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 توانمند سازی بخش خصوصی 

11 از رسالت های ایدرو 

 قشم؛ قطب گازی 

4 خلیج فارس می شود 

 صادرات طالي ایراني 

3 صفر شده است 

 30 درصد مدارس کشور 

12 مقاوم نیستند 

بازار نفت در دوراهی 
عرضه و تقاضا

بازار نفت و انرژی با مولفه های پیچیده ای 
روبرو شده است؛ برخی کشورها تولید نفت خام 
خود را افزایش داده اند، از طرف دیگر بر میزان 
مصرف برخی کش��ورها افزوده شده است. ضمن 
اینکه کش��ورهای عضو اوپک هم به علت توافق 
بر س��ر کاهش تولید تالش می کنن��د تا در این 
بازار پرنوسان قیمت ها را ثابت و در حد امکان 
رو به رشد نگاه دارند. به گزارش ایرنا ، با وجود 
تواف��ق کش��ورهای تولید کننده نف��ت خام برای 
کاهش عرضه به بازار، در هفته های اخیر میزان 
عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت و قیمت جهانی 
نفت برخالف انتظارها بهبود نیافت و حتی روند 

کاهشی پیدا کرد.
**اوپک و بازار نفت

 ب��ازار نفت روزه��ای پرچالش��ی را تجربه 
می کند و با وجودی که افزایش تولید را در عمل 
شاهد است، پیش بینی ها حاکی از افزایش تقاضا 
در آینده نزدیک است . میانگین قیمت های جهانی 
هر بشکه نفت در چند روز گذشته حدود 46 دالر 
بود. قیمت سبد نفت خام اوپک هم در هفته گذشته 
45.66 دالر اعالم ش��د که نسبت به هفته پیش از 
آن کاهش نشان می دهد.آژانس بین المللی انرژی 
در بررسی ساالنه میزان تقاضا برای نفت پیش بینی 
کرده بود در فصل نخست سال 2017 افزایش یک 
میلیون بشکه ای و برای فصل دوم بازار با افزایش 
1.5 میلیون بش��که ای تقاضا روبرو خواهد شد. 
تارنمای شبکه تلویزیونی سی.ان.بی.سی آمریکا 
نوشت قیمت نفت خام در ایاالت متحده در هفته 
گذش��ته افزایش پیدا کرد و به 46.54 دالر رسید. 
امی��دواری به افزایش تقاضا در آینده باعث ش��د 
قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بازار آمریکا 
بین 1 تا 1.1 درصد نس��بت به هفته پیش افزایش 
یاف��ت. تارنم��ای Market Realist در تحلیل 
تحوالت بازار نفت نوش��ت بر پایه گزارش های 
ماهان��ه اوپک، این س��ازمان در م��اه ژوئن 32.6 
میلیون بشکه نفت خام تولید کرد. این میزان تولید 
باالتر از س��قف توافق شده در نوامبر سال 2016 
بود. بر اساس توافقی که بعدها تمدید شد اعضای 
این س��ازمان حداکثر تولید خود را 32.5 میلیون 
بش��که تعیین کردند. در ماه ژوئن سه کشور لیبی، 
عراق و نیجریه 400 هزار بش��که به تولید اوپک 
 World Oil اضافه کردند. با این حال تارنمای
اعتق��اد دارد مهمترین نگرانی ش��رکت های نفتی 
افزایش تقاضا برای نفت است. گرچه تولید نفت در 
نیجریه افزایش یافت اما اختالل در یکی از خطوط 
انتقال نفت موجب تنش در بازار ش��د و به همین 
دلیل قیمت ها روند افزایشی داشتند. البته از دالیل 
دیگر افزایش قیمت، افزایش تقاضا و واردات نفت 
از س��وی اقتصادهای بزرگ بوده است. بنابر آمار 
آژانس بین المللی انرژی، میزان واردات نفت چین 
در شش ماه نخس��ت سال 2017 نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 13.8 درصد افزایش داشت 
و به 212 میلیون تن رس��ید.این آژانس همچنین 
در مورد افزایش تدریجی میزان تقاضای بازار به 
نقل از تحلیلگران در »کامرز بانک« آورده اس��ت 
کاهش ذخایر نفت خام کش��ورهای توسعه یافته 
 هم ادامه خواهد داش��ت ضمن اینک��ه اوپک نیز 
نمی خواهد به نحو چش��مگیری بر میزان تولید و 
عرضه به بازار اضافه کند.به نوشته تارنمای اویل 
پرای��س یکی از دالیل بهبود ب��ازار نفت با وجود 
افزایش تولید، باالتر رفتن تقاضا از س��وی هند و 

چین بوده است.
ادامه در صفحه 2

 حرکت چرخ تولید 
با کاهش نرخ سود بانکی
 الهام صمدزاده
بیش از یک س��ال اس��ت که س��ریال ادامه 
دار کاهش نرخ س��ود بانکی ب��ه صورت جدی 
علی رغم وجود مخالف��ان زیاد کار خود را آغاز 
کرده اس��ت، ب��ه گونه ای که ط��ی روزهای آتی 
کاه��ش دوباره نرخ س��ود بانک��ی خواهیم بود. 
کاهش��ی که با موافقان و مخالفان بسیاری همراه 
اس��ت. از این رو برخ��ی از صاحب نظران دولت 
تدبیر و امید را سردمدار کاهش پلکانی نرخ سود 

بانکی در میان دولت ها می دانند. 
گفتنی اس��ت؛ در مس��اله کاهش نرخ سود 
بانکی دو دس��ته از افراد به طور مس��تقیم دخیل 
هس��تند، دسته اول وام گیرندگان که با تحقق این 
امر بسیار راضی هس��تند و آن را برگ برنده ای 
برای خود می دانند و اما دسته دوم سپرده گذاران 
هس��تند که در این میان نقش کلیدی را بر عهده 
دارند چرا که سرمایه آنها می تواند در سرنوشت 

بانک ها موثر واقع شود.
باید توجه داش��ت آنچه در کاهش نرخ سود 
بانکی بیش از هر چیزی حائز اهمیت است وجود 
برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای سرمایه هایی 
که  احتمال دارد طی آن از بانک ها خارج ش��ود 
چرا که تجربه نش��ان داده اس��ت در صورت عدم 
توج��ه به این مهم ایج��اد بازار س��یاه و رکود در 
اقتصاد دور از ذهن نخواهد بود که این مساله خود 
لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کش��ور وارد 
سازد. آنچه مسلم اس��ت نرخ سود بانکی ارتباط 
مستقیمی با عدد تورم دارد بدین معنا که می توان 
با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی شاهد کاهش 
ن��رخ تورم بود. از این رو انتظار می رود با کاهش 
پلکانی و مداوم نرخ س��ود بانکی شاهد بیگانگی 
بازار با رکود و تورم سرسام آور باشیم. هر چند در 
این مجال باید متذکر شد الزمه اصلی کاهش نرخ 
تورم حذف علل ایجاد کننده تورم است چرا که در 
غیر این کاهش نرخ سود بانکی می تواند زمینه ساز 
افزایش تورم شود.باید توجه داشت یکی دیگر از 
 مه��م ترین مزایای��ی کاهش نرخ س��ود بانکی را 
می توان در ایجاد اش��تغال جس��تجو کرد چرا که 
از ای��ن وادی م��ی توانیم ش��اهد افزایش اعطای 
تس��هیالت به مراک��ز تولی��دی و در نتیجه ایجاد 
اشتغال باشیم. روانه ش��دن سرمایه به بازار تولید 
و روش��ن شدن چراغ کارگاه ها و یا شرکت های 
تولی��دی را می توان از دیگر مزایایی کاهش نرخ 
س��ود بانکی دانس��ت. چرا که یکی از نشانه های 
اقتصاد س��الم نرخ پایین س��ود بانک ها است، اما 
باید  خاطر نش��ان کرد که ب��رای رونق بازار و در 
نتیجه رشد اقتصادی کش��ور فاکتورهای دیگری 
مانند کاهش مداخله دول��ت، ایجاد فضای ایمن، 
ارائه مش��وق های مالی مناس��ب به تولیدکنندگان 
و یا آزاد س��ازی بانک ها ب��رای ارائه اعتبارات به 
کارگاه ه��ای  تولید ی نیز موثر اس��ت.باید توجه 
داشت برخی از صاحب نظران بر  این باور هستند 
که کاهش نرخ سود بانکی نه به نفع سرمایه گذاران 
 اس��ت نه به نفع بانک ها چرا ک��ه تحقق این مهم 
 می تواند در بلند مدت به ورشکستگی بانک ها منجر 
می ش��ود و همچنین باعث ناتوانی مالی اقش��ار 
متوسط جامعه شود چرا که تنها منبع مالی برخی 
از افراد سودهای بانکی می باشد. اما این در حالی 
اس��ت که ایجاد بازار س��یاه، واسطه گری و رونق 
کسب و کار دالالن را می توان از مهم ترین معایب 

عدم کاهش نرخ سود بانکی دانست.
ادامه در صفحه 2

گزارش
یادداشت 

رئیس سازمان هواپیمایی کشور تصریح کرد

 کفایت سرمایه 
 از الزامات موافقت 
تاسیس ایرالین ها

صفحه 9

وزیر ارتباطات هشدار داد

 ورشکستگی مخابرات 
 و 3 اپراتوردر صورت 
رفع فیلتر تلگرام صوتی

رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد

شناسایی 30 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتي

بیس��ت و هش��تمین نشس��ت صبحانه کاري 
بازار سرمایه توسط کانون نهادهاي سرمایه گذاري... 
شرح در صفحه  3

 حذف موسسات بزرگ 
غیر مجاز با ورود چند بانک 
ب��ه دنب��ال وعده اخی��ر رئی��س کل بانک 
مرکزي براي س��اماندهي کلیه موسس��ات مالي 

طي دو تا سه ماه آینده...
شرح در صفحه 3

صفحه 5

جهانگیری درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواستار شد

 حذف مقررات دست و پا گیر 
بر سر راه فعاالن بخش خصوصی

بحران قطر و شکست میانجیگران جهانی
 درحالی که ماموریت وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و آمریکا برای پایان دادن به بحران 

 در روابط قطر با عربستان و متحدان آن با شکست روبرو شد وزیرخارجه فرانسه با هدف پایان دادن 
صفحه 12به این بحران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سفر کرد.

استخدام 96
شرکت تولیدی مازیار صنعت
شرکت نستله ایران
هاکوپیان

انقالب جدید در حوزه اینترنت
یک کارش��ناس فناوری اطالعات با بیان ضرورت فرهنگ س��ازی مناسب برای ورود اینترنت 
اشیاء به کشور، مزایای استفاده از اینترنت اشیاء را تسهیل در امور مربوط به ترافیک شهری، سالمت 
و بهداش��ت، کش��اورزی، صنعت و امور خانه داری عنوان کرد.مصطفی پورعلی - کارش��ناس حوزه 
فن��اوری اطالعات - در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این که قب��ل از این که به فکر ورود فناوری های 
جدید به کشور باشیم، باید به فکر فرهنگ سازی مناسب برای آن باشیم، گفت: برای استفاده درست 
از تکنولوژی های نوین باید به کاربران از قبل آموزش های عمومی داده شود تا به آسیب های کمتری 

در این حوزه برخوریم.
وی با اشاره به تکنولوژی نوین اینترنت اشیاء در دنیا درباره این فناوری، اظهار کرد: اینترنت 
اش��یاء در ساختمان ها و مجتمع های بزرگ برای اس��تفاده درست و تنظیم مصرف انرژی می تواند 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. این فناوری همچنین در کنترل سیستم های هوشمند یا PMS، سالمت 
و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل و ... مورد استفاده قرار می گیرد.این کارشناس حوزه 
آی تی ادامه داد: پیش بینی می شود که تا سال 2030 حدود 30 میلیارد دستگاه به سیستم اینترنت 
اش��یاء مجهز باش��ند. این وسائل می توانند وسائل منزل، سیس��تم های گرمایشی و سرمایشی، برق 
منزل و همچنین دس��تگاه های پزش��کی برای کنترل بیماری ها و سیستم های کنترل ترافیک شهری 
برای کنترل ترافیک و آلودگی و ... باش��ند.پورعلی همچنین با اش��اره به امکان هوشمندس��ازی 
دس��تگاه های صنعتی، بیان کرد: به واسطه هوشمندس��ازی کارخانجات به وسیله فناوری اینترنت 
اشیاء می توانیم کاهش نیروی انسانی بومی را بدون کاهش بهره وری داشته باشیم و در عوض در 
حوزه های دانشی، ایجاد اشتغال کنیم. همچنین بسیاری از کسب وکارها را به واسطه اینترنت اشیاء 
می توان راه اندازی کرد.این روزها بحث ورود فناوری های جدید به کش��ور خیلی داغ اس��ت. در 
صدر این فناوری ها اینترنت اش��یاء قرار دارد که حوزه بسیار جذاب در حوزه فناوری های جدید 
اطالعات��ی و ارتباطاتی و موضوعی اس��ت که از طریق آن امکان کنترل وس��ائل منزل از راه دور 
فراهم می ش��ود؛ تصور کنید وقتی در یک روز گرم تابس��تانی در راه منزل هس��تید و برای خنک 
ش��دن خانه تان در هنگام ورودتان گوش��ی همراه خود را روشن و کولرتان را روی درجه خیلی 
خنک تنظیم کنید!؟اصطالح »اینترنت اش��یاء« اولین بار توس��ط کوین اشتون در سال 1۹۹۹ بکار 
برده شد و برای نخستین بار توسط انتشارات مؤسسه MIT به دنیا معرفی گردید.  اینترنت اشیاء 
به معنی یک ش��بکه جهانی از اش��یاء مرتبط که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده که بر 
اس��اس قراردادهای استانداردشده ای با یکدیگر در ارتباط هستند. این سیستم جدید کنترل از راه 
دور و کنترل هوشمند اشیا و دستگاه ها امروزه در کشورهای توسعه یافته در سیستم های اداری و 
همچنین وس��ایل منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوز در ایران مقدمات استفاده از آن 

به صورت تجاری فراهم نشده است.

بحران بزرگ اشتغال بعد از برگزیت
کارشناسان می گویند که تا 47 درصد شهروندان اتحادیه اروپا با مهارت بسیار باال در نظر دارند 
در طول 5 سال آینده انگلیس را ترک کنند. به گزارش مهر به نقل از  ایندیپندنت، ممکن است برخی از 
افراد این طور فکر کنند که امکان دارد در چنین شرایطی مشاغل انگلیسی به دست افراد انگلیسی سپرده 
شود و این طور نتیجه بگیرند که این امر اتفاق خوبی  است. اما باید بدانید که در انگلستان مشکل بیکاری 
وجود ندارد که افراد بیکار جای افرادی که این کشور را ترک می کنند، پر کنند. آنچه در انگلستان اتفاق 
افتاده این اس��ت که ش��کوفایی زاد و ولد پس از جنگ جهانی اکنون به شکوفایی بازنشستگی پس از 
جنگ جهانی تبدیل شده است. بسیاری از کارگران در حال خارج شدن از بازار شغلی هستند و درآمد 
مالیاتی دولت از قبل آنها کاهش می یابد و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه بازنشستگی و هزینه های 
نگهداری از سالمندان بر دوش جامعه می شوند.انگلیس نیازمند این است که مالیات خود را از طریق 
کارگران بیشتر و جوان تر از سراسر اتحادیه اروپا افزایش دهد تا بتواند هزینه های مربوط به کارگران 
پا به س��ن گذاش��ته و بازنشسته را تامین کند و اطمینان داشته باش��د که مالیات کافی برای هزینه های 
نگهداری از سالمندان جمع آوری شده باشد. به ویژه در حال حاضر می دانیم که وعده های برگزیت راجع 
 به افزایش 350 پوندی هفتگی به پرداختی بازنشس��تگی افسانه ای بیش نبوده است.با این شرایطی که 
بسیاری از کارکنان متخصص به ترک انگلستان فکر می کنند، به جای اینکه برگزیت نیروی کار انگلستان 
را افزایش دهد موجب کاهش آن خواهد ش��د. کاهش نیروی کار فقط اقتصاد را با ریس��ک مواجه 
نخواهد کرد بلکه تجارت های مختلف انگلس��تان را به خطر می اندازد.انگلس��تان در شرایط فعلی با 
کمبود مهارت در مهندسی، آی تی، پزشکی، کشاورزی فصلی و حسابداری روبه رو شده است. برخی 
از ش��رکت های انگلیسی همین حاال هم در گزارشات خود از مشکالت مربوط به یافتن نیروی کار 
مناس��ب و پیر شدن نیروی کاری خود گالیه کرده اند و اگر دولت نتواند سیاست گذاری بهتر از آنچه 
در حال حاضر موجود است را در مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آورد، آسیب پذیری تجارت های 
انگلیس��ی نس��بت به از دس��ت دادن کارکنان کلیدی خود افزایش خواهد یافت.زو هنام از ش��رکت 
ریتیل رونسانس انگلستان می گوید: خیابان های ما دیگر مثل سابق نخواهد بود همین حاال هزاران 
 خرده فروش مس��تقل در حال بس��تن مغازه های خود هس��تند. برگزیت تنها مشکالت ما را سرعت 
می بخشد و خرده فروشان مستقل برای این که بتوانند در مقابل شرایط نامعین دوام بیاورند باید همین 
حاال دست به کار شوند.شرکت هایی که فکر می کنند می توانند تجارت خود را مطابق معمول ادامه 
دهند منتظر مواجهه با یک شوک باشند. پس از برگزیت یافتن کارکنان مناسب سخت تر خواهد بود 
و این شرکت ها مجبور می شوند برای بدست  آوردن کارکنان مورد نیاز مبلغ بیشتری پرداخت کنند. 
تورم باال خواهد رفت و اقتصاد بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش 
تاکید ش��ده است که این ش��رکت ها برای تغییر و به ویژه مواجه با کمبودهای نیروی متخصص برای 

مشاغل مورد نیاز خود، نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستند.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اش��اره 
به اینکه از امسال مسکن وارد بورس می شود 
گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را در 
بورس کاال عرضه کنن��د می توانند از معافیت 
10 درص��دی مالیات��ی برخوردار ش��وند. به 
گ��زارش تفاهم به نقل از صدا و س��یما، حامد 
س��لطانی نژاد گفت: ابزارهای مالی بورس در 
بورس کاالی ایران می تواند سرمایه های ما را 
در بخش مسکن به س��رمایه های مولد تبدیل 
و از راکد بودن س��رمایه ها در بخش مس��کن 
جلوگیری کند. وی ادامه داد: این روش کمک 
می کند که مس��کن از رکود خارج شود، چون 
ای��ن ابزارها می تواند کمک کند که هر کس��ی 
ب��ا هر مقدار پول��ی که دارد در مت��راژ معینی 
در مس��کن س��رمایه گذاری کن��د و در واقع 
سرمایه ها به سمت مس��کن حرکت می کند و 
حتی س��رمایه های خرد هم می تواند به کمک 
بخش مس��کن بیاید.مدیرعامل بورس کاالی 
ای��ران گفت: ب��ا اتحادیه مش��اورین امالک و 
مجموعه س��رمایه گذاری مس��کن مذاکراتی 
داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده 
داده و بدی��ن ترتی��ب فردی که در کش��ور به 

دنبال پوشش ریس��ک افزایش قیمت مسکن 
اس��ت یا به دنب��ال تهی��ه مس��کن بلندمدت 
برای فرزندش اس��ت غیر از س��از و کارهای 
موج��ودی که در بازار مس��کن ما وجود دارد 
می تواند از ابزارهای بورسی هم بهره مند شود.

مدیر عامل ب��ورس کاال اف��زود: فروش های 
س��لف، ف��روش هایی هس��تند ک��ه در قالب 
اوراق صورت می گیرد و هر کس��ی که اوراق 
را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد 
می تواند مت��راژ معینی از یک ملک را تحویل 
بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این 
حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه های این 
ابزارهای مالی را تا پایان امس��ال شروع کنیم.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری 
فعاالن حوزه مس��کن ما شرایط الزم را فراهم 
خواهیم کرد و دوره های آموزشی الزم را برای 
آنها برگزار می کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی 
این بازار فعاالن فعلی بازار مسکن خواهند بود 
و فعالیت هایی که در قالب سرمایه گذاری یا در 
قالب پوش��ش ریسک نوسانات قیمت مسکن 
صورت بگی��رد، می تواند با کم��ک ابزارهای 
مالی بورس در بورس کاالی ایران اتفاق بیفتد.

بخ��ش  در  کاال  ب��ورس  مدیرعام��ل 
دیگ��ری از اظهاراتش گفت: خودروس��ازانی 
که خودروهای خ��ود را در بوس کاال عرضه 
کنند می توانند از معافیت 10 درصدی مالیاتی 
برخوردار ش��وند.حامد س��لطانی نژاد افزود: 
عرضه کنندگانی که به دنبال ش��فافیت هستند 
و محصوالت خ��ود را در بورس کاال عرضه 
می کنند دارای مش��وق هایی، چون معافیت ده 
درصدی مالیات هس��تند که خودروس��ازانی 
مش��مول این امر می ش��وند.وی ادامه داد: اگر 
خودروس��ازان می خواهن��د از مزایای بورس 
بهره مند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند 
که خریداران بتوانن��د به این بازار به عنوان یک 
بازار قابل اتکا وارد شوند.مدیر عامل بورس کاال 
گفت: بازار بلند مدت بازار خودرو یا بازار سلف 
فروش��ی هم به زودی در بورس کاال راه اندازی 
می ش��ود تا افرادی که می خواهن��د حواله های 
اتومبیل خود را پس بدهند دچار مشکل نشوند.

سلطانی نژاد ادامه داد: با این اقدام به راحتی افراد 
دیگری جایگزین این افراد می شوند و مشکالتی 
که بسیاری از افراد در حال حاضر با آن مواجه 

هستند وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل بورس کاالی ایران:

مسکن وارد 
بورس 
می شود
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