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گرانی ارز آزاد و نبود اجازه کار در بسیاری 
از کشورها

گروه سياســي  رئیس جمهور با بیان 
اینکه آنهایــی که به مــردم می گویند ما 
ابرتورم داریم یا دروغ می گویند یا اقتصاد 
ایــران را نمی فهمند، گفت: مــا ابر تورم 

نخواهیم داشت.
حجت االســام حســن روحانی رئیس 
جمهور کشــورمان ظهر دیروز در جلسه 
بررســی صاحیت وزرای پیشــنهادی 
امور اقتصــادی و دارایی، تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، 
معــدن و تجــارت در مجلس شــورای 
اسامی اظهار داشت: ایام اربعین ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و یارانــش، ایــام راهپیمایــی عظیــم 
عاشقان خاندان رسالت به سوی کربای 
معلــی برای ما ایام بســیار بــا افتخاری 
است. در شرایطی که دشمنان ما علیه ما 
برنامه ریزی و توطئه کرده اند و کلمه ۱۳ 
آبان را بعنوان رمز جنایتکارانه خودشان 
اعام کرده اند؛ حضور مــردم ما در این 
راهپیمایی شــکوهمند به معنای پیوند 
عمیــق ملت ایــران با خاندان رســالت 

است.
وی افزود: بی شــک اگر عشــق بــه امام 
حســین)ع( و پیروی از راه ایشــان نبود، 
امروز ما شاهد ایران مســتقل و پیروزی 
انقاب اســامی و همچنین موفقیت این 
ملــت در برابر تهاجم بیگانــگان در طول 
هشت ســال به کشــورمان نبودیم. همه 
جا در همه ســختی هــا و موفقیت های 
بزرگمان یاری اهل بیت و رابطه این مردم 
بــا خاندان رســالت و به ویــژه اباعبداهلل 
الحسین)ع( مســیر و راه پیروزی را برای 

ما هموار کرد.
رئیس جمهــور ادامه داد: جلســه امروز 
مجلس شــورای اســامی در این مقطع 
تاریخی حائز اهمیت اســت. مجلس در 
این ساعت جلسه فوق العاده تشکیل داده 
اســت تا در این مقطع کابینــه را تکمیل 
کند و مخصوصا وزرایی که بار ســنگین 

اقتصادی را بر دوش دارند.

 پيروزی قاطع ملت ایران
 در برابر توطئه های آمریکا 

روحانی تاکید کرد: آنچــه در هفته های 

گذشته شــاهد آن بودیم پیروزی قاطع 
ملت ایــران در برابر توطئه هــای آمریکا 

بوده است.
وی با بیان اینکه از نظر سیاسی در سطح 
جهان پیروزی کم نظیر تاریخی در اختیار 
داریــم، تصریح کرد: کمتر ســراغ داریم 
که آمریــکا در جهان تصمیمــی را علیه 
یک کشــور بزرگ اتخاذ کرده باشد و هم 
پیمانان ســنتی آمریــکا، او را رها کرده 
باشند. اگر در همچون مجلسی یک سال 
پیش به بحث و بررسی می پرداختیم که 
اگــر روزی در حقوق ملت بــزرگ ایران، 
آمریــکا در برابر ایران بایســتد و اروپا در 
کنار ایران و روبروی آمریکا می ایســتد، 

اکثریت نمی پذیرفتند.

 پيروزی سياسی ملت ایران 
در ماه های اخير 

روحانی گفــت: بــه نظر مــن پیروزی 
سیاســی ملت ایران در ماه هــای اخیر 
در تاریخ کم نظیر اســت. چه کسی فکر 
می کرد که در ظرف چند ماه در ۳ صحنه 
بزرگ حقوقی نماینــدگان ملت ایران به 
پیــروزی برســند. در دادگاه بین المللی 
الهه ایران تاکنــون ۲ بار در ماه های اخیر 
در برابر آمریکا پیروز شــده است. بار اول 
در زمینه صاحیت که آمریکایی ها معتقد 
بودند ایــن دادگاه صاحیت رســیدگی 
ندارد، بر علیه آمریکا و بــه نفع ایران این 
دادگاه رای داد. بار دوم برای احکام موقت 
علیه آمریکا که نظر ما صــدور این احکام 
بود، حقوقدانان ما به پیروزی رســیدند و 
چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان 
ملل، رئیــس دادگاه محکومیت آمریکا را 

صریحا اعام کرد.
رئیس جمهور عنوان کرد: سومین بار در 
همین هفته های گذشــته در یک بحث 
حقوقی حــدود ۶ میلیــارد دالری اموال 
جمهوری اســامی که در ایتالیا توقیف 
شده بود در دادگاه عالی نمایندگان ایران 

به پیروزی رسیدند.

افکار عمومی جهان ایران را کشوری 
متعهد به تعهدات خود می داند

روحانی بــا بیان اینکه ملت مــا از لحاظ 

سیاســی و حقوقی امروز دســت برتر را 
دارد، اظهار داشــت: افکار عمومی جهان 
ایــران را کشــوری متعهد بــه تعهدات 
خود و آمریــکا را به عنوان کشــوری که 
مقررات بین المللــی را زیرپا می گذارد 

می شناسد.
وی با بیان اینکــه در کنار این دو موفقیت 
بــزرگ، دو موفقیــت دیگــر از لحــاظ 
اجتماعی و سیاسی را نیازمندیم، تصریح 
کرد: تمام برنامه ها برای این بوده که مردم 
ایران در مشــکل اقتصادی قرار بگیرند تا 
به ســتوه بیایند و در برابر آمریکا سر فرود 
آورند. تــاش کردند در موضــوع دیگر 
یعنی روانی و اجتماعی، مردم را نســبت 
به آینده کشور و معیشت و فرزندان خود 

مایوس سازند.

در دو موضوع اجتماعی و اقتصادی 
باید در کنار هم باشيم 

رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر 
اینکه در دو موضوع اجتماعی و اقتصادی 
باید در کنار هم باشــیم و آمریکا را به زانو 
در آوریم، خاطرنشان کرد: در این مصاف 
مهم تاریخی دولت بعنوان سربازان مقدم 
این جبهه خواهند بــود؛ اما بدون مجلس 
و قــوه قضائیه و بدون حمایــت نیروهای 
مســلح و باالتر از آن بــدون هدایت مقام 
معظم رهبــری حتمــا نمی توانیم پیروز 

شویم.
روحانی ادامه داد: خوشحالیم که هدایت 
جامعــه را در این مقطع حســاس رهبر 
انقاب بــر عهــده دارد و دولت بــا امید 
فراوان و با توان الزم معتقد است با هدایت 
رهبری و حمایت مردم از این مشــکل به 
خوبی عبــور خواهیم کرد. امــروز ما در 
بخش اقتصــادی می خواهیم ۴ فرد مهم 
مســئول را با رای اعتمــاد نمایندگان بر 
کرسی وزارت بنشانیم تا دولت با تمامیت 
کابینه در ایــن مقطع بتواند مشــکات 

مردم را حل کند.

 عبور از مشکالت با وحدت
 و یکپارچگی 

رئیس جمهور بــا تاکید بــر اینکه مردم 
در رنج و فشــار هســتند و زندگی مردم 

مخصوصا آنهایی که درآمد مقطوع دارند 
به سختی می گذرد، افزود: بی تردید مردم 
از ما می خواهند که مشــکات آنها را حل 
کنیم و این حق مردم اســت و ما موظفیم 
کشــور را از این مشــکات بــا وحدت و 
یکپارچگی عبــور دهیم. نتیجــه امروز 
جلســه مجلس حتما بارقه امیدی برای 
ملت ایران خواهد بود و ملت خواهند دید 
که دولت و مجلس در کنار هم هســتند و 
مصمم اند که مشکات مردم را یکی بعد از 

دیگری حل کنند.
روحانی اظهار داشــت: آیــا آموزش در 
ایران جــزو ارزانترین در ســطح جهان 
نیســت، آیا بهداشــت و درمان در ایران 
جزو ارزان ترین ها نیســت و آیــا انرژی 
در کشــور ما جزو ارزانترین کشــورهای 
جهان نیســت؟ آیا قیمــت آب و برق در 
ایران متعادل نیســت؟ آیا مساله حمل و 
نقل که مقداری به کمک دولت و مجلس 
نیاز دارد در شــرایطی متعادل نیســت؟ 
ما امروز با موضوع مســکن هم در کشور 
روبرو هســتیم که یکی از وزیر جدید راه و 

شهرسازی مساله مسکن است. 
وی با بیــان اینکــه ما جزو کشــورهای 
هســتیم که از لحــاظ نیازمنــدی های 
اساســی مردم جزو ارزنترین کشورهای 
جهان هســتیم، گفت: مــا نمی توانیم به 
مــردم بگوییم چون فشــار آمریکا وجود 
دارد پس ما نمی توانیــم کاری کنیم؛ این 

پاسخ پذیرفته نیست. 
ما نمی توانیم بــه مــردم بگوییم چون 
فروش نفت مشــکاتی دارد ما در اداره 
کشور ناتوان هســتیم. ما نمی توانیم به 
مردم بگوئیم چون از لحاظ روابط بانکی 
و تعامات مالی با دنیا مشــکاتی داریم 
پــس نمی توانیم زندگی مــردم را اداره 
کنیم. مردم از ما می خواهند و ما وظیفه 
داریم کشــور را اداره کنیم. اما مردم باید 
واقعیت ها و شــرایط کشــور را به خوبی 

بدانند.
رئیس جمهــور تاکید کرد: مــن اینجا با 
صراحت اعــام می کنم ما بــا وحدت و 
اتحاد و با اســتقامت و ایستادگی ملت نه 
در زمان طوالنی بلکه در زمان کوتاه از این 

مشکات عبور خواهیم کرد. 

 متاسفانه از یک اقتصاد تورم
 تک رقمی عبور کردیم

روحانــی گفــت: آنهایــی که بــه مردم 
می گویند مــا ابرتــورم داریم یــا دروغ 
می گویند یا اقتصاد ایــران را نمی فهمند. 
ما ابر تــورم نخواهیم داشــت؛ این حرف 
نادرست است؛ از لحاظ تحلیل اقتصادی 
و سیاسی نادرست اســت. ما متاسفانه از 
یک اقتصاد تورم تــک رقمی عبور کردیم 
ولی حتما می توانیم تــورم را مهار کنیم، 
مهار تورم امکان پذیر است. روند صعودی 
تورم ادامــه نخواهد یافت. امــروز یکی از 
وظایف وزرای صنعت و اقتصــاد ما مهار 

تورم است.
وی خاطرنشــان کــرد: در مقطعی تورم 
افزایــش و رشــد اقتصــادی کاهش و 
سرمایه گذاری کاهش یافته است اما در 
عین حال مردم مطمئن باشــند که هیچ 
زمانی درسالهای گذشته ذخایر کاالهای 
اساســی ما به اندازه امروز باال نبوده است. 
هر تاریخی را در نظــر بگیرید، امروز انبار 

ذخایر کاالهای اساسی ما مطمئن است.
رئیــس جمهــور تصریح کــرد: علیرغم 
اینکه مشــکات ارزی داریم و بخشی از 
مشــکات ما مربوط به قیمت ارز است، 
اما ذخایر ارزی ما از همه سالهای گذشته 
باالتر است، هم کل ذخایرمان باالتر است 
و هم ذخایر اســکناس از همیشــه باالتر 
بوده است. ما مشــکل الینحلی نداریم اما 
همچنان مشکاتی داریم که باید با کمک 

و یاری یکدیگر از آن عبور کنیم. 
روحانی گفت: ما در برخی کاالها خودکفا 
هســتیم و ما در ماههای آینــده خودکفا 
خواهیم شد. اینکه حدود ۴ سال است در 
گندم خودکفا هستیم در تاریخ ایران بی 
نظیر بوده است. اینکه ما در انرژی خودکفا 
هســتیم و در بخش بنزیــن خودکفا 
می شویم به معنای رشد اقتصادی برای 
حل مسائل توسط مجلس و دولت است.

وی تاکید کــرد: امروز بیــش از هر زمان 
دیگر به رای شــما نمایندگان نیازمندیم 
تا کابینه بتواند بصــورت کامل و با ترمیم 
۴ وزیر بار مســئولیت را به دوش بگیرد و 

مشکات مردم را  ماه های آینده بکاهد. 
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ممنوعیتواردات؛درستیاغلط؟

ممنوعیت واردات که در ابتدا به عنوان سیاســت مقطعــی برای کنترل 
نظام ارزی در پیش گرفته شــد، می توانســت اقدام مناســبی باشد اما 
دیدیم که در مرحله اجــرا چندان موفق نبوده اســت، همچنین با توجه 
به حساســیت هایی که برای ده گروه کاالیی وجود دارد، باید در منوعیت 

واردات این کاال ها اولویت بندی انجام می شد.
در نتیجه ادامــه ممنوعیت واردات، منجر به قفل شــدن اقتصادی و یا به 
عبارتی کلپس اقتصادی شــد و دولت به جای اصاح آن، اقدام به اعمال 
سیاســت های تکمیلی برای اصاح روند قبلی کرد بــه طوری که از زمان 
تصمیم گیــری تا اجرای این موضــوع حدود ۳5دســتورالعمل راجع به 
چگونگی واردات و صادرات کاال اباغ شده، این در حالی است که در هیچ 
جای دنیا تا این حد مصوبه برای یک موضوع صادر نمی کنند و این معنایی 
جز عدم ثبــات دولــت در تصمیم گیری هــا نمی دهد.اگرچه ممنوعیت 
واردات در زمان خودش اقدام به جایی بود و در واقع می توان گفت راهبرد 
اساســی برای نظم منابع ارزی کشــور اتخاذ شــد اما باید اتاق بازرگانی، 

تشکل ها و فدراسیون ها به عنوان متولی این کار انتخاب می شدند.
حتی کشور هایی که با محدودیت بیشتری نسبت به ایران روبه رو هستند، 
بخشی از اجرای عملیات واردات و صادرات را به بخش خصوصی می دهند 
و دولت فقط نقش سیاســت گذاری کان را ایفا می کنــد در حالی که در 

کشور ما تمام سیاست های خرد و کان توسط دولت انجام می شود.
در هیچ کشــوری، واردات را به طــور کامل و یک جا قطــع نمی کنند اما 
متاسفانه در ایران تصمیمات یک شبه اتخاذ و اعمال می شوند و دولت نیز 
به جای ساماندهی کردن موضوع بیشتر سد راه آن می شود و سپس برای 

جبران اشتباهات خود اقدام به صدور بخشنامه های مختلف می کند.
البته موضوع ممنوعیت واردات و طوالنی شــدن مدت اجرای آن تبعاتی 
نیز به همراه داشــت به طوری که فعاالن اقتصادی داخل و خارج از کشور 
هیچ انگیزه ای برای ادامه فعالیت با ایران را ندارند و همچنین ایران نیز در 

پایین ترین سطح جدول ارزش گذاری اقتصادی قرار گرفت.
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شریعتمداری در دفاع از برنامه های خود:

ازسوالهیچنهادونمایندهایعبورنخواهمکرد

رئیس جمهور در جلسه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی:

ابرتورمدرکشورنداریم

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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مخالفانوموافقانوزیرپیشنهادیکارچهگفتند؟
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دومین وزارت خانــه ای بود که 
صاحیت گزینه پیشــنهادی آن با ســخنرانی موافقــان و مخالفان و 
دفاعیات شریعتمداری مورد بررســی قرار گرفت.جلسه دیروز مجلس 
در حالی برگزار شد که مهم ترین دستور جلسه بررسی صاحیت وزرای 
پیشنهادی برای چهار وزارتخانه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و 
امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزرات راه و شهرسازی بود.بر این 
اســاس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین وزارت خانه ای بود که 

صاحیت گزینه پیشنهادی آن مورد بررسی قرار گرفت.

شریعتمداری اخالق مدار است
ولی ملکــی، نماینده مردم مشکین شــهر و مخالف وزیر پیشــنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دالیل مخالفت خود اظهار کرد: 
مخالفت در نظر من به معنی ســیاه دیدن تمام کارنامه افراد نیســت و 
موافقتم تمام برنامه وزراء را تایید نمی کنــد امروز که من مخالف آقای 
شریعتمداری هستم دالیلی دارم و ایشــان می داند که در زمان معرفی 
ایشــان هم من مخالف بودم اما در کمیســیون تمام همکاری را انجام 
دادم.وی افزود: از بعد اخاقی آقای شــریعتمداری اخاق مدار هستند 
و بعد از مجلس هفتم ایشــان را می شناســم اما یکســال و اندی که در 
کمیســیون صنایع بودند به هر دلیلی برنامه ای اعام کردند تا اقتصاد 
بیمــار را درمان کنند اما در عمــل هیچ اتفاقی نیفتاد چرا که شــرایط 
کشــور متغیر شــد و ما به شــرایط جنگ اقتصادی دچار شدیم و هم 

هماهنگی الزم در کشور را به وجود نیامد.
ملکی در ادامه تصریح کرد: در جنگ اقتصادی باید همه حالت جنگی به 
خود بگیرند تا به حال به خاطر عملکرد ضعیف یک وزیر، معاون و مدیر 
چه برخوردی به جز عزل صورت گرفته در دنیا اگر اتفاقی در وزارتخانه 
یا بنگاه اقتصــادی صورت بگیرد یا اســتعفا می دهند یــا عذرخواهی 

می کنند که در کشور ما نهادینه نشده است.

 شریعتمداری فردی قاطع در مبارزه با فسادهای 
سازمان یافته است

روح اهلل بابایی صالح، نماینده حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج در موافقت 
با حضور محمد شــریعتمداری در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ضمن سپاســگذاری از زحمات وزرای سابق علی الخصوص آقای 
ربیعی وزیر ســابق کار من به عنوان عضوی از کمیســیون اجتماعی با 
اغلب چالش های جامعه آشــنایی دارم این امر ناشی از ارتباط مستقیم 

من با وزارت کار است.
وی افزود: با توجه به معرفی شــریعتمداری از سوی دولت برای وزارت 
کار باید بگویم کــه وی فردی مومن و والیی، پاک دســت، اهل تدبیر و 
توانمند است که از دوران انقاب به این ســو، مسئولیت های مختلفی 
در حوزه اجرایــی در وزارت بازرگانــی، معاونت ریاســت جمهوری و 
وزارت صمت داشته و مورد وثوق دولت اســت. قابل ذکر است که وی با 

چالش های اجتماعی نیز آشنایی خوبی دارد.
نماینده بوئین زهرا تصریح کرد: شــریعمتداری فردی با قاطعیت الزم 
در مبارزه با فســادهای سازمان یافته اســت این را باید به خاطر داشت 
که وی در خصوص ثبت سفارشــات خودرو مشکات این موضوع برما 

کرد. 

شریعتمداری چریکی برای جنگ اقتصادی است
غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در موافقت با وزیر پیشــنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: در بررســی وزرا باید دو موضوع را مورد لحاظ 
قــرار داد؛ یکی کارنامه و دیگــری برنامه. همه می گوینــد ما در جنگ 
اقتصادی هســتیم و همه هم این مســئله را قبول دارند. برای وضعیت 
صلح اقتصادی باید ســرباز اقتصــادی تربیت کرد ولــی برای جنگ 
اقتصادی، باید چریک پــرورش بدهیم. شــریعتمداری چریکی برای 
جنگ اقتصادی اســت.وی به ســوابق مدیریتی محمد شریعتمداری 
اشاره کرد و اظهار داشت: دشــمن تمام توان خود را گذاشته است تا با 
خال خیام خود مردم را در تنگنا قرار دهد ولی شــریعتمداری می تواند 

براساس سوابق و کارنامه خود موفق عمل کند. 
این عضو فراکسیون مســتقلین والیی ادامه داد: در حوزه تعاون و رفاه 
اجتماعی با چالش هایی روبه رو هستیم. بیکاری، سهم تعاون در اقتصاد 
کشور، پایدارســازی صندوق های بازنشستگی، آسیب های اجتماعی، 
شــرایط رکورد تورمی که طبقات پایین اجتماعــی را هدف می دهد، 
صیانت از نیروهای کار، اســتفاده و هم افزایی تشــکل های کارگری از 

جمله این چالش ها هستند. 
وی با اشــاره به برنامه شــریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید بگویم و بپرسیم برنامه عملیاتی 
ارائه شده با قوانین باالدستی تطابق دارد؟ باید بگویم آری. در راهبردها 
توانمندســازی نیروهــای کار، ارتقای امنیت شــغلی، پایدارســازی 

صندوق ها و.... آقای شریعتمداری برنامه داده است. 

کاش در برنامه هایتان می گفتيد اجازه صدور بخشنامه های 
خلق الساعه را نمی دهيد

شــهاب نادری، نماینده مردم پاوه در صحن علنــی مجلس به عنوان 
نماینده مخالف وزیر پیشــنهادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: از اینکه آقای شریعتمداری دوباره بار مسئولیت را بر شانه 
گرفته است، سپاسگذارم اما از آنجایی که روستایی هستم و نفس پاک و 

راستی دارم باید نظراتی را درباره ایشان بازگو کنم.
وی ادامه داد: سوال من از آقای روحانی این اســت که چرا با وجود این 
جمعیت نخبه نتوانسته شعار و وعده خود به جمعیت ۶5 درصدی جوان 
کشــور عمل کند و یک فرد دیگــری را برای وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی درنظــر بگیرد.نماینده مردم پاوه ادامــه داد: در رزومه آقای 
شریعتمداری آمده که ایشــان یک سیاستمدار اســت حال آنکه یک 
سیاســتمدار می تواند وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با مدرک 

مدیریت بازرگانی اداره کند؟
وی با بیان اینکه اگر آقای شــریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مدیر ناکارآمدی بود چرا باید بــرای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انتخاب شــود، گفت: پرونده استیضاح شــریعتمداری هنوز 
مفتوح است و ایشان در جلسات کمیســیون ها برای بررسی استیضاح 

شرکت نکرده اند آیا قانون گذار می تواند به چنین فردی اعتماد کند.

پاکدستی شریعتمداری بر همگان مشهود است
عبدالحمید خدری، نماینده بوشــهر در موافقت با شــریعتمداری به 
عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای 
شــریعتمداری برخاف گفته برخی نمایندگان براساس قانون فعالیت 
کرده است. وی براســاس مبادی قانونی به وزارت کار خواهد آمد و این 

نشان ضعف در وزارت صنعت نیست.
وی با بیان اینکه امروز تکلیف ما نمایندگان کاری سخت و سنگین است 
و نمایندگان باید ســکاندار چند وزارتخانه را تعیین کنند، گفت: آنچه 
می تواند مبنای انتخاب ما باشــد تخصص است که آقای شریعتمداری 

هم از نظر مخالفان و هم از نظر موافقان از آن برخوردار است.
نماینده بوشــهر خاطرنشــان کرد: عدم محافظــه کاری در برخورد با 
مفســدان و متخلفان در وزارت صنعــت از ویژگی هــای مثبت آقای 
شریعتمداری بود که قابل تحسین است. پاکدستی آقای شریعتمداری 
بر همگان مشهود اســت و این موضوع هم در مخالفان و هم در موافقات 
مشــترک اســت. ما از آقای شــریعتمداری انتظار داریم تا به وضعیت 
معیشت مردم و قشر محروم کارگر توجه ویژه ای داشته باشد. امیدوارم 

وزیر جدید به وضعیت زنان بیش از گذشته توجه داشته باشد.

میزخبر

  ادامه از صفحه یک
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: بی تردید 
وزارت اقتصاد یکی از وزراتخانه های بسیار 
مهم در این مقطع است. بخش عمده درآمد 
ما توســط این وزارتخانه تامین می شــود. 

بخش مالیات برای ما اهمیت خاص دارد.

مقام معظم رهبری فرمودند پرداخت 
ماليات بر مردم واجب شرعی است

رئیس شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا با تاکید بــر اهمیت موضــوع مالیات و 
عدالــت مالیاتی، تصریح کــرد: باید درآمد 
مالیاتی مــان را از طریــق گســترش پایه 
مالیاتی افزایــش دهیم. در شــرایط رکود 
نمی توانیــم مالیــات را افزایــش دهیم اما 
می توانیــم آنها که فرار مالیاتــی دارند را به 
مسیر درســت برگردانیم. در جلسه ای که 
خدمت مقــام معظم رهبری بودم، ایشــان 
فرمودند پرداخت مالیات بــر مردم واجب 
شرعی است و همه آنهایی که تریبون دارند 
باید بگویند کــه فرار مالیاتــی بعنوان یک 

عمل ناصحیح و حرام شرعی است.
روحانی تاکید کــرد: نبایــد بگذاریم یک 
عده مالیــات را پرداخت کننــد و یک عده 
هم به انحای مختلــف از پرداخت حق مردم 
خــودداری کنند که رســیدگی به موضوع 
مالیات یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی 
و دارایی است.وی با اشاره به موضوع گمرک 
که یکی دیگر از دستگاه های وزارت اقتصاد 
اســت، گفت: گمرک نقش بسیار اساسی بر 
تعادل صادرات و واردات و البتــه مبارزه با 

قاچاق دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکــه وزارت اقتصاد 
مسئول کنترل تورم و رشد اقتصادی است، 
خاطرنشــان کرد: در کنترل تورم و رشــد 
اقتصادی این وزارتخانــه باید در کنار بانک 
مرکزی و ســازمان برنامــه و بودجه تاش 
کند تا بتوانیم تــورم را مهار کنیــم. امروز 
فرصت های بســیار خوبی بــرای تحوالت 

اساسی در اقتصاد داریم.
روحانی بــا تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری 
و تعامات مالــی بدون بانــک امکان پذیر 
نیست، گفت: بانک نقش بسیار ارزشمندی 
دارد و همیــن بانک اســت کــه می تواند 
پس انداز مــردم را بــه رشــد اقتصادی و 
ســرمایه گذرای مثبت تبدیــل کند. اگر به 
اصاح بانک ها نپردازیم خود می تواند یکی 

از معضات اقتصادی ما باشد.
وی با بیان اینکه رشــد نقدینگــی از پیش 
از انقــاب همواره یکی از معضات کشــور 
بوده اســت، تصریح کرد: رشد نقدینگی در 
ســایه ضریب فزاینده پولی یا رشــد آن بر 
مبنای پایه پولی کاما متفاوت اســت. رشد 
نقدینگی در سال های اخیر عمدتا بر مبنای 
پایه پولی نبوده و طبق ضریب فزاینده بوده 
و ناشــی از تحرک بانک هــا در تراکنش ها 
بوده است. معموال در ســال های قبل رشد 
نقدینگی بخاطر اســتقراض دولت از بانک 
مرکزی بوده، اما امروز در ســایه برداشــت 

بانک ها از بانک مرکزی است.

بانک ها دست از بنگاه داری بردارند 
رئیــس جمهور گفــت: بانک های مــا باید 

دســت از بنگاه داری بردارنــد و بانک های 
خصوصی باید تحت انضباط قرار گیرند که 
خوشــبختانه در هفته های اخیر اختیارات 
بانــک مرکــزی را افزودیم. گفته شــد در 
جلسات شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
هم از تحریــم عبور می کنیــم و هم گاهی 
از قانون عبــور می کنیم! مــا از قانون عبور 
نمی کنیم و اگــر هم موردی الزم باشــد با 
یک زمان بندی موقــت و چندماهه صورت 
می گیرد. قانــون را تغییر نمی دهیم، تغییر 

قانون کار مجلس است.
روحانی تاکیــد کرد: در مصوبــه اخیرمان 
برای نظــارت بانک مرکزی بر موسســات 
مالــی و بانک هــای خصوصــی قدرتش را 

افزایش دادیم.

اگر وزیری کمتر از 1۴ ساعت کار کند 
نمی تواند بار مسئوليت را بر دوش بگيرد

روحانی گفت: وزیر اقتصاد کاما باید بداند 
که امروز بار بسیار سنگینی بر دوش اوست 
و این بار را باید با دقت به دوش بکشــد. من 
از برخی کاندیداهای وزارتخانه ها ســوال 
کردم شــما از ۲۴ ســاعت، چند ســاعت 
کار مــی کنید؟ اگر وزیری امــروز کمتر از 
۱۴ ساعت کار کند، نمی تواند بار سنگین را 
به مقصد برساند. وزیر ما حداقل ۱۴ ساعت 

باید کار کند.
وی افــزود: از شــما نماینــدگان خواهش 
می کنم، چــه به عنــوان موافــق و چه به 
عنوان مخالف، انتظاری کــه از وزرا دارید را 
اعام کنید. به وزرا، توقعات خود و شــرایط 
اجتماعی ما را بگویید؛ در این شرایط ما باید 
با توان و قدرت بیشتری، این مسیر را ادامه 

دهیم.
روحانــی اظهار داشــت: ســرمایه گذاری 
خارجی در اختیــار وزرات اقتصاد اســت، 
شــما نمایندگان نگویید که چرا ۲۰ یا ۳۰ 
تا شــرکت از ایران خارج شــدند؛ ما باید به 
انحای مختلف ســرمایه را جذب کنیم. ما 
از کشورهای همسایه و دوســت خود باید 

سرمایه جذب کنیم.
وی افزود: امروز آمریکا بــه عنوان خیانتی 
بزرگ، در برابر ملت ایران ایســتاده است و 

نشــان داد که فقط با دولت و نظــام ایران 
مخالف نیســت بلکه با ایــران و ملت ایران 
مخالف اســت؛ اگــر غیر از این اســت، چرا 
تحریم برای دارو و مــواد غذایی وجود دارد. 
آمریکا بی تردید دشــمن بزرگ ملت ایران 
اســت. در برابر آمریکا، امروز ما همسایگان 
خوبی داریم که باید بــا آن ها تعامل بهتری 
داشــته باشــیم.رئیس جمهــور گفت: ما 
کشورهای دوســت زیادی از جمله روسیه، 
چین، هند، اتحادیه اروپا، برخی کشورهای 
آفریقایی و برخــی کشــورهای آمریکای 
التین داریم. ما باید جذب ســرمایه کنیم؛ 

این وظیفه وزارت اقتصاد است.

ده ها ساعت روی وزرای پيشنهادی 
مطالعه کرده ام

وی افــزود: من به عنوان امین شــما و ملت 
ایران می گویم که برای هــر کدام از وزرایی 
که معرفی کردم، ده ها ســاعت روی آن ها 
فکــر، مطالعه و مشــورت کــردم. البته 
در هفتــه های اخیر، اســتخاره هــم با ما 
همــراه نبود.روحانی اظهار داشــت: برخی 
دوســتانمان را به کار دعوت کردیم؛ قبول 
داشتند که کار کنند اما من دیدم صدایشان 
لرزان اســت و دارند با تردید حرف می زنند. 
دیدم این صدای لرزان نمی تواند بار را روی 
دوش بگیرد. وزرایی که امروز معرفی شــده 
انــد، اراده و تصمیــم الزم بــرای بر دوش 

گرفتن این بار سنگین مسئولیت را دارند.
وی گفــت: همانطور که شــما نمایندگان 
وظیفه دارید از وزیر ســوال و نقــد کرده و 
روی وظایف او نظــارت کنید، وظیفه دارید 
که تشــویق کنید و روحیــه بدهید. من 
دلم می خواهــد وقتی وزیرم بــه یکی از 
کمیســیون های مجلس می آید، با روحیه 

با نشاط برگردد.
رئیس جمهور گفت: امروز دشمن اصلی ما، 
جناح ها و احزاب نیســتند؛ ما امروز همه با 
هم برادریم؛ دشــمن اصلی ما یعنی آمریکا، 
شمشیر را در برابر چهره ملت ایران از غاف 
بیرون آورده اســت و ما باید بجنگیم. امروز 
جناح راست و چپ و اصولگرا و اصاح طلب 
و میانه رو، همگی ملت ایران هســتند؛ االن 

هنگام رقابت های لیگ نیســت؛ ما امروز در 
تیم ملی و در برابر دیگران بــه میدان رفته 

ایم؛ تیم ملی هم متعلق به همه ماست.

در مسکن باید جبران کنيم
وی اضافه کــرد: دولت در زمینه مســکن 
به مــردم بدهکار اســت؛ مــا در راه آهن، 
هواپیمایی و کشتیرانی خوب کار کردیم اما 
در زمینه مســکن باید جبران کنیم. ما باید 
نقدینگی را به سمت بازار مسکن بچرخانیم. 
اگر زمین مجانی را در اختیار توسعه گر قرار 
دهیم، می توانیم برای خانه اولی خانه ارزان 
قیمت ایجــاد کنیم. اگر بازار مســکن را راه 

بیاندازیم، اشتغال حل می شود.
روحانی گفــت: فردی که بــرای وزارت راه 
انتخاب شده، هم تحصیاتش در این زمینه 
است و هم اینکه هر جا بوده فعال بوده است؛ 
البته من با ایشان رفاقت نزدیک نداشتم اما 
زیاد ایشــان را می دیدم. زمان جنگ و پس 
از آن، ایشــان یک عنصر بســیار فعال در 

بخش های مختلف بود.
وی با اشــاره بــه وزیر پیشــنهادی وزارت 
صنعــت و معــدن و تجــارت گفــت: این 
وزارتخانه مهم، امروز بار بســیار سنگینی 
به دوش دارد؛ چون عــاوه بر بخش صنعت 
و تولید، در بخش نیازمنــدی های مردم و 
کاالهایی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد 
و هماهنگی که باید با بانک مرکزی داشــته 

باشد، وظیفه مهمی به دوش دارد.

 آدم های سالم را عده دیگری 
فاسد می کنند

رئیس جمهــور تصریح کرد: عــده ای از ارز 
یارانه ای سواســتفاده کردند؛ ما ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی در اختیار عده ای گذاشــتیم 
اما برخــی از آن ها سواســتفاده کردند؛ هر 
چند عمــده تاجــران و صادرکننــدگان و 
واردکنندگان ما افراد ســالمی هستند اما 
همیشــه اقلیتی هســتند که سواستفاده 
مــی کننــد؛ در وزارت »صمــت« امضای 

طایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: به آقای رحمانی گفتم که در 
برخی ســمت ها اگر ابوذر را هم قرار دهیم، 

باید تعویض شود؛ متاســفانه در جامعه ما 
آدم های سالم را عده دیگری فاسد می کنند. 
امروز وزارت »صمــت« در بخش صنعت، 
معدن و صــادرات و واردات و کنترل قیمت 

ها مسئولیت سنگینی به دوش دارد.

وزرا امروز به مردم قول بدهند که چه 
خواهند کرد

رئیس شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
گفت: همه وزرای پیشــنهادی امروز پشت 
تریبون مجلس به مردم قول بدهند و بگویند 
چه کاری در ماه های آینــده خواهند کرد و 
نمایندگان نیز در نطق هــای خود بگویند 
وزرا چه کاری باید بکنند. همه ما در معرض 
یک امتحان سنگین ملی و الهی قرار داریم و 
رضای خدا و رضای مردم باید برای ما اصل 

باشد.
روحانی با تاکید بــر اینکه وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی امروز مســئولیت خاصی 
برعهــده دارد، تصریــح کرد: مــا در طول 
این 5 ســال افتخار می کنیم که شــاغلین 
کشــور را از ۲۰ میلیون ۶۰۰ هزار نفر به ۲۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رســانده ایم و ۲۷5 
هزار شغل در طول 5 سال درست کرده ایم. 
البته نمی خواهم بگویم در اشتغال مشکلی 
نداریم؛ همه خانواده هایــی که هنوز فرزند 
بیــکار دارنــد، در انتطار تاش بیشــتر ما 

هستند.
وی ادامه داد: این وزارتخانه وظیفه سنگینی 
در حمایــت از کارگــران دارد و درحالیکه 
شرایط ســختی برای کارگران وجود دارد، 
باید تمرکز بیشــتری بر مســائل کارگران 

داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکــه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی وظیفــه حمایت از 
اقشــار ضعیف و نیازمند را برعهــده دارد، 
افــزود: در روزهای آینده اولیــن اقداممان 
را در این زمینه در قالب بســته غذایی برای 
اقشار کم درآمد انجام می دهیم که نیمی از 
جمعیت کشور مشــمول این طرح خواهند 
بود.روحانی بــا تاکید بر اینکه مســئولیت 
دیگری که ایــن وزارتخانه برعهــده دارد 
ســاماندهی تامین اجتماعی است، تاکید 
کرد: صندوق هــای ما متاســفانه از حالت 
خود خارج شده اند و مشــکل دارند. تاش 
وزیر قبلی باید مضاعف شــود تا بتوانیم این 
صندوق ها را احیا کنیم. مشــکات تامین 

اجتماعی شبیه مشکات بانک ها است.
وی با اشاره به وظیفه مهارت آموزی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــه جوانان، بر 
ضرورت آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 
به جوانان کشور توسط این وزارتخانه تاکید 
کرد.روحانی با تقدیر از علی ربیعی، مسعود 
کرباســیان و عباس آخوندی وزرای سابق 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، امور اقتصادی 
و دارایی و راه و شهرســازی در طول 5 سال 
گذشــته، از زحمات انوشــیروان محسنی 
بندپی و ســید رحمت اهلل اکرمی در دوران 
تصدی گــری سرپرســتی وزارتخانه های 

تعاون و امور اقتصادی و دارایی تشکر کرد.
رئیس جمهور در پایــان از نمایندگان مردم 
خواست تا بیش از پیش دولت را در تکمیل 

کابینه یاری کنند.

گروه اقتصاد  وزیر پیشــنهادی تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی تاکید کــرد: چندین 
بار از مجلس رای اعتماد گرفتم من ســوال، 
تحقیق، تفحص، استیضاح، بازدید دوره ای 
را مهــم می دانم و به آن احتــرام می گذارم 
مــن اینها را بــه عنــوان مظاهر شــکوه و 
مردمساالری نظام جمهوری اسامی ایران 
می دانم و از ســوال هیچ نهاد و نماینده ای 

عبور نخواهم کرد.
محمد شــریعتمداری وزیر پیشــنهادی 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دفــاع 
از برنامه هــای خــود گفت: شــما اکنون 
می خواهید در مــورد وزارتخانه ای تصمیم 
بگیرید که اجتماعی ترین نهاد کشور است 
و در عین حال یک نهاد بسیار مهم اقتصادی 
است. نیمی از جمعیت کشــور ما از اعضای 
اصلی صندوق های بازنشســتگی و تامین 
اجتماعی در حــوزه ماموریــت وزارت کار 
هستند. رسیدگی به امور کارگران به عنوان 
قشــر مولدی که تمام هم و غمــش تولید و 
تاش اســت رســیدگی به کســانی که به 
استضعاف کشیده شــده اند زنان، معلوالن، 
فقرا و قربانیان آســیب های اجتماعی باعث 
شــده که این وزارتخانه در حوزه مســائل 
اجتماعی دارای وظایف ســنگینی باشــد. 
تصمیم در مورد ایــن وزارتخانــه در واقع 
تصمیم در مــورد بخشــی از اقتصاد یعنی 
اقتصاد تعاون اســت که مــورد غفلت واقع 

شده است.
وی در ادامه گفت: تعــاون یک فرهنگ در 
جامعه اقتصادی کشــور اســت و بخشی از 
نظام اقتصادی کشــور ما بــر مبنای قانون 
اساسی است که اگر مورد اهتمام واقع شود، 
بخشی از مشکات امروز کشــور را راهکار 

خواهد بود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افــزود: تصمیم در مــورد ایــن وزارتخانه 
تصمیم در مورد نهادی است که ودیعه تمام 
بیمه شــوندگان در آن قــرار دارد. این نهاد 
امروز به عنــوان یک پیشــگام می تواند در 

اقتصاد کشور عمل کنند.
شریعتمداری تصریح کرد: من باید از وزارت 
صمت بــه وزارت کار پلی بزنــم و برای این 
مســاله الزم می دانم که نکاتی را بگویم من 
چندین بار از مجلس رای اعتماد گرفتم من 
ســوال، تحقیق، تفحص، استیضاح، بازدید 
دوره ای را مهــم می دانــم و بــه آن احترام 
می گــذارم من اینهــا را به عنــوان مظاهر 
شــکوه و مردمســاالری نظــام جمهوری 
اســامی ایران می دانم و از سوال هیچ نهاد 

و نماینده ای عبور نخواهم کرد.
وزیر پیشــنهادی کار در خصوص جلسه ای 
که حدود یک ماه پیــش قرار بود در مجلس 
برای آن حاضر شــود اما نیامده بود، اظهار 
داشــت: اگر در آن جلســه حاضر نشــدم 
به خاطر ســفری بود که شــب قبل آن به 

ناحیــه ای ســیل زده در اســتان مازندران 
داشتم. در سفر وقتی از جلسه اطاع یافتم 
بافاصله بــا هیئت رئیســه مجلس تماس 
گرفتم در آن زمان آقای الریجانی در ســفر 
بودند و بــا آقای مطهــری در این خصوص 
صحبت کردم. آقــای مطهری بر اســاس 
مشــورت با آقــای الریجانی در پاســخ به 
آمادگی من برای حضور در جلســه گفت ما 
قرار اســت درباره تغییراتی تصمیم بگیریم 
که شــما با کمیســیون مربوطــه صحبت 
کنید تا ســواالت مربوط به استیضاح آقای 
آخوندی و شــریعتمداری را مدیریت کنند 
و من قرار اســت ایــن را به هیئت رئیســه 
کمیســیون صنایــع منعکس کنــم. من 
متقاعد نشدم و مجددا با آقای امیری تماس 
گرفتم آقــای امیری هم همیــن مطالب را 
از آقــای مطهری پاســخ شــنیدند با آقای 

پزشکیان نیز تلفنی صحبت کردم و همین 
جواب ها را شنیدم.

شریعتمداری در ادامه افزود: از همه کسانی 
که در اینجا به عنوان مخالف حاضر شدند و 
از سوابق من گفتند، تشکر می کنم. مطالب 
بســیار کارشناسانه و ارزشــمندی در بین 
آنها بود البته برخــی از مطالب مطروحه در 
حیطه وظایــف من نبود و به حیطه ســابق 
وزارت کار برمی گردد. از آقای شهاب نادری 
می خواهم تا مستندات شان را به من بدهند 
تا من به مسائل و پرسش های ایشان پاسخی 
درخور در آینده بدهم مــن خودم به عنوان 
یک ایرانی وقتی می شــنوم پســتی در این 
وزارتخانه خرید و فروش می شــود، تنم به 
لرزه می افتد بنابراین آقای نادری اطمینان 
داشته باشــد که اگر یک مورد از مسائلی که 
ایشان گفتند واقعیت داشته باشد، من حتما 
رســیدگی خواهم کرد و به دستگاه قضا در 

این زمینه رجوع خواهم نمود.
وی افزود: من همیشــه اهــل برنامه ریزی 
بودم امــا باید ایــن را لحاظ کرد کــه ما در 
دوران شــروع دولت دوازدهم نیســتیم. ما 
قوانین باالدســتی داریم مثل سیاست های 
کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری 
رسیده است و به وزارت کار اباغ شده است. 
عاوه بر آن نماینــدگان ملجس در یک کار 
متراکمی قانون برنامه پنج ســاله ششــم 
توســعه را تصویب و اباغ کردند این قانون 

هم یک سند باالدستی است. رئیس جمهور 
نیــز برنامــه گام دوم را ابــاغ کرده اند ۲۴ 
میلیون مردم به این برنامه رای دادند عاوه 
بر آن رئیس جمهور در حیــن اباغ خود به 
آقای علــی ربیعــی وزیر ســابق کار نکات 
الزم را در ۱۶ بند به ایشــان اعام کردند و 
در قالب آن برنامه ای به نمایندگان مجلس 
اباغ شده اســت لذا ما در آغاز کار نیستیم 
برنامه موجود را گرفتیم بر پایه تغییرات در 
فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اخیر 
کشور آنها را تغییر دادیم قطعا بخشی از این 
تغییرات در این برنامه های کنونی به خاطر 

تغییرات در فضاهای یاد شده است.
وی تاکید کرد: ما به اصل ۲۹ قانون اساسی 
پایبنــد هســتیم اصلی کــه تاکیــد دارد 
برخورداری از تامیــن اجتماعی فراگیر آن 
یک راهبرد برای تحقــق عدالت اجتماعی 
اســت از نظام تامین اجتماعی باید صیانت 
شــود و این حمایت باید بــا حمایت خود 

دولت همراه باشد. 
به عاوه ما یــک منشــوری را تهیه کردیم 
تحت عنوان منشــور ارائــه خدمات جدید 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. قطعا 
در اجزای این وزارتخانه این منشــور به کار 
گرفته خواهد شــد. اولین اصلی که در این 
منشــور به آن اشاره شــده اصل شفافیت و 
مبارزه با فساد در همه شئون این وزارتخانه 

است.



دژپسند در دفاع از برنامه های خود:

درشرایطکنونینمیتوانمعجزهکرد

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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مخالفانوموافقانوزیرپیشنهادیاقتصاد
چهگفتند؟

وزارت اقتصاد اولین وزارت خانه ای بود که صاحیت گزینه پیشنهادی آن 
با سخنرانی موافقان و مخالفان و دفاعیات دژپسند مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه دیروز مجلس در حالی برگزار شد که مهم ترین دستور جلسه دیروز 
بررسی صاحیت وزرای پیشــنهادی برای چهار وزارتخانه، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معــدن و تجارت و وزرات راه 
و شهرسازی بود. بر این اســاس وزارت اقتصاد اولین وزارت خانه ای بود که 

صاحیت گزینه پیشنهادی آن مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه 50 صفحه ای دژپسند چيزی جز تکرار مکررات نبود
 علی ســاری، نماینده اهواز در مقام مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد 
و امور دارایــی گفت: از اینکه دکتــر روحانی تصمیم بــه تغییر در تیم 
اقتصادی گرفته اند خوشحال هســتم و ضمن احترام به آقای دژپسند، 
باید بگویم انتخاب ایشان با انتظارات مجلس و مردم فاصله زیادی دارد 
با وجود آنکه ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در اوایل ســال ۹۷ نامه ای 
را مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دادند دکتر کرباســیان در اثر فشــار 

استیضاح به این کار تن دادند.
وی ادامه داد: باید از آقای دژپســند که در این فضــای مبهم اقتصادی 
و آ شــفته قبول مســئولیت کردند ســپاس گذار باشــیم اما در برنامه 
پیشــنهادی و 5۰ صفحه ای ایشــان چیزی جز تکرار مکــررات نبود و 
هیچ گونه راهکار عملی برای افزایش قدرت پول ملی و حفظ ســرمایه 
ندیده ام تمام مطالب مطرح شده با توجه به مقاالت و تالیفات بیشتری 
که نگارش شده است، صورت گرفته که بر مبنای تئوری است و اجرای 

فرضیه ها و تئوری ها در این شرایط محال است.

 دژپسند با سالمت و شجاعت کاری خود می تواند
 با رانت مقابله کند

ســبحانی فر، عضو فراکســیون امید گفت: همکاران محترم امروز در 
مقابل یک تصمیم مهــم داخلی و خارجی قــرار گرفتیم. تصمیمی که 

در داخل چند ماهی است که ثبات اقتصادی کشور را بهم ریخته است.
وی ادامه داد: هر روز مسائل اقتصادی و وضعیت نابسامانی و فشارهای 
اقتصادی که از طرف آمریکا و عیادی آن به مردم حاکم می شود، بیشتر 
شده اســت تا جایی که وزارت خزانه داری به عنوان پایگاه جنگی علیه 
ا قتصاد ایران معرفی شــده و هر روز برنامه های اقتصــادی ما را دنبال 
می کند تا بتواند از آن جهت بر کشور غلبه کند.ســبحانی فر ادامه داد: 
آمریکا در ۱۳ آبان برنامه  دارد که از این روز بتواند حداکثر اســتفاده را 
ببرد. آیا وقت آن نیســت که در مقابل آمریکا یک تصمیم قاطع و پاسخ 

سخت بدهیم و به وزرای پیشنهادی دولت رای بدهیم.

دژپسند می تواند بين وزرات اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان 
مدیریت هماهنگی ایجاد کند

غامرضا کاتــب، نماینده گرمســار  در موافقت با گزینه پیشــنهادی 
رییس جمهور برای وزارت اقتصاد و دارایی گفت: امروز در محضر ملت 
بزرگ و خدا هســتیم تصمیمی که می گیریم باید بر اساس منافع ملی 
باشد.وی افزود: توصیه و خواهش دارم به همکارانم که انتخابی که امروز 
انجام می دهیم با شناخت و درایت باشــد که مجبور نشویم سه ماه بعد 
سوال و اســتیضاح کنیم. به وزرا می گویم در این خانه ملت با خدا عهد 
ببندیم که به آنچــه می گوییم عمل کنیم و ملت در شــرایط اقتصادی 

سربلند باشند.
نماینده گرمسار تاکید کرد: در خصوص دژپسند می گویم؛ نمایندگان 
محترم دغدغه شــما همیشــه بحث عدم هماهنگــی و هم گرایی تیم 
اقتصادی بوده امروز با انتخاب دژپســند همکاری در بخش ســازمان 
مدیریت و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که نگاه وی برنامه ای و علمی 

و منسجم در بخش اقتصادی خواهد بود.

وضعيت فعلی اقتصاد به عملکرد دژپسند برمی گردد
یحیی کمالی پور، نماینده جیرفت به عنوان مخالف با وزیر پیشــنهادی 
اقتصاد و دارایی اظهار کــرد: قبل از اینکه برنامه های دژپســند را نگاه 
کنیم و با آن مخالفت کنیم نمایندگان باید به این مســئله واقف باشند 
که گذشته چراغ راه آینده ما است. کارنامه گذشــته آقای دژپسند در 

سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهیم و بنا بر آن تصمیم بگیریم.
وی افزود: همه می دانید آقای دژپسند دکتری اقتصاد بین الملل دارند 
و از سال ۸۴ درسازمان برنامه و بودجه هســتند. مگر نه اینکه یک پای 
اقتصاد ایران سازمان برنامه و بودجه اســت؟ کدام برنامه و کدام بودجه 

در جای مناسب خود صرف شده است؟
وی افزود: این همه نوســانات و مشــکات در کشــور یعنی شما هیچ 
مسئولیتی در قبال آن نداشــتید یا به نظر شما توجهی نمی شده است؟ 
شــما به گفته خودتان می خواهید اقتصاد بیمار کشور را نجات دهید. 
5۰ صفحه برنامه داده اید امــا ای کاش 5 صفحه برنامه می دادید و عمل 

می کردید. این 5۰ صفحه تنها نوشتار است و عملکردی وجود ندارد.

همه برنامه دژپسند تئوری است
ولی ملکی، نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسامی در مخالفت 
با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: همه ما بر جنگ اقتصادی 
تاکید می کنیم در حالی که باید آرایش جنگی بگیریم و این باید هم در 

دولت، مجلس و قوه قضائیه قابل مشاهده باشد. آیا این گونه است؟
وی ادامــه داد: من همه مســائل را تاریــک یا ســیاه نمی بینم و روی 
برنامه های پیشــنهادی ایشان تمرکز می کنم. شــما به بهبود وضعیت 
رفاه، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم تاکید دارید اما مشخص 
نمی کنید که ایــن اقدامات با چــه مکانیزمی صــورت خواهد گرفت. 
باید توجــه کرد رای آوردن یا نیاوردن مهم نیســت مهم آن اســت که 
برنامه هایی که ارائه می شــود قابلیت اجرایی دارنــد یا نه؟ چون پس از 

چهار یا شش ماه در همین مجلس در مورد آنها سوال خواهد شد.

دژپسند می تواند با تدابير خود از فساد جلوگيری کند
محسن علیجانی، نماینده موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وزارت 
اقتصاد به عنوان یکــی از ارکان اصلی بخش اقتصــاد باید نقش خود را 
به صورت کارآمد ایفــا کند. بنده معتقدم که شــان وزارت اقتصاد تنها 
هماهنگ کننده بین دستگاه ها نیست. بزرگترین اقتصاد دنیا هم اکنون 
به فکر از پای در آوردن اقتصاد ما است و با ایجاد مشکات و موانع سعی 
دارد تا اقتصاد ما را زمین گیر کند. این نماینــده موافق اظهار کرد: باید 

برای جلوگیری از فرار مالیاتی و فساد تمهیداتی اندیشیده شود.
علیجانی گفت: آقای دژپســند انسانی کارا و پاکدســت برای ریاست 
وزارت اقتصاد اســت که می تواند با تدابیر خود از فساد جلوگیری کند. 
او به دنبال اهداف اجرایی اســت و می تواند با سرمایه گذاری خارجی و 
بهبود کسب و کار بر توسعه زیرســاخت های مرتبط فضای داد و ستد را 
بهبود بخشد. کاهش تصدی گری، هماهنگی بین بخش خصوصی نیز 
از دیگر اهداف دژپسند است. آقای دژپســند به دنبال ارتقای عملکرد 

گمرکی است و تاش خواهد کرد تا فساد در این بخش را کم کند.

دژپسند قول بدهد از نيروهای سفارشی استفاده نکند
ســیدمهدی مقدســی، نماینده مردم اراک در صحن علنی مجلس به 
عنوان نماینده موافق با وزیر پیشــنهادی اقتصاد درباره دالیل دفاع از 
دژپسند اظهار داشت: با بررسی  دقیق برنامه های آقای دژپسند ایشان 

را فردی مسلط بر شرایط اقتصادی کشور دیدم.
از آقای دژپســند قول می گیریم از نیروهای سفارشی استفاده نکند و 

نیروهای خاق، توانمند را بر سر کار بیاورد. 

میزخبر

گروه اقتصــاد وزیر پیشــنهادی امور 
اقتصــادی و دارایــی تاکید کــرد: مطالبه 
معوقه یکی از مسائلی اســت که بانک ها در 
رنجند. باید با همدیگر بیندیشیم تا معوقات 
بانکی برگردند. باید سازوکارهای تشویقی 
و تنبیهــی تدارک دیــده شــوند. بانک ها 
متاسفانه گرفتار شرکت داری و اموال مازاد 
هســتند.فرهاد دژپســند عصر دیــروز در 
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسامی 
و در دفاع از برنامه های خــود برای تصدی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرارسیدن 
ایام عزداری امام حسین )ع( و اربعین اشاره 
کرد و گفت: امروز در خدمــت نمایندگان 
برای ارائه برنامه های خود هســتم و قبل از 
آن، از رئیس جمهور بابــت معرفی خویش 
به عنوان وزیر پیشــنهادی امور اقتصادی و 
دارایی تشــکر می کنم. قبل از ارائه برنامه، 
الزم دیــدم عــرض تشــکر از مخالفان و 

موافقان خود هم تشکر می کنم. 
وی با بیان اینکه عرض تشکر من محدود به 
این جلسه نیست، اظهار داشت: ارتباط ما با 
نمایندگان با مستمر و تعریف شده باشد زیرا 
در این شرایط هیچ فردی نمی تواند ادعای 
معجزه آســایی داشته باشــد مگر با تعامل 
و همکاری مســتمر و چندجانبــه. یکی از 
برنامه های جدی بنده، تشکیل هسته های 
اندیشــه ورزی است که متشــکل از دولت، 
مجلس، بخــش خصوصی و دانشــگاهیان 

است چراکه از دوره جنگ تجربه اندوختم.
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی 
ادامه داد: در جنــگ تحمیلی با ســرمایه  
اجتماعی  کــه داشــتیم، توانســتیم این 
جنگ را پشــت ســر بگذاریم بدون اینکه 
یک سانتیمتر از کشــور را به دشمن واگذار 
کنیم. در آن جنگ هم دچار جنگ اقتصادی 
بودیــم. پس ســرمایه اجتماعــی موجب 
موفقیت ما شد بنابراین باید در این شرایط 

هم همان شیوه را در پیش بگیریم. 
دژپسند به سوابق خود اشاره و تصریح کرد: 
از زمانی که در ســال ۷۴ مدیر اقتصاد کان 
سازمان برنامه و بودجه بودم، همین رویکرد 
را داشــتم. من مســئولیت طراحی اقتصاد 
بدون نفت را داشــتم که براســاس تعامل 
چندجانبه طراحی شد. در آن دوران، برنامه 
تحقق عدالت اجتماعی را تدوین کردم و از 
آن برنامه در دورانی که اقشــار آسیب پذیر 
تحت فشار هســتند، می  شود استفاده کرد. 
در نیمه دهه هشتاد توانستم به اصاح چند 
قانون بپردازم. این تجربه است که می تواند 

به کار کشور بیاید. 
وی افــزود: در زمان اصــاح قانون تجارت 
تــاش کــردم چندجانبه گرایــی را عمق 
ببخشم. در هســته  های اندیشــه ورز باید 
افتخار درگیر شــدن نمایندگان را داشــته 

باشیم. 
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی 
شرایط کنونی کشــور را متفاوت از گذشته 
دانست و خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری 
از ابرتورم باید اقدامات خاصی انجام بدهیم. 
من که توفیق داشــته ام از سال ۷۴ با وزارت 
اقتصاد بــه صــورت خطی یــا نقطه چین 
همــکاری داشــته باشــم، می دانــم چه 
ظرفیت هایی دارد ولی متکی شدن صرف به 

این ظرفیت ها، کافی نیست. 
دژپســند با بیان اینکه یکی از مشکاتی که 

در اقتصاد کشــور وجود دارد، بحث تامین 
مالی است، ابراز داشت: تامین مالی باید در 
این شرایط یکی از برنامه های ما باشد که در 
دو جز یعنی استفاده از ظرفیت های داخلی 
و همچنیــن اســتفاده از ســرمایه گذاری 
خارجی باشد. در داخل داشته های فراوانی 
داریم اما ماقبل آن باید بــرای اصاح نظام 

بانکی اقدام شود. 
وی با اشاره به صحبت های امروز و همچنین 
گفت وگوهای خود بــا رئیس جمهور بیان 
کرد: همانطور که آقای رئیس جمهور امروز 
تاکید کردند و همچنین در جلســه ای که 
خدمت ایشان رسیدم، نخستین مسئله ای 
که آقای روحانی مطرح کرده و بر آن تاکید 
کردند، اصاح نظام بانکی بود. وزیر اقتصاد 
به عنوان رئیــس ۱۰ مجمــع بانک ها باید 
امکان تســهیل بانک ها را محقق کند ولی 

آنها از برخی مسائل در رنج هستند. 
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی 
اضافه کرد: مطالبه معوقه یکی از مســائلی 
اســت که بانک ها در رنجند. باید با همدیگر 
بیندیشــیم تا معوقات بانکی برگردند. باید 
ســازوکارهای تشــویقی و تنبیهی تدارک 
دیده شــوند. بانک هــا متاســفانه گرفتار 

شرکت داری و اموال مازاد هستند. 
دژپســند ادامه داد: این امر موجب می شود 
اقتصاد دچار آسیب شــود و آنچه با مدیران 
بانک ها قرار خواهیم گذاشــت این است که 
برای رفع موانع تولید با یک پایش مســتمر 
این دارایی های منجمد را واگذار کنیم. باید 
به کمک آنهــا بیاییم تا از ایــن مرحله گذر 
کنند و ممکن است اگر از آنها حمایت نشود 

این را از دست بدهند. 
می دانیم  در این شــرایط باید بــا بانک ها و 
مدیران بانک ها برای این امر هم اندیشــی 
کنیم که بتوانیم بازپرداخت بدهی دولت به 

بانک ها را انجام دهیم.
وی با اشــاره به حجم باالی نقدینگی گفت: 
ما نباید به ذکــر این حالــت بپردازیم بلکه 
ما باید نقدینگی را تبدیل بــه اهرم کنیم. با 
مشــاوره ای که با رییس بورس داشتیم این 

را بررسی کردیم. 
مردم امــروز به خاطر اینکــه دغدغه حفظ 
ارزش پــول دارند حاضر نیســتند هرکجا 
ســرمایه گذاری کننــد درنتیجه مــا باید 

سازمان های توســعه ای را ایجاد کنیم که 
اینجا مدیریت اصلی کار را به دست بگیرند.

وی با بیــان اینکــه ۶۰ درصد ایــن منابع 
می تواند از کــف جامعه و از ســمت مردم 
گســیل شــود، تاکید کرد: آیــا می دانید 
مــا ســرمایه های گرانقدری به نــام منابع 
دولتی داریــم کــه ارزش آن ۷۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان اســت. اگر قبــول کنیم ۲۰ 
درصدقابلیت نقدشــوندگی دارد با این ۲۰ 
درصد می توانیم به عنوان اهرم برای تحرک 
بخشی به اقتصاد اســتفاده کنیم و این هم 
یکی از اقداماتی اســت کــه می توانیم این 

ظرفیت را استفاده کنیم.
وزیر پیشــنهادی اقتصاد و دارایی گفت: ما 
می توانیــم از این امکانات بــه صورت اهرم 
اســتفاده کنیم و به رونق سرعت ببخشیم و 
ما باید جهش داشته باشــیم و نیاز به منابع 
مالی خارجی هم داریم و به صورت فاینانس 
و ســرمایه گذاری خارجی می تواند تامین 
شود. وزارت دارایی دارای ایده و برنامه هایی 
اســت که موفق شــدیم حدود ۱5 میلیارد 
دالر جذب داشــته باشــیم اما باید آسیب 

شناسی شود تا از این مرحله عبور کنیم. 
وی در تشــریح یکــی از راه ها گفت: شــما 
آشنایی خوبی با اســتان ها دارید، بهترین 
راه این اســت که باید از جاذبه های قومی و 
منطقه ای کشــور در جذب ســرمایه های 
خارجی  استفاده کنیم. دربخش آذری زبان 
و عرب زبان و ...باید بتوانیم سرمایه گذاری 
خارجی کنیم و هدایــت کنیم که الزمه آن 
دادن اختیار بیشــتر به اســتان ها است که 
می خواهند موتور رشد کشــور شوند و اگر 
استاندار با سرمایه گذاری صحبت کرد باید 

زمینه کار هم فراهم شود.
دژپسند عنوان کرد: رشد فقط با این عوامل 
نیســت بنگاه های تولیدی که داریم با نظام 
مالیاتــی و گمرکی ارتباط دارنــد و فضای 
کســب و کار بهترین مســیری اســت که 
می تواند کمک کند. نظام مالیاتی و اهمیت 
آن را رئیس جمهور توضیح دادند و باید ساز 
و کارهایی طراحی کنیم تــا بتوانیم راه فرار 

مالیاتی را ببندیم.
وی با اشــاره به الیحه صندوق های مکانیزه 
فروش و الیحه ارزش افــزوده گفت: این را 
در دســتور کار قرار دهیــد، الیحه ارزش 

افزوده در کمیســیون تمام شده و با اولویت 
در دســتور قرار بگیرد تا بتوانیم با این قانون 
در ســال بعــد کار کنیم. در ایــن زمینه ها 
تجربه چندین ساله ای را داریم و آن تجربه 
می تواند به ســرانجام بهتری برسد. بحثی 
کــه دارم این اســت که شــیفت مالیات از 
شرکت ها به افراد منتقل شــود که بررسی 

تجربیات در اولویت  است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی ادامه 
داد: بحث بعــدی امنیت ســرمایه گذاری 
است؛ مگر می شود طالب ســرمایه گذاری 
باشیم اما سرمایه گذار احساس امنیت نکند؛ 
باید این احســاس ایجاد شــود و انشاءاهلل 
سعی می کنم الیحه امنیت سرمایه گذاری 
را با همکاری قــوه مقننه و قوه قضائیه پیش 

ببرم.
دژپســند افزود: گمرک باید تسهیل کننده 
باشد؛ برای تســهیل کنندگی، این سازمان 
باید مجهز باشــد، اگر بخواهد برای مبارزه 
با قاچاق موفق باشــد باید مکانیزه شــود و 
باید گمرک الکترونیک داشــته باشــیم و 
باید اصاح گمرک را با شــدت بیشتر انجام 
دهیم. تجهیز منابع مناســب و ســرعت در 
الکترونیکی کــردن گمرک می تواند جلوی 

فساد را بگیرد.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: فساد 
ریشه می سوزاند؛ شــاید خیلی از تهدیدات 
خارجی ارزش تامل نداشــته باشد اما باید 
بتوانیم با فســاد مبارزه کنیــم و باید نگران 
ایــن موریانه باشــیم. باید کمــک کرد که 
سیستم های نوین اجرا شــود. اینها زمانی 
می تواند موتور رشد را سرعت دهد که بخش 
خصوصی فعالی داشــته باشــیم که دارای 

توانمندی و هوشمندی باشد.
وی ادامه داد: دولــت نباید بخش خصوصی 
را به عنوان یار دوازدهم نگاه کند بلکه بخش 
خصوصی باید شریک باشد. اگر ارج بذاریم 
به ســرمایه ها باید بدانیم کــه زمینه جذب 
سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم. سرمایه گذار 
خارجی، سرمایه گذار داخلی را نگاه می کند. 
اگر این چنــد عامل اتفاق بیفتــد می توان 
امیدوار بود از ظرفیت های نوین به نحو بهتر 

استفاده کرده ایم.
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی 
افزود: یک سیســتم همه جانبه باید درون 

رشــد اقتصادی و کنترل تورم ایجاد شود. 
تورم عوامــل زیــادی دارد آنجا کــه باید 
ســرمایه گذاری را کنترل کنیــم عرضه و 
تقاضا هم مدیریت می شــود. باید بتوانیم به 

طور منظم این امر را انجام دهیم.
دژپســند گفــت: بایــد بــا تکیــه بــر 
شایستهســاالری این کار را انجــام دهیم. 
حکمرانی خوب جز با شایسته ساالری شکل 
نمی گیرد. کسانیکه از دانش و تجربه مفید 
و مرتبط برخوردار باشــند اگر براین کرسی 
تکیــه زدنــد اراده آهنیــن و دانش عمیق 
داشته باشند. در شایسته ساالری هیچگونه 

تبعیضی قائل نیستیم.
وی ادامه داد: در کنــار همه اینها باید بخش 
خصوصــی را هم جــدی بگیریم. بــا این 
پیکــره نمی توانیم ادامه دهیم. این بســتر 
مناسبی است که اراده خصوصی به جریان 
بیفتــد بنابرایــن باید بخــش خصوصی را 
جدی بگیریم.   ما کــه بانکداری خصوصی 
را رواج دادیم چرا باید دولت ســهام حدود 
۲۰ درصدی در ســه بانک خصوصی داشته 
باشــد. ما باید با این روش ها بســتر را برای 
تاش بیشــتر هماهنگ کنیم . این در ابعاد 
واگــذاری، روان کــردن ظرفیــت و بهبود 

فضای کسب و کار نمود پیدا می کند.  
دژپسند افزود: نمایندگام محترم در برنامه 
ششــم که هدف گذاری کردنــد باید اراده 
جدی تر داشته باشــند. وزارت امور اقتصاد 
و دارایی به واســطه کارکرد گمرک و بانک 
و فضای کســب و کار عمل می کند باید بعد 
دوم وزارت را هــم در ارتبــاط با بــا فعاالن 
اقتصادی تقویت کنیم. من در اتاق بازرگانی 
گفتم ارتباط تشــریفاتی کارگشا نیست و 

ارتباط باید مستمر باشد.
وزیر پیشــنهادی اقتصاد ادامه داد: چرا باید 
نگاهی که در عرصه اقتصاد صاحب کرســی 
اســت برای ارتباط با وزیر پشــت در بماند. 
اگر بخواهیم این عناصر نقــش خود را ایفا 
کنند نباید بیشــتر از دو روز آنها را پشت در 

بگذاریم.
 ما باید به اســتان ها برویم و جلسه بگذاریم؛ 
ما بایــد تامین منابــع را صــادرات محور 
برنامه ریزی کنیــم و وزارت خانــه باید به 
عنوان تســهیل کننده فضای کســب و کار 
ایفای نقش کند. باید ایــن گونه به مقابله با 

جنگ اقتصادی برویم.
وی ادامــه داد: این جنــگ نمی تواند مثل 
جنگ هشت ســاله ما خاتمه پیدا کند مگر 

اینکه همدلی را تقویت کنیم. 
یکی از بحث هایی که ما پیــش رو خواهیم 
داشــت هماهنگی تیــم اقتصادی اســت 
بنابرایــن بایــد هماهنگــی را در رویکرد 
سیاســت اقتصادی به کار ببریم.  من باورم 
این اســت که ایــن اکســیر را باید جدی 
بگیریم. باید حکم مقام معظم رهبری را در 
تشکیل ســتاد عالی هماهنگی اقتصادی به 
منصه ظهور برســانیم و به تحقق آرمان ها 

برسیم.
دژپســند در پایان گفت: اگر مورد اطمینان 
مجلس قرار بگیرم با بهره گیــری از تجربه 
جنــگ تحمیلــی و بــا تقدیر و تشــکر از 
ایثارگران بار دیگر الگوی از جان گذشتگی 
در این جنگ را دنبال می کنم و با همکاری 
هم این معضل را به ســهولت پشــت ســر 

می گذاریم.

انتظار باالتر از این  رقم هاست

معامالتنیماییاز۸میلیارددالرگذشت

گروه اقتصــاد معامــات ارزی بین 
صادرکنندگان و واردکنندگان در ســامانه 
نیمــا در کمتر از ســه ماه اخیر بــه بیش از 

هشت میلیارد دالر رسیده است.
 البته با توجه به الزام همــه صادرکنندگان 
برای آوردن ارز خود به کشــور و همچنین 
برخی اقداماتی که برای تســهیل ورود ارز 
انجام شــده، انتظارها برای ارزآوری به بازار 

ثانویه بیش از این ارقام است.
بررســی روند معامات در بازار ثانویه در 
فاصله نیمــه مردادماه امســال تا پنجم 
آبان ماه نشــان می دهد که حدود چهار 
میلیــارد و ۳۷۹ میلیارد دالر از ســوی 

صادرکنندگان عرضه شــده و در مقابل 
حدود ســه میلیارد و ۷۸۰ میلیون دالر 
توســط واردکننــدگان دریافت شــده 

است.
در مجمــوع کل معامات نیمایــی در این 
فاصله بــه حدود هشــت میلیــارد و ۱۷۷ 

میلیون دالر رسیده است. 
در این مــدت با توجــه به نوســانی که در 
مواقعــی قیمت ارز در بازار داشــته اســت 
متوسط قیمت برای معامات بین ۹5۰۰ تا 

۱۰ هزار تومان در هر یورو بوده است.
از ۲۰ فروردین مــاه ســال جــاری و بــا 
تغییــر سیاســت ارزی دولت قــرار بر این 

شــد صادرکنندگان و وارد کننــدگان به 
ســامانه نظام یکپارچــه ارزی)نیما( آمده 
و معاممات خود را درآنجــا انجام دهند و 
گردش ارزی تحت کنتــرل و نظارت بانک 

مرکزی قرار گیرد. 
به مــرور و ورود صادرکنندگان به ســامانه 
افزایش یافت و از نیمه مردادماه با بازنگری 
در سیاســت ارزی، تمامی صادرکنندگان 
غیر نفتی ملــزم به آوردن ارز خــود به بازار 
ثانویه شــدند و البتــه در این بیــن برخی 

معافیت ها نیز وجود داشت.
امــا با وجــود گــذر زمــان، انتظــارات از 
صادرکنندگان برای آوردن ارز در ســامانه 
نیما برآورده نشــده و به میــزان صادرات 

عرضه انجام نشد. 
از این رو طی مصوبات دولت و بانک مرکزی 
الزاماتــی برای صادرکنندگان ایجاد شــد؛ 
به طوری که معافیت هــای ارزی برای عدم 
عرضه در سامانه برداشته شد و بر این اساس 
صادرکنندگان به عراق و افغانســتان که تا 
همین اواخر معاف بودند به لیست ارزآوران 
به نیما اضافه شــدند و از سوی دیگر تمامی 
صادرکننــدگان مکلف شــدند که حداکثر 
سه ماه بعد از صادرات ارز خود را بازار ثانویه 

عرضه کنند.
این در حالی است که اخیرا هم در راستای 

دسترســی صادرکنندگان به ارز ناشــی 
از صــادرات و ورود به ایــران، رئیس بانک 
مرکــزی از ایجاد کانــال ارزی بین ایران و 
اروپا خبر داده است که این جریان موجب 
ممانعت از قفل شدن منابع ارزی در خارج 
از کشــور به ویژه در زمــان تحریم خواهد 

شد. 
آنطور که همتی توضیح داده است به منظور 
رفع مشکات مربوط به انجام پرداخت های 
مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دســتور کار 
طرفین قرار گرفته اســت که ایــن امکان را 
برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم 
خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را 

دریافت کنند.
 این کانال نوعی پیمان پولی دوجانبه میان 

ایران و اتحادیه اروپا به شمار می رود.
در شــرایط موجــود به نظر می رســد اگر 
مســایل پیــش پــای صادرکننــدگان و 
بهانه های آنها برای عدم عرضــه به بازار تا 
حدی رفع شده و همچنین خود را ملزم به 
آوردن ارز به سامانه و گردش آن در چرخه 
اقتصادی بدانند، جریان عرضه در ســامانه 
نیما که بارها مورد انتقــاد واردکنندگان و 
البته مســئوالن قرار گرفته است تا حدی 
به روال عادی برگشــته وبتواند پاسخگوی 

نیاز موجود باشد.
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برداشتگازازدومینسکویفاز۱۴
پارسجنوبیآغازشد

مجری طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبــی گفت: همزمــان با اتمام 
عملیات راه اندازی ســکوی اقماری ۱۴C در خلیج فارس، برداشت گاز 
ترش از موقعیت مخزنی دومین ســکوی گازی فــاز ۱۴ پارس جنوبی 

آغاز شد.
به گزارش شــرکت نفت و گاز پــارس، حمیدرضا مســعودی با اعام 
انجام موفقیت آمیز عملیات راه اندازی دومین ســکوی دریایی فاز ۱۴، 
ظرفیت برداشــت گاز ترش غنی از عرشــه ۱۴C را 5۰۰ میلیون فوت 
مکعب )۱۴,۱ میلیون مترمکعــب( در روز عنوان کرد و افزود: همانطور 
که پیشتر وعده داده شــده بود، با بهره برداری از دومین سکوی گازی 
طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مجموع ظرفیت برداشــت گاز از 
بخش فراســاحلی این فاز در ســال جاری به یک میلیارد فوت مکعب 
معادل ۲۸.۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته و مرحله نخســت 

توسعه بخش فراساحل فاز ۱۴ به طور کامل عملیاتی شد.
وی با اشــاره به اتمام عملیات لوله گذاری خــط ۱۸ اینچی زیردریایی 
انتقال گاز ترش و خط ۴,5 اینچی تزریق گایکول از ســکوی اقماری 
۱۴C بــه ســکوی اصلی ۱۴A عنــوان کــرد: گاز ترش اســتحصال 
شده از این ســکو پس از انتقال با گاز تولیدی ســکوی اصلی ۱۴A به 
پاالیشگاه های محدوده صنعتی پارس ۲ در منطقه کنگان ارسال شده و 

پس از فرآیندهای پاالیشی به شبکه سراسری تزریق می شود.
مسعودی با اشــاره به احجام و فعالیت های انجام شده در ساخت عرشه 
۲۳۰۰ تنــی ۱۴C و با یادآوری این که دومین عرشــه دریایی فاز ۱۴ با 
بیشترین میزان پیشرفت ســاخت )۹۶ درصد( در یارد صنعتی شرکت 
صدرا ساخته و به موقعیت خود در خلیج فارس منتقل شد، افزود: انجام 
 ،۱۴C تکنیک های خاقانه و پیشرفت باالی ساخت ســکوی اقماری
زمان عملیات نصب، پیش راه اندازی و راه انــدازی در دریا را به حداقل 

رساند.
مجری طرح توســعه فاز ۱۴، سکوی ۱۴C را نخســتین سازه دریایی 
در طول ساخت عرشه های فراســاحلی پارس جنوبی عنوان کرد که با 
کســب پیشــرفت ســاخت ماهانه ۳,5 درصدی، رکورد بی نظیری را 
از زمان آغاز توســعه این میدان مشترک گازی با کشــور قطر بر جای 

گذاشته است.

مدیرعاملسازمانمنطقهویژهاقتصادی
انرژیپارسمنصوبشد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در حکمی، سید پیروز موسوی را به 
عنوان مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب 

کرد.
در حکم علی کاردر خطاب به موسوی آمده است:

»نظر به تجربیات، قابلیت ها و آشــنایی جنابعالی با نیازها و توسعه در 
منطقه پارس جنوبی، به موجب این حکم به عنوان »مدیرعامل سازمان 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس« منصوب می شوید.
نظر به حساسیت و اهمیت توسعه و اداره پارس جنوبی و نقش بی بدیل 
آن در اقتصاد کشــور ضرورت دارد بــا  بازتعریف نقــش منطقه ویژه و 
تجدید سازمان و ســاختار آن شــرکت، جذب و به کارگیری نیروهای 
توانمند و ذیصاح، در جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی و شتاب 
بخشیدن به توســعه صحیح و حرفه ای منطقه اقدامات عاجل معمول 

فرمایید.
با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
توجه و اقدام به موقع در موارد ذیل با هماهنگی هیئت مدیره شــرکت 

ملی نفت ایران به عنوان مجمع عمومی آن سازمان  مورد تاکید است:
بازتعریف و تبیین مجدد نقشه راه توسعه منطقه، باتوجه به اهداف آن

تعریف و تدوین حدود روابط و مســئولیت ها با شرکت ها و سازمان های 
مرتبط خصوصی و دولتی با صنعت نفت و اعمال مدیریت مناسب برای 

پشتیبانی از آنها
ارائه راهکارهای جذب سرمایه  و تسهیل در فرآیندهای سرمایه گذاری

ســاماندهی و نظم بخشــی در حــوزه منابع انســانی و پیاده ســازی 
اباغیه های مرتبط

نظام مند کردن و پیگیری سیاســت های اباغی در حوزه مســئولیت 
اجتماعی و توجه به توازن منطقه ای

توفیقات جنابعالی را در انجام امور مربوطه از خداوند منان خواستارم.«

احتماللزومتغییررویهاوپکومتحدانش
کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک اعام کرد ممکن است الزم باشد رویه 

خود را تغییر دهد، زیرا سطح ذخیره سازی نفت در حال افزایش است.
به گــزارش رویترز از لندن، کمیته مشــترک وزارتی نظــارت بر وافق 
کاهش عرضه نفت ســازمان کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک( 
و غیر اوپک اعــام کرد: عرضه نفت در مقایســه با تقاضای آن بســیار 
مطلوب اســت و به تولیدکنندگان نفت هشــدار داد با توجه به افزایش 
ذخیره سازی ها و ابهام ها درباره شرایط اقتصادی، شاید الزم باشد رویه 

خود را تغییر دهند.
در بیانیه منتشر شــده از سوی سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( آمده اســت: این کمیته درباره افزایش ذخیره ســازی نفت در 
هفته های اخیر ابراز نگرانی کرد و ابهام هــای مربوط به اقتصاد کان را 

که نیازمند تغییر رویه هستند، مورد توجه قرار داد.
طبق بیانیه یاد شده، پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت در ماه 
سپتامبر امسال ۱۱۱ درصد بوده که نشان می دهد تولید آنها نسبت به 

ماه اوت امسال افزایش یافته است.
کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک می تواند پیشــنهاد ارائه کند، اما توان 
تصمیم گیری ندارد. قرار است اوپک و متحدانش در ماه دسامبر امسال 

نشست سیاست گذاری خود را برگزار کنند.
این کمیته وزارتی از کمیته فنی مشترک خواست به بررسی دورنمای 
ســال ۲۰۱۹ میادی ادامه دهد و گزینه هایی مربوط به ســطح تولید 
سال ۲۰۱۹ میادی را با هدف پیشگیری از ظهور بی توازنی در بازار ارائه 
کند.پیش از این عربســتان هشــدار داده بود که بازار نفت ممکن است 
در ســه ماهه چهارم ســال جاری میادی دچار عرضه مازاد شود، زیرا 

ذخیره سازی افزایش و تقاضای نفت کاهش می یابد.

اوپکتواناییجبرانکاهشتولیدنفتاعضای
تحریمشدهراندارد

مدیرعامل بزرگ ترین شرکت نفتی روســیه اعام کرد که اوپک برای 
جبران کاهش عرضه نفت کشورهای آسیب دیده از تحریم های آمریکا، 

همچون ونزوئا و ایران، ظرفیت مازاد عرضه کافی ندارد.
به گزارش رویترز از ورونا، ایگور ســچین، مدیرعامل شرکت روسنفت 
روسیه، اعام کرد: این شــرکت با قیمت های کنونی نفت راحت است 
و هیچ کس در جهان به جهش قیمت نفت که رشــد اقتصادی جهان را 

تهدید می کند، عاقه ای ندارد.
وی همچنین اعام کرد که این خطر وجود دارد که سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( برای جبران کاهش عرضه نفت کشــورهای 
آســیب دیده از تحریم های آمریکا، همچون ونزوئــا و ایران، به اندازه 

کافی ظرفیت آزاد نفت نداشته باشد.
مدیرعامل روســنفت همچنین اعام کرد صنعت نفت جهان به جریان 
ثابت و خیره کننده ســرمایه گذاری در بلندمدت نیاز خواهد داشت تا 

افت تولید میدان های قدیمی را جبران کند.

میزخبر

معاون وزیر نیرو گفت: ما در فاصله ۳ سال ظرفیت را به 
۶5۰ مگاوات افزایش دادیم و این باالترین نرخ رشد در 

منطقه بوده است.
محمد صــادق زاده در گفت وگو با ایلنــا، درباره اینکه 
آیا ایــران می تواند هاب منطقه به لحــاظ تولید انرژی 
از تجدیدپذیرها باشــد، اظهار داشــت: ما در سه سال 
گذشــته کار در زمینه انرژی تجدیدپذیر را به صورت 
جدی آغــاز کردیم، تقریبا نرخ رشــد اول را در منطقه 
داریم، یعنی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹5، ۷۰ درصد 
رشد داشته ایم، امسال هم نرخ رشــد باالیی را تجربه 

خواهیم کرد.

وی بــا بیــان اینکه مــا در فاصله ۳ ســال 
ظرفیت را به ۶5۰ مــگاوات افزایش دادیم و 
این باالترین نرخ رشد در منطقه بوده است، 
گفت: کشور عربستان تاکنون تحول خاصی 
در زمینــه انرژی های تجدیدپذیر نداشــته 
و بعید بــه نظر می رســد که اعــداد بزرگ 
توسعه ای در این کشــور محقق شود و ارقام 

مطرح شده از سوی این کشــور بلوف است، امارات هم 
به دنبال این بود که هاب انرژی تجدیدپذیر باشــد اما 
ظرفیت های ما در فاصله ۳ سال از این کشور فراتر رفت، 
بنابراین کشور ما قابل مقایســه با این کشورها نخواهد 

بود و اگر با حفظ همین نرخ رشــدی که سال 
گذشــته داشــتیم، ادامه دهیم مقام اول را 
حتی در مطلق ظرفیت ها در منطقه خواهیم 

داشت.
عربســتان اعام کرده بنا دارد تا سال ۲۰۳۰ 
به بهره برداری برســاند و این نیــروگاه قادر 

خواهد بود ۲۰۰ گیگاوات برق تولید کند.
طبق خبری که سی ان بی ســی منتشر کرده تخمین 
زده می شــود که هزینه ســاخت این نیروگاه به ۲۰۰ 
میلیارد دالر برســد و برق تولیدی قابلیت ارســال به 

سراسر عربستان را دارد.

در ایــن پــروژه دو پــارک خورشــیدی ابتدایی ۷.۲ 
گیگاوات بــرق تولیــد می کند و کار ســاخت آن ها از 
امسال آغاز خواهد شد و خواهند توانست از سال ۲۰۱۹ 

برق تولید کنند.
رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری 
انرژی برق در ادامه گفت: یکی از استعدادها در کشور ما 
تولید برق از تجدیدپذیرها با هزینه های کم و صادرات 
آن به کشورهای اطراف حتی دور دست است و تاکنون 
ســه شــرکت مراجعه کرده و تعداد زیادی شرکت نیز 
خودشــان را آماده ســرمایه گذاری بــرای صادرات 

می کنند. 

انرژی

گروه انرژي   ششم آبان ماه رسید؛ همان 
تاریخی که از سوی مســئوالن برای عرضه 
نفت خام در بــورس وعده داده شــده بود. 
فرآیندی که بــا هــدف دور زدن تحریم ها 
ایجاد شد تا شــاید این بار برخاف گذشته 
که با شکست مواجه شــده بود، دریچه های 
جدیدی را بــه روی صنعت نفــت ایران باز 

کند.
چندی پیش اســحاق جهانگیری، معاون 
نفــت  از عرضــه  اول رئیس جمهــوری 
خام ایــران در بــورس خبــر داد و گفت: با 
کشورهای دوست خود گفت وگو و راه های 
فروش نفت خود را بــاز کرده ایم. نفت خام 
ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شــد 
تا بخــش خصوصی، به طور شــفاف نفت را 
خریداری و صادر کنــد؛ در  نتیجه به مقدار 
مورد نیــاز، بخش خصوصــی در تناژهای 

مختلف وارد عرصه شده است.
چندی بعــد از این اظهارات شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی که به ریاســت حسن 
روحانی رئیس جمهوری برگزار شد تصویب 
کرد که بــا هدف متنوع ســازی روش های 
فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ 
صادراتی بورس انرژی در داخل کشــور به 
صورت ارزی انجام شود. بر اساس این طرح، 
وزارت نفت می تواند با اســتفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی برای صــادرات، نفت خام 
و فراورده های نفتــی را به قیمت رقابتی، در 

بورس داخل کشور به فروش برساند.
به نظر می رسد عرضه نفت در بورس یکی از 
راهکارهای مورد اشاره اسحاق جهانگیری 
بــرای دور زدن تحریم هاســت. معاون اول 
رئیس جمهوری گفته که نخســتین هدف 
آمریکا، ممانعت از فروش نفت ایران اســت 
که بــا عرضه نفــت خام در بــورس، بخش 
خصوصی می تواند نفــت را از بورس به طور 

شفاف خریداری و صادر کند.

جزئيات عرضه نفت خام در بورس
بر این اســاس، فروش به صورت ۲۰ درصد 
ریالــی و ۸۰ درصــد ارزی خواهــد بود که 
تسویه بخش ریالی )بر اســاس نرخ تسعیر 
سنا( به صورت نقدی قبل از تحویل محموله 
و تســویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با 
ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی 
معتبر از بانک های مورد قبول شــرکت ملی 
نفت ایران، پــس از تحویل محموله صورت 

می گیرد. خریدار بایــد بخش ارزی را ظرف 
مدت زمان مشخص شــده بعد از بارگیری، 
به ترتیب مورد تائید شــرکت ملی نفت که 
در اطاعیه عرضه اعام خواهد شــد، واریز 
و تســویه کند.متقاضیــان خریــد جهت 
شرکت در معامله، بایستی ۱۰ درصد ارزش 
ســفارش را به صورت ریالی به میزان پیش 
پرداخت قبل از عرضه به حســاب اعامی 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تســویه وجوه واریز کنند کــه در صورت 
انجــام معامله، بخشــی از ۲۰ درصد ریالی 
محسوب خواهد شــد. خریداران بر اساس 
قیمت پایه اعامی شــرکت ملی نفت ایران 
که بر اســاس قیمت هــای معاماتی امور 
بین الملل این شــرکت خواهد بود، بر روی 
قیمت نفت  خــام رقابت کرده کــه انتظار 
می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به 

کشف قیمت مناسب و شفاف شود.
تحویــل نفــت  خــام بــه خریــداران در 
محموله های حداقل 5 هــزار تنی )معادل 
حدود ۳5 هزار بشکه استاندارد( قابل انجام 
بوده و البته، خریداران می توانند با تجمیع 
قراردادهــای خرید، نســبت به برداشــت 
محموله هــای بزرگتر اقــدام کنند. فروش 
محموله ها بــه صورت مقصــد آزاد )به جز 

سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد بود.
ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل 

قیمت پایه، نحوه تحویل محموله، تســویه 
حســاب موقت و نهایی، شرایط ضمانت نامه 
تعهد پرداخــت و غیره متعاقبــا در اطاعیه 

عرضه  شرکت ملی نفت اعام می شود.

نظر وزارت نفت در مورد عرضه نفت 
خام در بورس

در ابتدا شــایعه هایی مبنی بر اینکه وزارت 
نفت با ایــن فرآیند مخالف اســت به گوش 
رسید و گفته شــد دلیل تاخیر عرضه نفت 
خــام در بورس عدم همــکاری وزارت نفت 
است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
به این شایعه پاســخ داد و گفت: عرضه نفت 
خام در بورس پیچیدگی ها و ریزه کاری های 
زیادی دارد کــه بدون تعییــن تکلیف این 
ریزه کاری ها و پاســخگویی به سواالتی که 
فعاالن این بخش دارند نمی توان آن را اجرا 
کرد. در حال حاضر به همه این ریزه کاری ها 

پاسخ داده شده است.

نحوه بازاریابی چگونه و بازارهای 
صادراتی کجاست؟

یکی از سواالتی که در مورد عرضه نفت خام 
در بورس مطرح می شــود این است که اگر 
قرار باشــد نفت ایران تحریم شــود، بخش 
خصوصی چگونه می تواند دست به صادرات 
بزند؟ پاســخ بخش خصوصی این است که 

آمریــکا معاماتی که توســط دولت ایران 
انجام می شــود را منع کرده و اعام نکرده 
است که مردم عادی خرید و فروش نکنند. 
قرار است عامان بخش خصوصی در قالب 
تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های فعال در 
حوزه انرژی وارد عمل شــوند و برای فروش 
نفت می توانند از نفتکش های شرکت ملی 
نفتکش و یــا نفتکش هــای آزاد که تحریم 
مانع فعالیت آن ها نمی شود استفاده کنند. 
از ســوی دیگر بخش خصوصــی می تواند 
ســازوکاری را فراهــم کند که خــارج از 
مقررات ســخت دنیــا نفت را صــادر کند. 
همچنین گفته می شــود بازار  کشورهای 
آســیایی همچون چین و هند و کشورهایی 

است که امکان انتقال ارزی را دارند.
شــنیده ها حاکی از آن است که قیمت بخش 
خصوصی با قیمت بین المللی یکســان است. 
زیرا نمی تــوان نفت را با دو نرخ در کشــور به 
فروش رساند. بخش خصوصی همچنین نحوه 
دریافت پول را تعریــف و از طریق بانک های 

عاملی که تعریف شده است اقدام می کند.

خارجی ها نيز می توانند نفت ایران را 
در بورس خریداری کنند

 معــاون وزیر نفــت گفــت: خارجی ها نیز 
می توانند با دریافت کد معاماتی از بورس، 
محموله های نفــت خام ایــران را از طریق 

بورس انرژی خریداری کنند.
علی کاردر با تاکید بر اینکه عزم وزارت نفت 
و شــرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت 
خام در بــورس انرژی جدی اســت،گفت: 
خارجی هــا نیــز می توانند بــا دریافت کد 
معاماتی از بــورس، محموله های نفت خام 

ایران را از طریق بورس انرژی بخرند.
وی افــزود: خارجی هــا بیــش از ۱۰۰ کد 
معاماتی در بورس انرژی دریافت کرده اند، 
بنابراین می توانند از طریق آن محموله های 

نفت خام و فرآورده های نفتی بخرند.

کارشناسان چه می گویند؟
با اینکه طرح عرضه نفــت خام در بورس در 
یک قدمی اجرا اســت، همچنان مخالفانی 
دارد. موافقان این طرح بر این باورند که اگر 
عرضه نفت خام در بورس در سال های قبل 
شکســت خورد به این دلیل بوده که عرضه 
نفت خام در بورس در ســال های قبل یک 
مرحله بود و در آن زمــان در اختیار بخش 
خصوصی نبود. دولــت تصمیم گرفت 5۰۰ 
هزار بشــکه نفت ســنگین را با یک قیمت 
مشــخص به فــروش برســاند .متقاضیان 
خواهان قیمت کم تری بودنــد اما نماینده 
امور بین الملــل اعام کرد بــا قیمت کمتر 
حاضر به فروش نفت  خام نیســت در حالی 
که بورس بر اســاس عرضه و تقاضاســت، 
آن هــا می گویند ســبد بخــش خصوصی 
کوچک تر اســت و این بخش محموله های 
5۰ تــا ۱۰۰ هزار بشــکه ای را بــه بخش 
خصوصــی به فــروش خواهد رســاند و به 
همین دلیل امکان دور زدن تحریم ها وجود 

دارد.
در حالی که مخالفان این طرح بر این باورند 
که وقتی هنوز نتوانســته ایم مشــکات و 
ضعف های هسته معاماتی بورس را برطرف 
کنیــم چطــور می خواهیم یک سیســتم 
نرم افــزاری جدید برای بــورس نفت ایجاد 
کنیم؟ به عقیده آن ها با عرضه نفت خام در 
بورس نمی توان اثــرات تحریم ها را کاهش 
داد زیرا ســاز و کار بورس نفت بر اســاس 
بازار آزاد اســت و بازار آزاد مبتنی بر عرضه 
و تقاضاســت. طبیعتا ما در ســمت عرضه 
مشــکلی نداریم، ولی در سمت تقاضا قطعا 
با مشــکات زیادی مواجه خواهیم بود چرا 
که بازار مناسبی برای تقاضای نفت ما وجود 

نخواهد داشت .

گروه انــرژي    دبیــر کل فدراســیون 
صادرات انرژی گفت: باید اهلیت خریداران 
با اســتفاده از ظرفیت  تشکل های اقتصادی 
اتاق بازارگانی احصا شــود تــا اتفاقاتی که 
نفت را بردنــد و هنوز منابع مالی کشــور را 

برنگردانده اند، رخ ندهد.
حمیدرضــا صالحی در گفت وگــو با ایلنا، 
دربــاره راه اندازی بورس نفت در کشــور 
که از ۶ آبان آغاز می شــود، اظهار داشت: 
ما قبا تجربه ای در بورس نفت داشته ایم، 
برای اولین بار در کیش ایــن اتفاق افتاد، 
چند محمولــه عرضه شــد، در آن زمان 
نقصان هایی را شــاهد بودیم که ماهیتا از 
بورس فاصله داشــت، وزارت نفت ســعی 
داشــت همــان قیمت های دســتوری 
خود را حاکم کند، بنابراین موفق نشــد، 
فقط چند محموله توســط مشــتریانی از 
کشورهای حاشــیه خلیج خریداری و بعد 

متوقف شد.

اتفاقی ميمون برای اقتصاد نفتی ایران
وی افــزود: اکنون دوباره بــا توجه به موج 
جدید تحریم هــا، دولت تصمیــم دارد از 
قدرت مانور بخش خصوصــی و بازارهایی 
کــه می توانند برای نفت ایــران پیدا کنند 
بهره مند شــود، بورس انرژی ایــران تا به 
امروز در معرفی خودش و ایجاد یک بورس 

قوی در کشــوری کــه دارای منابع عظیم 
نفت و انرژی اســت موفقیتی نداشــته، در 
حالی که اقتصاد نفتی ما کــه دولت بر آن 
حاکم اســت باید در بورس انرژی هم فعال 

باشد.
نکته اصلی در بــورس نفت این اســت که 
بخش خصوصی و افرادی که تاکنون اجازه 
خرید نداشــتند ورود کــرده و امروز امکان 

مانور و خرید و فروش را دارند.

اميدواریم نفتی ها پا بر جاپای 
بورسی های برق نگذارند

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی 
تصریح کرد: مثــا نیروگاه های دولتی برق 
را با قیمت های بســیار غیر واقعی به بورس 
می فروشــند که ماهیت بورس را زیر سوال 
می برد، نگران هستیم که برای نفت هم این 
اتفاق بیفتد. تجربه بورس انــرژی تاکنون 
تجربه خوبی نبوده، ما به دنبال این هستیم 
بورس به معنای واقعی شــکل بگیرد، یعنی 
قیمت چوب بخورد اتفاقی کــه در رابطه با 

برق نیفتاد.
وی خاطرنشــان کرد: از طرفی باید مراقبت 
کرد اتفاقاتی که عــده ای قبا خود را بخش 
خصوصی اعام کــرده اما ســودجو بودند 
و نفت را بردند و هنوز منابع مالی کشــور را 

برنگردانده اند، رخ ندهد.

 اهليت خریداران را احصا کنيم 
تا »ب.ز« تکرار نشود

صالحی تاکید کرد:  بایــد اهلیت خریداران 
با اســتفاده از ظرفیت  تشکل های اقتصادی 
اتاق بازارگانی احصا شود، باید در نظر داشت 
بخش خصوصی مثل بخش عمومی و شــبه 
دولتی نمی تواند با تــوان مالی باال به بورس 
بیاید، می تواند در قالب کنسرسیوم هایی که 
صحه گذاری شده اند ورود کنند، دولت باید 
به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند تا این 
بخش نفت را از طریق مشــتریانی که تحت 

پوشش خود دارد بفروش برساند.

به مسيرهای جدید بانکی اتحادیه 
اروپا اميد داریم

وی بیان کرد: خریدران خارجی هم مشکلی 

نخواهند داشــت می توانند با جوینت های 
ایرانی و یا نماینده دائم و اجنت شان در ایران 
خرید کننــد. آنچه اهمیــت دارد مبادالت 
بانکی اســت، البته با توجه به اینکه اتحادیه 
اروپا به نوعی مســیر بانکی جدیــدی را از 
۱۳ آبان برای ایران بــاز می کند، مبادالت با 
اروپا از طریق باز شــدن ال سی برای فروش 
نفت به خریداران خارجی فراهم می شــود، 
بنابراین امید داریم که اختاالتی که ممکن 
اســت در نظام بانکی ایجاد شود، حل شود، 
شاید ایده آل نباشد اما می توانیم ۷۰ درصد 

انتظارات مان را برطرف کنیم.
دبیر کل فدراســیون صادرات انرژی اظهار 
داشت: پیش بینی می کنیم فروش از مسیر 
بورس نفت تا حدی جایگزین فروش سنتی 
شــود ما در زمان تحریم قبلی یک میلیون 
فروش داشــتیم اکنون اعداد بزرگتر از آن 

می تواند پوشش داده شود.
وی یادآور شــد: باید مســیرهای دیگری 
هم برای فروش نفت داشــته باشیم چه بسا 
نتوانیم همه پول نفت را به ایران برگردانیم 
باید به فکــر این باشــیم کــه در خیلی از 
کشــورها صاحب یک دارایی شــویم مثا 
نیروگاه، پاالیشــگاه و پتروشــیمی تحت 
مالکیــت داشــته باشــیم و از آن درآمدها 
اســتفاده کنیــم از محل نفتی کــه به یک 
مجتمع پتروشــیمی متعلق بــه خودمان 

می فرســتیم، محصوالتی تولید می کنیم 
که به همه دنیا می فروشــیم و ارزش افزوده 
ایجاد کرده و درآمدزایی می کنیم. باید چند 
بعدی به مســائل نگاه کنیم و از هر ظرفیتی 

برای فروش نفت بهره ببریم.

به فال نيک می گيریم
صالحی با بیان اینکه باید راه اندازی بورس نفت را 
فال نیک بگیریم، افزود: حضور بخش خصوصی 
در این عرصه و قرابت با مســئوالن وزارت نفت 
می تواند سیاســت جدیدی را در دیپلماســی 
اقتصادی بیــن الملل برای مــا فراهم کند که 

منتج به درآمدهایی بیش از گذشته شود.

حواسمان را جمع کنيم؛ آن سوتر در 
معادالت اقتصادی واردترند

وی در ادامــه گفــت: البته ایــن را هم باید 
بپذیریم که وقتی روســیه اعــام می کند 
ما بخشــی از نفت ایــران را در دنیا تامین 
می کنیم و بانک چینــی رابطه اش را با ایران 
متوقف می کند، امــکان دور زدن ما وجود 
دارد ستادی که آن ســوی معادله تحریم ها 
علیه ما تشــکیل شــده در اقتصــاد واردتر 
از ما اســت و با دســت پر به دنبال این است 
که مشــتریان ما را از گردونه خارج کند ولی 
هیچ کاری نشــد ندارد نیاز بــه مداومت و 

تدبیر بیشتر دارد.

ازبلوفسعودیهاتاصفهایطوالنیخریدازایران
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مالیاتبخشتولیدکاهشیابد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشــگاه عامه طباطبایی کاهش 
مالیات،   کاهش ســهم تولیدکننده در بیمه تامین اجتماعی و پرداخت 
آن از ســوی دولت،   افزایش بازدهی تولید در جهــت جذب نقدینگی و 

توقف قاچاق را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید داخل برشمرد.
به گزارش اقتصاد آناین به نقل از ایســنا، امــراهلل امینی با بیان این که 
عمده مشکات اقتصادی کشور در شرایط حاضر مربوط به چالش های 
بخــش تولید اســت،   اظهار کــرد:  در ایــن زمینه یکــی از مهمترین 
راهکارهای کمک بــه صنایع، کاهش مالیات اســت چــرا که دغدغه 
تولیدکننــدگان در حال حاضر این اســت که هنوز محصــول تولید و 

فروخته نشده باید مالیات آن  را بپردازد.
وی افزود: بهتر است در این شــرایط مالیات برای تولیدکننده بخشوده 
شود چرا که تولید باعث رشد اقتصادی شــده و اشتغال ایجاد می کند. 
از طرف دیگر دولت باید برای ایجاد اشتغال هزینه کند؛   بنابراین ایجاد 

اشتغال به منزله پرداخت پول به دولت است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشــگاه عامه طباطبایی با تاکید 
بر لزوم ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان از ســوی دولت، اظهار کرد: یکی 
دیگر از راهکارهــای حمایت از تولیدکننده، کاهش ســهم کارفرما در 

بیمه تامین اجتماعی و پرداخت آن از سوی دولت است.
وی پایین بودن بازدهی تولید در کشــور را از موانع مهم رشد اقتصادی 
عنوان و اظهار کرد: ســود باال در بخش های داللی و واسطه ای همچون 
طــا،  ارز و زمین باعث شــده نقدینگی موجــود در کشــور در تولید 

سرمایه گذاری نشود.
امینی با بیان این که حمایت از تولید داخل به معنای توقف قاچاق است، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر کاالی خارجی به وفور در بازار وجود 
دارد که بخشــی از آن به دلیل قاچاق و بخش دیگر به دلیل پایین بودن 

تعرفه  واردات است که باید افزایش پیدا کند.

رشدتولیدفوالدخامایرانوجهان
 طبق گزارش انجمن فوالد جهان )ورلد اســتیل(، تولید فوالد خام ۶۴ 
کشــور عضو این گروه در سپتامبر ســال ۲۰۱۸ به ۱5۱.۷ میلیون تن 

رسید که ۴.۴ درصد در مقایسه با سپتامبر سال ۲۰۱۷ باالتر بود.
همچنین تولید فوالد خام جهان در ۹ ماه نخست سال میادی جاری با 
۴.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۴۷ میلیون 
تن بود. آسیا در مدت مذکور ۹۴۶.۸ میلیون تن فوالد تولید کرد که 5.5 
درصد نسبت به ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۷ افزایش داشت. اتحادیه اروپا 
۱۲۸ میلیون تن فوالد خام در ۹ ماه نخســت سال ۲۰۱۸ تولید کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۱.۳ درصد باالتر بود. تولید فوالد 
خام آمریکای شمالی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸ به ۸۹.۷ میلیون تن 
رسید که ۳.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۷ داشت. 
کشــورهای مشــترک المنافع ۷۶.۲ میلیون تن فوالد خــام در ۹ ماه 
نخست ســال ۲۰۱۸ تولید کردند که ۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد نشان داد.
بر اســاس گزارش ورلد اســتیل، تولید فوالد خام ایران در ســپتامبر 
ســال ۲۰۱۸ با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به ســپتامبر سال ۲۰۱۷، به 
۲ میلیون تن رســید. تولید ایران در ۹ ماه نخست سال میادی جاری 
۱۸.5۲۰ میلیون تن بود که در مقایسه با ۱5.۴۳۱ میلیون تن در مدت 

مشابه سال ۲۰۱۷، به میزان ۲۰ درصد افزایش نشان داد.
در میان سایر تولیدکنندگان، تولید فوالد چین در سپتامبر سال ۲۰۱۸ 
با ۷.5 درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته، به ۸۰.۸ 
میلیون تن رسید. تولید ژاپن در همین مدت با ۲.۴ درصد کاهش، ۸.۴ 

میلیون تن بود.
در اتحادیه اروپا، تولید فوالد خام فرانســه در ســپتامبر، با ۱.۴ درصد 
افزایش نسبت به ســپتامبر ســال ۲۰۱۷ به ۱.۳ میلیون تن رسید، در 
حالی که تولید ایتالیا با ۰.۸ درصد کاهش، ۲.۲ میلیون تن و اســپانیا با 

5.۱ درصد افزایش، ۱.۳ میلیون تن بود.
تولید فوالد خام ترکیه نیز 5.۹ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۸ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۲.۸ میلیون تن رسید. تولید 
آمریکا با ۹ درصد افزایش، ۷.۳ میلیون تــن و تولید برزیل با ۲.5 درصد 

افزایش، ۳ میلیون تن بود.

صادراتمرغآزادشد
 صادرات گوشت مرغ و احشاء آن آزاد شد.

گمرک ایران در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سازمان، 
از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و احشاء آن به صورت سرد، گرم و 

منجمد خبر داده است.
براســاس این گزارش، پیشــنهاد لغو ممنوعیت صادرات مرغ از سوی 
وزارت جهاد کشــاورزی و بر اســاس اصل صادرات مازاد بر مصرف در 

جهت پایداری تولید مطرح شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین پایه، صادرات گوشــت مرغ 
را به صورت گرم، ســرد و منجمد آزاد اعام کرده و با ارســال نامه ای به 
گمرک ایران خواســتار از سرگیری رســیدگی به ثبت سفارشات این 

محصول شده است.
در نامه این وزارت خانه که از ســوی محمد شــریعت مداری به گمرک 
ارسال شــده، وزارت جهاد کشاورزی متعهد شــده که با پایش بازار در 
صورت بروز نشــانه هایی از صــادرات بی رویه این محصــول بار دیگر 

پیشنهاد ممنوعیت یا محدودیت صادرات مرغ را مطرح کند.
گمرک ایران نیز، آزادســازی صادرات گوشت مرغ و احشــاء آن را به 

گمرکات اجرایی اباغ کرده است.

افزایش۱۷درصدیصادراتمیوه
 صادرات میوه  در نیمه نخست امسال به بیش از یک میلیون تن رسید.

در نیمه نخست ســال جاری یک میلیون و ۱۳۸ هزار تن انواع میوه های 
خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه به ارزش ۷۴۱ میلیون دالر به 

کشورهای مختلف صادر شده که ۱۷ درصد افزایش دارد.
طبق اعام گمرک، طی مدت مشابه ســال گذشته ۹۷۴ هزار تن از این 

محصوالت به ارزش ۶۳۳ میلیون دالر صادر شده بود.
الزم به ذکر است که در شش ماهه نخســت سال جاری ارزش صادرات 
غیر نفتی کشــورمان ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دالر بوده است که به 
گفته رئیس کل گمرک ایران قرار اســت با الکترونیکی شــدن مراحل 
مختلف تشــریفات صادرات کاال در گمرک، عملیات صادرات در بستر 

الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام شود.
بر ایــن اســاس، صادرکننده پــس از اظهــار کاالی خود بــه صورت 
الکترونیکــی، از گمرک ارزیابــی کاال در محل را درخواســت می کند 
و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشــریفات صادرات انجام می شــود. 
همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق 

پنجره واحد مجازی انجام می شود.
در این طرح که به بســته ضد تحرمی گمرک موسوم است، در راستای 
تسهیل و تســریع صادرات، کنترل های گمرکی برای کاالهای سطح 
یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس در صورتی 
که مســیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین 
شود نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین 
و الصاق پلمب در گمرک مبدأ یا داخلی نیســت و در صورتی که مسیر 
اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر 
در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه های کنترل سطح دو توسط گمرک 

مبدأ انجام می شود.

میزخبر

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ 
به نامه رئیس اتــاق بازرگانی تهران، در دســتوری به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکیــد کرد که بهبود 

فضای کسب  و کار نباید از دستور کار حذف شود.
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در پی 
نامه مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران، در دستوری 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بهبود 

فضای کسب وکار نباید از دستور کار حذف شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه مهرماه ســال 
جاری، طی دستورالعملی مســئولیت بررسی و صدور 
مجوز ثبت سفارش کاالهای وارداتی را به سازمان های 

صمت اســتانی تفویض و ثبت سفارش کاال 
توســط دارندگان کارت هــای بازرگانی که 
پس از اسفندماه ســال ۹۶ صادر شده است 

را ممنوع اعام کرد.
بــه دنبــال صــدور ایــن دســتورالعمل و 
محدودیت های تازه ای که از جانب آن برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد شــده است، رییس 

اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در 
نامه ای به معــاون اول رییس جمهور، ضمــن انتقاد از 
دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار 

لغو آن شد.

به گــزارش روابط عمومــی اتــاق تهران، 
مسعود خوانســاری در نامه خود به اسحاق 
جهانگیری، با اشــاره به اینکه دستورالعمل 
اخیــر وزارت صمــت منجر به ســرگردانی 
متقاضیــان دریافت کارت بازرگانی شــده 
اســت، تاکید کرد که این اقــدام، برخاف 
مصوبــه چندی پیــش هیات دولت اســت 
که طــی آن، میزان ســقف ارزش کاالی وارداتی برای 
کارت های بازرگانی یک ساله 5۰۰ هزار دالر و دو ساله 

۲ میلیون دالر تعیین شده بود.
رییس اتاق تهران در آن نامه، با اشــاره به مصوبه دولت 

مبنی بر تکلیــف تمامی وزارتخانه ها و دســتگاه های 
دولتی به رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای 
کسب وکار، خواستار لغو این دســتورالعمل و بازبینی 
آن با کســب نظر اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی 

شد.
به دنبــال نامــه رییس اتــاق تهــران، معــاون اول 
رییس جمهــور در نامــه ای به وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت )پیش از اســتعفای محمد شــریعتمداری(، 
خواستار بررسی بیشــتر این موضوع و با تاکید بر این 
نکته شد که »بهبود فضای کســب وکار نباید از دستور 

کار حذف شود.

اتاق

محبوبه فکــوری اگرچــه خریداران 
خودرو برای کسب ســود یا نگرانی از توقف 
تولید به دلیل کمبود قطعات وارد بازار شده 
و خریدهای هیجانی داشتند، اما اکنون ولع 
خرید فروکــش کرده و روند بــازار منطقی 

شده است.
بازارهــا در ایران حال و هــوای خاص خود 
را دارند، یا آنقدر در رکود فــرو می روند که 
کسی راغب نیســت در آن وارد شــود و یا 
آنقدر در رونق غرق می شوند که رفتارهای 
هیجانی بیــش از هر زمان دیگــری بر آنها 

غالب می شود. 
بازارهای نقدشونده البته این هیجانات را 
بیش از هر بازار دیگری تجربه کرده اند به 
خصوص در این چند ماه گذشــته که بازار 
ارز تاطمــات خود را گام بــه گام به همه 
بازارهــای دیگــر منتقل کرد، بســیاری 
از خریــداران و فعاالن بازار بــا وضعیتی 
مواجه شــده اند که شــاید کمتــر تجربه 

کرده بودند.
بازار خودرو نیز از این امر مســتثنی نبوده 
اســت، یک روز آنقدر با رکــود و عدم اقبال 
مشــتریان دســت و پنجه نرم می کرد که 
دولت خط اعتبــاری برای خودروســازان 
در نظر گرفت و مردم را تشــویق کرد که با 
اســتفاده از وامی که برای خرید خودرو در 
نظر گرفته شده، کمکی به رونق این صنعت 
داشته باشند و یک روز هم مثل همین چند 
ماه گذشته، آنقدر عطش برای خرید خودرو 
باال گرفته بود که بــدون هیچ گونه محرکی 
از سوی دولت، بسیاری از خریداران خودرو 
به دو دلیــل وارد گود شــده و خودروهای 
خودروسازان را خریداری کردند، البته این 
به جز رونقی بود که بر حاشــیه بازار رسمی 
خودروسازان در نمایندگی ها اتفاق افتاد و 
بســیاری از خودروها با قیمت هایی بعضا تا 

دو برابر نمایندگی به فروش رسیدند.

توقف توليد خودرو
 از شایعه تا واقعيت

در این میان خریــداران خودرو دو دلیل را 
برای خرید خودروها عنــوان می کردند، 
دســته اول آنهایی بودند که به دلیل ورود 
دالالن و سرمایه های ســرگردان به بازار 
خودرو بعد از بازار ارز و شکل گیری حاشیه 
بازار برای قیمت برخی از تمامی خودروها، 
وسوسه می شدند تا به این بازار وارد شده و 
آنها نیز از این تفاوت قیمت سودی به دست 
بیاورند و دســته دوم هم آنهایی بودند که 
از آینده بازار و قیمتهــای آن نگران بودند 
و خریدهــای خود را پیــش از موعدی که 
پیش از این برنامه ریزی کرده بودند، انجام 

دادند.
البته دســته ســومی نیز وجود داشتند که 
نگران توقف تولیــد به دلیل فرا رســیدن 
تحریم هــا بر علیــه صنعت خــودرو ایران 

بودند، بنابراین آنها نیز وارد میدان شــده و 
خریدهای خود را به ایــن دلیل انجام دادند 
که بتواننــد از این وضعیت ضــرر کمتری 
ببینند، در حالیکه پیش فرض آنها در مورد 
توقف تولید کاما غلط اســت؛ چراکه حتی 
در ســخت ترین تحریم هایی کــه بر علیه 
صنعت خودرو ایران در دوره گذشته اعمال 
شــد نیز تولید در صنعت خــودروی ایران 
هیچــگاه متوقف نشــد و در دوره فعلی نیز 

قرار است توقفی ایجاد نشود. 
یک مقام مســئول در صنعت خــودرو در 
همین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: واقعیت 
آن اســت که صنعت خودرو در ایران توقف 
ناپذیــر اســت و آنگونه که خودروســازان 
می گویند، در ســالهای گذشته تاش شده 
تا برخی از قطعات بومی سازی شده و درصد 
داخلی ســازی آنهــا افزایش یابــد. ضمن 
اینکه اگر حتــی قطعــه ای از کمپانی مادر 
نیز به خطوط تولید خودرو در ایران نرســد، 
کشورهای ثالثی هســتند که این قطعات را 
برای صنعت خودروی ایران تامین می کنند؛ 
هرچند با قیمت باالتر . پس جای نگرانی از 
این بابت وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری 

از قطعه سازان برای تامین 
قطعات مــورد نیاز صنعت 
خودرو در ماههای گذشته، 
اقــدام بــه واردات کرده 
بودند که اگرچه مشکات 
زیادی از سوی دولت برای 
ترخیــص قطعاتشــان به 
وجود آمده بــود، اما به هر 
حــال تدبیر کــرده بودند 
و تــاش نمودند تــا این 
نگرانی درباره توقف تولید 
را تا حدود زیادی برطرف 

کنند.

 دام دالالن برای فروش خودرو 
با قيمت های نجومی

نکته حائز اهمیت آن است که تولید خودرو 
به اندازه نیاز واقعی که در بــازار وجود دارد 
و برآورد می شــود، صورت خواهد گرفت و 
این تنها یک دام اســت که به نظر می رسد 
بســیاری از خریداران هیجان زده در بازار 
خودرو در آن گرفتار شــده بودنــد؛ به این 
معنا که آنها بــه اشــتباه در دام ولع خرید 
افتادند، ولعی که ناشــی از ترس از توقف در 
تولید خودرو در کشور بود و موجب شد آب 
بیشتری به آســیاب دالالن ریخته شود و به 

حباب قیمت دامن زده شود. 
مروری بر آنچه که طی ماههای گذشــته در 
بازار خودرو رخ داده ، نشان می دهد که همه 
چیز از یک شایعه شروع می شود. شایعاتی با 
این مضمون که فــان کاالیی نایاب خواهد 
شــد؛ بنابراین مصرف کننــدگان بیش از 
نیــاز واقعــی کاالی مذکــور را خریداری 
کرده و ایــن تقاضــای کاذب دومینووار به 
مصرف کننــدگان دیگر منتقل می شــود 
و در یک بازه زمانی کوتاه، ســیلی از تقاضا 
را شــکل می دهد که هیچ حجمی از تولید، 

یارای پاسخ دادن به آن را ندارد. 
پس به طور طبیعــی، هجوم افــراد و ارایه 
درخواســت های بیش از نیاز و البته از پیش 
تعیین نشــده به یک بازار، ســبب می شود 
الیه هــای بعــدی تقاضــا و متقاضیان آن 
کاال با نبود واقعی کاال مواجه شــده و آن را 
حس کنند؛ پس شــایعه به واقعیت خواهد 
پیوست؛ این در حالی است که گروه نخست 
که عمدتا دالالن و واســطه ها هستند، یک 
شــایعه را برای گروههای مصــرف کننده 
به واقعیت تبدیل می کننــد و با ایجاد یک 
تقاضای کاذب بــزرگ، حــوزه تولید را در 

پاسخ به این تقاضا ناتوان می کنند. 
چون به طور طبیعی، ســامانه تولید، پخش 
و عرضه نمی تواند ناگهان شــوک و فشــار 
ده برابری را پاســخ دهد؛ بنابراین رفتاری 
اشــتباه در میان مصرف کنندگان شــکل 
می گیرد و خودشــان در عمل، به شــایعه 
ای کــه واقعیت ندارد، دامــن زده و آن را به 
واقعیت تبدیل مــی کننــد و دالالن را به 
خواســته خود که همان رشد کاذب قیمت 

است، می رسانند.
اینجا اســت که باید به صراحــت گفت که 
تنها جریانــی که از ترس و 
کابوس آینده برای کمبود 
یــک کاال از جمله خودرو، 
بهره می برند، جریان دالل 
و ســوداگر در بازار خودرو 
هســتند؛ چراکه تا ترس 
ایجاد نکنند کــه قیمتها 
ســر به فلک می کشــد و 
دیگر تولید انجام نمی شود 
و متوقف خواهد شــد، 
ننــد خودروها  نمــی توا
را با حباب هــای عجیب و 
غریب قیمتــی، به فروش 

برسانند و سودهای کان ببرند.
د رهمین ارتباط،  حســن فــاح از فعاالن 
بازار خــودرو در گفتگــو با خبرنــگار مهر 
گفت:قیمتها هم اکنون در بازار اشباع شده 
و با رفتار منطقی مصرف کنندگان و کاهش 
تب و تاب خرید، طی هفته های گذشــته رو 

به کاهش گذاشته است.
 پس نه تنها تولید متوقف نخواهد شد، بلکه 
کشش قیمتی نیز بیش از آنچه که در بازار 
رخ داد نخواهد بــود و بنابراین اکنون بازار 
در حال حرکت به ســمت منطقی شــدن 

است.

رکود در انتظار بازار خودرو
یکی از نمایشــگاهداران خودرو پیش بینی 
می کند که رکود در انتظار بازار خودرو باشد 
و با منطقی شدن بازار، ممکن است فعالیت 

بازار به سمت رکود پیش برود.
وی در گفتگــو با مهر گفــت: قیمت اگرچه 
بــرای برخــی از خودروهــا بــه صــورت 
غیرمنطقی باال رفته اســت، اما باید به این 
نکته توجه داشــت که قیمت های باال برای 
مصرف کننــده دیگــر نمــی ارزد و برای او 
صرفــه اقتصادی نــدارد کــه خودرویی را 
۴۰ میلیون تومــان باالتر از نــرخ کارخانه 
خریداری کند؛ پــس تب و تاب قیمت بیش 

از قبل فرو خواهد نشست.
او ادامه داد: حتی تقاضــا برای خودروهایی 
که خودروی کار هستند و افراد، از محل آن 
امرار معاش می کنند نیز در شرایط کنونی 
کم شده و مردم کمتر به خرید این خودروها 
با قیمتهای بــاالی کنونی تــن می دهند و 
منتظر هســتند که قیمتها بیشــتر از این 

پایین بیاید.
ایــن نمایشــگاهدار پیش بینــی کرد که 
ظــرف هفته های آینــده، قیمــت در بازار 
کاهش بیشــتری پیدا کــرده و قیمت بازار 
به کارخانه نزدیک شــود. پــس آن زمان 
فرصــت بهتری برای خرید خودرو اســت؛ 
ضمــن اینکه وقتی بــازار خــودرو گام در 
جاده رکود بگذارد، بســیاری از کســانی 
که با هدف کسب ســود خودرو خریداری 
کرده بودنــد، اقدام به فــروش آن خواهند 
کرد، چراکه از آینده بازار مطمئن نیستند، 
بنابراین افزایش عرضه را نســبت به تقاضا 
خواهیم داشت و همین امر، فضای قیمتی 

را منطقی تر می کند.
 به نظر می رســد خریداران خودرو همچون 
خریداران هیجــان زده ارز، طــی ایام آتی 
با ضرر مواجه شــوند و اگر به موقع اقدام به 
فروش خودروهای خــود نکنند، قیمت ها، 
وضعیــت متفاوت تری را رقــم خواهد زد و  
آنها را با ضرر و زیان بیشتری مواجه خواهد 
کرد؛ به خصوص اینکه اکنــون دالالن نیز 
دست به کار شده اند و عرضه را در بازار بیش 

از قبل کرده اند.

جزئیاتنامهنگاریجهانگیریبااتاقتهران

در انتظار تحقق هدف گذاری ها 

صنعتایراندر۱۴۰۰چگونهخواهدبود؟
گروه صنعت اهــداف کمی بخش صنعت 
در ســال جــاری و ســال ۱۴۰۰ و نیز وضع 
موجود این بخش در سال گذشته، اعام شد.

بر اســاس هدف گذاری صورت گرفته در 
حالی که ارزش صادرات صنعتی ایران در 
سال ۱۳۹۶ معادل ۳۱ میلیارد دالر بوده 
اما این رقم به ترتیب برای ســال ۱۳۹۷، 
۴5 میلیــارد دالر و بــرای ســال ۱۴۰۰ 
رقمی معــادل ۸۴.5 میلیارد دالر برآورده 
شده است. این در حالی اســت که سرانه 
صادرات صنعتی در ســال ۱۳۹۶، ۴۰۰ 
دالر بود و براســاس هدف گذاری صورت 
گرفته ســرانه صادرات صنعتی در ســال 
۱۳۹۷ معــادل 5۰۰ دالر خواهد بود و در 
سال ۱۴۰۰ نیز این رقم باید به ۹۴۰ دالر 

برسد.
در مورد جذب ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجــی در بخــش صنعــت، در ســال 

۱۳۹۶ شــاهد ســرمایه گذاری 
۲.۳ میلیــارد دالری بودیــم اما 
پیش بینی بــرای ســال ۱۳۹۷ 
رقمی معادل ۳ میلیارد دالر است 
و براســاس برآوردهــای صورت 
گرفتــه، این ســرمایه گذاری در 
ســال ۱۴۰۰ به ۷ میلیــارد دالر 
خواهــد رســید. موضوعــی که 
در این رابطــه باید به آن اشــاره 
کرد این اســت کــه بــا توجه به 
شــرایط اقتصادی جدید، جذب 

ســرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت کاهش یافته است.

بر اســاس اطاعاتــی که از ســوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در اختیار ایســنا 
قرار گرفته است، حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی در بخش صنعــت، معدن و تجارت 
تا پایان مردادماه ســال جاری معادل 5۸۰ 

میلیون و ۷۰۰ هزار دالر بوده که در قیاس با 
رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار 
دالری مدت مشابه ســال قبل با افت ۶۸.۳ 

درصدی روبرو شده است.
در مــورد اشــتغال صنعتــی و صنــوف 
تولیدی و معدن نیز باید خاطرنشــان کرد 
که طبــق برنامه اعامی از ســوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت، هدف گذاری 

برای ســال جاری معــادل ۳.۸ 
میلیون نفر اســت و ایــن میزان 
اشــتغال در ســال ۱۴۰۰، چهار 
میلیــون نفــر پیش بینی شــده 
اســت. ایــن در حالی اســت که 
صنعت و صنوف تولیدی و معدن 
در سال گذشــته ۳.۴ میلیون نفر 

اشتغال زایی داشته اند.
ســهم بخش خصوصی در ارزش 
تولیــدات بخش صنعت در ســال 
۱۳۹۶، ۷۲ درصد بود که به ترتیب 
این سهم در ســال  ۱۳۹۷، ۸5 درصد و در 

۱۴۰۰، ۹۰ درصد پیش بینی شده است.
در مــورد ارزش تولید ناخالــص داخلی نیز 
باید براســاس آمار مربوطه اعام کرد که در 
ســال ۱۳۹۶ ارزش تولید ناخالص داخلی 
۲۰۹5 هــزار میلیارد ریال بــه قیمت ثابت 
سال ۱۳۸۳ بوده اســت که در سال ۱۳۹۷ 

هدف گذاری ۲۲5۶ هزار میلیــارد ریالی و 
در ســال ۱۴۰۰ برآورد ارزشی ۳۰۷۸ هزار 

میلیارد ریالی مدنظر قرار گرفته است.
ایــن هدف گذاری هــا در حالی اســت که 
گزینــه جدیــد وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از ســوی دولت به مجلس شورای 
اسامی پیشــنهاد شده اســت و در عین 
حال بــا بازگشــت تحریم هــای یکجانبه 
و غیرقانونــی آمریــکا،   صنعــت، معدن و 
تجــارت ایــران در تعامل با دنیا شــرایط 
خاصی را تجربه خواهد کــرد. باید منتظر 
مانــد و دید که آیــا ایــن هدف گذاری ها 
محقق خواهد شــد یا در نهایــت به رقمی 
کمتر از برآوردهای صورت گرفته دســت 

خواهیم یافت.
جدول مربــوط بــه اهداف کمــی بخش 
صنعت، در ســال ۱۳۹۷ و سال ۱۴۰۰ و نیز 

وضعیت سال گذشته را مي بینید.



گسترشخدماتکارتدرسامانهبانکداریمجازیبانکپاسارگادامکاندریافتارزازطریقاپلیکیشنتاپفراهمشد
با هدف خدمت رســانی بیشــتر بــه زائران 
کربای معلی در کشورعراق؛ امکان دریافت 
ارز از طریق اپلیکیشن تاپ فراهم شد.تمامی 
زائران که پیشتر در سامانه ســماح، اقدام به 
ثبت مشــخصات و درخواســت روادید را 
داشته اند، می توانند با استفاده از اپلیکیشن 
تاپ در کشــور عراق دینار خــود را دریافت 

کنند.منصورتفضلی، معاون بین الملل بانک پارســیان 
با اعام این خبر، عنوان کرد؛ در پی کسب مجوز از بانک 
مرکزی برای ارتقای ســطح خدمات به زائران اربعین 

حســینی، با تمهیدات در نظر گرفته شــده، 
تمامی زائران اربعین حســینی که پیشــتر 
اقدام به ثبت درخواســت روادید در سامانه 
ســماح نموده اند، می توانند با اســتفاده از 
اپلیکیشن تاپ، ارزخود را در سه نقطه مدنظر 
بانک پارسیان، در کشور عراق دریافت کنند. 
زائران با نصب اپلیکیشن تاپ یا به روز رسانی 
آن   وارد بخش خرید ارز اربعین شــده و پس از دریافت 
آناین تایید هویت توســط سامانه ســماح، نسبت به 

پرداخت وجه ارز از طریق اپلیکیشن تاپ اقدام کنند.

 با گسترش ارایه خدمات در سامانه بانکداری 
مجــازی بانک پاســارگاد، مشــتریان قادر 
هستند امور بانکی خود را در کوتاه ترین زمان 

و با امنیت بسیار باال، انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در 
این ســامانه خدمات ســپرده، کارت، کارت 
اعتباری، تســهیات، چک و خدمات ارزی 

قابل ارایه است. بر این اساس مشــتریان می توانند در 
بخش کارت خدمات متنوعی مانند درخواســت صدور 
کارت نقدی و کارت المثنی، انتقال وجه کارت به کارت 

)حساب اصلی و حســاب فرعی(، انتقال وجه 
مستمر کارت به کارت)انتقال وجه زمان دار 
به تاریخ آینده(، انتقــال وجه کارت به کارت 
گروهی )از یــک کارت به چندیــن کارت(، 
پرداخت قبض از ســپرده و کارت، پرداخت 
قبض همراه اول با اســتفاده از شماره تلفن، 
درخواســت خرید کارت هدیه، تغییر سپرده 
اصلی کارت، درخواســت افزودن/حذف حساب فرعی 
به/از کارت و امکان پرداخت قبض همراه اول مســتمر 

در منوی خدمات قبض ارایه می شوند. 

در نشست »بانک ها و پویایی روابط تجاری بین المللی« مورد تاکید قرار گرفت

آمادگیبانکهابرایعبورازتحریمها

بانکوبیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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اهدایجایزهطالییخالقیتونشان
روابطعمومیبرتربهبیمهکوثر

جایزه طایــی خاقیت بــرای طراحی برنامه اســتراتژیک و نشــان 
روابط عمومی برتر در پانزدهمیــن کنفرانس بین المللی روابط عمومی 
و شــانزدهمین کنفرانس ملی روابط  عمومی به شرکت بیمه کوثر اهدا 
شد. مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان بیمه کوثر گفت: این مدیریت 
با شناســایی وضعیت موجود و تدوین نقشه اســتراتژی در حوزه های 
تبلیغات و نمانام سازی، امور مشتریان و رســیدگی به شکایات و اخبار 
و رســانه به عنوان روابط عمومی خاق برگزیده شد.احمدرضا عصاری 
برنامه محوری را عامل دریافت نشان روابط عمومی برتر دانست و گفت: 
افزایش تبلیغات رســانه ای و نمانام ســازی، معرفی خدمات بیمه ای، 
ترغیب عموم جامعه به خرید، ارتقای رضایت  مشــتریان، ارائه خدمات 
خرسندساز، اطاع رسانی و آگاهی بخشــی به مشتریان و آحاد جامعه، 
عملیات روانی و جایگاه ســازی اجتماعی از برنامه هــای این مدیریت 

است.

دفاعمدیرعاملبانککشاورزی
ازدکترفرهاددژپسند 

روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشــاورزی 
گفت: دکتر فرهاد دژپسند از هر نظر برای تصدی مسؤلیت وزارت امور 

اقتصادی و دارایی شایستگی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی با اعام این مطلب 
افزود: تسلط به مبانی و آموزه های دانش اقتصاد ، درک عمیق از چالش 
های اقتصاد کشــور، تجربه مدیریت ارشد در وزارت بازرگانی و سازمان 
برنامه و بودجه و باالخره ســامت عملکرد و بی حاشــیه بودن و ساده 
زیستی از ویژگی های بارز ایشان و زمینه ساز موفقیت ایشان به عنوان 

سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

زائرانتاحدامکانارزخودرادرمرزشلمچهو
مهراندریافتکنند

بانک ملی ایران خطاب به زائــران اربعین که برای خریــد ارز ثبت نام 
نکرده اند و یا هنوز برای مراسم اربعین از کشور خارج نشده اند، اطاعیه 
ای صادر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این اطاعیه 
خطاب به آن دســته از زائران اربعین که هنوز بــرای دریافت ارز ثبت 
نام نکرده انــد، توصیه کرد ثبت نام برای دریافــت ارز را از طریق بازوی 
خرید ارز اربعین در پیام رسان »بله« در داخل کشور انجام دهند، چون 
ضعف زیرساخت های کشور عراق به ویژه در زمینه اینترنت، باعث بروز 

مشکاتی برای آنها می شود.
همچنین زائرانی کــه جهت خرید ارز ثبت نام کرده اند و برای مراســم 
اربعین هنوز از کشــور خارج نشده اند، مناسب تر اســت به علت روان 
بودن تحویل ارز در مناطق مرزی شــلمچه و مهران داخل خاک عراق، 

ارز خود را از این مراکز تحویل بگیرند.

مدیرحراستبانکصنعتومعدنمنصوبشد
 حســین مهري، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در حکمي، عباس خبازی را به ســمت مدیر حراست بانک بانک صنعت 
و معدن منصوب کرد.بــه گزارش پایگاه اطاع رســاني بانک صنعت و 
معدن ، در بخشي از حکم انتصاب وي آمده است:امید است با استعانت 
از خداوند متعال و با سرلوحه قراردادن اصول تفکر راهبردي و مدیریت 
تغییــر ، تقویت روحیه همدلي و کارگروهي و ســاماندهي هوشــمند 
امکانات و ظرفیت هاي موجود در انجام اولویت هاي کاري و ســایر امور 

محوله در جهت نیل به اهداف واالي بانک موفق و موید باشید.

برگزاریجشنوارهعکسماندگاراستان
خراسانجنوبیباحمایتبانکایرانزمین

 جشنواره عکس ماندگار میراث فرهنگی در استان خراسان جنوبی در 
راستای رونق بخشی به صنعت گردشگری با حمایت بانک ایران زمین 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، نخســتین جشنواره عکس 
ماندگار با حضــور بیش از ۴۰ عکاس مطرح کشــوری به مدت پنج روز 
در زمینه های تاریخی، جاذبه های گردشــگری، صنایع دستی، آداب 

و رسوم و مشاغل ۱۱ شهرستان در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
حســن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی خاطر گفت: داوری جشــنواره توسط داوران برجسته 
کشــور بیدختی، اســحاق آقایی، محســن کابلی، امیر عنایتی و رضا 

خالدی انجام می شود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی ایرانیان با فرهنگ و هنر و 
تمدن ریشه دار خراسان جنوبی دانســت و گفت: آشنایی عکاسان برتر 
و مشارکت برای ثبت تصویری خراســان جنوبی، کمک به معرفی هر 
چه بیشــتر جاذبه های گردشگری خراســان جنوبی، کمک به جذب 

گردشگران داخلی و خارجی از دیگر اهداف این جشنواره است.

ارائهخدماتبانکسینابهزائراناربعین
درنقطهصفرمرزی

 بانک ســینا به منظور میزبانی شایســته از زائران مراســم پیاده روی 
اربعین حســینی)ع( و رفاه حال آنان، تمهیدات متعددی را اندیشیده 

است که در این ایام به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، به منظور رفاه حال زائران عزیز، 
ساعات کار شــعب این بانک در اســتان های مرزی کشور و مسیرهای 
عبور زائران حرم حســینی)ع( افزایش یافته و این شــعب آماده ارائه 
هرگونه خدمات بانکی در اسرع وقت هســتند. دستگاه های خودپرداز 
شــعب و خارج شــعب بانک در این مناطق نیز به صــورت مرتب پول 
گذاری خواهد شــد و با توجه به افزایش ســقف برداشــت وجه از این 
دستگاه ها، زوار گرامی می توانند تا سقف 5 میلیون ریال وجه نقد از این 

دستگاه ها برداشت کنند.

کمک۶۵۰میلیونریالیبانکملت
بهپویشلبخندسازمانبهزیستی

ســند کمک ۶5۰ میلیون ریالی بانک ملت به ســازمان بهزیستی در 
مراســم اختتامیه پویش لبخند ویژه تهیه نوشــت افــزار برای دانش 
آموزان مناطق کم برخوردار به رییس مرکز مشــارکت های مردمی و 

توانمندسازی این سازمان، تقدیم شد.
محمدعلی کوزه گر رییس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی 
سازمان بهزیســتی در این مراســم با قدردانی از همکاری مطلوب این 
بانک در پویش اخیر، اظهار داشــت: مســاعدت های بانک ملت هم در 
بخش اعطای کمک نقــدی ۶5۰ میلیون ریالی و هــم در بخش جمع 
آوری کمک های مردمی از طریق شــماره حساب ۹۰۱۹۰ شعبه دکتر 

قریب، شایسته قدردانی و ستایش است.
وی استقبال مردم از پویش لبخند را بسیار مطلوب و آن را نشان دهنده 
روحیه بخشندگی مردم ایران خواند و گفت: در این پویش ۱۶ میلیارد 
ریال به صورت نقدی و ۷۷ میلیارد ریال به صورت غیرنقدی در سراسر 

کشور جمع آوری شد.

میزخبر

باجان مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
کمیته امداد کشور گفت: این صندوق در تعامل با بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به دنبال هم افزایي براي رفع 
مشــکات مالي مددجویــان و ترویــج فرهنگ 

قرض الحسنه در کشور است.
به گزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، مجیــد باجان درباره اهــداف فعالیت صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت گفت: تکلیف اساسنامه اي 
این صندوق بر اساس رهنمود هاي مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در سال ۹۴، توســعه و ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه و رفع مایحتاج ضروري نیازمندان است 

که در این راستا با مسئولیت هاي اجتماعي 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در یک مسیر 
حرکت مي کنیــم.وی افزود: مقــام معظم 
رهبری تاکیدات زیادي بر ترویج این ســنت 
الهي و هم افزایي براي افزایش ظرفیت هاي 
قرض الحسنه کشــور به منظور دستگیري 
از مســتمندان جامعه دارنــد و این صندوق 

تاش دارد تا با همکاري سایر بانک هاي قرض الحسنه 
و استفاده از توان مالي آنان براي تقویت توان پرداخت 

تسهیات قرض الحسنه به نیازمندان گام بردارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت تصریح 

کــرد: خوشــبختانه بانک قرض الحســنه 
مهر ایــران یکي از بزرگتریــن ظرفیت هاي 
قرض الحسنه کشور اســت که توانستیم کار 

مشترک و ملي را به کمک هم رقم بزنیم.
وی خاطرنشــان کرد: این تعامــل، فرصتی 
اســت تا بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت هاي 
دومجموعه گام اساسي براي تامین مایحتاج 
ضروري مســتمندان برداریم و در این شرایط سخت 
اقتصادي با پرداخت تسهیات قرض الحسنه بخشي از 

دغدغه هاي مالي این قشر از جامعه را رفع کنیم.
باجان تاکیــد کرد: هم اکنون صنــدوق امداد والیت 

کمیته امداد امام خمینــي )ره( در دو حوزه پرداخت 
تسهیات اشتغالزایي و توانمندسازي با هدف افزایش 
توان وامدهي به مددجویان تحت پوشــش این نهاد با 

بانک قرض الحسنه مهر ایران همکاري دارد.
مدیرعامــل صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیت 
اظهارداشت: ما در این صندوق یک سري تکلیف هاي 
برنامه اي داریم که بر اســاس آن به مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد تسهیات قرض الحسنه اعطا مي 
کنیم؛ اما انعقاد تفاهمنامه با بانک قرض الحســنه مهر 
ایران فراتر از این خدمات است و به ارائه بهتر سرویس 

به مددخواهان منجر شده است.

قائــم مقــام مدیرعامل بیمــه دانا، حفظ مشــتری و 
بیمه گزار، اســتفاده صحیح از ظرفیت های شــعب و 
سوق دادن آنها به سمت و ســوی بازار و داشتن شبکه 
فروش توانمنــد را از اولویت های کاری این شــرکت 
برشــمرد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسین 
حسینی در نشست مشترک هم اندیشی با سرپرستی 
منطقــه چهار، با تاکید بر حفظ آراســتگی و تقســیم 
مجدد کار گفت: برای غلبه بر مشــکات و رسیدن به 
رشد و پیشــرفت و بالندگی باید از تمامی ظرفیت های 

خود از جمله تاش مضاعف روســای شعب 
برای حفظ و ارتقای برند بیمــه دانا، ارزیابی 
توانمندی نمایندگان، آنالیز ریسک، بررسی 
وضعیت رقبــا در بازار و بهره گیری درســت 
از توانایی شــبکه فروش، نســبت به جذب 
قرارداد با نگاه جامع به بازارشناسی حرفه ای 
و همچنین تعمیرات اساسی ساختمان های 

شعب اقدام کنیم.وی، ترکیب مناسب پرتفوی را عامل 
مهمی برای بازارشناسی دانســت و با ذکر این نکته که 

حفظ نماینده و شبکه فروش از اولویت های 
اساسی شــرکت محسوب می شــود، افزود: 
باید بــا برنامه ریزی و ارتباطات مناســب در 
استان ها و تقویت فن مذاکره همراه با اعمال 
تکنیک های نوین فروش، نســبت به جذب 

پرتفوی های جدید و سودده اقدام کرد.
قائم مقام مدیــر عامل بیمه دانا با اشــاره به 
منویات نایب رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل مبنی 
بر افزایــش پرتفوی و وصــول مطالبــات و همچنین 

ارتباط منظم و مطلــوب با مدیران ســتادی، دغدغه 
رفع مشکات شــعب و شــبکه فروش و ایجاد فضای 
فکــری خــوب را از ویژگی های مورد انتظار روســای 
شــعب عنوان و تاکید کرد: بدین منظور ضرورت دارد 
دوره های آموزشی الزم برای نمایندگان و شبکه فروش 
و حتی روسای شعب برگزار شود تا با توجه به وضعیت 
اقتصادی حال حاضر کشور، ضمن بازگرداندن آرامش 
نســبی به بازار، امیدواری به آینده و حرکت رو به رشد 

شرکت همچنان در صدر برنامه ها قرار گیرد.

قرضالحسنه

بیمه

گروه بانک و بيمه نشســت تخصصی 
»بانک هــا و پویایــی روابــط تجــاری 
بین المللی« همزمان بــا برگزاری پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی در جزیره کیش با تاکید بر 
استفاده از تجربیات نظام بانکی کشور برای 
گذر از برخی تنگناها، لزوم انطباق بیشــتر 
بانک هــای ایرانی با مقــررات بین المللی و 
تاش برای استفاده حداکثری از کانال های 
ارتباطی بانک های داخلی و اروپایی برگزار 

شد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات 
ایــران، در این نشســت که توســط بانک 
صادرات ایران برگزار شد، معاون بین الملل 
بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه تحریم های 
اخیر ماننــد تحریم هــای ســازمان ملل 
گسترده نیســت و به همین دلیل ابزارهای 
بهتری برای مقابله با آنهــا در اختیار داریم، 
گفت: جریان ورودی ارز به کشــور بســیار 
خوب است و مهم این است که این جریان را 

به درستی مدیریت کنیم. 
حســین یعقوبی میاب افزود: اعتقاد داریم 
آمریکایی ها قبــل از ۱۳ آبان هر چه در توان 
داشتند، انجام داده اند و در عین حال سعی 
داریم با برنامه ریزی هایــی، هزینه های 
تحریــم را کاهــش دهیم و اجــازه ندهیم 

جریان تجاری کشور متوقف شود.
یعقوبی در تشــریح تحوالت صورت گرفته 
پس از برجام گفت: در چنــد ماه اول پس از 

برجام شاهد تحوالت جدی در حوزه بانکی 
بودیم از جمله اینکه بانک های ایرانی مجدداً 
به سوئیفت دسترســی پیدا کردند و نقل و 
انتقال وجوهی که بلوکه شــده بود آغاز شد. 
حال دولت جدید آمریکا ســعی کرده است 
با خــروج از برجــام اقتصاد ایــران را دچار 
اختال کند اما حضور اروپایی ها و تعهداتی 
که دادند فشــار را کمتر کــرد و تا زمانی که 
اروپایی ها حضور دارند معافیت های خوب 

همچنان وجود خواهد داشت.
وی افزود: تصور می کنــم اروپایی ها به دو 
دلیل به زودی کنار نخواهنــد رفت، دلیل 
اول به واســطه جنگ تجاری اســت که با 
آمریکا دارنــد و دلیل دوم این اســت که به 
دنبال تقویت جایگاه اروپا در فضای اقتصاد 

بین الملل هستند.
معاون بین الملل بانک مرکزی با اشــاره به 
اینکه رفتار دولت جدید آمریــکا نیز رفتار 

عجیبی برای ایران محســوب نمی شود چرا 
که با شــرکای راهبردی خودش مثل اروپا، 
کره  جنوبی و ژاپن هم برخوردهایی در بحث 
تعرفه ها داشــته اســت، گفت: با این حال 
برای مقابله بــا تحریم های جدید ما به جای 
ســوئیفت می توانیم ابزارهای دیگری را با 
بانک های دیگر به کار گیریم. ســناریوهای 
دیگری نیز داریم که استفاده از پیمان های 
پولی مشترک از جمله آنهاست. فرایندهای 

را طراحی کرده ایم و تا جایی که به تعهدات 
بین الملل متعهد هســتیم، خیلی نگرانی 

نداریم.
 درایــن نشســت همچنیــن مدیــر امور 
بین الملل بانک پارســیان بحــث تطبیق 
مقــررات بین المللی بــرای بانک ها را مورد 
توجه قــرار داد و گفت: الزمه یــک رابطه 
بانکــی بین المللــی برقراری یــک رابطه 
تسهیل کننده است که ســوئیفت این کار 
را انجام می دهد اما به رغم اینکه ســوئیفت 
یک موسسه غیرسیاسی اســت، به واسطه 
ترکیب ســهامدارانش عمًا به موسسه ای 
سیاسی تبدیل شده و به راحتی بانک ها را 
تحریم می کند؛ البته جایگزین هایی وجود 
دارد و باید این توانایی را داشته باشیم که 

سیستم های دیگری را جایگزین کنیم.
علیرضــا عائی گفــت: تحریــم ۴ نوامبر 
تحریمی است که تجهیز و تخصیص منابع 
کشور را نشــانه گرفته اســت یعنی بانک 
مرکزی و بخش نفتی کشــور هــدف این 
تحریم هاست. اروپایی ها تا این لحظه سعی 

می کنند مقاومت کنند.
وی افــزود: بــرای کارکردن بــا نهادهای 
اروپایی باید برخی الزامات و قوانین از جمله 
اســتانداردهای گزارشــگری حسابداری 
بین المللی IFRS  و شفافیت مالی مقررات 
بازل ۱ و ۲ توســط بانک های ایرانی رعایت 
شــود و خودشــان را با این قوانین انطباق 

دهند.

رفعمشکالتنیازمندانوترویجفرهنگقرضالحسنهدوگامهمکاریبابانکقرضالحسنهمهرایران

حفظنمایندهوشبکهفروشتوانمند،اولویتاصلیبیمهدانا

عضو هیات مدیره بانک مسکن:

محوراصلیبرنامهبهرهوریدربانکمسکن،توسعهکسبوکاراست
گروه بانک و بيمه عضو هیــات مدیره 
بانک مســکن با تشــریح چگونگــی تهیه 
و تدوین برنامــه های بانک مســکن برای 
افزایش بهره وری، محور اصلی این برنامه را 
توسعه فعالیت ها و کســب و کارهای نوین 

معرفی کرد.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-

هیبنا، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان این 
موضوع که در ماه های گذشــته با همراهی 
همکاران و توجه مدیر عامل بانک، بحث های 
متمرکزی در خصوص برنامــه ریزی برای 
بهبود بهره وری شــکل گرفت گفت: در این 
راستا پیشــنهادها و برنامه هایی از سراسر 
ادارات، استان ها توسط کارکنان بانک ارایه 
شد و این پیشــنهادها در کمیته بهره وری 
بانک و ســپس در جلسه شــورای مدیران 
و هیــات مدیره بانــک مــورد ارزیابی قرار 

گرفت که در نهایــت ۳۳ برنامه از میان این 
پیشنهادها استخراج شد.

وی با بیــان این کــه بانک مســکن در 
برنامه هــای بهــره وری خود بــه دنبال 
کاهش هزینه های پرسنلی نیست توضیح 
داد: هزینه های پرسنلی بخشــی از برنامه 
بانک برای توسعه ثروت و ســرمایه انسانی 
اســت و به هر میزان که بتوان در این زمینه 
بهره ور و با رویکــرد مبتنی با ارزش آفرینی 

هزینه کرد، به نفع بانک خواهد بود.
عضو هیات مدیره بانک مســکن با تاکید بر 
این موضوع که هزینه های دیگری در بانک 
وجود دارد که قابل کاهش اســت، توضیح 
داد: شــاید این هزینــه ها از نــگاه کارمند 
یا مدیریت یک شــعبه در نگاه اول کوچک 
به نظر برســد، اما اگر در تمام شــعب بانک 
مســکن، هزینه های غیرضــروری کاهش 

یابد، در نتیجه مجمــوع آن برای بانک قابل 
توجه خواهد بود.

وی با طرح این پرســش که آیــا با کاهش 
هزینه های غیرضروری برنامــه های بهره 
وری محقق خواهد شــد، پاسخ داد: صرفا با 
کاهش هزینه های غیر ضــروری که البته 

بخشــی از برنامه بهره وری اســت، اهداف 
مدنظر برای بهره وری محقق نخواهد شــد، 
بلکه برنامه اصلی بهره وری توسعه فعالیت، 
کسب و کار و افزایش درآمدهای بانک است.

دهقان دهنوی در خصوص راهکار افزایش 
درآمد در بانک، به یک مثال اشــاره کرد که 
شاید از دید برخی کارکنان یک رویه عادی 
تلقی شــود، اما نکاتی در آن نهفته است. به 
گفته او، در یک ســال اخیر با وجود این که 
رقابت قابل توجهی در جــذب منابع وجود 
داشت، سپرده های بلندمدت بانک مسکن 
رشــد خوبی را ثبت کرده است، که نشان 
می دهد در زمانی که دیگــر بانک ها با نرخ 
۲۳ درصد ســود اعطا می کننــد، افرادی 
وجود داشــتند که در بانک مسکن سپرده 
یک ســاله ۱5 درصدی افتتاح یا موجودی 
خود را افزایش دادند. وی افــزود: این افراد 

ریســک گریز بودند و در بیــن بانک های 
دولتی به بانک مسکن اعتماد کردند که باید 

به عنوان یک ثروت برای بانک تلقی شود.
دهقان با بیان این که مشتری که با بانک یک 
رابطه بلندمدت برقرار کــرده، ثروت بانک 
محسوب می شــود گفت: اگر به مشتریان 
بانک مســکن به دید یک ثروت نگاه شود، 
موفق خواهیم شــد که برای بانــک ایجاد 
ثروت کنیــم. او افزود: در یکی از شــعب در 
مناطق جنوبی شهر تهران، در مدت زمانی 
کوتاهی بخش قابل توجهی به منابع شعبه 
افزوده شده بود، حال آن که امکانات سخت 
افزاری این بانک نســبت به شعب دیگر در 
سطح پایینی قرار داشت. وقتی گفت: علت 
ایــن موضــوع را از رییس شــعبه پیگیری 
کردیم، او به برخورد مناســب و صمیمانه با 

مشتری اشاره کرد.
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رشدصادراتغیرنفتیایرانبهاندونزی
 رایزن بازرگانی ایران در اندونزی گفت:  صادرات غیر نفتی نیمه نخست 
سال کشورمان به اندونزی در مقایســه با مدت مشابه در سال گذشته 

رشد ارزشی و وزنی داشته است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، انور کمری با 
اعام این خبر افزود:  بر اســاس آمارهای منتشر شــده توسط گمرک 
جمهوری اســامی ایران، صادرات کشــورمان به اندونزی در ۶ ماهه 
نخست امســال ۳۲۸ میلیون دالر برآورد شــده که نسبت به رقم۲۳۰ 
میلیون دالر مدت مشابه سال گذشــته به لحاظ ارزشی ۴۲ درصد و از 

نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: برابر ایــن آمارها ســوخت ها و روغن هــای معدنی با ۱۶۰ 
میلیــون دالر و آهن و فــوالد بــا ۱5۳ میلیــون دالر مهمترین اقام 
صادراتی کشــورمان بــه اندونزی بــوده اند. همچنیــن محصوالت 
شیمیایی، محصوالت پاســتیکی، فرش و محصوالت نسجی، صنایع 
غذایی دیگر کاالهای صادراتی ایران به اندونزی می باشــند. در مقابل 
واردات از اندونزی در شش ماهه نخست ســال جاری ۸۰ میلیون دالر 
بوده که این آمار حاکی از مثبت بودن تراز تجاری کشــورمان به میزان 

۲۴۸ میلیون دالر می باشد.

حسینچناقچیمجددا
بهعنوانرئیسشورايشهرقدسانتخابشد

انتخابات هیات  رئیســه سال دوم شورای اســامی شهرستان قدس با 
حضور 5 نفر از اعضای شورا برگزار شد و در پایان حسین چناقچی با رای 

اعضای شورا به عنوان رئیس شورای اسامی شهرستان قدس ابقا شد.
انتخابات هیات رئیســه سال دوم شورای اســامی شهرستان قدس با 
حضور 5 عضو شــورای شهرســتان در فرمانداری قدس برگزار شــد 
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.

شناسایی۱۷2قلمکاالیفاقدعالمتاستاندارد
درچهارمحالوبختیاری

مدیر کل استاندارد استان از شناســایی و جمع آوری ۱۷۲ قلم کاالی 
فاقد عامت استاندارد از ابتدای ســالجاری تاکنون در سطح بازار این 
استان خبر داد و افزود: کاالهای شناسایی شده شامل: بستنی، آبمیوه 
گیری، چرخ گوشت، ترشی سیر، چســب چوب، دستمال توالت، دوغ، 

دیگ زودپز، روشویی، رب گوجه فرنگی، سویا، گریس، گاب و ... است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اســتاندارد اســتان چهارمحال 
و بختیــاری، عبداله نظــری اخذ پروانــه کاربرد عامت اســتاندارد 
برای کاالهای مشــمول اســتاندارد اجباری و درج عامت 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 تاش 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.

انتقال۴هزارنفراززائرانچهارمحالوبختیاری
باناوگانحملونقلعمومی

مدیــرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای چهارمحــال و بختیاری از 
انتقال ۴ هزار و ۲۲۳ زائر با ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری، احمد جمشــیدی از انتقال ۴ هزار و ۲۲۳ زائر با 
ناوگان حمل و نقل عمومی خبــر داد و گفت: نقل و انتقال زائران عتبات 
عالیات در اربعین حسینی و هماهنگی ارگان های ذی ربط برای تحقق 

این امر و نیز رضایت مندی زائران تدوین شد.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به برنامه ریزی مناسب برای ایمنی ســفر زائران حسینی افزود: 
انجمن های صنفی حمل و نقل مســافر این اســتان برای نقل و انتقال 
زائران به حرم اباعبداهلل الحســین )ع( در اربعین امسال با تمام امکانات 
و تجهیزات در حال خدمت رسانی به مردم هســتند و تا امروز ۴ هزار و 
۲۲۳ نفر از زائران در چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ دســتگاه اتوبوس و 

۱5 دستگاه مینی بوس راهی مرزها شدند.
وی در پایــان اظهار کــرد: فراهم کردن شــرایط الزم بــرای آموزش 
رانندگان اتوبوس درباره نحوه حرکت، رعایت ســرعت، رعایت قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی هنگام بارندگی، اســتفاده از رانندگان 
باتجربه و مجرب، استفاده از اتوبوس های باکیفیت، حضور مدیران فنی 
شرکت های مسافربری قبل از حرکت وســایل نقلیه در محل ازجمله 
اقداماتی است که تحت نظارت اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای 

صورت گرفته است.

حملریلیاولینمحمولهفوالدازیزدبهکاشان
در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش مصرف ســوخت، 
اولین محموله شمش فوالد به وسیله ناوگان ریلی راه آهن منطقه یزد از 

مبدأ فوالد آلیاژی یزد به مقصد فوالد کاشان بارگیری شد.
به منظور کاهش مصرف ســوخت، تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی و 
کاهش هزینه تعمیر و نگهداری جاده ها، اولین محموله شــمش فوالد 
به وزن یک هزار و ۲۰۰ تن از مبدأ فوالد آلیاژی یزد به وســیله ۱۹ واگن 
بارگیری و در فوالد کاشان تخلیه شــد که پیش بینی می شود با برنامه 
ریزی های صورت گرفته و اعام نیاز بخش خصوصی، ساالنه نزدیک به 

۱۱۰ هزار تن محموله به وسیله ناوگان ریلی در این مسیر منتقل شود.
الزم به ذکر اســت، پیش از این حمل محموله مذکــور در تناژ پایین تر 
به وســیله کامیون صورت می گرفت؛ این در حالی اســت که بار فوالد 
منتقل شده توســط 5۰ واگن، با انتقال از طریق ۱۹۰ کامیون برابری 
می کند و این مهم کمک شــایانی به کاهش ترافیک و صرفه جویی در 

مصرف سوخت خواهد کرد.

نخستینپاالیشگاهشیرکشوردرشهریار
احداثمیشود

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه برنامه بازدید از طرح ها و آگاهی از 
پیشرفت برنامه ها، از محل احداث نخســتین پاالیشگاه شیر کشور در 

سعیدآباد از توابع شهرستان شهریار در استان تهران بازدید کرد.
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشــاورزی ایران در این بازدید به 
نقش و حمایت این بانک در تولید و اشــتغال در بخش کشاورزی اشاره 
کرده و اظهارکرد: این کارخانه با مشارکت و تسهیات بانک کشاورزی 

احداث خواهد شد.
وی با اشاره به مشکاتی که دامداران در زمینه نوسانات قیمت و عرضه 
شیر دارند، خاطرنشان کرد: راه اندازی این واحد تولیدی ضمن کنترل 
نوســانات بازار شــیر، نیاز جامعه را به محصوالت و فرآورده های لبنی 

تأمین می کند و تولید بخش دامداری نیز موجه تر خواهد شد.

میزخبر

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع و معــادن ایران گفت: 
ترانزیت ما صرفا به جابجایی پنبه تولیدی آسیای میانه 
محدود شده و اگر این جابجایی متوقف شود ترانزیت ما 

تعطیل می شود.
غامحسین شافعی در نشســت صبحانه کاری بخش 
خصوصی با وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی با بیان 
اینکه حمل و نقــل محور اقتصاد اســت و در ایران نیز 
یکی از بخش های مهم اقتصادی حمل و نقل به حساب 
می آید، گفت: ناوگان ریلی و جاده ای ما فرســوده بوده 
و الزم است تا این ناوگان، هم در بخش کامیون ها و هم 

در بخش قطارهای باری و مسافری نوسازی 
شود.

رئیس اتــاق بازرگانــی صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران با اشاره به توسعه حمل و نقل 
چه از نظر ناوگان و چه از نظر زیرســاخت در 
کشورهای منطقه افزود: پیش بینی می شود 
حمل ونقل ما متناســب با تحوالت منطقه 

نباشــد که این امر می طلبد بازنگری جدی در توسعه 
حمل و نقل در کشور داشته باشیم.

وی با اشــاره به کــم بودن میــزان ترانزیــت از ایران 

علیرغم داشــتن ظرفیت های باال گفت: اگر 
کشــورهای آســیای میانه یک روز تصمیم 
بگیرند پنبه را از طریق سایر گونه های حمل 
و نقــل صادر کنند بــه طور کلــی ترانزیت 
ایران تعطیل می شود.شــافعی به تحوالت 
گسترده کشورهای همسایه در حوزه حمل 
و نقل ریلی اشــاره و تصریح کــرد: ایران از 
این پیشــرفت ها و فناوری های نوین غافل بوده است.

رئیس اتاق ایران با اشــاره به لزوم توسعه آزادراه ها و 
زیرساخت های جاده ای گفت: جاده مشهد، سرخس 

علیرغم اینکــه یکی از پرترددترین جاده های کشــور 
محسوب می شود اما شبیه کوره راه ساخته شده است.

وی در خصــوص شهرســازی نکاتی را یادآور شــد و 
گفت: در حال حاضر بی هویت ترین شهرســازی را در 
شهرهای کشور شاهدیم. از یک سو کوچه ها و خیابان های 
باریک ساخته ایم و از سوی دیگر آسمان خراش در این 

کوچه ها پروانه ساخت دریافت می کنند.
رئیس اتاق ایران در پایان خواستار اجرای برنامه های وزیر 
پیشنهادی راه و شهرســازی از طریق بخش خصوصی 

شد.

اتاق

ليال خطيب زاده    با چشــم هایی نگران 
برای فردای پســرش که در خارج از کشور 
مشــغول به تحصیل اســت، می گوید: باور 
کنید ما قشر مرفه نیســتیم که بتوانیم ارز 
آزاد تهیه کنیم؟ آخر چه کار به کار دانشجو 

دارند؟!
اینکه از این پس، با حذف ارز دانشــجویی، 
فرزنــدان غربت نشــین چه کننــد؟ و چه 
بر سرشــان می آید، وجه اشــتراک پدر و 
مادرهایی اســت که چند روز پیش هم در 
مخالفت با حذف ارز دانشــجویی در مقابل 

بانک مرکزی تجمع کردند.
یکی از والدین می گفت: زمانی که پســرش 
را به خارج از کشــور برای تحصیل فرستاده 
بود، یورو را با قیمــت چهار هزار تومان تهیه 
می کرد اما االن ۱۶ هزار تومان شــده است 
و او یک کاســه چه کنم بــزرگ به گردنش 
آویزان که با یوروی ۱۶ هــزار تومانی برای 
پســرش چه کند؟ از کجا خــرج و مخارج 

دانشجویش را تهیه نماید.
مادری دیگر از ۷۰۰ دالری یاد کرد که چند 
روز پیش بــرای دختر دانشــجویش تهیه 
کرده و فرستاده بود که به پول خودمان، ۱۰ 
میلیون و ۷۲5 هزار تومــان آب خورده بود. 

فقط ۷۰۰ دالر ناقابل.
پــدری می گفــت: زمــان جنگ هــم ارز 
دانشــجویی را قطع نکردند مگر بحران ما از 
زمان جنگ هم بیشتر شــده است که روی 
ارز دانشــجویی دست گذاشــته و حذفش 
کرده اند؟ چرا خودمــان را داریم تحریم 

می کنیم؟!
دختــر دانشــجویی هــم در بیــن تجمع 
کنندگان بود. او در هنــد درس می خواند، 
حداقل تا ترم پیش اینگونــه بود اما به دلیل 
مشکاتی مالی پیش آمده ، امتحان نداده ، 
راهی شده بود؛ چون به گفته خودش دیگر 
پولی برایش نمانده بود تا تحصیلش را ادامه 
دهد. می گفت: اگر قبــا ۹۰۰ هزار تومان، 
پول بلیت هواپیما می دادیم االن باید چهار 

میلیون تومان، بیشتر هزینه کنیم. 
او به همکاســی هایش اشاره کرد که عاجز 
از اجاره خانه در هنــد بودند و االن هم دارند 
در اتاقی سه در چهار، روزگار می گذرانند و 

درس می خوانند.
مادری دیگر از ملک فروخته شده اش گفت 
و آن را هزینه پسرش بیان کرد در دیار فرنگ 
برای دوره دکتری. قرار بــود پول ملک این 
مادر، هزینه حداقل سه ســال پسر را بدهد 

که نشد چرا که فقط کفاف ۶ ماه را می دهد.
شــاید خوش شــانس تر از پدر و مادرهای 
نگران آن روز، مقابــل بانک مرکزی، یکی از 
مادرهایی بود که می گفت: پســرش از دوم 
مهر امســال در یکی از دانشگاه های قبرس 
پذیرفته شده اســت. به عبارت دیگر نسبت 
به سایرین که ســه یا چهارســالی از زمان 
هزینه های دانشجویانشان می گذشت، به 

نظر خوش اقبال تر می رسید و زن همچنان 
باتکلیف که بگوید پسرش برگردد یا اینکه 
بماند؟ اگر بماند با کدام پــول و اگر نماند با 
کدام روحیــه؟ پدری نگــران از این بود که 
مبادا در خارج از کشــور، عده ای کاهبردار 
از فرزندانشــان بــه دلیل نبود پول، ســوء 
اســتفاده کنند. خودش از نام کشورهایی با 
این احتمال خطر نام نبرد اما مطمئن بود که 

همه جا از این سوء استفاده ها هست.
این نگرانی را یکی از پدرهــا که ماموریتی 
چهار ســاله در یکی از کشــورها داشت نیز 
تایید می کند. زمانی کــه ارزش واحد پول 
آن کشــور در برابر ریال چهار برابر شــد و 
دانشــجویان ایرانی مقیم آن کشور به عسر 
و حرج افتــاده بودند و چه پیشــنهادهای 
غیراخاقی کــه به ویــژه بــه دخترهای 

دانشجو به دلیل این سختی که نمی دادند.
بیشــتر جــوش و جــای والدیــن ایــن 
دانشــجویان به روز ۱۷ مهــر جاری باز 
می گردد که غامی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری مهر اعام کرد که بانک مرکزی تنها 
در مقطعی تایید وزارت علــوم را به عنوان 
شــرط برای تهیــه ارز دانشــجویان خارج 
از کشــور در نظر گرفته بود امــا اکنون این 

وزارتخانه دیگر مسئولیتی ندارد.
به عبارت دیگر منظور غامــی این بود که 
دیگر ارز دانشجویی به آن معنا وجود ندارد؛ 
ضمن آنکه بــرای ارز آزاد نیــز دیگر وزارت 

علوم نقشی در این میان ندارد.
وی گفت: زمانی دسترسی به ارز به صورت 
آزاد و خــارج از بانک ممنوع بــود یا مقدور 
نبود لذا برخی خانواده  هایــی که فرزندان 
آنها در خارج از کشــور تحصیل می  کردند 
به وزارت علوم مراجعه داشــتند که قادر به 
تهیه ارز مورد نیاز به لحاظ قانونی نیستند؛ 
ما هم با بانک مرکزی در ایــن باره صحبت 

کردیم و مقرر شد وزارت علوم واسطه تأمین 
ارز آنها شــود.این عضو هیات دولت تاکید 
کرد: از زمانی که این ممنوعیت برداشــته 
شــد، وزارت علوم دیگر مسئولیتی در تهیه 
ارز برای دانشــجویان نــدارد؛ ضمن آنکه 
بانک مرکزی هم فقط در مقطعی تایید این 
وزارتخانه را به عنوان شــرط در نظر گرفته 

بود ولی اکنون دیگر مسئولیتی ندارد.
گفته های وزیر علوم نشــان مــی دهد که 
انگار وزارتخانه یاد شــده از این بوروکراسی 
ارز دانشــجویی آزاد شده اســت اما همین 
اظهارات آقای غامی باعث شد که شماری 
از پدر و مادرهای دانشجویان مقیم خارج از 
کشور مقابل دســتگاه هایی همچون بانک 
مرکزی تجمعی کنند کــه چرا وضع چنین 

شده است ؟
البته غامی، در جایی دیگر می گوید: بحث 
اصلی در زمینه مشــکل تامیــن ارز درباره 
دانشجویانی است که با هزینه های شخصی 
برای تحصیل از ایران خارج شدند این افراد 
در مقطعــی وزارت علــوم با هــم افزایی 
بخش های اقتصادی کشور حمایت شدند و 
مشکاتشان برطرف شد، ولی از ابتدای مهر 
طبق روال قبــل، این افراد بایــد ارز خود را 

تامین کنند.
وی بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد که 
دانشجویانی که بورسیه وزارت علوم بودند 
مانند ســابق از حمایت های ارزی بهره مند 
هســتند و دانشــجویان دکتری که برای 
فرصت مطالعاتی به خــارج رفته اند تا پایان 
سال بر اساس سهمیه های پیش بینی شده 

به تعداد حمایت می شوند. 

 ارز دانشجویی را 
چه کسانی می گيرند؟

ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را دانشجویانی 

در زمان حاضر دریافت مــی کنند که زمان 
تحصیلشــان به قبــل از ســال تحصیلی 
۱۳۹۷ باز می گردد؛ یعنی اگر دانشــجویی 
که در یکی از دانشــگاه های خارجی از مهر 
یا شهریور امســال پذیرفته شده باشد دیگر 
ارز دانشــجویی به او تعلق نمــی گیرد.اما 
مســاله ای که مزید بر علت شده است این 
اســت که این ارز بــرای دانشــجویان قبل 
از ســال ۹۷ هم قابل دســترس نیست.پدر 
یکی از دانشــجویان خارج از کشور که خود 
را محمــدی معرفی می کند بــه خبرنگار 
می گوید: هر دانشجویی که می خواهد ارز 
بگیرد )قبل از ورودی های ســال ۹۷( باید 
در سامانه مشارکت دانشجو )نشا( سازمان 
امور دانشــجویان وزارت علوم ثبت نام کند. 
این در حالی است که بخش ارزی این سایت 
از ۳۱ شهریور بسته شده است. وقتی هم که 
این بخش مسدود باشد دانشجو نمی تواند 
تاییدیه معاونت دانشــجویی وزارت علوم را 
بگیرد و وقتی که این تاییدیه نباشد، به هیچ 
بانکی برای گرفتن ارز معرفی نمی شــود و 
وقتی هم معرفی نامه نباشــد، نمی تواند ارز 
دانشجویی یا هر ارزی که دولت تعیین کرده 
است )ارز اعام شده در سامانه سنا( بگیرد.

محمدی کــه در زمان حاضــر دخترش در 
یکی از دانشگاه های شرق آسیا ترم چهارم 
تحصیلی را می گذرانــد همچنین اظهار 
می دارد: برای سال تحصیلی جدید از آنجا 
که سامانه نشا بسته اســت، نتوانسته ایم تا 
زمان حاضر همان ارز دانشجویی را بگیریم 
این در حالی است که ترم جدید در مالزی از 

۱۰ شهریور آغاز شده است.

متقاضيان فرصت مطالعاتی در سامانه 
نشا نيستند

یکی از طرف حســاب های ارز دانشجویی، 

متقاضیــان فرصت مطالعاتی هســتند که 
دستشان از این ارز کوتاه شده؛ بدین ترتیب 
که سامانه نشــا برای این متقاضیان تنظیم 
نشده است و همین دانشجویان نیز از جمله 
معترضین اصلــی نبود ارز دانشــجویی به 

شمار می آیند.
الزم به ذکر اســت که به دانشــجویی که 
برای فرصــت مطالعاتی مثــا ۶ ماهه در 
یکی از دانشــگاه های خارجــی پذیرفته 
شــده اســت تا حال ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
تومانی مــی دادند ولــی او، االن دیگر 
نمــی تواند ارز مــورد نظــر را بگیرد و در 
ســامانه نشــا هم که جایگاهی برای این 

متقاضی تعریف نشده است.

 گرانی ارز آزاد و نبود اجازه کار 
در بسياری از کشورها

به گزارش ایرنــا ، اگر هم بگوییــم از این به 
بعد بر فرض مثال، دانشــجویان، ارز آزاد را 
تهیه کنند و بعد هم به صرافت کارکردن در 
ســاعات فراغت بیفتند ، باز با چالش هایی 

مواجه اند.
بسیاری از دانشجویان مقیم خارج از کشور 
اگر هم بخواهند ســاعاتی در هفتــه را کار 
کنند تا کمک خرجی داشــته باشند ، اجازه 

کار کردن ندارند.
پدر یکــی از دانشــجویان مــی گوید: در 
بسیاری از کشــورها دانشــجو ، اجازه کار 
ندارد و اگر هــم بخواهــد کاری نیمه وقت 
انجام دهد باید جذب کار سیاه شود ؛ و دولت 
هم اگر از کار دانشــجو مطلع شود ممانعت 
بعمل می آورد. به همین علت بســیاری از 
دانشجوها جذب کارهای سیاه می شوند که 

نه بیمه و نه ضمانتی دارند.
یکی دیگر از مشکاتی که با گران شدن ارز ، 
گریبان دانشجویان را گرفته است ، افزایش 

شهریه برخی دانشگاه های خارجی است.

 نرخ ارز دانشجویی چه سرنوشتی
 پيدا می کند؟

اینکــه باالخره نرخ ارز دانشــجویی چه 
می شــود و خانــواده ها بــرای تهیه 
آن چه می کنند شــاید بــه اقدام همین 

روزهای بانک مرکزی بازگردد . 
اقدامی که مجتبی صدیقی ، رییس سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم از آن سخن به 

میان آورده است.
صدیقی دوم آبان، گفت که برای تعیین نرخ 
ارز دانشــجویی در ۶ ماهه دوم سال منتظر 
اقدام بانک مرکزی هســتیم و نــرخ ارز به 

زودی مشخص می شود
مساله این اســت که این نرخ چه می شود؟ 
آیا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باقی می ماند یا 
بیشتر می شود؟ شاید هم بگویند آزاد است. 
این را بانک مرکــزی احتماال به زودی اعام 

می کند.

انتقادازبیتوجهیبهظرفیتهایترانزیتی

آژانس هاي متخلف تعلیق مي شوند

تکذیبفروشبلیتچارتریبرایاربعین
گروه شهر  سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: این ســازمان بر فروش بلیت 
پروازهــای اربعین با نرخ مصــوب در دفاتر 
خدمات مسافری اعام شــده، نظارت دارد 

و در برخورد با متخلفان اغماض نمی کند.
رضا جعفرزاده در گفت وگو بــا مهر درباره 
نظارت ســازمان هواپیمایی کشــوری بر 
فروش بلیــت پروازهــای اربعیــن گفت: 
اقداماتی را برای بســته شــدن چند سایت 
متخلــف انجــام داده ایم ضمــن اینکه در 
بازرســی هایمان یکــی از دفاتــر خدمات 
مســافرت هوایی متخلف را به مدت سه ماه 

تعلیق کردیم.
وی افــزود: بــه هــر متخلفی کــه موجب 
نارضایتی مسافران شود و خارج از چارچوب 
تعیین شــده برای نرخ پروازهای اربعین که 
از سوی شرکت های هواپیمایی مورد توافق 
قــرار گرفته، بلیت فروشــی کنــد، اخطار 
خواهیم داد. این نظارت هــا در بازه زمانی 

۲ تا ۱۲ آبــان بدون اغماض ادامــه دارد و با 
متخلفان برخورد می کنیم و هیچ گذشتی 

در کار نیست.
جعفرزاده ادامه داد: نظارت بر دفاتر فروش 
بلیت هــای اربعین بــی وقفه ادامــه دارد 
ضمن اینکه دفاتر خدمات مســافرتی عامل 
فروش پروازهای اربعین هم کاما مشخص 
هســتند؛ ســایت هایی هم که در لیســت 
اعام شده از سوی سازمان هواپیمایی قرار 
نداشته باشــند، حق فروش بلیت اربعین را 

ندارند.
مدیر روابــط عمومی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری درباره ابراز نارضایتی برخی دفاتر 
و آژانس های خدمات مســافرتی از محدود 
بودن مراکز فروش پروازهای اربعین تصریح 
کــرد: صندلی پــروازی محــدودی برای 
اربعین امســال داریم و در مجموع سازمان 
هواپیمایی کشوری، مجوز انجام ۴۹۰ پرواز 
برای مراسم اربعین امسال را به شرکت های 

هواپیمایی داده اســت؛ برای اینکه بتوانیم 
بر فروش بلیت هــای این دوره زمانی راحت 
تر نظــارت کنیم و هرگونه واســطه گری را 
محدود کنیــم،  دفاتر محــدودی را برای 
عرضــه بلیــت پروازهای اربعیــن انتخاب 
کردیم و برعملکــرد آنها نظــارت دقیقی 

داریم. 
جعفرزاده دربــاره نحوه انتخــاب تنها ۱۷ 

دفتر فروش بلیــت پروازهای اربعین و علت 
محــدود بودن ایــن دفاتر گفت: ســازمان 
هواپیمایی کشــوری هیچ گونه دخالتی در 
انتخاب آژانس های فروش بلیت پروازهای 
اربعین نداشــته اســت ما از شــرکت های 
هواپیمایی خواســتیم تا دفاتر فروش مورد 
نظر خود را به ما معرفی کننــد تنها الزامی 
هم که داشتیم این بود که این دفاتر، مجوز 
فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی 

کشوری را داشته باشند.
وی تأکید کرد: بلیت هــای اربعین با نرخی 
کــه تعیین شــده به فــروش می رســد و 
اصــا در چارچوب های چارتری نیســت. 
بنابراین بلیــت چارتری نداریــم؛ دفاتر و 
آژانس هایی که ادعا مــی کنند بلیت های 
اربعین را چارتــری خریداری کــرده اند، 
دفاتر دارای مجوز فروش بلیــت اربعین از 
ســازمان هواپیمایی نیســتند. اگر کسی 
مورد اینچنینی دیده باشــد، به ســازمان 

هواپیمایی اعام کند تــا با آن دفتر برخورد 
شود.

این مقام مســئول در ســازمان هواپیمایی 
کشــوری درباره ادعای فروش بلیت اربعین 
در پای پرواز از ســوی برخی افــراد گفت: 
چنیــن ادعایی صحــت ندارد و گزارشــی 
در این خصوص کــه نماینــده ایرالین در 
پای پرواز در فــرودگاه حاضر می شــود و 
ا به  ز ر ز پــروا نده ا ما د جا فــرا بلیت ا
ند، دریافــت نکرده ایم.  فروش می رســا
اگر گزارشی در این خصوص دریافت کنیم، 

قطعا برخورد خواهیم کرد.
وی یادآور شــد: از ۴۹۰ پرواز درنظرگرفته 
شده برای مراســم اربعین امســال،عمده 
پروازها توســط شــرکت های هواپیمایی 
داخلی انجام می شــود و آمادگی داریم که 
در صورت رعایت الزامات قانونی از ســوی 
شــرکت های هواپیمایی، تعداد پروازها را 

افزایش دهیم.
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مبانی بیت کوین که هر سرمایه گذار باید بداند

آیابیتکوینیکارزماندگاراست؟

 پویــش پورمحمــد   اگــر روی بیت کوین 
سرمایه گذاری کرده اید یا می خواهید به عملکرد 
واقعی ایــن فناوری پی ببرید، بــه ۱۰ اصل مقاله 

سفید بیت کوین توجه کنید.
اغلب ســرمایه گذاران، به ســوژه خاصی وفادار 
نمی مانند. به عبارتی، آن ها به هــر گزینه ای که 
سریع ترین راه ثروتمند شــدن را پیشنهاد دهد، 
روی می آورند. در ســال ۲۰۱۷، بیت کوین با ۱۰ 
هزار دالر افزایش قیمت، سرمایه گذاران بسیاری 
را جذب کرد، اما کاهش چشــمگیر ارزش آن در 
سال ۲۰۱۸، باعث شــد این خیل عظیم، ریزش 
زیادی داشــته باشــند.  بااین حــال نکته ای که 
سرمایه گذاران نمی توانند منکر آن شوند، تبدیل 
شــدن بیت کوین، به یک دارایی مهم و تأثیرگذار 
اســت. دلیل آن نیز عاوه بر افزایــش قیمت، به 
دلیل منافعی اســت که فعاالن حوزه باک چین 
توضیح می دهند.به  مناســبت دهمین ســالگرد 
بیت کوین، در این مقالــه ۱۰ نقل قول کلیدی از 

مقاله ناکاموتو را با شما به اشتراک می گذاریم.

1- بيت کوین نقش واسطه ها را حذف می کند
تجارتی که در دنیای اینترنــت صورت می گیرد، 
منحصــراً مؤسســات مالی را به عنوان شــخص 
ثالث قابل اعتماد می شناســد و به آن ها وابســته 
اســت. دنیای امروزی به یک سیســتم پرداخت 
الکترونیکــی نیــاز دارد کــه مبتنی بــر اثبات 

رمزنگاری باشد نه اعتماد.
هواداران و مدافعان بیت کوین، عاشق این مسئله 
هســتند که بیت کوین به هیچ نیروی متمرکزی 
)مانند بانک ها( وابســته نیســت، مخصوصاً که 
پتانســیل نقض اعتماد را نمی توان نادیده گرفت. 
به عنوان مثال شــرکت های کارت های اعتباری 
اجازه می دهند خریــداران، تراکنش های خود را 

تحت شرایط خاص نقض کنند )یا بازگردانند(. 

2- آسيب پذیری بنيادی بيت کوین
این سیســتم تــا زمانی کــه گره هــای صادق و 
درستکار، به طور جمعی قدرت CPU بیشتری را 
نسبت به گروه گره های مهاجم کنترل می کنند، 

امن خواهد بود.
بیت کوین در صورتی عملکــرد مطلوبی خواهد 
داشت که به اندازه کافی »ســخت« باشد، یعنی 
افــرادی که به دنبــال زنجیره معامــات جعلی 
هســتند، نتواننــد از باک چین اصلی ســبقت 
بگیرند. این امر مستلزم قدرت محاسباتی بسیار 
باال اســت. درواقع همین امر مشخص می کند که 
درنهایت، چه چیزی تهدیدی بــرای بیت کوین 
محسوب می شــود: اگر تعداد افراد کافی، تاش 
کنند از قدرت محاســباتی مذکور پیش بیفتند، 
صحت و تمامیــت بیت کویــن در معرض خطر 

خواهد بود.

3- پایه اعتماد به بيت کوین
ما باید راهی بــرای پرداخت بیابیــم که از طریق 
آن، مطمئن شــویم مالکین قبلــی بیت کوین، 
پیش ازاین تراکنشــی را امضــا نکرده اند. راه حل 
ما با یک ســرور زمان بندی )تایم اســتمپ( آغاز 
می شــود.بزرگ ترین تهدیــد در اســتفاده از 

بیت کوین، پتانســیل دو بار خرج شدن آن است. 
در پول هــای فیزیکی، امکان دو بار خرج شــدن 
پول مطلقاً وجود نــدارد، زیرا شــما نقدینگی را 
به دست فروشــنده می ســپارید. اعتبار پایه ای 
بیت کوین، از جایی ناشــی می شــود که هر کس، 
به کلیه تراکنش های قبلی واقف است. به عبارتی، 
کامًا مشخص اســت که یک پول، چه مسیری را 

درگذشته طی کرده است.

۴- چرا گواه ثبات کار ضروری است
پس ازاینکه تــاش یک CPU، به عنــوان اثبات 
کار )Proof-of-Work( صرف شــد، دیگر آن 
بلوک بدون بازنویســی مجدد، تغییری نخواهد 
کرد. هنگامی که بلوک های بعــدی وارد زنجیره 
می شــوند، کاری که برای تغییر بلوک الزم است، 
بازخوانی کلیــه بلوک های بعدی را هم شــامل 
می شــود.بیت کوین در طول زمان قوی تر شده و 
گواه اثبات کار، یکی از اجزای ضروری این قدرت 
است. با طوالنی تر شــدن باک چین بیت کوین، 

شانس حمله موفق به آن نیز کاهش یافته است. 

5- بيت کوین چگونه رشد می کند
گره ها، همیشــه طوالنی ترین زنجیره را به عنوان 
زنجیره صحیح در نظر می گیرند و به گسترش آن 

ادامه می دهند.
چالش جدیدی کــه با افزایــش محبوبیت بیت 
کوین، مطرح شــد، این بــود که همــه گره ها، 
آخرین نســخه باک چین را در اختیار نداشتند. 
اما باگذشــت زمان، تراکنش های بعدی، توزیع 
باک چین بلندتر را بیشــتر گسترش می دهند و 

به این ترتیب، کل شبکه را در برمی گیرند.

6- انگيزه استخراج بيت کوین
به طور قراردادی، اولیــن تراکنش در یک بلوک، 
یک تراکنش خاص اســت که به خلق یک ســکه 
جدید منجر می شــود. خالق بلوک جدید، مالک 
ســکه اســت. این فرض، انگیزه ای می شود برای 
همه گره ها، که از شبکه حمایت کنند. همچنین 
راهی را برای به گردش درآمدن ســکه ها فراهم 
می کند.اســتخراج بیت کوین همیشــه یکی از 
جذاب ترین بخش های این جنبش بوده اســت. با 
افزایش قیمت بیت کوین، حجم عظیمی از قدرت 
محاســباتی صرف باز کردن بلوک های جدید و 
کســب مقدار کمی بیت کوین است که درنتیجه 

این موفقیت حاصل می شود. 

7- تعامل با یک زنجيره در حال رشد
زمانی که یک تراکنش در یک ســکه، زیر تعداد 
بلوک های کافی قرار گرفــت، می توان به منظور 
خالی کردن فضای هارددیســک، تراکنش های 
پیــش از آن را حــذف کرد.ســرعت پــردازش 
بیت کویــن به علــت افزایــش محبوبیــت آن، 
کاهش یافته اســت؛ اما بنیان گذاران بیت کوین 
نیاز به هرس کــردن شــاخه های باک چین را 
پیش بینــی کرده اند. ایــن متدولوژی، شــامل 
فشرده ســازی بلوک هــای قدیمــی )کــه قبًا 
تراکنش های کافی روی آن انباشته شــده اند( با 

استفاده از هش های کوتاه تر است.  

8- اداره تراکنش های بزرگ تر
گرچه می توان هر ســکه را به صــورت جداگانه 
و انفرادی مدیریت کرد، اما کار ســختی اســت 
که برای هر یک ســنتی که می خواهــد منتقل 
شــود، تراکنش جداگانه ای انجام داد. به منظور 
تقســیم و ترکیب مبالغ؛ تراکنش ها از ورودی ها 

و خروجی های متعددی برخوردار خواهند بود.
ما ارزهای رایج را در قالب سکه )مثًا یک یورو( یا 
اســکناس )۲۰ دالری( می بینیم. بیت کوین هم 
به لحاظ تئوریک، می تواند با واحدهای گسســته 
تنظیم و تعریف شــود. بااین حال بیت کوین هنوز 
هم کارایی بیشــتری برای اجرای تراکنش های با 
سایز متغیر دارد. بر این اساس، یک کاربر می تواند 
یک قبض چهار بیت کوینی داشــته باشد، بدون 
اینکه باک چیــن چهار بار برای هــر بیت کوین 

واحد اجرا شود. 

9- حریم خصوصی بيت کوین
مردم می توانند ببینند که یک نفر، مبلغی را به فرد 
دوم انتقال می دهد؛ اما اطاعاتی که این تراکنش 
را به فرد خاصی لینک کند، در دســترس نخواهد 
بود. درواقع این اطاعات، مشابه با چیزی است که 
در بورس ســهام می بینیم: تاریخ و سایز معامات 
فردی و »نوار«، به صورت عمومی منتشر می شود، 
بدون اینکه اعــام کنند معامات به چه کســی 

تعلق دارد.
حریم خصوصــی، یکــی از مهم تریــن مزایای 
تراکنش هــای ارزهــای رمزنگاری در مقایســه 
با ســایر پرداخت ها اســت. شــاید بیت کوین، 
آن قدر هم که مدنظــر بعضی از کاربران اســت، 
خصوصی نباشــد. این امر، نقطه قــوت برخی از 
رقبای بیت کوین محســوب می شود که بیشتر از 

سایرین، روی حریم خصوصی متمرکز شده اند. 

10- مکانيسم دفاعی بيت کوین
گره ها، هیــچ تراکنــش نامعتبــری را به عنوان 
پرداخت نمی پذیرند و گره های درســتکار، هرگز 
اجازه نمی دهند کــه یک بلوک آن هــا را کنترل 
کند. یک مهاجم، تنها می تواند تاش کند یکی از 
تراکنش های خودش را تغییر دهد تا آخرین پولی 

را که خرج کرده است، بازگرداند.
مقاله ســفید در پایــان، این احتمال را بررســی 
می کند کــه یک مهاجــم، بخواهــد باک چین 
متناوبی را تولید کنــد. در این صورت مهاجم باید 
به اندازه ای ســریع کار کند که نسخه نادرست او، 

مقبولیت به دست آورد. 

آیا بيت کوین یک ارز ماندگار است؟
کاهش شــدید قیمت بیت کوین، نگرانی بعضی 
از ســرمایه گذاران را در مورد این مسئله به دنبال 
داشــت که آیــا بیت کوین، در بلندمــدت وجود 
خواهد داشــت یا خیر. با توجه بــه اینکه اصول 
اساســی مقاله ســفید، تابه حــال به خوبی عمل 
کرده انــد، بیت کویــن به عنــوان یــک فناوری 
تثبیت شــده اســت. صرف نظــر از اینکــه در 
بلندمدت، چــه اتفاقی برای قیمــت بیت کوین 
بیفتد، این فناوری منسوخ نمی شود و به کار خود 

ادامه خواهد داد.

گوگل

مدیرعامل گــوگل در ایمیلی به 
کارکنان این شــرکت اعام کرد 
که ۴۸ کارمنــد از جمله ۱۳ مدیر 
و سرپرســت در طی دو سال اخیر 
به دلیل ســوء رفتــار و آزارهای 
جنسی اخراج شــدند.مدیرعامل 
گوگل با ارســال ایمیلــی خبر از 
اخــراج ۴۸ نفر درطی دو ســال 
گذشته به علت آزار جنسی داد. از 
این تعداد، ۱۳ نفر از میان مدیران 

ارشــد یــا رده باالتــر 
بوده انــد و هیــچ کدام 
بســته های  آن هــا  از 
حمایتی بــرای خروج 
کارمنــدان از شــرکت 
را دریافــت نکرده انــد. 
ایمیل گفته شده اولین 

بار توسط رسانه CNBC منتشر 
شــد و پاســخی به مقالــه اخیر 
روزنامــه نیویورک تایمــز درباره 

دفاع گــوگل از مدیران 
خود در برابر اتهام های 
وارد شده اســت. از بین 
افــراد گفته شــده، نام 
خالــق اندرویــد یعنی 
اندی رابین نیز به چشم 
گفتــه  و  می خــورد 
می شود گوگل از وی در برابر اتهام 
سوء رفتار جنسی حمایت کرده و 
پاداش عظیمی را نیــز در هنگام 

خروج او از شــرکت درنظر گرفته 
است.مقاله مذکور با عنوان گوگل 
چگونه از پدر اندرویــد دفاع کرد 
منتشر شده است. این مقاله اظهار 
دارد که گوگل در هنــگام خروج 
اندی رابین از این شرکت در سال 
۲۰۱۴، وی را به عنوان یک قهرمان 
نزد مردم معرفی کرده درحالی که 
از اتهام های مطرح شده علیه وی و 

اعتبار آن ها خبر داشته است.

اخراج۴۸کارمندگوگلبهاتهامآزارجنسی

گوشیهوشمندمخصوصارزهایدیجیتالی
بهبازارمیآید

 شرکت اچ تی سی به تازگی اعام کرده اســت که قصد دارد یک گوشی 
مبتنی بر باک چین به منظور تسهیل در استخراج ارزهای دیجیتالی 

رمزنگاری شده را عرضه کند.
به گزارش ایسنا، در چند ســال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 
بســیاری همچون بیت کوین، مونــرو و ریپل از محبوبیت و اســتقبال 
بی نظیری برخوردار شــدند و همین امر موجب شد کاربران بسیاری به 
کســب درآمد و پول در فضای مجازی روی آورند کــه این خود دلیل 
محکمی بود برای آنکه تعداد زیادی از اپلیکیشــن ها و وب سایت هایی 
که پلت فرم و بســتر مناســبی برای اســتخراج این ارزهای دیجیتالی 

فراهم می کردند، مانند قارچ در فضای اینترنت رشد کنند.
بیت کوین  که یکی از معروف ترین ارزهای مجازی رمزنگاری شــده در 
جهان به شمار می رود، این امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز به 
هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت طرفین 
معامله نیز ناشناس باقی می مانند. ارزهای دیجیتالی باید توسط رایانه 
و سخت افزارهای مخصوصی استخراج یا به اصطاح ماینینگ شوند که 
البته به هیچ عنوان فرایند آسانی ندارد و نیازمند تجربه، تخصص، زمان 

و بستر مناسبی است.
فناوری باک چین که ایــن روزها کاربردهای بســیاری بخصوص در 
صنعت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شــده دارد، از استقبال بی نظیری 
از سوی کاربران، شــرکت ها و صرافی های فعال در این حوزه برخوردار 
شده است و به نظر می رسد در ســالهای آینده نیز با تکامل و شکوفایی 

بیشتری روبرو شود.
بر اســاس اطاعات مندرج در وب سایت کوین دســک، حاال شرکت 
تولیدکننده موبایل اچ تی ســی که سالهاســت با رکود بی سابقه ای در 
خصوص فروش محصوالت و گوشی های هوشــمند خود مواجه است، 
تصمیم گرفته اســت به منظور افزایش اســتقبال کاربران و جلب نظر 
عاقمندان به ارزهای دیجیتالی، گوشــی هوشــمندی را توسعه داده 
و عرضه کند که مبتنی بر فناوری باک چین اســت و ایــن امکان را به 
کاربران می دهد تا بتواننــد براحتی بدون نیاز به ســخت افزار یا رایانه 
مخصوص دیگری به اســتخراج ارزهــای دیجیتالــی موردنظر خود 

بپردازند و از این طریق کسب درآمد کنند.

باتریهایگرافنیجایلیتیومیونیرامیگیرند
 بر اساس تازه ترین گزارش ها، سامســونگ قصد دارد برای گوشی های 

هوشمند باتری های گرافن را جایگزین باتری های لیتیوم یونی کند.
با توجه به آنکه باتری های لیتیوم یونی که امروزه در تمامی دستگاه های 
الکترونیکی قابل شــارژ به کار می رود، در کنار تمــام مزایایی که دارد 
معایب آن موجب شــده اســت که برخی از غول های تکنولوژی به فکر 

جایگزین کردن آن با انواع دیگر باتری بیفتند.
 Phone حاال بر اســاس گزارش های منتشر شده از ســوی وب سایت
Arena، سامسونگ درصدد توســعه باتری های گرافن در گوشی های 
هوشمند تولیدی خود اســت تا به کاربران این امکان را بدهد با سرعت 

بسیار بیشتری به شارژ گوشی های خود بپردازند.
گفته می شــود یکی دیگر از مزایای جایگزین کــردن باتری گرافنی با 
لیتیوم یونی، ریسک و خطرپذیری کمتر آن اســت چراکه باتری های 
لیتیوم یونی در بســیاری از مواقع بخصوص در شــرایط تغییر ناگهانی 
دما و سرد و گرم شدن دستگاه، منفجر شده و دچار حریق می شوند این 
در حالیســت که به گفته محققان باتری های گرافنی چنین مشکلی را 

نخواهند داشت.
Advanced Insti� پژوهشگران فعال در موسسه تحقیقاتی و فناوری 
tute of Technology سامسونگ به تازگی در گزارشی اعام کرده اند 
که باتری های گرافنی قادر خواهند بود در مدت زمان بسیار کوتاه تری 
گوشی هوشمند کاربران را شــارژ کنند به گونه ای که شارژ کامل یک 

گوشی هوشمند تنها ۱۲ دقیقه طول خواهد کشید.
آنها همچنین عنوان کرده اند که این باتری ها طول عمر بیشتری دارند 

و خطر حریق و انفجار در انها بسیار کمتر و در حد صفر است.
با اینکه سامسونگ صحت این خبر را هنوز به صورت رسمی تایید نکرده 
اســت اما به نظر  می رســد که قصد دارد این فناوری جدیــد را نه تنها 
در گوشی های هوشمند بلکه در تمامی دستگاه های الکترونیکی قابل 
شــارژ به کار ببرد و محدودیت و خطرات موجود در  باتری های لیتیوم 

یونی را به حداقل برساند.

کارخانهایکهمشتریانشراتعمیرکار
گوشیمیکند

 یکی از تولیدکنندگان آمریکایی گوشــی هوشــمند با همکاری یک 
سایت تخصصی تعمیر دستگاه های دیجیتالی از این پس به مشتریانش 

این امکان را می دهد که خودشان گوشی شان را تعمیر کنند.
بســیاری از شــرکت های فناوری در هنــگام مراجعه مشــتریان، از 
تعمیراتی که توســط تعمیرکارهای غیر رســمی انجام شده شکایت 
دارند، اما موتوروال اینطور نیست. این شرکت شما را تشویق می کند که 

دستگاه خود را خودتان تعمیر کنید.
موتوروال تحت برند تجــاری لنوو)Lenovo(  به اولین ســازنده تلفن 
همراه تبدیل شــده اســت که قطعات خود را در ســایت iFixit ارائه 
می دهد و اکنون کیت رســمی تعمیرات خود را در این سایت به فروش 

می رساند.
 Moto Z به عنوان مثال اگر شــما نیاز به تعویض صفحه نمایش گوشی
 Droid Turbo2 خود یا جایگزینی یک باتری جدید در گوشی Play
داشته باشــید، می توانید تمام قطعات و ابزار مورد نیاز برای انجام آن را 

در خانه داشته باشید.

سامسونگدریکقدمیعرضهلپتاپبا
نمایشگرتاشو

 به نظر می رســد که بعد از گوشــی های تاشــو، حاال نوبت به معرفی 
لپ تاپ های تاشو و منعطف رسیده است چراکه سامسونگ اخیرا اعام 

کرده که درصدد عرضه چنین محصولی به بازار است.
بیش از یک ســال اســت که غول های تکنولوژی همچون سامسونگ 
از برنامه های خود برای معرفی و عرضه گوشــی های هوشــمند تاشو و 

انعطاف پذیر خبر داده اند.
از آنجا که بازار گوشــی های هوشــمند به مرحله اشــباع رســیده و 
شــرکت های ســازنده نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر 
نمی دانند برای جلب مشتریان بیشــتر و رضایت طرفدارانشان باید چه 
کار کنند، به سمت گوشی های هوشمند تاشو و منعطف روی آورده اند 
تا شــاید بتواند بازار راکد و بی تاطم را رونق ببخشــد و تحوالت قابل 
توجهی را برای کاربران و شــرکت های تولیدکننــده موبایل به ارمغان 

بیاورد.
حاال به تازگی سامســونگ اعام کرده اســت که در نظر دارد یک لپ 
تاپ با نمایشگر تاشو و انعطاف پذیر از نوع AMOLED را به بازارهای 

تکنولوژی معرفی و عرضه کند.
بر اســاس گزارش وب سایت the verge، سامســونگ به تازگی اعام 
کرده اســت که به منظور جلب نظر کاربران و مشتریان تصمیم گرفته 
است نمایشگرهای تاشــو و منعطف را از گوشی های هوشمند به دنیای 
لپ تاپ ها نیز بیاورد و بدین منظور مدتهاســت که بــر روی طراحی و 

توسعه چنین محصولی وقت گذاشته و کار می کند.

گوشی
استیکربهواتساپاضافهشد  

پس از مدت ها انتظار، سرانجام پشتیبانی از استیکر به نسخه اندروید و 
iOS پیام رسان محبوب واتساپ اضافه شد.

 گرچه واتساپ از تصاویر گیف و اموجی ها پشتیبانی می کند، اما برخی 
از کاربران مدت ها اســت که از ســازنده این اپلیکیشــن به دلیل نبود 
اســتیکرها، گایه مندند. حال به تازگی به صورت رســمی اعام شده 

است که این پیام رسان، از این پس از استیکر هم پشتیبانی می کند.
در اطاعیه منتشرشده در وباگ واتســاپ، اعام شده است که فعا، 
تنها اســتیکرهای ساخته شــده توســط طراحان داخلی این شرکت 
و چندیــن هنرمند دیگر قابل اســتفاده هســتند. با این حــال، مالک 
WhatsApp برای اطمینان حاصل کردن از رشــد تعداد استیکرهای 
این پیام رســان، چندین API و رابط کاربری ویژه را منتشر کرده است 
که به کاربران امکان ساخت مجموعه استیکرهای اختصاصی خودشان 

را می دهد.
به منظور فرستادن استیکر، تنها کافی اســت روی گزینه جدیدی که 
به تازگی به این اپلیکیشن اضافه شــده، ضربه بزنید، یکی از استیکرها 
را انتخاب و برای مخاطب خود ارســال کنید. به خاطر داشته باشید که 
تعداد استیکرهای واتســاپ هم اکنون بســیار کم بوده و حتی امکان 

ارسال استیکر، هنوز برای برخی از کاربران فعال نشده است. 
واتساپ می گوید که پشتیبانی از اســتیکر، طی هفته های پیش رو، به 
نسخه اندروید و iOS این پیام رسان اضافه خواهد شد. با این حال، طبق 
ادعای برخی منابع، انتشار گســترده این قابلیت از هم اکنون آغاز شده 
است و کاربران می توانند با به روزرسانی اپلیکیشن خود، از این ویژگی 

بهره مند شوند.

عملکردفراترازپیشبینیتوییترباانتشار
گزارشمالیتابستان2۰۱۸  

روز گذشــته، توییتر گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ 
را منتشــر کرد که نشــان از عملکردی فراتر از پیش بینی ها برای این 

کمپانی دارد. 
 توییتر، اکنون جزو ۱۰ شــبکه اجتماعی برتر جهان به شــمار می رود 
که ۳۲۶ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. در ســال های گذشته، توییتر 
همواره عملکرد مالی ضعیفی داشته اســت؛ اما گزارش مالی اخیر این 
شــرکت نشــان می دهد که برخاف پیش بینی کارشناسان، آمارهای 
مالی این شــرکت همگی رشــد بســیار خوبی داشــته اند. با توجه به 
اطاعات ارائه شده از سوی توییتر، این شرکت توانسته در سه ماه اخیر 
۷5۸ میلیون دالر درآمد کســب کند که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، حدود ۲۹ درصد رشد داشته است. در این گزارش مالی آمده است 

که میزان درآمد حاصل از هر سهم نیز به ۲۱ سنت رسیده است.
کارشناسان وال اســتریت پیش بینی کرده بودند که درآمد توییتر در 
سه ماه اخیر، به ۷۰۳ میلیون دالر می رســد و درآمد حاصل از هر سهم 
نیز ۱۴ سنت خواهد بود. توییتر اعام کرده اســت که درآمد حاصل از 
تبلیغات ۲۹ درصد افزایش یافته و به ۶5۰ میلیون دالر رســیده است؛ 
همچنین میزان تعامل کاربران با تبلیغات منتشــر شــده در تایم الین 
توییتر، نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 5۰ درصد افزایش یافته 
اســت. با این حال، تعداد کاربران فعال ماهانه توییتر، به ۳۳۰ میلیون 
نفر نرســیده و اکنون ۳۲۶ میلیون نفر اســت. البته این آمار نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نیز افت داشته اســت؛ زیرا سال گذشته، توییتر 
۳۳5 میلیون کاربر فعال ماهانه داشت.جک دورسی، مدیرعامل توییتر، 
می گوید کــه آمارها به تدریــج بهبود خواهند یافت؛ امــا طی ماه های 
گذشته، عواملی بوده اند که بر رشــد منفی کاربران فعال ماهانه توییتر 
تأثیرگذار بوده اند. وی بر این باور است که عواملی همچون قوانین اروپا 
در زمینه حریم شــخصی، تصمیمات خود شــرکت در زمینه کیفی و 
همچنین یکســری تغییرات که در توییتر اعمال شــدند، باعث ریزش 
کاربران و بسته شــدن برخی اکانت ها شــدند. جک دورسی می گوید 
که تمرکز توییتر، بر ســامت جامعه کاربری و افزایش کیفیت است و 

نمی خواهد به هر قیمتی آمارهای خود را افزایش دهد.
 جک دورســی در ادامه ســخنان خود گفت: »ما تصمیماتی را اتخاذ 
کردیم و در این راه نیز تاش کردیم و توانســتیم توییتر را از نظر محتوا، 
سالم تر کنیم و این شبکه اجتماعی را به یک ســرویس روزمره تبدیل 
کرده ایم و به این تاش ها ادامه خواهیم داد. ما مدتی اســت که تمرکز 
خود را روی شناســایی و حذف اکانت های جعلی و اســپم گذاشته ایم 
و این روند تا این جا، بسیار خوب پیش رفته اســت. ما اکنون می توانیم 
اکانت های مشــکوک را هنگام ثبت نــام در توییتر شناســایی کرده و 
حذف کنیم. ما همواره به ارائه به روزرسانی ها ادامه می دهیم تا بتوانیم 
دنبال  کردن رویدادهــا و اخبار مهم را برای کاربران ســاده تر کنیم. ما 
در زیرساخت های خود، قابلیتی را اضافه کرده ایم تا کاربران آمریکایی 
بتوانند رویدادهای تلویزیونی و اخبــار مرتبط با آن ها را از طریق توییتر 
پیگیری کــرده و دربــاره آن ها با ســایر کاربران به بحــث و گفت وگو 
بپردازند. آمارهای این فصل مالی نشان دادند که تصمیمات ما در زمینه 
ســالم تر کردن جامعه توییتر در بلندمدت، به خوبی جواب داده اند و باز 

هم شاهد افزایش جامعه کاربران واقعی توییتر خواهیم بود.«
تا به امروز، انتقادات زیادی به توییتر وارد شده است؛ زیرا تعداد کاربران 
جعلی توییتر بسیار بیشتر از سایر شــبکه های اجتماعی است و همین 
موضوع باعث وقوع جرم می شــود. توییتر در ماه های گذشته، فعالیت 
کاربران خود را به شــکلی ســخت گیرانه تر تحت نظر گرفته اســت و 
اکانت های مشکوک را می بندد تا زمانی که صاحب اکانت، تأیید هویت 
شــود. کاربران اعام کرده اند حتی با وجود تأیید هویت، باز هم اکانت 
آن ها بسته شده اســت که همین موضوع نشــان می دهد توییتر روی 

کاربرانی که پیش تر نیز مشکوک بوده اند، حساسیت دارد.

کاهشسهامگوگلعلیرغمسود۹میلیارددالری
 آلفابت، به عنوان شرکت مادر گوگل با انتشــار گزارش مالی سه ماهه 
سوم ســال جاری ۲۰۱۸ میادی خود اعام کرد که موفق شده است 

بالغ بر ۹ میلیارد دالر سود خالص کسب کند.
با توجه به آنکه همواره شرکت های مختلف فعال در حوزه های گوناگون 
همچون غول های تکنولوژی با اتمام هر فصل از ســال، اقدام به انتشار 
گزارش مالی و ارائه عملکرد خود می کنند، حاال  آلفابت، شــرکت مادر 
گوگل اعام کرده اســت که از میزان ۳۳.۷۴ میلیارد دالر درآمد خود 
موفق شده اســت ۹.۱۹ میلیارد دالر سود خالص کســب کند که این 
خود به وضوح نشــان دهنده عملکرد موفقیت آمیز این شرکت بزرگ 
آمریکایی اســت.این خبر در حالی منتشر شــده است که گزارش های 
ســال ۲۰۱۷ میادی نشان می دهد این شــرکت در مدت مشابه سال 

گذشته توانسته بود به سود خالص ۶.۷۳ میلیارد دالری دست یابد.  
بر اساس آنچه که در وب ســایت Business Insider ذکر شده است، 
تحلیلگران و کارشناســان پیشــتر پیش بینی کرده بودند که آلفابت با 
توجه به برنامه و ســرمایه گذاری های جدید و گســترده ای که در نظر 
دارد، سود خالص بیشــتری را به جیب بزند و حاال عددی که خود این 
شرکت اعام کرده است نشــان دهنده کاهش شــتاب روند صعودی 
آلفابت در درآمدزایی اســت. همین امر نیز موجب شد که ارزش سهام 
آلفابت تنها ســاعاتی بعد از انتشــار گزارش مالی این شرکت کاهشی 
شــود.از جمله عواملی که در کاهــش درآمدزایی آلفابــت تاثیرگذار 
بود، می تــوان به افزایــش هزینه هــای نهایی و جاری این شــرکت، 
سرمایه گذاری کان در کسب و کارهای جدید و افزایش رقابت پذیری 
با شــرکت های دیگر و در آخــر پرداخت جریمه بــه رگوالتوری های 

اروپایی اشاره کرد.

آنالین


