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گروه اقتصاد  فرهاد دژپســند، وزیر 
پیشــنهادی اقتصاد می گویــد: هر چند 
نظام مالی در اقتصاد ایــران بانک محور 
است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن 
ایفا نمی کند، اما توسعه این بازار می تواند 
شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع 
را در اقتصاد ایران ایجــاد کند. به عبارت 
صریح تر باید به بازســازی و تقویت بازار 
سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر 

شدن مشکالت شود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره دیدگاه های 
اقتصــادی و برنامه هایش بــرای وزارت 
اقتصاد گفت: قصد داشــتم بــا توجه به 
شــناختی که از اقتصاد ایــران و اهداف و 
وظایــف وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
دارم و بر اساس تجارب و عملکرد گذشته 
و مشــورت با مســئولین و متخصصین، 
برنامه خود را اعالم کنم تــا ضمن اینکه 
به مجلس ارائه می شود، بتوانم در اجرای 
آن از مسئولین، مدیران، اساتید دانشگاه، 
کارشناسان و صاحب نظران کمک بگیرم. 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از انتخاب، 
او تصریح کرد: در اجــرای این برنامه الزم 
است از سایر دســتگاه های اجرایی، سایر 
قوا، نهادها و سازمان ها،  بخش خصوصی، 
مســئولین، صاحب نظــران و … کمک 
گرفت و اساســاً هر برنامه ای بــه ویژه در 
ســطح ملی با مشــارکت مؤثــر عوامل، 

نهادها و اشخاص مرتبط تحقق می یابد.
دژپسند گفت: در بررسی واقعیات اقتصاد 
ایران و با توجه به اهداف و وظایف وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی اقدامات زیادی 
باید مدنظر قــرار گیرد کــه عمده آن ها 
در برنامه لحاظ شده اســت. ولی با توجه 
به شــرایط کنونی اقتصاد ایران، انتخاب 
پیشــران یا تم »گذر از تالطم، به ســوی 
اقتصاد باثبات« همراه با چندین پیشران 
دیگــر، در کنار “برنامه های ســاماندهی 
نظام های اقتصادی موجود” در راســتای 
حرکت به ســمت اقتصاد مقاوم، باثبات، 
مولــد، متعــادل و هوشــمند جمهوری 
اســالمی ایران صورت گرفته است. لزوم 
ایجــاد آرامــش اقتصــادی و مدیریت 
چالش های موجود در راســتای حمایت 
از بخش تولیــد و نهایتاً بهبــود وضعیت 
معیشــت عموم مردم از دیگر اهداف این 

برنامه است.
وزیر پیشــنهادی اقتصاد با بیــان اینکه 
عرضــه و تقاضــای اقتصاد تحــت تأثیر 
تکانه هــای داخلــی و خارجــی از خود 
واکنش نشــان می دهند و عــدم تعادل 
در بازارهای مختلف اقتصــاد اعم از بازار 
کاال، سرمایه، پول و … را سبب می شوند، 
گفت: وظیفه مدیــران اقتصاد در چنین 

شــرایطی از یک طرف برقــراری هر چه 
ســریع تر تعادل در بازارهای اقتصاد و از 
طرف دیگر کاهش هزینه هــای مترتب 
بر عدم تعادل های اقتصاد اســت تا از این 
مسیر از کاهش کارایی بنگاه های تولیدی 
و همچنین رفاه عمومی جلوگیری شود. 
به طــور طبیعــی اولویــت تصمیمات و 
اقدامات دولت در شرایط باید معطوف به 
تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی و کاهش 
آسیب پذیری اقتصاد ناشی از شوک های 
داخلی و خارجــی باشــد. از آنجایی که 
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف مستلزم 
کاهش نــا اطمینانی ها نســبت به آینده 
اســت، تمرکز دولت می بایست بر ایجاد 
ثبات اقتصادی باشــد. رشــد اقتصادی 
پایدار و کاهــش نرخ تــورم و بیکاری در 

سایه ثبات اقتصادی شکل می گیرد.
او درباره معرفی »راهبردهای پیشــران 
و ویــژه« در برنامه خود اظهار داشــت: 
راهبردهای پیشران نشان از اولویت های 
برنامــه در شــرایط کنونــی دارد. ایــن 
پیشــران ها در شــرایط کنونی به عنوان 
حرکت های اصلی پیش برنده هســتند 
که به تحقــق کل برنامه کمک می کنند و 
به برنامه در کنار سایر عوامل آن، قابلیت 
اجرایی باال می بخشند. از طرف دیگر این 
پیشــران ها می توانند نقاطی که به اندازه 
کافی رشــد نکرده و ضعیف بوده و بالنده 
نیســتند را برای کمک بــه تحقق برنامه 

تقویت کند.
دژپســند شــش راهبرد برنامــه خود را 
شامل گذر از تالطم های ناشی از تحریم و 
مدیریت مخاطرات اقتصادی، تأمین مالی 
فراگیر و ترغیب ســرمایه گذاری، بهبود 
محیط کســب وکار، ارتقای تــوان تولید 
ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف، 
ارتقاء شــفافیت و انضباط مالی- اداری و 
اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های 

مرتبط ذکر کرد.
وزیر پیشــنهادی اقتصــاد در خصوص 
راهبــرد پیشــران »گــذر از تالطم های 
ناشــی از تحریم و مدیریــت مخاطرات 
اقتصادی« به اقدامــات راهبردی مانند 
رعایــت هماهنگی در سیاســت گذاری 
پولی،  ارزی،  اعتبــاری و بودجه ای جهت 
حفظ ثبــات اقتصــاد کالن، حمایت از 
تولید با رویکرد صــادرات محور و هدایت 
نقدینگی بــه ســمت تولیــد و اقتصاد 
مولد، فعال نمــودن ظرفیت های بیکار و 
بالاستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان 
تولید رقابتی، ایجاد تســهیالت مالیاتی 
بــرای تولیدکنندگان به منظــور عبور از 
مشکالت ناشــی از تحریم های ظالمانه، 
اســتفاده از ظرفیت هــای قانونی برای 

کاهش رســوب کاال در اماکن گمرکی و 
کاهش زمان و هزینه تشــریفات گمرکی 
ترخیــص کاال در رویه هــای صــادرات 
و واردات، بهرهگیــری از ظرفیتهــای 
دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات 
اقتصادی مؤثــر دوجانبــه و چندجانبه 
بین المللــی بــرای کاهش فشــارهای 
تحریــم و ممانعت از تشــدید تحریم ها، 
ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای جلب و 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 
اولویت کشورهای آســیایی و منطقه منا 
به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر 
و… با هدف ارتقای توان تولید و توســعه 
صــادرات، اســتفاده کارا از دارایی های 
دولت و شــرکت های دولتی برای توسعه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت 
ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی 
و خصوصی، استفاده از ظرفیتهای تعامل 
با کشورهای آســیایی در تقویت فرآیند 
تولید و نظام تأمین مالی کشــور با تأکید 
بر کشور چین، احیا کارکرد اصلی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در 
جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی، 
ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای 
حمایت از دهک های پاییــن درآمدی و 
همکاری فعاالنه با دســتگاه های اجرایی 
مربوط بــرای ایجــاد کمربنــد ایمنی 
معیشــتی به ویژه برای اقشار خاص اشاره 

کرد.
او همچنین درباره تأمیــن مالی فراگیر و 
ترغیب ســرمایه گذاری ادامه داد: عمق 
کم بــازار ســرمایه و بانک محــور بودن 
تأمین مالی در کشــور موجب شده است 
بانکها برای تأمین منابع مــورد تقاضا به 
بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، 
کارکرد سیســتم بانکی خــود به عاملی 
تورم زا همراه با اختــالل در امور تولیدی 
تبدیل شــود. از طرف دیگر اگر بانکها در 
تأمین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، 
بنگاههای اقتصادی بــدون برخورداری 
از یک ســازوکار مطمئن تأمیــن مالی، 
نمی تواننــد از رکــود خــارج شــوند و 
ســازوکارهای موجود چنین شرایطی را 

فراهم نمی کند.
دژپســند افزود: ســؤال اصلی این است 
که نظــام بانکی تحت چه شــرایطی و به 
چه میزان قادر خواهد بــود تغذیه کننده 
بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد شغل 
در مقیاس های بســیار بــزرگ مورد نیاز 

باشد.
 از ســوی دیگر، هر چند نظــام مالی در 
اقتصاد ایــران بانک محور اســت و بازار 
ســرمایه نقــش مســلط را در آن ایفــا 
نمی کند، اما توســعه این بــازار می تواند 

شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع 
را در اقتصاد ایران ایجــاد کند. به عبارت 
صریح تر باید به بازســازی و تقویت بازار 
سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر 
شدن مشــکالت شــود. در هر کشوری 
جهت نیل به رشــد اقتصادی بلندمدت و 
ایجاد فرصتهای شــغلی پایدار الزم است 
سرمایه گذاری ها به ارزش آفرینی منجر 
شــود تا بتواند مزیت نســبی پایدار برای 

کشورها ایجاد کند.
وزیر پیشــنهادی اقتصاد یکــی دیگر از 
چالش های اقتصاد ایران، برای تحقق یک 
رشد سریع سرمایه گذاری و تولید را پایین 
بودن میزان بهره وری سرمایه عنوان کرد 
و افزود: اقتصاد کشور طی سال های وفور 
بی نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی 
جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار 
سنگین افزایش ســرمایه گذاری و تولید 
اشتغال به ســال های آینده موکول شده 
اســت که مهم ترین ویژگی آن را می توان 

در کمبود قابل توجه منابع خالصه کرد.
دژپســند چالش مهم دیگــر در اقتصاد 
ایران را تجهیز ناکافــی منابع ارزی برای 
رشــد ســرمایه گذاری و تأمین نیازهای 
فعاالن اقتصادی برای فعال نگه داشــتن 

چرخ اقتصاد و تجارت کشور دانست.
او همچنین از تســریع در اصــالح نظام 
بانکی در حــوزه بانک های دولتی با هدف 
ارتقای کارآمدی بانک ها، مشارکت فعال 
در بازســاماندهی نظام پولــی و بانکی، 
افزایش تــوان تســهیالت دهی بانک ها 
از طریــق افزایــش ســرمایه و واگذاری 
اموال و امــالک مازاد، نهادســازی برای 
مدیریــت معوقــات بانکــی و طراحی 
ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای وصول 
مطالبات غیرجاری بانک ها، مولدســازی 
دارایی های دولت و شــرکت های دولتی 
و اهرمــی کــردن دارایی هــای دولت، 
اهرمــی کــردن نقدینگــی، مدیریــت 
انتشــار انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای 
تســویه و تهاتر بــا هدف ایجــاد ترکیب 
بهینه بدهی هــای دولت، فعال ســازی 
و به کارگیــری ظرفیت هــای نهادهای 
مالی توســعه ای در تأمیــن مالی اقتصاد 
و ســرمایه گذاری، گســترش ابزارهــا و 
نهادهای مالی نوین به منظور تأمین منابع 
مالی و مدیریت ریسک نظیر توسعه بیمه 
و تأمین مالی خرد و ایجاد یا فعال ســازی 
ســرمایه گذاری جدید،  صندوق هــای 
گســترش گزینه های ســرمایه گذاری 
جمعی بــا هــدف تبدیــل انگیزه های 
ســفته بازی ویرانگر به ســرمایه گذاری 
ارزش آفرین، توانمندسازی صنعت بیمه، 
تشــویق رقابت و افزایش سهم بیمه های 

غیردولتــی، افزایش ظرفیــت پذیرش 
ریســک در بــازار بیمه کشــور و تأمین 
پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه 
سرمایه گذاری و تولید و حمایت از رشد و 
توسعه فین تک ها با هدف افزایش نوآوری 
در صنایع مالــی را از جملــه مهمترین 
برنامه هــا بــرای تأمین مالــی فراگیر و 

ترغیب سرمایه گذاری برشمرد.
دژپسند همچنین درباره »بهبود محیط 
کســب وکار، ارتقای توان تولیــد ملی و 
تعادل بخشــی در بازارهــای مختلف« 
اظهار داشــت: بهبود محیط کسب وکار 
برای کاهــش نااطمینانــی کارآفرینان، 
فعــاالن اقتصــادی، تولیدکننــدگان و 
ارائه کنندگان خدمات نســبت به آینده، 
باید به طورجدی و با اولویت در دســتور 

کار قرار گیرد.
 با توجه بــه اینکه محیط کســب وکار از 
طریــق متغیرهــای مختلف سیاســی، 
زیســت محیطی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
فنــاوری و قانونی بر فعالیــت بنگاه ها اثر 
می گذارد و کنترل آن ها در دست مدیران 
بنگاه ها نیست، یکی از وظیفه های دولت 
بهبود محیط کســب وکار و فراهم نمودن 
بستر کارآمد برای دستیابی به آرمان های 
ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی 

است.
او تصریح کرد: محیط کسب وکار مناسب 
زمینه ساز ســرمایه گذاری است. افزایش 
نرخ رشــد ســرمایه گذاری، ارتقای توان 
تولید ملی، افزایش فرصت های شــغلی، 
افزایش سهم ایران در تجارت بین الملل، 
نیازمند فراهم کردن محیطی مناســب و 
شفاف برای فعاالن عرصه اقتصادی است. 
بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون 
بهبود مســتمر محیط کسب وکار مصوب 
مجلس با تأکید بــر کاهش مداخله دولت 
در امور بنــگاه داری بخــش خصوصی، 
کاهــش هزینه های مبادالتی، تســهیل 
تأمین مالی توســعه بخــش غیردولتی، 
پرداخت هزینه های ناشــی از تصمیمات 
دولت بر بخــش غیردولتی و مشــارکت 
دادن مؤثــر نماینــدگان تشــکل های 
بخــش غیردولتی در تصمیم ســازی ها 
و تصمیم گیری هــای دولــت از جملــه 

راهبردهای وزارت خواهد بود.
دژپســند همچنین اظهار داشت: به رغم 
اینکــه از ابتدای دولــت یازدهم تاکنون 
تالش های زیــادی برای بهبــود فضای 
کســب وکار انجام شــد، رتبه ایــران در 
شاخص ســهوت فضای کســب وکار با 
کاهش ۲۸ پله ای از ۱۵۲ به ۱۲۴ رســید. 
اما هنوز تا تحقق اهداف تعیین شــده در 

برنامه ششم،  فاصله زیادی وجود دارد. 

وزنامـه اقتصادی ر
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و خزان قیمتی در پاییز خودر

بارقه های امید در سیاست گذاری پولی

پس از مدتها بیــم و نگرانی، امروز بــرای اولین بار نســیم عقالنیت را در 
سیاست گذاری پولی کشور حس کردم. 

همین ســه ماه پیش بود که یکی از مقامات مســئول صراحتا گفت: 
»تا من هســتم عملیات بازار باز اجرا یی نخواهد شــد.« و آن دیگری 
فرمود: »وقت خــودت را ضایع نکن کــه بهبود نظــام بانکی امکان 

ندارد«.
باید دانســت که درپس تاریک ترین لحظات شب طلوعی در پیش است و 

نیز در آفتاب نیمروز نباید غروب را از یاد برد.
 سالها بود که سیاســت های مخرب مانند کاهش مصنوعی نرخ تورم و 
افزایش نرخ بهــره واقعی و نیز تثبیت نرخ ارز زیر نــرخ تعادلی با اجماع 
صاحب نظــران و کارشناســان داخلی و خارجی یکی پــس از دیگری 
تصویب و اجرا می شد و چه دشوار بود در آن شب های جهالت، ایستادن 
در برابر موج سازی های محافل داخلی که مورد تایید و تاکید و تمجید 

نهادهای بین المللی و رسانه های خارجی بودند. 
و اما امروز دریافتم که مقام ناظر پولی از معدود مســئوالنی بوده که دیگر 

گونه می اندیشیده است.
 امروز دیدم که سیاســت گذاری پولی از طریق OMO در دستور کار قرار 
گرفته اســت. امروز شــنیدم که عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره مورد 

توجه است.
 امروز درک کردم که سیاســت گذار پولی بر کنتــرل و تثبیت نرخ ارز در 

شرایط فعلی به درستی تاکید دارد.
 امروز دانستم که سیاست گذار  تضییع ذخایر ذی قیمت برای تثبیت نرخ 

ارز زیر قیمت تعادلی را نمی پذیرد. 
در واقع ســکوت مســئوالن جدید نه از باب تایید عملکرد گذشته بلکه از 
سر تعهد به دولت بوده اســت. اگر بانک مرکزی سیاست گذاری پولی را از 
طریق کریدور نرخ بهره و عملیات بازار بــاز در پیش گیرد و پس از تثبیت 
به سمت تک نرخی سازی و نظام ارز شــناور حرکت کند و نظارت بر نظام 
بانکی را از طریق اجرای بازل 3 و مقررات نوین حسابداری بانکی در پیش 
گیرد، این نوید را می دهم که دوران جدیدی از ثبات و رشــد اقتصادی به 

روی اقتصاد کشور گشوده خواهد شد.
بیایید برای دکتر همتی و مشــاوران شایسته ایشــان موفقیت را در این 

دوران سخت آرزو کنیم. 

سرمقاله

علی  سعدوندی 
اقتصاددان

رئیس سازمان بورس بر افشا نشدن اطالعات خریداران تاکید کرد

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر
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هزینه واردات دوبرابر خرید تضمینی است

هشداردرباره تشدید قاچاق گندم

رئیس سازمان بورس بر افشا نشدن اطالعات خریداران تاکید کرد
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افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ چقدر است؟
گرچه هنوز درصــد افزایش حقوق کارکنان برای الیحه بودجه ســال 
آینده نهایی و اعالم نشده اســت، ولی احتماال این درصد افزایش تا ۲۵ 

درصد خواهد بود.
اخیرا بخشنامه بودجه ۱3۹۸ از ســوی رئیس جمهور به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شد. البته ضوابط و پیوست های آن که تعیین کننده سقف 
و چارچوب هزینه ها برای پیش بینی بودجه دستگاه های اجرایی است، 

فعال منتشر نشده است.
دستگاه های  اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند 
روز آینده و اعالم آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن الیحه 
هســتند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکــی از مهمترین 
بخش های هزینه ای سازمان ها به شمار می رود. به هر حال بخش اصلی 
هزینه دســتگاه ها و البته دولت را هزینه جاری و بــه عبارتی حقوق و 
دستمزد تشکیل می دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق 

در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش بینی شود.
تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق ســال آینده 
چیزی به صورت رسمی اعالم نشده و بخشنامه بودجه نیز اطالعاتی در 
این رابطه در بر نداشــت. این در حالی است که اطالعات دریافتی ایسنا 
نشــان می دهد که با توجه به برآورد تورم باالی ۲۰ درصدی در ســال 
آینده احتماال درصــد افزایش حقوق کارکنان نیــز باالتر از ۲۰ درصد 

بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.
دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشــنامه بودجه ۱3۹۷ درصد 
افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش بینــی کرد، اما در ادامه و با 
ورود الیحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شــد که 
حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشــد؛ به گونه ای که کارکنان با 
حقوق دریافتی پایین تر، از درصد بیشــتری برخوردار شــوند و به طور 

پلکانی برای حقوق های باالتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.
درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب 
شــد و در دســتور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت 
اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت 
کاال و خدمات، بحث افزایش مجدد حقــوق کارکنان به منظور جبران 
شرایط مطرح شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو 

کرده و هر آنچه الزم است برای سال آینده انجام دهد.

 آخرین جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان
 پر مصرف

 سخنگوی صنعت برق کشور ضمن تشریح جزئیات افزایش تعرفه برق 
مشــترکان پر مصرف، گفت : بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته قرار 
شده برای مشــترکانی که زیر الگو مصرف دارند، طرح های تشویقی در 
نظر گرفته شود و برای مشــترکانی که باالتر از الگو مصرف برق دارند، 
میزان تعرفه دو برابر و برای مشــترکانی که بیش از این میزان افزایش 

میزان دارند ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
محمودرضا حقی فام در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به کلیات انجام این 
کار، اظهار کرد: افزایش تعرفه بسته به مناطق مختلف در رده بندی های 
مختلف تعیین شــده است و برای این مســاله نیز مصوبه هایی را نیز در 
نظر گرفته ایم. به گونه ای که اگر مشــترکان  دو برابر الگو مصرف داشته 

باشند میزان تعرفه ۵۰ درصد برای آنها افزایش می یابد.
وی با تاکید بر این مســاله که مشــترکانی که زیر الگو مصرف می کنند 
نه تنها تعرفه را افزایش نمی دهیم،   بلکه پیشــنهاد طرح های تشویقی 
را نیز برای آنها در نظر داریم، گفت : قصد ما این نیســت که از مشترکان 
پولی دریافت شــود،   بلکه قصد داریم با اصالح رفتــار به مصرف نحوه 

مصرف مشترکان را تغییر دهیم.
به گفته وی اگر برای مصرف مشــترکان تا دو برابر الگوی مصرف باشد 
ضریب ۱.۵ و باالتر از آن با ضریب دو محاسبه می شود، اما باید گفت که 

این مساله نیز بسته به مناطق و تعداد متفاوت است.
سخنگوی صنعت برق کشــور در خصوص تعداد مشترکان پر مصرف، 
خاطرنشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته از میان مشترکان کل 
کشــور تنها ۱۴ نفر باالتر از الگو مصرف دارند و دو درصد نیز فراتر از آن 

چه تعریف شده برق مصرف می کنند.
وی با تاکید بر این مســاله که این موضوع فعال برای مشترکان خانگی 
در نظر گرفته شده اســت، تصریح کرد: پس از تصویب مجلس شورای 
اسالمی و اخذ اجازه از آنها این طرح را اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم 

که شاهد جنبه های مثبت و اجرای این طرح باشیم.

 کالهبرداری ۳۸۲ میلیون تومانی
 با شماره های بین المللی

 معاون وزیر ارتباطات از خســارت 3۸۲ میلیــون تومانی کالهبرداری 
شماره های بین المللی از طریق تماس ناموفق تا به این لحظه خبر داد.

حمید فتاحی، معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات و رییس 
هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت ایران در توییتی با اشاره 
به کالهبــرداری جدیدی که از طریــق Missed Call یا همان تماس 
ناموفق از ســوی ســر شــمارهای بین المللی به صورت گسترده برای 
مشــترکان اپراتورهای ایرانی در حال انجام است، گفت: 3۸۲ میلیون 
تومان کالهبرداری صورت گرفته از ۱۲٦ هزار نفر، توسط کالهبرداران 

خارجی، با جزئیات شناسایی شده است.
وی تاکید کرد:  وزارت ارتباطات مانع از ســودجویی متخلفان خواهد 

شد و مبالغ از دست رفته از طریق اپراتورها به مشترکان بازمی گردد.
صحبت های معاون وزیر ارتباطات در حالی است که شرکت ارتباطات 
زیرساخت از سوی وزیر ارتباطات در دستوری با اولویت باال مامور شده 
است تا کالهبرداری مذکور را شناسایی و منشــاء آن را برای پیگیری 

حقوقی ایران شناسایی و به مردم اعالم کند.

شاغالن بخش صنعت ۹ واحد درصد بیشتر شدند
 طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نســبت شــاغالن بخش خدمات در 
مناطق شهری در فصل بهار ۱3۹۷ نسبت به روســتایی، ۲.۵ برابر و در 

بخش صنعت ۹ واحد درصد بیشتر است.
تا چند سال قبل  میزان اشــتغال بخش خدمات ۱۰۰تا۲۰۰شغل بود 
اما اکنون با توجه به گســترش فضای مجازی و ظرفیت های جدیدی 
که در بخــش خدمات ایجاد شــده اســت تعداد مشــاغل این بخش 
افزایش یافته اســت. با وجود آنکه امروز مشــاغل خدماتی به باالترین 
سهم اشتغال در بازار کار رســیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، 
بسیاری از جویندگان کار را به این نوع مشاغل عالقه مند کرده است اما 
کارشناســان معتقدند بدون همراهی بخش های صنعت و کشاورزی، 
توســعه اشــتغال در بخش خدمات به ایجاد یکبازار کار متعادل منجر 

نخواهد شد.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نســبت شــاغالن بخش خدمات در 
مناطق شهری در فصل بهار ۱3۹۷ نســبت به روستایی، ۲.۵ برابر و در 

بخش صنعت ۹ واحد درصد بیشتر است.
این سهم در مناطق روستایی در بخش خدمات برای فصل بهار ۱3۹۷، 
حدود ۲3.۸ درصد بوده که نســبت به فصل بهار ده ســال پیش )سال 
۱3۸۷(، حدود ۴.۷ واحد درصد و همچنین ســهم بخش صنعت برای 
فصل بهار ۱3۹۷ حدود ۲۴.۷ بوده که نســبت به فصل بهار ده ســال 

پیش، ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.
سهم شاغالن شهری بخش خدمات در فصل بهار ۱3۹۷،  حدو د٦۰.۱ 

درصد و بخش صنعت 33.۷ درصد بوده است.

میز خبر

دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران گفت: از یک سو 
سازمان تجارت توسعه با ارسال نامه از تولیدکنندگان 
و تجار می خواهد ســس کچاب به ارمنســتان صادر 
کننــد از ســوی دیگر گمــرک به اســتناد بــه نامه 
ممنوعیت صادرات وزیر صمت مانع خروج می شــود، 
ناهماهنگی هــای وزارت صمت در صــادرات موجب 
سردرگمی و زیان هنگفت تولیدکنندگان و تجار شده 

است.
محمد میررضوی در گفت و گو با اقتصادآنالین با بیان 
اینکه در حال حاضر کانتینرهای حامل ســس کچاب 
در بنادر بالتکلیف مانده انــد، افزود: ممانعت گمرک از 

خروج ســس کچاب در حالی است که نامه 
ممنوعیت وزیر صمــت فقط برای رب گوجه  

فرنگی است. 
وی ادامه داد: ضمن اینکــه اقدام به صادرات 
کچاب با خواســت خســرو تاج، معاون وزیر 
صمت و رییس کل ســازمان توسعه تجارت 

است.
میررضوی با تاکید بر اینکه نبود شفافیت در نامه های 
وزارت صمت بارها به تولیدکنندگان و تجار آسیب زده 
اســت، افزود: گمرک مدعی است که ممنوعیت شامل 
تمامی فرآورده های حاصل از گوجه فرنگی می شود و 

صدور اجازه صادرات را منوط بر شفاف سازی 
دستور وزیر صمت کرده است در حالی که هر 
روز ماندن بار تجار در پشــت درهای گمرک 

هزینه های زیادی برای آن ها دربر دارد.
وی اضافه کرد: تکرار مشــکالت مشــابه در 
صــادرات به دلیــل تصمیمات یــک جانبه 
وزارت صمت بدون در نظــر گرفتن نظرات 

تشکل های بخش خصوصی است.
دبیــر ســندیکای صنایع کنســرو ایران خســارات 
تصمیمات یک شــبه برای تجارت خارجی کشــور را 
جبران ناپذیر دانست و گفت: در شرایطی که ارزآوری 

برای کشور حیاتی اســت ممنوعیت ها تیشه به ریشه 
کشور زده است.

میررضــوی در پایان تاکید کرد: می توان از خســارت 
تحریم به کشور کاســت اگر وزارت صمت، هماهنگی 
بیشتری در تصمیمات خود داشته باشد و تشکل های 

بخش خصوصی را نادیده نگیرد.
پیش از این نیز اتفاق مشابه برای صادرات چای ایرانی 
افتاد. وزیــر صمت با ارســال نامه ای صــادرات چای 
از کشــور را ممنوع کرد. با پیگیــری بخش خصوصی 
مشخص شد منظور نامه تنها ممنوعیت صادرات چای 

وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. 

صادرات

گروه اقتصــاد   رئیس ســازمان بورس 
با بیان اینکه گام جدیدی از ســوی مجلس 
برای ضمانــت اجرایی افشــای اطالعات 
نهادهای عمومی غیردولتی برداشته شده، 
گفــت: اطالعات خریــداران نفــت ایران 

محرمانه باقی خواهد ماند.
شــاپور محمدی گفت: در حال حاضر بیش 
از 33۰ شــرکتی که زیرمجموعه  نهادهای 
عمومی غیردولتی هســتند، از طریق کدال 
صورتهــای مالی خود را افشــا مــی کنند، 
بنابراین اجرای ماده ٦ قانون اصالحی قانون 
اجرای اصل ۴۴ شروع شده و شهرداری ها و 
وزارتخانه ها نیز در آن قرار دارند، جلســاتی 
هم در مجلس در حال برگــزاری بوده و دو 
روز گذشته نیز جلســه ای برگزار شده است 
و در صحن نیز مطرح خواهد شد تا ضمانت 
اجرایی که ســازمان بورس باید به صورت 
قانونی به دست آورد تا به نهادهای عمومی 
غیردولتی القا کند کــه باید صورتهای مالی 

خود را افشا کنند نیز فراهم شود.
وی افزود: در این راستا با کمکی که مجلس 
خواهد داشــت، ضمانت اجرایــی این کار 
قوی تر شــده اســت و ســازمان بورس نیز 
محکم تر پیش خواهد رفــت، چراکه به هر 
حال این اطالعات باید به صورت مســتمر 
اجرایی شــود، یعنی این کار بــرای یک بار 
نیســت و اطالعات باید به طور مستمر افشا 
شود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: طبیعتا شرکت هایی که بزرگتر بوده 
و اطالعات مالی آنها با اهمیت تر اســت، در 
اولویت هستند، اما شرکت های کوچکتر که 
به نوعی از عموم مردم تامین مالی می کنند، 
بایــد صورت های مالی خود را افشــا کنند. 
برای مردم هیچ چیز محرمانه نیست و باید 
افشــا صورت گیرد، ضمن اینکــه در مورد 
نهادهای عمومی غیردولتی، قانون تکلیف 
کرده که باید صورتهای مالی خود را افشــا 
کنند، اســتثنائاتی هم که در قانون هست، 
مشــخص شــده و بنابراین هیچ کسی نیز 

بهانه ای ندارد.

اطالعات خریداران نفت ایران 
محرمانه باقی خواهد ماند

محمدی با اشــاره به عرضه نفــت خام در 
بورس در کمتــر از یک هفته آینــده نیز به 
مهر گفت: اطالعیه عرضــه نفت در بورس 
انرژی، از ســوی متخصصان و کارشناسان 
شــرکت ملی نفت طراحی شــده اســت و 

بحث های مربوط به بورس آن نیز از ســوی 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و بورس 
انرژی طراحی شــده اســت و اما در مورد 
ویژگی هــای محموله های نفتی، شــرکت 
ملی نفت ایران صاحب نظر بوده و متخصص 
اســت. این طراحی از نظر ما مناسب است و 
مشتری خود را خواهد داشت البته راجع به 
اینکه انعطاف داشــته باشد و در عرضه های 
بعدی نیز با توجه به بازارســنجی که بورس 
انجام داده و وزارت نفت نیز با توجه به تجربه 
بســیار باالیی که در این عرصه دارد، حتما 
می تواند در اطالعیه های عرضه بعدی خود، 
متناسب با ســلیقه خریداران و بازار فضا را 
فراهم کند که افــراد بتوانند نفت خام ایران 
را خریداری کنند.معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی افزود: این یک تحول مناسب برای 
بازار نفت ایران بوده و برای سرمایه گذاران 
فرصت مناسبی را ایجاد خواهد کرد، از این 
حیث ما خوشحال هســتیم که این فرآیند 
شروع شده و وزارت نفت گام پیش گذاشته 
و ســازمان بورس و بورس انــرژی مصمم 

هستند که این کار انجام شود.
محمدی ادامه داد: امیدواریــم این عرضه 
انجام شــود، اما در فروش هــای بعدی نیز، 
ما پیشــنهادات خریــداران را جمع آوری 
خواهیم کرد و نظرســنجی می کنیم تا اگر 
جاهایی الزم باشد، تعدیالتی را انجام دهیم. 
در عین حال در مورد مشــتریان نفت خام 

ایران طبیعتا تا لحظه آخر از نظر ســازمان 
بــورس محرمانه بــوده و اعــالم نخواهند 
شد، البته در تابلو این مشــتریان به رقابت 
خواهند پرداخت، اما طالعات را ما محرمانه 

حفظ خواهیم کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح 
کرد: یکــی از وظایف اصلی بازار ســرمایه 
حفظ اطالعات مشتریان است و از اطالعات 
تمامی کســانی کــه در دنیا، ایــن نفت را 
خریــداری می کنند، صیانت خواهد شــد؛ 
روال و رویــه قانونی ما این اســت، در مورد 
ســهامداران نیز همواره این رویه را رعایت 
کردیم، بنابراین هر فردی که در این رقابت 
شــرکت کند، اطالعاتش حفظ می شــود 
و تمام شــرایط را برای جذب مشتریان در 
بــورس نفت خواهیــم داشــت.وی اظهار 
داشــت: شــرکت ملی نفت ایران خودش 
مشتریانی را از قبل دارد، هم آنها می توانند 
در بــورس حاضر شــوند و هم افــرادی که 
عالقمند به قراردادهای مالی نفت هستند، 
می توانند حضور یابند و کســانی که ممکن 

اســت جدید به این بازار اضافه می شــوند، 
حضور خواهند یافت. از این حیث هیچگونه 
محدودیتی وجود ندارد و می توانند نفت را با 

شرایط اعالم شده، خریداری کنند.  

 جزئیات ارایه اطالعات متخلفان
 به قوه قضاییه

محمدی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
جزئیات ارایه اســامی ۷۵ متخلــف به قوه 
قضاییه گفــت: ۷۵ پرونده ای که از ســوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار به قوه قضاییه 
ارسال شده است، شامل شرکتها، اشخاص 
حقیقی یا کسانی می شــوند که دستکاری 
قیمت کرده و اطالعات خالف واقع به مردم 
داده اند، شایعاتی را درست کرده و سیگنال 
فروشی کرده اند، کســانی که سایت های 
غیرمجــاز راه انــدازی کرده و یــا به مردم 
وعده بازده های بــاال داده اند و تحت عنوان 
شرکت های سرمایه گذاری فعال بوده اند اما 
مجوز ندارند؛ این پرونده ها کیفری محسوب 
می شوند و طبیعتا رسیدگی به این پرونده ها 
در صالحیت دادگاهها اســت و ما شکایت 

کرده و پیگیری خواهیم کرد.

برخی مدیران متخلف سازمان بورس 
جریمه شدند

وی اظهار داشت: از بدنه ســازمان بورس یا 
بازار ســرمایه فردی در این فهرست نبوده 

اســت که جرم مرتکب شده باشــد؛ البته 
در ســالهای قبل اگر تخلفاتی بوده اســت، 
متخلفان از سازمان بورس و یا ارکان آن نیز 
اخراج شده اند.محمدی گفت: البته در مورد 
این افراد در بدنه بازار ســرمایه، بحث جرم 
مطرح نبوده اســت؛ چراکــه  در مورد جرم 
دســتکاری یا اطالعات نهانی در قانون آن 
تعریف مشخص وجود دارد، ما تعداد زیادی 
از مدیران را نه به عنوان جرم بلکه به عنوان 
تخلف، جریمه نقدی کرده ایم.   هیات مدیره 
ســازمان بورس مرجع تجدیدنظر اســت و 
قانون به مــا اختیار داده اســت و ما هم آنها 
را جریمه کرده ایم.رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: به خزانــه نیز این مبالغ 
واریز شده اســت، ما تا جایی که بتوانیم باید 
پیشــگیری کنیم که مدیران دچار تخلف 
نشــوند، ولی اگر تخلف شد ما برخورد کرده 
و جریمه خواهیم کرد؛ البته در این مســیر 
سازمان بورس محکم گام برخواهد داشت و 
خود مدیرانی که جریمه شده اند، به خوبی 

می دانند که چرا جریمه شده اند.

بازار آتی ارز کی راه اندازی می شود؟
محمدی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
مقدمات بورس ارز فراهم شده است، گفت: 
بانک مرکزی ساز و کارهای معامالت ارزی 
را طراحی کرده اســت، اما برنامه این است 
که بازار ارزی کــه بانک مرکــزی فعال راه 
اندازی کرده، حفظ شــود و معامالت نقدی 
ارز در بازار پول خواهد بود، اما برای معامالت 
فیوچر ارز نیز ما با بانک مرکزی، تفاهم هایی 
داریم که بــه محض اینکه بــازار نقدی ارز، 
بتواند فرآینــد تکامل خــود را طی کرده و 
قیمت مرجع بتوانیم اســتخراج کنیم، بازار 

آتی ارز راه اندازی خواهد شد.

سرمایه گذاری 2200 میلیارد تومانی 
خارجی ها در بورس

وی افزود: ایرانیان مقیم خارج کشــور و نیز 
ســرمایه گذاران داخلی می تواننــد به بازار 
ســرمایه ایران ورود کرده و سرمایه گذاری 
کننــد؛   مــردم بــه خوبــی می دانند که 
فرصت هــای خوبی در بازار ســرمایه ایران 
نهفته اســت. در حــال حاضــر خارجی ها  
۲۲۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه ایران 
سرمایه گذاری کرده اند که نسبت به ابتدای 
سال ۲۱ درصد و نسبت به سال قبل بالغ بر 

3۰ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصاد دولت در حالــی بر نقض 
قانون خرید تضمینی اصــرار دارد که ادامه 
این رونــد باعــث کاهش تولید و تشــدید 
قاچاق می شــود و دولت باید تقریبا ۲برابر 
مبلغی راکه به گندمــکاران می دهد صرف 

واردات این محصول کند.
تاخیــر در اعــالم نــرخ خریــد تضمینی 
محصوالت کشــاورزی طی ســالهای اخیر 
به قصه ای تکــراری و مــالل انگیز تبدیل 
شــده و در حالی که براســاس قانون دولت 
وظیفه دارد قبل از آغاز کشــت محصوالت 
و تا پایان شهریورماه قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی را اعالم کند همچنان 
از این وظیفه قانونی ســرباز مــی زند. این 
درحالی است که کارشناســان و مسئوالن 
مرتب دربــاره عواقب این کار هشــدار 
می دهند و معتقدند ایــن اقدامات نتیجه 
ای جز افزایش واردات به کشور ندارد ضمن 
اینکه طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر 
قاچاق گندم داخلی از کشــور منتشر شده 
اما با تمام این هشــدارها دولت همچنان بر 

موضع خود پافشاری می کند.  

تاخیر همه ساله و بی توجهی به نرخ تورم 
نــرخ خرید تضمینــی گندم همه ســاله با 
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب 

شورای اقتصاد تعیین می شــود. طی چند 
ســال گذشــته، قیمت پیشــنهادِی این 
وزارتخانه مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار 
نگرفته و این شــورا عالوه بر تأخیر زیاد در 
اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ خرید 
این محصول اســتراتژیک را بدون توجه به 
نرخ تورم ساالنه،  با کمترین میزان افزایش، 

اعالم کرده است.
ســال گذشــته اعــالم خریــد تضمینی 
محصوالت کشاورزی با تاخیری هفت ماهه 
انجام شــد؛  حدود یکماه و نیم  قبل عباس 
کشــاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی در مراســم ششمین گردهمایی 
کشــت محصوالت زراعــی و آغاز ســال 
زراعی ۹۷-۹۸ در جمــع خبرنگاران درباره 
پیشــنهاد وزارت جهاد کشــاورزی برای 
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
جدید گفــت: »وزارت جهاد کشــاورزی، 
پیشنهاد خود را طبق زمان معین ارائه داده 
و از دولت انتظار داریم بــر مبنای نرخ تورم، 
قیمت گندم را اعالم کنــد؛ ضمن اینکه ما 
منتظر اعالم قیمت این محصــول تا پایان 
شهریورماه هســتیم«، انتظاری که ثمری 
نداشــت؛ همچنین علیقلی ایمانی، رئیس 
بنیاد ملــی گندمکاران ایــران اوایل  هفته 
جاری اعالم کرده بود: بنابر گفته وزیر جهاد 

کشــاورزی و معاون اول رئیس جمهور قرار 
اســت طی هفته جاری نرخ خرید تضمینی 
گندم بررسی و اعالم شود. ولی این هفته نیز 

به اتمام رسید و اتفاقی رخ نداد.  

قاچاق گندم، نتیجه کاهش قیمت 
خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر 

مطالبات گندم کاران
در همین حــال قاچــاق گندم از کشــور 
موضوعی بســیار نگران کننده اســت و در 
صورت تشدید آن، دولت مجبور به واردات 
گندم خواهد شــد؛  همچنیــن مبلغی که 
دولت در شــرایط فعلی برای واردات گندم 
باید هزینه کند تقریبا دو برابر مبلغی است 
که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت 

می کند. به گفتــه برخی از کارشناســان 
پایین بودن قیمت گنــدم داخلی، میل به 
فروش و قاچاق آن را به کشورهای همسایه 

افزایش داده است.
در همیــن زمینــه محمدجــواد ملکی، 
کارشــناس حوزه کشــاورزی در گفتگو با 
مهر گفــت: در چند ماه گذشــته، اخباری 
مبنی بــر خریــد و احتکار گندم توســط 
دالالن و قاچاق آن به کشــورهای همسایه 
مطرح  شــده اســت. کاهش قیمت خرید 
تضمینی و پرداخــت با تأخیــر مطالبات 
گنــدم کاران ازجملــه مهم تریــن دالیل 
انحــراف خرید و فــروش ایــن محصول 
اســتراتژیک از چرخــه خریــد تضمینی 

قانونی آن به شمار می رود.
وی افــزود: تــداوِم تعلل دولــت در تعیین 
قیمتی منطقی بــرای گندم، ضمن افزایش 
قاچــاق این محصــول به خارج از کشــور، 
موجب واردات این محصول استراتژیک به 

کشور با نرخ باالی ۲ هزار تومان می شود.
  به زعم برخی کارشناســان، در صورتی که 
دولت بخواهد گندم موردنیــاز خود را وارد 
کند، باید ۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه کند 
که این میزان هزینه تقریبــا دو برابر میزان 
مبلغی اســت که دولت بابت خرید گندم به 

گندم کاران داخلی پرداخت می کند.

حتی وزیر جهاد هم نمی داند قیمت 
خرید تضمینی چه زمانی اعالم می شود

 علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
ایران هــم در گفتگو بــا مهر با بیــان اینکه 
متاســفانه هنوز خبری از اعــالم نرخ خرید 
تضمینی نیســت، گفت: قرار بود طی هفته 
جاری این اتفاق بیفتد که متاسفانه اینگونه 
نشد ضمن اینکه مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران گفته تا دو هفته آینده نرخ خرید 
این محصول اعالم خواهد شــد.  وی با اشاره 
به اینکه هیــچ کس در جریــان زمان دقیق 
اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت نیست، 
افزود: حتی خود وزیر هم نمی داند چه زمانی 
نرخ ها اعالم می شود، شــورای عالی اقتصاد 
باید تشــکیل جلســه بدهد و در این زمینه 
تصمیم بگیــرد و همه منتظر هســتند که 
این اتفاق هر چه ســریع تر رخ دهد.  رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران ایــران با تاکید بر لزوم 
اعالم هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی 
گندم، گفت: کشــت این محصول در مناطق 
سردســیری آغاز شــده و از ۱۵ آبان ماه به 
بعد، به تدریج در مناطق معتدل نیز شــروع 
خواهد شــد.ایمانی افزود: نــرخ های جدید 
حداقل باید 3۰ درصد بیشتر از نرخ های سال 
گذشته باشــد تا تولید کنندگان بتوانند در 

شرایط فعلی به تولید ادامه دهند.

ناهماهنگی پرهزینه وزارت صمت در صادرات



قیمت خودرو باز هم کاهش می یابد 

و خزان قیمتی در پاییز خودر

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 تمهیدات جدید بانك مرکزی  برای ارز
 زائرین اربعین حسینی

بانک مرکزی بــه منظور رفاه حــال زوار اربعین حســینی، تمهیدات 
جدیدی را با همکاری بانک ملی، درخصوص ارز این زوار اجرایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، درپی مشــکالت پیش آمده در 
پرداخت ارز زوار اربعین در روز چهارشنبه که عمدتاً به خاطر قطعی پی 
درپی اینترنت عراق و محدودیت باجه ها رخ داده بود، جلسه اضطراری 
در دفتر دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، با حضور مسئوالن بانک 

ملی تشکیل و طی آن تصمیمات مهم و ضربتی اتخاذ شد.
براین اساس رییس کل بانک مرکزی دســتورات ویژه ای را برای بسیج 
امکانات و نیروها و اعزام شــبانه آنها به عراق و اتخاذ روش های متفاوت 
برای تایید و پرداخت ارز صادر کرد که با همکاری بســیار خوب و قابل 
تقدیر مدیران و کارکنــان بانک ملی از صبح پنجشــنبه عملیاتی و به 

تدریج مشکل رفع و پرداخت ارز روان شد.
ذخایر دیناری بانک مرکزی که تا چند روز پیش در بانک عراقی، توسط 
بانک مرکزی عراق مسدود شــده بود؛ بالفاصله بعد از آزاد شدن منابع، 
قصد انتقال اســکناس به داخل کشــور بود که به دلیل مقررات بانک 
مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد. لذا تنها راه باقیمانده تحویل دینار 
در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مســئولیت توزیع آن را به عهده 

گرفت.
بانک مرکزی مبلغ ۲۰۰میلیارد دینار عراق برای این منظور اختصاص 

داده است.

توضیحات بانک ملی ایران درباره روند تحویل ارز 
به زائران

بانک ملی با ارائه توضیحاتی درمورد علت روند ُکند تحویل ارز به زائران 
اربعین حسینی در شــهر نجف تاکید کرد: طبق مذاکره های قبلی قرار 
بود تحویل ارز در نجف از طریق فرودگاه، سه باجه در هتل های این شهر 
و شعبه بانک انجام شــود که مقام های عراقی به دلیل مسایل امنیتی، 

همه باجه ها غیر از شعبه بانک را تعطیل کردند.
 این بانک در توضیح خود درباره روند توزیع ارز در شهر نجف تاکید کرد: 
آخرین عکس ها و فیلم های ارسالی از وضعیت تحویل ارز در شهر نجف 
حاکی از حضور جمعیت زیاد زائران در این شهر است هر چند دو مرکز 
تحویل ارز در این شهر با همه قوا و ســرعت در حال کار هستند و اوضاع 

تحویل ارز تحت کنترل است.
در ادامه این توضیح با طرح این موضوع کــه طبیعتا برای مردم و زائران 
این ســوال پیش می آید که چرا تراکم جمعیت در این شهر باالست ؟ 
خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران نیز باوجود بسیج همه امکانات، نیروی 
انســانی و تجهیزات خود و حضور مدیران ارشد در عراق از این وضعیت 
رضایت ندارد و همه تالش خود را انجام داده که روند تحویل ارز ســریع 
تر انجام شــود ولی پاره ای واقعیت ها نیز وجود دارد که باید به آن توجه 

داشت.
بانک ملی خاطرنشــان کرد: درحال حاضر باوجود ازدحام جمعیت در 
نجف، تحویل ارز در زمان کوتاهی به زائران انجام می شــود ولی به علت 
این که هر لحظه به جمعیت در مســیر نجف و کربال اضافه می شــود، 

طبیعی است که در این محورها تراکم دیده می شود.
بانک ملی اضافه کــرد: تحویل ارز به زائران در نجــف به دلیل همکاری 
نکردن طرف عراقی با مشکالتی رو به رو شد، در شهر نجف طبق مذاکره های 
قبلی قرار بود تحویل ارز از طریق فرودگاه نجف، سه باجه در هتل های 
نجف و شــعبه بانک انجام شــود که مقام های عراقی به دلیل مسایل 

امنیتی، همه باجه ها غیر از شعبه بانک را تعطیل کردند.
بانک ملی تاکید کرد که درصدد اســت با تســهیل روند تحویل ارز به 
زائران در این شــهر، صف را از بین ببرد و اکنون در شهر نجف دو مرکز 

تحویل ارز وجود دارد که فعال هستند.

تمدید سپرده های ۲۰ درصدی با نرخ سود قبلی 
برای دوره یکساله

 رئیس کانون بانک های خصوصی اعالم کرد:سپرده های ۲۰ درصدی 
در شهریور امسال با همان نرخ قبلی برای دوره یکساله تمدید شدند.

کوروش پرویزیان در گفت و گو با ایِبنا درباره ســپرده های یکساله ۲۰ 
درصدی که مهلت آنها به اتمام رســیده، اظهار داشت: براساس مجوز 
بانک مرکزی، سپرده های بلندمدتی که در شــهریور ماه سال گذشته 

افتتاح شده اند، با همان نرخ سود قبلی تمدید شدند.
وی با بیان اینکه این سپرده ها به طور یکســاله تمدید شده اند، افزود: 
مگر آنکه سپرده گذار بخواهد ســپرده بلندمدت خود را باطل کرده و به 
ســپرده کوتاه مدت تبدیل کند و طبیعتا اگر آن ســپرده بخواهد ادامه 

پیدا کند، با همان نرخ گذشته ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل بانک پارسیان درباره اینکه در ماه های گذشته بازدهی سود 
در بازارهای مشابه بســیار بیشتر از ســود بلندمدت بانکی بوده است، 
اظهار داشت: افرادی که اقدام به ســپرده گذاری بلندمدت در بانک ها 
می کنند، تنها دوره کوتاه مدت بازارهای مختلف را در نظر نمی گیرند 

بلکه این موضوع یک روند است.
وی با بیان اینکه ســپرده گذاران بلندمدت فقــط دوره کوتاه مدت 
را نمی بینند، گفت: نباید به ســپرده گذاری بلندمدت در بانک ها نگاه 

مقطعی داشت و این سپرده گذاری تابع شرایط بلندمدت است.
رئیس کانون بانــک های خصوصی ادامــه داد: معموال ســپرده های 
بلندمدت در بانک، تابعی از مسائل و شرایط بلندمدت هستند و نباید به 

آنها مقطعی و کوتاه مدت نگاه نمی شود.
پرویزیان در عین حال گفت: البته سیاســتگذار باید توجه داشته باشد 
که سپرده های بانکی صرف سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی می 
شود و افرادی که اقدام به سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می کنند 

باید بازده مناسبی را دریافت کرده و متضرر نشوند.

اعزام تیم های خسارت سیار بیمه ایران 
به مسیرهای راهپیمایی زائران اربعین 

تیم های ویژه خسارت سیار شرکت سهامی بیمه ایران با بدرقه رسمی 
از مقابل ساختمان مرکزی این شرکت عازم مناطق مرزی غربی کشور و 

مسیرهای راهپیمایی زائران اربعین حسینی)ع( شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محســن پور کیانی رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در آیین بدرقه و اعزام تیم های خســارت 
ســیار، با تاکید بر اهمیت واالی حرکت مردمی میلیونهــا زائر در ایام 
اربعین حســینی )ع(، بیمه ایران را یار و همراه همیشگی مردم در این 

گردهمایی و همایش عظیم اسالمی و انسانی دانست.
پورکیانی با اشــاره به اینکه بیمه ایران در آستانه هشــتاد و چهارمین 
ســالگرد تاســیس خود مفتخر به ارائه طرح های نویــن و ابتکاری در 
خدمات رسانی به هم میهنان عزیز بوده است، طرح خسارت سیار بیمه 
ایران را که روز به روز در حال گســترده تر شــدن اســت، الگویی برای 

صنعت بیمه کشور خواند.
رییس هیات مدیره بیمه ایران با قدردانی از تالش های خستگی ناپذیر 
همکاران در بخش خســارت ســیار گفت : ۱۵ تیم ویژه خسارت سیار 
اعزامی به مناطق مرزی غرب کشــور و مســیر های راهپیمای زائران 
کربالی معلی تا ۱۰ آبــان ۹۷ همراه زائران خواهند بــود. این تیم ها با 
برخورداری از کارشناســان خبره به هنگام بروز کوچکترین ســانحه 
رانندگی در کوتاهترین زمان ممکن درمــکان حادثه حضور یافته و در 

همان محل، خسارت وارد شده را پرداخت خواهند کرد.

میز خبر

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی گفت: اوضاع اقتصادی کشور به لحاظ 
ذخایــر ارزی و مدیریت بودجه به هیچوجه شــکننده 
نیســت و حتی با ارقام پائین تر نفت هم می توان بودجه 
سال ۱3۹۸ را مدیریت کرد.محمد قاسمی در نشست 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی خراســان 
رضوی در مشــهد افزود: همه این امور به این شــرط 
است که دولت اســیر عوامگرایی نشــود. به نظر می 
رسد ترازهای اصلی مثل تراز پرداختها که پشتوانه اش 
ذخایر ارزی خارجی اســت و تراز بودجــه در موقعیت 
شکننده ای نیســتند و حتی در چند روز اخیر مقامات 
آمریکایی هم تحلیلهایشان در خصوص وضعیت ایران 

نسبت به قبل با احتیاط تر شده است. 
وی ادامــه داد: بایــد با مردم گفــت و گوی 
صادقانه انجام داد چــون تمام آن چیزی که 
در نهایت آمریکا به آن چشــم دوخته ایجاد 
نارضایتی و آشوب داخلی است که اگر دولت 
بتواند آن را مدیریت کند به لحاظ اقتصادی 
کشــور به هیچوجه در وضعیت شــکننده ای 

نیســت. معاون مرکز پژوهشــهای مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تجربه نشــان داده ما همیشه در زمان 
بحرانها عاقالنــه تر از زمان بــدون بحران حرکت 
می کنیم و بر این اســاس امیدواریــم در این دوره نیز 
چنین تجربه ای نصیبمان شــود. وی افزود: هم اینک 

مشــکالت پنج دهه تصمیم گیری در کشور 
آشــکار شــده و فقط به دو رئیس جمهوری 
اخیر مرتبط نیست یعنی ما در این پنج دهه 
عادت کرده بودیــم پول نفت بیایــد و آن را 
توزیع کنیم اما اکنون این جشــن نفتی تمام 

شده و باید به ظرفیتهای کشور بازگردیم. 
قاســمی ادامه داد: با این دید اگر نگاه کنیم 
هدف این اســت که ظرف یکی دو ماه آینده یک برنامه 

فعاالنه دو ساله برای کشور نوشته شود. 
وی گفت: مســاله کشــور را نباید به یک بحران ارزی 
تقلیل داد یعنی بحث تحریمها خیلــی فراتر از بحران 
ارزی است و اتفاقا اگر خوب از این فرصت استفاده شود 

می توان از آن برای بازســازی نظــری اقتصادی ایران 
استفاده کرد. 

معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی افزود: 
رشد اقتصادی ایران تاکنون رشــد محدود وابسته به 
نفت غیراشتغالزای پرنوســان با میانگین چهار درصد 
در ۵۰ سال گذشته بوده اســت. واقعا توان رشد کشور 
چهار درصد نیست و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به جای این که وزارت توزیع رانت صــادرات و واردات 
باشــد، وزارت تهیه کننده راهبردی توســعه صنعتی 
کشــور می بود بطور حتم می توانســتیم این رشد را 
بدون دردسر به دســت آوریم چون رشد چهار درصد با 

این موقعیت کشور عدد قابل توجهی نیست. 

دیدگاه

گروه بازار  کارشناســان صنعت خودرو 
یک صدا از ارزان شدن خودرو خبر می دهند 
اما همچنان اخبار ضد و نقیضی از کانال های 
غیر رسمی منتشــر می شــود و مردم را به 
خرید خــودرو ترغیب می کنــد؛ کانال ها و 
شبکه هایی که گویی دیگر حنای شان رنگ 

باخته و حرف شان بی اثر شده است.
همان طور که کارشناســان اقتصادی بازار 
و صنعت خــودرو پیش بینی کــرده بودند، 
اختالف قیمت فــروش خــودرو در بازار با 
فروش رســمی کارخانه زیاد دوام نیاورد و 
مکانیزم بازار به ســمت تعادل قیمتی پیش 

رفت. 
این روند کاهش قیمت کــه از دو هفته آخر 
مهرماه شروع شده بود، در روزهای آغازین 
دومین ماه پاییــز همچنان ادامــه دارد به 
طوری که قیمــت برخــی خودروهای پر 
متقاضــی از ۲.۵ تــا چهار میلیــون تومان 

کاهش را تجربه کرده است. 

منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو 
باشید 

چنــدی پیش و هم زمــان با آغــاز کاهش 
پلکانی قیمت خودرو، رئیس اتحادیه صنف 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودروی 
تهــران از احتمــال کاهش بیشــتر قیمت 

خودروها خبر داد. 
ســعید موتمنی پیش بینی کرده بود که در 
صورت به ثبات رسیدن نرخ ارز در بازار آزاد، 
بسیاری از کســانی که پیش از این اقدام به 
خرید و نگهداری خودرو بــا هدف افزایش 
قیمت ها کرده اند، فروشــنده می شوند، در 
نتیجه با افزایش عرضه در بــازار، قیمت ها 

کاهش خواهد یافت. 
به گفته وی، در این شــرایط ســوداگران و 
ســفته بازان از نوســانات صعودی نرخ ارز 
نا امید خواهند شــد و دیگر انگیزه ای برای 
نگهداری خودرو با هــدف افزایش نرخ ارز 
و کسب سود نخواهند داشــت. یعنی برای 
جلوگیــری از بلوکه شــدن نقدینگی خود 
نسبت به فروش خودروهای در اختیار اقدام 
خواهند کرد و این موضوع اثر مثبتی بر بازار 

خودرو و افت قیمت ها خواهد داشت. 

نمایشگاه داران: همه فروشنده اند، 
خریدار نداریم 

با آغاز هفته نخســت آبان مــاه، پیش بینی 
موتمنی دربــاره افزایش عرضــه، کاهش 
تقاضا و در نتیجه افــت قیمت ها به حقیقت 
پیوســته اســت. گزارش هــای میدانی از 
نمایشگاه  داران و فروشــندگان خودرو در 
نقاط مختلف تهران نشان می دهد که با افت 

قیمت خودرو، همه فروشنده هستند. 
ساسان، یکی از نمایشگاه داران غرب تهران 
در گفت وگو با ایرنا گفت: بازار در رکود کامل 
به سر می برد، قیمت ها کاهش چشمگیری 
داشــته و برای مــا که بیشــتر خودروهای 
داخلی معامله می کنیم، کار سخت تر شده  
اســت. تعداد زیادی از افــراد خودروهای 
خود را بــرای فروش گذاشــته اند، اما با این 

قیمت ها خودرو در بازار خریداری ندارد. 
به گفته این نمایشگاه  دار، ثبات قیمت ارز در 
بازار آزاد، طرح هــای پیش فروش خودرو به 
قیمت نصف بازار و کاهش خریداران، قیمت 

خودرو را تا حد زیادی پایین آورده است. 
مهدی، مدیر داخلی نمایشــگاه خودروی 
بزرگی در شمال تهران نیز تصدیق می کند 

که رونق بازار مانند گذشته نیست.
او می گویــد: تفاوتی ندارد، بــازار هم برای 
خودروهای خارجی و هم برای خودروهای 
کالس باالی داخلی، بی رمق شــده اســت. 
خیلی ها ســر می زنند، قیمت می گیرند، اما 

پای خرید نمی آیند.
این مدیر داخلی نمایشــگاه خودرو تصریح 
کــرد: خیلی ها بــا کاهش قیمــت خودرو 
سراســیمه شــده  و نگران از دســت دادن 
سرمایه شــان هســتند بــرای همین همه 
تمایل به فروش خودرو دارند، البته منظورم 
کسانی اســت که خودرو را خریده بودند تا 
پس از افزایش قیمت بفروشــند و به دنبال 

سود بی زحمت بودند. 

قیمت خودروها در بازار آزاد و کارخانه 
اکنــون، قیمت »پرایــد ۱۱۱« در کارخانه 
۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار 3۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان، »پراید ۱3۱« 
۲۲ میلیون و ۷۹۰ هــزار تومان در کارخانه 
و ۲۸ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان در بازار، 
»پراید ۱۵۱« در کارخانه ۲3 میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

در بازار قیمت خورده است. 
همچنیــن نــرخ هر دســتگاه خــودروی 
»تیبــا ۲« در کارخانــه 3۰ میلیون و 3۸۹ 
هزار تومــان و در بــازار 3۹ میلیون تومان، 
»چانگان« در نمایندگی ۷۴ میلیون و ۵۲۰ 
هزار تومان و در بــازار ۱۱۹ میلیون تومان 
معامله می شــود، در حالی که هر دســتگاه 
»پژو ۴۰۵« در کارخانه 3۲ میلیون و ۹۴٦ 
هزار تومــان و در بــازار ۴٦ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، »پــژو SLX« در کارخانه 3۵ 
میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان و در بازار 
۵۲ میلیون و 3۰۰ هزار تومان، »پژو ۴۰۵« 
دوگانه ســوز در کارخانه 3۴ میلیون و ۷۴۵ 
هزار و ۲۰۰ تومان و در بــازار ۴۸ میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان است. 
هــر دســتگاه »پــژو پــارس« از ســوی 
خودروســازان به قیمت ۴۰ میلیون و ۵۹۵ 
هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می رســد، این 
در حالی اســت که این خودرو در حاشــیه 
بــازار ۵۹ میلیــون تومــان قیمــت دارد، 
 »TU5 همچنین هر دســتگاه »پژو پارس
در کارخانه ۴۲ میلیــون و ۴۸۱ هزار تومان 
و در بــازار ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان، 

»پژو ۲۰٦ تیپ ۲« در کارخانه 3٦ میلیون و 
۲۸٦ هزار تومان و در بازار ۵3 میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان، »پژو ۲۰٦ تیپ ۵« در کارخانه 
۴۱ میلیــون و ۹۴۲ هزار تومــان و در بازار 
٦۱ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان و خودروی 
»پژو ۲۰٦ صنــدوق دار V« در کارخانه ۴۲ 
میلیون و ۷٦3 هــزار و ۱۰۰ تومان و در بازار 

٦۱ میلیون تومان است. 
در گروه خودرو سمند، هر دستگاه »سمند 
LX« در کارخانه 33 میلیــون و ۵3۵ هزار 
و ۴۰۰ تومان و در بــازار ۴٦ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، »سمند EF7« در کارخانه 3۴ 
میلیون 33۸ هزار و ۲۰۰ تومــان و در بازار 
۴۹ میلیون تومان، »ســمند دوگانه سوز« 
در کارخانه 3٦ میلیــون و ٦۱٦ هزار تومان 
و در بــازار ۵۱ میلیون تومان اســت، ضمن 
اینکه »دنا دنده اتوماتیــک« ۴٦ میلیون و 
۹۸۹ هزار و ۴۰۰ تومــان در کارخانه و ۷۱ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومــان در بازار قیمت 

خورده است. 
هم چنین هر خودرو »دنــا پالس اتومات« 
در کارخانــه ۵3 میلیــون و ۲٦۵ هــزار و 
۸۰۰ تومان و در بــازار ۹۰ میلیون تومان و 
هر دســتگاه »پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک« در 
کارخانــه ۴۷ میلیون و ۱۲۸ هــزار و 3۰۰ 

تومان و در بازار ۷٦ میلیون تومان است. 
»برلیانس 33۰ اتومات« ٦٦ میلیون و ۴۸۱ 
هزار تومان از سوی خودروسازان به فروش 
می رســد و خریداران در حاشــیه بازار بین 
۱۰۱ تا ۱۰٦ میلیون تومان برای آن قیمت 
گذاشــته  اند. هر دســتگاه »برلیانس 3۲۰ 
اتومات« هم در کارخانه ٦3 میلیون و ۷۴۱ 
هزار تومان بوده که در بازار نزدیک به ۱۰۰ 

میلیون تومان نرخ می خورد. 
بررســی های میدانــی نشــان می دهد که 
کاهش پلکانی قیمت خودروها در نخستین 

هفته آبان ماه، همچنان ادامه دارد. 
با نزدیک شدن بازار به تعادل، تفاوت قیمت 
فروش خــودرو در کارخانه بــا قیمت بازار 
آزاد، کاهــش یافته و این تغییرات ســبب 
افزایش عرضه و کاهش تقاضــا در بازار آزاد 
شــده اســت؛ از این رو پیش بینی می شود، 

این کاهش قیمت ادامه داشته باشد.

اوضاع اقتصادی کشور به هیچوجه شکننده نیست

با مخالفت بانک مرکزی

افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیالت منتفی شد
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن 
گفت: بانک مرکزی با درخواســت ما برای 
افزایش ســقف تسهیالت مســکن از محل 
اوراق حق تقــدم تا ۱٦۰ میلیــون تومان، 

مخالفت کرده است.
ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک 
عامل بخش مســکن اخیــرا از افزایش 3۸ 
درصدی حجم تسهیالت پرداختی مسکن 
خبر داده است. این در حالی است که آمارها 
از افزایش قیمت مســکن و کاهش شــدید 
معامالت طی یک ســال گذشــته حکایت 
دارد. اتفاقی که به کم شــدن بیش از پیش 
قــدرت خرید مســکن مردم از یک ســو و 
ناکارآمدی تســهیالت مسکن از نظر میزان 
پوشش نسبت وام مســکن به ارزش ملک 

منجر شده است.
با این حــال برخــی نماینــدگان مجلس 
خواهان افزایش ســقف تسهیالت مسکن و 

مدت زمان بازپرداخت آن هستند.
این در حالی اســت که بانــک عامل بخش 
مسکن اعالم کرد از ابتدای آبان ماه شرایط 
تسهیالت مسکن صندوق پس انداز مسکن 
یکم بــا یک تغییــر مهم بــرای متقاضیان 
روبه رو بوده و از این پس تنها آن دســته از 
متقاضیانی خانه اولی محسوب می شوند که 
هیچ یک از زوجین، پیشتر نه خانه داشته و 
نه از تسهیالت خرید مسکن استفاده کرده 
باشــند. شــرایطی که احتماال بــه کاهش 
متقاضیــان دریافت تســهیالت صندوق 

مسکن یکم منجر می شود.
با این حــال بــه نظر می رســد تنهــا راه 

توانمندســازی خانوارها در شــرایط فعلی 
برای خانه دار شدن، توسعه بازارهای مالی 
و افزایش تســهیالت بانکی است اما با توجه 
به کمبود مسکن در بازار، اعطای تسهیالت 
هوشــمند به تولیدکننده و سازنده مسکن 
مصرفی، می تواند همزمان دو سوی عرضه 

و تقاضا را تقویت کند.

تقویت منابع از طریق صندوق توسعه 
ملی به کجا رسید؟

محمدعلــی دهقان دهنــوی، عضو هیئت 
مدیره بانک عامل بخش مســکن در گفت 
وگو با مهر درباره شرایط جدید صندوق پس 
انداز مسکن یکم و حذف پرداخت تسهیالت 
به زوجینی که یکی از آنها خانه اولی نباشد، 
اظهار داشــت: شــرایط دریافت کنندگان 
تســهیالت را بانک مرکزی تعیین می کند. 
ما بر اساس برداشتی که از قبل در خصوص 
شرایط دریافت کنندگان تسهیالت مسکن 
یکم داشتیم، اســتعالم خانه اولی بودن یا 
نبودن همســر را اخذ نمی کردیم و برای او 

حساب افتتاح می کردیم.
وی افــزود: ایــن شــرایط کمــاکان برای 
دارندگان حســاب صندوق یکــم تا ۱ آبان 
به همان روش قبلی حاکم اســت و تغییری 
برای آنها ایجاد نمی شــود. امــا بانک مرکز 
اعالم کرد این برداشــت شــما از شــرایط 
تعیین شــده برای متقاضیان تســهیالت 
صندوق مســکن یکم صحیح نیست و باید 
این تسهیالت به افرادی تعلق بگیرد که هم 
زن و هم شــوهر هر دو خانه اولی باشند. به 

همین دلیل به ما رســما ابالغ کردند که بر 
این اســاس عمل کنید و ما ناچار شدیم بر 
اساس دســتورالعمل بانک مرکزی شرایط 
جدید را در هیئت مدیره بانک تصویب و به 

شعب ابالغ کنیم.
ایــن مقام مســئول در بانــک عامل بخش 
مســکن در خصوص تقویت منابــع مالی 
صندوق پس انداز مســکن یکــم از محل 
کمک هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه 
ملی یادآور شد: متأســفانه این درخواست 
بانک عامل بخش مســکن تا کنون به جایی 
نرسیده و هنوز علی رغم پیگیری های بانک، 
نتیجه مثبتی از دولت به ما اعالم نشده است 
ضمن اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی 

سازوکار قانونی خاص خود را دارد.

بانک مرکزی با افزایش سقف وام 
مسکن مخالفت کرد

وی دربــاره اظهــارات برخــی نمایندگان 
مجلس مبنی بــر لزوم افزایش ســقف وام 

مسکن تا 3۰۰ میلیون تومان گفت: در حال 
حاضر امکان افزایش سقف وام مسکن وجود 
ندارد شــرایط فعلی بازار مالی کشور امکان 
پرداخت وام 3۰۰ میلیون تومانی و افزایش 
زمان بازپرداخت تسهیالت به ۲۰ سال را به 
ما نمی دهد چون علی رغم آنکه بانک عامل 
بخش مســکن پایین ترین نرخ سود شبکه 
بانکــی را دارد اما این نرخ ســود برای 
دوره های بازپرداخت طوالنی جواب نمی دهد از 
ســوی دیگر منابع مالی بانک محدود است 
بنابراین ترجیح ما این اســت کــه به تعداد 
خانه های بیشــتری بتوانیــم وام بدهیم تا 
اینکــه به یک نفــر وام بیشــتری پرداخت 
کنیم.این فعال شبکه بانکی ادامه داد: ما در 
بانک عامل بخش مســکن برنامه داشتیم تا 
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق )ویژه 
زوجین( را تا ســقف وام مســکن زوجین از 
محل صندوق تســهیالت مسکن یکم ارتقا 
داده و به ۱٦۰ میلیون تومان برســانیم که 
این درخواســت ما با مخالفت بانک مرکزی 

روبه رو شد.
وی درباره داشــتن یا نداشــتن آثار تورمی 
تســهیالت مســکن بر بازار مسکن تصریح 
کرد: تسهیالت مســکن به هیچ عنوان آثار 
تورمی نــدارد افزایش قیمت مســکنی که 
در چند مــاه اخیر اتفاق افتــاده ارتباطی با 
تســهیالتی که در این بخش داده می شود 
ندارد؛ تورم مسکن بیشتر تابع اقتصاد کالن 
و دوره های رونق و رکود بازار اســت و سقف 
وام مسکن تأثیری در تحریک تقاضا ندارد. 
به خصوص در وام های فعلی که نســبت وام 

به ارزش مســکن کاهش داشــته است 
نمی تواند در افزایش قیمت مسکن مؤثر باشد.

 تسهیالت کارآمد مسکن
 هم از تولید حمایت می کند هم مصرف

درهمین ارتباط، فرهاد بیضایی کارشناس 
اقتصاد مســکن بــا بیان اینکه الزم اســت 
تسهیالت مسکن بیشتر به سمت واحدهای 
نوســاز و تحریک تولید مســکن سوق داده 
شــود، گفت: یکی از این اقدامــات هدایت 
تســهیالت صندوق مســکن یکم به سوی 
پیش فروش مسکن است. تسهیالت مسکن 
یک زنجیره است و پرداختن به این موضوع 
که سمت تقاضا باید تحریک شود یا عرضه، 
آدرس اشــتباه دادن به بازار مسکن است؛ 
بنابراین پرداخت تســهیالت خرید مسکن 
به واحدهای نوســاز یا در حال ساخت، هم 
تحریک تقاضاســت و هم تحریک عرضه و 

تولید.
وی افزود: توأمان باید سیاســت ها طوری 
طراحی شود که هم از ســمت عرضه و هم 
تقاضا به صورت همزمان حمایت شــود اگر 
بازار مســکن را به صورت زنجیــره ببینیم 
موفق می شــویم اما اگر به گونه ای برنامه 
ریزی کردیــم که از تولیدکننــده حمایت 
نشــود بازار دچار عدم تعادل می شــود. 
تســهیالتی که به پیش فروش مسکن داده 
می شــود، عمال به حمایت از خرید مسکن 
مصرفــی کمــک مــی کنــد و در داللی و 
ســوداگری به گردش درنمی آید. این یک 

سیاست کارآمد است.



زنگنه: تسلیم شرایط سخت نمی شویم

وزارت نفت با احیای کارت سوخت مخالفتی ندارد

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بازدید وزیر نیرو از تاسیسات تامین آب و برق
 در پایانه مرزی مهران

وزیر نیرو در سفر کاری به اســتان ایالم و بازدید از تاسیسات تامین آب 
و برق در پایانه مرزی مهران، با تعدادی از زائران اربعین حسینی دیدار 

و گفتگو کرد.
رضــا اردکانیان در ایــن بازدید، با حضــور در بین مردم، نظــر زائران 
درخصوص خدمات رسانی آب و برق توسط قرارگاه اربعین وزارت نیرو 
در منطقه را جویا شد. وی همچنین، تاسیسات تامین آب و برق زائران 
اربعین حسینی و زیرساخت های فراهم شده توسط صنعت آب و برق را 

مورد بازدید قرار داد.
وزارت نیرو از ماه های گذشته خدمات رســانی به زائران را در مرزهای 
خروجی ایران و عراق در برنامه داشــته و از ۲۵ مهرماه با اعزام و استقرار 
۴۰ گروه فنی، مهندســی در پایانه های مرزی »مهــران«، »چذابه«، 
»شلمچه« و مسیر پیاده روی ۸۰ کیلومتری شهرهای نجف به کربال، در 
قالب پنج قرارگاه وزارت نیرو خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را 

آغاز کرده است.
گروه های فنی مذکــور، برقــراری و کنترل انشــعاب های آب، برق و 
فاضالب ۴۰۰ موکب ایرانی را در مرزها و شــهرهای نجــف و کربال بر 

عهده دارند.
همچنین با بهره مندی از کمک های مردمی به عنوان تامین بخشــی از 
هزینه ها، تعداد هفت دســتگاه بســته بندی آب جرعه ای با توان تولید 
۴۰۰ هزار بسته در شبانه روز، در پایانه های چهار مرز خروجی به کشور 

عراق و شهرهای نجف و کربال نصب شده است.
چهار قرارگاه اربعیــن وزارت نیرو نیــز در چهار مرز خروجی کشــور 
به منظــور تولیــد و توزیع آب بســته بندی تشــکیل شــده و آماده 
خدمات رســانی به زائران اربعین حسینی اســت.همچنین به منظور 
تامین آب بهداشــتی زائران، اســتقرار آزمایشگاه ســیار آب در مرزها 

پیش بینی شده است.

احتمال واردات کاال به جای پول نفت 
رییس اتاق بازرگانی ایران و هند گفت: متاسفانه دولت هر وقت نیاز دارد 
به یاد بخش خصوصی می افتد، در دوره قبل که ما تحریم شدیم گفتند 
بخش خصوصی نفت بفروشــد اما بعد از لغو تحریم ها دوباره خودشان 
آمدند و زمام کار را در دســت گرفتند حاال با اعمال تحریم های جدید 

دوباره آقایان یاد بخش خصوصی افتاده اند.
ابراهیم جمیلی در گفت وگــو با ایلنا در خصوص فروش نفت توســط 
بخش خصوصی گفت: من با فلسفه این که بخش خصوصی وارد مقوله 
فروش نفت شود موافق هســتم اما مهم این است که ابتدا اهلیت طرف 

احراز شود تا قضایای بابک زنجانی تکرار نشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و هند یادآور شد: این بخش از اقتصاد ظرفیت 
باالیی برای سوء استفاده، رانت و فســاد دارد و کسی که وارد این حوزه 
می شــود باید آنقدر به وی اطمینان داشت که خیالمان از بابت برگشت 
پول نفت راحت باشــد و یا اینکــه آن پول را تبدیل بــه کاال نکند که ما 

مجبور به قبول آن شویم.
وی اظهار داشــت: متاســفانه دولت هر وقــت نیاز دارد بــه یاد بخش 
خصوصی می افتــد، در دوره قبل کــه ما تحریم شــدیم گفتند بخش 
خصوصی نفت بفروشــد اما بعد از لغو تحریم ها دوباره خودشان آمدند 
و زمام کار را در دســت گرفتند حاال با اعمال تحریم های جدید دوباره 

آقایان یاد بخش خصوصی افتاده اند.
رییس اتاق بازرگانــی ایران و هند همچنین در انتقاد از سیاســت های 
صادراتی دولت گفت: هر موقع که قیمت نفت باال است و دولت می تواند 
آن را بفروشــد اصال به صادرات غیر نفتی اهمیت نمی دهد اما هر وقت 
بازار خراب شــد همه مســوولین حرف از تقویت صــادرات غیر نفتی 

می کنند.
وی در خصوص پیمان سپاری ارزی و اجبار بازرگانان برای دادن تعهد 
مبنی بر بازگشــت ارز به کشور گفت: پیمان ســپاری قبال تجربه شده 
است و نشان داد که مشکالت صادرات با این سیاست بیشتر می شود. ما 
این راه را یک بار طی کردیم و متاسفانه داریم دوباره همان اشتباه قبلی 

را تکرار می کنیم.
وی افزود: ما موافق بازگشت ارز به داخل کشور هستیم اما این روش ها 
ناکارآمد هســتند و در صورت ادامه وضع موجود در آینده نه صادراتی 

خواهیم داشت و نه پولی به کشور باز می گردد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
منصوب شد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، سید ابوالحسن محمدی 
را به عنوان مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق منصوب 

کرد.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران، رامین 
حاتمی در ایــن حکم خطاب بــه محمدی، بــر الزام هایــی از جمله 
برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای حداکثرســازی توســعه و تولید، 
حفظ سرمایه های  شــرکت و بهبود و سالم ســازی فرآیندهای جاری 
تاکید کرده اســت. حاتمی در این حکم، از زحمات احمد رجبی نیز که 
مدتی عهده دار سرپرســتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بود، 

قدردانی کرده است. 
 شرکت بهره برداری نفت وگاز شــرق یکی از سه شرکت تحت پوشش 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که مســئولیت تولید، تفکیک 
اولیه و انتقال گاز و میعانات گازی به منظور تامین خوراک پاالیشــگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد را در منطقه شرق ایران بر عهده دارد. تولید گاز و 
 ) D و B میعانات گازی از میدان خانگیران )مخازن مزدوران، شوریجه
و میدان مشترک مرزی گنبدلی در ســرخس از مهمترین فعالیت های 

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق است.

 افزایش صادرات نفت ایران به چین 
در اکتبر و نوامبر

 ایگور ســچین، مدیرعامل روس نفــت اظهار کرد ایــران قصد دارد در 
مدت اکتبر تا نوامبر، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت به بندر دالیان چین 
تحویل دهد که نســبت به حجم معمول 3 میلیون بشکه، افزایش قابل 

توجهی محسوب می شود.
اظهارات مدیرعامل روس نفت با انتشار خبر بلومبرگ همزمان شد که 
به نقل از منابع آگاه نوشــت: دولت چین از دو شرکت نفتی دولتی خود 

خواسته است در ماه آینده از ایران واردات نداشته باشند.
با این حال منابع آگاه اظهار کرده اند توقف واردات از سوی شرکت ملی 
نفت چین و سینوپک موقتی بوده و با توجه به نتیجه مذاکرات با آمریکا، 
ممکن است از سرگرفته شود.این تصمیم پیش از دیدار میان شی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین و دونالد ترامــپ، همتای آمریکایی وی در 
نشســت ماه آینده گروه ۲۰ صورت گرفته و با افزایش تنشهای تجاری 

میان دو کشور مصادف شده است.
برخالف دولت چین، هند اعالم کرده کــه قصد دارد در نوامبر، به خرید 
نفت از ایران ادامه دهد. همه کشورها ســرگرم مذاکره با دولت آمریکا 

برای دریافت معافیت از تحریم های واشنگتن هستند.
دولت چین پیــش از این با تحریم هــای یکجانبه آمریــکا علیه ایران 
مخالفت کــرده بود. مقامــات آمریکایــی در اوت اظهار کــرده بودند 
نتوانســته اند چین را متقاعد کنند واردات نفت ایران را متوقف کند با 

این حال چینی ها موافقت کرده بودند خریدشان را افزایش ندهند.

میز خبر

گروه انرژی  وزیر نفــت بحث مخالفت 
وزارت نفت بــا احیای کارت ســوخت را از 
جمله دروغ های رســانه نماها عنوان کرد و 
گفت: این طرح هم اکنون در حال بررســی 

است.
بیــژن زنگنــه در حاشــیه آییــن امضای 
قراردادهای طرح توســعه حمل ونقل ریلی 
درون شــهری در تهران و هشــت کالنشهر 
در جمــع خبرنــگاران با بیــان این مطلب 
افزود: هدف اصلی، مهار مصرف ســوخت و 
جلوگیری از قاچاق است تا کشور به واردات 

بنزین وابستگی نداشته باشد.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره میزان 
قاچاق ســوخت اعالم کرد: همــه عددها 
حدس و گمان است؛ میزان آن را فقط خدا 

می داند.
زنگنه با اشاره به این که بحث کارت سوخت 
در حال بررســی اســت، گفت: اساس کار 
دولــت مبتنی بــر افزایش قیمــت بنزین 
نیســت، اما برای عرضه به آنان که متقاضی 
میزان بیشتری بنزین هســتند تدابیر الزم 

در حال بررسی است.

 مقدمات عرضه نفت خام 
در بورس انرژی فراهم شده است

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره عرضه نفت 
خام در بورس انرژی گفــت: همان طور که 
پیش تر گفته بودم جزئیات و ریزه کاری های 
فراوانــی در ایــن زمینه مطرح بــوده که با 
برگزاری نشســت ها و انجام هماهنگی ها، 
اطالعیــه عرضه منتشــر و مقدمات عرضه 

فراهم شده است.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره این که آیا 
قرار است روسیه از ۱3 آبان بازاریابی بخشی 
از نفت ایران را در بازارهای دنیا انجام دهد، 
گفت: این حرف ها را اسرائیلی ها می زنند و 
آنها راست نمی گویند، اما بدانید من درباره 

تحریم به هیچ پرسشی پاسخ نمی دهم.

 اعتراف وزیر نفت عربستان 
به واقعیت های بازار

وزیر نفت این را هم اضافه کــرد: وزیر نفت 
عربســتان دیروز به واقعیت هــای مهمی 
اعتراف کردند از جمله آن که امکان جبران 
نفت ایران در بازار وجود نــدارد و دیگر این 
که سه رقمی شــدن قیمت نفت را منتفی 

ندانستند.
زنگنه امضای قراردادهای توســعه ناوگان 
قطار شهری ۹ کالنشهر را یکی از اقدام های 
دولــت در مســیر بهینه ســازی مصــرف 
سوخت عنوان کرد و گفت: نوسازی ناوگان 
حمل ونقل و توســعه گازرســانی از دیگر 
اقدام هایی اســت که همسو با این اهداف در 

دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
وی تصریح کرد: تعهد دولت از طریق وزارت 
نفت بــرای خرید و تامین ۲ هزار دســتگاه 
واگن جدید بــرای اضافه شــدن به ناوگان 
قطار شــهری ۲ میلیارد و ٦۰۰ میلیون دالر 
است و دولت خود را متعهد به بهبود محیط 

زیست و ارائه خدمت به مردم می داند.
به گفته وزیر نفت، اجرای این قراردادها بار 
مالی ندارد و منابــع آن از محل صرفه جویی 
در مصرف ســوخت تامین می شــود که با 
فعال ســازی صنایع داخلی، بهبود محیط 
زیســت و بهینه ســازی مصرف ســوخت، 

همگی منتفع خواهند شد.
زنگنه با یــادآوری این که به ثمر رســیدن 
این قراردادها حاصل یــک کار جمعی بوده 
اســت، ابراز امیدواری کرد همکاری هایی 
از این دســت ادامه یابد.وی یادآور شد: نیاز 
داریم به مردم ثابت کنیم که با امید، نشاط و 

تالش در حال فعالیت هستیم.

تسلیم شرایط سخت نمی شویم
 وزیر نفــت، تزریــق امید به جامعــه را در 
شــرایط کنونی کشور بســیار حائز اهمیت 
خواند و گفت: باید تالش کنیــم امید را در 
دل مردم زنــده نگهداریم و نشــان دهیم 

تسلیم شرایط سخت نمی شویم.
بیژن زنگنه گفت: باید تــالش کنیم امید را 
در دل مردم زنده نگهداریم تا نشــان دهیم 
تسلیم شــرایط سخت نمی شــویم که این 

موضوعی مهم و تعیین کننده است.
وی با اشــاره به اقدام هایی کــه وزارت نفت 
از ســال ۹3 تاکنون برای توسعه طرح های 
گازرسانی در روســتاها انجام داده، تصریح 
کرد: در این مدت ۱3 هزار روستا گازرسانی 
شــد بدون آن که یک ریــال از دولت پولی 

گرفته شود.
وزیر نفت با بیان این که تا ســال ۹3 به ۱۴ 
هزار روستا در کل کشــور گازرسانی شده 
بود، گفت: در دولت تدبیر و امید و طی مدت 
یاد شــده با گازرســانی به ۱3 هزار روستا و 
صدها شــهر کوچک و بزرگ، نــه تنها یک 
ریال از دولت پول نگرفته ایــم، بلکه منابع 
خــود را از محــل صرفه جویــی در مصرف 

سوخت تامین کردیم.
زنگنه تصریح کرد: با اجــرای این پروژه ها 

میلیون ها نفر از ســاکنان روستا ها و شهر ها 
از نعمت گاز بهره مند شــدند و در عین حال 

در مصرف سوخت صرفه جویی شده است.

 طرح های گازرسانی به روستاها 
یک اقدام برد-برد- برد است

وی گفــت: ایــن طرح هــا صرفه جویی و 
درآمدهــای ارزی زیــادی نصیب کشــور 
کرده اســت و بیش از ۹۰ درصــد از اجرای 
این طرح ها نیز به پیمانکاران داخلی واگذار 
شــد، در واقع می توانم بگویم که طرح های 
گازرسانی به روســتاها یک اقدام برد-برد-

برد )مردم، سازندگان داخلی و دولت( بوده 
است.

 وزیــر نفت دربــاره امضای قــرارداد طرح 
توســعه حمل و نقل ریلی درون شــهری ۹ 
کالنشهر گفت: در این قراردادها، هم مردم 
به لحاظ برخورداری از رفــاه و هم دولت به 
لحاظ درآمدزایی برنده هســتند، همچنین 
مردم به لحاظ کاهش آالینده های زیســت 

محیطی از این قرارداد منتفع می شوند.
زنگنــه ادامــه داد: در جایــگاه وزیر نفت 
همواره به راه هــای کاهــش آالینده های 
هوای کالنشــهر تهران می اندیشــم و این 
موضوع همواره ذهن من را مشــغول کرده 
است. اکنون می توانم بگویم که امضای این 
قرارداد یکی از شاهکارهای دولت و شورای 
شــهر برای کاهش آلودگی هــوای تهران و 

کالنشهرهاست.
وی با بیان این کــه وزارت نفت برای کمک 
به بهبــود کیفیت هــوا در زمینــه بهبود 
کیفیت تولیــد بنزیــن و گازوئیل گام های 
عملی برداشــته اســت، گفــت: کیفیت 
تولید گازوئیــل در ایران افزایــش یافته و 
فعالیت های بســیاری برای بهبود کیفیت 
تولید بنزین توزیعــی در جایگاه های عرضه 

سوخت انجام شده است.

توسعه حمل ونقل عمومی کلید کاهش 
آالیندگی است

وزیر نفت با اشــاره بــه این کــه در بخش 
مصرف کنندگان ثابت انرژی مانند خانه ها 
و خودروهــا آالیندگــی داریــم، تصریح 
کــرد: در بخش خــودرو تنهــا راه کاهش 
آالیندگــی توســعه حمل ونقــل عمومی 
اســت، به ویژه آن که هم اکنون در کشــور 
زیرســاخت های قابل توجهی در این زمینه 
داریم، از این رو می توانیم بــا صرف هزینه 
اندک این تجهیزات را کامل کنیم و ســبب 

رضایتمندی شهروندان شویم.
وی ابراز امیــدواری کرد با توســعه ناوگان 
حمل و نقل ریلی استفاده شهروندان از مترو 

افزایش یابد.
زنگنه با اشاره به نشستی که مرحوم آیت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی در زمان ریاســت 
مجلس شــورای اســالمی بــرای تصویب 
مصوبه اســتفاده از متــرو در هیئت دولت 
شــرکت کرده بود، اظهار کــرد: من در آن 
زمان تازه وزیر شــده بودم و مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی تنها همان یک نشست 
به هیئــت دولت آمدند و در ســال های بعد 
من ندیدم که فردی بیــرون از دولت برای 
تصویــب مصوبه ای به هیئــت دولت بیاید. 
به یاد دارم که پس از ســخنان ایشان، رأی 
هیئت دولت برای تصویب این مصوبه بسیار 

شکننده بود.
وزیر نفت با اشــاره به مــاده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولیــد رقابت پذیر گفــت: بنیان کار 
مــا در قراردادهــای امروز، بر اســاس این 
ماده ۱۲ قانونی اســت، بنابرایــن تا زمانی 
که صرفه جویی محقق نشــود، نمی توانیم 
اعتبــاری اختصــاص دهیم. البتــه امکان 

فاینانس وجود دارد.

لزوم احیای ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر در سال 98

زنگنه با بیــان این که مــاده ۱۲ قانون رفع 
موانــع تولیــد رقابت پذیر در ســال ۹۷ به 

حال احتضار افتاده اســت، بــر لزوم احیای 
آن در ســال ۹۸ تاکید کرد و گفت: این ماده 
هم اکنون مغلــوب پرداخــت یارانه نقدی 
شــده اســت، البته ماده ۱۲ و یارانه نقدی 
دشمن یکدیگر نیســتند و می توانند به هم 
کمک کنند، امــا باید در مجلس شــورای 
اســالمی و دولت این موضوع را ساماندهی 
کنیم.وی تأکید کرد: وظیفه ما این است هر 
طرحی را که ســبب رضایت مردم می شود 
فعال کنیم و این بر ما واجب اســت و من نیز 
به عنوان عضــوی از کابینــه و همچنین به 
عنوان وزیر نفت حمایت خود را از این طرح 

اعالم می کنم.
وزیر نفت با اشــاره بــه اقدام هــا در حوزه 
بهینه ســازی مصرف ســوخت و انرژی در 
سال های گذشــته، گفت: شاید بزرگ ترین 
کاری که در این مدت انجام شــده اســت، 
جایگزینی مصرف گاز طبیعی با ســوخت 

مایع بوده باشد.
زنگنــه بــا بیــان این کــه در ســال ۹۲ 
نیروگاه هــای ما ۲۷ میلیارد لیتر ســوخت 
مایــع بــا ارزش دالر آن زمان حــدود ۱۸ 
میلیــارد دالر ســوخت مایــع مصرف 

می کردنــد که اگر همــان رویــه را ادامه 
می دادیم کشــور قابل اداره نبــود؛ اکنون 
مصرف ســوخت مایع نیروگاه ها بسیار کم 
شده است، البته در زمســتان به مقدار کم 
مصرف ســوخت مایع داریــم.وی درباره 
گازرسانی به بخش های نیروگاهی و خانگی 
در ایام مختلف ســال توضیــح داد: مقدار 
مصرف گاز نیروگاه ها در زمســتان به سبب 
تامین گازرســانی به بخش هــای خانگی 
و تجــاری، اندکی کاهش می یابــد که این 
موضوع روال هر ساله شرکت ملی گاز است، 
به این ترتیب که با هــدف تامین گاز مورد 
نیاز شهرها و روستاها از مقدار گازرسانی به 
نیروگاه ها در مواقع لزوم کاســته می شود تا 
مردم با مشکل قطعی گاز روبه رو نشوند و در 
نقطه مقابل به جای گاز مورد نیاز نیروگاه ها 

سوخت مایع در اختیار آنها قرار می گیرد.
وزیر نفت همچنین در ادامه بر لزوم رعایت 
آیین نامه هــای مصرف بهینه ســوخت در 

بخش خانگی تاکید کرد.

عالئم قیمت های سوخت اشتباه است
زنگنه با بیان این که شــدت مصرف انرژی 

در ایران وحشــتناک اســت، گفت: عالئم 
قیمت های مــا غلط اســت، بــرای نمونه 
گاز مایع را کیلویــی ۱۵۰ تومان یعنی ۱۰ 
دالر به ازای هر تن می فروشــیم که قیمت 
جهانی آن ۵۵۰ دالر به ازای هر تن اســت، 
این شــرایط امکان گمراه کردن هر کسی را 

فراهم می کند.
زنگنه با اشــاره به اختالف قیمت گاز مایع 
افزود: ما گاز مایــع را ۱۰ دالر به ازای هر تن 
در اختیار شــرکت های توزیــع کننده قرار 
می دهیم که آنها به دســت مــردم بدهند، 
خب چه اتفاقی می افتد؟ ایــن عالئم غلط 
است. نباید هم از مردم طلبکار باشیم، بلکه 
باید فرایندها را  اصالح کنیم. درست کردن 
این مسئله مانند رعایت استانداردها و آیین 
نامه ها از جمله مبحث ۱۹ ســاختمان است 

که سبب کاهش مصرف انرژی می شود.
وی گفت: بــا توجه به روند مصــرف، برای 
زمستان امســال نیز باید از اســتانداران و 
شــهرداری های کالنشــهرها برای کنترل 
مصــرف گاز در بخــش خانگــی کمــک 

بخواهیم.
وزیر نفــت با بیان ایــن کــه در بخش گاز 
اسراف بســیار زیاد اســت، یادآور شد: فکر 
می کنم امسال در تابســتان مصرف گاز در 
نیروگاه ها به ۲۹۰ میلیون مترمکعب در روز 
رســید، یعنی نیروگاه های ما معادل روزانه 
۲ میلیون بشکه نفت خام مصرف کردند، از 
ابتدای امسال تاکنون هم میانگین مصرف 
بیــش از ۲3۵ میلیــون مترمکعــب یعنی 
بیش از روزانه معادل یــک میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشــکه نفت خام بوده است، اسراف در 

مصرف گاز سبب ثروت سوزی می شود.
وزیر نفت گفــت: به عبارتی اکنــون روزانه 
معــادل یک میلیــون و ۵۰۰ هزار بشــکه 
نفت خام ســوخت در نیروگاه هایی مصرف 
می شــود که با 3۰ درصد راندمان فعالیت 
می کنند که این موضوع به معنای آســیب 
به محیط زیســت و هدر رفتن ثروت کشور 
اســت، اما امضای این قرارداد آغازی برای 
همــکاری نزدیک ســازمان ها برای کمک 
به بهینه سازی مصرف ســوخت و مدیریت 

مصرف انرژی است.
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نمایشگاه  ها فرصتی برای بهره  مندی از 
ظرفیت های داخلی و خارجی 

شــرکت  ها با حضــور در نمایشــگاه  ها می تواننــد بــا بهره  مندی از 
ظرفیت های داخلی و خارجی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور 

نقش موثری را ایفا کنند. 
به گــزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل شــرکت در حاشــیه 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک و بیمــه ضمن بیان این 
مطلب، گفت: حضور شرکت ها در نمایشــگاه ها عالوه بر اطالع رسانی 
به شــرکت کنندگان و بازدید کننــدگان باعث شناســایی بازارهای 
جدید ملی و بین المللی در ســه حــوزه بانک، بورس و بیمه می شــود. 
مجید مشــعلچی فیروزآبادی حضور فعال گروه های متخصص اعم از 
معاونان و مدیران تاثیرگذار ستاد و برتر اســتانی و نیز نمایندگان برتر 
را از جمله اقدامات بیمه کوثر به منظور دســتیابی شرکت به اهداف و در 
نهایت سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور دانست و گفت: هم اندیشی 
با فعاالن اقتصــادی، فعالیت های بازاریابی مطلــوب و جذب پرتفوی 
۵میلیارد تومانی با مشــارکت فعال همکاران شرکت در نمایشگاه سال 

گذشته محقق شد.
وی درباره بازارهای مالی به ویــژه در زمینه بیمه گفت: بــازار بیمه به 
نظر با چند مشــکل مواجه شده است. در بازار ســرمایه تا حدودی و نه 
قطعی بخشی از افزایش جهش ارزی در آن دیده شده است ولی در بازار 
شرکت های بیمه به نظر رشد نرخ ارز دو اثر خواهد داشت اول اثر تسعیر 
که در گزارش میان دوره ای مالی شرکت ها لحاظ می شود ولی اثری که 
دیرتر حادث می شود در رشد ضریب خسارت به دلیل رشد تورم چه در 
بخش خســارت های جانی اتومبیل و همچنین درمان است که چالش 

این بازار برای دوره های بعد است.
به طور کلی کار شــرکت های بیمه بســیار سخت اســت، چراکه باید 
همراه بــا این افزایش هزینه ناشــی از تورم و همچنین خســارت های 
واردشده به زیان دیدگان تحت پوشش، دارایی و درآمدهای خود را نیز 
افزایش دهنــد؛ در حالی که حرکت آنها چابک نیســت و عمدتا درگیر 
ســپرده های بانکی هســتند که نرخ بازدهی واقعی آنها منفی است. به 
نظر باید در بیمه ها این موضوع لحاظ شــود که هر چه سریع تر بخش ها 
یا دارایی های شرکت های بیمه به سمت دارایی های مولدتر و چابک تر 

پیش برود.
مدیرعامل شرکت افزود: اکنون در بازار برای دستیابی به اهداف جدید 
راهکارهایی را درنظر گرفته ایم. استفاده از اهرم بدهی، حرکت به سمت 
سرمایه های مولد و چابک که نقدشــوندگی خوبی را نیز داشته باشند و 
حضور در پروژه هایی که می توان با راه اندازی آن هم ســود جمعی و هم 
سود شرکتی را به دست آورد از اولویت های شرکت است. از سوی دیگر 
این شرکت همچنان در بحث استارت  آپ ها فعالیت ها و سرمایه گذاری 
خود را ادامه خواهــد داد و طی هفته های آتی ســه محصول به صورت 
عملیاتی با هدف ســودآوری و کمــک به خدمات شــرکت آغاز به کار 
می کند. تمرکز شــرکت بیشــتر در حوزه بازار ســرمایه است و سعی 
می کنیم از بهتریــن فرصت های این بازار جریان ســودآوری را تقویت 
کنیم. از همین رو از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۵۱میلیارد تومان 
ســود خالص از محل خرید و فروش و ســود مجامع در این بازار حاصل 

شده است.
وی درخصوص برنامه های شرکت در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری 
اظهار کرد: اکنون ســهم ما از بازار حدود ۴درصد است دو رقمی کردن 
ســهم شــرکت از بازار بیمه از مهم ترین برنامه های آتی شرکت تا سال 
۱۴۰۴ اســت که البته هدف گذاری بسیار دشــواری است. همچنین 
افزایش سرمایه شــرکت، افزایش ســهم بازار و طراحی و توسعه پنل 
ســرمایه گذاری )اپلیکیشــن مدیران( از برنامه های شرکت در حوزه 
سرمایه گذاری اســت. مشــعلچی فیروزآبادی درباره رشد حق بیمه ها 
در شــرایط کنونی اقتصاد و افزایش قیمت ها گفت: بیمه یک محصول 
فروختنی اســت و بیمه گران باید در هر شــرایطی بتوانند محصوالت 
خود را به مشتریان بفروشــند. باتوجه به اینکه در ســال های گذشته 
بیمه شــدگان و بیمه گران با مشــکالتی از این قبیل روبــه رو بوده اند، 
خوشبختانه اغلب مشــتریان و شــرکت های بیمه می توانند خود را با 
شــرایط جدید انطباق دهند و به  نوعی بازار به روند رو به رشد خود ادامه 

خواهد داد.

بانک توسعه صادرات در نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه کیش 

 بانک توسعه صادرات به همراه شــرکتهای تابعه در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانــک و بیمه درکیش )اینوکــس ۲۰۱۸( حضور 
یافت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، برگزاری فرصت 
مناســبی در جهت معرفی توانمندی های سیســتم بانکی کشــور به 

فعالین حوزه اقتصادی و صادراتی خواهد بود.
بانک توسعه صادرات به همراه شــرکت صرافی توسعه صادرات و بانک 

مشترک ایران - ونزوئال در این نمایشگاه حضور داشت.
کارشناسان بانک و شرکت های تابعه با اســتقرار در غرفه متبوع خود، 
تسهیالت و خدمات مربوطه را به مراجعه کنندگان و فعاالن حوزه های 

صادراتی معرفی کردند.

 حضور بیمه پاسارگاد 
در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸

شرکت بیمه پاســارگاد در نمایشــگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸ که از 3۰ 
مهر تا 3 آبان ماه در محل نمایشــگاه های بین المللی کیش برگزار شد 
شــود، حضور فعال داشــت. در این نمایشگاه 3٦۰ شــرکت داخلی و 
خارجی آخرین دســتاوردهای خود را در زمینه های اقتصادی، بورس، 
بانک، بیمه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و مالی به معرض نمایش 

گذاشتند.
دکتر غالمرضا ســلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران، جلیل قاســمی رئیس حوزه ریاســت و مجید تقــی لو معاون 
نظارت بر بیمه های زندگی بیمــه مرکزی در پنجمین همایش »کیش 
اینوکس« ضمن بازدید از غرفه بیمه پاسارگاد با مدیران و کارشناسان 

حاضر در غرفه دیدار و گفت و گو کردند.
این شــرکت در پنجمین نمایشــگاه بین المللی کیــش اینوکس که 
با حضور معــاون رئیس جمهور، رئیس کل بیمــه مرکزی، معاون وزیر 
اقتصاد، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، رئیس سازمان بورس و 
جمعی از مقامات ارشد اقتصادی کشــور آغاز به کار کرد با برپایی غرفه 
اختصاصی و حضور کارشناســان مجرب و متخصص، به ارائه خدمات و 

عرضه انواع بیمه نامه پرداخت.

حضور بیمه میهن در نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک ، بیمه و خصوصی سازی کیش

 بیمه میهن پس از سالها دوری از نمایشگاه ها و محافل اقتصادی کشور، 
در پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
که در جزیره کیش برگزار شد، میزبان مدیران و فعاالن اقتصادی کشور 

بود.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن در روز دوم این نمایشــگاه، غرفه 
بیمه میهن با حضــور مجید بنویدی مدیر عامل بیمــه میهن به همراه 
مســعود محمدی معاون مالی و اداری ایشــان میزبان شخصیت های 

ارگانی، سیاسی واقتصادی کشور بودند.

میز خبر

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار از آمادگی این 
منطقه برای تکمیل پروژه اقتصادی چین - پاکســتان 
خبر داد و گفت: منطقــه آزاد چابهار آمادگی خود را به 
مقامات مسوول چینی و پاکستانی در راستای تکمیل 

پروژه اقتصادی سی پک )CPEC( اعالم کرد.
عبدالرحیم کردی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
نشســت کریدور اقتصادی چین و پاکستان به منظور 
تکمیل پروژه ســی پک )CPEC( اظهــار کرد: در این 
نشست اکثر مقامات پاکستانی و چینی حضور داشتند 
و در ارتباط با مناســبات ســرمایه گذاری چینی ها در 
مسیر کاشــغر به گوادر مســائل مختلفی مطرح شد و 

مباحــث حمایتی و پشــتیبانی مدنظر قرار 
گرفت.

وی ادامه داد: کاشــغر - گوادر یک کمربند 
جاده ای اســت که به گوادر وصل می شود و 
هدف اصلی آن دسترســی بــه منابع انرژی 

خاورمیانه و نیز بازارهای منطقه ای است.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد چابهار 

با اشــاره به مباحث مطرح شده از ســوی ایران در این 
نشســت، بیان کرد: در ارتباط با همکاری های چابهار - 
گوادر به عنوان حلقه مکمل پروژه CPEC، ظرفیت ها، 
پتانسیل ها، امکانات و زیرســاخت های چابهار تشریح 

شد و در این نشســت اعالم کردیم که منطقه 
آزاد چابهار می تواند در جهت اقتصادی شدن 
پروژه مذکور گام بردارد که این مســئله هم 
از سوی پاکســتانی ها و هم از سوی چینی ها 
مورد اســتقبال قرار گرفت و قرار بر این شد 
تا با مطالعات علمی بیشــتر حرکت در مسیر 
اجرایی همــکاری گوادر - چابهــار به عنوان 
مکمل پروژه در دســتور کار قرار گیرد.کــردی ادامه 
داد: عالوه بر این در نشســت مذکور مباحث مربوط به 
شــهرک های صنعتــی در کل این محــور مدنظر قرار 
گرفت. دغدغه اصلی پاکســتانی ها اشتغال و مشارکت 

جوامــع محلی و نیــز مباحث زیســت محیطی بوده و 
چینی ها نیز مصمم برای توســعه ســرمایه گذاری در 
این منطقه بودنــد.داالن اقتصادی پاکســتان–چین 
مجموعه ای از پروژه های زیرساختی است که هم اکنون 
در سرتاســر پاکســتان در حال احداث  اســت. ارزش 
اقتصادی آن در ابتدا ۴٦ میلیــارد دالر بود اما اکنون به 
۵۴ میلیارد دالر رسیده اســت. این طرح اقتصادی قرار 
اســت با احداث شــبکه های حمل ونقلی مدرن، تولید 
نیروگاه های انــرژی، و ایجاد مناطق ویــژه اقتصادی، 
زیرساخت های کشور پاکستان را به سرعت مدرن کند و 

اقتصاد آن کشور را قوت ببخشد. 

منطقه آزاد

گروه صنعت  شــاخص بهــای کاالهای 
صادراتی ایــران به مدد تغییــر نرخ برابری 
ریــال در مقابل ارزهــای عمــده در پایان 
شــهریورماه امســال بــا جهــش ٦.۲۴۰ 
درصدی نســبت به مدت مشــابه پارسال 
روبــرو شــد.پس از بــروز نوســان ارزی، 
کارشناســان پیش بینی کردند که این کار 
به تقویت و رشــد صادرات غیرنفتی کشور 
منجر شــود و اکنون آمارهای بانک مرکزی 

این امر را تایید می کند.
در نیمه نخســت امســال مجموع صادرات 
غیرنفتی به بیش از ۲3 میلیارد دالر رســید 
و در مقابل ۲۲ میلیــارد و ۱۸۲ میلیون دالر 
کاال وارد کشور شد تا تراز تجاری مثت ۹۴۰ 

میلیون دالری ثبت شود.
نگاهی به شــاخص بهای کاالهای صادراتی 
ایران کــه در ۱٦ گروه کاالیــی رتبه بندی 
می شود، نشــان می دهد همه این اقالم در 
مقایسه با شــهریورماه پارســال به صورت 

جهشی رشد داشته اند.
جدول های بانک مرکزی درباره شــاخص 
بهای ۱٦ گروه کاالی صادراتی ایران نشان 
می دهد؛ این شاخص در شهریورماه امسال 
به عدد ۸۴۹.۲ رسید و نســبت به ماه قبل 
۲۵.۹ درصد افزایش داشــت. این شاخص 
نســبت به ماه مشابه پارســال برابر ٦.۲۴۰ 

درصد افزایش یافت.
این شــاخص در نیمه نخست امسال نسبت 
به دوره مشــابه ســال پیش معادل ۴.۱۲٦ 
درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال 
نســبت به ۱۲ ماه منتهی به شــهریور ۹٦ 

معادل ۷۷.۴ درصد افزایش داشته است.

محصوالتی که بیشترین رشد قیمت 
را داشتند

در شــهریورماه گذشــته متانول، پروپان 
مایع شــده، پلی اتیلن ســبک، بوتان مایع 
شده، پسته، اســتیرن، کود اوره، آمونیاک، 
روغن صنعتــی، پلی اتیلن ســنگین، کولر 
آبی، ماســت، کنســانتره مس، مس کاتد، 
منو اتیلن گالیکول، آهن کالف گرم، فرش 
پشمی دستباف، قیر، »کاشی و سرامیک«، 
شــمش آلومینیوم، »کشــمش و سبزه«، 
»بیسکویت و ویفر«، سیمان، موم پارافین، 
انواع ماهی منجمد، کیک، بستنی، شیلنگ 
پالســتیکی، تراکتــور، خرمــا، »پودرها و 
مایعات شــوینده«، شکالت ســفید بدون 
کاکائــو، رادیاتور خودرو، زعفران، شیشــه 
جام فلوت، تیرآهن، چیپس ســیب زمینی، 

الستیک رویی موتورســیکلت، ساالمبور 
گوســفندی، روغن موتور، »کنســانتره و 
آبلیمو«، شمش روی، روده گوسفندی رتبه 
بندی شده، سنگ های ساختمانی پرداخت 
شده، فرش ماشــینی، »کفش زیر پیو رویه 
چرم مصنوعی«، چینی آالت بهداشــتی، 
گونی پروپیلن، آبگرمکن گازی، چســب، 
فرومولیبدن، اکسد مولیبدن، موکت، پودر 
عصاره شــیرین بیان، پلی وینیــل کلراید، 
شکالت دارای کاکائو، شــامپو، ماکارونی، 
شیشه جام ورق شده، صابون، پلی استایرن، 
کریســتال مالمین، موتور سیکلت، اسپری 
رنگ، روغن ســویا، چرخ خیاطی، شــمش 
ســرب، پودر باریت، رنگ های ساختمانی، 
میلگرد، آلکید رزین، پارچه تورباف، نئوپان 
و پودر بنتونیت« اســت.در این ماه شاخص 
بهــای تعداد محــدودی از اقــالم از جمله 

آدامس نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

محصوالت پتروشیمی 
نگاهی به وضعیت قیمت فروش محصوالت 
پتروشیمی در شــهریورماه امسال نشان 
می دهد که این گروه اختصاصی در این ماه 
نسبت به مردادماه 3۰.۱ درصد و در مقایسه 
با شهریورماه پارسال ۲۷۱.۷ درصد رشد را 

تجربه کرده است.

محصوالت نباتی
در شهریورماه امسال شــاخص بهای گروه 

محصوالت نباتی در مقایســه بــا ماه پیش 
معــادل ۲۴.۱ درصد افزایش داشــت. این 
رشــد به طور عمده به دلیل ترقی شاخص 
قیمت پســته برابر ۲3.۴ درصد، »کشمش 
و ســبزه« 3۰ درصد، خرمــا ۲۴.۸ درصد، 
زعفران ۱۰.۱ درصد و پودر عصاره شــیرین 
بیان ۱۲.۹ درصد بود. شــاخص بهای این 
گروه در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۲۲۸.۷ 

درصد افزایش داشته است.

محصوالت معدنی
در مــاه مــورد بررســی، ترقی شــاخص 
بهــای برخی از اقــالم مانند پروپــان مایع 
شــده معــادل ۲۵.3 درصد، بوتــان مایع 
شــده 3۱.۱ درصد، روغــن صنعتی ۲۴.۸ 
درصد، کنســانتره مــس ۲۱.3 درصد، قیر 
۲٦.٦ درصــد، ســیمان ۸.۴ درصــد، موم 
پارافین ۲۵.۴ درصد و روغــن موتور، پودر 
باریت و پودر بنتونیت هر یــک برابر ۲۴.۸ 
درصد سبب شــد تا شــاخص قیمت گروه 
محصوالت معدنی به میــزان ۲3.۹ درصد 

نسبت به ماه پیش افزایش داشته باشد.
در مقایســه با ماه مشــابه پارسال شاخص 
قیمت این گروه برابر ۲3۰.۵ درصد افزایش 

داشت.

 محصوالت صنایع شیمیایی 
و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش، شــاخص قیمت گروه 

محصــوالت صنایــع شــیمیایی و صنایع 
وابسته با افزایشی معادل 33 درصد مواجه 
شد؛ این افزایش بیشــتر تحت تاثیر ترقی 
شــاخص بهای تعــدادی از اقالم بــه ویژه 
متانول برابــر 3۵ درصد، اســتیرن ۸.3٦ 
درصد، کــود اوره 3۲.۸ درصــد، آمونیاک 
3٦.۲ درصد، منواتیلن گالیکول ۲۵ درصد، 
»پودرها و مایعات شــوینده« ۲۲.۷ درصد، 
چســب ۲۴.۸ درصــد، اکســید مولیبدن 
۲٦.۱ درصد، شــامپو ۲۴.۵ درصد، صابون 
۲۴.۸ درصد، کریستال مالمین ۲۵ درصد 
و اســپری رنگ و رنگ های ساختمانی هر 

کدام برابر ۲۴.۸ درصد بود.
شاخص بهای گروه یادشــده نسبت به ماه 
مشابه پارســال برابر 3۱3.۵ درصد افزایش 

یافت.

 مواد پالستیک و کائوچو 
و مصنوعات آنها

در شهریورماه امسال شــاخص بهای گروه 
مواد پالســتیک و کائوچو و مصنوعات آنها 
نسبت به ماه گذشــته معادل ۲٦.۴ درصد 
افزایش داشــت. این افزایش بیشتر ناشی 
از رشــد شــاخص قیمت پلی اتیلن سبک 
به میزان ۲۸.۵ درصد، پلی اتیلن ســنگین 
۲۰.۴ درصد، شــیلنگ پالســتیکی ۲۴.۸ 
درصد، »الســتیک رویی موتور سیکلت« 
۴۹.۷ درصد، پلــی وینیــل کلراید ٦.۲۲ 
درصد، پلی اســتایرن ۲3.۸ درصد و آلکید 

رین ۲۴.۸ درصد بود.
شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته برابر ۲3۲.۵ درصد افزایش 

نشان می دهد.

مواد نسجی و مصنوعات
در این ماه، ترقی شــاخص بهــای اقالمی 
مانند فرش پشــمی دســتباف بــه میزان 
۲۴.۸ درصد، فرش ماشــینی ۱۴.۷ درصد، 
گونی پروپیلن و موکــت هریک برابر ۲۴.۸ 
درصــد و پارچه تورباف ۹.۲ درصد ســبب 
شــد تا شــاخص بهای گروه مواد نسجی و 
مصنوعات از ایـــن مواد نسبت به ماه پیش 
معادل ۲3.3 درصد افزایش یابد. شــاخص 
بهای کاال در این گروه به میزان ۱۷. ۱3۴.۸ 
درصد باالتر از عدد شاخص ماه مشابه سال 

گذشته بود.

فلزات معمولی و مصنوعات آنها
در ماه مورد بررســی، شــاخص بهای گروه 
فلزات معمولــی و مصنوعات آنها نســبت 
بـــه ماه پیش به میزان ۲۰.۲ درصد ترقی 
داشــت؛ این افزایش به طور عمده در اثر باال 
رفتن شاخص قیمت برخی اقالم بویژه مس 
کاتد معادل ۲۲.۲ درصــد، آهن کالف گرم 
برابر ۲3.٦ درصد، شمش آلومینیوم ۲۴.۸ 
درصد، تیرآهن ۲۲.۵ درصد، شــمش روی 
۴.۸ درصــد، فرومولیبــدن ۲3.۵ درصد، 
شــمش ســرب ۴ درصد و میلگــرد ۲۸.3 

درصد بود.
شاخص قیمت گروه یادشــده نسبت به ماه 
مشابه پارســال برابر۲3۰.۴ درصد افزایش 

داشته است.

تغییر قیمت دیگر کاالهای صادراتی
براســاس جــداول بانــک مرکــزی، در 
شهریورماه امسال نسبت به ماه پیش از آن، 
قیمت ها در گروه »محصــوالت حیوانی« 
۲3.۴ درصــد، »چربــی هــا و روغن های 
حیوانی و نباتــی« ۲۹ درصد، »محصوالت 
صنایع غذایی، نوشــابه و توتــون« ۱۸.۱ 
درصد، »پوست، چرم و محصوالت چرمی« 
۲۴.۸ درصــد، »چــوب و اشــیاء چوبی« 
۲۰.۴ درصد، »انــواع کفش« ۲۴.۹ درصد، 
»مصنوعات ساخته شــده از انواع سنگ« 
3۴.۲ درصــد، »ماشــین آالت مکانیکی و 
ادوات برقی« ۲۴.۷ درصد، »وســایل نقلیه 
زمینی و تجهیزات ترابــری« ۲۹.۸ درصد 

رشد کرده است.

وژه اقتصادی چین-پاکستان اعالم آمادگی چابهار برای تکمیل پر

عضو هیأت مدیره اتحادیه اوپکس تشریح کرد

مشکالت تولید و صادرات قیر در مهر ماه 
گروه صنعت  طبق توافق صورت گرفته 
با انجمن صنفی پاالیشگاهها پیشنهاد شد 
نرخ نفت خام خوراک پاالیشگاه ها با نرخ ارز 
ســنا و نرخ فروش فرآورده های نفتی نیز با 
نرخ ارز ســنا محاســبه گردد و واحدهای 
تولیدی بتوانند خــوراک مورد نیاز خود را با 
رقابت ۵ درصدی تهیه و نرخ واقعی کشــف 

گردد .
وحید شــیخی، عضو هیأت مدیره اتحادیه 
اوپکس گفت: خوراک واحدهای صنعتی و 
تولیدی در هیچ کشــوری در بورس عرضه 
نمی گردد و عرضــه  ماده اولیــه در بورس 
مشــکالتی را بــرای واحدهــای تولیدی 
فرآورده هــای نفتی ایجاد کرده اســت. از 
طرفی نرخ خرید خوراک نیز در بورس کاال 
نامشــخص بوده و با رقابت های بسیار زیاد 
خوراک عرضه شــده در بــورس خریداری 
می گــردد. در مهر ماه نیز عــدم اعالم نرخ 
فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت 
باعث تشدید مشکالت در بورس گردیده و 
بسیاری از شرکت ها را دچار تعطیلی نموده 

است . 
شــیخی در خصــوص ارز آزاد و ارز نیمایی 
جهت محاسبات نوع خوراک نیز ادامه داد : 
امکان ندارد تولیدکننده ای که خوراک خود 
را با باالترین نرخ رقابت شده و معادل نرخ ارز 

آزاد در بورس کاال خریداری می کند بتواند 
ارز خود را با احتساب نرخ ارز نیما به فروش 
برســاند. این تضییع حقوق بوده و باید یک 
توازنی بین این دو نرخ باشد که تولید کننده 
بتوانند در راه تولید اســتاندارد و محصول 
ســالم و حفظ تعهد پایدار باشد و واحدهای 

تولیدی به تعطیلی کشیده نشود. 
طبق مصوبه جدید مقرر شده است که نرخ 
ارز محاســبات فروش فرآورده های نفتی با 
نرخ نیما محاســبه شــود و صادرکنندگان 
متعهد به برگشت ارز به سامانه نیما هستند، 
اما فراموش نشــود که کلیــد موفقیت این 
طرح در برگشت سقف مجاز ۱۰% رقابت به 
خرید مواد اولیه است که هیجان و بی نظمی 
ایجاد شده در بازار خرید ماده اولیه برطرف 
و شرایط به حالت قبلی خود برگردد، در غیر 
این صورت خوراک با هر محاسبه ای صورت 
گیرد با توجه به مدیریــت صورت گرفته در 
عرضه ها و ایجاد تنش در بــازار نرخ خرید 
خوراک مجدداً تا ســقف نــرخ آزاد پیش 
می رود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات 
کاالیی که با نــرخ ارز آزاد خریــده را قطعاً 
نمی تواند به ســامانه نیما برگرداند و توان 

سودآوری داشته باشد.
وی در خصوص آمار تولید و مصرف قیر نیز 
گفت : از کارشناسان عزیزی که محاسبات 

این آمارهــا را در اختیار مســئولین قرار  
می دهند انتظار داریم دقت عمل بیشتری 
داشته باشند تا مسئولین ارشد کشور نیز در 
تصمیم گیری ها دچار اشــتباه نشوند. آمار 
تولید قیر کشور حدود ٦ میلیون تن است و 
آمار صادرات قیر حدود 3 و نیم میلیون تن 
بوده و در ارتباط با تبصره ۱ بند ه ســه هزار 
میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ تخصیص 
داده شــده که حدود هزار میلیارد تومان از 
این مبلغ به تادیه بدهی ســنوات سال های 
۹۴ و ۹۵ وزارت راه به قیرســازان اختصاص 
داشــته بوده و از این مبلغ کم شــده است و 
دو هزار میلیارد تومــان باقیمانده نیز با نرخ 
مصوب قیر تهاتــری حدود یــک میلیون 
تن قیر بــرای وزارت راه و دیگر ارگان های 

دولتی خواهد بود.ایــن مقدار نیز نمی تواند 
پوشش نیازهای روز کشور و پروژه هایی که 
نیاز مبرم به قیر دارنــد را بدهد و اعتراضات 
فراوانی جهت تأمین قیر پــروژه های ملی 
واصل گردیده اســت و مقدار ۴ میلیون تن 
تهاتری که در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده 
تا این لحظه محقق نشده اســت تا برسد به 

اینکه به صادرات هم نشست کند . 
با توجه بــه کنترل قیر مورد نیــاز پروژه ها 
از طریق ســامانه و GIS امکان نشــت قیر 
تهاتری به صادرات بســیار کاهــش یافته 
و البته تــداوم نظارت و کنترل مــی باید از 
طریق اتحادیه ها و دســتگاه های نظارتی 
صــورت پذیرد تا آنچه ســال ها بــا آزمون 
و خطا به نتیجه رســیده مؤثــر پیش رود 
و با تبدیل تحویل قیر تهاتــری به وجه نقد 
پروژه های ملی را دچار گفتگوی همیشگی 
کمبود نقدینگی و اولویــت بندی ها و دیگر 
مشکالتی که برای بودجه های نقدی ایجاد 
می گــردد ننماییم و پیشــرفت پروژه های 

ملی را دچار مخاطره نکنیم.
منابع عظیم وکیوم باتوم باعث طراحی مدل 
تهاتری قیــر با وکیو باتوم گردیــده که نیاز 
شرکت های قیرساز و راه سازی را همزمان 
حل می کنــد و پروژه های ملی پیشــرفت 
داشته باشند و چرخه پر ریسک وجه نقد هم 

حذف می شود . پیمانکاران راه ساز مطالبات 
بسیاری از دولت دارند و زمانی که وجه نقد 
در اختیار آنها قرار گیــرد مجبور به مصرف 

پول در دیگر سرفصل ها می شوند.
عضو هیأت مدیره اوپکس و دبیر کمیسیون 
قیر در خصوص لزوم اجــرای قوانین گفت : 
پروژه های راه سازی که زیر ســازی آنها را 
انجام داده اند و آماده پروژه آسفالت هستند 
در صــورت تداوم شــرایط موجــود بدون 
آسفالت در زیر برف امســال باقی خواهند 
ماند و آســیب جدی به آنهــا وارد خواهد 
شــد و عمر جاده ها پس از آسفالت به شدت 
کاهش خواهد یافت . پس خواهشــمندیم 
جهت حفــظ ســرمایه های ملی کشــور ، 
مجلس، وزارت نفــت و ســازمان برنامه و 
بودجه الحاقیــه الزم برای بودجــه ۹۷ را 
تنظیم نمایند و در بودجه ســال ۹۸ نیز قیر 
تهاتری با حفظ شرایط موجود تا سقف مورد 
نیاز پروژه ها در نظر گرفته شود که افزایش 
قیمت نفت خام بالطبع آن افزایش نرخ قیر 
باعث تضییع حقوق سازمان ها و ارگان های 
دولتی مصرف کننده قیر نشود.افزایش نرخ 
فزایش  ا ا نفت خام درآمــد کشــور ر
می دهد و شایســته نیســت که حجم قیر 
مورد نیاز پروژه های ملی بــه بهانه افزایش 

قیمت کاهش 3 میلیون تنی داشته باشد.



 گسترش خدمات کارت در سامانه بانکداری مجازی 
بانک  پاسارگاد

ارزیابی ریسک کسب وکارهای اینترنتی با حمایت سپ 
امکان پذیر شد

با گسترش ارایه خدمات در سامانه بانکداری 
مجازی بانک پاسارگاد، مشتریان قادر هستند 
امور بانکی خــود را در کوتاه تریــن زمان و با 
امنیت بســیار باال، انجام دهند. در این سامانه 
خدمــات ســپرده، کارت، کارت اعتبــاری، 
تســهیالت، چک و خدمــات ارزی قابل ارایه 
اســت. بر این اساس مشــتریان می توانند در 

بخش کارت خدمات متنوعی مانند درخواســت صدور 
کارت نقدی و کارت المثنی، انتقال وجه کارت به کارت 
)حســاب اصلی و حســاب فرعی(، انتقال وجه مستمر 
کارت به کارت)انتقال وجه زمان دار بــه تاریخ آینده(، 

انتقال وجــه کارت بــه کارت گروهی )از یک 
کارت بــه چندیــن کارت(، پرداخت قبض از 
ســپرده و کارت، پرداخت قبض همراه اول با 
اســتفاده از شــماره تلفن، درخواست خرید 
کارت هدیــه، تغییر ســپرده اصلــی کارت، 
درخواســت افزودن/حذف حســاب فرعی 
به/از کارت، تعیین ســقف برداشت کارت از 
پایانه خودپرداز، تعیین ســقف خرید کاال و خدمات از 
پایانه های مختلف، تعیین ســقف انتقــال از کارت از 
پایانه های مختلف و امــکان پرداخت قبض همراه اول 

مستمر در منوی خدمات قبض ارایه می شوند.

مرکز پایش تجــارت الکترونیکــی ایران با 
حمایت شرکت پرداخت الکترونیک سامان، 
محصول جدیــدی را برای ارزیابی ریســک 
کســب و کارهای آنالین پیش از ارائه درگاه 
پرداخت اینترنتی ارائه کرده است.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت پرداخت الکترونیک 
ســامان )ســپ(، مرکــز پایــش تجــارت 

الکترونیکی ایران که یکی از اســتارت آپ های همکار 
و مورد حمایت این شــرکت اســت، به تازگی راهکار 
جدیدی را عرضه کرده که به وســیله آن، شرکت های 
ارائه دهنده خدمــات پرداخت و شــاپرک می توانند 

ریسک کسب و کارهای آنالین را قبل از ارائه 
درگاه پرداخــت اینترنتــی، ارزیابی کنند.با 
توجه به گسترش کسب و کارهای اینترنتی 
غیر قانونی از درگاه  پرداخت کسب و کارهای 
مجاز، چالش بســیار بزرگی برای شرکتهای 
پرداخــت الکترونیک جهت شناســایی این 
کســب و کارها به وجود آمده است. سپ در 
راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی خود در فراهم 
کردن بســتری امــن و مطمئن بــرای پرداخت های 
اینترنتی، با حمایت و همکاری در این طرح مشترک، تا 

حد زیادی این دغدغه را برطرف کرده است.

در راستای توسعه بانکداری الکترونیک صورت گرفت

ونمایی از سامانه بانکداری مشارکتی بانک دی  ر

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
طی شش ماه منتهی به شــهریور ماه ۱3۹۷، شــبکه بانکی به ۱۰۴3 
شرکت دانش بنیان، معادل 3٦٦۷۵.۹ میلیارد ریال تسهیالت )به طور 
متوسط به هر شــرکت 3۵.۲ میلیارد ریال( تســهیالت پرداخت کرده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک های ملت و ملی به 
ترتیب با ٦۵۷٦.۲ و ۵۰3۸.۱ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به 

شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین درمجموع تســهیالت پرداختی از شهریور ۱3۹٦ تا شهریور 
۱3۹۷ به شــرکت های دانش بنیان، معــادل ٦۱۸3۷.۸ میلیارد ریال 
تســهیالت بوده که این میزان به تفکیک برای بانــک های دولتی، 
بانک های خصوصی شــده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
به ترتیب معادل ۱۴۴٦۱.۲، ۲۵۰۵۱.3 و ۲۲3۲۵.3 میلیارد ریال بوده 
است.مانده کل تســهیالت اعطایی به ۱۱3۰ شــرکت دانش بنیان در 
پایان شــهریور ماه ۱3۹۷ معادل ٦3۴۰٦.۷ میلیــارد ریال )میانگین 
به هــر شــرکت ۵٦.۱ میلیارد ریال( اســت. بیشــترین مانده به 
بانکهای ملی)۱۰٦۱۹.۱میلیارد ریال (، ملت ) ۹۵۴۲.۵میلیاردریال( 

و صادرات )۹۰٦۱.۱ میلیارد ریال( تعلق دارد.
مانده مطالبات غیرجاری به میزان  ۱۰۱3۲.۵ میلیارد ریال )متعلق به 

۱٦۷ شرکت( و معادل  ۱٦ درصد کل مانده تسهیالت است.

نشانه هلی مثبت افت زیاندهی در بانک صادرات
نشانه هلی مثبت افت زیاندهی در بانک صادرات ظاهر شد.

شرکت بانک صادرات در ٦ ماهه منتهی به شــهریور ۹۷برای هر سهم 
۱٦3 ریال زیان محقق کرد. و بصادر در مدت مشابه سال قبل 3۹۲ ریال 

زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. 
علت اصلی کاهش ۵۸ درصدی زیان در ســال ۹۷ نسبت به سال قبل را 

میتوان ناشی از رشد ۱۸۱ درصدی درآمد بانک دانست.

 اعالم اسامی شعبه های کشیک بانک پاسارگاد 
در ایام اربعین حسینی

اسامی شــعبه های کشــیک بانک پاســارگاد در ایام اربعین حسینی 
اعالم شد.ضمن عرض تسلیت پیشــاپیش به مناسبت فرارسیدن ایام 
اربعین حســینی، به اطالع هم وطنان گرامی می رســاند؛ شعبه های 
بانک پاســارگاد در ایالم، کرمانشــاه و آبادان در روزهــای ۸ و ۱۱ آبان 
۱3۹۷، از ســاعت ۷:3۰ صبح الی ۱۴:3۰، آماده ارایــه انواع خدمات 
بانکی به زائران و شــرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین سرور 

و ساالر شهیدان هستند.

کارت به کارت از مبدأ 5 بانک در موبایلت 
امکان پذیر شد

در راستای پاســخ به نیازها و افزایش رضایت مندی کاربران اپلیکیشن 
»موبایلــت«، انتقال وجــه از مبدأ کارت هــای غیرســامانی در این 
اپلیکیشن بانکی امکان پذیر شد.به گزارش روابط عمومی بانک سامان، 
از این پس دارندگان انواع کارت های بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک 
آینده، بانک ملی ایران و بانک تجارت، می توانند نســبت به انتقال وجه 

به تمام کارت های بانکی کشور اقدام کنند.
براساس این گزارش، سقف انتقال وجه برای کارت های بانک سامان 3۰ 
میلیون ریال و کارت های غیرسامانی براساس ضوابط بانک مرکزی ۱۰ 
میلیون ریال در شبانه روز است. این گزارش حاکی است، همچنین همه 
دارندگان کارت های بانکی عضو شــتاب می توانند از خدمات پرداخت 
این اپلیکیشــن کاربردی همچون پرداخت قبوض خدماتی )همچون 
آب، برق، تلفن همراه و تلفن ثابت(، خرید شارژ تلفن همراه، خرید بسته 
اینترنت، پرداخت جریمه خودرو استفاده کنند.این گزارش می افزاید، 
موبایلت دارای نسخه های سازگار با سیستم عامل های iOS و اندروید 
اســت و عالقه مندان برای دانلود این اپلیکیشــن کافی است به منوی 

موبایلت در وب سایت بانک سامان مراجعه کنند.

   خط اعتباری ۳۰ میلیون یورویی 
بانک توسعه صادرات ایران

 قرارداد تامین مالی کوتــاه مدت یا ریفاینانس بانک توســعه صادرات 
ایران با پرشیا اینترنشــنال بانک لندن از ۴ میلیون به 3۰ میلیون یورو 
افزایش یافت به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از 
مدیریت بین الملل این بانک، مهلت گشایش اعتباراسنادی این خط تا 

۲3دسامبر۲۰۱۸ تمدید شده است.

تمرکز بیمه نوین بر ارتقای سهم بازار
 معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین گفت: ۱۲۰ میلیارد ریال از 
سود خالص اعالم شده در صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱3۹۷ 

بیمه نوین، حاصل تسعیر ارز است.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، آرام رشــیدی، معاون پشتیبانی و 
امور اقتصادی این شــرکت با اعالم این خبر افزود: از سود خالص اعالم 
شده در شــش ماهه اول ســال ۱3۹۷ بیمه نوین، مبلغ ۱۲۰ میلیارد 
ریال حاصل تســعیر ارز بوده و انتظار نمی رود که در نیمه دوم سال این 
سود تکرار شــود.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه اخیراً 
وضعیت نرخ ارز پس از تغییرات ناگهانی و پرفشــار نیمه نخست سال، 
به یکپارچگی نسبی رســیده، بعید به نظر می رسد با نوسان جدی نرخ 
در این بخش مواجه شــویم؛ که در نتیجه آن شرکت ها بتوانند در نیمه 
دوم سال هم، سود چشــم گیری را در صورت های مالی نیمه دوم سال 
خود شناسایی کنند.رشــیدی در بخش دیگری از صحبت های خود با 
اشــاره به وضعیت فعلی صنعت بیمه و شــرکت بیمه نوین یادآور شد: 
صنعت بیمه مانند دیگر بخش های اقتصاد کشور سال ۹۷ را در شرایط 

متالطم و مبهم مالی شروع کرد.

 مراسم معارفه مدیران جدید ستادی 
بانک توسعه تعاون انجام شد 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعــاون گفت: انتصابات 
جدید مدیریتــی در این بانک ســبب ایجاد انگیــزه و موجب تقویت 

سازمان است.
حجت اله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در مراســم تکریم مدیران پیشــین و معارفه مدیران جدید امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریت، امور بازرسی و امور بین الملل این بانک بابیان 
مطلب فوق اظهار داشــت: تغییرات در ســطوح مدیران بانک باهدف 
تقویت فرآیند خدمات رســانی ســازمان، ترویج فرهنــگ بانکداری 
و رعایت شایسته ســاالری صــورت می پذیرد. وی افــزود: با تغییرات 
اعمال شــده مطمئناً فرآیندها و اقدامات در واحدهای مربوطه به شکل 

بهتری صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه ســید باقر فتاحی عضو هیئت مدیره بانک گفت: امروزه بانک 
توســعه تعاون به درجه ای از بالندگی رســیده اســت که حوزه های 
تخصصی و مســئولیت های خطیر را به افرادی می ســپارد که مراحل 

پیشرفت و تعالی را در همین بانک طی کرده اند.

میز خبر

نایب رئیــس هیات مدیــره بانک تجارت با اشــاره به 
اقدامات امیدآفریــن این بانک در حمایــت از کاالی 
ایرانی بر عزم راسخ این بانک برای رونق بخشی به تولید 
کاالی ایرانی و همکاری مستمر با کارآفرینان در جهت 

اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
 عباس اشرف نژاد با اشــاره به نوســانات نرخ ارز و آثار 
آن بــر مجموعه اقتصادی کشــور از جملــه بانک ها و 
تولیدکنندگان گفت: ایجاد انضباط مالی دقیق و تالش 
برای دستیابی به تراز صادراتی مثبت با توجه به نرخ ارز 
می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای تولیدکنندگان 

به شمار آید.
اشــرف نژاد در ادامه با بیان اینکــه اقتصاد 
مقاومتــی و ارج نهــادن بــه صنعتگــر و 
تولیدکننده کلید عبور از مســائل اقتصادی 
کشــور اســت افزود: بانک تجارت با اتخاذ 
تدابیر ویژه فعالیتهای خودرا در سال ۱3۹۷ 
معطوف به حمایت از کاالی ایرانی و تقویت 

اقدامات بانک در این حوزه قرار داده و در همین راســتا 
طی شش ماه نخست سال ۱3۹۷ با پرداخت نزدیک به 
دو هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و 

متوسط و تخصیص بیش از دو هزار میلیارد 
ریال تســهیالت خرید کاالی ایرانی از تولید 
و رونق این بخش حمایت کرده اســت. این 
بانک همچنیــن در قالب قانــون حمایت از 
اشــتغال فراگیر و به منظور امید آفرینی به 
جامعه، طی مدت مذکور بیــش از یک هزار 
و 3۰۰ میلیارد ریال به کارآفرینان تسهیالت 
پرداخت کرده و همچنیــن ٦۷۰ میلیارد ریال از منابع 
خود را به شــرکت های دانش بنیان کشــور اختصاص 

داده است.

نایب رئیس هیات مدیــره با بیان اینکــه رونق تولید، 
ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشــد اقتصادی کشور 
از اهداف اصلــی این بانک به شــمار مــی رود، افزود: 
بانک تجــارت به منظــور رونق بخشــیدن به صنعت 
خودروسازی کشور در شــش ماه نخست امسال بیش 
از سه هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال تسهیالت به خریداران 
خودروی ساخت ایران اعطا کرده و همچنین به منظور 
نوسازی ناوگان حمل و نقل شــهری و ایجاد رفاه برای 
شــهروندان و کاهش آلودگــی هوا نزدیــک به ۱۰۷ 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.

 عضو هیئت مدیره بانک ســپه اقدامات این بانک برای 
قدردانی از سپرده گذاران قرض الحسنه را تشریح کرد.

به گزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه، دکتر 
عیســی کاظم نژاد در مراسم قرعه کشــی چهلمین 
مرحله قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه بانک 
ســپه ضمن اعالم خبر فوق، افزود: این بانک بر اساس 
میانگین مانده منابع قرض الحسنه خود ۷۷۸ میلیارد 
ریال بودجــه برای انجام قرعه کشــی حســاب های 
قرض الحســنه در مهرماه امســال اختصاص داد که 
۹۰ درصد آن در قالــب انواع جوایز بــه برندگان این 

حساب ها پرداخت می شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجــه ویژه بانک ها 
به حوزه مســئولیت اجتماعی، تصریح کرد: 
بانک ســپه ضمن التزام به قوانین و مقررات 
در جهــت توزیــع عادالنه منابــع، افزایش 
فرصت هــای عادالنــه بــرای بهره مندی 
مشــتریان از خدمــات و محصوالت، کمک 

به بهبود وضعیت رفاهی مردم، توســعه مناطق کمتر 
توســعه یافته، افزایش فرصت های شغلی و همچنین 
بهبود شــرایط زیســت محیطی گام های اساســی 

برداشته است.
عضو هیئت مدیره بانک ســپه به اختصاص 
بخشی از منابع قرض الحســنه این بانک به 
امور عام المنفع، تصریح کرد: بانک ســپه از 
محل منابع قرض الحســنه طی چند ســال 
اخیر ۱۱ مدرســه در اســتان های سیستان 
و بلوچستان، کرمان، لرســتان، آذربایجان 
شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، فارس 
و خراسان شمالی احداث کرده است.وی اظهار داشت: 
بانک ســپه در حوزه مســئولیت اجتماعی به اســناد 

باالدستی شامل قوانین مرجع، مصوبات هیئت وزیران، 
مصوبات شــورای پول و اعتبار و سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی توجه داشــته و ســعی کرده اســت 
همگام و همسو باسیاست های اقتصادی دولت حرکت 

کند.
عضو هیئت مدیره بانک سپه خاطرنشــان کرد: بانک 
ســپه همواره خود را در برابر جامعه پاسخگو دانسته و 
در قالب یک ســازمان بزرگ مالی و اقتصادی، بازوی 
اجرایی دولت در امر توســعه و آبادانی کشور به ویژه در 

مناطق محروم بوده است.

کاالی ایرانی

قرض الحسنه

گروه بانــک و بیمه   طی مراســمی در 
جلسه شــورای مدیران بانک دی با حضور 
محمد رضــا قربانی، مدیر عامــل و جمعی 
از مدیران ارشد بانک از ســامانه بانکداری 

مشارکتی رونمایی شد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات 
بانک دی، محمد رضا قربانــی، مدیر عامل 
بانــک دی در مراســم رونمایی از ســامانه 
بانکداری مشارکتی با اشاره به لزوم توسعه 
ابزار هــای بانکــداری الکترونیکی گفت: 
یکــي از رویکردهاي اینترنــت، بانکداري 
الکترونیک اســت که به واســطه افزایش 
تعامــالت اقتصادي، هر روز بــر اهمیت آن 
افزوده مي شود و براســاس تکنولوژي روز 
دنیا در راســتاي کاهش بروکراســي نظام 
بانکي، راهکارهــاي راحت تري در برقراري 
ارتباط مالي و اقتصادي پیــش رو قرار داده 

است.
قربانی با بیان ایــن که توســعه بانکداری 
الکترونیک در راســتای تحقــق بانکداری 
سبز و حمایت از محیط زیست یک ضرورت 
است خاطر نشان کرد: استفاده از بانکداري 
الکترونیک عــالوه بر تکریــم ارباب رجوع 
موجب کاهش هزینه نگهداري و استفاده از 

پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام 
اقتصادي کشــور و کاهش تورم و نقدینگي 

می شود.   
 وی ضمــن قدردانــی از اقدام ارزشــمند 

معاونــت فنــاوری اطالعــات و بانکداری 
الکترونیــک و اداره بانکداری شــرکتی و 
اختصاصی معاونت اعتبارات برای طراحی 
سامانه بانکداری مشارکتی افزود: در فضای 

رقابتی کنونی ، تنوع بخشــی به محصوالت 
و توســعه خدمــات کاربر محــور از جمله 
مزایای پیاده سازي شبکه نوین بانکي بر پایه 
فناوري اطالعات اســت که امکان مدیریت 

کانال هــای ارتباطی بانک با مشــتریان را 
برای ارائه خدمات بــه موقع و جلب رضایت 

آن ها فراهم می آورد.
 محمد علی بخشــی زاده، معــاون فناوری 
اطالعات و بانکداری الکترونیک نیز در این 
مراســم با تاکید بر لزوم توجه بــه نوآوری 
و خالقیت در حــوزه بانکــداری اینترنتی 
گفت: بانک دی بــا هدف پاســخگویی به 
نیاز مشــتریان به ویژه مشتریان حقوقی در 
خصوص تقســیم وظایف و تفویض اختیار 
جهت انجــام عملیات مالی بــه کارمندان 
خود، اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه 

بانکداری مشارکتی نموده است. 
وی افزود: با اســتفاده از قابلیــت های این 
سامانه، کاربر اینترنت بانک می تواند جهت 
محول نمودن برخی عملیــات خود به فرد 
دیگر، کاربر یا کاربران مجازی با دسترســی 
مشــخص به عملیات تعریف شــده بر روی 
ســپرده های مورد نظر تعریف کند و از این 
طریق  کاربــران مجازی می تواننــد با نام 
کاربری و رمز ارسال شده به بخش هایی که 
توسط کاربر اصلی مشخص شده دسترسی 
داشته و عملیات مجاز خود را از طریق منبع 

مالی مجاز انجام دهند.  

ونق تولید کاالی ایرانی هدف اصلی بانک تجارت ر

احداث مدرسه و آزادی زندانیان از محل منابع قرض الحسنه بانک سپه

دکتر حسین زاده اعالم کرد

اعزام 200 نفر از کارکنان بانک ملی به عراق برای کمک به تحویل ارز زائران
گروه بانک و بیمــه    مدیرعامل بانک 
ملی ایران با تاکید بر اینکه برای تحویل ارز 
اربعین زائران در کشــور عراق تابع مقررات 
بانک مرکزی این کشــور هســتیم، گفت: 
بانک ملی ایــران تمام تالش خــود را برای 
خدمت رسانی حداکثری به زائران عزیز به 
کار گرفته و حتــی مذاکراتی نیز برای ایجاد 
امکان تحویــل ارز به صورت شــبانه روزی 
با کشــور عراق داشــتیم که هنوز پاسخی 

دریافت نکرده و موافقت ننموده اند.
 دکتر محمدرضا حســین زاده در همایش 
بررســی عملکرد شــش ماه ابتدای ســال 
۱3۹۷ واحدهای بانک ملــی ایران با عنوان 
اینکه ثبت نام تحویل ارز اربعین در ســامانه 
بله ادامه دارد، افــزود: با وجود اینکه ابالغیه 
تحویل ارز اربعین دیرهنــگام به بانک ملی 
ایران رســید اما با این حال ظرف ۲۴ ساعت 
زیرســاخت ها و امکانات الزم مهیا شــد تا 
بتوانیم رفاه حال هموطنان گرامی را در ایام 
اربعین امسال فراهم کنیم. در همین راستا 

نیز معاون ارزی و بین الملل بانک اخیرا عازم 
عراق شــده و حدود ۲۰۰ نفــر از کارکنان 
شعب استان های ایالم، خوزستان و تهران 
نیز جهت کمک به تحویل ارز زائران به نقاط 

مرزی اعزام شده اند.
وی تصریح کرد: پیشــنهاد ما بــا توجه به 
زمان اندک برای تجهیــز امکانات در عراق، 
تحویل ارز در نقاط مرزی داخل کشــور بود 
اما این پیشنهاد مورد پذیرش بانک مرکزی 
عراق قرار نگرفت. بدیــن ترتیب از آنجا که 
دینار، ارز جهان روا نیست و محدودیت این 
اسکناس وجود داشــت، با هماهنگی بانک 
مرکزی کشــورمان و بانــک مرکزی عراق، 
دینار را برای تحویل به زائران در این کشور 

در اختیار بانک ملی ایران قرار دادند.
حسین زاده درباره تحویل ارز در مرز مهران 
ادامه داد: متاســفانه روز نخست تحویل ارز 
زائران در مرز مهران با شرایط جوی نامساعد 
و طوفــان و بارندگی های شــدید همزمان 
شد و همین امر موجب شــد تا تجهیزات از 

سرویس خارج شــده و با ازدحام جمعیت 
مواجه شویم.

مدیرعامل بانــک ملی ایران بــا بیان اینکه 
برای تحویل ارز در عــراق باید تابع مقررات 
و قوانین این کشور باشیم، اضافه کرد: همه 
تالش بانک سرویس دهی مطلوب به زائران 
اربعین امسال است اما زیرساخت های عراق 
ضعیف اســت و همچنین قوانین را کشــور 
عراق وضع می کند که بخشــی از مســائل 

پیش آمده نیز به همین علت است. از سویی 
به علت مباحث امنیتــی، هنوز با تحویل ارز 
اربعین به صــورت شــبانه روزی موافقت 
ننموده اند و مذاکرات در ایــن زمینه ادامه 
دارد.وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
به شرایط خاص کشــور در این روزها اشاره 
و بیان کرد: اکنون در شــرایط خاصی قرار 
داریم اما کشور ما نسبت به شرایط تحریم ها 
بی تجربه نیست و قطعا می توانیم با عبور از 
این دوران سخت، همچنان با قوت کار کنیم 
و بخشی از مشکالت کشــور را حل نماییم.

حســین زاده با انتقاد از اینکه اخیرا برخی 
بانک ها ارایه ســود بانکی با نرخ های باالتر 
از نرخ مصوب بانک مرکزی را آغاز کرده اند، 
تصریح کرد: تخطی از قوانین بانک مرکزی 
در این زمینه و از ســویی توجه بخشــی از 
ســپرده گذاران به این شرایط قطعا موجب 
تکرار مشــکالتی مانند موسسات اعتباری 
غیرمجاز خواهد شــد که البته امیدواریم با 

اتخاذ تدابیر الزم، از این امر جلوگیری شود.

وی با تاکید بر تکالیف ســنگین بانک ملی 
ایران در حوزه های تولید، اشــتغال و... ابراز 
کرد: از سویی بانک تســهیالت زیادی را در 
بخش های مختلف به مشــتریان پرداخت 
می کند که این امر بار ســنگینی را بر روی 

دوش ما می گذارد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه 
انضبــاط مالی از مهمترین نقــاط قوت این 
بانک اســت، بیان کرد: در شرایطی که اکثر 
بانک ها با مشــکل اضافه برداشــت از بانک 
مرکزی مواجه بودند، بانک ملی ایران ریالی 
اضافه برداشــت نداشت و امســال نیز علی 
رغم تمامی تالطمات بایــد تالش کنیم که 
این شــرایط همچنان ادامه یابد.وی با بیان 
اینکه بانک از مســیر قانونی بــرای جذب 
منابع پیش می رود، گفت: همکاران شعب 
می توانند با اوراق گواهی ســپرده های بلند 
مدت و همچنین فرصت سرمایه گذاری در 
صندوق ســرمایه گذاری اعتماد، خدمات 

مطلوبی را به مشتریان خود ارایه کنند.
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 تالش پسته ایران 
برای حفظ حضور بازارهای جهانی

 آمار مقایســه ای صادرات محصول پســته طی  ٦ ماهه  ســال ۹۷ در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته بیانگر رشد صادرات این محصول 

است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توســعه تجارت ایران، بر اساس آمار 
اعالم شــده از ســوی دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، محصول پســته در فروردین ســال ۹٦ به ارزش ۲۸ 
میلیون دالر صادر شــد که این مقدار در فروردین سال ۹۷ با ۵ درصد 

رشد به 33 میلیون دالر رسید.
با توجه به اینکه صادرات پســته در ما ه های اردیبهشــت و خرداد سال 
جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل  کاهش داشت، صادرکنندگان 
این محصول با توجه به تعهدات قبلی و با وجود مشــکالت فعلی و پیش 
رو برای تدارک محصول صادراتی، این محصول در تیر ماه ســال جاری 
به ارزش ۴۹ میلیون دالر صادر شــد که در مقایسه با ارزش 3۰ میلیون 

دالری تیر ماه سال ۹٦ نشان دهندۀ افزایش ٦3 درصدی بود.
سیر صعودی صادرات محصول پستۀ ایران در ماه های مرداد و شهریور 
ادامه یافت به گونه ای که از مقایســه صادرات در مرداد ماه امســال با 
ارزش ۴۴ میلیون دالر نســبت به ۲۴ میلیون دالر صــادرات مرداد ماه 
سال ۹٦، افزایشــی برابر با ۸3 درصد ثبت شــد و همچنین در شهریور 
ماه سال جاری نیز صادرات با ارزش ۴۰ میلیون دالر صورت گرفت تا در 
مقایسه با ۲۱ میلیون دالر صادرات شهریور سال ۹٦، رشد ۹۰ درصدی 

صادرات پسته رقم خورد.
اگر چه پیش بینی ها در ســال جاری نشــاندهنده کاهش معنی داری 
در میزان رقم تولید پسته اســت، لیکن ضروری است با هدف حمایت 
واقعی از تولید و صادرات این محصــول ترتیبی اتخاذ گردد که با تعامل 
دستگاه های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی، ســاز و کاری به منظور 
جلوگیری از فعالیت افراد غیر حرفه ای و غیر متخصص در امر صادرات 

این محصول در شرایط فعلی پیش بینی و اجرایی شود.

شناسایی ۱7۲  قلم کاالی فاقد عالمت استاندارد 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل استاندارد استان از شناســایی و جمع آوری ۱۷۲ قلم کاالی 
فاقد عالمت استاندارد از ابتدای ســالجاری تاکنون در سطح بازار این 
اســتان خبر داد و افزود: کاالهای شناســایی شده شــامل: بستنی، 
آبمیوه گیری، چرخ گوشــت، ترشــی سیر، چســب چوب، دستمال 
توالت، دوغ، دیگ زودپز، روشــویی، رب گوجه فرنگی، سویا، گریس، 

گالب و ... است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اســتاندارد اســتان چهارمحال 
و بختیــاری، عبداله نظــری، اخذ پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد 
برای کاالهای مشــمول اســتاندارد اجباری و درج عالمت استاندارد و 
کدرهگیری ذیل آن را الزم و ضروری دانســت و اظهار داشت: استفاده 
از کاالی با کیفیت حق مســلم شهروندان اســت و اداره کل استاندارد 
استان در راستای اهداف ســازمانی خویش تمام سعی و تالش خود را 
جهت انجام بهینه مســئولیت های خویش بکار بسته و همواره نظارت 
دقیق خویش را بر تولید و عرضه کاالهای دارای نشــان استاندارد بکار 

می بندد.
مدیر کل استاندارد استان در پایان از همکاری و همراهی مردم قدردانی 
کرد و از هم استانی های گرامی درخواست نمود که در صورت مشاهده 
کاالهای فاقد استاندارد، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۷ اطالع دهند تا 
ضمن بازرســی، اقدامات الزم در خصوص جمع آوری این نوع کاالها از 

مراکز عرضه و فروش استان صورت گیرد.

 ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری کشف شد 

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 3۰ لیتر سوخت قاچاق 
از نوع گازوئیل در شهرســتان لردگان کشف و یک دســتگاه کامیون 

توقیف شد. 
ســردار غالمعباس غالمزاده در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: در 
راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و جلوگیری از قاچاق 
ســوخت ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان در محورهای 
مواصالتی به یک دســتگاه کامیون تانکردار مشــکوک و آن را متوقف 
کردند و در بازرسی از این خودرو مشخص شــد که حامل 3۰ هزار لیتر 

سوخت قاچاق از نوع گازوئیل است.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کــرد: نیروی انتظامی با 
تمام توان و با هــدف جلوگیری از هدر رفتن ســرمایه های ملی تالش 

می کند که عرصه را بر قاچاقچیان تنگ و آرامش آنان را سلب کند.
غالمزاده با اشــاره به اجرای طرح اتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان 
لردگان نیز خاطرنشان کرد: در راســتای اجرای این طرح نیز ۷ خرده 
فروش مواد مخدردســتگیر و ۲۵۰ گرم مواد مخدر سنتی و صنعتی در 

این شهرستان کشف شد.
وی گفت: برای اســتقرار هرچه بهتر امنیت در سطح جامعه و پیگیری 
مطالبات مردم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان به مرحله 

اجرا گذاشته شده است.

حسین چناقچی مجددا به عنوان رئیس شورای 
شهر قدس انتخاب شد

انتخابات هیات  رئیســه سال دوم شورای اســالمی شهرستان قدس با 
حضور ۵ نفر از اعضای شورا برگزار شد و در پایان حسین چناقچی با رای 

اعضای شورا به عنوان رئیس شورای اسالمی شهرستان قدس ابقا شد.
انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اســالمی شهرستان قدس که 
با حضور ۵ عضو شــورای شهرســتان در فرمانداری قدس برگزار شد 
حســین چناقچی به عنوان رئیس و جعفر افشــار به عنوان نایب رئیس 

انتخاب شدند.
در این انتخابات، حسین چناقچی و جعفر افشار که در سال نخست این 
دوره از شورای شهرستان سکاندار ریاســت و نایب رئیسی این شورا را 
برعهده داشتند، توانســتند برای بار دیگر رای اکثریت اعضای شورا را 

کسب کرده و در مقام خود ابقا شوند.
همچنین در انتخابات هیات رئیسه شــورای اسالمی شهرستان قدس 

داود گرجی به عنوان منشی و خزانه دار این شورا انتخاب شد.

ترخیص ۹۰ درصد کاالها در کمتر از 7۲ ساعت
گمرک ایران اعالم کرد: ٦٦۵ میلیــون دالر محصوالت دارویی و ۴۴۱ 
میلیون دالر تجهیزات پزشــکی در نیمه نخست سال جاری وارد کشور 

شده است.
در نیمه نخســت ســال جاری ۵ هزار و 3۰۱ تن محصوالت دارویی به 
ارزش ٦٦۵ میلیون دالر وارد کشــورمان شده اســت. بنابراین گزارش 
در نیمه نخست سال جاری ۵ هزار و ٦۹ تن تجهیزات پزشکی به ارزش 

۴۴۱ میلیون دالر تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است.
بر اســاس دســتور فرود عســگری، رئیس کل گمرک ایران ترخیص 
کاال، سریع و حمل یکسره کاالهای اساســی و ضروری از گمرک به 

کارخانه ها انجام می شود.

میز خبر

گروه شــهر  جدیدترین آمــار از بخش 
مســکن که توســط رییس اتحادیه امالک 
تهران ارایه شــد نشــان می دهد در مهرماه 
ســال جاری قراردادهای خریــد و فروش 
در کل کشــور ۱۹ درصد افزایش داشــته 
اما در شــهر تهران 3۷ درصد کاهش نشان 

می دهد.
مصطفی قلی خسروی  در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در مهرماه ســال جاری ۵۹ هزار 
و ۲۵ قرارداد خرید و فروش در کل کشور به 
امضا رسیده که نســبت به ماه مشابه سال 

قبل ۱۹ درصد افزایش  نشان می دهد.
وی افــزود: در پایتخت اما شــاهد افت 3۷ 
درصدی معامــالت بوده ایم. مهرماه ۱3۹۷ 
بالغ بر ۱۱ هزار و 3۲ قرارداد خرید و فروش 
در تهران داشتیم. این رقم در مهرماه ۱3۹٦ 

بالغ بر ۱۷ هزار و 3۸۱ مورد بوده است.
خسروی هم چنین با اشــاره به قراردادهای 
اجاره گفت: در کل کشــور ۴۷ هزار و 3۸۴ 
قرارداد اجاره در مهرماه به ثبت رســیده که 
نسبت به ســال قبل در همین بازه زمانی ۹ 
درصد کاهش نشــان می دهد. در تهران نیز 
۱۵ درصد کاهــش قراردادهــای اجاره را 
داشتیم. در مهرماه ۱3۹۷ بالغ بر ۱3 هزار و 
۵۴۰ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده 
است. این رقم در ماه مشــابه سال قبل ۱۵ 
هزار و ۸۴۱ مورد بود. علت افت قراردادهای 
اجاره به دو موضوع اقدام برای خرید توسط 
شهروندان در کل کشور و مهاجرت از تهران 

مربوط می شود.

 رشد 26 درصدی خرید و فروش
  در هفت ماهه سال جاری

رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران 
آمــار قراردادهای خرید و فروش مســکن 
در هفت ماهه نخســت امســال را نیز اعالم 
و خاطرنشــان کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون ۴۴3 هزار و ٦٦ مبایعه نامه )قرارداد 
خرید و فروش( در کل کشور به ثبت رسیده 
است. در زمان مشابه ســال قبل  این  تعداد 
3٦۲ هزار و 3۰۴ مورد بود که نشان می دهد 
قراردادهــای خرید و فروش در کشــور ۲٦ 

درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در بخــش اجاره اما 3٦۴ هزار 
و ۱۹۲ قــرارداد در هفت ماهه  امســال به 
ثبت رسیده که با توجه به ۴۱۹ هزار و ٦۲۹ 
اجاره نامــه در همین بازه زمانی ســال قبل 
قراردادهای اجاره ۱3 درصد کاهش نشــان 
می دهد. این رقم نیز به معنای تمدید اجاره 

نامه یا اقدام به خرید بوده است.

 کاهش قراردادی خرید و اجاره 
در تهران

به گفته خســروی، در تهــران نیز در هفت 
ماهه امسال ۱۰۵ هزار و ٦3۷ مورد قرارداد 
خرید و فروش  امالک به ثبت رســیده که با 
توجه به  ۱۲3 هزار و 3۸۴ مبایعه نامه ســال 
قبل، شــاهد کاهش ۱۴ درصدی  معامالت 

در تهران بوده ایم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک یادآور 
شد: هفت ماهه امســال، اجاره  نامه نیز  در 
تهران ۱۵ درصــد کاهش یافته  اســت. از 
ابتدای امســال تا 3۰ مهرمــاه  ۱۰۷ هزار و 
۴3۵ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده 
است. این عدد در هفت ماهه سال قبل ۱۲٦ 

هزار و ۵۵ مورد بوده است.

توصیه به خریداران
خســروی در پاســخ به این ســوال که چه 
توصیه ای به متقاضیان بخش مسکن دارید، 
گفت: به اعتقاد من کســانی که قصد خرید 
دارند اقدام کنند. به فروشنده ها نیز توصیه 
می کنم واحدهای خود را بفروشــند و با این 
هدف که مسکن گران می شــود خانه را نگه 
ندارند؛ زیــرا اگر قیمت ها بــاال برود ممکن 
اســت در شــرایط رکود نتوانند خانه خود 
را بفروشــند و مضافا این کــه در این صورت 
گران می فروشــند و گران می خرند. مسکن 
پیشران اقتصاد است. گردش مالی در بخش 

مسکن باعث رونق اقتصادی می شود و ۱۷۴ 
شــغل کلیدی را راه می انــدازد. این اتفاق 
باعث می شــود چرخ حوزه هــای مرتبط، 
کارخانجات و صنایع نیز بچرخد و اقتصاد راه 
بیفتد که برکت آن به کشور و مردم می رسد.

بر اساس اعالم بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مسکن شهر  تهران در شــهریورماه ۱3۹۷ 
قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان 
به روند صعودی خود ادامه داد که معامالت 
در مســیر کاهش قرار گرفت. با این وجود، 
در شهریورماه ۱3۹۷ رکورد افزایش ماهیانه 
و سالیانه قیمت مســکن طی شش ماه اخیر 
شکســته شــد. آن طور که بانــک مرکزی 
گزارش داد، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی شهر 
تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان داد. 
معامالت اما همچون ماه های گذشــته سیر 
نزولی داشت. در شــهریورماه ۱3۹۷ تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به ۱۰ هزار و 3۰۰ واحد رســید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱3.۹ 

و 33.۵ درصد کاهش نشان داد.

 کاهش 48درصدی معامالت، رشد
83 درصدی قیمت

تازه تریــن آمار رســمی از وضعیــت بازار 
مســکن شــهر تهران در مهرماه حاکی از 
آن اســت که رکود تورمی در ایــن ماه نیز 
ادامه یافت و علیرغــم کاهش ۴۸ درصدی 
معامالت، قیمت با ۸3 درصد رشــد همراه 
بود.آمار رسمی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی درباره آمار معامالت مسکن 
مهرماه در شهر تهران نشان می دهد که تعداد 
کل مبایعه نامه های انجام شــده در مهرماه 
۹ هزار و ۵٦۱ فقره اســت که نسبت به ماه  
گذشته – شــهریور۹۷- )با امضای ۱۰ هزار 
و ۵3۷ فقره مبایعه نامه( ۹۷٦ فقره معامله 
معادل۱۰.۲ درصد و نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل – مهر ۹٦- با امضــای ۱۴ هزار 
و ۱۹۵ مبایعــه نامه معــادل ۴۸.۴ درصد 

کاهش یافته است.
همچنین از نظر میانگین قیمتی متوســط 
نرخ هــر متــر مربع واحــد مســکونی در 
مهرماه امسال ۸ میلیون و ٦3۰ هزار تومان 
برآورد شده است که نســبت به ماه گذشته 
)شهریور۹۷( ۵.۹ درصد و نسبت به مهرماه 
سال گذشــته )مهر ۹٦( معادل ۸3 درصد 
افزایش نشــان می دهد.بنا بــر این گزارش 
بیشترین تعداد مبایعه نامه های امضا شده 
در مهرماه در شهر تهران، به منطقه ۵ با هزار 
و 3۲۷ فقره معاملــه و کمترین آن به منطقه 
۱۹ با ٦۴ فقره معامله اختصاص دارد. ضمن 
اینکه پس از منطقه ۵، منطقه ۲ و ۴ پایتخت 
به ترتیب با امضای ۷۸۹ و ۷33 فقره مبایعه 
نامه در رتبه های بعدی قرار دارند.گرانترین 
منطقه پایتخت مانند ماههای گذشــته در 
معامالت مسکن مهرماه سال جاری منطقه 
یک تهــران بــا میانگین هر متــر مربع ۱۸ 
میلیون و ۵3۲ هزار تومان تخمین زده شده 
است و در رتبه های بعدی به ترتیب مناطق 
3 و ۲ تهران با میانگین هر متر ۱۵ میلیون و 
۷۲۲  هزار تومــان و ۱3 میلیون و ۴۸۲ هزار 

تومان قرار دارند.

گروه شــهر در حالــی که 
بلیت پروازهای اربعین از سوی 
ســازمان هواپیمایی کشــوری 
برای رفت و برگشــت حداکثر 
۲.۲ میلیون تومان اعالم شــده، 
برخی آژانس هــا و ایرالین ها تا 
3۰ درصد بیشتر این بلیت ها را 

می فروشند.
چنــد روز قبل رئیــس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
نســبت به احتمال ایجــاد بازار 
ســیاه پروازهای اربعین از سوی 
برخی آژانس ها و شــرکت های 

هواپیمایی هشدار داد.
این در حالی اســت که بر اساس 
اعــالم ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری و انجمــن صنفــی 
شــرکت های هواپیمایی، نرخ 
بلیت رفت و برگشت پروازهای 
اربعین در ســال جاری از مبدأ 
تهران )فــرودگاه امام خمینی( 
به مقاصــد نجف و بغــداد باید 
حداکثر به نرخ  ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هــزار تومان و هر طــرف )صرفا 
رفت یا صرف برگشت( به قیمت 
حداکثر ۱ میلیــون و ۱۰۰ هزار 

تومان به فروش برسد.
مقصود اسعدی ســامانی، دبیر 
انجمــن صنفی شــرکت های 
هواپیمایی چند روز قبل به مهر 
گفته بود: این نرخ، از سوی همه 
شــرکت های هواپیمایی حاضر 
در این طرح به صــورت توافقی 
به امضا رســیده و ایرالین هایی 
که در ایــام اربعین بــه نجف و 
بغداد پرواز دارند، برای فروش 
بلیت های خود با سقف قیمتی 

مذکور کامال موافقند.
به گفته اسعدی ســامانی، علی 
رغم اینکــه هواپیماهــا در ایام 
اربعین به صورت یک سر خالی 
)چه در ایام رفت و چــه در ایام 
برگشــت( تردد می کننــد، با 
این حال بــرای رعایت وضعیت 
زائران اربعین، حاضر شده اند با 
نرخ مصوب بلیت ها را به فروش 

می رسانند.
بررســی های میدانی نشــان 
مــی دهــد ســهمیه فروش 

اینترنتی پروازهــای اربعین به 
طور کامل به فروش رفته و تنها 
ســهمیه آژانس های مسافرتی 
برای فروش به متقاضیان ســفر 
عتبات عالیات باقی مانده است. 
ضمن اینکه تعــداد محدودی از 
آژانس ها امکان فروش دارند که 
برخی از آنها توانسته اند بخشی 
از سهمیه پروازهای اربعین را به 
صورت چارتری از شــرکت های 

هواپیمایی خریداری کنند.
 یکــی از کارشناســان فروش 
بلیــت پروازهــای خارجی در 
یکی از آژانس های مســافرتی 
که از سوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری بــه عنــوان آژانس 
مجاز فــروش بلیــت پروازهای 
اربعین معرفی شــده، در گفتگو 
بــا خبرنــگار مهر گفــت:  این 
آژانس پروازهــای اربعین یکی 
از شرکت های هواپیمایی را به 
صورت چارتر خریدار کرده و به 
هیچ عنوان کنسلی ندارد. اما اگر 
مسافری به پرواز نرسد، نماینده 
آژانِس چارترکننده در فرودگاه 
و پای پرواز حاضر اســت و بلیت 
آن مسافر را به متقاضیان، بسته 
، به فروش  به میــزان تقاضا

می رساند.
در حــال حاضر پــرواز نجف از 
ســوی یکــی از شــرکت های 
هواپیمایی با نــرخ ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تنها برای پرواز 
رفت و صرفا صندلی های بیزینس 
)فِرســت( کالس هواپیما برای 

روز آتی موجود است.
همچنین یکی دیگــر از ایرالین 
ها برای پرواز شــنبه شــب )۵ 
آبان( تهــرانـ  نجف، بلیت رفت 
و برگشــت )اکونومی ـ عادی( 
را به قیمــت 3 میلیون تومان به 

فروش می رساند.
بنا به اعالم سازمان هواپیمایی 
کشــوری، پروازهــای اربعین 
امسال از سوی ۷ ایرالین شامل 
٦ شــرکت هواپیمایــی داخلی 
و شــرکت هواپیمایی دولتی 
عراقــی )العراقیــه( عملیاتی 

می شود.

اربعین وازهای  پر بلیت  بی سامان  بازار 
سفر
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شبکه های ارتباطی برای اربعین 97 آماده شدند

وار ایران تماس با کیفیت برای ز

معصومه بخشی پور   ازدحام ایرانیان مشتاق 
راهپیمایی اربعین حسینی هرســال بر ترافیک 
ارتباطی ایران و عــراق می افزاید و نقش ابزارهای 
ارتباطی در برقراری ارتباطات مشــتاقان حضور 
در راهپیمایــی اربعین حســینی، همه ســاله 

پررنگ تر می شود.
به همین دلیل شبکه های ارتباطی برای برقراری 
ارتباطات با کیفیت، به حالت آماده باش درآمدند 
و تدابیر ویــژه ای برای برقــراری ارتباطات بدون 
نقص و با کیفیت در این ایام درنظر گرفته شــده 
اســت.اگرچه در شــرایط عادی میزان ترافیک 
مکالمات میان ایران و عــراق روزانه حدود ۱۵۰ 
هزار دقیقه تخمین زده می شــود، اما برآورد شده 
که این میزان در ایام اربعین بــه بیش از ۲۰ برابر 
افزایش می یابد. برای مثال طبق اعالم شــرکت 
ارتباطات زیرساخت سال گذشته در 3 روز منتهی 
به اربعین بیش از ۴.۵ میلیون مکالمه میان ایران 

و عراق مبادله شد.
امسال نیز در فاصله یک هفته مانده تا روز اربعین 
) از ۲3 تا 3۰ مهرماه( بیــش از ۵.۵ میلیون دقیقه 
مکالمه بین عراق و ایران تبادل شــد که ســهم 

تماس از عراق به ایران بیشتر بوده است.

خدمات رسانی ارتباطی برای زائران اربعین
طی ســالهای اخیــر، وزارت ارتباطــات با ایجاد 
»کمیته ارتباط رسانی اربعین حسینی« متشکل 
از شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، مخابرات و 
اپراتورهای موبایــل، در قالــب افزایش ظرفیت 
زیرســاختهای ارتباطی، تخصیص باندفرکانسی 
جداگانــه، راه انــدازی اینترنــت وای فــای و 
کیوســکهای تلفن در مرزهــای منتهی به خاک 
عراق )خســروی، مهران، شلمچه و چزابه(، نصب 
آنتن های موبایل ســیار و افزایــش ظرفیت آنتن 

دهی، امکاناتی را برای زائران اربعین فراهم کرد.
برای اربعیــن ۹۷ نیز »کارگــروه ارتقای کیفیت 
ارتباطــی عتبــات عالیــات« از چندمــاه پیش 
مذاکرات با طرف عراقی را آغاز کرد تا مشــکالت 
کمبود ظرفیت در کشــور عراق که ســبب شد 
سال گذشته، برخی ارتباطات به موفقیت نرسد، 

امسال برطرف شود.
محمدجــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در این زمینــه گفت: مذاکرات 
سیاسی فشــرده ای از ســوی ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی بــا هیات اتصاالت 
عراق داشتیم و در نهایت مقرر شد که در شهرهای 
نجف و کربال و مســیر ایــن دو شــهر تمهیدات 
ارتباطی ویژه ای از سوی اپراتورهای عراقی دیده 
شود. اما برغم تمهیدات اندیشیده شده، همچنان 

تصور ما بر این است که در مسیر نجف به کربال در 
ساعات پیک ترافیک همچنان مشکالت ارتباطی 

داشته باشیم.
به گفتــه وی، این امــر طبیعی اســت چون این 
حجم از جمعیت ظرفیت هــای خاص ارتباطی را 
می طلبد. ولی از آنجا که بــرای بازه زمانی خاصی 
استفاده می شــود، توجیه اقتصادی برای توسعه 
این ظرفیت بــرای اپراتورهای عراقی وجود ندارد 
ولی ایــن اپراتورها برای افزایــش ظرفیت تالش 

خود را به کار بسته اند.

نرخ مکالمه ایران به عراق کاهش یافت
وزیر ارتباطــات از کاهش نــرخ مکالمات تلفن 
همراه ایران به عــراق از 3۰۰۰ تومــان به ۹۰۰ 
تومــان خبــر داد و گفت: عــالوه بــر آن حجم 
کانال های ارتباطی دو کشــور ۲ برابر شد تا اشباع 

ظرفیت را در ایام اربعین نداشته باشیم.
درهمین حال شرکت مخابرات ایران نیز از کاهش 
هزینه تماس تلفن ثابت با کشــور عــراق در ایام 
اربعین حســینی خبر داد و اعالم کرد که در این 
ایام، هزینه هر دقیقه تماس از تلفن ثابت در ایران 
با تلفن ثابت در کشــور عراق با ده درصد تخفیف، 
از ۷۰۰ تومان به ٦3۰ تومــان کاهش می یابد. 
در همین حال تمــاس از طریق تلفــن ثابت در 
کشورمان با تلفن همراه در کشــور عراق که دقیقه ای 
۹۰۰ تومان بــود، در ایام اربعین حســینی با ده 
درصد تخفیف، دقیقه ای ۸۱۰ تومان محاســبه 

می شود.
تخفیف هزینه تماس از تلفن ثابت با تلفن ثابت و 
تلفن همراه در کشور عراق از تاریخ اول آبان تا ۱۸ 

آبان ماه سال جاری اعمال می شود.

استفاده از اینترنت رایگان در مرز ایران با 
بالن اینترنت

اســتقرار چتر وای فای و بالن اینترنت چندسالی 
اســت که در مرز مهران با هــدف ارائه خدمات به 
زائران اربعیــن صورت مــی گیرد. امســال نیز 
اســتفاده از بالن های ارتباطی و خدمات ۴G نیز 
عالوه بر خدمات وای فای در نقــاط مرزی تعبیه 

شده است.
اســتقرار چتر وای فای و بالن اینترنت چندسالی 
اســت که در مرز مهران با هــدف ارائه خدمات به 
زائران اربعیــن صورت مــی گیرد. امســال نیز 
اســتفاده از بالن های ارتباطی و خدمات ۴G نیز 
عالوه بر خدمات وای فای در نقــاط مرزی تعبیه 
شده استوزیر ارتباطات در این باره گفته است که 
بالن اینترنت هم اکنون در مدار اســت. این بالن 
در مرز مهران پس از اینکــه ۲ روز در مدار بود، به 

دلیل برخورد با صاعقه دچار مشکل شد اما بعد از 
۲۴ ســاعت بالن دیگری در این مکان مستقر شد 
و هم اکنــون هم در مرز مهران و هم شــلمچه در 
حال ارائه خدمات است.به گفته جهرمی آنچه در 
مرز مهران است از خدمات نســل چهار استفاده 
می کند و شــعاع زیادی را با سرعت 3۰۰ مگابیت 
بر ثانیه پوشــش می دهد. آنچه در شلمچه است 
نیز از وای فای اســتفاده می کند و سرعت آن ۵۴ 

مگابیت بر ثانیه است. 

گذرگاههای مرزی به فیبرنوری متصل شد
صادق عباســی شــاهکوه، مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت نیز از اتصال گذرگاههای 
مرزی ایران با عراق به شــبکه فیبرنوری خبر داد 
و گفت: با توجه به تردد میلیونــی زائران اربعین 
حسینی و لزوم ارائه تســهیالت با کیفیت به زوار، 
ظرفیت مدارات بین المللی خود را افزایش دادیم 
و بــرای ارائه خدمات مکالمات بیــن الملل وارده 
از طریق شــبکه IP در حال فراهم آوردن بســتر 
زیرســاختی برای اپراتورهای ارتباطی ذیربط به 
مدت ۱۰ روز ) فاصله یک هفته قبل و سه روز بعد 
از اربعین حسینی ( هستیم تا مشکلی در برقراری 

ارتباط نداشته باشیم.
وی از انجام پروژه فیبرنوری ایــالم به مرز مهران 
و تکمیل آن، افزایــش دو برابری لیـــنک های 
ارتباطی، تقـــویت مســـیرهای مرزی در داخل 
کـشور، افزایـش ظـرفیت سیگـنالینگ بین الملل، 
بهینه ســازی مســیرهای ارتباطی و کنترل ۲۴ 
ســاعته بر کیفیت شــبکه خبر داد و گفت: ارائه 
ســرویس MPLS برای اپراتورهای تلفن همراه 
با ۷۵ درصــد تخفیف برای تســهیل در رومینگ 
و نیز اعمال تعرفه های ســابق به مقصد عراق به 
رغم افزایش نرخ ارز، از ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان از دیگر 

اقدامات انجام شده است.

تیم های پشتیبانی در مسیر نجف به کربال 
مستقر شدند

اســماعیل رادکانی، معاون شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت و رئیــس کارگروه ارتقــای کیفیت 
ارتباطی عتبات عالیات در گفتگــو با مهر درباره 
آخرین وضعیت شــبکه ارتباطی بــرای برقراری 
ارتباط زائران اربعین حســینی، اظهار داشــت: 
کاهش تعرفه مکالمــات از ایران به عــراق که از 
دقیقه ای 3 هــزار تومان به ۹۰۰ تومان رســیده 
اســت یکی از مهمترین اقدامات انجام شده است 
و به همین تناسب، اپراتورهای موبایل نیز بسته های 
مکالمــه و اینترنت را برای زائــران پیش بینی 

کرده اند.

ارتباطات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران 
اعالم کرد: بــه عنوان بزرگترین و 
اثرگذارترین شــرکت مخابراتی 
کشور، بر این باوریم که بالندگی 
و رشــد، به جــز با اهتمــام وافر 
تحصیل نخواهد شد و لذا همواره 
تالش کرده  ایم تا در مسیر بهبود 
عملکرد در راستای اهداف کالن 
ملــی و اهــداف ســازمانی گام 

برداریم.
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین الملــل شــرکت مخابرات 
ایــران، مهنــدس ســید مجید 
صدری با اشــاره به این نکته که 
عملکرد شــرکت مخابرات ایران 
بر عملکرد صنعــت ارتباطات به 
صورت مســتقیم اثرگذار است 
گفت: در همین راســتا به صورت 
مستمر عملکرد مناطق مخابراتی 
با استفاده از مکانیسم های متعدد 

کنترلــی، بر اســاس 
برنامــه  هــای ابالغی 
و انتظــارات تبییــن 
شده، مورد پایش قرار 
می گیرد تــا در صورت 
برنامــه  از  انحــراف 
تبیین شــده ســریعا 

اصالحات ممکــن انجام گرفته تا 
همه مناطق به صــورت متوازن 
و صحیــح در مســیر توســعه و 
پیشرفت با توجه به هدف گذاری ها و 
برنامه ریزی های شرکت حرکت 

کنند.
  مهندس صدری بــا اعالم اینکه 
انــواع شــاخص های عملکردی 
شــامل درآمــد، هزینه، ســود، 
دایــری خدمــات، الوصولــی، 
بهــره  وری دارایی های شــبکه 
و بســیاری موارد دیگــر در این 
ارزیابی ها مورد بررسی و تحلیل 

قرار گرفتــه و اقدامات 
متعاقــب  اصالحــی 
آن انجــام می پذیرد ، 
گفت: بر همین اساس 
پس از بررسی عملکرد 
٦ ماهــه ابتدای ســال 
۹۷، مشاهده شد که ۷ 
اســتان حدنصاب های الزم برای 
عملکرد مطلوب را کســب نکرده 
اند. لذا به مدیــران این ۷ منطقه، 
بابت ضعف عملکــرد و تصحیح 
برنامــه های خود برای پوشــش 
کاســتی ها و تالش بیشتر برای 
رســیدن به حد مطلوب و مورد 
نظر شــرکت تذکرات الزم داده 

شده است. 
 مدیــر عامل شــرکت مخابرات 
ایران هــدف اصلی از ایــن اقدام 
را صرفا ایجــاد بهبــود در روند 
عملکرد شــرکت دانست و اشاره 

کرد: طی جلســات، مطالعات و 
تحلیل های انجام شده، ریشه  های 
انحراف عملکــرد بــرای ایجاد 

اصالحات شناسایی شده است.
 مهنــدس صــدری بــا اظهــار 
امیدواری از اینکه بــا برنامه  ریزی 
مناســب، اتخــاذ تصمیمــات 
الزم و بهــره  گیــری از جمیــع 
توانمندی های موجود در مناطق 
و مخابرات ایــران، در کوتاه ترین 
زمان ممکن شــاهد جبران عقب  
ماندگی، بهبود عملکرد و تحقق 
برنامه  های ابالغی باشــیم، اعالم 
کــرد : درغیــر اینصــورت تیم 
مدیریت ارشــد ناگزیر از اجرای 
ســایر اقدامات اصالحی خواهد 
بــود. وی در پایان گفــت: ما در 
مســیر ارائه خدمات بــا کیفیت 
بــه هموطنانمان از هیــچ اقدام 

موثری کوتاهی نخواهیم کرد.

پایش و بررسی عملکرد تمامی مناطق مخابراتی به صورت مستمر ومداوم

رونمایی از آیپد مینی جدید در مراسم ۸ آبان اپل 
در فاصله کمتر از یک هفته تــا برگزاری کنفرانس 3۰ اکتبر اپل، مینگ 
چی کو جزئیات جدیــدی از آنچه که در این رویداد شــاهد معرفی آن 

خواهیم بود، ارائه کرد.
 مینگ چی کــو، تحلیل گر شناخته  شــده دنیای فنــاوری که یکی از 
صاحب نظران مسائل مرتبط با اپل است؛ وی در آستانه برگزاری مراسم 
رونمایی از محصــوالت اپل که 3۰ اکتبر برگزار خواهد شــد، اطالعات 
جدیدی را در مورد محصوالت احتمالی که رونمایی خواهند شــد، در 
کنار سایر محصوالت آینده اپل ارائه کرده که شاید تا اواخر سال ۲۰۱۸ 

و اوایل سال ۲۰۱۹ شاهد رونمایی از آن ها باشیم.
از جمله پیش بینی های کو باید به احتمال رونمایی از آیپد مینی اشاره 
کرد. کو همچنین جزئیاتی را در از پنل شارژ بی سیم AirPower ارائه 

کرده است.
کو احتمال رونمایی از دو مــدل جدید آیپد پرو را بســیار باال توصیف 
کرده اســت. از جمله ویژگی های احتمالی این دو مدل آیپد پرو جدید 
باید به پشــتیبانی از درگاه USB از نوع C، صفحه نمایش بهبود یافته 
و همچنین قلم اپل پنســیل با طراحی جدید اشــاره کرد. کو اشاره ای 
به ســایر تغییــرات و بهبود های احتمالــی نکــرده و همچنین حتی 

قابلیت های جدید قلم اپل را نیز بیان نکرده است.
البتــه نمی تــوان پیش بینی های کــو را جدیــد خوانــد، چراکه این 
پیش بینی ها از چندی پیش برای آیپد پرو اپل مطرح شــده بود، حال 
آنکه ویژگی های دیگری نیز برای آیپد مینی اپل مطرح شــده بود که از 
جمله آن ها می توان به وجود فیس آی دی، نمایشگر لبه به لبه و حذف 

کلید فیزیکی هوم اشاره کرد.
کو عتقاد دارد که نسخه جدیدی از آیپد مینی اپل رونمایی خواهد شد، 
چراکه اپل طی چند ســال اخیر هیچ نســخه جدیدی از این محصول 
را راهی بازار نکرده است. براســاس اطالعات ارائه شده توسط کو، آیپد 
مینی جدید از وجود پردازنده ای به روزشــده در کنار پنلی ارزان قیمت 

بهره خواهد برد.
انتظار مــی رود در جریان مراســم 3۰ اکتبــر اپل شــاهد رونمایی از 
نســل جدید مک های اپل باشــیم که شــامل پردازنده های جدید و 
ســایر بهبود های ســخت افزاری خواهند بود. کــو همچنین معتقد 
اســت که شــاید شــاهد رونمایی از نوت بوک ارزان قیمت اپل در کنار 

به روزرسانی هایی برای آی مک، مک بوک و مک مینی نیز باشیم.
براساس اطالعات ارائه شــده توســط کو، اپل احتماال ایرپاور و ایرپاد 
جدید خود را طی ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۱۸ میالدی یا فصل سال 
۲۰۱۹ عرضه کند. البته شاید در مراســم 3۰ اکتبر اپل شاهد رونمایی 
از این محصوالت باشــیم، حــال آنکه کو به صراحــت در این خصوص 
اظهارنظری نکرده اســت. ایرپاور برای اولین بار سپتامبر سال ۲۰۱۷ 
میالدی رونمایی شــد و اپل مدعی شــد که با اســتفاده از این گجت 
می توان به صورت همزمان اپل واچ، آیفون و ایرپادهای اپل را شارژ کرد، 

حال آنکه ایرپاور چندین بار تا به امروز به تعویق افتاده است.
در مورد ایرپاور نیز شاید شاهد نسل جدیدی از این گجت به همراه قابی 
با ویژگی های جدید و همچنین یک تراشــه جدید برای پشــتیبانی از 

دستور صوتی Hey Siri باشیم.

گلکسی A۸s سامسونگ با طراحی متفاوت لنز 
دوربین سلفی 

 تیزر به اشــتراک گذاشته شده از گلکســی A8s سامسونگ در رویداد 
رونمایی دو محصول جدید سامسونگ در چین، خبر از وجود حفره  ای 

مربوط به لنز دوربین روی نمایشگر گوشی می دهد.
 سامسونگ در پایان رویداد رونمایی گوشــی های گلکسی ای ۹ اس و 
گلکســی ای ٦ اس، در تیزری خبر از رونمایی گلکســی ای ۸ اس داد.  
براســاس تیزر منتشرشــده در این رویداد، انتظار می رود که گلکسی 
A8s دارای حفره ای در باالی نمایشــگر برای قرار گرفتن لنز دوربین 

باشد. 
گلکســی A8s قرار اســت با دوربین سلفی سامســونگ در طراحی و 
توسعه گوشی های میان رده خود استراتژی های جدیدی را دنبال کند. 
در استراتژی جدید به جای آنکه گوشــی های پرچم دار ابتدا تغییرات 
طراحی و توســعه را به نمایش بگذارند، ابتدا تغییرات به گوشــی های 

میان رده اعمال می شود. 
گوشی های هوشــمند گلکســی A۹ مدل ۲۰۱۸ و گلکسی A7 مدل 
۲۰۱۸، با مــاژول دوربین چهارگانه و ســه  گانه نمونه بــارزی از تغییر 
استراتژی سامسونگ را به نمایش می گذارند. گلکسی A۹ سامسونگ، 
نخســتین گوشــی هوشــمند دنیا با دوربین چهارگانه معرفی شــد. 
سامسونگ این مسیر را در پیش گرفته و در گوشی های معرفی شده به 
 A7 بازار نیز، تغییر رویکرد سامسونگ مشهود است. پیشتر نیز گلکسی

۲۰۱۸ سامسونگ با دوربین سه گانه معرفی شد. 
 همین اســتراتژی در گوشی های هوشمند گلکســی A8s و گلکسی 
 A8s دیده می شود. گوشی هوشــمند گلکسی A6s و گلکســی A۹s
دارای حفره ای در گوشه ســمت چپ باالی نمایشــگر است که محل 
قرارگیری سنســور دوربین ســلفی بوده و احتماال به صورت یکپارچه 
با سنسور نور و سنســور مجاورتی در این قســمت قرار خواهد گرفت. 
با چنین تغییــری در طراحی، دیگر نیازی به بریدگی باالی نمایشــگر 
برای قرار گرفتن ماژول دوربین سلفی نخواهد بود. چنین طراحی باعث 
می شود کاربران بتوانند از نمایشــگر تمام صفحه و بدن حاشیه گوشی 
بهره مند شوند. هنوز اطالعات بیشــتری در مورد طراحی و مشخصات 
این گوشی هوشــمند منتشر نشــده اســت؛ هرچند وقتی صحبت از 
گوشی های ســری گلکسی A می شــود، انتظار می رود که مشخصات 

یک میان رده را داشته باشد.
 گلکســی A۹s نیز با تراشه اســنپدراگون ٦٦۰ کوالکام و حافظه رم ٦ 
گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی به بازار عرضه خواهد شــد. 
انتظار می رود که گلکســی A8s نیز مشخصات مشابهی با A۹s داشته 

باشد.  

 ارزان قیمت ترین نسخه  گلکسی اس ۱۰ 
با حافظه  داخلی 6۴ گیگابایتی 

براســاس آخرین خبرها، انتظــار می رود که ظرفیــت حافظه داخلی 
ارزان  قیمت ترین نسخه گلکسی S10 برابر ٦۴ گیگابایت باشد. 

 پیشتر گفته شــده بود که ارزان قیمت ترین مدل سامسونگ گلکسی 
اس ۱۰ با ظرفیت حافظه داخلــی ۱۲۸ گیگابایت به بازار عرضه خواهد 
شد؛ هرچند انتظار می رود که نسخه دیگری نیز همانند گلکسی اس ۹ 

با ظرفیت حافظه داخلی ۲۵٦ گیگابایت به بازار عرضه شود. 
شــاید بتوانیــم به جرات بگوییــم که تفــاوت اصلی گلکســی اس ۹ 
سامســونگ در مقایســه با گلکســی اس ۹ پالس، ابعاد آن ها اســت. 
گلکســی اس ۹ ابعاد کوچکتری نسبت به گلکســی اس ۹ پالس دارد. 
البته گلکســی اس ۹ پالس از ماژول دوربین دوگانه در پنل پشــتی و 
 Galaxy ظرفیت حافظــه رم ٦ گیگابایتی بهره می بــرد. در حالی که
S۹ دارای ماژول دوربیــن تکی در پنل پشــتی و ظرفیت حافظه رم ۴ 
گیگابایتی بوده و درســت مانند پرچم داران قبلی گلکســی اس، فاقد 
باتری با ظرفیت باالیی است. سامسونگ معتقد است که برای طراحی 
گوشی هوشمند ۵.۸ اینچی گلکسی اس ۹ با ماژول دوربین دوگانه در 

پنل پشتی، باید ابعاد باتری 3۰۰۰ میلی آمپرساعتی کاهش پیدا کند. 
 براساس خبرهای غیررسمی و شایعه های منتشرشده، به نظر می رسد 
که ارزان قیمت ترین مدل از میان سه مدل گلکسی اس ۱۰ که قرار است 
سال آینده میالدی معرفی شود، دارای ماژول دوربین تکی خواهد بود. 

گوشی

 انتشار آهنگ های موردعالقه 
به عنوان استوری اینستاگرام

 شــرکت ســاندکالد از این پس به کاربــران این امــکان را می دهد تا 
آهنگ های موردعالقه خود را به صورت استوری اینستاگرام درآورده و 

به اشتراک بگذارند.
شرکت ســاندکالد که یکی از بزرگترین پلت فرم های پخش و اشتراک 
آنالین موسیقی است به تازگی اعالم کرده است که کاربران از این قادر 
خواهند بود آهنگ های موردعالقه خود را به صورت استوری در شبکه 

اجتماعی اینستاگرام برای دوستان خود به اشتراک بگذارند.
سرویس اســپاتیفای نیز چند ماه پیش در ماه مه میالدی بود که چنین 
قابلیت مشابهی را در اختیار کاربرانش قرار داد تا بتوانند موسیقی های 
موردعالقه خود را با اینســتاگرام یکپارچه سازی کرده و آن را استوری 

کنند.
وب سایت the verge  گزارش داده است: با توجه به افزایش محبوبیت 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام در میان کاربران، به نظر می رســد که 
شرکت های بیشتری قصد دارند با آن همگام شده و برای کاربران خود 
قابلیت های جدیدی را بــه ارمغان بیاورند و از آنجایی که اینســتاگرام 
به تازگی قابلیت افزودن موســیقی به پشــت زمینه استوری های خود 
را اضافه کرده اســت، کاربران بسیاری در سراســر جهان از این ویژگی 

جدید استقبال بی نظیری نشان داده اند.

 گوگل حذف تاریخچه جستجو را 
آسان تر می کند

 گوگل در تازه ترین دور اعمال تغییرات در نظارت های حریم شــخصی 
خود، حذف تاریخچه جستجو را برای کاربران آسان تر می کند.

 در صورتی که کاربر وارد حســاب کاربری گوگل خود شده باشد، غول 
جستجو، پیشینه هر آنچه را که وی به جســتجوی آن بپردازد، ذخیره 
می کند. کاربــران می توانند تاریخچــه محلی مرورگر خــود را پاک 
کنند؛ اما انجام این کار موجب حذف داده ها از روی ســرورهای گوگل 
نمی شــود. هرچند افراد می توانند با مراجعه به صفحه حساب گوگل، 
یک جریان فعالیت از تاریخچه جستجوی خود را پیدا کنند؛ اما گوگل 
از امروز حذف این تاریخچه را از درون بخش جستجو به شدت آسان تر 

می کند.
کاربران اکنون می توانند تاریخچه جســتجو را درون جستجوی گوگل 
مشاهده و نسبت به پاک ســازی آن اقدام کنند. از این پس نظارت های 
حریم شــخصی گوگل، در تنظیمات پنهان نخواهد بود و این شــرکت 
حتی دسترســی ســریع تر به نظارت هایی همچون غیرفعال ســازی 
شخصی ســازی تبلیغات یا حتی جلوگیری از وب ســایت های گوگل 
برای ذخیره فعالیت را فراهم می کنــد. در نهایت، این تغییرات با هدف 
آگاه ســازی جزئی کاربران گوگل نســبت به کنترلی که روی حساب 

کاربری خود دارند، طراحی شده اند.
گوگل تغییرات یادشــده در جســتجو را از امروز چهارشــنبه، ۲ آبان 
۱3۹۷ در دســکتاپ و وب موبایل اعمال می کند و به روزرســانی های 
iOS و اندرویــد را نیــز در هفته های آتــی در دســترس کاربران این 
سیستم عامل ها قرار خواهد داد. غول جستجو همچنین به منظور ایجاد 
تغییر و تحول در نظارت های حریم شــخصی خود قصد دارد تا همین 

تغییرات را سال آینده برای خدماتی نظیر نقشه ها نیز اعمال کند.
نظارت های تازه حریم شــخصی گوگل زمانی از راه می رسند که توجه 
به فعالیت غول های فنــاوری در زمینه حفاظت از حریم شــخصی به 
طور فزاینده ای شــدت یافته است. فیسبوک امســال با رسوایی حریم 
شخصی بزرگی مواجه شــد و به تازگی نیز دسترسی گروهی از هکرها 
به اطالعات حســاب ۵۰ میلیون کاربر فیســبوک، بحــران دیگری را 
برای این شــرکت رقم زد. در این میان گوگل نیز بــه دلیل نقص حریم 
شخصی گوگل پالس با فشار فزاینده ای از سوی کنگره آمریکا روبه برو 
است. تغییرات تازه حریم شخصی غول جســتجو در همان روزی از راه 
می رســند که تیم کوک، مدیرعامل اپلخواســتار وضع قوانین فراگیر 

حریم شخصی فدرال شده است.

 سرویس استریم تلویزیونی اپل سال آینده 
در دسترس قرار می گیرد

 طبق گزارشات، اپل قصد دارد سال آینده ســرویس استریم محتوای 
تلویزیونی خود را پس از ایاالت  متحده آمریکا، در ۱۰۰ کشور جهان در 

دسترس قرار دهد.
 براساس گزارش جدیدی از و ب ســایت The Information، اپل در 
نیمه اول ســال ِ آینده میالدی، ســرویس اســتریم ویدیویی خود را 
راه اندازی خواهد کــرد. طبق گمانه زنی ها، این ســرویس یا به  صورت 
مســتقل دارای اپلیکیشــنی مجزا خواهد بود یا اینکه اپل آن را داخل 
برنامه TV App درون ســازی خواهد کــرد. انتظار مــی رود که این 
ســرویس ابتدا در ایاالت  متحده آمریکا در دســترس قرار گیرد و پس 
از مدت  زماِن کوتاهی، شــاهد انتشــار آن برای بیش از ۱۰۰ بازار دیگر 

باشیم.
قرار اســت این ســرویس با محتوای اختصاصی اولیه منتشــر شود؛ 
همچنین امکان دسترســی به ســرویس  های شــخص ثالث از طریق 
اپلیکیشن مربوط به آن نیز وجود خواهد داشت؛ افزون بر این، شبکه ها 
و ســرویس دهندگان کابلی می  توانند مانند ویژگی کانال ها در آمازون 

پرایم، امکاِن خرید اشتراک را برای کاربران خود فراهم کنند.
حال طبق گزارِش جدید، اپل آماده اســت تا در ســال آتی میالدی از 
سرویس اســتریم ویدیو خود رونمایی کند. به نظر می رسد که کاربران 
سیستم عامل iOS می توانند به رایگان به این سرویس دسترس داشته 
باشــند؛ همچنین انتظار می رود که با عرضه سرویس یادشده، صفحه 
خانگی اپل تی وی برای بهره گیری بهتر از ســرویس استریم ویدیویی 

کوپرتینویی ها، تغییراِت ریز و درشتی را به  خود ببیند. 

سود ۹ میلیارد دالری آلفابت طی سه ماهه 
 آلفابت گزارش مالی سه ماهه سوم ســال ۲۰۱۸ میالدی را منتشر کرد 
که براساس آن موفق شده است تا سود خالص ۹.۱۹ میلیارد دالری را از 

درآمد 33.۷۴ میلیارد دالری به دست آورد. 
 آلفابت گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد 
و براساس این گزارش، شاهد کاهش شتاب روند افزایش درآمد خود در 
مقایسه با پیش بینی کارشناسان بوده اســت. همین موضوع باعث شد 
تا ارزش سهام آلفابت در ساعات پس از انتشار گزارش مالی این شرکت 

کاهش پیدا کند. 
از جمله عوامــل مهم در کاهش شــتاب ســوددهی آلفابــت باید به 
افزایش هزینه های جاری آلفابت اشــاره کرد که حاشــیه سوددهی را 
از ۲۸ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده اســت. سرمایه گذاری های کالن 
در کســب  و کارهای جدید در کنار افزایش رقابت با شرکت های دیگر و 
همچنین جریمه های اعمال شده از سوی رگوالتوری ها را باید مسببان 

اصلی افزایش هزینه های آلفابت خواند. 
درآمد آلفابت طی ســه ماهه ســوم ســال ۲۰۱۸ میالدی به بیش از 
33.۷۴ میلیارد دالری افزایش پیــدا کرده، حال آنکه از پیش بینی های 
تحلیل گران مبنی بر کســب درآمد 3۴.۰۵ میلیارد دالری کمتر است. 
آلفابت از کسب ســود ۹.۱۹ میلیارد دالری خبر می دهد، در حالی که 
طی مدت مشابه ســال گذشته میالدی به ســود خالص ٦.۷3 میلیارد 

دالری دست یافت.  

آنالین


