
تيشه فرهاد بر دژ اقتصاد 

واردات برندهای خارجی هیچ توجیهی ندارد 

 چوب حراج قاچاق پوشاک
به منابع ارزی 

مزد کارگران افزایش می یابد؟

 میزان تقاضا برای گاز در سال 2025
 به 156 تریلیون متر مکعب خواهد رسید

شورای عالی کار 
منتظر وزیر جدید

آزادسازی قيمت لوازم 
خانگی به نفع کيست؟

گام های سست 
ایران در صادرات گاز

چشم اميد مسكن به 
دست وزیر جدید

 قیمت مسکن شهر تهران طي یك سال
 ۷۴ درصد رشد کرد 

در نشستي با حضور دبیرکل و اعضای هیات مدیره 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح شد

گروه صنعت   یک کارشناس اقتصادی 
با اشــاره به این که برای فروش پوشــاک 
خارجــی در کشــور، قوانینــی تعیین 
شده اما فروشــندگان، با دور زدن از این 
قوانین، چوب حراج را به ارزهای مملکت 
می زنند، گفت: باید از ورود پوشــاک برند 

قاچاق به کشور جلوگیری شود.
جعفر قــادری بــه دســتورالعمل نحوه 
صــدور گواهــی فعالیت نماینــدگان و 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده 
پوشاک در ایران اشــاره کرد و گفت: بنا بر 
ماده3 این دســتورالعمل، واردکنندگان 
و نمایندگان رســمی واردات پوشــاک، 
ظــرف دو ســال ابتدایی، بایــد حداقل 
20درصد ارزش ریالی واردات را در داخل 
تولید کننــد. همچنیــن واردکنندگان 
موظفند از تولیدی که در داخل کشــور 
با برند ثبت شــده انجام می شود، حداقل 
50درصد را بــه بازارهای هــدف صادر 

کنند.
وی ادامــه داد: به این ترتیب، در کشــور 
قانون و چارچوب هایی را تعیین کرده ایم 
تا تمام فروشــندگان پوشــاک خارجی، 
ملزم به داشــتن نمایندگی شده و قوانین 

و مقررات موجود را رعایــت کنند اما این 
افراد با سرپیچی از قوانین موجود، چوب 
حراج را بــه ارزهای مملکــت می زنند. با 
این شرایط طبیعی اســت که نباید به این 
فروشندگان اجازه داد تا کاالهای قاچاق 
خود را به راحتی در بازار داخلی به فروش 

برسانند.

 آزادی فروشندگان برندهای
 قاچاق پوشاک

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی 
از مــوارد جلوگیری از کاالهــای قاچاق، 
اســتفاده از ابزارهای تعرفه ای و مالیاتی 
برای فروشــگاه هایی اســت کــه بدون 
مجوز، پوشــاک خارجی خود را به فروش 

می رسانند. 
با توجه بــه فعالیت آزادانــه ای که برای 
برندفروشان پوشــاک قاچاق وجود دارد، 
انتظار می رود که برخــورد الزم و جدی با 

آنها صورت گیرد.
قادری اظهار داشت: حوزه پوشاک، یکی 
از حوزه هایی اســت که نیازی به تخصص 
آنچنانی نــدارد و مــا حتــی می توانیم 
پوشاک باکیفیت تر از پوشــاک وارداتی 

در کشورمان تولید کنیم؛ بنابراین سوال 
اینجاســت که چرا باید اجــازه دهیم تا 
ارزش افزوده و اشــتغال ایــن صنعت از 
کشور خارج شــده و فروشــندگان برند 
قاچــاق بــدون هیچگونــه مزاحمت و 
محدودیتــی کاالهای خــود را به فروش 

برسانند؟
وی با اشــاره به اینکه آزادســازی حوزه 
پوشــاک اصاًل توجیهی نــدارد، گفت: از 
یک سو، ما در کشــوری زندگی می کنیم 
که بخــش ارزی آن همیشــه مورد طمع 
دشــمنان بوده است؛ از ســوی دیگر هم 
متأســفانه بازار ارز بر همــه بازارها تأثیر 
می گذارد بــه گونه ای کــه حتی قیمت 
کاالهای تولید داخــل، چه کاالهای قابل 
تجارت و چه کاالهــای غیرقابل تجارت 
را تحت الشــعاع قرار داده و قیمت آنها هم 

افزایش می یابد. 
بنابراین باید در حــوزه واردات و صادرات 
پوشاک به کشــور، مدیریت جدی اتفاق 
بیافتد تــا ارزها را به این طریق از دســت 

ندهیم.
عضو ســابق کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی گفت: تا زمانی 

که دشمنی های ما با کشورهای خارجی 
ادامه دارد، باید دقــت کنیم که اقتصاد ما 
آزاد نیســت تا بتوانیم از ظرفیت اقتصاد 
بین الملل اســتفاده و توجیــه کنیم که 
ظرفیــت داخلی کشــور ما بــه راحتی 
در اختیــار دیگــران قرار گیــرد. پس ما 
نمی توانیــم از ظرفیت هــای بین المللی 
اســتفاده کنیم و دلیلی نــدارد که بازار 
داخلی کشــورمان صحنــه تاخت وتاز و 
سوءاســتفاده خارجی ها و اقشــار مرفه 

جامعه قرار گیرد.

مدیریت تقاضای ارز با جلوگیری از 
واردات پوشاک برند

قادری بیان کرد: اگرچه شــرایط موجود 
موجــب شــد تــا واردات 1339ردیف 
تعرفــه ای ممنوع شــود که پوشــاک 
هم جزء آنها بــود اما این موضــوع تنها 
یــک ابالغیــه کوتاه مدت خواهــد بود؛ 
این در حالی اســت که با توجــه به آنکه 
تولیدکننــدگان داخلــی در شــرایط 
نامطلوبی به سر می برند و بنابر آمارهای 
موجود بــا نصف ظرفیــت کار می کنند، 
بنابرایــن واردات پوشــاک به خصوص 

برندهای خارجی که تنهــا نیاز مرفهین 
را پاســخ می دهد، هیچ توجیهی ندارد و 

نباید چنین اجازه ای داده شود.
وی یادآور شــد: متأســفانه ارز کشور به 
جای آنکه صــرف واردات موارد ضروری 
همچون دارو شــود، صرف واردات لباس 
برای مرفهین می شود در حالی که باید از 
ورود پوشاک برند به کشور جلوگیری کرد 
و ارز آنها برای تأمین مواد اولیه و کاالهای 
ضروری به کار گرفته شــود؛ زمانیکه این 
کنترل ها صورت نمی گیــرد و مدیریتی 
بــرای تقاضای ارز نیســت، مشــکالت 
مربوط به صنعت پوشاک همچنان وجود 
خواهد داشــت؛ بنابراین باید با مدیریت 
مصرف کاالهای برند و مصرفی، تقاضای 

ارز را کنترل کنیم.
به گفته این کارشــناس اقتصــادی، در 
شرایطی که امکان تولید مواد اولیه بخش 
پوشاک در داخل کشور وجود دارد، نباید 
ارزهای کشورمان که یک نیاز اساسی در 
شرایط تحریم و یکی از نیازهای ضروری 
کشــور اســت، به افرادی اختصاص داده 
شود که تنها می خواهند برندهای خاصی 

را مصرف کنند.
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آمادگی کامل برای سوخت رسانی به زائران اربعين

نان سياسی است

صنعت نان ایران مشکالت بسیاری دارد که همه متولیان امر در صدد رفع 
آن هستند اما، مشکل اصلی اینجاست که در طی سالیان گذشته راهکار ها و 
نقطه نظرات بسیاری از طرف مســئولین ذیربط ارایه شده که فقط در حد 

شعار باقی مانده و عملی نشده است.
جدای از اینکه مســاله نان در ایران همیشــه با سیاست گره خورده است 
دخالت دولتی ها نیز ســبب شــده تا نان کیفی و ماکولی به دست مصرف 
کننده نرسد و در این میان تولید کنندکان نیز همیشه از نبود آرد مرغوب 

و حاشیه سود مناسب بی بهره باشند.
در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم تا به این لحظه هنوز اعالم نشده 
است و این سبب شــده تا دالل ها و واســطه ها جوالن دهند در حالی که 
سال زراعی از شهریورماه آغاز می شــود و قاعدتاً باید نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی پیش از آغاز ســال زراعی اعالم می شد. البته این 
اولین سالی نیســت که دولت نســبت به این موضوع بی تفاوتی می کند و 

دست کم دو سه سالی می شود که این رویه را در پیش گرفته است.
تاخیــر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در حالی اســت که بر اســاس 
تبصــره 6 قانون تضمینی خرید محصوالت اساســی کشــاورزی، دولت 
موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی را پیش از شروع 
فصل کشت تا پایان شــهریور به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن 
هیچ گاه از نرخ تــورم اعالمی بانک مرکزی کمتر نباشــد، اما نه تنها هنوز 
نرخ ها اعالم نشده بلکه در سال های اخیر قانون افزایش قیمت متناسب با 

نرخ تورم هم رعایت نمی شود.
در همین حال کارشناســان و نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت 
امســال باز هم در اعالم نرخ خرید تضمینی تأخیر کند و یا افزایش مطابق 
با تورم نباشد، بدون شک خودکفایی محصوالت استراتژیک مانند گندم 
در معرض خطر قرار می گیرد و مجددا در تامیــن گندم مورد نیاز داخلی 
دستمان به ســوی کشــورهای بیگانه دراز می شــود. کاهش سطح زیر 
کشت در ســال زراعی آینده، سردرگمی کشــاورزان و افزایش مهاجرت 
روستاییان به شهرها از دیگر پیامدهایی است که برای تعلل در اعالم نرخ 
خرید تضمینی برشــمرده می شود. این مهترین مشــکلی است که تاثیر 
صد درصدی بــر قیمت و کیفیت نــان دارد. البته قیمت نان بســتگی به 
فاکتور های متعددی دیگری نیز دارد اما الزم اســت نرخ خرید تضمینی 
گندم اعالم شــود تا شــاید بهتر بتوان در زمینه قیمت منطقی نان اظهار 

نظر کرد.
فاکتورهای دیگــر در تعیین قیمت نان نرخ خمیر مایــه ، آرد مرغوب و ... 
مالک است. در مجموع به نظر می رسد به شــرط اینکه واحد های سنتی 
نیز که نزدیم 90 درصــد قوت غالب مردم را تامین مــی کنند نیز موظف 
باشــند که نان معقول و ماکولی در اختیار مردم قراردهند، باید قیمت نان 
ده درصد نسبت به قیمت فعلی افزایش یابد. همچنین با توجه به افزایش 
هزینه ها بسته بندی نیز در واحد های صنعتی و نیمه صنعتی باید بپذیریم 

که افزایش قیمت نان برای این واحد ها هم امری اجتناب ناپذیر است.
 کیفیت موضوع پربحث دیگر در حوزه نان اســت. متاسفانه همچنان در 
واحد های سنتی از جوش شــیرین و یا جوهر قند برای عمل آوری خمیر 
استفاده می شود که این امر هم ســبب دور ریز بیش ار حد نان می شود و 
هم باعث ایجاد بیماری های گوارشــی خواهد شــد. در گذشته نیز شاهد 
اظهار نظر وزیر محترم بهداشــت بودیم که اذعان داشت نمک مصرفی در 

نان های سنتی بیش ار حد مجاز است.
  ادامه در صفحه 7

سرمقاله

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر

-021تلفن: 9 و 66567767
www.kharidaar.ir

محسن لزومیان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

چرا دژپسند گزینه مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است؟

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات شناســایی 
اپراتورهای واســطی که اقدام بــه برقراری تماس 
بین المللی با مشــترکان و قطع سریع آن می کنند را در 
دســتور کار قرار داده زیرا به روش جدید کالهبرداری 
و تحمیل هزینه به دارندگان تلفن همراه تبدیل شــده 

است.
روز شنبه شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه اول( 
در اطالعیــه ای به انجــام تماس های مشــکوک با 
سرشماره های بین المللی اشــاره کرد و از مشترکان 
خواست از پاسخگویی به این تماس ها که هزینه های 

زیادی به آنها تحمیل می کند، خودداری کنند.
پیگیری از شهروندان نیز نشــان می دهد که اغلب آنها 
در موارد متعددی با تماس های بین المللی و مشکوک 
روی تلفن های همراه خود مواجه شده اند اما برخی از 
آنان از بیم مسایل امنیتی و احتمال شــنود، نه تنها از 

پاسخگویی خودداری کرده بلکه مراتب را به 
نهادهای ذی ربط گزارش داده اند.

آنطور کــه هموطنــان می گوینــد، این 
تمــاس هــا از مبــداء کشــورهایی چون 
صربســتان، آلبانی، مونته نگــرو، آفریقای 
جنوبی و حتی کشورهای آسیای میانه چون 

ازبکستان انجام شده است.
البته برخی از هموطنان نه تنها به این تماس ها پاســخ 
داده، بلکه پیگیر تماس های ناموفق هم بوده اند و طی 
تماس با شــماره تلفنی که روی گوشی آنها ثبت شده 
بود، اکنون با مشکل تحمیل هزینه های هنگفت ناشی 

از تماس بین المللی روبرو هستند.
ســخنگوی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
گفت و گو با ایرنا با اشاره به انجام کالهبرداری جدید 
از روش برقراری تماس بین المللی و قطع ســریع آن 

گفت: شــرکت ارتباطات زیرساخت ایران 
پیگیر شناســایی اپراتورهای واسطی است 
که این کالهبرداری از طریــق آنها انجام 

می شود.
ســیدجمال هادیان طبایــی زواره افزود: 
برخــی اپراتورهای واســط بیــن المللی 
خواسته یا ناخواســته در فرآیند »تماس با 
شــهروندان ایرانی و قطع سریع آن« همکاری دارند 
که منجر به افزایش هزینه های مشــترکان می شود 
و بر همین اســاس شــرکت ارتباطات زیرساخت با 
ورود به ایــن موضوع قصد شناســایی این اپراتورها 

را دارد.
وی ادامه داد: همزمان با شناسایی این اپراتورها، اقدام های 

الزم برای قطع ارتباط آنها انجام خواهد شد.
رئیــس مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشــان ســاخت: 
کالهبرداران ابتدا یک تماس کوتاه با مشــترک برقرار 
کرده و به ســرعت قطع می کنند اما تعــداد زیادی از 
مشــترکان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس 
ناموفق اقدام به برقراری تماس با فــرد تماس گیرنده 
کنند؛ به دلیل آنکه این تماس ها از سرشــماره های 
بین المللی برقرار می شود، به محض تماس هزینه های 

سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل می شود.
به گفته هادیان طبایی زواره، ممکن اســت منشاء این 
تماس ها داخلی و یا خارجی باشد که شرکت ارتباطات 

زیرساخت به جد پیگیر این موضوع است.
هادیان طبایــی زواره به همه مشــترکان تلفن همراه 
توصیه کــرد: پس از برقــراری هر تماس ناآشــنا 
و بیــن المللی و قطع آن از پاســخگویی مجدد به جد 

خودداری کنند تا متحمل هزینه های سنگین نشوند.

قاچاق

جزئيات جدید کالهبرداری از مشترکان تلفن همراه



مزد کارگران افزایش می یابد؟

شورای عالی کار منتظر وزیر جدید

چرا دژپسند گزینه مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است؟

تيشه فرهاد بر دژ اقتصاد 

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه     اول آبان  139۷    شماره 232

تكذیب توزیع بسته حمایتی از سوی دولت
مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خبر توزیع 
بسته حمایتی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، صحت ندارد و 

هنوز این طرح اجرایی نشده است.
احمد رســتمی با بیان این مطلب افزود: هنوز در هیــات دولت درباره 
جزئیات توزیع ســبد حمایتی تصمیم گیری نشــده و خبر توزیع این 

بسته از دیروز، کذب است.
 وی افزود: هر زمان که جزئیات بســته حمایتی در دولت مصوب شود، 
زمان و نحوه توزیع آن نیز از ســوی دولت از طریق رســانه های جمعی 
اعالم خواهد شد.طرح توزیع بســته حمایتی با هدف حمایت و تامین 
معیشت کارگران و اقشــار آسیب پذیر مطرح شــد اما هنوز جزئیات و 

نحوه اجرای این طرح مشخص نیست.
انوشــیروان محســنی بندپی، سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این باره گفته اســت؛ همه افرادی که حقوق زیر 3 میلیون 
تومان دریافت می کنند، مســتمری بگیران کمیته امداد و ســازمان 

بهزیستی به عالوه کارگران فصلی مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند.
با این حال دیروز در فضــای مجازی خبری مبنی بر آغاز توزیع ســبد 
کاالی حمایتی دولت منتشــر شــد که به دنبال آن برخی شهروندان 
به تصور صحیح بــودن خبر، برای دریافت آن به فروشــگاههای بزرگ 

مراجعه کردند در حالی که خبر از اساس غلط بود.
در شــبکه های مجــازی اینگونه عنوان شــده بود که مبالــغ در نظر 
گرفته شــده برای آن دســته از گروه هایی که مشــمول دریافت این 
سبد حمایتی می شوند، به حساب یارانه  سرپرســت خانوار واریز شده 
و در فروشــگاه های عرضه کننده این ســبد حمایتی، امکان تهیه اقالم 
مصرفی خانوار برایشــان مهیا شده اســت و فقط ارایه کارت ملی برای 

دریافت آن کافی است.

 تخلف در واردات گوشی تلفن همراه 
به جای یخچال هوشمند

رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران 
گفت: برخی واردکنندگان به دلیل تقاضای بازار، درخواســت واردات 
یخچال هوشمند را در سامانه ثبت ســفارش به ثبت رسانده اما به جای 

آن گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند.
 مهدی محبی در گفــت و گو با ایرنا افزود: اکنون بســیاری از یخچال های 
هوشمند قابلیت استفاده از سیم کارت دارند و برخی سوء استفاده کنندگان 
با آگاهی از این موضوع درخواســت واردات چنیــن یخچال هایی را 

داشته اند اما از مجوز آن برای واردات گوشی تلفن همراه استفاده کرده اند.
محبی خاطرنشان ســاخت: ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با آگاهی از این موضــوع و در هماهنگی بــا وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مصمم به اجرای طرح رجیســتری روی همه کاالهایی است 

که قابلیت استفاده از سیم کارت در آنها وجود دارد.
رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: اجرای 
طرح رجیستری روی همه کاالهایی که امکان استفاده از سیم کارت را 

دارند به پیشگیری از قاچاق آنها خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، طرح کد دار کردن گوشــی هــای وارداتی تلفن همراه 
که با هدف ســاماندهی بازار، از اواخر مهر ماه سال گذشته کلید خورد و 
به ثمر رسید، قرار اســت به زودی تجهیزات دیگری چون تبلت، مودم و 
ساعت هوشمند را هم تحت پوشش قرار دهد که جزئیات و زمان اجرای 

آن به مرور اعالم خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اواسط مهر ماه اعالم کرد: طرح ثبت 
شناسه مودم ها و مسیریاب هایی که از سیم کارت استفاده می کنند، از 
چند هفته آینده آغاز می شــود و مراحل اجرای این طرح همچون ثبت 

شناسه گوشی های تلفن همراه است.
آذری جهرمی یکــی از اهداف اجرای این طــرح را جلوگیری از قاچاق 
این مودم ها به کشــور دانســت و گفت: اکنون 1.5 میلیون مودم سیم 
کارت خور در کشور فعال است که تقریباً همه آنها به صورت قاچاق وارد 

کشور شده اند.

 ۲۰هزار خودروی ناقص با ترخيص قطعات 
تكميل شد

 عضو هیات مدیــره انجمن ســازندگان قطعات خودرو بــا بیان اینکه 
ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از ۴0 هزار دســتگاه به 20 
هزار دستگاه کاهش داده است، گفت:با ورود خودروهای جدید،قیمت 

کاهش می یابد.
محمدرضا نجفی منش در گفتگو با مهر گفت: تعداد خودروهای ناقص 
موجود در پارکینگ خودروســازان کاهش یافته است، به نحوی که هم 
اکنون تعداد این خودروها با ترخیص قطعات، از ۴0 هزار دستگاه به 20 

هزار دستگاه کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن ســازندگان قطعات خــودرو افزود: ورود این 
خودروها به بازار می تواند کاهش قیمت خودروها را در بازار تسریع کند، 
البته باید تناســبی هم میان قیمت خودروها در کارخانه با حاشیه بازار 

وجود داشته باشد تا حاشیه قیمتی به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: بر این اســاس، تالش قطعه سازان در ترخیص قطعات 
و همکاری بیشتر با خودروسازان سبب افزایش عرضه خودروها به بازار 
شده و بر این اساس به نظر می رســد که قیمت خودرو در بازار با کاهش 
بیشتری همراه شــود.به گفته نجفی منش، چنانچه شــورای رقابت از 
نرخ گذاری دست برداشته و قیمت کارخانه نیز به بازار نزدیک شود، می 
توانیم با نظارت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 

شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی شدن نرخ ها در بازار باشیم.
وی اظهار داشت: قیمت خودروها در کارخانه  باید منطقی شود چراکه 
در این صورت تولیدکنندگان ضرر و زیان مــی دهند و با کاهش تولید 

مواجه خواهند شد.

شرط ادامه معامالت سكه آتی
 رئیس ســازمان بورس می گوید اگر فضای بازار ارز به نحوی شــود که 
روی معامالت سکه مدیریت مناسبی صورت گیرد، معامالت سکه آتی 

ادامه می یابد.
از اوایل ســال 139۷ قیمت دالر در بازار آزاد از حــدود ۴500 تومان تا 
حدود 1۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد و این موضوع ســبب شــد بازار 
طال نیز با افزایش قیمت روبه رو شــود. از طرفی افزایش قیمت ارزهای 
خارجی سبب شــد قیمت طال و ســکه بهار آزادی نیز افزایش یابد به 
طوری که تا چند هفته پیش قیمت هر ســکه تمام بهــار آزادی کانال 

چهار میلیون تومان را پشت سر گذاشت.
در عین حال قیمت ســکه آتی که در بــورس کاال مــورد معامله قرار 
می گرفت در تمام نمادها با افزایش قیمت روبه رو شد و تعدادی از افراد 
که عموما با مکانیزم بازار سرمایه نیز آشنایی کامل نداشتند درباره این 
بازار اظهار نظراتی کردند و گفتند که بازار آتی به بازار نقد سیگنال داده 

و سبب شده قیمت سکه در بازار نقد افزایش پیدا کند.
اما مسئوالن بورس کاال معتقدند که این بازار آتی نیست که به بازار نقد 
سیگنال می دهد اســتدالل آن ها این است که حجم معامالت بازار آتی 

سکه آنقدرها نیست که بتواند به بازار نقد جهت دهد.
اما در نهایت چنــدی پیش پس از کش و قوس های فراوان داد و ســتد 
سکه آتی در بورس کاال متوقف شد و تا این لحظه نیز سکه آتی در بورس 
کاال معامله نمی شود.شــاپور محمدی، رئیس ســازمان بورس در این 
مورد به ایسنا گفت: اگر فضای بازار ارز به نحوی شود که روی معامالت 

سکه مدیریت مناسبی داشته باشیم، این معامالت را ادامه می دهیم.

ميز خبر

معاون اول رئیس جمهور گفت: فنــاوری ارتباطات و 
اطالعات از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد 
ایران در آینده اســت کــه باید بــرای آن برنامه ریزی 

مطلوب و مناسب انجام شود.
اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیــس جمهور در 
شصتمین جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
اشــاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه 
کشــورها، گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران و 
موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای 

آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

جهانگیری بــر تفاهم ملی در همه ســطوح 
به منظور فراهم کردن بســترهای توســعه 
در بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
تاکید کــرد و افزود: همه دســتگاه ها باید با 
هماهنگی شــرایط الزم برای دســتیابی به 
هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی 
که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است 

را فراهم آورند.
وی با اشــاره به گزارش اخیر معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های 

مرتبط بــا فناوری ارتباطــات و اطالعات در 
صدر بنگاه های بزرگ جهان، خاطرنشــان 
ساخت: توسعه این بخش در کشور عالوه بر 
درآمدزایی می تواند به بهبــود برنامه هایی 
نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکت های 
دانش بنیان و توســعه بخــش خصوصی در 
فضای کســب و کار منجر شود و این بخش از 

بخش های اقتصادی و آینده دار کشور است.
معاون اول رییس جمهور بر اســتفاده از ظرفیت های 
فاینانس و تعامل با صندوق توســعه ملی برای دریافت 

منابع مورد نیاز توســعه این بخش تاکید کرد و افزود: 
وزارتخانه هــای ارتباطات و فنــاوری اطالعات، امور 
اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه به منظور 
تدوین راهکارهــای مورد نیاز جهت ســرمایه گذاری 
در حوزه زیرســاختی بــا تکیه بــر منابع درآمدی 

شرکت های وابسته هماهنگی الزم را انجام دهند.
رییس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواست تا گزارشی 
از آثار تحریم ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی 

برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.

وزیر نفت، ناتوانی عربســتان و روســیه در تولید نفت 
بیشتر و جایگزین کردن ســهم ایران را سبب نگرانی 
بازار دانست و گفت: افزایش قیمت نفت اقتصاد جهانی 

را سخت تحت تاثیر قرار می دهد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در آســتانه آغــاز تحریم های 
ایاالت متحــده آمریکا علیــه ایران )چهــارم نوامبر( 
درباره این که آیا کشــورهای عضو سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپــک( در کنــار تولیدکنندگان 
غیرعضو این ســازمان، توانایــی جایگزین کردن نفت 

ایران را دارنــد، تاکید کــرد: همان طور که 
بارها گفتم، برای نفت ایــران جایگزینی در 
بازار وجود نــدارد، تولید نفت عربســتان و 
روســیه هم اکنون نزدیک به باالترین سطح 
تاریخی خود اســت و این دو کشور ظرفیت 
اضافی برای تولید بیشــتر و جایگزینی نفت 
ایران ندارند.وی با اشاره به این که عربستان 

با اســتفاده از ذخیره ســازی های خود توانسته است 
در فاصله ماه مه تا ســپتامبر، روزانه حدود 500 هزار 

بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه کند، یادآور 
شــد: مجموع تولید نفت دیگر اعضای اوپک 
در این بازه زمانی تنها 105 هزار بشــکه در 
روز افزایش یافته اســت و این بدان معناست 
که اعضای اوپک توانایی افزایش تولید نفت 
بیشــتر از رقم کنونی را ندارند.زنگنه درباره 
مقدار تولید نفت روســیه اظهار کرد: تولید 
نفت این کشور در ماه ســپتامبر نسبت به ماه مه، 3۸۸ 
هزار بشکه در روز افزایش یافته اســت که در باالترین 

سطح خود قرار دارد.
وی با بیان این که ناتوانی عربســتان و روسیه در تولید 
نفت بیشتر و جایگزینی سهم ایران، سبب نگرانی بازار 
شده است، تصریح کرد: اطالع بازار از این ناتوانی سبب 
افزایش قیمت  نفت شده اســت به گونه ای که میانگین 
قیمت نفت خام شــاخص وســت تگزاس اینترمدیت 
)WTI( و برنت دریای شــمال به ترتیب از حدود 6۷ و 
۷۷ دالر در ماه مه به ۷۴ و ۸۴ دالر برای هر بشکه در ماه 

اکتبر رسیده است.

اقتصاد مقاومتی

نفت

گروه اقتصاد   رییس جمهور در نامه ای 
۴وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های کار، 
 اقتصاد، راه و صنعت را به مجلس معرفی کرد 
که بر این اساس محمد اسالمی برای تصدی 
پســت وزارت راه، فرهــاد دژپســند برای 
تصدی پســت وزارت اقتصاد، رضا رحمانی 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد 
شریعتمداری برای تصدی پست وزارت کار 

معرفی شده اند. 
برخی با استناد به موقعیت ویژه اقتصادی، 
معتقدند وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
عنوان مرکز تصمیم گیری و سیاستگذاری 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت از این رو 
حضور یک اقتصاددان می تواند شــرایط را 

برای تصمیم گیری مناسب مهیا نماید. 
  علیرضا صالح، صاحب نظــر اقتصادی که 
ســابقه طوالنی همکاری با فرهاد دژپسند 
را داشــته و او را بــه خوبی می شناســد به 
خبرآنالین گفت: اگــر بخواهیم مهم ترین 
ویژگی های دژپســند که وی را شایســته 
وزارت مهــم اقتصاد می کند، برشــماریم؛ 
اول مدیر-کارشناس بودنش است. در واقع 
دژپسند سلســله مراتب تخصصی در حوزه 
اقتصاد و بودجــه را به درســتی طی کرده 
اســت و همین موجب شــناخت صحیح و 
عمیق او از مســائل اقتصادی کشــور شده 
اســت. دومین ویژگی قابــل مالحظه وی، 
چارچوبی اســت کــه او به لحــاظ رعایت 
انضباط مالی داراست. این مشخصه، به ویژه 
در شــرایط اقتصادی پیش روی کشور، از 
جمله مهم ترین مولفه هایی اســت که یک 
وزیر کارآمد اقتصادی می بایســت داشــته 

باشد.
صالح که از دوره کارشناســی با دژپسند در 
ســازمان برنامه حضور داشته است با تاکید 
بر طی سلسله مراتب کارشناسی و تخصصی 
توسط دژپســند در این ســازمان ، یکی از 
شــاخص ترین اقدامات او در آن ســازمان 
در اوســط دهه ۷0 را مســوولیت تدوین و 
جمع بنــدی »برنامه اقتصاد بــدون نفت« 

عنوان می کند. 
این کارشــناس اقتصاد بیان کرد: دژپسند 
مراحل کارشناسی و مدیریت دفتر اقتصاد 
کالن را در ســازمان برنامه و بودجه کشور 
طی کرده و پــس از آن در طول دوره دولت 

اصالحــات، در وزارت بازرگانــی به عنوان 
معاون برنامه ریزی و امــور اقتصادی وزیر 
بازرگانی ایفای مسئولیت کرده است. پس از 
آن نیز، در مسئولیت های مختلفی از جمله 
معاونت امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور، مشــاور امور اقتصادی رئیس کل 
دیوان محاسبات کشــور و ... مشغول به کار 
بوده است. در دولت یازدهم، وی مسئولیت 
معاونت هماهنگی امــور اقتصادی و برنامه 
و بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشور را 
عهده دار بوده است و همه این مسئولیت ها 
از وی یک مدیــر توانمنــد متخصص در 
حوزه های مختلف اقتصادی و توســعه ای  

ساخته است.
صالح گفت: یادآوری این نکته ضروریســت 
که عهده دار بودن مســئولیت های مهمی 
که برشمرده شد، حاکی از شایستگی های 
فردی و تخصصی وی و طی سلســله مراتب 
تخصصی از کارشناسی به سطوح مدیریت 
میانی و عالــی در کل دوران فعالیتش بوده 

است. 
این اقتصاددان بیان کــرد: رعایت انظباط 
مالی، پولی و ارزی، از  دیگر ویژگی های غیر 
قابل انکار دژپسند است که نمود واقعی آن 
را در طول دوره تصدی مســئولیت معاونت 

هماهنگی امور اقتصــادی و برنامه و بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، همگان 
به عینه دیــده اند و بر آن اتفــاق نظر دارند. 
این نکته به ویژه از آن جهــت حائز اهمیت 
اســت که  در شــرایط پیش روی اقتصادی 
کشور، به ِجّد نیازمند حضور افرادی در تیم 
اقتصادی دولت هستیم که ضمن اشراف به 
مسائل مبتالبه اقتصاد کشور، در امور مالی، 
پولی و بانکــی و ارزی کشــور، قاعده مند، 
شــفاف، دقیق و ملتزم به رعایــت انضباط 
مالی و پولی باشــند. باید توجه داشــت که 
باالترین مصلحت مــا در امور اقتصادی این 
اســت که قاعده مندی و عقالنیت اقتصادی 
را فــدای برخــی مصلحت اندیشــی های 
ناپخته نکنیم تا بتوانیــم از این دوران نیز به 
بهترین نحو عبور کرده و وضعیت اقتصادی 

را به سامان کنیم. 
وی تاکید کرد:  در مجموع این موارد به نظر 
می رسد دژپسند جزو بهترین کاندیداهایی 
است که می توانند برای سروسامان دادن به 

اوضاع اقتصاد کشور موثر باشد.
این اقتصاددان گفت:  در این شرایط، ایجاد 
نظم و انظبــاط در امور مختلــف گمرکی و 
مالیاتی و ساماندهی شــرکت های دولتی 
بسیار ضروری به نظر می رســد. بانک ها و 

شــرکت های دولتــی یکــی از مهمترین 
ارگان هایی هســتند که نیاز به نظم جدی 
تری دارند. واگذاری شــرکت های دولتی 
و خصوصی ســازی به معنای واقعی آن، به 
عنوان یکی از مطالبات رهبر معظم انقالب 
از ســوی وزیر اقتصاد باید به صورت جدی 
دنبال شــود.  دولت می بایســت تمام امور 
تصدی گری اقتصادی را به بخش خصوصی 
واگذار کند و اقتصاد مردمی را به عنوان یک 

اصل کلیدی مورد توجه قرار دهد.
صالح گفت:  بــه هــر روی انتخــاب وزیر 
توانمندی چون دژپسند به حتم در راستای 
هماهنگی و هم افزایی بین ارکان اقتصادی 

بسیار موثر خواهد بود. 
وی در پاســخ به این ســوال که اگر مجلس 
به دژپســند رای اعتماد دهد آیــا در چند 
ماه آینده شــاهد بروز تحــوالت در عرصه 
اقتصادی کشــور خواهیم بود، توضیح داد: 
به حتم مجموعه وزارتخانه های اقتصادی، 
باهم می توانند اوضاع اقتصادی را ســامان 
بدهند و جلو ببرند. دولــت در این زمینه ها 
برنامه های بســیار خوبی را شــروع کرده 
و امیدوارم با رای اعتمــاد خوبی که مجلس 
به۴وزیــر پیشــنهادی دولت مــی دهد، 
شاهد تحوالت مناسب باشــیم. هر ۴وزیر 

پیشــنهادی دولت بــه واقــع ویژگی های 
خوبی دارنــد و امیدوارم بــا رای خوبی که 
مجلس به برنامه های ایــن وزرا خواهد داد، 
بتوانیم با هماهنگی بــه جریان رو به جلوی 

اقتصاد سرعت بدهیم . 

دژپسند مهمترین اولویت های 
اقتصادی اش را تشریح کرد

 این در حالي اســت که وزیر پیشــنهادی 
اقتصاد دیــروز بــا حضور در کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی ضمن 
ارائه رئوس برنامه های خود، به تشریح ارقام 
فعلی شــاخص های کالن اقتصادی کشور 

پرداخت.
فرهاد دژپســند در این جلســه بر هدایت 
جریــان نقدینگــی به ســمت بخش های 
تولیدی بــه عنــوان یکــی از برنامه های 

پیشنهادی خود تاکید کرد.
وی حرکت به ســمت اقتصاد هوشمند را به 
عنوان یکــی دیگر از رویکردهــای خود در 

اقتصاد کشور برشمرد.
 وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با حضور در 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی، ضمن ارائه عناوین برنامه های 
خود در حــوزه مرتبط با این کمیســیون، 
مهمترین برنامه اش را در شــرایط کنونی، 
عبور از تالطم و ایجاد ثبات اقتصادی عنوان 

کرد.
وی جایگزینی رابطه مستمر و تعاملی برای 
طراحی سیاســتهای درســت و کاربردی 
با مجلس را بجای طرح ســوال و استیضاح 

موثرتر برشمرد.
دژپســند الزمه رســیدن به این تعامل را 
یک کار ســه جانبه از سوی دولت، مجلس و 

صاحبنظران اندیشه ورز عنوان کرد.
وی با اشاره به ســه دهه سوابق اجرایی خود 
در ســازمان برنامه و بودجــه تصریح کرد: 
تاکنون متولی تخصیص منابع بودم و امروز 
قرار است در صورت کســب رای اعتماد از 

مجلس، متولی تامین منابع باشم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشــاره به دامنه 
وسیع و گســترده وزارت اقتصاد گفت: در 
صورت ایجــاد هماهنگی بین بخشــهای 
مختلف این وزارتخانه می تــوان به اهداف 

کالن تعیین شده آن دست یافت.

گروه اقتصــاد   نماینده کارگــران در 
شــورای عالی کار با اشــاره به اینکه منتظر 
اعالم زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار 
هستیم گفت: ترمیم قدرت خرید کارگران 
قربانی بالتکلیفی وزارت کار شــده اســت. 
امیدواریم با تعییــن وزیر به زودی وضعیت 

مشکالت معیشتی کارگران بررسی شود.
25 مهرماه 9۷ نماینــدگان گروه کارگری 
شــورای عالــی کار در محل دفتــر روابط 
عمومی جلسه تشــکیل دادند و پس از آن 
اعالم درخواســت خود مبنی بــر برگزاری 
جلسه شــورای عالی در راســتای بحث و 
بررســی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش 
قیمت ها بر معیشت خانوار کارگری، مجدداً 
و مؤکداً خواســتار و خواهان تشکیل جلسه 
شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حفظ 

دســتمزد را مطرح نمودند.همچنین مقرر 
شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره 
شورای عالی کار، مراتب به سرپرست وزارت 
متبوع منعکس و متعاقباً تاریخ و ســاعت و 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار به اطالع 

اعضای شورا رسانده شود.
علی خدایی، نماینده کارگران در شــورای 
عالی کار در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، درباره آخرین جلسه 
شــورای عالی گفت:عمده ترین مشــکل 
شــورای عالی کار نداشــتن وزیر است. در 
حال حاضر آقای بندپی تصور می کنند که 
نباید به موضوع دستمزد توجه کنند. بعد از 
تصویب قانون مجلس درباره بازنشسته ها، 
معاون روابط کار مشــمول این قانون شد و 

دیگر نمی توانند فعالیت کنند.

خدایی افزود: رئیس شــورای عالی کار وزیر 
و دبیر شــورای عالی کار نیــز معاون روابط 
کار هستند که در حال حاضر این دو سمت 
بالتکلیف است و همین موضوع باعث شده 
اســت که شــورای عالی تا کنون تشکیل 

نشده اســت. سرپرســت وزارت کار موقت 
اســت و نمی تواند تصمیم بلند مدت بگیرد 
و معاونت روابط کار هــم در حال برکناری 
است و نمی تواند به دنبال این موضوع باشد. 
از نظر شــکل قانونی، عدم برگزاری جلسه 
شــورای عالی کار یک تخلف است و مطابق  
دستور جلسه ای که اخیراً برگزار شد منتظر 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار هستیم.

وی گفــت: امیدواریم مجلس ســریعتر در 
انتخاب وزیر اقدام کند چرا که مشــکالت 
کارگران ناشــی از بالتکلیفی است. با توجه 
به اینکــه در حال حاضر وزیــر جدید برای 
وزارت کار به مجلس معرفی شده است، فکر 
می کنم جلسه شــورای عالی کار با حضور 
سرپرست دیگر برگزار نشــود و باید منتظر 

وزیر جدید باشیم.

ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی 
بالتکلیفی وزارت کار

طبق محاســبات مــورد تاییــد کارگروه 
دســتمزد، هزینه اقــالم خوراکی ســبد 
معیشــت کارگران با مبنا قــرار دادن روز 
هجدهم شــهریورماه امسال، نسبت اسفند 
96 به میزان 31 درصد کاهــش پیدا کرده 

است.
در همین حال پس از این بی توجهی وزارت 
کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی 
کار، 31 شهریورماه اعضای کارگری شورای 
عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرســت 
وزارت کار ضمن تاکید بر فشــار مضاعف به 
معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه 
فوق العاده این شــورا برای تصویب راهکار 

نهایی افزایش قدرت خرید شدند.

فناوری، موتور محرک اقتصاد ایران است

بازار توان جایگزین کردن نفت ایران را ندارد



قیمت مسکن شهر تهران طي یك سال ۷۴ درصد رشد کرد 

چشم اميد مسكن به دست وزیر جدید

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 تصویب بسته  ۱۴ بندی 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از تصویب بســته 1۴ بندی در این 
حوزه برای مقابله با آثار تغییر نرخ ارز در جلســه ستاد اقتصاد مقاومتی 

خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه شــصتمین جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی، درباره وضعیت برنامه های دولت در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار داشــت: به طور حتم تالطمات ارزی روند توسعه را کند 

می کند و اهداف برنامه ششم یا این نرخ ارز قابل دسترسی نخواهد بود.
وی افزود: بازار کششی برای افزایش قیمت ندارد و تعرفه ها نیز تغییری 
نکرده؛ بنابراین با توجه به اینکه درآمدها در ایــن حوزه ریالی و هزینه 

سرمایه گذاری ارزی است، نیاز به تدبیر و حمایت بخش دولتی دارد.
جهرمی با بیان اینکه دولت باید در این حوزه تسهیالت ارائه دهد، گفت: 
تسهیالت انواع مختلفی دارد که نوع اول این است که هزینه های توسعه 

مانند مالیات اپراتورها، هزینه های گمرکی و ... را کم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به اینکه دولت در شــرکت 
مخابرات ســهام دارد که باید ســود این ســهام را به خــود مخابرات 
بازگرداند، تصریح کرد: همه ســهامداران باید ســودهای ســاالنه را 
برگردانند و در این شــرکت ســرمایه گذاری کننــد و تمهیداتی که 
اندیشــیده شــده از این جنس بود.آذری جهرمی با تاکید بر اینکه باید 
خود را با نرخ ارز انطباق دهیم، افزود: بسته 1۴ بندی برای اجرا مصوب 
کردیم که عمده آن به فناوری اطالعات و بخش فضایی و ... برمی گردد. 
وی با اشاره به چشم انداز امیدبخش کســب و کارهای نوپا افزود: طرح 
نوآفرین منتظر ارسال به دولت اســت و باید موانع داخلی را کم کنیم تا 

کسب و کارهای نوپا با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات ادامه داد: فضای امیدبخشــی پبر 
حوزه فناوری اطالعات وجــود دارد و امیدواریم ایــن مصوبات به اجرا 

برسد و با اجرای آن رشد بازار را تضمین و مدیریت کنیم.

سكه؛ ۴ ميليون و ۲۵۰ هزارتومان 
 در جریان معامالت بازار آزاد تهران، دیروز قیمت هر قطعه ســکه طرح 
جدید به ۴ میلیون و 250 هزارتومان رسید و سکه طرح قدیم ۴ میلیون 

و 150 هزارتومان معامله شد.
در جریان معامالت بازار آزاد تهــران دیروز هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۴ میلیــون و 250 هزارتومان، ســکه طرح قدیم ۴ 
میلیون و 150 هزارتومان، نیم ســکه 2 میلیــون و 50 هزارتومان، ربع 
ســکه یک میلیون و 130 هزار تومان و ســکه گرمی 6۷0 هزارتومان 
اســت.همچنین نرخ اونس طال 122۷ دالر و قیمت هر گرم طالی 1۸ 

عیار ۴01 هزار و 200 تومان است.

جزئيات تأمين ارز اربعين
 با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی، هر فرد می تواند 100 

هزار دینار با نرخ 96 ریال را برای سفر معنوی خود دریافت کند.
بنابر تهمیدات اندیشیده شده در بانک مرکزی، زائران اربعین حسینی 
می توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق ساز و کار طراحی شده 
در بانک ملی ایران خریداری و اسکناس دینار را در سه شهر عراق و سه 

نقطه مرزی)مجموعا پنجاه نقطه( تحویل گیرند.
در راستای تسهیل زیارت حضرت ابا عبداهلل حسین )ع( در ایام اربعین 
حســینی، زائران می توانند از طریق بانک ملی ایران مبلغ یکصد هزار 
دینار عراق را با نرخ هر دینــار 96 ریال و با پرداخــت معادل ریالی آن 
خریداری کنند و اســکناس دینار را در نقاط مشــخص شده ی شهرها 
نجف، کربــال، کاظمین و همچنین ســه نقطه مــرزِی مقابل مرزهای 
مهران، چزابه و شلمچه )در داخل کشور عراق( تحویل گیرند.بر همین 
اســاس ضمن تاکید بر اینکه نیــاز به مراجعه حضوری بــه هیچ یک از 
شعب بانک ملی نیســت، تصریح می شــود زائران می توانند با مراجعه 
به پایگاه اطالعاتــی بانک ملی ایران بــه آدرس WWW.BMI.IR از 

آخرین جزییات و شیوه اجرایی موضوع اطالعات الزم را کسب کنند.

ارز مسافرتی چند؟
 شعب منتخب بانکی دیروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد 

12 هزار و ۸20 تومان اعالم کرده اند.
شــعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، ســامان و پارسیان که 
مسئولیت فروش ارز مســافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از 
دریافت نرخ ارز از ســوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز 

می کنند.
 قیمت فروش ارز مســافرتی روزانه بعد از ســاعت 11 صبح به شــعب 
منتخب اعالم و بعد از آن فروش ارز مســافرتی در بانک های عامل آغاز 
می شود. گفتنی است، تجربه هفته های اخیر نشان داده که فروش ارز 
مسافرتی در شعب محدود است و روزانه این شعب به تعداد مشخصی از 

مسافران می توانند ارز بفروشند.
شــعب منتخب فروشــنده ارز مســافرتی در نظام بانکی فــروش ارز 
مســافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ســاعت 11 آغاز کرده و به 

مسافران یورو را با قیمت 12 هزار و ۸20 تومان می فروشند.
فروش ارز مسافرتی 12۸2۸0 ریال اســت که با احتساب کارمزد ۷ در 

هزار به رقمی حدود 12 هزار 900 تومان می رسد.
 مسافران خارج از کشوری که اســناد و مدارک خواسته شده را به شعب 
بانک های عامــل ارائه کنند می توانند برای کشــورهای همســایه و 
مشترک المنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو 

با نرخ حدود 11 هزار و ۸00 تومان خریداری کنند.
براساس سیاســت جدید بانک مرکزی که از روز 1۸ شــهریورماه آغاز 
شده، ارز پرداختی به مســافران یورو است و دالر به متقاضیان پرداخت 
نمی شود. طبق بخشــنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی 
)به صورت اســکناس( از طریــق بانک های  ملی ایران، ملت، ســامان، 

تجارت و پارسیان به نرخ بازار بالمانع است.
بر این اساس بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداری  شده و با تامین 
اسکناس از محل منابع خود، نســبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی 
به نرخ بازار در سطح شــعب داخل شــهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل 
گذرنامه  معتبر، بلیط  مسافرت هوایی، ویزای کشــور مقصدـ  در مورد 

کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند.

 ابطال مجوز صرافان 
در صورت آزاد کردن دالالن ارزی

کانون صرافان ایران بــا صدور اطالعیه ای به اعضای خود هشــدار داد 
هیچگونه اقدامی جهت وثیقه ســپاری برای آزادکــردن دالالن ارزی 
انجام ندهند؛ درغیراینصورت مجوزشان توســط بانک مرکزی ابطال 

خواهد شد.
کانون صرافان ایران بــا صدور اطالعیه ای به اعضای خود هشــدار داد 
هیچگونه اقدامی جهت وثیقه ســپاری برای آزادکــردن دالالن ارزی 
انجام ندهند؛ درغیراینصورت مجوزشان توســط بانک مرکزی ابطال 
خواهد شد. در این اطالعیه آمده است: » با توجه به اینکه حضور دالالن 
ارز باعث بهم ریختن نظام ارزی و اقتصادی کشور شده است، از صرافان 
محترم تقاضامندیم در صورت دســتگیری این عناصر از آزادکردن آنها 
به قید وثیقه جدا خــودداری نمایند. لــذا از روز 9۷/۷/30  هر کدام از 
صرافان که مبادرت به انجام این امر نمایند، مجوز فعالیت شــان توسط 

بانک مرکزی ابطال خواهد گردید. «

ميز خبر

دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق با بیان اینکه فعال 
روند صادرات به عراق خوب اســت، گفت: پیش بینی 
می شود به دلیل ایام اربعین، صادرات به عراق در هفته 

آینده متوقف شود.
ســید حمید حســینی در گفت وگو با فارس در مورد 
وضعیت صادرات به عــراق در ایام نزدیــک به اربعین 
حســینی گفت: به دلیل اینکه در این ایام امکان تردد 
کم می شود و با نزدیک شدن به روز اربعین امکان تردد 
برای کامیون ها وجود ندارد صادرات بسیار کم می شود 
بطوری که در حال حاضر صادرات ما به این کشــور به 

نصف رسیده است. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: در 
حال حاضر مرز مهران و شلمچه بسته است 
ولی مرز خسروی باز است و تردد کامیون ها 

در این مرز به خوبی در حال انجام است. 
وی بیان داشــت: مرز چزابه  و سومار هم باز 

است و فعالت به کار خود ادامه می دهند. 
حسینی بیان داشت: در ایام اربعین ، زندگی 

عراقی ها حول محور اربعین است و به دلیل اینکه اکثر 
تجار عراقی دارای موکــب هســتند و کار پذیرایی از 
زائرین را در این ایام به عهــده می گیرند در نتیجه هر 

نوع کسب و کاری را تعطیل می کنند. 

دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق با بیان 
اینکه آنقدر فضا در عــراق تحت تاثیر اربعین 
اســت که نمی شــود انتظار دیگری داشت،  
اظهار کــرد: حتی کارگرهــا و رانندگان هم 
در این ایام دســت از کار می کشند. وی بیان 
اینکه در مجمــوع وضعیت صــادرات ما به 
عراق خوب است، گفت: روزانه بطور متوسط 
بین 20 تــا 25 میلیون دالر صادرات بــه عراق داریم و 
احتماال این روند تا پایان هفته جاری ادامه می یابد اما 
پیش بینی می شود صادرات ما به عراق در هفته آینده 
کامال قطع شود. حســینی با بیان اینکه براساس آمار 

گمرک صادرات ایــران به عراق در یــک ماهه مهرماه 
حدود یک میلیارد دالر بوده است، گفت: این در حالی 
که در 6 ماهه ابتدای امســال صادرات ایــران به عراق 
حدود ۴.5 میلیارد دالر بوده اما تا 2۸ مهرماه صادرات 
ما به این کشــور به عددی بیــش از 5.5 میلیارد دالر 
رسیده است. وی گفت: به نظر می رسد بخشی از  میزان 
صادرات ما به عراق مربوط به ارز حاصل از صادرات برق 
و گاز باشد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره 
به بحث پیمان ســپاری ارزی گفت: با صحبت هایی که 
شده است، قرار است قیمت پایه صادراتی اصالح شود، 

البته نه آنچنان که صادرکنندگان انتظار دارند. 

اصناف

مازیار شــریف کیان   بازار مسکن در 
آســتانه  تغییر وزیر این حــوزه، تحت تاثیر 
نوســانات ارزی و اثرات اقتصــاد کالن ۷۴ 

درصد رشد قیمت یافته است.
طی یک ســال منتهی به شهریورماه امسال 
قیمت مسکن شــهر تهران ۷۴ درصد رشد 
داشــته اســت. این آمار احتماال در مهرماه 
افزایش بیشتری را نشــان خواهد داد. این 
بیشترین میزان رشــد قیمت طی پنج سال 
اخیر بوده اســت. این اتفاق در شرایطی رخ 
داده که در ســمت تقاضــای واقعی خرید 
مســکن، اتفاق قابــل توجهــی رخ نداده و 
هم اکنون میزان اثرگذاری سقف تسهیالت 
160 میلیون تومانــی زوجین از 50 درصد 
سال گذشــته به 26 درصد رســیده است. 
شرایط جدید نشــان می دهد که آینده این 

بازار در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وزارت راه و شهرســازی به مدیریت عباس 
آخوندی طی پنج ســال اخیر که او در این 
مسند حضور داشــت با توجه به قرار داشتن 
در رکود، ثبــات قیمت را تجربــه کرد. اما 
همه چیــز از آذرماه 1396 تغییــر کرد. به 
دنبال رشد یکباره قیمت ارز و طال، مسکن 
نیز که بازاری دیرپذیر محســوب می شود با 
رشد قیمت مواجه شــد؛ البته نه به اندازه ی 
بازارهای رقیب. در شــرایط فعلی عده ای از 
کارشناســان می گویند مســکن در نهایت 
خود را با نرخ دالر و سکه هماهنگ می کند 
اما برخی دیگر معتقدند کــه در همین حد 
هم قیمت مســکن دارای حباب اســت و 
ظرفیت رشــد بیش از این مقــدار را ندارد. 
هم اکنون قیمت دالر نســبت بــه ابتدای 
سال قبل 23۷ درصد، ســکه 250 درصد و 

مسکن ۷۴ درصد رشد یافته اند.

 سرعت گرفتن رشد ماهیانه 
قیمت مسکن

قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان 
به روند صعــودی خود ادامــه می دهد که 
معامالت در مســیر کاهش قرار دارد. با این 
وجود، در شهریورماه 139۷ رکود افزایش 
ماهیانه و ســالیانه قیمت مسکن طی شش 
ماه اخیر شکســته شــد. آن طور که بانک 
مرکزی گزارش داد، متوســط قیمت خرید 
و فروش یــک متر مربــع زیربنــای واحد 
مسکونی شهر تهران هشت میلیون و 100 
هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل 9.۴ 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.1 
درصد رشــد نشــان می دهد. معامالت اما 
همچون ماه های گذشته سیر نزولی داشته 

است. در شهریورماه 139۷ تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به 10 
هزار و 300 واحد رســید که نســبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 13.9 
و 33.5 درصد کاهش نشان می دهد. در این 
شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن 
متاثر از رشــد بازارهای ارز و سکه باال برود 

رکود بازار مسکن عمیق تر می شود.
مهــدی ســلطان محمدی در این خصوص 
می گوید: رابطه ی ارز و مسکن دوگانه است؛ 
بدین صورت که بازار ارز هــم تاثیر منفی و 
هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می گذارد. از 
یک بعد دالر به عنوان رقیب مسکن، وقتی 
که برای ســرمایه گذاران جذاب می شــود 
طبیعتا اقبال به مســکن کاهــش می یابد؛ 
زیرا مســکن کاالیی اســت کــه تغییرات 
کنــدی دارد، بنابراین ســرمایه گذاران در 
کوتاه مدت تمایــل دارند به ســمت دالر، 
 طال و بورس بروند. از ســوی دیگر افزایش 
دالر عالمتی می دهد کــه ارزش ریال دارد 
کاهش می یابد، انتظارات تورمی باالســت 
و در چنین شــرایطی بخشــی از توجهات 
برای حفظ ارزش خرید ســرمایه های قبلی 
خانوار به سمت مسکن می رود. از این زاویه 
می توان گفت کــه افزایش قیمــت دالر با 
افزایش قیمت مســکن همبستگی مثبتی 
دارد. مضافا این که نهاده های تولید مسکن 
مثل مصالح فلزی و اقــالم وارداتی متاثر از 
نرخ دالر هســتند که آن هم تاثیر مثبت در 

قیمت مسکن دارد.

 بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است 
که در کوتاه مدت که شــیب افزایش قیمت 
دالر باالست، مســکن نمی تواند همپای آن 
جلو برود ولی در طوالنی مدت، خود را با آن 

تطبیق می دهد.

رابطه دالر و مسکن یک به یک است
محمدمهدی مافی، کارشناس بازار مسکن 
نیــز می گوید: ارتبــاط بین قیمــت دالر و 
قیمت تمام شده و فروش مسکن همواره در 
طول 50 سال گذشــته همواره یک به یک 
بوده اســت. اگر فرض کنیم که قیمت دالر 
12 هــزار تومان بماند، یعنــی 200 درصد 
افزایش یافته اســت؛ در حالی که فعال ۷0 
درصد مسکن رشــد قیمت را تجربه کرده و 
طبیعتا باید این نسبت ســر به سر شود. اما 
خوشبختانه هم اکنون با مازاد 2.6 میلیون 
مســکن مواجهیم کــه البته از دســترس 
متقاضیــان واقعی خارج اســت. کاری که 
دولت باید انجام دهد این اســت که شرایط 
را برای تولید ســاالنه یک میلیــون واحد 
مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم 

کند تا بازار مسکن کنترل شود

وزیر آینده
 بخش مسکن را به آرامش برساند

دبیرکانون انبوه ســازان با بیان این که منابع 
بخش مســکن به جای صنــدوق پس انداز 
مســکن یکم، باید بــه دو حــوزه تولید و 
بازآفرینی اختصاص یابد گفت: بخش تولید 

مسکن شرایط ســختی را می گذراند و وزیر 
آینده اگر این حوزه را به آرامش برساند ما از 

او حمایت می کنیم.
فرشــید پورحاجت اظهار کــرد: به عنوان 
یک فعال حوزه مســکن، انتظاری جز این 
نداریم که آقای اسالمی یا هر شخصی که به 

عنوان وزیر انتخاب می شود شرایط را برای 
بهبود تولید مسکن در کشــور فراهم کند. 
هم اکنون حوزه ساخت و ســاز در رکود به 
سر می برد و شرایط ســختی دارد. در حوزه 
بافت فرســوده برای اســتفاده از صندوق 
توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه 
دیروز تفاهم نامه آن انجام شد. در این حوزه 
می شود هزینه های تولید را کاهش داد. اما 
مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می شود 
و نیز سمت و سوی تســهیالت، برای حوزه 
تولید کفایــت نمی کند. منابع به ســمت 
اســتفاده از صندوق های پس انداز مسکن 
یکم ســوق یافته که در آینــده چالش خود 
را خواهد داشــت. بنابراین حتمــا باید در 
استفاده از صندوق توســعه ملی برای بافت 

فرسوده تمهیدات الزم صورت گیرد.
وی با بیان این که بخش تولید، ابتدا باید وارد 
فرآیند بازآفرینی شــود گفت: در مرحله ی 
دوم، واحدهــا در قالــب فروش اقســاطی 
و صندوق هــای پس انداز مســکن یکم به 
خریداران واگذار شــود. این سیاست االن 
وجود نــدارد و صندوق توســعه ملی عمال 
به ســمت صندوق پس انداز مسکن یکم و 
خرید مسکن شیفت پیدا کرده است. علت 
این اســت که دولت و مجلس به درســتی 

نظرات بخش خصوصی را رعایت نکردند.

توقف موقت صادرات به عراق

مدیرعامل سایپا:

وسازی سایپا است وه خودر  صادرات یكی از برنامه های اصلی گر
گروه بازار  مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا گفت: گروه ســایپا همواره در حوزه 
صادرات جزو خودروســازان پیشرو کشور 
بوده و تداوم صــادرات و کســب بازارهای 
جدید را به عنوان یکــی از برنامه های اصلی 

خود دنبال خواهد کرد.
در حاشــیه انتخــاب گروه خودروســازی 
ســایپا به عنوان صادر کننــده برترملی که 
در ســالن همایش های بیــن المللی صدا 
و ســیما و با حضــور  اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهــور،   رضا رحمانی 
سرپرســت وزارت صنعت معدن و تجارت،   
محمد شــریعتمداری. جمعــی از مدیران 
صنعتی، فعالین اقتصادی و صادرکننده های 
کشــور برگزار شــد،  محمدرضا سروش، 
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا گفت: 
خوشــبختانه با تالش های صورت گرفته، 
گروه سایپا توانســته برای نهمین بار موفق 

به کسب عنوان صادر کننده برتر ملی شود.
وی افزود: گروه ســایپا همواره در موضوع 
صادرات بســیار موفق عمل کرده که قطعا 
این روند با حمایــت های هیات مدیره گروه 

خودروسازی سایپا ادامه خواهد داشت.
ســروش گفت: در این برهه و با شرایطی که 
برای نرخ ارز در کشــور بوجــود آمده زمان 

مناســبی برای توســعه صادرات است و با 
برنامه ریزی های انجام شــده، گروه سایپا 
همچنان این روند را بیش از گذشــته دنبال 
خواهد و ایــن تهدید را بــه فرصت تبدیل 

خواهد کرد.
وی تاکید کرد: گــروه ســایپا در صادرات 
محصول به سایر کشــورها دو اصل را دنبال 
می کند که اول ارتقای برند شــرکت سایپا 
و کشــورمان ایــران در بازارهــای هدف و 
دوم کســب ســودآوری برای ایــن گروه 
خودروسازی و ارزآوری برای کشور است و 
بر همین دو اصل، صادرات خودرو در محور 

برنامه های اصلی گروه سایپا قرار دارد.
سروش تصریح کرد: خوشــبختانه در سال 
گذشــته با تمام مشــکالت موجــود گروه 
خودروســازی ســایپا توانســت در حوزه 
 SKD صادرات قطعات خودرو بــه صورت
رشــد 2.5 برابری نســبت به مدت مشابه 
را تجربه کند و در حوزه صــادرات قطعات 
CBU هم رشد چشــمگیری داشته است. 
همچنین در شــش ماه نخست سال جاری 
مجموع صادرات گروه سایپا به نسبت مدت 
مشابه با رشد 50 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکــه برنامه های توســعه ای 
ســایپا در 5 محور تدوین شده که با تکمیل 

شــدن موارد به اطالع عموم رسانده خواهد 
شــد گفت: در خصوص موضــوع صادرات، 
محور اصلی فعالیت گروه ســایپا، توســعه 
بازارها است که متاســفانه محدودیت های 
بین المللی مانع و ســد بزرگی بــرای این 

منظور می باشد.
مدیرعامل گروه ســایپا تاکید کرد: با توجه 
به تغییر نرخ ارز در حال حاضر فرصت های 
صادراتی زیادی بــرای گروه وجــود دارد 
ولی محدودیت های نحــوه انتقال ارز یکی 
از بزرگترین مشکالت اســت که همکاران 
بنده به شــدت در حال پیگیــری و برطرف 
کردن مشکالت هســتند تا بتوانیم توسعه 
محصوالت شــرکت را بیش از پیش داشته 

باشــیم.وی مهمترین عامل کسب عنوان 
صادرکننده برتر کشــوری توســط سایپا 
را پاییــن بودن قیمت محصوالت دانســت 
و گفت: عــالوه بر قیمــت رقابتی محصول، 
کیفیت متناســب با خودرو هم در بازارهای 
هدف توانسته نظر مشتریان را به خود جلب 
کند و گروه ســایپا توانســته بــه عنوان 

صادر کننده برتر معرفی شود.

سایپا برای نهمین بار صادرکننده 
نمونه کشور شد

گروه خودروســازی ســایپا توانست برای 
نهمین بار عنــوان صادرکننــده نمونه در 

کشور را از آن خود کند.
در بیســت و دومیــن همایــش روز ملی 
صادرات کــه باشــعار »صــادرات، تجلی 
حمایت از کاالی ایرانی« باحضور اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، رضا 
رحمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، محمدرضا سروش مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا و جمعی دیگر از مدیران 
و دســت اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور و 
همچنین جمعی از فعــاالن حوزه صادرات 
برگزار شــد، گروه خودروسازی سایپا برای 
نهمین بار عنوان صادرکننده نمونه کشــور 

را از آن خود کرد.در این همایش محمدرضا 
ســروش مدیرعامل گروه خودروســازی 
سایپا تندیس صادرکننده نمونه کشوری را 
از دســت معاون اول رئیس جمهور دریافت 
کرد.گروه خودروســازی ســایپا، به عنوان 
پیشــرو در حوزه صادرات خودرو در کشور 
تاکنون توانسته نه بار تندیس صادر کننده 
برترملی و دو بار تندیس صادر کننده ممتاز 
کشوری را دریافت کند که در این خصوص 

در کشور بی رقیب است.
گروه خودروســازی ســایپا از سال 13۸9 
رتبه اول فــروش خودرو ســواری در بازار 
عراق را به دســت آورد و تا کنون این رتبه را 
حفظ کرده و پیشتر نیز 2 بار به عنوان صادر 

کننده ممتاز کشوری انتخاب شده است.
ارزش کل صــادرات گروه خودروســازی 
ســایپا تا کنون نزدیک به یــک میلیارد و 
200 میلیون دالر بوده و تا کنون 235 هزار 
دســتگاه خودرو به حدود ۴0 بــازار هدف 

صادر شده است. 
گروه خودروسازی سایپا در 6 ماهه ابتدایی 
سال 9۷ از نظر تعدادی به میزان ۴3 درصد 
و از نظر ارزشــی 65 درصد رشــد صادرات 
نسبت به دوره مشابه ســال گذشته داشته 

است .
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آمادگی کامل برای سوخت رسانی به زائران اربعين

میزان تقاضا برای گاز در سال 2025 به 156 تریلیون متر مکعب خواهد رسید

گام های سست ایران در صادرات گاز

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بررسی راهكارهای مدیریت مصرف سوخت
 در کميسيون انرژی 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 
راهکارهای مدیریت مصرف ســوخت در این کمیســیون بررسی شد، 
گفت: کمیته ای در کمیســیون انرژی تشکیل می شــود تا راهکارهای 

مختلف در بخش مهار مصرف سوخت را بررسی کند.
حســین امیری خامکانی، با بیان این که نشســت کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی با موضوع کارت هوشمند سوخت و راهکارهای 
مقابله با قاچاق ســوخت با حضور برخی اعضای مرکــز پژوهش های 
مجلس و انجمن نفت برگزار شد، به خبرنگار شانا گفت: در این نشست 
گزارشــی درباره مصرف ســوخت و کنترل آن و اقدام های گذشــته 

همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت ارائه شد.
وی با تاکید بر این که در این جلسه بیشتر پیشنهادها درباره راهکارهای 
مهار مصرف ســوخت مطرح شــد، افزود: مقرر شــد کمیتــه ای در 
کمیسیون انرژی تشکیل شــود تا راهکارهای مختلف را بررسی کرده 
و در صورتی که بــه جمع بندی رســیدیم آن را به اطالع شــورایعالی 

هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برسانیم.
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی با بیان این که 
مدیریت مصرف ســوخت به ویژه بنزین از الزام های امروز کشور است، 
گفت: یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت هوشمند 

سوخت است.

تغيير نرخ خوراک پاالیشگاه ها از امروز
 تعیین نرخ تســعیر ارز برای محاســبه قیمت خوراک پاالیشــگاه ها 
و فرآورده های تحویلی پاالیشــگاه ها با تغییراتی مواجه شــده که این 

تغییرات از امروز اجرایی خواهد شد.
هیات وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پاالیشگاه ها 
و فرآورده های تحویلی پاالیشــگاه ها را از امروز بــر مبنای دالر ۴200 
تومانی و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین 

کرد.
در مصوبه هیات وزیران پیرامون تعیین نرخ تســعیر ارز برای محاسبه 
قیمت خوراک پاالیشــگاه )نفت خام و میعانات گازی( و فرآورده های 
تحویلی از پاالیشــگاه ها به شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران که روز گذشته توسط معاون اول رییس جمهوری ابالغ شد، 
آمده است: از ابتدای آبان ماه ســال جاری نرخ تسعیر ارز برای محاسبه 
قیمت خوراک پاالیشگاه ها )نفت خام و میعانات گازی( و فرآورده های 
تحویلی از پاالیشــگاه ها به شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران )پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی(، برابر با متوسط ماهانه 

نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.

 بومی سازی
 ۲ کاالی حياتی مرکز انتقال نفت شاهرود

رئیس واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه شمال شرق از تعمیر 
اساسی و بومی سازی 2 دستگاه بال ولو برقی 1۸ اینچ کالس 600 مرکز 

انتقال نفت و تاسیسات شهید سربرزگر شاهرود خبر داد.
به گزارش شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شــرق، 
غالمرضا عجمی گفت: پس از تشــکیل نشست های تخصصی و بررسی 
و ارزیابی فنی، کار تعمیرات با اســتفاده از امکانات داخلی و کارگاه های 
تخصصی موجود آغاز شــد که بــا تالش کارشناســان واحد تعمیرات 

مکانیک، ولوها تعمیر و عملیاتی شد.
وی ادامه داد: تعمیر اساســی، بومی ســازی و آزمایش های استاندارد 
بال ولوهــای 202 و 266 مرکز انتقال نفت شــاهرود در کمترین زمان 
ممکن درکارگاه های ایــن منطقه انجــام و پس از دریافــت تأییدیه 
بازرســی فنی بدون مشــکل در محل خود نصب و جایگزین ولوهای 

معیوب شده و تحویل بهره برداران شد.
رئیس واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه شمال شــرق با تاکید 
بر قدمت، میزان کارکرد باال و نبــود قطعات یدکی این ولوهای خارجی 
تصریح کرد: با حمایت مدیران و ابتکار و تالش کارکنان واحد مکانیک 
 Ball( منطقه، بیش از ۴0 درصد بخش های مهم و اصلی این بال ولوها
valve( توسط متخصصان نسل جوان شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران بومی سازی، بازطراحی و ساخته شده است.
عجمی جلوگیری از توقف های ناخواسته و تداوم عملیات انتقال پایدار 
و ایمن را از مهمترین اهداف تعمیر اساســی ولوها یاد کرد و گفت: این 
ولوها با توجه به ارســال فرآورده به سمت استان های خراسان رضوی و 
جنوبی، رسید فرآورده در شاهرود و جلوگیری از آلودگی ناشی از نقص 

فنی، در مرکز انتقال نفت شاهرود حیاتی است.
وی یادآور شــد: با توجه به کمبود قطعات یدکی مورد نیاز، ســاخت و 
تعمیر اساســی قطعات ولوها در دســتور کار واحد تعمیرات مکانیک 
منطقه قــرار گرفته و خوشــبختانه همســو با سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی و خودکفایی در تجهیزات، گام های بلندی برداشته ایم.

 افزایش قيمت نفت
 با وجود احتكار مصرف کنندگان

 قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر نگرانی های بازار نسبت به وضعیت 
عرضه، در آستانه نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم های آمریکا علیه 

ایران افزایش یافت.
بهای معامالت آتی نفت برنت با 1۸ ســنت افزایش نســبت به قیمت 

نهایی روز جمعه، به ۷9.96 دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا با 20 ســنت 

افزایش، به 69.32 دالر در هر بشکه رسید.
تحریم های آمریکا علیه بخش نفت ایران از چهــارم نوامبر آغاز خواهد 
شد. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، تالش می کند صادرات نفت 
ایران را به صفر برساند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، روز 
یکشنبه به رویترز گفت: برای کشــورها دریافت معافیت از تحریم های 
نفتی علیه ایران نســبت به دوران دولت اوباما که کشورهای متعددی 

به خصوص در آسیا معافیت دریافت کرده بودند، دشوارتر خواهد بود.
اوپک در ژوئن موافقت کرد میزان عرضه خود را برای جبران اختالالت 
احتمالی در روند عرضــه افزایش دهد، با این حال ســند داخلی اوپک 
که به دست رویترز رسیده، نشــان می دهد این گروه به سختی تالش 
می کند نفت بیشتری عرضه کند، زیرا افزایش تولید عربستان سعودی 

تنها افت تولید کنندگان دیگر را جبران کرده است.
فاتح بیرول، مدیــر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، اظهار کرد: ســایر 
تولیدکنندگان ممکن اســت برای جبران کامل عرضه کمتر از ســوی 

ایران، به مشکل برخورد کند و قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا کند.
معامله گران می گویند: مصرف کننــدگان نفت با انتظار برای اختالالت 

در روند عرضه به ذخیره سازی اقدام کرده اند.
به گفته استفن اینس، مدیر معامالت منطقه آســیا اقیانوسیه شرکت 
OANDA، در چیــن تقاضای فصلی باالتر و ذخیره ســازی روی داده 
اســت. در حالی که آمریکا و کشــورهای سازمان توســعه و همکاری 
اقتصادی نیز در آستانه اختالالت احتمالی عرضه در زمستان امسال، به 
ذخیره سازی ادامه می دهند، با این حال مجموع عرضه جهانی نفت در 

حال حاضر برای تامین تقاضا کافی است.
طبق اعالم شرکت  خدمات انرژی بیکرهیوز، شرکت های حفاری نفت 
آمریکا در هفته منتهی بــه 19 اکتبر، چهار حلقه به شــمار دکل های 

حفاری نفت اضافه کرده و مجموع آنها را به ۸۷3 حلقه رساندند.

ميز خبر

 اســتیون منوچیــن، وزیــر خزانــه داری آمریکا در 
جدیدتریــن اظهارنظر خود اعالم کرد برای کشــورها 
دریافت معافیت از تحریم های نفتی ایران نســبت به 

دوران اوباما دشوارتر خواهد بود.
منوچین در مصاحبه با رویترز در فلســطین اشــغالی 
که اولین نقطــه آغاز ســفر وی به خاورمیانه اســت، 
گفت: کشــورها باید خرید نفت ایــران را بیش از 20 
درصد از سطحی که در فاصله ســال 2013 تا 2015 

برای دریافت معافیــت از تحریم های نفتی 
واشــنگتن علیه تهران کاهــش داده بودند، 

کاهش دهند.
منوچین گفت: انتظــار دارم اگر ما معافیتی 
دهیم برای کاهش خرید بســیار بیشــتری 
باشــد. وی در ادامه افزود: قیمت نفت پیش 
از این باال رفته، بنابراین انتظار من این است 

که بازار نفت آنچه را که در کاهش عرضه اتفاق خواهد 

افتاد، پیش بینی کرده است. براین باورم که 
اطالعات پیش از این در قیمت نفت انعکاس 

یافته است.
اظهارات منوچیــن دو هفته پیــش از آغاز 
تحریم های نفتی و مالــی دولت امریکا علیه 

ایران مطرح شده است.
براســاس این گزارش، صــادرات نفت ایران 
ممکن اســت به دلیل تحریم ها بازارهای نفت را دچار 

کمبود عرضه کند.
وزیر خزانــه داری آمریکا مدعی شــد: انتظــار ندارم 
صادرات نفت ایران در نوامبر به صفر برســد، اما انتظار 
دارم ما آن را به صفر برســانیم. پیش از این کاهش قابل 

توجهی در صادرات ایران روی داده است.
اظهارات وی در حالی مطرح شــده که دولت آمریکا در 
صدد اعطای معافیت به کشــورهایی اســت که میزان 

واردات نفت ایران را کاهش قابل توجهی داده اند.

نفت

توحید ورســتان   در بحــث صادرات 
گاز با توجه به اینکــه ایران دارای 1۸ درصد 
ذخایر گاز طبیعی جهان است هنوز نتواسته 
بازیگری مهم در این زمینه باشــد و در حال 
حاضر بازارهای محــدود ترکیه و عراق را در 
اختیــار دارد. ضعف ایــران در صادرات گاز 
زمانی آشــکار می شــود که بدانیم روسیه 
بیشــترین و بزرگترین خطوط لوله گازی را 
دارد و قطر با سرمایه گذاری عظیم خود را به 
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معرفی کرده است.
اهمیت گاز طبیعی به عنوان ســوخت مورد 
استفاده در زندگی بشر از اوایل دهه نوزدهم 
آغاز شــد. در اواخر قرن بیســتم مشخص 
شــد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان 
صنعتی به یک منبع انرژی بســیار ضروری 
و حیاتی مبدل شده است. از دالیل افزودن 
شــدن بر اهمیت گاز می توان به گسترش 
فناوری مربــوط به صنایع گازی، ســرمایه 
گذاری انجام شــده در کشــورهای دارای 
ذخایــر گاز، ارزانی و ســهولت مصرف گاز، 
نسبت به نفت، آالیندگی کمتر زیست بوم، 
کاهش ذخایر نفتی و امنیت انرژی اشــاره 

کرد.
براســاس برآوردها میزان تقاضا برای گاز از 
10۴ تریلیون متر مکعب در سال 2010  به 
156 تریلیون متر مکعب در ســال 2025 
خواهد رســید و بــه این ترتیب بــه عنوان 
انرژی برتر قرن 21 شــناخته خواهد شد. به 
این ترتیب نقش کشورهایی مانند روسیه، 
ایران و قطر  که به ترتیب بیشــترین ذخایر 
گازی را دارند در این میــان پررنگ خواهد 

شد.

 ایران 18 درصد ذخایر گاز طبیعی
 را دارد

ایران بیش از 3۸.۸ درصــد از ذخایر اثبات 
شده خاورمیانه و 1۸ درصد از ذخایر جهان 
را به خود اختصاص داده کــه از این نظر به 
ترتیب در رتبه اول و دوم قــرار دارد. یکی از 
میادین مهم گازی ایران در مناطق دریایی 
میدان پارس جنوبی اســت. میدان فوق بر 
روی خط مشــترک ایران و قطــر در خلیج 
فارس قرار دارد. از میادین مشــترک گازی 
در منطقه دریایی، میادین ســلمان )سازند 
گازی بــا ابوظبی(، مبارک )ســازند گازی 
یاماما با شارجه(، فارسیـ  بی )با عربستان(، 

هنگام )با عمان ( و آرش )با کویت ( است.
کشــور ایران یک میدان مشترک گازی در 
منطقه خشکی به نام گنبدلی با ترکمنستان 
دارد. قطر با داشــتن میدان گازی مشترک 
با ایــران )پــارس چنوبی (به یکــی از مهم 
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جهان بدل شده است. عربســتان و امارات 
متحده نیز سومین و چهارمین منابع گازی 
خاورمیانــه را در اختیار دارند. عربســتان 
سرمایه گذاری باالیی برای توسعه میادین 

گازی در حال صرف کردن است.

مصارف گاز ایران
مصــارف گاز تولیدی ایــران را می توان در 
چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از  
مصرف داخلی، تبدیل به فرآورده های دیگر، 
تزریق به میادیــن نفتی و صــادرات برای 

ارزآوری.
اساســا هدف از تزریــق گاز به مخــازن را 
می توان در راستای جلوگیری از افت فشار، 
تقویت و تثبیت مخزن دانســت که به نوعی 
با افزایش تولید نفت به ســود اقتصاد کشور 
اســت. میزان تزریق گاز به میادین در سال 
1395 تقریبا 11.9 میلیارد مترمکعب بود 
که نسبت به ســال 139۴ رشد ۴ درصدی 

داشته است.
در مورد مصرف داخلی نیز اکثر کارشناسان 

این حوزه بــاور دارنــد که بــرای افزایش 
صادرات باید میزان مصــرف بخش داخلی 
مدیریت شود تا مازاد آن صادر شود، هرچند 
در ســال های اخیر اقدامات مناسبی که در 
راســتای توســعه فازهای پــارس جنوبی 
صورت گرفته ، کشــور توانســته عالوه بر 
تامین نیازهــای داخلی زمینــه صادرات 
را نیز فراهــم کند. بیشــترین بخش های 
مصرف کننــده گاز در کشــور عبارتنــد از 
خانگی، صنعتــی و کشــاورزی، نیروگاه و 

حمل ونقل.

اما و اگرهای خوراک گازی
اما کاربــرد گاز در پتروشــمی ها عمدتا به 
عنوان ســوخت و خوراک است. اما ارایه گاز  
یارانه ای و ارزان در اختیار پتروشــیمی ها 
همیشه منتقدانی داشته است. برخی از این 
منتقدان باور دارند کــه ارزان بودن خوراک 
گازی در مقایسه با خوراک مایع زمینه ساز 
توســعه ناهمگون صنعت پتروشیمی شده 
است و از سویی با اوج گیری التهابات ارزی 
در کشور بسیاری دریافت گاز ارزان از سوی 
پتروشیمی ها که بیشــترین ارزی آوری در 
صادرات غیرنفتی را دارد، سیاست نادرستی 
می  دانند. چون این گــروه باور دارند که این 
صنایع اگر خــوراک ارزان دریافت می کنند 
نباید ارز حاصل از آن را با نــرخ آزاد در بازار 

بفروشند و باید با نرخ دولتی عرضه کنند.
به هــر روی ارزان بودن گاز تاثیــر فراوانی 
درارتقای رتبه رقابــت پذیری محصوالت 
پتروشــیمی در بازارهای جهانی داشــته 

است.

گام های سست در صادرات
در بحــث صــادرات گاز، ایران بــا توجه به 
اینکه دارای 1۸ درصــد ذخایر گاز طبیعی 
جهان است هنوز نتواسته بازیگری مهم در 
این زمینه باشــد و در حال حاضر بازارهای 
محدود ترکیه و عــراق را در اختیــار دارد. 
ضعف ایران در صادرات گاز زمانی آشــکار 
می شــود که بدانیم روســیه بیشــترین و 
بزرگترین خطوط لولــه گازی جهان را دارد 
و قطر با ســرمایه گذاری عظیــم، خود را به 
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معرفی کرده است.
ایران برای گســترش بــازار صادراتی گاز 
خود نیازمند شناســایی بازار هدف و مقصد 
اســت که در حال حاضر بازارهای پاکستان 
و هند، آســیای شــرقی، اروپا، حوزه خلیج 
فارس پیــش رو دارد که به نظر می رســد 
کمترین شــانس را بــازار اروپا بــا توجه به 
سرمایه گذاری روسیه و آذربایجان و وجود 
پروژه های بزرگی مانند نورث استریم، ترک 
استریم و تاناپ را داشــته باشد. اما صادرات 

به کشــورهای همســایه بهترین گزینه در 
کوتاه مــدت و میان مدت اســت کمااینکه 
بیشــترین صادرات ایران در حــال حاضر 
به ترکیه و عراق اســت و در آینده می توان 
به بازار امارات و عمان نیز گســترش یابد که 
البتــه مهمترین گام در این راســتا کاهش 

تنش های سیاسی با همسایگان است.
از همین روی در برنامه ششــم توســعه که 
در آن قرار داریم ظرفیت صادرات ســاالنه 
تقریبا ۸0 میلیارد متــر مکعب پیش بینی 
شــده که نزدیک به 50 میلیارد دالر آن به 

کشورهای همسایه صورت می گیرد.
همچنین از عوامــل تقاضا برای گاز طبیعی 
می توان به رشــد جمعیت، اقتصاد در حال 
رشد و تشنه گاز اشــاره کرد که به نوعی در 
کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان  و 

نیز در هندوستان وجود دارد.
البته در زمینه صــادرات گاز دو روش عمده  
انتقال خــط لوله و انتقال به صــورت ال ان 
جی وجود دارد که با توجه بــه پارمترهای 
گوناگونــی مانند دور و نزدیکــی به مقصد، 
امنیت،روابط سیاســی،.....در تعیین روش 

تاثیرگذار هستند.
یکی از مباحث مهم در افزایش صادرات گاز 
توسعه زیرســاخت های الزم برای استفاده 
از روش ال ان جی اســت. کشورهایی مانند 
قطــر، اســترالیا، آمریــکا) گاز شــیل( 
ســرمایه گذاری های کالنی در این مورد 

انجام داده اند.
برای نمونه آمریکا در حال بررسی صادرات 
گاز ال ان جی به شــبه قاره هند و آســیای  
شــرقی اســت که این به  نوعی کارت بازی 
خوب بــرای متقاعد کردن کشــورهای در 
اجرای سیاســت هایی ماننــد تحریم ایران 

است.
 ایران نتواســته از این کارت گازی خود در 
ایجاد درهم تنیدگی اقتصاد و وابسته کردن 
ســایر کشــورها به خود که تاثیر باالیی در 
آرای کشــورها در مجامع بین المللی دارد، 
اســتفاده کند. همانطور که در حال حاضر 
شاهد هســتیم ترکیه که واردات تقریبا 10 
میلیارد متر مکعــب گازی از ایران  دارد در 
برابر فشــارهای آمریکا بــرای تحریم ایران 
ایســتادگی کرده و دلیل خــود را دریافت 
انــرژی از ایران بیــان می کنــد، البته این 
نیازمند وجود دســتگاه دیپلماسی انرژی 

نیرومند و برنامه جامع  است.

گروه انرژي  مدیرعملیات شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی ایران از آمادگی 
کامل کارکنان و تجهیز امکانات این شرکت 
برای سوخت رســانی بــه زائــران اربعین 

حسینی خبر داد.
محمــد فرازمند گفــت: همــه امکانات 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی 
ایران در چهار مرز اصلی مهــران در ایالم 
)عبور و مرور بیشترین مســافر(، چزابه در 
اهــواز، شــلمچه در آبادان، خســروی در 
استان کرمانشاه برای اســتقبال از زائران 
راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی تجهیز 

و آماده شده است.
وی همچنیــن از تجهیــز و آماده بــاش 
جایگاه هــای عرضه ســوخت مســتقر در 
استان های ایالم، خوزســتان و کرمانشاه و 
تمامی جایگاه های مســتقر در محورهای 
منتهی به مرزهای خروجی به کشــور عراق 
خبر داد و افزود: با توجــه به حضور صدها و 
بلکه هزاران خودرو در مســیرهای منتهی 
به این مرزها، کنترل مضاعــف بر عملکرد 

جایگاه ها اعمال خواهد شد.
فرازمند با اشاره به این که کنترل و نظارت 
بر جایگاه ها مســتمر اســت که همکاران 
ســختکوش ما در همه برهه ها و شــرایط 
زمانی آن را برعهده دارنــد، گفت: با توجه 
به افزایش یکباره حجم عبور و مرو در این 
محورها و به منظــور ارائه بهترین خدمات 
بــه زائران، همــه نقایص فنــی جایگاه ها 
برطرف شــده و با همــه امکانــات فنی و 

رفاهــی، زمینه خدمات رســانی به زائران 
فراهم شده است.

عرضه سوخت نرخ پایه به اتوبوس های 
حمل زائران

فرازمند با اشــاره به این کــه اتوبوس های 
شــرکت واحد وظیفــه انتقــال زوار را به 
نقــاط صفر مــرزی برعهده دارنــد، گفت: 
طی هماهنگی های انجام شــده با سازمان 
اتوبوســرانی، ایــن اتوبوس هــا می توانند 
با حرکت کاروانــی به ســمت 26 جایگاه 
سوخت در نظر گرفته شــده در محورهای 
مشــخص، با کارت های هوشمند سوخت 
آماده شــده بــا نــرخ پایــه 300 تومانی، 
ســوخت گیری خــود را انجــام دهنــد و 

خودشان را به پایانه های مرزی برسانند.

استقرار 12 جایگاه عرضه سوخت 
سیار در ۴ نقطه خروجی مرزی

مدیــر عملیــات شــرکت ملــی پخــش 
فراورده های نفتــی از اســتقرار و آمادگی 
12 جایگاه ســیار عرضه ســوخت در چهار 
نقطه مرزی خبر داد و به شــانا گفت: تعداد 
6 جایگاه ســیار در مرز پرتردد مهران واقع 
در استان ایالم )3 جایگاه بنزین و 3 جایگاه 
نفت گاز(، تعداد 2 جایگاه سیار )یک جایگاه 
بنزین، یک جایگاه نفت گاز( در مرز چزابه، 
تعداد 2 جایگاه ســیار در مرز شلمچه )یک 
جایگاه بنزین، یک جایگاه نفت گاز( و تعداد 
2 جایگاه سیار نیز در مرز خسروی مستقر و 

تجهیز شده است.
محمد فرازمنــد همچنیــن از احداث یک 
جایگاه ثابت سوخت رسانی در پایانه مرزی 
ایالم خبر داد و گفت: میزان سوخت رسانی 
در این جایگاه که امسال برای خدمات رسانی 
به زائران آماده شده است، برابر با 12 جایگاه 

سیار سوخت است.
وی افزود: این جایگاه بــه 16 تلمبه و 32 
نازل مجهز اســت که ۸ تلمبــه و 16 نازل 
آن مختــص توزیع بنزیــن و ۸ تلمبه و 16 
نازل آن مختــص توزیع نفت گاز اســت و 
اتوبوس های شــرکت واحد نیز می توانند 
با ســهولت در این جایگاه ها سوخت گیری 

کنند. 
وی با تاکید بر این که طبق پیش بینی های 
تعداد جایگاه های سیار در نظر گرفته شده 
برای سوخت رسانی کافی اســت،  گفت: با 
وجود این، تعداد 2 جایگاه ســیار به صورت 
رزرو در نظــر گرفتــه شــده اســت که در 
صورت لزوم ظرف 2۴ ســاعت به محل های 
موردنظر منتقل می شــوند و آغــاز به کار 

خواهند کرد.

 ایجاد ظرفیت سوخت رسانی
 دو برابری در مراسم امسال

فرازمنــد با اشــاره بــه این کــه ظرفیت 
سوخت رســانی در مرزها به نســبت سال 
گذشته دو برابر شده اســت،  گفت: با توجه 
به ظرفیت بسیار مناسب ایجاد شده، حتی 
اگر تعداد زائران دو برابر سال گذشته شود، 
امکانات برای سوخت رســانی کافی خواهد 

بود.

تامین سوخت موکب ها
وی یکی دیگر از خدمات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در ایام اربعین حســینی 
را تامین ســوخت موکب های مســتقر در 
مســیر راهپیمایــی اربعین عنــوان کرد و 
افزود: شرکت پخش عالوه بر تامین سوخت 
موکب های مستقر شــده در داخل کشور، 
تامین ســوخت موکب هــای داخل خاک 

کشور عراق را نیز برعهده دارد.
مدیــر عملیــات شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتی همچنین با اشــاره به 
اســتقرار و فعالیت تعداد زیــادی موکب 
از طریــق وزارت نفــت و شــرکت های 
زیرمجموعــه وزارت نفــت و نیز شــرکت 
پخش فرآورده هــای نفتی گفت: عمده این 
موکب ها با همکاری و همیــاری کارکنان 
وزارت نفــت فعالیت می کننــد و خدمات 
ارزنــده ای را به زائــران ارائــه می کنند و 
سوخت رســانی برای طبخ غذا و نذورات به 
این موکب ها موجب ارائه مطلوب خدمات 

به زائران می شود.
محمــد فرازمند بــا بیان این که پارســال 
با تمهیدات اندیشــیده شــده و آمادگی 
کامــل تجهیــزات و پیش بینی های الزم 
سوخت رســانی در جایگاه ها بدون ازدحام 
انجام شد، گفت: خدمات سال گذشته این 
شرکت در سوخت رسانی بهنگام به زائران 

مورد تقدیر همه دستگاه ها قرار گرفت. 

توزیع 2 میلیون و 800 هزار لیتر 
نفت گاز به نرخ پایه در سال گذشته

وی درباره میزان سوخت رســانی به زائران 
در ســال 96 گفت:  شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران ســال گذشــته 
900 هــزار لیتر ســوخت نفــت گاز برای 
مصــارف ســوخت اتوبوس ها، ســوخت 
مورد نیــاز پخت وپز موکب هــا، نانوایی ها،  
سوخت گرمایشی حمام ها و سرویس های 

بهداشتی به کشور عراق ارسال کرد.
فرازمند با اشــاره به این که توزیع سوخت در 
فاصله 10 روز قبل و 10 روز بعد از مراسم روز 
اربعین در کشور با افزایش روبه روست، گفت: 
ســوخت ارائه شــده به زوار در داخل قابل 
تفکیک نیست، اما مجموع سوخت توزیعی 
در کشور در این ایام در ســال 96، با افزایش 
9 درصدی در بنزین و نفــت گاز همراه بوده 
است.وی میزان نفت گاز توزیعی به نرخ پایه 
در جایگاه های سیار مستقر در داخل کشور 
را در سال گذشــته )96( بالغ بر 2 میلیون و 

۸00 هزار لیتر اعالم کرد.

لجبازی جدید آمریكا با خریداران نفت ایران
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 قطعه سازان خودرو 
راه دور زدن تحریم را می دانند

دبیر انجمن صنایــع همگن نیرومحرکــه و قطعه ســازان، گفت: اگر 
حمایت های داخلی وجود داشته باشــد، قطعه سازان در دوران تحریم، 

مشکلی برای تامین قطعات نخواهند داشت.
 دو خودروساز بزرگ کشور، در ماه های اخیر در سه مرحله حدود 150 
هزار دســتگاه خودرو پیش فروش کرده اند که قرار اســت در طول یک 
سال به متقاضیان تحویل شــود. این میزان پیش فروش سبب شده تا 
برخی بویژه دالالن و واســطه های خودرو بحث ناتوانی قطعه سازان در 
تامین نیاز خودروســازان در دوره تحریم را مطــرح کنند در حالی که 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان، اطمینان خاطر 

می دهد قطعه سازاِن بخش خصوصی راه دور زدن تحریم را می دانند.
آرش محبی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: اگرچه خودروســازان هنوز به 
تعهدات قرارداد شان با قطعه ســازان عمل نکرده اند، اما در حال حاضر 
تولید قطعات ادامه دارد.وی با تاکید بر اینکه خودروســازان باید زودتر 
به تعهدات خود عمل کنند، افزود: اکنون تولید ادامه دارد، اما با ظرفیت 
کمتر که آن هم فقط به این دلیل که خودروسازان به تعهداتشان عمل 

نکرده اند و حتی با همان قیمت های قدیم بدهی جاری و معوق دارند.
محبی نژاد با ابراز امیدواری درباره حل مشــکالت میان خودروسازان و 
قطعه سازان، گفت: این مساله موضوع تازه ای نیست؛ مشکل ما بیش از 
تحریم مشکالت داخلی است که امیدواریم در اسرع وقت برطرف شود.  
در حال حاضر نگران تحریم ها نیســتیم، تحریم مشــکل ثانویه است و 

قطعه سازان برای آن راه حل دارند.
به گفته دبیــر انجمن صنایع همگــن نیرومحرکه و قطعه ســازان، در 
صورتی که مسائل مربوط به نقدینگی حل شود و اصالح قیمت قطعات 
صورت پذیرد، بخش زیادی از موانع برطرف می شود.محبی افزود: پس 
از نقدینگی و اصالح قیمت ها، موضوع واردات و گمرک به میان می آید 
که نیمی از این مشــکل نیز در داخل کشــور قابل حل اســت. اگر این 

مشکالت برطرف شود، بخش خصوصی راه مقابله با تحریم را می داند.
وی یادآورشد: بخش خصوصی در دوره تحریم های اول نیز ثابت کرد که 
می تواند راه خود را پیدا کند؛ البته نمی شــود انتظار داشت ما در داخل 
کشور دست قطعه ساز را ببندیم اما انتظار داشته باشیم با تحریم مقابله 
کند.  اگر حمایت داخلی وجود داشــته باشــد، قطعه سازان خصوصی 

روش های شکستن تحریم و دور زدن تحریم را پیدا می کنند.
محبی نژاد گفت: خودروســازان باید به تعهداتشــان عمــل کنند. اگر 
قطعات مورد نیاز به موقع تامین شــود و گمرک بــرای ترخیص آن ها 
همکاری کند، قطعه سازان مشــکلی برای تامین نیاز خودروسازان بر 

اساس برنامه پیش فروش نخواهند داشت.

بررسی ۱۲۰هزار شكایت مردمی در سازمان حمایت
طی شش ماهه اول سال 9۷ در مجموع 120 هزار و ۴06 فقره شکایت 
مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفــی از طریق تلفن 12۴ 

ستاد خبری استان ها دریافت شده است.
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، عملکرد تلفن 12۴ ســتاد خبری ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها را طی شش ماهه اول ســال 139۷ تشریح 
کرد و گفت: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، 
اصالح نظام توزیع و نظارت بر واحدهــای توزیعی، تولیدی و خدماتی، 
بازرسی های مستمر توســط اکیپ های بازرسی و نظارت در سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت استان ها و ادارات تابعه صورت می گیرد.
صارمیان اظهار داشــت: طی مدت مذکــور بیش از ۴5 هزار گشــت 
مشترک بین بازرسان ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دســتگاه ها از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی، ادارات کل اســتاندارد و میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق 
اصناف، دانشــگاه های علوم پزشــکی و اتحادیه ها انجام گرفته است و 
به شــکایت مردم در زمینه های مختلف رســیدگی و پس از بررسی با 

متخلفان برخورد می شود.
وی افزود: باگذشت شــش ماه از ابتدای ســال در مجموع 120 هزار و 
۴06 فقره شــکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از 
طریق تلفن 12۴ ستاد خبری اســتان ها دریافت شده که از این تعداد 
۸3 درصد شکایات مورد رســیدگی قرار گرفته است و 1۷ درصد باقی 

مانده نیازمند کار کارشناسی یا استعالم از مراجع ذیربط می باشد.
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت عمده ترین گزارش های 
مردمی مربوط به بخش کاالیــی را به عرضه نان و میوه و ســبزی و در 
بخش خدمات مربوط به رســتوران های غذا خــوری و تعمیرگاه های 
خودروهای ســبک عنوان کرد و افزود: بیشــترین تخلفات مربوط به 

گرانفروشی و تقلب بوده است.
وی در ادامه اظهار داشــت: از مجموع شــکایات دریافتی، 3219 فقره 
)3درصد از کل شــکایات( با برآورد ارزش بیش از ۷2 میلیارد ریال که 
صرفاً جنبه موردی و شخصی داشــته و تخلف تکراری و عمومی نبوده 
در کارگروه های رســیدگی اســتانی منجر به مصالحه و جلب رضایت 

شاکیان شده و به تبع آن از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.
صارمیان ضمن اعالم اینکه تلفن 12۴ ســامانه نظارت بر کلیه تخلفات 
صنفی و غیر صنفی اســت و شــبانه روزی آماده دریافت شکایت مردم 
اســت ،افزود: رســیدگی اثربخش به تخلفات بدون مشــارکت مردم 
امکانپذیر نیست و شهروندان با تلفن12۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان 
حمایت و یا مراجعه و تماس با ســازمان های صنعــت، معدن و تجارت 
استان ها می توانند نسبت به تنظیم شــکایت خود اقدام کنند تا بدون 

اطاله وقت در دستور کار رسیدگی و اعمال قانون قرار گیرد.

پوشاک در انتظار ارز نيما
رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن گفت: تأمین کنندگان 
مواد اولیه تولید پیراهن و پوشــاک در انتظار تأمین ارز از طریق سامانه 

نیما هستند.
مجتبی درودیان در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با شرایط بازار پیراهن 
گفت: با وجود تغییر فصل و ثبات نسبی دالر در محدوده قیمت 1۴ هزار 

تومان، تغییری در بازار پیراهن رخ نداده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان و دوزندگان پیراهن ادامه داد: بازار زمانی 
از رکود خارج می شــود که اقتصاد و نرخ دالر به ثبات واقعی دست پیدا 
کند که این موضوع عاملی خواهد شــد تا تجار و فعاالن از بابت نوسانات 
شدید نرخ ارز نگرانی نداشته و تأمین مواد اولیه تولید و دوخت پیراهن 
را پیگیری کنند.وی با بیان اینکه بازار همچنان در رکود به سر می برد، 
خاطرنشــان کرد: آنچنان تقاضایی از ســوی مردم وجود ندارد و این 
در حالی اســت که با توجه به نرخ دالر، قیمت تمام شــده یک پیراهن 
برای تولیدکننده در حدود 120 هزار تومــان و حداقل قیمت عرضه به 
مشتری در حدود 150 هزارتومان اســت.درودیان در زمینه تأمین ارز 
برای تأمین مواد اولیه تولید پیراهن، اظهــار کرد: کارگروهی در زمینه 
تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید پیراهن و پوشاک تشکیل شده تا 

ارز از طریق سامانه نیما در اختیار فعاالن قرار گیرد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان و دوزندگان پیراهن با اشــاره به فعالیت 
واحدهای صنفی در قالب کارگاه و سفارشی دوزی، گفت: به مرور زمان 
سفارشی دوزی پیراهن و کت و شــلوار کاهش یافت و جامعه به سمتی 
پیش رفت که محصوالت آماده و دوخته را خریداری کنند اما در شرایط 
فعلی که از تعداد واحدهای سفارشــی دوز کاسته شــده است معدود 

افرادی نیاز خود را از طریق سفارشی دوزی تأمین می کنند.

ميز خبر

مهرنوش حیــدری   لــوازم خانگی از 
جمله ملزومات اصلی زندگی هر خانواده ای 
محســوب می شــود، لوازمی که برخالف 
تصور اولیه تنهــا به وســایل برقی خانگی 
محدود نمی شود و بر اساس تعاریف انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران شامل لوازم انرژی 
بر و همچنین وســایل غیرانــرژی بر مانند 
انواع ظروف و وســایل خرد آشپزخانه مانند 
ســرویس های غذاخوری،چــرخ خیاطی 
و... می شــود. در ماه های گذشته و به دلیل 
نوســان قیمت ارز، بــازار لــوازم خانگی به 
ویژه در بخش وســایل انرژی بر دستخوش 
تغییرات قیمت، نایاب شدن کاال و ... شد به 
طوری که بســیاری از مصرف کنندگان در 
مراجعه به مراکز خریــد اصلی لوازم خانگی 
در پایتخت مانند خیابان امین حضور نیز از 
یافتن وســایل مورد نظر خود ناامید شدند 
زیرا یا کاالهای مورد نظر با قیمت های چند 
برابر به نسبت ماه ها و حتی هفته های قبل 
عرضه می شد و یا اصال شرکت های تولیدی 
کاالیی به بازار عرضه نکــرده بودند که این 
مساله ســبب برهم خوردن توازن عرضه و 

تقاضا شده بود. 
هرچند در این آشــفته بــازار نباید از نقش 
دالالن غافل شد که سبب شدند تا بسیاری 
از کاالها به دلیل نوســان قیمت ارز ســر از 
انبارهایی درآورند که بیشــتر برای احتکار 
در نظر گرفته می شــد و به ایــن صورت در 
بازار و برای مشــتریان واقعی کاالیی باقی 
نماند که عرضه شــود. این شرایط البته یک 
سوی ماجرا بود و تولیدکنندگان نیز همانند 
بســیاری از مصرف کنندگان از نوســانات 
روزانه و لحظه ای ارز ضــرر کردند زیرا برای 
تامین برخی از مواد اولیه و قطعات نیازمند 
واردات بودنــد و در کنــار آن قیمت برخی 
مواد اولیه مانند فوالد، مس و آلومینیوم نیز 

افزایش 60 تا ۷0درصدی یافته بود. 
فعاالن این صنعت بــزرگ تصمیم گرفتند 
با حمایــت دولت قیمت هــا را آزاد کنند تا 
باردیگر شــاید ثبات به بازار لــوازم خانگی 
بازگــردد. در ایــن زمینــه خبرآنالین با 
برگزاري نشســتی با حبیــب اهلل انصاری، 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛ 
محمدرضا فریوری و سید سعید رضوانی از 
اعضای هیات مدیره انجمــن صنایع لوازم 
خانگی ایــران، چالش هاي ایــن حوزه را 

بررسي کرده که ماحصل آن را مي خوانید.

 علت افزایش قیمــت لوازم خانگی 
در ماه های گذشــته چه بوده است؟ 
وضعیت بازار تولیــد لوازم خانگی در 

کشور چگونه است؟ 
انصاری:  در انجمن صنایع لــوازم خانگی 
ایران با بخــش تولیــد در ابعــاد مختلف 
سروکار داریم و با مســایلی نظیر آموزش، 
اســتاندارد، نیازمندی هــای این صنعت، 
 کمیســیون های ده گانــه و مختلف برای 
هر یک از وســایل و لــوازم خانگــی مانند 
لباسشویی، یخچال و ... ســبب شده تا نگاه 
ما عاله بر اینکه به بازار و قیمت ها باشــد به 
کیفیت کاالها نیز هســت.  در مورد قیمت 
کاالها باید گفت که از ابتدای سال 9۷ مقرر 
شــد قیمت محصوالت 9.6درصــد افزوده 
شــود این کار در شــرایطی بود که تا آخر 
فروردین ماه شــاهد افزایــش قیمت مواد 
اولیه باالدســتی بودیم و این روند افزایش 
تدریجی را همزمــان با تولید داشــتیم به 
طوری که تــا تیــر و مردادماه مــواد اولیه 
اساسی و باالدستی مانند مواد پتروشیمی، 
مس، فــوالد و آلومینیوم 60 تــا ۷0 درصد 
افزایش قیمت داشت.  از این مهمتر قیمت 
ارز اســت که تولیدکنندگان برای واردات با 
ارز ۴200 تومانی ثبت سفارش کرده بودند 
که قطعه و مواد اولیه رســیده بود و در این 
میان تقاضا شــد مابه التفاوت تا ارز بیش از 
۸هزار تومان بایــد پرداخت شــود. با این 
حساب چگونه واحدهای صنعتی می توانند 

9.6درصد افزایش قیمت داشته باشند؟ 
در کنار این مــوارد باید گفــت قیمت تابع 
عوامل تشــکیل دهنــده قیمت اســت که 
می توان به افزایش دســتمزد، حمل و نقل، 
انرژي و... اشــاره کرد و مجمــوع این موارد 
مشــخص می کند کــه قیمت تمام شــده 
مثال یک یخچــال چقدر اســت.  یک واحد 
صنعتی تصمیــم می گیرد با توجــه به این 
عوامــل و همچنین بــازار محصوالت خود، 
نگاه مشــتری و رقبا برای مثــال 5درصد یا 
۸درصد یــا 12درصد افزایــش قیمت روی 
محصوالت اعمال کنند البته فروشــنده نیز 
درصدی اضافــه می کنــد.  هرچند ممکن 
اســت جدا از این موارد با مساله گرانفروشی 
مواجه شویم که عمدتا به فروشنده بازمی گردد 
و کارخانه هرروز قیمت ها را تغییر نمی دهد 
زیرا باید گردش مالی داشــته باشد  تامین 
کننــده هزینه های دســتمزد و منابع مالی 
برا یخیرد ماد اولیه باشد؛ یک زمانی سفارش 
می دادند و مواد اولیــه را دریافت می کردند 
و معموال پس از ۴تا 6ماه پول آن را پرداخت 

می کردنــد اما اکنون باید پــول را پرداخت 
کنند و به عبارت دیگر این پروســه برعکس 
شده اســت.  بعد از 2.5ماه مکاتبات فراوان و 
تشکیل جلسات با مسووالن و وزیر صنعت، 
ســازمان حمایت و جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور و ... در نهایت خوشــبختانه 
این تالش ها به نتیجه رســید و پیشــنهاد 
شد انجمن با ســازمان حمایت تفاهم نامه 
امضا کنیم که بر اســاس آن تولیدکننده اگر 
خواستار افزایش قیمت است به دبیر انجمن 
اطــالع دهد و پــس از تایید هیــات مدیره 
انجمن به ســازمان حمایت نامه زده شــود 
که بنده اصال ایــن پروســه را منطقی 
نمی دانســتم که صرف زمان و اتالف وقت 
بود.  اما پیشنهاد ما این بود که قیمت ها آزاد 
شود و تولیدکنندگان با توجه به هزینه های 
تولید و سایر مســایل قیمت را تعیین کنند 
و در بازار و در حــوزه رقابــت گاهی اوقات 
ممکن است قیمت ها از حد مورد انتظار نیز 
کمتر بوده و کاهش پیدا کنــد.  در تمام دنیا 
اقتصــاد آزاد، اقتصادی اســت که چیزی به 
تولیدکننده تحمیل نمی شود که قیمت باید 
این میزان باشد و مشتری با توجه به نگاهی 
که دارد و کیفیتی که انتظار دارد و آپشن های 
مختلف و... نسبت به خرید محصوالت اقدام 
می کند.  قیمت ها اکنون تولیدکننده لوازم 
خانگی با توجه به هزینــه های تولید قیمت 
را در ســامانه اعالم می کنــد و در حقیقت 
قیمت را به تولیدکننده محــول کرده اند و 
طبیعی اســت از زمینه ای که حاضر نبودند 
تولیدکننده 15درصــد افزایش قیمت دهد 
در حالی که با توجه بــه هزینه های مختلف 
تولید میزان افزایش منطقی قیمت ها برابر 
با 20 تا 30درصد بود شیوه آزادسازی قیمت ها 
و محول کردن این کار بــه تولیدکنندگان 
توفیق بزرگی محســوب می شود. همراهی 
عوامل دولتی در این کار بــا انجمن عالوه بر 
ســختگیری و عدم انعطاف پذیری و... قابل 
توجه اســت؛ حدود یک ماه است که قیمت ها 

آزاد شده است. 

 چه تعــداد واحد تولیــدی لوازم 
خانگی در کشــور وجــود دارد و آیا 
میزان تولید با میزان تقاضا همخوانی 

و تناسب دارد؟ 
انصاری:  تعداد واحدهــای تولیدی طبق 
مجوزی که وزارت صنعت و معدن و تجارت 
داده بســیار بیشــتر از حدی است که برای 
تامین کاالها نیــاز داریم.  در مــورد تولید 
یخچال و یخچال فریزر، ماشین لباسشوی، 
اجاق گاز، تلویزیون، کولــر آبی و بخاری به 
مراتــب ظرفیت تولیــد از ظرفیــت مورد 
نیاز بیشــتر اســت و قطعا نیاز مردم به کل 
لوازم خانگی و انرژی بر و غیــر انرژي بر که 
شــامل بیش از 1۷0 نوع انواع لوازم خانه و 
آشــپزخانه می شــود مانند ظــروف بلور، 
چینی، ســرویس های غذاخــوری، ظروف 
پالســتیک و ... از نظر کمی و کیفی بســیار 
بیش از نیاز مصرف داخلــی دارای ظرفیت 
تولید هســتیم.  عالوه بــر این مــوارد در 
تولید قطعات فعال هســتیم و اکنون غیر از 
کمپرسور یخچال بقیه موارد در ایران تولید 
می شود تا پیش از این دو کارخانه دولتی در 
شیراز و قزوین این قطعه را تولید می کردند 
که به خاطر نداشــتن کیفیت الزم، تعطیل 
شدند و الزاما از خارج وارد می شود.  صنعت 
لــوازم خانگی یکی از رشــته های شــتاب 
دهنده توسعه اقتصادی در دنیا و ایران است 
زیرا این صنعت جزو وسایل الینفک زندگی 
اســت و خانواه های روســتایی و شهری به 
وســایل پخت و پز و سرمایشی و گرمایشی 
همیشــه نیاز دارند و از مواد باالدستی مهم 
مانند مس، فوالد و آلومینیوم و... اســتفاده 
می کنــد ســبب ارزش افزوده بــرای این 
موارد نیز می شــود. پس می توان گفت این 
صنعت یکی از صنایع شتاب دهنده توسعه 
اقتصادی کشــورها محســوب می شود.  از 
مســاله قیمت گذاری دســتوری، الزامی و 

اجباری خالص شــده ایم و هر تولیدکننده 
بنا بــر مقتضیــات تولید، عوامل تشــکیل 
دهنده تولید مانند ســرمایه گذاری تا مواد 

اولیه و قطعات و دستمزد و ... .  

فریــوری: در بحــث قیمت تمام شــده 
لوازم خانگــی در 6ماه گذشــته باید گفت 
که مهمتریــن عامل موثر قیمت ارز اســت 
که بخش مهمی از مواد اولیــه ما به صورت 
مســتقیم  یا غیرمســتقیم وارداتی است؛ 
غیر مســتقیم به این شــکل کــه ممکن 
اســت قطعات و موادی از خارج وارد شــود 
و فعلــی و انفعاالتــی بــر روی آن انجام و 
فروخته می شــود که آن هــم دارای پایه 
ارز هســت. ارز از 3۸00 به حــدود ۸هزار 
تومان درســامانهنیمه افزایش یافته است 
که روبه افزایش اســت.  ســایر محصوالت 
و قطعــات پایه و مورد نیاز تولید نســبت به 
سال گذشــته افزایش های چشمگیر داریم 
به طوری کــه مواد پتروشــیمی با کیلویی 
5تا6هزار تومان خریــداری می کردیم که 
امسال همین مواد را باید کیلویی 1۴ تا15 
هزار تومان خریــداری کنیــم در حالی 
که پتروشــیمی ها این مــواد را در داخل 
کشــور تولید می کنند و می فروشند.  ورق 
و مواد فلزی هم افزایش بیــش از 2برابری 
قیمت داشــته اند. مس، آلومینیوم و سایر 
مواد اولیه پایــه نیز افزایــش 2تا3برابری 
یافته اند.  با این اوصــاف وقتی مثال کاالیی 
با قیمت تمــام شــده100 تومــان برای 
تولیدکننــده درمی آید نمی تــوان انتظار 
داشــت 60تومان بــه فروش برســاند که 
چنین چیــزی مطابق هیچ عقل ســلیمی 
نیســت بنابراین تولیدکننده سود متعارف 
حدود15درصــد دنبــال می کنــد که در 
6ماه گذشــته اغلب تولیدکننــدگان اگر 
زیان ده نبوده اند موفق بــه دریافت چنین 
ســود عادالنه ای که مورد تایید ســازمان 
حمایت کننده و مصرف کنندگان بوده نیز 
نشده اند.  در 6ماه با مشــکل تعیین قیمت 
مواجه بوده ایم که سازمان حمایت و وزارت 
صنعت اجازه نمی دانند قیمت ها بر اساس 
نهاده های تولید محاســبه شود و به صورت 
دســتوری دنبال تعیین قیمت ها بودند که 
ایــن امر موجب شــد کــه تولیدکنندگان 
با توجه بــه نگرانی که از نــرخ فروش خود 
داشــتند در حالی کــه مواد اولیــه درگیر 
تحریم و واردات هم می شــد؛ مجبور بودند 
مواد اولیه را با قیمت بازار آزاد و حتی از بازار 
سیاه تهیه کنند و این مساله موجب شده تا 
تولیدکنندگان نگران شوند که این افزایش 
قیمت مواد اولیه را قادر نیســتند در قیمت 
تمام شــده کاال منعکس کننــد پس عمال 
میزان تولیدات را کاهش دادند.  از یک ســو 
عرضه کاهــش پیدا کرد و از ســوی دیگر با 
توجه به اینکه پول ملی کشــور افت شدید 
و قابل مالحظه ای کرد و دوسوم ارزش خود 
را ظرف چند ماه گذشته از دست داد و مردم 
نگران شدند که پول خود را سریعتر تبدیل 
به کاال کننــد بنابراین تقاضــای مضاعف و 
مازادتقاضایی عالوه بــر تقاضای معمول به 
سمت بازار آمد در این شرایط کاهش عرضه 
و افزایش تقاضــا موجب افزایش قیمت کاال 
در بازار شــد که این قیمت نــه قیمتی بود 
که تولیدکننــده می فروخــت و نه قیمتی 
منصافانه به دست مصرف کننده می رسید 
و همزمان فروشندگان خرد اقدام به افزایش 
میزان خرید خود از تولیدکنندگان کردند و 
برای آینده نگه داشتند.  تا 3برابر این تقاضا 
افزایش یافت و باید گفت در اصل نگرانی از 
پول داغ سبب این موضوع شد؛ وقتی ارزش 
پل کاهش می یابد با پدیده پول داغ مواجه 
می شــویم که مــردم می خواهنــد پول را 
هرچه ســریعتر مانند ذغال گداخته ای که 
در دست دارند به سرعت بیاندازند و تبدیل 
به دارایی جدید کنند در همه عرصه ها با ان 
مواجه هستیم مانند بازار ارز و سکه، خودرو، 
موبایل و مسکن که این مساله قابل مشاهده 

بود.   این مــوج بازار لوازم خانگــی را نیز در 
برمی گیرد و اتفاق ویــژه ای در این بازار رخ 
نداده که بگوییم خاص لوازم خانگی اســت.  
نسبت به آغاز ســال 9۷ تقریبا قیمت ها به 
2برابر افزایش یافــت و اتفاقی که در ارتباط 
با این شــیوه برخورد جدید که عقالنی تر با 
مباحث اقتصادی و صنعتی است در گذشته 
افزایش بهای تمام شده به رسمیت شناخته 
نمی شد و همه چیز زیرزمینی اتفاق می افتاد و 
شفافیتی وجود نداشــت اما اکنون  قیمت 
تولیدکننــده به دلیل آزاد بودن رســمیت 
پیــدا کرده بنابرایــن در بخــش توزیع نیز 
طبــق قوانینی کــه وجود دارد باید ســود 
عمده فروشــی و خرده فروشــی مشخص 
شود و قیمت نهایی که باید به دست مصرف 
کننده برسد نیز شفاف و مشخص است و از 
این بابت بازار آرامش خاصــی را در یک ماه 
اخیر تجربه کرده که اگــر همین روال ادامه 
پیــدا کند و دســتگاه های دولتــی دولتی 
بتوانند اعتماد تولیدکننده و بازار را به خود 
جلب کنند این شــرایط می تواند به آرامش 
بیشــتری نیز منتهی شــود.  اما اگر موقتی 
بوده و مانند قوانین و مقــررات متغیری که 
هر روز و هر شب تغییر می کنند، باشد و در 
نوســاناتی مانند نرخ ارز گیر کند و تحرکات 
آسانسوری پیدا کند به حتم آثار زیانبار خود 
را روی اعتماد تولیدکننــده، صنعتگران به 

سیستم و بازار خواهد گذاشت. 

  رضوانی: باید گفت چه بالیی ســر تولید 
کننده و چه بالیی ســر مصرف کننده آورده ایم،  
این زنجیره کامل و به هم وابســته اســت و 
اتفاقــی که بــرای تولیدکننده افتــاده این 
اســت که تاکنون چه کار کرده ایم،  نرخ ارز 
2تا3برابر شده اســت و با این شرایط انتظار 
داریم قیمت تمام شــده کاالی تولید شده 
چقدر باشــد؟ تولیدکننده از 3ناحیه تامین 
می شود: 1- مواد اولیه را خود وارد می کند 
که در صنعت یخچال۷0درصــد مواد اولیه 
به طور مســتقیم وارد می شود که با توجه به 
افزایش نرخ ارز مشــکالتی به وجود آمده و 
برای کشــورها نمی توان این ارز را پرداخت 
کرد و باید از بــازار آزاد ارز را تامین کند. 2- 
بخش دیگر تامین مواد از طریق پتروشیمی 
و فوالد و شــرکت های مادر که در کشــور 
هستند، تامید می شــود که این شرکت ها 
و صنایــع قیمــت های خــود را 3برابر 
کرده اند.  3- واحدهای کارگاهی است که 
نیاز کارخانه ها پوشش می دهند که آنها هم 
به دلیل نداشــتن توان به تامین از خارج از 
کشور به بازار آزاد وابســته شده اند و قیمت 
کاالی نهایی ایــن واحدها نیــز ۴تا5برابر 
افزایش یافته اســت.  با توجه به این شریط 
انتظار داریــم قیمت لــوزام خانگی چقدر 
باشــد؟  به نظر بنده قیمت لوازم خانگی نیز 
باید 3تا۴برابر شــود زیرا هزینه همه عوامل 
تولید چندبرابر شده است.  پس از این هزینه ها 
باید به حقوق و دستمزد اشاره کرد که حقوق 
افزایش نیافته است و باید توجه داشت قشر 
اصلی مصرف کننده کاالهای تولید شــده 
در این صنعت جامعــه کارگری و کارمندی 
هستند که حقوقشان افزایشی نداشته است 
پس انتظار داریم چــه اتفاقی بیافتد؟ همان 
اتفاقی که پیش بینی می شــد اکنون افتاده 
و این اســت که مجموعه این شرایط سبب 
شــده تا رکود بازار را فرا بگیرد.  متاســفانه 
تولیدکننده در ســال های اخیر رها شده و 
در حال دست و پا زدن اســت . در چند سال 
گذشته همیشــه تولیدکننده بار مشکالت 
اقتصادی دولت را به دوش کشــیده اســت. 
در دولت های گذشته یارانه تخصیص دادیم 
آیا بــه تولید یارانه دادیم و یارانه ای شــامل 
حال بخش تولید شــد که باید گفت خیر! 
در سال های گذشــته تولید عالوه بر اینکه 
مشــکالت بخش خود را حل کرده توانسته 
مشکالت اقتصادی کشــور از طریق بخش 
خصوصی حل کند. جالب اســت اشاره کنم 
بخش خصوصی این مشــکالت را به دوش 

کشــیده نه شــرکت های دولتــی زیرا این 
شــرکت ها همه زیان ده بــوده اند و بخش 
خصوصی در حال کشیدن جور این شرکت هاست.  
با این شــرایط انتظار داریــم مصرف کننده 
برای مصرف کاالی ما چه شــوری داشــته 
باشد؟  این موارد سبب این رکودی شده که 
بر بازار حاکم است. دلیل عمده مشکالت ما 
بی تدبیری است و تقریبا همه به این موضوع 
واقف شــده اند با اینکه این مساله را فهمیده 

ایم اما جلوی آن را نمی گیریم. 

  نظرتان درباره پیش فروش یکی از 
شرکت های لوازم خانگی چیست؟ 

انصاری: درباره این طرح باید توضیح دهم 
که طرح پیش فروش لوازم خانگی یک طرح 
ملی نیست، در رســانه های ملی مطرح شد 
درحالیکه ایــن طرح فقط توســط یکی از 
تولید کنندگان مطرح شد و در نهایت، رای 
هم نیاورد.   در جلســه کارگروه تنظیم بازار 
این طرح توســط یکی از تولیــد کنندگان 
لــوازم خانگی مطرح شــد؛ انجمــن تولید 
کنندگان لوازم خانگی ایران به هیچ عنوان 
از طرحی که این شرکت تولید کننده تهیه 
کرده بــود، اطالع نداشــتیم.  ایــن طرح با 
نظر همه تولید کنندگان و با نــگاه به ابعاد 
و زمینه های مختلف آن تهیه نشــده بود و 
اساسا این طرح باعث هم پوشــانی در بازار 
جهت حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان نیســت. وقتی این طرح در گروه 
تنظیم بازار مطرح شد، با این موضوع که یک 
واحد صنعتی می تواند پیــش فروش کند 
مخالفتی نبود اما اینکــه به صورت طرح در 
گروه تنظیم بازار اشتباه است و اعضا نیز رای 
به عدم تناجس موضوع بــا کارگروه تنظیم 
بــازار دادند. ســازمان حمایــت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نیز که در جلسه 
حضور داشتند، نوع قرار داد را به نفع مصرف 
کنندگان نداســتند. بعد از مدتی که اجازه 
افزایش قیمت منطقی بــه تولید کنندگان 
لوازم خانگــی نمــی دادند، با جلســات و 
نشســت هایی که شد، ســازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان قیمت هــا را منطقی 
کردنــد و قرار شــد خود تولیــد کنندگان 
قیمت را افزایــش دهند و این باعث شــد 
تولید کنندگان از بالتکلیفی خارج شوند و 
مجددا تولید افزایــش پیدا کرد. طرح پیش 
فروش لوازم خانگی درهفته های گذشــته 
در کمیته تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مطرح شــد اما این کمیته خود را 
مرجع بررســی طرح ندانســت و شرایط و 
توصیه هایی را در این خصوص مطرح کرد.  
اعضای این کمیته مخالفتی با ایجاد شرایط 
جهت تســهیل وضعیت و هم پوشانی میان 
تولید و تقاضا ندارند اما باید توجه داشت که  
اجرای طرح پیش فروش لــوازم خانگی در 

بازار تالطم و انحصار طلبی ایجاد می کند.  

 رضوانی : اکنون یک شــرکت تولیدکننده 
لوازم خانگی شــعار می دهد که می خواهد 
پیش فروش انجام دهد بایــد گفت بنده با 
برند خودم که شناخته شده وزارت صنعت 
است و برای فعالیت ما را تشویق هم می کند 
به خود اجــازه نمی دهم با پیــش فروش از 
مردم نقدینگی بگیرم این روش سواستفاده 
از بازار اســت. جز رانــت و سواســتفاده و 

ارتباطات آیا چیز دیگری است؟ 

 فریوری :   بحث قیمت امســال مهمترین 
مشــکل تولیدکنندگان بود و با تالش هایی 
که صورت گرفت و تعامالتی که با دستگاه های 
مسوول به عمل آمد این مساله تا حدودی بر 
طرف شد و هنوز مقاومت هایی در بخش هایی 
در وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت اتفاق 
می افتد که اجازه ندهند آزادسازی قیمت ها 
به طور کامل اجرا شــود اما اکنون مشــکل 
مهم بعــدی تولیدکنندگان بــرای اینکه 
بتوانند تولید را به حد مطلوب به لحاظ کمی 
برســانند، بحث نقدینگی است.  در گذشته 
سیســتم گردش عملیات اعتبــاری بود و 
شرکت ها به صورت اعتباری چه در بخش های 
خریدهای خارجی کار مــی کردند و 10 تا 
20درصد پیش پرداخت مــی دادند و کاال 
وارد می شــد و بعد در طول 6ماه یا بیشــتر 
تسویه می شــد و فرصت کافی برای واردات 
و ایجاد چرخش عملیات وجود داشــت در 
بخش داخل هم همین روش اجرا می شــد 
و بسیاری از تامین کنندگان قطعات و مواد 
اولیه را صورت اعتبار 2تا۴ماهه مــی دادند اما 
امســال یک مرتبه چرخه عملیات اعتباری 
قطع شده اســت و همه نقدی شد.  بنابراین 
شــرکتی که 100واحد باید تولید می کرد 
اکنون نــه تنها اعتبار در سیســتم آن نمی 
چرخد بلکه با توجه بــه افزایش قیمت مواد 
اولیه که تقریبا دوبرابر شــده اســت را باید 
معادل آن نقدینگی ایجــاد کند حتی بانک 
ها که ارز نیمایی  ۸تا9هــزار  تومانی را تهیه 
کنند نیز باید 30درصد اضافــه تر به بانک 

مرکزی سپرده بدهند.



بانک ملی ایران 24 ساعته با شماستمهلت باقی مانده بخشودگی جرایم دیرکرد تسهيالت مسكن
تنها 2 ماه تا پایان مهلت ســازندگان و دیگر 
تســهیالت گیرندگان بانک مســکن برای 
استفاده از امتیاز بخشــودگی تمام یا بخشی 
از جرایــم دیرکــرد در ازای تســویه بدهی 

سررسید گذشته باقی مانده است.
تنها 2 ماه تا پایان مهلت ســازندگان و دیگر 
تســهیالت گیرندگان بانک مســکن برای 

استفاده از امتیاز بخشــودگی تمام یا بخشی از جرایم 
دیرکرد در ازای تسویه بدهی سررســید گذشته باقی 
مانده اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – 
هیبنا، با اجرای طرح چاوش از اوایل تابســتان امسال، 
بانک مســکن با هدف تشــویق ســازندگان به تسویه 
مطالبات سررســید گذشــته مربوط به تســهیالت 
ساخت، بخشــودگی تمام جرایم دیرکرد بازپرداخت 

این تسهیالت را با شرایطی در دستور کار قرار داد.
به دنبال اســتقبال بدهکاران بانک مسکن از این طرح 

در تابســتان، با درخواســت مدیریت های 
شعب در سراسر کشور اجرای طرح چاووش 
با اعمال تغییرات جزیی و اضافه شــدن گروه 
های مشمول این طرح، اجرای آن با تصویب 
هیات مدیره بانک مسکن سه ماه تمدید شد 
که یک ماه از این مدت سپری شده و تنها دو 
ماه دیگر )تا پایان آذر ماه( استفاده از مزایای 
طرح مذکور برای مشــتریان و تســهیالت گیرندگان 
بانک مسکن میســر اســت.در قالب این طرح خالص 
جرایم صرفا برای تســهیالت پرداختــی به واحدهای 
مسکونی تولید شده و ســازندگان واحدهایی که طی 
قراردادهای مشارکت ساخته شــده، در صورت تسویه 
نقدی تمام مطالبات )شــامل اصل و ســود تسهیالت 
طبق قرارداد اولیه( تا پایان آذرماه که طرح بخشودگی 
جرایم بانک مسکن موســوم به »چاوش« در حال اجرا 

است، بخشیده خواهد شد.

بانک ملی ایران با خدمت بانک آفیســر خود 
در هر مکان و هر زمان، در کنار مشتریان قرار 
دارد و تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره 
تا رســیدگی به امور بانکی، بــدون مراجعه 

حضوری به شعبه انجام می شود.
 به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، 
بانک آفیســر خدمتی اســت که بــه منظور 

تعامل بیشتر با مشــتریان تدوین شده و توانسته چهره 
بانک ملی ایران را در میان مشــتریان متحول کند و بر 
اســاس این خدمت بانک در هر مکان و هــر زمان، در 
کنار مشــتری قرار می گیرد و درواقع رابطه مشتری و 
بانک تسهیل می شود.این محصول که حاصل مطالعه 
کارشناســی و مشــاهده حضوری بانک های بزرگ و 
معتبر جهان است، یکی از موفق ترین طرح های شروع 
شده توســط بانک ملی ایران در سال گذشته محسوب 
می شود که در شــعب مراکز اســتان ها و شعب ممتاز 

عملیاتی شده و امســال نیز با وسعت و توان 
بیشتری ادامه خواهد یافت.

این خدمت نقش بسزایی در ارایه خدمات به 
مشــتریان ویژه بانک دارد و می تواند موجب 
افزایش رضایت و سطح وفاداری مشتریان و 
ارتقای سطح کیفی خدمات شود.بانک ملی 
ایران به همین منظور بــا ارائه خدمت بانک 
آفیسر در شعب خود، به هر مشــتری »اکانت آفیسر« 
ویژه ای را نیز اختصاص می دهد کــه عالوه بر روش های 
معمــول، از طریق پیام رســان »بله« با مشــتریان در 
ارتباطند.اکانت آفیســرها درواقع رابط میان شــعبه و 
مشتری هســتند که از میان نیروهای نخبه و توانمند 
انتخاب شده و دوره های آموزشی فنی را گذرانده اند.در 
این طرح، تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره گرفته 
تا رســیدگی به امور بانکی، بدون مراجعه حضوری به 

شعبه و از طریق پیام رسان »بله« انجام می شود.

در مراسم نهمین مرحله قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز رقم خورد

تبيين چشم انداز ۱۴۰۰ بانک  انصار 
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بانک صادرات ایران با »سپهر دانش« بانكداری را 
به مدارس برد

همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید، بانک صــادرات ایران به منظور 
توسعه فرهنگ بانکداری و آشنایی بیشتر دانش آموزان با خدمات نوین 

بانکی، از طرح »سپهر دانش« رونمایی کرد.
دانش آموزان سراســر کشــور می توانند با افتتاح حســاب ســپرده 
کوتاه مدت طرح »سپهر دانش« نزد شــعب این بانک و دریافت کارت 
ویژه دانش آموزی، ضمن بهره مندی از نرخ 10 درصدی ســود سپرده، 
امکان افزایش موجــودی، انجام تراکنش هــا در درگاه های بانکداری 
الکترونیک، با عضویت در باشــگاه مشــتریان بانک از یک هزار جایزه 

ارزشمند به ارزش بالغ بر 6 میلیارد ریال به قید قرعه برخوردار شوند.
عالوه بر ایــن، دانش آمــوزان می توانند در قالب این طــرح معادل دو 
برابر معدل موجودی حساب خود، تا ســقف 5 میلیون ریال در دوران 
ابتدایی )اول تا ششــم( و 10 میلیون ریال در دوران دبیرستان )هفتم 
تا دوازدهم( کارت اعتباری مرابحه با امــکان انتقال اعتبار به والدین به 

عنوان کمک هزینه خرید نوشت افزار و ... دریافت کنند.

بهره گيری از ایده های کاربردی جامعه 
دانشگاهی با حمایت بانک شهر

 مدیرعامل شــرکت راهبرد هوشــمند شــهر با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر طرح های سنتی نیازمندی های مشــتریان شبکه بانکی را رفع 
نمی کند،گفت: باید با بها دادن به ایده های جوانان، خدمت رســانی به 

شهروندان و مشتریان شبکه بانکی را بهبود بخشید.
به گزارش مرکــز ارتباطات و روابــط عمومی بانک شــهر، محمد رضا 
رنجبر فالح در مراسم افتتاحیه دهمین دوره« اســتارتاپ تریگر« که 
با همکاری بانک شهر و دانشــگاه صنعتی شریف برگزار می شود،افزود: 
خوشبختانه این بانک در ســال های اخیر در شناسایی ایده های برتر و 

تبدیل آنها به محصول پیشرو بوده است.
وی با تاکید بــر اینکه در حال حاضر خالقیت، امــری جدایی ناپذیر در 
شبکه بانکی کشورهای پیشرفته اســت،ادامه داد: در شرایط فعلی و با 
توجه به نیازهای مشتریان بانک ها و شــهروندان، می بایست پرورش 

ایده های کارآفرینانه در حوزه بانکی در اولویت قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت راهبرد هوشــمند شهرگفت: اســتعدادهای برتر 
دانشــگاهی، امروز با مسائل و نیازهای روز کشــور آشنا هستند و 

می توانند در راستای رفع این مشکالت گام های تاثیرگذار بردارند.

همكاری مساعد بانک توسعه تعاون با دستگاه های 
اجرایی مرتبط

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون از سطح مساعد 
همکاری بانک توسعه تعاون با دستگاه های اجرایی مرتبط خبر داد.

حجت اله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و استانی بانک توسعه تعاون 
از برقراری سطح مســاعد همکاری این بانک با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دســتگاه های تابعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
برنامه وبودجه، صندوق توســعه ملی و ســایر دســتگاه های ذی ربط 
در راســتای انجام مأموریت ها و تکالیف توســعه ای این بانک مرتبط 
خبر داد.مهدیان با یــادآوری موفقیت بانک توســعه تعاون در عمل به 
تکالیف و طرح های توسعه ای، این موفقیت ها را مرهون تالش سراسری 
همه همکاران بانک دانســت و افزود بانک طی هفته هــای اخیر با ارائه 
گزارش شــفاف مالی، موفق به برگزاری موفقیت آمیز مجمع ســالیانه 
خود گردیده و نیز در راســتای تقویت مدل کســب وکار در پی اجرای 
طرح تحول می باشــد.وی ضمن تأکید بر انتقال تجــارب و تصمیمات 
کارگاه آموزشــی به همکاران زیرمجموعه، از مدیران استانی و ستادی 
خواســت صرفه جویی اداری و عمومی در همه حوزه ها رعایت گردیده 
و تکریم ارباب رجوع و ترویج اخالق حرفه ای بانکداری در ســرلوحه کار 
قرار گیرد.مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین در خصوص اهمیت 
آموزش کیفی بانکداران، رفتار دلســوزانه و مرشــدانه بازرسان بانک، 

توسعه شبکه های خودپرداز و ابزارهای الکترونیکی بیاناتی ایراد کرد.

 بانک صادرات ایران مهيای پذیرایی
 از زائران اربعين

بانک صادرات ایران با تجهیز و آماده سازی شعب، باجه، کیوسک بانک 
و خودپردازهای ســیار و همچنین برپایی موکب در استان های غربی 
کشــور تمهیدات الزم برای خدمت رســانی بهتر و پذیرایــی از زائران 

حسینی در ایام اربعین را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، همزمــان با برگزاری 
مراســم عظیم راهپیمایی اربعین حسینی، شــعب و امکانات مختلف 
بانک صــادرات ایران در اســتان های کرمانشــاه، ایالم و خوزســتان 
برای پذیرایی آماده شــده و در این راستا ۷ شــعبه ویژه، 2 باجه سیار، 
3 خودپرداز سیار در شهرهای این استان ها از جمله؛ مهران، اسالم آباد، 
قصر شیرین، کرند غرب، سرپل ذهاب، خرمشهر و شلمچه تجهیز شده 

و آماده ارائه خدمات ویژه به زائران کربالی معلی در ایام اربعین است. 
همچنین این بانک بر اساس تجربه سال های گذشــته، در مرز مهران 
و شــلمچه اقدام به برپایی 2 موکب کرده و با عرضه خدمات رفاهی، از 

شیفتگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( پذیرایی خواهد کرد. 

حمایت بانک رفاه از همایش بين المللی انجمن 
پریودنتولوژی ایران

 با هدف ایفای مســئولیت های اجتماعی بانک رفاه حامی هجدهمین 
همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران در تبریز شد.

به گزارش روابط عمومــی بانک رفاه؛ این همایش با میزبانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز و با حضور میهمانان داخلی و خارجی و همچنین 
مقامات عالی اســتان به مدت ســه روز از تاریخ 26 لغایت 2۸ مهرماه 
در ســالن همایش های بین المللی هتل کایا تبریز برگزار شد و طی آن 
بانک رفاه با برپایــی غرفه اختصاصی به معرفــی محصوالت و خدمات 
خود پرداخت.گفتنی اســت پریودانتیکس که تخصص جراحی لثه هم 
نامیده می شود، شاخه ای از دندان پزشکی است که به تشخیص و درمان 
بیماری های بافت نرم و سخت )به جز دندان( در حفره دهان می پردازد.

حضور پررنگ بيمه کوثر در نمایشگاه کيش اینوکس 
شــرکت بیمه کوثر برای دومین ســال متوالی به عنوان حامی دهمین 
نمایشــگاه بین  المللی معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشــور، 
در کیش حضور یافــت. به گزارش روابط عمومی بیمــه کوثر، معاونان 
و مدیران این شــرکت به منظور گســترش تعامالت اقتصادی ملی و 
بین المللي و ایفای نقش موثر در توســعه اقتصادی کشــور و همچنین 
ارایه خدمــات فنی و تخصصی در نمایشــگاه کیــش اینوکس 201۸ 

پذیرای بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان هستند.
در نمایشگاه ســال گذشــته، تعامل و هم اندیشــی با رییس کل بیمه 
مرکزی، مدیران ارشــد صنعت بیمه، صاحب نظران و فعاالن اقتصادی 
داخلــی و خارجــی، ســفیران و رایزن هــای اقتصادی کشــورهای 
خارجی توانســت بستر مناســبی را برای شناســایی و جذب بازارها و  

سرمایه گذاری های جدید فراهم کند.

ميز خبر

شــعبانعلی داورپناه، معاون اعتبارات بانک دی، ارائه 
تسهیالت قرض الحســنه را عامل تاثیرگذار در کسب 

درآمدهای غیر مشاع برای بانک برشمرد.
به گــزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک دی، 
معاونت اعتبارات بانک دی در شــش ماهه نخســت 
ســال جاری به منظور ارائه تســهیالت ارزان قیمت و 
در راســتای احیاء و توسعه ســنت الهی و پسندیده 
قرض الحسنه با شــرکت ها و ســازمان های دولتی و 
خصوصی ده ها فقره تفاهم نامه قرض الحســنه بالغ بر 

203 میلیارد ریال منعقد کرد. 

شــعبانعلی داورپناه،معاون اعتبارات بانک 
دی با اعالم این خبر به اقدامات انجام شــده 
در شعب بانک دی در زمینه بازاریابی و جذب 
منابع قرض الحسنه اشــاره کرد و گفت: در 
شش ماهه نخســت ســال 139۷ به همت 
تعدادی از شعب بانک دی، ده ها فقره تفاهم 
نامه قرض الحســنه فیمابین بانک و ســایر 

شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی منعقد شد.
وی افــزود: در ابتــدای ســال نیز هدفگــذاری های 
تخصیص منابع قرض الحسنه به گونه ای صورت گرفت 

که سهم تسهیالت قرض الحسنه تفاهم نامه ای 
به منظور رفع نیازهای ســایر سازمان ها نیز 
لحاظ گردد و بر این اســاس در شــش ماهه 
نخست ســال جاری حدود 1۷ درصد سهم 
تسهیالت قرض الحسنه به این امر اختصاص 
یافته که بــا عنایت بــه تالش تعــدادی از 
شعب در راســتای تنظیم تفاهم نامه اعطای 
تسهیالت به کارکنان سازمان ها و شرکت ها این هدف 

در حد مطلوبی محقق شده است.
معاون اعتبــارات بانــک دی گفت: حجــم منابع 

قرض الحســنه در بانک ها تابعی از شــرایط عمومی 
حاکم بر اقتصاد کشــور اســت که قصــور در ترویج 
فرهنگ قرض الحسنه، اوضاع نامســاعد اقتصادی، 
جذابیت بازارهای مــوازی مانند ارز، طال، مســکن 
و سکه و ســودهای وسوســه برانگیز بانکی بخشی از 
عوامل فرســاینده منابع قرض الحســنه هستند که 
کارکنان شــعب باید با تالش و بهره گیری از روش های 
اقناع مخاطب با ایجاد تغییــر در نگرش مردم به این 
ســپرده ها، بار دیگر آن را احیا و به سیســتم بانکی 

بازگردانند. 

 عضو هیات علمي دانشــگاه عالمــه طباطبایي گفت: 
براي حفظ اعتبار و قدرت وام دهي ، باید سرمایه بانک 
صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه اي پیشرو در 

عرصه اقتصاد کشور افزایش یابد.
جمشید پژویان در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی بانک 
صنعت و معدن با بیان این مطلب افزود: نقش بانکهاي 
توســعه اي ، خصوصاً بانک صنعت و معــدن در تامین 
مالي طرح هــاي صنعتي و معدني یــک نقش کلیدي 
اســت و ما باید با حمایت از بانک توســعه اي صنعت و 
معدن و افزایش ســرمایه این بانــک، کاري کنیم که 
بتوانــد با تخصــص و مدیریت کارآمد خــود صنایع و 

معادن کشــورمان را به موقعیــت مطلوب 
برساند.

پژویان بیان داشــت : بــا توجه بــه نرخ ارز 
ســامانه نیما اکثربانک ها باید سرمایه خود 
را افزایش دهند و در ابتــداي امر دولت خود 
باید پیشــقدم شــود وبدهي شــرکت هاي 
دولتي به بانک هاي تخصصي پرداخت شود 

چرا که بانک هاي تجاري امکان جذب ســپرده هاي 
مردم را دارنــد اما بانک هاي توســعه اي و تخصصي 
به دلیل ماهیت خود به دنبال ســود نیستند و بنابراین 
امکان پرداخت سودهاي ویژه و افزایش جذب سپرده را 

ندارند و براي افزایش سرمایه نیازمند منابع 
تخصیص یافته از سوي دولت هستند.

وي گفت :شــرایط به  گونه ای است که اغلب 
بانک ها، بنگاه های بــزرگ و اموال مازاد خود 
را واگذار می کنند ومي توانند از محل فروش 
این اموال سرمایه خود را افزایش دهند البته 
براي توانمند ســازي بانک هــا برنامه کوتاه 
مدت نداریم و در بهترین حالــت باید برنامه هاي میان 
مدتي براي بهبود شرایط بانکها و بخش صنعتي کشور 

به اجرا در آید.
این صاحبنظر اقتصــادي اضافه کرد: دولــت ها باید 

بکوشند مسیر توسعه صنعتي را باز و راه گذر از شرایط 
رکود و تورم را هموار سازند و راهکار این مهم ، افزایش 
کارایي صنعت و بازده واحدهــاي صنعتي و همچنین 

باال بردن اشتغال و بهره وري نیروي انساني است .
وي افزود: صنایــع ما باید به ســمت افزایش کیفیت و 
هزینه پایین تولید بروند تا در شــرایط تحریم صنعت 
نفت ، توان رقابتي خود را بازیابیم و به ســمت صادرات 

محصوالت غیر نفتي برویم .
سلطه بخش دولتي بر بخش خصوصي باید خاتمه یابد 
و بانک صنعــت و معدن نیز با ورود بــه این عرصه 

مي تواند نقش مهمي ایفا کند.

قرض الحسنه

تسهيالت

گروه بانک و بیمه   مراســم قرعه کشی 
نهمین مرحله ســپرده های قرض الحسنه 
پس انــداز بانک انصار درحالی برگزار شــد 
که مدیرعامل این بانک، چشم انداز 1۴00 
شعبه آن را در حوزه عملیات قرض الحسنه 

تبیین کرد.
این مراســم صبح یکشــنبه 29مهرماه با 
حضور نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی 
کل کشور، دکترابراهیمی مدیرعامل، آقای 
فروتن قائم مقام، معاونیــن و مدیران بانک 
انصار در ســالن اجتماعات بانــک برگزار و 
اســامی برندگان این مرحله براساس گوی 

و گردونه مشخص شد.
در این مراســم کــه بخش هایــی از آن از 
طریــق صفحه اینســتاگرام بانــک انصار 
به صورت زنده پخش شــد، دکترابراهیمی 
مدیرعامل این بانک طی سخنانی با اشاره 
به چشــم انداز 1۴00 و طرح های تحولی 
بانک، افزایش چشمگیر سپرده گذاری ها 
در نهمین مرحله قرعه کشــی سپرده های 
قرض الحســنه پس انداز راخرسندکننده 
وحایز اهمیــت توصیف و بــا قدردانی از 
دســت اندرکاران این امر گفت: مجموعه 
روابط عمومی وتبلیغــات بانک به گونه ای 
بســیار هوشــمندانه، علمــی و حرفه ای 
تبلیغات خــود را به پیش بــرد و در کنار 
برنامه ریزی حرفــه ای معاونت بانکداری 
و تــالش مســئوالن و کارکنان شــعب 

سراسر کشــور، یکی از موفق ترین مراحل 
قرعه کشــی ســپرده های قرض الحسنه 
پس انــداز بانک انصــار به منصــه ظهور 

رسانید.
وی در ادامه، به بیان جایگاه قرض الحســنه 
در فاز سوم طرح تحول بانک انصار پرداخت 
و با تأکید بر آثار تعییــن کننده اجرای این 
طرح ها افزود: بانک انصار به برکت طرح های 

تحولی خود در حوزه قرض الحســنه کشور 
جایگاهــی ممتاز به دســت آورده و درنظر 
دارد در پایان فاز3 تحول، سهم خود از بازار 
قرض الحسنه شبکه بانکی کشور از 9درصد 

به 15درصد افزایش دهد.
مدیرعامل بانــک انصار با تأکیــد بر لزوم 
برنامه ریزی نســبت به نگهداشت سپرده های 
قرض الحســنه در طــول ســال از طریق 

برنامه های تشــویقی ،تصریــح کرد: حوزه 
قرض الحســنه در ایــن بانک در راســتای 
تحکیم مبانــی اقتصادمقاومتی و بانکداری 
اسالمی سامان دهی شــده است و مدیریت 
ســبد تســهیالت همراه با متنوع ســازی 
محصــوالت ،انطبــاق ابزارها با خواســت 
مشتریان هدف و مدیریت ریسک اعتباری، 
ازجمله اقتضائات اساســی ما در این برهه 

زمانی است.  ابراهیمی در پایان تداوم تالش 
در پرداختن امورعام المنفعه و نیکوکاری در 
بانک انصار به عنــوان یک رویکرد راهبردی 
و دستاورد ارزشــی را مورد تاکید قرارداد و 
با اشــاره به لزوم برقراری توازن در پرداخت 
قرض الحســنه در اســتان ها در راســتای 
توســعه عدالــت اجتماعی تصریــح کرد: 
قرارگاه محرومیــت زدایــی و حمایتهای 
اجتماعــی بانک انصــار عهــده دار فریضه 
رســیدگی به محرومان در سراسر کشور در 

حد وسع و توانمندی های بانک است. 
این قرارگاه در حال حاضر 30 پروژه ساخت 
مدرسه، مراکز بهداشــتی و کمک به زلزله 
زدگان را در دســت اجــرا دارد و در ســال 
گذشــته نیز بیش از 1600 زندانی معسر و 
بدهــکار را از زندان های کشــور آزاد کرده 

است. 
براســاس این گــزارش، پس از ســخنان 
دکترابراهیمی، حجت االسالم والمسلمین 
محمــدی شــاهرودی رئیس دفتــر امور 
فقهی این بانک طی سخنانی ضمن دعوت 
از همکاران برای مســاعدت بــه آئین های 
بزرگداشــت اربعیــن حســینی و به ویژه 
مشــارکت در راهپیمایی اربعین امسال با 
اشاره به آیات و روایات، قرض الحسنه را فعل 
و عملی پر ثــواب معرفی کرد کــه در قرآن 
بارها به آن تأکید شــده و بر صدقه ترجیح 

داشته و پاداش آن بسیار است. 

تسهيالت قرض الحسنه عامل کسب درآمدهای غيرمشاع برای بانک است

برای حفظ اعتبار و قدرت وام دهی، سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش یابد

1/۴ میلیون فقره چك در شهریور ماه برگشت خورد

تابستان داغ چک های برگشتی 
گروه بانک و بیمه    حــدود 1.۴ میلیون 
فقره چــک به ارزشــی حــدود 156 هزار 
میلیارد ریال در شــهریور 9۷ در کل کشور 
برگشت داده شده که نســبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب 10.۸ درصد و 
20 درصد افزایش نشــان می دهــد. بالغ بر 
9.۷ میلیــون فقره چک به ارزشــی حدود 
909 هزار میلیارد ریال در شــهریور 9۷ در 
کل کشور مبادله شــد که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ بـــه ترتیب ۷.3 درصد 
و 9.1 درصــد افزایش نشــان می دهد. در 

شهریور ماه 139۷، در استان تهران حدود 
3.5 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 511 
هزار میلیارد ریال مبادله شــد. 53 درصد 
از تعداد چک های مبادله ای کل کشــور در 
شهریور ماه 139۷، در ســه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است 
که به  ترتیب با 35.9 درصــد، 9.5 درصد و 
۷.6 درصد بیشترین ســهم را در مقایسه با 
ســایر اســتان ها دارا بوده اند.بــه گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایِبنا،همچنین 6۷.5 
درصد از ارزش چک های فوق در سه استان 

تهران )56.2 درصد(، اصفهان )5.۸ درصد( 
و خراسان رضوی )5.5 درصد( مبادله شده 

است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند.

در شــهریور ماه 139۷، درکل کشور حدود 
۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۷53 
هزار میلیارد ریال وصول شــد که نســبت 
به ماه قبــل از نظر تعداد و مبلــغ به ترتیب 
6.۷ درصــد و ۷.1 درصــد افزایش نشــان 
می دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 
۸6 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای 
و ۸2.۸ درصــد از کل مبلــغ چک هــای 
مبادله ای وصول شد. در شهریور ماه 139۷، 

در استان تهران بالغ بر 3 میلیون فقره چک 
به ارزشــی بالغ بر ۴23 هــزار میلیارد ریال 
وصول شــد.در ماه مورد گزارش در استان 
تهران از نظــر تعداد ۸6.5 درصــد و از نظر 
ارزش ۸2.۸ درصــد از کل مبلغ چک های 
مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در 
بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت 
تعداد چک های وصولی بــه کل چک های 
مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های 
گیالن )۸9.۷ درصد(، یزد )۸۸.6 درصد( و 

البرز )۸۸ درصد( اختصاص یافته است .



اردکانیان در کنفرانس بین المللی برق تشریح کرد 

و برای تامين برق  برنامه های وزارت نير

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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نان سياسی است
  ادامه از صفحه یک

البتــه کیفیت نان هــای صنعتی در ســالهای گذشــته افزایش یافته 
و ما موفق شــده ایم به صورت جســته و گریخته محصوالتی که دارای 
ماندگاری باالیی است به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و حتی 
به کانادا و آلمان صادر کنیم. نان ســنتی ایران از جمله سنگک و بربری 
هم در همه جای دنیا شناخته شده است و بسیاری از واحد های نانوایی 

در آلمان و فرانسه اقدام به پخت این نوع نان ها می کنند 
علی ایحال همگی کارشناســان حوزه نان متفق القول هستند؛ تمامی 
آنچه از نان کشــور در حوزه قیمت و کیفیت انتظار می رود در شرایطی 
عملی خواهد شد که سایه سنگین دولتی ها و سیاست کاری از نان چه 

صنعتی و سنتی برداشته شود.

آغاز پنجمين نمایشگاه بين المللی بانک، بورس 
بيمه و خصوصی سازی 

 پنجمین نمایشــگاه بین المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی 
آغاز به کار کرد.در این همایش رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان 
خصوصی ســازی، رئیس و معاونان ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
اســتاندار هرمزگان و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی ایــران حضــور دارند.بیش از 60 
شــرکت کننده خارجی به عنوان دیپلمات و ســفیر در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت که از سی کشور دنیا به طرح موضوعات مختلفی 

در این حوزه خواهند پرداخت.

دبير ستاد تنظيم بازار هم استعفا داد 
 بعد از خداحافظــی شــریعتمداری از وزارت صنعت، حســن یونس 

سینکی معاون وی نیز استعفا داد.
بعد از خداحافظی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
معرفی رضا رحمانی به عنوان سرپرســت این وزارتخانه از سوی رئیس 
جمهور، دیروز حسن یونس ســینکی معاون وزیر صنعت و دبیر ستاد 
تنظیم بازار نیز استعفا داد.این اســتعفای سینکی در شرایطی انجام 
می شــود که تعداد زیادی از معاونان وزیر صنعــت نیز طی هفته های 

گذشته استعفای خود را به محمد شریعتمداری تقدیم کرده بودند.

 الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید
 به مجلس بازگشت

 مدیر هماهنگی امور مناطــق ویژه اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جدیدترین وضعیت الیحه ایجاد هشــت 

منطقه آزاد جدید و 13 منطقه ویژه اقتصادی را تشریح کرد.
جعفر آهنگران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که روز گذشته جلسه 
مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، نماینده 
شــورای نگهبان و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
ارتباط با الیحه ایجاد هشــت منطقــه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی 
جدید برگزار شــد، اظهار کرد: قرار بر این شــد تا الیحه ایجاد هشــت 
منطقه آزاد جدید و توســعه دو منطقه آزاد فعلی به صورت مشــخص 
تحت عنوان الیحه به شورای نگهبان ارائه شود که براین اساس بخشی 
از چالدوران و مــرز رازی در خوی به محدوده منطقــه آزاد ماکو اضافه 
خواهد شد و بنادر شهید بهشتی و شــهید کالنتری نیز به بندر چابهار 

ملحق می شوند.
وی ادامه داد: در مــورد مناطق ویژه اقتصادی غیــر از 13 مورد در نظر 
گرفته شده قرار بر این اســت تا مناطق ویژه اقتصادی جدید که توسط 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مدنظر قرار گرفته شده تحت عنوان 

طرح نمایندگان به شورای نگهبان ارائه شود.
مدیر هماهنگی امور مناطــق ویژه اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این که به نظر می رســد ایراد شورای 
نگهبان با حضور نماینده این شورا مرتفع شده باشد، اظهار کرد: موضوع 
در دســتور کار مجلس شــورای اســالمی قرار می گیرد و پس از آن به 
شورای نگهبان می رود که اگر مساله مرتفع شود روال کار پیش می رود 
و اگر مورد پذیرش واقع نگردد، موضوع به مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام خواهد رفت.
به گفتــه آهنگــران، ۸9 منطقه ویــژه اقتصادی جدید عــالوه بر 13 
منطقه ویژه اقتصادی که در الیحه مربوطه در نظر گرفته شــده به طرح 

نمایندگان جهت ارائه به شورای نگهبان اضافه خواهد شد.
چهاردهم تیرماه ســال 1395 بود که رئیس جمهــوری، الیحه ایجاد 
هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتــی و 13 منطقه ویژه اقتصادی را طی 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اســالمی تقدیم کرد. پس از آن نیز 
دولت یک الیحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شــیرین را 
به مجلس شورای اســالمی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در 

دستور کار مجلس شورای اسالمی قراار گیرد.

سرمقاله

ميز خبر

مدیرعامل توانیر گفت: طی ۴0 ســال گذشــته رشد 
مصرف برق در ایران ۸ برابر رشــد جمعیت کشور بوده 

و اکنون مساله اصلی صنعت برق، اقتصاد برق است.
محمدحسن متولی زاده در ســی و سومین کنفرانس 
بین المللی صنعت برق با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری در دیدار اخیر با نخبگان که بر تعامل دو جانبه 
نخبگان و نظام مدیریت کشــور تاکید داشتند، گفت: 
کنفرانس برق ایران که امــروز با حضور نخبگان برگزار 
می شــود، نمونه عینی و موفق تعامل سازنده و مستمر 
صنعت برق کشــور با نخبگان اســت. ایــن همکاری 
نزدیک و تداوم آن طی سه دهه با بیش از ۷500 مقاله 
ثبت شــده و صدها کارگاه آموزشــی و ســمینارهای 

تخصصی نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته است.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره 10۷۴ مقالــه از بخش 
داخلی و خارجی کشور دریافت شــد که توسط 165 

نفر از اســاتید کمیته های علمی بررسی شد 
و از بین آنها 3۸3 مقاله برگزیده شد که 220 

مقاله آن به صورت شفاهی ارائه می شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه طی ۴0 سال 
گذشته رشد مصرف برق در ایران ۸ برابر رشد 
جمعیت کشور بوده اســت، گفت: این رشد 
نشــان دهنده فعالیت چند برابــری در این 

صنعت است. 
در حالی که تمام این مدت بــه دلیل نگاه دولتمردان و 
قانونگذاران، نرخ تکلیفی فروش برق پایین تر از هزینه 
واقعی برق بوده و ایــن صنعت همواره تحت فشــار و 

کمبودهای اقتصادی فعالیت کرده است.
متولی زاده افزود: طی این مدت با تعامل سازنده ای که 
با نخبگان داشتیم توانستیم راهکارهای مناسبی ارائه 
داده و از همت و توانمندی تولیدکنندگان و پیمانکاران 

داخلی اســتفاده کرده و عملکرد قابل قبولی 
را در این صنعت رقم بزنیم. به نحوی که این 
صنعت در بخش شاخص های مهم و کلیدی 
در منطقه و ســطح جهــان رتبــه و جایگاه 

مناسبی دارد.
مدیرعامل توانیر با اشــاره به اینکه کشور در 
یک جنگ تمــام عیار اقتصادی قــرار دارد، 
بیان داشت: تعامل با نخبگان در چنین شرایطی بیش 
از گذشــته ضرورت دارد و در حال حاضر مساله اصلی 
صنعت برق،  اقتصاد برق اســت و راهبرد اصلی وزارت 
نیرو برای این موضوع مدیریــت توامان عرضه و تقاضا 
اســت و تامین برق در تابســتان ســال آینده نیز یک 
شاخص و فرصت برای ارائه راهکارهای الزم برای حل 

این چالش است.
به گفته وی، اصالح مدل مصــرف باید به یک مطالبه و 

گفتمان عمومی در کشــور تبدیل شــود و رسانه ها 
می توانند در بعد فرهنگ ســازی و ارائه راه حل های 
فنی و اقتصادی نقش مهمی ایفــا کنند چرا که هدف 
ما اطالع رســانی، آموزش و ایجاد انگیزه مناسب برای 

اصالح مدل مصرف مشترکین است.
این مقام مسئول بهینه ســازی مصرف برق به ویژه در 
دوران پیک مصرف در تابســتان را یکــی از مهمترین 
اولویت های کنفرانــس بعدی صنعت برق  دانســت 
و گفت: یکی از اهــداف اصلی ما تشــویق مردم برای 
مشــارکت حداکثری در تولید برق در مقیاس کوچک 
و در محل مصرف اســت. به این منظور تشــویق مردم 
برای مشارکت در طرح های مدیریت بار و همچنین 
ســرمایه گذاران برای تولید برق به ویــژه در ایام گرم 
سال بسته های تشــویقی مناســبی تهیه شده که به 

زودی رونمایی می شود.

برق

گروه انر ژي  وزیر نیرو گفــت: از حدود 
ســه ماه پیش برای تامین برق سال آینده 
برنامه ریزی کرده ایــم. 25 نیروگاه حرارتی 
بــه ظرفیــت 5200 مــگاوات در دســت 
تکمیل،650 مــگاوات نیروگاه تحدیدپذیر 
و 200 نیروگاه آبی در دســت ساخت است 
و 3000 مگاوات برنامــه مدیریت مصرف را 

در نظر گرفته ایم.
رضــا اردکانیــان دیــروز در کنفرانــس 
بین المللی برق در جمــع خبرنگاران اظهار 
کرد: این 3000 مگاوات شامل 11 زیربرنامه 
اســت؛ یکی از آن برنامه هــا اصالح مصرف 
اســت؛ ما مدیریت مصرف را مساوی اصالح 
قیمت و تغییر تعرفه نمــی دانیم؛ مثال 15 
میلیون المپ را در دســتگاه هــای دولتی 
و غیردولتی تعویض می کنیم؛ روشــنایی 
معابر را به نحوی مدیریــت کنیم که بدون 

هرگونه اخالل، برق کمتری مصرف شود.
وی ادامه داد: در اوج بار 139۸، بخشــی در 
ارتباط با شبکه های انتقال است که از حیث 
برنامه ریزی تفصیلی انجام شــده و دنبال 
تامین منابع مالی الزم هســتیم؛ ســازمان 
برنامه همکاری خوبی را با ما شــروع کرده 
است و سعی می کنیم از همه منابع موجود 

استفاده کنیم.
وزیــر نیرو اظهــار کــرد: قطعــا از بخش 
خصوصی کمک می گیریم و نقش عمده ای 
دارد؛ در حال حاضر 60 درصد برق تولیدی 
را بخــش خصوصی تامین مــی کند و جزو 

الینفک صنعت برق هستند.
وی باتاکید به این مســاله کــه در خصوص 
قیمت آب و بــرق، ما باید مقداری بیشــتر 
صحبت کنیم و بشــنویم؛ به ایــن معنا که 
موضوع جای خود را در جامعه به درستی باز 
کند، اظهار کرد: اصالح تعرفــه ها در دو جا 
مهم است؛ یکی اینکه به پایدار بودن عرضه 
آب و برق کمک کند یعنــی اگر قیمت یک 
کیلووات ســاعت برق 100 تومان است و ما 
60 تومان می گیریم، تــا جایی قابل تحمل 
اســت و از جایی به اختــالل در عرضه برق 
تبدیل می شــود و خدمت رسانی را مختل 

می کند.
وزیر نیرو افزود: یک تاثیر دیگر تعرفه دارد و 
آن اینکه فرض کنیم در عرضه برق مشکلی 
وجود نداشته باشــد و دولت بتواند از منابع 
دیگری به صنعت برق کمــک بدهد و یک 
برق یارانه ای کماکان ارایه شــود، چون در 
بخش های مختلف الگــوی صحیح مصرف 
رعایت نمی شود، این قیمت تکلیفی به این 
معنی خواهد بود که بدمصــرف ها از یارانه 
بیشــتری بهره مند می شــوند و این یارانه 
یک بی عدالتی محض است و اثرش را روی 

خدمت رسانی می رساند.
اردکانیان با بیان اینکــه اگر موضوع اصالح 
قیمت را طرح می کنیم، یادمان باشــد که 
در یک جا مخصوصا بــرای پر مصرف ها این 

قیمت و تعرفه بیش از ایــن که نقش منبع 
مالی را داشته باشد، باید نقش بازدارندگی را 
ایفا کند، گفت: وقتی قیمت آب بیش از حد 
متعارف ارزان باشد، طبیعی است که آن آب 
آشــامیدنی به هر کاری می آید و این شیوه 

درست و قابل ادامه ای نیست.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا قرار است 
از فردا قیمت ها به طــور زیادی تغییر کند؟ 
پاســخ داد: خیر؛ قطعا در ایــن زمینه باید 
بیشــتر کار کنیم؛ باید بیشتر صحبت کنیم 
و بیشتر به حرف کســانی که در عرصه های 
مختلف اجتماع صاحب نظر هستند گوش 
کنیــم؛ این موضــوع باید به یــک مطالبه 
اجتماعی تبدیل شود؛ آن زمان همه در یک 

راستا صحبت می کنیم.
وی گفــت: در وزارت نیرو بیشــتر به منابع 
داخلی یعنی پول و آب و برق متکی هستیم؛ 
در بودجه سال گذشته مقداری مذیقه هایی 
برای استفاده به موقع از منابع داخلی ایجاد 
شــد که با موضوع پرداخت یارانه ها ارتباط 
داشت؛ امیدواریم کمک مجلس در بودجه 
139۸ به گونه ای باشد که مذیقه سال قبل 
را مرتفع کنــد و اجازه دهد مثل ۴۴ ســال 
گذشته وزارت نیرو دسترســی به موقع به 

منابع داخلی خود داشته باشد.
او در پاســخ به ســوال یکــی از خبرنگاران 
در مــورد این که آیا شــما نامــه ای تند به 
رئیس جمهــوری در مــورد دخالت معاون 
علمــی رئیس جمهــوری در آب های ژرف 
نوشــته اید، گفت: »چه کســی گفته تند؟ 
وقتی من یک حرف هیجــان انگیز نمی زنم 
و از آن تیتر در نمی آید، همکار شــما نباید 

خودش نمک و فلفل به آن اضافه کند!«
وزیر نیرو در پاســخ به این پرسش که »آیا 
شما هیچ نامه ای ننوشته اید؟« گفت: »من 
کار و کاسبی ام نامه نوشــتن است، سر تند 

بودن آن بحث دارم.
 مــن اخالقی دارم کــه وقتی به شــما یک 
نامه می نویسم و در آن اشــاره ای به ایشان 
می کنم، حتما رونوشتی به ایشان می زنم که 
ایشــان از فرد دیگری راجع به چیزی که به 

شما گفتم نشنود.
اردکانیان همچنین در سخنرانی این مراسم 
گفت: ما در بخش برق در ارتباط با مدیریت 
مصــرف نیازمند این هســتیم کــه برای 
مصرف کنندگان سیاست ها و ساز و کارهای 
تشویقی داشته باشیم و به همین نسبت در 
بخش اجرا نیز دســت انــدرکاران نیازمند 
برخورداری از ســازوکارهای تشــویقی و 

انگیزشی هستند.
وی با بیــان این که در صنعت بــرق، ایران 
علی رغم موضوع قیمت تکلیفی توانســته 
اســت نیازها را به هر شــکل و با هر زحمت 
جوابگویی کرده باشد، اظهار کرد: انتظار من 
به عنوان مســوول وزارت نیرو این است که 
به ویژه در این دوره که برنامــه وزارت نیرو 
بر اســاس مدیریت توامان تولید و مصرف 
تعریف شده اســت، از همه ظرفیت ها برای 
برنامــه مدیریت توامــان عرضــه و تقاضا 

استفاده شود.
اردکانیــان خطاب به فعــاالن صنعت برق 
گفت: حتی در موضــوع قیمت تکلیفی هم 
سهم عمده در حل شــدن یا نشدن موضوع 
بر عهده ماست؛ آنچه تابستان سال گذشته 
در صنعت برق و آب گذشــت و بــه عنوان 
کارنامه مثبت و قابل اعتنا ثبت شــد و مورد 
تقدیر مردم و مسووالن قرار گرفت، تنها یک 
نمونه و مثال از توانمندی و مسوولیت ما در 

ارتباط با حل و فصل چنین مسایلی است.
وی ادامــه داد: بــا نادیده گرفتــن عرصه 
مســایل اجتماعی و ارتباط با مصرف کننده 
و پرداختن به ســاز و کارهای آن و استفاده 

نکردن از تجربیات سایر کشورها، فرصت را 
از دست می دهیم.

او با اشــاره به برگــزاری کنفرانــس برق، 
اظهار داشــت: صنعت برق از زیربنایی ترین 
عرصه های فعالیــت و توســعه در همه جا 
به ویژه در کشــورهای در حال توسعه است؛ 
این صنعت همیشــه در ارتبــاط نزدیک با 
جامعه علمی بــوده و از ظرفیت های علمی 

بهره مند شده است.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: کنفرانس برق 
صرفا یــک رویداد علمی یا اجرایی نیســت 
و پیوند هر دو حوزه اســت؛ جایی که انتظار 
می رود یافته های علمی از یک سو و شناخت 
مسایل صنعت برق از ســوی دیگر منجر به 
ارایــه راه حل های کارآمد برای مشــکالت 

موجود شود.

دوره اصالح مصرف با بخشنامه و 
زیرنویس تلویزیون گذشته است

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دوره ترویج اصالح 
مصرف از طریــق »بخشــنامه و زیرنویس 
شــبکه های تلویزیونی« گذشــته است، 
مدیریت مصــرف برق را نیازمنــد »تهیه و 
تدوین سیاست ها و سازوکارهای تشویقی 
برای مصرف کنندگان دانســت و گفت: در 
بخش اجرا نیز دست اندرکاران به روش های 
انگیزشی نیاز دارند و باید با راه های مختلف 

به این مهم دست یابیم.
اردکانیان اظهار داشــت: صنعت برق ایران 
با وجود قیمت تکلیفی، توانسته نیازها را به 

هر شکل و با هر زحمت جوابگو باشد.
وی گفت: انتظار مــی رود بویژه در این دوره 
که برنامــه وزارت نیرو براســاس مدیریت 
همزمان تولید و مصرف تعریف شده، از همه 
ظرفیت هــا برای تحقق این مهم اســتفاده 
شود.وزیر نیرو در ادامه پرسید، آیا تغییری 

در مدل ذهنی طراحــی چنین اجتماعاتی 
)همایش بــرق( برای این برنامــه ها ایجاد 
کرده ایم یا بنای ایجاد آن را داریم؟ یا اینکه 
همچنان خود را به عنــوان تولیدکنندگان 
می شناسیم و هر چه کمبود در عرصه های 
مختلف از جمله بُعد اجتماعی صنعت آب و 
برق داریم را به گــردن بحث قیمت تکلیفی 

می اندازیم؟
وی ادامه داد: قابل انکار نیســت که شــیوه 
های مدیریتی تاثیر چشــمگیری در هزینه 
تولید دارد؛ این موضــوع منحصر به بخش 
برق نیست و اگر رفتارهای بهینه را سرلوحه 
قرار دهیم، زمینه های الزم برای دور شدن 

از قیمت تکلیفی فراهم می شود.
اردکانیــان خطاب به فعــاالن صنعت برق 
گفت: حتی در موضوع قیمــت تکلیفی نیز 
سهم عمده در حل شــدن یا نشدن موضوع 

برعهده ماست.
وی گفت: با نادیده گرفتن عرصه مســایل 
اجتماعــی و ارتباط بــا مصــرف کننده، 
پرداختن به ســازوکارهای آن و اســتفاده 
نکردن از تجربیات سایر کشورها، فرصت را 

از دست می دهیم.

سهم تحقیقات به چهار درصد ارزش 
افزوده برسد

این مقام مســئول اظهار داشــت: صنعت 
برق از زیربنایــی ترین عرصه های فعالیت و 
توسعه در همه جا بویژه کشورهای در حال 
توسعه است؛ این صنعت همیشه در ارتباط 
نزدیک با جامعه علمی بوده و از ظرفیت های 

علمی بهره مند شده است.
وی گفــت: همایش برق فقط یــک رویداد 
علمی یا اجرایی نیســت، بلکــه پیوند هر 2 
حوزه اســت؛ جایی که انتظــار می رود 
یافتــه های علمی از یک ســو و شــناخت 
مسایل صنعت برق از ســوی دیگر منجر به 
ارایه راه حل های کارآمد برای مشــکالت 

موجود شود.
اردکانیان اضافه کرد: سهم تحقیقات در افق 
چشم انداز باید به چهار درصد ارزش افزوده 
برسد، در اینجا این پرسشها مطرح است که 
اکنون مقدار کّمی قابــل اتکای صنعت برق 
چقدر است؟ آیا در افق چشــم انداز به این 
سند خواهیم رسید و از کیفیت قابل انتظار 

برخوردار است؟
ســی و ســومین همایش بین المللی برق و 
ششــمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت 
برق دیروز در پژوهشــگاه نیرو آغاز شد و تا 

دوم آبان ماه ادامه دارد.
در این همایش یک هزار و ۷۴ مقاله از داخل 
و خارج از کشــور دریافت شــده که توسط 
165 نفر از اســتادان کمیته هــای علمی 
بررســی و از بین آنهــا 3۸3 مقاله برگزیده 
شــده و قرار اســت 220 مقاله برگزیده به 

صورت شفاهی ارائه شود.

مصرف برق ۸ برابر جمعيت رشد کرد

معاون وزیر نیرو:

برق بهترین صادرات برای حمایت از منافع ملی است
گروه انرژي- معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی، اقتصاد کشــور را متکی بر مواد اولیه 
دانســت و گفت: با توجه به اینکه مواد اولیه 
را بدون تبدیل به محصول نهایی، به فروش 
می رســانیم، بهترین صادراتی که می تواند 

منافع ملی را محقق سازد، برق است.
همایون حائری دیروز در ســی و ســومین 
همایش بین المللی برق در محل پژوهشگاه 
نیرو اظهار داشت: در صنعت برق مواد اولیه 
را تبدیل به برق و ســپس صادر می کنیم؛ 
بنابراین درآمدهای حاصل از صادرات برق، 

از ارزشمندترین درآمدهاست.
معاون وزیر نیــرو افزود: در ابــر چالش ها، 
با نزدیک شــدن بــه محدودیت هــا، باید 

مسیرمان را تغییر دهیم زیرا در مسیر قبلی 
حرکت کردن، نمی تواند مســاله ما را حل 

کند.
معاون وزیر نیرو با اعــالم اینکه برای تغییر 
در این مسیرها 10 شــاخص در نظر گرفته 
ایم، نخســتین شــاخص را »تغییر آرایش 
بخش بــرق« بیان کرد. شــاخص بعدی در 
فضای جدید، درصــد انرژی تولیدشــده 
بدون استفاده از سوخت فسیلی است؛ این 
شاخص از کسر بخش های نیروگاهی بخار، 
آبی و اتمی، بر کل انرژی هــای مصرفی به 

دست می آید.
حائری اظهار داشــت: میزان حمایت موثر 
از بخش خصوصی و جلب مشــارکت آنها و 

میزان اســتفاده از توانایی ها و دارایی های 
موجود از دیگر شــاخص های تغییر نگاه در 

صنعت برق است.

معاون وزیر نیــرو در امور بــرق و انرژی در 
حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در 
مورد تامین نیاز مالی صنعت برق گفت: این 
مساله یکی از مواردی اســت که وزیر نیرو 
به شخصه پیگیر تحقق آن است؛ در همین 
راستا نیز روش های مختلفی را برای تامین 

این منبع در نظر گرفته ایم. 
وی افزود: مذاکــرات خوبــی را با مجلس 
شــورای اســالمی و دولت انجام شــده که 
حمایت های آنهــا را از صنعت برق به دنبال 
داشت است و پیش بینی می کنیم به زودی 

این تامین اعتبار صورت گیرد. 
حائری در خصوص میــزان هدررفت انرژی 
در صنعت برق گفت: در سال 1393 میزان 

هدررفت شــبکه توزیع برق 15 درصد بود 
که اکنون بــه 10.۴ درصد کاهــش یافته 
اســت؛ به طور کلی تلفات شــبکه توزیع و 
بخش تلفات که عــددی معادل 2.۸ درصد 
اســت، تلفات 1۴.2 درصدی را در دو حوزه 
توزیــع و انتقال برای صنعت بــرق رقم زده 

است. 
وی در خصوص اقدام های وزارت نیرو برای 
تک  رقمی شــدن تلفات شــبکه برق اظهار 
کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته تا سال 
آینده میزان تلفات برق در شبکه تک  رقمی 
خواهد شــد. البته امسال نیز در یک فصل از 
ســال میزان تلفات تک  رقمی شد اما دوباره 

به حالت قبل بازگشت.
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چه محصوالتی در رویداد 8 آبان اپل معرفی می شوند؟

چيزهای بيشتری در حال ساخت است

 علی باقرزاده   اپل در ۸ آبان مــاه رویدادی 
در آکادمــی موســیقی بروکلیــن در نیویورک 
برگزار می کنــد تا محصوالت جدیــدی معرفی 
کند. احتمــاالً آیپد و مک بــوک  201۸ در کنار 
محصوالتی دیگر معرفی خواهند شــد که در این 

مطلب به مشخصات احتمالی آنها می پردازیم.
 اپل برای این مراسم دعوتنامه هایی با طرح های 
مختلف برای اصحاب رسانه ارسال کرده که همه 
آنها در یک جمله مشترک هســتند: »چیزهای 

بیشتری در حال ساخت است«.
در حالی که مک بــوک پرو اخیراً به روز رســانی 
جدیدی را شاهد بوده اما مدل های ارزان قیمت تر 
لپتاپ های اپل همچنان نیازمند تغییرات اساسی 
هســتند. چندین گمانه زنی خبر از معرفی مک 
بوک ارزان قیمت تر جدیــد در آینده ای نزدیک 

می دهند.

مک بوک ایر یا فقط مک بوک؟
هنوز مشــخص نیســت که شــاهد مــک بوک 
جدیدی خواهیــم بود یا یک مک بــوک ایر تازه. 
بیشتر شــایعات به این موضوع اشــاره دارند که 
حداقل یکی از مدل های مــک بوک 201۸ مدل 
به روز شــده ای از مک بوک ایر خواهد بود. ممکن 
است به روز رسانی ها شامل مک بوک 12 اینچی 
هم بشــود. اگر اپل مدل ایر را به روز کند اما مک 
بوک 12 اینچی را به حــال خود رها کند می توان 
این گونه نتیجه گرفت کــه کوپرتینویی ها قصد 
دارند راه خــود را با مک بوک ایــر و مک بوک پرو 

ادامه دهند.

پردازنده جدید برای مک بوک
مک بوک و خصوصاً مک بوک ایر )با پرازنده اینتل 
نسل 5( شــدیداً نیاز به آپدیت شــدن پردازنده 
دارند. برخی از گزارش ها خبر از احتمال استفاده 
از پردازنده های نســل ۸ داده اند. احتماالً شاهد 
پردازنده هــای کبی لیک رفــرش قدیمی، امبر 
 Y لیک یا مدل هــای رده پایین ویســکی لیک

باشیم.
 اما اگر منتظرید شاهد رها شــدن مک بوک ها از 
پردازنده های اینتل باشــید هنوز هم باید انتظار 
بکشــید. مینگ-چی کو تحلیلگر با سابقه اعالم 
کرده که اپــل در پی اســتفاده از چیپ های خود 
به جای پردازنده های اینتل است؛ مشابه با همان 
استراتژی که در حوزه چیپســت آیفون ها دنبال 

می شود، اما سال ها تا آن زمان فاصله داریم.

حاشیه نمایشگر باریکتر
حاشیه های نمایشگر یکی از مواردی هستنند که 
همچنان در طراحی لپتاپ ها توی ذوق می زنند. 
احتمال می رود در مک بوک ها شاهد حاشیه هایی 
باریک تر از قبل باشــیم. در این صورت شاید ابعاد 

نمایشگرها هم بزرگتر از پیش شوند.
 اما بردیگی نمایشگر مشابه با آیفون های اپل هم 
برای مک بوک هــا تعبیه می شــود؟ به نظر 
نمی رســد. امیدواریم هیچ وقت شــاهد چنین 

طراحی برای لپتاپ ها نباشیم.

نمایشگر رتینا
بر اســاس گفته های مینگ-چی کــو و گزارش 
بلومبرگ یکی از به روز رســانی هایی که اپل در 
نظر گرفته شامل نمایشــگرهای رتینا برای مک 
بوک اســت. مک بوک ایر تنها مــک بوک فعلی 
است که نمایشگری رتینا ندارد. در صورت به روز 
رسانی نمایشــگر این لپتاپ احتماالً شاهد بهبود 

رزولوشن هم خواهیم بود.

تاچ آی دی و تاچ بار
بســیاری از کاربران چندان هم وجــود تاچ بار را 
مفید نمی داننــد. از دید برخی شــاید وجود آن 
در مک بوک ها امیدوار کننده باشــد اما در عمل 
چندان هم کاربردی در استفاده روزانه از دستگاه 
ندارد. شاید اپل در اســتفاده از این بخش در مک 
بوک 201۸ تجدید نظر کند و شــاید هم به کلی 
قید اســتفاده از آن را بزند. اما حسگر اثر انگشت 

تاچ آی دی در مک بوک آتی جای خواهد داشت.
 اپل در آیفون های 201۸ قید اســتفاده از حسگر 
 Face انگشت را زده و به سیستم تشخیص چهره
ID روی آورده اســت. با این حــال ظاهراً چنین 
تصمیمی بر مک بوک پرو های آتی اعمال نخواهد 
شد. عدم استفاده از تاچ بار و استفاده از تاچ آی دی 
خصوصاً در مدل هــای ارزان قیمت تر مک بوک 
منطقی به نظر می رســد؛ چرا که تــاچ بار قیمت 
بیشتری را به دســتگاه ااضافه می کند اما از سوی 
دیگر این تاچ آی دی است که قابلیت محبوبی به 

شمار می رود.

شاید قیمتی کمتر از 1000 دالر
یکی از مواردی که گزارش های متعددی در مورد 

آن گمانه زنــی کرده اند مک بــوک ارزان قیمت 
است. نمی توان با اطمینان از قیمت مک بوک های 
آتی ســخن گفت اما فراموش نکنیــم که ارزان 
ترین مدل مک بوک ایر همیــن االن 1000 دالر 
قیمت دارد. نسخه 12 اینچی فعلی مک بوک هم 
حداقل برچسب 1300 دالری خورده است که با 

پایه ای ترین مدل مک بوک پرو برابری می کند.
 اپل می تواند مک بوک ارزان تــری تولید کند یا 
شــاید هم قیمت همه مدل های لپتاپ های خود 
را پایین بیاورد؛ همان کاری که ســال گذشــته 

میالدی با آیپد انجام داد.
در نهایــت احتمال مــی رود مک بــوک 201۸ 
قیمتی در حدود 1000 دالر داشــته باشــد اما 
انتظار قیمتی پایین تر از این را نداشــته باشــید. 
گذشته نشان داده که اپل عالقه چندانی به عرضه 

لپتاپ های ارزان تر از 1000 دالر ندارد.

آیپد پرو 2018
بر اساس گزارش ها به نظر می رســد با آیپدی با 
ظاهر آیفون 10 طرف هســتیم. بــه این ترتیب 
حاشــیه های آن باریک تــر می شــود، ماژول 
TrueDepth خواهــد داشــت و بــه سیســتم 

تشخیص چهره Face ID مجهز خواهد شد.
 

نمایشگر آیپد پرو
احتماالً همچنان از نمایشگر LCD در این تبلت 
اســتفاده خواهد شــد. دلیل این تصمیم قیمت 

ارزان تر LCD ها در مقابل نمونه های اولد است.

درگاه ها
شایعات اشــاره به این موضوع کرده اند که شاهد 
درگاه USB-C به جای الیتنینــگ در آیپد پرو 
201۸ خواهیم بود و ظاهــراً خبری از درگاه 3.5 

میلی متری هدفون نخواهد بود.

سایر محصوالت
مک مینی اپــل در حدود 1۴00 روز اســت که 
هیچ به روز رســانی را تجربه نکرده و شــاید در 
رویداد پیش رو شــاهد معرفی مــدل جدید از 
آن باشیم. اســتفاده از پردازنده جدید محتمل 

خواهد بود.
صحبت هایی هــم در مورد یــک کامپیوتر مک 
پرو ماژوالر شنیده می شــود که احتماالً در سال 

2019 از راه خواهد رسید.

وسافت مایكر

تحلیلگــران پیش بینی می کنند 
کــه پیشــرفت خدمــات ابری 
مایکروسافت، ارزش بازاری این 
شرکت را به بیش از یک تریلیون 

دالر خواهد رساند.
 کسب وکار »ابر« مایکروسافت، 
به زودی این شرکت را به »باشگاه 
تریلیــون دالری هــا« ملحــق 
می کنــد. دنیل آیــوز، تحلیلگر 
مالی Wedbush در یک گزارش 
تحقیقاتــی جدید می نویســد: 
با  امــروزی  »کســب وکارهای 
هر ابعادی، کوچک یا متوســط 
یا بــزرگ، نیازهای پردازشــی و 
محاسباتی و برنامه های سازمانی 
خود را از ســرورها بــه خدمات 
ابــری منتقــل می کننــد. این 
روند، ســود فوق العــاده ای برای 
غــول نرم افزاری مایکروســافت 
به همــراه دارد، به طوری که این 
شرکت به اصلی ترین رقیبآمازون 

تبدیل شده است.«
آیــوز در ایــن گــزارش توضیح 
می دهد کــه مایکروســافت به 

پیشــرفت و  لطــف  
توســعه ناشی از بخش 
ابــری خود، ارزشــی 
معادل یــک تریلیون 
دالر پیــدا خواهد کرد. 
در حال حاضــر، از بین 
عمومی  شــرکت های 

)سهامی عام(، اپل به این جایگاه 
دست یافته است.

شرکت  ســومین  مایکروسافت 
ارزشــمند جهان پــس از اپل و 
آمازون است که ارزش بازاری آن 

به ۸۴6 میلیارد دالر می رسد.
داده هــای  کــه  همان طــور 
نظرســنجی Wedbush نشان 
می دهد، نرخ رشــد هزینه هایی 
که شرکت ها برای خدمات ابری 
می پردازند، در سال آینده شتاب 
بیشتری خواهد داشت. به گفته 
آیوز، در حال حاضــر حدود 30 
درصد از کار شــرکت ها یا در ابر 
انجام می شود یا در سیستم های 
هیبریدی، که ترکیبی از رایانش 
ابری و ســرور خود شــرکت ها 

بــا  مطابــق  اســت. 
تحقیقات،  داده هــای 
این نرخ تا پایان ســال 
آینده بــه 3۸ درصد و 
تا ســال 2022 به 55 
درصد خواهد رســید. 
بنابراین بــه لطف این 
تغییرات، حداقل تا 1۸ ماه آینده 
تقاضای سالم برای سرویس های 
ابری وجود خواهد داشــت و این 
تقاضا، فرصت فوق العــاده ای را 
در اختیــار مایکروســافت قرار 

می دهد.
 پیشــنهادات مایکروسافت که 
شــامل خدمات رایانــش ابری 
 365 Office آژور و مجموعــه
مبتنی بر ابر است، در حال حاضر 
نفوذ واضــح و قابل توجهی میان 
مشتریان ســازمانی و تکنولوژی 
و شــرکای فروش مایکروسافت 
دارد. به یاد داشته باشیم که عده 
بسیار زیادی از کاربران دسکتاپ 
و سایر نرم افزارهای مایکروسافت 
بایــد خــود را با خدمــات ابری 

مطابقــت دهند. به گفتــه آیوز، 
این شرکت باید از شرکا و نیروی 
فروش بزرگ خود نیــز حداکثر 
بهــره را ببرد، چراکــه این گروه 
می توانند مشــتریان بیشــتری 
را متقاعــد بــه خریــد خدمات 
ابری کنند. به ویژه شــرکت های 
کوچک و متوســط، که پتانسیل 
باالیی به عنوان مشــتریان بالقوه 
دارند. آیوز که نرخ هدف ســهام 
مایکروســافت را تــا یک ســال 
آینــده، 1۴0 دالر پیش بینــی 

می کند، گفت:
ترکیب ایــن دینامیک ها، نادال 
)مدیرعامل مایکروسافت( را قادر 
می ســازد که در سال های آینده، 
گستره خدمات ابری این شرکت 
را گسترش دهد. این امر به معنای 
رشد درآمدزایی مایکروسافت تا 

سال 2019 خواهد بود.
الزم بــه ذکر اســت کــه جمعه 
هفتــه گذشــته، ارزش ســهام 
مایکروســافت بــا 0.2 درصــد 

افزایش، به 10۸.۷5 دالر رسید.

می شود ملحق  دالری ها  تریليون  باشگاه  به  ودی  به ز وسافت  مایكر

هزینه صدور مجوز اپليكيشن های گوگل در اروپا
 تولیدکنندگان گوشــی های اندرویدی از این پس برای کســب مجوز 
استفاده از اپلیکیشــن های گوگل در اروپا، ملزم به پرداخت ۴0 دالر به 

ازای هر دستگاه خواهند بود.
 براســاس اســنادی که به  دســت خبرگزاری ورج رســیده اســت؛ 
تولیدکنندگان اندرویدی بــرای قرار دادن گوگل پلی اســتور و دیگر 
اپلیکیشــن های موبایل گوگل در دستگاه هایشــان در اروپا باید مبلغ 
نسبتا باالیی را به این شــرکت پرداخت کنند. یک فهرست محرمانه از 
هزینه ها نشان می دهد، بهایی که شــرکت ها باید برای نصب مجموعه 
برنامه هــای »خدمــات موبایل گوگل« )شــامل گوگل  پلی اســتور( 
پرداخت کنند، ۴0 دالر به ازای هر دستگاه است. این هزینه تازه در هر 
کشور و بسته به نوع دســتگاه تغییر می کند و برای دستگاه هایی اعمال 
خواهد شــد که از روز 12 بهمن 139۷ )اول فوریه 2019( و پس از آن 

فعال می شوند.
ظاهرا تولیدکنندگان گوشــی، ملزم به تقبل این هزینه تازه نخواهند 
بود؛ زیرا براســاس اعالم منبعی آگاه، گوگل جهت پوشش دادن برخی 
یا تمام هزینه های صدور مجوز به شــرکت هایی که قصد نصب مرورگر 
کروم و اپلیکیشــن جســتجوی گوگل را روی دستگاه هایشان دارند، 
قراردادهای جداگانه ای ارائه می دهد. گوگل تا این لحظه نسبت به این 

خبر واکنشی نشان نداده است.
شــرایط صدور مجوز گــوگل تا انتهــای ماه جــاری در اروپــا تغییر 
خواهد کرد؛ زیرا براســاس حکم کمیســیون اروپا، این شــرکت نباید 
تولیدکنندگان گوشــی را به قــرار دادن مرورگر کروم و اپلیکیشــن 
جســتجوی گوگل به همراه باقی مجموعه اپلیکشــن های خود ملزم 
کند. گوگل در بیانیه های عمومی خود نســبت به نحوه پی ریزی دقیق 
هزینه های جدید صدور مجوز شفاف ســازی الزم را انجام نداده بود؛ اما 
اسناد تازه نشــان می دهند که قرارداد با تولیدکنندگان اتحادیه اروپا 

براساس کشور و تراکم پیکسلی دستگاه ها دسته بندی خواهد شد.
براین اساس، کشورهای اتحادیه اروپا به سه سطح تقسیم خواهند شد 
و در این میان بریتانیا، ســوئد، آلمان، نروژ و هلند باید باالترین هزینه 
را پرداخت کنند. براســاس اســناد قیمت گذاری، در این کشورها یک 
دســتگاه با تراکم پیکســلی باالتر از 500 پیکســل در هر اینچ، برای 
دریافت مجوز مجموعه اپلیکیشــن های گوگل بایــد ۴0 دالر هزینه 
پرداخت کند. دســتگاه های بین ۴00 تا 500 پیکسل در هر اینچ ملزم 
به پرداخت 20 دالر هزینه خواهند بود و دستگاه های زیر ۴00 پیکسل 
در هر اینچ نیز باید تنها 10 دالر پرداخــت کنند. این هزینه در برخی از 
کشورها برای گوشــی های پایین رده می تواند به مقدار اندک 2.5 دالر 

برای هر دستگاه برسد.
هنوز مشــخص نیســت که چرا تراکم پیکســلی، عامــل اصلی برای 
قیمت گذاری تعیین شده است.؛ اما از آنجایی که دستگاه های با تراکم 
پیکسلی باالتر معموال بهای بیشــتری دارند، این خصوصیت احتماال 
به نیابت از قیمت کلی دســتگاه انتخاب شــده اســت. به عنوان مثال، 
تراکم پیکسلی گلکسی اس 9، گوشی پرچمدار سامسونگ برابر با 5۷0 
پیکسل در هر اینچ است. تبلت ها با قیمت گذاری کامال متفاوتی روبه رو 
خواهند شد و هزینه پرداختی برای آن ها که 20 دالر به ازای هر دستگاه 
است، به طور یکنواخت در تمام کشــورها اعمال می شود. این احتمال 
وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان بتوانند به مذاکره بر ســر امضای 
قراردادهای جداگانه ای بپردازند؛ اما براساس اعالم منبعی آشنا، بعید 

است که تفاوت قابل توجه ای بین آن ها به وجود بیاید.
 تولیدکنندگانــی کــه مرورگر کــروم را به صــورت پیش نصب روی 
دستگاه هایشان قرار نمی دهند، احتماال درآمد جستجو از این مرورگر 
را که از مدت ها پیش محرکی برای ترجیح گوگل و اپلیکیشــن هایش 
بوده است، از دست می دهند. براســاس توافقنامه جدید، گوگل سهم 
درآمد جســتجو را برای دســتگاه هایی که کروم را پیش نصب نکرده و 
در داک صفحه خانگی قــرار نداده اند، پرداخت نخواهــد کرد. در این 

توافقنامه آمده است:
اگر شرکت تصمیم بگیرد که مرورگر گوگل کروم را در داک اپلیکیشن 
دستگاه) های( واجد شرایط عرضه شــده در منطقه اقتصادی اروپا قرار 
ندهد، مستحق دریافت هیچ بخشــی از درآمد به دست آمده از گوگل 

کروم نخواهد بود.
حکم کمیســیون اروپا به صراحت گوگل را ملزم به مطالبه هزینه های 
صدور مجوز نمی کند؛ اما این شــرکت باید بسته سنتی اپلیکیشن های 
خود را از هم مجزا کند. بنابر حکــم دادگاه، گوگل با قرار دادن گوگل به 
عنوان موتور پیش فرض جســتجو و مرورگر کروم در اندروید، خالقیت 
و نوآوری را ســرکوب می کند و فرصت ها را بــرای امضای قراردادهای 
بهتر پیرامون مرورگرهای پیش نصب شــده و موتورهای جســتجو از 

تولیدکنندگان دستگاه می گیرد.
 این حکم که در تیر )ژوئیه( به تصویب رســید، جریمــه ای 5 میلیارد 
دالری نیز برای گوگل به همراه داشت؛ با این حال، اقدامات جداسازی 
پیش رو از اهمیت بســیار بیشــتری برخوردار خواهند بود. کمیسیون 
اروپا به جداســازی اپلیکیشــن های گوگل از سیســتم عامل اندروید 
به عنوان شــیوه ای بــرای افزایش رقابت نــگاه می کنــد؛ اقدامی که 
می تواند قیمت های پایین تر یا افزوده شدن انتخاب های بیشتر را برای 

مصرف کنندگان به  دنبال داشته باشد.
 مرورگر کروم و جســتجوی گــوگل از جملــه منابــع درآمد گوگل 
محسوب می شوند و این شــرکت اکنون با فقدان آن ها در بسته بندی 
اپلیکیشــن هایش باید هزینه اســتفاده از آن ها را به ازای هر دستگاه 
مطالبه کند. اگر شــرکت های سازنده گوشــی یا تبلت مایل به افزودن 
هر کدام از اپلیکیشن های گوگل به دستگاه هایشان باشند، باید هزینه 
آن را پرداخت کنند و ســپس تصمیم بگیرند که به منظور بازگرداندن 
برخی از هزینه هــا، قراردادی دیگر را برای اســتفاده از مرورگر و موتور 

جستجوی جداگانه با گوگل به امضا برسانند یا خیر. 
از آنجایی که پلی  استور گوگل یکی از مکان هایی است که بخش عمده 
اپلیکیشن های اندروید در آن توزیع شده اند، اغلب شرکت ها احتماال به 
نوعی با گوگل به توافق خواهند رسید. اگر شرکت ها خواهان فیسبوک، 
اینســتاگرام، اســنپ چت و دیگر اپلیکیشــن های مطرح اندروید در 
دستگاه هایشــان هســتند، پرداخت هزینه به گوگل آســان ترین راه 

محسوب می شود.
منتقدان، حکم کمیســیون اروپا را هزینه تازه ای می دانند که پرداخت 
آن بر دوش مصرف کنندگان خواهد افتاد. یکی از بزرگ ترین نقاط قوت 
گوگل برای جــذب تولیدکنندگان، عدم نیاز بــه پرداخت هزینه برای 
اندروید محسوب می شــد؛ در حالی که رقبای سیســتم عامل گوگل 
همچون ویندوزفــون از این مزیــت بی بهره بودنــد و تولیدکنندگان 
گوشی باید هزینه استفاده از آن را به مایکروسافت پرداخت می کردند. 
اکنون که شرکت ها در اروپا به ازای هر دستگاه ملزم به پرداخت هزینه 
هستند، احتمال بســیار زیادی وجود دارد که به منظور جبران سود از 

دست رفته، قیمت نهایی محصوالت را افزایش دهند.

اپليكيشن

تالش سامسونگ برای توسعه حسگر اثر انگشت 
زیر کل نمایشگر

هفته  گذشته پتنتی از سامســونگ منتشر شد که نشــان می داد این 
شرکت کره ای قصد دارد یک حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر نوری برای 
پرچمداران بعدی خود یعنی گلکسی اس 10 درنظر بگیرد. حال انتشار 
پتنت دیگری از طرف سامســونگ مشــخص کرده که شرکت کره ای 
به دنبال توسعه حسگر اثر انگشــت زیر کل نمایشگر بوده و می خواهد 

تکنولوژی تازه ای را برای این حسگر ها امتحان کند.
این در حالی اســت که پتنت قبلی سامسونگ حســگر هایی شبیه به 
سیســتم های موبایل های فعلی را توصیف می کرد و قسمتی از صفحه 
نمایش، به حســگر اثر انگشــت اختصاص می یافت. با این وجود پتنت 
جدید، یک حسگر اثر انگشــت زیر کل نمایشگر پیشرفته  ای را توصیف 

می کند که از یک پردازنده کم مصرف دیگر استفاده می نماید.
این چیپست مسئولیت باال بردن روشــنایی صفحه نمایش را بر عهده 
خواهد داشت. بدین ترتیب هر بار که کاربری انگشتش را روی نمایشگر 
قرار دهد، صفحه نمایش روشن شــده تا کیفیت عملکرد حسگر حفظ 
شود. پس از باال رفتن روشنایی، حســگر اثر انگشت زیر کل نمایشگر به 
اسکن اثر انگشت کاربر خواهد پرداخت و ســه بار این عملکرد را تکرار 

خواهد کرد.
بنابراین سنســور جدید بسیار دقیقتر و ســریعتر از حسگر های مشابه 
فعلی خواهد بود و کاربران می توانند بسیار آسانتر از آن استفاده نمایند. 
عالوه بر این تطبیق پذیری باالی آن موجب می شــود کــه بتوان این 

تکنولوژی جدید را در تلفن های هوشمند تاشو نیز بکار برد.
پتنت یاد شــده دو فرمت طراحی مختلف را برای حســگر اثر انگشت 
زیر کل نمایشــگر توصیف می کند. اولی یک تلفن هوشــمند سنتی با 
حاشــیه های پهن تر را به نمایش می گذارد که به موبایل های قدیمی تر 
سامسونگ شــباهت دارد. این در حالی اســت که طرح دوم، دیوایسی 
بهره مند از بریدگی باالی نمایشگر را به تصویر می کشد که بیشتر زبان 
طراحی  هواوی میت 20 و اسنشال فون را در ذهن کاربر تداعی می کند.

با اینکه احتمال تعبیه یــک بریدگی باالی نمایشــگر در موبایل های 
سامســونگ هنوز وجود دارد اما از آنجایی که چنیــن اتفاقی تا به حال 
رخ نداده، بعید است کمپانی کره ای ســراغ این ویژگی برود. بنابراین به 
نظر می رسد سامسونگ قصد دارد تکنولوژی حسگر اثر انگشت زیر کل 

نمایشگر خود را به دیگر کمپانی ها نیز بفروشد.

ساعت هوشمند آنر واچ، در کنار آنر مجيک ۲ 
معرفی خواهد شد

براساس اعالم هواوی، هفته  آینده در کنار نسل دوم گوشی آنر مجیک، 
ساعت هوشمند آنر واچ نیز معرفی خواهد شد.

 هواوی چندی پیش تأیید کرد که گوشی هوشــمند آنر مجیک 2 روز 
چهارشنبه 9 آبان 139۷ )31 اکتبر 201۸( معرفی خواهد شد؛ اما این 
شــرکت چینی به تازگی اعالم کرده اســت که عالوه بر گوشی یادشده 
از محصول دیگری نیز رونمایی خواهد کرد. بر همین اســاس، ساعت 
هوشمند آنر واچ نیز هفته آینده در کنار نســل دوم آنر مجیک معرفی 
خواهد شــد؛ اما پیش از خوشحالی بابت انتشــار این خبر، باید به چند 
نکته توجه داشــت. آنر واچ احتماال تنها نســخه ای تغییر نــام یافته از 
هواوی واچ جی تی است؛ ساعت هوشمندی که به تازگی در کنار سری 

پرچمدار هواوی میت 20 از راه رسید.
این مســئله در مورد ساعت هوشــمند آنر 1 اس که به صورت جهانی با 
عنوان »هواوی فیت« عرضه شــد نیز صدق می کنــد؛ در نتیجه انجام 
مجدد این کار از سوی هواوی، اقدامی غیرمنتظره محسوب نمی شود. 
پوستر تیزر رسمی Honor Watch که در شبکه اجتماعی ویبو منتشر 
شد، ساعت هوشــمندی را نشان می دهد که شــباهت بسیار زیادی به 
Huawei Watch GT دارد. در نتیجه، با احتمال بیشــتری می توان 
باور کرد که این ســاعت تنها نســخه ای تغییر نام یافته از یک محصول 

فعلی است.
 برخالف آنچه انتظار می رفت، واچ جی تی، Wear OS را اجرا نمی کند 
و هواوی سیســتم عامل اختصاصی خود را که عمر باتری بیشتر 1۴ روز 
را نوید می دهد، روی آن نصب کرده اســت. هواوی واچ جی تی با قیمت 
200 یورو در اروپا عرضه خواهد شد؛ اما قیمت چینی تعیین شده برای 

آنر واچ قطعا پایین تر از این مقدار خواهد بود.

پاول دوروف از معایب واتس اپ می گوید
 بعد از فیلتر شدن تلگرام و حذف اپلیکیشــن هایی مانند وایبر، انتخاب ها 
برای ایرانی ها بسیار محدود شــده اند و در کنار چند پیام رسان داخلی 
نه چندان خالی از ایراد شــاید یگانه گزینه خارجی قابل انتخاب واتس 
اپ باشــد که البته امکانات و قابلیت های تلگرام را ندارد. پاول دوروف 
مدیرعامل تلگرام که کمتر با رسانه ها صحبت می کند و پیام های خود به 
هوادارانش را بیشــتر از طریق کانال شــخصی اش در تلگرام مطرح 
می کند اخیرا پســتی منتشــر کرده و در آن به ذکر معایب واتس اپ و 

وعده های تحقق نیافته فیسبوک به کاربران پرداخته است.
ما در تلگرام هفته سختی را پشت سر گذاشــتیم؛ در این مدت مشغول 
بهبود اپ جدید iOS بودیم و مشکالت ارتباطی برخی کاربران را مرتفع 
می کردیم و در نتیجه زمان زیادی برای خواب نداشتیم. با این حال اما 
هیچ شرکت دیگری غیر از تلگرام در این دنیا وجود ندارد که بخواهم در 
آن کار کنم. مــا در تلگرام آزادی الزم را داریم تــا توقعات کاربرانمان را 

برآورده کنیم و از عالیق و خواسته هایشان دفاع کنیم.
ترک واتس اپ توســط جان کوم مدیرعامل آن که اخیرا هم اتفاق افتاد 
مثال خوبی است از سرنوشت شــرکت هایی که خود را به دیگران می 
فروشــند. با این کار البته پول خوبی عاید شرکت ها می شود اما ]متاع[ 
ارزشمندتری را از دست می دهند و آن اســتقالل و توانایی شان برای 

بهبود زندگی صدها میلیون نفر است.
هفته گذشته مشخص گردید که سال هاست یک درب پشتی در واتس 
اپ وجود داشــته و به لطف آن، کلیه افرادی که شــما بــه عنوان کاربر 
تماس ویدیویی با آنها داشته اید می توانسته اند پیام هایتان را بخوانند 
و جالب آنکه حتی اگر هیچ درب پشــتی در این اپ باقی نمانده باشد باز 
هم نقص های امنیتی دیگری در این پیام رســان وجود دارد که باعث 
می گردند اغلب پیام های ارسالی از طریق واتس اپ در اختیار اشخاص 

ثالث قرار بگیرد.
در دراز مدت وعده هایی که شرکت هایی نظیر فیسبوک به کاربرانشان 
می دهند محقق نخواهند شد  چراکه این شــرکت ها درآمدزایی را به 
عنوان اصلی تریــن اولویت خود انتخاب کرده انــد و آن را مهم تر از 
خدمت رسانی به کاربرانشــان می دانند. و این تنها وجه تمایز تلگرام 
با دیگران اســت؛ تنها چیزی که همواره برایمان اهمیت دارد خواست 

شماست.

آنالین


