
تیم جدید اقتصادی دولت در آزمون بودجه
دادستان تهران در دیدار با مدیران شرکت های هواپیمایی درخواست کرد

حذف تدریجی بلیت های چارتری
بخش خصوصی یا کنج خانه؟!

مقصد بعدی 
مدیران بازنشسته 

کجاست 

معافیت ۸ کشور 
از تحریم های 

نفتی علیه ایران

آمریکا عقب نشینی کرد

گــروه اقتصاد   نشســت مشــترک 
مدیران شرکت های هواپیمایی و رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری و دادستانی 
تهــران و با حضــور تعــدادی از معاونان 
دادســتان روز یکشنبه ششــم آبان ماه 
به ریاســت عباس جعفری دولت آبادی 

برگزار شد.
عبــاس جعفــری دولت    آبــادی پس از 
اســتماع اظهارات علی عابدزاده، رئیس 
سازمان هواپیمایی کشــوری و تعدادی 
از مدیــران شــرکت های هواپیمایــی، 
مشکالت مطروحه را به هفت دسته فنی، 
 مقررات،  خدماتی و مسافرتی،  تحریم ها، 

 حقوقی، مدیریتی و امنیتی تقسیم کرد.
وی دیدگاه دادســتانی تهــران در مورد 
مشــکالت شــرکت های هواپیمایــی را 
در دو مقوله حمایــت از حقوق عمومی و 
مساعدت و همکاری برای برطرف شدن 
مشکالت شــرکت ها اعالم کرد و با تاکید 
بر اینکه در این زمینه دیدگاه منفی وجود 
ندارد،  به تبیین سیاست ها و راهکارهایی 
پرداخــت که شــرکت های هواپیمایی با 
تمســک به آن ها، می توانند مشــکالت 

کنونی را برطرف کنند.
دادســتان تهران بــا اعــالم راهکارهای 
پیشــنهادی دادستانی شــامل تعقیب 
قضایــی،  نظــارت، حمایــت، همکاری، 
هماهنگــی، انتظامــی، مــروت و مدارا 
با مســافران، از مســئوالن شرکت های 
هواپیمایی خواست که در برابر مشکالت 
مطرح شــده،  هفت راهکار را مدنظر قرار 

دهند.جعفری دولت آبادی در پاســخ به 
گالیه ای مبنی بــر تعقیب کیفری برخی 
مدیران شــرکت های هواپیمایی گفت: 
دادســتانی تهران در بررســی شکایات 
و تعقیــب قضایی متهمان، در راســتای 
حمایت از حقوق مسافران تعقیب کیفری 
را با احســان، انصاف و عدالت توام کرده 
است.وی با بیان اینکه مدیران شرکت در 
رابطه با مشکالت مرتبط با مباحث فنی و 
تحریم ها هیچ گاه تعقیب نشده و نخواهند 
شــد،  اظهار داشــت:  اگر تاخیر پروازها 
بر اســاس مشــکالت فنی یا اثرات ناشی 
از تحریم ها باشــد،  قابل دفاع خواهد بود 
و دادســتانی در رابطه با این مشکالت با 

شرکت ها همراهی خواهد کرد.
دادســتان تهران از مدیران شرکت های 
هواپیمایی خواســت مشکالت حقوقی و 
قضایی را به صورت مســتند به دادستانی 
تهران اعالم کنند تا امکان پیگیری فراهم 
درخصوص  دولت آبادی  شــود.جعفری 
برخی مشــکالت امنیتــی از قبیل اینکه 
مســافران پس از وقوع تاخیر پــرواز، در 
هواپیما یا سالن فرودگاه تجمع کرده یا در 
مواردی به اموال شرکت های هواپیمایی 
آسیب می رسانند،  تصریح کرد: ادامه این 
وضعیت، ممکن است مدیریت  فرودگاه ها 
را با مشکالت بیشتری مواجه کند و پلیس 
و نهادهای امنیتی فرودگاه ها نیز به دلیل 
رعایت برخــی مالحظات و حساســیت 
محیــط فرودگاه ها از ورود بــه این گونه 
امور خودداری می کننــد؛ تاکید کرد اگر 

سیاســت مروت و مدارا با مسافران مورد 
توجه شرکت هواپیمایی قرار گیرد، کمتر 

شاهد این قبیل وقایع خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نشــان داده اند 
هر زمان و در هر حوزه ای که با آنها مناسب 
رفتار شده،  همکاری خواهند کرد،  تصریح 
کــرد: قانون نقــش خلبان را بــه عنوان 
فرمانده هواپیما، ضابط و اختیاراتی مانند 
فرمانده پلیس در صحنه ترسیم کرده لذا 
با برنامه ریزی، مدیریت و رفتار مناســب 
نباید اجازه داد که برخی افــراد با تجمع 

و یا تخریب اموال مشکالتی ایجاد کنند.
این مقام قضایی شــرط دادستانی برای 
کمــک بــه شــرکت های هواپیمایی در 
برخورد با اقدامات هنجارشــکنانه برخی 
افراد را اعمال مدیریت توامــان با مدارا و 
مروت با مسافران دانســت و خاطرنشان 
کــرد: از ظرفیــت دادســتانی نمی توان 
برای توجیــه برخی اقدامات نامناســب 
شرکت های هواپیمایی اســتفاده کرد و 
ضرورت دارد مدیران شــرکت ها با تالش 
بیشــتر و اعمال مدیریت مناسب، تاخیر 
پروازهــا را به حداقل برســانند.جعفری 
دولت آبادی ادامه داد: اگر شــرکت های 
هواپیمایی علت تاخیر پروازها را با شیوه 
مناسب توضیح دهند، مردم قانع خواهند 
شد. لذا پیشنهاد می شــود افرادی موجه 

برای این گونه امور تعیین شوند.
وی برخــی مشــکالت در حــوزه تاخیر 
پروازها را ناشی از شــیوه اقدام شرکت ها 
دانست و ابراز داشــت: برخی تاخیرها به 

دلیل تحریم، مشــکالت فنی، نامساعد 
بودن وضعیت جوی و نبود قطعه نیســت 
بلکه ناشی از مشــکالتی است که از شیوه 
مدیریت ناشــی می شــود لذا با مدیریت 
موفق می توان برخی مشــکالت کنونی را 
برطرف کرد.جعفری دولت آبادی فروش 
بلیت مازاد بر ظرفیت را از جمله مشکالت 
کنونــی ذکر کــرد و از مدیران شــرکت 
خواســت که با اتخاذ تدابیــر الزم اجازه 

ندهند چنین مشکالتی ادامه یابد.
وی از رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
خواســت که در رابطه با حذف تدریجی 
بلیت های چارتری اقدام کرده و بر رعایت 

حقوق مسافران تمرکز شود.
این مقام قضایی افزود: دســتگاه قضایی 
از شــرکت ها در ارتباط با رفع مشکالت 

تحریم ها حمایت می کند.

استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها 
برای رفع مشکالت 

جعفری دولت آبادی بــا بیان اینکه تاخیر 
در پروازها در همه جــای دنیا وجود دارد، 
چند راهکار عملــی را مورد اشــاره قرار 
داد و عنوان کرد: بخشــی از مشــکالت 
شــرکت های هواپیمایــی باید توســط 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و کشور، 
رفع شــود.وی با تاکید بر اینکه شرکت ها 
باید مشــکالت حوزه تحریم  را در ســتاد 
مقابله با تحریم ، دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی یا وزارت کشــور طرح کنند، 
در مــورد پرونده های ســوانح هوایی در 

دادســرای عمومی تهران یادآور شــد: 
سازمان هواپیمایی کشــوری باید نقش 
نظارتی خود را افزایش دهــد و به عنوان 
مثال در مواردی که بر اثر خطای خلبان، 
هواپیمایی سقوط می   کند سازمان نباید 
از مقصر حادثه حمایت کند و سانحه را به 
وضعیت نامساعد آب و هوا یا سایر دالیل 

غیرموجه منتسب کند.
دادستان تهران اضافه کرد: مطابق قانون، 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری مرجع 
کارشناسی ســوانح هوایی است اما نباید 
تجربیات قضــات در این زمینــه نادیده 

گرفته شود.

همکاری دادستانی با سازمان هواپیمایی 
کشور برای کاهش تاخیر پروازها

جعفری دولت آبادی با استناد به گزارش 
ارائه شده از سوی جهانی، معاون دادستان 
تهران دائر بر کاهش تاخیر پروازها ظرف 
چند ماه گذشــته، این موضوع را ناشــی 
از همکاری موثر دادســتانی با ســازمان 
هواپیمایی کشــور و مدیران شرکت های 
هواپیمایی دانســت. وی با تاکید بر لزوم 
اســتفاده از ظرفیت ســایر دســتگاه ها 
برای حل برخی مشــکالت شرکت های 
هواپیمایــی، در بیان مصداقــی در این 
زمینه به ممنوع شــدن خرید و فروش ارز 
در معابر با همکاری بانک مرکزی، وزارت 
کشور، پلیس و دادســتانی اشاره کرد که 
پیروی اجــرای آن بــا دالالن ارز مقابله 

خوبی صورت گرفته است.
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تراکنش علیه تحریم  

وری وزیر تازه نفس اقتصاد  اقدام ضر

باالخره بعــد از چند ماه دکتــر فرهاد دژپســند به عنــوان وزیر جدید 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای 

اسالمی معرفی شد.
اینکــه دژپســند از تحصیــالت عالی دانشــگاهی در رشــته اقتصاد 
برخوردار بوده و تجارب زیادی در ســطوح مدیریتــی در نظام تدبیر 
امور کشــور دارد، خود نویدبخش آن اســت که مجدداً مقرر شــده تا 
این وزارتخانه، حداقل از وزانتی در ســطح دوره اسبق خود برخوردار 

باشد.
با این حال زیبنده است تا برادرانه، برخی از نکات در زیر، جهت استحضار 

تقدیم شود.
1- نفــس پذیرش این مســئولیت ســنگین، در میانه مشــکالت 
حادی کــه اقتصاد ایــران را فرا گرفتــه، می توانــد عالمت نوعی 
مجاهده و فــداکاری قلمداد گــردد، مخصوصا اگر کــم وفایی و 
خودپســندی و توقعات نابجای برخی از نمایندگان را در شکستن 
کاسه و کوزۀ شــرایط بحران بر ســر دیگران به مشــاهده نشسته 

باشیم.
2- وزارت امــور اقتصادی و دارایی بــا وجود نــام و مأموریتهایی که در 
اساســنامه اش بدان متذکر شــده اند، عمدتــاً وزارت دارایی )یا همان 
خزانه داری( اســت و نقش کمتری را در حوزه راهبری اقتصادی کشور 
بر عهــده دارد و اصوالً هنوز هم بــرای آن به اندازه کافی تجهیز نشــده 

است.
 این وضعیت هرچند در گذشــته ها باعث کشــمکش هــای بی حاصل 
میان مصادر تیم اقتصادی دولت بوده است، اما شــاید اکنون، بهتر باشد 
تا بر خالف ســابقون، آن را به فال نیک گرفت و در همان حیطه هایی که 
مسئولیت و ابزار و امکان، هماهنگ هستند، در حد هرچه مقدورتر، دست 

به اصالحاتی هرچه عمیق تر زد.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه ای دارای قدمت و وسعت، 
با جمعیتی حدود 100 هزار نفر پرســنل اســت که تقریبا با آحاد ملت 
ایران و برخــی غیر ایرانیان مواجهه مســتقیم داشــته و می تواند در 
شــکل گیری شــکاف دولت و ملت و تضعیف ســرمایه اجتماعی ایران 
نقش قابل مالحظه ای بر عهده داشــته باشــد، لختی و کم کاری نسبتاً 
فراگیر بدنه اداری آن باعث شده تا اکثر فرمان های مغز، توسط اعضاء و 

جوارح عملیاتی نشوند. 
حل این معضل که متاســفانه حتــی مورد غفلت وزرای برجســته 
پیشــین نیز بوده، می طلبد تا ضمن برگماردن یک معاون کل قوی 
و جدی و عالم و امین، به اســتفاده از بقایای افــراد باانگیزۀ داخلی 
اکتفا نشــده و با تعاون گروهی منســجم، عالم و بــا انگیزۀ اصالح 
)چند صد نفــره( مقدمات به حرکت درآوردن این سیســتم فراهم 

آورده شود.
4-وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بخشهای مهم و گسترده ای نظیر 
سازمان مالیاتی، خزانه، امور بانک و بیمه، سرمایه گذاری خارجی، اموال 
تملیکی، امور اقتصادی و ... است که می طلبد تا با یک نگرش هلدینگی به 

مدیریت این مجموعه پرداخت. 
در این راســتا می طلبد تا همه بخشــهای آن هیچ گاه خود را از مشورت 
سیســتماتیک با افراد امین و عالم و جسور محروم نکرده و گستره ایران را 

به همکاری و معاضدت دعوت نمود.
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ابوالفضل پاسبانی
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

سناریوهای تدوین بودجه سال آینده چیست؟

مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشــین و جدید 
شــرکت ســایپایدک بــا حضــور مدیرعامــل گروه 
خودروسازی ســایپا و جمعی از مدیران ارشد این گروه 
در محل شرکت سایپایدک برگزار شد.به گزارش سایپا 
نیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا در  مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل پیشــین و جدید شــرکت 
ســایپایدک، گفت: حوزه خدمات عرصــه تخصصی و 
مهمی است که گروه سایپا به واسطه مسئولیتی که در 
قبال محصوالت تولیدی خود دارد، باید بتواند خدمات 

شایســته ای به جامعــه ارائه کنــد و بر این 
اســاس باید بر روی مطالعه، آموزش و تجربه 
اندوزی در خصوص فرهنگ خدمت رســانی 
تمرکز بیشــتری صورت گیرد تا این فرهنگ 
ارتقاء یابد.محمدرضا سروش گفت: خدمت 
رسانی در صنعت خودرو با محدودیت هایی 
رو به رو اســت و انتظار می رود بحث آموزش 

در خدمات پــس از فروش جدی گرفته شــود و عالوه 
بر آموزش هــای فنی به مباحث رفتــاری در برخورد با 

مشتریان بیشتر توجه شــود. محوری ترین 
اصل شرکت های خدمت رسان، عملکردهای 
رفتاری اســت و قبل از ارائه خدمــات، نوع 
تعامــل و برخــورد و مواجهه با مشــتریان 
ذهنیتی را در آنان ایجاد می کند که می تواند 
اثرات زیادی به دنبال داشــته باشد. بنابراین 
فرهنگ خدمت رسانی باید به نحو شایسته ای 
تقویت شود.مدیرعامل ســایپا گفت: قیمت تمام شده 
خدمات، کیفیت خدمات و طراحــی ابزارها و خدمات 

جدید از مواردی اســت که باید به صورت جدی دنبال 
شود چون که بازار خودرو تشنه خدمت با کیفیت است 
و اگر خدمات مناسبی ارائه شود مشتریان در پرداخت 
هزینه ها راغب تر هستند.ظرفیت های ارزشمند شبکه 
خدمات پس از فروش گروه ســایپا به عنوان سرمایه 
بی نظیر شــرکت ســایپایدک، وجود بیــش از ۶00 
نمایندگی و 4۵0 عاملیت مجاز اســت که باید بتوانیم 
در سراسر کشور از این شــبکه گسترده، بهره اقتصادی 

مناسب توام با رضایت مندی مشتریان کسب کنیم.

و خودر

مدیرعامل سایپا: فرهنگ خدمات رسانی باید تقویت شود
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بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانک ها
رییس کل بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی خواســتار 
پایبندی بانک ها و موسســات اعتبــاری به دســتورالعمل های بانک 

مرکزی در زمینه نظام های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش ها شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، در این بخشــنامه عبدالناصر 
همتی تاکید کرده اســت، اخیراً تخطی از مفاد بخشــنامه های بانک 
مرکزی به بهانه درخواست مشــتریان در برخی بانک ها مشاهده شده 
که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث 
آشــفتگی و اختالل در بازارها شــده و بستری برای تســهیل عملیات 
سوداگرانه و ســفته بازی ایجاد کرده اســت. براین اساس ضمن تاکید 
بر اجرای دقیق مفاد بخشــنامه های بانک مرکزی، الزم است تغییرات 

الزم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواســتار پایبنــدی بانک ها و 

موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر است:
1.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شــتابی و غیرشتابی کارتی برای 
هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شــعبه ای، برای هر فقره 

کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شــتابی و غیرشتابی کارتی برای 
پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط 

احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 1۵0 میلیون ریال است.
3.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه 

روز مبلغ ۵00میلیون ریال است.
تبصره: این ســقف مشــمول تراکنش های پذیرندگان حســاب های 

دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
4. ارســال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام 

پاسخ تراکش اجباری است.
۵. درج »بابت« در تمام دستور پرداخت های ارســالی در سامانه های 

ساتنا و پایا اجباری است.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشــنامه تاکید کرده است، این 
بانک بر رعایت مفاد این بخشــنامه نظارت دقیق کــرده و با بانک ها و 
موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علتی مفاد آن را رعایت 

نکنند، برخورد انضباطی قاطع و فوری به عمل می آورد.

نرخ ها پرواز کرد
 با توجه به افزایش تقاضای ســفر هوایی به مشهد مقدس برای روزهای 
پایانی ماه صفر، برخی شــرکت های هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت 
پروازهای صرفا رفت این مســیر تا نزدیک یک میلیون تومان اقدام 

کرده اند.
با نزدیک شدن به ایام 2۸ صفر، بلیت پروازهای داخلی به مقصد مشهد 

مقدس )صرفا رفت( با ارقام باال در حال فروش است.
بر همین اساس قیمت بلیت پرواز در روز سه شــنبه 1۵ آبان، روز قبل 
از آغاز تعطیالت رحلت حضرت رســول اکرم )ص( و امــام رضا )ع( در 
پرواز ساعت ۷:2۵ ایران ایرتور )اکونومی( به قیمت ۶۶۵ هزار تومان به 

فروش می رسد.
همچنین هواپیمایی معراج نیز برای پروازهای ســاعت ۷:4۵ و ۷:۵0 

)اکونومی( رقم ۵۶0 و ۵۷۸ هزار تومان را در نظر گرفته است.
هواپیمایی کاسپین برای پرواز تهرانـ  مشــهد ساعت ۸:1۵ سه شنبه 

1۵ آبان )اکونومی( ۷31 هزار و ۶00 تومان نرخ گذاری کرده است.
شرکت هواپیمایی سپهران نیز بلیت پرواز همین مسیر در ساعت ۸:4۵ 
روز قبل از آغاز تعطیــالت روزهای پایانی ماه صفر بــا نرخ ۷1۹ هزار و 

۸00 اقدام به فروش کرده است.
این شرکت )سپهران( پرواز تهرانـ  مشهد ساعت 1۵:20 سه شنبه 1۵ 

آبان را با نرخ ۸۹۹ هزار و ۸00 آماده فروش دارد.
گرانترین بلیت پرواز تهرانـ  مشــهد در ایــن روز )1۵ آبان( متعلق به 
صندلی های پرواز ساعت 1۶:00 ایران ایرتور )اکونومی( است که با رقم 

۹1۵ هزار تومان به متقاضیان واگذار می شود.
این شــرکت )ایران ایرتور( پروازهای ساعات 1۹:30 و 20:20 دقیقه را 

نیز در ارقام ۸۵۵ هزار تومان به فروش می رساند.
به نظر می رسد علت افزایش قیمت این پروازها، فروش چارتری بخش 
اعظم بلیت های شــرکت های هواپیمایی باشــد. ضمن اینکه به علت 
استقبال مسافران، بســیاری از صندلی های این پروازها با قیمت های 

یادشده، فروخته شده و تنها چند صندلی معدود باقی مانده است.
با این حال هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران )همــا( به دلیل تأکید 
بر فروش بلیــت به صورت برنامــه ای و حذف فــروش چارتری، بلیت 
پروازهای تهرانـ  مشــهد در روزهای 13، 1۶ و 1۷ آبــان را با نرخ های 

قبلی به فروش می رساند.
بر این اســاس بلیت پروازهای این مسیر )تهرانـ  مشــهد( در ساعت 
20:10 روز 13 آبان و ســاعت 1۵:3۵ روز 1۶ آبان بــه نرخ 3۸۹ هزار و 
۶00 تومان و در ساعت 1۵:۵0 روز پنج شــنبه 1۷ آبان به قیمت 2۸3 

هزار و ۶00 تومان به فروش می رسد.

فرودخودرواز پلکان قیمت
 دنده معکوس قیمت در مورد خودروهای داخلی کشیده شده و نرخ ها 
رو به کاهش اســت، به نحوی که قیمت برخی خودروهــا، حداقل دو 

میلیون تومان پایین آمده است.
بازار خودرو ایران کم کم به خواب زمســتانی می رود، گویا رکود باز به 
بازار برگشــته اســت. کشــش قیمتی هم البته بیش از این نیست و به 
همین دلیل، بسیاری از خریداران و فروشــندگان متقاعد شده اند که 
باید قیمت ها را به ســطح متعادل و معقول خود برگردانند. اینجا است 
که روند منطقی حاکم می شــود و خریداران هم بــه امید اینکه قیمت 
کاهش بیشــتری پیدا می کند، اکنون دســت نگاه داشــته اند و خرید 
نمی کنند؛ البته انتظارشــان هم درست اســت. قیمت خودرو در بازار 
حداقل نسبت به هفته گذشته دو میلیون تومان کاهش را تجربه کرده 
اســت، به خصوص در مورد برخی مدل های خودرو که بی پروا افزایش 
قیمت را برای خود رقــم زده  بودند، قیمت بیــش از همه کاهش یافته 

است و همین امر، نویدبخش روزهای آرامی در صنعت خودرو است.
اکنون خریداران به این نتیجه رسیده اند که باال رفتن قیمت با توجه به 
ارزش ذاتی برخی از مدل های خودرو، امکان پذیر نیســت و بنابراین با 
توقف تقاضا برای برخی از انواع خودروهایی که نرخ هایشان ترمز بریده 
بود، عرضه کنندگان بیشتر شــده اند و بنابراین پیشی گرفتن عرضه از 
تقاضا، خود به خود کاهش قیمــت در بازار را رقم زده اســت. گزارش 
میدانی خبرنگار مهر حاکی اســت که تعداد فروشندگان خودرو بسیار 
زیاد است و در مقابل، شکل گیری انتظارات کاهشی در بازار این کاالی 
مصرفی، آن را از شکل سرمایه ای خارج کرده و بیشتر، افرادی وارد بازار 
شده اند که واقعا نیاز به خرید خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی دارند.

گزارش های میدانی مهــر از بازار خودرو حکایــت از آن دارد که تعداد 
افرادی که عرضه کننده خودرو با قیمت های باال هســتند، بسیار زیاد 
شده؛ به گونه ای که میزان عرضه بیش از تقاضای واقعِی مصرفی است ؛ 
بنابراین عرضه کنندگان به تدریج ناچار می شوند که نرخ ها را بشکنند. 
به همین دلیل طی یک هفته تا ده روز گذشــته، قیمــت برخی از انواع 
خودروها، حداقــل دو میلیون تومان کاهش یافته اســت؛ این موضوع 

البته در مورد خودروهای پرتقاضا در بازار، نمود بیشتری دارد.
از ســوی دیگر، طرح فروش فوری خودرو نیز که در دست بررسی است 
و در آن خودروساز قرار اســت با قیمتی در حدود بینابین قیمت فعلی 
کارخانه و بازار آزاد با حداکثر زمان تحویــل یک هفته تا ده روز، خودرو 
را عرضه کند نیز دهان به دهان در بــازار پیچیده و همین امر برخی را به 

این نتیجه رسانده است که باید زودتر خودروی خود را بفروشند. 

میز خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توســعه فناوری و 
گسترش صادرات دو بال برای پرواز یک صنعت هستند 
که با توجه به تغییر اقتصــاد از منابع پایــه به اقتصاد 
دانش بنیان در صدد توسعه هرچه بیشتر این دو مورد 

هستیم.
رضا رحمانی در افتتاحیه ششــمین نمایشگاه نوآوری 
و فناوری ربع رشــیدی، ارتباط بیش از پیش صنعت و 
دانشــگاه را یکی از اهداف وزارت صمت توصیف کرد 
و گفت: در حوزه های مختلف کارهــای خوبی را آغاز 

کرده ایــم و در صدد ارتباط هر چه بیشــتر 
دانشــگاه بــا صنعــت و تبدیل ایــده ها به 

محصول هستیم.
رحمانی وجود ســرمایه انســانی و مغز افزار 
را یکی از شروط اصلی پیشــرفت برشمرد و 
اظهار داشــت: در این موضوع جز پیشتازان 
هستیم و تردیدی نیســت که حتی بهترین 

کرسی های علمی جهان نیز در اختیار ایرانی ها است.
وی با اشــاره به اینکه هر صنعتی برای پــرواز به دو بال 

فناوری و صادرات نیاز دارد، گفت: دور جدید 
انقــالب صنعتی بــا عنوان انقــالب چهارم 
صنعتی زندگــی را دگرگــون خواهد کرد و 
صنعت این جایــگاه را دارد کــه نمود و بروز 

بیشتری پیدا کند.
وزیر صمت با تاکید بر بهرمنــدی از ایده های 
جدید اظهارداشــت: بایــد از جوانان کمک 
بگیریم تا ایــده های خــود را جهت کارهــای دانش 
بنیان به کار گیرند.رحمانی با اشــاره به اینکه اقتصاد 

از منابع پایه به سمت اقتصادهای دانش بنیان می رود، 
گفت: ســرمایه گذاری روی پروژه هــای دانش بنیان 
را در دســتور کار قرار دادیم که از ظرفیت های بخش 

خصوصی و دولتی در جهت صحیح استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: همفکری 
با بخش خصوصی چــه در دوران تحریم و غیر آن، یک 
اولویت و ضرورت اساســی در کار ما باید باشــد، منابع 
و بودجه ما کم نیســت ولی باید آنها را در اولویت های 

خودش خرج کنیم.

عامل تحریمهــای جدید ایران، ترامپ اســت. او با راه 
یافتن به کاخ ســفید، برجام را به زیان کشورش تعبیر 
کرد و خواهان خروج از آن شد.به همه آنچه دولت پیش 
از خودش متعهد شده بود،پشــت پا زد و همراه با ایجاد 
فضای تبلیغاتی علیه برجام و تقســیم کار بین خودش 
و نتانیاهو،علیه آن ســخن گفت.برجام قرار نبود برای 
اقتصاد ایران معجزه آفرینی کنــد. با این حال فرصتی 
بود که می توانست تحریم هایی را که در دولت احمدی نژاد 
هر روز شدیدتر می شد،و تنگناهای اقتصادی بیشتری 

را به وجود می آورد،مغتنم شمرده شود.
برجام می توانست راه سرمایه گذاری خارجی در ایران 
را  هموار کند. علی الریجانی رئیــس مجلس در اوایل 
دولت دوازدهم گفته بود اقتصاد ایران برای شکوفاشدن 
دســت کم ۸0میلیارد دالر ســرمایه گذاری ساالنه نیاز 
دارد. برجام می توانســت اگر نه همه این مبلغ ، بخش 
بزرگی از آن را فراهم کند.سرمایه گذاری کالن خارجی 
درمان درد بیکاری بود و این امــکان را فراهم می کرد 
که با به گردش درآوردن چــرخ تولید،میلیونها بیکار 

متخصص و ماهر و نیــز کم مهارت را به بازار اشــتغال 
ببرد. برجام می توانســت تولیدناخالص ملی را افزایش 
دهد. برجام می توانست درآمدســرانه جامعه ایرانی را 
باال ببرد. برجام می توانست صنعت گردشگری را جان 
ببخشــد و چهره ای موجه و به دور از تبلیغات غرب از 
جمهوری اسالمی به دنیا نشان دهد.برجام می توانست 
ارتباط فرهنگی ایران را با دنیا تســهیل کند. برجام 
می توانست با رفع فقر،مشکالت و آسیبهای اجتماعی 
را کمرنگ کند. برجام می توانست سطح رفاه را در یک 

بازه زمانی میان مدت به سطح کشورهای توسعه یافته 
ارتقا دهد. برجام می توانست...غربی ها در پی آن بودند 
که با اعمال فشــارهای اقتصادی، همان سرنوشتی را 
برای ایران رقم بزنند که برای عــراق صدام رقم زدند.
امریکای ترامپ همه زور خود را به کار برده و به نظر 
می رســد بیش از این نمی تواند برمتحدان خود فشار 
بیاورد.در واقع هر تحریمی می توانســته،انجام داده و 
آنچه در 13 آبان رخ خواهد داد جنبه نمایشــی دارد و 

فقط روی کاغذ است.

صنعت

تحریم

فرزانه ســالمت بخش  قانــون منع 
بکارگیری بازنشستگان تا چند هفته دیگر 
اجرا می شود اما آیا بازنشســتگانی که سال ها 
در پســت های مدیریتی حضور داشــتند 
همچون دیگران راهی خانه می شــوند یا از 
بنگاه های اقتصادی شــبه دولتی سر در 

می آورند؟
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشســتگان 
از جمله قوانین بحث برانگیــز با موافقان و 
مخالفان بسیار اســت.  مخالفان، این قانون 
را مغایر با شایسته ساالری و موافقان، آن را 
زمینه ای برای اســتفاده از خالقیت جوانان 

می دانند.
دوم مردادماه امســال نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشســتگان را اصــالح و محدودیت های 

جدیدی را در این قانون اعمال کردند. 
بیســت و هفتم شــهریورماه نیــز رییس 
جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیســت 
و ســوم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران، آن را به »سازمان اداری و استخدامی 
کشور« ابالغ کرد و ســی و یکم شهریور در 

روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
بر اســاس این قانون که با هدف بکارگیری 
جوانان در مســئولیت های اجرایی تهیه و 
تصویب شده است، اســتانداران، سفیران، 
معاونــان وزیــران و ایثارگــران کمتــر از 
۵0 درصــد مشــمول منــع بکارگیــری 
بازنشستگان می شــوند و نمی توان در این 

جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنیــن بکارگیــری بازنشســتگان در 
نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل 
قوا مجاز است. وزارت اطالعات نیز می تواند 
تا ســقف یک درصد از مجمــوع نیروهای 
شــاغل رســمی این وزارتخانه در هر رده 

مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.
بــه گفتــه »جمشــید انصــاری« رییس 
ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور، 
210 نفر از مقام ها و مســئوالن دولتی بجز 
وزارت اطالعات و نیروهای مسلح مشمول 
اصالحیــه قانــون ممنوعیــت بکارگیری 
بازنشســتگان می شــوند و دســتگاه های 
دولتی باید تا بیست و ششم آبان ماه نسبت 

به تعیین تکلیف و انتصــاب افراد جایگزین 
اقدام کنند.

با نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ 
بهمن آرمان، هوشیار رســتمی و غالمرضا 
علیزاده کارشناســان اقتصادی، رفتیم و با 
آنان درباره این قانون و سرنوشــت مدیران 

پس از بازنشستگی، گفت و گو کردیم. 

شایسته ساالری به سن نیست 
بهمن آرمان بــه ایرنا گفــت: مطرح کردن 
ممنوعیــت بکارگیری بازنشســتگان یک 
بحث انحرافی بوده و کســانی ایــن نظر را 
مطرح کردند که مــی خواســتند کار را از 

کاردان گرفته و به افراد بی تجربه بدهند. 
وی افــزود: در هیچ جای دنیــا برای برخی 
کارها ســن مشــخصی تعیین نشده است، 
برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی که موثر 
باشــد تدریس می کند یا در مجلس سنای 
آمریــکا نمایندگانــی با بیش از ۸0 ســال 
حضور دارند. ایــن کارشــناس اقتصادی 
تاکید کــرد در ظاهر هــدف از ممنوعیت 
بکارگیری بازنشســتگان ایجاد اشــتغال 
اســت اما این بحث، همان شمشیر دولبه ای 

اســت که چند ســال پیش هم با آن روبرو 
شدیم و مجوز تاســیس خواروبار فروشی، 
داروخانــه و خشکشــویی را آزاد کردیم و 
در نهایت شــغل هایی ایجاد شــد که مولد 
نبودند و پس از چند ســال شاهد گسترش 
بی رویه آنهاییم. به گفتــه وی، ممنوعیت 
بکارگیری بازنشســتگان راهــکار خوبی 
برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال 
به افزایش ســرمایه گذاری و بهبود فضای 
کسب و کار نیازمندیم. آرمان گفت: مطرح 
کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته 
ساالری است؛ زیرا شایسته ساالری به سن 
و ســال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای درستی 
برای گزینش افراد نیســت و در هیچ جای 
دنیا اعمال نمی شــود.  دولت های گذشته 
با هدف جوانگرایی افــرادی روی کار آمدند 
که دانش، تــوان و بینش کافی نداشــتند؛ 
بنابرایــن نباید کاری کنیم که به ســاختار 

اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود.

بحران جانشینی نداریم 
یک کارشــناس اقتصادی دیگــر دیدگاه 
بکارگیــری  دیگــری دارد: ممنوعیــت 

بازنشستگان قانون خوبی است، زیرا جامعه 
با مساله »سندرم پیرمردی« روبروست. 

هوشــیار رســتمی توضیح داد: بسیاری از 
مدیران در دســتگاه های مختلــف پیرند و 
عرصه را به جوانان نمی دهند و از بانوان نیز 

در مدیریت ها استفاده نمی کنند. 
وی افزود: این مدیــران در همه دولت ها 
بوده اند و حتی با ســفارش، فرزندان خود 
را نیز در ســمت های مختلف وارد کرده اند 
که این موضوع موجب بیماری بخش اداری 

کشور شده است. 
رســتمی تاکید کرد برخی ادعا می کنند با 
اجرای این قانون بحران جانشینی خواهیم 
داشت که من این مســاله را قبول ندارم.  در 
دوران پس از انقالب افرادی روی کار آمدند 
که تجربــه مدیریتی نداشــتند اما مدیران 
موفقی بودند و کارهای شایســته ای انجام 
دادند. این کارشناس اقتصادی گفت: به طور 
یقین این بازنشستگان پس از اجرای قانون 
دست از فعالیت بر نمی دارند و جذب بخش های 
خصوصی و حتی خصولتی ها می شــوند و 
فرصت های اشتغال را از جوانان می گیرند 
که این رویــه نیز برای اقتصاد کشــور مضر 

اســت. وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ 
قانونی ممنوعیتی بــرای جذب این افراد در 
بخش های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین 

باید در این زمینه برنامه ریزی الزم شود. 

بازنشستگان با جذب در بخش های 
خصوصی از رانت استفاده می کنند 

یک کارشــناس حوزه کار نیــز گفت: باید 
فضا را برای فعالیت جوانــان فراهم کنیم و 
با هدف ارتقای بهره وری و کارایی ســازمان 
ها، از خالقیت آنان استفاده کنیم.غالمرضا 
علیزاده ادامه داد: بازنشستگانی که 30 سال 
خدمت کرده اند، به طور معمول خالقیت و 
نوآوری الزم را ندارند و بیشتر به ادامه کار به 
شکل ســنتی متمایلند و از این رو می توان 
از تجربه های آنها در برگزاری ســمینارها و 
کارگاه های آموزشی استفاده کرد.علیزاده 
بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخش های 
کلیدی سازمان ها را اشغال کرده اند و عالوه 
بر حقوق بازنشســتگی، حقوق دیگری نیز 
دریافت می کنند که از نظر قانونی درســت 
نیســت؛ پس در واقع می تــوان گفت اینها 
شیفتگان خدمت نیســتند؛ بلکه به دنبال 
منافع مالی خود هســتند.  همچنین برخی 
افراد پس از پایان خدمت در ســازمان های 
دولتی جذب بنگاه های خصوصی همچون 
بانک ها می شــوند و برای تحقــق اهداف 
آن بخش خصوصی از قــدرت رانتی که در 
سازمان پیشین داشتند، استفاده می کنند. 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید در 
حلقه های مدیریت ارشــد جامعه بازنگری 
شود.ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
بخشــنامه »اصالح دســتورالعمل شــیوه 
بکارگیری بازنشســتگان در دستگاه های 
اجرایی مشــمول قانون مدیریت خدمات 

کشوری« را ششم آبان ماه ابالغ کرد. 
براســاس این بخشــنامه ادامــه همکاری 
رییســان ســه قــوه، معــاون اول رئیس 
جمهوری، نــواب رئیس مجلس شــورای 
اسالمی و اعضای شــورای نگهبان، وزیران، 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی و 
معاونــان رئیــس جمهــوری در صــورت 

بازنشستگی مجاز است. 

گروه اقتصاد ســازمان برنامه و بودجه، 
تدوین الیحــه بودجه ســال 13۹۸ را در 
حالی در دستور کار خود قرار داده است که 
اقتصاد ایران در بزنگاه تحریم و فشار امریکا 

شرایطی تازه را تجربه می کند .
 در حالی که تحریم هــای آمریکا در دومین 
فــاز از ســیزدهمین روز آبان مــاه اجرایی 
خواهد شــد، بررســی ها نشــان می دهد 
تدوین الیحه بودجه به ســنت ســال های 

تحریم ویژگی های خاصی را داراست .
 غیر قابل پیش بینی شــدن اقتصاد به دلیل 
تشــدید تحریم های آمریکا ســبب شده 
است امســال نیز سه ســناریو برای تدوین 
بودجه مد نظر قرار گیرد . ســناروی اول که 
بدبینانه ترین سناریوست ، بر کاهش شدید 

درآمدهای نفتی داللت دارد .
 ترامپ مدعی شده قصد دارد  صادرات نفتی 
ایران را به صفر برســاند . در این اما صادرات 
نفت ایران با نزدیک شــدن به سیزده آبان 

همچنان ادامــه دارد. با این حال 
سناریوی بدبینانه سازمان برنامه و 
بودجه بر تدوین این الیحه با فرض 
صــادرات کمتر از یــک میلیون 
بشکه در روز بسته می شود . ایران 
در بهار سال جاری روزانه بیش از 
2 میلیون و 3۹0 هزار بشکه نفت 
راهی بازارهای جهانی کرده است 
. با این حال از مــرداد ماه با اجرای 

سیاست تازه آمریکا مبنی بر قطع صادرات 
نفت، حجم صــادرات نفتی ایــران کاهش 
یافت به طوری که رویترز تاکید دارد به رغم 
ادعــای آمریکا در خصوص کاهش شــدید 
میزان صادرات نفت ، ایــران در حال حاضر 
بیش از یک میلیون و ۶۶0 هزار بشکه نفت 
در بازارهای جهانی به فروش می رساند .بر 
این اساس کاهش شــدید صادرات و حتی 
رســیدن میزان صادرات به کمتــر از یک 
میلیون بشــکه با توجه به باال رفتن قیمت 

نفت ، اتفاق ترسناکی برای ایران نیست چرا 
که پیش بینی ها داللت بر آن دارد با تحریم 
ایران فشار روانی وارد شــده بر بازار قیمت 
نفت را در محدوده ۷۵ الر در هر بشــکه نگه 

دارد.  

 سناریوی دوم، شرایط متعادل
 سناریوی دوم برای تدوین بودجه اما شرایط 
متعادل تری را نسبت به سناریوی اول در بر 
دارد . در این حالت پیش بینی شــده است 
وضعیت کنونی تداوم یابد و آمریکا با اعمال 

معافیت هایی ، بــرای خریداران 
نفت ایران نتواند مانعی تازه بر سر 
راه صادرات نفت ایران ایجاد کند. 
این گزینه چنــدان هم نامحتمل 

نیست . 
نه فقط مقامات ایرانــی که منابع 
خارجی و رسانه های بین المللی 
نیز این روزها اعمال معافیت برای 
خریداران خارجــی را منعکس 
می کنند و به نظر می رسد آمریکا نمی تواند به 
اجرای طرح یک جانبه و بی منطق خود در 
شرایطی که همراهی اروپایی ها را نیز ندارد، 
امیدوار باشد . در این حالت میزان صادرات در 

محدوده فعلی پیش بینی می شود.  

 سناریویی با چاشنی خوش بینی
 سازمان برنامه و بودجه خود را برای شرایط 
بهتر نیــز مهیا می کند، زمانی کــه اروپا در 
دورزدن برجام و اجرای سیاســت هایی که 

پیش تر دربــاره اش قول های مســاعد به 
ایران داده بود توفیق یابد .

 در ایــن حالت موقعیت اقتصــادی ایران از 
روزهای گذشــته می تواند بهتر نیز باشد .  
هر چه هست بودجه ۹۸ بزنگاه مهمی برای 

اقتصاد ایران تلقی می شود . 
 بازگشــت دوباره تحریم ، این بار از ســوی 
امریــکا اقتصاد ایران را با فشــاری مضاعف 
روبرو کرده است.  خروج یک جانبه ترامپ از 
برجام آغاز دور جدیدی از سیاست خصمانه 
آمریکا در قبــال ایران بود و حــاال به نظر 
می رســد اقتصاد ایران در سال 13۹۸ باید 

شرایطی ویژه را از سر بگذراند . 
شوک ارزی رخ داده در سال جاری در کنار 
کاهش صادرات نفــت، روال اقتصاد ایران را 
در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است.
حاال تیم اقتصادی کابینــه به تازگی ترمیم 
شده است و در اولین روزهای کاری آزمون 

بزرگ ۹۸ را پیش رو دارد.

رحمانی: نوآوری و صادرات دو بال توسعه صنعت هستند

وی چه کسانی برای فشار به ایران حساب کرده؟ ترامپ ر



مدیر عامل چادرملو عنوان کرد

معادن، بهترین گزینه در توسعه کشور

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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بانک مرکزی ایران نایب رییس دوم گروه 24 شد
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، نائب رییــس دوم گروه 24 

کشورهای در حال توسعه شد.
 به گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، باتوجه به فرارســیدن نوبت 
جمهوری اســالمی ایران برای عهده دار شــدن ســمت نائب رییس 
دوم گروه 24 کشــورهای در حال توســعه، بانک مرکزی به نمایندگی 
از کشورمان در دو ســال آتی به ترتیب مســئولیت نایب رییس اول و 
رییس گــروه 24 را برعهده می گیرد؛ الزم به ذکر اســت در این زمینه، 
کارگروهی متشــکل از کارشناســان بخش اقتصــادی و ارزی بانک 

مرکزی تشکیل شده است.
 گروه 24 با قدمتــی طوالنــی، از وزرای دارایی و روســای بانک های 
مرکزی 2۸ کشور در حال توسعه ســه منطقه آفریقا، آسیا و کشورهای 
آمریکای التین و کارائیب تشکیل شده است؛ همچنین سازکار طراحی 
شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک کشور به نمایندگی 

از سه گروه منطقه ای یاد شده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.

کمبود تأمین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی 
صحت ندارد

تأمین ارز مورد نیاز درخواســت های واقعی جامعه همواره در دســتور 
کار بانک مرکزی بوده و این بانک تالش مضاعفــی برای اجابت تمامی 
درخواست های واقعی را به موقع انجام داده اســت در این راستا شایعه 

کمبود تأمین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی تکذیب می شود.
بانک مرکزی اعــالم کــرد: باتوجه به اهمیــت تأمین ارز مــورد نیاز 
شــرکت های هواپیمایی داخلی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین 
مربوطه و نمایندگان شرکت های هواپیمایی، مقرر شده است ارز مورد 
نیاز برای تمامی درخواســت های دریافتی از آن ها  در اسرع وقت مورد 
بررســی و  از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از 

طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( تأیید شود.
بنا به سوابق موجود، میزان ارز تامین شده شرکت های یاد شده به نرخ 
42000 ریال قبل از 1۶ مردادماه سال جاری و همچنین از آن تاریخ به 
بعد به نرخ بازار نیما مشــخص است. شــرکت های  اشاره شده راساً 

می توانند  میزان ارز دریافتی خود را اعالم کنند.

مراسم تکریم و معارفه مدیر مخابرات منطقه 
یزد برگزار شد

مراســم تکریم و تودیــع مهندس مهدی مقــوم و معارفــه مهندس 
محمدرضا زارع ده آبادی به عنوان سرپرســت جدید مخابرات منطقه 

یزد، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران، در 
این مراســم که با حضور مهندس یافتیان، عضو هیئت مدیره شرکت؛ 
مهندس شــیوا، مدیرکل دفتر مدیرعامل؛ مهندس بیدخام، مدیرکل 
روابط عمومی و امــور بین الملل و جمعی از مدیران و روســای ادارات 
مخابرات منطقه یزد برگزار شــد، مهندس محمدرضــا زارع ده آبادی 

به عنوان سرپرست مخابرات این منطقه منصوب شد.
بر اســاس این گزارش، در حکم ابالغی از ســوی مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران به سرپرســت مخابرات منطقه یزد، بر ضرورت حمایت 
جدی از صنایع داخلی و تحقق اقتصــاد مقاومتی به منظور بهره گیری 
حداکثری از کلیه امکانات و مقدورات مخابرات منطقه و ارتباط مؤثر با 
مدیران و کارشناســان زیرمجموعه با هدف ارتقای کارایی و اثربخشی 

کارکنان تأکید شده است.
همچنین در ایــن حکم بر نظارت دقیق و هوشــمندانه بــر نحوه ارائه 
خدمات شرکت در سطح منطقه به منظور جلب و افزایش مستمر سطح 
رضایتمندی مشتریان همگام با سیاســت های کالن شرکت مخابرات 
ایران و اتخــاذ تدابیر و روش هــای ابتکاری برای کاهــش هزینه های 

غیرضرور به منظور افزایش درآمدهای منطقه اشاره  شده است.
مهندس ســید مجید صدری در این حکم ضمن اشــاره به لزوم رعایت 
شــفافیت، صحت و امانت در فرایند مدیریت امــور اجرایی مخابرات 
منطقه، تســریع در اتخاذ تصمیمات بهینه و ایفای شایسته و مقتدرانه 
تصمیم ها و تعامل موجه با مســئولین و مقامات ارشد استان به منظور 
برنامه ریزی مناســب برای تحقق درخواســت ها و نیازهای بخش های 
مختلف را خواســتار شده اســت.در حکم مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران، بر اجرای دقیــق برنامه ها و مصوبات ابالغی از ســوی معاونین و 
مدیران ستادی شــرکت مخابرات ایران به ویژه در حوزه های راهبرد و 
توسعه کســب وکار، فنی، مالی، تجاری و منابع انســانی و ارائه به موقع 
گزارش ها و بازخوردهای الزم به جهت رفع نارســایی ها و جبران سریع 

عقب ماندگی های احتمالی تأکید شده است.

 بیش از 207 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری 
دریافت کرده اند

بیمه بیکاری از جمله تعهدات ســازمان تأمین اجتماعی درقبال بیمه 
شدگان تحت پوشش است که براســاس قانون و به افراد واجد شرایط 

پرداخت می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غیرارادی 
بودن بیکاری و داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه پردازی از جمله شرایط 
برخورداری از این مزایای سازمان تأمین اجتماعی است. البته در زمان 

بروز حوادث غیرمترقبه، شرط ۶ ماه بیمه پردازی حذف می شود.
مدت زمان پرداخــت مقرری بیمه بیکاری متناســب با ســابقه بیمه 
پردازی اســت. براین اســاس مدت زمان پرداخت مقرری برای افراد با 
ســابقه بیمه پردازی ۶ لغایت 24 مــاه برای افراد مجــرد ۶ ماه و برای 
افراد متاهل 12 ماه اســت. افراد با ســابقه 2۵ لغایت 120 ماه  نیز برای 
افراد مجرد 12 ماه و برای افراد متاهل 1۸ مــاه از مقرری بیمه بیکاری 

استفاده می کنند. 
در مورد بیمه شــدگان دارای 121 لغایت 1۸0 ماه سابقه بیمه پردازی 
برای افراد مجرد 1۸ ماه و برای افراد متاهــل 2۶ ماه ؛ افراد دارای  1۸1 
لغایت 240 ماه بــرای افراد مجرد 2۶ ماه و برای افــراد متاهل 3۶ ماه و 
افراد دارای 241 ماه سابقه و بیشتر برای افراد مجرد 3۶ ماه و برای افراد 

متاهل ۵0 ماه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری انجام می شود.
مبلغ مقرری پرداختی برای بیمه شده مجرد برابر با ۵۵ درصد متوسط 
دستمزد روزانه ضربدر 30 خواهد بود. برای افراد متاهل نیز به ازای هر 
یک از افراد تحت تکفــل حداکثر تا 4 نفر 10 درصد حداقل دســتمزد 
زمان بیکاری اضافه می شــود. در هر حال مقــرری پرداختی از حداقل 
دستمزد کمتر و از ۸0 درصد متوســط مزد یا حقوق فرد بیشتر نخواهد 

بود.
تعــداد دریافت کنندگان مقــرری بیمه بیکاری در ســال ۹۶ و در کل 
کشــور 20۷  هزار و ۶21 نفر شــامل 14۶ هزار و ۷0۵ مرد و ۶1 هزار و 
201 زن بوده است. سال ۹۵  نیز در کل کشــور 1۹۸ هزار و ۷۷۶ مورد 

شامل 14۶هزار و 402 مرد و ۵2 هزار و ۷1 زن مقرری دریافت کرده اند.
آمارهای استخراج شــده از وضعیت بیمه بیکاری نشان می دهد که در 
سال ۹۶ میانگین سابقه بیمه پردازی مقرری بگیران بیمه بیکاری ۹0 
ماه بوده است. در این ســال برای 1314 نفر با سابقه بیمه پردازی کمتر 

از ۶ ماه بیمه بیکاری برقرار شده است.
در ســال ۹۶ اداره غرب تهران بزرگ برای ۶2۹ نفر و اداره کل کرمانشاه 
برای 3۶۸ نفر دارای سابقه کمتر از ۶ ماه بیمه بیکاری برقرار کرده است 
که به نظر می رســد این افراد بر اثر آتش سوزی ســاختمان پالسکو و 
زلزله استان کرمانشاه مشــمول دریافت مقرری بیمه بیکاری به دلیل 

بروز حوادث غیرمترقبه شده اند.

میز خبر

همایش ملــی روز جهانی غذا با حضور دکتر ســتاری 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر قاضی 
زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دکتر اصغری رییس ســازمان غــذا و دارو و جمعی از 
مسئولین کشور در ســالن همایش های رازی دانشگاه 

علوم پزشکی برگزار شد.
دکتر مفید در ابتدای این مراسم ضمن تاکید بر حفظ 
امنیت غذایــی در نقاط مختلف جهــان گفت: ایمنی 
غذایی وابسته به تولید مواد اولیه، محصول، بسته بندی 
و توزیع اســت و ضعف در هر کدام از این بخش ها 
می تواند باعث بروز بیمــاری های خطرناک مرتبط با 

غذا و در نتیجه مخارج تامین دارو است.

مدیر کل امور غذایی، بهداشــتی و آرایشی 
ســازمان غذا و دارو گفت: تــالش در حوزه 
تامین و تجهیز زیرساخت های صنایع غذایی 
در بســیاری از کشــورهای جهان از جمله 

ایران در حال انجام است.
دکتر غالمرضا اصغــری ضمن یادآوری عزم 
جهانی در مبارزه با گرســنگی بیان داشت: 

خدا را شــاکریم که در کشــوری زندگی می کنیم که 
از نعمت های متعددی از جمله محصوالت کشاورزی 
برخوردار است و با وجود توانمندی نسبی در جامعه به 
جرأت می توان گفت هیچ کس برای گرســنگی جان 

نمی دهد.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: برای 
من باعــث افتخار اســت در همین کشــور 
از مجموعه هــای صنایع غذایــی در بخش 
خصوصــی بازدید داشــته ام که بــه لحاظ 
برخــورداری از تکنولوژی و فنــاوری، تمام 
سطوح کیفیت جهانی را دارا هستند. سرمایه 
گذاری هــای مهمی در ایــن زمینه صورت 
گرفته اســت که ما را امروز در لیســت صادرکنندگان 
صنایع غذایــی در جهان قرار داده اســت و این تالش 

مدیرانی است که در بخش خصوصی فعال هستند.
دکتر قاضی زاده هاشــمی نیز در همایش روز جهانی 
غذا بیان کرد: متاسفانه گرسنگی در جهان به طور غم 

انگیزی در حال گشترش اســت. آمارها نشان می دهد 
که یک چهارم از مــواد غذایی که هدر می رود برای غذا 
دادن به همه گرسنگان جهان کافی است اما توجهی به 

این موضوع نشده است.
دکتر قاضی زاده هاشــمی نیز گفت: افزایش راندمان 
تولید مواد غذایی، اســتفاده از به روزترین تکنولوژی ها 
و همکاری صنایــع غذایی در بخــش خصوصی برای 
رســیدن به این هدف الزم اســت.در پایان این مراسم 
از شــرکت صنعتی زرماکارون به منظور حفظ سالمت 
مصرف کنندگان و تأمین غذای ایمن و سالم در تمامی 
مراحل زنجیره غذایی تقدیر بعمل آمد و نشان ایمنی و 

سالمت از سوی سازمان غذا و دارو اهدا شد. 

معاون وزیر و ریاســت کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران، در روز ملی اســتقالل ازبکســتان گفت: توسعه 
اقالم موجــود در موافقتنامه تعرفــه ترجیحی ایران و 
ازبکستان می تواند زمینه ســاز توسعه بیشتر روابط دو 
کشــور گردد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت ایران، مجتبی خســروتاج در مراسم روز ملی 
استقالل کشور ازبکســتان حضور یافت و ضمن بیان 
دســتاوردهای همکاری اقتصادی ایران و ازبکســتان 

اظهار داشت: همکاری های تجاری دو کشور 
در قالب اجالس کمیسیون مشترک از حالت 
صرفٌا تجاری به سمت همکاری های علمی، 
مهندســی، انرژی و تکنولوژیکی گسترش 
یافته و امروز شــرکت های ایرانی به صورت 
مستقل یا در شکل سرمایه گذاری مشترک 

با طرف های ازبکستانی همکاری می کنند.
وی محور عمــدۀ این همکاری مشــترک را در اقالمی 

همچــون دارو، تجهیزات پزشــکی، مصالح 
و  شــیمیایی  محصــوالت  ســاختمانی، 
پتروشیمی، خودرو، کشاورزی و مواد غذایی 
اعالم کرد و افزود: به زودی یکی از بزرگترین 
شــرکت های تولید محصوالت ســرامیکی 
شامل انواع کاشی و سرامیک در ازبکستان به 
بهره برداری می رســد.معاون وزیر و ریاست 
کل سازمان توســعه تجارت ایران در بخش دیگری از 

سخنان خود به سند نقشــه راه همکاری های صنعتی، 
فنی و مهندسی و گردشــگری ایران و ازبکستان اشاره 
کرد و گفت: این ســند از طرف جمهوری اسالمی ایران 
به طرف ازبکستانی ارائه شده و پس از بررسی های الزم 
از سوی ازبکستان، به زودی در دســتور کار مذاکره دو 
کشور قرار خواهد گرفت.حجم روابط تجاری دو کشور 
ایران و ازبکستان به طور متوســط در سال های اخیر، 

بین 200 تا 300 میلیون دالر در نوسان بوده است.

سالمت

تجارت

گروه اقتصاد  در پی انتشار برخی اظهار 
نظرهای غیر فنی و کارشناسی در خصوص 
دالیل صدور مجوز مطالعات اکتشــافی در 
محدوده معدن ســنگ آهن در استان یزد، 
مهندس محمود نوریان، مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو بــه عنوان یکی 
از دو شــرکت مجاز در بهره بــرداری از این 
محدوده معدنی، شــرایط موجــود معادن 

سنگ آهن کشور و منطقه را تشریح کرد.
مهندس محمود نوریان گفت: اساســٌا عده 
ای نا آشــنا به امور کالن نظام و جامعه با سوء 
استفاده از ابزارهای رسانه ای و وسایل ارتباط 
جمعی، همواره در برابر ساختارهای توسعه 
در زمینه های مختلف از جملــه صنعت،  با 
هدف دســتیابی به  منافع فردی و گروهی، 
نقدهــا و نظرهای ســطحی و غیر تخصصی 
منتشر می کنند . که ضرورتی به پاسخگویی 
نیســت . امــا جهت تنویــر افــکار عمومی 
الزم اســت صراحتاً عرض کنم کــه اینگونه 
جوسازی ها  که هدفی جز رسیدن به اهداف 
شخصی و منافع فردی در آن دیده نمی شود 
در برابر سیاست های کالن نظام و تصمیمات 
حاکمــان جامعه اســالمی جایگاهی ندارد.
وی افزود: در تبیین سیاســتهای کلی برنامه 
ششم توسعه که بر محور  »اقتصاد مقاومتی«  
با در نظــر گرفتــن واقعیتهــای موجود در 
صحنه داخلی و خارجی تنظیم شــده است. 
بر حمایــت از شــرکت های غیردولتی برای 
ســرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه 
مالکیت(، بهره برداری و توسعه در چارچوب 
سیاســتهای کلی اصل 44، بهبود مســتمر 
فضای کســب و کار و بهره گیری مناسب از 
ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای 

نقش ملی و فراملی آنها تاکید شده است.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جهت تحقق یکی از بندهــای حائز اهمت 
برنامه توسعه کشور، یعنی  تالش در جهت 
افزایش نرخ رشــد ارزش افزوده بخش های 
صنعت، معــدن وصنایع معدنــی و اولویت 
دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی 
کشــور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره 
ارزش افــزوده مواد معدنــی و اجرای بند 3 
سیاست های کلی معدن، در فرآیندی کاماًل 
قانونی و منطبق با شــرایط خــاص معادن 

سنگ آهن استان یزد که ذخایر آن در حال 
اتمام است،  مجوز بهره برداری  از این معدن 
را به شــرکت معدنی و اکتشافی ) دشت یوز 
دره انجیر( که ســهام آن  بطور مشــترک  و 
مساوی متعلق به شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو و شرکت سنگ آهن مرکزی است 
واگذاره کرد و بهره برداری از آنرا مشروط به 
اخذ مجوز از سایر دستگاههای تصریح شده 
در قانون، از جمله ســازمان محیط زیست  
نمود . فراموش نکنیم در شرایط فعلی ورود 
و ســرمایه گذاری در بخش معدن مستلزم 
توان، تجربــه  و تخصص اســت و تصمیم 
گیرندگان دســتگاه اجرایی کشور با علم بر 
این موضوع و در نظر گرفتــن اولویت های 
شــرکت های فعال معدنی در منطقه،  این 

واگذاری را انجام داده اند . 
وی با تصریــح  این نکته که  هر دو شــرکت  
چادرملو و سنگ آهن مرکز به یک میزان در  
شرکت )دشت یوز دره انجیر( سهیم هستند  
و هر دو به یک میــزان متعهد به پایبندی به 
ضوابط و قوانین هســتند، گفت:  اینکه چرا  
تنها چادرملو آماج هجمه هــا و اعتراضات 
قرار می گیرد و باید پاســخگوی دغدغه ها 

باشد، جای سوال دارد ؟ 

مهندس نوریــان در ادامه ایــن گفت و گو 
در پاسخ به این ســوال که در حال حاضر 
فعالیت های اکتشــافی ایــن معدن در چه 
مرحله ای است گفت: مسیر بسیار طوالنی 
برای اخــذ مجوز اولیه محیط زیســت طی 
شــده، دلیل آن هــم قرار گرفتن بخشــی 
از آنومالــی ) دی1۹( در منطقــه حفاظت 
شده محیط زیســت )دره انجیر( است، که 
ســر انجام با بررســی های متعدد و متوالی 
کارشناســان محیــط زیســت و یقین به 
پایبندی ما در حفظ اکو سیســتم منطقه، 
مجوز مطالعــات اکتشــافی تفصیلی برای 
دو شرکت چادرملو و ســنگ آهن مرکزی 
صادر شد و در حال حاضر تنها کار مطالعات 
اکتشافی انجام می شود تا پس از تهیه طرح 

توجیهی پروانه بهره برداری صادر گردد.
مهندس نوریان در پاســخ به این سوال که 
»فعاالن محیط زیســت مخالــف هر گونه 
فعالیت معدنی هســتند و معتقدند معادن، 
مخرب محیط زیســت هســتند نظر شما 
چیســت؟« گفت: تصور نمی کنم دوستان 
محیط زیســت با فعالیت هــای اقتصادی 
در زمینه هــای مختلف از جملــه معادن 
مخالف باشــند ولی دغدغه هایی دارند که 

کاماًل طبیعی اســت  و غیر ازاین نمی توان 
انتظار داشــت. اما باید توجه کرد همانگونه 
که در تمام دنیا فعــاالن معدنی و صنعتی، 
هم فعالیــت های خود را انجام و توســعه 
می دهنــد و هم اصول زیســت محیطی را 
رعایت می کنند و ایــن امری کاماًل متداول 
اســت، ما نیز باید به این بلوغ فکری برسیم 
که هیچ یــک را نباید فــدای دیگری کرد و 
اینکه به بهانه حفظ محیط زیست در مقابل 
بهره برداری اصولی از منابع معدنی که یکی 
از عوامل توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال 
محسوب می شود ایستادگی کنیم، توقعی 
غیر منطقی اســت. بدیهی اســت توسعه 
اقتصــادی و صنعتی شــدن، دارای برخی 
تبعات اجتماعی و زیست محیطی است که 
این مهم برعهده مدیران، تصیم گیرندگان 
و فعاالن این حوزه اســت که با درک الزم از 
شــرایط و آثار مثبت و منفی صنعتی شدن  
و تطبیق ایده آل های  مطلوب با واقعیت های 
موجود، تعــادل و توازنی برقــرار نمایند تا 
ضمن حفظ ارزش های  فرهنگی، اجتماعی 
و زیست محیطی، بتوانیم از ابزارهای توسعه 
به بهتریــن نحو بهره بــرداری کنیم . ما هم 
همانطور که بارها گفته ایــم خود را متعهد 

و تابع قانــون و ضوابط زیســت محیطی 
می دانیم و هر گز بر خالف اصول و مقررات 
اقدامی انجام نخواهیم داد و هر اقدامی که تا 
کنون انجام شــده در چارچوب قوانین بوده 

است   
مدیر عامــل چادرملو در خصوص دســت 
آوردهــای این شــرکت در جهت توســعه 
اســتان  گفــت: مهمترین پیامــد فعالیت 
چادرملو، اشتغال مســتقیم حدود ۸ هزار 
و غیر مســتقیم بالغ بر 3۵ هزار نفر اســت 
که بیش از ۹0 درصد از افراد بومی اســتان 
هســتند. عالوه بر این چادرملــو اقدامات 
بسیاری در جهت توســعه زیر ساخت های 
منطقه انجام داده اســت که مــی توان به 
ســاخت نیــروگاه ۵00 مگاواتــی برق در 
اردکان اشــاره کرده که از سال ۶۵ به شبکه 
سراســری پیوســته . همچنیــن طرح 
جمع آوری، تصفیه و انتقال فاضالب شهر 
اردکان بعنوان یکی از طرح های زیر بنایی و 
مهم در قراردادی با شــرکت آب و فاضالب 
و ســرمایه گذاری شــرکت چادرملو اجرا و 
به بهره برداری رســیده اســت،  که بخشی 
از پساب تصویه شــده در مجتمع صنعتی 

چادرملو به مصرف می رسد . 
از طرفی چادرملو بــا درک صحیح از کمبود 
آب در منطقه و پیش بینی بحرانهای آینده، 
با مشــارکت شــرکتهای گل گهر و صنایع 
مس ایران در اقدامی ملی، ســرمایه گذاری 
در طرح انتقال آب خلیــج فارس به مناطق 
مرکزی کشور و استان یزد را  بر عهده گرفت 

که در سه فاز به مرحله اجرا در می آید . 
وی افــزود: در حــال حاضر، تاسیســات 
آب شــیرین کن در بندرعبــاس با ظرفیت 
نهایی ۵00 میلیون متر مکعب در ســال در 
حال احداث است و انشاهلل فاز اول این طرح 
طبق برنامــه در پایان ســال ۹۸ به پایان 
می رســد . مهندس نوریــان در پایان این 
گفت و گو افزود: شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو تاکنــون بالغ بــر   ۶1 هزارو۵۶۵ 
میلیارد  ریال  به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
در استان یزد و طرح انتقال اب خلیج فارس به 
استان ســرمایه گذاری کرده که خود عامل 
بسیار موثری در رشد و توسعه شاخص های 

اقتصادی منطقه بوده است . 

ون اعطای نهمین نشان ایمنی و سالمت به زرماکار

توسعه لیست اقالم موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ازبکستان

برای سرمایه گذاری در بورس چه باید کرد؟  

توصیه های  معاون بورس به سرمایه گذاران
گروه اقتصاد  معاون شرکت بورس اوراق 
بهادار ضمن توصیه به مــردم عادی مبنی 
بر اینکه به طــور غیر مســتقیم و از طریق 
صندوق ها در بورس ســرمایه گذاری کنند، 
گفت: بــا افزایش نقدشــوندگی در بورس 

می توان به این هدف رسید.
روح اهلل حسینی مقدم در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به اینکه آیا ســرمایه گذاری عامه 
مردم به صــورت غیر مســتقیم در بورس 
می تواند با دیگر فرصت های سرمایه گذاری 
رقابــت کند؟ اظهــار کــرد: صندوق های 
ســرمایه گذاری انواع مختلفی دارند. برخی 
در اوراق بــا درآمد ثابت و برخی در ســهام 
سرمایه گذاری می کنند. برخی صندوق ها 
نیــز مختلط هســتند. صندوق های درآمد 
ثابت می توانند تا پنج درصد در ســهام هم 

مشارکت داشته باشند.
وی با بیــان اینکه هر یــک از صندوق های 
سرمایه گذاری نسبت به مقدار ریسک بازده 
مورد نظر خود را دارند، گفت: نمی توانیم از 
صندوق های با درآمد ثابت انتظار داشــته 
باشیم که بیشترین بازدهی را داشته باشند، 
چرا کــه این صندوق ها ریســک کمتری را 
متحمل می شوند و در حوزه خاصی فعالیت 
می کننــد. در نتیجــه طبیعی اســت که 

بازدهی شان نیز کمتر باشد.
معاون شــرکت بورس اوراق بهادار با اشاره 
به شــرایط بازار ارز در شــش ماهه ابتدایی 
ســال 13۹۷، گفت: طی این مدت در بین 
صندوق های ســهمی بازدهی خیلی خوبی 
را شــاهد بودیم. تعدادی از این صندوق ها 
بازدهی شان از شاخص نیز باالتر بوده است. 

البته در بین ایــن صندوق ها،  صندوق هایی 
کــه بازدهی شــان از شــاخص پایین تر یا 
حتی منفی باشــد نیز بود ولــی در مجموع 
صندوق هایی کــه عملکردشــان باالتر از 
شــاخص بود، از تعداد انگشــتان دســت، 

بیشتر بودند.
حســینی مقدم تاکید کرد: اگر شــاخص 
در شش ماهه ابتدایی ســال 13۹۷ نعادل 
۹0 درصد بازدهی داشــت،  بعضــی از این 
صندوق هــا بیــش از ۹0 درصــد بازدهی 

داشتند.
وی با اشــاره زمانی که برخی صندوق های 
ســرمایه گذاری بورســی مبلغــی بــرای 
ســرمایه گذاری نمی پذیرنــد، گفت: البته 
سابقا برای خرید واحدهای سرمایه گذاری 
و در کل ســرمایه گذاری غیر مســتقیم در 
بورس مشکلی وجود داشــت، چرا که مدیر 
صندوق ســرمایه گذاری اعــالم می کرد با 
مبلغی که برای خرید واحد سرمایه گذاری 
می دهند، باید بتواند ســهم بخــرد و با آن 
ســهام بتواند یــک واحد ســرمایه گذاری 

صادر کند، ولی به علــت صف های خریدی 
که وجود داشت سهمی به او نمی رسید و در 
نتیجه نمی توانست مبلغی پذیرفته و واحد 

سرمایه گذاری صادر کند.
حســینی مقدم تاکید کرد: این موضوع به 
نقدشوندگی بازار برمی گردد، اگر وضعیت 
نقدشــوندگی بهبود پیدا کند، شرایط بهتر 
می شــود. وقتی که گردش معامالت در روز 
افزایش یابــد، آزادی عمــل مدیر صندوق 
بهتر می شود و بهتر می تواند پاسخگوی نیاز 

سرمایه گذاران باشد.
معاون بورس تهران اضافه کرد: باید به مردم 
عادی توصیه کنیم که با ابــزار صندوق و به 
طور غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری 
کنند چرا که مسیر توســعه بورس از طریق 

صندوق ها میسر است.



اردکانیان در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اعالم کرد

و برای ارزآوری تاکید رییس جمهوری به وزارت نیر

آمریکا عقب نشینی کرد

معافیت ۸ کشور از تحریم های نفتی علیه ایران

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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روحانی: 

آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را قطع کند
رئیس جمهوری خطاب به مقام های آمریکایی گفت: شما نه می توانید 
نفت ایران را قطع کنید و نــه می توانید به آن حدی کــه مورد نظرتان 
است، برسانید. شما می خواهید مردم ایران را عصبانی کنید، البته ملت 
ایران از آمریکا و جنایت های آمریکا عصبانی هســتند نه از دولت و نظام 

خودشان.
دکتر حسن روحانی، در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن به 
13 آبان ماه، روز جهانی مبارزه با اســتکبار جهانی گفت: 13 آبان  اساسا 
برای مبارزه با کاپیتوالســیون و مبارزه برای استقالل ملت ایران و علیه 

تجاوز آمریکا بود.
وی با تاکید بــر این که مردم با قاطعیت بدانند کــه دولت از تهدیدهای 
آمریکا هراسی ندارد، افزود: ممکن اســت در چند ماه گذشته مقداری 
بر مردم ما سخت گذشته باشــد و در چند ماه آینده هم سخت بگذرد، 
 اما دولت همه توان خود را برای کاهش مشــکالت به کار خواهد بست و 
با کمک مردم، تولیدکننده ها و صادرکننده هــا و به کمک همه فعاالن 

اقتصادی، نخواهیم گذاشت این روند ادامه یابد.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که در این شــرایط همه باید دســت به 
دست هم بدهیم و ســه قوه در کنار هم باشیم تا از مشکالت عبور کنیم، 
تصریح کرد: بســیاری از کشــورهای بزرگ از جمله در آسیا، اروپا و در 
قاره های دیگر در پیام های شــان در همین روزهای اخیر، اعالم کردند 

که در کنار ایران خواهند ایستاد.
روحانی ادامه داد: مطمئنا آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز 
نخواهد شــد، کما این که قدم به قدم در حال عقب نشــینی هســتند. 
نخست گفتند صادرات نفت ایران را به صفر می رسانیم، بعد گفتند که 
در نوامبر نمی شود به صفر برسانیم، چند ماه بعد ممکن است و بعد کم 
کم گفتند نمی شود به صفر برســانیم و می خواهیم صادرات نفت را کم 

کنیم.
وی با اشــاره به این که مردم ایران به کشورشان عشــق می ورزند و ما 
می توانیم از این مشکالت عبور کنیم، عنوان کرد: به طرف های تجاری 
ایران هم می گوییم که این فشــار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، 
روابطی دائمی اســت، آمریکایی هــا چند روزی فریادی می کشــند و 
داد و فریادی می کنند و خواهند رفت. آنهــا نمی توانند برای منطقه و 

ملت های بزرگ در این زمینه تصمیم گیری کنند.

زنگنه: مشارکت روسیه در فروش نفت ایران 
صحت ندارد

وزیر نفت درباره ورود روســیه به موضوع فروش نفت ایران، گفت: این 
ادعاهایی را که رویترز و برخی خبرگزاری هــا مطرح کرده اند، تکذیب 

می کنم.
بیژن زنگنه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران تصریح 

کرد:درباره تحریم و فروش نفت یک کلمه هم صحبت نمی کنم.
وزیر نفت درباره همکاری مجتمع های پتروشیمی  در عرضه ارز به بازار 

گفت: آنها همکاری می کنند و مشکلی وجود ندارد.
زنگنه افزود: همــان مقداری که قرار بود هفتگی عرضه شــود، در حال 

انجام است.
زنگنه درباره عرضه نفت خام در بورس انرژی هم گفت: 2۸0 هزار بشکه 
نفت در بورس انرژی فروخته شد و بقیه آن )۷20 هزار بشکه از مجموع 

یک میلیون بشکه( نیز دوباره عرضه می شود.

افزایش ۵0 درصدی تولید نفت گاز یورو 4 در کشور
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش ســال ۹۷ را سال کیفی  سازی 
سوخت و فرآورده های نفتی در کشــور دانست و گفت: تولید نفت گاز با 

استاندارد یورو 4 درکشور ۵0 درصد افزایش یافته است.
به گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی، علیرضا 
صادق آبادی با اشاره به این که مقدار تولید نفت گاز یورو 4 در پاالیشگاه 
بندرعباس بــه 14 میلیون لیتر در روز رســیده اســت، گفت: اجرای 
پروژه های کیفی سازی فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه های ده گانه 
کشور از سیاست های امسال وزارت نفت اســت که در این باره شخص 

وزیر نفت پیگیر اجرای این طرح ها بوده اند.
وی همچنین از تالش های کارکنان پاالیشــگاه بندرعباس با مدیریت 
مهندس نامور به دلیل شــتاب در روند اجرای پروژه کیفی سازی تولید 
نفت گاز این پاالیشگاه قدردانی کرد و گفت: گوگرد موجود در نفت گاز 
تولیدی این پاالیشگاه از 10هزار ppm به ۵۰ppm کاهش یافته است 
که به لحاظ کاهش آالیندگی های زیســت محیطی دســتاورد بزرگی 

برای کشور است.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران، 
اقدام های کیفی سازی سوخت کشــور را بر اساس سیاست های اصلی 
وزارت نفت در رعایت اســتانداردهای زیســت محیطی تولید سوخت 
دانســت و گفت: از ابتدای امسال تاکنون شــاهد افزایش ۵0 درصدی 
تولید نفت گاز یورو 4 در کشــور بوده  یم و هم اکنون ایــن فرآورده در 

جایگاه های عرضه منتخب سراسر کشور توزیع می شود.
صادق آبــادی گفت: با اضافه شــدن 14 میلیون لیتر نفــت گاز یورو 4 
تولیدی پاالیشگاه بندرعباس، تولید روزانه نفت گاز یورو 4 کشور به 42 
میلیون لیتر می رسد که حدود ۷۵ درصد نفت گاز بخش حمل و نقل را 

شامل می شود.

 اجرای ۱۵ عنوان پروژه زیست محیطی 
در پاالیشگاه تبریز

مدیرعامل پاالیشــگاه تبریز از اجرای 1۵ عنوان پروژه زیست محیطی 
در پنج سال گذشته با اعتباری بالغ بر 3۶4 میلیون یورو و 40۶ میلیارد 

ریال در این پاالیشگاه خبر داد.
به گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده هــای نفتی ایران، 
غالمرضا باقری دیزج در این باره گفت: شــرکت پاالیــش نفت تبریز با 
حمایت ها و نظارت های کارســاز و بی دریغ مراجع ذیصالح استانی در 
طول ســال های اخیر همواره یکی از پیشــگامان صنایع شمال غرب 

کشور در اجرای پروژه های زیست محیطی بوده است.
وی افزود: در پنج سال گذشته 1۵ عنوان پروژه زیست محیطی با 3۶4 
میلیون یورو و 40۶ میلیارد ریال اعتبار در دســتور کار شــرکت قرار 
گرفته اســت که از این میان 10 پروژه به بهره برداری رســیده اند که از 
مهم ترین آنها می توان به پروژه بنزین سازی جدید با هدف تولید بنزین 
پاک، پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل و پروژه تصفیه گازوئیل با 

هدف تولید گازوئیل منطبق با استاندارد یورو ۵ اشاره کرد.
مدیرعامل پاالیشــگاه تبریز همچنین گفت: پروژه اســتقرار ســامانه 
پایش برخط )آنالیــن( در بهمن ماه ۹۶ به بهره برداری رســید و نتایج 
تجزیه و تحلیــل خروجی دودکش هــا به صورت برخط  بــه اداره کل 

محیط زیست استان آذربایجان شرقی ارسال می شود.
باقری دیزج افزود: طرح جامع پاالیشــگاه تبریز نیــز با رویکرد کاهش 
تولید نفت کــوره و افزایش تولید فرآورده های بــا ارزش مانند بنزین و 
گازوئیل پاک و منطبق با اســتانداردهای زیست محیطی با ۶ میلیارد و 

100 میلیون یورو اعتبار در دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی تاکید کرد: پاالیشگاه تبریز تا پایان امسال با 12 میلیون یورو هزینه 

برای واردات کاتالیست، گازوئیل پاک تحویل مردم می دهد.
مدیرعامل پاالیشــگاه تبریــز تصریح کرد: از 31 دودکش پاالیشــگاه 
تبریز تنها یک دودکش مشــکل دارد که برای آن نیــز اقدام هایی برای 

جلوگیری از آالیندگی انجام شده است.

میز خبر

مدیر بین الملل شــرکت نفت با بیــان اینکه آمادگی 
داریم تا مادامی که خریدار باشد در بورس، نفت عرضه 
کنیم، گفت: اگر مقدار یک میلیون بشکه در این مرحله 
عرضه شد برای آزمایش و محک زدن بخش خصوصی 

بود.
ســعید خوشــرو در برنامه تیتر امشب شــبکه خبر با 
بیان اینکه آمادگی داریم تا مادامی که خریدار باشــد 
در بورس نفت عرضه کنیم، اظهار داشــت: عرضه نفت 
در بورس حتما مســتمر خواهد بود و اگــر مقدار یک 
میلیون بشکه در این مرحله عرضه شد برای آزمایش و 

محک زدن بخش خصوصی بود.
وی گفت: استقبالی هم که از عرضه نفت در بورس شد 

به واسطه انعطاف های خوبی بود که ما نشان 
دادیم؛ انعطــاف هایی کــه در قراردادهای 

مستقیم نداشتیم.
خوشرو با اشــاره به انعطاف در قیمت عرضه 
برای تســهیل معاملــه و کمک بــه بخش 
خصوصی افزود: ما جلســاتی هــم با بخش 
نفتکش و بانک ها خواهیم داشــت اما قاعدتاً 

فشار خارج از قاعده ای نمی توانیم بر آن ها بیاوریم.
مدیر بین الملل شــرکت نفــت گفت: اکنــون برای 
خریداران امــکان معامله با چنــد ارز مانند یوان، یورو 
و درهم وجــود دارد اما ما در این بــاره از بانک مرکزی 
اعالم نیاز می گیریم و چنانچــه قبول کنند ارز دیگری 

را هم در صورت تأیید لحاظ خواهیم کرد.وی 
با بیان اینکه تحویــل در مقصد، دور از ذهن 
نیست و در برخی مقاصد شدنی است، گفت: 
معامله به صورت تهاتر، پیچیدگی هایی دارد 
برای این که نیاز به هماهنگی های بیشــتر با 

وزارتخانه های دیگر دارد.

در بورس؛ حرکتی برای مقابله با تحریم ها
همچنین سید حمید حســینی، سخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفتی، اظهار داشــت: 
عرضه نفت در بــورس را باید به فــال نیک گرفت و 
این یک حرکتی اســت بــرای مقابله بــا تحریم ها 

و نشــان می دهد که ما دســت بسته نیســتیم و به 
کشــورهای صادرکننده در منطقه نشان می دهد 
که اگر قرار باشــد ما نتوانیم نفت صــادر کنیم این 
قــدرت را داریم کــه در قیمت ها انعطاف داشــته 
باشیم و می توانیم نفت را با تخفیف مناسب به بازار 

عرضه کنیم.
وی افزود: عرضه نفــت در بورس برای بخش خصوصی 
جذابیت های فراوانی دارد از جمله این که محموله ها 
کوچک شده است، بحث اهلیت خریدار مطرح نیست 
و نیز نوع نفت، باز است و سبک و ســنگین ندارد که با 
اراده ای که نظام در این باره دارد قطعــاً این بار بورس 

نفت موفق خواهد بود.

بورس

گروه انــرژی  آمریکا موافقــت کرد به 
هشت کشور از جمله چین، ژاپن، هند و کره 
جنوبی اجازه دهد بــه خرید نفت ایران پس 

از اعمال تحریم ها در ۵ نوامبر ادامه دهند. 
در حالی کــه هنوز هم هــدف دولت ترامپ 
صفر کردن درآمد اقتصاد ایران اســت،این 
کشــور مجبور شده اســت معافیت هایی به 
واردکنندگان نفــت ایران ارائــه دهد. این 
معافیت هــا در قبال کاهش مــداوم واردات 
نفت ایران و برای جلوگیری از افزایش قیمت 
نفت اعطا شده است. مایک پامپئو، وزیر امور 
خارجه آمریــکا در مورد ایــن معافیت ها در 
اواخر روز جمعه ســخن خواهد گفت.چین، 
بزرگترین واردکننده نفت ایران هنوز هم در 
حال مذاکره با آمریکا اســت ولی در بین این 
۸ کشــور قرار دارد. این اطالعات توسط دو 
تن از افرادی که با مذاکرات آشنایی داشتند، 

بدست آمده است.

کره جنوبی و هند احتماال به خرید 
نفت از ایران ادامه می دهند

دولت آمریــکا باید با اعطــای این معافیت 
ها تعادل دقیقی هم به وجــود بیاورد. باید 
مطمئن شــود بازار نفت کافــی در اختیار 
دارد و جلوی افزایش قیمت مخرب بنزین را 
بگیرد و همچنین باید اطمینان حاصل کند 
که دولت ایران درآمد کافی نداشــته باشد و 
گرنه تحریم هایش تاثیری نخواهند داشت.

مایک پامپئو قبال گفته بــود: انتظار داریم 
خرید نفت خام ایران توســط تمام کشور ها 
به صفر برســد. در غیر این صــورت تحریم 
خواهند شد. وی همچنین تاکید کرده بود 
که در حال مذاکره در مورد اعطای معافیت 
به کشورهایی هســتند که می گویند نفت 

ایران برای صنعت انرژی آنها حیاتی است.
این معافیت هــا موقتی هســتند و آمریکا 
انتظار دارد این کشــورها در ماه های آینده 
هم بــه کاهــش واردات نفت ایــران ادامه 
دهنــد. اطالعاتی در مورد مقــدار نفتی که 
این کشــورها می توانند از ایران وارد کنند 
نداریم.انتظار می رود اســامی کشــورهای 
معاف شده در روز دوشنبه همزمان با اعمال 
تحریم های نفتی ایران منتشر شود. دولت 
ترامپ از این کشــورها خواسته سایر روابط 
اقتصادی خود را با ایــران قطع کنند،مثل 
تجارت کاالهایی که در لیســت تحریم قرار 

ندارند.

 نظر معاون زنگنه درمورد معافیت
 8 کشور از تحریم های نفتی ایران

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره 
به اینکه آمریکا با معافیت هشــت کشور از 
تحریم های نفتی ایران موافقت کرده است، 
گفت: این موضوع روشن است که نمی توان 

نفت ایران را از بازار خارج کرد.
علی کاردر در گفت وگو با ایسنا، درمورد ساز 
و کار دریافت پول نفت از هشت کشور اظهار 
کرد: در این زمینه بانک مرکزی کار می کند 
و به وزارت نفت مربوط نمی شود. این روابط 
را باید در بانک های مرکزی کشورها تنظیم 
کنند.وی در پاســخ به اینکه این معافیت ها 
دائمی خواهد بــود یا موقتی اســت؟گفت: 
هنوز مشــخص نیســت. باید مذاکره کنیم 
تا نتایج مشــخص شــود.معاون وزیر نفت با 
تاکید بر اینکه آمریکا قصد داشــت صادرات 
نفت ایران را به صفر برســاند، افزود: آمریکا 
وضعیت بازار را می فهمد. این موضوع روشن 
است که نمی توان نفت ایران را از بازار خارج 
کرد.دیروز بلومبرگ با استناد به گفته یکی از 
مقامات آمریکایی اعالم کرد که دولت آمریکا 
موافقت کرده که به هشــت کشــور از جمله 
متحــدان نزدیک خود مانند کــره جنوبی و 
ژاپن و همین طور هند اجــازه دهد که پس 
از اعمــال دور دوم تحریم ها بر ایران در هفته 

آینده، به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

اشتهای چین و هند برای نفت ایران 
بیشتر می شود

 چین و هند نشــانه چندانی از ضعیف شدن 
تقاضا برای نفت ترش ســنگین ارزان ایران 

نشان نمی دهند.
گریدهای نفت ایرانی در این دو بازار از نظر 
قیمت همچنان به حدی رقابتی مانده اند که 
در برابر فشار تحریم ها مقاوم ظاهر شده اند. 
اما صادرات نفت ایران به ســایر خریداران 
بزرگ مانند کره جنوبی، ژاپن و اروپا در سه 
ماه گذشته به دلیل واهمه این خریداران از 

مجازات آمریکا، کاهش پیدا کرده است.
طبق آمار رهگیری کشتی که از سوی »اس 
اند پی گلوبال پالتس« رصد شــده اســت، 
صادرات نفــت ایران به چین در ســه هفته 
نخســت اکتبر به طور میانگین ۸00 هزار 
بشــکه در روز در مقایسه با حدود ۶00 هزار 
بشکه در روز در ســپتامبر بود. بنا بر برآورد 
پالتس، میانگیــن صادرات نفــت ایران به 
چین در سال 201۷ حدود ۶02 هزار و ۵0۹ 
بشکه در روز بود.حدود نیمی از این حجم به 
مقصد دالیان در شمال شرقی چین بوده که 

قطب مخازن نفت در این منطقه است.
منابع آگاه اظهار کرده اند که شــرکت ملی 
نفت چین تقریبا 20 تا 40 میلیون بشــکه 
ظرفیت ذخیره ســازی در دالیــان را اجاره 
کرده اســت.طبق آمار کشــتیرانی و منابع 

آگاه، از اوایل ســپتامبر حدود 20 میلیون 
بشــکه یا معادل 400 هزار بشــکه در روز 
نفت و میعانات ایران به مقصد دالیان ارسال 
شــده اند و نفتکش های ایرانی در مســیر 

دالیان هستند یا به آن رسیده اند.
سارا وخشــوری، رییس شــرکت مشاوره 
SVB Energy در ایــن بــاره گفت: ایران 
نیز مانند سایر صادرکنندگان بزرگ نفت از 
مخازن نفت خارج از کشــور برای نگهداری 

نفت در مناطق مختلف استفاده می کند.
شرکت ملی نفت ایران مخازن نفت خود را از 
بندر روتردام به چین منتقل کرده و این امر 
دسترسی نزدیک تر و سریع تر به مشتریانس 
در آسیا را امکان پذیر کرده است.یک مدیر 
سینوپک که بزرگترین خریدار چینی نفت 
ایران اســت هفته جاری گفت: این شرکت 
سرگرم مذاکره با مقامات دولتی برای فراهم 
کردن تمهیــدات ویژه بــرای ادامه واردات 

نفت ایران است.

جریان صادرات نفت ایران
حجم صادرات نفت ایران در آستانه اجرای 
تحریم های آمریکا برخالف انتظار برخی از 

تحلیلگران غربی باال مانده است.
نفتکش های متعلق به شرکت ملی نفتکش 
ایــران در ماه هــای اخیــر سیســتم های 
ردگیری خود را غیرفعال کرده اند که رصد 

دقیق صادرات ایران را دشوار کرده است.
بر اساس سرویس رهگیری کشتی پالتس، 
صادرات نفت و میعانات ایران در ســه هفته 
نخست اکتبر حدود 1.۹0 تا 1.۹۵ میلیون 
بشــکه در روز بود. اما منابع آگاه می گویند 
حجم صادرات نفت ایران ممکن است باالتر 
باشد زیرا تحویل پنهانی نفت از سوی ایران 
ادامه دارد. این شــیوه بازار نفــت جهانی را 
ســردرگم کرده و رهگیری حجم و مقصد 

صادرات ایران را کار دشواری کرده است.
صادرات نفت ایران در ســپتامبر و اوت به 
ترتیــب 1.۹۵ و 1.۹۸ میلیون بشــکه در 
روز بود. ایران در مــاه مه که طی آن آمریکا 
خروج خود از برجام را اعــالم کرد، حدود 
2.۵0 میلیــون بشــکه در روز نفت صادر 

کرده بود.

درخواست باالی هندی ها
صــادرات نفــت ایران بــه هند نیــز در دو 
ماه گذشــته بــا وجــود اینکــه برخی از 
پاالیشگاه های هندی اعالم کردند واردات 
نفت ایران را محدود می کنند، صعود کرده 

است.
بیش از ۶00 هزار بشــکه در روز نفت ایران 
در سپتامبر به مقصد هند ارسال شد و حجم 
ارســالی در ماه گذشــته حدود ۵00 هزار 

بشکه در روز برآورد می شود.
صادرات نفــت ایــران در اوت 43۵ هزار و 
۶13 بشــکه در روز و در سال 201۷ به طور 

متوسط 4۶1 هزار و ۹۷۷ بشکه در روز بود.
دو پاالیشــگاه هندی قصد دارنــد با وجود 
تحریم های آمریــکا، در نوامبر از ایران نفت 
وارد کنند.هند از ســوی دولت آمریکا برای 
قطع واردات نفت از ایران تحت فشــار قرار 
گرفت و مذاکرات رده باالیی میان دو کشور 

در این باره صورت گرفت.
نشریه اکونومیک تایمز هند به نقل از منابع 
آگاه خبــر داد بــا اقدام هند بــرای کاهش 
واردات نفــت به ایــران به میــزان حدود 
یک ســوم، آمریکا بــا اعطــای معافیت از 
تحریم های نفتی ایــران به دهلی نو موافقت 

کرده است.
وزارت خارجــه آمریکا هفتــه جاری اعالم 
کرد سرگرم بررسی معافیت های احتمالی 
از تحریم هــای نفتی ایران بــرای برخی از 
کشورها است که وارداتشان را به میزان قابل 

توجهی کاهش داده اند.

گروه انرژی  وزیر نیرو اعالم کرد: رییس 
جمهوری در جلســه هفتگی هیات دولت 
تاکید داشــت که وزارتخانه های مختلف از 
جمله وزارت نیرو جــزو تامین کنندگان ارز 

کشور باشند.
رضــا اردکانیان دیــروز در حاشــیه آیین 
گشایش هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق ایــران افزود: صــادرات برق و 
همچنین صادرات خدمات فنی مهندســی 

در ارزآوری وزارت نیرو نقشی ویژه دارد.
اردکانیان یادآوری کرد: شرکت های ما در 
کشــورهای آفریقایی در اجرای پروژه های 

بزرگ آب و برق همکاری می کنند.
وی تصریــح کــرد: ما ســعی مــی کنیم 
از مجموعــه ظرفیــت هــای قانونــی و 
سازوکارهایی که داریم برای تقویت بخش 

خصوصی استفاده کنیم.
این مســوول افزود: وزارت نیرو نخســتین 
دســتگاهی است که ســازوکار تبصره پنج 
قانون بودجه را به کار بســته اســت که این 
امر، به تقویت بنیــه بخش خصوصی کمک 
می کند.به گفته وی، با بکارگیری سازوکار 
تبصره پنــج قانون بودجه امســال، هزاران 
میلیارد تومان بدهی صنعــت آب و برق در 

حال تهاتر است.
در تبصــره پنج قانون بودجــه راهکارهایی 

برای تســویه مطالبات شــرکت ها از 
ســازمان ها و وزارتخانه ها و همچنین 
امکان تهاتر بدهی ها پیش بینی شده 

است. 
براســاس تبصره پنج قانــون بودجه، 
مطالبات اشــخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصــی و تعاونی از دولــت، بابت 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، 
با بدهی اشخاص یادشــده به بانک ها 
و موسســه های اعتبــاری غیربانکی 

از طریــق تســویه بدهی هــای بانک ها و 
موسســه های اعتباری غیربانکی به دولت 
قابل تسویه است. سقف مجاز تسویه بدهی 
از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.وزیر 
نیرو چندی پیــش در گفت و گو بــا ایرنا، 
یکی از ســازوکارهای دریافــت مطالبات و 
پرداخت بدهــی 3۹ هزار میلیــارد تومانی 
این وزارتخانــه را بکارگیری ظرفیت تبصره 

۵ قانون بودجه بیان کرد.

اقلیت پرمصرف به جرگه خوش 
مصرف ها می پیوندد

وزیــر نیرو دربــاره اصــالح تعرفــه های 
مشــترکان پرمصرف آب و بــرق گفت: این 
موضوع در دســتور کار هیات وزیران بوده و 
در حال طی مراحل قانونی خود اســت تا به 

جلسه هیات دولت بیاید.
وی ادامــه داد: ایــن تعرفه هــا در صورت 
تصویب، باعث می شــود اقلیت پرمصرف به 

جرگه خوش مصرف ها بپیوندند.
اردکانیان درباره انرژی های تجدیدپذیر نیز 
گفت: وزارت نیرو برنامه دارد تا پایان دولت 
دوازدهــم ظرفیت نصب شــده انرژی های 
تجدیدپذیر را به چهار هزار مگاوات برساند؛ 

این رقم اکنون ۷00 مگاوات است.
بــه گفتــه وی، بــرای افزایــش 2 هــزار 
مگاواتی ظرفیت انرژی هــای تجدیدپذیر 
قراردادهایی امضا شــده اســت.وی افزود: 
نوســان ارزی یک مقدار بر اجرای این طرح ها 
اثر گذاشــت اما همــکاران مــا درصددند 
راهکارهای الزم را برای کنترل این نوسان ها 

و رفع مشکالت موجود تدوین کنند.

وزیر نیرو اضافه کرد: پیش بینی ما این 
است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها 

دوباره به سرعت قبلی باز می گردد.

افتتاح نمایشگاه بین المللی برق 
ایران با حضور 70 شرکت خارجی

هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
صنعت بــرق ایــران با حضــور 442 
شــرکت داخلی و حضور ۷0 شــرکت 
خارجــی افتتاح شــد. در هجدهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت بــرق ایران، 
۷0 شــرکت خارجی از 1۸ کشــور صاحب 
فناوری و پیشــرو در صنعت بــرق از جمله 
اتریش، آلمان، روسیه، ژاپن، انگلیس، چین 
و آمریکا حضور دارند.این رویداد بین المللی 
در فضایی به وســعت 3۹ هــزار مترمربع با 
حضور کارفرماها، مشــاوران و پیمانکاران 
این عرصه برگزار می شــود و شــرکت های 
تولیدکننــده مرتبط با بخش روشــنایی، 
گروه سیم و کابل، تابلوســازان، تجهیزات 
برقــی، اتوماســیون و سیســتم های ابزار 
دقیق و خطوط انتقال محصــوالت خود را 
در معرض نمایش قرار داده اند.همچنین در 
این نمایشگاه تولیدات بخش انرژی های نو 
به نمایش گذاشته شده است و شرکت های 
دانش بنیان و شــرکت های نوپا نیز حضور 

دارند.در نخستین روز برگزاری هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران قرار 
است نشســت تعاملی وزیر نیرو با تشکل ها 
و فعاالن بخــش خصوصی صنعــت برق با 
موضــوع »چالش ها و راهکارهای توســعه 
صنعت برق ایران« برگزار شود که هدف آن 

ایجاد تعامل بیشتر با این بخش است.
مرکز توسعه صادرات و پشــتیبانی صنایع 
برق و آب در روز دوم این نمایشگاه، نشستی 
را با عنوان »چالش هــا و راهکارهای تحقق 
اهداف صادراتی صنعــت برق« با هدف رفع 
مشکالت و دستیابی به راهکارهای نوین در 

توسعه صنعت برق برگزار می کند.
همچنین با هدف ایجاد ســرمایه اجتماعی 
بین روزنامه نــگاران تخصصی حوزه برق در 
کشور، کارگاه های آموزشــی »انرژی های 
تجدیدپذیر و توسعه آن در ایران و جهان«، 
»آشنایی با مفاهیم تولید در صنعت برق« و 
»آشــنایی با چالش های بخش توزیع برق« 
به ترتیب در روزهای دوازدهم، ســیزدهم 
و چهاردهــم آبان ماه از ســاعت 14:30 تا 
1۶ برگزار می شــود.هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعــت برق ایــران یازدهم تا 
چهاردهم آبان ماه از ساعت ۹ تا 1۷ در محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

عرضه نفت در بورس، مستمر خواهد بود
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گردهمایی بین المللی معدنی ها در تهران
 چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین 
آالت و تجهیزات معدن، راهسـازی و صنایع وابسته،   دیروز با حضور 3۵ 

شرکت خارجی آغاز به کار کرد.
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین 
آالت و تجهیزات معدن، راهســـازی  و صنایع وابســته )ایران کانمین 
201۸(  با حضور بیش از ۸0 شرکت بزرگ داخلی و 40 شرکت خارجی 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در حاشــیه افتتاح این نمایشــگاه، محمدرضا بهرامــن، رئیس خانه 
معدن ایران با اشــاره به حضور 3۵ کشــور خارجی در این نمایشگاه، 
گفت:  علیرغم نگاه تحریمی و مســمومی که در ماه های اخیر نسبت به 
ایران ایجاد شده،   این دوره از نمایشــگاه ایران کانمین پرشورتر و با نگاه 

علمی تر نسبت به سال های گذشته برگزار شده است.
وی افزود: در نمایشگاه امســال فضایی فراهم شده تا آخرین اطالعات 
مورد نیــاز بخش معــدن در حوزه  محیط زیســت، منابــع طبیعی و 
ســرمایه گذاری در اختیار فعاالن این بخش گذاشته شود و همچنین 
با توجه به نیازهای دانشــجویان در راســتای بهبــود ارتباط صنعت با 
دانشگاه حرکت کنیم.رئیس خانه معدن، با اشاره به سهم 40 درصدی 
معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد:  این نمایشــگاه می تواند به صورت 
مهندسی و استاندارد شده نشان دهنده پتانســیل و ظرفیت کشور در 

بخش معدن باشد که تاکنون به طور کامل از آن استفاده نشده است.

 ۱00هزار نفر در صنعت قطعه سازی تعدیل 
یا تعلیق شدند

 دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه فروش قطعه با قیمت های 
پایین اصاًل برای قطعه سازان به صرفه نیست، گفت: اگر مشکالت قطعه 
ســازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشــتری 
خواهد داشــت.مازیار بیگلو با اشاره به مشــکالت متعدد قطعه سازان 
کشــور، اظهارداشــت: در حال حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب 
از قطعه ســازان خریداری نمی شــود که همین امر آنها را با ضررهای 

بسیاری روبه رو ساخته است.
دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو با بیان اینکه فروش قطعه با قیمت های 
پایین اصاًل برای قطعه سازان به صرفه نیست، افزود: اگر این روند ادامه 
پیدا کند قطعه ساز امکان تولید قطعه نداشته و در نهایت خودروسازان 

با کسری قطعه مواجهه خواهند شد.
وی تصریح کرد: امروز نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه ســاز 24 برابر 
افزایش یافته که این موضوع اصاًل با خریدهای خودروســازان مطابقت 
ندارد.بیگلو به تعلیــق و تعدیل 100 هزار نفر در صنعت قطعه ســازی 
اشــاره کرد و گفت: اگر مشــکالت قطعه ســازان ادامه پیدا کند حجم 

بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.

 نقشه راه هیات تحقیق از علل ناکارآمدی 
صنعت خودرو تهیه شد  

رییس هیات تحقیق و تفحص درباره علل ناکارآمدی صنعت خودرویی 
کشــور گفت: از آنجا که در تحقیق و تفحص های مجلس مکانیزم های 
اجرایی مدون و فرمت های دقیق و تعریف شــده ای وجود نداشــت در 
هیات تحقیق و تفحــص از علل ناکارآمدی صنعت خودرویی کشــور 

طرح مفهومی و تهیه نقشه راه تحقیق و تفحص تهیه کردیم.
محمدرضــا نجفی گفت: طــرح مفهومی کاری که درصــدد انجامش 
هســتیم در اتاق فکــری هیات تحقیق که متشــکل از کارشناســان 
حوزه هــای مختلف و افراد بــا تجربه و کار بلد اســت، تهیه شــد. این 
نقشه راه به نحوی چشم اندازی روشــن برای پروژه تحقیق و تفحص از 
صنعت خودروسازی کشور ارائه می دهد که در پی آن بتوان راهبردها، 

سیاستها، الزامات و باید و نبایدهای کار را مشخص کرد.

میز خبر

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو در واکنش به مســئله آزادسازی قیمت خودرو 
گفت: این اقدام مســلما قیمت هــا را تعدیل و حضور 

دالالن این بازار را کم رنگ خواهد کرد. 
محمدرضا نجفی منش با بیان این که در گذشته تعیین 
قیمت خودرو توســط شــورای رقابت انجام می شد، 
به اقتصاد آنالین گفت: در حال حاضــر این وظیفه به 
سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای تنظیم بازار 
سپرده شــده اســت.این عضو هیات نمایندگان اتاق 

تهران درباره تاثیر ایــن اقدام بر قیمت  و بازار 
خودرو بیان کرد: به طور حتم تعیین قیمت 
توسط ســازمان حمایت از مصرف کننده و 
شورای تنظیم بازار، منجر به افزایش قیمت 
خودروسازها و کاهش قیمت مصرف کننده 

و تنظیم بازار خواهد شد.
نجفی منش افزود: اگر چــه قیمت خودرو از 

کارخانه افزایش می یابد اما از طرف دیگر با از بین رفتن 
دالل و واسطه از این بازار شاهد افزایش قیمت در فاصله 

بین کارخانه تا بازار نخواهیم بود و این به نفع 
مصرف کننده نهایی است.

وی با بیــان این که خودروســازان از ابتدای 
سال تاکنون حدود پنج هزار و ۵00میلیارد 
تومان متضرر شده اند، افزود: خودروسازان به 
دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تامین 
قطعه و عدم افزایش قیمت توســط کارخانه 

ضرر بسیاری را تاکنون متحمل شده اند.
این فعال بازار خودرو ادامــه داد: البته با افزایش قیمت 

خودروسازان، تنها قســمتی از مشکالت آن ها برطرف 
می شود و ســایر موانع از جمله نبود قطعه و گرانی مواد 

اولیه همچنان پابرجا است.
نجفی منش در پاســخ به این ســوال کــه پیش بینی 
شــما افزایش ۶0تا ۸0 درصدی قیمت خودرو توسط 
خودروســازان اســت، آیا این حد از افزایش منطقی 
است؟ گفت: در حال حاضر مشــتریان افزایش قیمت 
بیشــتری را متحمل شــده اند نمونه آن هــم افزایش 

قیمت پراید تا 40 میلیون تومان است.

و خودر

گروه صنعت   اگرچه پشتیبانی از صنایع 
و تولیدات داخلی با هــدف تقویت اقتصاد 
ملی در دهه های گذشــته امــری معمول و 
در این چهارچــوب اعمال سیاســت های 
حمایتــی و جایگزینــی واردات قابل درک 
و توجیه بــوده، اما این حمایــت ها به دلیل 
داشــتن تبعاتی، همواره بــا چالش هایی 

مواجه بوده است.
حمایــت از تولیــد داخلــی همــواره به 
عنوان یکــی از خواســته ها و شــعارهای 
تولیدکنندگان از یک طرف و دولت از طرف 
دیگر مطرح بوده اســت. حامیان این گونه 
سیاســت های حمایتی راه تقویت اقتصاد 
ملی به طور کل و ایجاد اشغال و رفع بیکاری 
به طور خــاص را همــواره در حمایت از 
کارگاه ها و کارخانه های تولیدی جستجو 

کرده اند. 
ایــن حمایت هــا از تأمیــن ســرمایه در 
قالب انواع تســهیالت تا وضــع تعرفه های 
گمرکی و جلوگیری از واردات بســیاری از 
کاالها را شامل می شده اســت. با این حال 
این شــکل از حمایت از جنبه های مختلف 
قابل پرسش است. متخصصین مختلف در 
کم و کیف حمایت از تولیــد و کاالی ایرانی 

نظرهای مختلفی ارئه کرده اند. 
در این رابطه ایرنــا گفت وگویــی با دکتر 
حمزه نوذری، اســتاد گروه جامعه شناسی 
اقتصادی دانشــگاه خوارزمی و رئیس مرکز 

کارآفرینی این دانشگاه، انجام داده است.

پیچیدگی رویکرد حمایتی از تولید
دکتر نــوذری در ابتدای ســخنانش گفت: 
حمایت از تولید داخلــی در ایران طی یک 
دهه اخیر با جدیت بیشــتری مطرح شده، 
اگرچه انواع و اقســام حمایــت از صنایع و 
تولیــدات در دهه های گذشــته معمول و 
مرسوم بوده اســت. با وجودی که حمایت از 
تولید داخلی و ممانعــت از واردات کاالهای 
مصرفــی بــرای بخش هایــی از جامعــه 
پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی 
که به نظر می رســد نیســت و چالش های 

عمده ای دارد. 
رویکــرد حمایت گرایــی از تولیــد ابعــاد 
پیچیده ای دارد کــه نیازمند تحلیل علمی 
است. بحران های اقتصادی، رکود و بیکاری، 
تغییر فنــاوری، عقب ماندگــی در تولید، 
تجارت نابرابر از عمده ترین دالیلی است که 
به اعتقاد برخی حمایــت از تولید داخلی را 
ضروری می سازد. هدف از سیاست حمایت 
از تولید داخلی، افزایش تولید داخلی است 

بر همین اساس یارانه های تولیدی به عنوان 
راهی برای بهبــود کیفیت تولیــد داخلی 
و افزایش رشــد اقتصادی ارائه می شــود و 
انتظار می رود سیاســت حمایــت از تولید 
در کشــورهای در حال توســعه تاثیر قابل 
توجهی در افزایش رشــد و به شرط توزیع 

مناسب منجر به رفاه عمومی شود.
دکتر نــوذری اضافه کرد: البتــه در مقابل 
دیدگاه فوق، ایــن باور نیز وجــود دارد که 
حمایــت از تولید داخلی باعث وابســتگی 
بنگاه های اقتصادی به انــواع حمایت های 
تولیــد، افزایش هزینه هــای تولید داخلی 
و آســیب پذیری صنایــع داخلــی و در 
نتیجه ســبب ســودآوری و جذابیت باالی 
واردات انواع کاال به کشــور از طرق قانونی و 

غیرقانونی شده است.
وی گفــت: در چند ســال اخیر مســائل 
اقتصادی در کشــور ایران عمیق تر شــده 
است. رکود و بیکاری از جمله مهم ترین آنها 
اســت که به دنبال تحریم اقتصادی ایران از 
جانب سایر کشــورها عمیق تر شده است. 
قاچاق کاال، واردات انواع و اقسام کاالها نیز 
در کنار مســاله رکود و بیکاری و رشد پائین 
اقتصادی مطرح شده است. این گونه وانمود 
شده که برای کاهش مسائل اقتصادی اتخاذ 
راهبرد کاهــش واردات کاالهای خارجی و 
حمایت از تولید داخلی ضروری است. تلقی 
عمومی بر این است که حمایت همه جانبه 
از تولید داخلی رکود را کاهش و اشــتغال را 
افزایش می دهد. به همیــن خاطر در چند 

سال اخیر شــاهد سیاســت های حمایتی 
ماننــد تســهیالت ارزان قیمــت بانکی، 
تعرفه بــاالی کاالهای مصرفــی وارداتی و 
در اختیار گذاشــتن انــرژی ارزان در ایران 
بوده ایم اما به نظر می رســد سیاســت های 
حمایتی تسکین های کوتاه مدتی است که 
خروج بنگاه های تولیــدی از چرخه تولید را 
مدتی به تعویق می انــدازد اما در بلند مدت 
این بنگاه ها با مشــکالت عدیده ای مواجه 
می شوند. حمایت اصولی و کارآمد از تولید 
در گام نخست نیازمند پژوهش علمی است 
تا با شــناخت چالش ها و نقد سیاست های 
حمایتی فعلی، راهبردهای کارآمد حمایت 

از تولید داخلی شناخته شود. 

آیا حمایت از تولید داخلی باعث 
افزایش اشتغال می شود

این استاد دانشــگاه در ادامه اظهار داشت: 
یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای 
در حال توسعه باال بردن سطح رفاه زندگی 
افراد جامعه و ایجاد اشتغال است. در جامعه 

ایران ایجاد اشــتغال برای از بین بردن فقر 
بسیار مهم است، به عبارتی حمایت از تولید 
اشتغال ایجاد می کند. اما کاهش نرخ بهره 
بانکی و اعطای تسهیالت ارزان قیمت باعث 
گرایش تولیــد کنندگان بــه فناوری های 
سرمایه بر می شود که با هدف ایجاد اشتغال 

در تضاد قرار می گیرد. 
حمایت از تولیــدات و صنایع باعث افزایش 
سطح عمومی قیمت ها می شود که مصرف 
کننده از جمله کارگران مجبور به استفاده 
از کاالها با قیمت باالتــر خواهند بود ضمن 
اینکــه حمایت گرایی در قالــب اعتبارات و 
تســهیالت ارزان قیمــت و تعرفه های باال 
باعث می شــود تولید کننده قدرت رقابت 
نداشته باشــد و در نتیجه کیفیت کاال افت 

می کند.
 بر این اســاس حمایت از تولیــد داخلی در 
قالب نرخ بهــره پائین و تعرفــه باال با هدف 
ایجاد اشــتغال در کوتاه مدت اثرات مثبتی 
ایجــاد می کند امــا در بلند مــدت رکود و 
بیکاری و کاهش کیفیــت کاالها دامنگیر 
کشور خواهد شد. بر این اساس هزینه باالی 
حمایت از تولید داخلی برای جامعه به ازای 
دســتاوردهای ناچیز آن در زمینه اشتغال 

مورد سوال است.

راهبردهای فعلی باعث فساد و 
انحصار می شود

رئیس مرکز کارآفرینی دانشــگاه خوارزمی 
گفت: سیاســت های حمایتــی دولت در 

قالب یارانه و اعطای تسهیالت ارزان قیمت، 
انواع و اقسام دخالت های دولتی در تولید را 
توجیه می کند. در خوشــبینانه ترین حالت 
اعطای یارانه به صنایــع منتخب به ظاهر با 
هدف حمایت از تولید شــکل می گیرد اما 
هدف اصلــی افزایش قــدرت و محبوبیت 
سیاســتمداران اســت. درآمدهای نفتی 
اتخاذ سیاســت های حمایتــی مختلف را 
توجیه کرده است و برخی گروه های جامعه 
و بنگاه ها برای بهره گرفتــن از این یارانه ها 
رقابت های ناســالم و اقدامات غیر منطقی 

انجام داده اند.
این اســتاد دانشــگاه افزود: صنایعی که از 
انواع و اقســام حمایت ها مثل تســهیالت 
کالن ارزان قیمــت اســتفاده کرده اند نه 
تنها توان حضــور در بازار جهانــی و رقابت 
با کاالهای مشــابه خارجی ندارند بلکه هر 
روز تقاضای حمایت بیشــتری دارند. قطع 
حمایت یارانه ای از این صنایع انحصار طلب 
پیامدهای سیاســی دارد و باعث می شــود 
دولت ها با چنین صنایعی مماشــات کنند. 
بسیاری از تولیدات داخلی منطق اقتصادی 
ندارد و هرگونه حمایتی از آنها اتالف منابع 

بین نسلی است. 
حمایت های یارانه ای، رانت ها و انحصارهای 
بزرگی را دامن زده اســت که ابعاد گسترده 
و پیچیده ای دارد. شــکل گیری بنگاه های 
بزرگ شــبه دولتی و بروز انواع فســادهای 
اقتصــادی نتیجــه زیانبــار حمایت های 
ناکارآمد و غیر منطقی اســت. بر این اساس 
نحوه انتخاب صنایع و بنگاه ها برای حمایت، 
بده و بســتان میان صاحبان بنگاه و مقامات 
سیاسی، وابستگی تولید کنندگان به انواع 
حمایت ها و عدم توانمنــدی بنگاه ها برای 
حضور در بازار رقابــت جهانی چالش های 
عمده ای اســت که هم باعث اتــالف منابع 
ارزشمند کشور می شود و هم به فساد و رانت 
و انحصار دامن می زند. برخی بنگاه ها که از 
انواع حمایت های پولی تزریق می شــوند به 
دنبال توسعه کســب و کار نیستند و پول ها 
را در بخش های غیر تولید ســرمایه گذاری 
می کنند، زمین می خرند و وارد ســاخت و 

ساز می شوند.
وی بــا اشــاره بــه نتایــج یــک پژوهش 
میدانی افــزود: تحلیل داده ها نشــان داد 
حمایت گرایی دولت در قالب سیاست هایی 
مانند تســهیالت ارزن قیمــت، تعرفه های 
باال بر کاالهــای مصرفی وارداتی، شــفاف 
و عادالنه نیســت و منافع آن نصیب تعداد 

محدودی می شود. 

و برای مصرف کننده  احتمال کاهش قیمت خودر

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران:

وزیر صمت بندهای داخلی را از پای صادرات باز کند
گروه صنعت به گفته رییس کمیسیون 
توســعه صادرات اتــاق بازرگانــی ایران، 
مهمتریــن اولویــت کاری وزیــر جدیــد 
صنعت، معدن و تجارت )صمت(، برداشتن 
صــادرات  از  ارزی  پیمان ســپاری های 
و همچنیــن اســتفاده از نظــرات بخش 
خصوصی به عنوان سربازان اقتصادی است.

عدنان موســی پور در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: در جلســه ای که چند روز پیش 
بخش خصوصی بــا وزیر جدیــد صنعت، 
معدن و تجارت داشــت درخواســت های 
بخش خصوصی از وزیر جدید صمت مطرح 
شد. این جلسه دارای چند نکته ارزشمند از 
جمله این بود کــه وی )رحمانی( در اولین 
روز کاری خود از بخــش خصوصی دعوت 
کرده و به مهم تریــن دغدغه حوزه صادرات 
که بحث پیمان ســپاری های ارزی اســت، 

پرداخته و آن را مورد پیگیری قرار داد.
وی افــزود: نکتــه بســیار مهــم دیگر که 
باعث شــده امیدوارانــه به عملکــرد وزیر 
جدید صمت  نگاه شــود این اســت که در 
این جلسه ایشــان بیشتر شــنونده بود تا 
صحبت کننــده. برخــالف این کــه طــی 
این ســال ها بیشــتر دیده ایم مسئوالن و 
وزرا بیشــتر می خواســتند صحبت کننده 
باشــند اما رحمانی در این جلسه خواستار 

دریافت نظر بخش خصوصی  بویژه در مورد 
پیمان سپاری های ارزی بود.

این عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایــران اظهار کــرد: رئیس اتــاق بازرگانی 
ایران در این جلسه نیز تاکید کرد که اکنون 
زمانی اســت که بایســتی بخش خصوصی 
و دولتــی یکدیگــر را درک کننــد و محور 
صحبت ها بیشتر براســاس نزدیکی روابط 
بخش خصوصی و دولتی باشــد. همچنین 
جلســات اینچنینی و مشــورتی ادامه دار 
باشــد و قبل از صدور هرگونه بخشــنامه و 
ابالغیه، مشورت ها صورت گیرد تا نخواهیم 
بعد از بروز مشــکالت و بــرای اصالح این 

بخشنامه ها جلسه گذاشته شود.

به سربازان اقتصادی خود اعتماد کرده 
و میدان دهیم؛ ضرر نمی کنیم

موســی پور با تاکید بر این که در حال حاضر 
در یک جنــگ اقتصادی به ســر می بریم، 
تصریح کرد: واقعیت این است که تحریم ها 
را باید قبــول کنیم. به همیــن روی در این 
جلسه از وزیر جدید صمت ســوال کردیم 
که شــما به عنوان فرمانده این جنگ زمانی 
که ســرباز خود را جلو می فرســتید و بنا به 
دالیلی عرصه بر سربازان تنگ می شود، آیا 
آزادی عمل بیشتری به ســرباز می دهید تا 

بتواند از خالقیــت خود اســتفاده کرده و 
تحریم هــا را دور بزند یا بیشــتر محدودش 
می کنید؟ که ایشان با صدای بلند اعالم کرد 
که آزادی بیشتری به سرباز می دهد.رییس 
کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: زمانی کار دچار مشــکل 
می شود که فرمانده اعتماد خود را به سرباز 
از دســت بدهد. اگر ما ســربازان اقتصادی 
هســتیم، شــما به عنوان فرمانده و دولت 
باید به ما اعتماد کنیــد نه این که قوانینی بر 
اســاس بی اعتمادی وضــع کنید.این عضو 
هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانــی ایران 
ادامه داد: اگر پیمان ســپاری ارزی ادامه دار 
باشــد، چند اتفاق در آینده نزدیک خواهد 
افتاد. از جمله این که احتمــال جایگزینی 

کشــورهایی همچون ترکیه و عربستان در 
بازاری مثل عراق وجــود دارد ضمن این که 
عالئمش هم در حال بروز است چرا که آن ها 
)ترکیه و عربستان( به شدت در حال تقویت 
تجــار  و صنایع خود هســتند و امتیازهای 
بســیار ویژه ای برای حضور در بــازار عراق 
و کشــورهای مشــابه قرار می دهند. اما در 
طرف دیگر مــا می بینیم که صادرکنندگان 
بنام و برندها در ایران از فعالیت کناره گیری 
کرده و حتی صادرات خود را از ترس عواقبی 
که پیمان سپاری ارزی برایشــان به وجود 
می آورد، انجام نمی دهند. همچنین در قطر 
و کویت نیز کشوری مثل پاکستان از جمله 

رقبای ما به حساب می آید.

 زنجیر داخلی را 
از پای صادرکننده بگشایید

موسی پور با تاکید بر این که اگر محدودیت 
خارجی برای کشــور وجود دارد، پس باید 
محدودیت ها در داخل برداشته شود. اظهار 
کرد: الزم است عکس العمل روانی علیه دور 
دوم تحریم ها داشته باشیم و همزمان با 13 
آبان یا قبل از آن تمــام محدودیت ها از پای 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی باز شود تا  
آنها بتوانند به دل تحریم ها زده و ترســی از 

دور جدید تحریم ها نداشته باشند.

وی افزود: در حوزه صادرات کامال درســت 
اســت کــه بســیاری از محدودیت هــای 
خارجی صادرکننــدگان را اذیت می کند، 
اما این تحریم ها، تحریم هایی نیســتند که 
شکسته نشود یا دور زده نشــود یا راه های 
ورود اکسیژن به اقتصاد ایران را تنگ کنند؛ 
لذا خواســتار این مهم هســتیم که با آغاز 
تحریم ها، تمام محدودیت های بخشنامه ای 
علیه صادرات و تولید لغو شود.موســی پور 
تاکید کرد که نباید گمان کرد که ارز حاصل 
از صادرات برگردانده نمی شــود چرا که اگر 
قرار بود برگشت داده نشود، چطور صادرات 
ما در سنوات گذشته به ۵0 میلیارد رسیده 
اســت. اگر عده ای برخالف منافع ملی عمل 
کرده اند، نبایــد کل جامعــه صادراتی را با 
محدودیتی همچون پیمان ســپاری ارزی 
تهدید کرد. در حال حاضر برخالف ســایر 
کشورها مکانیزم تشویق در حوزه صادرات 
به مکانیزم تهدید تبدیل شده است.رییس 
کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران با اشــاره به این که وزیر جدید صمت، 
طی این جلسه اعالم کرده که نظرات بخش 
خصوصــی را قبول کرده اســت، گفت: وی 
تصمیم دارد در دفتر کار خود اتاقی را برای 
بخش خصوصی )اتاق بازرگانی ایران( برای 

تعامل و همکاری بیشتر در نظر بگیرد.

به  خاص  سهامى  شميران  سازه  تنديس  شركت  تغييرات  آگهى 
به   10102892490 ملى  شناسه  و   248735 ثبت  شماره 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1397,06,17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى بهرام مرادى به كد 
ملى 4010071923 بسمت بازرس اصلى و خانم افسانه نامدارى 
مدت  براى  البدل  على  بازرس  بسمت   4010097272 كدملى  به 
ملى  شماره  به  سجادى  شاهين  آقاى  شدند.  انتخاب  مالى  يكسال 
اله  فتح  آقاى  و  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به   4011456004
سجادى به شماره ملى 4011375713 به سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره و آقاى رامين سجادى به شماره ملى 4011426687 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. 
, سفته  بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك  كليه اسناد و اوراق 
با  ادارى  و  عادى  اوراق  اسالميوساير  عقود  و  قراردادها   , بروات   ,
امضاى مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت 

معتبر است. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279866)

آگهى تغييرات شركت راهيان ايثار و شهادت ايرانيان 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 22077 و شناسه 
ملى 10103522438 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,05,07 و به موجب 
وزارت   1397,05,08 مورخ   78578 شماره  مجوز 
كشور تصميمات ذيل اتخاذ شد : اساسنامه جديدى 
مشتمل بر 3فصل و 41ماده و 34تبصره به تصويب 
و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد محل شركت در 
 ، تهران  شهرستان   : آدرس  به  تهران  ثبتى  واحد 
 ، كاج  خيابان   ، فاطمى  تهران،  شهر   ، مركزى  بخش 
كوچه پنجم ، پالك 4 ، طبقه دوم ، واحد 3 كدپستى 
در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   1414775184

اساسنامه اصالح گرديد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279867)

با  شركت  محور  صداقت  گستر  تجارت  بازرگانى  شركت  انتقالى  آگهى 
شماره  نامه  استناد  به   10530516417 ملى  شناسه  محدود  مسئوليت 
97,2890 مورخه 97,7,16 اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى شيراز 
و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,06,01 محل شركت از 
استان فارس واحد ثبتى شيراز به استان تهران - شهرستان تهران - بخش 
باقرخان-پالك  فرزين-خيابان  شهرآرا-خيابان  تهران-محله  شهر   - مركزى 
93-طبقه اول-واحد جنوبى كدپستى 1441715494 انتقال و در اين اداره 

تحت شماره 532679 به ثبت رسيده است 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279868)

ثبت  شماره  به  ايران  اجتماعى  رفاه  علمى  انجمن  موسسه  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320389711 ملى  شناسه  و   26444
عمومى فوق العاده مورخ 1397,02,25 و مجوز شماره 90212مورخ 97,6,6 
وزارت علوم تحقيقات و فناورى تصميمات ذيل اتخاذ شد : ماده 12 اساسنامه 
به شرح ذيل اصالح گرديد . (هيئت مديره انجمن هر سه سال يكبار با راى 

مخفى از ميان اعضاى پيوسته انجمن انتخاب مى شوند .1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279869)



تالش داریم تا صورت های مالی سال ٩٧ بانک صادرات 
را با سودآوری ببندیم

ح های ملی باعث ظرفیت سازی   عاملیت اجرای طر
بانک توسعه تعاون می شود

مدیرعامل بانک صادرات ایــران با بیان اینکه 
روند کاهــش زیان عملکــردی بانک با همت 
کارکنان، بســیار قابل توجه بوده است، گفت: 
با عمــل بــه برنامه ریزی ها، امید بســیاری 
وجود دارد که ســال ۹۷ را بدون زیان پشــت 
ســر بگذاریم.بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانک صــادرات ایران، حجت الــه صیدی در 

جمع کارکنان استان کردســتان این بانک، با بیان این 
مطلب، افزود: تالش مضاعف همکاران موجب می شــود 
تا نسبت به عملکرد شش ماه اول ســال به نتایج بهتری 
دســت پیدا کنیم و حتی ممکن است تا پایان سال نیز به 
سوددهی هم برسیم.صیدی که با هدف تکریم و معارفه 
مدیران شــعب بانک صادرات ایران به سنندج رفته بود، 

با برشــمردن ظرفیت های اقتصادی اســتان 
کردســتان، افزود: امکان جذب منابع و ارائه 
خدمات بیشــتر به فعاالن اقتصــادی و مردم 
کردستان برای بانک صادرات فراهم و مغتنم 
اســت و این مسیر با جدیت بیشــتری دنبال 
خواهد شــد.مدیرعامل بانک صادرات ایران 
فرهنگ کار و تالش در میان مردم کردستان را 
ستودنی دانست و این امر را دلیلی بر بهبود روند کاهش 
مطالبات بانــک عنوان کرد.وی گفت: اســتان ثروتمند 
کردســتان با مردمان ســخت کوش باید الگوی مناطق 
کردنشین سایر کشــورها باشــد و بانک صادرات ایران 
دراین راستا باید با خدمت رسانی بیشتر و ارتقای شعب، 

سهم قابل توجهی از توسعه این استان را  بر عهده بگیرد.

 مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: عاملیت 
اجرای طــرح های ملــی نظیرطــرح های 
اشــتغال پایدار روستایی و اشــتغال فراگیر 
سبب ظرفیت ســازی بانک تخصصی بخش 

تعاون می شود
حجت اهلل مهدیان درنشســت با مدیران این 
بانک با بیــان مطلب فوق خاطرنشــان کرد : 

طرح های ملی با رویکرد توسعه ای ، سبب بسترسازی 
مناسب درتوسعه بخش های مختلف اقتصادی کشور 
خواهد شــد و بانک توســعه تعاون به عنوان یک بانک 
فرابخشــی با حضور در این طرح هــای ملی به افزایش 

ظرفیت های اشتغال کشور کمک خواهد کرد.
 مهدیان با اشــاره به اینکــه حمایت از ایــن طرح ها از 

جمله وظایف حرفه ای بانک توســعه تعاون 
به شمارمی آید خاطرنشــان کرد: از جمله 
ویژگی هــای توســعه ای این بانــک ، ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت جهت فعال ســازی 
وحمایــت از بخش تعــاون می باشــد که با 
حمایت های بیشتر دولت درافزایش سرمایه 
این بانک ، ســهم بخش تعاون دراقتصاد ملی 
نیزافزایــش خواهدیافت. وی افــزود: در حال حاضر با 
توجه به محدودیت منابع، این بانک در ارائه تسهیالت 
ویژه به تعاونگران تا رســیدن به شرایط مطلوب فاصله 
دارد، کــه امیدواریم با حمایت هــای دولت محترم در 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، ارتقای سهم بخش 

تعاون در اقتصاد ملی نیز تحقق یابد.

بانک ملی ایران تشریح کرد

ناگفته های ارز زائرین اربعین حسینی

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 ابتکار شرکت بیمه »ما« در راستای حمایت 
از نمایندگان فعال 

 در راســتای افزایش بهره وری نمایندگان، دســتورالعمل درجه بندی 
نمایندگان حقیقی شرکت بیمه »ما« تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از محمد جعفریان معاون برنامه ریزی 
و فناوری شرکت بیمه »ما«، دســتورالعمل درجه بندی نمایندگان به 
منظور تعیین حداکثر حدود اختیارات قابل ارائه به نمایندگان و اعطای 
تسهیالت انگیزشی  به آنها طراحی شده اســت.به گفته جعفریان، در 
این دســتورالعمل، درجه بندی نمایندگان به صورت ســاالنه در قالب 
مولفه هایی مانند عملکرد فروش و بازاریابــی، عملکرد مالی، عملکرد 
کنترل ریسک  و عملکرد توسعه کســب و کار انجام شده و نتایج آن در 

سیستم مدیریت کیفیت شرکت مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد.

استقبال دستگاه های دولتی از خدمات شعبه ای 
پست بانک ایران به عنوان کارگزار بانک مرکزی

 مدیرامور مالی پســت بانک ایــران گفت: با توجه بــه تعیین این بانک 
به عنوان کارگــزار بانک مرکزی، بســیاری از دســتگاه های دولتی از 
این اقدام اســتقبال کرده و ارائه خدمات شــعبه ای خود را به شــعب 
پســت بانک ایران واگذار کرده اند. بــه گزارش روابط عمومی پســت 
بانک ایران، ســیدعلی اصغر جلیلی نیا افزود: خدمات ارائه شــده به 
دستگاه های دولتی در شعب این بانک درحال افزایش است و تاکنون 
1۶۵دستگاه دولتی انجام امورخدمات شعبه ای را به پست بانک واگذار 

کرده اند که خدمت رسانی به آنها به نحو مطلوب درحال انجام است.
وی تصریح کرد: این بانک به عنوان بانک توســعه ای و تخصصی حوزه 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات تــالش می کند با اســتفاده از بهترین 
نرم افزار بانکی و ارائــه به موقع خدمات، رضایت دســتگاه های دولتی 
را بیش از پیــش فراهم نموده و نقــش بانک را در توســعه اقتصادی و 

اشتغال زائی گسترش دهد.

انجام بیش از 20 هزار تراکنش با خودپردازهای 
بانک شهر در مرزهای چذابه و شلمچه

 رییس حوزه خوزســتان بانک شــهر گفت: همزمان با فرارسیدن ایام 
اربعین و تاکنون بیش از 20 هزار تراکنش با خودپردازهای این بانک از 

سوی زائران حسینی در مرز های چذابه و شلمچه صورت گرفته است.
به گزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی بانک شــهر، فرید جاللی 
عزیزپور با بیان این مطلب اظهار کرد: بانک شــهر در ســال جاری و با 
هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر به زائران اربعین حسینی در مرزهای 
خوزســتان، عالوه بر ارائه خدمات در پیشــخوان های شــهرنت ، پول 
رسانی به زائران از طریق خودپردازها را به صورت شبانه روزی در برنامه 

خود داشته است.
وی افزود: درهمین راستا در شهرهای مســیر پیاده روی زائران مانند 
دزفول، اندیمشک، شــوش، اهواز و ... نیز از پنجم ماه صفر، دو دستگاه 
ماشــین خودپرداز سیار مستقر شــد که خوشبختانه اســتقبال قابل 

توجهی از آنها شده است.
جاللی عزیزپور با تاکید بر اینکه بانک شــهر با استقرار تجهیزات و ارائه 
خدمات بانکی و پولی در مرزهای کشــور و نقطه صفر مــرزی به ارائه 
خدمات به زائران مشغول اســت، تصریح کرد: امسال به نسبت سال های 
گذشــته حضور زائران حســینی در مرزهای چذابه و شــلمچه بسیار 
بیشتر شــده ، به همین دلیل بانک شــهر با توان حداکثری در این مرز 

حضور پیدا کرده است.

 پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت 
خطاب به وزیر جدید اقتصاد 

 مدیرعامــل بانک ملت در پیامــی اخذ رای اعتماد از مجلس شــورای 
اســالمی و انتصاب به عنوان وزیر جدید امور اقتصــادی و دارایی را به 

دکتر فرهاد دژپسند تبریک گفت.
محمد بیگدلی با اشــاره به رای بــاالی نمایندگان مجلــس به دکتر 
دژپسند، این رای را نشــانه اعتماد کامل مجلس به توانایی های گزینه 
پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
خواند و اظهار امیدواری کرد که با ســکانداری دکتر دژپســند در این 
وزارتخانه، اقتصاد کشور مســیر رشد و پیشــرفت را بهتر از قبل ادامه 

دهد.
وی در این پیام تبریک با اعالم آمادگی بانک ملت برای همکاری کامل 
با وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
ایشــان به ویژه در زمینه نظام بانکی، تاکید کرد: بــی تردید، با توجه به 
تخصص باال و ســوابق کارآمد دکتر دژپســند، شــاهد گشایش باب 
جدیدی در ارتباطات وزارت اقتصاد و بانک ها در جهت رونق بخشیدن 

به اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخل خواهیم بود.

همراهی 2هزار میلیارد ریالی بانک ملی با دولت 
در طرح اشتغال فراگیر

 بانک ملی ایران در راســتای حمایت از بازار کار و طرح های اشتغال زا، 
تعداد ۶۷۶ فقره تسهیالت طی شــش ماه ابتدای سال جاری در برنامه 

اشتغال فراگیر پرداخت کرده است.
این بانک در مدت مذکور، بالغ بر دو هزار و ۶۵2 میلیارد ریال تسهیالت 
به برنامه اشتغال فراگیر )تبصره 1۸ قانون بودجه سال 13۹۶ کشور( با 
هدف افزایش اشــتغال اختصاص داد.همچنین از ابتدای سال جاری تا 
پایان شــهریور ماه، 2۵1 بنگاه اقتصادی کوچک و متوســط بالغ بر دو 

هزار و ۶1۵ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند.
بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین تعداد 33 فقره تســهیالت 
ارزی و ریالــی از محل صندوق توســعه ملی و منابــع داخلی خود به 
ارزش 1۹2 میلیــارد و 332 میلیون دالر و 40 هــزار و 4۹۶ میلیارد 
ریال در حوزه های انتقال آب، تولید الیاف، خرید کشــتی، احداث راه 
آهن، نیروگاه و هتل و گازرســانی به شــهرها و روستاها مصوب کرده 

است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ حامی ماراتن 
برنامه نویسی مالی در دانشگاه شهید بهشتی

ماراتن برنامه نویسی مالی شهید بهشتي با حمایت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در تاریخ ۷ الي ۹ آذرماه در دانشــگاه شــهید بهشتي برگزار 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهرایــران، این رویداد 
با هدف معرفي ظرفیــت هاي باالي بازار ســرمایه به دانشــجویان و 
کارآفرینان عالقه مند به این زمینه توســط دانشگاه شهید بهشتي و با 

حمایت مالي بانک قرض الحسنه مهرایران برگزار مي شود.
این ماراتن که با عنوان فین وارز )finwars( شــناخته می شــود، یک 
مســابقه برنامه نویســي اســت که پیش از این رویداد، براي تیم هاي 
شــرکت کننده چالش هایي در زمینه ي مالي مطرح شده و سپس در 
طي این سه روز، شرکت کنندگان فرصت دارند تا نسخه اي از راه حل هایي 

که براي این چالش ها یافته اند، ارائه کنند.
در ماراتن برنامه نویسی مالی شهید بهشــتي، اعضاي تشکیل دهنده 
تیم ها مي توانند به صورت گــروه 3 تا ۵ نفره و در قالــب برنامه نویس 

سمت سرور و کاربر، طراح رابط کاربري، بازاریاب و ... ثبت نام کنند.

میز خبر

 )201۸ ITE( چهارمین نمایشــگاه تراکنش ایــران
همزمان بــا اوج تحریم هــای یکجانبه آمریــکا علیه 
ایــران از 22 تا 24 آبــان با شــعار »تراکنــش علیه 
تحریــم« در بوســتان گفت وگو برگزار می شــود.   در 
این رویداد فناورانه، بانک ها، شــرکت های پرداخت، 
شرکت های فناوری مالی، اســتارت آپ های فین تک 
و شــهر هوشــمند، نمایندگان کشــورهای مختلف 

و شــهرداری های کالن شــهرهای ایــران 
حضــور دارند.  در حاشــیه این نمایشــگاه 
چندین سمینار و نشســت تخصصی و ده ها 
کارگاه معرفــی محصــول با حضــور بیش 
از ۷0 ســخنران داخلی و خارجــی برگزار 
 201۸ ITE می شــود. همچنین در حاشیه

فناوری های جدیــد از جمله بالک چیــن و ارزرمزها 

برای چگونگی عبــور از تحریم ها مورد بحث 
قرار می گیــرد.  در این رویــداد بزرگ ملی، 
صنعت بانکداری و پرداخت دو موضوع را مد 
نظر قرار می دهد؛ نخســت، قدرت تاب آوری 
نظام بانکــی در دوران تحریم ها با اســتفاده 
از فناوری های روز و دوم هم اندیشــی برای 
طراحــی پلن B کســب و کارهــا در دوران تحریم ها. 

صنعت بانکداری، یکی از اهداف اصلی تحریم هاســت 
و این رویداد فناورانــه فرصت مغتنمی برای شــور و 
نشــاط ملی در این بحبوحه تاریخی است. موج فراگیر 
 ITE کسب و کارهای مســئولیت پذیر برای حضور در
201۸ نشــان از عزم جــدی بخش خصوصــی برای 
کاهش آســیب های احتمالی تحریم هــا و نمایش 

توانمندی های ایرانی دارد.

نمایشگاه

گروه بانــک و بیمه  بانک ملــی ایران 
با صدور اطالعیــه ای، ناگفتــه هایی از ارز 

زائرین اربعین حسینی را تشریح کرد.
در گزارش بانــک ملی ایران آمده اســت: 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
اربعین حســینی و با آرزوی قبولی زیارت 
زائرین محترم اباعبداهلل الحسین )ع( نکات 
زیر را جهت تنویر افکار عمومی بعرض ملت 
شریف ایران و دوســتداران اهل بیت )ع( 

می رساند:
 1- بانک ملی ایــران به پشــتوانه  تجربه و 
تخصص خود هر ســاله ارز مورد نیاز زائرین 
اربعین حســینی ،عتبات عالیات و حجاج 
خانه خدا را در داخل کشور و بصورت حرفه ای 

و تخصصی عرضه می نماید.
2- امســال نیز کمافی السابق عهده دار این 
مسئولیت خطیر گردید لکن به سبب عدم 
همــکاری و همراهی بانــک مرکزی عراق، 
امــکان انتقــال دینارهای بانــک مرکزی 
کشــورمان از عراق به داخل کشــور میسر 
نگردید و به ناچار بایــد ارز زائرین معزز در 

داخل خاک عراق به ایشان عرضه می شد.
 یادآوری این نکته مهم ضروری اســت که 
با این تصمیم مهم دولــت )پرداخت دینار 
به زائریــن( ، دالالن ارز در داخل کشــور و 
در عراق که به جهــت تفاوت فاحش نرخ ارز 
متنعم بودند، سود و منافع سرشار خود را از 

دست می دادند.
3- قبول مسئولیت مذکور توسط بانک ملی 
ایران و عدم همکاری بانک مرکزی عراق در 
شرایطی رخ داد که حدود  یکصد هزار نفر از 

زائرین گرامی وارد خاک عراق شــده بودند. 
بنابرایــن بدون فــوت وقت بمنظــور دایر 
نمودن 2۵0 باجــه در نقاط مختلف عراق از 
جمله کاظمین، نجف، کربال، مناطق مرزی 
مهران و شــلمچه با یک شــرکت پیمانکار 
عراقی قراردادی منعقدشــد . مع االسف در 
روز اول و دوم شروع پروژه شرایط نامساعد 
جــوی -  طوفان و بارندگی های شــدید در 
منطقه مرزی مهران، امکان حمل کانکس ها 

و دایر نمودن باجه ها را مختل نمود. 
4- ساعاتی از دایر شــدن باجه های تحویل 

ارز نگذشــته بود که بانک مرکــزی عراق 
و نیروهای امنیتی کشــور مذکــور ، بنا به 
دالیل مختلف از جمله عدم اخذ مجوزهای 
مربوطــه و رعایــت مســائل امنیتی بیش 
از200 باجه بانک ملــی از جمله باجه های 

مستقر در فرودگاه نجف را تعطیل نمودند.
در این مقطع بود که در یک کشــور بیگانه 
با مشــکالت پی در پی از این دست مواجه 
گشــتیم و البته باید به مشــکالت مذکور، 
قطعی های مکــرر و طوالنی مــدت برق و 
اینترنت که ناشی از ضعف در زیرساختهای 

عراق می باشــد و البته  الزمــه فعالیت 
باجه های بانکی است را اضافه نمود.

 موارد فوق موجب گردید که زائرین محترم 
حسینی برای ساعاتی با صف های طوالنی و 
معطلی مواجه گشتند که البته وظیفه خود 
دانستیم در همان روز و طی اطالعیه ای به 
جهت مشکالت ناخواســته و پیش آمده، از 

این عزیزان عذرخواهی نمائیم .
همزمان با اعزام بیش از ۵00 نفر از کارکنان 
بانک ملی ایران اعــم از کارمندان، مدیران، 
معاونیــن و اعضای هیئت مدیــره از طریق 

زمینی و هوایی، به دنبــال تعیین مکانهای 
جدید بوده و با همکاری تعدادی از نهادها،  

ســاختمان هایی در اختیار بانک ملی قرار 
گرفت و چون برخی از آن ســاختمان ها در 
شان زائرین محترم و بانک ملی ایران نبود، 

به سرعت از مدار سرویس دهی خارج شد.
۵- مطابق اعالم بانک مرکزی ج.ا.ا پرداخت 
ارز تا یازدهم آبان ماه در کشــور عراق ادامه 
خواهد داشــت و پس از آن تاریخ اگر زائرین 
محترمــی که به هــر دلیلی نخواســته و یا 
نتوانســته اند ارز مربوطه را دریافت کنند، 
بانک ملی ایــران متعهد اســت عین مبلغ 
واریزی به همراه  کمک هزینه سفر زیارتی 

را به حسابشان مسترد نماید.
۶- البته از برخی رسانه ها که بدون عنایت به 
مشکالت عظیم پیش گفته بی محابا  و غیر 
منصفانه علیه بانک ملی ایــران و کارکنان 
شــریف آن که بدون هیچ منــت و انتفاعی 
در سخت ترین شرایط به عاشقان حسینی 
خدمت صادقانه ارائه مــی دادند مطالبی به 
دور از انصاف و بعضاً وارونه انتشــار داده اند 

گالیه مند هستیم .
۷- الزم مــی دانیم از پشــتیبانی و حمایت 
دولت محتــرم، بانک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران، عضو هیئت رئیسه محترم 
مجلــس شــورای اســالمی و ناظــر امور 
زائریــن، ســتاد اربعین مســتقر در داخل 
کشور، ســفارت و کنســولگریهای نجف و 
کربال، استانداری های خوزســتان و ایالم 
و فرمانــداری های تابعه تشــکر و قدردانی 

نمائیم.

تراکنش علیه تحریم  

 کمیســیون فروش امالک مــازاد اداره امور شــعب 
اســتان قزوین با حضور مدیر عامل بانــک مهر اقتصاد 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد 
استان قزوین، ســید ضیاء ایمانی مدیر عامل بانک در 
این نشســت که به منظور تصمیم گیری در خصوص 
فروش امالک سرمایه گذاری استان با حضور معاونین 
پشتیبانی و مهندســی، حقوقی و وصول مطالبات، فن 

آوری اطالعات و ارتباطات، مدیر کل بازرسی 
و حسابرسی و جانشــین معاون مالی برگزار 
شــد، گفت: با توجه به رونق فعلــی در بازار 
امالک، باید منافع بانــک و تمامی ذینفعان 
آن را مد نظر قرار دهیــم و امالک را به قیمت 
واقعی به فروش برســانیم .ایمانی استفاده از 

کارشناسان خبره و بیطرف را در قیمت گذاری امالک، 

مهم دانســت و خواســتار دقت نظر روسای 
ادارات امور شعب استانها در این زمینه شد و 
گفت: فروش امالک مازاد یکی از مولفه های 
ارتقاء ســودآوری و بهره وری بانک است لذا 
با خروج بازار ملک از رکود و بهبود شــرایط 
بازار می توان برنامه های پیش بینی شده در 
این زمینه را محقق نمود. مدیــر عامل بانک در بخش 

دیگری از سخنان خود به تبیین برنامه های شش ماهه 
دوم سال در حوزه های جذب و تخصیص منابع، وصول 
مطالبات و ارتقاء بهره وری پرداخت و با اشاره به اهمیت 
سرمایه انسانی در سازمان، گفت: یکی از با ارزش ترین 
سرمایه های بانک ها و اساساً هر مجموعه اي، کارکنان 
آن هســتند که می توانند با تولید فکر و اندیشه باعث 

شکوفایی و به ثمر رسیدن اهداف سازمان شوند.

بانک

وش امالک مازاد، منافع بانک را در نظر بگیریم مدیر عامل بانک مهر اقتصاد: در فر

با امضای تفاهم نامه با شرکت ملی پست و برای اولین بار در کشور صورت می گیرد

ارسال  کارت های شتاب بانکی بانک قرض الحسنه رسالت به محل مشتریان 
گروه بانک و بیمه  بانک قرض الحســنه 
رسالت برای اولین بار در کشور،کارت های 
شــتاب بانکی را با همکاری شــرکت ملی 
پســت ایران به محل مشــتریان ارسال 

می کند.
  به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
رســالت به نقل از گروه فناوری اطالعات و 
ارتباطــات بانکداری اجتماعــی، با امضای 
تفاهم نامه از ســوی محمدحسین حسین 
زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت 
و حســین نعمتی معاون وزیر، رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست عالوه 
بر توزیع کارت شــتاب بانکی و دســته 
چک های بانک قرض الحســنه رســالت 
بــه آدرس مشــتریان،تمبر مالیاتــی نیز 
بصــورت متمرکز از مدیریــت خزانه داری 

و مبادالت به تمــام واحدهای این بانک در 
سراسر کشــور توزیع می شود.مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه رســالت در حاشیه 
امضای این تفاهم نامه گفت: طرح ارســال 
دسته چک و کارت های شــتاب بانکی به 
محل مشــتری در بانکــداری اجتماعی و 
در شهرهای که شــعبه نداریم بسیار قابل 
محسوس است.محمدحسین حسین زاده 
با تشــریح خدمات بانکــداری اجتماعی 
افزود: هدف ما در ایــن مدل بانکداری ارائه 
خدمات نوین بانکی به مشتریان جمعی در 
قالب کانون هــای کار وزندگی) کارآفرینی 
اجتماعی در شــهرهای کوچک(، همیاری 
اجتماعی)خانوادگی، محله ای، مســاجد 
و دانشجویی، سازمانی) ســازمان، ادارات 
و شــرکت ها( و صنفی)اصناف و بازاری ها( 

اســت.وی با تاکید براینکه بــا اجرای مدل 
بانکداری اجتماعی به تمام اقشــار جامعه 
خدمات قــرض الحســنه ای مــی دهیم، 
اظهارداشــت: بانکــداری اجتماعــی در 
قالب 1۹گرایش اعــم از )فناوری اطالعات 
و ارتباطــات ،امیــد، ورزش، نفــت و گاز، 

معارف، فرهنگ، هنر و گردشگری، غذایی 
و کشــاورزی، عدالت، ســالمت ، آموزش 
وپرورش، آموزش عالی، ایثار، عمران نیرو، 
امور شــهری، اقتصاد و صنعــت، خودرو و 
تجهیــزات، ســازمان هــای راهبردی 
و بیــن الملــل و گــروه ویــژه بانکداری 
اجتماعی( پاســخگوی نیازهای مشتریان 
است.حسین زاده در تشــریح فعالیت این 
گروه ها و اینکه هر کــدام مخاطب خاص 
خود را دارنــد، گفت: به طــور مثال گروه 
فناوری اطالعات و ارتباطات به شرکت های 
همچون شرکت پست ملی پســت ایران و 
گروه آموزش و پرورش به فرهنگیان خدمات 
می دهد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، 
به بُعد ارزان و آسان بودن خدمات بانکداری 
اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت اشاره 

کرد وبیان داشــت: در این مدل بانکداری، 
مشــتریان فقط یک بار برای احراز هویت به 
بانک مراجعه و تمام خدمات را غیرحضوری 
دریافــت می کنند.حســین زاده ســامانه 
اعتبارســنجی مرآت را خدمتی دیگر از این 
بانک بــرای دریافت خدمات آســان اعالم 
کرد ویادآور شــد: با عضویت در این سامانه، 
مشــکل وثیقــه وام گیرنــدگان برطرف 
شــده و اعضا می توانند به سهولت بیشتری 
تســهیالت دریافت کنند.وی در تشــریح 
خدمات ســامانه اعتبارسنجی مرآت افزود: 
یک سال از فعالیت این ســامانه می گذرد 
و در این مــدت 400هزار نفــر به عضویت 
ســامانه اعتبارســنجی مرآت درآمده اند 
که از این تعداد به بیــش از یکصد هزار نفر 

تسهیالت پرداخت شده است.



سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار
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ضرورت تولید ساالنه ۹00هزار واحد مسکونی
 دبیر کانون انبوه ســازان با اشــاره به این موضوع که با شروع تحریم ها 
نباید انتظار کاهش قیمت مســکن را داشــت یکی از راه های به تعادل 

رسیدن بازار مسکن را تولید ساالنه ۹00هزار خانه عنوان کرد.
فرشــید پورحاجت، در گفت وگو با اقتصادآنالین دربــاره دالیل رکود 
ماه های گذشته در بازار مســکن گفت: با بروز برخی نوسانات طال و ارز 
سرمایه های خرد و کالنی که همیشــه جذب بازار مسکن می شدند به 
ســمت این بازارها رفتند و با توجه به این که مســکن هم کاالی گرانی 
اســت که نقدینگی بســیاری الزم دارد با گران تر شــدن مصالح اولیه 

قدرت خرید مردم هم کمتر شد.
او اضافه کرد: به همین دلیل بازار مســکن امسال شرایط خوبی نداشت 
ولی با وجود اینکه انتظار می رفت بــا کاهش معامالت قیمت ها افزایش 

نیابد اما متاسفانه ما همچنان شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
پورحاجت تاکید کرد: چون رشــد قیمت مســکن متناسب با افزایش 
قدرت خرید مردم نبوده بازار دچار رکود شده اســت، در واقع نمی توان 
گفت در بازار متقاضی وجود ندارد، متقاضی هســت امــا توان خرید را 

ندارد.
وی در پاسخ به این پرســش که چرا با کاهش قیمت دالر، خانه ارزان تر 
نشد؟ گفت: مسکن از کاالهایی است که به سرعت به تغییرات نرخ دالر 
واکنش نشان نمی دهد ضمن اینکه در حال حاضر هم افزایش قیمت ها 

متناسب با افزایش نرخ دالر نبوده و بسیار از آن کمتر است.
پورحاجت با اشاره به این نکته که مسکن ظرفیت گران تر شدن را دارد، 
افزود: مصالح ساختمانی همچنان گران تر خواهند شد و در نتیجه باید 

انتظار افزایش قیمت مسکن را هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت مسکن دور از انتظار است مگر اینکه 
اتفاق جدیدی در ســطح اقتصادکالن رخ دهد که با وجود تحریم های 

پیش رو کمی بعید به نظر می رسد.
دبیر کانون انبوه ســازان درباره انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید 
راه وشهرسازی گفت: انتظار می رود وزارت راه وشهرسازی برای تدوین 
برنامه های جدیدش در اولین قدم به ســوی بخش خصوصی برود و از 

آن ها دعوت کند.
پورحاجت با تاکید بر افزایش تولید مســکن به عنوان یک اصل اساسی 
برای حل مشکالت فعلی گفت: طی سال های گذشــته به طور ساالنه 
حدود 3۵0 تا 3۶0هزار مســکن تولید شده اســت که به نظر من کافی 
نیست و الزم است هر ســال حدود ۸00 تا ۹00هزار خانه تولید شود تا 

بازار مسکن به یک تعادل نسبی برسد.

بیش از ۱۶هزار واحد مسکونی زلزله زدگان 
ساخته شد

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه با بیان اینکه 
تاکنون بیش از 1۶ هزار واحد زلزله زده بازســازی و تحویل مردم شده 

اند، گفت: تا پایان آبان ماه 20 هزار واحد زلزله زده ساخته می شوند.
رضا خواجهای در نشست ستاد بازســازی مناطق زلزله زده استان که 
در استانداری کرمانشــاه برگزار شد، اظهار داشــت: پس از وقوع زلزله 

تاکنون 3۵ هزار و ۶3۵ واحد مسکونی پی کنی شده اند.
وی افزود: از این تعداد واحد تاکنون 33 هزار و 101 واحد آرماتوربندی 

و 32 هزار و 4۸0 واحد بتن ریزی شده اند.
رییس ستاد بازســازی مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه عنوان کرد: 
همچنین 2۸ هزار و 403 واحد دارای اســکلت و 22 هزار و 4۵۹ واحد 
دیوار چینی شــده اند.خواجه ای ، با بیان اینکه 23 هــزار و 32۷ واحد 
زلزله زده دارای سقف شــده اند، گفت: کچ و خاکدیوارهای 1۷ هزار و 

44۶ واحد هم تاکنون به اتمام  رسیده است.
به گفته وی، تاکنون چارچوب و پنجره های 1۶ هزار و 12۸ واحد نصب 

شده و به مردم مناطق تحویل داده شده است.
رییس ستاد بازســازی مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه گفت: بنیاد 
مســکن تنها واحدها را تا مرحله نصب چارچــوب و پنجره تکمیل 
می کند و دیگر مراحل شامل کاشی کاری و سفید کاری را مردم انجام 
می دهند.خواجه ای در رابطه بــا واحدهایی که نیاز بــه تعمیر دارند، 
گفت: تاکنون کار تعمیر ۵۹ هزار و ۹30 واحد زلزله زده آغاز شده و ۵3 

هزار و ۷03 واحد به صورت کامل تعمیر   شده اند.

 اسکیمر شیوه جدید کالهبرداری 
در چهارمحال و بختیاری

 فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری گفــت: دو کالهبردار که در 
پوشش میوه فروش اقدام به برداشــت ۵00 میلون ریال از کارت بانکی 

افراد کرده بودند، دستگیر شدند. 
ســردارغالمعباس غالمزاده در تشــریح این خبر اظهار کــرد: در پی 
مراجعه تعدادی از شهروندان هم اســتانی مبنی بر برداشت غیر مجاز 
از حســاب بانکی آنها موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس فتای 
اســتان قرار گرفت. وی افزود: با هماهنگی های قضایی صورت گرفته 
و بررســی های فنی انجام شده مشخص شــد دو کالهبردار در ورودی 
تعدای از شهرهای کشور ازجمله شهر شهرکرد در پوشش میوه فروش 

سیار  اقدام به کالهبرادی می کنند. 
ســردار غالمزاده ادامه داد: با تالش همکاران ما در مجموعه پلیس فتا 
این افراد در خارج از اســتان شناســایی و با هماهنگی قضایی صورت 
گرفته در یک عملیات پلیســی غافلگیرانه دســتگیر و پس از تشکیل 

پرونده قضایی روانه زندان مرکزی شهرکرد شدند . 
این مقام انتظامــی در خصوص شــیوه کاله برداری ایــن افراد گفت: 
کالهبرداران در ورودی شــهرها هنگام فروش میــوه و پرداخت وجه 
کارت بانکی افراد را دریافت و با استفاده از دستگاه اسکیمر یک کپی از 
کارت قربانی خود تهیه با رمزی که از صاحب کارت بدست آورده بودند 

حساب افراد را خالی می کردند . 
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کالهبرداران با این شیوه موفق 
شــده بودند مبلغ ۵00 میلیون ریال کالهبرداری کنند از شــهروندان 
خواســت هنگام پرداخت وجه از طریق کارت بانکــی از متصل نبودن 
هرگونه دستگاه جانبی به دســتگاه کارت خوان اطمینان حاصل کنند 
و همچنین هنگام اســتفاده از کارت بانکی خود، از واگذاری رمز عبور 
به دیگر افراد جداً خوداری کنند و هر گونه مورد مشــکوک را ســریعا با 

شماره گیری 110 به اطالع پلیس برسانند. 

پیش بینی برداشت بیش از 200 هزار تن 
سیب زمینی از مزارع چهارمحال و بختیاری

 معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به آغاز برداشت ســیب زمینی از مزارع استان، گفت: پیش بینی 
می شود امسال بیش از 200 هزار تن ســیب زمینی از مزارع کشاورزی 

استان برداشت شود. 
حمیدرضا دانش سطح زیر کشت ســیب زمینی در استان چهارمحال 
و بختیاری را ســه هزار و ۵00 هکتار اعالم و اظهار کرد: بیشترین سطح 
کشت سیب زمینی در شهرستان های بروجن، شهرکرد، کیار، لردگان 

و شامل ارقام اگریا، مارفونا، ساتینا و بورن است. 
وی افزود: بخشی از سیب زمینی های برداشــت شده در استان مصرف 
و بخشــی هم به عنوان بذر به اســتان های اردبیل، همدان، آذربایجان 

شرقی، اصفهان، گلستان، خوزستان و تهران ارسال می شود. 
دانش خاطرنشــان کرد: برداشت ســیب زمینی از مزارع چهارمحال و 

بختیاری تا اواسط آبان ادامه دارد. 

میز خبر

مازیار شــریف کیان  کارشناســان 
معتقدند افزایش »تولید و عرضه مســکن« 
و همچنین مقابله با سوداگران بازار از طریق 
»تکمیل ســامانه امالک« و وضع »مالیات 
برعایدی مســکن« می تواند راه نجات بازار 

مسکن از شرایط فعلی باشد.
 در پایان جلســه علنی روز شــنبه مجلس 
شورای اسالمی، محمد اســالمی با کسب 
رای اعتمــاد از نماینــدگان، وزیــر راه و 
شهرسازی شد. اسالمی در شــرایطی این 
پســت را از عباس آخوندی، تحویل می گیرد 
که بخش مســکن در شــرایط خوبی به 
سر نمی برد و سیاست های اعمال شده در 
این سال ها دســتاورد قابل دفاعی به همراه 
نداشته اســت. موضوعی که رئیس جمهور 
نیز در صحبت های خــود در مجلس به آن 
اذعان داشــت: »دولت در زمینه مســکن 
به ملت بدهکار اســت و باید جبران کند«. 
به گــزارش اقتصادآنالین به نقــل از مهر، 
مطابق آخرین گــزارش بانــک مرکزی از 
بازار معامالت مســکن در شــهر تهران که 
چند روز قبل منتشر شــد، میانگین قیمت 
مســکن در شــهر تهران در مهرماه امسال 
به رقــم ۸ میلیــون و ۶10 هــزار تومان به 
ازای هر مترمربع رســیده اســت که از دو 
برابر شــدن قیمت مســکن طــی 1۸ ماه 
اخیر حکایت دارد. همچنین تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران در این 
ماه به ۹.4 هزار معامله رســیده که نســبت 
به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 
۹.۵ و 32.3 درصد کاهش را نشان می دهد.

کارشناسان معتقدند کاهش تولید و عرضه 
مســکن و همچنین دســت باِز سوداگران 
برای ســودجویی در این بازار، علت افزایش 
شدید قیمت ها، کاهش توان خرید مردم و 
در نتیجه کاهش چشمگیر معامالت در بازار 
مسکن بوده است.مهدی غالمی، کارشناس 
مســکن  با تاکید بر لزوم توجــه ویژه وزیر 
جدید راه و شهرسازی به تولید مسکن گفت: 
آقای اسالمی باید سیاستهایی را در پیش گیرد 
تا کمبود تولید و عرضه مسکن جبران شود.

این کارشــناس اقتصادی افزود: بررســی 

آمار کشــور بیانگر کمبود عرضه مسکن در 
این سال ها اســت. مطابق با داده های حاصل 
از سرشماری ســال ۹۵ در حالی که تعداد 
خانوار کشــور به 24.1 میلیون نفر رسیده 
اســت، کل موجودی مســکن کشور 22.۸ 
میلیون واحد اعالم شــده اســت. عالوه بر 
این با توجه به جمعیت جوان کشــور، بازار 
مســکن در این ســال ها همــواره با حجم 
عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج 
رو به رو اســت. همچنین حدود 30 درصد 
از جمعیت شــهری کشــور و ۶0 درصد از 
جمعیت روســتایی کشــور در بافت های 
فرســوده زندگی می کنند کــه واحدهای 
مســکونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی 
دارند. این در حالی اســت که در چند سال 
اخیرساخت مســکن با کاهش ۵0 درصدی 
روبرو شده اســت. توقف طرح مسکن مهر و 
همچنین سرعت کند نوسازی مسکن های 
غیرمقاوم روســتایی از تبعات عدم توجه به 

تولید مسکن بوده است.
غالمی افزود: در چهارسال دولت اول آقای 
روحانی کمتر از 1۵0 هزار واحد  روســتایی 

بهسازی و نوسازی شــد. این در حالی است 
کــه از ۵.3 میلیون واحد روســتایی، بیش 
از 3.2 میلیــون واحد غیر مقاوم هســتند، 
به عبارت دیگــر ۶1 درصد از مســکن های 
روســتایی کشــور با کوچک تریــن زلزله 
فرومی ریزند و درنتیجه جــان 13 میلیون 

روستایی درکشور در معرض خطر است.

 تولید مسکن، فرصت اشتغالزایی 
در دوران تحریم

وی ادامه داد: بنابرایــن اولین گام ضروری 
و مهم وزیــر جدید، کمک بــه رونق تولید 
مسکن اســت؛ رونق تولید مسکن به دلیل 
ارتباط گســترده این بخش با صنایع دیگر، 
می تواند سبب اشــتغالزایی فراوان و رونق 
ســایر بخش های اقتصاد کشــور شــود. 
ضمنا اشتغالزایی ناشــی از تولید مسکن در 
پهنه کشور گسترده اســت و تبعاتی چون 
ایجاد تمرکز و مهاجرت از روســتا به سمت 
شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. به 
ویژه اینکه شــرایط تحریمی کشور ایجاب 
می کنــد بخش هایــی مانند مســکن که 

وابســتگی کمتری به واردات دارند، مورد 
توجه بیشتری قرار گیرند.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی 
دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره به افزایش 
تقاضاهای ســرمایه ای و سوداگرانه در بازار 
مســکن طی ســال های اخیر گفت: سود 
سرشــار و همچنین ریســک پاییــن بازار 
مسکن سوداگران را تشــویق به حضور در 
این بازار کرده اســت. از طرفی عدم اجرای 
مالیات های تنظیمی باعث شــده تا میزان 
ســفته بازی و احتکار از طریــق خالی نگه 
داشــتن خانه های مســکونی افزایش پیدا 
کند. بنابراین یکــی از راهبردهای اصلی و 
نجات دهنده بخش مسکن کشور از وضعیت 
کنونی، رهایــی دادن این بخش از دســت 

سوداگران و سفته بازان است. 
غالمی عدم پایبنــدی به مصوبــه قانونی 
مجلس برای تکمیل ســامانه ملی امالک و 
اسکان کشور را باعث وارد آمدن خسارت های 
بسیاری به کشور دانســت و گفت: با وجود 
این که سال ۹4 مجلس شورای اسالمی در 
تبصره ۷ ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های 

مســتقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف 
کرده بود تا پایان بهمن آن سال، سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور را ایجاد کند تا زمینه 
برای اخذ مالیات بــر خانه های خالی فراهم 
شود، متاســفانه هنوز هم این اتفاق نیفتاده 
اســت. در نتیجه تعداد واحدهای مسکونی 
خالی کشــور در ســال های ۹0 تــا ۹۵، با 
افزایش نگران کننــده 1 میلیون واحدی به 
2.۶ میلیون واحد رســیده است.وی از وزیر 
جدید راه و شهرســازی خواســت تکمیل 
این ســامانه و عملیاتی کردن آن را بعنوان 
دومیــن گام ضروری جهت ســامان یافتن 
بازار مسکن در دســتور کار این وزارتخانه 

قرار دهد. 

 مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهم 
در مقابله با سوداگری

وی خاطرنشــان کرد: مالیــات دیگری که 
می تواند نقش بســیار مهمــی در تنظیم 
بازار مسکن داشــته باشد، مالیات بر عایدی 
سرمایه زمین و مسکن است. در این مالیات، 
دولت ها درصــدی از مابه التفــاوت قیمت 
خرید و فروش را از فروشــنده مسکن اخذ 
می کنند تا حاشیه سود در معامالت مسکن 
پایین آمده و انگیزه تقاضاهای ســوداگرانه 
کاهش پیدا کند. البتــه خانه اول هر فرد که 
تقاضــای مصرفی اســت و تولیدکنندگان 
مسکن از این مالیات معاف هستند. در واقع 
با اجرای این مالیات ســرمایه هایی که سود 
خود را در بازار و خرید و فروش و سفته بازی 
می دیدند، به ســمت تولید و عرضه مسکن 

هدایت خواهند شد.
غالمی با بیان اینکــه نمایندگان مجلس در 
حال بررســی اجرای این مالیــات در قالب 
طرح »الحاق یک ماده به قانون مالیات های 
مســتقیم و مقابله با ســوداگری و کاهش 
التهابــات بازار مســکن« هســتند، گفت: 
همکاری و همراهی وزارت راه کمک شایانی 
در پیشــبرد این طرح می تواند داشته باشد 
و الزم اســت بعنوان ســومین گام موثر در 
ســامان یافتن بازار مســکن در دستور کار 

وزیر جدید قراربگیرد. 

خط سیر بازار مسکن پایتخت 
طی پنج سال گذشــته نشان 
می دهد در شرایطی که تا قبل 
از ســال 13۹3 آپارتمان های 
کمتــر از پنج ســال ســاخت 
همواره رتبه اول را در معامالت 
به خود اختصاص می دادند، این 
ســهم هم اکنون به واحدهای 
باالی شش سال رسیده و شاهد 
رشد 24 درصدی معامالت این 

واحدها هستیم.
 فــروش آپارتمان های شــش 
ســال به باال طی چهار ســال 
گذشــته از 4۵  درصــد بــه  
۵۶ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. مهرماه ســال 13۹3 
آپارتمان هــای با عمــر بنای 
شش ســال به باال 44.۷ درصد 
از کل معامــالت را بــه خــود 
اختصــاص داده بودنــد. این 
رقــم در مهر ســال 13۹4 به 
44.۹ درصــد رســید. مهرماه 
13۹۵ آپارتمان هــای مذکور 
4۸.3 درصــد از کل معامالت 
را در بــر گرفتنــد. مهر 13۹۶ 
واحدهــای مســکونی باالی 
شــش ســال ۵3.۸ درصــد 
خریــد و فــروش را بــه خود 
اختصاص دادنــد. در مهرماه 
13۹۷ نیز سهم آپارتمان های 
بــاالی شــش ســال از کل 
تهران  مبایعه نامه های شــهر 
۵۵.۵  درصد شــد.به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، 
هم چنین آمــار خرید و فروش 
واحدهای بیش از 20 ســال از 
۶.۶ درصد در ســال 13۹3 به 
۹.۶ درصــد در ســال 13۹۷ 
اســت. درخصوص  رســیده 
معامــالت واحدهــای 1۶ تا 
20 ســال نیز طی ســال های 
مذکور شاهد رشد بودیم. سال 
13۹4 سهم آپارتمان های 1۶ 
تــا 20 ســال از کل معامالت 
پایتخــت ۶.1 درصــد بود که 
این رقــم هم اکنــون به 14.۹ 
اســت.کاهش  رسیده  درصد 
قدرت خرید متناسب با قیمت 
مســکن، عدم تناســب مبلغ 
تســهیالت با میانگین قیمت، 

رقابــت منفــی بــرای خرید 
آپارتمان های نوساز که منجر 
به شــکاف قیمتی بین این نوع 
واحدها و واحدهــای قدیمی 
شد و نیز کاهش سهم نوسازها 
در بازار طی پنج ســال گذشته 
از جملــه مهم تریــن دالیــل 
شیفت اجباری به سمت خرید 
خانه های قدیمی ســاز عنوان 
می شود. شرایط جدید حاکی 
از آن اســت فروش واحدهای 
قدیمی ســاز 24 درصد رشد 

یافته است.

قیمت خانه باز هم باال رفت
با وجــود برخــی گمانه زنی ها 
از کاهش قیمت مســکن بعد 
از ثبات نســبی بــازار ارز، طی 
مهرمــاه قیمت هر متــر مربع 
خانه در شهر تهران رشد ۸3.۵ 
درصدی را نســبت به مهرماه 
پارســال نشــان داد. بر اساس 
بانک مرکــزی از تحوالت بازار 
مسکن شــهر تهران در مهرماه 
13۹۷ متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متــر مربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شــده 
از طریق بنگاه هــای معامالت 
ملکــی شــهر تهران هشــت 
میلیــون و ۶10 هــزار تومان 
بود که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب ۶.4 
و ۸3.۵ درصد افزایش می دهد.

معامالت افت کرد
هم چنین بر اساس اعالم بانک 
مرکــزی، »تعــداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران در مهرماه ســال 13۹۷ 
بــه ۹.4 هزار واحد مســکونی 
رسید که نســبت به ماه قبل و 
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 
۹.۵  و 32.3 درصــد کاهــش 
نشــان مــی دهد«. شــرایط 
موجود حاکی از آن اســت که 
بازار مســکن به ســمت رکود 
تورمی پیش می رود و با توجه 
به رشــد 2۵0 درصدی دالر و 
23۷ درصدی ســکه، خود را با 

آن تطبیق می دهد. 

قیمت خانه باز هم باال رفت؟
مسکن ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  نوآرنده  پال  و  پخش  شركت  تغييرات  آگهى 

هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10320577342 ملى  شناسه  و   406668
مديره مورخ 1397,05,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد 
ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر 
تهران، جمالزاده ، خيابان كارگر شمالى ، خيابان قدر ، پالك 15 ، طبقه همكف 
كد پستى 1418884651 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گرديد. ساسان مزينانى به شماره ملى 0073678831 به سمت 
به   0073678848 ملى  شماره  به  مزينانى  سامان  و  مديره  هيئت  رئيس 
ملى  به شماره  فتحى  محمد  و  مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  نائب  سمت 
0322409047 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اوراق 
عادى و ادارى و همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك، سفته، بروات و عقود اسالمى با امضاى مديرعامل بتنهايى همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران ( 279857)

به  خاص  سهامى  هخامنش  الكترونيك  آريا  بازرگانى  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 411500 و شناسه ملى 10320621735 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394,03,20 تصميمات ذيل اتخاذ 
: روزبه افتحى به شماره ملى 0078454123 به سمت بازرس اصلى  شد 
و فرامرز صالح به شماره ملى 0046702458 به سمت بازرس على البدل 

براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279858)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى آريا الكترونيك هخامنش سهامى خاص به شماره 
ثبت 411500 و شناسه ملى 10320621735 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,06,27 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: على اكبر جعفر زاده به شماره ملى 0050491458 به سمت رئيس هيئت 
مديره و مدير عامل محبوبه خوش بين ماليرى به شماره ملى 0056396317 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته و بروات و اوراق 
تعهدآور و عادى ادارى و عقود اسالمى با امضاء مدير عامل منفردا همراه با 
مهر شركت معتبر مى باشد . روزبه افتحى به شماره ملى 0078454123 به 
سمت بازرس اصلى و فرامرز صالح به شماره ملى 0046702458 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279859)

محدود  مسئوليت  با  شريف  تجارت  پارس  توسعه  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003695212 ملى  شناسه  و   444496 ثبت  شماره  به 
 1397,07,10 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
ملى0321727959  كد  به  عبداللهى  : - محسن  اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره - آقاى سيدياسر محسنى زنوزى به 
كدملى 1583110631 به سمت رئيس و عضو هيئت مديره - آقاى امين 
سمت  به  مديره  هيئت  عضو  سمت  به  ملى5839525375  كد  به  ساالرى 
اعضاء هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل و رئيس 

هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279860)

سهامى  ايران  داروسازان  توليدى  آزمايشگاههاى  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به  ملى 10100871335  و شناسه  ثبت 41759  به شماره  خاص 
 1397,05,15 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 96 به 
بازرس  بسمت  كدملى 1817987844  با  صفر  آل  منصور  رسيد.  تصويب 
اصلى و قاسم على اصغرى نمين به كدملى 0051466767 بسمت بازرس 

على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279861)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  آروين  انرژى  سپنتا  شركت  تغييرات  آگهى 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10320361618 ملى  شناسه  و   386227
در  شركت  محل   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,12,12 مورخ  مديره 
واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان رى - بخش فشاپويه 
يك)-بلوار  فاز  آباد  آباد-(شمس  شمس  روستا   - آباد  حسن  دهستان   -
كدپستى  همكف  R354-طبقه   7-2 گلبرگ-پالك  نارنجستان-خيابان 

1834174181 تغيير يافت 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279862)

سهامى  ايران  داروسازان  توليدى  آزمايشگاههاى  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به  ملى 10100871335  و شناسه  ثبت 41759  به شماره  خاص 
تصميمات   1397,05,22 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
مبلغ  به  ريال   65000000000 مبلغ  از  شركت  سرمايه   : شد  اتخاذ  ذيل 
75000000000 ريال منقسم به 750000 سهم 100000 ريالى با نام از 
طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل 

امضاء گرديده است. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279863)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  دارو  ژاو  نانو  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10320134783 ملى  شناسه  و   360452
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,23 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
شناسه  به  نانو  فناورى  توسعه  دولتى  غير  فناورى  و  پژوهش  صندوق   :
صندوق  به  ريال   482000000 مبلغ  پرداخت  با   10980230751 ملى 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در  گرفت.  قرار  شركاء  رديف  در  شركت 
1000000000ريال به مبلغ 1482000000 ريال افزايش يافت و ماده 
الشركه  ميزان سهم  و  اسامى شركاء  و  گرديد  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
ملى  شناسه  به  نانو  سرمايه  سامان  موسسه   : باشد  مى  زير  به  هريك 
مهدى  سيد  الشركه  سهم  ريال   999600000 داراى   10320806125
ريال  داراى 100000  ملى 0702395226  به شماره  آبادى  رضايت سرخ 
سهم الشركه سعيد سركار به شماره ملى 6199321510 داراى 100000 
داراى   0048785253 ملى  شماره  به  ميرزائى  صابر  الشركه  سهم  ريال 
100000 ريال سهم الشركه حسن كبودى به شماره ملى 0036014001 
داراى 100000 ريال سهم الشركه صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى 
توسعه فناورى نانو به شناسه ملى 10980230751 داراى 482000000 

ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279864)

آگهى تغييرات شعبه شركت خارجى شركت گاز پروم به شماره 
استناد  به   10100187024 ملى  شناسه  و   2336 ثبت 
خارجى  شركت  شعبه  عمده  نماينده  درخواست  صورتجلسه 
موجب  به   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,08,12 مورخ 
ترجمه و تصوير مصدق وكالتنامه شماره 01,04,04-4930 
 1395 مرداد   25 با  برابر  ميالدى   2016 آگوست  مورخ15 
فراگير:  كد  اسلوگين-به  نيكواليويچ  والديمير  آقاى  شمسى 
60437407 به سمت نماينده عمده شعبه شركت تا تاريخ 5 
جوالى 2019ميالدى-مصادف با 14 تير 1398 تعيين گرديده 
اعتبار  مدت  ميباشد  وكالتنامه  بشرح  ايشان  اختيارات  و 

وكالتنامه تا تاريخ 14 تير 1398 شمسى ميباشد 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (279865)
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جشن تولدی برای میراث ارزشمند ساتوشی ناکاموتو

بیت کوین ۱0 ساله شد

10 سال پیش همزمان   مهدی  زارع سریزدی
با ورشکســتگی بانک هایی نظیر لمــن برادرز و 
ســقوط وال اســتریت، مقاله ای با نوید تولد یک 
سیستم مالی جدید توسط ساتوشــی ناکاموتو، 
منتشر شــد که امروز بازاری 100 میلیارد دالری 

دارد.
 ۹ آبان برابر با 31 اکتبــر، روز تولد بیت کوین بود، 
چراکه ساتوشــی ناکاموتو 31 اکتبر سال 200۸، 
 Bitcoin: A Peer-to-Peer مقاله ای را با عنوان
electronic Cash System منتشــر کرد و این 
چنین بود که دنیــای ارزهای دیجیتــال متولد 
شــد. این پدیده مرموز قرن 21 در چنین روزی 
در سال 200۸ متولد شــده و در 10 سال گذشته 
از یک سرگرمی بین برنامه  نویس ها به اصطالحی 

عمومی در وال استریت تبدیل شد.
اولین و مشــهورترین ارز دیجیتال جهان، ســال 
گذشته اشــتیاق زیادی را در بین سرمایه گذاران 
خرد ایجاد کرد. به عالوه، باوجــود این که این ارز 
برای دور زدن موسســه های مالی ســاخته شده 

بود، بسیاری از آنها را به خود جذب کرد.

ساتوشی را پیدا کنید
شــاید مرموزترین المــان بیت کوین، داســتان 
شکل گیری آن باشد. این پدیده پیچیده، توسط 
رمزنــگاری با نام ساتوشــی ناکاموتــو طراحی و 
پیاده سازی شــد. او )آنها( یک دهه پیش، مقاله 
ســفید یا مقاله معرفی جزئیات این ارز دیجیتال 
را در روز جشــن هالوین منتشــر کــرد. او ادعا 
می کرد که ژاپنی اســت، اما بررسی های صورت 
گرفته روی متن مقاله منتشــر شده نشان داد که 
انگلیسی را به خوبی می فهمد و کد محصولش نیز 

نشانه ای از ژاپنی بودن ندارد.
تئوری هــای توطئــه و حــدس و گمان هــا در 
مورد خالق بیت کویــن هیچ گاه تمامــی ندارد. 
اصطالحات و عبارت های بریتانیایی در متن های 
او ماننــد Bloody Hard در فروم هــای آنالین 
بررسی شد و او را بیشــتر فردی انگلیسی معرفی 
کرد. از طرفی، تاریخ ایمیل های او این شــبهه را 
ایجاد کرد که ساتوشی فردی آمریکایی، ایرلندی 
یا حتی فنالندی اســت. مدیرعامل تســال یعنی 
ایالن ماســک )باوجود تکذیب و انــکار(، یکی از 

متهمان هویت ساتوشی ناکاموتو است.
بســیاری دیگر نیز از آن زمان ادعای ساتوشــی 
ناکاموتو بودن داشتند که با دالیل مختلف، ادعای 
آنها رد شد. کد نوشته شده توسط ناکاموتو بسیار 
ویژه و خیره کننده بوده و کارشناســان معتقدند 

این کد قطعا توسط چند نفر نوشته شده است.
پس از این که شــهرت بیت کویــن رو به افزایش 
رفت، ساتوشــی به برخی از طرفداران آن ایمیل 
زد و خبر از تغییر مســیر کاری خود داد. ساتوشی 
از ســال 2011 دیگــر در انجمن هــای آنالین 
دیده نشــد و وظایف خود را به گوین اندرســن، 
یک مهنــدس نرم افزار داد. او توســعه دهنده کد 
متن بازی شــد که پروتکل بیت کویــن را حفظ 
می کند. البتــه ناکاموتو با دســتان خالی از این 
پروژه کنار نرفت. ســرژیو دمیان لرتر یک محقق 
آرژانتینی ادعا کــرد که ناکاموتــو پیش از ترک 
پروژه، یک میلیون بیت کوین برای خود برداشته 
اســت. امروز این مقدار بیت کوین ارزشی حدود 

۶.2 میلیارد دالر دارد.
هدف اصلــی بیت کوین با توجه به مقاله ســفید 
آن، کامال روشن بود: یک نســخه نقطه به نقطه از 
پول الکترونیکی که تبادل پول بین دو نفر و بدون 
نیاز به واســطه هایی همچون موسســات مالی را 
ممکن می ســازد. ایده ساتوشی، مشکل بسیاری 
از ارزهای دیجیتال دهه 1۹۹0 مانند e-Cash و 

DigiCash را برطرف می کرد.
برای اطمینان از عدم نیاز به واسطه هایی همچون 
بانک ها، بیت کوین از مفهومی به عنوان دفتر کل 
توزیع شــده اســتفاده می کند. این دفاتر توسط 
هرکسی قابل مشاهده اســت و اطمینان از تبادل 
پول، توســط افراد متعدد انجام می شود. شبکه، 
تراکنش هــای را ذخیره می کنــد و آنها را در یک 

زنجیره جدید قرار می دهد. این فرآیند، گزارشی 
غیرقابل تغییر ایجاد می کنــد. این فناوری به نام 
بالک چین شــناخته شــده و امــروز در صنایع 
مختلف از سالمت گرفته تا کشــاورزی و خرید و 

فروش امالک استفاده می شود.

بیت کوین متولد می شود
اولین تراکنش رســمی بیت کویــن، یک هفته 
پــس از معرفی توســط ساتوشــی بــه یکی از 
توسعه دهنده های بعدی این شــبکه یعنی هال 
فینی ارســال شــد. این تراکنــش در فروم های 
آنالین توجــه زیادی را بــه خود جلــب کرد. تا 
Gen- ســال200۹، 1۵ بیت کوین اولیه بــا نام 

esis Block اســتخراج شــدند. معدن کاوی یا 
ماینینگ، یک فرآیند مصرف کننده انرژی اســت 
که توسط کامپیوترهای حرفه ای انجام می شود. 
ایــن کامپیوترها معادالت ریاضــی را برای تأیید 

تراکنش های دفتر کل عمومی، حل می کنند.
اولین صرافــی بیت کوین برای خریــد و فروش 
ایــن ارز جدید، با نــام dwdollar معرفی شــد. 
 Bitcoin چند ماه بعــد، اولین تراکنــش واقعی
انجام شــد. در آن زمان این ارز هیچ ارزش واقعی 
نداشــت، اما یک برنامه نویس اهل جسکون ویل 
فلوریدا در ماه می ســال 2010 بــرای یک پیتزا، 
مبلغ 10 هزار بیت کویــن پرداخت کرد. این رقم 
در آن زمان طبق نرخ تنها صرافــی موجود، برابر 
بــا 2۵ دالر بود. بــا قیمت های کنونــی می توان 
گفت آن برنامه نویس مبلغ ۶3 میلیون دالر برای 
پیتزا پرداخت کرده اســت.تا پایان سال 2010، 
بیت کوین در حال تبدیل شــدن به ارزی واقعی 
بود و اولین تراکنش موبایلی آن انجام شد. در آن 

زمان، ارزش بازار به یک میلیون دالر رسیده بود.
Mt Gox  بیت کوین را به روشــی ناخوشایند به 
جهانیــان معرفی کــرد. این صرافــی توکیویی 
در سال 2010 تأسیس شــد و در عرض 3 سال، 
حدود ۷0 درصــد از تراکنش های بیت کوین را بر 
عهده داشت. وب ســایت این سرویس توسط جد 
مک گالب راه اندازی شــد که بعدهــا پروژه هایی 
همچون ریپل و اســتالر را مدیریت کرد. البته او 

صرافی اش را پس از مدتی فروخت.
اولین هک های گســترده به این صرافی در سال 
2011 رخ دادند. در آن زمان بیت کوین به قیمت 
یک دالر رســیده بود. صرافــی ام تی گاکس پس 
از مدتی به خاطر مشــکالت امنیتی از سیســتم 
بانکی آمریکا حذف شد و در سال 2013 با توقف 

تراکنش ها، اعالم ورشکستگی کرد.
سیلک رود لکه تاریک بعدی در اعتبار بیت کوین 
بــود. ایــن بازارچــه فعــال در دارک وب برای 
تراکنش های مرتبط با اسلحه، مواد مخدر و دیگر 
محصوالت ممنوعه طراحی شده بود که اکثر آنها 
با بیت کوین خرید و فروش می شدند. در آن زمان، 
بیت کوین به ارز خالفکاران مشــهور شد. در حال 
حاضر نیز بسیاری از افراد مشکوک به این ارز، آن 

را با همین لقب خطاب می کنند.
پس از آن کــه مأموران امنیتی آمریکا وبســایت 
ســیلک رود را تعطیــل کردنــد، بــازار ارزهای 
دیجیتال با افول جدی روبرو شد. در سال 201۵، 
بنیان گذار آن وبســایت یعنی راس اولبریکت به 
حبس ابد محکوم شــد. بســیاری از افراد منتظر 

کاهش عالقه  و تقاضای مردم برای بیت کوین در 
سال های بعد بودند اما مسیر، مخالف آن حرکت 
کرد.برای برخــی از افــراد، مصادره های دولتی 
به عنوان فرصتی برای خرید بهتر شــناخته شد. 
به عنوان مثــال تیم دراپــر در مزایده های دولتی 
پس از بســته شــدن ام تی گاکــس، بیت کوین 
خریداری کرد. او از آن زمان، بیت کوین را برترین 
فناوری پس از ظهــور اینترنت می دانــد. تایلر و 
کمــرون وینکلوس کــه به خاطر شــکایت های 
حقوقی از مارک زاکربرگ به شهرت رسیدند، در 
ســال 2013 به خرید ارز دیجیتال روی آوردند. 
بیت کوین در آن ســال رکورد قیمت هزار دالر را 
نیز ثبت کرد، اما برای خروج از این کانال، تا ســال 
201۷ زمان نیاز داشــت.از بازیگــران امروز این 
دنیای مدرن می توان صرافــی کوین بیس را نام 
برد که به تازگی به ارزش ۸ میلیارد دالر رســیده 
اســت. این صرافی در ســال 2012 تأسیس شد. 
بیت پی سرویسی برای تاجران بیت کوین است که 
به تاجران ســنتی، امکان تبادل کاال و خدمات با 
استفاده از بیت کوین را می دهد. این سرویس نیز 

در سال 2011 تأسیس شد.
ورود این ارز از دنیای دیجیتال به دنیای فیزیکی 
در ســال 2013 و با ظهــور ATM بیت کوین در 
کافی شــاپی در ونکور ثبت شــد. البتــه باوجود 
تالش های زیاد، بیت کوین هنوز نتوانسته است به 
ارزی واقعی تبدیل شود. یکی از فاکتورهای مهم 
این مسیر، نوسان قیمت این ارز است. قیمت این 
ارز دیجیتال به راحتی در یــک روز به مقدار چند 

صد دالر تغییر می کند.

حرکت به سمت قیمت 20 هزار دالری
تا سال 201۷، بیت کوین به جای تبدیل شدن به 
ابزاری برای خرید پیتزا، بــه ابزاری برای حدس و 
گمان های بورســی و خرید و فروش تبدیل شد. 
این ارز، به عنوان طالی دیجیتال شــناخته شــد 
که تأمینی محدود )به مقــدار 21 میلیون( دارد. 
تاکنون نیز حــدود 1۷ میلیون از آن اســتخراج 
شــده اســت. به عالوه، بیت کوین به عنوان یک 
ســرمایه گذاری امن و جایگزینی برای ســهام و 
پول های دیگر در زمان های بحرانی شهرت یافت.

البته مــوارد اســتفاده گفته شــده در بــاال، در 
موقعیت های مختلف ماننــد جنگ های تجاری، 
برکسیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( و بحران 
ارزهای جهانی، خود را نشان نداده اند. همان طور 
که مشــخص اســت قیمــت ایــن ارز در طول 
بحران های گفته شده نتوانســته است به ارزش 

باالی گذشته خود دست پیدا کند.
البته بساری از سرمایه گذاران در این زمینه، تحت 
 FOMO تأثیر »ترس از دســت دادن فرصت« یا
عمل کــرده و خســارت هایی را متحمل شــدند. 
بیت کوین ســال 201۷ میالدی را با قیمت هزار 
دالر شروع کرد و در ماه های پایانی به 1۹ هزار دالر 
رسید. مجموع رشــد این ارز دیجیتال در آن زمان 

1300 درصد بود. 

معامالت آتی بیت کوین
باالترین قیمــت تاریخ بیت کوین بــا رونمایی از 
سرویسی هم زمان شــد که آن را به سمت تبدیل 
شدن به ارزی عمومی پیش می برد. این سرویس، 
معادالت آتی بیت کوین اســت. بیشترین قیمت 
تاریــخ بیت کوین در روزی ثبت شــد که صرافی 
Chicago Mercantile Exchange معادالت 
آتی ایــن ارز را بــه خدمات خود اضافــه کرد. در 
آن روز یعنی 1۷ دســامبر ســال 201۷، قیمت 
بیت کوین در صرافی کوین دســک به ۱۹٫۷۸۳ 
Chicago Board Op- یدالر رســید. صرافــ

tion Exchange نیز یک هفته قبل ســرویس 
معامالت آتی را معرفی کرده بود.معامالت آتی به 
ســرمایه گذاران امکان می دهد که قیمت دارایی 
را بــدون خرید واقعی آن، حــدس بزنند. صرافی 
Intercontinental یا شــرکت مادر بازار سهام 
نیویورک نیز قصد دارد نوعــی جدید از معامالت 

آتی را در دسامبر سال جاری معرفی کند.

 W20۱۹ سامسونگ ۱۸ آبان از گوشی تاشوی
رونمایی می کند

 شرکت سامســونگ دعوت نامه های معرفی گوشی تاشوی جدید خود 
در تاریخ 1۸ آبان )۹ نوامبر( را به رسانه های چینی ارسال کرد.

 تا کنون چندین شایعه در  مورد گوشــی W2۰۱۹ سامسونگ منتشر 
شــده؛ اما اکنون یک تاریخ دقیق برای معرفی این گوشــی اعالم شده 
است. کره ای ها، دعوت نامه های مراســم خود را برای تاریخ 1۸ آبان )۹ 
 نوامبر 201۸( به رسانه ها ارســال کرده اند، این رویداد در مکانی به نام 

ووشی، یکی از شهرهای چین در نزدیکی شانگهای، برگزار می شود.
به کمک فهرســت TENAA، می دانیم که دستگاه جدید از دو صفحه 
نمایش 4.2 اینچی از نوع Super AMOLED، پردازنده اسنپدراگون 
۸4۵ و یک باتری 3000 میلی آمپر ســاعتی بهــره می برد؛ همچنین 
شاهد یک کلید فراخوانی بیکســبی در سمت چپ دستگاه هستیم، اما 

این گوشی فاقد حسگر اثر انگشت و جک 3.۵ میلی متری است.
 گوشی های تاشوی ســری W محصوالتی با قیمت باال و عرضه محدود 
شناخته می شــوند، این گوشــی با قیمت حداقل 2۵00 دالر یا 2100 
یورو عرضه خواهد شــد. با توجــه به دعوت نامه ارسال شــده، احتماال 
محصول جدید سامسونگ در رنگ رز گلد عرضه می شود؛ اما ما دوست 
داریم گوشی های گران قیمت و باالرده را با رنگ های خاصی مانند آبی 

و قرمز ببینیم.

نخستین گوشی تاشدنی دنیا معرفی شد
 فلکس پای نخســتین گوشی تاشــدنی دنیا اســت که توسط شرکت 

Royole با قیمت باال و مشخصات فنی مناسب، معرفی شد.
 ساخت گوشی با نمایشگر تاشدنی، موضوعی است که از مدت ها پیش 
توســط چندین شــرکت مطرح دنیا موردبحث قرار گرفته و خیلی ها 
منتظر هستند تا سرانجام نخستین مدل این دســتگاه را نظاره کنند. 
درحالی که خیلی ها انتظار داشتند سامسونگ به نخستین شرکت دنیا 
با گوشی تاشدنی تبدیل شود، Royole ســاعاتی پیش از ساخت یک 

گوشی با چنین مشخصه ای خبر داد.
گوشــی هوشــمند فلکس پای که در دســته محصوالت تاشدنی قرار 
می گیرد، در نگاه اول هم اندازه تبلت های امروزی است و پس از تا شدن، 

حجمی به اندازه یک کتاب کوچک اشغال می کند.
 تصاویر و ویدیوهای منتشرشــده از فلکس پای نشان می دهند که این 
دستگاه از طراحی آن چنان حرفه ای بهره نمی برد و بیشتر شبیه نمونه 
اولیه گوشی های تاشدنی است. در ضمن، این گوشی به هنگام تاشدن، 
بســیار قطور می شــود و این می تواند نکته ای منفی برای آن به شمار 
بیاید. در کنار این مــوارد، به هنگام تا کردن نمایشــگر فلکس پای، در 
مواقعی نرم افزار گوشی ســردرگم می شــود و عملکرد دقیقی از خود 
Unfold the Next De- که با شعار FlexPaiنشان نمی دهد. گوشی 

cade معرفی شده است، از نسل دوم نمایشگرهای تاشدنی فوق باریک 
Royole با امکان چرخش 1۸0 درجه ای بهره می برد.

 در فلکس پای از نمایشــگر بزرگ ۷.۸ اینچی تمام رنگی استفاده شده 
اســت که روی آن، ســه الیه محافظ وجود دارد. به عالوه این گوشــی 
تاشدنی از ویژگی شارژ سریع هم پشــتیبانی می کند؛ به این صورت که 
در ۵ دقیقه نخست، باتری ۶ هزار میلی آمپرساعتی آن، 20 درصد شارژ 
می شود. شرکت Royole مدعی شده اســت که نمایشگر این گوشی 
پس از بیش از 200 هزار بار تا شــدن، همچنــان به خوبی کار می کند و 
دچار مشکل نمی شود. همچنین این نمایشگر گستره رنگی وسیعی را 
ارائه می دهد و ضمن داشتن کنتراست باال، زاویه دید مناسبی هم دارد.

 گوشی تاشدنی فلکس پای برای پردازش وظیفه هایی که به آن محول 
می شود، از پردازنده های نسل بعد سری اســنپدراگون ۸ کوالکام بهره 
می گیرد؛ پردازنده ای که مبتنی بر لیتوگرافــی ۷ نانومتری و الگوریتم 
جدید هوش مصنوعیاســت و پتانســیل این را دارد که عملکرد بسیار 

خوبی از خود برجای بگذارد.
در نخستین گوشی تاشــدنی دنیا، از دو دوربین 12 و 1۶ مگاپیکسلی 
اســتفاده شــده اســت که می توانند ثبت تصاویر و ویدیوها را به امری 
جذاب تبدیــل کنند. این دســتگاه همچنیــن دارای حالــت مالتی 
تسکینگ کاربردی اســت که می تواند برای خیلی ها خوشحال کننده 

باشد.

فروش اپل  واچ تا سال آتی به ۳۳ میلیون دستگاه 
خواهد رسید

 تحلیلگران حوزه مالی و بازار برای وضعیت فروش و رشــد اپل در سال 
201۹، رقم 33 میلیون دستگاه را پیش بینی کرده اند.

اپل واچ از زمان معرفی در اوایل ســال 201۵ تاکنون، جایگاه مقتدارنه 
خود را در بازار ساعت و گجت های پوشیدنی حفظ کرده است و به لطف 
ارتقاء و تکامل های صورت گرفته در ســری 4، انتظــار می رود میزان 

فروش آن رکورد جدیدی را در سال آتی ثبت کند.
با بررســی نتایج فروش دوره های اخیر، تحلیلگران بانک UBS انتظار 
دارند مجموع فروش ترکیبی اپل واچ های سری 1، سری 3 و سری 4 به 
24 میلیون دستگاه در سال 201۸ برســد. این معادل میانگین فروش 
۶ میلیون دستگاه در هر فصل ســال بوده که از عدد 1۸ میلیون فروش 
ساالنه یا چهارونیم میلیون فروش فصلی که از گزارش های فروش اپل 

در سال 201۷ برمی آید، بسیار بیشتر است.
با وارد شــدن به ســال UBS ،201۹ پیش بینی می کند که شاخص 
فروش محصول ســاعت اپــل حتی بهتر از قبل شــود. این موسســه 
تحلیلگر، به طور دقیق تر رشد 40 درصدی را برای 33 میلیون دستگاه 
فروخته شــده در یک دوره 12 ماهه برآورد کرده اســت. در نتیجه این 
موضوع می تواند افزایــش ۵ درصدی کل درآمــد Apple را به دنبال 
داشــته باشــد. نکته مهمتر اینکه اپل اکنون این محصــول را  با بهای 
بیشتری به فروش می رساند. اپل به تازگی اپل واچ ارزان تر سری یک را از 
لیست محصوالت خود حذف کرده و محصول سری 4 را با قیمتی باالتر 

معرفی کرده است.
نظر به اینکه هنوز از گزارش های فــروش جداگانه Apple Watch در 
گذشــته، حال و آینده که کوپرتینویی ها قصد انتشــار آن ها را داشته، 
خبری نیست، این مقادیر ارائه شده برای شــاخص های فروش در این 

مقطع زمانی صرفاً تخمین هستند.

قیمت و زمان عرضه آیپد پرو 20۱۸ مشخص شد
اپل از دو مدل جدید آیپد پرو 201۸ با طراحی جدید در جریان رویداد 

خود رونمایی کرد که قیمت متفاوتی نسبت به نسل های پیشین دارند.
اپل از دو مدل جدید آیپد پرو 201۸ رونمایی کــرد که همانند آیفون 
10، از طراحی تمام صفحه و حاشــیه های انــدک صفحه نمایش بهره 
می برند. این دو دســتگاه که لقب پرو را با خود به یدک می کشــند، در 
دو نسخه 11 و 12.۹ اینچی عرضه می شوند؛ هر دو مدل، از جدیدترین 
نسل تراشه اپل با نام A۱2X استفاده می کنند که توان پردازشی بسیار 

باالیی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
مدِل پایه آیپد پرو 201۸ که در اندازه 11 اینچ در نظر گرفته شــده، با 
قیمت ۷۹۹ دالر به فروش خواهد رســید کــه آن را در زمره گران ترین 
آیپد های تاریخ این شــرکت قرار می دهد. عالقه مندان به این دستگاه 
می توانند از امروز اقدام به پیش ســفارش آن در ایــاالت  متحده کنند؛ 
با این حال، عرضه آن در فروشــگاه ها از 1۶ آبان مــاه 13۹۷ )۷ نوامبر 
201۸( آغاز خواهد شــد. این مدل در چهار نســخه مختلف با حافظه 
ذخیره ســازی ۶4، 2۵۶، ۵12 و 1 ترابایتی در اختیار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت که به ترتیب با افزایش قیمت روبرو می شوند.

گوشی
 تعداد کاربران پریمیوم اسپاتیفای 

از ۸7 میلیون نفر گذشت
  محبوب ترین سرویس آنالین موســیقی با افزایش چشمگیر کاربران 

خود روزهای خوبی را تجربه می کند. 
 آخرین گزارش منتشر شده از درآمد سه ماهه اسپاتیفای نشان دهنده 
افزایش قابل توجه تعداد کاربران پرمیوم محبوب ترین سرویس استریم 
آنالین موسیقی درجهان اســت. بدین ترتیب تعداد کاربرانی که برای 
استفاده از خدمات اسپاتیفای حق اشــتراک پرداخت می کنند به ۸۷ 
میلیون نفر و تعــداد کل کاربران فعال آن به 1۹1 میلیون نفر رســیده 
اســت. این افزایش در شــرایطی صورت می گیرد کــه طبق داده های 
موجود از آخرین گزارش سه ماهه مالی اسپاتیفای در ماه تیر )جوالی( 
ســال جاری میالدی، تعداد کاربرانی که برای استفاده از این سرویس 
استریم آنالین موسیقی حق اشتراک پرداخت کرده بودند ۸3 میلیون 
نفر بود که آمارهــای جدید حاکی از افزایش 4 میلیــون نفری کاربران 

اسپاتیفای است.
اگرچه افزایش 4 میلیونی کاربران اسپاتیفای چندان بی سابقه و بزرگ 
نیست، اما موجب حفظ برتری این ســرویس استریم آنالین موسیقی 
نســبت به اصلی ترین رقیب خود یعنی Apple Music می شود. این 
درحالی اســت که گزارش اخیر تعداد مشــترکین ســرویس استریم 
آنالین موســیقی کوپرتینویی هارا 43.۵ میلیون نفر اعالم کرده است 

)این رقم به طور رسمی ازسوی اپل تأیید نشده است(.
از سوی دیگر رشد تعداد مشــترکین پرمیوم اسپاتیفای موجب کاهش 
ضرردهی آن شده است. بر اساس اطالعات موجود در گزارش سه ماهه 
سوم اسپاتیفای در سال گذشــته، میزان ضرر این شرکت رقمی معادل 
۷3 میلیون یورو )معــادل ۸3.3 میلیــون دالر( بوده کــه این میزان 
هم اکنون و با توجه به اســتقبال مخاطبان از خدمات اســتریم آنالین 
موســیقی و افزایش میزان پرداخت حق اشــتراک، به ۶ میلیون یورو 
)معادل ۶.۸ میلیون دالر( در سه ماهه سوم سال جاری میالدی کاهش 
یافته است. اگرچه اســپاتیفای به عنوان یک شــرکت فعال در زمینه 
استریم آنالین موسیقی هنوز به ســوددهی نرسیده است اما هم اکنون 
بیش از هر زمان دیگری به ســوددهی نزدیک شــده است. خبری که 

موجب رضایت و امیدواری سهامداران آن خواهد شد.

 مشاهده جدیدترین توییت ها 
در ابتدای صفحه توییتر 

 توییتر در حــال آزمایش قابلیت جدیدی اســت که امــکان نمایش 
جدیدترین پست ها به جای بهترین پست ها در ابتدای صفحه را ممکن 

می کند.
 این هفته شاهد انتشــار اطالعیه های متعددی از سوی توییتر بودیم. 
پس از انتشار خبر اضافه شــدن قابلیت گزارش دادن ربات ها و گزارشی 
از تصمیم جک دورســی، مدیرعامل توییتر، برای حذف دکمه الیک، 
اکنون اطالعیه جدیدی از ســوی این شرکت منتشر  شــده که خبر از 
اضافه  شــدن یک دکمه جدید در صفحه اصلی توییتــر برای غیر فعال 
کردن نمایش بهترین توییت هــا در ابتدای صفحه می دهد. این قابلیت 
آزمایشــی در  عوض به کاربران اجازه می دهد تا جدیدترین توییت ها را 
در ابتدای صفحه مشــاهده  کنند و به آســانی این حالت را به مشاهده 

بهترین توییت ها تغییر دهند.
به گفته دورســی، این قابلیت از روز چهارشــنبه در اختیــار برخی از 
کاربران سیســتم عامل iOS و همچنین کارمندان این شــرکت قرار 

می گیرد.
کایون بیکپور، مدیر  محصول توییتر در توییتی اعالم کرد: می خواهیم 
تغییر بین حالت های مشاهده بهترین و جدیدترین توییت ها را آسان تر 
کنیم. بنابراین در حال آزمایش این قابلیــت به عنوان یک گزینه کاماًل 

در دسترس به  جای قابلیتی پنهانی در تنظیمات هستیم.
ماه گذشــته توییتر گزینه جدیدی را معرفی کرد کــه امکان غیر فعال 
کردن نمایش بهتریــن توییت ها در ابتدا و درعــوض نمایش معکوس 
توییت ها بر اساس تاریخ نگارش را فراهم می کرد. این حرکت با استقبال 
فراوان کاربران همراه شــد ولی امکان دسترســی به آن فقط از طریق 
منوی تنظیمات ممکن بود. در آن زمــان توییتر اعالم کرد که به دنبال 

روشی برای تغییر حالت نحوه نمایش توییت ها است.
همچنین در اطالعیه دیگری که در روز چهارشنبه منتشر شد، توییتر از 
قابلیت گزارش  کردن ربات ها برای نشانه گذاری محتوای اسپم و آن چه 

که تالش برای دستکاری در این پلتفرمخواند، پرده  برداشت.
این شــرکت با انتشــار توییتی اعالم کرد: فعالیت هایی کــه به دنبال 
دستکاری یا اختالل در ســرویس توییتر باشــد، مجاز نیستند. ما در 
صورت مشــاهده، آن ها را حذف می کنیم. شــما از اکنــون می توانید 
در هنگام گزارش دادن، نوع اســپم را نیز مشــخص کنیــد، از جمله 

حساب های جعلی.
هر دو قابلیت ذکر شده در صورتی که تغییرات بیش از حدی را به همراه 

نداشته  باشد، قطعا مورد پسند کاربران قرار می گیرد.

 افزایش 20 درصدی درآمد اپل 
در فصل چهارم 20۱۸

 اپل در فصل چهارم 201۸ بــا فروش 4۶.۸ میلیون دســتگاه آیفون، 
موفق به کسب درآمد ۶2.۹ میلیارد دالری شد.

 اپل گزارش مالی ســه ماهه چهارم 201۸ را منتشر کرد؛ کسب درآمد 
۶2.۹ میلیــارد دالری از فــروش 4۶.۸۸۹ میلیون دســتگاه آیفون، 
۹.۶۹۹ میلیون دســتگاه آیپــد، ۵.2۹۹ میلیون دســتگاه مک و ارائه 
ســرویس هایی به ارزش ۹.۹۸1 میلیارد دالر از نــکات کلیدی گزارش 
اخیر این شــرکت به حســاب می آید. دسته »ســایر محصوالت« که 
دســتگاه هایی مانند اپل واچ را دربرمی گیرد، درآمــد تاریخی 4.234 

میلیارد دالری را تولید کرده است.
 گزارش مالی فصل چهارم اپل نشــان می دهد که این شــرکت در بازه 
زمانی یادشــده، پیش بینی های خود مبنی بر کســب درآمد ۶0 تا ۶2 
میلیارد دالر پشت ســر گذاشــته و از انتظار تحلیل گران در خصوص 
به دســت آوردن درآمد ۶1.۵ میلیارد دالر در سه ماهه گذشته نیز فراتر 
عمل کرده اســت. با در نظر گرفتن کل فروش اپل در بــازه زمانی یک 
جوالی تا 30 ســپتامبر که به ویژه 10 روز ابتدایــی از آغاز فروش اپل 
واچ سری 4 و آیفون XS را شامل می شود، ســه ماهه اخیر باز هم برای 
اپل یک رکورد محسوب می شود. فروش آیفون نسبت به آمار 4۶.۶۷۷ 
میلیونی فصل چهارم 201۷، رشــد ناچیزی را نشان می دهد؛ در حالی 
که فروش آیپد از 10.32۶ میلیون و مک از ۵.3۸۶ میلیون دستگاه طی 
بازه زمانی مشابه در سال گذشــته، به ترتیب به اعداد ۹.۶۹۹ و ۵.2۹۹ 

میلیون دستگاه کاهش یافته است.
 با وجود کاهش جزئی آمار فروش، Apple طی سه ماهه گذشته نسبت 
به عدد ۵2.۵۷۹ میلیارد دالر در ســه ماهه چهارم 201۷، بیش از 10 
میلیارد دالر درآمد بیش تری کسب کرده که رشد سالیانه 20 درصدی 
را نشان می دهد، درآمد به ازای هر سهم اپل نیز با افزایش 41 درصدی، 

به تولید بیش از 1۹.۵ میلیارد دالر جریان نقدینگی منجر شده است.
تیم کوک، مدیرعامل اپــل در خصوص گزارش مالی شــرکت متبوع 
خود طی فصل گذشته چنین می گوید: ما از گزارش فصل رکوردشکن 
دیگری هیجان زده ایم که حســن ختامی بر ســال مالــی فوق العاده 
201۸ است؛ ســالی که در آن دو میلیاردمین دستگاه مبتنی بر iOS را 
به فروش رساندیم، 10 سالگی اپ اســتور را جشن گرفتیم و به باالترین 

درآمدزایی در تاریخ اپل دست یافتیم.

آنالین


