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ششم آبان ،موعد آغاز اولین تجربه فروش نفت خام ایران در بورس

ﺧﺒﺮ

شناخت بحرانهاي خاورمیانه

فروش مشروط طالی سیاه

بانک مرکزی اعالم کرد

از آن تاریــخ تاکنون حدود  ۱۵ســال گذشــته
اســت .بهعبارتدیگــر منابــع نفتــي خاورمیانه،
روســیه و آمریــکاي مرکزي تــا  ۲۵ســال آینده
بهتدریــج اســتخراج و به پایــان ميرســند .اگر
اقدامــي براي جایگزیني آن نشــود ،جهان در ۲۵
ســال آینده بدون انرژي خواهد شد .کتاب »پایان
نفت« ميگوید جهان صنعتي به دنبال انرژيهاي
جایگزین اســت اما غربيها با سیاســتي پیچیده،
زیرکانه و گمراهکننده کشورهاي نفتخیز را فریب
ميدهند تا هزینه دوران انتقال مورداشــاره را به
آنها تحمیل کنند .ســازمان زمینشناســي آمریکا
ذخایر نفتي کشورهاي نفتخیز را زیادتر از چیزي
که هســت جلوه ميدهد تا از نگراني این کشورها
نسبت به تهيشــدن منابعشــان بکاهد و هرچه
بیشــتر نفت تولیــد کنند .کشــورهاي عضو اوپک
براي پذیرش این سناریو حتي پا را از این هم فراتر
ميگذارند ،بهاینترتیب که چون طبق توافق اوپک
ســهمیه صادراتي کشــورهاي عضو متناســب با
میزان ذخایر آنهاســت ،این کشورها ذخایر موجود
خود را اغراقآمیز جلوه ميدهند .از ســوي دیگر،
این کشــورها به دلیل رقابت میــان یکدیگر تالش
ميکنند نفت بیشــتري اســتحصال کنند .این امر
حتي از طریــق تزریق چاههایي صــورت ميگیرد
کــه درحالحاضر اوج تولید خود را پشــت ســر
گذاشــتهاند .تــا اینجاي قضیــه ،نه آمریــکا و نه
کشورهاي نفتخیز براي حفاظت از محیط زیست
تــرهاي خرد نکردهانــد .در این میان ،کشــورهاي
صنعتي که روي انرژيهاي پاک و بازیافتي پژوهش
ميکنند ،بهدنبال دو هدف هستند .نخست اینکه با
خرید زمان ،تولید انرژيهاي پاک را به میزان کافي
بــراي تأمین نیازهاي جهاني برســانند و همچنین
تــا آن زمان اجــازه دهند که ســرمایهگذاريهاي
قبليشــان در انرژيهــاي هیدروکربوري )نفت و
گاز( با حداکثر ســود مستهلک شــود .دوم اینکه
با رســیدن بــه دروازه صــدور انرژيهــاي پاک،
کشورهاي نفتخیز کنوني از صدور انرژي بازمانده
و نیازمند واردکردن انرژيهاي نو شوند .به همین
دلیل غرب به کشــورهاي نفتخیــز کنوني اجازه
فعالیتهاي هستهاي نميدهد .از دید معیارهاي
زیستمحیطي نیز با رواج انرژيهاي نو در جهان،
کشــورهاي صادرکننده خود بهصــورت محافظ
محیط زیســت درآمده و مانع حرکت ناوگان نفتي
کشــورهاي نفتخیز کنوني خواهند شــد .اینکه
آمریــکا تاکنون بــه پیمان کیوتــو و موافقتنامه
پاریس بياعتنایي ميکند ،به دلیل نرســیدن زمان
مناسب است.
همین اصــل در زمینه صیانت از حقوق بشــر
نیز رایج است .آمریکا تاکنون عربستان را به خاطر
نقض حقوق بشــر مالمت نکرده بلکه به داشتن
رابطه تنگاتنگ با آن کشــور اصرار دارد .در زمینه
بحرانهاي سیاســي ،نارضایتي و تشــدید بحران
در خاورمیانــه موجب باالرفتن بهــاي نفت خام
ميشود .این امر به ســود شرکتهاي غولآساي
غربي است که با تمام توان روي انرژيهاي نو کار
ميکنند .اینگونه اســت که آمریکا از بحرانهاي
خاورمیانه سود ميبرد؛ چه این بحرانها سیاسي
باشند چه اقتصادي .ایران باید چشم و گوش خود
را بیشتر از این باز کند.

برخورد سرد با گزینههاي وزارت
اما اگر دیدگاههاي او در ســطح مسئوالن ارشد
دولت شنیده نشــود ،نميتوان کاري از پیش برد.
درعینحال نبود برنامــه کاربردي -عملیاتي براي
حوزههاي سیاســي و اجتماعي و حتي ســازمان
برنامــه و بودجــه و اقتصــاد و بانــک مرکــزي،
موضوعي اســت که از ابتدا باعــث نگرانيهایي
میان کارشناسان و اســتادان شده بود .دراینمیان
دو دیدگاه همچنان درباره راههاي حل معضالت
در کشور دیده ميشــود .گروهي که معتقد است
ميتــوان بــا ایجــاد همگرایــي در عملکردهاي
داخلي ،مســائل را تا حدودي حــل کرد و دیدگاه
دوم کــه قائل بر حل مســائل خارجي و پیوســتن
ایران بــه لوایح  FATFو کار مؤثر با اروپاســت تا
بتوان با ســرمایهگذاري خارجي ،مســائل ایران را
حــل کرد .با توجه به آغاز تحریمهاي ثانویه از ۱۳
آبان .گفته ميشــود قولهاي ترکیه بر استفاده از
مسیرهاي این کشور ،بیشتر مدنظر مسئوالن دولت
قرار گرفته اســت .این در حالي اســت که اینبار
بدخواهــي ترامپ و رصدکــردن اقدامات ایران از
سوی برخي کشورهاي منطقه ،فضاي دشوارتري
در مقایســه با گذشــته در حــوزه تحریمها ایجاد
کرده اســت .در این شــرایط ،حل مسائل به شکل
تصمیمات مورد توافق همه ارکان ،بیشتر مد نظر
مردم و نخبگان قرار دارد تا عملکرد یک دســتگاه
یا یک قــوه .در درون قوا نیز مثال رویکردهاي کلي
و کالن دولــت درباره حل مســائل ،مقدم بر افراد
معرفيشــده هستند و در هر دو بحث فوق ،افکار
عمومــي و نخبــگان چنــدان قانع نشــدهاند .به
بــاور نگارنده باید تدابیر جدي بــراي تقویت بنیه
اقتصادي و رفع مســائل معیشتي مردم اندیشیده
شــود و درعینحــال در حوزههــاي اجتماعي و
سیاســي نیز فضاي باز براي فعالشدن گروههاي
واســط با مردم اعم از تشکلهاي صنفي و مدني
و احــزاب ،ایجاد شــود .در صورت فراهمنشــدن
فضا حتي ممکن اســت چهرههاي کارآمد حاضر
به پذیرش مســئولیت در این شرایط نشوند؛ چون
زمینه تحول الزم ،فراهم نیست.

شــرق :امروز ،ششــم آبان ،آغاز تجربــه جدیدی در
تجارت نفــت ایران اســت .تجربهای کــه به دنبال
تحریم جدید نفتی ایران از ســوی آمریکا ،یک هفته
قبــل از زمان موعــود ) ۱۳آبان( اجرائی میشــود.
کارشناســان دو دیدگاه کامال متفاوت به این موضوع
دارند .برخی میگویند ایــن رخداد میتواند فرصتی
در دست بخش خصوصی ایران برای فروش نفت و
دورزدن تحریمهای نفتی باشد و برخی بسیار نگران
آن هســتند که دوباره پــای دالالن به حوزهای تا این
اندازه درآمدزا وارد شود و فســادهای گستردهای را
مانند تحریم قبلی ،پیشروی کشــور بگذارد .برخی
کارشناسان با بیان اینکه امیدی به توفیق بورس نفت
نیست ،میگویند اصول تجارت نفت در اجرائیشدن
بورس نفت رعایت نشده و به همین سبب نیز شیوه
کارآمدی برای معامالت نفتی محســوب نمیشود.
بااینحــال جناح مقابــل این دیدگاه ،معتقد اســت
میتــوان با شــروطی از جملــه دریافــت تضامین
قوی ،فروش نفــت ایران در بــورس را به فال نیک
هم گرفت .علی کاردر ،معــاون وزیر نفت ،در زمینه
انتقادهای کارشناسان به فروش نفت در بورس کاال
خبر داده بود :خارجیها دستکم صد کد معامالتی
در بورس انرژی دریافت کردهاند و میتوانند از طریق
آن به خرید محمولههــای نفت خام و فراوردههای
نفتی اقدام کنند .به گزارش »شــرق« ،ســقف و کف
رقابت در این عرضه وجود نــدارد .قیمت پایه نفت
برای این منظور هماکنون ۷۹دالرو ۱۵سنت برای هر
بشکه اســت که میتواند براساس شرایط ،کاهش یا
افزایش یابد.
فروش مشروط
منصــور معظمی ،عضو هیئت علمی دانشــکده
نفت ،در این زمینه به »شــرق« میگوید :بورس نفت
وسیلهای برای شفافسازی در قیمت و متنوعکردن
فروش نفت خام است .این اقدامی است که هرگز در
گذشته در کشور انجام نشده و کار جدیدی محسوب
میشود.
او بــا بیــان اینکه این رخــداد در جهــان انجام
میشــود ،میگوید :در این شــیوه ،خریداران نفت به
بورس مراجعه کرده و براساس کد و شناسایی ،اقدام
بــه خرید میکنند .به نظر میرســد ،این روش ،برای
شــرایط حاضر که فروش نفت ایران تحتالشــعاع
تحریــم قرار گرفتــه ،روش خوبی اســت و میتواند
شــرایط را برای فروش نفــت ایران تســهیل کند تا
مشــارکت دیگر بخشها را هم در این زمینه داشته
باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه میدهد:
اگر تا دیروز فقط شــرکت ملی نفت ایران فروشــنده
نفت خــام ایران بود و کمتــر کار بازاریابی نیز انجام
مــیداد ،زیرا خریــداران نفت ایران خــود مراجعه
میکردند ،امــا اکنون وقتی بخــش خصوصی وارد
میدان میشــود ،بازاریابی نفت متنوعتر میشود و از
توانمندی بخش خصوصی اســتفاده میشود و اگر
درســت اجرائی شــود و تضامین الزم نیز برای آن از
خریداران نفت دریافت شــود ،میتواند کمکی برای
فروش بیشتر نفت خام ایران باشد.

رانت یا رقابت؟
به گفته او قیمت پایه در بورس نفت باید رقابتی
باشــد؛ نه آنقدر باال باشد که در قیاس با محصوالت
دیگر توان رقابت نداشــته باشد و نه آنقدر پایین که
بتواند رانتی در دست خریداران باشد.
تضامین باید مکفی باشد
معظمــی در ادامــه تصریح میکند :بــه عقیده
من باید این کار را توســعه داد و نگران هم نبود که
ممکن است پول یک محموله یا دو محموله هم دیر
برگردد .اگر تضامین الزم گرفته شود ،قاعدتا از چنین
احتماالتی هم جلوگیری خواهد شد.
میپرســم آیا بخــش خصوصی تــوان ورود به
چنیــن معامالت ســنگینی را دارد ،معظمی پاســخ
میدهــد :اکنون نزدیک به هــزارو  ۷۰۰هزار میلیارد
تومــان نقدینگی وجــود دارد ،به ایــن معنا که پول
وجود دارد و دســت عده خاصی است که میتوانند
به این معامالت ورود کننــد .بههرحال ورود بخش
خصوصی ،بهتر از آن اســت که نتوانیم نفتمان را در
بازار جهانی بفروشیم.
او با تأکید بر اینکه بــا گرفتن تضامین میتوان از
ایجاد فســاد در این عرصه جلوگیری کرد ،میگوید:
فســاد نفتی که توســط بابــک زنجانــی رخ داد ،به
ایــن علت بود که تضامین قالبــی و غیرواقعی از او
دریافت شــده بود .حال اگر تضامین درســت گرفته
شود ،چنین اتفاقی را هم شاهد نخواهیم بود.
شرکت ملی نفت به کمک خریداران بیاید
معظمی میگوید :شرکت ملی نفت ایران باید در
این زمینه به خریداران نفت خام از بورس کمک کند
که چه بهصورت مستقیم چه غیرمستقیم ،نفت خام
در بورس به فروش برسد.
این کارشناس با اشــاره به اینکه نفت یک کاالی
استراتژیک اســت که خریداران خاص خود را دارد،
میافزاید :مصرفکنندگان نفت ،نیازمند به نفت خام
هســتند و نمیتوانند آن را جایگزیــن کنند؛ بنابراین
فــروش نفت ،قاعــده خــاص خــود را دارد .اینکه
فکر کنیم این نفت خام ،دســت عــدهای قاچاقچی
میافتد ،تصوری بدبینانه اســت .البته قابل ردکردن
هم نیســت ،اما نباید تا این حد از این موضوع نگران

بود .مهم آن است که کمک کنیم با دریافت تضامین
مناســب ،این اقدام به کمک فــروش نفت ایران در
زمان تحریمها بیاید.
اطالعات خریــداران نفت ایــران محرمانه باقی
میماند
دو روز قبــل از آغاز اجرای ایــن طرح در بورس،
رئیس ســازمان بــورس قــول داده بــود اطالعات
خریداران نفــت ایران محرمانه باقــی خواهد ماند.
شــاپور محمدی گفته بود برای خرید نفت در بورس
انرژی هیچ محدودیتی برای حضور خریداران وجود
نــدارد و همه میتوانند در ایــن معامالت نفت خام
را خریداری کنند .او گفته ســازمان بورس اطالعات
خریداران نفت را مانند اطالعات ســهامداران افشــا
نمیکند.
محمدی دربــاره اطالعات خریــداران نفت خام
از بورس انــرژی تأکید کرد :از نظر ســازمان بورس،
اطالعات مشــتریان تــا لحظه آخر محرمانه اســت
و اعالم نخواهد شــد .ما اطالعات کســانی را که در
تابلو معامالت برای خرید نفت خام رقابت میکنند،
محرمانه حفظ خواهیم کرد.
رئیــس ســازمان بورس در پاســخ بــه اینکه آیا
رقبــا برای خریــد نفت خام از بــورس اعالم حضور
کردهاند؟ گفت :بله شرکت ملی نفت خودش از قبل
مشــتریانی را دارد ،آنها میتواننــد به این معامالت
بیاینــد .عالوه بر این ،آنهایی که به قراردادهای مالی
نفت عالقهمند باشــند نیز میتوانند در این معامالت
حضور داشته باشــند .برای کسانی هم که جدیدا به
بازار وارد شوند ،هیچ محدودیتی وجود ندارد.
مراقب »ب .ز«ها باشیم
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی هم روز گذشته
در گفتوگــو با ایلنا بــا تأکید بر اینکــه باید اهلیت
خریداران با استفاده از ظرفیت تشکلهای اقتصادی
اتاق بازرگانی احصا شــود ،گفت :باید در نظر داشت
بخش خصوصی مثل بخش عمومی و شــبهدولتی
نمیتوانــد با توان مالی باال به بورس بیاید .میتواند
در قالب کنسرســیومهایی که صحهگذاری شدهاند،
ورود کنــد .دولت باید به بخــش خصوصی واقعی
اعتماد کند تا این بخش نفت را از طریق مشــتریانی

که تحت پوشش خود دارد ،به فروش برساند.
حمیدرضا صالحی درباره راهاندازی بورس نفت
در کشــور که از ششم آبان آغاز میشود ،اظهار کرد:
ما قبال تجربــهای در بورس نفت داشــتهایم ،برای
اولینبــار در کیــش این اتفاق افتــاد ،چند محموله
عرضه شد ،در آن زمان نقصانهایی را شاهد بودیم
کــه ماهیتا از بــورس فاصله داشــت .وزارت نفت
سعی داشــت همان قیمتهای دســتوری خود را
حاکم کند ،بنابراین موفق نشــد ،فقط چند محموله
از ســوی مشــتریانی از کشــورهای حاشــیه خلیج
خریداری و بعد متوقف شد .اکنون دوباره با توجه به
موج جدید تحریمهــا ،دولت تصمیم دارد از قدرت
مانور بخــش خصوصی و بازارهایــی که میتوانند
برای نفت ایــران پیدا کنند ،بهرهمند شــود .بورس
انرژی ایــران تا امروز در معرفی خــود و ایجاد یک
بورس قوی در کشــوری که دارای منابع عظیم نفت
و انرژی است ،موفقیتی نداشته؛ در حالیکه اقتصاد
نفتی ما که دولت بر آن حاکم اســت ،باید در بورس
انرژی هم فعال باشــد .نکته اصلی در بورس نفت
این اســت که بخش خصوصی و افرادی که تاکنون
اجازه خرید نداشتند ،ورود کرده و امروز امکان مانور
و خریدوفروش را دارند.
آنارشی در صادرات نفت؟
غالمحسین حســنتاش ،کارشــناس ارشد نفتی،
پیشتــر بــه مصائبی اشــاره کــرده بود کــه در پی
اجرائیشــدن فــروش نفــت در بورس بــه وجود
خواهد آمد .او در بخشــی از یادداشــت خود نوشته
بــود :در فضای واقعی و شناختهشــده کســبوکار
ایران ،گرایــش به اســتفاده از مابهالتفاوت نرخ ارز،
هم میتواند فشــارهای رانتجویانهای را به چنین
بورســی تحمیل کند و هم موجب شــود ارجحیت
درآمدهای رانتی ناشــی از اســتفاده از مابهالتفاوت
نرخ ارز ،نســبت بــه دقت در فروش نفــت خام به
بهترین بازار و به بهترین قیمت برای استفاده بهتر از
حاشیه سود ،موجب بیدقتی در فروش ،خرابکردن
بازار نفت خام ایران برای دســتیابی هرچهســریعتر
بــه ارز حاصلــه و بازیکردن با ارز شــود .تجربهای
که متأســفانه بهروشــنی دربــاره پتروشــیمیهای
خصوصیسازیشده که بعد از نفت بیشترین درآمد
صادراتی را دارند ،در پیش چشــمان اقتصاد ما قرار
دارد .به گفته او ،در هیچکجای دنیا نفت خام فیزیکی
در بــورس معامله نمیشــود و معامالت نفت خام
که عمدتا در دو ،ســه بورس مهم نفت جهان انجام
میشــود ،معامالت آتیها یا بــه عبارتی معامالت
کاغذی و مشــتقه است که داســتان بسیار متفاوتی
دارد .حســنتاش در این زمینه هشدار داده بود :بردن
نفت خام به بورس کاال و خصوصا بدون تأمالت الزم
و بدون مطالعــات و قواعد محکم و مقررات دقیق،
میتواند موجب چنان آنارشــیای در صادرات نفت
کشــور شــود که در عمل به اهداف غایی تحریمها
کمک کند .در شــرایط خطیری کــه در حال ورود به
یک جنگ اقتصادی هســتیم ،همه باید به فکر دفاع
از کیان کشور باشند ،نهاینکه خداینکرده بخواهند از
این نمد ،کالهی برای خود ببافند.

بازنشستگان بانکی در اعتراض به اجرانشدن همسانسازی حقوق تجمع کردند

 120ﻫﺰار ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن
شــرق :صدها نفــر از بازنشســتگان بانکی دیــروز جلــوی دِر صندوق
بازنشســتگی کارکنان بانکها تجمــع کردند و یکصــدا اعتراض خود
را نســبت به روش قطرهچکانــی پرداخت حقوق و اجرانشــدن قانون
همسانســازی حقوق اعالم کردند .بیش از صد هزار بازنشستهای که در
بانکهای دولتی کار میکردند ،دو تا ســهبرابر کمتر از شــاغالن بانکها
مســتمری دریافت میکنند .بهمنماه ســال  ۹۵بود که دســتورالعمل
همسانســازی حقوق و دستمزد بازنشســتگان بانکهای دولتی نسبت
به شــاغالن ابالغ شــد ،اما با گذشــت تقریبا یکســالونیم از ابالغ این
دســتورالعمل ،هنــوز آنها مســتمری حداقلی دریافــت میکنند .حاال
بازنشســتگان بانکهــای دولتی با توجه به نتیجهنرســیدن پیگیریها و
مذاکراتشان با صندوق بازنشســتگی کارکنان بانکها تجمعی اعتراضی
را نسبت به این وضعیت برگزار کردند.
هزینهها دالری ،حقوق ریالی
به گــزارش »شــرق« ،بازنشســتگان کارکنــان بانکها ماننــد دیگر
بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری با شدتیافتن موج گرانیها
و کاهــش قدرت خرید ،خواســتار ترمیم حقوق و همسانشــدن حقوق
بازنشســتگی با حقوق کارمندان دولت هســتند .آنها چند ماه اســت به
دنبال اجرای قانون همسانســازی حقوق هســتند اما به گفته برخی از
این بازنشســتگان ،مدیرعامل صندوق بازنشســتگی بانکی این قانون را
به »متناسبســازی« حقوق ترجمه کرده و بــا این تغییر عنوان از زیر بار
افزایش حقوق طفره میرود .اســتدالل مســئوالن صندوق بازنشستگی
بانکی این اســت که نقدینگی الزم برای افزایش حقوق وجود ندارد اما
کارکنان بازنشسته بانکها میگویند طبق گفته خود صندوق بازنشستگی
بانکها ،ســرمایه صندوق  ۲۰۰درصد افزایش داشــته اســت ،پس چرا
حقوق ما افزایش پیدا نمیکند؟
نرســیدن به مطالبات بازنشســتگان بانکی ،آنها را واداشت تا دیروز
دِر صندوق بازنشســتگی بانکها گردهم بیایند و خواســتههای خود را
به شــکل جمعی فریاد بزنند .آنها دیــروز میگفتند» :تورم و گرانی ما را
فلج کرده« و »ســفره ما خالی ،هزینهها دالری ،حقوق ما ریالی«» ،همه
نهادهای مسئول باید جوابگوی فقر و فالکت بازنشستهها باشند« .یکی
از حاضــران در تجمع ،هدف برگزاری این گردهمایی را رســاندن پیام و
طرح مطالبات بازنشســتگان عنوان کرده که این خواستهها در دو محور
قابل طرح اســت؛ اول بررســی و دائمیکردن قانــون مدیریت خدمات
کشــوری مطابق انتظارات جامعه بازنشســتگان و نه الیحه پیشنهادی
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و دوم تأمین بودجه مکفی و اجرای
یکباره همترازی با شاغالن.

او در ادامــه توضیح داد :با توجه به تورم لجامگســیخته ســال ۹۷
و کاهــش چهاربرابــری ارزش پول ملــی و همینطــور کاهش قدرت
خرید بازنشســتگان به یکســوم درآمد و حقوق میانگین زیر دو میلیون
تومانی ابتدای سال الزم است این کاهش قدرت خرید بهصورت ترکیبی
از دریافتــی نقــدی و دادن بســتههای حمایتی کاالیی جبران شــود که
در اینبــاره ارائــه الیحه متمم بودجه ســال  ۹۷از طریــق صندوق به
بانکهــای عامل و افزایش حداقل ۳۰درصدی حقوق بازنشســتگان در
نیمه دوم سال جاری بسیار ضروری است.
چرا قانون اجرا نمیشود؟
بازنشســتگان بانکی معتقد هســتند درحالیکه قانون همسانسازی
حقــوق مجوز افزایش  ۲۵تــا ۳۰درصدی حقوق بازنشســتگان را ارائه
کرده اســت اما این قانون در صندوق بازنشســتگی کارکنان بانکها به
»متناسبسازی« تبدیل شــده و این صندوق از اجرای قانون شانه خالی
میکند .یکی از این بازنشســتگان دیروز در این تجمع با شــرح وضعیت
معیشتی خود ،توضیح داد :بسیاری از کسانی که امروز به اینجا آمدهاند
حتی هزینه رفتوآمد به تهران برای احقاق حقوق خود را هم نداشتند.
مردم فکر میکنند بازنشســتگان بانکی تافته جدابافته هســتند اما باید
بگوییــم گرانی و بیکفایتی حقوق و دســتمزد ،ما را مانند دیگران درگیر
فالکت و فقر کرده است.
علی خورســندیان ،مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی بانکها ،اما با
اســتداللهایی از عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق دفاع میکند.
او توضیح داد :ســازمان اداری و استخدامی کشــور پس از ابالغ قانون
برنامه ششم توسعه براســاس پیگیری صندوق از طریق ریاست محترم
مجمع عمومی صندوق ،از ســازمان مذکور ،از سال  ۱۳۹۶تا اوایل سال
 ۱۳۹۷در مکاتبــات و جلســات متشــکله تطبیق حقوق بازنشســتگان

بانکهــا را موکول به اصــالح قانون و تهیه آییننامــه ذیربط میکرد.
اما ریاســت محترم سازمان ضمن جلسه با مقام عالی وزارت و مدیریت
عامــل بانکهــا ،در نامه شــماره  ۱۰۷۱۱۸مــورخ  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷عنوان
وزیــر محترم امور اقتصــادی و دارایی اعالم کردند کــه ماده  ۴۱ملغی
شــده ولی صندوق میتواند با مقررات داخلی خــود اقدام الزم را برای
همسانسازی و تطبیق حقوق بازنشستگان به عمل آورد.
او ادامــه داد :از همانموقع و بدون فوت وقت ،هیئتمدیره صندوق
با مکاتبات و مذاکرات الزم تمهیدات برای کســب مجوز همسانســازی
را از مقامــات تصمیمگیــر )مجمع عمومی صندوق( آغــاز کرد که این
امر بــه دلیل تغییرات در مقامات وزارت متبــوع با کندی اتخاذ تصمیم
مواجه شــد .به گفته خورســندیان ،دولت هیچگاه بــه صندوق بدهکار
نبوده و صندوق نیز هیچگاه از اعتبارات دولتی اســتفاده نکرده اســت.
منابع صندوق از محل کســور شاغالن ،درآمد حاصل از سرمایهگذاریها
و حصه نقــدی تعهدات بلندمــدت بانکهای مشــترک تأمین و صرف
پرداخت حقوق بازنشستگان میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کارکنان بانکها اضافه کرد :هرچند
همسانســازی در ســایر صندوقهای مشــابه با موانــع اجرائی مواجه
بــوده ،ولی این صندوق با توجه به پذیرش تعهدات بلندمدت از ســوی
بانکهای مشترک هیچگونه مشــکل مالی برای همسانسازی و تطبیق
حقوق ندارد .بدیهی اســت اجرای امر بــدون هرگونه مانعی موکول به
تصویب ارکان باالدســت است که این موضوع با حسننیت ارکان مذکور
در حال پیگیری بوده و امید است که محقق شود.
پرداخت قطرهچکانی حقوق
بازنشستگان بانکها در پاســخ به صحبتها و اظهارنظر مدیرعامل
صنــدوق بازنشســتگی و کارکنــان بانکهــا میگوینــد قانونــی که در
مجلس تصویب شــده ،فقط میتواند با تصویب مجلس فســخ شــود
و هیــچ مدیرعاملی نمیتوانــد آن را ملغی کند .یکی از بازنشســتگان
بانکی دراینباره توضیح داد :طبق قانون همسانســازی حقوق ،حقوق
بازنشســتگان بانکــی باید بیــن  ۲۵تــا  ۳۰درصد افزایش پیــدا کند اما
مدیرعامــل این صندوق این قانون را به متناسبســازی تبدیل کرده و از
افزایش حقوق بازنشستگان سر باز میزند .او ادامه داد :مدیران صندوق
بازنشســتگی کارکنان بانکها به شرایط سخت معیشــتی بازنشستگان
اهمیتی نــداده و همچنان به روش قطرهچکانــی خود ادامه میدهند.
درهرحال  ۱۲۰هزار بازنشســته بانکی امروز بــا توجه به تورم و گرانیها
بیشتر از گذشته زیر بار فشارهای معیشتی هستند و معتقدند حقوق آنها
کفاف هزینههای اساسی زندگی را نمیدهد.

رشد ۳۷درصدی تورم
نقطه به نقطه
 نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به مهر  ۱۳۹۷نســبت
به دوازده مــاه منتهی به مهــر  ۱۳۹۶معادل ۱۵٫۹
درصد اســت .به گزارش بانک مرکزی ،خالصه نتایج
بهدســتآمده از شــاخص بهای کاالهــا و خدمات
مصرفی در مناطق شــهری ایران بر اساس سال پایه
 ۱۳۹۵=۱۰۰به این شــرح است :شاخص بهای کاالها
و خدمــات مصرفی در مناطق شــهری ایران در مهر
 ۱۳۹۷به عدد  ۱۴۸٫۴رسید که نسبت به ماه قبل ۴٫۶
درصد افزایش یافت .شاخص ذکرشده در مهر ۱۳۹۷
نسبت به ماه مشابه ســال قبل معادل  ۳۶٫۹درصد
افزایش داشته اســت .گفتنی است با کاهش نسبی
التهابات در بازار ارز ،نرخ تورم ماهانه که در مجموع
در شــش ماه اول سال روندی صعودی را طی کرده
بود ،در مهر با کاهش مواجه شده است.

برداشت اشتباهی  ۳۰۰میلیون دالر
از منابع صندوق
 رئیس هیئت عامل صندوق توســعه ملی گفت:
 ۳۰۰میلیون دالر از منابع صندوق به صورت اشتباه در
بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را برگرداند.
مرتضــی شــهیدزاده در گفتوگــو با فــارس ،درباره
حسابرســی ویژه از حسابهای صندوق توسعه ملی،
اظهار کرد :طبق گزارش مالی ،حسابهای ما تأیید شد.
یکســری از منابعی که با اذن رهبری برداشت شده
بود ،حکم آن به دســت ما نرسیده بود و این موضوع
را از ســازمان برنامهوبودجه پیگیری کردیم .بر اساس
اساســنامه ،صندوق نمیتواند به بخشهای دولتی
و عمومی تســهیالت بدهد ،مگــر اینکه اجازه رهبری
داشــته باشد که از جمله آن میتوان به صداوسیما و
صندوق شکوفایی و نوآوری اشاره کرد .رئیس هیئت
عامل صندوق توســعه ملی افزود :میدانســتیم در
موارد گفتهشــده اذن رهبری وجــود دارد ،اما هیئت
نظارت صنــدوق حکم آن را رؤیت نکــرده بود که با
دستور رئیسجمهور انجام شد .اکنون مسئله خاصی
نداریم .موارد دیگری پیشنهاد کردیم که رئیسجمهور
موافقت کرد .او با بیان اینکه از سوی اعضای صندوق
پیشنهاداتی مطرح شــد که با موافقت رئیسجمهور
همراه شــد ،گفت :عدهای ایتام و بیسرپناه در مناطق
محروم داریم که پیشبینی شده برای دو هزار خانوار
از محل ســود صندوق توســعه ملی ،پولی در اختیار
کمیته امداد قرار بگیرد تا ســرپناه ســاخته شود .این
پیشنهاد در کمیته تخصصی تصویب شده و امیدواریم
در هیئت امنا نیز مصوب شود.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

کنفرانس ملي ژئوتکنیک ایران
برگزار شد
 ســومین کنفرانس ملي ژئوتکنیک ایران سهشنبه
و چهارشــنبه )یکم و دوم آبان  (۹۷در دانشکده فني
دانشــگاه تهران برگزار شد.حســین احمدي ،معاون
خدمات مهندسي ســازمان نظام مهندسي ساختمان
اســتان تهران ،در گفتوگو با خبرنگار جماران گفت:
این کنفرانس با حضور هیئت علمي و اســتادان برتر
دانشــگاههاي کشــور ازجمله دانشــگاههاي تهران،
صنعتي شــریف ،پليتکنیک و دانشــگاههاي ســایر
شــهرهاي کشــور برگزار شد و مقاالت بســیار غني از
طرف دانشجویان و شرکتهاي برتر مهندسي در این
کنفرانس ارائه شــد.او افزود :این کنفرانس به همت
ســازمان نظام مهندســي ساختمان اســتان تهران و
انجمن ژئوتکنیــک ایران برگزار شــد و برنامهریزي و
برگزاري کارگاههاي علمي جنبي این کنفرانس از سوی
معاونت خدمات مهندسي ســازمان نظام مهندسي
ســاختمان اســتان تهران انجام گرفت که با استقبال
خیلي خوب اعضاي ســازمان و همچنین مهندســان
مرتبــط بــا پروژههاي عمرانــي این کارگاههــا برگزار
شــد.احمدي تصریح کرد :ما سه کارگاه برگزار کردیم.
کارگاه اول با عنوان درسآموختههاي واحد بازرســي
گودبرداري ســازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار
شــد که عمدتا به مشــکالتي که در گودبرداريهاي
شــهر تهران بروز کرده و مــواردي که منجر به حادثه
شده و آسیبشناسي این سوانح و عوامل بروز آنها در
گودبرداريهاي عمیــق ،نیمهعمیق و کمعمق مورد
بحث قرار گرفت.
او ادامه داد :درخورتوجه اســت که  ۴۵درصد از
علل بروز حوادث در گودبرداريهاي عمیق مربوط به
اجرانکردن مناسب سیســتم پایدارسازي و  ۲۵درصد
نبود طراحي صحیح سیســتم پایدارســازي اســت.
اجرانکــردن زهکش مناســب و رعایتنکردن اصول
ایمني نیز به ترتیب  ۲۲و هشــت درصد از عوامل بروز
حادثه در گودبرداريهاي عمیق را شامل ميشود.
عضــو انجمن ژئوتکنیــک ایران افــزود :انتظاري
کــه ما داریــم و جامعه آمــاري هم همین را نشــان
ميدهــد ،معموال به دلیــل اینکــه در پروژههایی با
گودبــرداري عمیق یک یا چنــد مهندس ناظر حضور
دارند و طراحيها با تکنیکهاي مناسبي انجام و اجرا
ميشود ،با ســوانح کمتري به لحاظ ریزش کلي گود
مواجه هســتیم .در آنجا بیشتر با ریزشهاي جزئي و
مخاطراتــي که به دلیل رعایت نکردن ایمني اســت،
مواجــه هســتیم؛ ولي متأســفانه عمدتــا مربوط به
پروژههاي ریزدانه است که از نظر آماري درخورتوجه
هستند.

