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کوتاه اقتصادی

نعمت زاده در کنفرانس اندونزی:

فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
 باید تسهیل شود

* رئی��س جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برش��مردن 
شروط تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا، گفت: اگر قوای 
حاکمیتی، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را به مصلحت 
بدانند حتما این کار انجام خواهد ش��د. غالمحس��ین شافعی گفت: با 
توافقات انجام ش��ده میان ایران و گروه 1+5 فضای مثبتی بر اقتصاد 
ایران حاکم شده که به نظر می رسد بتواندمنجر به جذب سرمایه گذاران 

خارجی، اشتغالزایی و رونق و توسعه اقتصادی شود.
* دبیر کل انجمن خرما گفت:  در حالی که نخلداران بعضا بهره 
چندانی از تولید نمی برند س�ود حدود 25 دالل صنعت خرما 
از تولی�د تا ب�ازار و صادرات این محصول س�االنه از مرز 4000 
میلیارد تومان هم می گذرد. علی اصغر موس�وی اظهار کرد: با 
پایان برداشت خرما، برآوردهای نسبتا دقیق تولید حدود یک 
میلیون تن از این محصول را نشان می  دهند که البته نسبت به 
س�ال گذشته که حدود 900 هزار تن خرما از نخیالت برداشت 

شد افزایش تولید مناسبی داریم.
*مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی با اشاره به جزئیات طرح 
نوروزی راه آهن، گفت: در نوروز امس��ال زمان س��فر با قطار به مشهد 
مقدس دو ساعت کاهش می یابد.محسن پورسید آقایی درباره راه اندازی 
س��ایت متمرکز برای فروش بلیت قطار اظهار داشت: تیمی مشترک 
از بخش خصوصی و ش��رکت راه آهن در حال کار بر روی این س��ایت 
هستند تا تمامی فروش بلیت شرکت ها از طریق این سایت انجام گیرد.

* طی پنج روز معامالتی منتهی به 13 آذر ماه 910 میلیون ورقه 
به ارزش 6619 میلیارد ریال در 164 هزار دفعه دادوستد شد. به 
گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، با مقایسه آمار معامالت 
از ابتدای سال جاری تا 13 آذر مشخص شد که ارزش معامالت 
فرابورس افزون بر 186 هزار و 896 میلیارد ریال ش�ده و 129 
درصد نس�بت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
حجم معامالت فرابورس نیز به بیش از 24 هزار و 131 میلیون 

ورقه رسیده که از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.
*رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران از خروج صادرکنندگانی که در 
لیس��ت سیاه گمرک قرار داش��تند تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: 
صادرکنندگان از این پس اظهارنامه  های گمرکی را به صورت اینترنتی 
پر می کنند. رضا نورانی اظهار داشت: چهارشنبه گذشته جلسه ای را 
با رئیس کل گمرک ایران درخصوص برخی مشکالت که در صادرات 
وجود دارد برگزار کردیم که نتایج خیلی مثبتی داشت، رویکرد رئیس 
کل گمرک به این مسائل بسیار رویکرد نو، پیشرفته و قابل قبولی بود.
* اولین نمایش�گاه بین المللی صنایع مفتولی، س�یم و کابل، 
پروفیل و ماشین آالت وابسته بهمن ماه با حضور ده ها شرکت ، 
کارخان�ه و واحده�ای بزرگ تولی�دی داخل�ی و خارجی، در 
تهران برگزار خواهد ش�د. این نمایشگاه از 17 تا 20 بهمن ماه 
برگزار می ش�ود و واحدهای صنعتی و خدماتی مفتولی مطرح 
داخلی و خارجی؛ نوین ترین و جدیدترین تولیدات، تجهیزات 
و خدم�ات ای�ن صنعت پایه و زیربنای�ی را عرضه و به نمایش 

خواهند گذاشت.
* شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته 
46 هزار و 171 واحد رشد کرد تا بازدهی 121/4 درصدی را نصیب 
س��رمایه گذاران کند. همچنین در هفته منتهی به 13 آذر ماه ش��ش 
میلیارد و 759 میلیون سهم به ارزش 28 هزار و 70  میلیارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

وزی�ر ارتباطات و فن آوری 
اطالع�ات گفت: ی�ک راه حل 
صدم�ه ندیدن از آس�یب های 
ش�بکه های اجتماعی خارجی 
این است که بتوانیم در داخل 
کشور ش�بکه اجتماعی سالم 
داشته باش�یم و در این راستا 
از هفته آینده در ش�بکه های 
اجتماعی داخلی فعال خواهیم 

شد.
محم��ود واعظ��ی در مراس��م 
افتتاح نوزدهمین نمایشگاه الکامپ 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
هم��واره درعرصه فض��ای مجازی 
پیش��تاز بودند و فرمان تش��کیل 
ش��ورای عال��ی فضای مج��ازی و 
پیوست حکم تش��کیل این شورا 

مؤید این امر است.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات اف��زود: طب��ق س��ند 
چشم انداز 20 ساله کشور، ایران در 
سال 1404 کشوری توسعه یافته 
با جایگاه اول علم��ی و اقتصادی 
در منطقه اس��ت اما اکنون حدود 
7 س��ال از آغاز س��ند چشم انداز 
می گذرد و هنوز از س��ند بس��یار 
عقب هس��تیم اما بسیار امیدوارم 
که بتوانیم با هم این عقب افتادگی 

را جبران کنیم.
واعظی گف��ت: در برنامه های 
آینده وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعات در صدد هستیم 50 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم 
که از این مبلغ 25 درصد را وزارت 
ارتباطات باید سرمایه گذاری کند 
که در زیرس��اخت سرمایه گذاری 
خواهد شدو 75 درصد باقیمانده را 
باید بخش خصوصی سرمایه گذاری 

کند.
وزی��ر ارتباط��ات و ف��ن آوری 
اطالع��ات تأکید ک��رد: در وزارت 

ارتباطات به هی��چ وجه به دنبال 
تصدی گری نیستیم بلکه معتقدیم 
باید وزارت ارتباطات، زیرس��اخت 
را مهی��ا کند و بخ��ش خصوصی 

خدمات ارائه دهد.
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از 
بیکاری است  مش��کالت کش��ور 
ک��ه ح��وزه ICT می توان��د در 
اشتغال زایی و رفع مشکل بیکاری 
باشد.  کش��وری کمک بس��یاری 
واعظ��ی گفت: ه��دف دولت پس 

از مهار تورم ایجاد اشتغال است.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات همچنی��ن در خصوص 
ش��بکه های اجتماعی یادآور شد: 
ش��بکه های اجتماعی ویژگی های 
مثبت و ضعف دارد و در کنار نقاط 
مثبت باید آموزه هایی در ایرانی ها 
پرورش داده شود تا از آسیب های 
شبکه های اجتماعی صدمه نبینند.

وی گف��ت: ی��ک راه حل این 
است که در داخل کشور شبکه های 
اجتماعی س��الم داشته باشیم که 
از هفت��ه آینده خ��ودم حضورم را 
در ش��بکه های اجتماع��ی داخلی 

آغ��از خواهم کرد ت��ا دیگران نیز 
در ش��بکه های اجتماع��ی داخلی 

فعال شوند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
واعظی همچنین در حاشیه افتتاح 
نوزدهمین نمایشگاه الکامپ اظهار 
داش��ت: شنبه از ساعت یک تا دو 
در پن��ج ش��بکه اجتماعی آنالین 
می ش��وم و اگر این آزمایش خوب 
جواب داد به وزرا و رئیس جمهور 

نیز این پیشنهاد را ارائه می کنم.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات، گف��ت: ابت��دا در پنج 
شبکه اجتماعی ایرانی یک صفحه 
خواهم داشت و همان شبکه ای که 
بیش��تر مورد اعتماد مردم باشد را 

ادامه خواهم داد.
موض��وع  خص��وص  در  وی 
فیلترینگ، گف��ت: فیلترینگ در 
اختی��ار وزارت ارتباطات نیس��ت، 
کمیت��ه فیلترینگ 13 عضو فعال 
دارد که یکی از اعضای آن وزارت 

ارتباطات است.
وی ادام��ه داد: م��ا عالقمن��د 
هستیم که مردم راحت تر و سریع تر 

بتوانند از همه شبکه های اجتماعی 
استفاده کنند.

واعظی در خصوص وارد کردن 
پهنای باند توسط بخش خصوصی 
گف��ت: پهنای باند اگر وارد ش��ود 
اما آماده واگذاری نباش��د به درد 
نمی خ��ورد بنابراین اعالم می کنم 
ک��ه اگر بخش خصوص��ی پهنای 
باند بی��اورد از آنها خواهیم خرید 
و پ��س از پاالیش به م��ردم ارائه 

خواهیم کرد.
واعظ��ی در خص��وص اینک��ه 
گفته بود در پای��ان مدت انحصار 
اپراتور سوم مجوز نسل سه و دو را 
ب��ه اپراتورهای دیگر ارائه خواهیم 
کرد و آیا اجازه ورود اپراتور جدید 
نیز صادر می ش��ود، گفت: از نظر 
ما محدودیتی ب��رای ورود اپراتور 

جدید نیست.
واعظ��ی در پاس��خ به س��ؤال 
دیگ��ری در خص��وص بازگش��ت 
وزارت  ش��ده  ج��دا  بخش ه��ای 
ارتباط��ات به این وزارتخانه گفت: 
ش��ورای عالی ف��ن آوری اطالعات 
در زی��ر مجموعه وزارت ارتباطات 

مجدداً فعال خواهد شد؛ همچنین 
بخش هایی از س��ازمان فضایی که 
در مورد ماهواره های مخابراتی و راه 
دور است از وزارت ارتباطات منفک 
شده که باید تصمیم گیری شود که 
این بخش ها تحت نام پژوهش��گاه 
جدید به وزارتخانه برگردد یا خیر 
که امیدواریم این تصمیم تا دو ماه 

دیگر به نتیجه برسد.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات، همچنین در خصوص 
وزارت  م��ادی  حمای��ت  عل��ت 
ارتباطات از نمایشگاه الکامپ گفت: 
چنین نمایشگاهی که باعث ارتقای 
س��المت در کش��ور و همبستگی 
بیشتر شرکت های خصوصی شود 

نیازمند حمایت است.
وی همچنی��ن در خص��وص 
موضوع هم کد ش��دن تلفن ثابت 
در استان ها افزود: با هم کد شدن 
تلف��ن موافق هس��تیم و حمایت 
می کنیم اما روش��ی که ش��رکت 
مخابرات در گذشته برای این کار 

داشت مورد موافقت ما نبود.
وی همچنی��ن در خص��وص 
می��زان اقدام��ات انجام ش��ده در 
دول��ت قبلی در خصوص ش��بکه 
مل��ی اطالعات گف��ت: تاکنون از 
برنامه ه��ای وزارت ارتباطات تنها 
14 تا 15 درصد اجرا شده است که 
مدل مفهومی شبکه ملی ارتباطات 
که به زودی تهیه خواهد شد مورد 
اجماع و استناد در ایجاد این شبکه 

است.
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات، ادامه داد: به شبکه های 
اجتماع��ی قول می ده��م که اگر 
فعال ش��وند تجربه 27 ساله ام را 
در دیپلماسی در اختیارشان قرار 
می ده��م ت��ا تبدیل به ی��ک برند 

جهانی شود.

واعظی: شبکه های اجتماعی داخلی
برای مقابله با شبکه های خارجی فعال می شوند

معاون فناوری و اطالعات س�ازمان ثبت احوال کشور از صدور 
شناس�نامه مکانیزه جدید در م�دت 15 دقیقه از بازدیدکنندگان 

نمایشگاه الکامپ خبر داد.
»حمید پارسایی« روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه الکامپ 
در گفت وگو با ایرنا به همراه داش��تن شناس��نامه فعلی، کپی کارت ملی، 
دو قطعه عکس و اصل شناسنامه همسر و فرزند ) در صورت تاهل( را از 
جمله مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه جدید در غرفه ثبت احوال 
عنوان کرد.این مقام مس��ئول در سازمان ثبت احوال کشور هزینه و زمان 
صدور شناس��نامه های جدید در نمایشگاه الکامپ را به ترتیب 150 هزار 
ریال و 15 دقیقه اعالم کرد.پارسایی با بیان اینکه شناسنامه های مکانیزه 
ضد جعل و دارای ضریب امنیتی باالیی هستند گفت: هم اکنون فراخوان 
عمومی برای صدور شناس��نامه های جدید در کشور وجود ندارد و حضور 
سازمان ثبت احوال در نمایشگاه الکامپ این فرصت را فراهم کرده تا مردم 

به صورت فوری شناسنامه جدید دریافت کنند.
وی تصریح کرد: ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شرایط 
عادی تنها برای افراد واجد ش��رایط ش��امل افراد 15 سال تمام که قصد 
دارند شناسنامه خود را عکس دار کنند یا افرادی که شناسنامه آنها دچار 
مفقودی، پارگی یا آب رفتگی شده، شناسنامه های جدید صادر می کند.

نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی الکترونیک، کامپیوت��ر و تجارت 
الکترونیک )الکامپ( از روز پنج شنبه در محل نمایشگاه های دایمی تهران 

آغاز بکار کرد و تا 17 آذرماه میزبان عالقه مندان خواهد بود.
پارسایی درباره صدور کارت هوشمند ملی هم گفت: صدور این کارت ها 
از س��ال 93 آغاز می شود و قرار است شناسنامه های مکانیزه، نیز در این 
کارت ها تجمیع ش��ود.وی تاکید کرد: تاکنون یکصد هزار از این کارت ها 

در اختیار مردم قرار گرفته است.

در نمایشگاه الکامپ صورت می گیرد
صدور شناسنامه جدید در 15 دقیقه

وزی�ر تع�اون، کار و رف�اه 
اجتماع�ی از ایج�اد 200 هزار 
ش�غل ت�ا پای�ان س�ال، آغاز 
مذاک�ره با ش�رکای اجتماعی 
برای تعیین دستمزد کارگران 
و احی�ای واحدهای در معرض 

خطر خبر داد.
عل��ی ربیعی گف��ت: ارتباطی 
که بین بخش ه��ای مختلف این 
وزارتخانه وجود دارد در راس��تای 
توس��عه عدالت اجتماعی اس��ت 
و تمام وظایف ای��ن وزارتخانه به 
نحوی با مس��ائل و زندگی مردم 

سر و کار دارد.
وی افزود: مهمترین مس��ئله 
ما در وزارت کار اش��تغال اس��ت، 
هر چند که این وزارتخانه به طور 
مس��تقیم در ایجاد شغل دخالت 
ندارد ولی سیاس��ت های اشتغال 
و بهینه کردن وضعیت اش��تغال 
به این وزارتخانه مربوط می شود. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
ادامه حفظ سطح اشتغال موجود را 
یکی از مهمترین اقدامات خود در 
طول عملکرد 100 روزه وزارت کار 
عنوان کرد و افزود: اولین اقدام ما 
در روزهای اول دولت حفظ سطح 
اشتغال بود و ما با آسیب شناسی و 
مطالعاتی که در این مدت داشتیم 
استراتژی خود را روی این موضوع 
و صنایعی ک��ه در معرض تهدید 

بودند، قرار دادیم.
ربیع��ی به تفاوت نرخ بیکاری 
در استان ها اشاره و اظهار کرد: در 
برخی استان ها تا 13 درصد تفاوت 
نرخ بیکاری داریم و نوعی شکاف 
میان استان های کمتر توسعه یافته 

مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کش�اورزی از کالهبرداری یک 
شرکت بزرگ تولیدکننده ورمی کمپوست خبر داد و گفت: گزارش 
واصله از بازرسی ویژه وزیر جهاد کشاورزی در حال بررسی است.

س��ید عقیل ادیانی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: گزارشی درباره 
کالهبرداری این شرکت پرورش دهنده ورمی کمپوست از دفتر بازرسی 
ویژه وزیر جهاد کش��اورزی به این معاونت و اداره کل حقوقی رسیده که 
در حال بررس��ی همه جوانب و زوایای این پرونده هستیم و وزارت جهاد 

کشاورزی در صورت لزوم به این پرونده ورود پیدا می کند.
وی افزود: اگر این شرکت با مجوز از مراجع ذیربط از جمله مجموعه 
وزارت جهاد کش��اورزی مرتکب چنین جرمی شده باشد دستگاه قضایی 
ب��ه عنوان مدعی العموم به این پرون��ده ورود پیدا می کند و وزارت جهاد 
کشاورزی از جهت پیگیری موضوع وظیفه ای در قبال این پرونده نخواهد 

داشت.
مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کش��اورزی ادام��ه داد: در صورتی که 
این شرکت پرورش دهنده ورمی کمپوست بدون مجوز و با سوء استفاده 
از نام وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های آن اقدام به فعالیت و جلب 
سرمایه گذار بیشتر کرده باشد، مسلماً به عنوان شاکی به این پرونده ورود 

پیدا خواهیم کرد.
ادیان��ی تأکید کرد: وزارت جهاد کش��اورزی قطعاً از خس��ارات مادی 
و معن��وی ک��ه از جانب برخی س��ودجویان متحمل ش��ود، دفاع خواهد 
کرد. بنابراین گزارش: یکی از بزرگترین ش��رکت های تولید کننده ورمی 
کمپوست که از 26 ماه گذشته با تبلیغات گسترده شبکه های استان البرز 
موفق به جذب تعداد بسیاری از سرمایه گذاران شده بود، چندی است با 
دریافت حدود 4000 میلیارد تومان از متقاضیان سرمایه گذاری سرنوشت 
نامش��خصی پیدا کرده که البته معاون سیاس��ی و انتظامی فرماندار کرج 
از مالباختگان سرمایه گذاری در شرکت تولید کننده »ورمی کمپوست« 
خواست با مراجعه به دادسرای جنایی )ناحیه یک( کرج طرح شکایت کنند.

ورمی کمپوست متشکل از ورمی )کرم خاکی( و کمپوست )کود آلی( 
به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد.

بی��ش از 2700 نوع ک��رم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با 
کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های 
موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش 
می دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ های 

زیاد، راه نفوذاکسیژن به خاک را آسان می کنند.

مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد
کالهبرداری 4 هزار میلیارد تومانی

یک شرکت تولیدی از مردم

وزیر کار و رفاه خبر داد

ایجاد 200 هزار شغل خانگی تا پایان سال

مالی گس��ترده در گمرک و برنامه ه��ای وی برای برخورد با این وضعیت 
توضیح داد: در هر دستگاهی که گردش مالی زیادی داشته باشد، احتمال 
تخلف و فس��اد مالی هم وجود دارد. گمرک هم یکی از همین دستگاه ها 
است. او با اشاره به این که با الکترونیکی کردن گمرک و کاهش مراجعه 
حضوری مردم به این دس��تگاه قص��د داریم میزان تخلفات را در گمرک 
کاه��ش دهیم، گفت: همان طور که دادس��تان کل کش��ور چندی پیش 
اعالم کرد عده ای در گمرگ بوشهر به مدت 6 سال از 1386 تا 1391 با 
همکاری یکس��ری دستگاه های دیگر فیش جعلی صادر می کردند و پول 
مربوط به حقوق و سود کاالهای وارداتی را به جای واریز به حساب گمرک 

به حساب خودشان می ریختند.
وی گفت: این اتفاق تا سال 1391 رخ داد و ما نیز البته با آن برخورد 
کردیم. متاسفانه 4 نفر از ماموران گمرک درگیر این پرونده بودند و من 
تعداد دیگری را نیز به دلیل سهل انگاری و سوءمدیریت از کار برکنار کردم.

او با بیان این که ارزش تخلف رخ داده در گمرگ بوش��هر حدود 90 
میلیارد تومان تخمین زده می شود، در پاسخ به این سؤال که برنامه اصلی 
گمرک برای کاهش فساد اقتصادی در این دستگاه دولتی چیست؟ گفت: 
به زودی سیستم پرداخت الکترونیکی در گمرک راه اندازی می شود و فیش 

دستی دیگر مورد پذیرش نخواهد بود.

کرباسیان تشریح کرد
جزئیات فساد مالی 90 میلیارد تومانی 

در گمرک بوشهر

مدی�ر کل تامین دام و فرآورده های محصوالت دامی ش�رکت 
پش�تیبانی امور دام گفت: برخالف اظهارات مطرح شده از سوی 
برخی مرغداران مبنی بر افزایش قیمت نهاده ها، قیمت نهاده های 

دامی نسبت به قبل تا 10 درصد ارزان تر هم شده است.
رضا سالمی در گفت وگو با ایسنا افزود: سیاست های حمایتی شرکت 
پشتیبانی امور دام منجر به افت قیمت نهاده های دامی شده و اخباری که 
از استان ها به دست ما رسیده نیز نشان دهنده روند نزولی قیمت نهاده ها 

در سراسر کشور است.
وی ب��ا تاکی��د بر این که این روند در حالی اس��ت که پیش از این با 
مرغداران عمل تهاتر انجام می شده و آنها در ازای فروش مرغ به شرکت، 
نهاده دامی دریافت می کردند، گفت: اما با توجه به روند نزولی قیمت ها 
مرغداران ترجیح می دهند به جای نهاده از ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
پول دریافت کنند.او با اش��اره به این که قیمت های بازار آزاد نیز به دلیل 
سیاس��ت های حمایتی شرکت در حال افت است، بیان کرد: پیش از این 
قیمت نهاده های دامی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می شد 
50 ت��ا 100 توم��ان کمتر بود، اما در حال حاضر قیم��ت بازار آزاد نیز با 

قیمت های ما در حال یکسان شدن است.
سالمی افزود: پیش بینی ما این است که با توجه به ذخیره سازی انجام 
ش��ده و پیش بینی خرید در آینده روند قیمت نزولی بوده و یا دس��ت کم 
هیچ تغییری نداشته باشد.مدیر کل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام 
درباره قیمت فعلی انواع نهاده های دامی که توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام توزیع می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر قیمت سویا 1800 

تومان، ذرت 950 تومان و جو 850 تومان است.
وی درباره ذخیره سازی نهاده های دامی در شرکت پشتیبانی امور دام 
گفت: ذخیره سازی به اندازه کافی انجام شده و نگرانی از این بابت وجود 

ندارد. ذخیره فعلی ما حداقل تا 5 ماه آینده جوابگو است.
س��المی در پایان درباره نرخ ارز واردات نهاده های دامی تصریح کرد: 
نهاده های دامی براساس ارز واحد روزانه و با نرخ 2477 تومان وارد می شود.

یک مقام مسئول اعالم کرد
کاهش 10 درصدی قیمت نهاده های دامی

وزی�ر صنع�ت، مع�دن و 
تجارت در نهمی�ن کنفرانس 
بازرگانی کش�ورهای  وزیران 
عضو سازمان جهانی تجارت 
در بالی اندونزی بر رفع تبعیض 
و کاه�ش موان�ع تج�اری در 

سطح جهان تاکید کرد.
به گزارش ش��اتا، محمدرضا 
نعمت زاده در س��خنرانی خود در 
این کنفرانس گفت: باید تبعیض ها 
در عرصه تجارت جهانی کاهش 
پیدا  کند چرا که کشورهای کمتر 
توس��عه یافته با بیشترین موانع 

تجاری در این عرصه مواجهند.
وی اف��زود: موض��وع الح��اق 
هم اکن��ون در س��ازمان جهان��ی 
تج��ارت ب��ه عل��ت اینک��ه تنها 

کشورهای بیرون از این سازمان، 
کشورهای در حال توسعه و کمتر 
یافته می باشند، می تواند  توسعه 
از رویکرد توس��عه ای مورد توجه 

قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تاکی��د کرد: تس��هیل الحاق این 
کش��ورها ضمن تطبیق با راهبرد 
توسعه ای س��ازمان، سبب جهان 
ش��مولی بیش��تر آن نیز خواهد 
گردی��د. امی��دوارم ک��ه الح��اق 
این کش��ورها با مالحظه س��طح 
توس��عه ای آنه��ا در چارچ��وب 
مقررات سازمان تسهیل گردیده 
و در نهای��ت حلق��ه ای موث��ر در 

زنجیره توسعه ای آنها باشد.
جمهوری  گف��ت:  نعمت زاده 

اسالمی ایران در سالهای گذشته 
ضمن انجام اصالحات حقوقی و 
س��اختاری گامهای مثبتی برای 
هموس��ازی با قوانی��ن و مقررات 
س��ازمان جهانی تجارت برداشته 
است که این امر خود از گامهای 
ض��روری در الحاق هر کش��ور به 

سازمان جهانی تجارت می باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
امیدوارم  تاکید ک��رد:  درپای��ان 
هم اکنون که جمهوری اس��المی 
ایران در پرتو سیاستهای جدید، 
تعامل ب��ا اقتصاد جهان��ی را در 
دس��تور کار خود قرار داده است 
و ب��ا عزم جدی موضوع الحاق به 
این سازمان را دنبال می نماید، با 
اتخاذ رویک��ردی فعاالنه از طرف 

سازمان و اعضا آن مبنی بر جهان 
شمولی بیشتر و عادالنه تر، امکان 
تس��هیل فرایند الحاق ج.ا. ایران 

فراهم گردد.
وزیر صنعت معدن و تجارت 
همچنین درحاشیه این کنفرانس 
ب��ا برخ��ی از مقام��ات و وزرای 
کش��ورهای عضو سازمان تجارت 
جهانی از جمله روس��یه، آلمان، 
سوئیس، هند، اندونزی و آفریقای 

جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.
نعم��ت زاده در ای��ن دیدارها 
ضمن تاکید بر گس��ترش روابط 
اقتصادی حمایت این کش��ورها 
از عضوی��ت جمهوری اس��المی 
ایران در س��ازمان جهانی تجارت 

را خواستار شد.

ای�ران از 7 ش�رکت نفت�ی 
غربی خواس�ته تا برای توسعه 
میادین نفتی و گاز به این کشور 

بازگردند.
به گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه، 
وزی��ر نفت اع��الم کرد: ای��ران از 
ش��رکت های توتال فرانسه، رویال 
داچ ش��ل، انی ایتالیا، اس��تان اویل 
ن��روژ، بی پی بریتانیا و 2 ش��رکت 
آمریکایی اکسون موبیل و کونوکو 
فیلیپس برای حضور در پروژه های 
نفت��ی و گازی ای��ران دعوت کرده 

است.
ای��ران دارای چهارمین ذخایر 
اثبات شده نفتی در جهان است و 
این کشور همچنین ذخایر عظیمی 
از گاز دارد؛ به طوری که حدود 18 
درص��د از کل ذخایر گاز جهان در 

ایران قرار دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده 
که، س��هم ای��ران از تولید جهانی 
نفت تا سال 1997 به کمتر از 40 
درصد کاهش یافت، سهمی که در 
دهه 70 میالدی به 55 درصد هم 

رسیده بود.
ای��ران ماه گذش��ته با 6 قدرت 
جهان در زمینه برنامه هسته ای اش 
به توافق رس��ید که بر اس��اس این 
توافق، س��ال آین��ده تحریم ها در 
بخش تجارت و سرمایه  گذاری نفت 

ایران کاهش خواهد یافت.
می توان��د  همچنی��ن  ای��ران 
ب��ه بخش��ی از دارایی ه��ای نفتی 
بلوکه ش��ده خود در سایر کشورها 

دسترسی پیدا کند.
وزیر نفت ایران در نشست اوپک 
نیز گفت: هی��چ محدودیتی برای 
حضور شرکت های نفتی آمریکا در 
صنعت نفت و گاز ایران وجود ندارد.
همچنی��ن ی��ک مق��ام نفتی 
ایران گفت: زنگنه با مدیران ارشد 
ش��رکت های بزرگ نفتی غربی از 
جمله انی و شل دیدار داشته است.
وزی��ر نفت ای��ران همچنین با 
اشاره به این که نمی تواند جزئیات 
توسعه  برنامه های  درباره  بیشتری 
صنع��ت و نف��ت و گاز ای��ران ارائه 
دهد، گفت: م��ا در حال حاضر در 
حال مذاکره با شرکت های اروپایی 

هستیم.
مذاکرات زنگنه با بزرگترین 

تاجر بنزین جهان
به گ��زارش مه��ر، همزمان با 
بهره برداری از طرح بنزین س��ازی 
پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان، بیژن 
زنگن��ه وزیر نفت ای��ران با مدیران 
ویتول س��وئیس یکی از بزرگترین 
شرکت های پاالیشی و تولیدکننده 
بنزی��ن در اروپا و جه��ان دیدار و 

گفت گو کرده است.
گفت وگوهای مرد اول صنعت 
نفت ایران با مدیران ویتول سوئیس 
در حال��ی در وین انجام ش��ده که 
این شرکت سوئیسی از اسفند ماه 
1388 به دلیل فش��ارهای اتحادیه 
اروپ��ا، ف��روش بنزین به ای��ران را 

متوقف کرد.
ویتول س��وئیس ک��ه از آن به 
عنوان یکی از بزرگترین تاجران نفت 
و بنزین جهان یاد می شود تا پیش 
از افزای��ش تحریم های بین المللی 
یکی از ش��رکت های خریدار نفت 
ک��وره و نفت خام کش��ور بوده که 
در کنار خرید طالی س��یاه، یکی 
از فروش��ندگان بنزین به ایران هم 

بوده است.
این شرکت سوئیسی همچنین 
یکی از شرکت  هایی بود که در طول 
یک دهه گذش��ته اقدام به سوآپ 
نفت خام کشورهای حاشیه دریای 
خزر از مس��یر ایران ب��ه بازارهای 
جهان��ی کرده بود ک��ه پیش بینی 
می شود در صورت کاهش تحریم ها  
بار دیگر قراردادی با ش��رکت ملی 
نفت ایران برای از سرگیری سوآپ 

نفت خام امضا کند.
از س��وی دیگر پ��س از توقف 
س��وآپ نفت ایران در دولت دهم، 
ش��رکت نیکوی ایران مذاکرات را 
با ش��رکت ویتول س��وئیس برای 
صرف نظر کردن این شرکت اروپایی 
از ایران به دلیل تعلیق قراردادهای 

سوآپ نفت انجام داده بود.

کمیس�یون صنای�ع  عض�و 
مجل�س بر ل�زوم بازنگ�ری در 
همکاری خودروسازان ایرانی با 
شرکت های پژو و رنو تاکید کرد.
سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با 
فارس، گفت: باید آیین نامه خاصی 
برای قرارداد با شرکت های خودروساز 
خارجی تدوین شود تا در همکاری ها 

منافع ملی حفظ شود.
حض��ور  داش��ت:  اظه��ار  وی 
ش��رکت های خارج��ی در صنع��ت 
خودروس��ازی ایران به شرطی قابل 
قبول است که برای ما شریک تجاری 

باشند، نه رقیب.
ب��ا  ادام��ه داد: هم��کاری  وی 
شرکت های خودروس��از باید باعث 
انتقال دانش فنی به کش��ور و ارتقاء 

کیفی تولیدات داخلی شود و عالوه بر 
این، خودروسازان ایرانی در بازارهای 
منطقه و جهانی نیز حضور مناسبی 

داشته باشند.
بیاتیان با بیان اینکه شرکت های 
رن��و و پ��ژو ب��ه تعه��دات قبلی در 
قراردادهایشان عمل نکردند، افزود: 
بخشی از این اتفاق به دلیل تحریم ها 
صورت گرفت و مشکالتی را برای این 

خودروسازان خارجی ایجاد کرد.
وی با تاکی��د بر اینکه در تولید 
خودرو نباید فقط به شرکت های پژو 
و رنو اکتفا کنیم، گفت: خودروسازان 
ایران باید به خودروس��ازان جنوب 
شرقی آسیا نیز توجه داشته باشند 
و به جز خودروس��ازان فرانس��وی، 
به کش��ورهای پیش��رفته دیگر نیز 

توجه کنند.
وی ادام��ه داد: می توانی��م ب��ه 
ج��ای واردات خودروهای س��اخته 
ش��ده خارجی به کشور، تکنولوژی 
تولی��د آنها را به داخل انتقال دهیم 
و نی��از مش��تریان را از ای��ن طریق 

جواب دهیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس 
تصری��ح کرد: ق��رار اس��ت در این 
خص��وص جلس��ه ای بی��ن اعضای 
مدی��ران  و  صنای��ع  کمیس��یون 
شرکت های خودروساز داخلی برگزار 
ش��ود تا مس��ائل مربوط به حضور 
ش��رکت های خارجی در ایران مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم حفظ منافع 
ایران در ق��رارداد با خودروس��ازان 

خارج��ی، گفت: ش��رکت های رنو و 
پژو به تعه��دات خود به طور کامل 
عمل نکردند که این مسئله بیشترین 
ضرب��ه را به آنها وارد کرد و عالوه بر 
این، باعث شد قیمت تمام شده تولید 

خودرو در ایران افزایش یابد.
وی با بیان اینکه خودروس��ازان 
ایرانی باید به سمت سایر شرکت های 
بزرگ دنیا چرخش داش��ته باشند، 
اف��زود: تاکن��ون بیش��ترین حجم 
س��رمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفت صورت گرفته و در خودروسازی 
س��رمایه گذاری قابل توجهی انجام 

نشده است.
وی ادام��ه داد: مجل��س در این 
م��ورد بررس��ی ه��ای الزم را انجام 

خواهد داد.

زنگنه از 7 غول 
نفتی غرب برای 
بازگشت به ایران 

دعوت کرد

عضو کمیسیون صنایع مجلس اعالم کرد

لزوم بازنگری در همکاری با خودروسازان خارجی

و برخوردار دیده می شود.
ب��ه گفته وی ب��رای کمک به 
وضع اشتغال کشور عالوه بر اعمال 
سیاس��ت های پولی و مالی، دولت 
مصمم است تا منابع بانکی را که 
تزریق آن تورم زا نبوده و موجب باال 
رفتن نقدینگی در جامعه نشود، به 

واحدها تزریق کند.
ربیع��ی در بخ��ش دیگ��ری 
از س��خنان خود در ی��ک برنامه 
تلویزیون��ی چندین بار اعالم کرد 
که تمایلی به آمارهای غیررسمی 
ن��دارد و هدف او از اعالم وضعیت 
اشتغال، اهتمام دولت و دشواری 

مسیری است که در پیش است.
ربیعی گفت: اگر در کنار 4/5 
میلیون دانشجو، 3 میلیون بیکار 
فعلی را ه��م اضافه کنیم به عدد 
7/5 میلی��ون بیکار در کش��ور در 
شرایط رکود و تورم خواهیم رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان این که طی سالهای گذشته 
در بهترین حالت س��االنه بین 76 
هزار تا 80 هزار ش��غل در کشور 
ایجاد شده، بروز این اتفاق را ناشی 
از عدم پایداری ش��غل، محاسبه 
وام های کوچک و خود اش��تغالی 
به عنوان ش��غل و اق��دام تاخیری 
در جذب دانش��جویان به بازار کار 

دانست.
اندازه گیری  ربیع��ی  به گفته 
واحدهایی ک��ه در خط قرمز قرار 
دارند نش��ان می دهد که در حال 
حاضر 200 واحد در معرض تهدید 
داریم که 38 هزار میلیارد تومان 
بدهکارند و 200 واحد در معرض 
خطر که 140 هزار نیروی کار در 

آنها در حال از بین رفتن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در عین ح��ال از ایجاد 200 هزار 

ش��غل تا پایان س��ال خب��ر داد و 
گفت: برای ایجاد حدود 200 هزار 
ش��غل خانگی در نیمه دوم سال 
برنامه ریزی کرده ایم و بودجه اش 
را هم در نظر گرفته ایم متأسفانه 
در گذش��ته گزارش های��ی مبنی 
بر اینکه وام های خوداش��تغالی و 
مشاغل خانگی صرف انجام عمل 
زیبایی بینی شده وجود داشت لذا 
در سیاست اختصاص وام تجدید 
نظر کردیم و مقرر شد تا پولی که 
برای مش��اغل خانگ��ی و کوچک 
اختصاص داده می ش��ود از طریق 

پشتیبانان این طرح باشد.
ربیعی با اشاره به میزان سرانه 
مورد نیاز برای ایجاد یک ش��غل 
تصری��ح ک��رد: برای ایج��اد یک 
ش��غل در هر بخش اعتباری نیاز 
اس��ت مثاًل در بخش نفت هزینه 
یک ش��غل 2 میلیارد تومان و در 

بخش صنعت 160 میلیون تومان 
است در حالی که مشاغل کوچک 
15 میلیون تومان نیاز دارد لذا در 
تالش��یم تا با منابع محدودی که 
داریم اشتغال پایدار را ایجاد کنیم.
وی در عی��ن ح��ال ب��ه آغاز 
مذاکرات مزدی کارگران از هفته 
آینده اشاره کرد و گفت: امسال راه 
سختی برای تعیین مزد در پیش 
داریم اما دستور مطالعاتی آن را از 
دو هفته قبل آغاز کردیم و در هفته 
آینده با شرکای اجتماعی مذاکره 

خواهیم کرد.
وی گف��ت: الگوهای مختلفی 
برای تعیین دس��تمزد وجود دارد 
و م��ا در بحث تعیین مزد از همه 
تشکل های کارگری و کارفرمایی 

مشورت خواهیم گرفت.
ربیعی گف��ت: ما قصد نداریم 
چی��زی به جی��ب کارگ��ر اضافه 
کنیم و از جیب دیگرش سه برابر 
برداریم، هدف ما کنترل تورم در 
جامعه و افزایش قدرت خرید اقشار 

پایین جامعه است.
ربیعی همچنین درباره مصوبه 
افزایش حق مسکن کارگران گفت: 
این مصوبه تنها حقی از کارگران 
است که باید در مسیر دولت دنبال 
ش��ود که هم اکنون در دستور کار 
تصویب دولت است و به دلیل ورود 
به بودجه 93 اندکی معطل ماند.

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماعی به مناسبت روز دانشجو 
از بیمه یک و نیم میلیون دانشجو 
فاقد دفترچه بیمه در کشور خبر 
داد و گفت: براساس دستور رئیس 
جمهور و به مناسبت روز دانشجو، 
یک و نیم میلیون دانشجویی که 
فاقد هرگونه دفترچه بیمه هستند 
ب��ا رقم کم��ی که در حد وس��ع 

دانشجو باشد بیمه خواهند شد.

مدیر عامل ش�رکت نفت انی ایتالیا، ایران را یک بهشت نفتی 
خواند.

ب��ه گزارش ایرنا، پائولو اس��کارونی در گفت وگویی با رادیو 24 ایتالیا 
گفت: ایران بهش��ت نفت و ش��رکت انی نخس��تین شریک بین المللی در 

این کشور است.
وی درباره دیدار خود در وین با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران افزود: زنگنه 
ما را شریک بین المللی شماره یک ایران محسوب می کند و شرکت ما از 
سال 1955 در این کشور حضور دارد و هرگز عرصه را ترک نکرده است.

وی گفت: در دیدار با زنگنه درباره بهشت نفتی ایران صحبت کردیم 
و حاال 6 ماه وقت تعیین ش��ده و من فکر می کنم ایران به تعهدات خود 

احترام می گذارد.
نشریه آنالین هافینگتون پست نیز با عنوان مسابقه شرکت انی پس 
از توافق هسته ای نوشت: شرکت نفت ایتالیا ممکن است نخستین شرکت 

نفتی باشد که از توافق هسته ای در ماه نوامبر گذشته  بهره ببرد.

رئی�س کل گم�رک ایران از 
برخورد با متخلفان پرونده فساد 
گمرکی در بوش�هر خب�ر داد و 
گف�ت:  در این گم�رک 4 نفر با 
همکاری دس�تگاه های دیگر به 
مدت 6 سال اقدام به جعل فیش 

بانکی می کردند.
مسعود کرباسیان در گفت وگو 
با ایسنا درباره دلیل وجود تخلفات 

مدیر عامل شرکت انی ایتالیا
ایران بهشت نفتی است


