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و؟ وش خودر ح پیش فر دالر برنده شد یا طر

وشیمی؛ خاکریز مستحکم   صنعت پتر
مقابل هجوم اقتصادی دشمن

طی ماه های گذشته صنعت پتروشمی کشور تحت شدیدترین حمالت 
و تخریب های ناجوانمردانه قرار داشــته و با انواع اتهامات ناردســت و 
بی پایه نواخته شده اســت آن هم دقیقا در شــرایطی که بیشــترین بار 
تأمین ارز مورد نیاز کشــور و کاســتن از فشــار تحریم ها بر دوش این 

صنعت قرار دارد.
شدت و استمرار این حمالت به گونه ای بوده و هست که شائبه هدایت این 
تخریب های برنامه ریزی شده را از ناحیه دشمنان شفافیت و رانت جویان 

بیش از پیش تقویت کرده است.
کافی اســت مروری اجمالی داشته باشــیم بر آمارهای ارائه شده توسط 
بانک مرکزی از منابع تأمین و توزیع ارز تا صحت این ادعا بیشتر مشخص 
شود؛ به عنوان نمونه شــرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس از روز 22 
فروردین ماه امسال تا روز 16 مردادماه و راه اندازی بازار ثانویه، ارز حاصل 
از صادرات را با قیمت 4200 تومان عرضه کردند و پس از آن در ســامانه 

نیما با نرخ 7500 تومان. 
تا روز بیســت و پنجم مهرماه هم حدود دو میلیــارد و 400 میلیون دالر 
ارز به بازار عرضــه کرده اند. با ایــن حال پتروشــیمی ها همچنان چوب 
خوش حســابی و کمک به دولت را می خورند زیرا عده ای که نمی خواهند 
اقتصاد ایران به ثبات برسد با پتروشیمی ها به عنوان فعاالن شفاف اقتصاد 

دشمنی دارند.
اهمیت نقــش پتروشــیمی ها زمانی بیشــتر مشــخص می شــود که 
بدانیم با وجود اینکه تنهــا 25 درصد از صادرات غیرنفتی ایران توســط 
پتروشیمی ها انجام می شــود بر اســاس آمار بانک مرکزی 70 درصد ارز 

سامانه نیما توسط پتروشیمی ها تزریق شده است. 
در چنین شرایطی کامال طبیعی اســت که صنعت پتروشیمی به عنوان 
لنگر ثبات در اقتصاد کشور، مخالفان و دشمنان فراوانی داشته باشد چرا 

که سود این دشمنان در بی ثباتی اقتصاد ایران است. 
این بدخواهــان تــالش فراوانی بکار بســته اند تا تصویــری مخدوش و 
ناامیدکننده از دولت و شرکت های پتروشــیمی به جامعه ارائه دهند در 
حالی که این رابطه در بخش تامین و خــوراک و هماهنگی بازار بهتر از هر 

وقت دیگری است.
در حوزه اقتصاد نیز یکی از مهمترین مسایل، مساله اشتغال و درآمد ارزی 
برای کشور است و صنعت پتروشــیمی در هر دو حوزه پیشتاز و شاخص 
است. صنایع پتروشــیمی کشــور امروز به یکی از منابع جدی اشتغال و 

تامین ارز برای کشور تبدیل شده اند.
بارها گفته شده و کامال روشن است که در حال حاضر درگیر جنگی تمام 

عیار در حوره اقتصادی هستیم. 
دشمنان به دنبال کاهش صادرات و ارزآوری، ایجاد التهاب، کمیابی کاالو 
ایجاد مشکل در معیشت مردم هســتند. خاکریزها و سنگرهای ایران در 
این نبرد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان هســتند که برای کشــور ارز 

تامین می کنند.
 اگر صنعت پتروشــیمی یکــی از قدرتمندترین ســدهای مقابله با این 
تهدیدها اســت که واقعا هم این گونه است باید در همه الیه ها از مسئوالن 
حاکمیتی و دولتی گرفته تا فعاالن اقتصادی، رســانه ها و حتی مردم، از 
این ســنگر حمایت کنند چرا که نفع این حمایت در نهایت به همه مردم و 

نظام خواهد رسید.

کابینه دوازدهم کامل شد
جلسه شنبه 5 آبان مجلس شــورای اســالمی تکلیف چهار وزیر پیشنهادی 
حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، راه و شهرســازی و صنعت، معدن و تجارت را مشخص کرد تا 

دولت دوزاردهم از این به بعد با ترکیب کامل جلسات خود را تشکیل دهد.
چند ماهی می شد که از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گذشــت و این دو وزارتخانه با 
سرپرست اداره می شدند. از طرفی زمزمه های استیضاح محمد شریعتمداری 
و عباس آخونــدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرســازی باعث 
شد تا این دو وزیر با اســتعفای خود عطای وزارت را به لقایش ببخشند و چهار 

وزارتخانه مهم دولت دوم حسن روحانی بالتکلیف بماند.
البته رئیس جمهور هفته گذشــته چهار گزینه پیشــنهادی خود را برای این 
چهار وزارتخانه به مجلــس معرفی کرد تا زودتر تکلیف کابینه اش مشــخص 
شود. سرانجام روز شــنبه 5 آبان، مجلس شورای اســالمی در جلسه بررسی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی، با 200 رای موافــق، 50 رای مخالف و 15 رای 
ممتنع به فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1۹6 رای موافق، 
6۳ رای مخالف و 5 رای ممتنع به محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، 1۹1 رای موافق، ۹۸ رای مخالــف و ۸ رای ممتنع به محمد 
اسالمی برای وزارت راه و شهرســازی و 20۳ رای موافق، 4۹ رای مخالف و1۳ 
رای ممتنع به رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معــدن و تجارت رای اعتماد 

داد تا ترکیب جدید کابینه دوازدهم بعد از ترمیم مشخص شود.
نمایندگان با این رای اعتماد خود نشــان دادند که قصد تعامل با دولت را دارند 
و حاال نوبت دولت حســن روحانی اســت تا با اقدامات خود وضعیت آشــفته 
اقتصادی کشور را که هر گوشــه ای از آن به یکی از این چهار وزارتخانه مرتبط 
است، سر و سامان بدهد و اقتصاد کشــور را از فرو رفتن در بحران نجات دهد. 
هرچند میانگین ســنی کابینه دوازدهم با چهار وزیر جدید از 57.۸۳ به 5۸.5 
رســیده اســت اما این امیدواری وجود دارد که تجربه وزرای جدید به کار آید 
و گره ای از مشــکالت اقتصادی کشــور باز کند. از میان 1۸ وزیر فعلی دولت 
دوازدهم، 10 نفر مدرک دکترا، 5 نفر کارشناســی ارشــد، 2 نفر کارشناسی و 
یک نفر درجه امیری ارتش دارند که این اعداد پیش از این، 11 مدرک دکترا، 4 

کارشناسی ارشد، 2 کارشناسی و یک درجه امیری ارتش بود.
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 تاکتیک جدید چین 
برای دور زدن تحریم های ایران  

روز جمعه روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی از تغییر رفتار 
چین با ایران و حرکت به سمت آمریکا نوشته بود.

همچنین دیروز خبری مبنی بر بسته شــدن بانک کنلون چین به روی 
ایرانی ها منتشر شــد که نگرانی های بزرگی را در بین تجار و بازرگانان 
ایجاد کرد. این نگرانی ها سبب شــد تا خبرنگاراقتصاد آنالین به منابع 

مختلف در درون دولت و نیز در سفارت چین رجوع کند.
بسته شدن بانک کنلون چین به روی ایران نه ناشی از تغییر استراتژی 
چین در دور شدن از ایران بلکه به دلیل تغییر تاکتیک چین در مبارزه با 

تحریم های آمریکا و با هماهنگی ایران بوده است.
بر اســاس اطالعات واصلــه به اقتصاد آنالین مقرر شــده اســت تا در 
ســازوکاری جدید برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا، چینی ها از 
این پس از طریق یک بانک اســتانی خود با ایران کار کنند. در این شیوه 
جدید فروش نفت با یوان چین صورت گرفته و مشکلی برای خرید کاال 

یا حتی انتقال این مبلغ از طریق کانال تعبیه شده اروپا وجود ندارد.
حتی برخی منابع در ســفارت چین خبر از افزایش میزان خرید نفت از 
ایران در قالب قراردادهایی جدید داده اند که هنــوز برای ما قابل رد یا 

تایید نیست.
بنابراین اخبار منتشــره مبنی بر تغییر اســتراتژی چین در قبال ایران 

صحت ندارد.

مرز دوغارون باز شد
گمرک ایران از بالمانع بودن ارســال محموالت ترانزیتی و صادراتی به 

مرز دوغارون بدلیل رفع مشکل ازدحام در مرز خروجی خبر داد.
گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمرکات اجرایی اعالم کرد: با توجه به 
رفع مشکل ازدحام در مرز خروجی دو غارون ارسال محموالت ترانزیتی 

و صادراتی به آن مرز بالمانع است.

 امکان خروج موقت تریلرهای بدون پالک 
تا پایان امسال تمدید شد

گمرک ایران در بخشــنامه ای »اســتمهال خروج موقت تریلر و نیمه 
تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان سال 1۳۹7« را ابالغ کرد.

علی اکبر شــامانی مدیرکل دفتر صــادرات در بخشــنامه ای به کلیه 
گمرکات اجرایی موضوع »اســتمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر 

های فاقد شماره انتظامی تا پایان سال 1۳۹7« را ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده اســت: پیرو بخشنامه 47۸۳1۸/۹7/1۳0 مورخ 
۹7/4/26 موضوع اســتمهال خروج موقت وســایط نقلیه غیرموتوری 
)تریلر و نیمه تریلر( فاقد شماره انتظامی اعالم می دارد: انجام تشریفات 
خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شــماره انتظامی، تا پایان 
ســال جاری با رعایت مقررات مربوطه بالمانع می باشد. ضمنا مطابق 
بخشــنامه صدراالشــاره و به منظور جلوگیری از هر گونه سواستفاده 
احتمالی و فراهم شــدن امــکان انطباق و کنترل دقیــق کاال در زمان 
برگشت، الزم اســت نسبت به الصاق پلمپ شــماره دار به قسمت های 
مختلف وسایط نقلیه اقدام و شــماره پلمپ های مذکور را نیز در سامانه 

مربوط ذکر نمایند.
لذا دســتور فرمایید مراتب به کلیه واحدها و گمــرکات تابعه ابالغ و بر 

حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

چهار انبار و سه سیلوی دولتی روی میز مزایده
چهار انبار و ســه ســیلوی دولتی فردا و در هفتمین روز آبان ماه توسط 

سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می شود.
سه سیلوی دولتی توسط ســازمان خصوصی ســازی فردا )دوشنبه( 
به مزایده گذاشته می شود که بر این اســاس قرار است سیلوی ارومیه 
)ســیلوی قائم بتن ارومیه( – منطقه ۸ به ارزش پایه کل 246 میلیارد 
و ۳۸۸ میلیون و 640 هزار ریال در این روز بــه صورت 25 درصد نقد و 

بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود.
ســیلوی مهاباد )منطقه ۸( نیز به ارزش کل پایــه 175 میلیارد و 410 
میلیون و 500 هزار ریال به صورت 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ساله 
و سیلوی قدیم کرمانشاه )ســیلوی قائم بتنی کرمانشاه - منطقه ۹ به 
ارزش کل پایه 202 میلیارد و 165 میلیون و 75۸ هزار ریال در این روز 
به مزایده گذاشته می شود. این گزارش می افزاید: چهار انبار دولتی هم 
توسط این ســازمان به  صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله فردا 

)دوشنبه( به مزایده گذاشته می شود.
انبار ســلماس )انبار ســاده ســلماس( منطقه ۸ بــه ارزش پایه کل 
70 میلیارد و 624 میلیون و 5۸4 هزار ریال و مبلغ ســپرده شــرکت 
در مزایده به رقم 2 میلیــارد و 11۸ میلیون و 7۳7 هــزار و 520 ریال 
و انبار بروجن )ســیلوی اداری انبار بروجن( منطقــه 10 به ارزش پایه 
کل 52میلیارد و ۹۸ میلیون ریال و مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده 
به رقم یک میلیارد و 562 میلیون و ۹40 هــزار ریال در این روز واگذار 

می شوند.
انبار ســراوان )ســیلوی قائم بتنی ســراوان( منطقه 11 به ارزش پایه 
کل ۳7 میلیارد و 7 میلیون ریال و مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده به 
رقم یک میلیارد و 110 میلیون و 210 هزار ریــال و انبار خاش )اداری 
- مســکونی یک واحد - انبار خاش( منطقه 11 بــه ارزش پایه کل 25 
میلیارد و 220 میلیون ریال و مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده به رقم 

756 میلیون و 600 هزار ریال نیز فردا روی میز مزایده می روند.

مهلت پذیرش چک های قدیمی تمام شد
از  ششــم آبان ماه چک های قدیمی در بانک ها پذیرش نمی شوند، مگر 

بانک صادرکننده دسته چک.
از پایان شهریور سال گذشته و با راه اندازی سامانه صدور یکپارچه چک 
)صیاد( قرار شد چک های متحدالشکل جدید صادر و استفاده شود. در 
این میان صاحبان دسته چک فرصت داشــتند دسته چک های قبلی 
را تا اردیبهشت امســال در بانک ها تعویض کنند و دسته چک صیادی 

بگیرند.
اما بعد از مدتی با توجه بــه جاماندن بانک ها و مــردم از مهلت تعیین 
شده، این زمان تا شهریور ماه تمدید شد تا صاحبان دسته چک بتوانند 

چک های قدیمی را تغییر دهند.
با این حال گستردگی این طرح و شــرایطی که بر آن حاکم بود، موجب 
شــد بار دیگر بانک مرکزی این زمان را تا آبان امسال تمدید کند که بر 
این اساس از ششــم آبان ماه مهلت تمام شــد و دیگر تمدیدی در کار 
نیست؛ از این رو دارندگان دســته چک قدیمی دیگر نمی توانند آن را 
در یک بانــک غیرمرتبط ارائه کنند و تبادل چک هــای غیرصیادی در 

سامانه چکاوک ممنوع است.
در دستور بانک مرکزی به بانک ها تاکید شده که چک های غیر صیادی 
صرفا با حضور مشــتری به بانک صادرکننده چک قابل دریافت خواهد 
بود و چک های عادی غیرصیادی ســایر بانک ها در هیچ کدام از شعب 

بانک مربوطه برای ثبت در سامانه چکاوک قابل واگذاری نیست.
چک های صیادی به دنبال مسائلی که برای دسته چک ایجاد می شد و 
به ویژه آمار باالی چک های برگشتی در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت تا بتواند کمکی به اصالح رویه و روال صدور دسته چک کند و در 
مهم ترین مولفه ها، یکسان سازی دسته چک ها و باال بردن امنیت چک 

در آن اجرایی شد.

میز خبر

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: 200 میلیارد دالر پروژه برای ســرمایه گذاری 
در بخش های مختلف اقتصادی کشور مانند صنعت و 

کشاورزی تعریف شده است.
غالمحسین شــافعی در نخستین نشســت »معرفی 
ظرفیت هــای ســرمایه گذاری و تجــاری در صنعت 
خوراک دام ایــران« افزود: ما به بهبود فضای کســب 
و کار، ثبــات اقتصــاد کالن و قابل پیــش بینی بودن 
اقتصاد در ایران نیازمندیم و این عوامل همگی به طور 
مســتقیم برای حضور و همکاری هــای دوجانبه نیاز 

است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران یکــی از اقتصادهای بزرگ 

منطقه است و برای توسعه به سرمایه گذاری 
خارجی در سه بخش زیرساخت ها، صنعت و 

کشاورزی نیاز دارد.
رییــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی ایــران افزود: دسترســی 
به آبهــای آزاد و همچنین همســایگی با 
کشــورهایی با 450 میلیون نفر جمعیت، 

ایران را به یک کشــور خاص برای ســرمایه گذاری 
تبدیل کرده اســت. برای توسعه زیرســاخت ها به 
توســعه ناوگان و نوسازی زیرســاخت های حمل و 
نقل کشور در بخش های جاده ای، ریلی، دریایی و 

هوایی نیازمندیم.

وی گفت: از زمانی که احیای جاده ابریشــم 
مطرح شده اســت تاکنون 6۸ کشــور دنیا 
به این طرح پیوســتند و موقعیــت ایران در 
ایــن برنامه یک آینــده اســتثنایی را برای 

سرمایه گذاری آماده کرده است.
به گفته وی، در سال های گذشــته بین ما و 
دنیا یک شــکاف تکنولوژیکی ایجاد شده که 
این شرایط، ظرفیتی برای سرمایه گذاری در نوسازی 

صنایع ایران ایجاد کرده است.
شافعی به ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره 
کرد و گفــت: کمبود آب یکی از مشــکالت اساســی 
ماســت و روش های نویــن آبیاری مــورد توجه همه 

سیاســتگذاران قرار دارد و این مورد نیز ظرفیت های 
خوبی را برای ســرمایه گذاری در ایــران فراهم کرده 
است؛ ضمن اینکه در قوانین جدید ایران، حمایت های 
قابل توجهی برای حفظ امنیت ســرمایه گذاری لحاظ 

شده است.
نخستین نشست »معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و تجاری در صنعت خوراک دام ایــران« دیروز در اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در حاشیه این نشست، کتاب »بازار خوراک دام ایران« 
رونمایی شــد که به زبان انگلیســی نوشــته شده و به 
معرفی اقتصاد ایران بویژه کشــاورزی و دامپروری آن 

پرداخته است.

اتاق

گروه انرژي  معاون اول رییس جمهوری 
با بیان این که از نظر ذخائر ارزی کشــوری 
بــا بیــش از 100 میلیــارد دالر ذخائــر 
هســتیم، اظهار کرد: گرچه در اوایل ســال 
مقطعی بــرای ذخائر اســکناس در داخل 
با محدودیت هایی روبــه رو بودیم و برخی 
از اتفاقات ارزی نتیجــه آن محدودیت بود، 
امروز بی ســابقه ترین ذخائر اســکناس در 
تاریخ جمهوری اســالمی ایران در کشــور 

وجود دارد.
اســحاق جهانگیری صبح دیــروز در آیین 
نکوداشت روز ملی بیمه سالمت که در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
شــد با تاکید بر این که کشور از نظر تاریخی 
در مقطعی خاص قرار گرفته اســت، گفت: 
امروز مقطعی اســت که آمریکایی ها اعالم 
کرده اند مرحله دیگــر تحریم های خود را از 

هفته دیگر آغاز می کنند.
وی با اشاره به اعالم خروج رییس جمهوری 
ایالت متحده آمریکا از برجــام، اظهار کرد: 
این که آقایی در کشور بزرگی مانند آمریکا 
رای مــی آورد و بــه یکبــاره اینگونه عمل 
می کند همه اش با این هدف بوده که به قول 
خودشــان ملت ایران را نقره داغ کنند و در 
فشار قرار دهند، اما در ظاهر می گویند که ما 
برای فشار به دولت جمهوری اسالمی ایران 

این کار را انجام می دهیم.
معاون اول رییس جمهــوری با بیان این که 
بخش ســالمت و دارو همواره از بخش هایی 
بوده که در اقدامــات اینگونه و فشــارها و 
تحریم ها مســتثنی قرار می گیــرد، ادامه 
داد: تــالش آمریکایی ها تاکنــون این بوده 
که حتی اگر می توانند مانع شــوند تا ما در 
تامین دارو و درمان مردم در ماه های گذشته 
و ماه های پیش رو با مشــکل مواجه شویم و 
نتوانیم کاالهای اساســی مورد نیاز خود را 
وارد کشــور کنیم. تمام ســازوکارهایی که 
آمریکایی ها داشتند این بود که به هر روش 
که شده مانع خرید دارو و کاالهای اساسی و 
سایر نیازهای مردم ما شوند. آنها همچنین 
خیلی مانور دادنــد و گفتند که فروش نفت 

ایران را تا ماه نوامبر به صفر می رسانند.
جهانگیــری اضافه کــرد: آمریکایی ها این 
مرتبه وقتی مشاهده کردند که دولت هایی 
مانند روســیه، چیــن و هنــد و همچنین 
اتحادیــه اروپــا در برابرشــان مقاومــت 
می کنند و حق را به ایــران می دهند، خود 
را بــا بخش های خصوصی دنیــا طرف قرار 
دادند. این بخش ها نیز مستقل از دولت ها و 
براساس منطق خود تصمیم گیری می شود.

وی در ادامه با تاکید بر این که با ســازوکار و 
اقدامی که دولت انجام داده است، با افتخار 
می گویم که آمریکایی هــا به هیچ وجه قادر 
نخواهند بود صادرات نفــت ایران را به صفر 
برسانند، خاطر نشان کرد: ایران در ماه های 
گذشــته حدودا 2.5 میلیون بشــکه نفت 
صادر می کرد. امروز گرچــه مقداری از این 
میزان کم شده است، اما همواره در جلسات 
بر این موضــوع تاکید داشــته اند که نباید 
صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه 

در روز برسد.
معاون اول رییس جمهــوری با بیان این که 
آمریکایی ها بــه دروغ می گوینــد که نفت 
کشــورهای دیگر باید جایگزین نفت ایران 
شــود، ادامه داد: دروغی که آمریکایی ها به 
مردم دنیا و خودشان می گویند این است که 
نفت عربستان سعودی و سایر کشورها باید 
جایگزین نفت ایران شود تا قیمت نفت باال 
نرود.این در حالی اســت که نفت ایران هیچ 
جایگزینی ندارد؛ امــروز قیمت نفت حدودا 
بشکه ای ۸0 دالر اســت و ما همچنان نفت 
خود را می فروشــیم، اما اگــر آمریکایی ها 
زورشــان هم می رســید و می توانســتند 
صادرات نفت ایران را به صفر برسانند حتما 

قیمت نفت به باالی 100 دالر می رسید.
جهانگیری گفت: با همین فضاســازی که 
آمریکایی ها تاکنــون انجــام داده اند فکر 
می کنم که اگــر ایران یک میلیون بشــکه 
نفت نیز با قیمــت ۸0 دالر صادر کند مانند 
ســال های 1۳۸۳ و 1۳۸4 درآمــد نفــت 

خواهیم داشت.
وی با بیــان این کــه ذخائر ارزی کشــور 
امروز در شــرایط خوبی قــرار دارد، خاطر 
نشــان کرد: آمریکایی هــا در دروغی دیگر 
می گویند کــه بعد از برجــام 150 میلیارد 
دالر منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته 
اســت؛ اوال اگر چنیــن پولی بــوده، پول 
خودمان بوده و دلیلی نــدارد که آمریکایی 
در دنیا منت آن را بر ســر مــا بگذارند؛ پول 
ایران به ناحق در جایی حبــس بوده و االن 
آزاد شده اســت؛ دوما آنکه هم آمریکایی ها 
و هم ما می دانیم کــه این پول 150 میلیارد 
دالر نبوده اســت. آمریکایی هــا به خاطر 
این که به مردم دنیــا دروغ بگویند، این رقم 
را اعالم می کننــد این در حالی اســت که 
بخشی از منابعی که بعد از برجام دسترسی 
به آن امکان پذیر شــده، ذخائری است که 
در بخش های مختلــف اقتصــاد ایران در 
گذشته وجود داشته و االن هم وجود دارد؛ 
ما نه آن موقع از آن ذخائر می خواســتیم و 
می توانســتیم اســتفاده کنیــم و نه االن 
می خواهیم و می توانیم انجام دهیم.  معاون 
اول رییس جمهوری ادامه داد: آنچه که بعد 
از برجام در اختیار ایــران قرار گرفته بخش 
محــدودی در حد چند میلیــارد دالر بوده 
که ما از آن اســتفاده کرده ایم.جهانگیری 
همچنان با بیان این کــه ایران از نظر ذخائر، 
کشوری است که براساس محاسبات بانک 
مرکزی بــاالی 100 میلیــارد دالر ذخائر 
ارزی دارد، خاطر نشــان کرد:  اوایل ســال 
در مقطعی برای برخی ذخائر اســکناس در 
داخل با محدودیت روبه رو شــدیم و برخی 
اتفاقــات ارزی نتیجــه آن محدودیت بود، 
اما امروز بی ســابقه ترین ذخائر اســکناس 
در تاریخ جمهوری اســالمی ایران در کشور 
وجود دارد.وی گفت: در همیــن ایام خود 
را به گونه ای توانســتیم  تجهیــز کنیم که 
آمریکایی هــا هــم فکــر آن را نمی کردند؛ 
ما نفت خــود را می فروشــیم، حمل ونقل و 
خریدهای مورد نیاز خود را انجام می دهیم 
و همچنین بــا همت متخصصــان داخلی 
بخش عمــده ای از داروهای مــورد نیاز در 

داخل کشور ساخته می شود.
معاون اول رییــس جمهوری با اشــاره به 
تخصیص ۳.5 میلیارد دالر از منابع کشــور 

به بخش دارو و همچنیــن حدود تخصیص 
1۳ میلیــارد دالر بــرای تامیــن کاالهای 
اساسی از ابتدای ســال جاری، خاطر نشان 
کرد: به دلیل شرایطی که با آن مواجه شدیم 
در بخش های تولیدی بــا محدودیت هایی 
روبه رو شــده ایم، اما با شناختی که از بخش 
خصوصی دارم، می دانم کــه اگر این بخش 
با قدرت به صحنه بیاید، دولت نیز به صحنه 

می آید و مشکالت برطرف خواهد شد.
وی در ادامه به قرار گرفتن روزشــمار آغاز 
دور جدید تحریم ها در پایگاه های اینترنتی 
کاخ ســفید اشــاره و تصریح کرد: مردم با 
اطمینان بداننــد هیچ اتفــاق جدیدی در 
1۳ و 14 آبان مــاه نخواهد افتــاد، چرا که 
همه اتفاقــات مورد نظــر آمریکایی ها طی 
ماه های قبل رخ داده اســت؛ ما نیز کار خود 
را در این مدت انجــام داده ایم.جهانگیری 
با بیــان این که ایران کشــوری بــزرگ و با 
موقعیت جغرافیایی اســتثنایی است که با 
25 کشور مرز مشــترک دارد که هر کدام از 
آنها دروازه ای بزرگ به سمت ایران هستند، 
تاکید کرد: راه برخورد بــا ایران، راه تعامل، 
منطق و گفت وگو اســت و نمی توان با ملت 

ایران با زورگویی سخن گفت.
وی همچنین با تاکید بر این که در شــرایط 
فعلی در داخل کشــور باید همــگان توان 
خود را برای حل مشــکالت بگذارند، گفت: 
در داخل باید همگان شــانه خود را زیرباری 
بگذاریم که باید به مقصد برســانیم و بدانیم 
که آبروی ما باید فدای آبــروی ملت ایران 
شود.معاون اول رییس جمهوری در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به طرح 
تحول ســالمت به عنوان یکی از افتخارات 
دولت یازدهم خاطر نشــان کرد: مهم ترین 
پیام طرح تحول سالمت آن بود که به مردم 
بگوییم در روز سختی و زمانی که با بیماری 
مواجه می شوند، دولت به فکر آنها بوده تا در 
آن روز دچار ناآرامی نشــوند و از مشکالت 

عبور کنند.
جهانگیری بــا تاکید بر این کــه مهم ترین 
کارکرد و پیــام فعالیت بیمه ها آن اســت 
که چتر حمایتی مردم هســتند، ادامه داد: 
کار سیاســت گذار این اســت که به مردم 
بگویــد پیش از فرا رســیدن روز ســختی 
به فکــر این روزها و شــرایط مــردم بوده و 

بــرای آن برنامه ریزی کرده اســت. یکی از 
ایــن سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها، 
مصوبه ای اســت که دولت برای سال جاری 
به تصویب رساند؛ به دلیل اتفاقاتی که افتاد 
زندگی بخش وســیعی از مردم با مخاطره 
مواجه شــد و بــه همین خاطر نیــز دولت 
تصویب کرد که بیش از 10 هــزار میلیارد 
تومان برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر 

اعتبار تخصیص دهد.
وی با قدردانــی از وزیر بهداشــت به دلیل 
اجرای طرح تحول ســالمت، گفت: حسن 
طــرح تحول ســالمت سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی خوبی اســت که صورت گرفته، 
خوشبختانه یک وزیر دلسوز و عاشق مردم 
نیز با تیمی خوب اجرای این طرح را برعهده 
گرفته و توانســته تا اجرای این طرح را تا به 

امروز پیش ببرد.
معــاون اول رییــس جمهوری بــا تاکید 
بــر این که تاثیــرات طرح تحول ســالمت 
در شــهرهای دورافتاده بســیار بیشــتر از 
کالن شــهرهایی نظیر تهران است، اظهار 
کرد: طرح تحول ســالمت هشــت برنامه 
داشت که فقط مربوط به کاهش هزینه های 
درمانی نبود، بلکه با اجرای آن بســیاری از 
بیمارستان های کشور نوســازی و تجهیز و 
پزشکان زیادی به مناطق مختلف و محروم 
اعزام شــدند و مجموعه وسیعی از خدمات 
به مردم ارائه شــد.جهانگیری همچنین در 
پاسخ به طرح برخی اظهارات و درخواست ها 
از ســوی مدیران بخش ســالمت کشــور 
دربــاره افزایش منابع بودجــه و تخصیص 
منابع به بخش ســالمت، ادامــه داد: منابع 
بودجه مشــخص اســت و زمانی که حجم 
بودجه محدود باشــد در صــورت افزایش 
بودجه بخشی، بخش دیگر با مشکل مواجه 
می شــود، بنابراین مهم تریــن اقدام دولت 
اولویت بنــدی در تخصیص بودجه اســت. 
امروز نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
و مســئوالن و مدیران بخش سالمت کشور 
یک صدا اعالم می کنند که بخش ســالمت 
از اولویت های کشور اســت. در این شرایط 
امیدوارم تا با کمک مسئوالن حوزه سالمت 
حتما منابع بودجه ای اجــرای طرح تحول 

سالمت را تامین کنیم.
وی همچنین با درخواســت از پزشــکان، 

داروسازان و همه اقشار مشارکت کننده در 
اجرای طرح تحول ســالمت برای همراهی 
بیشــتر با دولت، خاطر نشان کرد: اطمینان 
دارم که با کمک یکدیگر از روزهای سختی 
که در آن قــرار داریم عبــور خواهیم کرد. 
همچنین اطمینان می دهــم که همچنان 
طــرح تحول ســالمت در اولویــت دولت، 
مجلس شــورای اســالمی و کل نظام قرار 
دارد.معاون اول رییس جمهوری در بخش 
دیگری از صحبت هــای خود با اشــاره به 
تصویب و تایید تخصیص 500 میلیون دالر 
از منابع صندوق توســعه ملی به بخش دارو 
در جلسه سران سه قوه، اظهار کرد: مطمئن 
هســتیم که این رقم بعد از تبدیل شدن به 
ریــال در اختیــار مدیران و فعــاالن حوزه 
ســالمت قرار خواهد گرفــت. دولت تالش 
می کند تا در هفته جاری یا هفته آینده این 

رقم را تامین کند.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییس 
جمهوری در بخش دیگری از صحبت های 
خــود در آیین نکوداشــت روز ملــی بیمه 
ســالمت به در پیش بودن اربعین حسینی 
اشــاره کرد و گفــت: امروز بیــش از پیش 
نیازمند حرکــت در راه امام حســین )ع( و 

سرلوحه  قرار دادن این مسیر هستیم.
معاون اول رییــس جمهــوری همچنین 
به برگــزاری مراســم راهپیمایــی اربعین 
حسینی طی سال های اخیر اشــاره کرد و 
گفت: خوشبختانه در سال های اخیر مراسم 
اربعین حسینی شکل دیگری به خود گرفته 
است و ما شــاهدیم که مســلمانان به ویژه 
مردم ایران و عراق طی مراســمی به سمت 
حرم حضــرت اباعبداهلل الحســین حرکت 
می کنند و یک حرکت شــکوهمندی را به 
نمایش می گذارند. حرکتی که در مراســم 
راهپیمایی اربعین حســینی انجام می شود 
اقدامــی بی نظیر در دنیا اســت. با این حال 
حتما نواقصی نیــز در برگــزاری آن دیده 
می شــود، اما این انصاف نیســت که چنین 

حرکت باعظمتی زیر سوال برود.
وی با اشــاره به بــروز برخی مشــکالت در 
مراســم راهپیمایی اربعین امســال خاطر 
نشان کرد: در ایام حج ســاالنه 70 الی ۸0 
هزار نفر بــرای انجام اعمال به عربســتان 
ســعودی می روند که بــرای برنامه ریزی و 
مدیریت این اتفاق ســازمان حــج و زیارت 
فعالیت می کند، اما در ایام اربعین حسینی 
در زمــان کوتاهی تعداد بســیاری از مردم 
ایران عازم کشــور عراق می شــوند. در این 
زمینه تاکنــون حدود دو میلیــون نفر ویزا 
دریافت کرده اند و ساماندهی و برنامه ریزی 
برای این جمعیت کاری بسیار عظیم است 
که به کمک مــردم و دولت در حــال انجام 
اســت.معاون اول رییس جمهــوری ادامه 
داد: در این مســیر حتما نواقصی هم ایجاد 
می شــود که عمدتا به دلیل شــوق بیشتر 
خدمت در دستگاه ها بوده است. در مراسم 
اربعین امسال یک مرتبه دستگاهی تصمیم 
گرفت که به زوار اربعیــن ارز آن هم با پول 
ملی دو کشــور ارائه کند. این در حالی است 
که عراق کشــوری مســتقل با ســازمانی 
متفاوت و مستقل اســت و برای این کار باید 
ماه ها برنامه ریزی و هماهنگی انجام شــود، 
اما شــوق خدمت به زوار امام حسین)ع( و 
اتخاذ تصمیــم برای پرداخــت ارز رایج در 
کشور همسایه منجر به بروز مشکالتی برای 
مردم شــد.جهانگیری با تاکیــد بر این که 
مجموعه کاری که در مراســم راهپیمایی 
اربعین انجام می شــود، در دنیا بی ســابقه 
اســت به حضور خود در این مراســم طی 
سال های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از 
دالیل آنکه من ساالنه به مراسم راهپیمایی 
اربعین حسینی در عراق می روم آن است که 
از دولت و ملتی کــه در زمانی کوتاه میزبانی 
تعدادی مردم مــا را برعهده گرفته اســت 
تشــکر کنم. دلیل دیگر حضور هرساله من 
در مراسم اربعین حسینی در کشور عراق نیز 
آن است که من به این مراســم می روم تا به 
زوار ایرانی امام حســین )ع( بگویم هرکجا 
که شما هستید دولت نیز در کنار شما است.

2٠٠میلیارد دالر ظرفیت سرمایه گذاری تعریف شد
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سکه ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان شد
 در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت ســکه طرح جدید دیروز 4 

میلیون و 5۸0 هزار تومان شد.
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیــز 4 میلیون و ۳50 هزار 
تومان، نیم ســکه 2 میلیون و 260 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 

2۳0 هزار تومان، سکه یک گرمی 670 هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی 12۳۳ دالر و ۸0 ســنت و هر گرم 

طالی 1۸ عیار نیز 42۳ هزار و 600 تومان است.

احتمال افزایش ۵ میلیون تومانی وام مسکن 
مهر پردیس

 مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید از اســتقرار کارگزاری در 
فازهای مختلف مسکن مهر پردیس با هدف ســهولت و تسریع در کار 

متقاضیان خبر داد.
حبیب اهلل طاهرخانی در بازدیــد از پروژه های مســکن مهر پردیس، 
درباره تامین منابع مالی مربوط به اتمام ساخت و ساز خاطرنشان کرد: 
اغلب پروژه های باقیرمانده، در مرحله نازک  کاری هســتند؛ تغییرات 
قیمتی سال جاری نیز بیشترین تاثیر را روی این مرحله گذاشته است. 
به عنوان مثال این افزایش قیمت روی آسانسور، رادیاتور، پکیج، بوستر 
پمپ،   شیرآالت و ... تأثیر داشته و بعضا پیمانکار برای تهیه این اقالم به 
مشکل برخورده اســت. نمونه عینی پکیج بود که در پردیس ما را دچار 
مشکل کرد. البته خوشبختانه این مسأله حل شده و به صورت هفتگی 

100 پکیج تحویل می شود.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید همچنیــن در خصوص 
افزایش 5 میلیون تومانی وام متقاضیان مســکن مهــر بیان کرد: برای 
کمک به آورده متقاضیان به دنبال طرحی هســتم تا برخی پروژه ها که 
به افزایش قیمت برخورده اند،   افزایش 5میلیــون تومانی وام به عنوان 
جایگزین آورده مردم را داشته باشند. این برنامه برای پروژه هایی است 
که به افتتاح نرسیده اند، باید مشخص شود که چه پروژه هایی مشمول 
این افزایش وام می شــوند. اما اصل افزایش وام برای پروژه های مسکن 
مهر پردیس بوده و ممکن اســت وام برخی پروژه ها در سایر شهرها نیز 
5 میلیون تومان افزایش یابد. پیشــنهاد افزایش 5 میلیون تومانی وام 
مسکن مهر پردیس به دولت ارائه شــده و از محل خط اعتباری مسکن 

مهر تامین اعتبار می شود.

کاهش ۸۰ درصدی قیمت سیب زمینی
 رئیس اتحادیــه فروشــندگان میوه و ســبزی با بیــان اینکه قیمت 
ســیب زمینی نســبت به ابتدای دوره گرانی این محصــول ۸0 درصد 
کاهــش یافته و بــه کیلویــی حدود2۳00تومان رســیده اســت،از 

کاهش1۳00تومانی نرخ موز خبر داد.
اسداهلل کارگر در گفتگو با مهر با اشــاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی و 
سیب زمینی در بازار اظهارداشــت: قیمت این محصول در بازار به نرخ 

چهار ماه پیش بازگشته است.
وی با بیان اینکه قیمت ســیب زمینی در آغاز دوره گرانی این محصول 
به حدود 4000 تومان رســیده بود، گفت: هم اکنون نرخ هرکیلوگرم 
ســیب زمینی به کیلویی حدود 2200 تا 2۳00 تومان رسیده و نسبت 

به ابتدای دوره گرانی ها نزدیک ۸0 درصد کاهش قیمت داشته است.  
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران با اشاره به کاهش 
قیمت گوجه فرنگی نیــز افزود: گوجه فرنگی نیز بــه کیلویی ۳000 تا 

۳200 تومان رسیده است.  
کارگر درباره شــرایط کلی بازار میوه اظهارداشــت: بــازار در مجموع 
وضعیت آرامی دارد، چرا که در حال حاضر هم میوه های تابستانه و هم 
میوه های زمستانه در بازار عرضه می شوند و همین مساله باعث آرامش 

بازار شده است.  
وی افزود: پرتقال، نارنگی، سیب درختی، خرمالو، انار و ... از جمله میوه هایی 
هستند که اخیرا وارد بازار شده اند ضمن اینکه عرضه میوه هایی مانند 

هلو و شلیل نیز هنوز به پایان نرسیده است.  
کارگــر همچنین با اشــاره به کاهــش حــدود 1۳00 تومانی قیمت 
هرکیلوگرم موز گفت: قیمت این میوه به کیلویی ۹500 تومان رسیده 
است.  وی درباره اینکه آیا کاهش تولید سیب درختی و کیوی بر قیمت 
این میوه ها در بازار تاثیرگذار بوده اســت؟، افزود: فعال شــاهد چنین 

موضوعی نبوده ایم.

معامالت مسکن در تهران کاهش یافت  
بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شــده در مهرماه، ۸ میلیون و 610 هزار تومان بوده که 

نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳.5 درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، تعداد معامالت آپارتمان 
های مسکونی شــهر تهران در مهرماه ســال 1۳۹7 به ۹.4 هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.5 

و ۳2.۳ درصد کاهش نشان می دهد.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شــهر تهران ۸6.1 میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 و ۸۳.5 درصد افزایش نشان می دهد.

 هفته اوراسیا با تاکید بر اهمیت حضور ایران 
در موافقتنامه تجارت ترجیحی

 رایزن بازرگانی ایران در ارمنســتان در حاشیه افتتاحیه همایش هفته 
اوراســیا، گفت: نخســت وزیر ارمنســتان، ضمن با اهمیت برشمردن 
امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و اوراســیا، خاطرنشــان 
کرد که ارمنســتان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که با ایران 

مرز زمینی دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محسن رحیمی 
با اعالم این خبر گفت: نیکول پاشــینیان برخورداری از مرز مشترک با 
ایران و ایجاد منطقه آزاد تجاری را از دیگر عوامل تسریع کننده تجارت 
و توسعه روابط تجاری برشمرد و آمادگی کشورش را برای تبدیل شدن 
به مســیر ارتباطی فعال بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه 

مبادالت تجاری و اقتصادی اعالم کرد.
رایزن بازرگانی ایران در ارمنســتان افزود: از محورهای اصلی سومین 
دوره از همایش بزرگ هفته اوراسیا می توان به دستاوردهای کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دورنمای ایجاد فضای تجاری مناسب و 

تشویق و تحکیم روابط تجاری اشاره کرد.

نرخ تورم مهرماه به 1۵/9 درصد رسید
 نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1۳۹7 نســبت به دوازده ماه 

منتهی به مهرماه 1۳۹6 معادل 15.۹ درصد است.
به گزارش بانک مرکزی، خالصه نتایج به دســت آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران براســاس سال پایه 

100=1۳۹5 به شرح زیر است:
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران در 
مهرماه 1۳۹7 به عدد 14۸.4 رسید که نســبت به ماه قبل 4.6 درصد 
افزایش یافت.شــاخص مذکور در مهرماه 1۳۹7 نســبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل ۳6.۹ درصد افزایش داشته است.

میز خبر

بــرای اولین بــار در صنعت روغــن و همزمــان با روز 
جهانی غذا، نشان ایمنی و ســالمت برای تولید »روغن 
آفتابگردان غنی شــده بــا ویتامین دی« بــه »اویال« 
اعطا شــد.در مراســم روز جهانی غذا که با شعار تغییر 
و اصالح الگــوی تغدیه بــرای حفظ و ارتقا ســالمت 
برگزار شــد، شــرکت صنعت غذایی کوروش در میان 
5 شــرکت منتخب قرار گرفت و بــرای تولید محصول 
»روغن آفتابگردان غنی شــده بــا ویتامین دی اویال« 
نشان ایمنی و ســالمت دریافت کرد.در این مراسم که 
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان غذا 

و دارو و تنی چند از دیگر مســئوالن و جمع 
کثیری از تولیدکننــدگان و فعاالن صنعت 
غذا و ســالمت برگزار شــد، نشــان ایمنی و 
سالمت به برند اویال تعلق گرفت.دکتر حسن 
قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در مراســم فوق، با تاکید بر 
اینکه وزارت بهداشت و ارگان های دولتی باید 

همکاری با شــرکت هایی که در زمینه تولید محصوالت 
ســالمت محور فعالیت دارنــد را در اولویت کاری خود 
قرار دهند، اظهار داشــت: با توجه بــه ظرفیت موجود 
کشــور باید شــاهد حداکثر حمایت خود را از تولیدات 

داخلی در راســتای ســالمت جامعه به کار 
بندیم.همچنیــن غالمرضا اصغــری معاون 
وزیر بهداشت و  رییس ســازمان غذا و دارو، 
سرمایه گذاران  حوزه صنایع غذایی را افتخار 
کشور دانست و گفت: در بسیاری از کشورها 
محصوالت غذایــی ایرانی عرضــه و مصرف 
می شود و ارز برای کشور وارد می کنند که این 
مهم حاصل تالش مدیران، مسئوالن و سرمایه گذارانی 
اســت که در این حوزه تــالش می کنند تا مــردم را از 
محصوالت غذایی کیفی برخــوردار کنند.وحید مفید، 
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان 

غذا و دارو در ادامه مراســم روز جهانی غذا که در سالن 
همایش های رازی برگزار شــد، از تمام شــرکت هایی 
که در راه ارتقای سالمت و رفع مشــکالت سوء تغذیه 
جامعه گام برمی دارند تشــکر کرد.وی با اشاره به اینکه 
حدود ۳0 درصد مردم ایران کــم خونی دارند و بیش از 
 D 70 درصد جمعیت کشور با مشکل کمبود ویتامین
روبه رو هستند، متذکر شــد: بیش از 50 درصد بانوان 
ایرانی نیز از فقر آهن رنج می برند به همین دلیل باید به 
غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذی ها بیشتر توجه کرد 
و در همین راستا از سوی شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی برنامه هایی مصوب و ابالغ شده است.

مدیر عامل توانیر گفت: امســال مصوبه ای برای تغییر 
قیمت بــرق نداریم و افزایش قیمــت در این خصوص 

صحت ندارد.
محمدحســن متولی زاده با اشــاره بــه اینکه گرمای 
تابستان امسال نســبت به ســال های گذشته بیشتر 
بوده به طور نمونه  هوای تهــران بیش از 45 روز گرمتر 
از سال قبل بوده اســت،  گفت: این موضوع باعث شده 
که استفاده بیشتر از  وسایل سرمایشی افزایش مصرف 

برق را به همــراه  و قبوضی که صادر شــده    
بهای بیشتری داشــته باشد، چون بهای برق 
به صورت پلکانی محاســبه می شود. به این 
ترتیب با کاهش دما و مصــرف کمتر،  بهای 

پرداختی برق در قبوض نیز کاهش می یابد.
وی ادامــه داد: مبنــای نــگاه وزارت نیرو و 
صنعت برق   تشویق مشترکان به صرفه جویی 

است چنانکه در تابســتان 2 هزار مگاوات مدیریت بار 

داشتیم که از مشــترکان تشکر می کنیم. در 
بخش کشاورزی، کشــاورزانی که 4 ساعت 
پیــک روز از کنتورهــای برق خودشــان 
اســتفاده نکردند در 20 ســاعت باقیمانده 
برق آنها رایگان بود. این در حالی اســت که 
در بخش صنایع نیز پیشــنهاد دادیم اگر در 
ساعت پیک، مصرف برق شــان کاهش یابد 
در بقیه ســاعت روز قیمت برق بــا 50 درصد کاهش 

محاسبه می شود.
این مقام مســوول دربــاره قطع برق مشــترکانی که 
قبوض خود را به موقع پرداخت نمی کنند گفت: پیش 
از این، مشترکان 4۸ ســاعت فرصت داشتند تا قبض 
برق خود را بعــد از پایان   موعد تعیین شــده پرداخت 
کنند و به آنها اخطار قطع برق داده می شد چون امکان 
داشــت مشــترکان فرصت پرداخت را پیدا نکنند این 

موعد از 4۸ ساعت به یک هفته افزایش یافت.

صنعت غذا

برق

گروه بازار کارشناســان اقتصادی حوزه 
خودرو اذعــان می کنند کــه در نیمه دوم 
مهرماه و هفته نخســت آبان، قیمت خودرو 
ارزان تر شده  است و این کاهش نرخ پلکانی 

همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفتــه این کارشناســان، تثبیــت قیمت 
ارز در بــازار، اجرای طرح هــای پیش فروش 
خودرو و کاهش تقاضــای واقعی برای خرید 
خودرو، سبب شــد تا بازار خودرو سیر نزولی 
چشــمگیری را تجربه کند و نرخ ها، به مبلغ 
فروش کارخانــه ای اندکی نزدیک تر شــود.
بررســی های میدانی بــازار خودرو نشــان 
می دهد در ســه هفته گذشــته قیمت برخی 
خودروهــای خارجی تا 50 میلیــون تومان 
کاهش یافته است. این میزان، در خودروهای 
داخلی کمتر از 100 میلیــون تومان از 2.5 تا 

10 میلیون تومان در نوسان است.
همزمان با افزایش صعــودی قیمت دالر در 
سه ماهه تابستان امســال، به نظر می رسید 
که مانند بســیاری از بازارهــای دیگر، دالر 
افســار بازار خودرو را نیز به دســت گرفته 
است. بر این اســاس، پیش بینی عامه مردم 
این بود کــه قیمت خودرو بازهــم گران تر 
خواهد شد.در این میان و در فضای مسموم 
اطالعاتی که از ســوی برخی ســایت های 
فروش خــودرو، کانال هــای پرمخاطب و 
شــبکه های ماهواره ای شــکل گرفته بود، 
ســرمایه های ســرگردان طبقه متوســط 
جامعــه و همچنیــن ســرمایه های کالن 

سوداگران به سوی خرید خودرو روانه شد. 
هرکس می خواســت به اندازه توانش از این 
بازار پر ســود، ســهمی بردارد؛ فردی برای 
خرید یک خــودرو برنامه ریــزی می کرد و 
سوداگران در ســودای خرید صدها خودرو 

و احتکار آن به امید روزهای آینده بودند.

 سیل سرمایه های سرگردان
 بازار خودرو را به هم ریخت

با روانه شدن سیل ســرمایه های سرگردان 

به بازار خودرو، فروشندگان شاهد افزایش 
چندبرابــری خریدارانی بودنــد که حاضر 
می شــدند به هر قیمتی خودروی جدید را 

خریداری کنند. 
هم زمان با این تغییرات، دوباره ســوداگران 
و ســودجویان با شــایعه پراکنی احتمال 
کم شــدن خودرو در بازار بــه دلیل ناتوانی 
خودروسازان از تولید و تامین قطعات مورد 

نیاز، هیزم به آتش ریختند. 
از سوی دیگر قطعه سازان به عنوان بخشی 
از زنجیــره تامیــن قطعات خــودرو اعالم 
کردند که تحریــم نمی توانــد مانعی برای 
تامیــن قطعات مــورد نیاز خودروســازان 
داخلی باشد و بخش خصوصی راه  دور زدن 

تحریم ها را می دانند.

واکنش خودروسازان
تب خرید خــودرو آن قدر بــاال گرفته بود 
که قیمت هــا روز بــه روز افزایش می یافت 

و این طــور به نظر می رســید کــه حتی با 
ثبات نرخ ارز، نمی شــود جلــوی این بازار 

افسارگسیخته را سد کرد. 
هم زمان با این آشــفتگی، 2 خودروســاز 
بــزرگ کشــور بــا اجــرای پیش فروش 
خودرو بــه دنبال آرام کــردن التهاب بازار 
برآمدند. هرچنــد با ایــن تصمیم گیری، 
ابتکار عمل را به دســت گرفت و همزمان 
با طرح پیش فــروش نزدیک بــه ۹0 هزار 
خودرو، بــازار آرام گرفــت و قیمت ها در 
سراشــیبی افتاد اما با این حــال، این روند 
به نحوی پیــش رفته که تا شــهریور ۹۸، 
خودروسازان در صورتی می توانند عرضه 
فوری داشــته باشــند که بیش از ظرفیت 

پیش فروش شده باشد.

 آخرین قیمت خودروها در بازار 
و کارخانه

اکنون بررســی بازار خودرو نشان می دهد 

قیمت پرایــد 111 در کارخانه 22 میلیون 
و 4۹2 هزار تومان و در بــازار 2۹ میلیون و 
۸00 هزار تومان، پراید 1۳1، 22 میلیون و 
7۹0 هزار تومــان در کارخانه و 27 میلیون 
و 400 هزار تومان در بــازار، پراید 151 در 
کارخانه 2۳ میلیون و 400 هزار تومان و 27 
میلیون و 500 هزار تومــان در بازار قیمت 
خورده اســت.همچنین نرخ هر دســتگاه 
خودروی تیبــا 2 در کارخانــه ۳0 میلیون 
و ۳۸۹ هــزار تومان و در بــازار ۳۸ میلیون 
تومان، چانــگان در نمایندگی 74 میلیون 
و 520 هزار تومان و در بــازار 116 میلیون 
تومان معامله مــی شــود، در حالی که هر 
دســتگاه پژو 405 در کارخانه ۳2 میلیون 
و ۹46 هزار تومان و در بــازار 44 میلیون و 
500 هــزار تومان، پــژو SLX در کارخانه 
۳5 میلیــون و 105 هزار تومــان و در بازار 
50 میلیون و ۳00 هزار تومــان، پژو 405 
دوگانه ســوز در کارخانه ۳4 میلیون و 745 

هزار تومان و در بازار 46 میلیون و ۸00 هزار 
تومان است.هر دســتگاه پژو پارس از سوی 
خودروســازان به قیمت 40 میلیون و 5۹5 
هزار و 700 تومان به فروش می رســد، این 
در حالی است که این خودرو در حاشیه بازار 
57 میلیون تومان قیمــت دارد، همچنین 
هر دســتگاه پژو پــارس TU5 در کارخانه 
42 میلیون و 4۸1 هزار تومان و در بازار 6۹ 
میلیون و 700 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 
در کارخانه ۳6 میلیون و 2۸6 هزار تومان و 
در بازار 51 میلیــون و ۳00 هزار تومان، پژو 
206 تیپ 5 در کارخانه 41 میلیون و ۹42 
هزار تومــان و در بــازار 5۹ میلیون و 200 
 V هزار تومان و خودروی 206 صندوق دار
در کارخانه 42 میلیــون و 76۳ هزار و 100 

تومان و در بازار 5۹ میلیون تومان است.
در گروه خودرو ســمند، هر دستگاه سمند 
LX در کارخانــه ۳۳ میلیــون و 5۳5 هزار 
تومان و در بــازار 45 میلیــون و 200 هزار 
تومان، سمند EF7 در کارخانه ۳4 میلیون 
۳۳۸ هــزار تومــان و در بــازار 47 میلیون 
تومــان، ســمند دوگانه ســوز در کارخانه 
۳6 میلیــون و 616 هزار تومــان و در بازار 
4۹ میلیون تومان اســت، ضمــن اینکه دنا 
دنده ای 46 میلیــون و ۹۸۹ هزار تومان در 
کارخانه و 6۸ میلیــون و 400 هزار تومان 
در بازار قیمت خورده اســت.همچنین هر 
خودرو دنــا پالس اتومــات در کارخانه 5۳ 
میلیون و 265 هــزار تومــان و در بازار ۸7 
میلیون تومان و هر دســتگاه 207 دنده ای 
در کارخانه 47 میلیــون و 12۸ هزار تومان 
و در بازار 7۳ میلیون تومان اســت.برلیانس 
۳۳0 اتومات 66 میلیون و 4۸1 هزار تومان 
از سوی خودروســازان به فروش می رسد و 
خریداران در حاشــیه بازار بین ۹6 تا 101 
میلیون تومان برای آن قیمت گذاشــته اند. 
هر برلیانس ۳20 اتومات نیز در کارخانه 6۳ 
میلیون و 741 هزار تومــان بوده که در بازار 

حدود ۹7 میلیون تومان نرخ می خورد.

وغن غنی شده »اویال« سیب سالمت گرفت ر

مصوبه ای برای تغییر قیمت برق نداریم

بانک مرکزی اعالم کرد

تحوالت هفت ماهه در بازار مسکن پایتخت
گروه بــازار  بانــک مرکــزی گزارش 
تحوالت هفت ماهه بازار مسکن شهر تهران 

را منتشر کرد.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-

هیبنا، براساس اعالم بانک مرکزی در هفت 
ماهه سال ۹7- فاصله فروردین ماه تا پایان 
مهر ماه ۹7- مجموعا ۸۳ هزار و 400 واحد 
مسکونی در شهر تهران از سوی متقاضیان 
خریداری شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته 14.۹ درصد کاهش 

نشان می دهد.
در این مدت متوســط قیمت یک مترمربع 
بنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران 
7 میلیون تومان بوده اســت که نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل از آن 55.4 درصد 
افزایش نشان می دهد. هفت ماهه اول سال 
۹6 تعداد معامالت خرید مســکن در شهر 
تهران در مقایســه با مدت مشابه سال ۹5 
معادل 6.۳ درصد افزایش یافت؛ همچنین 
در همین بــازه زمانی متوســط قیمت هر 
مترمربع آپارتمــان معامله شــده در بازار 

مسکن شهر تهران در مقایسه با هفت ماهه 
اول سال ۹5 تنها 6.5 درصد افزایش یافت.

در این گــزارش همچنین تحــوالت بازار 
مســکن شــهر تهران در مهرماه امسال نیز 
تشریح شــده اســت؛ در اولین ماه از فصل 
پاییز ۹7، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۸ 
میلیون و 610 هزار تومان رسید که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۸۳.5 درصد افزایش 
نشــان می دهد؛ تعداد معامالت انجام شده 
در این ماه نیز ۹ هزار و 400 فقره بوده است 
که نســبت به مهرماه سال ۹6 معادل ۳2.۳ 
درصد کاهش داشته است.تعداد معامالت 
خرید و فروش مســکن در شــهر تهران در 
ادامه افت حجم معامــالت خرید آپارتمان 
به دنبال تداوم جهش قیمتــی در این بازار 
در مهرماه در مقایسه با شهریور ۹7 نیز ۹.5 
درصد کاهــش یافت.قیمت هــر مترمربع 
آپارتمان فروخته شــده در بازار مســکن 
مهر ماه نیز در مقایســه با یک ماه قبل از آن 
-شــهریور ۹7- معادل 6.4 درصد افزایش 
یافته است.واحدهای نوساز)آپارتمان های 

با عمربنای کمتر از 5 ســال( در میان سایر 
واحدهای مســکونی معامله شــده در بازار 
مسکن شهر تهران بیشــترین سهم از کل 
معامالت مسکن به لحاظ ســن واحدهای 
مسکونی معامله شــده در مهرماه را به خود 
اختصاص داده اند.این ســهم در مقایسه با 
مهرماه ســال قبل 1.7 واحد درصد کاهش 
یافتــه و در مقابل بــه ســهم واحدهای با 
قدمت بیش از 15 ســال افزوده شده است.

علت این موضوع افزایش فاصله قیمتی بین 
واحدهای مسکونی نوســاز و آپارتمان های 

قدیمی ســاز اســت؛جهش قیمت مسکن 
در ماه های گذشــته منجر بــه افزایش این 
فاصله و خروج اجباری بخش قابل توجهی 
از متقاضیان خرید مسکن از بازار واحدهای 
مسکونی نوساز شده اســت.منطقه 5 شهر 
تهران که طی ســال های گذشــته همواره 
بیشترین ســهم از معامالت خرید و فروش 
مســکن در آن انجام شــده اســت مهرماه 
امسال نیز با سهم 15.۸ درصدی بیشترین 
سهم از معامالت مسکن پایتخت را به خود 
اختصاص داده اســت؛همچنین مناطق 2 و 
4 به ترتیب با ســهم های ۹.7 و ۸.۸ درصد 
در رتبه های بعدی به لحاظ بیشترین سهم 
از معامالت مسکن شــهر تهران قرار دارند.

در مجموع 74 درصد از کل معامالت خرید 
مســکن شــهر تهران در 10 منطقه شهر 
متمرکز شده است.بیشترین رشد متوسط 
قیمت مســکن در مهرماه نیز نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل در منطقه 5 شهر تهران 
معادل 104.6 درصد و کمترین میزان رشد 
به منطقــه 12 معــادل 41.4 درصد تعلق 
دارد.همچنیــن در میان مناطــق 22 گانه 

شهر تهران بیشــترین متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربنای مســکونی معامله شــده 
معــادل 1۸ میلیون و 700 هــزار تومان به 
منطقه یک و کمترین آن با ۳ میلیون و610 
هزار تومان به منطقه 1۸ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
به ترتیــب ۸2.۹ و 5۸.۹ درصــد افزایش 
نشــان می دهد.واحدهای مسکونی معامله 
شــده در دامنه قیمتی 6 تا 7 میلیون تومان 
به لحــاظ قیمت هــر مترمربع،مهــر ماه 
امسال بیشترین ســهم از معامالت مسکن 
معادل ۹.7 درصــد را به خــود اختصاص 
داده اند؛همچنین دامنه هــای قیمتی 5 تا 
6 میلیون و 4 تا 5 میلیون به ترتیب با سهم های 
۹.4 و ۹.1 درصــدی در رتبه هــای بعدی 
قرار گرفته انــد.در مهرماه امســال توزیع 
حجم معامالت خرید و فروش مســکن در 
پایتخت بــه گونه ای بوده اســت که 54.2 
درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
شــهر تهران معادل ۸ میلیون و 410 هزار 

تومان معامله شده اند.
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سرانجام احتکار محصوالت پتروشیمی چه شد؟
یکی از مشــکالت اساســی طی چند ماه اخیر در بــازار، احتکار برخی 
محصوالت پتروشــیمی توســط تعدادی از دالالن به دلیل تفاوت نرخ 
این محصوالت در بورس و بازار آزاد بود که منجــر به کمبود مواد اولیه 
می شــد. در این راســتا قدم های مقابله با محتکران برداشته شد و در 
نهایت به نظر می رسد این موضوع بســیار کم رنگ و تا حدی رفع شده 

است.
آشــفتگی بازار در چند ماه گذشــته دامن بورس کاال و شــرکت های 
پتروشــیمی را نیز گرفته بود و بســیاری از دالالن به دلیل تفاوت نرخ 
ارز در بــورس کاال و بازار آزاد اقــدام به خرید محصــوالت در بورس و 
فروش آن در بازار آزاد می کردند. بسیاری از این افراد حتی محصوالت 
پتروشــیمی را در انبارهــا احتکار می کردنــد تا بعــد از افزایش نرخ، 
محصوالت را در بازار عرضه کنند. به طوریکه موضوع پر شدن انبارها و 

مسائل HSE مطرح شد.
در نهایت همزمان با احتکار گســترده محصوالت پتروشــیمی توسط 
دالالن و ســودگران در انبارهــای برخی شــرکت های پتروشــیمی، 
مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس اواســط مهرماه 
به خریداران محصوالت پتروشــیمی مهلت  10 روزه داد تا محصوالت 
خریداری شــده را بارگیری کنند. براســاس این ابالغیه اگر مشتریان 
نتوانند محصوالت خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل می شــود و 

ارزش قرار داد پس از اعالم شماره حساب عودت داده می شود.

درخواست اتحادیه از وزیر نفت
در این راســتا، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی با ارســال نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار 
تعیین تکلیف محصوالت ذخیره سازی شــده در انبارها و کریدورهای 
عبوری ســایت شــرکت های پتروشــیمی شــد و تاکید کرد: 
ذخیره سازی محصوالت از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکالتی 

برای پتروشیمی ها ایجاد کرده است.
در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
به وزیر نفت، آمده است: ســودگران از حمل محصوالت خریداری شده 
خودداری می کنند و با توجه به حاشیه سود باالی محصوالت خریداری 
شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کاال را هم پرداخت می کنند. 
هم اکنون انبارهای پتروشیمی ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن 
پر شــده و شــرکت ها مجبور به نگهداری محصوالت فروخته شده در 
خیابان های ســایت پتروشیمی شــده اند که از نظر HSE مشکالتی را 

ایجاد می کند.
با توجه به ذخیره ســازی گسترده محصوالت پتروشــیمی و پلیمری 
برخی از فعاالن صنعت پتروشــیمی خواســتار ابطال معامالت فروش 
محصوالت به ســودگران و دالالن شــده اند و تاکیــد می کنند، از نظر 
قانون امکان ابطال معامالت فروش به ســودگران وجود دارد و افزایش 
انباشــتگی محصوالت فروخته شــده در شــرکت های پتروشــیمی 
خطرآفرین بوده و ریســک تولیــد و رعایت ضوابــط HSE را افزایش 

می دهد.

داللی از بین رفت
در این راســتا، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمــن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی در این مورد به ایســنا گفت: بخشی از این مشکل و 
احتکار برای دوره ای بود که بحث های داللــی و رانت مطرح بود. زمانی 

که جلوی داللی و رانت گرفته شد مساله احتکار نیز برطرف شد.
وی با اشاره به ارائه فرصت 10 روزه به خریداران محصوالت پتروشیمی 
اظهار کرد: زمانی هم که فرصت 10 روزه به خریداران داده شد، بیشتر 
مسائل و مشــکالت کامیون داران مطرح بود که همه کشور درگیر آن 

شدند.
به گفته قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درحال 
حاضر تقریبا هر دو مساله برطرف شده و باید بررسی شود خرید و فروش 

طبق روال انجام می شود یا خیر اما می توان گفت داللی برطرف شد.

پیشنهاد پتروشیمی ها برای ارتباط با تولیدکنندگان
وضعیت بورس کاال با برداشــته  شــدن محدودیت در ســقف رقابت 
محصوالت پتروشیمی بعد از آشــفته بازاری که به دلیل تفاوت قیمت 
ارز در بازار ارز و بورس ایجاد شــده بود، رو به آرامش است و واحدهای 

پتروشیمی پیشنهاد جدیدی برای تعامل در بورس مطرح کرده اند.
افزایش ناگهانــی تقاضا در بورس کاال کــه زاییده تفاوت نــرخ ارز در 
بازار آزاد و بورس کاال بود، صــدای اعتراض تولیدکننــدگان واقعی و 
شــرکت های پتروشــیمی را بلند کرد. تولیدکننــدگان واقعی که در 
تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده بودند، شرکت های پتروشیمی 
را مقصر می دانســتند درحالی که پتروشــیمی ها با آمار و ارقام سعی 

داشتند ثابت کنند که در عرضه مواد اولیه در بورس کوتاهی نکردند.
افزایش ۳00 درصــدی تقاضا در بــورس کاال رقمی بود که از ســوی 
شرکت های پتروشیمی اعالم شــد، درحالی که رشد اقتصادی خاصی 

در ایران صورت نگرفته و  میزان تولید پایین دستی سه برابر نشده بود.
 طبق آمار در ســال ۹6، ۸۳0 هزار تن در بورس معامله شــده که این 
میزان تا تیرماه امسال به یک میلیون و 56 هزار تن رسید. یعنی معامله 
نسبت به ســال گذشــته حدود 210 هزار تن بیش تر شــده درحالی 
که میزان تولید تا این حد رشــد نداشته اســت. این موضوع باعث شد 
صدای اعتراض شرکت های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند شود 
و پیشــنهاد کنند بررسی های الزم انجام شود و شــرکت هایی که سال 
گذشته محصوالت را نخریده اند اما امســال می خرند را از بورس خارج 
کنند، مگر این که مطمئن شــوند شــرکت ها محصول را بــرای تولید 

می خواهند.
آن ها هم چنین از دولت تقاضا کردند متقاضیــان واقعی در بورس کاال 
خریداری کنند و اجازه صادرات به افــرادی که از بورس کاال خریداری 
می کنند، داده نشــود و فقط تولیدکننده اجازه صادرات داشــته باشد. 
هم چنین تقاضا کردند این اجازه داده شود که با متقاضیان واقعی مواد 

اولیه در بازار مستقیما و با نرخ واقعی بورس قرارداد امضا شود.
درنهایت اواخر شــهریورماه امســال با توجه به نظر ســتاد اقتصادی 
دولت، محدودیت در ســقف رقابت محصوالت پتروشیمی برداشته و 
قرار شد قیمت پایه محصوالت پتروشیمی در بورس بر اساس میانگین 
چهار هفته ای گذاشته شود. در این راســتا در نامه ای که توسط محمد 
شــریعتمداری، وزیر صمت به شــاپور محمدی، رئیس سازمان بورس 
درباره جزئیات عرضه محصوالت پتروشــیمی در بورس کاال نوشــته 
شد، اعالم شده که با توجه به تصمیمات ســتاد اقتصادی دولت درباره 
آزادســازی ســقف رقابت کاالهای پتروشــیمی در بــورس کاال، این 
محدودیت برداشته شده و قیمت پایه برمبنای نرخ دالر 4200 تومانی 

معامله می شود.
بر اســاس این تصمیم شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی پس از هر بار 
عرضه ی منجر به معامله در بورس کاال، قیمت پایه را بر اساس میانگین 

چهار هفته ای تعدیل شده به بورس اعالم می کند.
این تصمیم به سروســامان گرفتن معامله در بورس کمک بســیاری 
کرد؛ با اجرای این تصمیم بخــش قابل توجهــی از تقاضای کاذب در 
بورس کاهش یافت. مقایســه عملکــرد بورس در چهــار هفته قبل از 
اجرای این قانون با چهــار هفته بعد از آن، نشــان می دهد تقاضا برای 
محصوالت پلیمری طی چهار هفته بعد از اجــرا، 5۹2 هزار و ۳۳0 تن 
بود، درصورتی که طی چهار هفته قبل از این اتفــاق ۹۸۸ هزار و ۳00 
تن بوده اســت. به عبارت دیگــر تقاضا 40 درصد کاهش یافته اســت. 
هم چنین حجم معامله قبل از اجرای تصمیم 2۳5هزار و 400 تن و بعد 

از آن، 27۳ هزار تن بود؛ یعنی افزایش 16 درصدی داشته است.

میز خبر

گرچه هنوز بحث ها و رایزنی هــا در رابطه با تعیین نرخ 
دالر و نفت در بودجه سال آینده ادامه دارد، اما احتمال 
اینکه قیمت دالر به عنوان مبنــای تبدیل درآمدهای 
ارزی به ریال تا حدود 5500 تومان تعیین شود، بیش 
از نرخ های دیگر است و بحث هایی برای نفت حدود 65 

دالری مطرح است.
اخیــرا بخشــنامه بودجــه ســال آینــده از ســوی 
رئیس جمهور به دســتگاه های اجرایی ابالغ شد، ولی 
ضوابط و چارچوب های آن که باید مبنای تعیین بودجه 
دســتگاه ها قرار گیرد، اعالم نشده اســت. این ضوابط 
می توانــد تعیین کننده ســقف هزینه هــا و منابع در 

اختیار دولت و به دنبال آن دستگاه های اجرایی باشد.
این در حالی اســت که تعیین شاخص های کالن برای 
پیش بینی بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
تعیین کننده منابع درآمدی و همچنین نوع هزینه کرد 

دولت خواهد بود.
با توجه به اینکه بخشــی و در حدود یک ســوم منابع 

عمومی دولــت از محل درآمدهــای نفتی 
تامین می شــود، بر این اســاس پیش بینی 
قیمت هر بشــکه نفت، میزان صادرات و در 
اهم آن نرخ دالری که قرار اســت درآمدهای 
نفتی به ریال تبدیل شــود، قابل توجه است 
که هر ســاله در رابطه با آن بحث های زیادی 
شــکل می گیرد و معموال تا روزهای تحویل 

الیحه به مجلس ادامه پیدا می کند.
اما با توجه به شــرایط ویژه ای کــه احتماال پیش روی 
دولت در ســال آینده خواهــد بود و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه در رابطه با آن تاکنون مسائلی را مطرح 
کــرده و گفته که “با توجــه به تحریم هــای احتمالی 
آمریکا شــرایط بودجه را به طور ویژه بررسی و تدوین 
خواهند کرد”، بحث درآمدهای نفتی به گونه ای است 
که احتماال و بر اساس آنچه مســئوالن اعالم کرده اند 
میزان صادرات نفت تا حدود یک میلیون بشکه در روز 

خواهد بود.

ایــن در حالی اســت که اکنون برای ســال 
جاری صادرات نفت به حــدود دو میلیون و 

400 هزار بشکه در روز می رسد.
اطالعات دریافتی ایســنا نیز از این حکایت 
دارد که در رابطه بــا تعیین قیمت فروش هر 
بشــکه نفت با توجه به افزایش قیمتی که در 
بازارهای جهانی در چند ماه گذشته داشته و 
اکنون به میانگین حدود 75 دالر در هر بشکه می رسد، 
برای بودجه ســال بعد بحث هایی برای نفت حدود 65 
دالری وجود دارد و بعید نیســت که ایــن قیمت برای 

آن ثبت شود.
از سوی دیگر باید نفت فروخته شــده توسط دولت از 
ســوی بانک مرکزی به ریال تبدیل شــود که هرساله 
مبنای آن برای پیش بینی درآمــد نفتی دولت تعیین 
می شود. نرخ هایی که پیشنهاد شده هنوز نهایی نشده 
اســت اما ظاهرا نرخ 5500 تومان نیز برای هر دالر از 

احتمال باالتری برخوردار است.

بر این اســاس دولت درآمدهای ارزی خود در ســال 
آینده را با رشــد قیمت دالر به ریــال تبدیل خواهد 
کرد و البته این امری طبیعی بوده و هر ســاله معموال 
قیمت دالر در بودجه نســبت به ســال قبل افزایش 
دارد. برای ســال جاری مبنای دالری بودجه ۳500 

تومان بود.
گرچه احتماال با توجه به تحریم هــای پیش رو میزان 
صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت اما به هر حال 
افزایش قیمــت دالر در بودجه و همچنیــن افزایش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی تا حدی این کســری را 
می تواند جبران کند؛ همان طور که در ماه های ابتدایی 
امسال و بر اساس آنچه ســازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد افزایش قیمت نفت موجــب افزایش درآمدهای 
نفتی شــد، چراکه دولت برای قیمــت نفت حدود 55 
دالر در هر بشــکه با نرخ ۳500 تومان پیش بینی کرده 
بود که این نرخ برای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی 

تا بیش از 70 دالر افزایش داشت.

بودجه

گروه انــرژي  2۸0 هزار بشــکه نفت 
خام دیروز در نخســتین عرضه این کاالی 
اســتراتژیک در بورس به نرخ بشکه ای 74 

دالر و ۸5 سنت فروخته شد.
معــاون عملیات شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی از آغاز عرضــه نفت خــام برای 
اولین بار در بورس انــرژی خبر داد و گفت: 
ســه خریدار برای رقابــت در معامالت این 
محصــول، 10 درصد از مبلغ مــورد نظر را 

پرداخت کردند.
ســاعت 14 دیروز یک میلیون بشکه نفت 
خام برای اولین بار در بــورس انرژی عرضه 
شــد و متقاصیان باید 10 درصــد از مبالغ 
نفتی که تقاضا کرده اند را به حساب شرکت 
ســپرده گذاری تا ســاعت 14 دیروز واریز 
می کردند تــا بتوانند در ایــن عرصه رقابت 

کنند.
در این بــاره فریبا اخوان، معــاون عملیات 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی به ایسنا 
اعالم کرد: تا ســاعت 14 یکشنبه که مهلت 
واریــز 10 درصد از مبلغ تمدید شــده بود، 
چهار نفر اعالم آمادگی خــود را برای خرید 
نفت خام از بورس انرژی اعالم کردند اما سه 
نفر مبلغ مورد نظر را واریز کرده اند؛ لذا ســه 
خریدار وارد رقابت در بــورس انرژی برای 

خرید نفت خام شده اند.
آنگونه کــه تابلوی معامالت بــورس انرژی 
نشــان می دهد، تاکنون 10 ســفارش ۳5 
هزار بشکه ای یعنی جمعا ۳50 هزار بشکه 
نفت خام در تابلوی معامالت تقاضا شــده 
اســت. این در حالی اســت که دیروز یک 

میلیون بشــکه نفت خــام در بورس عرضه 
شد.

همچنین هنوز قیمت قطعــی نفت خام در 
بورس انرژی  کشــف نشــده اما قیمت پایه 

حدود 7۹ دالر است.
طبق پیش بینی دســت اندرکاران بورسی، 
چند شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک ها 
و چند شــرکت حقوقــی غیر بورســی از 
جمله خریداران نفت خــام در بورس انرژی 
هســتند اما به گفته رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، از نظر این ســازمان، اطالعات 

مشــتریان تا لحظه آخر محرمانه اســت و 
اعالم نخواهد شد.

شــاپور محمدی اظهار کرده که اطالعات 
کســانی که در تابلو معامــالت برای خرید 
نفت خام رقابــت می کنند را محرمانه حفظ 
خواهیم کرد، چراکه یکــی از وظایف اصلی 
بازار سرمایه حفظ اطالعات مشتریان است. 
اطالعات تمامی کســانی کــه در دنیا نفت 
می خرند صیانت خواهد شد و این یک روال 
قانونی است که در مورد سهام داران هم این 

روال را حفظ کرده ایم.

یاسر فالح، مشــاور رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار نیز در گفتگو با مهر اعالم کرده 
بود: یک میلیون بشــکه نفت خــام ایران، 
ساعت 14 یکشنبه ششم آبان ماه، در رینگ 
بین المللی بورس انرژی، از ســوی شرکت 

ملی نفت ایران عرضه شد.
وی افزود: شــرکت های حقوقــی داخلی و 
خارجی می تواننــد به عنــوان خریدار، در 
ســمت تقاضای این بازار قرار گیرند؛ ضمن 
اینکه فردی که می خواهــد در این معامله 
شرکت کند، می بایســت 10 درصد ارزش 

معاملــه را به صــورت ریالی قبــل از انجام 
معامله، در حساب شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه)سمات( واریز نماید 

تا در معامله شرکت داده شود.
مشاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: عرضه نفت در ایستگاه مجازی بورس 
صــورت خواهد گرفت و تــاالری در بورس 
انــرژی به ایــن عرضه اختصــاص نخواهد 
یافت؛ ضمن اینکــه در مــورد خریداران، 
صیانــت از محرمانگی جــزو وظایف ذاتی 
ناظران بازار سرمایه اســت و اطالعات تمام 
افرادی که بخواهنــد از طریق بورس انرژی 
نفت خریداری کنند، به صــورت محرمانه 

نگهداری خواهد شد.
وی تصریح کرد: خریــداران باید تا پیش از 
آغاز معامله، 10 درصــد از ثمن معامله را به 
حساب دولت واریز نمایند؛ ضمن اینکه 20  
درصد ثمن معامله نیز به صورت ریالی و ۸0 
درصد آن بــه صورت ارزی تســویه خواهد 

شد.
فالح اظهار داشــت: کف قیمتی از ســوی 
وزارت نفت 7۹ دالر و 15 ســنت به ازای هر 
بشکه نفت اعالم شده و سقف قیمت نیز در 
بازارهای جهانی مشخص است. به هر حال 
این یک تجربه جدید برای عرضه نفت خام 
ایران در بورس انرژی در الگوی یک میلیون 

بشکه ای است.
مدیرعامل شــرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس ادامه داد: هر خریــدار می تواند ۳5 
هزار بشــکه یا مضربی از آن را تا سقف یک 

میلیون بشکه خریداری کند.

گروه انرژي   به گفته کارشناسان با توجه 
به اینکــه حجم عرضه نفــت در بورس رقم 
درشتی نیست، تســویه صد درصدی ریالی 
آن یک منبع تامین ریال غیرتورمی و سریع 
الوصول برای هزینه های دولت و مشــوقی 

برای بخش خصوصی است.
دیروز برای نخســتین بار به صورت سازمان 
یافته و شــفاف و با حضور بخش خصوصی، 
طالی ســیاه روانه رینگ بین المللی بورس 
انرژی شــد. فروش نفت در فضای شــفاف 
تاالر شیشــه ای تصمیمی بود کــه با اتفاق 
نظر سران ســه قوه روی میز وزارت نفت و 
همچنین سازمان بورس قرار گرفت. برخی 
از کارشناســان این حوزه با استناد به تجربه 
ناموفق قبلــی در دوران قبلــی تحریم ها، 
انتقاداتی را به این نوع از فروش نفت وارد می 
کردند. به عقیده منتقدان، ســاختار بورس 
ایران مشــابه فضای بورس های بین المللی 
نفت نیســت و از آنجا که از روشــی متمایز 
برای کشــف قیمت در بــورس پیروی 
می کنــد و روش قیمت گــذاری به بورس 
دیکته می شــود که با روح بــورس متمایز 
اســت. از ســویی دیگر نوع قیمت گذاری، 
نوع تســویه )تــوان تســویه ارزی(، روش 
فروش، تامین بیمــه، بازاریابی و ... از جمله 

محورهای نقد منتقدان بود.
در دوران قبلــی تحریم هــا، نفت در بورس 
عرضه شد، اما اســتقبالی از آن نشد تا جایی 
که در نهایت شــرکت نیکو، به عنوان بازوی 
بین المللی شــرکت ملی نفت ایران اقدام به 
خرید کرد. البته محمولــه هایی خریداری 
شد که متاسفانه حواشــی زیادی به همراه 

داشت.
با توجه به اینکه حدود یک هفته به آغاز دور 
دوم تحریم هــای آمریکا علیــه ایران باقی 
مانده اســت، عرضه نفت در بورس می تواند 

روشی کمکی برای فروش نفت ایران باشد.

شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان 
عرضه کننده این کاال از ســوی شرکت ملی 
نفت ایران امروز یک میلیون بشکه نفت خام 
سبک این شرکت را به روش تسویه شرایطی 
مطابق با مفاد منــدرج در بند »د« اطالعیه 
عرضه، روانه میز فــروش رینگ بین الملل 
بورس انرژی خواهد کــرد.  واریز 10 درصد 
پیش پرداخت تا 2 ســاعت پیش از شــروع 
عرضه به حساب اعالم شده از سوی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه الزامی است.
براســاس زمان بنــدی و شــرایط تحویل، 
سررســید تحویل کاال منتهی به 7 آذرماه 
1۳۹7 و مکان تحویل فــوب جزیره خارک 
با هدف بازارهای بین المللی و به صورت فله 
خواهد بود. گفتنی اســت، محدوده نوسان 
قیمت پایه و قیمت مجــاز در این عرضه به 
صورت نامحدود خواهد بــود و نوع معامله 

براساس کشف پریمیوم تعیین شده است.
حداقل خریــد در این عرضه معــادل با ۳5 
هزار بشکه نفت خام ســبک تعیین شده و 
حداکثر مشتریان می توانند تا یک میلیون 
بشــکه از حجم نفــت خام عرضه شــده را 
بــا  حداقل تغییــر 0.01 قیمت ســفارش 
)پریمیوم دالری - ســنا( خریداری کنند. 
محل تحویل این کاال فوب جزیره خارک یا 
عملیات کشتی به کشتی )STS( است. در 
 )LOT( این روش حداقل حجم قابل خرید
یا واحد پایه تخصیــص و همچنین حداقل 
خرید جهت کشــف نرخ، معادل با ۳5 هزار 
بشــکه با نوســان عملیاتی )خطای مجاز 
تحویل( مثبت و منفــی 10 درصد در یک 
محموله اســت. براساس شــرایط عمومی 
اعالم شــده در اطالعیه عرضــه نفت خام 
ســبک ایران در رینــگ بین الملل بورس 
انــرژی، خریــداران می توانند بــا تجمیع 
قراردادهــای خرید نســبت به برداشــت 

محموله های بزرگتر اقدام کنند.
مقصــد حمل و فــروش نفت خام ســبک 
خریداری شده آزاد بوده و صادرات به تمام 
کشورها به جز ســرزمین اشغالی فلسطین 
مجاز است. در این معامله صرفاً متقاضیانی 
می توانند نســبت به ارائه ســفارش خرید 
اقدام کنند که قبل از زمــان عرضه معادل 
ریالی 10 درصد ارزش ســفارش بر مبنای 
قیمت و شــرایط منــدرج در بخش »ب« 
اطالعیه عرضه )معــادل 7۹.15 دالر برای 
هر بشــکه( را به حســاب اعالمی شرکت 

سمات واریز کنند.

 عرضه نفت خام در بورس را 
چگونه می توان تقویت کرد؟

نکته ای که عــده ای از کارشناســان به آن 
اشاره دارند، امکان تسویه صد درصد ریالی 
ارزش محموله نفتی به عنــوان منبع ریالی 
غیرتورم زا برای تامین هزینــه های ریالی 
دولت اســت. با توجه به اینکه حجم عرضه 
نفت در بورس انرژی رقم درشــتی نیست، 
می توان به ایــن گزینه به عنوان تســهیل 
کننده حضــور بخش خصوصــی برای این 
سبک کم ســابقه فروش طالی سیاه ایران 
نگاه کرد. البته در صورت ادامه این روش می توان 
محدودیت هایی در ایــن زمینه ایجاد کرد 

و این پیشنهاد کارشناســان را می توان به 
عنوان یک جذابیت در ابتــدای اجرای این 
روش دانست چرا که به هر حال درآمدهای 
نفتــی از جمله منابــع درآمدهــای ارزی 

تضمینی دولت هستند.
صادق مردانی، کارشــناس حوزه انرژی، در 
گفتگو بــا مهر، درباره علــت ناکامی عرضه 
نفت در بورس در دور قبلی تحریم ها، گفت: 
هر سیستمی می تواند تا مدت زیادی فعال 
باشد تا زمانی که به مشــکل بر می خورد و 
ضعف آن نیز دیده می شــود. ایران به روند 
فروش نفت به صورت چهــره به چهره ادامه 
داد تا زمانی که یک ریسک سیاسی به اسم 
تحریم روی آن تاثیر گذاشت. در دوره قبلی 
اعالم شد که باید پول تمام و کمال پرداخت 
شود و به مشــتری های سنتی شرکت ملی 

نفت ایران نیز اجازه فروش نداشتند.
وی گفــت: در دوران تحریم هــا خیلی از 
یــران نفت  ز ا مشــتری های ســنتی ا
می خریدند، به بخش خصوصی گفته شد 
اگر قصد کمک دارید به مشتری های جدید 
نفت بفروشید. به هر حال به طور مثال چین  
از ایران نفت خریــداری می کرد. اگر بخش 
خصوصی نیز وارد می شــد چینی ها مردد 
می شــدند که نفت ایران چند فروشــنده 

دارد!؟
وی ادامه داد: ما در بازار ها باید طوری عمل 
کنیم که رقابت نکرده و مکمل هم باشــیم. 
بخش خصوصی مدعی اســت که می تواند 
در بازارهــای نفتی که شــرکت ملی نفت 
ایران نمی تواند ورود کنــد، حضور یافته و 
نفت را ولو در حجم های کوچک بفروشــد. 
به طور کلی علت اینکه پیگیر عرضه نفت در 
بورس هستیم این است که کانون مشترک 

بازارهای مالی و تجاری در بورس است.
وی چرایی مشــکل در سیستم فروش نفت 
ایران را به ســه محور تقســیم کرد و افزود: 

وقتی این مشکل را آسیب شناسی می کنیم 
با سه آسیب رو به رو می شویم. نخست اینکه 
فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است. 
آسیب دوم اینکه در تســویه محموله های 
صادراتی نفت به طــور مطلق از ارز خارجی 
اســتفاده می کنیم و در نهایت مشکل سوم 
نحوه فــروش و تعامل شــرکت ملی نفت با 
خریدار نفت اســت. اگر در گذشته شرکت 
ملی نفت تدبیر کرده و اجازه می داد تا بخش 
خصوصی به فــروش محموله هــای خرد 

بپرازد تاکنون این بخش تقویت می شد.
این کارشــناس ارشــد  تصریح کرد: عرضه 
امروز نفــت خام در بورس انــرژی در حالی 
انجام می شود که تکنولوژی بازارهای مالی 
ایران قوی نیســت و همچنیــن در تجارت 

نفت نیز قوی نیستیم.
مردانی تاکید کرد: می توان با هدف حمایت 
از بخش خصوصی و تسهیل تجارت نفت در 
قالب عرضه در بورس، ســهم تسویه ریالی 
را افزایــش داده و حتــی بــه 100 درصد 
برســانیم. چرا که در وهله نخســت حجم 
خرید و فروش شده رقم باالیی نیست بنابراین 
می توان به تسویه ریالی آن به عنوان منبعی 
ریالی برای تامین نیازهای دولت که سریع 

الوصول و غیر تورم زا است، در نظر گرفت.
قاســم محســنی، کارشــناس بورس نیز 
در گفتگو با مهر با اشــاره به عرضه نفت در 
ســاعت 14 امروز، گفت: درگذشــته روش 
حصــول درآمدهای نفتی به صورت ســبد 
ارزی بــود که مســتقیما در اختیــار بانک 
مرکزی قرار می گرفت و ایــن بانک با تکیه 
بر نیازهــای موجود درباره این ســبد ارزی 
تصمیم گیری می کرد  و 14.5 درصد سهم 
وزارت نفت از محل درآمدهــای نفتی را به 
این وزارت خانه تخصیص می داد و نیازهای 
دولت از محل درآمدهای نفتی را به صورت 

ریالی یا ارزی در اختیار آن می گذاشت.

خ نفت و دالر در بودجه 9۸ چقدر است؟ نر
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وعده های دژپسند و اما و اگرهای آن
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای کســب کرســی صدارت این 
وزارتخانه، وعده  های مختلفی داده اســت؛ وعده  هایی کــه با توجه به 

شرایط فعلی اقتصاد جای اما و اگر زیادی دارد.
فرهاد دژپســند که حاال موفق به کســب صدارت وزارت اقتصاد شده 
اســت، در روزهای گذشــته وعده  های مختلفی را برای بهبود اوضاع 
پیچیده اقتصادی داده اســت. ایــن وعده  ها را می تــوان در طیفی از 
وعده  های مربــوط به اصالح نظــام بانکی، تقویت همــکاری با بخش 
خصوصی، گســترش تعاونی  ها و تالش برای گســترش رفاه و عدالت 
اجتماعی دســته  بندی کرد.او روز شــنبه در مجلس شورای اسالمی و 
در دفاع از خود گفت که یکی از برنامه های جدیدش تشکیل هسته های 
اندیشه ورزی متشــکل از دولت، مجلس، دانشگاه ها و بخش خصوصی 
است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی نیز 

از دیگر صحبت های دژپسند بود.

 تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاست سازی
 تشریفاتی نیست

پیش از این هم او در جمع  اعضــای هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی 
ایران، تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاست سازی را یکی دیگر از 
برنامه هایش دانسته و گفته بود که این امر با استفاده از اندیشه استادان 
دانشگاه ها محقق خواهد شــد.به اعتقاد دژپسند، این موضوع تنها یک 
بحث تشریفاتی نیســت و این برنامه به رئیس جمهوری نیز اعالم شده 
است. اما در این زمینه چند مشکل وجود دارد. مشکالت سیاسی، نحوه  
تفکر و وجود افراد دولت گرای افراطی تا بازارگرایان افراطی و همچنین 

بومی گرایی در این راستا وجود دارد که باید برطرف شود.
وعده ایجاد عدالت اجتماعی بیش از هر چیز دیگری اذهان را به ســمت 
اقتصاددانان نهادگــرا یا به تعبیر دژپســند »دولت گرای افراطی« 
می  برد. اقتصاددانانی همچون فرشــاد مومنی و حسین راغفر که حاال 
در موسسه مطالعات دین و اقتصاد گروهی از اقتصاددانان نهادگرا را به 
دور خود جمع کرده  اند و نقد عملکرد دولت و برنامه  های بازار آزادی آن 
را سرلوحه جلسات قرار داده  اند.فرشــاد مومنی به عنوان شاخص  ترین 
چهره این مکتب اقتصادی در ایران، دســتیار اقتصادی وزیر اقتصاد در 
دوران جنگ بوده و مطمئنا در زمینه اداره امور در شــرایط ســخت و 
بحرانی تجربه  های موفقــی دارد، ضمن اینکه او بــه لحاظ علمی هم 
یکی از برجســته  ترین نظریات توسعه  ای را در کشور دارد. اما باید دید 

آیا دژپسند حاضر است از تجربه  های آنها استفاده کند؟

وعده دژپسند برای احیای بخش تعاونی در اقتصاد
فرهاد دژپســند که در وعده  های خود پیش از کســب کرســی وزارت 
اقتصاد چهــره  ای عدالت خــواه را از خود نشــان داده بود، در نشســت 
هم اندیشی اعضای اتاق تعاون،  تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد 
نیاز اقتصاد کشــور برای خروج از بخش دولتی عنوان و اظهار کرده بود 
که تعاونی و صنوف می توانند با تجهیز منابع کشور موجب تسریع رشد 

اقتصادی شوند.
او با اشاره به ســهم 25 درصدی بخش تعاونی در اقتصاد، تصریح کرده 
بود که »با تحوالتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شــده باید بحث 
تعاونی را تجدید ســاختار کنیم«. وعده تجدید ســاختار تعاونی  ها در 
اقتصاد به تنهایی وعده بســیار بزرگی اســت. این بخــش از اقتصاد 
در سال  های اخیر به دلیل ســاختار ناموزون و واردات محور اقتصاد و 
حرکت آن به سمت سیاست  های تعدیل ساختاری عمال بسیار تضعیف 

شده است.
دژپسند در همان نشســت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها 
به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شــود، گفته بود که ابتدا تصور 
می شــد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قــرار گیرد اما بعد 
از بحث های مفصــل و بهره گیری از رهنمودهــای مقام معظم رهبری 
بخش تعاون جداگانه مورد توجــه قرار گرفت کــه در نهایت منجر به 
تشکیل شرکت های ســهامی و تعاونی شــد.به گفته دژپسند، یکی از 
راه های برون رفت از شــرایط اقتصادی فعلی، شــرکت های سهامی و 
تعاونی هســتند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه 

برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.

وزیر جدید اقتصاد به جنگ نظام بانکی می رود؟
وزیر فعلــی اقتصاد پیش از کســب رای از مجلس شــورای اســالمی 
همچنین در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن گالیه 
از اینکه بانک ها ســاختار ناموزونی پیدا کرده اند و بــا بانکداری مدرن 

فاصله دارند، بر اصالح نظام بانکی و کاهش معوقات تاکید کرده بود.
وعده اصالح نظام بانکی را به صراحت می توان بزرگترین وعده یک وزیر 
اقتصاد در شــرایط فعلی اقتصاد تلقی کرد. اصالح نظام بانکی با توجه 
به وجود مشکالت ریشــه  ای در بانک  ها که ناشــی از عدم  نظارت بانک 
مرکزی در ســال  های گذشته بوده اســت حاال به کاری بسیار سخت و 
حتی خطرناک تبدیل شده است. انجام فعالیت  های مالی و پولی بدون 
پشتوانه و همچنین خلق پول در ساختار نظام بانکی به ابعاد بحران  زای 

خود نزدیک شده است.
مســاله دیگر در ارتباط با اصالح نظام بانکی اما محدوده وظایف وزارت 
اقتصاد اســت. همانطور که می دانیم بانک مرکزی هرچند که باید در 
هماهنگی با وزارت اقتصاد قدم بردارد اما ســاختاری متفاوت از وزارت 
اقتصــاد دارد.با چنیــن توصیفی وعده اصــالح نظام بانکــی نیازمند 
هماهنگی و همراهی بانک مرکزی اســت که باید منتظــر ماند و دید 
در ماه  های پیش  رو تا چه انــدازه حاضر به همکاری بــا وزارت اقتصاد 
به صدارت فرهاد دژپســند خواهد شد.دژپســند البته در همان جلسه 
با اشــاره به هماهنگی خود با دیگر اعضای تیــم اقتصادی دولت تاکید 
کرده بود که با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت ارتباط زیــادی دارم و نباید 
اجازه دهیم که برخی بخواهند جنگ حیدری و نعمتی را مطرح کنند. 
بانک های ما ســاختار ناموزونی پیدا کرده اند و بانکداری ما با بانکداری 
مدرن فاصله دارد، به همین سبب رئیس جمهوری نخستین موضوعی 

که در اقتصاد تاکید داشت، اصالح نظام بانکی بود.

مالیات و یارانه دو ابزار دژپسند برای افزایش رفاه اجتماعی
دژپسند اما در گفت وگو با ایســنا، اصلی  ترین ابزار خود برای حمایت از 
افزایش تولید و کمک به اقشــار ضعیف را یارانه  ها و مالیات نشان داده 
بود.او با بیان اینکه وصول مالیات و بهبود توزیــع درآمد باعث افزایش 
رفاه اجتماعی می شود، اهم سیاست ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی 
و دارایی که می تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی باشد را 

بدین شرح اعالم کرده است:
1.کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد

2.اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44
۳.ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک های پایین 

درآمدی
4.کمک به هدایت یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری 

و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی
متضادترین بخش این راهبردها برای افزایش رفــاه اجتماعی در جامعه 
البته کنار هم قرار گرفتن اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاســت های 
کلی اصل 44 و ســاماندهی طرح ســهام عدالت در راســتای حمایت از 
دهک های پایین درآمدی اســت. اینکه چگونه اجرای خصوصی  ســازی 
اموال عمومی در شرایط فعلی می  تواند سیاســتی در جهت افزایش رفاه 
اجتماعی باشد مساله  ای که احتماال در ماه  های آینده بهتر روشن می  شود.

دیدگاه

عضو کارگری شورای عالی با اشــاره به کاهش قدرت 
خرید کارگران به ۳۳ درصد در ســال جاری گفت: در 
حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به 67 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
علی خدایی در نشست مشــترک نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی با محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشــاره به مطالبات جامعه کارگری 
از ایــن وزارتخانه گفت: امیدوارم انتخاب شــما منافع 
مشترک جامعه کار و تولید را رقم بزند؛ موضوع امنیت 
شغلی، ارزان ترین مطالبه جامعه کارگری است که در 
این خصــوص آئین نامه تبصره یک مــاده 7 قانون کار 
در خصوص ساماندهی قراردادهای کار در مشاغل غیر 
مستمر تدوین شده و در صف انتظار بررسی در هیئت 

دولت قرار دارد.
عضو کارگری شــورای عالی کار با اشــاره به 
وضعیت معیشــتی جامعــه کارگری گفت: 
معیشــت کارگران در ســال ۹1 بــا کاهش 
جدی مواجه شــد به این ترتیب که دستمزد 
ســال ۹1 فقــط ۳7 درصــد از هزینه های 
زندگی را پوشــش می دهد که نهایتا پس از 

چند سال ما توانستیم در سال جاری 1۳ درصد از عقب 
ماندگی دستمزد نســبت به هزینه معیشت را جبران 
کنیم و به این ترتیب دســتمزد ســال ۹7 توانست 50 
درصد از هزینه های زندگی یک کارگر را پوشش دهد 
اما متاســفانه با توجه به اتفاقات و مشکالت اقتصادی 
بوجود آمده در ســال جــاری قدرت خریــد کارگران 

کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دســتمزد 
و درآمد یک خانوار ۳ نفره فقط ۳۳ درصد از 
هزینه معیشــت را پوشش می دهد. بنابراین 
در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت 

به 67 درصد افزایش پیدا کرده است.
خدایی، تشکل یابی را یکی دیگر از سه ضلع 
مطالبات کارگری عنوان کرد و افزود: در حال 
حاضر با تالش های صورت گرفته در دوران مسئولیت 
آقــای ربیعی می توانیــم ادعا کنیم فقــط 10 درصد 
کارگران توسط تشکل ها مدیریت می شوند. بنابراین، 
این موضوع نیز مطالبات جامعه کارگری از وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی است.
این فعال کارگری بــا تاکید بر اینکه امنیت شــغلی، 

معیشت و تشکل یابی سه ضلعی هســتند که بر روی 
یکدیگر تاثیر مــی گذارند به عدم رعایت ســه جانبه 
گرایی در دوران سرپرستی محسنی بندپی انتقاد کرد 
و افزود: به جرأت ادعا می کنیم در دوران سرپرســتی 
آقای بندپی در حــوزه روابط کار و ســه جانبه گرایی 
آســیب جدی دیدیم و نتوانســتیم حتی در این مدت 
حدود ۳ ماهه یک جلســه شــورای عالی کار را برگزار 
کنیم و به رغم پیگیری هــای متعدد کمترین توجه به 

سه جانبه گرایی صورت گرفت.
عضو کارگری شــورای عالی کار تاکیــد کرد: در حالی 
طی 4 ماه گذشته نشســت شــورای عالی کار برگزار 
نشده اســت که مواد 167 و 16۸ قانون کار به برگزاری 

شورای عالی کار حداقل یکبار در ماه تاکید دارد.

کار

گروه صنعت فضای کســب و کار کشور 
طی ماههای گذشته تحت تاثیر تصمیمات 
ارزی دولتمردان، بیش از پیش برای فعاالن 
اقتصادی با عدم شــفافیت و عدم قطعیت 

همراه شده است.
فضای کســب و کار از جمله شــاخص های 
تعیین کننــده وضعیــت اقتصــادی هــر 
کشور است که با اســتناد به آن می توان، به 
بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های 
مختلف پرداخــت. در واقع، محیط و فضای 
کسب و کار در کشــورها، هرچه شفاف تر و 
رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سالمت 
اقتصادی کشــورها و اتخاذ سیاســت های 
مطلوب شــده و روند بهبود شــاخص های 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از ســویی دیگر با توجه به اینکــه فعاالن 
اقتصــادی جهــت فعالیت وجــود ثبات، 
آرامش و به عبارت دیگــر امنیت اقتصادی 
در کشــور را مورد توجه قرار می دهند باید 
شــرایط کشــور در حوزه کســب و کار به 
گونه ای باشد که ســرمایه گذاران بتوانند 
بــا انجــام محاســبات بلندمــدت نتیجه 
تولیــد، توزیــع و ســرمایه گذاری خود را 

پیش بینی کنند. 
در غیر این صورت نــه تنها فعاالن اقتصادی 
داخل کشــور، حاضر به ســرمایه گذاری و 
ورود به فعالیــت های مولــد نخواهند بود 
بلکه ســرمایه گذاران خارجــی نیز تمایلی 
به حضور درعرصه هــای مختلف اقتصادی 

کشور نخواهند داشت.
با این حــال تصمیماتی کــه دولت در نیمه 
نخست سال جاری اتخاذ کرد نه تنها فضای 
کسب و کار را از رســیدن وضعیت مطلوب 
دور کرد بلکه موجب شد فعاالن اقتصادی به 
تعدیل نیرو و حرکت کردن روی حداقل ها 
رو آورند که این مساله رکود، کاهش تولید و 

کاهش ارائه خدمات را در پی دارد.
همچنین بی توجهی دولت به فضای کسب 
و کار در حالیست که سال ۹۳ دفتر پایش و 
بهبود محیط کسب و کار با هدف ساماندهی 
این حوزه در زیــر مجموعــه معاونت امور 
اقتصادی وزارت اقتصاد تشــکیل شــد، اما 
بدلیل شــرایط حاکم بر اقتصاد کالن کشور 

نتوانست انطور که باید کاری از پیش ببرد.
براین اســاس فرهاد دژپســند کــه دیروز 
توانست با رای نمایندگان مجلس بر کرسی 
وزارت اقتصاد تکیه بزند، الزم اســت بهبود 
شاخص های فضای کسب و کار و رفع موانع 
از پیش پــای فعاالن اقتصــادی را در صدر 

اولویت های خود قرار دهد. 

 باال بودن هزینه های مرتبط با
 کسب و کار در ایران

محمد ماهیدشــتی کارشــناس اقتصادی 
در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه شــاخص 
ســهولت کســب و کار یک بعد مهم از ابعاد 
فضای کسب و کار اســت، گفت: مطالعات 
علمی نشان می دهد شــاخص کسب و کار 
تاثیر مستقیمی بر کارآفرینی، اشتغالزایی، 
نوآوری و رشــد اقتصادی دارد. در کشور ما 
نیز به این نتیجه رسیده اند که استان هایی 
که فضای کســب و کار بدتری دارند با نرخ 

بیکاری باالیی مواجه هستند.
وی افزود: شــاخص ســهولت انجام کسب 
و کار بیشــتر تحت تاثیر اجرای اصالحات 
و مقررات اســت؛ مقرراتی که زمان و هزینه  
رویه های مرتبط با کســب و کار را کاهش 

می دهند.
ماهیدشــتی ادامــه داد: در حالــی در 
ایران ســرعت اصــالح مقــررات پایین 
اســت که کشــورهای دنیا به ســرعت 
اصالحــات مقررات را انجــام می دهند و 
حتی کشورهای ضعیف تر از ما در اجرای 

اصالحات سرعت باالیی دارند.
وی گفت: در این راســتا می توان به گزارش 
ســال 201۸ بانک جهانی اشاره کرد که در 
آن رتبه بنــدی، ایران با چهــار رتبه تنزل 
نسبت به گزارش سال 2017، در رتبه 124 
از میان 1۹0کشــور قرار گرفته است. این 
مساله بیانگر این اســت که اصالح مقررات 
و رویه های مرتبط با کســب و کار وضعیت 

مناسبی ندارند.
ماهیدشــتی افزود: فضای کسب و کار تاثیر 
مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی 
و رقابت پذیری دارد و در صورتی که فضای 
کســب و کار کشور مناســب نباشد این دو 
شــاخص که نقش بیشــتری در تشــویق 
سرمایه گذاران دارند نیز وضعیت بدی پیدا 

می کنند.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: در 
کشورهای توســعه یافته هزینه های کسب 
و کار بسیار پایین هستند اما در  کشورم، هم 
زمان و هم هزینه های راه اندازی کســب و 

کار ، آشکار و پنهان بسیار زیاد است.

 در کشور چشم انداز ثابتی 
برای رویه های کسب و کار وجود ندارد

وی با بیان اینکه دو عامل زمان و هزینه متاثر 
از تعداد رویه های است، گفت: متاسفانه در 
ایران یک چشــم انداز ثابت برای رویه های 
کســب و کار وجــود نــدارد و تالطم های 
اقتصاد کالن، رویه های کســب و کار را به 

شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است.
ماهیدشــتی افزود: بهترین رتبه ما )نسبت 
به کشورهای دیگر( تنها در بحث اخذ مجوز 
ساخت است و بقیه زیرشاخص ها همچون 
حمایت از ســرمایه گذاران خرد، پرداخت 
مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکســتگی و 
تســویه دیون با وضعیت مطلوب به شدت 

فاصله دارند.
وی تاکید کرد: نبود یــک رویه بلندمدت و 

عمیق کــه هرگونه تغییر شــرایط را پیش 
بینی کرده باشــد تــا کارگــزاران دولت و 
مدیــران کســب و کار بدانند کــه چه باید 

بکنند، نداریم.
این کارشــناس اقتصادی افزود: البته فساد 
اقتصادی، بازار گسترده، کیفیت زیرساخت ها 
و ثبات اقتصاد کالن نیز بر فضای کســب و 

کار تاثیر مستقیمی دارند.

 بهبود فضای کسب و کار نیاز
 به برنامه ریزی و اراده دارد

ماهیدشــتی با بیان اینکه بهبود شــاخص 
سهولت کسب و کار و کاهش رتبه ایران در 
رتبه بندی جهانی امکانپذیر اســت، گفت: 
یکی از مناطقی که در جهان، فضای کسب 
و کار نامطلوبــی دارد منطقــه خاورمیانه 
اســت، اما در همین منطقه هم کشورهایی 
همچون امــارات و قطر هســتند که فضای 

کسب و کار مطلوبی دارند.
وی با بیان اینکه دســتیابی بــه یک فضای 
مطلوب در حوزه کســب و کار شدنی است، 
اظهار داشــت: برخــی از مســئوالن بدتر 
شدن رنکینگ ما را متاثر از بهبود رنکینگ 
کشــورهای دیگر می دانند که عذر بدتر از 
گناه است. باید یک برنامه ریزی و اراده برای 

بهبود این فضا باشد.
این کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کرد: 
کشــورهایی که در یــک چهــارم باالیی 
شاخص ســهولت کســب و کار قرار دارند، 
تا 2.2 درصد میانگین نرخ رشــد اقتصادی 

باالتری نســبت به کشــورهای یک چهارم 
پایینی دارنــد؛ از این رو برای دســتیابی به 
رفاه، کارآفرینــی، نوآوری واشــتغال باید 
مقررات را اصــالح کنیم وبدانیــم که این 

موضوع امکانپذیر است.

عدم پیش بینی آینده، توسعه و خلق 
کسب و کار را با مشکل مواجه می کند

فرشید شــکرخدایی، کارشــناس مسائل 
حوزه کســب و کار نیز در گفت و گو با مهر با 
اشاره به فضای کسب و کار در نیمه نخست 
سال جاری، گفت: با توجه به مشکالتی که 
دولت در 6 ماه اول امســال داشــت، فضای 
کسب و کار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت؛ 
به نظر می رســد با این محیط کسب و کار 

فعلی شاهد نزول شاخص ها باشیم.
وی تصریح کــرد: خروجی عمــده بهبود 
فضای کســب و کار ؛ حفظ، توسعه یا خلق 
کســب و کار است اما شــرایط فعلی و عدم 
امکان برای پیش بینی آینده، موجب شده 
فعاالن اقتصادی به تعدیــل نیرو و حرکت 
کــردن روی حداقل هــا روی آورند که این 
مســاله رکود، کاهش تولید و کاهش ارائه 

خدمات را در پی دارد.
این کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کرد: 
بنابراین می بینیم که تصمیمات اقتصادی 
بالفاصلــه روی محیط کســب وکار تاثیر 

می گذارد.
شــکر خدایی گفت: بخش خصوصی توجه 
ویژه ای  به محیط کســب  کار دارد چراکه 
این محیــط هم بایــد خوشــایند فعالیت 
موجود باشد هم از سرمایه گذاری استقبال 

کند.
این کارشــناس اقتصادی افزود: از ســویی 
دیگر بزرگترین دغدغــه فعالین اقتصادی 
عدم یافتن فرد تحصیل کرده کاربلد اســت 
که این مســاله حکایت از عــدم بهره وری 
دانشــگاه هــا دارد و اینکــه خروجــی 
نشــگاه های مــا بــه درد محیط کار  دا

نمی خورند.
وی به دسترسی به بازارهای مالی اشاره کرد 
و گفت: دسترسی در کشور ما بسیار سخت 
است و بانک ها و ابزارهای مالی نمی توانند 
منابع مالی بخش خصوصی را تامین کنند؛ 
یکی از بزرگترین مشکالت بخش خصوصی 
محدودیت در منابع مالی است.وی تصریح 
کرد: وزیر اقتصاد باید بهبود شــاخص های 
فضای کســب و کار را در اولویــت کار خود 
قرار داده و در مدت باقیمانده از عمر دولت، 

اقدام موثری در این زمینه انجام دهد. 

قدرت خرید کارگران یک سوم شد

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

بهره برداری کامل از ترمینال ۲ کانتینری بندر شهید رجایی
گروه صنعت عضو هیــأت عامل و معاون 
مهندسی و توســعه امور زیربنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: عملیات جابجایی 
۸ دســتگاه گنتری کرین در بندر شــهید 
رجایی با وزن بیش از یکهــزار و 750 تن با 

موفقیت به پایان رسید.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
بنادر و دریانوردی، محمدرضا اللهیار درباره 
عملیات جابجایی ۸ دستگاه گنتری کرین 
در بندر شــهید رجایی، افزود:  پس از ورود 
12 دســتگاه گنتری کرین جدیــد به بندر 
شــهید رجایی، هم اکنون مونتــاژ آنها در 
مرحله پایانی کار قرار دارد و مدنظر است که 
این تجهیزات در یال هــای جنوبی و غربی 
ترمینال دوم کانتینری بندر شهید رجایی 
مستقر شــود.  وی تصریح کرد: ۸ دستگاه 
گنتری کرین )جرثقیل کانتینری کشــتی 
به ساحل( که 10 سال پیش در یال جنوبی 
ترمینال استفاده شــده بود، قرار شد به یال 
شرقی منتقل شــود تا از ظرفیت های این 

بخش نیز به نحو احسن استفاده شود. 
 الهیار اذعان داشــت: کار مهندسی دقیق، 

مبتنی بر تجربیات جهانــی اتفاق افتاد که 
به شــکل کار تیمی و با تالش شبانه روزی 
متخصصــان داخلی تحت نظــارت دقیق 
مدیــرکل و معاونت فنــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمــزگان و اداره کل تامین و 
مهندسی تجهیزات سازمان صورت گرفت 
و مجموعه ها و کارشناسان خارجی در این 

زمینه همکاری داشتند.
 معاون مهندســی و توســعه امور زیربنایی 
ســازمان بنــادر و دریانوردی با اشــاره به 
فرآینــد حســاس و دقیــق جابجایی این 
گنتری کرین ها، گفت: این ابرســازه های 
فوق ســنگین هر یک با وزن بیش از 1750 
تن در زمان خاص که حتی بسته به شرایط 
جوی و جزر و مــدی بعضــی مواقع در 
نیمه های شب اتفاق می افتاد، از ساحل به 
روی کشــتی منتقل و در ادامه نیز با شرایط 
بسیار خاص و با دقت و ریسک هوشمندانه 
مبتنی بر محاسبات دقیق مهندسی به یال 

شرقی منتقل و تخلیه شد.
وی اضافه کــرد: با انتقال ایــن جرثقیل ها 
به یال شــرقی، عمال امکان بهــره برداری 

از این بخــش مهیا خواهد شــد و ترمینال 
دو کانتینری بــا ورود تجهیــزات جدید و 
جابجایــی جرثقیل های قبلــی به صورت 
کامــل عملیاتی خواهد شــد. بر اســاس 
قراردادهایــی کــه بین ســازمان بنادر و 
شرکت های بخش خصوصی اپراتور منعقد 
شده، به زودی شــاهد بهره برداری کامل از 

ترمینال دو کانتینری بندر خواهیم بود.
به گفته الهیار، مقدمات این عملیات و انجام 
محاسبات مربوط به روش های انجام کار از 
شش ماه پیش کلید خورد و در دوره زمانی 

کمتر از دوماه اخیر نیــز عملیات جابجایی 
جرثقیل ها طی یک کار شبانه روزی فشرده 
آغاز شــد. عضو هیات عامل سازمان بنادر و 
دریانوردی در پاسخ به این ســوال که چرا 
مســیر دریا به عنوان گزینــه غایی و نهایی 
برای جابجایــی گنتری کرین هــا انتخاب 
شد، خاطرنشان کرد: آنالیز موضوعات فنی 
و اقتصادی و محاســبات مهندسی ما را به 
این جمع بندی رساند که انتقال جرثقیل ها 
از طریق دریا به جای خشــکی، بهتر، فنی 
تر و ایمن تر اســت؛ به ویژه اینکه شــرکت 
ســازنده جرثقیل ها نیز در ایــن کار تیمی 
به عنوان متولی، حضــور دارد. عالوه بر این 
موضوعات، ســرعت انجام کار و صرفه های 
اقتصادی هم بسیار حائز اهمیت است، زیرا 
ترمینال اپراتورها هــم آماده بهره برداری از 
این تجهیزات هستند.  وی گفت: با توجه به 
اینکه این گنتری کرین ها هم از نظر جثه و 
هم از نظر وزن، ابر سازه محسوب می شوند، 
جابجایی آنها در یک شــرایط آب و هوایی 
خاص، پایــش وضعیت جزر و مــد و حتی 
بحث های مربوط به ســازه اسکله ها مدنظر 

قرار گرفت تا در نقاطی که این ســازه ها از 
روی کشــتی به ســاحل منتقل می شوند، 
سازه های زیر سطح اســکله دچار کمترین 

تنش و اضافه بار مواجه شود.
 الهیار با بیان اینکه قســمت اعظم کار انجام 
شــده و عملیــات جانبی و تکمیلــی باقی 
مانده است، اظهار داشــت: با پایان عملیات 
جابجایی آخرین گنتری کرین، کار آزمایش 
و کنترل مجدد ســازه جرثقیل ها، کنترل 
بهره برداری و ســایر آزمون های مهندسی 
انجام می شود که به یک بازه زمانی نیاز دارد. 
وی در پایان ضمن قدردانــی از تالش های 
شبانه روزی تمامی دست اندرکاران به ویژه 
کارکنــان مجتمع بندری شــهید رجایی، 
با بیان اینکــه این کار بزرگ مهندســی با 
کار تیمی متخصصان داخلــی و همکاری 
متخصصین بین المللی محقق شــده است، 
ابراز امیدواری کرد، در آینده ای نزدیک در 
قالب یک مراسم رسمی و با حضور مدیران 
ارشد کشور، شــاهد افتتاح رسمی و تحویل 
گنتری کرین ها به شــرکت های ترمینال 

اپراتور ایرانی به عنوان بهره بردار باشیم.



تقدیر کانون هموفیلی ایران از مدیر عامل بانک تجارتاعالم آمادگی بانک توسعه صادرات برای افتتاح سپرده ارزی
 شعب بانک توسعه صادرات ایران در سراسر 
کشور، سپرده گذاری مدت دار ارزی با منشا 

اسکناس افتتاح می کنند.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران، سپرده گیری ارزی به صورت 
اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دالر 
از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی 

صورت می گیرد.
این سپرده گذاری ارزی فرصت سرمایه گذاری مطمئن 
و هوشمندانه ای را برای مشــتریان فراهم می آورد که 

بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی آن توسط 
بانک مرکزی تضمین شده است.

دوره ســپرده گذاری ارزی یکســاله بوده و 
امکان درخواســت ابطال زودتر از موعد مقرر 
وجود دارد که نرخ ســودکمتری به آن تعلق 

خواهد گرفت.
نرخ سود سپرده گذاری ســالیانه برای یورو 
۳درصد، درهم امارات 2درصــد و دالر آمریکا 4 درصد 
می باشد که در مقایســه با نرخ های بانک های خارجی 

نرخی جذاب و سودی مناسب است.

اقدامات بانک تجارت در حمایت از فعالیت های 
انسان دوســتانه، از ســوی کانون هموفیلی 

ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومــی، کانون هموفیلی 
ایران با هــدف ارتقاء ســطح کیفیت زندگی 
بیماران هموفیلی از طریق ارائه حمایت های 
دارویی، درمانی، توســعه و پژوهش فعالیت 

می کند و در ســایه ی جلب مشــارکت فعاِل بیماران، 
امکاناتی را فراهم می ســازد تا این قشــر از هموطنان 
مانند ســایر اقشــار جامعه نقش اجتماعی خود را ایفا 

کنند. تامین هزینه ها و تــداوم فعالیت های 
این موسســه خیریه، توسط مردم، شرکت ها 
و موسســاتی صورت می گیرد که در حیطه 
مسئولیت های مدنِی بخش خصوص و اهداف 
خیرخواهانه همت می گمارند. بانک تجارت 
همچون ســال های گذشــته این فرصت را 
پیدا کرد تا دویست بسته لوازم التحریر برای 
دانش آموزان هموفیلی مناطق تهــران و حومه تامین 
کند. همچنین با خدمات نیکوکارانه به لیست حمایت 

کنندگان این کانون افزوده شده است. 

وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد نقدینگی کمتر شد 

آیا بانک ها منضبط شده اند

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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حمایت بیمه البرز از پیاده روی اربعین حسینی
 شــرکت بیمه البرز با تســلیت ایام ســوگواري شــهادت ابا عبداهلل 
حســین)ع( با هدف ارایه خدمت بــه زایران کربالي معــال طبق روال 

سال هاي گذشته از پیاده روي اربعین حسیني حمایت مالي کرد.
به گزارش روابط عمومي بیمه البرز،  این شرکت با تسلیت ایام سوگواري 
شهادت ابا عبداهلل حســین)ع( با هدف ارایه خدمت به زایران کربالي 
معال طبق روال سال هاي گذشته از پیاده روي اربعین حسیني حمایت 

مالي کرد. 

 مراسم عزاداری اربعین حسینی 
در پست بانک ایران برگزار شد

 مراسم اربعین حسینی و سوگواری و عزاداری عاشقان و محّبان حضرت 
امام حسین)ع( و یاران با وفایش، ششــم آبان ماه سال جاری مصادف با 

هجدهم ماه صفر در ساختمان مرکزی پست بانک ایران برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، در این مراسم که با حضور 
مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره، مدیــران امور، رؤســای ادارات و 
کارکنان واحدهای ستادی و اجرائی، ائمه جماعات و میهمانان دعوت 
شده برگزار شد، حجت االسالم اسدی امام جماعت ساختمان مرکزی 
بانک طی ســخنانی به تشــریح فلسفه عاشــورا و مراســم پیاده روی 
اربعین پرداخت.همچنیــن در ادامه محمد ذوالقدر مــداح اهل بیت 
علیهم السالم اقدام به نوحه خوانی، ســینه زنی و مرثیه سرائی در عزای 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحســین )ع( و یارانش نمود 
و پس از برپائی نمــاز جماعت، عزاداران حســینی میهمان خوان  کرم 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( بودند. 

افشای درآمد 1۲۲ میلیارد ریالی مهرماه شرکت 
بیمه »ما« 

بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شده در ســایت کدال، سود حاصل 
از پورتفوی سهام شــرکت ســهامی بیمه »ما« در مهرماه ۹7 بیش از 
122 میلیارد ریال اعالم شد.شرکت سهامی بیمه »ما« با احتساب سود 
خالص محقق شده شش ماهه ابتدای سال که بالغ بر ۳20 میلیارد ریال 
بوده است ، ضمن پشت سر گذاشتن ســود سال گذشته در مدت 7 ماه، 

به باالترین سطح سودآوری خود از زمان آغاز فعالیت دست یافت.
گفتنی اســت میزان رشد ســودآوری شرکت در شــش ماهه ابتدای 
سال نسبت به دوره مشابه ســال قبل بالغ بر 7۸ درصد بوده است که با 

احتساب درآمد مهرماه افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی حذف سامانه نیما را تکذیب کرد
بانک مرکزی شایعه حذف ســامانه نیما را تکذیب کرد و از فعال و پویا 

بودن آن خبر داد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظــام یکپارچه ارزی)نیما( که 
محل عرضه و تقاضا ارز اســت فعال بوده و روز به روز عمق آن بیشتر 
می شود و تاکنون بیش از 12 میلیارد یورو ارز در آن معامله شده است. 
همچنین امکان مشاهده ی عملکرد سامانه مذکور از ابتدای راه اندازی 
و به صورت روزانه در لینک »گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما « 

در درگاه www.sanarate.ir برای تمام مخاطبان وجود دارد.
بانک مرکزی در پایان از رســانه ها و فعاالن حوزه اقتصادی خواســت 
در شرایط خطیر فعلی به دور از هرگونه شــایعه در جهت ایجاد آرامش 

روانی فضای جامعه حرکت کنند.

پیامکی از اعتبار صادرکننده چک باخبر شوید
همزمان با پایان یافتن مهلت تعویض و کارسازی چک های طرح قدیم 
با دســته چک های صیادی، مشــتریان بانک صادرات ایران می توانند 
با ارسال شناســه اســتعالم 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به 
سامانه استعالم پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده 

چک مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســامانه استعالم پیامکی 
صیاد در بانک مرکزی با هدف اطمینان از صالحیت حرفه ای، شفافیت 
مالی، کاســتن از تعداد چک های برگشــتی و کاهش ریسک در فضای 
کســب و کار، مورد بهره برداری قرار گرفته و دارندگان دسته چک های 
)صدور یکپارچه الکترونیک دســته چک( صیاد می توانند با ارســال 
شناســه اســتعالم 16 رقمی از طریق پیامک به شــماره 701701  از 
وضعیت اعتبــاری صادرکننده چک به لحاظ تعــداد و مبلغ چک های 

برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
بر این اساس در پیامک پاســخ، وضعیت اعتباری صادرکننده چک به 
صورت یکی از رنگ های ســفید، زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز مشخص 
شــده و به ترتیب حاکی از نداشــتن هرگونه ســابقه چک برگشتی، 
دارای یک فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد 
برگشــتی، دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 
میلیون ریال تعهد برگشــتی، دارای پنج تا 10 فقره چک برگشــتی یا 
حداکثر مبلغ 500 میلیــون ریال تعهد برگشــتی و دارای بیش از 10 
فقره چک برگشــتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی 

خواهد بود.

حضور فعال بانک رفاه در کنگره ساالنه انجمن 
جراحان ارتوپدی ایران

 بانک رفاه در راســتای تحقق اهداف کالن خود و ایفای مسئولیت های 
اجتماعی به عنوان بانک ســالمت محور کشــور، در بیست و ششمین 

کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران حضور فعاالنه ای داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، این بانک در بیســت و ششــمین 
کنگره ســاالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران که بــا حضور جمعی از 
فرهیختگان، اساتید، پزشــکان متخصص و فوق تخصص برگزار شد، 
ضمن برپایی غرفه، جدیدترین خدمات حوزه سالمت را برای حاضران 
تشــریح کرد.در خالل برگزاری ایــن رویداد عالوه بر حضور مســئوالن 
حوزه های مختلف بانک رفاه در غرفه و دیدار و گفت وگو با پزشــکان و 
بازدیدکنندگان این نمایشــگاه، انواع خدمات متنوع بانک رفاه به ویژه 

در حوزه بهداشت و درمان معرفی شد.

عدم پذیرش چک های غیر صیادی سایر بانک ها 
توسط بانک ایران زمین 

در راســتای اجرای فاز دوم سامانه طرح صیاد در شــبکه بانکی کشور، 
پذیرش و تبــادل کلیه برگه چک های طرح قدیمــی )غیرصیادی( در 

سامانه چکاوک میسر نخواهد بود.
در راســتای اجرای فاز دوم طرح صیاد در شــبکه بانکی کشور در آبان 
ماه ســال جاری، پذیرش و تبادل کلیه برگه چک هــای طرح قدیمی 
)غیرصیادی( در ســامانه چکاوک میســر نخواهد بود و مشتریان باید 
جهت واگذاری و وصول وجه چک های مربوطه به شــعب صادر کننده 

دسته چک آن بانک مراجعه نمایند.
از این رو به اطالع مشتریان محترم می رســاند؛به منظور پیشگیری از 
هر گونه مشــکالت احتمالی حداکثر تا پایان روز کاری 6 آبان نســبت 
به مراجعه و واگــذاری چک های وصولی طــرح قدیمی )غیرصیادی( 

خویش نزد شعب بانک ایران زمین اقدام نمایند.

میز خبر

مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت گفت: با 
اســتفاده از ظرفیت قرض الحســنه به توسعه کسب و 

کارهای خرد می پردازیم.
  به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، 
محمدحسین حسین زاده در جمع خبرنگاران گیالن 
گفت : رســالت ما همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و 

کارآفرینی اجتماعی است.
وی اظهارداشت: قرض الحســنه و همیاری اجتماعی 
در هم آمیخته است و با اســتفاده از توان این دومهم به 

حمایت از کسب و کارهای خرد خواهیم پرداخت.
حســین زاده در ادامه به افق 1400بانک اشاره کرد و 

بیان داشــت: الزمه دســتیابی به این هدف 
تالش همه ما برای تشــکیل هر چه بیشــتر 
کانون های همیاری اجتماعی در سازمان ها، 
محله ها، مساجد و روستاها در جهت توسعه 

بانکداری اجتماعی است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت با 
اشــاره به تحقق مدل بانکــداری اجتماعی 

در بانک قرض الحســنه رســالت افزود: در بانکداری 
اجتماعی تمــام خدمــات غیرحضوری و در بســتر 
بانکداری مدرن ارایه می شــود یعنــی در حال حاضر 
همه می توانند بــه صورت غیرحضوری درخواســت 

افتتاح حساب و دریافت تســهیالت خود را 
ثبت کنند. همچنین با رشــد ســریع اعتبار 
ســنجی اعضا در پی شــکل گیری سامانه 
مرآت، بیش از بیش دریافت خدمات آســان 
و رضایــت اعضا تامین شــده اســت .وی به 
اســتقبال از بانک قرض الحســنه رسالت به 
علت ریشــه دینی همچنیــن کارآمدی آن 
در رفع نیازهایی مانند ایجاد اشــتغال خرد و پایدار یا 
تامین هزینه های خرید کاال، درمان، ازدواج و ...اشاره 
و تصریح کــرد : از ســال ۹2 تاکنون منابــع مالی این 
بانک 12برابر شده اســت و بانک توانسته اعتماد بیش 

از 5میلیون نفر از مردم را کســب کند.حســین زاده 
هدف این بانک را ارایه خدمات شــرعی، آسان و ارزان 
درجهت توسعه کسب و کارهای خرد خانگی برشمرد 
و گفت: بانک قرض الحســنه رســالت بانک تخصصی 
قرض الحسنه، همچنین بانکی خود گردان است یعنی 
کارمزدها برای هزینه ها مصرف می شــود و اصال سود 
محور نیســت.مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت 
همچنین ۹۹درصد ســپرده گذاری ها را کمتر از 50 
میلیون تومان اعالم کرد و افــزود: تاکنون 2میلیون و 
۸00 هزار فقره وام بــا میانگین 10میلیون و 500هزار 

تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

قرض الحسنه

لیال جودی  بــی انضباطی بانــک ها در 
پرداخت تســهیالت بیش از منابعی که در 
اختیار دارند و به عبارتی تالش برای »خلق 
پول« بیشتر، سالهاست که به یکی از ویژگی های 
بارز نظام بانکی تبدیل شــده به شکلی که 
گویا قرار نیســت این خصیصــه به همین 

سادگی از شبکه پولی کشور حذف شود.
»خلق پول« یکی از ویژگی های ذاتی نظام 
بانکی است؛ بانک ها و موسسه های اعتباری 
منابع جذب کرده و به ازای آن تســهیالت 
پرداخــت مــی کننــد و چون نرخ ســود 
تسهیالت باالتر از ســپرده ها است، ناگزیر 

به خلق پول هستند.
هرچند بانــک های مرکــزی در همه جای 
جهان ســعی می کنند با نظارت خود خلق 
پول را مدیریت کرده و از پیامدهای ناشی از 
آن بر اقتصاد کم کنند اما این مشــکل بویژه 
در شــرایطی که بانک ها به دلیــل ناترازی 
منابع و مصارف مجبورند بیش از منابع خود 

تسهیالت دهند، تشدید می شود.
با این اوصاف می توان گفــت بخش عمده 
پول موجود در اقتصاد توسط بانک  ها خلق 
می شــود؛ از این رو بانک مرکزی با تدوین 
مقرراتی چون نرخ ذخیره قانونی، نســبت 
کفایت ســرمایه بانک و تعیین نرخ ســود 
سپرده و تسهیالت سعی کرده است قدرت 
بانک ها را در خلق پول محدود کند اما هنوز 
این ابزارها نتوانسته به  طور کامل بانک ها را 

منضبط و خلق پول را محدود کند.
توان تســهیالت دهی بانک هــا در بهترین 
حالت حدود ۸5 درصد ســپرده های جذب 
شده اســت اما وقتی تراز بانک ها نامتعادل 
می شود، آنها مجبور می شوند بیش از 100 
درصد منابــع خود را وام دهنــد؛ این منابع 
بیشــتر از راهی جز اضافه برداشت از منابع 
بانک مرکزی حاصل نمی شود که اثر زیانبار 
آن »رشــد پایه پولی« و به تبع آن »افزایش 

نقدینگی و رشد تورم« است.

وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد 
نقدینگی کمتر شد 

نگاهی به جدیدتریــن آمار بانک مرکزی در 
زمینه تســهیالت دهی بانک ها گویای این 
مطلب اســت که بانک ها از توان تسهیالت 
دهی خود کم کرده اند تا بــه این ترتیب به 

میــزان منابعی کــه در اختیــار دارند، وام 
بدهند؛ در نیمه نخســت امسال نظام بانکی 
در مجمــوع ۳0۳2 هزار و یکصــد میلیارد 
ریال وام به بخش هــای مختلف اقتصادی 
پرداخــت که در مقایســه با مدت مشــابه 
سال پیش 12.1 درصد رشد داشت؛ بخش 
قابل توجهی از این تســهیات صرف تامین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده 

است.
مقایسه حجم نقدینگی و میزان تسهیالتی 
که بانک ها پرداخته اند نمای روشــنتری از 
عملکرد نظام بانکی نشان می دهد؛ براساس 
آخریــن آمار، حجــم نقدینگــی در پایان 
مردادماه امســال به 16 هزار و 466 میلیارد 
و ۹00 میلیون ریال رســیده یعنی نسبت 
به مدت مشابه پارســال 20.5 درصد رشد 

کرده است.
با این اوصاف در شــرایطی که در یکســال 
گذشته رشــد نقدینگی بیش از 20 درصد 
بوده، میزان تسهیالت دهی بانک ها حدود 
12 درصد بیشــتر شــده و متناسب با رشد 

نقدینگی نبوده است.
یعنی میزان تســهیالت دهــی بانک ها در 
پایان نیمه نخست پارســال 1۹.45 درصد 
از کل نقدینگی بوده در حالی که امســال به 

1۸.41 درصد کاهش یافته است.
سید بهاءالدین هاشــمی، کارشناس بانکی 
در این باره به ایرنا توضیــح داد: بانک ها در 
گذشــته با رعایت نکردن نرخ ســود منابع 
جذب کرده و به برای پوشــش هزینه های 
خود بیش از توان تســهیالت دهی خود وام 
می دادنــد در حالی که بایــد طبق مقررات 
بایــد از آن هزینه های مربــوط به عملیات 
بانکی را کسر کرده و حدود ۸0 تا ۸5 درصد 

منابع جذب شده را تسهیالت دهند.
وی افــزود: اینکه میزان تســهیالت دهی 
بانک ها نســبت به نقدینگی رشــد نکرده 
به این معنی اســت که بانک هــا درصدد 
بهبود ضریب وام دهی خود هستند و قصد 
دارنــد آن را کاهش دهند زیــرا در نهایت 
به افزایش برداشــت آنهــا از بانک مرکزی 

منجر می شد.
هاشــمی ادامه داد: به تعبیر دیگر، بانک ها 
در حال کاهش مصارف خود هســتند و این 
به نفع نظام بانکی اســت زیرا نشان می دهد 

قصد منضبط شدن را دارد.
وی یادآور شــد: باال بودن مصارف و هزینه 
بانک ها سبب شده تا آنها چاره ای جز اضافه 
برداشــت از منابع بانک مرکزی را نداشته 
باشــند که این رویه پایه پولی را افزایش 

می دهد و منجر به رشد نقدینگی و به دنبال 
آن افزایش تورم می شود.

آمار بانک مرکزی گویای بدهی 14۸۸ هزار 
میلیارد ریالی بانک ها به ایــن نهاد ناظر در 
پایان مردادماه امسال است که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۳4.۸ درصد رشد دارد؛ 
البته باید گفت که بخشی از این رقم مربوط 
به خط اعتباری اســت که بانک مرکزی از 
اوایل سال گذشته در اختیار برخی بانک ها 
و موسســه های اعتباری قرار داد تا به ازای 
ســپرده گذاران موسســه های غیرمجاز را 
ســاماندهی و پرونده آنها را برای همیشــه 

ببندد.
تا پایان اسفندماه پارسال 200 هزار میلیارد 
ریال صرف این کار شــد که این روند امسال 
نیز تا پایان شــهریورماه ادامه یافت اما هنوز 
رقم دقیق اختصاصی بــرای تعیین تکلیف 
موسســه های غیرمجاز رســانه ای نشده 

است.

 تداوم تخلف بانک ها 
در پرداخت نرخ سود سپرده

با اینکه بانک مرکزی شــهریورماه در زمان 
سررسید شدن حســاب های سپرده های 
یکســاله بانک ها به آنها اجازه داد برای یک 

ماه این حساب ها را با نرخ سال پیش تمدید 
کنند اما اغلــب بانک ها حســاب های 
سررسید شده را برای یکسال تمدید کردند.

به گفته کــوروش پرویزیــان رئیس کانون 
بانک هــای خصوصــی و موسســه های 
اعتباری »ســپرده هــای 20 درصدی در 
شهریور امسال با همان نرخ قبلی برای دوره 
یکساله تمدید شــدند« و بنابراین بار دیگر 
بانک ها مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی 
بــر پرداخت ســود 15 درصــدی برای 
حســاب های یکســاله و 10 درصد برای 

حساب های کوتاه مدت را نادیده گرفتند.
شاید گفته شــود که این کار با هدف حبس 
پول در نظام بانکــی و جلوگیری از حرکت 
نقدینگی به ســمت بازارهــای موازی بوده 
اما آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد 
که در یکسال گذشــته ترکیب نقدینگی از 
سمت شبه پول به ســمت پول تغییر کرده 
است؛ در شهریورماه پارسال ۸7.۸۹ درصد 
از نقدینگی 1۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد و 500 
میلیــون ریالی به شــبه پــول یعنی »پول 
حبس شــده در نظام بانکــی« اختصاص 
داشت که این رقم در پایان مرداد به ۸5.۹۳ 

درصد رسیده است.
به عبــارت دیگر، در شــهریورماه ســال 
گذشــته با اینکــه رشــد نقدینگی 2۳.۸ 
درصد نســبت به ســال پیش از آن رشد 
داشــت و در ترکیب آن رشــد پول 1۳.7 
درصد و شــبه پول 25.۳ درصد نسبت به 
شــهریور ۹5 افزایش یافته بود، اما اکنون 
رشــد پول یعنی اســکناس و مســکوک 
در دست اشــخاص، گوی ســبقت را از 
حســاب های بانکی ربوده است؛ هرچند 
از رشــد نقدینگی در مرداد امسال کاسته 
شــده و به 20.5 درصد رســیده است اما 
پول ۳۹.7 درصد و شــبه پول 17.۹ درصد 

نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد.
این امر نشــان می دهــد روند رو به رشــد 
جذب منابع جدید در بانک ها کاســته شده 
و به همین سبب بانک ها برای جذاب کردن 
حســاب های ســپرده راهی جز دور زدن 
نرخ های مصوب را نیافته اند که در ماه های 
آتی اثر ایــن نافرمانــی را در افزایش اضافه 
برداشت بانک ها و تشــدید ناترازی بانک ها 

قابل مشاهده خواهد بود. 

بهره مندی از ظرفیت قرض الحسنه رسالت برای توسعه کسب و کارهای خرد

 رییــس حــوزه خوزســتان 
بانک شــهر گفــت: همزمان 
بــا فرارســیدن ایــام اربعین 
و تاکنــون بیــش از 20 هزار 
تراکنش با خودپردازهای این 
بانک از ســوی زائران حسینی 
در مرز های چذابه و شــلمچه 

صورت گرفته است.
به گــزارش مرکــز ارتباطات 
و روابــط عمومی بانک شــهر، 
فریــد جاللی عزیزپــور با بیان 
ایــن مطلب اظهار کــرد: بانک 
شهر در ســال جاری و با هدف 
خدمات رســانی هرچه بیشتر 
به زائران اربعین حســینی در 
مرزهای خوزســتان، عالوه بر 

ارائه خدمات در پیشخوان های 
شهرنت ، پول رسانی به زائران از 
طریق خودپردازها را به صورت 
شــبانه روزی در برنامــه خود 
داشته است.وی افزود: درهمین 
راستا در شهرهای مسیر پیاده 
روی زائــران ماننــد دزفــول، 
اندیمشک، شــوش، اهواز و ... 
نیز از پنجم ماه صفر، دو دستگاه 
ماشین خودپرداز سیار مستقر 
شد که خوشــبختانه استقبال 
قابل توجهی از آنها شده است، 
امســال به نسبت ســال های 
گذشته حضور زائران حسینی 
در مرزهای چذابه و شــلمچه 

بسیار بیشتر شده  است.

انجام بیش از 2٠ هزار تراکنش با خودپردازهای 
بانک شهر در مرزهای چذابه و شلمچه

اربعین



در گفت و گو با مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح شد

موسسات پولی و بانک ها اقتصاد را تخریب کردند

سرمایه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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اوراق تسهیالت مسکن ۵۴ هزار تومان شد
در معامــالت دیــروز اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مســکن در 
فرابورس، برخی نمادهای ایــن اوراق با ارقــام 54 و 55 هزار تومان به 

فروش رفتند و گرانترین برگه نیز حدود 60 هزار تومان معامله شد.
بازار خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در روزهای 
اخیر و با کاهش شدید معامالت مســکن در راکدترین روزهای خود به 
سر برده به گونه ای که در ســه معامله میزان تقاضای خرید برگه های 

تسهیالت مسکن به کمتر از 10 برگه رسیده است.
بر این اســاس قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تســهیالت مســکن 
صادره در شــهریور ۹6 )تســه ۹606( در معامالت دیروز بازار سرمایه 
در پایین ترین قیمت با 54 هــزار و ۸۹۹ تومان به فروش رفت این برگه 
در معامالت دیروز تا 57 هزار و 7۸۹ تومان خرید و فروش شــده بود که 

امروز در باالترین قیمت به 60 هزار تومان رسید.
همچنین گرانترین برگه های حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت 
دیروز فرابــورس در بازه 5۹ هــزار و ۹00 تا 60 هــزار و ۹00 تومان به 

فروش رسید.
در سایر نمادهای اوراق تسهیالت مســکن در معامالت دیروز، بیشتر 
قیمت هــا در حد فاصل 55 تا 5۸ هــزار تومان بود که نشــان می دهد 
کاهش شدید معامالت مسکن در سه ماه اخیر همزمان با افزایش قیمت ها 
و تشدید رکود تورمی در بازار مســکن، بر بازار اوراق تسهیالت مسکن 
نیز تأثیر منفی گذاشته اســت. به خصوص که تسهیالت خرید مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم، قدرت پوشش دهی بسیار کمی نسبت 
به ارزش ملک در پِی گرانی های شــش ماه اخیر بازار مسکن در تهران و 

دیگر کالنشهرها داشته است.
همچنین کاهش معامالت بازار مســکن، عالوه بر کاهش قیمت اوراق 
تسهیالت مســکن، کاهش فروش این برگه ها را نیز در پِی داشته و در 
تعداد زیادی از نمادهای اوراق تســهیالت که دیــروز در بازار خرید و 

فروش شد، حجم تقاضای برگه ها کمتر از 100 برگه بوده است.
با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی هر ماه حجم گســترده ای از اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در آن ماه وارد بازار می شــود، در معامالت 
دیروز نیز بیش از 51 هزار برگه اوراق تســهیالت صــادره در مهر ۹7 با 
نماد »تســه ۹707« وارد بازار شــده اســت که تنها نمادی است که با 

بیشترین استقبال از سوی خریداران روبه رو بوده است.

ابهامات کانال مالی ایران-اروپا
 عضو کمیتــه ارزی اتاق ایران با اشــاره به ابهامات کانــال مالی ایران-
اروپا گفت: باید دید آیا شــرکت های اروپایی نیز از این سیستم تسویه 

استقبال خواهند کرد یا خیر.
محمد الهوتی در گفتگو با مهر با اشــاره بــه اظهارنظر رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بــر راه اندازی کانال مالــی ایران و اروپا و شــکل گیری 
پیمان های دوجانبــه پولی میان دو طرف گفت: در مورد شــکل گیری 
پیمان پولی دوجانبه در قالب کانال مالی ایــران و اروپا باید به این نکته 
اشــاره کرد که پیمان پولی دوجانبه، تعریفی متفاوت از شــرایط امروز 
ما با اتحادیه اروپــا دارد؛ چراکه به هرحال پیمان هــای پولی دوجانبه، 
به معنای این اســت که هم ریال در کشــورهای اروپایی مورد پذیرش 
واقع شــود و هم یورو در کشــور ما مورد پذیرش واقع گردد؛ این نفس 
پیمان های پولی دوجانبه است؛ ولی بعید می دانم که واردکننده ایرانی 
قادر باشد، حتی اگر این کانال ایجاد شود با ریال از یک شرکت اروپایی 

خرید کاال کند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: 
اینکه قرار اســت کانالی ایجاد شود تا شــرایط مقابله با تحریم را برای 
مراوده میان ایران و اروپا ســهل تر کرده و به نوعــی تحریم ها را خنثی 
کند، موضوعی اســت که اروپایی ها به شــدت بعد از خــروج آمریکا از 
برجام بر روی آن تاکید کرده اند؛ ولی هنوز توضیحی در خصوص اینکه 
مکانیزم عملیاتی این کانال به چه صورت خواهد بود، داده نشــده و به 
همین بسنده شده که قرار است کانالی ایجاد شود که صادرکنندگان و 

واردکنندگان ایرانی بتوانند از این طریق، معامالت خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در خصــوص موضوعی که از طــرف رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر دریافت ارز حاصل از صادرات از ســوی صادرکنندگان 
در این کانال مالی نقل شــده، باز هم باید گفت که بســیار بسته و مبهم 
موضوعاتی مطرح شــده و توضیحات خاصی در آن قید نشده است که 
بتوان تحلیل درستی نســبت به آن داشــت و قضاوت کرد؛ ولی آنچه 
که از فهوای پیام می توان درک کرد، این اســت کــه فعال در خصوص 
صادرات قرار اســت کانالی ایجاد شــود که وجوه کاالهــای صادراتی 
ایرانی که ممکن است در تحریم با مشــکل مواجه شود، از طریق آن به 

صادرکنندگان پرداخت شود.
الهوتی خاطرنشان کرد: تســویه با صادرکنندگان احتماال می تواند از 
طریق بانکی صورت گیرد که با سیستم پولی آمریکا، مراوده ای نداشته 
باشد و شرکت های اروپایی نیز بتوانند با آن معامله کنند؛ ولی نکته حائز 
اهمیت این است که شرکتهای اروپایی به چه میزان از این روش و کانال 
استقبال می کنند و این موضوع مهمی است که در حال حاضر قضاوت 
در مورد آن ســخت اســت؛ چراکه مشخص نیســت بانکهای اروپایی 
مخصوصا در مورد واردکنندگان اروپایــی که به نوعی خریدار کاالهای 
ایرانی به شمار می روند، آیا خطوط اعتباری اختصاص می دهند یا خیر. 
این موضوعات بعد از خروج آمریکا از برجام، هر چند وقت یکبار مطرح 
می شــود ولی محتوای روشن و شــفافی برای تحلیل فرآیند آن وجود 

ندارد.

تقاضای جهانی برای طال ۴۲ درصد افزایش یافت
 بانک های مرکزی جهان به طــال روی آورده اند تا آن را جایگزینی برای 
دالر کنند و علت آن هم سیاست های تجاری خصمانه آمریکا و وضعیت 

نامشخص ژئوپولیتیکی در جهان است.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، بانک های مرکزی جهان به طال روی 
آورده اند تا آن را جایگزینی برای دالر کنند و علت آن هم سیاست های 
تجاری خصمانه آمریکا و وضعیت نامشــخص ژئوپولیتیکی در جهان 

است.
آمار انجمن جهانی طال )دابلیوجی سی(، نشــان داد در ربع اول 201۸ 
تقاضای طال در بین بانک های مرکزی جهــان 42 درصد افزایش یافته 

است. روسیه و ترکیه بزرگترین خریداران خالص طال هستند.
بانک هــای مرکــزی در نیمــه اول 201۸ روی هم رفتــه 1۹۳.۳ تن 
طال بــه ذخایر خود افزوده اند که نســبت به 17۸.6 تــن طالیی که در 
بازه مشــابه ســال قبل خریداری کرده بودند، ۸ درصد افزایش داشته 
است. دابلیوجی ســی می گوید این قوی ترین 6 ماه برای خرید طالی 

بانک های مرکزی از 2015 تا کنون است.
دابلیوجی ســی اعالم کرد که تا نیمــه اول 201۸، بانک های مرکزی 
جهان ذخایر طالی خود را بــه 1.۳6 تریلیــون دالر افزایش دادند که 
این حدود 10 درصد ذخایر ارزی جهان اســت. یکی از تحلیل گران به 
راشاتودی گفته است که دلیل پشــت این روال جهانی، تنوع بخشی به 

ذخایری است که بیشتر دالر در آن سهم داشت.
الدیار موراتوف، رییس کستل فمیلی سنگاپور، می گوید: ایاالت متحده 
از دیرباز از دالر برای فشار آوردن به رقیبان خود اسستفاده کرده است. 
این همیشه باعث خشمگین شــدن جوامع جهانی شــده است. حاال 

جنگ بر علیه دالر به اروپا رسیده است.
او ادامه داد: روســیه در مواجهه با تحریم های جدیــد غرب و احتمال 
قطع شدن دسترسی این کشور از سیستم دالری، خرید طالی خود را 
افزایش داد.طبق گفته موراتوف اســتراتژی مشابهی در حال حاضر در 

بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی انجام می شود.

میز خبر

عضو هیات مدیره بانک مشــترک ایران و ونزوئال اظهار 
کرد: یکــی از پیگیری هــای بانک مرکــزی در دولت 
یازدهم این بود که بانک مشــترک یا تعطیل شود یا به 
اهداف اولیه خود برســد. نتیجه آن شــد که این بانک 
از بانک دو ملیتی خارج و به بانــک چند ملیتی تبدیل 

شود.
کاظم دوست حســینی در گفت وگو با ایلنــا در مورد 
فعالیت بانک مشــترک ایران و ونزوئــال گفت: در واقع 
این بانک پس از انقالب به واســطه نبود بانک مشترک 
و سرمایه گذاری خارجی در سیستم بانکی منحصر به 

فرد است. 
این بانک قرار بود روابط تجاری ایران با آمریکای التین 
به ویژه بــا ونزوئال در دولت های نهــم و دهم که فضای 
انقالبی در ونزوئال حاکم بود و نیاز به حمایت اقتصادی 
داشت را تسهیل کند. از ســویی ما نیز پیشرفت هایی 
در بخش تولید داشــتیم که می توانســت این حمایت 
را انجام دهد، بنابراین تاســیس ایــن بانک یک هدف 

صادراتی بود.
 وی ادامه داد: قبل از ســال ۸7 بانک توسعه صادرات، 
بانک کوچک توســعه بین الملل را با ســرمایه گذاری 
تقریبا 20 میلیون دالر  ایجاد کرد که توان پشــتیبانی 

از روابــط تجــاری درشــت را نداشــت و 
جوابگوی نیازهــا نبود. همچنین در ســال 
۸6 توافقنامه ای بــرای ایجاد صندوق و بانک 
مشترک صورت گرفت تا صندوق در ونزوئال 
و بانک در ایران با سرمایه گذاری مشترک دو 

طرف ایجاد شود.
دوست حســینی اضافه کرد: برای تاسیس 

بانک در ابتدا قرار بود که ســرمایه گذاری مشترک یک 
میلیارد دالری شود که با سرمایه 200 میلیون دالری 
کار خود را در ســال ۸۸ آغاز کرد و چون مسائلی مانند 
صادرات به ونزوئال و خدمات فنی-مهندســی عمدتا 
توسط بانک توســعه صادرات پشتیبانی می شد، از این 

بانک مشترک کمتر استفاده شد.
عضو هیات مدیــره بانک ایران و ونزوئال بــا بیان اینکه 
بانک مشــترک به اهداف از پیش تعیین شــده خود 
نرسید، گفت: در حال حاضر فعالیت بانک همانند سایر 
بانک های تجاری داخل کشور اســت و اهدافی مانند 
اعطای تســهیالت و خدمات بانکی به سمت آمریکای 
التین به ویژه ونزوئال محقق نشد و االن رابطه آن در حد 
ســهامداری و حضور اعضای ونزوئالیــی هیات مدیره 
در تصمیم گیری ها اســت و 100 درصــد فعالیت این 

بانک با مشتریان داخلی است که لزوما هم با 
ونزوئال کار نمی کنند.

دوست حسینی در مورد چشم انداز این بانک 
گفت: یکــی از پیگیری های بانک مرکزی در 
دولت یازدهم این بود که این بانک یا تعطیل 
شود یا به اهداف اولیه خود برسد و نتیجه آن 
شد که این بانک از بانک دو ملیتی خارج و به 
بانک چند ملیتی تبدیل شود. مثال ترکیه در چند نوبت 
خواستار ایجاد بانک در کشور شــده بود، البته این کار 
می تواند با کشورهایی مانند روســیه، چین و هند نیز 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: البته این تصمیم جدی گرفته نشــد، از 
همین روی همه چیز در حالــت بالتکلیفی قرار دارد. 
در حالی که با تبدیل این بانک به یک بانک چندملیتی 
می توان به صورت یک هاب برای تمامی مراودات تجار 
با کشــورهای مورد هدف صــادرات و واردات ما عمل 

کند. 
همچنیــن این اســتراتژی خوبی اســت چــون اگر 
ســهامدارن آن خارجی باشــند، با رصــد فعالیت آن 
می توانند فضایی که همیشــه علیه ما اســت را خنثی 
کنند و مطمئن شــوند که هیچ اقدام غیرقانونی انجام 

نمی شود.
این کارشــناس اقتصادی یادآور شــد: متاسفانه در 
اوایل انقالب یک دیدگاه ضد سرمایه گذاری خارجی 
داشتیم که بانک های مشــترکی مانند ایران-آلمان 
و چند بانک دیگــر، منحل یا در بانــک تجارت ادغام 

شدند.
 وی بــا تاکید بر اهمیــت وجود بانک هــای خارجی 
در کشــور گفــت: مــا در همــه حوزه هــا نیازمند 
ســرمایه گذاری هســتیم اما این حــوزه چون حوزه 
پشتیبان صنعت و توســعه اقتصادی است از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت و حضور ایــن بانک ها باعث 
ایجاد شــفافیت الزم برای فعالیت بانکی در ســطح 

بین المللی می شود.
دوست حســینی ادامه  داد: در این راســتا الزم است تا 
هماهنگی های الزم توســط بانک توســعه صادرات، 
وزارت خارجــه و ســازمان ســرمایه گذاری خارجی 

صورت بگیرد. 
به طوری که من در ســال های اخیر شاهد تقاضاهایی 
از ســوی اســپانیا و ایتالیا بودم که با ایجاد بانک چند 
ملیتی می توان از استانداردهای بین المللی برخوردار 

و جهش خوبی برای کشور ایجاد کرد.

بانك

نســرین هزاره مقــدم   اثرگذاری 
افزایِش نــرخ ارز بر تورم عینــی و ملموِس 
موجــود در زندگــی روزمره مــردم، هنوز 
به طور مشــخص نشــانه گذاری و تحلیل 
نشده است؛ درحالی که صندوق بین المللی 
پول از نرخ تــورم 26.6 درصدی برای ایران 
خبر می دهد، مرکــز پژوهش های مجلس 
ادعا می کند تاثیرپذیری تــورم از افزایش 
نرخ ارز، یک به پنج اســت؛ در این شرایط، 
واقعیتی کــه اظهر من الشــمس اســت، 
افزایش درآمدهــای نفتی و غیرنفتی دولت 
اســت؛ گزارش بانک مرکزی از افزایش 61 
درصدی منابع حاصل از فــروش نفت خبر 
می دهد؛ در این میان ســواالت بســیاری 
مطرح می شــود؛ نرخ تورم چقدر است؛ آیا 
این تورِم سرسام آور، »کنترل شدنی« است 
و در پایان اینکه دولت درآمدهای انباشــته 
نفتی را چگونه باید به مصرف برســاند تا در 
اوضاع آشــفته و متورم اقتصاد، معیشت و 

حیات فرودستان، بیش از این ضربه نخورد.
مصطفــی شــریف، کارشــناس اقتصادی 
و عضو هیــات علمــی دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی بر این باور است 
که برای کنتــرل اقتصاد و تــورم، بیش از 
هرچیز، »جلب اعتمــاد عمومی« اهمیت 
دارد؛ او معتقد اســت اگر مبــارزه با رانت و 
فساد ساختاری در دســتور کار قرار بگیرد و 
درآمدهای دولت صرف ایجاد ارزش افزوده 

شود، اوضاع »مهارشدنی« ست.

  دولــت در ماه های پایانی ســال 
گذشــته با اســتناد به نــرخ تورم 
درصدی   19.5 افزایــِش  تک رقمی، 
دســتمزد را یک »افتخار« تلقی کرد؛ 
اما حاال واقعیت هــای عینی گواه چیز 
دیگری ست. صندوق بین المللی پول 
در جدیدترین گــزارش خود آورده 
که نرخ تورم ایــران برای 2018، 26.6 
درصد اســت؛ از ســوی دیگر، مرکز 
پژوهش های مجلــس اعالم کرده هر 
ده درصد افزایش نــرخ ارز، برابر با دو 
درصد تورم است؛ در این آشفته بازار، 
نرخ تــورم واقعی یا تقریبــًا واقعی 
چقدر اســت؛ اصاًل در بــازار اقتصاد 
ایران، »تورم« را می تــوان مولفه ای 

پیش بینی پذیر در نظر گرفت؟
برای نرخ تورم، عــدِد دقیقاً واقعی نمی توان 
به دســت آورد؛ چون باید یک سری اتفاقات 
بیفتد تا نــرخ تورم عینی خودش را نشــان 
بدهــد؛ پیش بینی نرخ تــورم و مولفه هایی 
مانند »تورم انتظاری« نیز سندیت و اعتبار 
ندارند. همیشه همه اعداد بر مبنای حدس 
و گمان اســت. همین امروز هــم نرخ تورم 
دقیــق را نمی دانیم امــا اقداماتی که دولت 
انجام می دهد و یــا قرار اســت انجام دهد، 
می تواند در نرخ تورم اثرگذار باشد؛ به عبارت 
کلی، سیاست های پولی و مالی در نرخ تورم 
اثرگذار اســت. اما اینکه بخواهیــم در این 
اوضاع، یک عدد مشــخص و ثابت برای تورم 

استخراج کنیم، امکان پذیر نیست.

 تاثــر نــرخ ارز بر تــورم را چقدر 
می دانید؛ نتایج مرکــز پژوهش های 
مجلس را چطور ارزیابی می کنید؛ آیا 
نسبت یک به پنج، خوشبینانه  نیست؟ 
مردم احســاس می کنند که  تورم را 
بیش از اینهــا در زندگی روزمره خود 

تجربه کرده اند.
بــرای محاســبه اثرگــذاری نــرخ ارز، تا 
حدودی نیــاز به ثبات قیمتــی داریم؛ االن 

بازار آشــفته ای داریم و برای تخمین میزان 
اثرگذاری نرخ ارز، باید مشــخص کنیم چه 
base یا پایــه ای را درنظــر گرفته ایم. االن 
یک نرخ 4200 تومانی داریم برای کاالهای 
اساسی، اما آیا به همین شکلی که دولت ادعا 
می کند، این نرخ وارد اقتصــاد و اثرگذاری 
می شــود؟ نه، اینطور نیست؛ چراکه همین 
کاالهای اساســی هم به قیمت های باالتر از 
نرخ ادعایی دولت در جامعه عرضه می شود 
و همین مســاله نشــان می دهــد که دالر 
4200 تومــان هم بیشــتر از 4200 تومان 
»اثر تورمــی« دارد؛ پس اعــدادی که ادعا 
می شوند، نه مشابه میزان ادعا شده، اِعمال 
می شوند و نه اثربخشی شــان به آن میزان 
اســت. پس باید دنبال »اثربخشی واقعی« 
نرخ هــای ارزی باشــیم؛ ایــن دالر 4200 
تومانی یک نرخ ارز است؛ ما نرخ های دیگری 
هم داریم؛ نرخ ســامانه نیما داریم؛ نرخ بازار 
آزاد داریم؛ ما حتی بــرای قیمت ارز، »نرخ 
کوچه و پس کوچه« هم داریــم. این نرخ ها 
هرکدام اثرگذاری خودشان را در نرخ تورم 
دارند اما آن چیزی که مهم اســت این است 
که سیاســت های مالی و پولی دولت بیشتر 
از این نرخ ها می توانــد در نرخ تورم، اثرگذار 
باشــد. االن مطابق آنچه که اعالم می کنند 
از لحاظ ارزی کمبود نداریم؛ به لحاظ »تراز 
پرداخت ها« هم وضعیــت خوبی داریم. در 
همین 201۸ هم وضعیــت تراز پرداخت ها 
بسیار خوب است؛ ذخایر ارزی دولت باالی 
صد میلیارد دالر اســت؛ بنابرایــن در این 
زمینه ها مشکلی نیست؛ بیشتِر مشکالت ما 

در حوزه سیاست گذاری ست.

 آیا دولت می تواند سیاســت هایی 
برای کنترل تورم ملمــوس زندگی 
مردم در پیش بگیــرد؟ االن درصد 
زیادی از مردم وحشت زده هستند و 
نگران دور جدید تحریم ها هســتند؛ 
آیا دولت توانمندی کنترل قیمت ها را 
دارد تا قدرت خرید مردم و به خصوص 

طبقه کارگر، بیش از این کاهش نیابد؟
دولــت توانمندی های زیــادی دارد؛ مهم 
به کارگیری این توانمندی ها و جلب اعتماد 
عمومی ســت؛ االن ما از نظــر ذخیره ارزی 
مشکلی نداریم؛ دولت در گذشته نشان داده 
که می تواند نرخ تورم باال را پایین بیاورد؛ اگر 
خاطرتان باشــد اواخر دولت دهم، تورِم ۳0 
تا 40 درصدی داشــتیم که آن را توانستند 
در دولت بعد، تک رقمی کننــد؛ گرچه این 
کاهش تورم، به قیمِت عمق بخشی به »رکود 

اقتصادی« تمام شــد اما به هرحال، توانایی 
دولت برای کاهــش و کنترل تــورم، ثابت 
شده است. مهم این اســت که اقداماتی که 
می خواهد انجام بدهد، چه اقداماتی ســت؛ 
تاثیرگذارِی سیاست های پولی و مالی بسیار 
مهم است؛ در همین چند سال اخیر، به دلیل 
اینکه سیاست های پولی و مالی ما، »یله« و 
رها بود، موسســات پولی و بانکی توانستند 
نقش موثری در تخریب اوضاع داشته باشند؛ 
یکی از علِل افزایــش نقدینگی به عنوان یک 
مشــکل اصلی، همیــن موسســات پولی و 
بانک ها بودند که پــول »می آفریدند«. یک 
اصل بدیهی این اســت که نقدینگی با یک 
ضریب موثــر در اقتصاد، تاثیــر می گذارد؛ 
این ضریب در وضعیت فعلــی ایران بیش از 
4 اســت؛ یعنی اگر یک واحد به نقدینگی ما 
اضافه شــد، چهار برابر اثرگذاری در اقتصاد 
دارد؛ ایــن تاثیر چهار برابــری، یعنی اینکه 
می توانــد تورم را تحــت تاثیر قــرار داده و 
افزایــش دهد.پــس اینکه بگویــی دولت 
»نمی تواند«، به هیچ وجه صحیح نیســت؛ 
دولت می تواند و خوب هــم می تواند؛ منتها 
باید با یکســری سیاســت های مالی و پولِی 
حساب شــده، یک ثبــات در رویکردهای 
اقتصــادی ایجــاد کنــد و توانمندی های 
خود را اِعمال کند. اما مهم تــر از همه اینها، 
»جلب اعتمــاد عمومی« اســت؛ االن یک 
مشــکل  بزرگی که داریم این است که مردم 
اعتمادشان »تا حدودی« خدشه دار شده و 
آنچه را که دولت بیان می کند، نمی پذیرند. 
خوِد همین یک اشــکال عمده است؛ دولت 
سوای آن اِعماِل سیاست های مالی و پولی، 
در اولیــن گام باید به دنبــاِل »جلب اعتماد 
عمومی« باشــد؛ جلب اعتمــاد عمومی هم 
راه های مختلف دارد؛ ممکن اســت یک نفر 
اعتراض کنــد که این پارادایم، بســیار کلی 
و انتزاعــی اســت و راهکار پراگماتیســتی 
ندارد؛ اما یکی از راهکارهــای جلب اعتماد 
عمومی، مبارزه جدی و همه جانبه با فســاد 
است؛ یکی دیگر از راهکارها، بستن راه های 
رانت خواری است؛ االن افراد زیادی افتاده اند 
به رانت خــواری و به اشــکال مختلف از این 
اوضاِع آشــفته به نفع خودشــان استفاده 
می کنند؛ روش های بسیاری برای مبارزه با 
این رانت خواری وجود دارد. یکی از روش ها، 
اصْل قرار دادِن »منافع ملی« در تصمیمات 
و اقدامات اســت؛ برای جلب اعتماد عمومی 
واقعاً باید به »قانون اساســی« بازگشــت؛ 
اصــول 22، 2۳، 26 و 27 قانون اساســی را 
بخوانیــد و ببینید چه چیزهایی را ترســیم 
کرده؛ اگر همین ها اجرایی شود و مردم نتایج 

آن را به صورت ملموس ببینند، اعتمادشان  
جلب می شــود؛ اینکه بخواهیــم یکطرفه 
بگوییــم می خواهیم فالن و بهمــان کار را 
انجام دهیم و بــه حرف هیچ کارشناســی 
هم گوش ندهیــم، اعتمــاد عمومی جلب 
نمی شــود. اعتماد عمومی وقتی اســت که 

برگردیم و از این زوایا به موضوع نگاه کنیم.

 یعنی معتقدید دولت باید با مبارزه 
جدی و عملی با فساد ورانت خواری، 
حســن نیت خود را به مردم نشــان 

بدهد.
نشان دادن کافی نیســت؛ این حسن نیت 
باید اثبات شــود؛ حســن نیت دولت باید 

اثبات شود.

 گزارش بانک مرکــزی از افزایش 
درآمد حاصل از نفــت خبر می دهد؛ 
این گزارش برای پنج ماهه نخســت 
امسال، حاکی از افزایش 61 درصدی 
منابــع حاصل از فروش نفت اســت؛ 
صادرات غیرنفتی هم به همین میزان 
افزایش داشته؛ در شرایطی که از یک 
طرف قدرت خریِد دســتمزد مردم 
پایین آمده و از طــرف دیگر، درآمد 
دولت باال رفته، چه می شــود کرد؛ آیا 
دولت نباید ایــن پول ها را صرف ارائه 
خدمات رفاهــی و اجتماعی به مردم 
بکند؛ خدماتی قانونی مانند آموزش 
و بهداشــت رایگان؟ آیا نباید دولت 
بخشی از سبد معیشت مردم را جبران 
کند؛ باالخره دولت پولدارتر شــده و 
مردم فقیرتر؛ آیا نبایــد این فاصله با 

پول های دولت جبران شود؟
اینجــا نــکاِت ریــزی در اقتصــاد وجود 
دارد کــه باید بــه آنها توجه کــرد؛ خاطرم 
هســت که زمانی رئیس دولت هــای نهم 
و دهم، تعدادی را جمع کرد و در جلســه با 
اقتصاددانان گفت به مــن بگویید این پول 
نفــت را چگونه خرج بکنیــم؛ این »چگونه 
خرج کردن«، بســیار مهم اســت؛ اگر پول 
بیایــد وارد چرخه مصرف شــود، به تورم و 
نقدینگی دامن می زنــد و این، به ضرر مردم 
اســت؛ پول نفت و ســرمایه های حاصل از 
منابع ملی، باید صرف بنیان های اقتصادی 
شود و برای مردم شــغل ایجاد کند. همان 
داســتاِن معروِف ماهی و ماهیگیری ست؛ 
ماهی دادِن روزانه به مــردم فایده ای ندارد؛ 
باید ماهی گیری بیاموزنــد. باید برای مردم 
شــغل ایجاد کرد. شــغل که ایجاد شــود، 

تولید که باال برود، بسیاری از این مشکالت 
تورمی، مشکالت اقتصادی و حتی مشکالت 
اجتماعــی از بین مــی رود؛ آســیب های 
اجتماعی را بررســی بکنید؛ ریشــه غالب 
این آسیب ها در بیکاری است؛ بنابراین اگر 
این پول نفــت و هر ثروت ملــی دیگر وارد 
»سرمایه گذاری مولد« و تولید شغل شود، 
می توانیم به آینده امیدوار باشــیم؛ ولی اگر 
بیایند انواع و اقســام کاالها را وارد بکنند و 

دست مردم بدهند، نه.

  بحِث کاال و ســبد کاال نیست؛ بحث 
آموزش و بهداشــت و الزامات قانون 
اساسی اســت؛ چون مردم کم درآمد 
و الیه های پایین طبقه کارگر، بســیار 
در این زمینه ها مشکل دارند؛ به خاطر 
شــرایط پیش آمده، حتی ممکن است 
نرخ ترک تحصیل در آینده ای نزدیک 
افزایش قابل توجهی داشته باشد. حال، 
بدیهی ســت که با افزایش درآمدها،  
دولت می تواند خدمات آموزشــی و 

درمانی رایگان را گسترش دهد.
اینها می تواند موثر باشــد و قطعــاً هم موثر 
اســت. ولی به نظر مــن موثرتــر از همه این 
اســت که علت را از مردمی که ترک تحصیل 
می کنند، بپرســیم؛ بدون شــک می گویند 
چون درآمــد نداریم. ما بایــد درآمد مردم را 
ببریم باال، تا خودشان توانمند شوند و بتوانند 

نیازهای اساسی خودشان را تامین کنند.

  منظورتان از طریِق »ایجاد شــغل« 
اســت؛ البته شــغلی کــه »درآمد 
شایسته« داشته باشد؛ نه اینکه کارگر 
در ماه فقط یک میلیــون و چهارصد 
هزارتومان می گیرد؛ در این شــرایط، 
به فرض شــاغل بودن هم نمی تواند 
هزینه های آموزش و بهداشت خانواِر 

خود را تامین کند.
بله، همین مســاله بســیار مهم است؛ فرد 
نباید دســت تکدی جلوی دولت دراز کند؛  
این گرچه اصطالح خوبی نیســت اما عین 
واقعیت اســت؛ دســت تکدی دراز کردن، 
صحیح نیســت، حتی جلوی دولت؛ مردم 
باید دولت را اداره بکنند نــه دولت مردم را. 
مردم باید توانمند شــوند؛ این سرمایه های 
ملِی انبوه که به صورت رانت در اختیار افراد 
مختلف قرار می گیرد بایــد بیاید در حوزه 
تولید و اقتصاد و شــغل ایجاد بکند؛ شــغل 
که ایجاد شــود، درآمد ایجاد می شود، رشد 
اقتصادی زیاد می شــود؛ توسعه اقتصادی 
گسترش می یابد و در نهایت همه مشکالت 
حل می شــود؛ ما مولفه ای در اقتصاد داریم 
به نام »تولید ارزش افزوده«؛ اگر کشوری به 
دنبال تولید ارزش افزوده باشــد باید شغل 
ایجاد کند و آن وقت تمام چیزهایی که شما 

می گویید به دنبالش خواهد آمد.

 یعنی به تبع اینها درآمد مکفی هم 
خواهد آمد؟

بله درآمــد مکفی هم بدون شــک خواهد 
آمد؛ در آن شــرایط، دیگر کسی چشم اش 
به دنبال دولت نیســت؛ دنبــال یارانه چند 
ده هزار تومانی نیســتند؛ خوِد مردم تولید 
می کنند، توانمند می شوند و نیازهای اولیه 
و ثانویه خود را به راحتــی تامین می کنند. 
حتی مــازاد آن را به عنوان ســهم دولت در 
قالِب مالیــات و عوارض و غیــره پرداخت 
می کننــد و آن وقت، دولت می شــود نوکِر 

ملت...

وئال به اهداف اولیه نرسید بانک مشترک ایران و ونز
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آینده مبهم پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی در ایران

بیایید به گذشته برنگردیم

امیر مستکین    20 مــرداد ماه اسنپ و تپسی 
کنفرانــس خبــری مشــترک و غیرمنتظره ای 
برگزار کردند و یک هشــدار بزرگ دادند: »شاید 
ما در آینده نباشیم؛ یا دســت کم به شکل کنونی 
وجود نداشــته باشــیم.« واقعیت این اســت که 
همین هشــدار زیاد جدی گرفته نشد؛ نه از طرف 
خبرنگاران حاضر در نشســت خبری و نه از طرف 
خوانندگان رســانه ها. علت هم واضــح بود؛ همه 
پیش خود می گفتیم آیا می شــود دو شرکتی که 
روزانه بیشتر از 2 میلیون ســفر در ایران دارند به 
همین راحتی به چالش یا حتی تعطیلی کشــیده 
شوند؟اکنون حدود 2 ماه از آن کنفرانس خبری 
در اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجازی 
سپری می شود. هشــدار این شرکت ها هم داشت 
کم کم به دســت فراموشــی ســپرده می شد که 
شــهردار تهران و معاون علم و فناوری ریاســت 
جمهــوری ایران بــه تازگی در نشســت خبری 
مشترکی که داشته اند به شــکل جداگانه اظهار 
نظرهای تــازه اما مشــابه  هم را بــه خبرنگاران 
گفته اند؛ اظهار نظرهایی که دوباره همان هشدار 

اسنپ و تپسی را پر رنگ کرده است.
محمدعلی افشانی، شهردار تهران که البته هنوز 
ماندن و رفتنش از شــهرداری به دلیل قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان در هاله ای از ابهام است، 
روز سه شــنبه 17 مهر در جمع خبرنگاران گفت: 
»از آنجایی که تاکســیرانی زیرنظر شــهرداری 
است، تاکسی های اینترنتی هم باید تحت نظارت 
شهرداری باشــند و از این ارگان مجوز بگیرند تا 
شــهرداری بتواند آنهــا را ســاماندهی کند. این 
موضوع در کمیســیون امــور زیربنایــی دولت 
تصویب شــده و در انتظــار تایید هیــات دولت 

است.«
از سوی دیگر سورنا ستاری، معاون علم و فناوری 
ریاســت جمهوری ایران نیز اظهار نظــر تقریباً 
مشابهی داشته است: »تاکسی های اینترنتی جز 
کســب و کارهای نوین فناورانه هســتند و مانند 
همه کســب و کارهای دیگر باید مجوزهای الزم 
را از شهرداری اخذ کنند. استارتاپ های این حوزه 
که مجوز می خواهنــد، باید قبــل از آن موافقت 
شهرداری را داشته باشــند تا از این طریق بتوان 

آن ها را ساماندهی کرد.«

هفت خان مجوز
اســنپ در زمستان ســال ۹۳ کارش را آغاز کرد؛  
این شــرکت که خود را نه یک تاکســی اینترنتی 
بلکه »ارائــه کننده خدمات مجــازی جابه جائی 
هوشــمند« می نامد برای فعالیت خــود نیازمند 
دریافت مجوز بــود و در آن زمان با تصمیم وزارت 
صمت به ســراغ اتحادیه فنــاوران رایانه می رود؛ 
یکی از اتحادیه هایی که بــه چنین کاری نزدیک 
بوده است.شکایت اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه 
موسســات اتومبیل هــای کرایه، تاکســیرانی و 
شهرداری هم از همان زمان آغاز شد و دادستانی 
نیز ابتدا با عنوان عدم ارتبــاط موضوع فعالیت با 
مجوز صــادره از اتحادیه فنــاوران رایانه )چنین 
کســب وکاری، خدماتی اســت نه نرم افزاری(، 
ضرورت اخذ مجوز دیگری را اعــالم نمود، و این 
اتفاقات باعث شد تا بر اساس ماده ۸7 قانون نظام 
صنفی و آئیــن نامه اجرائی مــواد 2، 12 و تبصره 
ذیل مــاده ۸7 قانون نظــام صنفــی، »اتحادیه 

کشوری کسب  و کارهای مجازی« شکل بگیرد.

اختالف امروز حاصل تضاد دو قانون است
ماجرا البته به همین سادگی نیست چون قدمت 
ادعای شهرداری برای مدیریت شیوه جابه جایی 
مسافران در شهرها به ســال ها پیش از وجود این 
پلتفرم ها می رســد. این بحث در واقــع به اندازه 
عمر آژانس هــای کرایه خودرو اســت؛ اختالفی 
که حاصل تضاد دو قانون است. برابر ماده ۹ قانون 
توســعه حمل و نقل عمومی نظــارت و مدیریت 
حمل و نقــل عمومی در داخل شــهر بــه عهده 
شهرداری ها گذاشته شــده بود و برابر قانون نظام 
صنفی که اتحادیه بر اســاس آن شکل گرفته بود، 

گفته می شــود افراد صنفی با پروانه کسب صادره 
از اتحادیه های صنفی قادر به ارائه کاال و خدمات 
هستند و در خصوص فعالیت هایی تحت پوشش 
قانون نظام صنفی که تحت شــمول قانون خاص 
است، می بایســت عالوه بر پروانه کسب از مرجع 

صالح نیز مبادرت به اخذ مجوز نمایند.
اختالفی که امروز هنوز شهرداری با اسنپ و سایر 
پلتفرم های اینچنینی دارد دقیقاً از تضاد دو قانون 
سرچشمه می گیرد. در گذشته، آژانس های کرایه 
اتومبیل قبول نکردند زیر چتر شهرداری بروند و 
این باعث شد در شهرهای مختلف، شهرداری ها 
و اتحادیه موسســات اتومبیل های کرایه به سراغ 
هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری بروند و 
نتیجه هم این بود که نظــرات و آرای مختلفی در 
هر شهر صادر شد. برای مثال شــهرداری تهران 
هیچ وقت نتوانست آژانس های کرایه خودرو را زیر 

چترش قرار دهد.
همه داشــتند بــه این رونــد جزیــره ای عادت 
می کردنــد که حــدود 4 ســال پیش کشــور با 
پدیده جدیدی بــه نام ارائه دهنــدگان خدمات 
مجازی جابه جائی هوشــمند روبه رو شــد. همه 
چیز تغییــر کــرد و آژانس ها اهمیت شــان را از 
دست دادند. شــهرداری با رقیبی مواجه شد که 
نه حدود 20 راننــده، بلکه چندین هــزار راننده 
داشت و می خواســت کم کم در همه جای کشور 
فعالیت کند. اینجا بــود که دوبــاره اختالف دو 
قانون اوج گرفت.این اختالف باعث شــد موضوع 
فعالیت اســنپ و دیگــر پلتفرم هــای آنالین به 
جلسه هیات وزیران برســد. هیات وزیران نیز در 
جلسه ای تالش کرد با اصالح تصویب نامه ای، این 
اختالف قدیمی را حل کنــد. تصویب نامه راه حل 
بســیار جالبی پیش پای شهرداری و شرکت های 
خصوصی می گذارد و می گوید که پروانه کسب را 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی صادر کند اما کار 

نظارت )و نه صدور مجوز( با شهرداری باشد.

تصویب نامه می گفت مجوز را اتحادیه بدهد 
و شهرداری نظارت کند

اما بــرای اینکه باز هــم اختالفی شــکل نگیرد، 
در ســال ۹5 برابر تصویب نامه فوق، قرار شــد تا 
دستورالعمل شهرداری برای نظارت بر آژانس ها 
)که شــامل حال ارائه دهنــدگان خدمات جابه 
جائی هوشمند هم می شود( توسط دو وزارتخانه 
صنعت و کشور تنظیم شــود. علت نیز این بود که 
وزارت صنعــت، متولی بخش خصوصی اســت 
و از ســوی دیگر، شــهرداری ها زیر نظــر وزارت 
کشــور فعالیت می کنند.با این وجود، شهرداری 
همچنان عقیده دارد کــه نظارت به مفهوم صدور 
مجوز است. محمد رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ 
در گفتگو با دیجیاتو با اشــاره بــه همین موضوع 
می گوید: »شــهرداری با توجه به مــاده ۹ قانون 
توســعه حمل و نقل، مدعی اســت که مدیریت 
حمل ونقل شــهر را بر عهــده دارد و به این جهت 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که می خواهد در این 
زمینه فعالیت کند باید تحت نظارت شــهرداری 
قرار بگیرد. این نظارت از نظر شــهرداری، صدور 
مجــوز و پروانــه فعالیت بــرای فعالیــن حوزه 
حمل ونقل است؛ چه حمل ونقل تاکسیرانی، چه 

کسانی که در اصناف فعال هستند، مانند ما.«
اما چرا راه حلی کــه در تصویب نامه هیات وزیران 
آمده، اجرا نشد و هنوز دستورالعملی برای نظارت 
از سوی شــهرداری بر آژانس های اتومبیل کرایه 
)و پلتفرم های ارائه دهنــدگان خدمات مجازی 
جابه جائی هوشــمند( تدوین نشــده اســت؟ 
رحمانی در پاســخ به همین پرســش می گوید: 
»آژانس های اتومیبــل های کرایــه قباًل رقیب 
بزرگی برای شــهرداری به حســاب نمی آمدند 
و به همین دلیل این پروســه به جدیت پیگیری 
نشــده بــود. وزارت صنعت و وزارت کشــور این 
فرآیند را شــروع کرده بودند لیکن نهایی نشــده 
بود. تا اینکه کســب وکارهای مانند ما وارد عرصه 
و فراگیر شــدند. افزایش تعداد کاربران ما باعث 
شــد تا شــهرداری بخواهد بر ما نظارت داشــته 

باشــد. انگیزه های اصلی طرح شده هم مباحث 
امنیتی و کنترل بر حمل و نقل اســت. برای تهیه 
این دستورالعمل جلسات بسیاری داشته ایم؛  در 
یک سمت وزارت صنعت اســت و در سوی دیگر، 
شــواری عالی ترافیک از طرف وزارت کشــور در 
جلسات شــرکت می کنند.«او می گوید جلسات 
برای تدوین این دســتورالعمل از سال ۹5 و پس 
از ارائه تصویب نامه اصالحی هیات وزیران شروع 
شــده اما به شــکل هدفمند، در چند مــاه اخیر 
پیگیری جدی تری می شــود. با این حال اکنون 
نســخه اولیه این دســتورالعمل آماده شــده و 
طرفین در حال بحث در مــورد مصادیق نظارت 

هستند.

رفتار دوگانه وزارت کشور
وقتی کمی بزرگتــر به تصویر کلی این مســئله 
نگاه کنیــد می بینید کــه وزارت کشــور در این 
میان باید نقش یک داور را بازی کند نه رقیب؛ در 
واقع داوری که بین شــهرداری و کسب وکارهای 
خصوصی قضاوت می کند. امــا آیا این نگاه وجود 
دارد؟ مدیر حقوقی اسنپ می گوید همه اشخاص 

در وزارت کشور و سایر مراجع این نگاه را ندارند.
در حالــی کــه تدوین همیــن دســتورالعمل 
می توانست به اختالف چندین و چند ساله میان 
شــهرداری و صنوف پایان دهد، نکته قابل توجه 
اینجاست که وزارت کشــور، به جز تدوین همین 
دستورالعمل با مشــارکت وزارت صنعت و بخش 
خصوصــی، از راه دیگری نیز تــالش می کند تا 
اختیار کامل ارائه کنندگان خدمات مجازی جابه 
جائی هوشمند را به شهرداری ها بدهد و شاید به 
طور کلی در آینده این دســتورالعمل موضوعیت 

خود را از دست بدهد.
این خبری بود که امیر ناظمــی در مرداد ماه آن 
را اعالم کرد. ناظمی کــه در آن زمان عضو هیات 
عامل سازمان فناوری اطالعات ایران بود و امروز 
رییس همین سازمان اســت در حاشیه نمایشگاه 
الکامپ گفت: »وزارت کشــور با تقدیم الیحه ای 
به هیات دولت، خواســتار محدودیت در فعالیت 
ســرویس های حمل و نقل آنالین از جمله اسنپ 

و تپسی شده است.«

به گذشته برمی گردیم؟
مدیران ایــن دو تاکســی آنالین پیشــتر بارها 
گفته اند که شهرداری ها در شــهرهای مختلف، 
پس از فعال شــدن این شــرکت ها به سراغ آنها 
می آینــد و می خواهند کــه مجوز شــهرداری 
دریافت کنند.این در حالیســت که این شرکت ها 
پیشتر مجوز خود را بر اساس ماده ۸7 قانون نظام 
صنفی از اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی 
دریافت کرده اند اما به نظر می رسد تنها در تهران 
و چند شهر بزرگ دیگر کشور، این مجوز پذیرفته 
شده است. با چشم اندازی که وجود دارد زیاد هم 
بعید نیســت در آینده ای نه چندان دور، شــرط 
دریافت مجوز از شــهرداری تبدیل بــه یک الزام 
برای این شرکت ها شود و بحث نظارت، تبدیل به 

بحث مدیریت آنها از سوی رقیبشان شود.
واقعیت این اســت که چنین تصمیمی می تواند 
عواقب داشــته باشــد و یک سیســتم کارآمد را 
ناکارآمد کند؛ سیســتمی که بســیاری از ما در 
شــهرهایی که به آنها دسترســی داریم، انتخاب 
اول مان هســتند. این پلتفرم ها جدا از مشــاغلی 
که برای صدها هزار نفر بــه وجود آورده اند، باعث 
شــده اند تا دغدغه های مســافر و راننده کاهش 
پیدا کند؛ چراکه ایــن الگورتیم ها هســتند که 
انسان ها را عادالنه به هم متصل می کنند.از طرفی 
پلتفرم های حمل ونقل بارها گفته اند که مشکلی 
برای نظارت شــهرداری بر فعالیتشــان ندارند. 
حقیقت هم این است که تاکسی های آنالین برای 
بهتر شــدن به ناظری نیاز دارند که از آنها کیفیت 
باالتر و عمل به وعده هــا را بخواهد، نه ناظری که 
بتواند کنترل رگ حیات آنها را در دســت بگیرد و 
با رقابت مستقیمش، با چند تصمیم ساده مفهوم 

کنونی شرکت ها را دگرگون کند.

 کوالکام نسل جدید فناوری شارژ سریع را 
عرضه می کند

کوالکام قصد دارد با عرضه نســل بعدی فناوری شــارژ سریع در سال 
201۹، تقویت همه جانبه ای را شامل حال این فناوری کند.

 در طول سال های گذشــته و با اســتفاده از فناوری نوین شارژ سریع 
در گوشی های هوشــمند، فرآیند شارژ شدن دســتگاه های موبایل با 

بهبودهای چشمگیری از نظر سرعِت شارژ روبرو شده  است.
با این حال، با در نظر داشــتِن ماهیِت پیش رونده فناوری در حوزه های 
مختلف، بدوِن شک پس از گذشــِت مدتی، نیاز به بهبود و ارتقاء در هر 
محصولی دیده می شــود. اکنون به نظر می رســد کوالــکام، به  عنوان 
بزرگترین تولیدکننــده پردازنده های موبایلی در جهــان، قصد دارد 
نســل آتی فناوری شارژ سریع را در ســال 201۹ میالدی در دسترس 

تولیدکنندگان قرار دهد.
این شــرکت آمریکایی قصد دارد تا با استفاده از نســل جدید فناوری 
شارژ سریع، زمان شارژشدِن دســتگاه ها را تا کمتر از ۳0 دقیقه کاهش 
دهد؛ این در حالی اســت که وقوع چنین اتفاقی، باعث افزایش ظرفیت 

باتری ها نیز می شود.
طبق گزارشــات منتشر شــده از منابع نزدیک، کوالکام برای نسل آتی 
فناوری شــارژ ســریع خود، تواِن خروجی نامتعارف ۳2 واتی را در نظر 
گرفته اســت. در مقام مقایسه، خوب اســت بدانید که هم اکنون نسل 
چهارم Quick Charge توان خروجی 1۸ واتی را ارائه می کند؛ از این 
رو، تحقق عدد نام برده، بهبوِد قابل توجهی را شــامِل حاِل این فناوری 

نوظهور می کند.
با تمامی این اوصــاف، نحوه پیاده ســازی آن نیز از اهمیت بســیاری 
باالیی برخوردار اســت. از آن جهت که ۳2 وات رقم بسیار باالیی برای 
دســتگاه های موبایل برشمرده می شــود، باید دید که کوالکام چگونه 
می خواهد از گرم شــدِن مدارهای دســتگاه جلوگیری کند. پیش تر، 
این شرکت جلوی بروز این مشــکل را با تکنیکی موسوم به دوال شارژ 
گرفته بود؛ به کمک این روش، انرژی الکتریسیته از دو مسیر مجزا عبور 
می کرد تا علیرغم حفظ ســرعت، از بروز گرما در دستگاه نیز جلوگیری 
شود. این احتمال وجود دارد که شارژ سه گانه راهکار آمریکایی ها برای 
این مورد باشد؛ اما تا زمان معرفی رسمی این فناوری، هنوز نمی توان با 

قطعیت درباره آن سخن گفت.
 5.0 Quick Charge نســل بعدی فناوری شارژ ســریع احتمااُل با نام
و در کنار پردازنده اســنپدراگون ۸150، ســال آینده میالدی معرفی 

خواهد شد.

 تعویض باتری پیکسل ۳ ایکس ال 
بسیار مشکل است

با توجه به ویدیوی جدیدی که از کالبدشــکافی پیکســل ۳ ایکس ال 
منتشر شده اســت، به نظر می رســد که تعویض باتری این گوشی کار 

چندان آسان نیست.
 کانــال یوتیــوب JerryRigEverything کــه بــه کالبدشــکافی 
گوشی های هوشــمند جدید می پردازد، این بار پیکســل ۳ ایکس ال 
گوگل را را زیر تیغ جراحی برده است تا محتویات داخلی این پرچم دار 

را برای مخاطبان به تصویر بکشد.
در اولین مرحله برای باز کردن پرچم دار گوگل، باید پنل پشــتی آن را 
که از جنس شیشه ساخته شده  اســت، در معرض حرارت قرار دهیم و 
توسط یک مکش پالســتیکی قاب پشــتی را اندکی از بدنه جدا کنیم. 
سپس با استفاده از یک تیغه یا وسیله مشابه دیگری چسب مابین بدنه 
و پنل پشتی را از هم جدا کنیم. البته در این مرحله باید با احتیاط کامل 
برخورد کرد؛ چرا که اگر تیغه بیش از حد در بدنه فرو رود، ممکن اســت 

کابل ریبن حسگر اثر انگشت را قطع کند.
 NFC به محض جدا شدن پنل پشتی، جایگاه شــارژ بی سیم و تراشه 
قابل مشاهده هستند. جالب اســت بدانید کهGoogle درون پیکسل 
۳ ایکس ال برچسب های سفید رنگی کار گذاشــته است که به محض 
تماس با آب و رطوبــت، به صورتی/ قرمز تغییر رنــگ می دهند که این 
مورد می تواند اعتبار گارانتــی محصول را تحت تاثیر قــرار دهد. با باز 
کردن پیچ های ریل کناری، می توانیم به باتری و پنل شــارژ بی ســیم 
دسترسی داشته باشــیم. البته جدا کردن باتری پیکسل ۳ ایکس ال به 
هیچ وجه کار آسانی نیســت. در ابتدا باید نوارچسب های باالی باتری 
را جدا کنیم و پس از آن با اعمال حرارت، باتــری را به زور از جای خود 

درآوریم.
البته JerryRigEverything در ویدیوی قبلی خود، پرچم دار بزرگ 
گوگل را از لحاظ مقاومت مورد آزمایش قرار داد و با اعمال انواع و اقسام 
روش های ممکن، خراش های عمیقی در پنل پشــتی این گوشی ایجاد 
کرد. به همین خاطر در بخشــی از این ویدیو سعی می کند تا با استفاده 
از آب، صابون و مسواک این خراش ها را از بین ببرد، اما موفق نمی شود. 
شایان ذکر است که با استفاده از این روش قادر خواهیم بود خراش های 
جزئی و سطحی که توسط کلید روی پنل پشــتی پیکسل های جدید 

ایجاد می شوند را از بین ببریم.
همان طور که اطالع دارید، پیکســل ۳ ایکس ال و پیکســل ۳ به عنوان 
پرچم داران سال 201۸ گوگل به تازگی منتشــر شده اند. هرچند پنل 
پشــتی این دو محصول با یکدیگــر تفاوتی ندارد، امــا در پنل جلویی 
پیکسل ۳ ایکس ال برخالف نسخه کوچکتر، دارای بریدگی صفحه ای 
نســبتا بزرگ اســت که در اکثر خبرگزاری ها به آن اشاره می شود. این 
دو گوشــی هوشــمند از لحاظ چیدمان قطعات داخلی هم با یکدیگر 
تفاوت هایی دارند. در کنار این موضوع، پیکســل های جدید از یک نوع 

پردازنده، میزان رم و کیفیت دوربین یکسانی بهره می برند.
هرچند کالبدشکافی مورد نظر داری نکته عجیب یا غیرمعقولی نیست، 
اما دشواری نسبتا زیاد تعویض باتری و برچسب های حساس به رطوبت 
موارد جالبی به شــمار می روند که اطالع داشــتن از آن خالی از لطف 

نیست.

همکاری سامسونگ و گوگل برای توسعه  نسخه 
اندروید مخصوص گوشی تاشدنی

براســاس آخرین گزارش ها، سامسونگ برای توســعه نسخه اندروید 
مخصوص گوشی هوشــمند تاشــدنی خود وارد همکاری جدیدی با 
گوگل می شود.  براســاس آخرین گزارش بلومبرگ، سامسونگ سخت 
در تالش است تا اولین گوشی هوشــمند تاشدنی خود را به بازار جهانی 
عرضه کند. از آنجایی که گوشــی هوشــمند تاشــدنی سامسونگ در 
مراحل نهایی توسعه خود قرار دارد؛ کره ای ها وارد مذاکرات جدیدی با 
گوگل شده اند تا نسخه اختصاصی اندروید مخصوص گوشی هوشمند 

تاشدنی را توسعه دهد. 
پیشتر گفته شده بود که سامســونگ دو نمونه اولیه از گوشی هوشمند 
تاشــدنی خود تولید کرده اســت که در یکی از آن ها گوشــی تاشدنی 
به صورت افقی و در دیگــری به صورت عمودی تا می شــود. با توجه به 
اینکه سامسونگ کدام نمونه اولیه را انتخاب می کند، وضعیت طراحی 
نهایی رابط کاربری مشخص خواهد شد. گزارش بلومبرگ حاکی از آن 
است که کدنام این گوشی هوشــمند Winner است.  سال ها است که 
سامسونگ در مورد معرفی گوشــی هوشمند تاشدنی صحبت می کند. 
دی جی کو، مدیرعامل سامســونگ ماه گذشــته اعالم کرد که گوشی 
هوشمند تاشدنی سامسونگ می تواند در حالت کاربری به عنوان تبلت 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. کاربران می توانند از این گوشی هوشمند با  
قابلیت های چندوظیفه ای استفاده کنند و در صورت نیاز آن را در ابعاد 

یک گوشی هوشمند قابل حمل مورد استفاده قرار دهند.

میز خبر
Bytedance  به ارزشمندترین استارتاپ جهان 

تبدیل شد  
استارتاپ Bytedance توسعه دهنده اپلیکیشن محبوب TikTok و 
اپلیکیشــن خبرخوان Toutiao، با 75 میلیارد دالر به ارزشمندترین 

استارتاپ جهان تبدیل شد.
 براساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی بلومبرگ، سرمایه گذاری 
جدید ۳ میلیــارد دالری ســافت بانک )SoftBank( باعث شــد که 
اســتارتاپ چینی Bytedance، به ارزشمندترین اســتارتاپ جهان 

تبدیل شود.
Tik� صاحب اپلیکیشــن ویدئویی محبوب ،Bytedance  استارتاپ
Tok و اپلیکیشــن خبری Toutiao چین، بــا ارزش 75 میلیارد دالر 
توانست ارزشــمند ترین اســتارتاپ جهان شــود و اوبر را با ارزش 72 

میلیارد دالر پشت سر بگذارد. 
براســاس آخرین گزارش ها، اوبر قصد دارد برای سال آینده میالدی، با 
عرضه اولیه سهام یا IPO، ارزش شــرکت خود را به رقم 120 میلیون 
دالر برســاند. با وجودی که Bytedance حضــور کم رنگی در خارج 
از کشــور چین دارد،  ولی هم اکنون در صدر جدول ایســتاده اســت. 
اپلیکیشــن محبوب ویدئوی کوتاه تیک تاک که همانند اپلیکیشــن 
Musical.ly شناخته شده اســت، در بین نوجوانان غربی محبوبیت 
خاصی دارد. اپلیکیش تیک تاک در کشور چین با نام Douyin شناخته 
می شود و پیشتر با اپلیکیشــن Musical.ly ادغام شد. همان طور که 
گفته شــد نوجوانان طرفدار اصلی این برنامه ویدئــوی کوتاه محبوب 
هستند. حتی برخی از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک درصدد 
الگوبرداری از اپلیکیشن TikTok هســتند تا وارد رقابت با آن شوند. 
 ،TikTok از جمله می توان به فیســبوک اشــاره کرد که برای رقابت با

درصدد راه اندازی اپلیکشن جدید Lasso است. 
در عین حال اپلیکیشــن خبرخــوان Toutiao، یکــی از برنامه های 
شناخته شــده در چین اســت که صدها میلیون کاربر فعــال روزانه و 
ماهانه دارد. این برنامه با اســتفاده از هوش مصنوعی، خبرهای مختلف 
 Toutiao را جمع آوری کرده و در اختیار کاربر قرار می دهد. اپلیکیشن
 Bytedance از طریق تبلیغات در کنار فید خبری خود، به اســتارتاپ
پول تزریق می کند. براســاس اطالعات آماری منتشرشــده از ســوی 
بلومبرگ، سال گذشته درآمد اســتارتاپ Bytedance در حدود 2.5 
میلیارد دالر بود. اما این استارتاپ نیز همانند بسیاری از استارتاپ های 

دیگر در چنین جایگاه و موقعیتی،  هنوز سودآور نیست.

کوالکام، اپل را به پرداخت نکردن ۷ میلیارد دالر 
حق ثبت اختراع متهم کرد

مناقشــه پتنتی دو کمپانی اپل و کوالکام همچنان ادامه دارد، بطوریکه 
کوالکام، اپل را به پرداخت نکردن 7 میلیارد دالر حق پتنت متهم کرده 

است.
 درگیری و اختالف بین شــرکت ها بر ســر حق ثبت اختراع در دنیای 
فناوری امری معمول است و هر شرکتی برای خود قوانین خاصی در این 
رابطه دارد که  شــرکت های دیگر باید آن ها را رعایت کنند و در صورت 

عدم رعایت باید جریمه بپردازد،.
رویترز اعالم کرد شــرکت کوالکام در جلســه دادگاهی که روز جمعه 
برگزار شــد اعالم کرد که اپل از پرداخت حق ثبت اختراع تراشــه های 
موبایل کوالکام به مبلغ 7 میلیارد دالر خودداری کرده اســت، کوالکام 

سال ها تامین کننده قطعاتآیفون های اپل بوده است.
اپل و کوالکام در یک اقدام قانونی از یکدیگر شکایت کردند، اپل کوالکام 
را متهم کرده اســت که قوانین و مجوزهایحق ثبت اختراع کوالکام غیر 
منصفانه است، کوالکام نیز به عنوان بزرگترین تولید کننده تراشه های 
تلفن همراه به نوبه خود اپل را به نقض حــق ثبت اختراعات خود متهم 
کرده است.کوالکام شــکایت خود مبنی بر میزان حق امتیاز پرداخت 
نشده توسط اپل را در یک دادگاه فدرال در شهر سن دیگو مطرح کرده 
اســت، حال آنکه اپل مبلغی که کوالکام ادعا می کند به او بدهکار است 

را رد کرده است.
اپل مدعی اســت که کوالکام این کمپانی را مجاب کــرده تا برای یک 
اختراع دو بار حق ثبــت پرداخت کند. اپل اعالم کــرده که یکبار مبلغ 
مورد نظر را در زمان اســتفاده از تراشــه به کوالکام پرداخت کرده و بار 
دیگر کوالکام از این کمپانی خواســته تا در جریان پرداخت حق پتنت، 

دوباره اقدام به پرداخت حق پتنت کند.

 کاهش ارزش سهام آلفابت 
به دلیل افزایش تهدید از طرف آمازون

هر چند آمازون در صنعت خرده فروشــی فعالیــت می کند و در ظاهر 
نیز تهدیدی جدی برای شــرکت گوگل نیست؛ اما گوگل این شرکت را 

بزرگ ترین رقیب خود می داند.
 درآمد شــرکت آلفابت در گزارش ســه ماهه ســوم، اندکــی کمتر از 
انتظارات تحلیل گران بود و این اتفاق باعث شــد که سهام این شرکت 
کاهش پیدا کند. گــوگل درآمد خود را ۳۳.7 میلیــارد دالر اعالم کرد 
درحالی که تحلیل گران وال اســتریت انتظــار ۳4.04 میلیارد دالر را 

داشتند. درآمد خالص گوگل در سه ماهه سوم ۹.1۹ میلیارد دالر بود.
درآمد گوگل از بخش تبلیغات، حدود 7۰٪ درآمــد بنگاه مادر، یعنی 
آلفابت را به خود اختصاص می دهد، این مبلغ در سه ماهه منتهی به ماه 

سپتامبر، 2۸.۹5 میلیارد دالر گزارش شده است.
سهام گوگل پس از شروع ســاعت مبادالت، ۳.50 دالر کاهش قیمت 
داشــت. این اتفاق ممکن اســت به دلیل افزایش احتمال ورود شرکت 
آمازون به کسب و کار تبلیغات و جستجو ی مرسوم اینترنتی و در ادامه 
نگرانی سهامداران از این موضوع باشد، کســب وکاری که گوگل با آن 

شناخته می شود.
مونیکا پیرت تحلیل گر مجله »ای مارکتر« بیان کرد:

کاهش درآمد گوگل از بخش جســتجو، کمی بیشــتر از کاهش مورد 
انتظار ما بود؛ که احتماالً به دلیل افزایش رقابت با شرکت آمازون است 
زیرا مصرف کنندگان برای جســتجو ی کاالی مورد نظر خود به سراغ 
آمازون می روند.از طرف دیگر آمازون نیز مشکالت خود را دارد. درآمد 
این شــرکت نیز پایین تر از انتظار بازار بود و باعــث کاهش 7 درصدی 

قیمت سهام این شرکت شد.

سرویس اپل نیوز 9۰ میلیون خواننده دائمی دارد
اپلیکیشن اپل نیوز، در آستانه انتشار ســرویس پرداخت حق اشتراک 

برای نشریات، توانسته است به آمار ۹0 میلیون کاربر دائمی برسد.
 سرویس اپل نیوز توانســت با گذشت سه  ســال از عرضه رسمی روی 
آیفون ها و آیپدها، به رکورد ۹0 میلیون خواننده دائمی دست  پیدا کند. 
این آمار از سوی نشریه نیویورک تایمز منتشــر شده که مدتی است با 
تیم اداره کننده این سرویس برای نمایش نحوه فعالیت آن ها، همکاری 
می کند. همچنین این روزنامه خبر از راه انــدازی قابلیت پرداخت حق 

اشتراک برای نشریه های گوناگون در آینده ای نزدیک می دهد.
در گذشته نیز شایعاتی مبنی بر تصمیم اپل برای تغییر ماهیت سرویس 
نیوز و افزودن امکانات جدید به آن منتشــر شده بود و حاال خبر منتشر 
شده از سوی نیویورک تایمز می تواند حکم تأییدی بر اخبار قبلی باشد. 
در مقاله این نشریه گفته شده اســت که اپل می خواهد چندین روزنامه 
و مجله را به صورت یک بسته یکپارچه با پرداخت حق اشتراک ماهانه، 
به کاربران خود ارائه دهد؛ تقریباً شــبیه به کاری کــه نتفلیکس برای 

سریال های تلویزیونی و فیلم ها انجام می دهد.

آنالین


