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سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

جهانگیری درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواستار شد

حذفمقرراتدستوپاگیربرسرراهفعاالنبخشخصوصی
معاون اول رئیس جمهور، با تاکید بر ضرورت 
 حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دس��ت و 
پا گیر بر سر راه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
گف��ت: باید اراده ای جدی در رأس دس��تگاه های 

اجرایی شکل گیرد. 
به گزارش مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد .اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت 
حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا 
گیر بر س��ر راه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
گفت: ت��ا اراده ای ج��دی در رأس دس��تگاه های 
اجرای��ی در ای��ن خصوص ش��کل نگیرد، ش��اهد 
اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.معاون اول 
رئی��س جمهور با بیان اینکه باید برای بهبود محیط 
کس��ب و کار و از بین بردن بروکراس��ی در کشور، 
چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای 
اینکه بتوانیم محیط کس��ب و کار را در کشور بهبود 
بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم، 
نیازمند اراده ای ملی و تالش همگانی در این زمینه 

هستیم.
وی با اش��اره به تالش ه��ا و اقدامات وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار 
و توس��عه مرکز مل��ی پایش محیط کس��ب و کار، 
کارهای انجام ش��ده را مثب��ت و اثربخش ارزیابی 
و ب��ر ضرورت ت��داوم و تکمیل ای��ن برنامه تاکید 
کرد.جهانگیری در ادامه این جلس��ه با تبریک روز 
بهزیس��تی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان 
تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به 
دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت 
کنن��دگان مس��تمری و دریافت کنن��دگان خدمات 
درمان��ی و تعامل با کارفرمایان تحت پوش��ش این 
سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود 
محیط کس��ب و کار ایفا می کنند.معاون اول رئیس 

جمهور از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست 
از طری��ق تعام��ل با اتاق ها و تش��کل های بخش 
خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و 
کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.وی با اشاره 
به گزارش وزیر صنع��ت، معدن و تجارت مبنی بر 
رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال 
های اخیر،   گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این 
میزان رش��د صادرات ناشی از برطرف شدن موانع 
پیش روی س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در 
این کش��ورها بوده که این موض��وع بیانگر اهمیت 

فراوان بهبود محیط کسب و کار است.
در ای��ن جلس��ه ک��ه وزرای اموراقتصادی و 
دارای��ی، جه��اد کش��اورزی، نفت، تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی، نیرو،   صنعت، مع��دن و تجارت، 

راه و شهرس��ازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع 
دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،   معاون علمی 
و فن��اوری رییس جمهور، مش��اور اقتصادی رییس 
جمهور، رییس هیات عامل صندوق توس��عه ملی و 
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس 
سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای 
گفتگ��و و تدوین پیش نویس مصوب��ه ای به منظور 
رفع مش��کالت فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با 
سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب 
و کار، امنیت س��رمایه گذاری و ایجاد اش��تغال ارائه 
کرد که پ��س از بحث و تبادل نظر پیش��نهاد »نحوه 
عمل س��ازمان تامین اجتماعی جهت رس��یدگی به 
لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعاالن 

اقتصادی« به تصویب رسید.

در ادام��ه این نشس��ت وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارش��ی از ایجاد 
مرک��ز ملی پایش محیط کس��ب و کار ارائه کردند و 
به تش��ریح اقدام��ات صورت گرفت��ه و برنامه های 
آتی برای اس��تقرار و توسعه این مرکز پرداختند.علی 
طیب نیا، گزارش��ی از تصویر وضع موجود محیط 
کس��ب و کار ارائه کرد و گف��ت: در دولت یازدهم 
۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف ش��د و سامانه ای 
 نیز برای شناس��ایی مجوزهای موجود در کش��ور 
راه اندازی ش��د و تدابیر الزم ب��رای جلوگیری از 
خل��ق مجوزهای جدی��د غیرضروری اندیش��یده 
ش��د.وزیر امور اقتصادی و دارایی ب��ا بیان اینکه 
راهکارهای��ی ب��رای تس��هیل ص��دور مجوزهای 
موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: 
برای بهبود محیط کس��ب و کار ارتباط مناس��بی 
ب��ا دانش��گاه ها، ات��اق ها و تش��کل های بخش 
خصوصی فراهم ش��ده و ضمن شناسایی مقررات 
و قوانین مخل کس��ب و کار، تعام��ل و همکاری 
 مناس��بی می��ان بخ��ش ه��ای مربوط��ه در قوای 
سه گانه ایجاد شده است.وی افزود: پس از گذشت 
حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و 
کار جهانی، امس��ال این ارتباط بصورت ویدئویی 
مجدداً برقرار ش��ده و امیدوارم که در سال جاری 
ش��اهد ارتقاء رتبه کش��ور در بهبود محیط کسب 
و کار باش��یم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
هم گزارش��ی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی 
پای��ش محیط کس��ب و کار، تج��ارب جهانی در 
اس��تفاده از فناوری اطالع��ات و ارتباطات برای 
بهبود فضای کس��ب و کار و نیز اهداف و مزایای 
اس��تقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه 
کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، 
اس��تقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و 

کار به تصویب رسید.

بهرهمندیواحدهایصنعتیفارس
ازتسهیالترونقتولید

مدی��ر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
فارس از فراهم شدن امکان بهره مندی واحدهای 
صنعتی متقاضی نوسازی و بازسازی از تسهیالت 
رونق تولید خبر داد.به گزارش ایس��نا ، شاهپور 
قنب��ری دیروز در جمع خبرن��گاران گفت: طرح 
رونق تولید با هدف حمایت از تولید و اش��تغال 
و در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از 
سال گذشته توسط دولت آغاز شده و امسال هم 
ادامه دارد. وی افزود: بر اساس شرایط جدید در 
طرح رونق تولید، امکان اختصاص این تسهیالت 
برای نوس��ازی خط تولید واحدهای صنعتی نیز 
فراهم شده اس��ت؛ متقاضیان دریافت تسهیالت 
ط��رح رونق تولید برای نوس��ازی و بازس��ازی 
 واحده��ای تولی��دی و نی��ز تکمی��ل واحدهای 
نیمه تمام می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب 
)behinyab.ir( برای دریافت این تس��هیالت 
ثب��ت نام کنن��د .وی ادام��ه داد: بر اس��اس این 
طرح، صاحبان صنایع می توانند برای نوسازی و 
بازسازی و تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفت 
 فیزیک��ی ب��االی 6۰ درص��د از طریق س��ایت 

بهین یاب تقاضای خود را ثبت کنند. 

ایجادبزرگترینشهرکهایصنعتی
استاندرشرقمازندران

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
مازندران از ایجاد بزرگترین شهرک های صنعتی 
در ش��رق این اس��تان خبر داد.به گزارش ایسنا ، 
س��یدمصطفی موسوی در جلس��ه بررسی موانع 
تولید گلوگاه در فرمانداری شهرس��تان گلوگاه، 
با اش��اره به هزین��ه فراوان س��اخت تصفیه خانه 
فاض��الب در ش��هرک های صنعتی اظه��ار کرد: 
بر اساس دس��تورالعمل ابالغی س��ازمان صنایع 
کوچک، ش��هرک های فاقد تصفیه خانه باید س��ه 
اص��ل واگ��ذاری 7۰ درصد ش��هرک و ناحیه به 
واحدها، بهره برداری 5۰ درصد واحدها و حداقل 
1۰۰ مترمکعب پس��اب فاضالب در ش��بانه روز 
برای ه��ر واحدهای تولیدی را دارا باش��ند.وی 
با بیان اینکه شهرس��تان گل��وگاه از نظر موقعیت 
جغرافیای��ی و قرار گرفتن در جاده سراس��ری و 
راه آهن، دارای ظرفیت های ویژه ای است، تصریح 
کرد: ناحیه صنعتی گلوگاه در سال 87 ایجاد شد 
و با توجه به قدمت این ناحیه صنعتی نس��بت به 
شهرک ها و نواحی دیگر استان، زیرساخت های 
مناسبی دارد.موسوی با اشاره به توسعه شهرک ها 
و تملک 1۰53 هکتاری زمین در ش��رق استان 
خاطرنش��ان کرد: درگذشته، شهرک های صنعتی 
بش��ل با 1۹6 و آمل ب��ا 12۰ هکتار، بزرگترین 
ش��هرک های صنعتی مازندران بودند که با تملک 
زمی��ن در بهش��هر و گلوگاه به مس��احت 1۰53 
هکت��ار، در عمل ش��هرک های ب��زرگ که آماده 
اس��تقرار صنای��ع و واحده��ای تولی��دی بزرگ 

می باشند به شرق استان منتقل می شوند.

بانک»ولزفارگو«آمریکا
بزرگترینتعدیلنیروراکلیدزد

بانک بین المللی »ولزفارگو« آمریکا در سه ماه 
دوم سال جاری میالدی بیش از 2 هزار نفر از کارمندان 
خود را اخراج کرد. به گزارش خبرنگار مهر به نقل 
تلویزیون سی بی اس، بانک آمریکایی »ولزفارگو« 
آمریکا، قصد دارد به منظور کاهش هزینه های خود 
بی��ش از 2 هزار نفر و 2۰۰ نف��ر از کارمندانش را 
 تعدی��ل نیرو کند. این اقدام از س��ال 2۰13 تاکنون 
بی س��ابقه بوده است.رسوایی حساب های جعلی 
در »ولزفارگ��و«، منجر به باالرفت��ن هزینه های 
جاری این بانک شده است و مسئولین آن ناچار به 
اخراج نیروی انسانی کرده است.این مقدار تعدیل 
نی��رو از س��وی این بانک بین المللی در ۴ س��ال 
اخیر بی س��ابقه گزارش می شود.  کاهش درآمد  
»ولزفارگو« در س��ه ماه دوم سال جاری میالدی 
منجر به اتخاذ این تصمیم برای کاهش میلیاردها 
دالر از هزینه های این بانک ش��ده است. صدها 
شعبه این بانک تعطیل شده و مشاورین خارجی  
»ولزفارگو« هم تعدیل ش��ده اند. »ولزفارگو«  در 
س��ال 2۰13 میالدی تعداد 5 هزار و 7۰۰ نفر را 

تعدیل کرده بود.

خبرنامه

عضویت۱2میلیوننفر
درشبکهتعاونیها

س��فیر ترکیه و هی��ات هم��راه او دیروز با 
رییس اتاق تعاون ای��ران دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک 
میان دو کش��ور از سوی رییس اتاق تعاون ایران 
پیشنهاد شد. به گزارش ایسنا، رضا هاکان تکین � 
سفیر ترکیه و هیات همراه وی به منظور گسترش 
ارتب��اط و مبادالت تجاری دو کش��ور،دیروز با 
بهم��ن عبداللهی، رییس اتاق تع��اون ایران دیدار 
و گفت وگ��و کرد. در این دی��دار عبدالهی، ضمن 
خیرمقدم از هدف گذاری سهم 25 درصدی بخش 
تعاون در اقتصاد ملی برای 5 سال آینده خبر داد.
وی همچنین به معرفی بخش تعاون کشور پرداخت 
و گفت: براس��اس قانون اساسی، اقتصاد ایران بر 
سه بخش اصلی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم 
می شود و سهم بخش تعاون از اقتصاد 25 درصد 
هدف گذاری شده است.به گفته رییس اتاق تعاون 
ای��ران، در حال حاضر بیش از 1۰۰ هزار تعاونی 
ثبت ش��ده با عضویت مردم در کش��ور مش��غول 
فعالیت هس��تند و بر اس��اس آمارها بیش از 12 
میلیون نفر عضو شبکه تعاونی ها بوده و بیش از ۴۰ 
میلیون نفر از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.

عبداللهی افزود: تعاونی ها در بیش از 12۰ رشته از 
جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی و حمل و نقل 
فعالیت دارند و جزو فعالترین بخش های کش��ور 
به ش��مار می روند.وی حضور و فعالیت تعاونی ها 
در ترکیه را بستر مناسبی برای توسعه روابط میان 
دو کشور در این حوزه دانست.سفیر ترکیه نیز در 
این دیدار ضمن ابراز خرسندی از اطالعاتی که در 
زمینه تعاون به دست آورده گفت: اطالعات و آمار 
و ارقامی که در بخش تعاون به دس��ت آمد بسیار 
تاثیرگذار بود و به نظر می رس��د که 15 درصد از 
جمعیت ایران در بخش تعاون هستند.وی آمادگی 
بخش تعاون ترکیه را برای گسترش همکاری  در 

سطوح مختلف اعالم کرد.

فعالیت850واحدبهرهبردار
درشهرکهایصنعتیزنجان

تفاهم-گروه اقتصادی:معاون صنایع کوچک 
شرکت ش��هرک های صنعتی استان زنجان گفت: 
بالغ ب��ر 85۰ بهره بردار در ش��هرک های صنعتی 
اس��تان زنجان فعالیت می کنند. ایرج احمدی در 
جلسه نشس��ت خبری اعضای س��تاد برگزاری 
مراس��م نکوداش��ت و تجلیل از مقام صنعتگران، 
معدن��کاران و اصناف اس��تان، اظه��ار کرد: طی 
سال گذش��ته 168 دوره آموزشی توسط شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان زنجان برگزار شده 
است.وی با اشاره به اینکه دوره های برگزار شده 
ش��امل دوره  های مهارتی، مدیریتی و کارآفرینی 
اس��ت، تصریح کرد: 12 ت��ور صنعتی داخلی هم 
برای ذی نفعان و کارکن��ان واحدهای صنعتی در 
استان زنجان برگزار شده است.وی با بیان اینکه 
۹ خوش��ه در دست شناس��ایی وجود دارد که از 
این تعداد خوش��ه های کفش و فرش اجرا ش��ده 
اس��ت، اضافه کرد: امس��ال امکان سنجی خوشه 
چاقو در استان انجام می گیرد و این خوشه وارد 
فاز توس��عه  ای خود خواهد شد.وی از برگزاری 
نمایش��گاه توانمن��دی صنایع کوچ��ک در هفته 
صنای��ع کوچک خبر داد و گفت: این نمایش��گاه 
روش خوبی برای نمایش توانایی  صنایع اس��تان 

زنجان خواهد بود.

بهرهمندی22طرحوواحدتولیدی
ازتسهیالتطرحرونقتولیددرلرستان

ش��رکت  اقتصادی:مدیرعامل  تفاهم-گروه 
ش��هرک های صنعتی لرس��تان از بهره مندی 22 
ط��رح و واحد تولیدی از تس��هیالت طرح رونق 
تولید در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در لرستان 
خبر داد.بختیار رازانی اظهار داش��ت: در س��ال 
گذش��ته تعداد 26 طرح و واحد تولیدی مس��تقر 
در ش��هرک های صنعتی موفق ب��ه دریافت 32۰ 
میلیارد ریال تس��هیالت از محل اعتبارات طرح 
رونق تولید شده اند.وی گفت: در سال جاری نیز 
22 طرح و واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی با می��زان تس��هیالت 2۹۰ میلیارد ریال 
مصوب ش��ده که به زودی این تسهیالت از محل 
اعتبارات ط��رح رونق تولید به واحدهای مذکور 
پرداخت خواهد شد.رازانی افزود: این واحدهای 
صنعتی عمدتًا در ش��هرک های صنعتی خرم آباد 
ش��ماره 1 و 2 و بروجرد و منطقه ویژه اقتصادی 
لرس��تان و ناحیه صنعتی مرزیان می باش��ند.وی 
افزود: در راس��تای منویات مقام معظم رهبری و 
شعار س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در 
سال جاری س��امانه بهین یاب مجدد بازگشایی 
ش��ده است که متقاضیان برای دریافت تسهیالت 
رونق تولید می توانند در این س��امانه مشخصات 

واحدهای خود را ثبت نمایند.

حضورچهارواحدتولیدیاستانایالم
درنشستمشترک)B2B(ایرانوعراق

شرکت  اقتصادی:مدیرعامل  تفاهم-گروه 
ش��هرک های صنعت��ی ایالم از حض��ور چهار 
واحد تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی استان در نشست مشترک) B2B ( ایران 
و ع��راق خبر داد.مرتضی دارایی با اش��اره به 
اینکه یکی از ماموریت  های س��ازمان صنایع 
کوچک و شرکت  شهرک  های صنعتی استان ها 
حمایت توس��عه از صنایع کوچک است اظهار 
داشت:این اقدام در راس��تای اجرای سیاست 
حمایت��ی و ب��ه منظور بازاریاب��ی محصوالت 
تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها 
و نواح��ی صنعتی ایالم و اج��رای تفاهم نامه 
ف��ی مابین، توس��عه همکاری های مش��ترک 
و آش��نایی با توانمندی های ای��ران در زمینه 
تخصصی صنایع غذایی و ساختمان، بهداشتی 

و دارویی صورت گرفت.

خبر

 بازار نفت 
 در دوراهی 

عرضه و تقاضا

ادامه از صفحه یک-  آمار وزارت نفت هند 
نش��ان می دهد در ماه ژوئن، ادامه رشد اقتصادی 
دهلی نو موجب ش��ده است تا تقاضا باالتر برود. 
ب��ه عنوان نمونه میزان مصرف نفت گاز که س��هم 
مهمی را در حرکت صنایع این کش��ور ایفا می کند 
نسبت به س��ال گذشته 6.5 میلیون بشکه افزایش 
داشته است.در این کش��ور تقاضا برای بنزین 12 
درصد و برای گاز مایع 16 درصد افزایش داشت.

**موانع بی ثبات ساز بازار انرژی 
گرچه اقدامات هماهنگی میان صادرکنندگان 
نف��ت خ��ام در زمینه ثب��ات و بهبود ب��ازار نفت 
صورت گرفته اما این هماهنگی نتوانس��ت نتیجه 
مورد نظر مجریان را به دنبال داش��ته باشد. توافق 
کاهش تولید اوپک تنها از بدتر شدن اوضاع بازار 
نفت پیش��گیری کرد.این امر ب��ه دالیل گوناگون 
حادث ش��ده است. نخس��ت اینکه برخی اعضای 
اوپک به توافق کاهش تولید پایبند نیستند و تولید 
آن ها به فراتر از سقف تعیین شده رسید. از طرف 
دیگر افزایش تدریجی قیمت نفت موجب ش��د تا 
تولیدکنن��دگان نفت های غیرمتعارف )ش��یل( به 
وی��ژه در آمریکا جانی دوب��اره پیدا کنند. فعالیت 
این شرکت های نفتی در صورتی صرفه اقتصادی 
را دارد که قیم��ت های فروش به حد قابل قبولی 

برسد. گویا تثبیت قیمت های نفت بین ۴5 تا 5۰ 
دالر ب��رای تحرک برخی حوزه ه��ای تولید نفت 
شیل دارای توجیه شده است. در زمینه مولفه اول 
تحلیل گران و رس��انه های خارج��ی آورده اند: 
آژانس بین المللی انرژی با بررسی روندها اعالم 
کرد تولید نفت خام اوپک در ماه ژوئن 3۴۰ هزار 
بش��که افزایش یاف��ت و به 32.6 میلیون بش��که 
رس��ید که باالترین میزان در س��ال 2۰17 است. 
سال گذشته تالش ها برای ایجاد موازنه در بازار 
نفت منجر به تعیین س��قف تولید برای هر کش��ور 
ش��د اما لیبی و نیجریه به دلیل مسائل داخلی، از 
این توافق کنار گذاشته شدند. این دو کشور نسبت 
به نوامبر س��ال گذشته )که توافق کاهش به دست 
آم��د( اکن��ون روزانه 7۰۰ هزار بش��که نفت خام 
بیش��تری را تولید می کنند.تارنم��ای خبرگزاری 

سی.ان.ان در مورد پایبندی کشورهای صادرکننده 
نفت به توافق کاهش تولید نوش��ت میزان اجرای 
توافق توس��ط کش��ورها در کل حدود 78 درصد 
بوده اس��ت که نسبت به ۹5 درصد ماه می کاهش 
داش��ته است. این میزان پایین ترین میزان پایبندی 
به توافق از ابتدای س��ال جاری میالدی بوده است. 
تنها کشورهای عربستان سعودی، گینه و آنگوال به 
طور کامل این توافق را به اجرا در آوردند اما برخی 
 تولیدکنندگان تعهد خ��ود را کامل اجرا نمی کنند.

تارنم��ای بلومب��رگ در ارتباط با می��زان پایبندی 
کشورها نوشت: اگرچه اوپک برخی کشورها را از 
کاهش تولید مستثنی کرد اما عراق که دومین تولید 
کننده بزرگ نفت در این کارتل اس��ت خواس��تار 
ش��رایط مشابه با این دو کشور ش��د. عراق در ماه 
گذشته بدترین میزان تبعیت از توافق کاهش تولید 

را در می��ان کش��ورهای امضاکنن��ده این توافق 
داش��ت. عراق در م��اه ژوئن تنه��ا 2۹ درصد از 
 تعهد کاهش تولید را اجرایی کرد.این کشور حوزه 
خلیج فارس اعتقاد دارد برای بازس��ازی اقتصاد 
خ��ود ک��ه در حال جنگ ب��ا داعش اس��ت باید 
اقدام��ی را انجام ده��د.از طرف دیگ��ر عالوه بر 
افزای��ش تولید در اوپک، تولیدکنندگان غیراوپک 
نیز افزایش تولید داش��ته اند. ایاالت متحده تولید 
نفت خود را به ۹.۴ میلیون بش��که در روز رساند 
ک��ه باالترین می��زان تولید از اوت س��ال 2۰15 
تاکنون اس��ت.افزایش تولید نفت ش��یل از سوی 
ایاالت متحده هم باعث فش��ار بر اوپک و توافق 
آنها ش��ده اس��ت. تحلیلگران بازار انرژی هشدار 
داده اند اگر اقدامی از سوی کشورهای تولیدکننده 
و صادرکننده صورت نگیرد افزایش عرضه باعث 
خواهد ش��د تا ب��ه زودی قیمت نفت خام به کمتر 
از ۴۰ دالر در هر بش��که برس��د.تعداد چاه های 
نفت در ایاالت متحده اکنون نسبت به سال گذشته 
 میالدی دوبرابر ش��ده اند. هفته گذش��ته بر تعداد 
چ��اه های نفت فعال در آمریکا افزوده ش��د و به 
765 حلقه رس��ید.پیش بینی می شود تولید نفت 
خام آمریکا هم در س��ال آینده نس��بت به امسال 

78۰ هزار بشکه در روز رشد داشته باشد.

گزارش

    

    

    

    

    

ضوابط و مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی 
مناط��ق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در 
نشس��ت هم اندیش��ی در تهران مورد بررسی قرار 

گرفت.
ب��ه گ��زارش تفاه��م از مناط��ق آزاد، ای��ن 
هم اندیشی با هدف رسیدگی به اختالفات کارگری 
و کارفرمایی در مناطق ویژه اقتصادی و با هماهنگی 
مدیریت امورحقوقی، مدیریت مناطق ویژه اقتصادی 
و معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و با حضور مدیران و سرپرستان کار و 
خدمات اشتغال نیروی انسانی مناطق ویژه اقتصادی 
برگزار شد.در آغاز نشست، معاون فرهنگی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد ، هدف دولت تدبیر و امید را 
عزم جدی در اصالح امور کار و اش��تغال در کشور 
دانست و افزود: با اس��تفاده از نیروی کار با تجربه 
و شناس��ایی مناطق ویژه که در زمینه روابط کاری 
عملکرد موفقی دارند،می توانیم الگوهای موفق این 
مناطق را به س��ایر مناطق ویژه کشور تعمیم دهیم.

حجت االسالم والمسلمین »محمدعلی زم«بر لزوم 

بازنگری و اصالح قوانین کار و اش��تغال در مناطق 
ویژه کش��ور تاکید کرد و گفت: باید یک کمیسیون 
چند روزه برای بررس��ی مسایل و مشکالت مناطق 
ویژه و اولوی��ت بندی آنها برگزار کنیم تا ضوابط و 

مقررات آنها را مورد بازنگری قرار دهیم.
** ایج��اد تعامل و وح��دت رویه در مناطق 

ویژه اقتصادی
»جعفر آهنگران« مدیر هماهنگی امور مناطق 
ویژه اقتصادی مناطق آزاد نی��ز، هدف از برگزاری 
ای��ن نشس��ت را ایجاد تعامل بیش��تر وزارت کار و 
رف��اه اجتماعی، مناطق وی��ژه اقتصادی و دبیرخانه 
ش��ورایعالی مناط��ق آزاد دانس��ت و گف��ت: ایجاد 
 تعام��ل و وحدت رویه در مناط��ق ویژه اقتصادی، 
هم اندیش��ی و ارائ��ه راهکاره��ای اجرایی در این 

مناطق را به همراه دارد.
** تبیین جایگاه مشخص برای نمایندگان کار 

و امور اجتماعی در سازمان های مناطق ویژه کشور
همچنی��ن نماینده وزی��ر کار و رفاه اجتماعی 
در ش��ورایعالی مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی، 

در  ش��اغل  کارگ��ران  و  کارفرمای��ان  آش��نایی 
مناط��ق ویژه اقتص��ادی با قوانی��ن کار و خدمات 
 اجتماع��ی در ای��ن مناط��ق را ضروری دانس��ت.

»فرهاد ش��یخی« بر ایجاد وحدت رویه در اجرای 
مقررات روابط کاری در مناطق ویژه، اجرایی شدن 
آن و تبیین جایگاه مش��خص برای نمایندگان کار و 
امور اجتماعی در س��ازمان های مناطق ویژه کشور 
تاکید کرد.شیخی، اصالح و بازنگری قوانین کار در 
مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که امکان اجرایی 
شدن داشته باش��د را ضروری دانست.نماینده وزیر 
کار و رف��اه اجتماع��ی در ش��ورایعالی مناطق آزاد 
و وی��ژه اقتصادی افزود: مبن��ای کار کارفرمایان و 
کارگران در مناطق ویژه اقتصادی باید در راس��تای 
اجرای مقررات 51 ماده ای کتاب قوانین و مقررات 
و به صورت قرار دادهای کتبی یا همان قراردادهای 

ارادی انجام شود.
**  تامی��ن ه��دف قان��ون گذار و تس��هیل 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
ای��ن نشس��ت، دبی��ر ش��ورای  در ادام��ه 

راهبردی اش��تغال و تامین اجتماعی شورایعالی 
مناطق آزاد نیز گف��ت: افزایش دانش اجتماعی 
کارفرمای��ان و کارگ��ران فع��ال در مناطق ویژه 
درب��اره موضوع��ات رواب��ط کاری و مق��ررات 
قان��ون کار در ای��ن مناط��ق م��ی توان��د راه را 
برای دس��تیابی به اهداف ای��ن مناطق که همان 
 توس��عه اقتص��ادی مناطق اس��ت، هم��وار کند.

»مرادخان مرادپور« افزود: هدف ما، تامین هدف 
قانون گذار و تسهیل س��رمایه گذاری به منظور 
تولید و اش��تغال در مناطق ویژه اقتصادی است، 
نه موضوعات شخصی.مرادپور به تبیین جایگاه 
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در قوانین 
و مق��ررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اش��اره 
ک��رد و ایجاد پایگاه رواب��ط کار در مناطق ویژه 
کشور را مهم دانس��ت.در پایان این نشست، هر 
یک از نمایندگان مناطق ویژه اقتصادی مس��ائل 
و مش��کالت مناط��ق خود را مط��رح و به بحث 
و تب��ادل نظر پرداختند.همچنین مقرر ش��د، این 
جلسات به صورت مستمر و منظم برگزار شود.

تفاهم-گ��روه اش��تغال: مدیرعام��ل صندوق 
کارآفرین��ی امید گفت: دولت یک و نیم میلیارد دالر 
برای اشتغال روس��تائیان در نظر گرفته است که این 
رقم به ریال تبدیل و صندوق توس��عه ملی آن را در 
قالب تسهیالتی با سود یک رقمی در اختیار بانک ها 
قرار خواهد داد. اصغر نورا... زاده درباره تس��هیالت 
دولت برای اش��تغال روس��تایی و عشایری، گفت: با 
توجه به مطالعات دولت در ش��ورای عالی اش��تغال، 
یکی از مش��کالتی که در کشور با آن مواجه هستیم 
فرصت های کسب و کار و ایجاد فرصت های اشتغال 
برای جوانان است که باید در مناطق روستایی به آن 
توجه ویژه ش��ود.وی با تاکید بر اینکه یکی از موانع 
ایران در حوزه کسب و کار عدم دسترسی مناسب به 
منابع مالی در این حوزه است، افزود: سعی دولت بر این 
بود که دسترسی روستاییان را به منابع مالی ایجاد کند 
که این کار در سال ۹۴ در شورای عالی اشتغال مطرح 
و به تصویب رس��ید و در س��ال ۹5 در قالب الیحه 
جداگانه در مجلس با دو فوریت ارائه شد و مجلس 

این کار را قبول کرد.مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نزد بانک ها افتتاح 
حساب می کند و اقس��اط پرداخت شده به صندوق 
توسعه ملی باز می شود، اظهار داشت: بر اساس قانون 
صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک ها و صندوق 
کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی که می توانند در 
روستاها اختصاص دهند، منابع اختصاص می دهد.

وی افزود: اصل پول یک و نیم میلیارد دالر اس��ت 
که تبدیل به ریال می شود و صندوق توسعه ملی آن 

را در اختیار دو بانک و صندوق کارآفرینی امید 
سپرده گذاری می کند و بر اساس مقدار مصوب 

آن مطابق توان هر بانک و صندوق کارآفرینی امید 
تسهیالت به روستائیان پرداخت خواهد کرد.به گفته 
نورا... زاده، سود تسهیالت حتما یک رقمی خواهد 
بود و صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه 
این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد.وی 
گفت: در قانون برنامه شش��م در منابع مالی برنامه، 
پیش بینی شده است که تسهیالت بانکی باید رشد 
س��االنه 7.2 درصد داشته باشد یعنی از 12۰ هزار 
میلیارد تومان در س��ال ۹5 عدد تس��هیالت بانکی 
باید تا س��ال  ۹6 ب��ه 11۴3 هزار میلیارد تومان و 
همچنین تا سال 1۴۰۰ به 257 هزار میلیارد تومان 
برسد.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه 1۰درصد از 
س��رمایه گذاری ها از طریق بانک ها برای اشتغال 
 در روستاها انجام می شود با این احتساب حداکثر 
1۰ درصد نیز به توسعه اشتغال در حوزه کسب و کار 

کمک خواهد شد.

 بازنگری در ضوابط و مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید خبر داد

جزئیات تسهیالت 
صندوق توسعه 
برای اشتغال 

روستاها  حرکت چرخ تولید 
با کاهش نرخ سود بانکی

ادامه از صفحه یک
یک��ی از مه��م تری��ن مخالف��ان کاهش نرخ 
س��ود بانکی، بانک ها هس��تند که کارشناسان بر 
این باور هس��تند که علت این امر ناش��ی از وجود 
رقاب��ت میان بان��ک ها و همچنین ش��فاف نبودن 
حس��اب های بانکی اس��ت، به گونه ای که برخی 
از اقتصاددان��ان معتقدن��د ک��ه افزایش نرخ س��ود 
بانک��ی در بانک های خصوص��ی باعث افزایش 
س��رمایه برای مدیران آن مجموعه می ش��ود و در 
بانک های دولتی نیز به مثابه سرپوشی برای حساب 
و کتاب های غیر شفاف آن ها عمل می کند، از این 
رو انتظ��ار می رود بانک مرکزی هر چه س��ریعتر 
از نقش فرمایش��ی خود فاصل��ه گرفته و با نفوذ 
بیشتری وظایف محموله خود را انجام دهد، چرا 
که تک نرخی ش��دن س��ود بانکی به صراحت در 
برنامه شش��م توسعه نیز آمده ش��ده است.  یکی 
 دیگ��ر از معای��ب کاهش نرخ س��ود بانک ها  را 
می توان کاهش نقدینگی در جامعه  دانس��ت، به 
گون��ه ای هیاهو با بازار بیگانه ش��ود و خرید و 
فروش ب��ه میزان قابل توج��ه ای کاهش یابد.در 
خاتمه باید خاطر نش��ان کرد که کاهش نرخ سود 
بانک��ی می تواند چرخ های تولید را به حرکت در 
بیاورد و علی رغم س��یاه نمایی برخی از مخالفان 
آسیب چندانی بر اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد.
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