
 مراقب تولید باشیم
رییس جمهوری در جمع مدیران وزارت اقتصاد:

ایران تحریم ها را با افتخار می شکند

برندگان اصلی شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین 
چه كساني هستند؟ 

عرضه نفت در بورس باید تداوم یابد

نیمی از یارانه 
بنزین در باک 

وی پولدارها خودر

وزهای خوش  ر
 بازار مسکن
 در راه است

الزامات موفقیت 
یک راهکار 

ضدتحریمی

بیت اهلل ستاریان مي گوید سرمایه ها 
دوباره به بخش مسکن می آید

گروه اقتصاد   رییس جمهوری گفت: 
زمانی که در نیویورک بودم رهبران چهار 
کشور بزرگ آمدند، واســطه شدند که با 
رییس جمهوری آمریکا مالقات کنم. این 
موضوع واسطه نمی خواهد. ما برای حرف 
زدن مشــکلی نداریم به شرطی که طرف 
ما برای حرف، قــول و عهد خودش ارزش 
قائل باشد.حجت االســالم و المسلمین 
حســن روحانی دیروز در جلسه معاونین 
و مدیران وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
خطاب به آمریکایی ها اظهار داشت: شما 
به تعهدات خود عمل کنید آنگاه صحبت 
خواهیم کرد، ما برای حرف زدن مشــکل 
نداریم، طرف ما اگر طرفی باشد که برای 
حرف و قول و عهد و پیمــان خود ارزش 

قائل باشد حرف زدن که مشکل ندارد.
رییس جمهوری افزود: امروز خوشبختانه 
در این ماجرا و تخلف اخیــر آمریکا، این 
کشــور از همیشــه منزوی تر است. شما 
ببینید چند کشور هستند که از کار اقدام 
آمریکا حمایــت می کننــد و آنهایی که 

مخالفت می کنند چه میزان هستند.
وی اظهار داشــت: ما در بخش سیاســی، 
افکار عمومی و حقوقی موفقیت های بسیار 
خوبی به دســت آوردیم؛ این اقدام ساده 
نیســت که امریکا بر روی حرفی بایســتد 
و کل اتحادیه اروپــا در مقابل آن مقاومت 
کنــد. این یعنــی پیروزی دیپلماســی و 
سیاســت خارجی.رییــس جمهــوری 
گفت: برخــی فکر می کنند مــا در برجام 
که مذاکــره کردیم و به نتیجه رســیدیم ، 
موفقیت بزرگی بود ولــی امریکایی ها این 
موفقیت هــا را از بین بردنــد، خیر اینطور 
نیســت، این تفسیر اشتباه اســت. ما این 
موفقیت را حداقل از لحاظ سیاســی امروز 
داریم، همانطــور که در برجــام اکثریت 
قاطع کشورهای دنیا به غیر از ۲ – 3 کشور 
همه موافق و حامــی بودند، امروز هم همه 
کشورهای دنیا به استثنای چند کشور در 
برابر آمریکا هستند و درکنار ایران هستند 

این موفقیت دیپلماسی ماست.

رسانه ها با صدای بلند موفقیت 
ایران را اعالم کنند

روحانــی افزود: شــما در ســازمان ملل 
دیدید که اســتقبال افکار عمومی دنیا از 

سخنان مسئوالن ایرانی چه میزان بود و 
از مسئولین کاخ سفید چه مقدار بود؛ شما 
دیدید شــورای امنیتی که تشکیل داده 
بودند تــا آخرین میخ را بــر تابوت برجام 
بزنند چگونه شــورای امنیت تبدیل شد 
به جمع حامیان برجام، این درست نقطه 
مقابل اســت.وی تاکید کرد: پــس ما از 
لحاظ سیاســی موفقیم، از لحاظ سیاسی 
پیروزیم. رسانه ها و صدا و سیمای ما باید 

این موفقیت را با صدای رسا اعالم کنند.
روحانی از حضور گســترده و شکوهمند 
مردم ایــران اســالمی در راهپیمایی 13 
آبان قدردانی کرد و اظهارداشت: مردم با 
حضور گسترده و شکوهمند خود در این 
راهپیمایی و اعالم آمادگی برای وحدت، 
انســجام ، مقاومت و ایســتادگی در برابر 
دشــمنان، بر توطئه هــای جدید آمریکا 
خط بطــالن کشــیدند.رئیس جمهور 
حضور گســترده مردم در مراسم باشکوه 
راهپیمایی اربعین حســینی را نیز که با 
امنیت کامل و نظم بســیار خوب برگزار 
شــد ، بســیار با معنا و پرمفهوم خواند و 
فرا رســیدن ایام رحلت نبی معظم اسالم 
پیامبر اکــرم)ص( به عنــوان فخر همه 
موجــودات و پیامبر رحمت بــرای همه 
عالمیان و همچنین ایام شهادت پرچمدار 
صلح امت پیامبر حضــرت مجتبی)ع( و 
امام هشتم)ع( را تســلیت گفت.روحانی 
با قدردانی از زحمات کرباسیان در دوران 
مســوولیت وزارت اقتصــاد و همچنین 
اکرمی در دوران مســوولیت سرپرستی 
این وزارتخانه ، به گزارش مســووالن این 
وزارتخانه از اقدامات انجام شــده اشــاره 
کرد و افزود: در شرایطی هستیم که بازار 
بــورس و فرابورس ما امروز نقش بســیار 
خوب و سازنده ای داشته است. این حرف 
درست است که ما بخشــی از مسئولیت 
بانک ها را به تدریج باید به بازار ســرمایه 
منتقل کنیم و بازار ســرمایه ما این توان 
را دارد که بخشی از نیازمندی ها و تجهیز 

منابع مالی کشور را به عهده بگیرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تالش 
کرد تا اوراق در جامعــه جایگاه مطمئنی 
پیدا کنــد، چراکه این کار بازار ســرمایه 
را هم تســهیل می کند.وی با بیان اینکه 
چند بار در دولت تأکید کــردم که حتی 

یک روز تاخیــر چه در ســود اوراق و چه 
در بازپرداخــت آن جایز نیســت، گفت: 
مردم باید دقیقاً بداننــد دولت پای قولی 
که به آنها داده ایستاده است؛ این سرمایه 
و اعتمادی کــه می گوییم البته بســیار 
گسترده و وسیع اســت، اما یک بخش  آن 
در همین اســت که دولت به مردم اعتماد 
دهد که چگونه به اوراق همانند اسکناس 
اعتماد  کنند و این در جامعه بســیار مهم 
اســت و امیدواریم از این فرصت بســیار 
مناسب و خوبی که در بازار سرمایه ایجاد 
شــده مخصوصاً در این شــرایط بتوانیم 

بهره برداری و استفاده بیشتری کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحریم هم 
به بازار ســرمایه کمک کرده به این معنا 
که باعث شــده قیمت ارز باال برود و خود 
به خود به ارقام بازار ســرمایه کمک کرده 
اســت، گفت: در عین حال بازار سرمایه 
مسئولیت ســنگینی هم بر دوش دارد و 
می تواند در شــرایط تحریم نقش بسیار 
خوبی را ایفا کند چراکه بــه همان مقدار 
که ممکن اســت بانک ها دست و پایشان 
بسته شــود، دست بازار ســرمایه دست 

بازتر خواهد بود و باید فعال شود.
روحانی ادامه داد: در زمینه سهام عدالت، 
کاماًل موافق هستم که مردم هم سودش را 
بگیرند و هم بتوانند در بازار تبادل کنند، 
چون این سهام برای مردم است و آنها باید 
بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابجا 
کنند و البته این حرکت خواص اقتصادی 
برای تولید کشور هم دارد و در واگذاری به 

بازار سرمایه و اقتصاد کمک می کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر چه ما 
بتوانیم میان اقتصاد و بخش دولتی و شبه 
دولتی فاصله بیندازیم به نفع مردم است؛ 
باید اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم؛ 
خیلی چیزها را باید به مردم واگذار کنیم. 
اگر مردم و ســازمان های مردم نهاد ، در 
کمک به اقشار آســیب پذیر درست فعال 

شوند، از دولت بهتر کار می کنند.
دکتــر روحانی با بیان اینکــه اگر بتوانیم 
بخش های فرهنگــی مردمی را در جامعه 
سازماندهی کنیم، بهتر از بخش دولتی و 
شبه دولتی می توانند در فرهنگ جامعه 
تأثیرگذار باشــند، تصریح کــرد: قبل از 
انقالب چه کســانی بودند که دین مردم 

و قــرآن را ترویــج و تبییــن می کردند؟ 
پایه هــای انقالب در همین حســینه ها، 
مســاجد، حوزه های علمیــه و هیأت ها 
استقرار پیدا کرد و اینها هیچ کدام دولتی 

نبودند؛ همه مردمی بودند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه بعد از 
انقالب تــالش می کنیم کــه مردمی ها 
را دولتی کنیــم و خیلــی خاصیتی هم 
نمی بریم، گفت: هر چــه بتوانیم امور را به 
مردم واگذار کنیم، حتماً به نفع ماســت. 
مردم بهتر از ما تالش می کنند این روشن 
است و مثال ســاده عوامانه  این است که 
بخــش خصوصــی مغــازه اش را کی باز 
می کنــد؟ ما خیلی ســر وقت باشــیم 8 
کارمان را شروع می کنیم، اما آن مغازه دار 
گاهی 5 صبح در مغازه اش را باز می کند. 
این نشان کار مردم و کار دولت است. از آن 
طرف ساعت 4 نشــده کیف مان را بسته و 
آماده فرار هستیم نه آماده رفتن و اگر یک 
ثانیه بخواهید اینها را نگه دارید، برایشان 
یک ســاعت طول می کشــد. از آن طرف 
مغازه دار تا مشــتری است او هم است، هر 

ساعتی که می خواهد باشد.
روحانی اظهار داشــت: اگــر در دولت تا 
مراجعه کننده بود مــا هم بودیم آن وقت 
بخــش دولتی مثــل بخــش خصوصی 
می شــود؛ ما ســاعتی کار می کنیم، آنها 
هدفی کار می کنند و می خواهند زندگی 
و جامعه را رشد دهند؛ ولی ما می خواهیم 
ســاعت مان را به نحوی پــر کنیم.رئیس 
جمهور افزود: البته برخی مسئولیت های 
حاکمیتی همه جای دنیا به عهده بخش 
خصوصــی نیســت؛ نیروهای مســلح و 
بخشــی از اقتصــاد حالت هــای خاص 
خودشــان را دارند؛ امــا می توانیم بخش 
عمــده ای را به مردم واگــذار کنیم و این 
سیاســت های اصل 44 قانون اساسی به 

معنی واقعی کلمه باید اجرا و پیاده کنیم.
روحانی با اشــاره بــه موضــوع بانک ها 
در نظــام اقتصادی کشــور، گفــت: به 
آقای دژپســند گفتم کــه در این دوران 
مســئولیت، باالترین وظیفــه او، بانک 
و اصــالح امــور بانک هــا اســت. بقیه 
مســئولیت ها با همه اهمیتی که دارند، 
درجه ۲ هســتند. بانک ها بایــد به جایی 

برسند تا بتوانند به دولت کمک کنند.

گاهی بانک ها بار بر دوش ما می گذارند
رئیس جمهور افــزود: در شــرایط کنونی 
بانک ها گاهی به ما کمــک می کنند، گاهی 
بار بر دوش ما می گذارند. همه این نقدینگی 
که ما از آن شــکایت داریم و می گوییم غول 
نقدینگی و کجــا خوابیــده و کجا حرکت 
می کند. چه کســی این نقدینگی را درست 
می کنــد؟ ممکن بــود در زمانــی دولت 
نقدینگی ایجاد و اســتقراض کــرده و پایه 
پولی را باال ببرد اما االن که اینگونه نیست و 

ما که پایه پولی را باال نمی بریم.
رئیــس جمهور بــا بیــان اینکه رشــد 
نقدینگی در دولت یازدهــم و دوازدهم، 
عمدتاً مربوط بــه پایه پولی نبــوده و به 
ضریب فزاینده مربوط می شــود، گفت: 
آن جایی هم که این افزایش به پایه پولی 
مربوط می شود، دولت نیست که این پایه 
پولی را باال می برد، عمدتاً بانک ها هستند. 
بانک ها پایه پولــی را باال می برند؛ یعنی از 
یک طرف با یک دســت به مردم خدمت 
می کننــد، با یک دســت دیگر فشــار بر 

جامعه می آورند.
روحانی با تاکیــد بر اینکــه بانک ها باید 
سالم ســازی شــوند، افزود: متأسفانه یا 
خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانک ها 
است. به تدریج باید این وابستگی و تکیه 
اقتصاد بــه بانک هــا را به بازار ســرمایه 
شــیفت کنیم. بانک مســئولیت بسیار 
سنگینی دارد؛ وقتی آمار اضافه برداشت 
را ماهانه یکبار نگاه می کنم، بعضی از آنها 
تکان دهنده اســت. بانک های خصوصی 
که وضع شــان خیلی بد اســت. بعضی از 
بانک هــای دولتی هم وضع شــان خوب 
نیســت. این وســط خصولتــی هم که 

هستند.
رئیس جمهور اظهارداشــت: این مشکل 
جدی است. این هنر نیســت که از منابع 
بانک مرکزی استفاده کنیم. چرا استفاده 
کنید؟ خود دولــت از منابع بانک مرکزی 
اســتفاده می کنــد و بــه تولیدکننــده 
می دهد. شما کاری نکردید، پس اندازی 
را از مــردم گرفتیــد، چه مقــدارش را 
استفاده کردید و چه کار کردید؟ چقدر از 
پول هایتان منجمد است؟ از آنها بگذریم، 

شرکت هایتان چه کار می کند؟
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اینترنت همراه ارزان است یا گران؟

تکرار دور باطل رکود و تورم

در چند ماه اخیر بانک هــای خصوصی چراغ خامــوش در حال افزایش 
نرخ بهره سپرده های بانکی هســتند. این بانک ها به مشتریان خود اعالم 
کرده اند که به سپرده های آن ها ســود ۲3 درصد پرداخت خواهند کرد؛ 
درحالی که نرخ مصوب شهریور ماه، 15 درصد بوده است. دراین بین بانک 
مرکزی باوجود توانایی برخورد با این بانک هــا، این کار را انجام نمی دهد. 
شــاید بتوان دلیل عدم برخورد را در مقاله دکتر جبل عاملی درشــماره 
443۷ یکی از روزنامه صبح تهران جستجو کرد. ایشان در این مقاله نه تنها 
از برخورد با افزایش نرخ بهره صحبت نمی کنند بلکه این افزایش را الزمه 
کاهش تورم فعلی می داند. ایشان با اشــاره به نرخ بهره واقعی مثبت طی 
سال های ۹3 تا چند ماه گذشته، افزایش حجم نقدینگی در طی سال های 
اخیر را همچون دولت قبل توصیف کردند! و نرخ بهــره مثبت را به دلیل 
عدم تبدیل شــبه پول به پول عاملی مثبتی ارزیابی کردند. نوشته ایشان 
به عنوان یکی از افــراد مؤثر در تصمیم گیری های بانک مرکزی نشــان از 
عدم تمایل بانک مرکــزی برای برخورد بــا افزایش دهنده های نرخ بهره 

سپرده های بانکی است.
حال ســؤالی که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که چطور 
یک کارشــناس اقتصادی می تواند تا این اندازه به آنچه در این پنج سال بر 
اقتصاد کشور گذشته بی تفاوت باشــد. بعد از سال ۹3 و شروع تالش های 
دولت یازدهم برای مبارزه با تورم و اتخاذ سیاســت انقباضی در پایه پولی، 
اقتصاد کشور در رکودی سهمگین قرارگرفته است. این تالش ها در حالی 
صورت می گرفت که دولت از عوامل درون زایی پول غافل بود و ســعی در 
کنترل نقدینگی از باال داشــت. همراه با تالش های دولت از ســمت پایه 
پولی برای کنترل نقدینگی بانک ها با خلــق پول از پایین حجم نقدینگی 
و به دنبال آن پایه پولــی را افزایش دادند. این افزایــش نقدینگی نامولد 
که حاصل فعالیت هایی همچون امهال وام های پرداخت شده بود، با عدم 
افزایش تولید ناخالــص داخلی، به ازای نقدینگی، فنر تورم را فشــرده تر 
کرد. از دیگر مضرات سود سپرده باال و به دنبال آن افزایش نقدینگی با این 
روش، عمیق تر شدن هر چه بیشتر شکاف دارایی بانک ها بود. روند مذکور 
ادامه داشــت تا عوامل بســیاری دست به دســت هم داد و بازاری موازی 
سپرده های بانکی به تالطم کشیده شــد. با متالطم شدن بازار سکه و ارز، 
حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور به این بازارها هدایت شد تا غول های 

سکه و ارز در دادگاه ها پدیدار شوند. 
حال بازهم نرخ بهره بانکی در حال افزایش اســت و کارشناســان وابسته 
به بانک مرکزی همچون دکتر جبــل عاملی نه تنها ایــن افزایش را نفی 
نمی کنند بلکه از آن حمایت هم می کنند. با این اوصاف ما باید منتظر این 
باشیم که بازهم فنر تورم فشرده شده و بار دیگر کشور را در آینده همچون 

حال ناآرام کند. 
درحالی که می توان با اصالح ســاختاری، نقدینگی برهم زننده بازارهای 
نامولد را به بازارهــای مولد هدایت کرد و در کنار آن بــا هدایت اعتبارات 
به مقوله درون زایی پول هم توجهی مولد داشــت.همان طور که اشاره ای 
مختصر داشــتم دو راهکار فوق که هر دو در کنار هم به موفقیت می رسند 
می تواند جایگزین افزایش نرخ بهره و قربانی کردن بازارهای مولد کشــور 
باشــد. اوال باید خطوط اعتباری بانک مرکزی به ســمت بازارهای مولد 
همچون مســکن یا پروژه های بزرگ همچون راه آهن چابهار سرخس و... 
هدایت شــود تا ما به ازای افزایش نقدینگی، تولیــد ناخالص داخلی هم 

افزایش داشته باشد و اثرات تورمی آن نیز محدود باشد.
  ادامه درصفحه 2
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تکرار دور باطل رکود و تورم
  ادامه از صفحه یک

 در کنار خطوط اعتباری، باید تســهیالت بانک ها نیــز با نظارت های 
بیشتر و تعریف درست و شــفاف از بخش هایی که به آن اختصاص داده 

می شود از حالت نامولد فعلی خارج شود. 
ناگفته نماند آمارهای موجود در بخش اشــتغال نمایانگر نامولد بودن 

تسهیالن بانکی تا به اینجای کار بوده است. 
ثانیا، ســاختارها و قوانین الزم برای هدایت نقدینگی موجود به سمت 
بازارهای مولد ایجاد شود؛ ازجمله این قوانین می توان به قانون مالیات 
بر عوایدی ســرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر ارزش زمین 
اشــاره کرد که با هزینه بر کــردن معامالت حاکم بــر بازارهای نامولد 
همچون ســکه و ارز و ... می تواند از ناآرامی هایی همچون چند ماه اخیر 
جلوگیری کند. در کنار این قوانین بایــد با بانک های خاطی در افزایش 

نرخ بهره که عمدتاً بانک های خصوصی هستند برخورد کرد. 
از دیگر عواملی که در این دایره قواعد و قوانین قــرار می گیرد از صرفه 
انداختن ســپرده های بهره گیر و تفکیک درســت بین سپرده های 

بهره گیر و نقد شونده است.
درمجموع می توان گفت بجــای افزایش نرخ بهره و به کما بردن صنعت 
بی هوش چند سال اخیر می توان با هدایت اعتبار و هدایت نقدینگی هم 

تورم را کنترل کرد هم صنعت را از این خواب چندین ساله بیدار کرد.

ابهامات بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد
دولت از اجرای بســته حمایتی در شــرایط موجود اقتصادی خبر داده 
اســت، اما با وجود اهمیــت آن، تاکنون اعالم رســمی درباره جزئیات 
این بسته نشــده و ابعاد مختلف آن در ابهام قرار دارد. در این بین البته 
گمانه زنی ها و اخبــار احتمالی در رابطه با بســته حمایتی وجود دارد و 
پیگیری ها از ســازمان برنامه و بودجه به عنوان بانی اصلی اجرای طرح 

برای دریافت اطالعات بیشتر تاکنون بی نتیجه مانده است.
در ماه های اخیر و با توجه به نوســانات بازار ارز و اثرگــذاری بر تورم و 
به دنبال آن افزایش قیمت ها، بحث هایــی در رابطه با ورود دولت برای 
حمایت از اقشــار مختلف جامعه به منظور پوشــش بخشــی از اثرات 

تورمی موجود مطرح شد.
در ابتدا طرح افزایش مجدد حقوق کارکنان در چندماه باقی مانده سال 
مطرح بود و با وجود برخی احتماالتی که در مورد آن اعالم شد در نهایت 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه این موضوع را لغو شــده اعالم 
کرد و گفت که اگر قرار باشد افزایش حقوقی اعمال شود برای سال بعد 
خواهد بود. ظاهرا مسائلی همچون اثرات تورمی با توجه به حجم باالی 
نقدینگی موجود و همچنین تامین مالی رشــد حقــوق در این تصمیم 

بی تاثیر نبود.
طولی نکشــید که موضوع بســته حمایتی دولت پررنگ شد و نوبخت 
اعالم کرد که دولت در شرایط موجود بســته های حمایتی را برای کل 
آحاد جامعه در نظر دارد و بســته ویــژه ای هم برای اقشــار ضعیف تر 
اجرایی خواهد شــد. در عین حال که بســته های حمایتــی از تولید و 

پیمانکاران نیز در دستور کار است.
از همان ابتدا که بــه بیش ازیک ماه پیش برمی گردد، شفاف ســازی از 
ســوی مســئوالن مربوطه در مورد جزئیات برنامه پیش بینی شده در 
قالب بسته حمایتی صورت نگرفت و ابهامات آن پاسخ داده نشد. اینکه 
قرار است کمک ها نقدی باشــد یا در قالب بسته های غذایی و مکمل در 
اختیار مردم قرار بگیرد. در اینجا حتی مشخص نبود که قرار است کدام 
یک از گروه های جامعه مشــمول این طرح دولتی شوند یا جزئیاتی در 

مورد منابع مالی طرح مورد نظر.
اما بخشــنامه ای رســانه ای کــه طــی آن جهانگیری،  معــاون اول 
رئیس جمهور وزارتخانه هــای تعاون،   کار و رفــاه اجتماعی، اقتصاد، 
نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، ســازمان برنامه و 
بودجه و همچنین بانک مرکزی را برای اجرای بسته حمایتی خطاب 
قرار داد؛ به طوری که اعالم شــد ســازمان برنامه و بودجه مجاز است 
برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی 
و شــرکتی و مســتمری بگیران صندوق های بازنشستگی، لشکری و 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و ســایر صندوق ها که مجموع 
پرداختی ماهیانه آنها به کمتر از ســه میلیون تومان می رســد کمک 
جبرانی از طریق حســاب های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها 

واریز کنند.
تا اینجا و براســاس این مصوبه گروه ها تا حدی مشــخص هستند که 
مشمول دریافت این بسته حمایتی خواهند شــد، اما اینکه سایر اقشار 
جامعه که جزو گروه های مشــخص شــده در دســتورالعمل صادره از 
سوی معاون اول رئیس جمهور نیستند، چگونه برای آنها حمایت انجام 

خواهد شد، جای سوال دارد.
از سوی دیگر در این بخشــنامه به نظر می رســد که حداقل بخشی از 
کمک ها نقدی باشد، چراکه قرار است از طریق حساب های بانکی واریز 
شود، اما با این حال مشخص نیست چه مبلغی و بر چه اساسی قرار است 
به همین گروه های مشخص شده تعلق گیرد یا اینکه تا چه زمانی و برای 

چه مدتی این کمک ها قرار است به حساب آنها واریز شود.
از دیگر ابهامات طــرح موجود، میــزان منابع پیش بینی شــده از آن 
اســت و البته شــفافیت کاملی درمورد محل تامیــن آن وجود ندارد و 
تنها در بخشنامه اخیر اشاره شــده که منابع مالی از محل مصوبه دولت 
درخصوص طرح حمایت غذایــی از گروه های کم درآمد جامعه خواهد 
بود. حال این منابع از کجا و کدام منبع درآمدی تخصیص پیدا می کند، 

مشخص نیست.
در رابطه با کمک به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند 
نیز این ســوال مطرح می شــود که حقوق ســه میلیون تومانی بر چه 
اساسی از سوی دولت تعیین شده است؟ البته پیش از این و در زمانی 
که بارها بحث حــذف یارانه بگیران پردرآمد مطــرح بود در مجلس و 
البته در مذاکرات و بحث های بین دولــت و نمایندگان موضوع حذف 
یارانه بگیرانی که درآمد بیش از ســه میلیون تومان دارند مطرح شده 
بود ولی هیچگاه اجرایی نشــد یــا اینکه اعالم رســمی در این رابطه 

وجود نداشت.
این درحالی اســت که پیش از این بحث هایــی در رابطه با کمک های 
حمایتی از افراد یارانه بگیر نیز مطرح شــد و اینکه اگر قرار است دولت 
بسته حمایتی داشته یا اینکه افزایش حقوقی اعمال کند، یارانه بگیران 
را شامل شــود اما نکته اینجا بود که در بین یارانه بگیران که تعداد آنها 
به حدود ۷۷ میلیون نفر می رســد افراد زیادی می توانند وجود داشته 
باشــند که جزو پردرآمد بوده و نیازی به دریافت یارانه یا بسته حمایتی 

ندارند.
با این حال پیش بینی برخی کارشناسان از این حکایت دارد که می تواند 
بسته حمایتی دولت عمدتا به صورت نقدی اعمال شود؛ هرچند که در 

رابطه با آن موضوع تورم و بار مالی آن نیز مطرح است. 
این احتمال در شــرایطی قوت می گیرد که دربخشنامه ابالغی معاون 
اول رئیس جمهور بحث واریز نقدی مطرح شده و از سوی دیگر اخیرا نیز 
انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - نیز به تازگی از ارائه 
پیشنهاداتی برای ترمیم حقوق ها ســخن گفته اما هنوز این اظهارات 

شفاف نشده است.
در حالی بســته حمایتی مشــخص نیســت چه زمانی اجرایی شده و 
سازوکار آن چیست که پیگیری ها از ســازمان برنامه و بودجه به عنوان 
مرجع اصلی اجرای این بســته برای دریافت جزئیات بیشتر به نتیجه 
نرسیده و ظاهرا قرار است تمامی ابعاد آن را نوبخت، رئیس این سازمان 

اطالع رسانی کند.

سرمقاله

تحلیل

  ادامه از صفحه یک
روحانی تصریح کرد: به آقای دژپسند گفتم 
اولین مســئولیت شــما در وزارت اقتصاد، 
مســئولیت اصالح نظام بانکداری اســت و 
شما کاری کنید که اوال بانک ها از بنگاه داری 
خارج شــوند. در حال حاضر تســهیالتی 
که بانک ها می دهنــد، اول بــه بنگاه های 
خودشان می دهند. بانک باید از بنگاه داری 

خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.
رئیــس جمهــور ادامــه داد: نکتــه دیگر 
ســرمایه های منجمد است، ســرمایه های 
منجمد برای چیســت؟ این همه ساختمان 
و شــعبه برای چه؟ در کجای دنیا اینطوری 
است. اخیراً وقتی به کشورهای خارجی سفر 
می کنم یکی از چیزهایــی که نگاه می کنم، 
شعبات بانک هاســت. اصاًل در تهران، اول، 
وســط و آخر خیابان، نبش خیابان و جای 
حساس شــهر را شــما پیدا نمی کنید که 
بانک ها نگرفته باشــند. چــرا؟ یک رقابت 
ناســالم بین بانک ها پیدا شده است. رقابت 
ســالم خوب اســت، اما امروز رقابت ناسالم 

ایجاد شده است.
روحانی خاطرنشــان کرد: نظــارت بانک 
مرکزی بایــد به مراتب افزایــش پیدا کند. 
االن نظــارت بانــک مرکزی بــر بانک ها 
ضعیف است. دیدیم یک مؤسسه غیرمجاز 
چه بالیی ســر کشــور آورد. چه بالیی سر 
مردم آورد. چقدر به اعتمــاد عمومی مردم 
لطمه زد و چه هزینه ســنگینی بر دوش ما 

گذاشت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه ۲50 هزار 
میلیارد تومان از نقدینگــی امروز، مربوط 
به مؤسســات غیرمجاز اســت، گفت: این 
موسسات باعث شدند که از پایه پولی بیش 
از 30 هــزار میلیارد تومان پــول پرداخت 
کنیم. شــما ضریب فزاینده را نــگاه کنید، 
۲50 هزار میلیــارد تومان نقدینگی در بازار 
آمده اســت. چرا؟ چون یک عــده متخلف، 
یک عده افرادی که بــه مردم خیانت کردند 
و معموالً این خائنیــن آدم هایی در دور و بر 

خودشان دارند و جمع می کنند.
روحانی اضافه کرد: یکــی از کارهای خوبی 
کــه دکتر ســیف انجــام داد، بســتن این 
مؤسســات غیرمجاز بود. نام وی همیشــه 
در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شــد. کار 
بســیار ســنگینی بر عهده گرفت. ایشان 
نامه هایی را با 40 الــی ۹0 امضاء از آدم های 
مختلف می آورد که تهدیــدش می کردند 
و من می گفتــم کار خودت را انجــام بده و 

نترس. کار بزرگی انجام داد.
رئیــس جمهور تاکید کرد: این مؤسســات 
غیرمجــاز، مؤسســات مجــاز، بانک های 
خصوصــی و دولتــی، همــه اینهــا باید 
سالم سازی شوند. این مهم ترین وظیفه ای 
است که امروز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
توأماً بر عهده دارند و باید انجام دهند و همه 
مدیران دلسوز بانک ها باید این کار را بکنند. 
مدیران بانک ها رسالت بســیار سنگینی بر 
عهده دارند. آنها بهتــر از ما می توانند کمک 

کنند. آنها بهتر از ما راهش را بلد هستند.

بانک ها را اصالح کنیم
روحانی اظهار داشــت: بیاییم واقعاً بانک ها 
را اصالح کنیــم. در شــرایط اقتصادی که 
االن هستیم، شاید یک فرصت خوبی برای 
اصالح امور بانک ها باشــد. اختیارات بسیار 
زیاد و وســیعی را به بانک مرکزی دادیم. در 
همین مصوبات چند هفته گذشــته، کاماًل 
دســت بانک مرکزی را باز گذاشتیم و همه 
اختیارات قانونی مورد درخواســت را به آن 

داده ایم تا بتواند بانک ها را اصالح کند.
رییــس جمهور گفــت: برخــی از بانک ها 
روزانه و نه ماهانه برای ما گرفتاری درســت 
می کنند، هر روز و ســاعتی برای ما مشکل 
درســت می کنند.همانطور کــه بانک های 
سالم می توانند کمک بسیار بزرگی باشند و 
تولید بدون بانک راه نمی افتد و نقش مهمی 

در روابط ما با دنیا دارند.
روحانی با تاکید بــر اینکه تحریــم را باید 
به خوبــی بشــکنیم و ایــن کار را خواهیم 
کرد، اظهارداشــت: بــا کمک مــردم و با 
اتحاد و وحدتی که در جامعه اســت باید به 
آمریکایی ها با زبان روشــن تفهیم کنیم که 
با زبان زور و فشــار و تحریم و تهدید با ملت 

بزرگ ایران حرف نزنند. 
بایــد برای همیشــه تاریخ تنبیه شــوند.با 
قلدرمآبی در برابر یک ملت بزرگ و با سابقه 
کهن فرهنگی، ایستادن و هر روز بهانه ای را 
درست کردن، این برای ملت ایران غیرقابل 

قبول است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: امروز کاری 
که آمریکایی ها انجام می دهند، صرفاً فشار 
به مــردم است،فشــار به هیچ جــای دیگر 
نیســت. به مردم و به ملت هــای دیگر و به 
شرکت های دیگر و به دولت های دیگر است، 
امروز تنها ما از سیاست های آمریکا عصبانی  
نیستیم حتی شرکت ها و دولت های اروپایی  

هم از سیاست های آمریکا عصبانی هستند.

 تاریخ آمریکا چنین بی قانونی
 در کاخ سفید ندیده است

روحانی افزود: فکر نمی کنم در تاریخ آمریکا 
کسانی به کاخ ســفید آمده باشند که تا این 
حد، ضدقانون و معاهدات بین المللی باشند. 
من به یاد ندارم. همه آنهــا تخلفات قانونی 
داشتند ولی اینها ســرآمد تخلفات هستند. 
ندیدم در کاخ سفید گروهی روی کار بیایند 
مثل این دوره نژادپرســت باشــند. وقتی 
یک گروهی که هم نژادپرســت هســتند و 
هم به قوانیــن و مقــررات بین المللی اعتنا 
نمی کنند، امروز چه توقعــی از آنها داریم. 

همین شرایطی است که امروز می بینیم.
روحانی گفــت: این ما نیســتیم که دلمان 
می خواهد این دوره حکومت آمریکا خیلی 
کوتاه و کوتاه تر شــود، متحدیــن اروپایی 
خودشان در جلسات به خود من می گویند 
که یکی از آرزوهایشــان این است. بعد از آن 
مرتب برای ما پیغام می دهنــد که بیایید با 
هم مذاکره کنیم. مذاکــره برای چه چیزی 
انجام دهیم. شــما اول آن مذاکــره ای که 
انجام دادیم و بــه نتیجه رســیدیم، به آن 
احترام بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی 
درست شــود. در همین ایامی که نیویورک 
بودم، رهبران 4 کشــور بزرگ، واسطه شده 
بودند که با رئیــس جمهور فعلــی آمریکا 
مالقات کنــم در حالیکه ایــن موضوع نیاز 
به واســطه و اینقدر پیغام ندارد، به تعهدات 

عمل کنید ، با هم صحبت می کنیم.
رییس جمهــور اضافه کرد: مــا برای حرف 
زدن مشکل نداریم به شرط اینکه طرف ما، 
طرفی باشد برای حرف، قول و عهد خودش 
ارزش قایل باشــد. اگر طرف مقابل به عهد 
و به پیمانش ارزش قایل باشــد حرف زدن 
مشــکلی ندارد. آدم می تواند بنشیند حرف 

بزند و به نتیجه برسد.
دکتر روحانــی با تاکیــد بر اینکــه امروز 
خوشــبختانه در این ماجــرا و تخلف اخیر 
آمریکا، آمریکایی ها از همیشــه منزوی تر 
هستند، گفت: شما ببینید االن چند کشور 
از کار آمریکا حمایت می کننــد؟ و آنهایی 
که مخالف هستند، چقدر هســتند؟ ما در 
بخش سیاســی، افکار عمومــی و حقوقی، 

موفقیت های بسیار خوبی به دست آوردیم.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: آمریکا در 
این مســیری که علیه ملت ایــران انتخاب 
کرده، حتمــاً ناموفق خواهد بــود. آمریکا 
دو هدف بیشــتر ندارد، می خواهــد ایران 
را تضعیف و ملــت ایران را ناامیــد کند و به 
هیچ کدامش نمی رسد، نه ملت ایران، ناامید 
و خسته می شود و نه ایران شکسته می شود 
و تضعیف می شــود؛ ایران بــه قدرتمندی 
خودش ادامــه می دهد و ملــت ایران هم 
امیدوارانه راه خودش را ادامه می دهد. البته 
یک شــرط دارد و آن توجه و عمل به تاکید 

امام راحل)ره( بر وحدت کلمه است.

باید متحد باشیم
روحانی با اشــاره به اینکه باید متحد باشیم 
و مســایل جناحی را کنــار بگذاریم، افزود: 
این نمی شــود پس از یــک انتخابات، ۲.5 
سال دنبال آن انتخابات بوده و همان رقابت 
را می خواهیــم ادامه دهیم. تــا می خواهد 
تمام شــود، انتخابات بعدی شروع می شود 
و دوباره شروع به رقابت می کنیم؛ انتخابات 
در ایران زیاد داریم، حداقل هر ۲ سال یکبار 
انتخابات داریم؛ ۲، 3 ماه قبل آن عیب ندارد 
جناح ها رقابت کنند اما وقتی تمام شد روز 

بعد باید بشود رفاقت، نه رقابت.
رئیس جمهور گفــت: دمکراســی در دنیا 
یک چارچوب و معیــاری دارد. حزب بندی 
یک معیاری دارد. دولــت و رئیس جمهور 
که انتخاب شــدند، نمایندگان مجلس که 
بــه وزرا رأی دادند، دیگر ایــن دولت برای 
همه جناح ها و همه ملت ایران اســت. چه 
خاصیتی دارد که هــر روز، همدیگر را اذیت 
می کنیم، چکار می خواهیم بکنیم و دنبال 

چه هستیم.

روحانی با طرح این ســوال کــه آمریکا چه 
زمانی تصمیم گرفت از برجام خارج شــود، 
افزود: پارســال بعد از ناآرامــی های اوایل 
دی ماه بود که آمریکا درباره برجام تصمیم 
گرفت. البتــه آنها فیلم بعضــی اعتراضات 
اوایل دی را دیدند، اما فیلم راهپیمایی های 
بعدی مردم که همه مســائل قبل را شست 
و بــرد را ندیدنــد. از آن زمان، این نشــان 
می دهد، وحدت و اتحــاد داخلی می تواند 

روی اراده کاخ سفید اثر بگذارد.
رئیس جمهور اظهــار داشــت: این مرگ 
بــر آمریکایی کــه می آییــم در خیابان ها 
می گوییــم و عملی اش می کنیــم، صرفا با 
گفتن حل نمی شــود. عمل آن این اســت 
که به آمریکا فشــار بیاوریــم و آمریکا از ما 
بهراسد و جرأت نکند، توطئه هایش را ادامه 
دهد. تمام امید آمریــکا در این تحریم، این 
است که اینقدر فشــار بیاورد تا مردم ناامید 
شوند. ناامید بریزند در خیابان و بگویند آقا 
استقالل و آزادی و آقایی را که گفته بودیم، 
نخواســتیم. برمی گردیم به 40 سال پیش؛ 

اما این اشتباه آمریکا است.
روحانی ادامه داد: مگر امکان پذیر است یک 
ملت بزرگی مثل ایران که در انتخابات گفت 
به عقب برنمی گردیم حاال بازگشت کند آن 
هم به انقالب و 40 ســال پیش. آن 4 سال را 

مردم زیر بار نرفتند که به عقب برگردند.
رییس جمهور گفت: مردم خودشان انقالب 
کردند، انقالب اســالمی برای مردم و ملت 
ایران اســت. امام)ره( رهبــری کرد و ملت 
به میدان آمده و انقالب به پیروزی رســید. 

صاحب انقالب و نظام، ملت ایران هستند.
روحانی با تاکید بر اینکه دعواهای جناحی 
و حزبــی باید کنــار صنــدوق آراء ، خاتمه 
یابد اظهار داشــت: تا اول صنــدوق رقابت 
و دعواســت ولی نتیجه صندوق باید تمام 
کننده و فصل الخطاب باشــد و آراء صندوق 
که شــمرده شــد، باید با هم برادر و متحد 

شویم و در کنار هم قرار بگیریم.
وی با اشاره به اینکه بی تردید امروز با وحدت 
و تالش مضاعف از تحریــم عبور می کنیم ، 
گفت: می توانیم آمریکا را پشــیمان کرده 
و ســرمایه خارجی را به کشــور بر گردانیم 
تورم را مهار می کنیم و اینهــا جزو وظایف 
و کارهای وزارت اقتصاد اســت. مسیر رشد 
اقتصادی را دومرتبه آغــاز می کنیم. هیچ 
کس فکر نکند، رونــدی که در این چند ماه، 
در آن وارد شــدیم، به همین صورت ادامه 
پیدا می کند، نه. این رونــد پایان می پذیرد. 
پایان پذیرفتن آن بــا اراده، تالش و وحدت 

ماست.
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: سال ۹۲ 
که کار را شــروع کردیم، تورم ساالنه  حدود 
3۲.8 بود،در ســال ۹3 رقم 3۲ تبدیل شد 
به 14.6. در ۹4 رســیدیم بــه رقم 11.1، و 
در ســالهای ۹5 و ۹6 تک رقمی شــدیم. از 
ابتدای ۹۲ به مردم قول دادیم که در ســال 
آخر این دولت تورم تک رقمی خواهد شــد. 
در مصاحبــه صــد روز اول صحبت کردم و 
دوســتان اقتصاد دان به من اعتراض کردند 
که چرا شــما اعالم کردید تک رقمی، تک 
رقمی اصــاًل نمی شــود. گفتــم اراده ما بر 
این است و همه شــما باید دنبال این اراده 
حرکت کنید ، می توانیم ایــن کار را بکنیم 
و این نرخ در ۹6 تک رقمی نشد بلکه در ۹5 
تک رقم شد. حتی شــش ماهه دوم ۹4 تک 

رقمی شروع شد.
روحانی افــزود: االن دو مرتبــه وارد تورم 
۲ رقمی شــده ایم. باید تــالش کنیم تا آن 
را مهار کنیم. این وظیفه ما اســت. رشــد 

اقتصادی ما حتماً با مشکل مواجه است.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در دولت 
یازدهم رشــد اقتصادی ۲ رقمی داشتیم، 
گفت: در ســال ۹5 رشــد اقتصادی کشور 
ما تقریباً در دنیا اول بود. چگونه توانســتیم 
حرکت دهیم، ممکن اســت یکــی بگوید 
بخاطر فروش نفــت و برجام بوده اســت، 
فروش نفت و برجام را چه کسی درست کرد. 

چه کسی چاه های بسته نفت را باز کرد و چه 
کسی توانست دوباره مشتری بیاورد.

روحانی افزود: وقتی می گوییم فروش نفت 
برخی فکر می کنند شــیر را بــاز می کنیم 
فروخته می شــود. اینکه چطــور این نفت 
تولید می شــود، به بندر می رسد، مشتری 
تهیه می شود، به کشــتی زده می شود، پول 
فروش آن چگونه وصول می شود. هزار فراز 

و نشیب دارد.
رئیس جمهــوری با تاکید بــر اینکه باز هم 
می توانیم ایــن کار را بکنیم، گفــت: البته 
می دانم شــرایط امروز ما ، شــرایط آسانی 
نیســت. یــک ابرقدرتــی مثــل آمریکا و 
مزدورانی مثل صهیونیســت ها و برخی از 
رژیم های منطقه علیه ما در کنار آمریکا قرار 
گرفته اند ، اما ما ملت بزرگی هســتیم، اراده 

قوی داریم و می توانیم عبور کنیم.

سه پیروزی حقوقی ایران
روحانی با اشــاره به موفقیت های حقوقی 
اخیر ایران در دادگاه های بین المللی ، گفت: 
مگر از لحاظ حقوقی، ما در الهه دو بار در این 
چند ماه پیروزی به دســت نیاوردیم. باز هم 
ان شاء اهلل دستیابی به پیروزی ممکن است. 
دو مرتبه روبروی آمریــکا قرار گرفتیم، یک 
دادگاه بزرگ دیگر هــم در ایتالیا بود آن هم 

روبروی آمریکا بودیم و پیروز شدیم.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در چند 
ماه گذشــته ســه مرتبه از لحــاظ حقوقی 
پیروز شــدیم، گفت: چند نفر از مردم ایران 
می دانند ما سه بار در مصاف حقوقی جهانی 
در برابــر آمریکا پیــروز شــدیم. اگر االن 
برویم نظرســنجی کنیم. آیا 10، ۲0 درصد 
می دانند؟ نمی دانند برای اینکه رسانه های 
ما این موضــوع را بــاز نمی کننــد. صدا و 
ســیمای ما باید این را برای مردم تشــریح 
کند.روحانی افزود: آیا مردم می دانند که 3 
بار در مصاف حقوقی بین المللی، حقوقدانان 
و سیاسیون ما در برابر ابرقدرتی مثل آمریکا 
که بهترین وکال را بــه کار گرفته بود موفق و 
پیروز شدند. اینکه در یک دعوای 5 میلیارد 
و ۹00 میلیونی در ایتالیا پیروز شــدیم و در 
یک دعوای صالحیت نســبت بــه موضوع 
برجام در الهه پیروز شــدیم و همچنین در 
گرفتن حکــم موقت علیه آمریــکا ما برنده 

شدیم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: رئیس 
دادگاه بین المللی چند روز پیش در مجمع 
عمومی ســازمان ملل اعالم کرد که آمریکا 
محکوم اســت و تحریم  هایــش علیه ایران 
غلط و برخالف مقررات بین المللی است اما 

این پیروزی ما را چه کسی می داند؟
روحانــی تصریح کــرد: درحالــی که اگر 
کوچکترین مشکلی باشد و فردا یک چیزی 
یک روز و یک هفته کم شــود، این موضوع 
خبــر اول ۲0 و 30، ۹ ، 6 و شــبکه فــالن، 
می شــود. اما این پیروزی های حقوقی چه؟ 
درمورد این پیروزی ها یک گوشــه ای گفته 

می شود که بله ایران هم موفق شد.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه آن گوینده، 
آهسته می گوید پیروز شد در حالی که باید 
محکم و قاطع بگوید، گفــت: این پیروزی 
ملت ایران اســت؛ نباید تصور کنیم که این 
پیروزی دولت دوازدهم است؛ حقوقدانان و 
دیپلمات های ما، دیپلمات های این جناح و 
آن جناح و این دولت و آن دولت نیســتند، 

دیپلمات های کشور و ملت ایران هستند.
روحانی با اشاره به اینکه ما از لحاظ سیاسی، 
حقوقــی و ســازمان های بین المللی موفق 
شدیم، اظهار داشت: امروز دبیر کل سازمان 
ملل و مدیــر کل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی به نفع ما حرف می زننــد؛ امروز خود 
آمریکایی ها اعتراف کردند، در برابر فروش 
نفت ایران در بازار شکست خوردند؛ دیدند 
نمی تواننــد جایگزین کنند؛ بــر فرض هم 
اگر اعالم شکست نکرده و کشورها را معاف 
نمی کردند، ما آنقدر توان داریم که نفت  مان 

را در هر شرایطی بفروشیم و می فروختیم.

رئیس جمهور افزود: آمریکایی ها می گویند 
ایران تحریــم را دور می زند؛ بلــه ما اعالم 
می کنیم که تحریم غیرقانونی، ظالمانه شما 
را با افتخار تمام دور می زنیم چرا که تحریم 
شــما ظالمانه، غلــط و برخــالف مقررات 

بین المللی است.

معتقد نیستم شرایط ما بدتر شده است
روحانی تاکید کرد: امروز در یک آزمایش و 
جایگاه حساسی قرار گرفته ایم و می توانیم 
تولید مان را به حرکت در بیاوریم؛ من معتقد 
نیستم که شرایط ما بدتر شده است، ممکن 
است از یک نظر وقتی می خواهد ماده اولیه  و 
یا قطعه اش را از خارج بیاورد، سخت تر شده 
باشد؛ ولی از یک طرف بهتر شده است؛ بازار 

و تقاضا وجود دارد.
رئیس جمهور ادامــه داد: زمانی تولید ما در 
انبار می ماند اما االن دیگر اینطور نیســت و 
تولید کننده مــا می تواند صــادرات انجام 

دهد.
روحانی تصریح کــرد: امــروز در صادرات 
شــرایط ما بهتر از دیروز شــده است؛ یک 
وقتی چند اقتصاددان بودند که ســر قیمت 
ارز همیشــه با ما چانه می زدنــد؛ مثاًل ارز 
3800 تومان بود می گفتند اگر این بشــود 
4۲00 تومان تمام ایران، گلستان می شود. 
می گفتنــد اگــر ارز بشــود، 4۲00 تومان 

صادرات ما ۲ برابر می شود.
رئیس جمهور گفت: به هر حال ما برای آنها 
احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند. برای 
شــما هم در وزارت اقتصاد احتــرام قائلیم. 
آنچه ایشــان می گفتند که بــا ارز 4۲00 
تومانی محقق می شــود و ارز بازار دوم، اگر 
محقق می شد االن دنیا گلستان می شد. اما 
نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد 
دانش بسیار پیچیده ای است. اقتصاد کتاب 
نیست. بعضی ها فکر می کنند، اقتصاد کتاب 
اســت. فرمول هایی که در کتاب خواندند، 
رفتند امتحــان دادنــد و نمــره گرفتند، 
می شــوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز 

و نشیب دارد.

 در برابر صاحبان تجربه
باید گوش شنوا داشته باشیم 

روحانی افزود: اینجا اســت کــه به وزارت 
اقتصاد توصیه می کنم، اگر شما می خواهید 
در اقتصاد پیشرفت کنید، صاحبان تجربه را 
هم بیاورید. همانطور که اســتاد دانشگاه را 
هم باید بیاورید. با اســتاد دانشگاه مشورت 
کنیــد، بــا صادرکننــده و واردکننــده و 
تولیدکننده و بخش خصوصی هم مشورت 
کنید. با اتاق ها هم مشورت کنید. همه علم 
اقتصاد در دانشــگاه تهران و دانشگاه های 
دیگر نیســت. مقداری هم در بازار و فضای 

اقتصاد جهانی است. این را باور کنید.
رئیس جمهور اظهار داشت: باید هم از علم 
و هم از تجربه استفاده کنیم. وزارت اقتصاد 
هم از اساتید اقتصاد اســتفاده کند و از آنها 
بهره بگیرد و نظر آنهــا را بگیرد و هم از تجار 
و تولیدکننده ها و سرمایه گذارها. آن کسی 
که زحمت کشــیده از یک مغازه رسیده به 
یک بنگاه بزرگ تولیــدی، نرفته واحدهای 
اقتصاد را بگذراند، بلکه تجربه کســب کرده 
اســت. یاد گرفته چــه کار بکند. هــر دو را 
کنار هم قرار بدهیم. هم از اســاتید و هم از 

صاحبان تجربه استفاده کنیم.
روحانی تصریح کرد: موفقیت آقای دژپسند 
در گرو این اســت که از همه اینها استفاده 
کند. باید در فراگیری و در مشــورت تواضع 
کنیم. بایــد در برابر دانــش دیگران تواضع 
کنیم و گوش کنیم. گوش شــنوا داشــته 
باشــیم. در برابر صاحبان تجربه، باید گوش 
شنوا داشته باشــیم و از آنها استفاده کنیم و 

یادمان بدهند و بهره برداری کنیم.
رییس جمهور گفت: تا حاال نشــده با بخش 
خصوصــی بنشــینم و نکته ارزشــمندی 
نیاموزم. در بخش بافت فرســوده هر چه با 
اقتصاددان هــا و بانک ها مشــورت کردیم، 
دیدیــم که مثل اینکه کار نشــدنی اســت 
اما وقتی با توســعه گرها که هــزاران واحد 
مســکونی ســاخته و فروخته اند، جلســه 
گذاشــتیم، فهمیدیم که مشکل کجاست و 
مشکل آنهایی نبود که تا به حال می گفتند. 
اگر از همه نیروها و توان ها اســتفاده کنیم، 
به راحتی می توانیم از این مســیر سخت به 

خوبی و با کمترین هزینه عبور کنیم.
روحانــی فــروش بنگاه های دولتــی را به 
عنوان وظیفه بزرگ مــورد تاکید قرار داد و 
اظهارداشت: بنگاه ها را ســریع تر در بازار و 
بورس و فرابورس عرضــه کنید و من هم به 
طور مرتب دولت و هم نیروهای مسلح و هم 
نهادهای عمومی غیردولتی را تشــویق 
می کنم که به صالح کشــور و ملت اســت 
که اموال و سهام شــان را بفروشند. اشکالی 
ندارد ســهامی داشته باشــند. اما هم بنگاه 
و هم مدیریــت را واگذار کننــد. حاال یک 
سهمی هم در یک جایی داشــته باشند در 

یک حدی اشکالی ندارد.
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تاکید بر رعایت میزان استفاده از تجهیزات 
داخلی در طرح هایی که از طریق فاینانس 

اجرایی می شود
جلسه شورای اقتصاد ظهر دیروز به ریاســت معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد.
اســحاق جهانگیری در این جلســه با اشــاره به گزارش ارائه شده در 
خصوص عملکرد تســهیالت مالی خارجی از کشــور چیــن، بر لزوم 
استفاده از تجهیزات ســاخت داخل در طرح هایی که از طریق فاینانس 

اجرایی می شود، تاکید کرد.
در این جلســه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نیرو، 
جهاد کشــاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس ســازمان 
برنامه و بودجه، معاون علمــی و فناوری رییس جمهــور، رییس اتاق 
بازرگانی ایران و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز حضور 
داشتند، گزارشی درخصوص عملکرد شــورای اقتصاد، تعداد جلسات 

برگزار شده و تعداد مصوبات توسط نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه این جلســه همچنین گزارشــی از عملکرد تســهیالت مالی 
خارجی )فاینانس( کشــور چین ارائه شد که براســاس این گزارش از 
46طرح مصوب با اســتفاده از تســهیالت مالی خارجــی، ۲8 طرح با 

مالکیت دولت و 18 طرح با مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.
در ادامه این جلسه درخواســت های برخی دستگاه های اجرایی مطرح 
شــد و پس از ارائه توضیح در خصوص دالیل فنــی و توجیحات مالی و 

اقتصادی با برخی از این درخواست ها موافقت صورت گرفت.

ایران عضو شورای حکام اتحادیه جهانی 
مخابرات شد

 ایران با 146 رای و با رایی باالتر از کشــورهای پرســابقه  چون روسیه، 
آفریقای جنوبی و لهســتان و... عضو شــورای حــکام اتحادیه جهانی 
ارتباطــات شــد.وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در پیامی در 
اینستاگرام اعالم کرد: لحظاتی پیش پیامکی از وزیر ارتباطات اندونزی 
دریافت کردم که در آن انتخاب ج.ا.ایران به عنوان عضو شــورای حکام 

اتحادیه جهانی ارتباطات را تبریک گفته بود.
به یاد دارم پس از ســخنرانی در جمع وزرای ارتباطــات و دیپلماتهای 
ســایر کشــورها در دبی، دبیرکل اتحادیــه گفت با ایــن صحبت ها و 
مذاکراتی که داشته اید، همه ایران را تحســین کردند. پیش بینی او بر 
انتخاب ایران با رای باال بود.امروز و در روز آغازین بازگشت تحریم های 
یک جانبه آمریکا، پس از مدت ها، یک اجماع جهانی برای انتخاب ایران 
با رای 146 کشــور دنیا و با رایی باالتر از کشــورهای پرسابقه ای چون 
روسیه، آفریقای جنوبی، لهســتان، آذربایجان و ... شکل گرفت. زمان، 

زمان خودباوری است. باور کنیم که می توانیم.

نام مدیران شرکت های تابع وزارت کار منتشر شد
نام اعضای هیات مدیره شــرکت هــای تابع وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی عصر دوشنبه با دستور »محمد شــریعتمداری« روی پایگاه 

اطالع رسانی وزارتخانه قرار گرفت.
 شــریعتمداری که پنجم آبان برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از مجلس شــورای اســالمی رای اعتماد گرفت وعده داده بود نام همه 
اعضای هیات مدیره شــرکت های تابع این وزارتخانه از جمله شستا و 

صندوق های بازنشستگی را با هدف شفاف سازی منتشر می کند.
این فهرســت شــامل 1۲00 نفر می شــود که در حدود 550 شرکت 
زیرمجموعه ایــن وزارتخانه فعالیت می کنند.اکنون 1۷ پوشــه از این 
شرکت ها در تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شده 

است و به نظر می رسد بقیه نام ها بتدریج اعالم می شود.

 مخالفت اتحادیه اروپا 
با ازسرگیری تحریم ها علیه ایران

 کمیســر امور اقتصادی اروپا اعالم کرد اتحادیــه اروپا مخالف تصمیم 
آمریکا برای وضع مجدد تحریم های نفتی و مالی علیه ایران است.

پی یر موسکوویچ ســاعاتی پس از آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، 
به شبکه رادیویی فرانس اینفو گفت: اتحادیه اروپا موافق این تحریم ها 
نیســت.بر اســاس گزارش رویترز، واشــنگتن تصمیم گرفته تدابیر 
تنبیهی را که تحت توافق هسته ای ســال ۲015 دولت پیشین آمریکا 
برچیده شــده بودند را مجددا وضع کند.با این حال بــا صدور معافیت 
از سوی واشــنگتن برای برخی از خریداران نفتی تهران، صادرات نفت 
ایران ادامه پیدا خواهد کرد.واشــنگتن روز جمعه اعالم کرد به هشت 
واردکننده اجازه خواهد داد موقتا بــه واردات نفت ایران ادامه دهند اما 

به نام و جزییات معافیت ها اشاره ای نکرد.

گوشی دوباره گران شد
ماه گذشــته انواع محصوالت دیجیتال با کاهش نســبی قیمت مواجه 
شد؛ اما گزارشات میدانی نشان می دهد این رویه طی چند روزگذشته 

روند عکس به خود گرفته است.
بازار دیجیتال همواره تاثیر مســتقیمی از نرخ ارز بــه خود می گیرد و 
بررسی ها نشــان می دهد که طی چند روز اخیر نوسانات دالر بار دیگر 

روند قیمت ها در بازار را با افزایش مواجه کرده است.
گزارشــات میدانی حکایــت از آن دارد کــه بازار گوشــی تلفن همراه 
بیشــترین تاثیر را از این افزایــش قیمت به خود گرفته  اســت و اغلب 
مدل ها با رشــد 5 تا ۷ درصــدی قیمت مواجه شــده اند.آرش عروج لو 
یک ازفروشندگان گوشی  تلفن همراه دراینباره به خبرنگار ایلنا گفت: 
متاســفانه طی ماه های اخیر روند قیمت ها براســاس نرخ لحظه ای ارز 
تعیین می شود و با نزدیک شدن به 13 آبان و اجرایی شدن تحریم های 

آمریکا پیش بینی می شد که با افزایش قیمت ها در بازار مواجه شویم.
وی افزود: قیمت های فعلی نیز از افزایش نرخ ارز در روز های اخیر تاثیر 
گرفته است و اگر قیمت های ارز به ویژه دالر روند افزایشی داشته باشد، 

باز هم شاهد باال رفتن قیمت های گوشی و لوازم جانبی خواهیم بود.

 جزئیات حمله رژیم غاصب 
به زیرساخت های ارتباطی ایران

 وزیر ارتباطات اعــالم کرد که حمله ســایبری که با هــدف صدمه به 
زیرساخت های ارتباطی امروز انجام شده بود، دفع شد.

وزیر ارتباطات حمله به زیرســاخت های ارتباطی ایــران را تایید و در 
واکنش به حمله ســایبری ناموفــق رژیمی که ســابقه چنین رفتاری 
را در کارنامه خــود دارد، اعالم کرد که این موضــوع را از طریق مجامع 
بین المللــی پیگیــری می کنیم.محمدجواد آذری جهرمــی در پیام 
توییتری خود اعالم کرده »رژیمی که سابقه ی آن در بکارگیری سالح 
سایبری در پرونده هایی چون استاکس نت مشخص است، اینبار تالش 
داشــت به زیرســاخت های ارتباطی ایران صدمه ای وارد کند، البته به 
لطف هوشیاری تیمهای فنی، دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه 
را از طریق مجامع بین المللــی پیگیری می کنیم«.وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات هم چنین منبع حمالت ســایبری صبــح امروز به 
زیرساخت شبکه ارتباطی کشــور را از شــرکت اینترنتی بنام »گلدن 
الین« اعالم کرد و از پیگیری حقوقی آن در مجامع بین المللی از طریق 

وزارت امور خارجه خبر داد.

میز خبر

وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: برنامه های 
مشخصی در این وزارتخانه برای عبور از شرایط کنونی 
کشور تدوین شده است و برای اجرای آن اراده آهنین 
داریم.فرهاد دژپسند در جلسه شــورای معاونان این 
وزارتخانــه که صبح دیروز با حضــور رییس جمهوری 
برگزار شد، افزود: در این وزارتخانه برنامه های مشخصی 
تدوین شــده تا در زمینــه اداره بهتر دولــت، بهبود 
فضای کسب و کار، سرعت بخشــی به سرمایه گذاری 
و در نهایت رشــد و حل معضل بیکاری و همچنین در 
زمینه کنترل و مدیریت تورم عملکرد بهتری داشــته 
باشیم.دژپســند گفت: این برنامه ریزی هــا در قالب 

امور گمرکات، کارآمدســازی امور مالیاتی 
 کشــور، اصالح نظــام بانکی، اســتفاده از 
فرصت هــای ســرمایه گــذاری خارجی، 
مناطــق آزاد و همچنین امــور بیمه ها قابل 
تحقــق خواهــد بود.وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی با بیــان اینکه بازار ســرمایه یکی از 
ابزارهای مهم برای عبور از شــرایط کنونی 

اســت، اظهار داشــت: دولت، ســرمایه های گرانقدر 
و انباشــته شــده ای در اختیار دارد که مــی تواند با 
خصوصی سازی، زمینه اســتفاده بهتر از این دارایی ها 
را به نفع مردم فراهم آورد. دژپســند شرایط کنونی را 

ویژه خواند و اراده، همدلی، همکاری، تعاون 
و پشــتکار را از ملزومات مقابله با برنامه های 
ســخت دشــمن و خنثی کردن این فشارها 
دانســت.وی ادامــه داد: در دوران پــس از 
انقالب، کمتــر دوره ای از نظر حساســیت، 
مشــابه این دوره بوده اســت.وی بــا تاکید 
بر اینکه با یک برنامه منســجم مــی توان از 
این شــرایط ویژه عبور کرد، افزود: در کشورمان ابزار، 
موقعیت و امکانــات عالی داریم که با اســتفاده از آنها 
می توان از این شرایط عبور کرد.دژپسند با بیان اینکه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بــه معنای واقعی کلمه، 

یک ابر وزارتخانه اســت، گفت: دامنه فعالیت های این 
وزارتخانه به گونه ای اســت که می تواند در حوزه های 
مختلف حضور یافته و شرایط را برای عبور از این دوران 
فراهم کند.وزیر امــور اقتصادی و دارایــی با یادآوری 
اینکه در شرایط کنونی، دشــمن درصدد ناامید کردن 
و انقطاع مردم از حکومت است، افزود: در مقابل، ما نیز 
برنامه های اجرایی مشخص داریم.در این نشست که با 
حضور رییس جمهوری در محل وزارت اقتصاد برگزار 
شد، عالوه بر معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه، 
رئیسان ســازمان های تابعه و مدیران عامل بانک ها و 

بیمه های کشور نیز حضور داشتند.

وزیر اقتصاد

فاطمه اکبرخانی  تحریم های دور دوم 
علیه ایران آغاز شد اما به گفته همه مقامات 
کشور این نمایش آمریکا در همان دور اول 
اثر خود را بر اقتصاد کشــور گذاشته و جای 

مانور بیشتری ندارد.
از همان شــش ماه پیش و خروج آمریکا از 
برجام و آغــاز دور اول تحریم ها علیه ایران، 
آمریــکا بارها هشــدار داده بود که شــروع 
تحریم های نفتی بسیار سخت تر از دور اول 
برای اقتصاد ایران خواهد بــود اما مقامات 
و مسئوالن کشــور نیز به مراتب وعده داده 
بودند که آمریکا در همان تحریم اول هر کار 
دلش خواســته انجام داده و 13 آبان جنگ 

روانی بیش نیست.
دولت و بســیاری از کارشناســان و فعاالن 
اقتصادی تحریم هــای دور دوم را به نوعی 
نمایش آمریــکا و جنگ روانــی علیه ایران 
می دانند؛ البتــه ناگفته نمانــد که کاهش 
فروش نفــت و اختالل در مبــادالت بانکی 
خود چالــش بزرگی برای اقتصــاد ایران به 
حســاب می آید اما گویی دولــت برای این 

دوره تدابیر بیشتری اندیشیده است.
در این میان نباید ســختی هایی که بخش 
خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی متحمل 
شده اند را نادیده گرفت، اما آن ها نیز بر این 
باورند که این دوران از بحران اقتصادی نیز 
مانند دوره های قبل ســپری خواهد شد به 
شــرطی که دولــت تدابیــر و راه حل های 
منطقی بــرای حل مشــکالت و موانع این 

دوره در نظر گرفته باشد.
بنابه گفته بیشــتر فعاالن اقتصادی، اگرچه 
کشــور در این دوره با مشــکالت بسیاری 
دست و پنجه نرم می کند اما تحریم  ها نباید 
سدی بر ســر راه توســعه اقتصادی کشور 
باشــند بنابراین به شــدت بایــد به فضای 

کسب و کار توجه کرد و از تولید غافل نشد.
در این گزارش گفت و گویی با فعاالن بخش 
خصوصــی داشــتیم و نظرات آن هــا را در 
خصوص ایــن کــه دور دوم تحریم ها کدام 
بخش از اقتصاد ایران را بیشــتر تحت تاثیر 

قرار خواهد داد صحبت کردیم.

عسگراوالدی: به راحتی از تحریم ها 
عبور خواهیم کرد

اســداهلل عســگراوالدی، رییس اتاق ایران 

و چین بــه خبرنگار اقتصــاد آنالین گفت: 
تحریم ها را به خوبــی خواهیم گذراند و این 

دوره از اقتصاد کشور را دور خواهیم زد.
وی افــزود: بحثی کــه در این نــوع تحریم 
بیشتر مطرح شــده، اخالل در فروش نفت 
ایران است که با توجه به معافیت 8کشور از 
تحریم علیه ایران با مشــکل کم تری مواجه 

خواهیم شد.
این فعال بخش خصوصی بــا تاکید بر این 
که قیمت نفت افزایش خواهد یافت، اظهار 
کرد: با توجه به این که انتخابات کنگره طی 
یکی دو روز آینده برگزار می شــود، ترامپ 
نگــران انتخابات خود اســت و قیمت نفت 

نگرانی او را بیشتر خواهد کرد.

 حاجی آقامیری: مبادالت بانکی
 حتی از نفت مهم تر است

ســید رضی حاجی آقــا میری،عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران نیــز در گفت و گو با 
اقتصاد آنالین، به نقش مهم مبادالت بانکی 
نسبت به تحریم نفتی اشاره کرد و گفت: به 
طور کلی بانک از نفت مهم تر اســت چرا که 
اگر نفت بفروشیم باید پول وارد کشور کنیم 
و اگر نقل و انتقاالت با مشــکل مواجه باشد 

فروش نفت نیز فایده ای ندارد.

او  دربــاره اقداماتی که دولــت باید در این 
دوره از تحریم ها انجام دهــد توضیح داد: با 
توجه به این که آمریکا اجازه داده 8 کشور از 
ایران نفت بخرنــد، بهترین کار   فروش نفت 

به این کشور ها با شرط است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با توجه 
به خاص بودن و مرغوبیــت نفت ایران، این 
کشــور ها فقط نفت ما را می خرند بنابراین 
باید ما نیز ایــن شــرط را بگذاریم که فقط 
در صورت تســویه دالری آن هم در کشور 
خودمان نفت می فروشیم.حاجی آقا میری 
با بیان این که کشــورهای منتخب به نفت 
ایران احتیاج دارنــد ،گفت: ما نیز می توانیم 
با تحریم این کشــورها در مقابــل آمریکا 
بایســتیم چرا که این اقــدام قیمت نفت را 
افزایش می دهد و در این شــرایط باتوجه به 
نزدیک شدن دوره انتخاباتی آمریکا، گران 
شــدن نفت برای ترامپ خطر محســوب 
می شــود.وی اظهار کرد: تقاضا برای نفت 
ایران به دلیل مرغوبیتی که دارد باال اســت 
امــا می خواهند ما نفت را ارزان بفروشــیم. 
مگر نمی گفتند عربستان نفتشان را تامین 

می کند خب االن چرا نمی کند؟
این عضو اتاق بازرگانی با بیــان این که آثار 
تحریم به صــورت بالفعل اتفــاق می افتد، 

تصریح کرد: اگرچــه دولت می گوید آمریکا 
هر کار دلش خواسته انجام داده و االن کاری 
نمانده که انجام دهد اما باالخره آثار تحریم 
نمایان خواهد شد؛ ولی مسلما دولت تدابیر 
الزم برای ایــن دوره در نظر گرفته اســت.

حاجی آقا میری همچنین به ضرروت حفظ 
ذخایر ارزی به عنوان یکی از مســائل حال 
حاضر کشور تاکید کرد و افزود: ذخیره ارزی 
در حال حاضر به اندازه کافی داریم اما باید از 

هدر رفتن آن نیز جلوگیری کنیم.
او ادامــه داد: با توجــه به این کــه در زمان 
نوسانات ارزی دولت اعالم کرده بود توانایی 
کاهش نرخ ارز و تزریق ارز به بــازار را دارد 
اما با توجه به شــرایط آینده این کار را انجام 
نمی دهد؛ بنابراین دولت مســلما برای این 

روز ها آمادگی دارد.

 پدیدار: تحریم فعلی 
جز جنگ روانی نیست

رضا پدیدار،عضو اتاق تهران در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصاد آنالین با بیان این که تحریم 
قبلی، به صورت فراگیــر کل اقتصاد ایران را 
در بر گرفت، افزود: در تحریم اول همه چیز 
جز صادرات نفت خام بــا محدودیت مواجه 
شــد بنابراین تحریم االن چیزی جز جنگ 

روانی نیست.
وی با اشــاره به خروج شرکت های خارجی 
از ایران و مشــکالت نقــل و انتقاالت بانکی 
در تحریم قبلی اظهار کرد: طی شــش ماه 
گذشته بخش عمده ای از اقتصاد بین الملل 
ما تحــت تاثیر قــرار گرفتــه و االن فقط با 
محدودیــت صــادرات نفتی حجم ســبد 

صادراتی ما کوچک خواهد شد.
پدیــدار اضافه کــرد: در این شــرایط  نیز 
فرصت های بســیاری داریم فقط الزم است 

دولت از این فرصت ها استفاده بهینه کند.

امیرزاده: مراقب تولید باشیم
محمد امیرزاده،عضو اتــاق بازرگانی تهران 
نیز در گفت و گو با خبرنــگار اقتصاد آنالین 
با تاکیــد بر این که تولید در این شــرایط به 
مراقبــت بیتری احتیــاج دارد گفت: تولید  
بیشــتر از این که تحت تاثیر شرایط داخلی 
باشــد، متاثر از عوامل بیرونی است بنابراین 
در این شــرایط تولید بیش از هــر چیز در 
معرض خطر قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: 
اگرچه دوران سختی پیش رو داریم اما قبال 
نیز این شرایط را داشته ایم به طوری که یک 
بســیج جهانی در مقابل ما قرر گرفته بود؛ 
بنابراین مســلما دولت از پیش خود را برای 

این شرایط آماده کرده است.

 امیدواری روسای اتاق 
در دور دوم تحریم ها

روســای اتاق بازرگانی تهــران و ایران نیز 
این دوره از اقتصاد کشــور را نگران کننده 
نمی دانند.به گفته غالمحســی شــافعی، 
رییس اتاق بازرگانی ایران بــا توجه به این 
که تحریم ها به صورت دوره ای اعمال شده 
و از قبل قابل پیش بینی بود، صادرات نفت با 

افت چندانی مواجه نخواهد شد.
مسعود خوانســاری، رییس اتاق بازرگانی 
تهران نیز معتقد اســت: احتماالً با مســاله 
جدیدی مواجه نخواهیم شد؛ چراکه آمریکا 
قصد کاهش فروش نفت ایران را داشــته که 
کم شده همچنین نقل و انتقاالت پولی هم 
اکنون انجام نمی شــود که در این خصوص 
اصوال شــرکت های بزرگ تحت الشعاع قرار 
خواهند گرفــت؛ پس بحث اصلــی، روانی 

است.

 برای عبور از شرایط کنونی اراده آهنین داریم

ظریف در مجلس: 

وهای بهتری برای برجام داشتم آرز
گروه اقتصــاد وزیــر امــور خارجه 
کشورمان با بیان اینکه برجام بهترین توافق 
ممکن بود، گفت: آمریکایی هــا بعد از یک 
سال و نیم تالش هنوز هم نمی توانند برجام 

را تضعیف کنند.
در جلســه علنی دیروز مجلس محمدجواد 
ظریف در پاسخ به سوال 6 نفر از نمایندگان 
اظهار داشــت: در خصــوص تالش ها برای 
اســترداد اموال بابک زنجانی نقش وزارت 
امــور خارجه نقشــی حمایتی اســت و ما 
موظفیم اقدامات دســتگاه های قضایی را 
پیگیری و درخواســت های دســتگاه های 
مختلف را دنبال کنیم که ایــن کار را انجام 
دادیم و درخواســتی نبوده که وزارت امور 

خارجه دنبال نکرده باشد.
ظریف با بیان اینکــه برای ایــن کار دهها 
مالقات تنظیم شده اســت، گفت: اما اینکه 
برخی می گویند اقدامی از سوی وزارت امور 
خارجه انجام نشــده است، دلیلش ضرورت 

وجود تفاهم نامه معاضدت قضایی است.
وی در ادامه افــزود: وزارت امور خارجه اگر 
تمایل داشته باشــد می تواند مالقات های 
سفرای خود در کشورهای مختلف را اعالم 
کنــد. وزارت خارجه مســئول پیگیری و 
تسهیل است و اقدام با دستگاه های ذیربط 

قضایی و داخلی است.
این عضو کابینه در خصوص اسنادی که بعد 
از برجام به امضا رسیده اســت، گفت: باید 
بگویم هر ســندی که امضا شده در معرض 
دید عموم در ســایت ها قرار گرفته اســت. 

ســندی بعد از برجام امضا نشــده وپس از 
برجام چند توافق برای اجرای برخی موارد 
فنی برجام در زمینه انرژی هســته ای امضا 
شده که بر اساس نظر کارشناسان هسته ای 

و در راستای منافع ملی کشور بوده است.
ظریف عنــوان کــرد: در خصــوص اینکه 
گفته می شــود در مذاکرات هســته ای و 
توافــق برجام زورمــان نرســیده، واقعیت 
امر این اســت که برجام حاصل یک توافق 
چندجانبه اســت و در این نــوع توافق هیچ 
طرفــی نمی تواند تمام خواســته هایش را 
بگیرد.وزیر امــور خارجه در ادامــه افزود: 
آمریکایی هــا وقتی وارد مذاکرات شــدند 
می خواســتند تمام فعالیت های هسته ای 
ایران متوقــف شــود و فــردو، اراک و آب 
ســنگین را تعطیل کنند و ده ها خواســت 
دیگر هم داشتند اما آنها نیز به خواست خود 
نرسیدند.ظریف با اشــاره به اینکه مذاکره 
ابزاری بــرای رســیدن به تفاهــم و توازن 
اســت تا بتواند منافع را حفــظ کند، گفت: 
امروز برجام آنقدر در جهــت منافع ملت ما 
بوده که آمریکا با فضاحت از آن خارج شــده 
است. آمریکا نه تنها مجبور به عقب نشینی 
از خواسته های خود شده بلکه بنا بود امروز 
فروش نفت ایران به صفر برســد، اما بیانیه 

داد که تا 6 ماه دیگر فرصت می دهیم.
وی عنوان کــرد: آنها می خواســتند علیه 
ایران اجماع ایجــاد کنند و در این راســتا 
دروغ پــردازی کردند اما برجــام همچنان 
از اســتحکام برخــوردار اســت و کماکان 

پابرجاســت.ظریف با تاکید بــر اینکه زور 
آمریکایی ها به ما نرســید، اظهار داشــت: 
آمریکایی هــا بعد از یک ســال و نیم تالش 
هنوز هم نمی توانند برجام را تضعیف کنند. 
از همگان خواهش می کنم در شرایطی که 
دنیا قدرت دیپلماســی ایــران را پذیرفته، 
بر اســاس یک تصور غلط نگوییــم که ما به 

خواسته های خود نرسیده ایم.
این عضو کابینــه با تاکید بــر اینکه برجام 
منافع کشــور را حفظ کرد، گفــت: امروز 
برنامه هسته ای ایران در شرایطی است که 
اگر با تصمیم نظام بخواهیم به آن برگردیم 
به مراتب بهتر از گذشــته خواهــد بود. به 
صراحت گفته ایم که برجــام آن چیزی بود 
که می توانستیم بگیریم و هنوز هم با افتخار 
اعالم می کنم با پشــت گرمــی از مقاومت 

مردم ایران برجام بهترین توافق ممکن بود.
ظریــف در ادامه افــزود: من خــودم هم 
آرزوهای بهتری داشتم اما برجام آنچه بود 

که قابل حصول بود.
وزیر امور خارجه عنوان کــرد: در چند ماه 
گذشــته توفیقات بیشتری داشــتیم که از 
جمله آنها پیــروزی های حقوقی جمهوری 

اسالمی ایران در دادگاه الهه بود.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اگر 
تصمیم بگیریم می توانیم برنامه هسته ای 
خود را به مراتب بهتر از گذشته دنبال کنیم 
و این تصمیم با نظام اســت، گفت: در برجام 
آنچه که بود را گرفته ایم، در این مســیر را 
راهنمایــی های مقــام معظــم رهبری و 
مقاومت مردم به بهترین توافقی که ممکن 

بود دست پیدا کردیم.
ظریف با اشــاره به اینکه حق نماینده مردم 
اســت که نگران اموال  حقوق ملت باشــد، 
گفت: اقداماتی که بابــک زنجانی به دلیل 
شرایط آن زمان انجام می داد، شفاف نبود، 
این اقدامــات را در مســیرهای اطالعاتی 
پیگیری کردیم و مشخص شد حساب ها در 

مالزی و تاجیکستان صوری است.
وی با بیان اینکه تحریم ها شرایط غیرشفاف 
را ایجاد می کنند، اظها داشــت: استفاده از 
رانت ها را برای برخی افراد فراهم می کنند، 
نمی دانم چرا همکارانم نامه تشــکرات قوه 
قضائیه را در اختیار مجلــس قرار نداده اند. 
وزارت امور خارجه در حوزه مسئولیت خود، 
مسئوالن کشــوری را به مسئوالن خارجی 
برای پیگیری موضوعات ارتباط داده است، 
ما دســتگاه اطالعاتی و قضایی نیستیم که 

اقدامات دیگری انجام دهیم.

ظریف خاطرنشــان کرد: همه مراکزی که 
بابک زنجانی در خارج  از کشور معرفی کرده  
فاقد مســتندات بوده اســت. این را یکی از 
همکاران شما که در این زمینه فعال بوده در 
اختیار من قرار داده است، با این حال وزارت 
امور خارجه آنچه که باید را انجام داده است.

این مقام مســئول با تاکید بر اینکه وزارت 
امور خارجه دســتگاهی نیست که سرخود 
وارد عمل شــود، گفــت: اینگونــه نبوده 
کــه در مذاکرات هســته ای فقــط یک بار 
مذاکره صورت گرفته باشــد، بلکــه بارها 
مسائل دنبال شده اســت و به هیات نظارت 
و دبیرخانه شــورای عالی امنیت گزارش ها 
داده شد و براســاس تصمیم جمعی توافق 
نهایی شــد، اما مــی پذیریم کــه برخی 

قرائت ها متفاوت از یکدیگر است.
ظریف در ادامه افــزود: آنچه در توافق گفته 
شده این است که 130 تن آب سنگین مازاد 
در ایران برای فروش باید عرضه شود و تاکید 
شده اســت که این مقدار آب سنگین نباید 
در ایران نگهداری شــود، بنابراین وضعیت 
آنگونه که شــما سیاه و ســفید می بینید، 

نیست.
وی بــا بیــان اینکــه در مــوارد متعدد 
برداشت ها از برجام متفاوت بود، گفت: آن 
زمان که IR8 مورد بررســی و آزمایش قرار 
گرفت، در جهان غوغا شــد، آنها می گفتند 
این موضوع جزو توافقات هســته ای نبود، 
اما نه تنها آزمایشــات ادامه یافت، حتی به 

سانتریفیوژ گاز نیز تزریق شد.
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وی پولدارها نیمی از یارانه بنزین در باک خودر

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه        15 آبان 1397    شماره 240

 تولید روزانه ۱۰۰میلیون لیتر بنزین 
در آستانه تحقق  

اواســط تابســتان ســال جاری معاون وزیر نفت از تولید روزانه 100 
میلیون لیتر بنزین در کشــور خبر داد. وعده ای که با تولید روزانه بیش 
از 40 میلیون لیتر بنزین یورو 5 در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا یک 

ماه آینده در یک قدمی تحقق ایستاده است.
خودکفایــی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت طی چند ســال 
اخیر بوده است و بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان 
افزایش یافت؛ به طوری که از 66.4 میلیون لیتر در روز در ســال 13۹5 
به ۷۷.4 میلیون لیتر در روز در ســال 13۹6 رســید. همچنین میزان 
تولید بنزین از ابتدای ســال 13۹6 تا آذرماه 66.6 میلیون لیتر در روز 

بوده و از آذرماه تا اواخر اسفند به ۷۷.4 میلیون لیتر در روز  رسید.
بیژن زنگنه، وزیر نفــت، در یکی از آخرین اظهــار نظرات خود درمورد 
آمار تولید بنزین در ایــران اظهار کرد: »در ســال 13۹1 میزان تولید 
بنزین در ایران به طور متوسط 5۲ میلیون لیتر در روز بود که این میزان 
در شهریورماه سال جاری به ۹0 میلیون لیتر در روز رسیده است. بنزین 
ما در شــرایطی قرار دارد که ترامپ در تحریم هــای خود از منع فروش 

بنزین به ایران حرفی نزد«.
بر این اســاس وعده تولید 100 میلیون لیتر بنزین در کشــور از حدود 
چهار ماه پیش از ســوی علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، اعالم و اظهار شــد که 80 میلیون 
لیتر از 100 میلیون لیتر مذکور طبق استاندارد یورو 4 و یورو 5 خواهد 

بود.
در این میان فاز ســوم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس کــه از میان  
پاالیشگاه های کشور نقش اساسی را در تولید بنزین بر عهده دارد، اواخر 

مهرماه وارد مدار و فرآیند تولید بنزین یورو 5 شده است. 
آخرین آمارها حاکی از آن اســت که به طور میانگین روزانه 30 میلیون 
لیتر بنزین در این پاالیشــگاه تولید می شــود که این مقدار تا یک ماه 
دیگر به مرز 40 میلیون لیتر در روز خواهد رســید .بنزین تولیدی این 
پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا پایان امســال به 44 میلیون لیتر در روز 

خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این پاالیشــگاه نیــز می توان گفت که 
طبق گفته مسئوالن، باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی طبق استاندارد 
یورو 5 اروپــا کمتر از 10 پی پــی ام، مقدار آروماتیــک آن کمتر از 35 
درصد، مقدار بنزن آن کمتر از یک درصد و اکتان آن بین ۹1 و ۹5 باشد 
که بنزین تولیدی در پاالیشگاه ستاره هم اکنون دارای گوگرد 0.5 تا 1 
پی پی ام، آروماتیک بین ۲۹ تا 30 درصد، بنزن بین 0.4 تا 0.5 درصد و 

اکتان آن نیز در محدوده استاندارد است.
بر این اســاس با توجه به این که آخریــن آمار تولید بنزین از ســوی 
وزیر نفت ۹0 میلیون لیتر در روز اعالم شــده بود و قرار اســت تا یک 
ماه آینــده 10 میلیون لیتر به تولید بنزین پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
فارس اضافه شود، وعده تولید 100 میلیون لیتر بنزین در روز محقق 

خواهد شد.

 پایانه ریلی نفتی
 در بندر شهید رجایی راه اندازی شد

مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در راســتای توســعه 
حمل بــا راه آهن فرآورده های نفتی و گســترش زیرســاخت های 
»ریل - بندر« پایانــه جدید ریلی نفتی در بندر شــهید رجایی 

راه اندازی شد.
اله مراد عفیفی پور در جمع خبرنگاران افزود: با آغاز به کار آزمایشــی 
این پایانه ریلی، نخســتین محمولــه نفت کوره تولیدی پاالیشــگاه 
اصفهان در قالب 1۷ واگن مخزن دار با حجــم ۹50 تن امروز وارد بندر 
شــهید رجایی شــد که این فرآورده در عملیات بانکرینگ و ســوخت 

رسانی به کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
وی بیان کرد: با ایجاد این زیرســاخت ریلی به صورت همزمان می توان 
44 واگن مخزن دار را با نرخ تخلیه حدود 350 متر مکعب در ســاعت 

تخلیه کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: هم چنین دو دستگاه دیگ 
بخار نصب شــده بر روی واگن امکان گرم کردن فرآورده ها را نیز فراهم 

می کند. 
عفیفی پور ادامه داد: زیرســاخت ریلــی این پایانه پیشــتر به عنوان 
پارکینگ واگن ها اســتفاده می شــد که اکنون این تاسیسات از توان 
تخلیه ماهانه ۲۲۲ هزار متر مکعب و ســاالنه حدود دو میلیون و 664 
هزار متر مکعب نفت کوره برخوردار است که بخش عمده ای از فعالیت های 

بانکرینگ در بندرخلیج فارس را دربر می گیرد.
این مســوول گفت: فرآورده های تخلیه شده از طریق ســامانه پمپاژ 
نصب شده در پایانه ریلی نفتی و از طریق شبکه خطوط لوله بندر خلیج 
فارس امکان تخلیه واگن به همه مخازن متصل به این شــبکه را فراهم 

کرده است. 
عفیفی پور اظهار داشــت: از این پس پنج پاالیشگاه بزرگ کشور شامل 
اصفهان، تهران، تبریز، اراک و کرمانشــاه که به خط ریل وصل هستند، 
مســتقیم به بندر شــهیدرجایی دسترســی دارند و این مزیتی بزرگ 

محسوب می شود. 
به گفته وی، ایجاد ترافیک در مسیر ورودی، کاهش ایمنی مسیر تردد، 
مشــکالت تخلیه کامیونی به مخازن و کندی عملیات تخلیه از جمله 
عوامل محدودیت آفرینی بود که با ایجــاد پایانه ریلی نفتی جدید رفع 

می شود. 

سرآشیبی بهای جهانی طالی سیاه  
بعد از ماه ها روند افزایشــی بهای نفت خــام در بازارهای جهانی، هفته 
گذشته قیمت انواع نفت با حدود ۷ درصد کاهش روند معکوس به خود 

گرفت.
در حالی که قیمت وعده دار نفت خام سبک آمریکا)WTI(  در روز سوم 
ماه اکتبر سال جاری  به اوج چندین ســاله در ۷۶٫8۵ دالر رسید، اما از 
آن زمان شــاهد ســقوطقیمت نفت خام هســتیم. به صورتی که 
بازار های جهانی نفت خام  در روز پایانی هفته گذشــته )سوم نوامبر( 
قیمت ماه دسامبر نفت خام سبک وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا 
WTI با ۶٫۵8 درصد کاهش در ۶۳٫۱۴ دالر بســته شــد و قیمت ماه 
ژانویه نفت برنت هم با ۶٫۶۳ درصد کاهش در ۷۲٫8۳ دالر به کار خود 

پایان دادند. 
کارشناســان حوزه انرژی، کاهش تقاضای نفت به دلیل تعمیرات دوره ای 
پاالیشــگاه ها، تداوم افزایش سطح ذخیرســازی تجاری نفت آمریکا، 
رشد صادرات نفت عربستان ســعودی، روســیه وعراق در ماه اکتبر و 
اعالم معافیت واردات نفت خام از ایران برای 8 کشــور مهم خریدار آن،  
را از مهم ترین دالیل کاهش قیمت نفت در هفته گذشــته به شــمار 
آورده اند . شایان ذکر است ســرمایه گذاران در هفته گذشته به جای 
نگرانی از کاهش عرضه نفت خام، از مازاد عرضه جهانی نفت خام نگران 

هستند. 
گفتنی اســت ســطح تولید نفت خام روســیه در ماه اکتبر به ۱۱٫۴۱ 
میلیون بشکه در روز رســیده است. این باالترین ســطح تولید روسیه 
در سی سال گذشته اســت. اداره اطالعات انرژیآمریکا EIA  هم  گفته 
است که ســطح تولید نفت خام آمریکا به 11 میلیون بشکه نفت در روز 
رسیده اســت. بنا به گزارش دبیرخانه اوپک نیز ســطح تولید کل نفت 
خام این ســازمان OPEC هم در ماه اکتبر به ۳۳٫۳۱ میلیون بشکه در 

روز افزایش یافته است.

میز خبر

دولت ترامپ ســرانجام با این حقیقت که بســیاری از 
مدت ها پیش می دانستند روبرو شــد که قادر نخواهد 

بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
آمریکا قرار است به هشت کشــور معافیت اعطا کرده و 
به آنها اجازه دهد به واردات نفت از ایران به این شــرط 
که در ماه های آینده خریدشــان را کاهش دهند ادامه 

دهند.
به گفته پیتر کرنان، تحلیلگر ارشــد انــرژی در واحد 
اطالعات اکونومیست، اعالم صدور معافیت ها از سوی 
آمریکا برای هشت کشــور به منظور ادامه خرید نفت 
ایران براین مبنــا که آنها حجم خریدشــان را کاهش 
دهند، نشــان می دهد که حداقل در کوتاه مدت دولت 
ترامپ هدف تالش برای به صفر رساندن صادرات نفت 

ایران را کنار گذاشته اســت. متقاعد کردن 
کشــورها برای توقف واردات نفــت از ایران 
همواره کار دشــواری بوده است. از یک سو، 
حتی اگر دولت ترامپ دســت آزاد داشت از 
نظر فنی دســتیابی به این هدف دشوار بود. 
ایران همچنان نفت خود را ارزان تر فروخته و 
از ارزهای دیگری به جز دالر آمریکا استفاده 

می کند و همچنین به شــیوه های مختلف برای ارسال 
محموله های نفتی خود روی آورده است. ایران همواره 

توانسته صادرات نفت خود را حفظ کند.
مهم تر از همه بازار نفت دچــار محدودیت عرضه بوده 
و نمی تواند حــذف نفت ایران را تحمــل کند. با وجود 
این که قیمت نفت بیش از 15 درصد در یک ماه گذشته 

کاهش پیدا کــرده اما بــازار همچنان دچار 
محدودیــت عرضه اســت. آمریــکا و اوپک 
با روند ســریعی  به میزان عرضه خود اضافه 
کرده اند، اما معلوم نیســت بتوانند این روند 
را حفظ کنند. آمریکا ممکن اســت در سال 
۲01۹ شاهد رشد تولید خود باشد و در مورد 
اوپک تولید بیشــتر به بهای کاهش ظرفیت 

مازاد تولید بوده است.
فضا برای مانور از ســوی کاخ ســفید همچنان کامال 
محدود اســت. به گفته تحلیلگر واحد اکونومیســت، 
اگرچه نگرانی هایی درباره ضعیف شــدن تقاضا برای 
نفت در ســال ۲01۹ وجود دارد، اما این واهمه وجود 
دارد که حذف یک باره عرضه ایران باعث جهش شدید 

قیمت ها و مشکل اقتصادهای مصرف کننده نفت برای 
خرید نفت از جای دیگر می شــود. عربستان سعودی 
ممکن اســت تا حدودی افت عرضه آن را جبران کند 
اما قــادر نخواهد بود به طور کامل این افت را پوشــش 
دهد و بــازار را در برابــر اختالالت عرضــه نقاط دیگر 
فوق العاده آســیب پذیر می کند، بنابراین دولت ترامپ 
تا حدودی ناچار شده نرمش نشان دهد، زیرا خریداران 
نفت بزرگ تر به خصوص مانند هند و چین تمایلی برای 
خاتمه فــوری خرید نفت از ایران نداشته اند.شــرکت 
وود مکنزی انتظار دارد پــس از آغاز تحریم ها ایران در 
مقایسه با سطح ســپتامبر، با کاهش 800 هزار بشکه 
در روز دیگــر از صادرات نفت روبه رو شــده و مجموعه 

صادرات این کشور به یک میلیون بشکه در روز برسد.

نفت

گروه انرژي  شیوه کنونی پرداخت یارانه 
بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می رود به 
طوری که اقشــار ثروتمند و مرفه که دارای 
بیشترین خودرو هســتند باالترین سود را 
برده و اقشــار فقیر، نیازمند و یا افرادی که 
به هــر دلیلی تمایلی برای داشــتن خودرو 
ندارند، کــم ترین بهــره را از این یارانه 

می برند.
ایران یکی از بزرگ تریــن توزیع کنندگان 
یارانــه ســوخت و بنزین در دنیاســت؛ به 
طوری که بر اســاس گــزارش هــا، یارانه 
پنهانی که برای بنزین پرداخت می شــود 
روزانه به 35 میلیون دالر و سالیانه به بیش 

از 1۲.5 میلیارد دالر می رسد.
البتــه در صورت ورود یــک میلیون و 500 
هزار دســتگاه خودرو جدید بــه جاده های 
کشور در ســال آینده، میزان یارانه پنهان 
پرداختی بــه بنزین به روزانــه 45 میلیون 
لیتر و ســالیانه به حدود 16.5 میلیارد دالر 
افزایش خواهــد یافت.اســتفاده بهینه از 
ســوخت، توزیع عادالنه یارانه ها و کاهش 
میزان مصرف ســوخت از موضوعاتی است 
که بارها در برنامه ها و اســناد باالدســتی 
مورد توجه قرار گرفته اســت به طوری که 
در بند ۲۹ »سند الگوی پایه اسالمی ایرانی 
پیشــرفت« نیز بر لــزوم مدیریت مصرف و 

کاهش مصرف انرژی تاکید شده است.

توزیع ناعادالنه یارانه سوخت
توزیع حجم باالی یارانه ســوخت و بنزین با 
هدف توزیع عدالت و بهــره مندی همگانی 
از ســوخت ارزان انجام می شود اما بررسی ها 
نشان دهنده انحراف در دستیابی به اهداف 
مورد نظر اســت.یارانه به ۲ نوع تقسیم 
می شود، »یارانه مستقیم« به صورت نقدی 
به افراد پرداخت می شود اما »یارانه پنهان« 
به صورت غیر نقدی و بــدون اینکه به مردم 
اعالم شــود برای تامیــن کاالهای مختلف 

مانند بنزین توسط دولت هزینه می شود.
در واقع، روند توزیع یارانــه پنهان بنزین و 
سایر انواع ســوخت به گونه ای است که به 
جای قشــرهای کم برخوردار و دهک های 
پایین جامعه، گروه های مرفــه و ثروتمند 
از این یارانه ســود شــده اند.اقتصاددانان 
جمعیت هر جامعه ای را بــه لحاظ درآمد و 
مصرف به 10 رتبه تقســیم بندی می کنند 

و هریک از این رتبه ها را دهک می نامند.
دهــک اول نشــان دهنــده 10  درصد از 
خانوارهایی است که کمترین هزینه سالیانه 
را داشــته اند. بنابراین می تــوان گفت این 
دســته از خانوارها جزو فقیرترین قشرهای 

جامعه محسوب می شوند. 
در نقطه مقابل، دهک دهــم، 10  درصد از 
خانوارهایی را نشــان می دهد که بیشترین 
مبلغ را صرف هزینه سالیانه خود کرده اند، 
که این دســته از خانوارها از مرفه ترین افراد 

به شمار می روند.

 سود بیش از 5 هزار تومانی 
با مصرف هر لیتر بنزین

بر اساس شــیوه فعلی توزیع یارانه بنزین، 
خانواده هــای مرفهــی که چنــد خودرو 
دارند از 38 ســنت )بر مبنای نرخ دالر 14 
هزار تومانی در زمان تنظیــم گزارش( که 
به صورت یارانه پنهان بــرای هر لیتر بنزین 
توســط دولت پرداخت می شــود، بهره 
می گیرند و افراد فقیر و نیازمند که خودرو 
ندارند، هیچ ســود و عایدی از ایــن یارانه 
نخواند داشــت.با احتســاب یارانه پنهان 
38 ســنتی برای یک لیتر با مصرف هر لیتر 
بنزین معادل پنج هــزار و 3۲0 تومان عاید 

مالک خودرو می شود.
بنابراین در صورت مصــرف روزانه 10 لیتر 
بنزین توسط خودرو، دارندگان آنها معادل 

53 هزار و ۲00 تومان در روز از یارانه بنزین 
بهره مند می شــوند؛ این در حالی است که 
آنها برای ســوخت گیــری 10 لیتر بنزین 

فقط 10 هزار تومان پول پرداخت کرده اند.
در این میــان، فقیران یا افــرادی که به هر 
دلیلی فاقد خودرو انــد از این یارانه بی بهره 
می مانند و به عنوان بازنــدگان اصلی بازی 

یارانه سوخت محسوب می شوند.
در واقــع، دهک هــای مرفهی کــه گاهی 
چندین خودرو دارند، برندگان اصلی شیوه 
فعلی توزیع یارانه بنزین به شــمار می روند 
و بیشترین سود را دریافت می کنند و افراد 
فقیــر و فاقد خودرو ســودی از ایــن یارانه 

کسب نمی کنند.

 اختصاصی نیمی از یارانه بنزین 
به 3 دهک پردرآمد جامعه

بر اساس گزارش ها ســه دهک ثروتمند و 

مرفه جامعه، به تنهایی نیمی از یارانه پنهان 
بنزین را به خود اختصاص می دهند.

بــر ایــن اســاس، مدیرعامــل شــرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت چندی پیش از 
اختصاص نیمی از یارانه بنزین به سه دهک  
پردرآمد جامعه خبــر داده و گفته بود، اگر 
روند مصرف به همین شــکل ادامه یابد در 
چند سال آینده، بخش عمده  بودجه کشور 
باید به پرداخت یارانه ســوخت اختصاص 

یابد.
محســن دالویز تاکید کــرد پرداخت ارقام 
هنگفت به عنوان یارانــه بنزین که نیمی از 
آن به دهک های ثروتمند جامعه اختصاص 
می یابد و همین طور قاچاق بنزین با قیمت 
یارانه ای، هــر دو از نمودهــای بی عدالتی 

است. 
وی افزود: بی شــک اگر برای مــردم تبیین 
شــود که قیمت کنونی بنزیــن، چگونه در 
ترویج این بی عدالتی نقش داشــته اســت، 
در اصالح قیمت گذاری  ســوخت همراهی 
خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی 

آن رو به افزایش است، عبور می کنیم.
البته بایــد توجه داشــت کــه مرفهان به 
عنــوان تنها برنــدگان یارانــه بنزین به 
شــمار نمی روند قاچاقچیــان بنزین نیز 
روزانه حدود 10 میلیون لیتــر بنزین را به 
کشــورهای همســایه قاچاق مــی کنند و 
سود سرشاری از شــیوه فعلی توزیع یارانه 
به جیب مــی زنند. بی عدالتــی موجود در 
شــیوه کنونی توزیع یارانه ســوخت باعث 
شده است پیشــنهادهایی برای تغییر این 
رویه ارایه شــود که از جمله آنها می توان به 
پرداخت یارانه مستقیم به جای یارانه پنهان 
و همچنین اختصاص اعتبار برای توســعه 
ناوگان حمــل و نقل عمومی اشــاره کرد تا 
بدین ترتیب همــه اعضای جامعــه بویژه 
دهک های پایین و افــراد فاقد خودرو نیز از 

این یارانه بهره شوند.

گروه انــرژي   رئیس دفتــر مطالعات 
انرژی وین با بیان اینکه پافشــاری آمریکا 
برای تحریم ایران فقط سیاسی نیست بلکه 
تابعی از عوامل فنی بازار هم هســت، گفت: 
آمریکایی هــا، جمهوری اســالمی ایران را 
کانون اصلی قــدرت در خاورمیانه قلمداد 
می  کنند و این در حالی اســت که واشنگتن 
حتی این باور را نســبت به ترکیه هم ندارد. 
از این رو ایــن اســتدالل می تواند منطقی 
باشد که آمریکا نمی خواهد که سیاست های 
تحریمی بــر ضد ایــران منجر بــه تبدیل 
عربستان به یک قدرت مهم منطقه ای شود.

فریدون برکشلی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
وضعیت فروش نفت ایران در آســتانه آغاز 
تحریم هــا اظهار داشــت: در واقــع تعیین 
تاریخ 4 نوامبــر برای شــروع تحریم نفتی 
ایــران، جنبه ســنبلیک دارد. آمریکایی ها 
گفته بودند که کشــورها و شرکت هایی که 
قبل از آن تاریخ میزان خریــد خود از ایران 
را کم کنند، شرایط بهتری برای معافیت از 
تحریم های نفتی امریکا خواهند داشت.در 
نتیجه، خریداران نفت ایران زودتر نسبت به 
کاهش و بلکه قطع خرید نفت از ایران اقدام 
کردند تا در فاز بعد از 4 نوامبر برای خرید از 

ایران در شرایط بهتری قرار گیرند.

شاید بعد از 4 نوامبر فروش مان بیشتر 
هم بشود

وی گفــت:  این احتمــال وجــود دارد که 
پس از 4 نوامبر، شــاهد اندک افزایشی در 
خرید قانونی نفت از ایران باشــیم. هرچند 
میزان عرضــه نفت ایران در بــازار جهانی، 
تابعــی اســت از رونــد عرضــه و تقاضا و 
عملکرد ســاختار بازار، ظرفیت مازاد سایر 

تولیدکنندگان هم مهم است.

برکشــلی درباره میزان کاهش فروش نفت 
ایران گفت: در حــال حاضر ایران نزدیک به 
600 هزار بشــکه از عرضه بین المللی نفت 
خود را از دست داده است. روند تقاضای نفت 
خام چین قدری آهسته شــده، البته هند تا 

حد زیادی جای آن را گرفته است.
وی ادامه داد: بیشــترین رشد تقاضا مربوط 
به کشورهای در حال رشد است که در مسیر 
توســعه، نیاز مبرمی به مصرف نفت دارند. 
علیهذا، میــزان صادرات ما تــا حد زیادی 
وابسته به تنوع بخشــی به مقاصد صادراتی 

به ویژه در آسیا و افریقا است.

 ایران در بدترین سناریو
  800 هزار بشکه از صادرات خود را 

از دست خواهد داد
برکشلی ادامه داد: تصور می کنم در بدترین 
ســناریو و در کوتاه مدت، ایران ممکن است 
800-۹00 هزار بشــکه در روز از صادرات 
خود را از دســت دهــد. اما بحــث به صفر 
رســاندن صادرات خارج از موضوع اســت.
رئیس دفتر مطالعات انرژی ویــن در ادامه 
تصریح کرد: فشــاری که آمریکا می تواند به 
ایران وارد کند، تا حد زیادی تابعی از ساختار 
بازار جهانی است.عربستان،بیســت ســال 
است که می گوید بیش از 1۲ میلیون بشکه 
در روز قدرت تولید دارد، ولی هرگز بازار نفت 
چنین ارقامی را ندیده اســت.وی ادامه داد: 
روسیه هنوز حداکثر ظرفیت تولید خود را به 
نمایش نگذاشته است. آمار مربوط به ذخیره 
سازی ها مخدوش است. اطالعات و آمار نفت 
شــیل هم چندان قابل اعتماد نیست. در هر 
صورت، میزان پافشاری آمریکا برای تحریم 
ایران فقط سیاســی نیســت بلکه تابعی از 

عوامل فنی بازار هم هست. 

 شاید این آخرین تحریم امریکا 
علیه یک کشور نفت خیز باشد

وی ادامــه داد: بنابراین تعدیل یا تشــدید 
سیاســت های تحریمی امریــکا منبعث از 
عوامل متعددی است. آمریکا، سال ها و بارها 
از سیاســت تحریم نفتی علیه کشــورهای 
مخالف خود استفاده کرده است. شاید این 
تحریم نفتی ایران، آخرین تحریمی باشــد 
که امریکا علیه یک کشــور نفت خیز اعمال 
می کند. بازار جهانی به ســرعت به منحنی 
توازن بی بازگشــت نزدیک می شود و همه 
تولید موجود بایــد به مصــرف کنندگان 
برســد. جهان تجربه بازار یکپارچه را پشت 
سر گذارده و بازگشت حتی به یک دهه قبل 
ممکن نیست. هیچ کشوری، توسعه خود را 

قربانی تحریم آمریکا نخواهد کرد.
برکشلی بیان کرد: کشورهایی ممکن است 
در مســیر منافع خود، به ایران برای عرضه 
جهانی نفت خود کمــک کنند، ولی در واقع 
عمدتا شــرکت ها و کمپانی ها هســتند که 
می توانند به ایران بــرای بازاریابی و فروش 
کمک کنند. البته هنوز معلوم نیســت که 
آمریکا قصدتحریم سوئیفت ایران راهم دارد 
یا خیر. چنانچه ســوئیفت مشمول تحریم 

شــود، شــرایط برای ایران قدری سخت تر 
می شــود، زیرا پول حاصل از فروش نفت را 

نمی تواند به آسانی به دست آورد.

 خطر پیش روی بسته اروپایی 
برای آمریکا

وی در ادامــه بســته پیشــنهادی اروپا را 
برای ایران مطلوب دانســت و افــزود: این 
بســته برای آمریکایی ها خیلی گران تمام 
می شود، زیرا عمال بخشــی از اهداف امریکا 
در ارتبــاط بــا تحریم جمهوری اســالمی 
ایران را خنثی می کنــد. چنانچه این نظام 
فراگیر شود، کشورهای دیگری هم پیروی 
خواهند کرد. البته الزم است جزییات بسته 
پیشنهادی اروپا مورد بررســی قرار گیرد. 
البته ایــن نگرانی هم وجــود دارد که اروپا 
به تدریج در حال حرکت به راســت اســت. 
راســتگرایی در اروپا می تواند قدری برای 
ایران نگران کننده باشد و با توجه به فقدان 
یک دیپلماسی واقعی انرژی از سوی ایران، 

می تواند آینده ما را نگران کننده کند.

آمریکا می داند اصالحات از باال 
جوابگو نیست

مدیر اســبق امور مجامع اوپک وزارت نفت 
همچنیــن به بحــث نگرانی آمریــکا برای 
عربستان در رابطه با مرگ خاشقچی اشاره 
و اظهار داشت: واشنگتن از آینده عربستان 
ســعودی نگران است.سیاســت اصالحات 
از باال که از طرف شــاه ایران اعمال شد و با 
شکســت مواجه شــد، برای آمریکا درس 
بزرگی بــود، خاصه اینکه عربســتان امروز 
از لحــاظ اجتماعی از ایــران دهه های قبل 
هم عقب تــر اســت. در همین حــال بلند 
پروازی هــای شــاهزاده ســعودی، آینده 

این کشــور را دچار معضل کــرده که قتل 
خاشــقچی تنها یک گوشــه کوچکی از آن 
اســت.وی ادامه داد: امروزه در عربستان و 
خیلی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، 
اعتقاد جــدی وجود دارد که بن ســلمان و 
یاران اندکش، دوام زیــادی نخواهند آورد. 
آمریکایی هــا، جمهوری اســالمی ایران را 
کانون اصلی قــدرت در خاورمیانه قلمداد 
می  کنند و این در حالی اســت که واشنگتن 
حتی این باور را نســبت به ترکیه هم ندارد. 
از این رو ایــن اســتدالل می تواند منطقی 
باشد که آمریکا نمی خواهد که سیاست های 
تحریمی بــر ضد ایــران منجر بــه تبدیل 
عربســتان به یک قدرت مهــم منطقه ای 
شــود. در حقیقت در این بخــش از جهان 
تنها ایران و ترکیه تجربه قدرت امپراطوری 
دارند و در واقع هر دو کشــور در تالش برای 

بازپس گیری اقتدار خود هستند.

ایران شریک استراتژیک ندارد
برکشــلی همچنین به واکنش خریداران و 
شرکای استراتژیک در شرایط کنونی ایران 
اشاره کرد و گفت: در بازار جهانی نفت، هیچ 
فروشــنده ای، دست رد به ســینه خریدار 
نمی زند. هرگز نمی توان انتظار داشــت که 
روسیه و یا هر فروشنده دیگری، خریداری 
را به دلیل عدم توانایی یک کشور در تولید، 
رها کند. ما هم بارها بازار تولید کشــورهای 
دوســت مان را از آن خود کرده ایــم. البته 
مایلم به این نکته هم اشــاره کنم که اصوال 

ایران شریک استراتژیک ندارد.
رئیس دفتر مطالعــات انرژی ویــن در خاتمه 
خاطرنشــان کرد: نفت هرگز بدون مشــتری 
نمی ماند.حاشیه سود آن نیز به نحوی است که 
خریداران خود راه کار تجارتش را پیدا می کنند.

چرا ترامپ از تحریم نفتی ایران کوتاه آمد؟
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شرکت های ایرانی تجربه خوبی از دور زدن 
تحریم ها دارند

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: شرکت های صادراتی تجربه خوبی 
از دور زدن تحریم ها دارند و بلدند در دوره جدید چه کار کنند اما بازگو 

کردن این روش ها در شرایط حساس کنونی به صالح نیست.
 مجتبی خسروتاج در خاتمه مراسم قدردانی از صادرکنندگان منتخب 
صندوق ضمانت صادرات ایران در جمع خبرنگاران افزود: امروز درگیر 
یک جنگ اقتصادی واقعی هستیم، بر این اساس دولتمردان و بنگاه ها 
نباید سیاســت ها و برنامه های خود را برای حضور در بازارهای جهانی 

بازگو کنند.
وی خاطرنشــان کرد: اعمال تحریم ها از ماهها پیش آغاز شده است و 

از همان زمان راهکارهای مقابله با آنها را عملیاتی و اجرایی کرده ایم.
خســروتاج یــادآور شــد: عملکــرد شــهریورماه و مهرماه امســال 
صادرکنندگان حاکی از رشد صادرات است. صادرات غیرنفتی در هفت 
ماهه امسال رشد 13.5 درصدی داشته است، با این حال از برنامه رشد 

۲1.۷ درصدی هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه عقب هستیم.
رییس سازمان توســعه تجارت ایران ادامه داد: از آنجایی که در این ایام 
بحث تامین بازار داخلی در اولویت اســت، در صادرات کاالها با احتیاط 
حرکت می کنیم، همچنان که صادرات برخــی اقالم را به دلیل تنظیم 

بازار داخلی محدود کردیم.
وی تاکید کرد: باید با مالحظه شــرایط ویژه کنونــی و انتظارات مردم 
ســعی کنیم نظام بازارها و قیمت های داخلی به هــم نخورد و در عین 

حال تداوم صادرات را نیز حفظ کنیم.
خسروتاج بیان داشت: باید با مکانیســم عوارض در بازارهای صادراتی 
محدودیت ایجاد کنیم؛ البته از آنجایــی که این موضوع باید به تصویب 
شورای اقتصاد برسد و در ســازمان برنامه و بودجه مطرح شود، زمانبر 

است.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدا نیز گفتیم که بحــث ممنوعیت صادرات 

برخی اقالم تا زمان فعالسازی مکانیسم عوارض، موقتی است.
معاون وزیر صنعــت ادامه داد: محدودیت هــای صادراتی به گمرکات 
ابالغ شــده اما طبق ماده 11 آییــن نامه اجرایی اگــر صادرکننده ای 
قرارداد و تعهدی از گذشته داشته باشد اما اکنون با ممنوعیت صادرات 
مواجه شــده، با تایید وزارت صنعت این صادرات قابل اجراست و به این 

منظور کمیته ای در سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است.
خسروتاج همچنین در پاسخ به پرسشــی در خصوص جانشینی عراق 
به جای چین در بحث صادرات، این موضوع را نگران کننده ندانســت و 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون صادرات به چین در همسنجی با پارسال 

رشد داشته اما صادرات به عراق از چین سبقت گرفته است. 
در این آیین از تعــدادی از صادرکنندگان منتخــب صندوق ضمانت 

صادرات ایران با اهدای لوح و جوایز صادراتی قدردانی شد.

برای خودرویی ها و بانکی ها صف کشیدند
قیمت سهام شرکت های خودرویی و بانکی دیروز بر خالف روز گذشته 
در مدار رشــد قرار گرفت. در عین حال با افزایش قیمت ســهام بیشتر 

شرکت ها، شاخص کل توانست حدود 1۲41 واحد رشد کند.
دیروز از لحظه باز شدن معامالت بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل 
شروع به رشد کرد و توانســت با 1۲41 واحد افزایش تا رقم 184 هزار 
و 15۹ واحدی باال رود. همچنین شــاخص کل هم وزن نیز هم راســتا 
با نماگر اصلی 34۹ واحد رشــد کرد و به رقم ۲8 هــزار و ۲50 واحدی 

رسید.
شــاخص آزاد شــناور نیز با 1554 واحد رشــد رقم 1۹3 هزار و ۹04 
واحدی دست یافت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 8۷۲ و 

۲6۷4 واحد رشد کرد.
بانک ملت، معدنی و صنعتی گلگهر، بانک صادرات ایران و پاالیش نفت 
تهران هر یک به ترتیــب 110، ۷1، 63 و 5۹ واحــد تاثیر مثبت روی 
شاخص های بازار سهام داشــتند اما در طرف مقابل نفت بهران، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و پاالیش نفت تبریز هر یک به ترتیب 34، ۲1 

و ۲0 واحد تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار داشتند.
دیروز در گروه بانک ها و موسسات اعتباری قیمت سهم ها با رشد همراه 
بود و اکثرا بیش از سه درصد رشد را در این نمادها شاهد بودیم. حتی در 

تعدادی از نمادهای بانکی صف خرید قابل مشاهده بود.
در گروه فرآورده های نفتی، کک و ســوخت هســته ای نوسان قیمت 
ســهم ها عمدتا کمتر از دو درصد بود. برخی از این نمادها نیز همچون 
نماد سرمایه  گذاری صنعت نفت توانست چهار درصد افزایش قیمت را 
شاهد باشــد در عین حال نفت بهران با حدود 3.1 درصد کاهش قیمت 

روبه رو شد.
در برخی از روزها در هفته گذشته خودرویی ها و بانکی ها توانسته بودند 
شاهد رشد قیمت سهم شــان باشــند، اما از ابتدای هفته گذشته این 
سهم ها و مخصوصا خودرویی ها با کاهش قیمت روبه رو شده بودند، اما 
دیروز فعاالن بازار سهام شاهد افزایش فزاینده سهم ها در گروه خودرو و 
ســاخت قطعات بودند؛ به طوری که تعداد زیادی از سهم های این گروه 
بیش از چهار درصد رشــد قیمت را تجربه کردنــد و بعضا با صف خرید 

همراه شد.
اما در گروه استخراج کانه های فلزی شــاهد رشد قیمت ها بودیم. البته 
این رشد قیمت ها در برخی سهم ها کمتر از یک درصد، در برخی حدود 
۲.5 درصد و در اندک سهم هایی حدود پنج درصد بود. ارزش معامالت 
بورس تهران دیروز به رقم ۷۹4 میلیارد تومان رســید و حجم معامالت 
رقم ۲.3 میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. همچنین تعداد معامالت 

این بازار به عدد 13۲ هزار و ۷1۲ واحدی رسید.
آیفکس نیز دیروز با ۲6 واحد رشــد توانســت بار دیگــر از تراز ۲000 
واحدی رد شــود و به رقــم ۲011 واحــدی برســد. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به رقم 358 میلیارد تومان رســید و حجم معامالت این 
بازار عدد 6۹4 میلیون ســهم و اوراق مالی را رد کــرد. همچنین تعداد 

معامالت این بازار رقم ۹۲ هزار و 84 را تجربه کرد.

مراقب باشید لوازم خانگی تقلبی نخرید!
مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی لوازم خانگی  
معمولی با بســته بندی برندهای با کیفیت و گران  قیمــت در بازار، به 
خریداران توصیه کرد کاالهای مورد نیاز خــود را از نمایندگی ها تهیه 

کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.
مهرداد توریان، مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی در گفت وگو با ایسنا، 
از وجود کاالهــای تقلبی و غیراصــل در بازار لوازم خانگــی خبر داد و 
گفت: افزایش نرخ ارز و کمبود کاال باعث شــده برخی از افراد سودجو 
دستگاه های ایرانی با کیفیت معمولی را در بسته بندی برندهای معتبر 

داخلی یا بین المللی در بازار عرضه کنند.
وی با بیان این که خریداران، شــاخصی برای تشــخیص اصل یا تقلبی 
بودن ایــن کاالها ندارنــد، اظهار کرد: در این شــرایط بهتر اســت که 
خریداران، کاالی مــورد نظر خود را از نمایندگی  شــرکت های معتبر 

تهیه کنند.
به گفته توریــان، افزایش میزان اجاره  مغازه ها و فروشــگاه های عرضه 
لوازم خانگی و رکود بازار باعث شــده برخی مغــازه داران برای تامین 
هزینه های خود بــه فروش کاالهــای تقلبی و غیراصل اقــدام کنند؛ 
بنابراین احتمال فــروش این اجناس در مغازه هایی که پروانه کســب 

ندارند، بیشتر است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: مصرف کننــدگان می توانند از طریق 
ســامانه 188۲ از اصالت برندهــای دارای نمایندگی و شناســنامه و 

همچنین خدمات پس از فروش برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.

میز خبر

رییس کنفدراســیون صــادرات ایــران با اشــاره به 
اینکــه با بخشــنامه هــای صادراتی ماههــای اخیر، 
تعهد صادرکنندگان خدشــه دار شــده است، گفت: 
صادرکنندگان شناســنامه دار با وضعیــت کنونی از 
میدان به در شــدند.محمد الهوتی با اشــاره به ثبات 
قوانیــن و مقررات، رشــد اقتصادی و روابط مناســب 
با دنیا در ســال گذشــته، گفت: این عوامل به رشــد 
صادرات انجامیده اســت؛ ضمن اینکه در این شرایط 
نیز  صندوق ضمانت صادرات نقش آفرینی کرده است. 
رییس کنفدراســیون صادرات ایران خواستار صدور 
ضمانت نامه ورود موقت شــد و افــزود: علیرغم تالش 

صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات، 
گمــرک هنــوز متقاعد نشــده اســت این 
ضمانت نامه را بپذیرد.وی افزود: بحث ادغام 
صندوق ضمانــت صادرات و بانک توســعه 
صادرات همچنان خواســته صادرکنندگان 
اســت و می تواند کوتاه کردن مسیر را برای 
صادرکنندگان هموار کنــد؛ البته این ادغام 

باید با رعایت اصول مهم صــورت گیرد.الهوتی با بیان 
اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم باید 
اصالح سیاست های شش ماهه گذشــته را در دستور 
کار قرار دهیم، گفت: انفجار نرخ ارز منجر به این شــد 

که صــادرات 13.5درصد رشــد یابد ضمن 
اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم 
صادراتی ایران بود، جای خود را به عزاق داده 
است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی 
 کشور اســت.وی گفت: صدور مکرر بخشنامه ها 
برای صــادرات توانســته به برندســازی در 
بازارهــای داخلــی و خارجــی لطمــه بزند 
ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز ســبب شده تا تعهد 
صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشــه دار شود؛ این 
در حالی اســت که صادرکننده برای دستیابی و سهم 
خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دســت برود، 

شرایط ســخت خواهد بود.الهوتی با تاکید بر ضرورت 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات گفــت: امروز روش 
تعهدنامه های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عمال فضا 
را به افرادی می دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ لذا 
باید اصالحات الزم را در ایــن زمینه انجام دهیم.وی با 
بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار 
واردکننده ای قرار می گیرد؛ امــا کاالی او با این نرخ ار 
به دست مصرف کننده نمی دهد؛ پس به جای پنج نرخ 
امروز، بایــد حداقل دو نرخ را بپذیریم چــرا که در غیر 
این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش 

یافته نباید روزنه ارز آوری صادرات را هم بست.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از تشــکیل سپر 
دفاع از صادرات در مقابل ریسک های تحریم خبر داد 
و گفت: کارمزد پوشش ریســک برای صادرکنندگان 
عراق و افغانستان یک درصد شد.سیدکمال سیدعلی 
در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: امروز اولین 
روزی است که تحریم رسما شروع شده و صندوق سپر 
دفاعی است که به عنوان مدافع صادرکنندگان بوده و 
ریسک را پوشش خواهد داد؛ این در حالی است که نفت 
و نقل و انتقاالت بانکی از سوی آمریکا مورد تاکید است، 
اگرچه هشت کشور نیز معاف شــدند اما در این حالت 

صندوق ضمانت صادرات می تواند ریســک 
را پوشش دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانــت صادرات ایران 
افزود: محصوالت پتروشــیمی، خشــکبار 
و کاالی ایرانــی در دنیا فروخته می شــود؛ 
این در حالی اســت که وظیفه داریم پوشش 
ریســک صادرکننــدگان را قوی تــر کنیم.

وی تصریح کرد: تامین مالی و پوشــش ریسک دو بال 
صادرکنندگان در مسیر صادرات هســتند و بنابراین 
صندوق های ضمانت صادرات دنیا وظیفه این را دارند 

که صادرکننــده بتواند با اتکا به موسســات 
پوشش ریسک دهند.سیدعلی گفت: امسال 
تراز تجاری کشــور 5میلیــارد دالر مثبت 
خواهد شــد؛ بنابراین اتفاقات تحریم نرخ ارز 
را باال برد و واردات را کم و صادرات را بیشــتر 
کــرد؛ البته مشــکالت مختلفی بــر جامعه 

اعمال شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانــت صادرات ایــران با بیان 
اینکه جنگ اقتصادی ابزار خــود را دارد و می خواهیم 
ریســک صادرات را در بازارها کاهــش دهیم، تصریح 

کرد: بر این اساس کارمزد را به نحو خوبی توسط دولت 
کاهش داده و برای عراق یک درصد و برای افغانســتان 
نیز یک درصد اســت کــه میانگین حــق بیمه برای 

صادرکنندگان 0.6۷درصد است. 
ســیدعلی با بیان اینکه ســقف اعتباری مشــتریان 
متفاوت بوده و بر اســاس اعتبــارات خریداران آن، 
نرخ های متفاوت دارند، خاطرنشــان کــرد: ضوابط 
ریســک ســازمان همکاری های اروپایی در پوشش 
ریســک مورد نظر قرار می گیرد و پرتفوی صندوق به 

نفع پوشش های اعتبار شرایط خوبی دارد.

صادرات

صادرات

گروه تجارت یک کارشــناس ارشــد 
قراردادهای بین المللی نفــت و گاز گفت: 
عرضه نفت در بــورس باید مداوم باشــد تا 
بخش خصوصــی بتواند زیرســاخت های 

خود را برای ورود به تجارت نفت آماده کند.
پس از عرضه نفت خام ســبک کشــور در 
بــورس انــرژی در هفته گذشــته و خرید 
۲80 هــزار بشــکه نفــت توســط بخش 
خصوصی، ایران نخســتین گام برای مقابله 
با تحریم های نفتی را با موفقیت برداشــت. 
کارشناســان حــوزه انــرژی معتقدند که 
پیاده ســازی موفق ایــن راهــکار، در گرو 
الزاماتی است که شرکت ملی نفت باید انها 

را در نظر بگیرد.  
در این راســتا محمد شــیریجیان، دکتری 
مدیریــت قراردادهای بیــن المللی نفت و 
گاز در گفتگو با مهر، با اشــاره به افت میزان 
صادرات نفت کشور در ماه های اخیر گفت: 
طبق برآوردها تا کنون به میزان 800 هزار 
بشــکه با کاهش صادرات مواجه شدیم. لذا 
ایران باید از همه ظرفیت هایش برای مقابله 
با تحریم های نفتی اســتفاد کنــد االن در 
موقعیتی هســتیم که هر چه در توان داریم 
را باید پیاده کنیم تا تحریم های نفتی دور را 

بزنیم یا خنثی سازیم.
وی ادامه داد: عالوه بر مســائلی که در مورد 
توســعه صنایع پاالیشــی مطرح می شود 
که اینهــا کار بلنــد مدتی اســت؛ باید به 
راهکارهای کوتاه مــدت که برای گذر زمان 
فعلی اســت نیز فکر کنیم کــه عرضه نفت 
در بــورس، و اســتفاده از ظرفیــت بخش 
خصوصی بــرای دور زدن تحریم های نفتی 

یکی از آن گزینه های کارآمد است.
شــیریجیان با اشــاره به توانمندی بخش 
خصوصی گفــت: در هفته گذشــته هم که 
نفت در بورس عرضه شــد حدود 300 هزار 
بشکه نفت به فروش رفت. این نشان می دهد 
بخــش خصوصــی توانایــی دور زدن 

تحریــم های نفتی را دارد و می شــود روی 
این حوزه حســاب کرد. بــرای موفق بودن  
عرضه نفت در بورس یک ســری مالحظات 
باید رعایت شود تا در گام های بعدی عرضه 
با موفقیت بیشــتری همراه باشــد و شاهد 

استقبال بیشتر بخش خصوصی باشیم.  

عرضه در بورس باید مداوم باشد 
ایــن کارشــناس مدیریــت قراردادهای 
بین المللی نفت و گاز بــا تاکید بر ضرورت 
تداوم عرضه نفت در بورس گفت: نکته اول 
که باید به آن پرداخته شــود و شرکت ملی 
نفت قطعا باید آن را مورد مالحظه قرار دهد، 
تدوام عرضــه نفت در بورس اســت. یعنی 
عرضه نباید کوتاه مدت باشــد و در یک ماه 
یا دو مــاه یا فقط در اوایل شــروع تحریم ها 
انجام شود. نفت باید به صورت مداوم عرضه 
شــود تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت 

های خود را برای ورود به تجارت نفت آماده 
کنند.  وی همچنین اظهار داشت: لذا نیاز به 
زمان است و باید به بخش خصوصی فرصت 
داد تا بتواند توانمندی بالقوه خودش را برای 
دور زدن تحریم ها بالفعل کنــد و بتوانیم از 
این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. 
تداوم عرضه مهم اســت و نباید صرفا نفت را 
تا زمانی که خریدار وجود داشــته باشد، در 
بورس عرضه کرد. اینکه برخی مســئولین 
شــرکت ملی نفت می گویند مــا تا موقعی 
که بخش خصوصی نفــت را در بورس بخرد 
عرضه می کنیم؛ غلط است. اگر تقاضایی هم 
وجود نداشت باید نفت عرضه شود. در واقع 
تداوم عرضه نفــت در بورس، کلید موفقیت 

این راهکار است.
شــیریجیان خاطرنشــان کرد: این اقدام، 
حاوی یک پیام به بخــش خصوصی دارد و 
آن هم این اســت که ما حتما تا چند ســال 

آینده نفــت را در بورس عرضــه می کنیم و 
بخش خصوصی اطمینــان می یابد و روی 
این تجارت حســاب باز می کنــد؛ آن موقع 
است که سرمایه بیشتری در این حوزه وارد 
می شــود و شرکت های بیشــتری از بخش 

خصوصی وارد آن می شوند.

تسویه صد درصد ریالی و صد درصد 
ارزی جزو شرایط معامله قرار گیرد

این کارشناس مدیریت قراردادهای بین المللی 
نفــت و گاز با اشــاره به ضرورت تســهیل 
سازوکار تســویه گفت: ما باید این سازوکار 
تسویه که االن ۲0 درصد ریالی و 80 درصد 
ارزی اســت را تا می توانیم تسهیل کنیم تا 
تمام شــرکت های خصوصی که می توانند 
و توانایــی دور زدن تحریــم را دارنــد وارد 
این عرصه شوند. پیشــنهادم این است که 
تســویه صد درصد ریالی و صد درصد ارزی 

را هم جزو شــرایط معامله قرار دهیم. شاید 
یک شرکت خصوصی باشــد که تنها بتواند 

محموله را به صورت ریالی تسویه کند.
وی تاکید کرد: تسویه ارزی معضالتی دارد؛ 
اینکه شرکت ملی نفت حســابی را معرفی 
کند و بخش خصوصی ارز را به آن حســاب 
واریز کند، باعث شناســایی و تحریم پذیری 
بخش خصوصی می شود. ما باید تا جایی که 
می توانیم این  اهــرم دور زدن تحریم های 

نفتی را ناشناس بگذاریم.
 تسویه ارزی، مشکل ســاز می شود و ممکن 
اســت کل کار در تحریم هــای بانکی گره 
بخورد. همچنین شــاید بخــش خصوصی 
حاضر باشد تمام بهای نفت را به صورت ارزی 
تســویه کند و ما باید تا جایــی که میتوانیم 

شرایط را فراهم کنیم.

گسترش دایره خریداران نفت با 
کوچک سازی محموله ها

شــیریجیان درباره مزایای کوچک سازی 
حجم قابل فروش محموله های نفت عرضه 
شــده در بورس نیز گفت: کوچک ســازی 
محموله ها، اقدام دیگری است که موفقیت 

عرضه نفت در بورس را تضمین می کند. 
خوشــبختانه حجــم محمولــه هــا در 
عرضه های قبلی کوچک بــود ولی باز هم 
می تواند کوچک تر شــود. بــه این صورت 
که حجــم قابل فــروش محموله ها را حتی 
در حد 3 یا 5 هزار بشــکه هم می توانیم قرار 
دهیم ولی تحویل را 35 هزار بشکه ای انجام 
دهیم. همین 35 هزار بشــکه را خرد کنیم 
و دایره خریداران را گســترش دهیم. به این 
صورت که یکی 5 هزار بشــکه، یکی 3 هزار 
بشکه می خرد و در نهایت همه اینها تجمیع 
می شود و یک محموله 35 هزار بشکه ای به 
این افراد می دهند و این افــراد با همکاری 
هم محموله را تحویل می گیرند و به فروش 

می رسانند.  

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی خدشه دار شد

سپردفاعی برای صادرات در شرایط تحریم

مستخدمین حسینی مطرح كرد

خصوصی سازی؛ راهی پول ساز برای دولت
گــروه تجــارت  باتوجــه بــه اینکه 
خصوصی ســازی و واگذاری مــورد تاکید 
وزیر جدید اقتصاد اســت، یک اقتصاددان 
این امر را در مقطع فعلی عامل آزادســازی 
بخشی از منابع دولتی دانست و آن را باعث 
ایجاد درآمد برای دولت و تامین ردیف های 

بودجه ای ارزیابی کرد.
مراســم معارفه فرهاد دژپســند به عنوان 
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حالی 
برگزار شد که خصوصی سازی و واگذاری دو 
کلیدواژه مهم صحبت های وزیر جدید بود. 
او در این مراســم با بیان اینکه شرکت های 
دولتــی نباید بنــگاه داری را هــم به دوش 
بکشند گفت که »در این مرحله دولت آنچه 
را که می تواند باید واگذار کند«. دژپســند 
همچنیــن تاکید کرد که »یــک بانک و دو 
شــرکت بزرگ دولتــی را می توانیم واگذار 

کنیم«.
این اظهــار نظرهــا آن هــم در روز معارفه 
نشــان می دهد که عزم وزیر جدید اقتصاد 
بــرای خصوصی ســازی جدی اســت. اما 
در شــرایطی که بســیاری از شاخص های 

اقتصادی همچون تورم و رشــد اقتصادی 
دســتخوش تالطمات ارزی هستند، تاکید 
بر خصوصی ســازی چه ضرورتی می تواند 
داشته باشد؟ ســوالی که در گفت وگو با یک 

اقتصاددان پاسخ داده شد.

خصوصی سازی به خاطر کسب درآمد 
برای دولت است

حیدر مستخدمین حســینی، معاون وزیر 
اســبق اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به وعده هــای وزیر جدید اقتصــاد مبنی بر 
خصوصی ســازی در اقتصاد، اظهار کرد: در 
این مقطع خاص اقتصاد، خصوصی سازی به 
خاطر کسب درآمد برای دولت است و به نظر 
نمی آید که توجه ویژه  به خصوصی سازی در 
این مقطع بر فعالیت هــای اقتصادی خیلی 

اثرگذار باشد.
او با بیان این که باید سهم بخش خصوصی 
در عرصــه بانکــداری و تصمیم ســازی 
عملیــات بانکی مشــخص شــود، گفت: 
در جایــی کــه بانــک مرکــزی حتــی 
صــدور ضمانت نامه هــا را در چارچــوب 

آیین نامه هــای موجــود بر عهــده دارد، 
نقش این نهاد بیشــتر از وزارت اقتصاد در 

خصوصی سازی بسیار پر رنگ است.
مستخدمین حســینی با طرح این پرسش 
که خصوصی سازی در بانک هایی که حدود 
۲0 درصــد آن در اختیار دولت اســت، چه 
کارایــی می تواند برای نظام بانکی داشــته 
باشــد؟ ادامه  داد: ابتدا چارچوب و مقررات 
نظام بانکــی باید اصالح شــود و ســپس 
درباره نقــش بخش خصوصــی در اقتصاد 

تصمیم گیری کرد.

خصوصی سازی می تواند بخشی از 
منابع دولتی را آزاد کند

او با اشــاره به این که در شــرایط تحریم ها 
توجــه دولــت باید بــه هســته های خرد 
واحدهای اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها 
بیشتر باشد، اظهار کرد: قدرت نظارت دولت 
بر این موسســات مالی که مورد تحریم هم 
قــرار گرفته اند بســیار مهم اســت. دولت 
باید در این وضعیت شــرایط ایمنی را برای 
این فعالیت هــای اقتصــادی فراهم کند. 
خصوصی ســازی در این مقطــع می تواند 
بخشــی از منابع دولتــی را آزاد کند، این 
عمل بیشــتر باعث ایجاد درآمد برای دولت 

و ایجاد ردیف های بودجه ای است.
این اقتصــاددان همچنین بــه حوزه های 
دیگری که دولــت می توانــد در آن جا هم 
خصوصی ســازی را ادامه  دهد، اشاره کرد و 
گفت: باشگاه های پرسپولیس و استقالل از 
آن حوزه هایی هســتند که دولت می تواند 
آن را به بخش خصوصی واگــذار کند تا هم 
طرفداران صاحب سهام شــوند و هم خود 

دولت از باشگاه داری فاصله بگیرد.

او هچنین با تاکید بر این که شرایط فعلی به 
گونه ای نیست که بشود از خصوصی سازی 
گسترده استقبال کرد، گفت : این که دولت 
تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد را 
بر عهده مردم بگذارد، امر مثبتی است اما در 
مقطع حساس کنونی دولت باید حساسیت 

بیشتری به خرج دهد.

کارکرد دولت در واگذاری ها مثبت 
نبوده است

مستخدمین حسینی به مســائل پیرامون 
میزان موفقیت و کارایــی بخش خصوصی 
به مثال مناطق آزاد اشــاره کــرد و گفت : 
باید بررسی کرد که مناطق آزاد که با هدف 
کارایی بیشتر ایجاد شدند چقدر توانستند 
در افزایش اشــتغال، تولید ملی و صادرات 
موثر باشند که حاال خصوصی سازی در دیگر 
حوزه ها آن خط را دنبال کنند.مستخدمین 
حســینی با بیان این که کارکــرد دولت در 
زمینــه حاضر در واگذاری هــا مثبت نبوده 
است، ادامه  داد: دولت نتوانسته کارایی الزم 

و ایجاد رشد اقتصادی را داشته باشد.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:

وابط بانکی بین المللی برقرار است ر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

جایگاه بانک صنعت و معدن باید مورد توجه بیشتری 
قرار گیرد

دکتر صباغی: 

پست بانک ایران در طراحی خدمات بانکی به 
وز جامعه توجه دارد نیازهای ر

176 هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک ملی ایران 
دریافت کردند

ح »همیاران مهر«   تشریح ویژگی های طر
بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدیرعامل بانک صادرات:

مشکلی برای حواله  ارزی نداریم

 محمدرضا پورابراهیمي، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
بانک هاي توســعه اي و بویژه بانک صنعت و 
معدن جایگاه موثري در اقتصاد کشــورمان 
دارند و ایــن جایگاه باید مورد توجه بیشــتر 
قرار گیرد.بــه گزارش پایگاه اطالع رســاني 
بانک صنعــت و معدن، وي که در نشســت 

اعضاي کمیســیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با مدیران و اعضــاي هیات مدیره ایــن بانک در محل 
بانک یاد شده سخن مي گفت با بیان این مطلب افزود: 
بانک صنعت و معدن با تامیــن مالي طرح هاي صنعتي 
و تقویــت بخش تولید نقــش موثر و مهمــي در ایجاد 

اشتغال و توسعه اقتصادي کشور دارد.

وي تصریح کرد : به بهره برداري رســیدن 
طرح هاي فوالي ، پتروشــیمي ، ســیمان، 
نیروگاه و ... با تســهیالت ایــن بانک در 
استان هاي مختلف کشــور، نشان دهنده 
نقش ویژه اي اســت که در فرایند توســعه 

پایدار دارد .
وي ادامــه داد: عــالوه بر توجه بــه افزایش 
سرمایه بانک ها، باید به مســائلی مانند تعیین تکلیف 

اموال و امالک مازاد بانک ها رسیدگی شود .
در این جلســه مدیرعامل بانک صنعت و معدن و دیگر 
مدیــران این بانک، گزارشــی از عملکــرد، برنامه ها و 
پیشنهادهاي بانک یاد شده براي نمایندگان حاضر در 

جلسه ارائه کردند.

 دکتر غالمحسین صباغی، عضو هیأت مدیره 
پست بانک ایران در مراســم تکریم و معارفه 
رئیس اداره کل بازاریابی این بانک گفت: این 
بانک در طراحــی خدمات جدیــد بانکی به 

نیازهای روز جامعه توجه دارد.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: 
صباغی افزود: درراستای تحقق برنامه ایران 

الکترونیک و توســعه خدمات غیرحضــوری، رویکرد 
سیاست های بازاریابی و طراحی محصول در این بانک 
به سمت خدمات نوین مبتنی بر فناوری است و تالش 
می کنیم باجه های روســتائی از محــل مراجعه مردم 
به محل پشــتیبانی خدمات الکترونیک بانکی تبدیل 
شوند.صباغی مبنای تغییر مدیریت اداره کل بازاریابی 

را تقویــت رویکــرد فناورانه ایــن اداره کل 
دانســت و تصریح کرد: با اجرای این سیاست 
ســرعت تبدیل نیازهای جامعه به سرویس 
بانکی رشد می کند و سهم ما از بازار خدمات 

بانکی افزایش می یابد.
صباغی در ادامــه مهندس قیطاســوند را از 
مدیران جوان و خوشــفکر بانک دانســت و 
گفت: رویکرد جوانگرائی و تخصص محوری در انتخاب 

مدیران، آینده خوبی برای بانک رقم می زند.
در این مراسم از سیدحسین ابطحی رئیس پیشین اداره 
کل بازاریابی و کامران کاویانی مسئول اداره کل مذکور 
تقدیر و حمید قیطاســوند نیز به عنوان سرپرست اداره 

کل بازاریابی معرفی شد.

از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرماه بیش از 
1۷6 هزار نفر تســهیالت ازدواج از بانک ملی 

ایران دریافت کردند.
 به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، 
حمایت از جوانان و تســهیل امــر ازدواج با 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه یکی از 
محوری ترین سیاســت های این بانک است 

و در هفت ماه ابتدای سال جاری 1۷6 هزار و 8۲3 نفر با 
۲۷ هزار و 6۷۹ میلیارد و ۲8۷ میلیون ریال تسهیالت 

ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
بر اســاس ابالغ بانک مرکــزی، تســهیالت ازدواج از 
ابتدای ســال جاری 15 میلیون تومان بــرای هر یک 
از زوجین بــا دوره بازپرداخت 60 ماهــه و نرخ کارمزد 
چهار درصد اســت. سقف این تســهیالت در سال ۹6 
مبلغ 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین با مدت 
بازپرداخت 48 ماه، اقساط مساوی و نرخ کارمزد چهار 

درصد بود.
به هر یــک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تســهیالت 

قــرض الحســنه ازدواج تعلق مــی گیرد و 
متقاضیان به مدت دو سال )۲4 ماه( از تاریخ 
عقد، می تواننــد برای دریافت تســهیالت 

مذکور اقدام کنند.
با توجه به اهمیت تســهیالت ازدواج، بانک 
ملی ایران ســهم قابل توجهی از تســهیالت 
پرداختی قرض الحســنه خود در سال ۹۷ را 

به این بخش اختصاص داده است.
این بانک در یک سال ابتدای فعالیت دولت دوازدهم نیز 
رویکرد حمایت از زوج های جــوان را دنبال و از ابتدای 
مردادماه سال گذشــته تا پایان خردادماه سال جاری 
تعداد ۲14 هزار و 688 فقره تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش ۲5 هزار و 381 میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
همچنین بانک ملی ایران در طرح ضربتی ازدواج سال 
گذشته هم بیشترین ســهم از کل تسهیالت پرداخت 
شده قرض الحسنه ازدواج را کسب کرد و از این رو مورد 

تقدیر بانک مرکزی قرار گرفت.

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتای 
توســعه وگســترش فرهنگ قرض الحسنه، 
همســو با نیات خیرخواهانه و نوع دوستانه 
هموطنــان، اقدام به تأمیــن مالي جمعي به 
منظور حمایــت از نیازمنــدان تحت عنوان 

طرح »همیاران مهر« کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 

مهر ایران، در طرح »همیاران مهــر«، متقاضیان مبلغ 
مورد نظر خود را در قالب عقد صلح و به صورت بالعوض 

در حساب تعریف شده نزد این بانک واریز مي کنند.
در این طــرح بانک متعهــد می گردد در طــول زمان 
فعالیت خود، از محــل این وجوه و همچنین اقســاط 
وصولي ماهانه تســهیالت پرداختي وجــوه موصوف، 
به پرداخت تســهیالت به اقشــار نیازمند جامعه در 
زمینه هاي اشــتغال زایي، بانوان سرپرســت خانوار، 

درمان و ... اقدام کند.
همچنین در صورتی که به دالیلــی چون بروز حوادث 
غیر مترقبه و ... امکان تداوم فعالیت را نداشــته باشد، 

بانک تمامي وجــوه دریافتي در این خصوص 
را به نهادها و ســازمانهاي عــام المنفعه هبه 
خواهد نمود. در طرح همیاران مهر مشارکت 
با بانک قرض الحســنه مهر ایران در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به اشخاص نیازمند 
را مي توان به عنــوان مزیتي براي متقاضیان 

شرکت در این طرح بیان داشت.
همچنین، گســترش روحیه ی نوع دوســتی در میان 
اقشــار مختلف جامعه )تقویت همدلــي اجتماعي( و 
نیز تســریع در روند کاهش فاصله طبقات اجتماعي و 
جلوگیري از بــروز ناهنجاري هــاي اجتماعي از دیگر 

مزایاي شایان ذکر طرح همیاران مهر است.
عالوه بر این، بانک قرض الحســنه مهر ایــران به پاس 
قدردانی از نیت خیرخواهانه مشــارکت کنندگان در 
طرح همیــاران مهر کــه متقاضي تســهیالت بانک 
مي باشــند، به ازاي هر 500 هزار ریــال وجه تودیعي 
به سپرده همیاران مهر، نسبت به افزایش 1 ماه به دوره 

بازپرداخت تسهیالت شخص متقاضي اقدام مي کند. 

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران با 
اشاره به طراحی سازوکارهای جایگزین ارایه 
خدمات بانکی در شرایط تحریم، گفت: امکان 
ادامه روابط بین الملل بــا یورو و ارزهای ملی 

کشورها وجود دارد.
علی صالح آبادی با اشاره به تحریم های جدید 
آمریکا علیه کشــورمان، اظهار داشــت: در 

شرایط کنونی، ســازوکارهای جایگزین خدمات بانکی 
بین المللی در بانک توســعه صادرات ایران پیش بینی 

شده است.
وی افزود: تحریم های بانکی به تازگی آغاز و پیش بینی 
های الزم نیز برای آینده برنامه ریزی شده و در صورت 
قطع ســوئیفت می توانیم ارتباط های خود را با ســایر 
کشــورها و هر کدام از بانک های خارجی که تمایل به 

همکاری با ایران دارند ادامه دهیم.
مدیرعامــل بانک توســعه صادرات ایــران، گفت: با 
توجه به شــرایط تحریم ها، ما این امکان را داریم که 
با سایر کشــورها از طریق یورو و ارزهای ملی معامله 
داشته باشیم. صالح آبادی با اشــاره به اینکه شرایط 

فعلی کشور، موقعیت خوبی برای صادرات 
است، اعالم کرد: در شــرایط حاضر که نرخ 
ارز در کشور افزایش یافته، برای شرکت های 
صادراتــی فرصت خوبی اســت تا صادرات 
خود را هنــگام تبدیل ارز به ریــال با قیمت 
باالتــری تبدیل کننــد کــه در اینصورت 
صــادرات از توجیــه پذیــری بیشــتری 

برخوردار است.
به گفته وی، در زمینه تامیــن منابع مالی ارزی و ریالی 
برای ســرمایه در گردش بنگاه های صادراتی، واردات 
مواد اولیه این بنگاه ها و ... منابع ارزی و ریالی مشخص 

و تدارک الزم دیده شده است. 
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران، افزود: برای 
تامین منابــع ریالی نیز مقرر شــد تــا از منابع بانک، 
صندوق توســعه ملی و خطوط اعتباری بانک مرکزی 
که در اختیار ما گذاشته شــده، به بنگاه ها کمک کنیم. 
صالح آبــادی تاکید کرد: یکــی از موضوعات مطرح در 
بنگاه های صادراتی، مباحث مربوط به حوالجات است 

که ساز و کار الزم دیده شده است.

مدیرعامل بانک صــادرات با اشــاره به آغاز 
فرایند تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی بدهی 
پیمانــکاران، دولت، شــرکت های دولتی و 
عمومــی، بانک هــا و بانک مرکــزی گفت: 
امیدواریم تا چند هفته آینده کار نهایی شده 

و اوراق اسناد خزانه برای آن منتشر شود.
 حجت اهلل صیدی درخصــوص روند اجرای 

تبصره 5 قانون بودجه سال ۹۷ که براساس آن تا سقف 
100 هزار میلیــارد تومان از بدهی هــای پیمانکاران، 
دولت، شــرکت های دولتــی، شــرکت های عمومی، 
بانک ها و بانک مرکزی، تهاتر می شــود، اظهارداشت:  
فرم هایی به بانک داده شــده اســت کــه پیمانکاران و 
ســایر بدهکاران به بانک آن فرم ها را پر می کنند و پس 
از بررسی و تایید نهایی، مجموع بدهی ها در قالب اوراق 
اسناد خزانه منتشر می شــود.وی در پاسخ به این سوال 
که چه میزان از بدهی بانک صــادرات در این چارچوب 
تسویه و تهاتر خواهد شد، گفت: ســهمیه ای که برای 
بانک صادرات در نظر گرفته انــد 8500 میلیارد تومان 
است و ما در این چارچوب مطالبات مان را از پیمانکاران 

و شــرکت های دولتی و عمومــی غیردولتی 
وصول و بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه 
می کنیم.مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ 
به این سوال که این تســویه  و تهاتر ها تا پایان 
سال انجام خواهد شــد؟ گفت: امیدواریم تا 
چند هفته آینده انجام شــده و اوراق اســناد 

خزانه مرتبط با آن منتشر شود.
صیدی همچنین درخصوص خبرهای منتشــر شــده 
مبنی بر توقــف انجــام  حواله هــای ارزی در بانک ها، 
اظهارداشت: خیر تاکنون مشــکل خاصی بابت انجام 
حواله های ارزی وجود نداشته است و تا زمانی که امکان 
استفاده از سامانه پیام رســانی مالی وجود داشته باشد، 
حواله ارزی هم انجام می شــودوی اضافه کرد: هر چند 
ممکن است یک بانک خارجی به عنوان کارگزار حواله 
ارزی ما را قبول نکند اما بانک هــای دیگری این حواله 
را می  پذیرند. وی ادامــه داد: بنابراین انجام حواله های 
ارزی متوقف نشده است و تا زمانی که امکان پیام رسانی 
مالی بین بانک های ایرانی و خارجی وجود داشته باشد، 

انجام حواله ارزی هم امکان پذیر است.

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 »آینده«
 در قاب تصویر عکاسان ایرانی ثبت می شود

بانک آینده، در راســتای مســئولیت اجتماعی خود، جشنواره عکس 
»نگاه به آینده« را برگزار می کند.

جشــنواره عکس »نگاه به آینده«، بر آن اســت تا جوانــان هنرمند و 
عکاسان ایرانی را به اندیشــیدن پیرامون آینده کشور عزیزمان تشویق 
کرده و از ســوی دیگر منعکس کننده طرز تلقی جوانان هنرمند ایرانی 

باشد.
نخستین دوره این جشــنواره، پذیرای آثاری در حوزه های: بهداشت و 
سالمت، آموزش و تحصیل، توسعه پایدار، ســفر و گردشگری داخلی، 

محیط زیست و کسب و کار خواهد بود.
این جشنواره که به صورت رقابتی برگزار می شود؛ از نیمه آبان ماه جاری 
آغاز شــده و تا پایان آذرماه پیش روی، ادامه خواهد داشت.آثار ارسال 
شده به دبیرخانه جشنواره، پس از بررســی و تأیید اولیه، مورد داوری 
قرار گرفته و آثار برگزیده عالوه بر دریافت جوایز نقدی، در نمایشــگاه 
عکس »نگاه به آینــده«، نمایش داده می شوند.شــرکت در این رقابت 
هنری برای تمام عالقه مندان آزاد اســت و ایرانیــان در تمام گروه های 
ســنی می توانند؛ از طریق تارگاه جشــنواره که آدرس آن هم زمان با 

فراخوان جشنواره اعالم خواهد شد؛ آثار خود را ارسال نمایند.

فراخوان رویداد استارت آپی بانک کشاورزی
بانک کشــاورزی، تنها بانک تخصصی کشــور در بخش کشاورزی و با 
شبکه متنوع و گســترده ای از مشتریان در سراسر کشــور با برگزاری 
گردهمایی اســتارت آپ های فیــن تک و کشــاورزی از ظرفیت های 
جذاب موجود در اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان باهدف 

خلق ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان خود بهره برداری خواهد کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک کشــاورزی، در این رویــداد  بانک 
کشاورزی، شبکه گســترده مشتریان اعم از کشــاورزان خرد و کالن و  
ســرمایه و دانش و تجریه عمیق کارشناســان در بخش کشــاورزی 
و بانکداری را با برترین اســتارت آپ های فعال در بخش کشــاورزی و 

فین تک در سراسر کشور به اشتراک می گذارد.
بر اســاس این گزارش، هدف از برگزاری این رویــداد یافتن تیم های 
توانمند با ایده های هوشــمندانه اســت تا با تعاملــی برد-برد، راه 
ورود آن ها به بازارهای موجود و جدید هموار شــود ، کسب و کار آن ها 
گسترش یابد و با همکاری بانک به مثابه شریکی قدرتمند ، به بازارهای 

جدید وارد شوند.
این گزارش می افزاید، این رویداد  با موضــوع فناوری های مالی حوزه 
کشــاورزی، مدیریت زنجیره تامین و لجســتیک، فرآوری محصوالت 
کشاورزی، به کارگیری فناوری بالکچین در زنجیره ارزش کشاورزی، 
کشاورزی دقیق، نهاده های کشــاورزی، مکانیزاسیون زنجیره ارزش 
کشــاورزی، بانکداری و ســرمایه گذاری ســبز، آب و محیط زیست و 

توسعه روستایی برگزار خواهد شد.

 رشد 74.5 درصدی بیمه های آتش سوزی
 بیمه »ما«

میزان رشــد حق بیمه فروش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه »ما«، بالغ 
بر ۷4.5 درصد طی 6 ماهه اول ســال 13۹۷ در مقایسه با مدت مشابه  

بوده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما« و به نقــل از انوری مدیر بیمه های 
آتش ســوزی این شــرکت، بیمه »ما« در 6 ماهه اول ســال 13۹۷ با 
رویکردی متفاوت در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده اقدام کرده 

و موفق به کسب رشد ۷4.5 درصدی در رشته آتش سوزی شده است .
انوری در ادامه خاطرنشــان کرد: ارائه نرخ های فنی و اخذ بهای خطر از 
مشتریان و پرداخت به موقع خسارت از اهداف شبکه فرآیندی مذکور 
بوده است. همچنین ارائه طرح های مختلف بیمه ای، بررسی ریسک ها 
به صورت حرفه ای، ارائه مشــاوره به مشتریان بزرگ در زمینه مدیریت 
ریســک و کنترل عوامل ایجاد خطر ، آموزش های سیستمی به شبکه 
فروش، تقویت و بهینه سازی ســاز وکار نیروهای صف ، هدایت شبکه 
فروش به سمت تحلیل نقاط ضعف و قوت ریسک های انتخابی از عمده 

اقدامات راهبردی در پیشرفت و رشد این رشته بوده است.

 تجلیل استانداری خراسان جنوبی 
از بانک توسعه تعاون

تقدیر و تشکر استانداری خراســان جنوبی از زحمات و خدمات بانک 
توســعه تعاون در راســتای اجرای قانون حمایت از توســعه و ا ایجاد 

اشتغال در مناطق روستایی و عشایری ابالغ گردید.
محمدمهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی از اقدامات مثبت 
و موثر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانک توســعه تعاون 
در راستای اجرای قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی و عشــایری در اجرای آن باهدف پرداخت تسهیالت از منابع 
صندوق توسعه ملی طی نامه ارسالی به معاون اول رئیس جمهور تقدیر 
کرد و از زحمات و خدمات مدیریت عامل و اداره شــعب بانک توســعه 

تعاون در استان خراسان جنوبی قدردانی نمود
شایان ذکر اســت به جهت عملکرد مثبت مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون استان خراسان جنوبی تاکنون مبلغ 8/61 میلیارد تومان منجر 
به انعقاد قرارداد و مبلغ 1/31 میلیارد تومان پرداخت شــده اســت که 

معادل )5/100%( سهمیه ابالغی به این بانک در استان می باشد.

تغییر سقف عمومی تراکنش ها در سامانه های 
بانک ملت

پیرو بخشــنامه بانک مرکزی درباره تعیین ســقف جدید برای انتقال 
وجه از طریق کارت های بانکی، ســقف عمومی تراکنش های شتابی و 
غیر شــتابی کارت های بانکی در ســامانه های غیرحضوری بانک ملت 
تغییر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، از این پس سقف عمومی 
تراکنش انتقال وجه شــتابی و غیرشــتابی کارتی برای ســامانه های 
خودپرداز، بانکداری اینترنتی و همراه بانک ملت برای هر فقره کارت در 

هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال خواهد بود.
همچنین ســقف عمومی تراکنــش خرید کارت از طریــق پایانه های 
فروشــگاهی)POS(و درگاه پرداخــت اینترنتی)VPOS(بانک ملت 
برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500 میلیون ریال تعیین شده 
است.با وجود این تغییرات، سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و 
غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت 

در هر شبانه روز  همچنان، مبلغ 150 میلیون ریال خواهد بود.

 تمدید مهلت واگذاری چک های غیر صیادی 
در سامانه چکاوک 

مهلت واگذاری چک های غیر صیادی تاریخ آینده در ســامانه چکاوک 
تا ۲۲ آبان ماه سالجاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگران، با توجــه به تاکید بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران، مهلت واگذاری و پذیرش چک های 
غیر صیادی تاریخ آینده در ســامانه چکاوک، تا ۲۲ آبان ماه سالجاری 
تمدید شد.از این رو مشــتریان گرامی برای وصول، حداکثر تا پیش از 

تاریخ ۹۷.8.۲۲ نسبت به تحویل آن ها به شعب اقدام کنند .

میز خبر

مدیر دفتر حراســت بیمــه دانا، یکــی از وظایف مهم 
پدافنــد غیرعامل در شــرکت های بیمــه را، حفظ و 

صیانت از سایت ها و امکانات الکترونیکی دانست.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، ســیداصغر دفین 
دبیر کمیته پدافند غیرعامل این شرکت در گفتگویی 
اعالم کــرد: پدافند غیرعامــل، مجموعــه اقداماتی 
اســت که قبل از بروز خطر انجام مي گیرد و در هنگام 
اتفاق هرگونه تهدیــد طبیعــي و غیرطبیعي موجب 
کاهش  آســیب پذیری نیروی انسانی، ســاختمان  ها، 
تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی یک 

کشور می شود.
وی افزود: یکی از راه های مقابله با تهدیدها این اســت 

که وضعیت داخلی به گونه ای ســاماندهی 
شــود که دشــمن از پیروزی خود مطمئن 
نباشــد و زمینه را بــرای ماجراجویی فراهم 
نبیند. ندانســتن اینکه دشــمن چه در سر 
دارد و چه می خواهد بکند، غفلتی اســت که 
ممکن اســت ما را از امکان برخــورد و دفاع 

محروم کند.
مدیر حراست بیمه دانا، از جمله وظایف مهم و کلیدی 
این حوزه در صنعت بیمه را حفظ و صیانت از سایت ها 
و امکانــات الکترونیکی صنعت بیمه و اقتصاد کشــور 
دانست و به این نکته مهم اشاره کرد که یقیناً دشمنان 
کشــور و انقالب، ضربه زدن به بخش های اقتصادی و 

مهــم از طرق مختلــف، مخصوصــاً فضای 
مجازی را در دستور کار خود قرار داده و برای 
جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد بخش 
حفاظت از فناوری اطالعات شــرکت نقش 

پررنگی را ایفا نماید.
دبیــر کمیتــه پدافنــد غیرعامــل بیمــه 
دانــا، بررســي و پیشــنهاد ســطح بندي و 
اولویت بندي مراکز دســتگاه مربوط، پیگیري تهیه و 
اجراي طرح پدافند غیرعامل مراکز موجود بر اســاس 
مصوبات کمیتــه دائمي و نظام فني و اجرایي کشــور،  
نظارت بر اعمــال ضوابط و مقــررات پدافند غیرعامل 
در طرح هاي دســتگاه مربــوط و انجــام پژوهش ها و 

آموزش هاي تخصصــي و عمومي در زمینــه پدافند 
غیرعامل مرتبط با موضوعات تخصصي دستگاه مربوط 
را از وظایف و اختیارات کمیته هــای پدافند غیرعامل 

دستگاه های اجرایی برشمرد.
وی در پایان اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسالمی 
ایــران مخصوصاً امریــکای جنایتکار در صدد فشــار 
اقتصادی به  مردم جامعه هســتند و در همین راســتا 
از همکاران محترم شــرکت بیمه دانا تقاضا دارم که در 
خصوص پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی این دفتر 
را همراهی کرده و  نقطه نظرات خود را در جهت بهبود 
روش های دفاع غیرعامل  به کمیتــه پدافند غیرعامل 

شرکت ارسال کنند.

مدیرعامــل بیمه تعاون در این ســمینار بــا تاکید بر 
اهمیــت وجود رشــته مدیریت ریســک بــه عنوان 
رشته دانشــگاهی در کشور، گفت: متاســفانه چنین 
رشته  دانشــگاهی نداریم در حالی که این موضوع در 
مقاطع »کارشناسی، کارشناســی ارشد، و PHD« در 

دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود.
 مدیرعامل بیمه تعاون در ســمینار روش های تامین 
مالی شــرکت های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه 
در تبریز بــا تاکید بــر اهمیت وجود رشــته مدیریت 
ریســک به عنوان رشته دانشــگاهی در کشور، گفت: 
متاسفانه چنین رشته  دانشــگاهی نداریم در حالی که 
این موضوع در مقاطع کارشناســی، کارشناسی ارشد، 

و PHDدر دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود.
یونس مظلومی بــا بیان این که یکــی از متداول ترین 

کارهای انتقال ریســک، بیمه کردن است، 
افــزود: بیمــه در ادمه ی فرآینــد مدیریت 
ریســک بوده و یکی از منابع تولید ارزش و به 
عنوان بخشی از خدمات مالی در کشورهای 

توسعه یافته است.
وی با بیان این که در کشــور آمریکا ســهم 
تمامی صنایع و کشــاوری از تولید ناخالص 

داخلی ۲5 درصد بــوده و صرفا بخــش خدمات مالی 
۷5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
می دهد، گفت: ایــن موضوع اهمیــت خدمات مالی 
را می نمایاند؛ اما کشــور ما در مجموع خدمات مالی و 
همچنین بیمــه ضعف دارد. وی با بیــان این که ایران، 
یکــی از قدیمی ترین کشــورهای منطقــه در حوزه 
فعالیت های بیمه ای است، افزود: ایران، 80 سال سابقه 

فعالیت صنعت بیمه را دارد و هرچند در این 
رابطه در منطقه وضعیت خوبی داریم اما در 
دنیا جزو کشورهای عقب مانده در این حوزه 

محسوب می شویم.
مدیرعامل بیمه تعاون بــا ارائه چندین مثال 
به نقش مهم صنعت بیمــه در چرخه اقتصاد 
اشــاره کرد و افزود: امید اســت سایه شون 
تحریم از اقتصاد کشــور برداشته شــده و به پشتوانه 
درآمدهایی که از منابع فســیلی به دســت می آوریم، 
بتوانیم در آینــده همانند نروژ شــرکت های بیمه ای 
داشته باشیم که درآمدشــان بیشتر از درآمد های نفت 
باشــد.وی با بیان این که یکی از راه هــای ایجاد چنین 
شرکت هایی، ریت شدن شــرکت های بیمه در کشور 
اســت، افزود: متاســفانه ما در بحث بانک و در صنعت 

بیمه به دنبال ریتینگ نرفته ایم و حتی ادبیات ریتینگ 
را نیز جا افتاده نکردیم تا اگر شرایط فراهم شد بتوانیم 

در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با بیان این که کشــوری هماننــد لبنان در صنعت 
بیمه در حال تبدیل شــدن به قطب در منطقه اســت، 
افزود: ما نیــز بایــد از فرصت ها اســتفاده کنیم البته 
شرایط فعلی برای این کار فراهم نیست و باید به سمت 
ریتینــگ برویم و با کشــورهای دنیــا در زمینه بیمه 
ارتباط داشته و نیروی انسانی متناسب با صنعت بیمه 
را پرورش دهیم.مظلومی با بیــان این که با خال دانش 
در صنعت بیمه کشــور مواجه هســتیم، گفت: بسیار 
خرسند شــدم که موسســه ارزش آفرینان مالی بازار 
ســرمایه بخشــی از فعالیت های خود را به آموزش در 

حوزه بیمه اختصاص داده اند.

بیمه

بیمه

نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از صنعت بیمه 

ورت ریتینگ کردن شرکت های بیمه به عنوان یک ضر



بیت اهلل ستاریان مي گوید سرمایه ها دوباره به بخش مسکن می آید

وزهای خوش بازار مسکن در راه است ر

شهر
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افتخاری دیگر برای ایران اسالمی
مجتبي دوراندیش  در شــرایطی کــه آمریکا و هــم پیمانانش 
جنگ اقتصادی را علیه ایــران آغاز کرده و تمام قــوای خود را برای 
تحت فشــار قرار دادن و انزوای سیاســی جمهوری اســالمی به کار 
گرفته اســت درخشــش ایران در مراسم توســعه کارآفرینی جهان 
اســالم در مالزی از میان 5۷ کشور اســالمی دنیا در راستای ترویج 
و توسعه تجارت بین کشورهای اســالمی، برگ برنده ای است برای 
نشــان دادن اقتدار ایران در حــوزه توســعه اقتصادی، تجارت 
بین الملل و توســعه کســب و کار و کارآفرینی و نیــز فرصتی برای 
اتحاد کشورهای اســالمی در مســیر دور زدن تحریم های آمریکا و 

حذف دالر از مبادالت تجاری.
در این مراسم دکتر مهدی کریمی تفرشی به عنوان نماینده ایران موفق 
به دریافت جایزه کارآفرین برتر جهان اسالم شــد و افتخاری دیگر در 
اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اســالمی با دســتان غیرتمند سربازان 
حوزه تولید، صنعت و کارآفرینی که در اوج فشــارها و تحریم ها با تمام 
نیرو و توان در چرخاندن چرخ دنده های صنعت و رونق تولید و کسب و 

کار، خالصانه و بی ادعا کمر همت بسته اند رغم خورد.
مرکز تجارت بین الملل ســازمان همکاری های اســالمی که مقر آن 
در مالزی است، در راســتای ترویج و توســعه تجارت بین کشورهای 
اســالمی، پس از ارزیابی نامزدهایی از 5۷ کشــور اســالمی توســط 
شــورای عالی داوران بین المللی، 38 نفر از مدیران برتر را از سراســر 
دنیا به عنوان برندگان جایزه توســعه  کارآفرینی جهان اسالم انتخاب 
و معرفی کرد که نام دکتر مهدی کریمی تفرشــی که به عنوان نماینده 
جمهوری اسالمی ایران موفق به کســب این جایزه شد در این میان به 

چشم می خورد.

نشست هم اندیشی مدیران بانک ملی ایران و 
شرکت بیمه نوین در اهواز

 اولین نشست استانی هم اندیشی و بررسی مسائل جاری بخش درمان 
کارکنان بانک ملی ایران با حضور حبیب اله رشــید ارده معاون منابع 
انســانی  بانک و کریم خان زند مدیر عامل شرکت بیمه نوین به میزبانی 

اداره امور شعب استان خوزستان برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشســت که با حضور 
لطیفی رئیــس اداره کل  رفاه و درمان، طاهــری، صباغی و دانش آموز 
روســای ادارات امور شــعب اســتان های خوزســتان، چهارمحال و 
 بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، معاونان و کارشناســان رفاه و درمان 
این ادارات و همچنین مسئوالن شــرکت های بیمه نوین و کارگزاری 
توسعه فرهنگ بیمه برگزار شد،  مســائل بخش بیمه درمان کارکنان و 

راهکارهای الزم در این خصوص بررسی شد. 
معاون منابع انسانی بانک ملی ایران در این مراسم، با مهم دانستن نقش 
نیروی انســانی در موفقیت و پیشــبرد اهداف بانک، آسودگی خاطر و 
 آرامش سرمایه انسانی را زمینه ســاز رشد دیگر سرمایه های بانک ملی 

ایران عنوان کرد. 
رشید ارده با بیان اینکه مدیران بانک ملی ایران همیشه به مبحث رفاه 
و درمان کارکنان توجه خاصی دارند، یک بیمه  خوب و قابل اتکا را تنها 
راه حفظ آرامش سرمایه انسانی در مواجهه با خطرات و حوادث قلمداد 
کرد و هدف از آغاز همکاری با  شــرکت بیمه نوین را رسیدن به این مهم 

دانست. 
وی کارنامه شرکت بیمه نوین در چند ماه ســپری شده از آغاز قرارداد 
را مطلوب دانســت و ابراز امیدواری کرد با گذشت  زمان و تسلط بیشتر 
شرکت بر امور این بخش، شاهد ارائه خدماتی به مراتب بهتر و باکیفیت 

تر و در شأن کارکنان بانک  ملی ایران باشیم. 
در ادامه مدیرعامل شرکت بیمه نوین ضمن تشریح اقدامات انجام شده 
در این شرکت برای خدمت رسانی  ویژه به کارکنان بانک ملی ایران، بر 
عزم و عالقه مدیران این شرکت برای انجام هرچه بهتر تعهدات و ایجاد 

رضایت  حداکثری در کارکنان بانک تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشســت، کارشناســان رفاه و درمان استان ها 
ضمن بیان مسائل منطقه ای خود، پیشــنهادهایی نیز برای انجام بهتر 

امور  ارائه دادند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 نشست مدیرعامل بیمه تجارت نو 
با قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت

به منظور تعامل حداکثــری بانک تجارت با بیمه تجارت نو، نشســت 
صمیمانه ای با حضور دکتر نیما نوراللهــی مدیرعامل و خواجه حق وردی 
قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت به میزبانی بیمه تجارت نو برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی بیمه تجارت نو، در این نشســت دکتر نیما 
نوراللهی به تشــریح وضعیت موجود بیمه تجارت نو پرداخت و جناب 
آقای خواجه حــق وردی نیز در ادامــه ضمن ابراز رضایــت از روند 
موجود در شــرکت، به حمایت بانک تجارت از بیمــه تجارت نو تاکید 

کردند.
این نشســت صمیمی که با حضور بنی اســدی قائم مقــام مدیرعامل 
تجارت نو ادامه پیدا کرد مقرر شــد که با هماهنگی های بیشــتر، بین 
دو مجموعه بانــک تجارت و بیمه تجــارت نو جهت توســعه و تعامل 

حداکثری چنین جلساتی در سطوح مختلف برگزار شود.

 پیشنهاد بیمه مرکزی
 درخصوص افزایش سرمایه بیمه های بدنه 

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات 
اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه 

آنها در بیمه بدنه، تاکید کرد.
بیمه مرکزی در اطالعیــه ای اعالم کرد، با عنایت به نوســانات قیمت 
خودرو، پیشنهاد می شــود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با 
مراجعه به نمایندگی های شــرکت های بیمه، سرمایه مورد بیمه خود 
را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکالتی چون اعمال ماده 

10 قانون بیمه مواجه نشوند.
در این ماده قانونی آمده اســت: در صورتی که مالی بــه کمتر از قیمت 
واقعی بیمه شده باشــد،  بیمه گر به تناســب مبلغی که بیمه کرده - با 

قیمت واقعی مال - مسئول خسارت خواهد بود.
در اطالعیه بیمه مرکزی بر این نکته تاکید شده است که در بیمه نامه های 
خودرو صرفا ابتیاع بیمه نامه خســارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجباری بوده و بیمه نامه بدنه خودرو و در 
صورت لزوم،  اخذ الحاقیه آن اختیاری اســت وتنها تکلیف شرکتهای 
بیمه درموارد قیمت خودرو اطالع رســانی به بیمه گذاران برای خرید 

الحاقیه است.
بنابراین گزارش فلســفه وضع ماده 10 جلوگیری از تقلبات بیمه ای در 
راستای اصل رعایت حد اعالی حسن نیت در بیمه است و  بیمه گذاری 
که نسبت به خرید بیمه بدنه براســاس قیمت واقعی وسیله نقلیه خود 
اقدام نمــوده و مرتکب هیچ تقلــب و رفتارخالف قانون نشــده و هیچ 
تکلیف قانونی نــدارد که براثر هربــار افزایش قیمت نســبت به خرید 
الحاقیه اقدام کند و به لحاظ قانونی شــرکت بیمه مکلف است تا سقف 

بیمه نامه،خسارت وارده را جبران کند.
برخــی از نمایندگی های شــرکت های بیمــه ای دریافــت الحاقیه 
را اجباری دانســته اند که این اجبار از ســوی بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران مردود اعالم شده است.

میز خبر

 وزیر راه وشــهر ســازی با یــادآوری تاکیــد رئیس 
جمهوری برای ساخت پل شلمچه روی رودخانه اروند 
گفت: طرح های اولیه ســاخت پل ۷00 متری شلمچه 

به عراق تهیه شده است.
محمد اســالمی در این خصوص اظهار داشــت: برای 
ســاخت این پل روی اروند رود رایزنی های مورد نیاز با 

دولت عراق انجام شده است.
وی با بیان اینکه در نخستین سفر برای بررسی وضعیت 
ساخت این پل عازم خرمشهر خواهم بود، گفت: در این 

سفر، شــرایط میدانی و محلی آغاز عملیات 
ســاخت این پل مــورد ارزیابــی دقیق قرار 

خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرســازی درباره هزینه ساخت 
این پل نیز اظهارداشــت: این پــل با هزینه 
مشــترک ایران و عراق روی ایــن رودخانه 
ساخته خواهد شد تا تردد مردم در این نقطه 

مرزی تسهیل شود.
طرح اولیه ســاخت پل ۷00 متری شــلمچه به عراق 

روی رودخانــه ارونــد برای نخســتین بار 
در ســال 13۹3 مطرح شــد تا با اجرای آن، 
تردد وســایل نقلیه و قطار بین دو کشور در 
منطقه بیش از پیش تقویت شود. از آنجا که 
خواســت عراقی ها در ساخت این پل، فراهم 
شدن زمینه کشــتیرانی در آبراهه اروندرود 
است لذا در ساخت این پل باید مسایل فنی و 

مهندسی دقیقی انجام شود.
پیشتر عبای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اعالم 

کرده بود که برای اتصال ریلی 3۲ کیلومتری خرمشهر 
به بصره از طریق ایــن پل، کار طراحی ســاخت خط 
آهن این مسیر توســط عراقی ها انجام و حتی محل 
ایستگاه ها نیز مشخص شده و قرار است توسط ایرانی ها و 

خط آهن توسط عراقی ها ساخته شود.
شــلمچه، منطقه ای مــرزی در غرب خرمشــهر و 
نزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره در کشور عراق 
است که قرار بود این پل در مدت ۲0 ماه روی اروند رود 

ساخته شود.

راه

گروه شهر   درسال های گذشته و به دلیل 
عقب افتادن تولید مســکن از میــزان تقاضا 
درجامعه، مشکالت فراوانی در بخش مسکن 
به وجود آمده اســت؛ مشــکالتی که اکنون 
سبب شده تا هر ســال بر تعداد افراد حاشیه 

نشین در اطراف کالنشهرها افزوده شود.
در ماه های گذشــته و تحت تاثیر نوسانات 
نرخ ارز، بازار مســکن هم شــاهد افزایش 
چشــمگیر قیمت ملــک و همچنین اجاره 
بهاء بود و در مهرمــاه و کاهش تدریجی نرخ 
ارز و متضرر شــدن بعضی از شهروندان در 
معامالت طال برخی از کارشناسان پیش بینی 
کردند که بار دیگر بخشی از نقدینگی فراوان 
درجامعه به سمت بازار مسکن روانه خواهد 
شد. شرایط سخت اقتصادی و نبود ثبات در 
بازار، نوســانات نرخ ارز،  افزایش اجاره بها و 
گران شدن مسکن و همخوانی نداشتن آن 
با میزان دستمزد و… از جمله دغدغه های 
مردم اســت و هر روز بر میزان سواالت آنها 

افزوده می شود. 
در این باره بیت اهلل ســتاریان، کارشــناس 
اقتصاد مســکن در گفت وگو با خبرآنالین 
ابــراز امیدواری کــرد که روزهــای خوبی 

درانتظار بازار مسکن و ساخت و ساز است. 

 با توجه به نوســانات شدید نرخ ارز 
آیا می توان به سرمایه گذاری بخشی 
از نقدینگی موجود در جامعه در بخش 

مسکن امیدوار بود؟ 
بــه زودی شــاهد ســرازیر شــدن مجدد 
ســرمایه ها از این بخش به حوزه مســکن 
خواهیم بود و رونق بازار مســکن تا انتهای 
سال ۹۷ و اوایل سال ۹8 ادامه خواهد داشت. 
البته باید گفت با توجه به رونق بازار مسکن 
در بهــار ۹۷ انتظــار داشــتیم و پیش بینی 
می کردیم که این رونق تا انتهای شــهریور و 
حتی پایان سال نیز این شرایط ادامه داشته 
باشد.طبیعی است با نوسانات بازار و افزایش 
نــرخ ارز و همچنین باال رفتن قیمت ســکه 
و طال بخشی از ســرمایه ها از حوزه مسکن 
به ســمت این بازارها سرازیر شــد بنابراین 
پیش بینی می شــود به زودی شاهد سرازیر 
شــدن مجدد ســرمایه ها از ایــن بخش به 
حوزه مسکن باشیم. برخی بر این باورند که 
ممکن است سرمایه های سرگردان به جای 
بازار ســکه و ارز ســراز بازار بورس و مسکن 
دربیاورند که در پاســخ به ایــن فرضیه باید 
توضیح دهم؛ بازار بــورس تخصصی تر بوده 
که طبیعی اســت همه به این بــازار تمایل 
نداشته باشند بنابراین به سمت سرمایه گذاری 
در بخش ملک گرایش دارند زیرا مســکن و 
ملک به عنــوان یک کاالی ســرمایه ای در 

جامعه مطرح شده است. 

  یعنی رونق مجدد در بخش مسکن 
اتفاق می افتد؟ 

رونق بازار مسکن از شــهریور سال گذشته 
آغاز شــده بود و پیش بینی ما این بود که در 
تیر و مرداد۹۷ شــاهد حداکثر میزان رونق 
در بازار مسکن برســیم اما به دلیل اتفاقات 
بازارهای مــوازی مانند ارز و طــال ) که در 
مقابل بازار مســکن کوتاه مدت محســوب 
می شــوند(، این بازارها جــاذب نقدینگی 
جامعه شــد که با تپجه به شــرایط رخ داده 
در تابســتان ۹۷ پیش بینی می کردیم در 
آذرماه این نقدینگی به سمت بخش مسکن 
برگردد. البته به ســبب کاهش نــرخ ارز و 
ماجراهای این بازار و همچنین برنامه ریزی 
دولت برای ممانعــت از افزایش نرخ ارز، این 
اتفاق زودتــر و در مهرماه افتــاد که  اکنون 
انتظار برگشــت این نقدینگی را به ســمت 

ملک و مسکن داریم. 
با این شــرایط می توان به رونق بازار مسکن 
تا انتهای ســال ۹۷ و اوایل سال ۹8 امیدوار 
بود البته در ۲سال  گذشته بارها گفته ام که 
وقتی رونق اتفاق می افتد، قیمت ها افزایش 
می یابد و البته نبایــد فراموش کرد با توجه 
به شــرایطی که در اقتصاد مــا وجود دارد؛ 
افزایش معامــالت،  افزایش قیمت،  افزایش 
توزیع و افزایش ســرمایه گذاری باهم اتفاق 
خواهد افتاد و که در شــرایط فعلی اقتصاد 
نباید این چهار مورد را بدون هم فرض کنیم 
زیرا نمی توان هم رونق داشــته باشــیم اما 

افزایش قیمت اتفاق نیافتد.

می توان پیش بینی کــرد که در 6ماه آینده 
شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و این 

رونق تا نیمه سال ۹8 ادامه خواهد داشت. 

 افزایش نرخ ارز چقدر بر روی افزایش 
قیمت مسکن افزایش داشته است؟ 

اعداد و ارقــام مختلفی اعالم شــده و باید 
گفت به صورت دقیق نمی تــوان عددی را 
اعالم کرد که مثال تحــت تاثیر افزایش نرخ 
ارز این میزان بر قیمت مســکن افزوده شده 
اما به حتم تاثیــر باالیی بر روی قیمت ملک 

همانند سایر بازارها داشته است. 

 در یک سال گذشــته چه میزان بر 
قیمت مسکن افزوده شده است؟ 

در یک سال گذشــته بین 68 تا ۷0 درصد 
رشد قیمت مســکن را داشــته ایم که این 
احتمال وجــود دارد به میزانــی که نرخ ارز 
رشد کرد این بازار نیز رشــد قیمت داشته 
باشــد؛ یعنی اگر نرخ دالر بر روی 11هزار و 
500 تومان ثابــت بماند در اصــل معادل 
رشــد نرخ ارز در حوزه مســکن باید شاهد 
رشد قیمت باشــیم. نباید فراموش کرد که 
همیشه مسکن پیشتاز بوده یعنی بیشتر از 
رشد نرخ ارز در مســکن، شاهد رشد قیمت 
ها بــوده ایم یعنــی در دوره ۲5ســاله اگر 
قیمت مســکن بررسی شــود مثال به عدد 
1100 برابر می رســیم در حالی که در این 

بازه زمانی نرخ ارز 110 برابر شده است. 

 آیا می توان نسبت به کاهش قیمت 

مسکن امیدوار بود؟ 
به حتم قیمت ها پایین نمی آید و این احتمال 
غیرمنطقی و غیرعلمی است،  رشد قیمت ها 
کاهش پیدا کرده نه قیمت ها؛  به اعتقاد بنده 

رشد قیمت ها کاهنده خواهد بود. 

 بارها گفته شــده که افزایش قیمت 
مسکن و نرخ اجاره بر افزایش میزان 
حاشیه نشینی موثر است، نظرتان در 

این مورد چیست؟ 
رابطه مستقیمی میان افزایش قیمت خرید 
و فروش مســکن با باالرفتن میزان رهن و 
اجاره بهای مسکن وجود دارد به طوری که 
هر زمان قیمت ملــک افزایش یابد به همان 
تناسب نیز شــاهد افزایش میزان اجاره بها 
خواهیم بود و ایــن افزایش شــامل 15 تا 
۲0درصد قیمت ملک می شــود و طبیعی 

است که این اتفاق بیافتد. 
وقتی قیمت ملک باال می رود به همان نسبت 
نیز رهن و اجاره نیز افزایــش می یابد و باید 
گفت در سال های گذشــته حاشیه نشینی 
را داشــته ایم و بیشــتر هم خواهد شد و این 
مســاله تنها به دلیل افزایش قیمت نیست 
زیرا افزایش قیمت خــود معلول بوده و علت 
اصلی محسوب نمی شــود و باید گفت علت 
اصلی افزایش حاشیه نشــینی این است که 
سال هاســت افزایش تولید نداشــته ایم و با 
توجه به نیاز باالی مسکن در جامعه، میزان 
تولید مســکن کم بوده و متاســفانه گاهی 
اوقات فراموش می شــود که نیاز مسکن به 
صورت مطلق اســت و و برخــالف اینکه در 
سال های گذشته بارها با وجود رکود در این 

بازار و ناتوانی در حل این رکود مســووالن  از 
کافی بودن مسکن سخن گفته و بر اصطالح 
سربه سری تولید مسکن و نیاز بازار و خانوار 

تاکید کرده اند.

 چرا دولت نتوانسته اند نیاز مسکن 
خانوارهای ایرانی را تامین کنند؟ 

در ســال ۹0 آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن 
جشــن سربه ســری مســکن و نیاز خانوار 
را اعــالم کــرد و در حالی که در ســال ۹1 
شــاهد 140درصد افزایــش قیمت بودیم 
اگر سربه سری مســکن و نیاز خانوار اتفاق 
افتاده بــود اصال افزایش قیمتــی در حوزه 
مســکن نباید بــروز می کــرد و در این 
شرایط حاشــیه نشــینی از بین می رفت 
اما قبــول نکردند و این شــرایط گذشــت 
تا آقای آخوندی ۲ســال قبل مدعی شــد 
که خانه های خالی بســیار زیاد و مســکن 
اضافه داریم که باید پرســید اگر مســکن 
اضافــه داریم چــرا حاشیه نشــینی وجود 
دارد؟ افزایــش نیافتن قیمت مســکن در 
ســال های ۹4 و ۹5 به دلیل رکود اقتصادی 
بود این مواردی اســت که بارها گفته شده 
و و متاســفانه به دید کارشناسی به آنها نگاه 
نمی شود بلکه نگاه سیاســی است و این مساله 
ســبب بروز مشــکل می شــود و وزیر ترجیح 
 می دهد که بگوید سربه ســری مســکن اتفاق 
افتــاده تا مدت چنــد ســاله دوره مدیریتش 
بگذرد. در سال ۹۷ افزایش قیمت مسکن اتفاق 
افتاد و باید از وزیر ســابق می پرسیدند باوجود 
سربه سری مسکن و نیاز جامعه چه اتفاقی افتاد 
که این شرایط پیش آمده است؟ مگر در 5سال 

گذشته گفته نشده که مسکن زیادی داریم؟

 بسیاری از انبوه ســازان از حمایت 
نشدن از ســوی دولت گالیه دارند و 
مشــکالت فعلی را به گردن دولت 
می اندازند آیا این مساله صحیح است؟ 

دولت در آغاز به کار وعده های مختلفی در 
زمینه ساخت مســکن اجتماعی، حمایتی 
و… داد اما درمورد این طــرح ها باید گفت 
دولت در طول یک ســال می تواند حداکثر 
10 تا 15 هزار واحد بسازد که در مقابل نیاز 
یک میلیــون و 300 هزار تا یــک میلیون و 

500 هزار واحد مسکن بسیار ناچیز است. 
اکنون، ســاالنه 400 تا 500 هــزار واحد 
مسکونی تولید می شود که در برابر نیاز بازار 
رقم کمی است که می توان نتیجه گرفت اگر 
دولت وارد این بخش شــده بود نیز حداکثر 
می توانست 15هزار واحد از چنین طرح هایی 
را بســازد که در نهایت در مقابل میزان نیاز 

بسیار ناچیز است. 

ح های اولیه ساخت پل بین شلمچه و عراق  خبر خوش وزیر راه درباره طر

رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری كشور:

ناوگان جاده ای باید آماده ورود به بازارهای بین المللی شود 
گروه شهر   رئیس شورایعالی هماهنگی 
ترابری کشور گفت: اســتراتژی جمهوری 
اسالمی ایران را توسعه حمل ونقل ترکیبی، 
گسترش سهم حمل  ونقل ریلی، نوسازی و 
کارآمد ســازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 
برای دستیابی به ســهم بزرگ تری از بازار 
بین المللی عنوان کــرد و گفت: هدفگذاری 
نیز در راستای شکوفایی اقتصاد حمل ونقل 

با محوریت مردم و بخش خصوصی است.
دویســت و دهمین نشســت شــورایعالی 
هماهنگی ترابری کشــور به ریاست محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی با حضور اعضا 
و نمایندگان عضو شــوراي عالي  پیرامون 
بررسی دســتور جلســات تحلیل وضعیت 
نــاوگان و علل عــدم تمایل شــرکت ها  به 
ملکیت نــاوگان بــاري که منجر بــه رواج 

خودرومالکي شده است.پرداخت.
محمد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی و 
رئیس شــورای عالی هماهنگــی ترابری 
کشور در این جلسه با اشــاره به راهکارهای 
برون رفــت حمل ونقل جاده ای کشــور از 
وضعیت فعلــی و ارتقا کیفــی خدمات این 
شــق ترابری اظهار داشــت: بــا نگاهی به 
فعالیــت 338 هــزار دســتگاه کامیون در 

ناوگان حمل ونقــل جاده ای بــا میانگین 
پیمایش 60 هزار کیلومتر در ســال که ۲۷ 
درصد آن  بیش از ۲5 ســال عمر کرده اند و 
از ترکیب مناســبی نیز برخوردار نیستند، 
در میابیم که بی میلی شــرکت ها به داشتن 
ناوگان ملکی حقیقتی انکارناپذیر اســت و 
برای دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان باید 

تصویرسازی درستي شود.
وی افزود: در صورتی که تأکید بر حمل ونقل 
ترکیبی و توســعه ریلی است، باید نقشه راه 
ما بیانگر همین مســئله در اذهــان مردم، 
مسئوالن و فعاالن اقتصادی باشد. از طرفی 
مســائل مربوط به مواردی از جمله بیمه و 
مالیات شرکت های بخش خصوصی نیز باید 
از سوی دستگاه  مربوطه مورد پیگیری قرار 
گیرد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه »در 
حوزه حمل ونقل کاال باید همه دســتگاه ها 
به خصوص ســازمان بنــادر و دریانوردی، 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و 
ســازمان هواپیمایی کشــوری نقش های 
مختلف را بپذیرند« گفت: حوزه حمل ونقل 
کاال از منظر کسب وکار مهم است و داشتن 
480 هزار راننده واجد شــرایط یک ثروت 
محسوب می شود اما نکته مهم تر چگونگی 

اســتفاده بهینــه از این ثــروت همزمان با 
افزایش ســهم ریلي در بازار اســت که باید 
به عنوان یک اســتراتژی در دستور کار این 

وزارتخانه باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور 
با تأکیــد بر ایجاد مزیت هــای رقابتی برای 
فعاالن بخش حمل ونقل گفــت: به منظور 
ایجاد سهم مشخصی از بار به عنوان جریان 
زنده و پایــدار می توان از کســب وکارهای 
نوین در قالب شرکت های هوشمند با هدف 
حذف یا کاهش حمل یکسرخالی از چرخه 

حمل ونقل استفاده کرد.
اسالمی در خصوص پیشــنهادات سازمان 

راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای برای 
رســیدگی به وضعیت مالکیت و دستیابی 
به ترکیــب بهینه نــاوگان اظهار داشــت: 
پیشنهادات سازمان در کارگروه تخصصی با 
حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و 
سازمان برنامه  و بودجه مجدد مورد بررسی 
قرار گیرد و از ظرفیت های قوانین مربوط به 
بهینه سازی مصرف ســوخت و هوای پاک 

استفاده شود.
وی افزود: در راســتای توســعه ترانزیت و 
افزایش ســهم ناوگان ایرانــی در بازار های 
جهانی باید از شــرکت های مقتدر با قابلیت 
تحقــق برنامه هــا، حمایت و بــرای آن ها 

رایزنی های الزم صورت بگیرد.
رئیس شــورای عالی هماهنگــی ترابری 
کشــور در ادامــه یکــی از راهکاری های 
نوســازی نــاوگان را اســتفاده از صندوق 
توســعه ملی و ظرفیت بودجه  اشتغال زایی 
ســال ۹۷ عنوان کرد و گفت: نباید تجارب 
گذشته تکرار شود بلکه باید با ایجاد منفعت 
مشــترک از رانندگان حمایت و پشتیبانی 

کرد تا از انگیزه و مزایا برخوردار شوند.
اســالمی خاطرنشــان کرد: اســتراتژی 
جمهوری اسالمی ایران توسعه حمل ونقل 

ترکیبی، گسترش ســهم حمل  ونقل ریلی، 
نوسازی و کارآمد سازی ناوگان حمل ونقل 
جاده ای برای دســتیابی به سهم بزرگ تری 
از بازار بین المللی با هدف شکوفایی اقتصاد 
حمل ونقــل بــا محوریت مــردم و بخش 
خصوصی اســت؛ که در این مســیر دولت 
فقط سیاســت گذار، هموار کننده مسیر و 
هماهنگ کننده است.وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به لزوم همبســتگی بین سازمان ها 
و شــرکت های تابعه بیان داشــت: سازمان 
بنادر و دریانوردی می توانــد از وجوه اداره 
شده برای توسعه زیرســاخت های ریلی و 
احداث خطوط آنتنی در بنادر استفاده کند 
و از همین منابع برای توســعه ناوگان ریلی 
همانند اقدامــات کمکی برای شــناورها، 

حمایت کند.
رئیس شــورای عالی هماهنگــی ترابری با 
بیان اینکه »بایــد حمل ونقل جــاده ای و 
ریلی متناسب با هم توســعه یابند تا سهم 
هیچ کدام در جابجایی بار تضییع نشــود« 
تأکید کرد: نبایــد وعده ای داده شــود که 
نتوان بــه آن عمل کرد. لــذا در صورتی که 
وعده ها بر اســاس سیاســت ها ساماندهی 

شوند، دغدغه ای ایجاد نخواهد شد.
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شركت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در آستانه ورشکستگی

اینترنت همراه ارزان است یا گران؟

گروه فناوري   اپراتورهــای همراه در حالی به 
افزایش تعرفه  صوت در راســتای همسان سازی 
تعرفه ها اقدام کردند کــه ارائه دهندگان اینترنت 
ثابت معتقدنــد باال بــودن تعرفه صــوت باعث 
شــده هزینه  اینترنت موبایل بســیار پایین تر از 
قیمت واقعی خود باشــد و با ایجاد دامپ، موجب 
ورشکستگی شــرکت های ارائه دهنده اینترنت 

ثابت شده است.
مدتی اســت اپراتورهای اینترنتــی از وضعیت 
تعرفه اینترنت موبایل ناراضــی  و معتقدند تعرفه 
باالی صوت در اپراتورهای موبایل حاشــیه سود 
خوبی در این بخش ایجاد کــرده و به آن ها کمک 
می کند که بخش دیتای موبایل را پوشــش داده 
و با قیمت هایی پایین تر از قیمت منطقی اینترنت 
موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده برخی 
از شرکت های FCP  کم کم دچار مشکالت مالی 
و از بازار خارج شــوند و درنتیجه مشترکشان را از 

دست بدهند.
به همیــن دلیل بخــش خصوصــی و هم چنین 
اپراتورهــای ارائه دهنده خدمــات اینترنتی و در 
صدر آن ها شرکت مخابرات ایران، از رگوالتوری 
درخواســت اصالح تعرفــه را دارد تــا با کاهش 
تعرفه ی صوت در اپراتورهای موبایلی، حاشــیه 
سودی که معتقدند در این بخش ایجاد می شود، 
از بین رفته و تعرفه های اینترنتی در موبایل واقعی 

شود.

 حاشیه سود اپراتورها از صوت
دلیل دامپینگ اینترنت

محمدباقر اثنی عشــری، رئیس ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای چنــدی پیش بــه تعرفه پایین 
صوت در اپراتورهای موبایل اعتراض کرده و گفته 
بود زیرا باال بودن تعرفه هــای صوت به دامپ بازار 
توســط اپراتورها کمک می کند و آن ها که از بازار 
صوت منبع درآمــد خوبی دارنــد، از جای دیگر 
هزینه می کنند. اگر تعرفه  صــوت موبایل واقعی 
و مثل اینترنت ثابت که به طور متناسب کم شده، 
کاهش پیدا کند، آن وقت تعرفه اینترنت موبایل 

هم واقعی می شود.
وی هم چنین اظهار کرده بــود: اپراتورهای تلفن 
همراه که برروی اینترنت حاشــیه  ســود پایینی 
دارند، حاشیه سودشــان روی صوت خوب است 
و این حاشــیه به آن هــا کمک می کنــد که این 
قسمت را پوشــش دهند. این موضوع باعث شده 
تعداد محدودی از شرکت های FCP کم کم دچار 
مشکالت مالی و از بازار خارج شــوند و درنتیجه 
مشترکشــان را از دســت بدهند که این خواسته 

مردم، صنف و دولت نیست.
پــس از آن محمدجــواد آذری جهرمــی - وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات - دربــاره این 
درخواســت ســازمان نظام صنفی برای کاهش 
تعرفه صــوت اپراتورها درجهت متعادل ســازی 
تعرفه اینترنت ثابت، اظهار کــرد: دررابطه با این 
موضوع باید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
تصمیم بگیرد، نامه شان هم به ســازمان تنظیم 

مقررات ارجاع شده که رسیدگی شود.

اپراتورها تعرفه های صوت را افزایش دادند!
اما چندی پــس از این موضوع، نــه تنها کاهش 
تعرفه ی صوت اتفــاق نیفتاد، بلکــه اپراتورهای 
موبایــل آنطــور که اعــالم کردند، درراســتای 
یکسان ســازی تعرفه های خود، تعرفه مکالمات 
برای برخــی از تماس های درون  و برون شــبکه 
در ســیم کارت های اعتباری و دائمی را افزایش 
دادند کــه اگرچه اتفاقی خالف قانــون و خارج از 
تعرفه های تعیین شــده در کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطــات نبــود، اما فــارغ از افزایش  
تعرفه بــرای کاربــران، گامی خالف خواســته  
ارائه دهندگان اینترنت ثابت و بخش خصوصی به 

شمار می رفت.
در این بــاره حســین ریاضــی، مدیرعامل یک 
شــرکت اینترنتی با بیان این کــه در حال حاضر 
اپراتورها سرویس صوت را با گران ترین نرخ عرضه 

می کنند، گفت: موبایــل در ابتدا یک ابزار لوکس 
بود و بحث دیتا هم مطرح نبــود، اما اکنون مردم 

مجبورند از موبایل استفاده کنند. 
به همین دلیل اگر اپراتوری کــه درآمد خوبی از 
مکالمــات دارد، بخواهد پیشــنهاد دیتای ارزان 
بدهد که مشــترکش به اپراتور دیگری مهاجرت 
نکند، طبق قوانین تجارتــی دامپینگ انجام داده 

است.
بر این اســاس برخــی کارشناســان می گویند 
باید یک بازار رقابتی بین اپراتورها برقرار باشــد؛ 
شــرکتهای اینترنتی هــم بر ایــن عقیده اند که 
هیچ گاه از ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطات 
نخواستند تعرفه ای را باال ببرد، یا پایین بیاورد، اما 
با این که اپراتوری از یک بخش درآمد کسب کرده 
و بخش دیگری را رایگان عرضــه کند، مخالفند. 
قواعد تجارت جهانی و ایــران مخالف دامپینگ 
است، زیرا دامپینگ بازار رقابت را محدود می کند 
که درنتیجه مشــتری در کیفیت و کمیت متضرر 

می شود.
هم چنین دبیر ســندیکای صنعــت مخابرات با 
بیان این که اپراتورهایی که کارشــان فقط ارایه 
سرویس اینترنت است، نمی توانند با اپراتورهای 
همراه رقابت کنند، اظهار کــرده بود: همراه اول و 
ایرانسل با دقیقه ای 40 تا 60 تومان برای مکالمه، 
درآمد باالیی دارند و مردم هــم عادت کردند که 
حتی اگر تلفن ثابت باشد، از موبایل استفاده کنند 
و مهم نیست چه نرخی داشته باشد. بدین ترتیب 
پــول زیــادی وارد اپراتور می شــود و محبوبیت 
خودش را با بســته های ارزان قیمــت اینترنتی 
حفظ می کنــد و با هیــچ اپراتوری قابــل رقابت 

نیست.
فرامرز رســتگار خاطرنشــان کرده بود که بحث 
ما این اســت حاال که مردم پرداخت هایی را برای 
امور ارتباطی خــود صرف می کننــد و پرداخت 
قبض موبایل، صورت حســاب اینترنــت و تلفن 
ثابت را دارند، باید بدون افزایــش این هزینه، در 
آن ها جابه جایی صــورت بگیرد؛ زیرا درآمدی که 
سمت اپراتورهای موبایل می رود، به حق نیست و 
باید کمتر شود. درآمدزایی اپراتورهای موبایل از 
بخش صوت، هنگفت است و درنتیجه بسته های 
اینترنتی را بــا قیمــت ارزان و زیرقیمت عرضه 

می کنند.

مشکل اینترنت ثابت، کیفیت سرویس است
البته وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیان 
این که دلیل اصلی مهاجرت کاربران از اپراتورهای 
ثابت به همراه، کیفیت و کمیت ســرویس است، 
درباره درخواســت اپراتورهای ثابت برای اصالح 
تعرفه اینترنت توضیــح داد: در حال حاضر درآمد 
60 تــا ۷0 درصد درآمد اپراتورهــا از دیتا و 30 تا 
40 درصد از حوزه ویس اســت. اپراتورهای ثابت 
می گویند از بــاال بودن تعرفه ویــس برای پایین 
آوردن تعرفه دیتا اســتفاده می کنند و می توانند 
بازار بزرگ تری را بگیرند که ۷0 درصد بازارشــان 
را می سازد. اما االن مشکل اپراتورهای ثابت بحث 

تعرفه نیست.
او هم چنین خاطرنشــان کرد: در گذشــته شما 
برروی سرویس ۳G، متوســط دو تا سه مگابیت 
پهنای باند سرعت داشتید و ADSL خانه به شما 
هفت تا هشت مگ ســرعت می داد، اما االن وقتی 
ســرعت موبایل به طور متوســط ۲5 مگ است و 
ســرعت خانه برروی همان شش مگ مانده، شما 
عالقه ای به ســوییچ کــردن روی اینترنت ثابت 
ندارید. بنابراین دلیل اصلی از دید ما که بررســی 
می کنیم، قیمت نیســت بلکــه کیفیت و کمیت 

سرویس است.
 حسین فالح جوشــقانی، رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با بیان این که در 
حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاســت، 
از تعیین مقرراتی برای آزادســازی تعرفه ها خبر 
داد و درباره درخواست  اپراتورهای اینترنتی برای 
اصالح تعرفه  صوت و آزادســازی تعرفه اینترنت 
اظهار کــرد: ما هــم متقاضی آزادســازی تعرفه 

هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در 
دستور کار کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات 
قرار دارد. اتفاقا بخش های خصوصی کمی از این 
موضوع می ترســند و احســاس می کنند اگر در 
آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت های بزرگ تر با 

تعرفه های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

اینترنت پرسرعتی که سوخت می شود!
در حالی که نزدیک به یک ســال از اعالم مصوبه 
جدیــد ســرویس های پرســرعت غیرحجمی 
می گذرد، وعده  اینترنت پرســرعت برای کاربران 

کم مصرف هنوز هم عملی نشده است.
زمانی کــه محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات بــا نوید ایجاد یک 
فضای رقابتــی به نفع مصرف کننــده نهایی بین 
شــرکت ها، جدول تعرفه های اینترنــت ثابت را 
مبتنی بــر مصرف منصفانه منتشــر کرد، یکی از 
مهمترین اعتراضاتی که به این تعرفه ها وارد شد، 
بی توجهی به کاربران کم مصرف بود که اینترنت 
با سرعت باال و حجم کم می خواستند و مجبور به 
پرداخت همان هزینــه مصرف منصفانه بودند که 

متناسب با سرعت افزایش می یافت.
صحبت از اینترنت غیرحجمی جایگزین در حوزه 
ثابت از اواخر دوره وزارت محمود واعظی در دولت 
یازدهم مطرح و حتی تعرفه هایی هم پیشــنهاد 
شــد که به دلیل اعتراض مشــترکان نســبت به 
حجم هــای ارائه  شــده اجرایی نشــد، در نهایت 
جهرمی تعرفه های اصالح  شــده را تحت عنوان 
سرویس های پر سرعت غیرحجمی، ۲3 آبان ماه 

سال گذشته اعالم کرد.
در ابتدای اجرای طــرح اینترنت نامحدود و زمان 
اعالم تعرفه ها، مشخص شد این اینترنت، آن طور 
که کاربران تصور می کردند نامحدود نیست. یکی 
از اعتراضــات کاربران از همان ابتدای مشــخص 
شــدن تعرفه های جدید که در ابتــدا از آن تحت 
عنوان اینترنت نامحدود نام برده می شد اما پس از 
مدتی به اینترنت غیرحجمی تغییر یافت، این بود 
که طرح های قبلی بســیار به صرفه تر از اینترنت 

کنونی است.
اما آنچنان که وزیر ارتباطات هم اذعان داشــت، 
حــدود ۷0 درصــد کاربــران، مصــرف ۷ تا 10 
گیگابایتی را در ماه تجربــه می کنند و این بدین 
معناست که به کاربران کم مصرف بی توجهی شده 
است. شاید این تعرفه ها برای کاربری که به گفته 
خود در طول مــاه مصرف اینترنــت باالیی دارد، 
منصفانه باشــد، اما برای کاربــری که می خواهد 
اینترنت با ســرعت معقول داشته باشــد و نیاز به 
حجم باالیی نــدارد، پرداخت همان هزینه به نظر 

منصفانه نیست.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در واکنش به 
این موضوع،  همان زمان درباره اینترنت پر سرعت 
برای مشترکان کم مصرف، توضیح داد: دسته ای 
از مشترکین نیاز به سرعت باال دارند، در حالی که 

حجم مصرفی آن ها باال نیست. 
برای این دســته از مشــترکین هرچنــد امکان 
اســتفاده از ســرویس های موبایل وجود دارد اما 
شرکت های ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ 
این مشترکین، ارائه بســته های رقابتی برای این 

گروه را آغاز کرده اند.
جهرمی همچنین با بیان این که در تعرفه جدید، 
مشــترکین کم مصرف که پهنای بانــد باال نیاز 
دارند، فاقد انتخاب مناســب هســتند، وعده داد 
برای رضایت این دســته از کاربران، تا فروردین 
ماه پیشــنهادهایی به نتیجه نهایی برســد؛ این 
وعده عملی نشــد تــا زمانی که حســین فالح 
جوشــقانی - رییس ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی - اعالم کــرد: به دلیل نگرانی  
اپراتورهــا از این کــه مشــترکان کم مصرفی که 
ســرعت باال می خواهند، به ســمت اپراتورهای 
دیگر بروند، در صورت موافقــت وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، تغییــر تعرفه های جدید برای 
مشترکان کم مصرف اینترنت توسط اپراتورهای 

ارائه دهنده خدمات اینترنتی ابالغ می شود.

 موبایل اندروید با ظاهر آیفون ایکس 
عرضه می شود  

موبایل اندروید با ظاهری شــبیه آیفون ایکــس و قیمت 3۹۹ دالر در 
آمریکا عرضه می شود.

 One و  Moto One ماه گذشــته موتورال اعالم کرد موبایل های جدید
Power را در بازارهای بین المللی عرضه می کند. این دستگاه ها مجهز 
به سیستم عامل »اندروید وان« هســتند. جالب آنکه هر دو موبایل ها 
شباهت بســیار زیادی به »آیفون ایکس« دارند و شــرکت تعهد کرده 

آپدیت های امنیتی آنها را تا 3 سال انجام دهد.
هرچند به نظر نمی رســد هیچ یک از این موبایل ها به طور رســمی در 
 Moto One آمریکا عرضه شوند، اما موتورال اعالم کرده نسخه معمول

از هفته آتی در آمریکا به فروش می رسد.
مدلی که در آمریکا فروخته می شــود مجهز به تراشــه اسنپ دراگون 
6۲5، نمایشگر 5.۹ اینچی ال ســی دی، 4 گیگابایت RAM، حافظه 
قابل ارتقا 64 گیگابایتی و باتری 3 هزار میلی آمپری اســت. سیســتم 
عامل این دستگاه اندروید8.0 اوریو است اما قرار است به اندروید Pie  و 
Q ارتقا یابد. موبایل Moto One با قیمــت 3۹۹ دالر در آمریکا عرضه 

می شود.

هواوی میت 2۰ مشتریان فنالندی را شاکی کرد
 بسیاری از مشتریان گوشــی هوشــمند هواوی میت ۲0 در فنالند با 

مشکل جدیدی موسوم به نمایشگر سبزرنگ مواجه شده اند.
گوشــی هوشــمند هواوی میت ۲0 که به تازگی در بازارهای جهانی 
موبایل عرضه شده اســت، حاال خیل عظیمی از کاربران و مشتریانش 
در کشــور فنالند اعالم کــرده اند که پــس از خریداری این گوشــی 
پرچمدار چینی، با مشکل نمایشگر سبزرنگ مواجه شده اند تا جایی که 
سخنگوی این شرکت چینی اعالم کرده است که آنها قادر خواهند بود 
بدون پرداخت هیچ وجه اضافی، گوشی خود را در نمایندگی های مجاز 

و رسمی هواوی در فنالند تعویض کنند. 
هواوی که یکی از بزرگترین شــرکت های تولیدکننده موبایل در چین 
است و سهم عظیمی از بازارهای جهانی گوشی های هوشمند را به خود 
اختصاص داده است، حاال با حجم زیادی از اعتراضات کاربران فنالندی 
مواجه شــده اســت و حاال باید به منظور برطرف کردن مشکل مذکور 

گوشی های آنها را تعویض کند.
این در حالیســت که شــرکت های چینی اعم از هواوی و ZTE ســال 
گذشــته به دســتور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایــاالت متحده 
آمریکا، تحت تاثیر احتمال شنود و جاسوســی از مقامات کاخ سفید و 
همچنین ســایر آمریکایی ها از فعالیت در این کشور پهناور منع شدند 
و پنتاگون نیز فروش گوشــی های چینی را به دلیل نگرانی های امنیتی 
ممنوع اعالم کرد. ولی به نظر می رســد که هم زمان بــا محرومیت از 
حضور و فعالیت در بازار ایاالت متحده آمریکا ، هــواوی با ورود به بازار 
کشورهای اروپایی و گســترش فعالیت های خود، به جای ضرر و زیان 

گسترده سود زیادی به جیب زده است.
 

باتری گوشی های قبلی آیفون بهتر از گوشی های 
جدید است!

 آزمایش های صورت پذیرفته بر روی نســل های مختلف گوشی های 
آیفون نشان می دهد باتری های بکاررفته در گوشی های جدید عملکرد 

ضعیف تری در مقایسه با گوشی های قبلی دارند.
باتوجه به آنکه ظرفیت و قدرت باتری گوشــی های هوشمند این روزها 
از اهمیت خاص و بســزایی برخوردار شده اســت، به تازگی محققان و 
دانشــمندان فعال در حوزه فناوری با تحقیقــات و آزمایش هایی که بر 
روی نسل های مختلف گوشی های هوشــمند با برندهای متعدد انجام 
داده اند، گزارشــی ارائه و منتشــر کرده اند که نشــان می دهند باتری 
گوشــی های قدیمی و مدل های قبلــی آیفون ظرفیــت و عملکرد به 

مراتب بهتر و بیشتری داشتند.
البته به گفته واشنگتن پســت، این موضوع مختص گوشی های آیفون 

نیست و گریبانگیر برخی دیگر از گوشی های اندرویدی نیز شده است.
آنها در تشــریح این موضــوع خاطرنشــان کردند که گوشــی جدید 
پرچمدار آیفون 10 اس ۲1 دقیقه زودتر از نسل قبلی خود یعنی آیفون 
10 )ایکس( شارژ خالی می کند  و گوشــی جدید پیکسل 3 نیز تقریبا 
یک ساعت زودتر از نســل قبلی خود یعنی گوشــی پیکسل ۲ به شارژ 

دوباره نیاز پیدا می کند.
البته در این گزارش همچنین عنوان شــده اســت که آیفون ایکس آر 
تنها موردی است که در این موضوع مســتثنی واقع شده است و آن نیز 
 )OLED( بجای اولد  )LCD( بهره مندی از صفحه نمایش ال سی دی
اســت. این نوع نمایشــگر با اینکه برخی از قابلیت های پنل های اولد 
همچون کیفیت باالی صفحه را دارا نیســت اما شارژ بسیار کمتری در 

مقایسه با نوع اولد مصرف می کند.
در آخر این گزارش، محققــان در نهایت به مرور و بررســی مختصری 
بر مدت زمانی که گوشــی های آیفون قادر به حفظ شــارژ هســتند، 

می پردازند:
آیفون ایکس آر : 1۲ ساعت و ۲5 دقیقه
آیفون 8 پالس: 10 ساعت و 10 دقیقه

آیفون 10 اس مکس : 10 ساعت و 6 دقیقه
آیفون 8 : ۹ ساعت و 51 دقیقه

آیفون 10 )ایکس( : ۹ ساعت و 30 دقیقه
آیفون 10 اس : ۹ ساعت و ۹ دقیقه

 اپل واچ، پرفروش ترین محصول اپل 
در سه ماهه  سوم سال 2۰۱۸

 شرکت اپل با فروش بیش از 4.5 میلیون دســتگاه ساعت هوشمند در 
سه ماهه ی سوم سال ۲018، رشــدی 6۷ درصدی نسبت به سال پیش 

داشته است.
Strategy Analyt�( سبر اساس گزارش شرکت استراتژی آنالیتیک

ics(، فروش ساعت های هوشــمند به مرز 10 میلیون دستگاه رسیده 
که حدود 45 درصد از آن مربوط به شرکت اپل است.

فروش این شرکت در مقایسه با سال گذشــته، ۲5 درصد رشد داشته 
است )میزان فروش سال گذشته ی اپل نزدیک به 3.6 میلیون دستگاه 
بود(. الزم به ذکر اســت که اپل هیچ گاه آمار رســمی و دقیقی از میزان 
فروش ساعت هوشمند خود منتشر نکرده است. طبق گفته ی شرکت 
اپل، فروش تجهیزات پوشــیدنی این شرکت در سه ماهه ی اخیر حدود 
50 درصد افزایش یافته و با در نظر گرفتن فروش ســایر محصوالت، در 

مجموع درآمدی برابر با 4.۲ میلیارد دالر را عاید شرکت کرده است.
هم اکنون ســهم اپل در بازار ســاعت های هوشــمند بــه علت حضور 
شرکت های فیت بیت و سامســونگ به کمتر از 60 درصد کاهش یافته 
است. فیت بیت هم اکنون با مدل های لونیک و ورسا و سامسونگ هم با 
گلکسی واچ وارد بازار شده است. این شــرکت ها در سه ماهه ی سوم به 

ترتیب 1.5 و 1.1 میلیون دستگاه فروش داشتند.
گارمین چهارمین فروشــنده ی بزرگ بازار، رشــد و پیشــرفت خوبی 
داشته است. اما برای حفظ موقعیت خود در این حوزه، باید فاکتور های 
رقابت پذیری را افزایش دهد. این شرکت حدود 800 هزار دستگاه روانه 
بازار کرده است.سری جدید ساعت هوشمند اپل دارای صفحه نمایشی 
بزرگتر، سنســور الکتروکاردیوگرام )ECG( و پردازنده ای ســریع تر 
اســت. فروش اپل با عرضه ی این ساعت  هوشــمند در اواخر سپتامبر 

امسال رشد قابل توجهی داشت.

گجت
ثبت ۳۰ میلیون دقیقه مکالمه در اربعین ۹7

 معاون شرکت ارتباطات زیرســاخت از ثبت 30 میلیون دقیقه مکالمه 
میان ایران و عــراق در اربعین ۹۷ خبر داد و گفــت: ترافیک ارتباطات 

میان دو کشور به حالت عادی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، اســماعیل رادکانی رئیــس کمیته تامین 
ارتباطات مناســبت های ملــی و مذهبی وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به اینکه از تاریخ ۲3 مهر ماه تا 1۲ آبان، 30 میلیون 
دقیقه مکالمه بین دو کشور ایران و عراق انجام شده است، گفت: از این 
تعداد ۷0درصد مکالمه ها از ایران به عراق و 30 درصد از عراق به ایران 

بود.
وی با بیان اینکه مراسم پیاده روی اربعین امســال با کمترین اختالل 
ارتباطی مواجه بود، گفت: 30 میلیــون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران 

طی 1۹ روز انجام شده است.
رادکانی با تاکید بر اینکه امســال کیفیت مکالمه ها نســبت به ســال 
گذشته ارتقا یافته است، اضافه کرد: به رغم وجود شرایط جوی نامساعد 
در نقاط مرزی کشــور، شــاهد کمترین اختالل در ارتباطات بودیم و 

قطعی ارتباط در این مدت وجود نداشت.
معاون شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکــه روز اربعین بیش 
از دو میلیون و 300 هزار دقیقه مکالمه انجام شــد، خاطرنشــان کرد: 
بیشترین تماس ها روز ۷ آبان، یک روز قبل از مراسم پیاده روی اربعین 

حسینی انجام شد که حدود سه میلیون دقیقه مکالمه بود.
رئیس کمیته تامین ارتباطات مناســبت های ملــی و مذهبی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به همکاری خــوب اپراتورهای 
داخلی و عراقی در ایــام اربعین، افزود: در  این ایــام اپراتورها همکاری 
خوبی با ما داشتند و  در حال حاضر نیز ترافیک مکالمات بین دوکشور، 

به حالت عادی بازگشته است.

سرقت اطالعات ایمیل توسط بدافزار جدید
 مرکز افتای ریاســت جمهوری با هشــدار شــیوع بدافزار جدیدی که 
نسبت به ســرقت اطالعات ایمیل ها اقدام می کند، این بدافزار را یکی 
از خطرناکترین بدافزارها برای سازمانهایی دانست که تعامالت ایمیلی 

دارند.
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، مهاجمان 
به بدافزار Emotet که پیشــتر به عنــوان یک تروجــان بانکی و یک 
توزیع کننده بدافزار معرفی شده بود ماژول جدیدی اضافه کرده اند که 

موجب سرقت ایمیل های قربانیان در 6 ماه گذشته شده است.
در نســخه های اولیه تنها آدرس های ایمیل قربانیان به سرقت می رفت 
درحالیکه بنابر گفته  محققان در نســخه های جدید و پیشــرفته این 
بدافزار موضوع و بدنه ایمیل ها) 16384 کاراکتر( نیز برای ســرورهای 

کنترل و فرماندهی ارسال می شود.
نســخه اولیه بدافزار Emotet از طریق ایمیل های اسپم میان قربانیان 
منتشــر می شــود که نســخه اولیه این بدافزار شــامل ماژول سرقت 
ایمیل های قربانیان نیســت و این مــاژول پس از نصب نســخه اولیه 
در سیســتم قربانی از ســرورهای کنترل و فرماندهی Emotet دانلود 
می شود.پس از فعال شدن این ماژول در سیســتم، ایمیل های قربانی 
اســکن شــده و در یک فایل موقت ذخیره می شــود که ایــن فرآیند 
تنها 300 ثانیه زمــان می برد و پس از اتمام برای ســرورهای کنترل و 

فرماندهی ارسال می شود.
باتوجه به ماهیت این بدافزار و ســرقت اطالعات ایمیل ها می توان آن را 
یکی از خطرناکترین بدافزارها برای ســازمان هایی دانست که تعامالت 
خود را از طریق ایمیل انجــام می دهند؛ زیرا ســرقت ایمیل ها ممکن 

است منجر به حمالت هدفمندی در آینده شوند.

حمله سایبری به زیرساخت های ارتباطی کشور 
دفع شد

 معاون وزیر ارتباطات از حمله سایبری به برخی زیرساختهای ارتباطی 
کشــور از مبدا یک رژیم غاصب خبر داد و گفت: ایــن حمالت با قدرت 

دفع شده است.
حمید فتاحــی معاون وزیــر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرساخت در توئیتر نوشت: از امروز حمالت پراکنده از مبدا 
یک رژیم غاصب به برخی زیرســاختهای ارتباطی ایران آغاز شــده که 

همگی با قدرت دفع شده اند.
وی گفت: این برای مردم دنیا دیگر عجیب نیســت؛ ادعای حقوق بشر 

می کنند و ملتی را به خاک و خون می کشند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: ادعای واهی حمله ســایبری از طرف ایران 

می کنند و خود حمالتی را ترتیب می دهند.

 میزان تشعشع گوشی های موبایل
 درحد استاندارد است

 مدیرکل نظــارت بر ســرویس های رادیویی رگوالتــوری گفت: تمام 
گوشــیهای وارداتی قانونی، از نظــر میزان تشعشــع نمونه برداری 
می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشیها پایین تر از حد استاندارد 

است.
غالمرضا خاکســار در گفتگو با مهر، درباره نگرانی برخــی کاربران از 
میزان تشعشع گوشــی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای 
که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت 
و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تســت و نمونه برداری می شوند 
که این آزمایشــگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا 

محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تســت تاییدیــه ها، میزان نرخ 
جذب تشعشع گوشــی ها اندازه گیری می شــود، ادامه داد: این میزان 
برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی اســت. برای مثال برای سر و 
بدن اندازه نرخ جذب تشعشــع باید کمتر از 1.6 وات بر کیلوگرم باشد. 

این رقم برای دست و پا فرق دارد.
خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور 
می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده 
و با حد استاندارد مطابقت داده می شــوند، تاکید کرد: آزمایشگاه های 
متولی این بخش بســیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشــور ترکیه، 
در سایر کشــورهای منطقه دیده نمی شــود و از این حیث، بسیار قابل 

اطمینان هستند.
مدیرکل دفتر نظارت بر ســرویس های رادیویی رگوالتــوری درباره 
فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می 
شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ها برای دریافت 
تایید نمونه فرستاده می شود. در این تســتها، عالوه بر بحث وای فای و 
ســایر تســتهای عملکردی، میزان جذب تشعشــع )SAR( هم 

اندازه گیری می شود.
وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تســت گوشــی های 
موبایل و خط قرمز ما محسوب می شــود، افزود: اگر در تستهای انجام 
شده مشخص شود که میزان SAR گوشی باالتر از حد مجاز بوده، قطعا 

جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.
خاکسار در پاســخ به این ســوال که چند درصد از گوشی های موبایل 
وارداتی در این شرایط تایید نمی شــوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون 
اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای 
معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون 
به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشــده و تمامی تست ها پایین تر از 

حد استاندارد بوده است.

ارتباطات


