
هيچ ش�ركت خارجي در نمايشگاه اينوكس 
2016كي�ش ك�ه ب�ا موض�وع مال�ي و جذب 
س�رمايه گذاري خارج�ي در ح�ال برگزاري 
است، ش�ركت نكرده، اين در حالي است كه 
برگزاركنن�دگان اين نمايش�گاه و همچنين 
اسپانس�رهاي مال�ي عمدت�ًا دولت�ي اي�ن 
نمايش�گاه عن�وان »بين الملل�ي« را ب�ه اين 
نمايش�گاه داده اند و مدعي ش�ده بودند پس 
از برج�ام 10 ش�ركت مطرح خارج�ي در اين 
نمايشگاه حضور خواهند يافت و از همين رو 
براي راحتي حضور خارجي ها جزيره كيش را 
برگزيدند اما هيچ ي�ك از بانك ها و بيمه هاي 
مطرح دني�ا در اين نمايش�گاه  حضور نيافت. 
به گزارش »جوان«، سومين نمايشگاه بين المللي 
بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي و هشتمين 
نمايش��گاه معرفي فرصت هاي س��رمايه گذاري 
ايران معروف ب��ه Kish Invex 2016 در حالي 
از تاريخ ۱۰ آبان 95 به مدت سه روز آغاز به كار 
كرده است كه طبق بررس��ي هاي به عمل آمده 
هيچ شركت خارجي اعم از بانكي، بيمه اي و... در 
اين نمايشگاه و همايش حضور نيافته است، اين 
در حالي است كه يا از ابتدا اين نمايشگاه داخلي 
بوده است و برگزاركنندگان از عنوان بين المللي 
ب��ودن اين نمايش��گاه سوء اس��تفاده كرده اند يا 
اينكه اصاًل شركت هاي خارجي به رغم تبليغات 
فراوان برگزاركنندگان اين نمايش��گاه مبني بر 
حضور پرشور شركت هاي معتبر خارجي، در اين 
نمايشگاه حاضر نش��دند، البته برخي منتقدان 
برگزاري و هزينه  كرد ش��ركت ها و اسپانسرهاي 
عمدتاً دولتي نمايش��گاه اينوكس كيش بر اين 
باورند ك��ه در همين 2۰ تير ماه ۱395 ش��اهد 
برگزاري نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك 
و بيمه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران 
بوديم و برگزار كنندگان مجدد همين نمايشگاه 
در كيش براي اينكه توجيهي داشته باشند عنوان 
»بين المللي« را به اين نمايش��گاه افزودند تا به 
فاصله سه ماه بعد از برگزاري نمايشگاه مالي در 
تهران به طور مجدد نمايشگاه تكراري با همين 
عنوان در كيش برگزار كنند كه اين امر جز اتالف 
بيت المال و ريخت و پاش هيچ دستاورد ديگري 

در بر ندارد. 
از طرف ديگر دولت يازدهم باي��د به ملت ايران 
پاس��خ دهد كه هش��تمين نمايش��گاه معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري كه در كيش در حال 
برگزاري است چه دس��تاوردي جز هزينه هاي 

نجومي و كالن آن هم از كيس��ه بيت المال براي 
كش��ور به همراه داش��ته، اين در حالي است كه 
همي��ن رفت و آمد هيئت هاي خارج��ي به بهانه 
س��رمايه گذاري در ايران در دولت يازدهم براي 
كشور هزينه هاي قابل مالحظه اي را در بر داشته 

است. 
گفتني است برگزاركنندگان نمايشگاه اينوكس 
2۰۱6 كيش در ليس��تي كه چن��دي پيش در 
رسانه ها منتشر كرده بودند مدعي حضور بيش 
از 3۰ شركت خارجي در اين نمايشگاه بودند كه 
با بررسي برخي از اين اسامي به سادگي مي شد 
متوجه شد اين ش��ركت ها يا كاغذي هستند يا 
غيرمعتبر، در اين بين نكته جالب آن اس��ت كه 
همين ش��ركت هايي هم كه ادعا ش��ده بود در 

نمايشگاه حضور پيدا نكردند. 
الزم ب��ه توضي��ح اس��ت وقت��ي ادعا مي ش��ود 
نمايشگاهي بين المللي است بدان معني است كه 
بايد5۰ تا ۱۰۰ شركت خارجي كه در حوزه بانك، 
بيمه، بورس و ليزينگ برند و صاحبنام هستند به 

اين نمايش��گاه بيايند، البته از ابتدا مشخص بود 
كه ش��ركت هاي معتبر خارجي فع��ال در حوزه 
مالي در اين نمايشگاه حاضر نخواهند شد چراكه 
بانك هاي خارجي حتي بعد از برجام نيز با ايران 
تعامل چنداني نداشتند و از ترس كشوري چون 
امريكا ميلي براي حضور در چنين نمايشگاه هايي 

را در ايران ندارند. 
س��ومين نمايش��گاه ب��ورس، بان��ك، بيم��ه و 
خصوصي س��ازي و همچنين هشتمين معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري در گران قيمت ترين 
منطق��ه كش��ور يعني جزي��ره كي��ش در حال 
برگزاري است كه بهتر است متوليان برگزاري، 
ش��ركت كنندگان و اسپانس��رهاي دولت��ي، 
نيمه دولتي و وابس��ته به دول��ت و عمومي اين 
نمايشگاه بعد از اتمام اين نمايشگاه به ملت ايران 
توضيح دهن��د برگزاري چنين نمايش��گاه هاي 
تكراري ك��ه هزينه نجوم��ي و ميلي��اردي را به 
بيت  الم��ال تحمي��ل مي كند، چه دس��تاوردي 

دارد؟!

حال ش��ايد متوليان برگزاري نمايشگاه مدعي 
شوند جهت تسهيل در ورود و خروج خارجي ها 
در نمايش��گاه، منطقه گران قيم��ت كيش براي 
برگزاري برگزيده شده است كه اين امر بهانه اي 
بيش نيست زيرا در همين دولت يازدهم، صدور 
ويزا در فرودگاه براي اتباع ۱8۰ كشور در جهت 
تس��هيل موضوع توريس��م و جهانگردي، گويا 

عملياتي شده است. 
هزينه برگزاري نمايش��گاه هاي اينوكس 2۰۱6 
بي ش��ك ميلياردي و نجومي ارزيابي مي ش��ود 
و فقط ب��راي اقامت هت��ل مارين��اي كيش كه 
مجلل ترين و دومين هتل گران قيمت در كيش 
اس��ت به منظور اقام��ت افراد مش��اركت كننده 
در اين نمايش��گاه به مدت يك هفته قرق شده، 
اين در حالي اس��ت كه هزينه هر شب اقامت در 
اين هتل حدود يك ميليون تومان اس��ت، بدين 
ترتيب برآورد هزينه هاي اين نمايشگاه ها خبر از 

هزينه هاي نجومي كالن مي دهد. 
همانطور كه عنوان ش��د بخش قابل مالحظه اي 
از افراد مشاركت كننده در نمايشگاه هاي مذكور 
دولتي، وابسته به دولت، نيمه دولتي و نهادهاي 
عمومي )بانك ها، بيمه ها، ش��ركت هاي دولتي 
و...( هس��تند كه جهت حضور در اين نمايشگاه 
هزينه قابل مالحظه اي را ب��ه بودجه بيت المال، 
سپرده گذاران و سهامداران بازار سرمايه تحميل 
مي كنند. گفتني اس��ت برگزاري نمايش��گاه در 
كيش هزينه هاي قابل مالحظه اي را در بر دارد 
كه هزينه هاي هتل، هواپيما، اياب و ذهاب، كادر 
و هدايا و بروشورهاي تبليغاتي غرفه آرايي در اين 
مدت يك هفته برگزاري نمايش��گاه بسيار قابل 

مالحظه است. 
برگزاري نمايش��گاه هايي با هزينه هاي كالن و 
نجومي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري 
به عنوان س��ال اقتصاد مقاومت��ي، اقدام و عمل 
عنوان شده اس��ت، جاي بس��ي تعجب و تأمل 
دارد و به نظر مي رس��د اصاًل اين نمايشگاه ها به 
محلي جهت خوش��گذراني و تغيي��ر آب و هوا و 
كسب درآمد شخصي براي عده اي از افراد تبديل 

شده است. 
    بهانه ممنوع، دولتي ها گزارش عملكرد 

دهند
با توجه به اينكه افرادي چون مديرعامل سازمان 
خصوصي س��ازي، بورس كاالي اي��ران، بورس 
اوراق به��ادار و افرادي منتس��ب ب��ه نهادهاي 
مالي بانك ها و بخش دولت��ي و عمومي در اين 
نمايشگاه حاضر شده اند، جاي دارد شركت هاي 
دولتي، وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در 
ابتدا يك گزارش از عملكرد و نتيجه نمايشگاه 
سال گذشته را كه در همين شهر كيش برگزار 
ش��د ارائه دهند و سپس دس��تاورد نمايشگاه 
امسال را براي مردم ايران گزارش كنند تا براي 
ملت ايران مشخص ش��ود كه خروجي چنين 

نمايشگاه هايي اصاًل چيست.
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آورده اند كه مردي روزي متوجه شد قدرت شنوايي همسرش ضعيف 
شده است پس نزد پزشك خانوادگي ش��ان رفت و اين موضوع را با او 
در ميان گذاشت، پزش��ك به او گفت براي اينكه بدانيم شنوايي تا چه 
حد ضعيف شده است ابتدا در فاصله چهار متري او بايست و با صداي 
معمولي، مطلبي را به او بگو. اگر نشنيد، همين كار را در فاصله سه متري 

تكرار كن. بعد در دو متري و به همين ترتيب تا باالخره جواب بدهد. 
آن شب مرد به خانه رفت و در فاصله چهار متري از همسر خود پرسيد 
كه شام چه داريم، پاس��خي دريافت نكرد و به جلوتر رفت تا به فاصله 
نيم متري همسر خود رسيد و سؤال خود را براي بار چهارم مطرح كرد 
كه همس��رش گفت: »براي بار چهارم مي گويم مگر نمي شنوي! شام 

خوراك مرغ داريم!«
اين حكايت ش��باهت جالبي به اظهارات روز گذشته رئيس جمهور در 
مجلس شوراي اسالمي دارد؛ وي در جريان سخنراني خود در مجلس 
گفت برخي دوس��ت دارند »بدهي معوق« را بدهي و اختالس بنامند 
و آن را فرياد بزنند. اينك��ه »رطب خورده منع رط��ب كي كند؟« در 
شرايطي مصداقش ديروز ديده شد كه اگر بخواهيم منصفانه و مدقانه 
به برجسته سازي فساد و تغيير نام بدهي به فساد را زير ذره بين واقعيت 
قرار دهيم بايد به ايش��ان گفت كه مخاطب نخست چنين توصيه ها و 
نهي از منكرهايي تعدادي از اعضاي هيئت دولت هس��تند كه هرگونه 
كم كاري و توجيه نقاط ضعف خود را به پرونده هايي ارتباط مي دهند كه 

در معادله سازي آقاي رئيس جمهور قرابتي با »فساد« ندارد. 
جناب آقاي روحاني حتم��اً خوانده و ديده اند كه در هر مراس��مي كه 
آقايان جهانگيري و زنگنه حضور دارند به پرونده اي اشاره و آن را بزرگ 
مي كنند كه با توجه به توصيف جديد ش��خص ايشان يك امر ناصواب 
است. اگر بخواهيم توجيه رئيس قوه مجريه را در چالش اخير صندوق 
ذخيره فرهنگيان بپذيريم و آن را يك »بدهي« بناميم پس بايد پرونده 
بابك زنجاني را نيز »بدهي« ناميد زيرا وي اختالس��ي نكرده اس��ت و 

به دليل تحريم نمي تواند بدهي خود را به كشور پرداخت كند. 
هرچند قوه قضائيه به موضوع بابك زنجاني ورود و حكم اعدام او را صادر 
كرده است ولي وي بدهكار است؛ بدهكاري كه نمي تواند با وزارت نفت 
تسويه حساب كند. اين نوشتار درصدد سفيد كردن چهره بابك زنجاني 
نيست و معتقد است وي به عنوان يكي از مفسدان اقتصادي بايد به اشد 
مجازات محكوم ش��ود، مادامي كه بدهي خود را پرداخت نكرده است 
ولي پرسش اصلي اين است كه اگر در پرونده صندوق فرهنگيان موضوع 
»بدهي« است پس اصوالً نبايد تفاوتي با بابك زنجاني داشته باشد زيرا 
هر دو بدهكارند ولي كيس��ت كه نداند در صندوق ذخيره فرهنگيان 
وضعيت وخيم تر از آني است كه به آن برچسب »بدهي« زده مي شود. 
اينكه تخلفات بزرگ به »بده��ي« تقليل داده مي ش��ود بدون ترديد 
زيرس��ؤال بردن فهم و درك مردم اس��ت و پاس��خ روش��ني است به 
حاشيه   سازي  هاي برخي اعضاي دولت. آقاي رئيس جمهور براي عادي 
جلوه دادن بحث اخير از رسانه ها مي خواهند جهت عادي سازي فساد 
گام برندارند اما وزير نفت خود و از همه مهم تر معاون اول خود را از اين 
كار نهي نمي كنند. طي سه سال گذشته همين افراد با بزرگنمايي برخي 
پرونده ها سعي داشتند خود را »قهرمان« معرفي كنند، بدون آنكه توجه 
داشته باش��ند كه اينگونه اقدامات به ضرر نظام تمام شده و مردم را از 
حاكميت دور مي كند يا مي دانند و همچن��ان بر آن طبل مي كوبند يا 
نمي دانند و ناخواسته مردم را از انقالب جدا مي كنند كه نيت آنها بماند 

براي ديگر متوليان. 
بهتر بود آقاي روحاني در جلس��ات هيئت دولت اين مه��م را به اعضا 
گوشزد مي كردند و سپس از رسانه ها مي خواستند سياسي كاري نكنند، 
چطور است كه وقتي رسانه هاي همسو با دولت پرونده هاي كذايي مانند 
گم شدن نفتكش ها و 35 ميليارد دالري كه در دولت قبل مفقود شده 
است را مطرح مي كنند دست و هورا كشيده مي شود ولي وقتي سوزني 

به دولت مي خورد در قامت آمر به معروف وارد گود مي شويم؟
از ي��اد رفتني نيس��ت زماني كه اكبر ت��ركان به راحتي بي��ان كرد كه 
35 ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي گم شده است و مشخص نيست به 
كجا منتقل شده است. گرچه اين ادعا پاسخ داده شد و حتي وزير نفت 
هم آن را رد كرد ولي آن روز آيا آقاي رئيس جمهور به ايشان و سايرين 
تذكر جدي دادند كه با اين شبهه افكني ها اعتماد مردم سلب مي شود! 
يا مثاًل معاون اول بگويند ميلياردها دالر را يك شركت نفتي به خارج از 
كشور منتقل كرده است و وقتي از وي پرسش مي شود ماجرا چيست 

مي گويند بعداً مي گويم آيا اين گونه اظهارات به ضرر كشور نيست؟
آقاي روحاني كه سوزني به رسانه ها مي زند بايد پيش از اين سوزن زدن 
يك جوالدوز هم ب��ه دولتمردان وارد كند ك��ه از اينگونه فضاها دوري 
بجويند. از ياد رفتني نيست روزهايي كه وزير نفت جمهوري اسالمي 
ايران در هر برنامه اي به بابك زنجاني مي پرداخت و چنان با حرارت از 
فسادش مي گفت كه كار به مناظره رس��انه اي زنجاني و زنگنه رسيد، 
در حالي كه اصوالً در ش��أن وزير نفت نيس��ت با يك »كالهبردار« يا 
»بدهكار« وارد جدل شود ولي خب چه مي توان كرد كه رئيس جمهور 

در آن روزها اعتقاد امروزش را نداشت. 
اينكه در آس��تانه انتخاب��ات پيچيده ترين پرونده ها كوچك س��ازي 
مي شوند و سه سال ش��ايعه پراكني و فرافكني ناديده گرفته مي شود، 
همان نيم متري است كه آقاي رئيس جمهور متوجه آن شده است و 
حاال به اين حقيقت پي برده است كه اش��كال از قدرت شنوايي دولت 

است. نيم متر تا انتخابات باقي مانده است...!

بابك ملكي

بعد از برجام هم هيچ شركت خارجي به اينوكس 2016 نيامد

اینوکس 2016 کيش»بين المللي« نيست

وحید  حاجی پور

 چله نشيني کشاورزان 
براي اعالم نرخ خرید تضميني گندم  

وزارت جهاد كشاورزي در راستاي خودكفايي محصوالت اساسي همچون 
گندم توانست بعد از چند سال، بار ديگر خودكفايي گندم را رقم بزند. در 
توضيح اين مطلب بايد افزود ميزان نياز ساالنه كشور به گندم ۱۰ ميليون 
تن اس��ت؛ در حالي كه امس��ال حدود ۱4/5 ميليون تن گندم در كشور 
توليد شد. اين درحالي است كه حدود 4۰ روز از آغاز فصل پاييز و كاشت 
محصوالت كشاورزي مي گذرد و دولت هنوز نرخ خريد تضميني محصوالت 

اساسي كشاورزي را اعالم نكرده است. 
براساس قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي كه در يازدهم 
مهرماه سال ۱368 مصوب و ابالغ شد، وزارت جهاد كشاورزي موظف است 
حداكثر تا پايان تيرماه هر سال قيمت خريد تضميني محصوالت اساسي 
كشاورزي )گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه هاي روغني، 
چاي، سيب زميني، پياز و حبوبات( را به هيئت دولت پيشنهاد دهد و دولت 
نيز براس��اس تبصره دوم ماده واحده اين قانون مكلف است تا قيمت هاي 
مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر س��ال زراعي )آخر ش��هريورماه( از طريق 

رسانه هاي عمومي اعالم كند. 
سال گذشته قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي با نزديك به يك 
ماه و نيم تأخير در اواسط آبان ماه اعالم شد؛ امسال نيز تحت تأثير همين 
تأخير در تصويب قيمت ها، كش��ت ديرهنگام گندم در برخي مناطق در 
حال اتفاق است كه اين امر باعث مي شود تا مشكالت مختلفي همچون 

بيماري ها، آفات و حتي آبياري نامناسب صورت پذيرد. 
طبق گفته هاي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، دولت در اعالم نرخ ها 
س��هل انگاري مي كند. همچنين ابراهيمي، عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس با اشاره به نوسان هاي جهاني در قيمت گندم افزود: امسال، دولت 

به دنبال اعالم نرخ كمتري از نرخ تورم - به ويژه براي گندم-  است. 
از طرف ديگ��ر برخي مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي ني��ز از دولت 
درخواست كردند كه قيمت هاي تضميني هرچه زودتر اعالم شود. در اين 
ميان مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه براي حمايت 
از كش��اورزان و افزايش بهره وري توليد گندم، اعالم ب��ه موقع نرخ خريد 
تضميني اين محصول ضروري است، از دولت درخواست كرد اين قيمت 
هرچه زودتر اعالم شود. ملك زاده، رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور با 
بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي ظاهراً دو ماه پيش قيمت پيشنهادي 
خود را به دولت و شوراي عالي اقتصاد اعالم كرد، افزود: »به داليل نامعلومي 

شوراي عالي اقتصاد، قيمت را اعالم نمي كند.« 
بنياد توانمندسازي گندمكاران ايران با ارسال نامه اي سرگشاده خطاب به 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، خواهان اعالم سريع نرخ خريد 
تضميني گندم و در نظر گرفتن افزايش هزينه هاي توليد در اعالم اين نرخ 
شد. در همين رابطه، خان محمدي، دبير اجرايي بنياد توانمندسازي گندم 
ايران، با ذكر اين نكته كه در تعيين نرخ جديد بايد تورم را لحاظ كرد، قيمت 
هزار و4۰۰ توماني را پيش��نهاد داد. همچنين موسوي نژاد، عضو شوراي 
مركزي نظام صنفي كشاورزي ايران با بيان اينكه قيمت خريد تضميني 
گندم در س��ال گذش��ته با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي، 
قيمت معقول و منطقي نبود، افزود: »انتظار داريم امس��ال قيمت خريد 
گندم كيلويي بيش از هزار و 5۰۰ تومان در نظر گرفته شود تا براي كشاورز 
صرفه اقتصادي داشته باشد.« با توجه به توليد مناسب گندم در سال زراعي 
پيش، از دولت انتظار مي رفت جهت حفظ پايداري توليد گندم و حمايت 
از كشاورزان، تعللي 4۰ روزه را در تعيين و اعالم نرخ هاي خريد تضميني 
نداشته باشد. بديهي است تعيين قيمت مناسب خريد تضميني گندم و 
اعالم به موقع آن توسط دولت، موجبات افزايش حجم توليد و در نتيجه، 

زمينه خودكفايي پايدار در اين محصول حياتي را فراهم مي آورد.  

جزئيات جديد از 6 محور 2 قرارداد بلندمدت 
فروش فرآورده به ويتول

انكار امتيازات در قبال وام یك ميليارد دالري

شركت ويتول از حدود هشت ماه پيش، به بازار ايران بازگشته و در 
اين مدت، قراردادهاي متعددي چه در قالب  تك محموله و چه در 
قالب ترم و مدت دار با شركت ملي نفت ايران از طريق نيكو و غير 
آن داشته است، در اين بين پرداخت خود را نيز به صورت اعتباري 
و در دوره هاي مختلف بعد از تاريخ برداش�ت انجام مي داده است. 
پس از افشاگري فارس در مورد قرارداد يك طرفه شركت ملي نفت ايران 
براي فروش مدت دار فرآورده هاي  نفتي همراه با تخفيفات و امتيازاتي به 
شركت ويتول -  از طريق يك دالل سوئيسي-  يكي از مديران ارشد شركت 
ملي نفت ايران، در مصاحبه اي از اساس اين موضوع را رد و اعالم كرده است 
شركت ملي نفت ايران هيچ گونه قرارداد بلندمدتي براي فروش نفت خام يا 
ميعانات گازي با شركت ويتول سوئيس امضا نكرده است. ظاهراً اين رسانه 
و اين مقام مس��ئول موضوع قرارداد فروش حداقل 82 محموله فرآورده 
نفتي شامل نفت كوره و نفت گاز )گازوئيل( طي يك سال آينده در قالب دو 
قرارداد مدت دار به شركت ويتول با واسطه نيكو را در حاشيه قرارداده است 

و آن را فروش تك محموله ها عنوان كرده اند. 
فارغ از اين واكنش ها فارس به اطالعات جديدي دست يافته است كه نشان 
مي دهد شركت ويتول سوئيس با پيشنهاد يك وام يك ميليارد دالري، در 
قبال دريافت دو قرارداد خريد فرآورده هاي نفتي براي مدت يك سال از اين 

امتيازات بهره مند شده است:
۱- دو قرارداد نفتي براي برداش��ت بيش از 5 ميليون تن فرآورده نفتي طي 

يك سال به عنوان پوشش، ضمانت يا وثيقه وام. 
2- دريافت بهره وام به اضافه هزينه تأمي��ن مالي يا فاينانس وام حدود 8/5 

درصد. 
3-  برخورداري از تخفيف ويژه روي قيمت ها تا سطح 5/8 دالر در هر بشكه 

كه معادل 43/5  دالر در هر تن است. 
4-  اختيار تعيين و انتخاب دوره قيمت گذاري. 

5-  اختيار تعيين و انتخاب دوره برداشت محموله از بنادر. 
6-  حق انحصاري در برداشت نفت كوره مرغوب و نفت گاز شيرين و كم گوگرد 

طي مدت يك سال. 
اما ظاهراً تالش مي ش��ود موضوع »دريافت وام« انكار شده و سپس با بهانه 
كردن مشكالت و محدوديت هاي گشايش ال سي، اين ادعا مطرح شود كه 

اين مبلغ »پيش  پرداخت« است و نه وام. 
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه شركت ويتول از حدود هشت ماه پيش، 
به بازار ايران بازگش��ته و در اين مدت، قراردادهاي متعددي - چه در قالب 
تك محموله و چه در قالب ترم و مدت دار-  با شركت ملي نفت ايران از طريق 
نيكو و غير آن داشته و پرداخت خود را به صورت اعتباري و در دوره هاي 2۰ 
روز، يا ۱2 روز، يا 3۰ روز بعد از تاريخ برداش��ت انجام مي داده اس��ت و اصاًل 
موضوع ال سي در هيچ يك از قراردادهاي قبلي و جاري و همچنين قرارداد 

عجيب فعلي مطرح نبوده و نيست.

برگزاركنندگان نمايشگاه 
اينوك�س 2016 كيش در 
ليس�تي كه چندي پيش 
در رسانه ها منتشر كرده 
بودند مدعي حضور بيش 
از 30 ش�ركت خارجي در 
اين نمايش�گاه بودند كه 
با بررس�ي برخ�ي از اين 
اسامي به سادگي مي شد 
متوجه شد اين شركت ها 
ي�ا كاغ�ذي هس�تند يا 
غيرمعتب�ر، در اي�ن بين 
نكته جالب آن اس�ت كه 
همين شركت هايي هم كه 
ادعا شده بود در نمايشگاه 
حض�ور پي�دا نكردن�د

معاون وزير اقتصاد با تأكيد براينكه  در ايران كارت اعتب�اري نداريم و    گزارش  2
كارت هايي كه به تازگي توزيع ش�ده كارت هاي وام هس�تند، 

گفت: چك پول ها بايد جمع شوند. 
به گزارش تسنيم، حس��ين قضاوي در دومين نمايشگاه تراكنش 
ايران كه با حضور تعدادي از مديران عامل بانك ها و ش��ركت هاي 
فعال در زمينه تراكنش در حال برگزاري است، گفت: نظام بانكي 

نقش مهمي در تأمين مالي دارد و اقتصاد ما بانك محور است. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مانده تس��هيالت بانكي 
85۰ تريليون تومان اس��ت و ب��رآورد توليد حدود ه��زار و 2۰۰ 
تريليون تومان و در هر لحظه 7۰ درصد تأمين مالي توليد از طريق 
نظام بانكي اس��ت تا بتواند با س��وددهي خدمت بيشتري به نظام 

اقتصادي كند. 
قضاوي گف��ت: تعداد كارت ه��اي بانكي از 226 ميليون در س��ال 
گذشته به 33۰ ميليون در سال جاري رسيده كه سرانه آن 4/5 به 
ازاي هر نفر است و تعداد دستگاه هاي خودپرداز بانكي از 3۰ هزار به 
42 هزار رسيده كه به سرانه هر هزار و 8۰۰ نفر يك دستگاه رسيده 
است. حجم اسكناس 37 هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با 

نقدينگي 3 درصد و ناچيز است. 

   توزيع ايران چك موقتي بود نه دائم!
وي ادامه داد: س��ال گذش��ته جمعاً 5 هزار تريليون تومان حجم 
مبادالت الكترونيك بوده و امسال پيش بيني ما اين است كه به55 
تريليون برسد. معاون وزير اقتصاد با اش��اره به انتشار چك پول ها 
گفت: در هيچ كجاي دنيا دو نوع اس��كناس نداري��م و اقدام ما در 
سال 85 اقدامي موقت بود و اميدوارم دولت و مجلس فكري براي 
اصالح پولي داشته باشند و الزم است تعدادي از صفرهاي پولي ما 
حذف ش��ود. وي ابراز اميدواري كرد دولت و مجلس واحد پولي را 

تغيير دهند تا مبادالت مردم راحت تر شود و اسكناس هاي ايران با 
معيارهاي باالتري توليد شوند. 

   كارت هاي اعتباري »كارت هاي وام« هستند
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و 
دارايي در ادامه به موضوع كارت هاي اعتباري اشاره كرد و گفت: اين 
كارت ها در حقيقت كارت هاي وام هستند زيرا  كارت اعتباري يعني 
كارتي كه بتوان بدون داشتن مبلغي در آن و نيز بدون اعمال سود، 
خريد و پرداخت انجام داد و اگر فرد نتواند صورتحساب خود را در 

موعد مقرر تسويه كند، شكل وام پيدا كند. 
قضاوي با بيان اينك��ه كارت اعتباري به مفه��وم بين المللي آن در 
ايران وجود ندارد، اظهار داشت: در كش��ورهاي ديگر كارت هايي 
چون ويزاكارت و مستر كارت رواج دارد و ش��ركت ها براساس آن 

سياست هاي خود را اعمال مي كنند. 
وي ادامه داد: در ايران هنوز ابزاري وجود ندارد كه توليدكنندگان 
كاال و خدمات و عرضه كنن��دگان كاال بتوانند در چارچوب فروش 
اعتباري، كاالي خود را به مش��تريان ارائه كنند. قضاوي پيشنهاد 
كرد شركتي در كشور تأسيس شود تا با تأسيس يك بانك اطالعاتي 
از شركت هايي كه حاضرند كاالي خود را به صورت اقساط بفروشند، 

نظام اعتباري را هدايت كنند.

معاون وزير اقتصاد: 

كارت اعتباري نداريم

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک

مخابرات: هزینه اي بابت مشهوریت مشاغل 
در قبوض تلفن ثابت دریافت نكرده ایم 

شركت سهامي مخابرات ايران )سهامي عام( منطقه تهران و البرز 
در واكنش به خبري كه در تاريخ 95/8/2 با عنوان »ماجراي هزينه 
مشهوريت مشاغل قبوض تلفن ثابت چيست؟« در روزنامه جوان 
منتشر شده بود، توضيحاتي را ارائه داده است كه منعكس مي شود.
 روابط عمومي مخابرات منطقه اي تهران و البرز عنوان داشته كه طي 
بررس��ي هاي به عمل آمده در قبوض تلفن ثابت عنوان نام مشهوريت 
مشاغل قيد نشده است، همچنين الزم به ذكر است هيچ تلفني بدون 

اجازه صاحب شغل مالك تلفن در سامانه ۱۱8 ثبت نمي شود. 
در خبر منتشر شده از سوي روزنامه جوان اشاره شده بود كه در قبوض 
تلفن ثابت اصناف و مغازه داران گويي عنواني به نام مشهوريت مشاغل 
اضافه شده است كه هزينه اي حدود 4هزار تومان براي مشترك به همراه 
دارد و از مخابرات درخواست شده بود كه در اين باره شفاف سازي كند. 
 در اين بين موردي كه در رابطه با هزينه مشهوريت مشاغل در قبوض 
تلفن ثابت رخ داده  گويي مربوط به منطقه جهرم بوده اس��ت، حال با 
توجه به اينكه روابط عمومي مخابرات منطقه تهران و البرز به اين خبر 
واكنش داده است، بايد ديد آيا قبوض تلفن ثابت ساير مناطق در كشور 
چون جهرم نيز مورد بررسي قرار گرفته است يا اينكه تنها قبوض تلفن 
ثابت مناطقي چون تهران و البرز مورد بررسي قرار گرفته است كه اين 
نيز جاي بررس��ي و شفاف س��ازي دارد. الزم به توضيح است اصناف و 
مغازه داراني كه پيش از اين براي تبليغات مش��اغل خصوصي خود در 
مركز ۱۱8 فرم پر كرده اند و ماهانه  گوي��ي حدود 4 هزار تومان هزينه 
براي آنها در بر دارد، اگر فكر مي كنند اين تبليغات با توجه به هزينه اي 
كه براي آنها در بر دارد از برد كافي برخوردار نيست، مي توانند با مراجعه 

به مراكز مخابرات از اخذ اين خدمات انصراف دهند.

نماي   نزديك

از حواشي جالب نمايشگاه اينوكس 2016 اين بوده است كه معاون 
اقتصادي بانك مركزي عامل محدوديت سرمايه گذاري در كشور 
را وضعيت كنوني بانك ها معرفي كرده و مدعي ش�ده است نظام 
بانكي، صندوق بازنشستگي، بيمه و بورس نيازمند اصالحات است، 
اين در حالي است كه بانك ها، بيمه ها و شركت هاي صندوق تأمين 
اجتماعي و بورسي در نمايشگاه حضور داشته اند كه شايد اظهارنظر 
معاون اقتصادي وزي�ر اقتصاد چندان به م�ذاق آنها خوش نيايد. 
پيمان قرباني، با اشاره به تس��ويه بدهي هاي دولت به بانك ها گفت: به كار بس��تن استفاده از اين 
راهكارها جادو نخواهد كردزيرا نظام مالي كش��ور چند سالي است كه دچار تنگناي اعتباري شده 
است، و امروز حدود 9۰ درصد تأمين بازارهاي مالي را بانك ها انجام مي دهند اما با در نظرگرفتن 
اين نكته كه آنها با محدوديت منابع مواجه شده اند محدوديت هايي هم پيش روي سرمايه گذاري 
قرار گرفته است. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه براي كاهش مطالبات معوق بايد ابتدا به 
داليل ايجاد آن توجه كرد، تصريح كرد: بخشي از اين مطالبات مربوط به تكاليف دولت، ضعف قوانين 

و قانون ورشكستگي است. البته قانون ورشكستگي در حال بررسي در دولت است. 
وي با اشاره به فعال شدن دفاتر و ش��عب بانك هاي ايراني در خارج از كشور تصريح كرد: هم اكنون 
امكان دريافت درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ايران در كشورهاي اروپايي فراهم و اقدامات 

خوبي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم انجام شده است.

 بانك، بيمه، صندوق بازنشستگي و بورس
نيازمند اصالحات


