاسباتی
انجام دهیم و برای هفته آینده عرضه خواهیم داشــت.
با توجه به قیمت های وکیوم باتوم باید بررســی کنیم
و قیمت را اعالم کنیم امــا قیمت باالتر از قبل خواهد
بــود چرا که قیمت فعلی وکیوم با توجه به رقابت هایی
که صورت می گیرد بیش از ســه برابر قیمتهای قبلی
شده است .وی درباره علت صف خرید هم گفت :اتفاق
خاصی در عملکرد شرکت رخ نداده است و شرایط همان
است که بود .فقط به منظور شفافیت بیشتر عرضه های
صادراتی را از طریق مزایده انجام می دهیم و مشــتری
هــم برای عرضههــای صادراتی داریــم .جبرائیلی در
خصوص این موضوع کــه تغییرات قیمتی محصوالت
شرکت چه اثری بر وضعیت مالی دارد گفت :باید عرضه
های جدید اتفاق بیفند و پس از آن می توان شــرایط را
بررســی کرد .وی در پایان به دو مساله چالش برانگیز
در صنعت اشــاره کرد و گفت :بــا توجه به تغییرات رخ

داده در تعیین قیمت وکیوم باتوم مشــکالت جدی در
صنعت و برای مصــرف کنندگان فرآورده ها ایجاد می
شــود .از طرفی ارزش گمرکی محصوالت قیر موضوع
دیگری اســت که باید مورد بازنگری قرار گیرد ،چرا که
در گمرک قیر فله با نرخ  160دالر اظهار می شــود در
صورتی که قیمت صادراتی خیلی بیش از این رقم است
و رانــت زیادی را ایجاد کرده اســت .همچنین یکی از
دالیل رقابت شدید در وکیوم باتوم همین موضوع است.
تفاوت ارزش گمرکی صادراتی قیر حاشیه سود جذابی را
برای تولیدکنندگان خرد ایجاد می کند ،بنابراین حاضرند
با هر قیمتی اقدام به خرید وکیوم باتوم کنند .جبرائیلی
ادامه داد :در حال حاضر با توجه به حذف اشــتباه سقف
رقابتــی در عرضه بورس و تفاوت های فاحش در تعهد
ارزی ارزش صادراتی قیر در گمرک و سودهای حاصله
از محل نرخ تفاوت فروش واقعی ارزی مشکالت جدی
در معامالت وکیوم باتوم ایجاد شده است وشرکتهای
معتبر و دارای حسابرسان مستقل توان رقابت را از سایر
تولیدکنندگان خرد از دســت داده اند .با حذف ســقف
رقابتی رانت کالنی برای داللی و ســودهای بیحساب
و کتــاب ایجاد شــده اســت و با تــداوم این وضعیت
بزودی شــاهد توقف تولید کارخانه های بزرگ و معتبر
و معضــات بعدی آن خواهیم بــود .وی گفت :وزارت
صمت باید هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم منطقی و تعیین
سقف رقابت و نیز اصالح فوری ارزش گمرکی صادرات
و واقعی نمودن قیمت ،کانال رانت ایجاد شده را مسدود
کند .تداوم این وضعیت در این شــرایط اقتصادی اصال
به نفع کشــور و منافع ملی و بازار داخلی و پروژه های
ملی نیست.

رشوه  ۵ميليارد دالري ترامپ به عباس براي بازگشت به مذاکرات سازش

منابع سياسي آمريکايي اعالم کردند که دولت آمريکا
به رئيس تشــکيالت خودگردان فلســطين پيشنهاد
کرده است که در قبال دريافت  ۵ميليارد دالر به ميز
مذاکرات ســازش بازگردد.به گزارش مهر به نقل از
مرکز اطالع رساني فلسطين ،منابع سياسي آمريکايي
اعالم کردند که دونالد ترامپ رئيسجمهور اين کشور
قصد دارد در قبال بازگشــت محمــود عباس رئيس
تشکيالت خودگران فلســطين بر سر ميز مذاکرات

ســازش به وي  ۵ميليــارد دالر کمــک مالي ارائه
کند.اين پيشنهادي اســت که تيم مذاکرات سازش
به رهبري جارد کوشــنر داماد و مشاور ارشد ترامپ
و جيسون گرينبالت فرســتاده صلح ويژه آمريکا در
منطقه خاورميانه به رئيــس جمهور آمريکا داده اند.
براساس اين توافق ،قرار است تشکيالت خودگردان
 ۵ميليارد دالر ديگر از کشورهاي عرب حاشيه خليج
فارس و اتحاديه اروپــا دريافت کند و با آن وضعيت

اقتصادي خود را به ويژه در غزه بهبود ببخشد.اين در
حاليســت که دولت ترامپ ماه گذشته  ۲۰۰ميليون
دالر از کمکهاي کاخ سفيد به تشکيالت خودگردان
فلسطين و نيز کمکهاي خود به آژانس امدادرساني و
کاريابي سازمان ملل براي آوارگان فلسطيني «آنروا»
را کاهش داده و دهها ميليون دالر از کمکهاي وعده
داده شده به بيمارستانهاي فلسطيني در شرق شهر
اشغالي قدس را نيز قطع کرده بود.

هفته اول مهر؛

استيضاح شريعتمداري در کميسيون صنايع بررسي ميشود

نماينده مردم اردبيل در مجلس از بررسي طح استيضاح
وزير صنعت ،معــدن و تجارت در هفتــه اول مهر در
کميسيون صنايع و معادن خبر داد.صديف بدري نماينده
مردم اردبيل در مجلس شــوراي اسالميدر گفتگو با
تسنيم ،با اشاره به طرح استيضاح محمد شريعتمداري
وزير صنعت ،معدن و تجارت در مجلس گفت :براساس
برنامهريزيهاي انجام شده ،قرار است در اولين جلسه
کميسيون صنايع و معادن مجلس که از هفته اول مهر
تشکيل ميشود و پس از سرکشي نمايندگان به حوزههاي
انتخابيه ،طرح اســتيضاح وزير صنعت ،معدن و تجارت
بررسي شــود.وي با بيان اينکه قرار است وزير صنعت،

امیرمهدی نعمتی

زماني که بنده وزير اقتصاد دولت آقاي خاتميبودم،
به مجلس داده شــد ،متذکر شــد :در همان زمان
نيز برخــي از دولتيها ميگفتند اين اليحه را ارائه
ندهيم.رئيس کل اســبق بانک مرکزي افزود :بنده
و برخي از موافقان با اين طرح ازجمله آقاي فرهاد
رهبر ،اســتداللهايي را بــراي مخالفان آورديم و
گفتيم کسي که...

در بازار قیر سیاه چه می گذرد؟

مدیرعامل نفت پاسارگاد گفت :ما موظف هستیم تمام ارز
حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنیم و مجاز
نیستیم خارج از این سازوکار اقدام به عرضه ارز در بازار
کنیم .تمام فعالیت های مالی شرکت حسابرسی می شود
و حسابرس ما سازمان حسابرسی است ،اما برخی شرکت
های کوچک مقیاس الزامی به رعایت این موضوع ندارند
و تفاوت قیمتی ارز سامانه نیما و بازار آزاد هم مشخص
اســت .در روزهای اخیر بازار ســرمایه وضعیت خوبی
داشــته و شاخص در حال رشد اســت .یکی از شرکت
های مورد توجــه بازار در روزهای اخیر شــرکت نفت
پاسارگاد است که با آزادسازی سقف رقابت قیمت وکیوم
باتوم ،مدتی است به دلیل نامشخص بودن قیمت ماده
اولیه خود ،اقدام به عرضه نکرده است .مسعود جبرائیلی
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد درباره علل عدم عرضه
قیر در بورس کاال و تبعات نحوه رقابت در وکیوم باتوم
به بورس  24گفت :قطعا عرضه خواهیم کرد و نیاز بازار
را تامین می کنیم .از طرفــی وظیفه ما تولید و فروش
اســت و علت وقفه پیش آمده هم شرایط ایجاد شده در
خصوص قیمت گذاری وکیــوم باتوم بود .با اتفاقی که
افتاده نرخ وکیوم باتوم رشد داشته و رقابتهای سنگینی
را در قیمت این محصول شــاهد هستیم .وی ادامه داد:
این افزایش قیمت های غیرمنطقی منجر می شــود تا
پــروژه های ملی و عرضه های تهاتری با مشــکالتی
روبرو شــود .جبرائیلی در خصــوص زمان عرضههای
داخلی شــرکت گفت :عرضه داخلــی را از هفته آینده
شــروع خواهیم کرد اما موردی که نادیده گرفته شده،
نحوه رقابت شرکت های کوچک مقیاس با شرکت های
تولیدکننده اصلی قیر مانند نفت پاســارگاد و نفت جی

از برجام را می دهند

معدن و تجارت در اولين نشســت کميسيون صنايع و
معادن در هفته اول مهر حضور يابد ،افزود :در اين جلسه،
طراحان استيضاح ،سؤاالت خود در محورهاي استيضاح
را مطرح و وزير پاسخهاي خود را ارائه ميدهد.نماينده
مردم اردبيل در مجلس با بيان اينکه طرح استيضاح وزير
صنعت ،معــدن و تجارت با  70امضا و در  15محور در
تاريخ سهشنبه 6( ،شهريور) تقديم هيئترئيسه مجلس
شــده اســت ،ادامه داد :ضعف مديريت ،عدم کنترل و
مديريت بازار و همچنين افزايش بيرويه قيمتها ازجمله
محورهاي استيضاح آقاي شريعتمداري است.سخنگوي
کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد :در

شش ماه گذشته ،عملکرد وزير صنعت ،معدن و تجارت،
بهويژه در حوزه خودرو و بازرگاني خوب نبوده و اميدوارم
توضيحات وزير در جلســه بررسي استيضاح قانعکننده
باشــد ،در غير اين صورت استيضاح وي براي بررسي
در يکي از جلســات علني مجلس ،تقديم هيئترئيسه
پارلمان خواهد شد.براي استيضاح وزير«صمت»  2طرح
استيضاح تقديمهيئت رئيسه مجلس شده است ،يکي با
 72امضا با محوريت نابهسامانيهاي بازار خودرو و رکود
در بخش توليد و ديگري با  12امضا که قرار است پس از
بررسي در کميسيون صنايع و معادن در قالب يک طرح
استيضاح جمعبندي شود.
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امر به معروف را از گردنکلفتهاي
سياسي و اقتصادي شروعکنید
صفحه2
صفحه2

پس از خروج غیرقانونی و ساختارشکنانه
آمریکا از توافق بین المللی هسته ای با
جمهوری اسالمی ایران که اعتراضات
زیادی را در ســطح بین المللی در پی
داشــت ،اتحادیه اروپا ادعا کرد که به
حمایــت از توافق هســته ای با ایران
ادامه می دهد و مســئوالن کشور نیز
مشــروط بر اینکه منافع ایران از برجام
بدون حضور آمریکا تامین شود پذیرفتند
که به تعهدات خود در این توافق پایبند
بوده و با مذاکــره با طرف های حاضر
در توافق هسته ای راهکارهایی را برای
ادامه یافتن برجام بدون حضور آمریکا و
تامین منافع ملت ایران بیابند.اما با وجود
اینکه اروپایی ها وعده پایبندی و حمایت
از توافق هسته ای را می دهند در عمل
شاهد این هستیم که شرکتهای بزرگ
اروپایــی که در دوران پــس از اجرای
برجام با ایران قــرارداد همکاری امضا
کــرده بودند ایران را تــرک کرده و در
حالی که هنوز حــدود دو ماه به اعمال
تحریــم صادرات نفت ایران از ســوی
واشنگتن مانده است کشورهای اروپایی
از زمان خروج آمریکا از برجام  40درصد
خرید نفت از ایران را کاهش داده اند.در
واقع کشورهایی اروپایی فقط در حرف
مدعی حمایت از توافق هسته ای هستند
تا بدین صورت هم ایران را مجبور کرده
که به تعهدات خود در برجام پایبند بماند
و صنعت هستهای خود را توسعه ندهد
و هم فشارها و تحریم ها علیه دولت و
ملت ایران ادامه پیدا کند تا سیاستهای
واشــنگتن در قبــال تهــران اجرایی
شــود بنابراین نباید آینده کشور و حل
معضالت اقتصادی را به ادامه برجام گره
زده و به اروپاییهــا امیدوار بود زیرا در
این صورت فقط وقت خود را تلف کرده
و کشور و مردم را معطل نگه داشتهایم
بیآنکه گشایشی حاصل شود.

در ششمین همایش حرفه ای گرایی روابط عمومی رقم خورد

مهندس قنواتی مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی
در حوزه مسئولیت اجتامعی را دریافت کرد

در ششــمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی ،از مهندس عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر
کاشان ،با اهدای مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی تجلیل شد.
ششــمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی  ۱۷شــهریور با حضور دکتر محمد سلطانی فر معاون وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی ،سید غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران،
دکتر باقر ساروخانی ،دکتر امیر عباس تقی پور ،و جمعی از اساتید و کارشناسان روابط عمومی در هتل المپیک
تهران برگزار شد .در این مراسم ،با پخش کلیپی از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی شرکت فوالد امیرکبیر
کاشــان در ســال حمایت از کاالی ایرانی ،مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی به
مهندس عزیز قنواتی ،مدیر عامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ،توسط دکتر محمد سلطانی فر ،دکتر کاظمی دینان،
دکتر باقر ساروخانی ،دکتر امیرعباس تقی پور  ،امیر شوقی بنام ،اهدا گردید.

