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رییس جمهور در پایان نشست با سران قوا خبر داد

پرداختاولینبستهحمایتغذاییدولت
تاپایانآبان

زمزمه انحالل كمیته ها جدی است؟

 تحلیل محمد حیدر، پژوهشگر لبنانی
 از تحریم هاي آمریكا علیه ایران

خیزتزارهابرای
نقشآفرینیدراوپک

قدرتتهران،واشنگتن
راناکاممیگذارد

خانهارزانمیشود؟
در بازاري كه دوسوم معامالت آن را دالالن 

انجام مي دهند

گروه اقتصاد  رئیــس جمهور گفت: 
دولت اولین بســته حمایت غذایی را در 
آبان به افرادی در فشار بیشتری هستند 
و جــزو افرادی هســتند که مشــکالت 
بیشــتری دارند، پرداخت می کند و این 
روند در چنــد نوبت ادامه پیــدا خواهد 

کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان 
در پایان نشســت با سران قوا گفت: دولت 
اولین بســته حمایت غذایی را در آبان به 
افرادی در فشار بیشــتری هستند و جزو 
افرادی هســتند که مشــکالت بیشتری 
دارند، پرداخت می کند و این روند در چند 
نوبت ادامه پیدا خواهد کــرد. وی افزود: 
در بودجه ســال آینده هم برای حقوق و 
دســتمزد پیش بینی هایی خواهیم کرد 
که مشــکالت وارده به مــردم را جبران 

کنیم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: اینکه 
گفته می شود آمریکا به دنبال فشار آوردن 
بر مردم نیســت و به دنبال فشار بر نظام و 
حکومت اســت کامال ناصحیح و نادرست 
است و خودشــان در عمل این واقعیت را 

آشکار کردند.
وی با اشــاره بــه بازگشــت تحریم های 
آمریــکا اظهــار داشــت: مــا دیدیــم 
تحریم هایی که ۱۳ آبان اعمال شــد هیچ 
تأثیری بر روند اقتصادی کشــور نداشت، 

چون آمریکایی ها هر چــه تیر در ترکش 
داشــتند، قبال علیه ملت ایران رها کرد و 

چیز جدیدی برای ارائه نداشت.
روحانــی تصریح کرد: آنها بــرای همین 
ناچار شــدند یک لیســت بلند باالیی را 
درست کنند، از یک طرف نام بانک هایی 
را ببرند و شــعبات بانک ها را اضافه کنند 
برای اینکه صفحات را پــر کنند و از یک 
طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند 
و شــماره ســریال هواپیما را بنویسند تا 
صفحات را پر کنند و کامال از شــیوه کار 
و نحوه اعالمشان مشــخص بود که برای 
اثرگذاری روانی علیه ملت ایران اســت و 

هدف دیگری ندارند.
رئیــس جمهــور اضافه کرد: مشــخص 
شــد حرفی کــه از روز اول مســئوالن 
جمهوری اســالمی ایــران می زدند که 
آمریکا قادر نیســت صادرات نفت ایران 
را به صفــر برســانند و آمریکایی ها مکرر 
تکرار می کردنــد که ما ایــن کار را انجام 
می دهیم، اخیرا خودشان اعتراف کردند 
نمی توانیم صــادرات نفت ایران را به صفر 

برسانیم. 
اســتدالل آنها این بوده که اگر صادرات 
نفت ایــران را به صفر برســانیم، قیمت 
هر بشــکه نفت به ۱۵۰ دالر افزایش پیدا 
می کند و این تبیین همان حرفی اســت 
که مــا از روز اول می زدیــم و می گفتیم 

آمریکا قادر نیســت فروش نفت ایران را 
صفر کند.

وی  ادامــه داد: نکتــه بعــدی اینکــه 
آمریکایی ها ناچار شــدند عقب نشــینی 
دیگری را انجام دهند، به دلیل اینکه مورد 
هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند 
می خواستند بگویند موضوع مواد غذایی 
و مسئله دارو و تجهیزات پزشکی استثنا 
اســت، در صورتی که این حرف آنها هم 
نادرســت است. وقتی سیســتم بانکی را 
تحریم می کنند، همــه چیز را تحت تأثیر 

قرار می دهند.
روحانی در ادامه خطاب بــه مردم ایران 
تاکید کرد: ما در زمینه کاالهای اساســی 
و مورد نیاز مردم هیچ مشــکلی نداریم و 
انبارهای ما از همیشــه بیشــتر آمادگی 
دارد تــا ماه هــای طوالنــی کاالهــای 
اساســی مردم را تامین کرد. برای تولید 
و واردات کاالهای اساســی و دارو و سایر 

نیازمندی ها مشکلی نداریم. 
وی گفت: امروز شــرایط تولید در کشور 
ما نسبتا شــرایط خوبی است صادرات ما 
نسبت به 6 ماهه پارسال و 7 ماهه گذشته 
افزایش پیدا کرده است. افزایش صادرات 
به معنای افزایش تولید و افزایش کســب 
و کار مردم اســت. ما امســال توانستیم 
بدهی گنــدم کاران را بــه موقع پرداخت 
کنیم و این به معنای آن است که زندگی 

کشــاورزان ما رونق بگیــرد و همچنین 
برای سال آینده تمهیدات الزم در زمینه 
اقالم کشــاورزی و قیمت های تضمینی 

مدنظر قرار گرفته است. 
رئیس جمهور تصریح کــرد: امروز برای 
مردم ما روشــن شــد ۱۳ آبان و ۵ نوامبر 
آنچنان که آمریکایی ها تبلیغ می کردند، 
تبلیغاتی برای جنگ روانی و فشــارهای 
اقتصادی همان فشــارهای اقتصادی بود 
که ماه ها پیش علیه ما اعمال می کردند و 

آن را همچنان ادامه خواهند داد. 
وی اظهار داشــت: هرچه زمان می گذرد 
مســئوالن ما آماده تر می شوند برای حل 
مشــکالتی که برای مردم پیــش آمده و 
هم مردم ما استقامت شــان در برابر این 

توطئه ها بیشتر خواهد شد. 
روحانی اضافــه کرد: مردم مــا به خوبی 
خواهند فهمید که راه غلط و اشــتباهی 
را انتخاب کردنــد این مســیر ملت ما را 
خســته نمی کند و آ نها را آماده تر می کند 
برای تولید بیشــتر و برای این که روابط 
نزدیک تر با همســایگان و کشــورهای 

دوست داشته باشد. 
رئیس جمهور تاکید کرد: در جلسه امروز 
ســران قوا یکی از مباحث مهم ما شرایط 
جدید اقتصادی ما بود و نقشــه راهی که 
باید برای ماه های آینده ترســیم شــود. 
همانطور که مقام معظم رهبری دســتور 

داده بودند این نقشه راه تدوین شود.
روحانی ادامــه داد: ما امــروز در باره این 
نقشه راه صحبت کردیم و درمورد روابط 
نزدیک با همســایگان  روابــط اقتصادی 
با کشــورهای دوســت از شــرق و غرب 
صحبت کردیم و مورد بحــث قرار دادیم 
و همچنین مشکالتی که پیش پای تولید 
قرار دارد. جزو مباحث جلســات امروز ما 
بود که انشاءاهلل در جلســه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی که هفتگی تشــکیل 
می شــود این مباحث را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
وی یادآور شــد: ملت ما در کنار وحدت، 
انســجام، یگانگی و یکپارچگی کار خود 
و مســیر راه خــودش را پیــش می  بردو 
بهانه هــای آمریکایی ها را از ادســت آنها 
می گیــرد. آمریکایی هــا می خواهنــد 
ادعا کنند بــه دروغ ایــران حامی مالی 
تروریســت اســت و این یک حرف دروغ 

است.
روحانــی گفــت: همانطور کــه ملت 
ایران همــواره در خط مقــدم مبارزه با 
تروریســم وجلوگیــری از تامین مالی 
برای گروهک هــای تروریســتی بوده 
امروز هم مصمم تر در قوانین و مقررات 
خــودش بــر آن تاکید می کنــد و این 
بهانه های واهی را هم از دست دشمنان 

خواهد گرفت.
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پیشبینیبستهارزیاپراتورهایتلفن

سهشایستگیضروریبرایشهردارآیندهتهران

ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری اجتماعی، سیاســی شدن و کوتاهی عمر 
دوره مسوولیت شهرداری، انتخاب شــهردار را برای این شهر دشوار کرده 
اما به نظر می رســد شــهردار آینده تهران بایستی از ســه گروه قابلیت و 

شایستگی برخوردار باشد.
در وصف شــهر تهران، عالوه بر جمعیت، وســعت و میزان تاثیر در تولید 
ناخالص داخلی می توان به آماری چون خواهرخواندگی با 28 شهر دنیا، 
حدود پنج هزار اتوبــوس در حال فعالیت، 2 هزار و 2۰۰ پارک شــهری، 
صدور پروانه ســاختمانی برای ســاخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
و اداری در ســال، خرید و فروش ســاالنه ۵۰۰ هزار متــر مربع امالک و 
مستغالت، حدود 9 هزار تن زباله تولیدی در روز، خسارت ساالنه حدود 2 

هزار میلیارد تومان در اثر آتش سوزی ها اشاره کرد.
وضعیت اقتصادی کشور و شــهرداری ها، در کنار انباشت مشکالت شهر 
تهران، از ترافیک گرفته تا آلودگی هوا، از مشــکالت شهرسازی گرفته تا 
مســائل اجتماعی، از بارگذاری های نامتوازن شهری گرفته تا مهجوریت 
بافت فرســوده، از تاب آوری زیرســاخت های فیزیکی تا ناپایداری های 
اجتماعی و رنگ باختگی های هویتی، از سیاســی شــدن بیش از اندازه 
موقعیت شــهردار تهران در ســالهای گذشــته تا پایین بودن عمر دوره 
مسئولیت شهرداران اخیر کار را برای شــهرداری که این روزها قرار است 

انتخاب شود دشوارتر می کند. 

شایستگی های فنی و تخصصی
شــهردار آینده بایســتی دانش حداقلی در حوزه فنی مهندسی، محیط 
زیست، مدیریت مالی و مدیریت شهری داشــته و در یکی از این حوزه ها 
خبره باشد. شهردار آینده بایستی تفکر متمایزی برای حل بحرانهای فعلی 
و استفاده از توان جوامع تخصصی کشــور و اتاق های فکر موضوعی برای 
برون رفت از وضع فعلی را داشته باشد. اگر چه برای یک شهردار، جزئیات 
برخی آمار و تحلیل ها کمتر اهمیت دارد، اما شهردار تهران بایستی درک 
مناسبی از شــاخص های تقاضا و تحلیل سیســتم های حمل و نقلی، 
سرانه های شهری، ضوابط و مقررات شهرسازی، سیستم ها و تکنولوژی های 
جدید مدیریت شــهری، تاب آوری شــهری، روش هــای روزآمد 
بودجه نویســی و مدیریت مالی و حســابداری، مفاهیم شهر هوشمند و 

ابزارهای مدیریت پروژه داشته باشد. 
این شــاخصه ها نافی اهمیت حوزه فرهنگ و قابلیت های شهردار آینده 
تهران در ارتقــا نماگرهای اجتماعی شــهر و تبدیل تهران به شــهری با 
قابلیت زیست پذیری باال و شاد و ســرزنده نبوده، بلکه شهردار آینده 
باید سیاست های روشــنی در زمینه مدیریت فرهنگی و به ویژه تقویت 

احساس تعلق شهروندان داشته باشد.

شایستگی های شخصیتی و رفتاری
شــهردار آینده تهران، باید قابلیت اجماع ســازی بین ذینفعان کلیدی 
شهر تهران و همراه ســازی مردم، کارکنان شهرداری و مسئوالن مرتبط 
با حوزه فعالیت اش را داشته باشــد. اگر حوزه کار شهردار را مرتبط با پنج 
مقوله شهر، شــهرداری، شــهروندان، نهادهای حاکمیتی و شورای شهر 
بدانیم، امروز بیش از هر زمان دیگری، انتخاب های اســتراتژیک شهردار 

در مدیریت ارتباطات، بر آینده تهران اثر گذار است. 
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مهدی روانشادنیا
 رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر 

دانشگاه علوم و تحقیقات

دژپسند تشریح كرد

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران، با بیــان اینکه در 
شرایط کنونی اقتصاد ایران که برنامه های تاب آوری 
اقتصادی مدنظر است، باید مالیات بر شرکتها تعدیل 
شــود، گفت: پایه هــای جدید مالیاتــی باید تعریف 

شود.
حسین ســالح ورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 
راستای سیاســت های اقتصاد مقاومتی و برنامه های 
تاب آوری اقتصاد کشور، باید با در نظر گرفتن مجموعه 
شــرایط حاکم بر اقتصــاد کالن، تصمیم گیری کرد، 
گفت: در شــرایط کنونی که پوشــش نظــام مالیاتی 

افزایش پیدا کرده است، وقت آن رسیده که 
دولت به دنبال اعمال نظام مالیات ســتانی 
بهینه باشــد، به همین دلیل بــرای تقویت 
انگیزه مودیان مالیاتــی در جهت پرداخت 
مالیات و در راســتای ایجاد شفافیت نسبت 
به چگونگی هزینه کــرد درآمدهای مالیاتی، 
حتما می بایست درآمدهای حاصل از منابع 

جدیــد مالیاتی به مخارج تعریف شــده و مشــخص، 
اختصاص پیدا کند.

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و 

کشــاورزی ایران افــزود: منابــع درآمدی 
جدید مالیاتــی باید به نحوی هزینه شــود 
که امکان نظــارت عمومی و پایش چگونگی 
هزینه کرد ایــن درآمدهــای جدید فراهم 
شود؛ به همین دلیل شایسته است سازمان 
امور مالیاتی همانند ســال 9۵، در راستای 
توســعه اعتماد بــر مبنای نظــام پذیرش 
اظهارنامه های ارایه شده توسط شرکت های تولیدی 

عمل نماید.
وی تصریح کرد: به منظور کاهــش اختالل در فعالیت 

بنگاههای تولیدی کشــور، ضروری اســت مالیات بر 
مصرف و مالیات بر مجموع درآمد بخش های جامعه به 
عنوان پایه اصلی نظام مالیاتی شــناخته شده و مالیات 

بر شرکت ها تعدیل شود.
سالح ورزی معتقد است که در شــرایط فعلی کشور 
و بــه منظور تقویــت تــوان تولید و حفظ اشــتغال 
موجــود، بایــد برنامه هــای حمایــت از بنگاههای 
کوچک و متوســط مدنظر قرار گرفته و طرح استفاده 
از صندوق هــای مکانیزه فروش و مالیــات بر مصرف 

مدنظر قرار گیرد.

مالیات

پیشنهاداتجدیدمالیاتیفعاالناقتصادیبرایشرایطکنونیاقتصاد
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سهشایستگیضروریبرایشهردارآیندهتهران
 ادامه از صفحه یک

به عنوان یک نمونه، اصالح وضع فعلی ســاختار مدیریت پسماندهای 
شــهری تهران، جز از طریق همکاری ویژه مردم با شهرداری امکانپذیر 
نیســت و کم هزینه ترین راهکارهای ارتقا عملکرد زیرساخت های 
حمل و نقلی، مشــارکت مردم و نهادهای مردم نهاد در پیاده ســازی 
راهکارهای نرم افزاری اســت   و این خواســته ها با کاریزمای شهردار و 

تیم وی قابل تحقق است.
عالوه بر تجربه کار در سیســتم های اداری کشــور، داشــتن قابلیت 
رهبری، تفکر اســتراتژیک، نوآوری، برخــورداری از روحیه کار تیمی 
و اســتفاده از دانش دیگران از ویژگیهای ضروری رفتاری یک شهردار 
خوب برای شهر تهران اســت. از دیدگاه ملی، با توجه به جمعیت جوان 
کشور، یکی از انتظارات از شهردار آینده توسعه و کادر سازی برای آینده 
کشور اســت، در روحیه شــهردار آینده تهران، به کارگیری و کمک به 
رشد نیروهای جوان در رده های میانی و ارشد مدیریتی امری ضروری 
است. پاکدستی، سالمت در گفتار و کردار و شفافیت در تصمیم گیری ها 
شایســتگی های رفتاری دیگری اســت که در گزینه های پیشنهادی 
باید جســتجو کرد. نظر به اهمیت روابط بین المللی در شــرایط فعلی، 
خوب است شهردار آینده تهران وجه تمایز ویژه ای در ارتباطات فراملی 
داشته باشــد تا بتواند بسترهای مناسبی برای توســعه پایدار تهران از 

طریق دیپلماسی شهری فراهم آورد.

شایستگی های مدیریتی
شهردار آینده تهران، عالوه بر ســوابق مدیریتی متداول، باید از دانش 
کافی در حــوزه های مدیریت اســتراتژیک، مدیریت منابع انســانی، 
مدیریت پروژه و مدیریت ریسک برخوردار باشــد. چندین هزار پروژه 
کوچک و بزرگ نیمه تمام و انتظارات چند ده هزار پرســنل شهرداری 
گواه این مدعا است، که اگر چه بسیاری از امور توسط معاونان و مدیران 
میانی شهرداری انجام می شــود، اما اشراف شــهردار تهران می تواند 

راهگشای آینده شهر در حوزه سیاست های شهری باشد.
داشــبورد مدیریتی شــهردار آینده تهران، باید با تعریف و توافق روی 
شــاخص های کلیدی عملکرد، وضع فعلی را تبیین کــرده و بر مبنای 
آنها قول بهبود شاخص ها به صورت ملموس در پایان دوره خدمت خود 
بدهد. امروز شــهر تهران، طرح جامع و تفصیلی و برنامه پنج ســاله کم 
ندارد، آنچه کم دارد شهرداری است که با شفافیت بر مبنای معیارهای 
قابل اندازه گیری، بگوید کجا هســتیم و با چه اولویتــی و در قالب چه 

برنامه زمانبندی به کجا خواهیم رسید. 

چهکسانیازحراجیشمشطالمیخرند؟
بانک کارگشایی از ابتدای امسال تاکنون در چند مرحله اقدام به حراج 
شمش طال کرده که با استقبال خریداران حقوقی و حقیقی مواجه شده 

است به شکلی که همه شمش های عرضه شده به فروش رفته اند.
عصر دیروز یکی دیگر از این جلسه های حراجی در شعبه مرکزی بانک 
کارگشــایی در تهران برگزار شــد و آنطور که انتظــار می رفت، 
دســت اندرکاران صنعت تولید طال و جواهر و حتی برخی شرکت ها 
در صف خریداران بودند.نکته قابل تامل اینکه شمش های عرضه شده 
در این جلسه ها، مربوط به شــرکت های تولیدکننده طال و معادن طال 
بوده و اینگونه نیست که بانک مرکزی یا بانک ملی ذخایر خود را عرضه 
کرده باشد. با توجه به وزن یک کیلوگرمی هر شمش، قیمت پیش بینی 

شده آن بیش از 6۰۰ میلیون تومان است.
ایرج نیازی، معاون بانک کارگشــایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
این بانک از ابتدای امســال در ۱8 جلسه حراج، شــمش های تولیدی 
شرکت ها و معادن طال را عرضه کرده است. وی افزود: قیمت هر شمش 
طال ســاعت ۱6 همان روز برگزاری جلســه حراجی تعیین می شود. 
قیمت هر گرم طالی 24 عیار در بازار معیار محاســبه آن است که البته 
از رقم تعیین شــده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر می شود تا از 
خریدار گرفته شود.نیازی در عین حال تاکید کرد، با توافق شرکت های 
تولیدکننده طال، نرخ نهایی هر شــمش طال - برابر یک کیلوگرم طالی 

خام 24 عیار- اندکی کمتر از قیمت بازار است.
وی از تولیدکننــدگان مصنوعــات طــال و برخــی صنایــع همچون 
پتروشــیمی ها به عنوان خریداران اصلی شــمش طال یاد کرد و گفت: 
برای نمونه، طالی آبشــده بــرای برخی صنایع چون پتروشــیمی ها 

کاربرد ندارد و آنها نیاز به خرید شمش طال دارند.
به گفتــه وی، در ترکیب خریداران شــمش طال، اشــخاص حقیقی و 
حقوقی دیده می شــوند و هر به باالترین قیمت پیشنهادی شمش ها 
به فروش می رود.آیت محمدولی، رئیس اتحادیــه طال و جواهر نیز به 
ایرنا گفت: عرضه شــمش طال، روش بهتری نسبت به حراج سکه برای 
تنظیم بازار اســت و انتظار می رود که تولیدکننــدگان بتوانند از این 

طریق طالی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

انتشاراسامیبانکهایمشمولتحریمسوئیفت
تاامروز 

عضو هیات رئیســه کمیته ایرانی اتاق بازرگانــی بین الملل اظهار کرد: 
اسامی بانک های مشمول تحریم سوئیفت یکشنبه منتشر می شود.

سیدحســین ســلیمی با بیان این مطلب گفت: عزم اروپــا برای ایجاد 
سیستم تامین مالی مستقل از آمریکا مشهود است. 

وی با اشاره به اینکه فعاًل محدودیتی برای دسترسی بانک های ایرانی به 
سوئیفت اعمال نشده است، گفت: فردا آخرین مهلت خزانه داری آمریکا 
برای قطع دسترســی بانک های ایرانی به ســوئیفت است و گفته شده 
سوئیفت امروز یا فردا اسامی بانک هایی که ارتباطشان با این شبکه قطع 
می شود را اعالم می کند. عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین الملل، افــزود: در روزهای اخیــر خبرهای زیــادی درباره تحریم 
سوئیفت و مستثنا شــدن برخی از بانک های ایرانی از این تحریم ها در 
سایت های مختلف منتشر شده است اما ریشه این خبرها موثق و تائید 

شده نیست و نمی توان به آنها اتکا کرد.
این کارشــناس بانکی ادامــه داد: موثق ترین خبری کــه در این حوزه 
منتشر شده این اســت که فردا آخرین مهلت خزانه داری آمریکا برای 
قطع ســوئیفت بانک های ایرانی است و ســوئیفت نهایتاً تا فردا اسامی 
بانک های ایرانی که قرار اســت دسترســی آنها قطع شــود را منتشر 
می کند.ســلیمی دربــاره برقرار مانــدن ارتباط بانکی هــای ایرانی با 
ســوئیفت برای انجام مبادالت مربوط به حوزه غذا و دارو نیز گفت: در 
دوره قبلی تحریم ها نیز دسترســی تعداد محدودی از بانک های ایرانی 
برای بحث خرید دارو و کاالهای اساســی باز مانده بود اما امسال هنوز 

اسامی این بانک ها منتشر نشده است.
وی با اشاره به شایعاتی که درباره اسامی بانک های مجاز به نقل وانتقال 
ارز غذا و دارو منتشــر می شــود، اظهار کرد: گفته می شــود ســوابق 
بانک هایی که در دوره قبلی تحریم از ســوئیفت اســتفاده می کردند 
بررسی می شــود و در صورت تائید در این دوره نیز اجازه دسترسی به 
ســوئیفت به آنها داده می شــود اما بانک های جدیدی نیز از دوره قبلی 

تحریم تاکنون ایجاد شده اند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتــاق ایران ادامه داد: به نظر می رســد در دوره 
جدید تحریم ها بانک هایی که به زعم آمریکا در سال های اخیر مقررات 
پولی و بانکی را رعایت نکرده اند در لیســت تحریــم قرار بگیرند و حتی 
اجازه مبادالت ارز غذا و دارو هم به آنها داده نشود اما هر بحثی دراین باره 

تا فردا که اسامی بانک ها اعالم می شود، بی نتیجه و فاقد اعتبار است.

سرمقاله

میزخبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شــرایط جدید 
نیــاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشــتر شــده و 
تصویب ۳۰ هــزار میلیارد تومان تســهیالت در طرح 

رونق تولید بسیار ناچیز است.
رضا رحمانی در همایش اســتانداران سراسر کشور  با 
اشاره به رشــد۳۰ درصدی ذخایرکاالهای اساسی در 
کشور گفت: ضروری است در شرایط فعلی استانداران 
هر هفته برای این دو موضوع،  جلسه بگذارند و از دفاتر 
تخصصی نیز فعالیت بیشــتر را در این زمینه ها طلب 
کنند و ستاد تســهیل و ســتاد تنظیم بازار به صورت 

مرتب برگزار شود .
وی با تاکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استانها 
گفت: برای انجام بهتر امور الزم است برخی اختیارات از 

جمله ثبت سفارش ها و نیز اختیارات شورای 
عالی معادن به اســتانها تفویض شود و دفاتر 

تخصصی،  ناظر انجام بهتر امور باشند.
رحمانی با بیان اینکه امروز هدف اصلی حفظ 
تولید است، اظهار داشت: شرایط امروز خاص 
اســت، واحدهایی که بدهی بانکی دارند اما 
سرپا و فعال هســتند باید به نحوی حمایت 

شوند اما این در حالی اســت که اکنون آمار واحدهایی 
که به علت بدهــی در تملک بانکها هســتند بیش از 2 

هزار واحد است.
وی ادامــه داد: در  6 مــاه آینــده باید به طــور ویژه از 
واحدهای تولیدی حمایت شــود چرا کــه اگر واحدی 

تعطیل شود تولید و اشتغال آسیب می بیند.

وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای 
صنعتــی وجــود دارد کــه حتی بــا وجود 
مخالفت با قانون توانســتیم بــا همکاری و 
صحبت،  موضوع رو حل و فصل کرده و واحد 

را به تولید برگردانیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
در شــرایط جدید نیاز واحدهای تولیدی به 
نقدینگی بیشتر شده و تصویب ۳۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت در طرح رونق تولید بسیار ناچیز است.
وی خطاب به اســتانداران افزود: چــه در طرح رونق 
تولید و چه ســایر طرحها کمک کنید کــه پروژه های 
با پیشــرفت فیزیکی باال در اولویت باشد و اگر طرحی 
در زنجیره تولید بود و یا بــا تزریق مختصری نقدینگی 

قابلیت بهره برداری داشت حتما در اولویت قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در طرح نوســازی 
و بازســازی واحد های تولیدی نیز که از سال گذشته 
شروع کردیم واحدها از سود ۱8 درصد بانکی استقبال 
نکردند و ما نیز در صدد کم کردن این عدد هســتیم و 

فعال بر روی نرخ ۱2 درصد توافق کرده ایم.
رحمانی ادامــه داد: اگر این طرح جدی گرفته نشــود 

تولید محصول کیفی و صادراتی نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه با تاکید بر لزوم 
ســاخت داخل اقالم مورد اســتفاده گفت: در وزارت 
صمت پروژه ویژه ای تعریف کرده ایــم که معادل ۱۰ 
میلیارد دالر واردات سال گذشــته به تفکیک استان و 

رشته در داخل کشور ساخته شود .

تولید

گروه اقتصاد سخنگوی شورای نگهبان 
در مورد ایرادات این شــورا به الیحه الحاق 
ایران به کنوانســیون بین المللــی مبارزه 
با تامین مالــی تروریســم )CFT(، گفت: 
ایرادات اصلی شــورا به این الیحه ۱۱ مورد 
اســت و بقیه موارد ایراداتی اســت که اگر 
مجلس ۱۱ مورد اصلی را برطرف کند، خود 

به خود رفع می شود.
عباســعلی کدخدایی در نشســت خبری 
افزود: ایرادات شــورای نگهبــان به الیحه 
CFT در مجمــوع 22 مورد بــه عالوه یک 
مورد کلی اســت که اطالع رســانی درباره 
آنها صورت گرفته اســت.کدخدایی اضافه 
کرد: هیات عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام نیز ایراداتی بــه این الیحه 

داشت که ما آن را به مجلس ارسال کردیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان 
نظر اصلــی اش را 6 آبان بــه مجلس اعالم 
کرد، ولــی نظر رســمی ۱۳ آبان منتشــر 
شــد؟ گفت: این بدان دلیل بود که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هنوز نظرات خود 
را برای شورای نگهبان ارســال نکرده بود و 
ما منتظر بودیم نظر کامــل را برای مجلس 

ارسال کنیم.
وی افزود: به دلیل آنکه دوشنبه 6 آبان زمان 
ارائه نظرات شــورای نگهبان به مجلس به 
پایان می رســید، ما نظرات را اعالم کردیم، 
هیات عالی مجمع نیز شنبه عصر نظراتش 
را برای ما ارســال کرد که ما نیز یکشنبه ۱۳ 
آبان آن را به مجلس فرســتادیم و در همان 

تاریخ نیز اعالم رسمی کردیم.
کدخدایــی یادآور شــد: آییــن نامه فعلی 
مجمع تشــخیص مصلحت محدوده زمانی 
برای ارائه نظرات مجمع قائل نیست، از این 
رو هر زمان آنان نظرات خود را به شــورای 
نگهبان بفرستند، ما آن را به مجلس ارسال 
می کنیم.ســخنگوی شــورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فالحت پیشه 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعالم 
کرده ایراد کلی شــورای نگهبان که در ذیل 
22 ایــراد آورده شــده کال CFT را خالف 
منافع ملی می داند و بــا ایراد کلی می گوید 
که ایرادات CFT قابل رفع نیســت، گفت: 
اگر مجلس ۱۱ ایراد اصلــی را رفع کند، این 
ایراد کلی هم مانند بقیه ایرادات رفع شــده 

تلقی می شود. 
در ادامــه خبرنگاری از کدخدایی پرســید 
 CFT آیا اعالم ایرادات شــورای نگهبان به
نوعــی خودتحریمی نبود؟ اظهار داشــت: 
ما از شــما گالیه داریم که چرا این اصطالح 
)خودتحریمی( را به کار می برید، خبر شما 

باعث این وضعیت شده است. 
وی یادآور شــد: رئیس جمهــوری آمریکا 
جمعــه ۱۱ آبان تحریــم ها را اعــالم کرد 
و ما نیز ایــرادات به CFT را یکشــنبه ۱۳ 

آبان اعالم کردیم، اینها هیــچ ربطی به هم 
نداشت. 

وی در ادامه این ســوال را مطرح کرد که آیا 
شــورای نگهبان می تواند نظر خود را اعالم 
کند یا نه؟ که کدخدایی در پاسخ بیان کرد: 
ما زمانی که این الیحه بررســی شــد آن را 

اعالم کردیم. 
در ادامه خبرنگاری از ســخنگوی شورای 
نگهبــان درباره ایراد این شــورا بــه بند 2 
ماده واحده و بند ب جز یــک ماده 2 الیحه 
CFT در مورد حق شــرط ها اشــاره کرد و 
بیان داشت: این ایراد به ماده 6 کنوانسیون 
است که براساس آن هیچگونه حق شرطی 
را نپذیرفته اســت و فقط تنها جایی که حق 
شرط را پذیرفته درخصوص ارجاع به داوری 

و ICJ )دیوان الهه( است. 
کدخدایــی افزود: فقهای شــورای نگهبان 
نســبت به این موضوع ایراد گرفتند و آن را 
خالف شــرع دانستند. ســخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به ســوال خبرنگاری که از 
او درباره نظر شــخصی اش در مورد الیحه 
CFT سوال کرد، تصریح کرد: نظر شخصی 
خــود را بیرون مــی گویم، اینجــا در مقام 
سخنگوی شورای نگهبان صحبت می کنم. 

کدخدایــی ادامــه داد: براســاس ایرادات 
به الیحه CFT حق شــرط ها کامل نیست 
و می تواند کامل تر باشــد، خوشــبختانه 
قانون اساســی ظرفیت های خوبی را پیش 
بینی کرده برای اینکه هیچگونه بن بســتی 
در نظام نداشــته باشــیم. مجلس، شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مکانیزیم هایی هســتند که راهکارهایی را 

در مصوبات مختلف پیدا می کنند. 
کدخدایــی در پاســخ به ســوالی درباره 
فعالیت هــای هیات عالی نظــارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نقــش آنان در 

بررســی مصوبات مجلس، گفــت: مجمع 
تشخیص مصحلت از سال 84 یا 86 وظیفه 
نظارتی بر سیاست های کلی نظام را داشته 
است. سیاست های کلی نظام بعد از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبری 
ابالغ می شود و نظارت هم بر عهده رهبری 
است؛ در سال های گذشــته نظارت بر این 
سیاست ها از ســوی رهبر معظم انقالب به 
مجمع تفویض شــد و این اختیار از سال 96 
به تمامی اعضای مجمع تفویض شده است. 

وی اضافه کرد: این وظیفه نظارتی به هیات 
۱۵ نفره بــه انتخاب خود اعضــای مجمع 
واگذار شــده که آنــان وظیفه نظــارت بر 
سیاســت های کلی را دارند که این ربطی به 
وظایف شــورای نگهبان ندارد. در اصل این 
هیات جانشــین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در این موضوع هســتند و نظارتشان را 

در مورد مصوبات اعالم می کنند. 
کدخدایی در پاســخ به ســوال خبرنگاری 
درباره فشــارها به شــورای نگهبان درباره 
CFT اظهار داشــت: مــا هم مانند شــما 
منشا این فشــارها را نمی دانیم وگرنه حتما 
جلوگیری مــی کردیم، ما هم مثل شــما 
هستیم، در کشــور آزادی کامل وجود دارد 

و هر کسی اظهارنظر می کند. 
وی اضافه کرد: خیلی نباید به مسائل دامن 
زد، افراد مختلــف از ظن خود حرف هایی را 
می زنند امیدواریم همه ســر عقل بیایند و 
حرف های منطقی و مستند به دالیل بزنند. 
کدخدایی تاکید کرد: الیحه خاک با الیحه 
CFT برای مــا فرقی نــدارد، همانطور که 
به الیحه خاک ایراد گرفتیــم به CFT هم 
ایراد گرفتیم، چون ایراد داشت. اگر ایرادی 

نداشت آن را نمی گرفتیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: 
اینها بی انصافی است که عده ای می گویند 

و ما چیز بیشتری نمی توانیم به آنها بگوییم. 
کدخدایی در پاســخ بــه ســوالی درباره 
اســتانی شــدن انتخابات و این که ممکن 
اســت این موضوع موجب رانت شود یا این 
که شــهرهای کوچک را از داشتن نماینده 
محروم کند، گفــت: قانــون انتخابات هم 
اکنون در مجلس در حال بررســی اســت 
و کارشناسان ما در شــورای نگهبان نیز در 

حال کمک به این موضوع هستند. 
وی ادامه داد: بحث استانی شدن انتخابات 
یا هر موضوع دیگــری در قانون انتخابات در 
حال اصالح اســت و مــا امیدواریم مجلس 
هر چه زودتر این قانــون را اصالح کند البته 
هر طرحی که از سوی مجلس برای ارتقای 
شایسته گزینی ارائه شــود به شرطی که در 
چارچوب شرع و قانون باشد مورد استقبال 
ما است. سخنگوی شــورای نگهبان یادآور 
شــد: در صورتی که این طرح هــا منجر به 
کاهش مشــارکت مردم نشود ایرادی ندارد 
و شورای نگهبان با استانی شدن و حوزه ای 
شدن انتخابات مشــکلی ندارد و ما اصراری 

به شکل این موضوع نداریم. 
کدخدایی در پاســخ به این ســوال که آیا 
زنان در قانون انتخابات جزو رجال سیاسی 
محســوب می شــوند، گفت: زنان همیشه 
رجال بوده اند البته این موضوع همچنان در 

حال بررسی است. 
وی در پاســخ به ســوالی درباره اظهارنظر 
یکــی از فعاالن سیاســی کشــور مبنی بر 
اضافه شــدن هشــت میلیون رای به آرای 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
88 اظهار داشــت: ســوال ما این است که 
چرا وی ادعا نکرده کــه ۱۰۰ میلیون به آرا 
اضافه شده است. آیا اگر دیگران در این باره 
ادعایی کنند و نســبت ناروایی به وی بدون 

استنادات بدهند آیا واجد اهمیت است؟ 

کدخدایی خاطر نشــان کرد: بــزرگ تر از 
همه از این ادعاها در سال 88 درباره صحت 
انتخابات مباحثی مطرح شد اما هیچ سندی 
هم درباره آن ارائه نشــد زشــت اســت که 

دوباره چنین ادعاهایی تکرار می شود. 
وی همچنین در پاســخ به این سوال که آیا 
اعضای شــورای نگهبان در هنگام بررسی 
CFT در مجلس حضور خواهند داشــت، 
افزود: ما طبق روال گذشته که برای بررسی 
لوایــح و مصوبــات در مجلــس حضور 
می یافتیم در زمان بررســی این الیحه هم 

در مجلس حاضر می شویم. 
ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد: 
اعضای شــورا به الیحه حمایت از اطفال و 

نوجوانان ایراداتی وارد کردند. 
وی گفت: برخی از مــواد این الیحه خالف 
موازین شــرع شــناخته شــد که باید این 

ایرادات برطرف شود. 
ســخنگوی شــورای نگهبان یادآور شــد: 
اعضای شــورای نگهبان همچنین ایرادات 
را به طــرح اصالح قانون صــدور چک وارد 
دانستند و آن را خالف موازین شرع و قانون 
اساسی شناختند. کدخدایی افزود: اعضای 
شــورای نگهبان همچنین الیحــه ایجاد 
هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصالح 
محدوده ســه منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
و ایجــاد مناطق ویژه اقتصــادی را به دلیل 
تغییرات زیاد مجلس در الیحه دولت مغایر 

قانون اساسی شناختند. 
وی تصریــح کرد: اعضای شــورای نگهبان 
طرح استفســاریه بند هـ تبصره یک قانون 
بودجه سال 97 کل کشور را مغایر با موازین 
شــرع و قانون اساســی ندانســتند و آن را 
تایید کردند. ســخنگوی شورای نگهبان به 
ایرادات این شورا در الیحه حفاظت از خاک 
اشــاره کرد و افزود: اعضای شورای نگهبان 
در 4 مــاده و تبصره بــه این الیحــه ایراد 
گرفتند و آن را دارای ابهاماتی دانســتند و 

مجلس باید آن را برطرف کند. 
کدخدایی اضافه کرد: اشکال سابق شورای 
نگهبان با عنایت عدم اعمال نظارت مجمع 
تشخیص مبنی بر مغایرت برخی مواد الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های 
کلی نظام کماکان به قوت خود باقی اســت 
لذا این الیحه مغایر بند 2، اصل ۱۱۰ قانون 

اساسی شناخته شد. 
ســخنگوی شــورای نگهبان یادآور شــد: 
همچنین اشکاالت سابق این شورا به الیحه 
الحاق دولت ایران به کنوانســیون سازمان 
ملل متحــد برای مبارزه با جرایم ســازمان 
یافته فراملــی )پالرمو( با عنایــت به عدم 
اعمال نظرات مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام مبنی بر مغایرت برخــی مواد مصوبه 
با سیاســت های کلی نظام کماکان به قوت 
خود باقی اســت، لذا مغایر بند 2 اصل ۱۱۰ 

قانون اساسی شناخته شده است. 

گروه اقتصاد شاخص بورس دیروز 869 
پله پایین آمد و در جایگاه ۱84 هزار و 2۳۱ 

واحدی ایستاد.
در معامــالت دیروز چهار میلیــارد و ۱۱2 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۱۰ هزار و 9۵6 میلیارد ریال در 2۰7 

هزار و ۵6۱ نوبت داد و ستد شد.
بررســی شــاخص های اصلی بازار سرمایه 
نشــان می دهد شــاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های 
بزرگ اثر بیشتری بر شــاخص می گذارد، 
2۵۳ واحد افــت کرد و شــاخص کل )هم 
وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های 
بزرگ و کوچک در محاســبه شاخص کل، 
یکسان در نظر گرفته می شــود، 49 واحد 

افزایش یافت.
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز ۳4 واحد باال 

رفت؛ این شــاخص بیانگر ســطح عمومی 
قیمت سهام شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس است. شاخص آزاد شناور 9۱۰ واحد 
افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل 
معاملــه شــرکت ها در بورس را نشــان 

می دهد.
شــاخص بازار اول مربوط به شــرکت های 
بهتر از نظر ســرمایه، ســودآوری و درصد 
سهام آزاد شــناور، 464 واحد کاهش یافت 
و شاخص بازار دوم بورس نیز 2 هزار و ۵84 

واحد عقب نشینی کرد.
در معامالت دیــروز نمادهای وبملت )بانک 
ملــت(، تاپیکو )ســرمایه گــذاری نفت و 
گاز تامیــن(، پارس )پتروشــیمی پارس(، 
شــخارک )پتروشــیمی خــارک(، فوالد 
)فوالد مبارکه( و شپنا )پاالیش نفت تهران( 
بیشترین تاثیر منفی و وامید )گروه سرمایه 

گذاری امیــد( و وبصادر )بانــک صادرات( 
باالترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

گروه بانــک در معامــالت دیــروز بورس 
صدرنشــین شــد؛ در این گروه یک هزار و 
9۳9 میلیون سهم به ارزش سه هزار و 282 

میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه شــیمیایی بــه ارزش 9۳۰ میلیارد 
ریال و خودرو بــه ارزش 787 میلیارد ریال 
جایگاه های بعــدی را به خــود اختصاص 
دادند. همچنین گروه فرآورده های نفتی با 
دادوســتدی به ارزش 664 میلیارد ریال در 

رده چهارم معامالت دیروز قرار گرفت.
گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش 
47۱ میلیارد ریــال، رده پنجم را از آن خود 

کرد.
شــاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت 
دیروز ۳۱ واحد افت کــرد و در جایگاه یک 
هزار و 994 واحدی قرار گرفت. در این بازار، 
بیش از 8۰8 میلیون سهم و اوراق بهادار به 
ارزش بیش از سه هزار و ۵72 میلیارد ریال 

دادوستد شد.
در معامــالت دیــروز نمادهــای زاگرس 
)پتروشیمی زاگرس(، مارون )پتروشیمی 

مارون(، هرمز )فوالد هرمــزگان جنوب(، 
دماوند )تولید نیروی برق دماوند(، شــاوان 
)پاالیش نفت الوان( و شــراز )پاالیش نفت 
شیراز( بیشــترین تاثیر منفی و ذوب )ذوب 
آهن( و بساما بیشــترین تاثیر مثبت را برجا 

گذاشتند.
شــاخص های بورس تهــران و فرابورس از 
ابتدای دولت دوازدهم تاکنون ۱4۰ درصد 
رشــد یافت و در ســال میالدی منتهی به 
آگوست )مرداد-شــهریور( به ترتیب 6۵ و 

6۳ درصد رشد داشتند.
اکنون تعداد شرکت های بورس و فرابورس 
۵94 شرکت است؛ از ابتدای دولت یازدهم، 
با اضافه شدن ۱2۰ شرکت به بورس، تعداد 
آنها 2۵ درصد رشد داشته اســت. تا پایان 
امســال حداقل ۱۰ شــرکت جدید به بازار 

سرمایه اضافه خواهد شد.

افزایشنیازواحدهایتولیدیبهنقدینگی
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اسامینهادهایمعافازمالیاتاعالمشد
ســازمان امور مالیاتی کشــور، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی که 

مشمول مالیات نیستند، را اعالم کرد.
در بخشنامه نادر جنتی معاون مالیات های مســتقیم سازمان مالیاتی 
آمده اســت: نظر به اینکه براســاس بنــد 4 الحاقی به مــاده 2 قانون 
مالیات های مستقیم به موجب بند )۱( قانون اصالح قانون مالیات های 
مســتقیم، مصوب 94/4/۳۱ بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای 
مجوز معافیت از طرف حضرت امــام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
از شــمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مســتقیم، 
خارج گردیده انــد، به پیوســت تصویرنامه شــماره ۳۳۳۰6/ ۱ مورخ  
96/9/2۱دفتر مقام معظم رهبری به شــرح زیر جهــت اطالع و اقدام 

ارسال می شود: 
اسامی بنیادها و نهادهایی که براساس نظر مقام معظم رهبری مشمول 
بند مذکور بوده و تحــت نظارت این دفتر فعالیــت می نمایند، به طرح 
ذیل جهت بالغ به ســازمان امور مالیاتی و مراجع ذی ربط برای رعایت 

مفاد قانون درباره انها ایفاد می گردد. 
بدیهی اســت مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و 
نهادها و تکالیف آنها در مــورد پرداخت مالیات های تکلیفی و مالیات بر 

ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود. 
۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی 

2- کمیته امداد امام خمینی )ره( 
۳- سازمان تبلیغات اسالمی 

4- دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
۵- بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

6- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
7- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( 

8- مرکز خدمات حوزه های علمیه 
9- موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی 

۱۰- جامعه المصطفی )ص( العالمیه 

سکهطرحجدید؛۴میلیونو۶۰۰هزارتومان
در بازار آزاد تهران، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دیروز 

شنبه ۱9 آبان ماه 4 میلیون و 6۰۰ هزار تومان معامله شد.
در بازار آزاد تهران، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز 4 میلیون و 4۰۰ هزار تومان است.
هر قطعه نیم سکه 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 7۰۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱2۱۰ دالر و 4۰ ســنت و هر گرم 

طالی ۱8 عیار نیز 427 هزار و 7۰۰ تومان است.

ثبتنامارزدانشجوییآغازشد
فرآیند ثبت نام دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور بــرای دریافت ارز 
دانشجویی از دیروز شنبه ۱9 آبان در سامانه سجاد )سامانه جامع امور 
دانشجویان( آغاز شد.فرآیند ثبت نام دانشجویان ایرانی خارج از کشور 
برای دریافت ارز دانشجویی از روز شنبه در سامانه سجاد )سامانه جامع 

امور دانشجویان( آغاز شد.
دانشجویان ایرانی که خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده و به دنبال 
دریافت ارز هســتند، از امروز ۱9 آبان ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی 

سجاد به نشانی Portal.saorg.ir برای بارگذاری مدارک اقدام کنند.
ســازمان امور دانشــجویان تنها موظف به تأیید وضعیــت تحصیلی 
دانشــجویان اســت و روند و ضوابط پرداخت ارز )نوع، میزان و نرخ( بر 

اساس بخشنامه های بانک مرکزی صورت می گیرد.

جزئیاتتسهیالت۲۱۰میلیونتومانیمسکن
 مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن درباره جزییات تسهیالت 
2۱۰ میلیون تومانی گفت: افرادی که در حســاب پس انداز مســکن 
جوانان ســرمایه گذاری می کنند، بعد از ۱۵ ســال این تســهیالت را 

دریافت خواهند کرد.
محمدحســن مرادی گفت: حســاب جوانان از دیگر انواع تسهیالتی 
اســت که برای خرید توســط بانک تدارک دیده شــده است. حساب 
جوانان یک حســاب بلندمدت و ۱۵ ســاله اســت. افراد در این 
حساب، ســپرده گذاری و طی ۱۵ سال تسهیالت دریافت می کنند. 
متقاضیان باید ماهانه مبالغی را واریز کنند و بعد از ۱۵ ســال از ســقف 

تسهیالت استفاده خواهند کرد.
وی یادآور شد: هم اکنون افرادی که حساب باز کنند می توانند تا 2۱۰ 
میلیون تومان بعد از ۱۵ ســال تســهیالت دریافت کنند. در عین حال 
از ســال پنجم به بعد می تواند از تسهیالت این حســاب بهره مند شود 
و با این ترتیب ســقف آن پایین تر می آید. نرخ ســود تسهیالت آن نیز 
در حال حاضر 9 درصد اســت و مدت بازپرداخت نیز حداکثر 2۰ سال 

است. این حساب هم برای ساخت و هم برای خرید قابل استفاده است.

افزایشصادراتکاالهایایرانیبهقزاقستان
 رایزن بازرگانی ایران در قزاقســتان گفت: علیرغم ممنوعیت صادرات 
برخی کاالها، با صدور بیــش از ۳۰۰ قلم کاال به قزاقســتان، صادرات 
ایران در 6 ماهه97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/۳درصد رشد 
داشته و طی این مدت، تراز تجاری مثبت  ۱9 میلیون دالر به سود ایران 
است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، آنه دردی 
ایرانپناه، با اشاره به اینکه قزاقســتان یکی از 2۰ کشور هدف صادراتی 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه آســیایی مرکزی اســت، گفت: 
قزاقستان یکی از کشورهای مهم تولید و صادرکننده نفت، محصوالت 
معدنی و کشاورزی در منطقه آســیای مرکزی و جهان بوده که دارای  

اقتصاد نسبتٌا آزاد،  وارداتی و  پر مصرف است.
وی ضمن بیان اهمیت حفــظ بازارهای صادراتی در شــرایط کنونی، 
افزود: با توجه بــه ممنوعیت صادرات برخی کاالهــا، بیش از ۳۰۰ قلم 
کاالی ایرانی به قزاقســتان صادر شــده و در 6 ماهه97 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شاهد رشــد 8/۳ درصدی و تراز تجاری مثبت  ۱9 

میلیون دالر به سود ایران بوده ایم.

مجلسبدنبالاصالحساختار
مالکیتخودروسازان 

رئیس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی مجلس بــا بیان اینکه 
اصالح ساختار مالکیت خودروسازان در دستور کار مجلس است، گفت: 

مجلس به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو است.
حمیدرضا فوالدگر در گفتگویی با بیان اینکه یکی از برنامه های مجلس 
که به زودی طرح آن نهایی می شود، ســاماندهی صنعت خودرو است، 
گفت: »طرح ســاماندهی بازار خودرو« که پیش از ایــن چند باری در 
مجلس رفت و برگشت داشت به دلیل شــرایط جدید اقتصاد کشور به 

»طرح ساماندهی صنعت خودرو« تغییر یافت.
وی  گفت: تالطمات ارزی و ممنوعیت واردات ســبب شد تا نمایندگان 
در بررســی این طرح به جای تمرکز بر کاهش تعرفه واردات و مســائل 

مرتبط باتوسعه واردات به ارتقا کیفی محصوالت داخلی توجه کنند.
فوالدگر در خصوص این طرح خاطر نشان کرد: این طرح در حال حاضر 
در کارگروه های مربوطه در حال بررســی اســت و به زودی نهایی و به 

کمیسیون صنعت ارائه می شود.

میزخبر

رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به شکست آمریکا در 
به صفر رساندن صادرات نفتی کشور از انجام مذاکرات 
جدی و مثبت با 8 کشــوری که معافیت خرید نفت از 

ایران را گرفته اند خبر داد.
رییــس کل بانک مرکــزی صبح دیــروز در همایش 
استانداران سراســر کشــور با تاکید بر رهنمودهای 
مقام معظــم رهبری مبنــی بر اهمیــت درونزایی و 
برونگرایــی دراقتصــاد مقاومتی گفت: مــا تهدید 
تحریم ها را به فرصت پیشــبرد امور کشــور تبدیل 

خواهیم کرد.
عبدالناصر همتی با اشــاره به وجود۱6 اســتان مرزی 
در کشــور، افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را به 
شرط رعایت مواردی شــاه کلید توسعه اقتصاد کشور 

در شــرایط فعلی خواند و ایجــاد هماهنگی 
بین بانک مرکزی و وزارتخانه های کشــور، 
صمت و جهاد کشــاورزی را بــرای مدیریت 
صــادرات در اســتان های مــرزی ضروری 

دانست.  
رییس شــورای پول و اعتبار بــا  بیان اینکه 
صادرات وقتی برای کشــور مفید اســت که 

موجب ورود ارز یا کاال به کشور شــود، صادرات ریالی 
را به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست و برنامه های 
بانک مرکزی بــرای جلوگیری از این امــر و کمک به 
صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از صادراتشــان به 
چرخه اقتصادی کشور را تشــریح وتاکید کرد بزودی 
تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان 

به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شــده اعالم 
می کنیم.

رییس کل بانــک مرکزی افــزود: صادرات 
غیرنفتــی مــا در هفت مــاه اول امســال 
27میلیــارددالر  بوده و نســبت به ســال 
گذشته در همین مدت زمانی افزایش بیش 

از ۱۳درصدی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشــاره به شکست 
امریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی کشور از انجام 
مذاکرات جدی و مثبت با 8 کشوری که معافیت خرید 

نفت از ایران را گرفته اند خبر داد.
وی افزود: در7ماهه امســال ۳۱میلیــارددالر برای 
واردات کاالها و خدمات ارز تامین شــده اســت که 

بیش از 2۳میلیــارد دالر آن توســط بانک مرکزی و 
کمتــر از 7میلیارد آن توســط صادرکننــدگان غیر 
نفتــی درســامانه نیماتامین شــده اســت و از مبلغ 
تامینــی ارز تاکنون ۱۰میلیــارد دالر برای کاالها ی 
اساســی و دارو وتجهیزات پزشــکی اختصاص یافته 
اســت و امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذ شده عرضه 
ارز توســط صادرکننــدگان در ســامانه نیما بزودی 

افزایش یابد.
دکتر همتی در پایان به ســواالت متعدد استانداران 
پاســخ داد وبه تشــریح اقدامات بانک مرکزی برای 
اصالح نظــام بانکی و تمهیــدات نظــام بانکی برای 
تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی 

پرداخت.

بانكمرکزی

گروه بازار   وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
گفت: عبور از شرایط ســخت، مشقاتی هم 
دارد و البته این مشقات را نباید صرفا مردم 
تحمل کنند. اول ما باید مشــقات را تحمل 

کنیم و بعد مردم متحمل آن شوند.
فرهاد دژپســند در حاشیه جلســه دیروز 
اســتانداران بــا وزیــر کشــور در جمــع 
خبرنگاران با اشــاره به برنامه ریزی وزارت 
اقتصاد برای کاهش تاثیــر تحریم ها گفت: 
دشمن ســعی می کند از تمام امکانات برای 
مواجهه با قدرت رو به رشــد ایران اسالمی 

استفاده کند. 
ما هم از ابتــدای انقالب تاکنــون آب دیده 
شــدیم و تجربه داریم و شــرایط سختی را 
پشت ســر گذاشــته ایم. در وزارت اقتصاد 
برنامه ریزی الزم برای این شــرایط را انجام 
داده ایم و روز تعطیل هم جلســه داشتیم، 
چرا کــه از زمان بایــد بهترین اســتفاده را 

کنیم.
وی افزود: از ظرفیت های انسانی و مالی نیز 
باید اســتفاده کنیم و عبور از شرایط فعلی 
چندان سخت نیست، اما به معنا نیست که 

جدیت الزم را به خرج ندهیم.
دژپســند ادامــه داد: قطعــا همــکاری و 
همراهی مردم ایثارگرمان را در این شرایط 
می خواهیــم که بدانند که عبور از شــرایط 
سخت، مشقاتی هم دارد و البته این مشقات 
را نباید صرفا آنان تحمــل کنند. اول ما باید 
مشــقات را تحمل کنیم و بعد مردم تحمل 
کنند و در نهایت با هم مشــکالت را تحمل 

کنیم.
وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشی درباره 
تعداد مشــموالن قانون بازنشستگی در 
وزارت اقتصاد اظهار کــرد: همکارانی که 
مشــمول این قانون بودند مشکالت شان 
حل شده و در حال حاضر کسی را نداریم 
که مشــمول قانون بازنشســتگی شود. 
شــرکت های تابعــه وزارتخانــه هم اگر 
کســی را دارند که مشــمول این قانون 
اســت باید تا مهلت قانونی لغــو قرارداد 

کنند.
دژپســند بــا بیــان اینکــه بــرای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی ظرفیــت بومی و 
قومی باالیی داریم و می توانیم از این فرصت 
استفاده کنیم، گفت: امروز با استانداران به 
این نتیجه رســیدیم که از پتانسیل استانی 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده 

کنیم.
وی در پایــان درباره محور اصلی جلســه 
امروز با اســتانداران گفت: در این جلســه 
با اســتانداران به تفاهم رســیدیم که در 
اصالح نظام بانکی، افزایش کارآمدی نظام 
مالیاتی و چابک ســازی و اقتدار گمرکات 
همکاری خوبی داشته باشیم که استقبال 
شده و برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
هم اعــالم همراهی خوبی صــورت گرفته 

است.
به گفتــه او، در زمینــه بهبــود عملکرد 
بانک های دولتی در استان ها نیز همراهی 
خوبــی را از اســتانداران شــاهد بودیم. 
البته بســیاری از اســتانداران از عملکرد 
بانک های دولتی راضــی بودند و در برخی 
موارد هــم نیاز به جلســات بیشــتر دارد 
که با اســتانداران، مدیــران کل اقتصاد و 
گمرکات اســتان هم قرار شــده که امروز 
جلســه ای برای هماهنگی بیشتر داشته 

باشیم.

 نخستین ماموریت رئیس جمهور 
به وزارت اقتصاد

دکتر فرهاد دژپســند همچنین در هشتاد 
و نهمین جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتــی خراســان رضوی، نخســتین 
ماموریت رئیس جمهور بــه وزارت اقتصاد 
را اصالح نظــام بانکی در راســتای افزایش 
قدرت اعطای تسهیالت به بخش خصوصی 

دانست.
وزیر اقتصاد دراین جلســه افــزود: حوزه و 
وظیفــه ای فرابخشــی در وزارت اقتصاد با 

عنوان بهبود فضای کســب و کار داریم که 
در ابتدای دولت رشــد خوبی یافت اما طی 
دو سال اخیر شــرایط خوبی ندارد در حالی 
که ایــن حوزه بســیار مهم اســت زیرا اگر 
فضای کســب و کار بهبود یابد رشد فضای 
ســرمایه گذاری و در پی آن بهبود تولید و 

اشتغال را هم داریم.
وی با بیــان اینکــه در برخــی جاها مثل 
زیرساخت ها و اشــتغال در پی این موضوع 
تنزل داشته ایم، افزود: برای سرعت بخشی 
به بهبود فضای کسب و کار باید تامین مالی 
را نه فقط در بخــش دولتی بلکه  با محوریت 
فعالیت هــای بخش خصوصــی ، تعاونی و 

غیره افزایش دهیم .
وزیر اقتصاد اظهار کــرد: در واقع بانک ها 
نباید شــرکت داری و بنگاه داری کرده و 
دارایی منجمد داشــته باشند و در کنار آن 
ما هم بایــد کمک کنیــم مطالبات معوق 
بانک هــا بویــژه در حوزه دســتگاه های 
دولتی کاهــش یابد و این امــر یک اقدام 
دو سویه اســت زیرا در عین آنکه بانک ها 
باید پیشگام شــوند ما هم محدودیت های 
برون داد آنها مثل مطالبات را باید کاهش 

دهیم .
دکتر دژپسند با تاکید بر اینکه بانک ها بویژه 
دولتی می خواهند نقش محوری در اقتصاد 
کشور ایفا کنند و در این راستا باید ظرفیت ها، 
راهکارها را نیز ارائه کنند که این موضوع در 

دست پیگیری است.
وی اصــالح نظــام مالیاتــی را ضــرورت 
پیشبرد امور براساس سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دانســت و افزود: این اصالح و نیز 
افزایش درآمدهــا نباید بــه قیمت تحت 
فشــار قرار گرفتن مودی هــای منضبط 
و شناســنامه دار باشــد بلکه بایدبا کمک 
همیــن بخش جلــوی فرارهــای مالیاتی 
گرفته شــده و راه های اجتناب از پرداخت 
مالیات در بخش هایی که پنهان شــده اند 

را مسدود کرد.
دکتر دژپســند افزود: در تحقــق افزایش 
درآمدهــای مالیاتی،ضــرورت اصلی و بی 
وقفه الکترونیکی شــدن نظام مالیاتی است 
در عین آنکه الکترونیکی شدن نظام بانکی 

به طــور کامل هم 
اولویــت ماســت 
زیرا حــذف روابط 
رو در رو و انجــام 
همه امــور در یک 
و  محیط مشخص 
شفاف برای مبارزه 
بــا فســاد الزامی 

اساسی است.
بیــان  بــا  وی 
مرحلــه  اینکــه 
نخســت اجــرای 
موضــوع  ایــن 
نیکــی  و لکتر ا
کــردن بانــک ها 
اســت،  مالیات  و 

گفــت: موضوع مهــم دیگر بــرای بهبود 
فضای کســب و کار را  گمرکات دانست که 
باید هــم ازبخش خصوصــی حمایت کند 
و هم با قــدرت در جلوگیــری از قاچاق با 
قدرت عمل کند و به نوعــی در عین آنکه 
تســهیل کننده تجارت قانونی است برای 
مقابله با قاچاق هم قدرتمند باشــد که این 
امر نیازمند داشــتن گمرکات قوی ، مجهز 

و سالم و مقتدر است.
وزیر اقتصــاد تصریح کــرد: این حوزه 
نمی تواند نقش خود را در تســهیل امور 
برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب ایفا 
کند مگر آنکه گمرکــی توانمند، مقتدر 
و خوش قامت داشــته باشــیم کــه باید 

اینگونه شود.
وی با اشــاره بــه اهمیت جلــب و جذب 
ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجی و 
تامین منابع مالی با اشــاره گزارشی که در 
حوزه ســرمایه گذاری خارجی استان ارائه 
شــد، گفت: در تامین منابع مالی با توجه به 
قامت و ظرفیت های خراســان رضوی، این 
رقم های جذب ســرمایه گــذاری خارجی 

راضی کننده نیست .
دکتر دژپســند عنوان کرد: در این اســتان 
قابلیت های بسیار ارزشمندی داریم و باید 
رویکرد کنونی که رویه ای مطلوب اســت ؛ 

گسترده تر تداوم یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایــی تاکید کرد: 
می خواهــم از قابلیت هــا و ظرفیت های 
استانی در جذب ســرمایه گذاری حداکثر 

استفاده و بهره گرفته شود.
وی ادامه داد: استانی چون خراسان رضوی 
ظرفیــت معنــوی خوبــی بــرای جلب 
سرمایه گذار خارجی را دارد و در این میان 
باید برای این ســرمایه گذاران فرش قرمز 
پهن کنیم اما بیــش و پیــش از آن باید به 

سرمایه گذار داخلی توجه شود .
وی اظهار کرد: اگر اینگونه شود زمینه جلب 
ســرمایه های خارجی هم فراهم می شود و 
برای این امر اگر افزایش اختیارات اســتان 
الزم باشــد که هســت پیگیری و محقق 

می شود.
وزیر اقتصاد تصریــح کرد: بایــد آنقدر در 

اعطای اختیارات به اســتان ها پیش برویم 
که اگر بــه فــردی وزارت و یا مســئولیت 
استانی پیشنهاد شود او، مسئولیت استانی 
را ترجیح دهد. در این راســتا از هر ظرفیت 
قانونی که بتوان بــرای این موضوع بهره برد 
اســتفاده می کنم تا توانمندی های استانی 
را افزایش دهــم . در  پی اعطــای اختیار به 
اســتان ها هستیم و باید اســتان ها تقویت 

شوند .
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدیریت اســتان 
و مدیــران اســتانی در خراســان رضوی 
ظرفیــت ، قابلیــت و توانمنــدی هــای 
بســیاری دارند ، گفــت: باید ایــن امکان 
در اختیارشــان قرار گیرد کــه برای جلب 
سرمایه گذاری های خارجی از قابلیت های 
طبیعــی و معنوی این خطه که گســترده 

است بهره گیرند.
دکتر دژپســند در موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده هم گفت: آنچه که االن در این زمینه 
اجرا می شود نیاز به اصالح دارد و منتظریم 
قانون ابالغ شــود که یکباره بــر مبنای آن 

اقدام کنیم.
وی گفت: مصوبه اصالح قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده در مجلس است اما امروز برای 
رفع نواقص و مشکالت کار در این حوزه باید 
مجلس این طرح را در اولویــت قرارداده  تا 
سریعتر در صحن بررسی و مصوب شود که 
خود در بهبود فضای کســب و کار هم موثر 

است.
وی افــزود: ما نقدهایی به ایــن طرح داریم 
و آمادگی آن هســت به صورت فشــرده دو 
هفته برای بررسی و تبادل نظر پیرامون آن 

بگذاریم .
وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه بــرای مقابله با 
تحریم های آمریکا ســتاد مقابله با تحریم 
در ایــن وزارتخانه فعال کــرده ایم، افزود: 
برای آنکه ســربلند از این تهدیدات دشمن 
خارج شــویم باید به معنــای واقعی همه 
امکانات را برای اعتالی نام ایران اســالمی 

بسیج کنیم .
وی با تاکیــد بــر اهمیت زمــان در این 
شــرایط اظهار کرد :بیش از منابع مالی و 
فیزیکی نقش منابع انســانی در هر اقدام 
اصلــی و محــوری 
اســت و در کنار آن 
زمــان  تخصیــص 
عامــل  مهمتریــن 
در اثرگــذاری اقدام 

است.
دژپسنــــد  دکتــر 
بــا بیــــان اینکــه 
بایــد دقــت کنیم، 
لحظــه هــا و زمان 
در ایــن اقدامــات، 
تصمیــم گیــری ها 
از دســت  و اجــرا 
نشــود،  خــارج  ما 
افزود: بایــد با تمام 
بیاندیشیـــم    وجود 

طراحــی و اجرا کنیــم تا از مشــکالت 
طراحی شده دشمن عبور کنیم.

وی با تاکید بــر اینکه امروز دشــمن واقعا 
مستاصل شده اظهار کرد: نگاهی به لیست 
تحریم ها نشان می دهد که مبنای عقالنی 
بر آن حاکــم نبــوده و هدف فقــط ایجاد 
استیصال برای ما و در تقابل قراردادن مردم 

و مسئوالن بوده است .
وزیراقتصاد تصریح کرد: الزام این شــرایط 
آن اســت که مــا باید بســیار هوشــمند، 
هوشیار، توانمند و با تمام توان و استفاده از 

همه امکانات به میدان بیاییم.
دکتر دژپسند  تصریح کرد: در فضای جنگی 
ضرورت اصلی تقویت اعتماد دولت و ملت به 
گونه ای که ملت احســاس کند دولت همه 
جا و در هر شرایط بویژه فشارهای اقتصادی 

هوای آنها را دارد.
وی خواستار کمک، همراهی و تعامل همه 
بخش ها با این مجموعه در مدیریت شرایط 
شد و افزود: اگر مشکلی هست به جای آنکه 
در قالب تبلیغات غیر واقعی و ناامید کننده 
فضای یــاس در جامعه و بین مــردم ایجاد 
کنیم همه بــرای حل و رفع مشــکل ورود 

یافته و تالش کنیم  .
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی تصریح 
کرد: بایــد همه آســتین بــاال زده و به 
موضــوع ورود یافته و همــه در کنار هم 
مســائل را حل کنید. ما حــق نداریم در 
راســتای اهداف دشــمن دل مــردم را 
خالی کرده و آنــان را در موضع ناامیدی 
و یاس قرار دهیــم در عین آنکــه باید با 
آنان شفاف و صریح بوده و همانند دوران 
دفاع مقــدس با امیــد آفرینی و بســیج 
هماهنگــی در جهــت پیشــبرد امور به 
بهترین شــکل با همه ظرفیــت ها عمل 
کنیــم و صادقانه در مقــام خدمتگزاری 

مردم تالش نماییم .
وی با بیان اینکه ســهم ما بایــد از اقتصاد 
بین الملل به تناســب جمعیت و وســعت 
کشــورمان ۱.2 درصد باشــد، گفت: باید 
همه در راســتای تحقق این ســهم تالش 
کنیم همانگونه که امروز در خراسان رضوی 
مسئوالن در پی تحقق سهم واقعی استان از 
سهم کشور هســتند باید در کشور هم برای 
تحقق سهم مان از اقتصاد بین المللی آرام و 

قرار نداشته باشیم.
دکتر دژپســند افزود: در این صــورت ما ، 
تبدیل ما به مفهوم واقعی شده و هیچ امری 
نمی تواند اعم از  گرایش سیاســی ، منطقه 
ای ، قومی و یا نحله هــای فکری نمی تواند 
ما را از هــم جدا کند و امــروز باید همه یک 
جمع واحد شویم تا دســت خدا در دست ما 

قرار گیرد.
وی اظهار کرد: چنانکه وجود مضجع مطهر 
امام رضــا)ع( و مدیران توانمنــد و فعال در 
خطه خراســان رضــوی  موجب شــده در 
بســیاری از شاخص ها شــرایط این استان 

بهتر از متوسط کشوری باشد.
وزیر اقتصــاد با بیان اینکــه مدیریت خوب 
این استان موجب شــده تا از منابع استفاده 
مطلوبی برای توسعه اشتغال و تولید کند که 
خود نشــان از آن دارد که این استان خوب 
فکر  و خوب مدیریت می کند، از این رو باید 
تزریق منابع هم به استان بهتر باشد که این 
خود بــه افزایش رقابت بین اســتان ها و در 
نتیجه نزدیک شــدن به اهداف بین المللی 

ما می شود.
وی تصریح کرد: االن ســهم مــا در اقتصاد 
جهانــی برازنــده ایــران و متناســب بــا 
ذخایرطبیعی ، اســتراتژیک و موقعیت آن 
نیســت اما می توانیم در یک زمان مشخص 

بدان دست یابیم.
وی اظهار کــرد: این مســیر ســخت را با 
همدلی، همفکری، هم اندیشــی، هم زبانی 
و همکاری می توانیم طی کرده و بدان دست 
یابیم ضمن آنکه در حــوزه ماموریت های 
وزارت  اقتصاد اگر وظیفــه خود را به خوبی 
انجام دهیم خیلــی از نگرانــی های ما 

می تواند کاهش یابد.

اتخاذتمهیداتبرایافزایشعرضهارزدرسامانهنیما



زمزمه انحالل كمیته ها جدی است؟

خیزتزارهابراینقشآفرینیدراوپک

صنعت نفت و گاز ایران بیدی نیست كه باد تهدید و تحریم، لرزه بر اندامش اندازد

پرچمایرانراباالنگهمیداریم

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تداومسقوطبهاینفتدربازارهایجهانی
 نفت خام وعده دار برنت حمایت 7 ماهه 7۰ دالری خود را از دست داد.

بهای نفت خام در بازار های جهانــی جمعه  نهم نوامبر 2۰۱8 با افزایش 
عرضه جهانی و معافیــت خریدارن نفت ایران به کانــال 6۰ دالر در هر 

بشکه هدایت شد.
بهای نفت خام برنت در معامالت جمعه به پایین ترین ســطح 7 ماهه 
گذشــته خود)اوایل ماه آوریل(  رســید و با حدود یک دالر کاهش در 

69.8 دالر در هر بشکه ایستاد.
 قیمت هر بشــکه نفت خام برنت در معامالت  جمعه 9 نوامبر 2۰۱8 در 
بازارهای بین المللی از سطح 7۰.87 دالر آغاز شد ولی با کاهش مستمر 
قیمت مواجه شد و در پایین ترین ســطح تا 69 دالر و ۱۳سنت قیمت 
خورد.این روند کاهش بیش از  ۱۵ درصد در این فصل را نشان می دهد .

 نفت خام ســبک آمریکا نیز 78 ســنت کاهش یافت و به ۵9.8۵ دالر 
رســید یعنی 4.۵ درصد کاهش هفتگی و بیش از 2۱ درصد کاهش از 

اوایل ماه اکتبر .
قیمت نفت در ماه اکتبر به خاطر نگرانی از تحریم های آمریکا علیه ایران 
افزایش یافت و تصور می شــد این تحریم ها که در روز دوشنبه اجرایی 
شــدند، مقادیر قابل توجهی نفت خام را از بازار کــم کنند و در برخی 
مناطق کمبود نفــت ایجاد کنند،ولی با اعــالم معافیت برای 8 خریدار 
عمده نفت ایران، همچنین افزایش عرضه از ســوی عربستان، روسیه و 

آمریکا قیمت نفت خام در حال کاهش است.

چشمپوشیازنفتایرانهزینهدارد
 کالدیو اســپیناچی، رئیس اتحادیه نفتی ایتالیا معتقد اســت که برای 

چشم پوشی از نفت ایران باید هزینه و بهای سنگین تری پرداخت.
روزنامه »ایل ســوله« روز جمعه نوشــت که اســپیناچی مانند سایر 
مســؤوالن ایتالیایی در بخش نفت انتظار نداشــت که ایتالیا در میان 

هشت کشور معاف شده از تحریم نفتی ایران قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: این درســت که ایتالیا نخســتین خریدار نفت ایران در 
اروپاست و در هشت ماه ســال 2۰۱8، پنج میلیون و 2۰۰ هزار تن نفت 

از ایران وارد کرده است.
ایران سومین صادرکننده نفت )بعد از عراق و آذربایجان( به ایتالیاست.

به گفته اسپیناچی، ما از ۳۰ کشــور جهان نفت وارد می کنیم و همین 
امر به ما قدرت انعطاف پذیری خوبی می دهد.

داریو اســکافاردی، مدیر عامل شــرکت ســاراس که پاالیشگاه آن در 
منطقه ›ســاروک‹ در جزیره ›ســاردنی‹ و یکی از بزرگترین خریداران 
نفت ایران است، می گوید: ما همیشــه از ایران نفت خریده ایم اما برای 

مواجهه با هر گونه احتمال و شرایطی آماده هستیم.
وی تصریح کرد: ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا همکاری 
داریم و بنزین و چند محصول دیگر را به آن کشــور صادر می کنیم؛ 
نمی توانیم از بازار،بانک ها،خرید تجهیزات صنعتی و رایانه ای آمریکا 

چشم پوشی کنیم.
اسکافاردی افزود: سال 2۰۱۵ برای ما یکی از پرمنفعت ترین سال های 
فعالیتمان بود. اما تحریم بدون ارائه راه حل، باعث آشــفتگی بازارها 

می شود.
این روزنامه در پایان نوشت: به همین دلیل اســت که ترامپ از به صفر 
رســاندن صادرات نفت ایران صرف نظر کرده و به هشت کشور معافیت 

داده است.

انتقالپولدردورانتحریمبایدمحرمانهبماند
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلــس تاکید دارد که 

انتقال پول در دروان تحریم باید محرمانه بماند.
عزت اهلل یوسفیان اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی از طراحی سامانه های 
پیام رسان مالی خبر داده است، اظهار داشــت: دولت نمی تواند برخی 
اقدامات خود در راستای مقابله تحریم ها را اعالم کند چرا که اگر اعالم 

شود آنها مانع اجرای آن می شوند از این رو محرمانه است.
عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس ادامــه داد: از 
تحریم های دوره قبل تجاربی کســب کردیم که می توانیــم با اتکا به 
آنها اقداماتی برای مقابله با تحریم های کنونی داشته باشیم و اقداماتی 

برای دور زدن تحریم ها طراحی کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شــورای اســالمی تاکید کرد: باید 
بتوانیم با توجه تجارب گذشــته بخش عمده ای از پــول را در جریان 
معامالت جابجا کنیم اما بایــد تالش کنیم در جریان اســتفاده از این 

تجربیات، فسادهایی که پیش آمده مجددا اتفاق نیافتد.
یوســفیان مال در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به 
احتمال قطع سامانه سوئیفت از سوی آمریکا تاکید کرد: از این رو دولت 
در بســیاری از موارد از جمله جایگزین کرده ســامانه پیام رسان مالی 

تدبیر کرده و آمادگی دارد اما این آمادگی ها قابل ذکر نیست.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه ومحاســبات مجلس تاکید کرد: نحوه 
جابجایی پول تجربه ای از گذشته اســت که باید محرمانه ماند و از این 

روش ها برای جابجایی پول بعد از دوران آغاز تحریم استفاده شود.
عبدالناصر همتی رئیــس بانک مرکزی بیان داشــته: مذاکرات الزم با 
کشورهای طرف تجاری انجام گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده 
اســت.  اقدام های الزم در چارچوب تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی 
صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشــور به سطح مطلوب ارتقا داده 
شده اســت که انعکاس این امر را روزهای اخیر در ثبات بازارهای پول و 

ارز شاهد بوده ایم.
وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات 
پیام رسان مالی سوئیفت، ســامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با 

کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.

طراحیمدلجدیدبرایساماندهی
مصرفسوخت

 عضو کمیسیون انرژی مجلس اگفت:در این مدل تالش می شود تا تورم 
حداقلی، تأثیری بر طبقات اجتماعی و ضعیف تر کم باشــد و مردم در 

تأمین سوخت خود به زحمت نیافتند.
علی بختیار در خصوص ســهمیه بندی بنزین اظهار داشت:در موضوع 
ساماندهی مصرف سوخت کشور، مدل اقتصادی بر پایه آخرین سناریو 
را دنبال می کنیم، در این مدل تالش می شود تا تورم حداقلی، تأثیری 
بر طبقات اجتماعی و ضعیف تر کم باشد و مردم در تأمین سوخت خود 
به زحمت نیافتند.عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: در تحقیقات 
صورت گرفته به سناریوی خوبی رسیده ایم که مشغول کار کارشناسی 
روی آن هستیم که ظرف 2 هفته آتی نهایی کرده و به کمیسیون انرژی 
آمده تا بررســی و تصویب شــود.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس دهم شــورای اســالمی گفت: نمی توان جزییات مدل جدید 
ساماندهی سوخت را تشــریح کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد با این 
حال قراراســت به هر خانواده بر اســاس تعداد نفرات سهمیه سوخت 
ماهانه در نظر گرفته شــود.وی ادامه داد: از آنجایی که میزان ســهمیه 
بندی شــده بیش از نیاز مصرف یک خودرو اســت ایــن  امکان فراهم 
می شــود که خانواده ها بتواند مازاد نیاز خود را در سامانه ای به فروش 
برســانند.بختیار در ادامه، با بیان اینکه نرخ دوم ســوخت تایع شرایط 
بازار خواهد بود، توضیح داد: برندهــای مختلف با کیفیت، خدمات و 
قمیت های مختلف در جایگاه های ســوخت تحت نظارت عرضه 
می شــود.نمی توان جزییات مدل جدید ساماندهی سوخت را تشریح 
کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد با این حال قراراست به هر خانواده بر 

اساس تعداد نفرات سهمیه سوخت ماهانه در نظر گرفته شود.

میزخبر

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: عربســتان 
و روسیه باید روزانه یک میلیون بشــکه از عرضه نفت 
خام خود در بازارهای جهانی بکاهند.حسین کاظم پور 
اردبیلی در گفت وگو با بلومبرگ اظهار کرد: عربستان 
و روســیه پس از ناکامی در برنامه افزایش تولید نفت، 
مجبور به کاهــش عرضه روزانه حداقــل یک میلیون 
بشکه نفت هســتند.وی با بیان این که آنها ثبات بازار را 
بر هم ریخته اند، گفت: عربســتان و روسیه تولید نفت 
خود را افزایش دادند و قیمت هــای جهانی این کاالی 

راهبردی ۱۵ دالر به ازای هر بشکه کاهش یافت.
به گفته مقام هایی که خواســتند نام شان فاش نشود، 

 )OPEC+( کشورهای عضو و غیرعضو اوپک
به رهبری عربســتان و روســیه یکشــنبه 
)۱6 آبان ماه( در نشســت کمیته مشــترک 
وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک 
و غیراوپــک )JMMC( در ابوظبــی درباره 
امکان کاهــش عرضه نفت در ســال 2۰۱9 

گفت وگو می کنند.
عربســتان و روســیه در ماه های اخیر تولیــد خود را 

نزدیک به سطوح رکوردشان افزایش داده اند.
کاظم پور اردبیلی گفت: عربســتان و روسیه باید تولید 
نفت خود را کاهش دهند، آنها باید روزانه یک میلیون 

بشــکه از تولید خــود بکاهنــد، در غیر این 
صورت کسی آن را به حساب نمی آورد.

نماینده ایران در هیئــت عامل اوپک تصریح 
کرد: کاهش قیمت نفت به اعضای کوچک تر 
حاضر در بیانیه همکاری کشــورهای عضو 
و غیرعضو اوپک که قــادر نبوده اند به اندازه 
روسیه و عربستان تولید نفت خود را افزایش 

دهند، صدمه رسانده است.
کاظم پور اردبیلی پیش بینی کــرد که تولیدکنندگان 

کوچک حاضر به کاهش تولید نفت نخواهند بود.
کشــورهای عضو و غیرعضــو اوپک به منظــور نهایی 

کردن تصمیم خود برای ســال 2۰۱9 در وین گردهم 
می آیند، احتمال می رود آنها درباره همکاری دائمی تر 

و بلندمدت بحث و گفت وگو کنند.
نماینده ایران در هیئت عامل اوپــک گفت: ایران تنها 
زمانی از این توافقنامه بلندمــدت حمایت می کند که 
تضمین دهد تصمیم های گرفته شــده ازســوی همه 
کشــورهای عضو این توافقنامه تایید می شــود.بیژن 
زنگنه، وزیر نفت به تازگــی در نامه ای خطاب به محمد 
سانوســی بارکیندو، دبیرکل اوپک خواســتار توقف 
فعالیت کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک 

و اوپک و همچنین کمیته مشترک فنی شده است.

نفت

فاطمه شــعبانی  پرچم ایران به دست 
زنان و مردان این سرزمین به اهتزاز در آمده 
است، خون شــهیدان به پایش ریخته شده 
و عرق بر پیشانی فرزندانش نشسته تا هیچ 
گاه بر خاک نیفتد. ایرانیان هرچه الزم باشد 
به میدان می آورند تا پرچم ایــران باال نگه 

داشته شود.
لر یا کرد، بلوچ یا خراســانی، آذری یا عرب، 
مازنی یا گیلکی، عشــایر یا پایتخت نشین؛ 
فرقی ندارد اهل کجا باشیم و با چه گویشی 
سخن برانیم، همه ما فرزندان ایران زمینیم.

ایران، مهد دلیرانی است که قومیت، مذهب 
و ثروت در کنه وجودشان، آن هنگام که باید 
برای عزت وطن بجنگند، بی اثر است. جنگ 
که می گوییــم، منظور فقط همان هشــت 

سال دفاع مقدس نیست. 
این روزهــا، نفــت و گاز ایران، خار چشــم 
کسانی شده که در وادی صلح و دموکراسی و 
جنگ و تحریم سرگردانند. هر روز آوازی نو 
سر می دهند و سازی جدید کوک می کنند. 
یک روز تهدید، روز دیگر تحریم. اما صنعت 
نفت و گاز ایران بیدی نیســت که باد تهدید 
و تحریم، لرزه بر اندامش انــدازد. این ادعا، 
سالیان سال از سوی زنان و مردان نفت و گاز 
ایران، به اثبات رسیده و حاال، مجال تازه ای 

برای پررنگ تر شدن یافته است.

 پارس جنوبی
به خوبــی می دانیم که میــدان عظیم گاز 
پارس جنوبی، سنگ ســنگینی روی سینه 
خیلی هاســت. چــه آمریکا در آن ســوی 
جهان و چــه متحدانش، بیخ گــوش ایران. 
به خصوص آن که توسعه اش روزافزون است 
و زمان زیادی تا پایان توسعه کامل فازهای 

بیست وچهارگانه اش باقی نمانده.
چرخ تاسیســات عظیم پــارس جنوبی در 
ســایه مدیریــت متخصصــان و کارکنان 
ایرانی به خوبی می چرخد تــا در کنار دیگر 
پاالیشــگاه های گازی در نقــاط مختلــف 
کشــور، ذخایر ۳4 هزار میلیارد مترمکعبی 
گاز ایران را مــورد بهره بــرداری قرار دهد. 
گازی کــه هم خانه هــای ایرانیــان را گرم 
می کند، هــم تنور صادرات به کشــورهای 

همسایه را روشن نگه می دارد.

 هفت خواهران گازی
و  جنوبــی  پــارس  گازی  مجتمــع 
پاالیشــگاه های گازی ایــالم، بیدبلنــد، 
پارســیان، فجرجم، ســرخون و قشــم و 
شهید هاشــمی نژاد هفت خواهران گازی 
ایران هســتند. خواهرانی که شال سه رنگ 
مقدســی بر ســر گذاشــته اند و بی توقف، 

راه می پیمایند تا همه نیاز گازی کشــور را 
تامین کنند؛ تا دانش آموزان در فصل سرما، 
لباس های زمستانی خود را پشت در کالس 
بگذارند و با خیــال راحت پی تحصیل روند؛ 
تا مادران، با آرامش خانــه را از عطر خوش 
غذای ایرانی سرشــار کنند؛ تا روســتاییان 
دنبال جمع کردن هیزم نروند و کپسول گاز 

بر دوش نگذارند.
هفــت خواهــران گازی ایــران، وقفه در 
کارشــان نمی اندازند. چشمانی عقاب گونه 
در اتاق های کنترل نشسته اند و با تیزبینی، 
کیفیت و کمیت گاز تولیدی پاالیشــگاه ها 
را از نظر می گذرانند. بخاری را که روشــن 
می کنیم و شــعله آبی رنــگ را می بینیم، 
نمی دانیــم ایــن گاز از دل پــارس جنوبی 
میهمان خانه مان شــده یــا از خانگیران. 
سرآغازش ایالم بوده یا شــهر حافظ. فرقی 
هم ندارد. از هــر کجا که قــدم رنجه کرده 
باشد، با همه استانداردهای شرکت ملی گاز 

ایران منطبق است. 

 ایران، ترکیه و سناریوی گاز
»اگر نتوانم از ایــران خرید کنم، از چه جای 
دیگــری بایــد گاز طبیعی بخــرم؟ ترکیه 
در برابــر فشــارها و تهدیدهــای آمریــکا 
عقب نشــینی نمی کند و بــه واردات گاز از 
ایران ادامه می دهد.« اینهــا را رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه به زبان 
آورده اســت تا اعالم کند ایــران و ترکیه به 

همکاری گازی خود متعهد هستند.
قــرارداد 2۵ ســاله صــادرات گاز ایران و 
ترکیــه، در ســال ۱۳74 امضا و از ســال 

۱۳8۱ صــادرات گاز ایران به این کشــور 
آغاز شــد. خط لوله صادراتی گاز به ترکیه با 
عنوان خط دوم آذربایجان با قطر 48 اینچ، 
از قزوین منشعب می شــود و تا آذربایجان 
ادامه دارد تا گاز را تحویل مرز صادراتی دهد. 
مدیران صنعت گاز ایران تاکیــد دارند که 
قرارداد صادرات گاز میان ایران و ترکیه یک 
قرارداد محکم و سخت است، هیچ مشکلی 
در کیفیت گاز ایران وجود ندارد و ترکیه گاز 

را با بهترین کیفیت دریافت می کند.

 عراق، همسایه دیوار به دیوار
با نماینــدگان وزارت برق عــراق در پایانه 
صادرات گاز نفت شــهر گفت وگــو کردیم. 
علی ســرتیپ محمد و دیار حمید مجید، به 
شــانا می گویند: ما از جانب عراق در خاک 
ایران هســتیم و به همراه بــرادران ایرانی 
خود در پایانه صادرات گاز نفت شهر، هر روز 
کیفیت گاز صادراتی ایران به عراق را بررسی 
می کنیم. تاکنون هیچ مشکلی در کیفیت و 
کمیت گاز تحویلی ایران وجود نداشته است 
و ایران همواره مطابق قرارداد بین دو کشور 
به تعهد صادرات گاز خود عمل کرده است. 
ما به مدیران صنعت گاز ایران دســتخوش 

می گوییم و از آنها سپاسگزاریم.
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق در تیرماه 
92 و آبان ماه 94 بین دو کشــور امضا شد تا 
گاز طبیعی ایران به دو مقصد بغداد و بصره 
ارسال شــود. صادرات گاز ایران به بغداد از 
خردادماه 96 به میزان 6 میلیون مترمکعب 
در روز آغاز شــد و تاکنون بــی وقفه ادامه 
داشــته اســت و مطابق قرارداد به صورت 

پلکانی افزایش می یابد.

 ارمنستان، آذربایجان، نخجوان
ســوآپ و تهاتر، دیگر راه های صادرات گاز 
ایران هستند. ارمنستان گاز را با هدف تهاتر 
برق دریافت می کنــد. نخجوان روال عادی 
صــادرات گاز را با ایران ســپری می کند و 
آذربایجان، هدف ســوآپ گاز از مسیر ایران 
اســت.پیمودن پله های رشــد در تجارت 
جهانــی گاز نیازمند آن اســت که صادرات 
گاز ایران رنگ خاموشــی نبیند و پرتکاپو به 
راه خود ادامه دهد. مشــعل راه صادرات گاز 
ایران روشن اســت و مقاصد، معلوم. این راه 

هم به تدبیر نیاز دارد هم به امید.

 گازرسانی؛ از حرف تا عمل
بیایید نگاهی به آمار گازرسانی در سال های 
اخیر بیندازیم. از ابتدای انقالب اســالمی 
تا آغاز کار دولت یازدهــم، یک هزار و هفت 
شــهر معادل ۱4 هــزار خانــوار و ۱4 هزار 
روســتا معادل 2 میلیون و 96۵ هزار خانوار 

گازرسانی شده بودند.
این آمار در ســال های فعالیت دولت تدبیر 
و امید، تغییرات مطلوبی داشــته است. به 
گفته بیژن زنگنه، وزیــر نفت، اکنون حدود 
99 درصــد جمعیت شــهری و حدود 8۵ 
درصد جمعیت روستایی کشــور از نعمت 

گاز بهره مند هستند.

  سیستان و بلوچستان
دریای اتحاد مذاهب ایران

شــاید نتوانیــم مظلوم تــر از سیســتان و 

بلوچســتان، اســتان دیگری در کشــور 
بیابیم. استانی پهناور با مردمانی خونگرم و 
صمیمی. یکی سنی با لباس سپید بلوچی و 
دیگری شــیعه. هر کسی که باشــند و با هر 
مذهبی زندگــی کنند، همه بــا هم متحد 

هستند و آرام روزگار می گذرانند.
ســال ها طول کشــید تا نوبت گازرســانی 
به ســرزمین افســانه ای شــاهنامه برسد؛ 
ســرزمینی که بین شــهرها و روستاهایش 
فاصله بسیار اســت و احداث خطوط انتقال 
گاز میــان آنهــا هزینــه بســیار هنگفتی 

می طلبید. چه می شد کرد؟!
مــردم  و  اندیشــید  تدبیــری  دولــت، 
جنوب شرق ایران را امید بخشید. بند »ق« 
تبصره 2 قانون بودجه ســال ۱۳9۳، راهی 
بود برای پایــان محرومیت از گاز. این قانون 
اجرا شد و حاال 2 شــهر زاهدان و ایرانشهر و 
روســتاهای اطرافش از نعمت گاز بهره مند 
هســتند.قراردادها امضا شــده و آستین ها 
باال رفته تا بخش خصوصی در کنار شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران، دست به دست 
هم دهند و خطه سیستان و بلوچستان را به 

سوی آبادی و عمران هدایت کنند.

 دریای دل شمالی ها آرام است
خط انتقال گاز دامغان - کیاســر - ساری - 
نکا را بیشتر شــمالی ها می شناسند؛ همان 
خط 42 اینچی که مرداد پارسال آغاز به کار 
کرد تا زمستان 96 نخســتین زمستان آرام 
و بی دغدغه برای مردم شمال و شمال شرق 
کشور باشد و بدون واهمه از لجاجت کشور 
همسایه، به کار و زندگی شــان برسند و در 

جوار بخاری های گازی، گرم بمانند.
وقتی رضایت از گازرســانی را از بــرق نگاه و 
لبخند چهره ها مازندرانی ها دریافتیم، حس 
خیلی خوبی را تجربه کردیم. وقتی می گوییم 
پرچم ایــران را باال نگه داریــم، یعنی همین 
کارها، یعنی همیــن آرامش، همین عملکرد، 
همین گازرســانی که منــت را از ســرمان 

برداشت و نگرانی را از دل مان دور کرد.

پرچم ایران را باال نگه می داریم
وقتــی می گوییم پرچــم ایــران را باال نگه 
می داریم، یعنی به ایــن حرف معتقدیم و تا 
پای جان برای تحقق آن می ایستیم. این بار 
اول نیست در رینگ مسابقاتی وارد شده ایم 
که همه دنیا نظاره گرمان هســتند و هر بار، 
پیروز از میدان مسابقه بیرون آمده ایم؛ حاال 
هم همین طور است؛ می مانیم و می جنگیم 
تا پرچم ســه رنگ ایران، در گــذر بادهای 
دماوند و ســبالن و دنــا به اهتــزاز درآید و 

افراشته بماند.

رییس مرکــز مطالعات انــرژی وین گفت: 
روســیه تصور می کند با تکیه به توان باالی 
تولید خود می توانــد در تصمیم گیری های 
اوپک موثر باشــد درحالیکه اعضا می دانند 
که ایران و عربستان تصمیم نهایی را می گیرند. 
امروز ابوظبی، میزبان نخســتین نشســت 
کمیته نظارتی اوپــک و غیر اوپــک پس از 
آغاز عملیاتی تحریم هــای نفتی علیه ایران 
اســت.بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روزهای 
پایانی هفته گذشــته طی نامــه ای خطاب 
به محمــد سانوســی بارکینــدو، دبیرکل 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت تاکید 
کرد که کمیته JMMC )کمیته مشــترک 
وزارتی نظارت بر توافــق اوپک – غیراوپک( و 
JTC)کمیته فنی مشترک( در ماه های اخیر 
از اهداف اولیه تشکیل خود فاصله گرفته است 
و کار این دو کمیته نمی توانــد حافظ منافع 
جمعی اوپک باشــد و باید کار خود را متوقف 
کند.وی علــت فاصله گرفتن ایــن کمیته از 
اهداف خود را اعالم آشــکار همراهی برخی 
اعضای اوپک عضو این دو کمیته با آمریکا در 
اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آن 
کشور علیه ایران و تالش برای استفاده ابزاری 

و سیاســی از این دو کمیته در حمایت از 
سیاســت های آمریکا علیه ایران عنوان 
کرد.البته وزیر نفت پیشتر نیز اشاره کرده 
بود که برخی کشــورهای عضو اوپک در 
راستای سیاســت های ایاالت متحده 
گام برداشته اند که خالف هدف سازمان 

اوپک است. 

رویای نفتی عربستان
به گفته کارشناسان، مهره چینی سیاسی در 
بازار نفت در حالی انجام می شود که احتمال 
انحالل اوپک از گوشه و کنار به گوش می رسد. 
انحاللی که گفته می شود با هدف اتحاد روسیه 
و عربستان اســت. در همین راســتا روزنامه 
وال اســتریت ژورنال اعالم کرد که یک مرکز 
مطالعاتی عربستان سعودی در حال تحقیق 
درباره پیامدهای احتمالی انحالل اوپک برای 
بازار نفت اســت. مرکز مطالعات نفتی ملک 
عبداهلل  در حال تحقیق دربــاره این موضوع 
است. تعدادی از کارکنان این مرکز، مشاوران 
وزارت نفت عربســتان و شــرکت »سعودی 
آرامکو« هســتند.به عقیده کارشناســان 
بین المللی نفت، انحالل و فروپاشــی اوپک 

به عنوان محلی برای اتحــاد تولیدکنندگان 
بــزرگ و خرد نفت بی شــک موجــب از هم 
گسیختگی ســبد تولید نفتی این مجموعه 
و التهاب قیمتی این بازار می شــود و بی شک 
نخستین متضرر این شرایط، تولیدکنندگان 
بزرگ نفتی هستند. در نهایت، سیاسی شدن 
هر چه بیشتر این سازمان، آن را از هدف اصلی 
خود که تامین حداکثــری منافع اعضای این 

نهاد است، دور خواهد کرد.

ایران و عربستان؛ اعضای موسس و 
تصمیم گیران اصلی اوپک

در همین ارتباط، فریدون برکشلی، رییس 
مرکز مطالعــات انرژی ویــن در گفتگو با 

مهر با تاکیــد بر اینکــه نگرانی اصلی 
کنونــی درباره اوپــک، »انحالل« آن 
اســت، گفت: اوپک ســازمانی است 
که اکنون تقریبا قدمت شــصت ساله 
دارد و قواعد و قوانین آن مشــخص و 

جا افتاده است.
وی با اشــاره بــه اینکه جایــگاه عضو 
موســس و بقیه اعضا در این ســازمان 
مشــخص اســت، ادامــه داد: در این 
سازمان تصمیم گیری ها مانند بانک جهانی 
یا صندوق بین المللی پول براســاس میزان 
تولید کشــورهای عضو نیســت، اما اعضا 
به اهمیت و قدرت یکدیگــر به خوبی واقف 
هستند.به گفته این کارشناس بین المللی 
حوزه انــرژی، اختالفــات دو جانبه و برون 
اوپکی نقشــی در تصمیمات مهم اعضا در 

مورد بازار نفت ندارد.

لزوم بازنگری اوپکی ها بر مکانیسم 
تصمیم گیری

رییس مرکز مطالعــات انرژی اوپک تصریح 
کرد: میل به دخالت برخــی اعضای جدید 
الورود اوپک که عمر حضور آنها به یک سال 

هم نمی رسد، در تصمیم گیری های سنگین 
این ســازمان، می تواند برای سازمان اوپک 
و آینده آن بســیار نگران کننده و پر آسیب 

باشد.
برکشــلی در پاســخ به اینکه ایــن میل به 
دخالــت در تصمیم گیری هــای اوپک چه 
خطری می تواند برای این ســازمان داشته 
باشــد، اظهار داشــت: اعضایی که سالیان 
طوالنی در اوپک بــوده اند قواعــد بازی و 
ســاختار تصمیم  گیری ها را می شناسند، 
این در حالی اســت کــه بقیه اعضــا هم با 
شــئونات و اقتدار اعضاء، متناسب با سابقه 
و نظام تصمیم گیری  اوپک آشــنا هستند، 
اما به طور مثال روســیه تصــور می کند که 
چون توان باالیی در تولیــد دارد می تواند 
در تصمیم گیری ها نقش آفرینی کند. حال 
آنکه همه اعضا می دانند که در صحن، ایران 
و عربستان هســتند که تصمیمات اصلی و 

نهایی را می گیرند.
 به این ترتیب به نظر می رســد الزم اســت 
این ســازمان برای حفظ اقتــدار و نقش 
تصمیم ســازی خــود، مکانیــزم تصمیم 

گیری خود را مورد بازنگری قرار دهد.

بازارهایجهانینیازمندکاهشعرضهروزانهیکمیلیونبشکهنفت
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تاخیر۴۰روزه
درابالغنرخهایتضمینیتصویبنشده

 پس از گذشت حدود 4۰ روز از فصل کشــت، هنوز نرخ های تضمینی 
خرید محصوالت کشاورزی تصویب و ابالغ نشده است که البته به گفته 
مسووالن وزارت جهادکشــاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی 

بوده و به زودی این نرخ ها ابالغ می شود.
براســاس تبصره شــش قانون تضمیــن خرید محصوالت اساســی 
کشاورزی، دولت موظف اســت نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی 
کشاورزی موضوع این قانون در هر ســال زراعی را پیش از شروع فصل 
کشت )تا پایان شــهریورماه( و به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش 
آن هیچ گاه از نرخ تورم اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در همان ســال کمتر نباشد. این در حالی است که امسال 
هم مانند ســال های گذشــته نرخ های خرید تضمینــی محصوالت 

کشاورزی با گذشت حدود 4۰ روز هنوز تصویب و ابالغ نشده است.
البته پیــش از این نیز محمــود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی درباره 
چگونگی فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ های خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی به ایســنا اینگونه توضیح داده بود که وزارت جهاد کشاورزی 
براســاس قانون نرخ هــای پیشــنهادی خرید تضمینــی محصوالت 
کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شــورای اقتصاد که سازمان 
برنامه و بودجه است ارسال کرده و براساس قانون باید این نرخ ها پیش 

از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می شد.
وی با بیان این که روش خرید تضمینی در برخی محصوالت کشاورزی 
با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد که می توان به اعمال 
قیمت تضمینی و عرضه بورســی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی و 
تصویب نرخ خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی در شورای اقتصاد 
به دلیل برخی مشــغله های کاری و مشــکالت موجود هنوز تصویب و 
ابالغ نشده است، اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته 

خواهیم داشت.
پس از گذشــته حدود یــک هفتــه از این اظهــارات آقــای وزیر، از 
عبدالمهــدی بخشــنده - معــاون برنامه ریــزی اقتصــادی وزارت 
جهادکشاورزی - هم در این باره ســوال کردیم که چرا نرخ های خرید 
تضمینی زودتر تصویب و ابالغ نمی شود و آیا برنامه و با توجه به این که 
در سال گذشــته زراعی نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
افزایش نیافت، در ســال جاری عزمی در دولت برای افزایش آن وجود 
دارد؟ که به ایسنا پاسخ داد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نیز با اندکی 
تاخیر و در مردادماه نرخ های پیشــنهادی خود را به شــورای اقتصاد 
پیشــنهاد داد اما انتظار می رود این نرخ ها با توجه به آغاز فصل زراعی، 

هر چه سریع تر تصویب و ابالغ شود.
اما از این اظهارات هم بیش از دو هفته می گذرد و هنوز شــورای اقتصاد 
نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تصویب و ابالغ نکرده 
است و انتظار می رود مســووالن هر چه سریع تر این وظیفه قانونی شان 

را انجام دهند.

985واحدتولیدیدرشهرکهاونواحیصنعتی
بهچرخهتولیدبازگشت

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
گفت: از ابتدای ســال تاکنون 98۵ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی سراسر کشور به چرخه تولید بازگشتند و برای ۱۵ هزار و ۵۰۰ 

نفر ایجاد شغل شده است.
محمدعلی عزیزمحمدی افزود: میــزان واگذاری زمین برای واحدهای 
تولیدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی از ابتدای سال تاکنون به لحاظ 
تعداد قراردادهای منعقده نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 

۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: امسال بیش از 2 هزار و 7۵6 قرارداد مبادله شده و در این 
مدت 926 هکتار زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها و 

نواحی صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است. 
عزیزمحمــدی واگــذاری زمین بــرای واحدهای تولیــدی را یکی از 
مهمترین شاخص های بیانگر هدایت ســرمایه ها برای سرمایه گذاری 
در امر تولید دانســت و گفت: از ابتدای امســال بیش از یک هزار واحد 
صنعتی با اشتغال حدود ۱7 هزار نفر به صورت مستقیم در شهرک ها و 

نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده است.
معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
گفت: اکنون در 8۰6 شهرک و ناحیه صنعتی زمین با امکانات زیربنایی 

برای استقرار واحدهای صنعتی به متقاضیان در دست واگذاری است. 
وی افزود: با راه اندازی مجدد واحدهای راکد و بهره برداری از واحدهای 
جدید در مجموع برای بیش از ۳2 هزار نفر به صورت مســتقیم شــغل 
ایجاد شــده اســت.عزیزمحمدی درباره برنامه های ســازمان صنایع 
کوچک در ســال حمایت از کاالی ایرانی گفت: این ســازمان عالوه بر 
تامین امکانات زیربنایی و سخت افزاری در شهرک ها و نواحی و مناطق 
ویژه اقتصادی تابعه، برنامه های جامعی نیز در حوزه صنایع کوچک در 

دستور کار دارد. 
به گفته وی حمایت از خوشــه های صنعتی خدمــات حمایتی اعم از 
استقرار نظام پیمانکاری )SPX(، ایجاد و توسعه کنسرسیوم صادراتی، 
حمایــت از ارتقای صــادرات واحدهــای صنعتی کوچــک صادراتی 
و معرفی و پذیرش واحدهــای صنعتی در فرابــورس و انتقال فناوری 

واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد. 
معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی با 
تاکید بر اســتفاده بهینه از آب در شــهرک ها و نواحی صنعتی، گفت: 
این ســازمان با تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه های شهرکها و نواحی 
صنعتی، واحدهای فعال صنعتی را مورد حمایت قرار می دهد و با توجه 
به اهمیت استفاده بهینه از آب نسبت به بازیافت و استفاده مجدد از آن 

اقدام کرده است.
84 هزار واحد صنعتی در کشــور فعالیت می کنند و 9۳ درصد صنایع 

کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهند.

تصویبقیمتگوشتمرغدرآیندهنزدیک
 در حالــی که قیمت گوشــت مرغ رو بــه افزایش اســت و برخی 
اتحادیه های بخش خصوصی قیمت آن را تــا کیلویی ۱۱ هزار تومان 
هم اعالم کرده اند، معاون وزیر جهاد کشــاورزی ضمن تکذیب این نرخ 
اعالم کرد که قیمت گوشــت مرغ هم اکنون باال نیست و به زودی نرخ 

مصوب آن از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود.
قیمت گوشــت مرغ در هفته های اخیر روند صعــودی به خود گرفته 
و بر اساس اخرین آمارهای رســمی بانک مرکزی نیز افزایش قیمت 
این محصــول پروتئینی هم چنان ادامه دارد چراکه متوســط قیمت 
خرده فروشــی هر کیلوگرم گوشــت مــرغ در هفتــه منتهی به ۱۱ 
آبان ماه امســال، 967۵ تومان بوده است که نســبت به هفته قبل از 
این بررسی ۳.۳ درصد، نسبت به هفته مشــابه ماه قبل ۱.9 درصد و 
نسبت به هفته مشابه ســال قبل ۳7.۱ درصد افزایش قیمت داشته 

است.
البته روز گذشته مهدی یوســف خانی، رییس اتحادیه پرنده و ماهی در 
این باره اعالم کرد که قیمت گوشــت مرغ به بیــش از کیلویی ۱۱ هزار 
تومان هم رسیده است اما مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امور دام - ضمن رد وجود چنین قیمت هایی در بازار، به ایسنا گفت: 
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط در کشور حدود 97۰۰ 
تومان و کمتر از کیلویی ۱۰ هزار تومان اســت و چنین قیمت هایی که 

اعالم می شود، صحت ندارد.

میزخبر

سمیه ماســتری فراهانی  کارشناس 
اقتصادی لبنانی گفت: یکی از برجسته ترین 
نتایجی که می توان به آن اشاره کرد، قدرت 
ایران در تحمل پذیری تحریم ها اســت که 
اهداف آمریکا را ناکام می گذارد، زیرا آمریکا 
فضایی بیشتر از گذشــته برای مانور دادن 
علیه ایران در اختیار نــدارد و هر آنچه را که 

می توانست، انجام داده است.
محمد حیدر، پژوهشگر مسائل اقتصادی و 
سیاســی لبنانی، به عنوان استاد دانشگاه و 

مشاور مالی در انگلیس فعالیت می کند.
وی در تحلیل ابعاد و پیامدهای اقتصادی-  
سیاســی تحریم هــای یک جانبــه آمریکا 
علیه ایران به خبرنگار ایلنا گفت: شاید این 
برای اولین بــار در تاریخ آمریــکا و روابط 
دیپلماســی در عرصه بین المللی است که 
شاهد چنین نقض آشــکار و صریح قوانین 
بین المللی و مفاد آن هســتیم تا جایی که 
کشوری که عضو ســازمان ملل است، یک 
توافــق بین المللــی را نقض کــرده و پس 
از آن نیــز تالش می کند بر کشــوری که به 
قانون بین المللی و منشــورهای آن پایبند 
بوده اســت، تحریم اعمال کنــد اما به رغم 
این موضوع، آمریکا به عــادت مألوف خود، 
با نادیده گرفتن این قوانیــن و نقض آنها به 

صورت یکجانبه ار این توافق خارج شد.
این کارشــناس امور اقتصادی و سیاســی 
گفت: این در حالی است که کشورهای دیگر 
در صف ایران ایســتاده و رفتار بی شــرمانه 
آمریــکا در خــروج از توافــق بین المللی 
تحت نظر شــورای امنیــت و برخی دیگر 
از نهادهــای بین المللــی متخصص در این 
زمینه مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که گزارش های دوره ای و بازدیدهای منظم 
از برخی ســایت های ایرانی داشته اند، را رد 

کرده اند.

رفتار آمریکا مغایر با عرف جهانی است
وی در ادامه گفت: رفتار آمریکا در ســطح 
بین المللی نامناســب و ناســازگار با عرف 
جهانی اســت. ایــن کشــور از پیمان های 
بسیاری در زمینه محیط زیست مانند توافق 
پاریس و توافق هســته ای با ایران و به دنبال 
آن نیز از پیمان موشک های ضد بالستیک با 

روسیه خارج شد.
حیدر در ادامــه افزود: چنیــن رفتارهای 
نامناســب آمریکا کــه از نظر بســیاری از 
کشــورهای بــزرگ جهان مردود اســت، 
در باب اعمــال تحریم ها علیه ایــران نیز به 

دالیل بی شــماری از جمله ایجاد آشوب و 
نابســامانی در بازار نفت و افزایش ناامنی در 
منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوزه 
خلیج فارس نیز پذیرفتنی نیســت. عالوه بر 
این نیز باعث افزایش بحران بین کشورهای 
منطقــه بــه ویــژه کشــورهای نفت خیز 
خواهد شــد.وی تصریح کرد: کشــورهای 
اروپائی، روســیه، چین، هنــد و ترکیه این 
تحریم ها را بســیار ظالمانه و غیــر قانونی 
علیه ایران می دانند که قانون بین المللی را 
نقض کرده و در راســتای منافع کشورهای 
استعمارگر اســت، همان گونه که »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز در 
یکی از سخنرانی های خود تأکید کرد که به 
این تحریم ها پایبند نخواهد بود. بنابراین از 
مواضع بسیاری از کشورها چنین بر می آید 
که ایــن تحریم هــا ظالمانه و غیــر قانونی 
بوده و هیچ ســنخیتی با ســنت ها و قوانین 

بین المللی ندارند.

آمریکا فضایی بیشتر از گذشته برای 
مانور دادن علیه ایران در اختیار ندارد

وی در پاســخ به این پرســش که کدام یک 
از طرفیــن زیان بیشــتری خواهــد دید، 
گفت:  بهتر اســت بگوییم کدام یک ســود 
بیشتری می برد که پاســخ آن خود دال بر 
میزان خسارت و زیانی است که در آینده به 
بار خواهد آمد. شــاید یکی از برجسته ترین 
نتایجی که می توان به آن اشاره کرد، قدرت 

ایران در تحمل پذیری تحریم ها اســت که 
اهداف آمریکا را ناکام می گذارد، زیرا آمریکا 
فضایی بیشتر از گذشــته برای مانور دادن 
علیه ایران در اختیار نــدارد و هر آنچه را که 
می توانســت، انجام داده اســت. اکنون نیز 
هیچ دســتاوردی علیه ایران در زمینه نفت 
نمی تواند کسب کند، زیرا با توجه به اهمیت 
این بخــش، برای تمام کشــورهای جهان، 
نتایج معکــوس این تحریم ها بــر جهان به 
طور کلی و بر تمام کشورهای منطقه به طور 

خاص بازتاب خواهد یافت.     
این کارشــناس اقتصادی افــزود: بنابراین 
نتیجه تالش های بی وقفه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــوری آمریکا، اعمال فشــار بر 
کشــورهای وارد کننده نفت و مشــتقات 
نفتی و همچنین گاز از ایران است. چنانچه 
بسیاری از این کشــورها با توجه به حیاتی 
بودن واردات ایــن مواد به ویــژه گاز برای 
مردم خود از هم نوا شدن با درخواست های 

نامطلوب آمریکا امتناع کرده اند.

تهدید نفتی امریکا نوعی قلدرمآبی 
تجاری است

وی درباره میزان تاثیــر تحریم های آمریکا 
بر بازار جهانی نفت گفت: ایران کامال صریح 
و شــفاف اعالم کرد که بدون شــک هر نوع 
تالشــی برای توقف جریان صــادرات نفت 
ایران پیامدهای منفی بر کشورهای منطقه 
بلکه حتی بر تمام  کشورهای جهان خواهد 

داشــت. این کشــور همچنین بر این نکته 
تأکید کرده اســت که در صورت عدم امکان 
صدور نفــت ایران، هیچ یک از کشــورهای 
منطقه نیز اجــازه صادرات نفــت نخواهد 
یافت و در صورت تالش آمریکا و کشورهای 
دیگر برای توقف صــادرات نفت ایران به هر 
شــکلی  که باشد، بسته شــدن تنگه هرمز 
یکــی از راهکارهای پیــش رو خواهد بود. 
مالحظه می شــود که تهدیــد آمریکا علیه 
برخــی کشــورها در زمینه خریــد نفت از 
ایران پدیده ای بســیار خطرناک و بی سابقه 
در بازارهــای تجاری و به نوعــی قلدر مآبی 
تجاری است که نظر می رســد آمریکا بدان 
معتاد شده اســت. بلکه حتی می توان گفت 
این نوع رفتار آمریکا به شیوه دزدان دریایی 
است که جهان را به سمت بی ثباتی و هرج و 

مرج در بازارهای جهانی سوق می دهد.
حیــدر در ادامه تأکید کــرد که تالش های 
آمریکا و تدوام چنین روشــی، نشان دهنده 
آن اســت که این کشــور هیچ احترامی به 
جامعه جهانی و توانائی های آن نمی گذارد، 
بلکه سوء استفاده  از اقتصاد جهانی به شمار 
می آید که نتیجه آن نارضایتی کشــورهای 

اروپائی و آسیایی است.
وی گفت: رهآورد این روش ها برای آمریکا 
امنیت و اعتماد سازی در عرصه بین المللی 
نخواهد بــود زیرا آتش جنــگ اقتصادی و 
نفتی را شعله ور خواهد کرد که هیچ برنده ای 
نخواهد داشــت بلکه حتی خسارتی عمیق 

و زیان بارتر بــرای مصرف کنندگان جهانی 
نفت به بار خواهد آورد و با افزایش قیمت این 
ماده به باالترین ســطح ممکن اجازه رشد 
اقتصادی در بســیاری از کشورها را نخواهد 
داد و با این روند، هر شهروند عادی در جای 

جای این جهان باید تاوان آن را بپردازد.
حیــدر در خصــوص تاثیــر تحریم هــا بر 
شرایط اقتصادی و سیاســی منطقه گفت: 
کامال بدیهی اســت کــه تاثیــر رفتارهای 
استعمارگرانه و قلدرمآبانه اقتصادی آمریکا 
موضوعی است که دیگر خوشایند بسیاری 
از کشــورهای جهان نیســت بلکه مواضع 
نادرســت ترامپ و تهدید به اهمیت شخص 
او موجب بی ثباتی در بازارهای جهانی و در 

برخی موارد عقب نشینی آنها شده است.
وی تأکید کرد کــه اگر ترامــپ و دولتش 
همین روش را در ادامه نیز در پیش گیرند، 
احتماال نتایج بسیار وخیمی را برای آمریکا 
رقم خواهد زد و عامل اصلی بی اعتمادی به 
ترامپ و ناکامی او در دســتیابی به اهدافش 
خواهد شد. باید گفت که ناامیدی تنها بهره 
آمریکا نخواهد بود بلکه با واکنش معکوس 
بسیاری از کشــورها نســبت به خطرهای 
آمریکا به ویژه کشــورهای اروپائی، چین، 
روســیه، کره جنوبی و کشورهای آمریکای 

جنوبی و حتی کانادا روبه رو خواهد شد.
وی تصریح کــرد: در حقیقت کشــورهای 
مذکور با موضــع گیری در جبهــه مقابل 
آمریــکا به نوعــی بــا رفتارهــا و اقدامات 
واشنگتن به مقابله برخاسته اند. کشورهای 
اروپائی در حال حاضر در حال آماده ســازی 
مکانیزم مالی ویژه ای هستند که از سیطره 
آمریکا دور اســت. این مکانیــزم جایگزین 
نظام ســوئیفت تحت کنتــرل آمریکا بوده 
و سیستم انتقال در شــبکه پولی را تسهیل 
می کند، همچنین قدرت یورو را برای غلبه 
بر دالر تقویت می کند، زیرا دالر در اروپا ارز 
ثانویه اســت همان گونه که یورو در آمریکا 
ثانویه است. در حقیقت مکانیزم مالی اروپا 
ســازوکاری برای ایمن ســازی و قدرتمند 
کردن اقتصاد ایــن قاره  بــه دور از هیمنه 
آمریکا اســت.حیدر افزود: اگــر ترامپ در 
جنــگ اقتصادی علیــه ایران با شکســت 
مواجه شــود، با توجه به اینکــه این جنگ 
نمونه ای از جنگ های وی علیه کشورهایی 
اســت که در صف او قــرار نمی گیرند، باید 
گفت که این شکســت ســرآغاز شکست او 
در مقابله با تحریم های احتمالی کشورهای 

قدرتمند دیگر علیه واشنگتن است. 

در نامه چهارم راغفر و سلطانی خطاب به مردم مطرح شد

بارقههایامیدبهسوییکاقتصادمردمی
گروه تجارت اصرار و ابرام بر عدم دخالت 
دولت )که عرضه کننده اصلی ارز در اقتصاد 
است( و عدم کنترل تقاضای مصرف ارز، که 
در نتیجه افزایش بیــش از ۳ برابری قیمت 
ارز در بازار آزاد را به همراه داشــته است، از 
جمله مصائــب سیاســت های نئولیبرالی 

پوپولیستی ۵ سال گذشته بوده است.
متن نامه چهارم حســین راغفر و احســان 

سلطانی به این شرح است:
گزارش 4 به مردم شریف ایران

رئیس جمهور روز دوشنبه ۱4 آبان ۱۳97، 
در جلســه معاونین و مدیــران وزارت امور 
اقتصادی و دارایی- در ســخنانی بی سابقه 
طی سه دهه گذشــته از زبان باالترین مقام 
اجرایی کشــور- از بعضی دیدگاه های رایج 

در حوزه اقتصاد و نرخ ارز انتقاد کرد.
اهمیت بی ســابقه ایــن ســخنان در این 
اســت که نخســتین روزنه های امید برای 
اصالحات، شناخت مســاله است. سخنان 
رئیس جمهور را می توان نخســتین بارقه 
امید برای یافتن مسیر درســت در اقتصاد 

کشور تفسیر کرد.
یک وقتی چنــد اقتصاددان بودند که ســر 
قیمت ارز همیشــه با ما چانــه می زدند که 
اگر این قیمت باال برود تمام ایران گلســتان 
می شــود. اما نباید فقط یک بعد داستان را 
ببینیم. اقتصــاد دانش بســیار پیچیده ای 
است. اقتصاد کتاب نیســت. بعضی ها فکر 
می کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول هایی 
که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند 
و نمره گرفتند، می شــوند اقتصــاددان؛ نه 

اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.
سخنان رئیس جمهور طنین عبارات آلبرت 
اینشتین است: دشــواری های بزرگی که ما 
با آنها روبرو هســتیم را نمی تــوان با همان 
دیدگاهی که آنها را پدید آورده است، از بین 

برد.
عبــارات کوتــاه رئیــس جمهــور حاوی 
پیام هــای مهمی اســت، اما پیــام اصلی 
این عبــارات ضــرورت تغییر دیــدگاه در 

جهت گیری سیاست های اقتصادی است.
عبــارات رئیس جمهــور پرده بــرداری از 

ســه دهــه تــالش گروهی اســت 
کــه کوشــیده اند با دســتکاری در 
باورهــای سیاســت گذاران آنها را 
متقاعــد کنند که بــا افزایش قیمت 
ارز ایران گلستان می شــود، این که 
اقتصاد دانــش بســیار پیچیده ای 
اســت، اقتصاد کتاب نیســت، این 
که بعضی ها فکر می کننــد، اقتصاد 
کتــاب اســت. فرمول هایــی که در 

کتــاب خواندنــد، رفتند امتحــان دادند و 
نمره گرفتند، می شوند اقتصاددان، این که 
اقتصاد خیلی فراز و نشــیب دارد. هریک از 
این عبــارات نیازمند تحلیــل جداگانه ای 
اســت که در مناســبت های دیگری به آنها 
خواهیم پرداخت.اما نکته اساسی این است 
که سه دهه اســت- صرف نظر از این که چه 
دولتی مســتقر بوده اســت- سیاست های 
تعدیل اقتصادی با شــّدت و ِحّدت متفاوت 
در کشــور به اجرا درآمده اســت و به همه 
سیاســت گذاران وعده هایی داده اند که نه 
تنها هیچ یک محقق نشده است بلکه خالف 

این وعده ها تحقق یافته است.
این سیاســت ها با تغییــر جهت گیری ها و 
ریل گذاری بــه بیراهه مســیر جامعه را به 
ناکجا آباِد بی ثباتی هدایت کرده اند. اگر در 
پی سخنان کوتاه اما تاریخی رئیس جمهور 
اقدامات متناسبی شــکل بگیرد، می توان 
بیــش از هرزمــان دیگری طی ســه دهه 

گذشته نسبت به آینده امیدوار بود.
سه ســال باقیمانده دولت دوازدهم فرصت 
کافی بــرای تغییر ریل گــذاری در اقتصاد 
کشور اســت؛ تغییر مســیر به سمت یک 
اقتصاد مردمی، تغییر هدف اقتصاد به سمت 
حداکثرسازی ثبات و حداقل کردن شرایط 
بی ثباتکننــده. در این رابطــه گزارش های 

دیگری به مردم عزیز ارائه خواهیم کرد.    

آوار 5 سال سلطه نئولیبرال 
پوپولیستی بر اقتصاد ایران

ماجــرای افزایــش نــرخ ارز بخشــی از 
معضالت و مصائبی اســت که با برداشــت 
سطحی، افراطی، متعصبانه، جزماندیش و 

ایدئولوژیک از یک قرائت خاص یک مکتب 
اقتصادی در سه دهه اخیر و به خصوص پنج 
سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده است. 
عملکرد پنج ســال اخیر تجربه تلخی است 
برای ایران و اقتصاد آن، کــه در زیر مروری 
اجمالی بر آن خواهیم داشت.نسخه خروج 
از رکود که در جهت حمایــت از بنگاه های 
بزرگ صنعتی دولتی و شــبه دولتی تنظیم 
شــده بود، درع مل منتهی به خروج از رکود 
عمومی اقتصاد نشــد. در این نسخه صنایع 
متکی به رانــت منابع و انرژی کــه به دلیل 
بهره گیــری از همین رانت هــا دچار رکود 
نشــده بودند، به عنــوان پیشــران خروج 
از رکــود معرفی شــدند که نشــان می داد 
تهیه کنندگان این نسخه شناخت سطحی 

و ناقصی از اقتصاد ایران داشتند.
اقداماتی مانند واردات گســترده کاالهای 
مصرفی از چین و هند برای تسویه مطالبات 
فروش نفت خــام در دولت دهم، افزایش دو 
برابــری مالیات صنایع کوچک و متوســط 
و در همین حال مســکوت مانــدن مالیات 
بخش های نامولد مانند مســتغالت، اجرای 
توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، به زیان 
صنایع کوچک و متوسط کشــور و افزایش 
نرخ ســود بانکی موجب گردیــد که بخش 
تولید خصوصی بیش از پیش تضعیف شود 
و از سوی دیگر صنایع شبه دولتی رانتی )با 
اقدامات متنوعی مانند افزایش قیمت های 
فروش داخلــی، باال بردن نــرخ تعرفه های 
واردات و تامیــن مــواد خام و اولیــه ارزان 

قیمت( تقویت شدند.
سیاســت های مالی و پولی نقدینگی ســاز 
)۱( کاهش نسبت ســپرده قانونی بانک ها 
و در نتیجــه افزایش توان خلــق نقدینگی 

بانک ها، )2( افزایش سود سپرده های 
بانکی )و سود بین بانکی( و در نتیجه 
افزایش ناترازی بانک های مشکل دار 
و اســتقراض از بانک مرکــزی و )۳( 
افزایش میزان اســتقراض دولت از 
سیســتم بانکی که از مســیر خلق 
نقدینگی تغذیه شــد، عوامل اصلی 
خلق ۱۱۵۰ هــزار میلیــارد تومان 
)7۰ درصد کل( نقدینگی در ۵ سال 

اخیر، به شمار می روند.
پشتیبانی از صادرات مواد خام و اولیه و ارائه 
دســتورالعمل هایی مانند نســخه گردش 
چرخ اقتصاد مبنی بر سیاســت تســهیل 
مقداری و تامین کســری بودجــه از طریق 
اســتقراض و توســعه بازار بدهی شرکتی 
و کاهش نــرخ مالیاتی شــرکتی )در جهت 
توسعه و پشتیبانی از صنایع بزرگ رانتی(، از 
جمله رویکردهای این نحله اقتصادی است 

که در عمل به اجراء در آمده است.
افزایش نــرخ ارز به بهانه حمایــت از تولید 
و صادرات، کــه نتیجه آن رکود شــدید و 
تعطیلی واحدهای تولیدی بخش خصوصی 
پایین دســتی و بخش مســکن و همچنین 
ســهم قابل توجهــی از فعالیت های بخش 
خصوصی و از ســوی دیگر تــاراج ثروت ها 
و منابع تحــت عنوان افزایش صــادرات، از 
جمله نتایج سیاست های اعمال شده است. 
اصــرار و ابرام بــر عدم دخالــت دولت )که 
عرضه کننــده اصلی ارز در اقتصاد اســت( 
و عــدم کنترل تقاضــای مصــرف ارز، که 
در نتیجه افزایش بیــش از ۳ برابری قیمت 
ارز در بازار آزاد را به همراه داشــته است، از 
جمله مصائب سیاســت هــای نئولیبرالی 

پوپولیستی ۵ سال گذشته بوده است.

 گویی ایران
 ایالت پنجاه و سوم آمریکا است

آخرین نســخه این نحله اقتصــادی که به 
مرحله اجرا درآمد، عملیات بازار باز اســت 
کــه هماننــد برنامه های قبلی )تســهیل 
مقداری(، راه بــه جایی نخواهــد برد. این 
نحله بــا دیدگاهی ایدئولوژیــک )به تعبیر 

رئیس جمهور هر چه در کتاب نوشته شده 
درست اســت( یک علم اجتماعی )اقتصاد( 
را به جایگاه علوم محض نشانده و منتقدان 
را به عناد با علم متهم کرده اســت و چنان 
نســخه های سیاســت های مالــی و پولی 
آمریکایی )مکتــب شــیکاگو( را در ایران 
اجرا کردنــد، که گویی ایــران ایالت پنجاه 
و سوم آمریکا اســت و هیچ نوع ابتکار عمل 
دیگری بجز آن چه آقایــان توصیه کرده اند 
وجــود ندارد.نکته قابل توجــه دیگر اینکه 
نئولیبرال هــای وطنی همــواره در جهت 
سلب مســئولیت از خود، ناکامی و شکست 
سیاســت های خود را به بعضی مداخالت، 
مشــکالت یا اجــرای ناقص آنها، نســبت 
داده اند. نخســت اینکه طی پنج سال اخیر 
بیش از هر زمان دیگــر برنامه های توصیه 
شــده نئولیبرال های وطنی اجرا شده است 
که آخرین توصیه هــای آنها همین افزایش 
قیمت ارز است؛ و دوم این که علت مخالفت 
منتقدین با ایــن برنامه ها، بــی ارتباطی و 
بی توجهی کامل سیاســتهای اعمال شده 
به شــرایط خاص و پیچیــده اقتصاد ایران، 
تک ســاحتی و ســطحی بــودن و ضعف 

برنامه های آنها بوده است.

تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم 
و مردمی سازی اقتصاد

دولت که با تمکین بــه این توصیه های غلط 
با تشــدید و تعمیق ســه بحران بدهی ها، 
بانکی و کســر بودجه روبرو شــده اســت، 
اکنــون درگیر بحــران ارزی و تشــدید و 
تعمیق رکود تورمی شده اســت. این همه 
در شــرایطی صورت گرفته است که اقتصاد 
کشــور در اثر چند ســال رکود مســتمر 
فعالیت های بخش خصوصی و تحریم های 
شــدید و ناعادالنه، کاهش قــدرت خرید 
مردم و تعطیلی مستمر واحدهای تولیدی 
و گســترش رکود و بیکاری را تجربه کرده 
اســت. همانطور که بارها بر این نکته تاکید 
شده اســت، تنها راه نجات کشور بازگشت 
به مردم و مردمی سازی اقتصاد برای گذر از 

بحران های کنونی و پیشرو است. 



سایتمهرکوینهیچگونهارتباطیبابانکمهر
اقتصادندارد

همایشآموزشیتهدیداتزیستیوبیوتروریسم
دربیمهدانا

واگذاریدرگاهپرداختاینترنتیبانکملی
درکمتراز۴8ساعت

تاکیدرییسکمیسیوناقتصادیمجلسبرتوجه
بهجایگاهموثربانکصنعتومعدن

همتي در جلسه دوره ای با مديران عامل بانک ها تشريح كرد

برنامههایبانکمرکزیبرایدورزدنتحریمها
دژپسند در جلسه اصالح نظام بانکی مطرح كرد

ضرورتپیادهسازینظامبانکداریالکترونیک

روابــط عمومی بانــک مهر اقتصــاد طی 
اطالعیــه ای اعالم کرد هیچگونــه ارتباط و 
همکاری تجاری - اقتصــادی میان این بانک 

با وب سایت مهر کوین وجود ندارد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مهر 
اقتصاد، اخیراً وب ســایتی با نام مهر کوین 
بــه آدرس: mehrecoin.com  با ســوء 

اســتفاده از نام و نشــان تجاری بانک مهر اقتصاد به 
منظور فــروش ارز الکترونیک)bitcoin( راه اندازی 

شده است.
گردانندگان وب ســایت مذکور با تبلیغات گسترده در 
شبکه های اجتماعی اقدام به تشویق متقاضیان خرید 
ارزهای دیجیتال برای گشایش حســاب در بانک مهر 
اقتصاد نموده انــد و دریافت هر گونه امتیــاز یا خرید 
بیشتر را تنها منوط به انجام تراکنش مالی در این بانک 

دانسته است.
بر این اساس، وب ســایت مذکور ضمن داد 
و ســتد نوعی ارز دیجیتال موســوم به بیت 
کوین، سوء استفاده مشهودی از نام و نشان 
تجاری و اعتبار بانــک مهر اقتصاد در فضای 
مجازی نموده که این موضــوع از طرف این 
بانک در مراجع انتظامــی و قضایی در حال 

پیگیری می باشد.
روابط عمومی بانک مهر اقتصاد ضمن اعالم این خبر به 
اطالع مشــتریان و عموم هموطنان عزیز می رساند که 
این بانک ضمن اعالم عدم ارتباط و همکاری با ســایت 
مهر کوین، هیچگونه فعالیتی در زمینه خرید و فروش 
ارزهای دیجیتال در فضای مجازی ندارد لذا مشتریان و 
هموطنان عزیز مراقب عواقب ناشی از داد و ستد این ارز 

دیجیتالی از وب سایت مهر کوین باشند.

بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه پدافند 
غیرعامــل، همایــش آموزشــی تهدیــدات 
زیســتی و بیوتروریسم در ســالن اجتماعات 
دکتر فرهندی واقع در ســاختمان ســعدی 
شــرکت بیمــه دانا برگــزار شــد.به گزارش 
روابــط عمومی بیمــه دانا، در ایــن همایش 
آموزشــی که معاونان مدیرعامــل و برخی از 

مدیران ستادی حضور داشــتند و توسط کمیته پدافند 
غیرعامل شــرکت با همکاری مدیریــت آموزش برگزار 
شد، حســن علیزاده مدرس دانشــگاه امام حسین)ع( 
به مهمتریــن مســائل، موضوعات و تهدیدات زیســت 
محیطی پرداخــت و ابعاد مختلف این موضــوع را برای 
حاضــران تشــریح کرد.تعریــف و بررســی واژه ترور، 
خشــونت، بیوتروریسم و بررســی تاریخ معاصر، عوامل 
جذب بیوتروریســت ها به بیوتروریسم، چگونگی تولید 

جنگ افزارهای زیســتی، مقایســه مشکالت 
تحلیلــی جنگ های متعــارف تروریســم و 
بیوتروریسم، بررســی جنگ افزارهای زیستی 
نظام ســلطه در دوران دفاع مقدس و بررسی 
ویروس های بیماری هــای خطرناک که جزو 
عوامل مهم تهدیدات زیســتی بشمار می رود، 
از جملــه مباحثی بــود که به تفصیــل برای 
شرکت کنندگان در همایش ارائه شد.از دیگر مسایلی که 
در این همایش مطرح شــد، بحث تهاجم بیوتروریستی، 
با اســتفاده از عوامل ســیاه زخــم، عملیــات روانی و 
زمینه سازی ذهنی برای حمله به عراق، نشانه های وقوع 
حمالت بیوتروریســتی، چگونگی مقابله بــا تهدیدات 
زیستی و بیوتروریسم و جنگ افزارهای میکروبی، مفهوم 
راهبردی سیاســت غذا و در نهایــت راهکارهای پدافند 

غیرعامل برای مقابله با آگروتروریسم و اکوتروریسم بود.

بانک ملــی ایران، درگاه پرداخــت اینترنتی 
را در کمتر از 48 ســاعت به متقاضیان واجد 
شــرایط واگذار می کند.این درگاه با طراحی 
ســاده، زمینه فرآیند پرداخت را به راحتی و 
به ســرعت، متناســب با فضایی جذاب برای 
کاربران میســر کرده اســت. در طراحی این 
درگاه سعی شــده اجزای صفحه با جانمایی 
مناسب و منطقی، استفاده از آن را آسان کند.

ســرعت بارگذاری باال به دلیل حجم پایین صفحات، 
ســازگاری با تمام صفحــات نمایش اعــم از موبایل، 
تبلت و کامپیوتر، ســرعت فوق العاده تراکنش با توجه 
به زیرســاخت های فنی روزآمد، مغایرت بسیار اندک 
با صحت 99 درصدی تراکنش هــا، امنیت فوق العاده 
مطابق با استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های 
شــاپرک، هوشــمندی و امــکان اصالح اشــتباهات 
بدن نیاز به تکرار مراحل پیشــین، اتصال پایدار، ارائه 
خدمت به صورت 24 ســاعته، قابلیت استرداد وجه بنا 

به درخواســت پذیرنده و ارائــه پالگین های 
متنوع جهت اتصال انواع ســایت ها به درگاه 
پرداخت از جملــه مزایــای درگاه پرداخت 

اینترنتی بانک ملی ایران است.
ارائه گزارش های متنوع و شــخصی ســازی 
شــده تحت وب، ارائه صورتحســاب دقیق 
همــراه با ریــز تراکنش هــا در هر ســیکل 
شــاپرکی، امکان تســهیم ثابت و شــناور روی مبالغ 
واریــزی، اختصاص شناســه قابــل پیگیــری به هر 
پرداخت، واریز مبلغ هر گونه مغایرت ظرف حداکثر 48 
ساعت به حساب فرد ذینفع و  پاسخگویی 24 ساعته در 
تمام ایام هفته نیز از جمله خدمات پشــتیبانی و ارزش 
افزوده این درگاه اســت.متقاضیان درخواســت درگاه 
پرداخت اینترنتی مــی توانند با مراجعه به به ســایت 
شــرکت پرداخت الکترونیک سداد و »ثبت درخواست 
پذیرندگی«، اطالعات مورد نیاز را تکمیل کرده و پس 

از مراجعه به شعبه، روند ثبت را تکمیل کنند.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: بانک های توسعه ای و بویژه 
بانــک صنعت و معــدن جایــگاه موثری در 
اقتصاد کشــورمان دارند و ایــن جایگاه باید 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
محمدرضــا پورابراهیمی که در نشســت 
اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلس 

شورای اسالمی با مدیران و اعضای هیات مدیره این 
بانک در محل بانک یاد شده ســخن می گفت با بیان 
این مطلــب افزود : بانــک صنعت و معــدن با تامین 
مالی طرح های صنعتی و تقویــت بخش تولید نقش 
موثر و مهمی در ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی 

کشور دارد.
وی تصریح کرد: بــه بهره برداری رســیدن طرح های 
فوالی ، پتروشیمی ، ســیمان ، نیروگاه و ... با تسهیالت 
این بانک در اســتان های مختلف کشور، نشان دهنده 

نقش ویژه ای است که در فرایند توسعه پایدار دارد .

وی ادامــه داد: عــالوه بر توجه بــه افزایش 
ســرمایه بانک ها، بایــد به مســائلی مانند 
تعیین تکلیف اموال و امــالک مازاد بانک ها 

رسیدگی شود .
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: از اقدامــات بانکی که 
در راســتای تامین مالی پــروژه های بزرگ 

اقتصادی و تولیدی کشور است حمایت می شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
یادآور شــد: تغییــر ماموریت صندوق توســعه ملی با 
رویکرد ایجاد بانک توسعه در اقتصاد باید مورد بررسی 
قرار گیرد و کمیســیون اقتصادی این مسئله را به جد 

مورد توجه و پیگیری قرار می دهد.
در این جلســه مدیرعامل بانک صنعت و معدن و دیگر 
مدیــران این بانک، گزارشــی از عملکــرد، برنامه ها و 
پیشنهادهای بانک یاد شده برای نمایندگان حاضر در 

جلسه ارائه کردند.

رئیــس کل بانــک مرکــزی 
گفت: بانک ها با تمــام توان و 
با اســتفاده از تجارب خود در 
دوران قبلی تحریم، نســبت به 
حفــظ و تقویت رونــد تجارت 
خارجی و نقــل و انتقال مالی 
اقــدام کنند.عبدالناصر همتی 
در جلســه دوره ای با مدیران 
عامل بانک ها افــزود: مدیران 
عامل بــرای مدیریــت بانک، 
به خصوص تامین ســرمایه در 
گردش بخش تولید کشــور و 
منابــع الزم برای پاســخگوی 
شــرایط ناشــی از تفاوت نرخ 

ارز اقــدام هــای الزم انجــام دهند.رئیــس کل بانک 
مرکزی در این جلسه بر مســاعدت در تسهیل واردات 
و صادرات فعاالن اقتصادی تاکید کرد.وی با اشــاره به 
تحریم های شکســت  خورده آمریکا علیه نظام بانکی 
این موضوع را نشــان اهمیت نقش بانک ها در اقتصاد 
کشــور و تســهیل تجارت خارجی دانســت و برنامه و 
آمادگی سیستم بانکی برای دور زدن تحریم ها و تداوم 
خنثی ســازی فشــار آمریکا را اعالم کرد.همتی گفت: 

کارگروه مدیریت نقدینگی در 
بانک مرکــزی فعالیت خود را 
از اول مهر ماه آغاز کرده اســت 
و مدیــران عامل مــی توانند 
برنامه ها و پیشــنهادات خود 
را در اختیار ایــن کارگروه قرار 
دهند.وی ابــراز امیدواری کرد 
که با هماهنگی ستاد اقتصادی 
دولت بخصــوص وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موضوع مهم 
و حســاس اصالح نظام بانکی 
را با تدبیر و احتیــاط و به نحو 
اطمینان بخش بــه پیش ببرد.

اصالح نظام بانکی از اولویت ها 
و ضرورت های ابالغ شده از ســوی رییس جمهوری به 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی 
است؛ حجت االسالم حســن روحانی در جلسه شورای 
معاونین وزارت اقتصاد بار دیگر بــر این موضوع تاکید 
کرد و گفت: »به آقای دژپســند گفتم اولین مسئولیت 
شما در وزارت اقتصاد، مسئولیت اصالح نظام بانکداری 
است و شــما کاری کنید که اوالً بانک ها از بنگاه داری 

خارج شوند تا بتوانند عادالنه رفتار کنند«.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، از 
بانک ها خواست، تعریف، نگاه 
و انتظارات خــود را از موضوع 
»اصالح ســاختار نظام بانکی« 
ارایه دهند، سپس این کار را از 
منظر حاکمیت و دستگاه های 
دولتی ماننــد وزارت اقتصاد، 

بانک مرکزی و... انجام دهند.
فرهاد دژپسند در جلسه اصالح 
نظــام بانکی کــه در محل این 
وزارتخانه برگزار شــد، افزود: 
تعاریــف انجام شــده از هر دو 
منظــر، باید تحلیــل تطبیقی 
شــوند تا از دل آن، یک مفهوم 

واحد استخراج کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک ها باید چالش نظام بانکی 
و چالش های مرتبط با بانک خود را ترســیم و برنامه و 

راهکار های الزم را پیشنهاد کنند.
دژپســند ادامه داد:ســپس این برنامه از ســوی چند 
کارگروه تخصصــی و با مشــارکت متخصصان خارج 
از دولت بررسی می شود و نتایج اســتخراج شده برای 
اقدامات بعــدی در اختیار معاونت امــور بانکی، بیمه و 

شرکت های دولتی قرار خواهد 
گرفت.

وزیر اقتصاد با تاکیــد بر تداوم 
برگزاری جلسات اصالح نظام 
بانکی، یکی از برنامه های میان 
مدت آن را، تدوین طرحی برای 
پیاده ســازی نظــام بانکداری 

الکترونیک اعالم کرد.
وی همچنیــن ســهم اصلی 
انتقادات از سیستم بانکی نظیر 
اضافــه برداشــت و معوقات را 
مربوط به بانک های خصوصی 
دانســت و گفت: بانــک های 
دولتی به طور معمول، منضبط 

ترین بانک ها به لحاظ رعایت قانون هستند.
مدیران عامــل بانک های دولتی حاضر در این جلســه 
نیز، در ســخنانی به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در 

ارتباط با اصالح ساختار نظام بانکی پرداختند.
جلســه اصالح نظام بانکی با حضور معاون امور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصــاد و مدیران 
عامل بانک های دولتی در محــل وزارت اقتصاد برگزار 

شد.

بانکوبیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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کاروانخدمترسانیبانکپارسیانمیزبان
زائرانحرممطهررضوی

همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام رضا)ع(، کاروان خدمت رسانی 
بانک پارســیان به ارایه خدمــات بانکی به زائران حــرم مطهر رضوی 
پرداخت. این بانک برای تســهیل ارایه خدمات و افزایــش رفاه زائران 
حرم مطهر رضوی، با اســتقرار دســتگاه های خودپرداز سیار 
و با پول رســانی مســتمر در محل ورودی )ضلع جنوبی طبرســی، 
بازارچه آستانه پرست( و همچنین با تجهیز شعب خود در مشهد به طور 
شبانه روزی به کاروان های عزاداری و تامین وجوه نقد زائران این مراسم 

بزرگ معنوی خدمات ارائه کرد.

عملکردکامالمطلوببانکایرانزمین
دررعایتاستانداردمحصوالتکارتی

براساس اعالم اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، بانک ایران زمین با رتبه کامال مطلــوب جزو بانکهایی بوده که از 
ابتدای سال ۱۳97 اســتانداردهای الزم در محصوالت کارتی را رعایت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین به نقل از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران، براساس بررسی های انجام شده و در 
خصوص کد محصوالت کارتی بانکهــا، عملکردبانک ایران زمین کامال 
مطلوب ارزیابی شده اســت.طبق این گزارش این رتبه بندی براساس 

میزان مغایریت محصوالت کارتی انجام شده است.

بانکآیندهیکنوجوانزندانیراآزادکرد
با پرداخت دیه و جلب رضایت خانواده مقتول توســط بانک آینده، یک 

نوجوان کرمانی از زندان آزاد و به کالس درس بازگشت.
دانش آموز ۱7 ساله کرمانی که از ســال ۱۳96 در بند نوجوانان زندان 
کرمان به ســر می برد؛ با وســاطت اهالی محل و خیرین و پرداخت دیه 

توسط بانک آینده و جلب رضایت خانواده مقتول، از زندان آزاد شد.
بانک آینده در راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی خــود در قبال 
اقشــار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و دانش آموزان، عالوه بر ساخت 
»مدارس اُمید آینــده« و توزیع لوازم التحریر و بســته های فرهنگی در 
مناطق کم تر برخوردار کشــور، در یک اقــدام خیرخواهانه، آزادی این 
نوجوان کرمانی را رقم زد تا وی هم زمان با آغاز سال تحصیلی، به کالس 
درس و به آغوش خانواده خود بازگردد. بر اساس گزارش مراجع ذیربط، 
این دانش آموز، در تابســتان ســال ۱۳96، در یک غفلت و در یک نزاع 
دسته جمعی درگیر شــده که منجر به ضرب و جرح و کشته شدن پسر 
همسایه گردیده و از این نظر در دادگاه به پرداخت دیه محکوم و به دلیل 

عدم توانایی مالی خانواده، وی در زندان کرمان به سر می برده است.

حمایتبانکسیناازطرحهایاشتغالزایروستایی
دراستانهایآذربایجانغربیوکردستان

 بانک ســینا به منظور کمک به رونق اشــتغال در مناطق روستایی در 
استانهای آذربایجان غربی و کردستان، نســبت به پرداخت تسهیالت 

یارانه دار در این استانها اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، در ادامه اقدامــات این بانک در 
حمایت از طرح های اشــتغالزا در سراسر کشــور، تا 6 آبان ماه جاری 
تعداد ۱۳۰ طرح به مبلغ 9۰۵ میلیارد ریال با برآورد اشتغالزایی جهت 
۱۵۵7 نفر مصوب شده اســت که از این تعداد ۱۱8 طرح به مبلغ 78۳ 
میلیارد ریال منجر به  انعقاد قرارداد شــده اســت.طبق این گزارش، از 
مجموع قراردادهای منعقد شده در این استانها، تسهیالت تعداد ۱۰4 
طرح به مبلغ ۵64 میلیارد ریال و برآورد اشتغالزایی ۱24۵ نفر پرداخت 
شــده که از این تعداد 6۳ طرح بــه مبلغ ۳۱۵ میلیارد ریــال با برآورد 

اشتغالزایی جهت 69۰ نفر به بهره برداری رسیده است.   

تخفیفویژهبیمهایرانبرایبیمهنامههای
آتشسوزیوبدنهخودرو

 به مناسبت فرارســیدن سالروز تاســیس بیمه ایران ، متقاضیان بیمه 
نامه های آتش ســوزی صنعتی و غیرصنعتی همچنین بیمه نامه های 
بدنه خودروهای ســواری از ۱۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند 
شــد.  به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، باتوجه به فرارســیدن ۱۵ 
آبان ســالروز تاسیس شــرکت ســهامی بیمه ایران مقرر شد به جهت 
خدمت رســانی مطلوب به هموطنان عزیز از تاریخ ۱۵ آبان 97 تا 4 آذر 
97 مصادف با میالد مسعود نبی مکرم اســالم )ص( ، معادل ۱۰ درصد 
تخفیف ویژه در حق بیمه بیمه نامه های آتش ســوزی همچنین بیمه 

نامه های بدنه خودروها اعمال شود.

بیمهالبرز۱۳۳میلیاردریالخسارت
پرداختکرد

 بیمه البرز ســال جاري تا کنون در خســارت هاي بیش از یک میلیارد 
ریالي در رشته هاي بیمه آتش ســوزي و مهندسي مبلغ ۱۳2 میلیارد و 
762 میلیون ریال به بیمه  گزاران خسارت دیده خود خسارت  پرداخت 
کرد.به گــزارش روابط عمومي و بیــن الملل بیمه البرز،  این شــرکت 
امسال در رشته بیمه  آتش ســوزي تا پایان مهرماه در پي وقوع 2۱ فقره 
حادثه آتش سوزي که خســارت آنها بیش از یک میلیارد ریال بوده در 
مجموع مبلغ 78 میلیارد و 72۳ میلیون ریال خســارت به بیمه گزاران 

زیان دیده خود پرداخت کرد.
همچنین بیمه البرز در شــش ماه اول ســال جاري در رشته بیمه هاي 
مهندســي و مخصوص در پرونده هاي خســارت بیش از یک میلیارد 

ریالي مبلغ ۵4 میلیارد و ۳9 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.

تاییدسطحیکتوانگریمالیبیمهآسیا
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ســطح یک توانگری مالی سال 

۱۳97 بیمه آسیا )معادل ۱۰7درصد( را تایید کرد.
روابط عمومی بیمه آســیا در اطالعیه ای  با اشــاره بــه افزایش معادل 
درصدی توانگری مالی بیمه آســیا از ۱۰۰بــه ۱۰7درصد،اعالم کرد: 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در اجرای مــاده 6 آیین نامه 
نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسســات بیمه )شماره 69( 
و براساس صورت های مالی ســال۱۳96، ســطح یک توانگری مالی 
سال ۱۳97بیمه آســیا)معادل ۱۰7درصد( را تاییدکرده است.در این 
اطالعیه اظهار امیدواری شده است با همدلی خانواده بزرگ بیمه آسیا، 
شــاهد افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا در سال های 

آتی و تداوم ارائه خدمات شایسته بیمه ای به هموطنان باشیم.

انجامسپردهگذاریارزی
درشعبپستبانکایرانباتضمینبانکمرکزی

 مدیر عامل پســت بانک ایران گفت: پیرو اطالع رســانی قبلی، شعب 
ارزی این بانک بر اساس بخشــنامه ارزی بانک مرکزی سپرده گذاری 

ارزی بر پایه دالر، یورو و درهم را با تضمین بانک مرکزی انجام می دهند.
 به گــزارش روابط عمومی پســت بانک ایــران، دکتر فرحــی افزود: 
براســاس این بخشــنامه، تمام افراد حقیقی و حقوقی می توانند ارز را 
بصورت اسکناس در بانک ها سپرده گذاری کرده و از سود تعیین شده 

برخوردار شوند.

میزخبر

بانک صادرات ایران با تامین مالی دو هزار و ۵67  بنگاه 
کوچک و متوسط، بیشــترین تعداد تسهیالت به این 
بنگاه ها را در ۵ ماه اول ســال 97 در میــان بانک های 
خصوصی کشور داشته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایــران، این بانک در راســتای عمل به 
برنامه هــای اقتصاد مقاومتــی و حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی، پرداخت تســهیالت به بنگاه های 
کوچک و متوســط که موجب افزایش تولید و اشتغال 

می شــوند را در اولویــت برنامه هــای خود 
قرار داده اســت.بر اســاس گزارش  ماهانه 
پایگاه اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بانک صــادرات ایران بــا رویکرد 
حمایت از بخش های مولد اقتصادی از ابتدا 
تا مرداد ماه ســال جــاری در زمینه حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوســط و طرح های 

نیمه تمام با پیشــرفت باالی 6۰ درصد، با تامین مالی 

دو هزار و ۵67 بنگاه از نظر تعداد تسهیالت، 
در بین بانک های خصوصی کشور، رتبه اول 
را داراســت.بانک صادرات ایران امسال بالغ 
بر 2۰ هزار و 48۰ میلیارد ریال تســهیالت 
در اختیار بنگاه های کوچک و متوســط قرار 
داده است. بانک صادرات هم راستا با اهداف 
بلند اقتصاد کشــور و عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود از ابتدای سال 96 تا پایان مردادماه 97 

بالغ بر 97۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت حمایتی در 
بخش های مختلف پرداخت کرده اســت که مهمترین 
ســرفصل های آن پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه، 
وام اشــتغالزایی کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره(، 
بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهسازی 
و نوســازی مســکن روســتایی، حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوســط، حــوادث قهری و ســایر وام های 

ضروری بوده است.

سامانه همراه بانک مسکن یک مســیر ساده دریافت 
خدمات بانکداری الکترونیک به صورت شــبانه روزی 
است که در ایام تعطیالت با افزایش مراجعه مشتریان 

همراه است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، همراه 
بانک مسکن ســامانه ای است که به مشــتری امکان 
می دهــد از طریق ثبت نام در شــعبه و نصــب برنامه 
روی گوشــی تلفن همراه از انواع خدمــات بانکداری 

الکترونیکی استفاده کند.
برای فعال سازی همراه بانک مسکن یک نوبت مراجعه 
به شعب کافی اســت. در گام بعدی باید برنامه همراه 
بانک از طریق ســایت بانک مســکن یا با اســتفاده از 

بلوتوث در زمان مراجعه به شعبه دریافت و نصب شود.
اســتفاده از امکانات همراه بانک نیازمند دریافت رمز 

اینترنتی )رمز دوم( از یکی از دســتگاه های 
خودپرداز اســت. همچنین بــرای دریافت 
رمز حساب نیز باید به شــعبه مراجعه شود 
تا بتوان از آن در همراه بانک استفاده کرد. اما 
پس از این دیگر نیازی بــه مراجعه حضوری 

وجود ندارد.
در ایــن زمان می تــوان شــماره کارت ها و 

حســاب های بانک مســکن را به همراه بانک اضافه و 
خدمات متنوعــی دریافت کرد. همچنیــن می توان 
کارت های دیگر بانک های عضو شــبکه شــتاب را نیز 
در صــورت تمایل در این ســامانه ثبــت و از خدمات 

الکترونیکی آنها استفاده کرد.
عالوه بر ثبت کارت ها و حســاب های پرکاربرد جهت 
ایجاد سهولت در استفاده از سرویس های انتقال وجه 

کارتی و حســابی، انتقال وجه به کارت های 
عضو شــتاب و نیز ثبت، مشــاهده، گزارش 
گیری و غیر فعال ســازی حوالــه منظم از 

جمله امکانات این سامانه است.
در این سامانه امکان خرید شارژ برای تلفن 
همراه وجود داردو برای ســهولت استفاده 
می تــوان رمز شــارژ را در زمــان خرید به 
ســادگی کپی کرد. همچنین امــکان اخذ اطالعات، 
مانده گیری، شارژ، مســدود کردن، غیر فعال سازی 
و انتقال شــارژ برچســب های الکترونیکی عوارض 
آزادراهی )ETC( نیز در ســامانه همراه بانک مسکن 

وجود دارد.
افزون بر این تغییر رمز حســاب از دیگــر امکانات این 
سامانه است. ســامانه همراه بانک مسکن قابلیت ورود 

اطالعات قبوض از طریق بــه کارگیری دوربین موبایل 
به عنوان بارکدخوان را دارد.

این ســامانه همچنین امکان انجام عملیات بانکی پایا 
و ساتنا را از طریق خدمات حسابی )با قابلیت استعالم 

مشخصات صاحب کد شبا( فراهم کرده است.
مشــاهده صورت حساب ســه شــارژ آخر، سه قبض 
آخر، سه گردش آخر، ســه انتقال آخر، واریز یارانه ها 
و ۳۰ گردش آخر از دیگر امکانات همراه بانک مســکن 
است. این ســامانه امکان به روزرسانی شماره کارت ها 
و ارسال حساب های مشــتری به آدرس ایمیل او را نیز 

دارد.
مشــتریان بانک مســکن می توانند به راحتی و بدون 
حضور فیزیکی در شــعب بانک به صورت شبانه روزی 

از خدمات سامانه همراه بانک مسکن استفاده کنند.

تسهیالت

بانک

رتبهاولبانکصادراتدراعطایتسهیالتبهبنگاههایکوچکومتوسط

خدماتسامانههمراهبانکمسکنبرایمشتریان
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فرصتتوسعهترانزیتبامعافیتبندرچابهار
ازتحریمها

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه معافیت از تحریم ها فرصت 
بهره برداری از زیرساخت های بندر چابهار را برای کشور فراهم می آورد، 
گفت: اینکه آمریکا یک کشــتی که نزدیک یک سال گذشته غرق شده 
را در لیست تحریم ها قرارداده به نظر می رســد چندان منطق درستی 

برای اعمال این تصمیم وجود نداشته است.
محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با ایلنا 
درباره معافیت بندر چابهار از تحریم های جدید اظهار داشت: صرف نظر 
از چرایی این موضوع، دسترسی دریایی این منطقه و ظرفیت هایی که 
پس کرانه های آن وجود دارد می تواند در این شــرایط به کمک اقتصاد 

کشور بیاید و چشم انداز رشد توسعه ای خوبی دارد.
وی ادامه داد: معافیت از تحریم ها فرصت بهره برداری از زیرساخت های 
این بندر را برای کشــور فراهم می آورد و به طور قطع زیرســاخت ها و 
پتانســیل های این بندر امکان افزایش صــادرات و واردات را به وجود 

خواهد آورد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه در این شــرایط و ایجاد 
فرصت معافیت بندر شهید بهشتی از اعمال تحریم های جدید، توسعه 
ترانزیت دســتاورد بســیار خوبی می تواند برای اقتصاد ایران باشــد، 
اظهار داشــت: اپراتور هندی به زودی در این بندر شروع به کار می کند. 

قراردادها ابالغ شده و تجهیزات جدید وارد بندر شده است.
راســتاد با بیان اینکه فــارغ از جرئیــات چرایی اعمــال معافیت ها و 
انگیزه هایی که وجود داشــته و مدت زمان این معافیت، باید بتوانیم از 
این فرصت نهایت استفاده را برای رشد و توسعه اقتصاد از طریق افزایش 
ترانزیت داشته باشــیم، ادامه داد: ظرفیت های بندر چابهار منحصر به 
فرد است و نقشــی که در انجام مبادالت بین کشــورهای پیرامون ایفا 

می کند، می تواند فرصت بی نظیری برای توسعه ترانزیت ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره قرار گیری کشتی سانچی 
در لیست تحریم ها اظهار داشــت: اینکه آمریکا یک کشتی که نزدیک 
یک سال گذشــته غرق شــده را در لیســت تحریم ها قرارداده به نظر 
می رسد چندان منطق درســتی برای اعمال این تصمیم وجود نداشته 

است.

ممنوعیتسوخترسانیبههواپیماهایایرانی
درلبنان!

یکی از مقامات لبنانی روز گذشته به دیلی استار گفته که کمپانی های 
نفتی در فرودگاه لبنان هشداری مبنی بر تاثیر تحریم های آمریکا علیه 
ایران برای ادامه کار سوخت رســانی به هواپیماهــای ایرانی دریافت 

کرده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از دیلی استار، شرکت های لبنانی سوخت رسانی 

به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده اند.
یکی از مقامات لبنانی روز گذشته به دیلی استار گفته که کمپانی های 
نفتی در فرودگاه لبنان هشداری مبنی بر تاثیر تحریم های آمریکا علیه 
ایران برای ادامه کار سوخت رســانی به هواپیماهــای ایرانی دریافت 

کرده اند.
»یوســف فینیانوس«، وزیر حمل و نقل لبنان در مــورد اینکه آیا این 
شــرکت ها هشــداری در مورد توقف و ممنوعیت حضور ایرالین های 
ایرانی در فرودگاه هایشــان دریافــت کرده اند یا خیر؟ به این رســانه 
گفت: هشــدار درمورد توقف حضور این ایرالین ها نبوده بلکه در مورد 

سوخت رسانی به آنها بوده است.
یک مقام فرودگاهی ارشــد لبنان گفت: کمپانی های نفتی بین المللی 
بعد از آغاز تحریم های جدید آمریکا در روز دوشــنبه هفته گذشــته، 
هشــدار دریافت کرده اند. وی گفته برخی از تامین کنندگان سوخت از 
طریق تصمیمات داخلی کمپانی خودشان از این هشدار مطلع شده اند.

وزیر حمــل و نقل لبنان تایید کــرده که هیچ یــک از تامین کنندگان 
ســوخت، اجازه سوخت رســانی به هواپیماهای ایرانی تحت تحریم را 
ندارند. وی گفته این تصمیم از ســوی خود کمپانی های سوختی اتخاذ 

شده است نه دولت لبنان.

۳۰درصدفاضالبکشوردردولتتدبیروامید
اجراشد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: ۳۰ درصد معادل ۱.2 
میلیون مترمکعب سیستم فاضالب کشــور در دولت تدبیر و امید اجرا 

شده است.
 حمیدرضا جانبــاز در گفت و گو با ایرنا افــزود: 4.۳ میلیون مترمکعب 
سیستم فاضالب در کشور نصب شــده و 2 میلیون مترمکعب دیگر نیز 
با 8 هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 

درحال اجراست.
وی همچنین از اجرای 224 طرح فاضالب شــهری و روستایی در قالب 
جمع آوری 2 میلیون مترمکعب پساب در کشــور خبر داد و گفت: این 

طرح ها بزودی در استانهای کشور اجرایی می شود.
جانباز همچنین میزان پرت آب را ۱۵ درصد اعالم کرد و گفت: ســاالنه 
با تعویض شبکه های فرســوده حدود نیم درصد از این میزان کاهش 

می یابد.
مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب با اشــاره به آبرسانی سیار 
به روستاهای کشــور اظهار داشت: تا ســال 96 به 7 هزار و ۵۰۰ روستا 
آبرسانی ســیار انجام می گرفت، اما این تعداد در سال جاری به ۵ هزار و 

۵۰۰ روستا کاهش یافته است.
بازدید از عملیات ارتقا و توســعه تصفیه خانه فاضالب های شــهرهای 
فارسان، باباحیدر و پردنجان، کلنگ زنی شبکه فاضالب شهر باباحیدر، 
کلنگ زنی شبکه فاضالب شهر اردل، افتتاح مجتمع آبرسانی روستای 
لیبرابی شهرســتان اردل و بازدید از تصفیه خانه شهر سامان از برنامه های 
سفر یکروزه مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب به چهارمحال 

و بختیاری است.

سرمایهگذاری۳هزارمیلیاردیبخشخصوصی
دربندرشهیدرجایی

معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنــادر و دریانوردی از امضای 
قــرارداد ســرمایه گذاری در بنــدر شــهیدرجایی بــه ارزش ۳ هزار 
میلیاردتومان به عنوان یکــی از بزرگترین قراردادها با بخش خصوصی 
طی هفته های آتی خبر داد و اعالم کــرد: تملک اراضی24۰۰ هکتاری 
که معارض دارد در بندر شهیدرجایی در دســت انجام است و در حال 

تهیه زیرساخت ها برای ایجاد شهر لجستیکی در آن بندر هستیم.
محمدعلی حســن زاده با بیان انکه مجموعه ســرمایه گذاری هایی را 
که در بندر شهیدرجایی در حال انجام اســت، گفت: یکی از بزرگترین 
قراردادهای ســرمایه گذاری با بخش خصوصی را در بندر شهیدرجایی 
در خصوص پایانه مواد معدنی خواهیم داشــت که این پایانه هم نقش 
صادرات و هم نقش واردات مواد معدنــی و فرآورده هایی که مورد نیاز 

صنابع فلزی است را ایفا می  کند.
عضو هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی رقم سرمایه گذاری را ۳ 
هزار میلیاردتومان عنوان و تصریح کرد: انتظار می رود ظرف چند روز تا 

چند هفته آینده قرارداد فوق بسته شود. 
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با اعالم این 
مطلب که تمامی مطالعات فنی، دریایی و همچنین مطالعات اقتصادی 
این قرارداد انجام شده است از امضای این قرارداد ظرف چند روز تا چند 

هفته آتی خبر داد.

میزخبر

رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده کرمانشاه، 
کارنامه عملکرد یکساله بازسازی این مناطق را تشریح 

کرد.
رضا خواجــه ای در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: در 
زلزله سال گذشته کرمانشــاه ۱2 ستاد معین با حضور 
4۵۰ اکیپ برای ارزیابی واحدهای مســکونی تشکیل 
شد و ۱9۰۰ روستا و ۱۰ شهرســتان مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه وســعت جغرافیایی حادثه 
باال بود نیازمند به استقرار حوزه ای با کمک استان های 

معین برای بازسازی بودیم.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: 

به مــوازات انجام کارهــای ارزیابی اقدامات 
آواربرداری اســکان موقت و دائــم نیز انجام 
شد و بنا بر گزارش های انجام شده ۱2 هزار و 
۵۰۰ واحد روستایی و 8۰۰۰ واحد مسکونی 

شهری در اولویت اول بازسازی قرار گرفتند.
وی بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اســتفاده از فرصت ســازی 

برای زلزله واحدهای فرســوده ای کــه حتی در زلزله 
آســیب ندیده بودند، اما احتمال خســارت به آنها در 
زلزله های بعدی وجود داشت نیز در اولویت کاری قرار 
گرفته اند بر همین مبنا ۳۵ هزار واحد مسکونی شهری 
و روستایی در زمره واحدهای احداثی و 6۰ هزار واحد 

مســکونی نیز در زمره واحدهــای تعمیری 
قرار گرفتند.به گفته خواجه ای، مجموعا ۳۳ 
هزار و ۵9۰ واحــد کار آرماتوربندی و ۱29 
هزار واحد اجرای اســکلت، 2۳ هزار و ۵۰۰ 
واحد اجرای دیوارچینــی، 24 هزار و 2۰۰ 
واحد اجرای ســقف، ۱8 هزار و ۵۰۰ واحد 
اجرای گچ و خاک و ۱7 هــزار و ۵۰۰ واحد 
نیز نصب چهارچوب در و پنجره شــدند.وی افزود: از 
مجموع 6۰ هــزار واحد تعمیری نیــز ۵۰ هزار و 9۵۰ 
واحد تعمیرات را آغاز کردنــد که از این تعداد ۵4 هزار 

واحد کار عملیات تعمیری آنان به پایان رسید.
رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده کرمانشــاه 

با بیــان اینکه شــعار ما در این بازســازی مشــارکت 
صددرصدی مردم بوده گفت: ســه روز بعــد از زلزله از 
ســوی دولت تســهیالت به بانک های عامــل ابالغ و 
یک هفته پــس از زلزله بانک ها آمادگــی خود را برای 

پرداخت تسهیالت اعالم کردند.
وی افزود: 4۰ میلیــون تومان تســهیالت، 6 میلیون 
تومان کمک بالعوض، ۱۰ میلیون تومان تســهیالت 
معیشــتی، 2 میلیون تومــان کمک بالعــوض، پنج 
میلیون تومان نیز از ســوی هیئت دولت و ۱۰میلیون 
تومان نیز تســهیالت تکمیلی که مجموعاً 7۳ میلیون 
تومان به ازای هر واحد مسکونی در مناطق شهری بوده 

به مردم زلزله زده پرداخت می شود.

زلزله

 صبا نوبری  درســال های گذشــته و به 
دلیل عقب افتادن تولید مســکن از میزان 
تقاضا درجامعه، مشکالت فراوانی در بخ به 
وجود آمده است؛ مشکالتی که اکنون سبب 
شده تا هر سال 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 کارشناســان پیش 
بینی کردند که بار دیگر بخشی از نقدینگی 
فراوان درجامعه به سمت بازار مسکن روانه 
خواهد شد.  به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از خبرآنالین، شــرایط ســخت اقتصادی و 
نبود ثبات در بازار، نوسانات نرخ ارز،  افزایش 
اجاره بها و گران شــدن مسکن و همخوانی 
نداشــتن آن با میزان دستمزد و… از جمله 
دغدغه های مردم اســت و هر روز بر میزان 

سواالت آنها افزوده می شود.
نایب رییــس اتحادیه مشــاوران امالک با 
تاکید بر نقش تحریم ها بر آینده بازار مسکن 
ارزان و یا گران تر شــدن قیمــت خانه را در 
گرو ثبات و یا افزایــش نرخ ارز در دور جدید 
تحریم ها دانست.حســام عقبایی با اشاره به 
اینکه تحریم ها تاثیر مستقیم و کوتاه مدتی 
بر بازار مســکن نخواهد داشــت، گفت: اما 
این تحریم هــا در بلند مدت ممکن اســت 
به رکود تورمی پیش آمده در بازار مســکن 
دامن بزند.او با اشــاره به اینکه بازار مسکن 
در حال حاضر دچار یک رکود تورمی است، 
افزود: رکود عمیقی که از تیرماه با 2۵درصد 
کاهش معامالت شــروع شــد در مردادماه 
با ۳6درصــد، در شــهریور 4۵درصد و در 
مهرماه هم بر اساس گزارشات بانک مرکزی 

با ۳2 درصد کاهش ادامه یافت.
او اضافه کــرد: در بعضی مناطق ما شــاهد 
این بودیــم کــه امالکی که قیمــت آن ها 
سال گذشــته حدود 4۰۰ تا۵۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت امســال به ۱تا2میلیارد 
رسیده اســت و عــالوه بــر آن قیمــت 
آپارتمان هایــی بــا متراژ بــاالی ۱۰۰متر 
هستند هم بسیار بیشتر است به طوری که 

دیگر افراد کمی توانایی خرید آن  را دارند.
عقبایی با تاکید بر اینکه بازار مســکن یک 
بازار مقاوم اســت که دیر تاثیــر می پذیرد 

خاطر نشــان کرد: بــا شــروع تحریم ها دو 
فرضیه وجــود دارد یکــی اینکه نــرخ ارز 
همچنان ثبات داشــته باشــد و یــا اینکه 

دستخوش تغییر شود.
او اضافه کرد: اگر قیمــت ارز ثابت بماند و یا 
اینکه کاهش یابد در اواخر دی ماه شــاهد 
کاهش قیمت مسکن خواهیم بود و ممکن 
اســت در مناطقی که در آن ها سرمایه های 
ســوداگرانه وجود داشــته اســت حباب 

قیمت ها تا 2۵درصد شکسته شود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک افزود: 
اگر  دولت نتواند شرایط را کنترل کند و نرخ 
ارز باز هم افزایش یابد متاســفانه مســکن 
گران تر خواهد شد و ممکن است این رکود 
تورمی تا اوایل ســال 98 هم ادامه داشــته 
باشد.عقبایی با اشــاره به کمبود مسکن در 
بازار نیاز ساالنه کشــور را تولید حدود یک 
میلیــون واحد مســکونی عنــوان و تاکید 
کرد: اینکه وزیر راه و شهرســازی گفته اند 
باید ساالنه ۵۰۰هزار واحد مسکونی تولید 
شود کار خیلی بزرگی نیست زیرا نیاز کشور 
بسیار بیشــتر اســت.وی با تاکید بر نقش 
زمین در تعیین قیمت مســکن در خصوص 
انتظاراتی که از وزیر جدید راه می رود گفت: 
ما انتظار نداریم که دولت خود وارد ساخت  
و ساز مسکن شــود اما می تواند با تخصیص 
زمین مناســب و همکاری با بنیاد مسکن و 

شهرداری ها تولید بیشتر مسکن را تسهیل 
کند زیرا حل مشــکالت این حــوزه تنها از 

عهده وزارتخانه برنمی آید.

پیش بینی آینده بازار مسکن
این در حالي اســت که بیت اهلل ســتاریان، 
کارشــناس اقتصادی معتقد است: خانه در 
ماه های آینده ارزان تر نخواهد شــد و سرمایه ها 
به این بازار باز می گردند.بیت اهلل ســتاریان 
در گفت وگو بــا اقتصادآنالین بــا تاکید بر 
این نکته که در بازار مســکن رکودی وجود 
نداشــته اســت، گفت: زمانی رکود وجود 
دارد که معامالتی صورت نگیــرد و این در 
حالیســت که حتی در مهرمــاه معامالت 
بیشــتر از شهریور بوده اســت پس رکودی 
وجود ندارد.وی با پیش بینی بازگشت رونق 
به بازار مســکن تا پایان ســال 98 افزود: با 
توقف روند افزایشی نرخ ارز و طال سرمایه ها 
به بازار مسکن باز خواهد گشت و تا 2 یا ۳ ماه 

آینده شاهد افزایش معامالت خواهیم بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش 
معامالت همراه با کاهــش قیمت ها خواهد 
بود؟ خاطرنشــان کرد: اصال نبایــد انتظار 
کاهش قیمت ها را داشته باشــیم زیرا این 
اتفاق فقط در صورت ادامــه دار بودن رکود 
ممکن خواهد بود.ستاریان با اشاره به اینکه 
در صورت وجود رکــود هم قیمت ها کاهش 

نخواهد یافت بلکه رشــد آن متوقف خواهد 
شــد، افزود: فقــط در صورتی کــه عرضه 
و تقاصــا در بازار مســکن به تعادل برســد 

می توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
این کارشناس با تاکید بر تاثیر تحریم ها در 
بازار مســکن گفت:تاثیرات هم مثبت و هم 
منفی خواهند بود به این صورت که  با شروع 
تحریم ها سرمایه ها به داخل کشور برگشته 
و در صنعت ساخت وساز متمرکز می شوند 
و ممکن اســت رکودی که برای اوایل سال 

98 پیش بینی کردیم اتفاق نیفتد.
او اضافه کرد: اما در کنــار این تاثیر مثبت با 
مشــکالتی که در زمینه واردات مواد اولیه 
پیش  می آید ممکن اســت تولید مســکن 
با مشــکالت زیادی مواجه شود.ســتاریان 
همچنین بر ضرورت جذب ســرمایه های 
خارجــی از طریق مســکن تاکیــد کرد و 
ادامه داد: هیچ دولتــی به این موضوع توجه 
نکرده است و با وجود اینکه بیش از 6۳درصد 
از جمعیت کشــور در این حوزه مشــغول 
فعالیت اند تا کنون سیاست گذاری دولت در 
بخش مسکن بسیار ضعیف بوده است.وی با 
اشاره به یکی از سیاســت های دولت مبنی 
بر دریافت مالیــات از خانه های خالی گفت: 
وقتی خانه خالی در کشــور وجــود ندارد 
چگونه می خواهند مالیات بگیرند؟ همیشه 
به اشتباه گفته می شود که ما حدود 2ونیم 

ملیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم 
و اصال توجه نمی کنند کــه این مقدار خانه 
خالی طبیعی است.ستاریان اضافه کرد: در 
تمام کشورهای جهان درصدی خانه خالی 
وجود دارند که بــه آن ضریــب خانه های 
خالی قابل ذخیره می گوینــد و اصال نباید 
جزو واحدهای مســکونی خالی محاســبه 
شــوند.این کارشــناس در پایان با اشاره به 
نقش دولت در بهبود وضع مســکن کشور، 
به کارگیری ابزارهای مالی، فراهم ساختن 
زیرساخت های مناسب برای تولید مصالح 
ســاختمانی و تســهیل قوانین و مقررات 
موجود بر سر راه ساخت وســاز را از وظایف 

وزیر جدید راه وشهرسازی عنوان کرد.

نقش دالالن در بازار مسکن 
 در همیــن حال ســخنگوی کمیســیون 
عمران مجلــس گفت: بر اســاس گزارش 
مرکز آمار، حدود دوســوم معامــالت بازار 
مسکن توسط دالالن و ســوداگران صورت 

گرفته است.
صدیف بدری با اشــاره به اهمیــت اعمال 
سیاســت های مالیاتی بر حوزه مســکن، 
گفت: قطعاً باید بــرای مقابله با دالل بازی و 
سوداگری در بازار مسکن تمهیدات ویژه ای 
اندیشــید، ازاین رو الیحه مالیات بر عایدی 
مسکن در کمیســیون عمران مجلس مورد 
بررســی قرار گرفت، البته این الیحه برای 
بررسی بیشــتر و کارشناســی تر به کمیته 
مسکن این کمیسیون ارجاع شد تا در زمان 

مقرر موردبحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بر اســاس گزارش مرکــز آمار، 
حدود دوسوم معامالت بازار مسکن توسط 
دالالن و ســوداگران صورت گرفته اســت، 
از این  رو موافقان الیحــه مالیات بر عایدی 
مسکن معتقدند که تصویب این الیحه، فضا 
را برای فعالیت دالالن بســیار تنگ خواهد 
کرد.نماینده مردم اردبیــل، نیر و نمین در 
مجلس شــورای اسالمی در تشــریح مواد 
الیحه مالیات بر عایدی مســکن ادامه داد: 
بر اســاس این الیحه، خریدوفروش و نقل 
و انتقاالت زمین، ملک، ســاختمان و مغازه 
مشمول مالیات می شود، البته بر اساس این 
الیحه مالکانی که برای نخســتین بار اقدام 
به خرید ملک می کنند، از پرداخت مالیات 
معاف هســتند، در غیر این صورت هرگونه 

معامله مشمول مالیات خواهد بود.

عملکردبازسازیمناطقزلزلهزدهکرمانشاهتشریحشد

مدیرعامل بانک مسكن خبر داد

پرداختوامساختمسکنبهانبوهسازانازمحلاوراق
گروه تجارت  مدیرعامل بانک مســکن 
گفت: تســهیالت ساخت مســکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن به 
انبوه ســازان در تهران، تا سقف 6۰ میلیون 

تومان است.
ابوالقاســم رحیمــی انارکی دربــاره انواع 
تسهیالت ساخت مســکن برای متقاضیان 
انفرادی و انبوه سازان شامل گواهی سپرده 
حق تقدم یا حســاب ممتاز، حساب پس انداز 
صندوق یکم، تســهیالت بدون ســپرده و 
تسهیالت بافت فرســوده برشمرد و گفت: 
مجموعه سیاســت های بانک به این ترتیب 
بوده است که اوال از انبوه ســازان حرفه ای 
حمایت بیشــتری بشــود، همچنین از 
انبوه ســازانی که بــا فن آوری های نوین 
می سازند نیز حمایت الزم به عمل آید و در 
عین حال از بافت های فرسوده و همچنین 
مناطق کمتر توســعه یافتــه و همینطور از 
افرادی که الگوی مصرف را در ساختمان 
رعایت می کنند، حمایت شود.وی افزود: 
در حوزه ساخت مسکن، پرداخت تسهیالت 
از محل اوراق گواهی ســپرده حق تقدم یا 
همان تسهیالت ممتاز یکی از روش هاست 
که در این وضعیت افراد مــی توانند به بازار 
مراجعه کرده و اوراقی را تهیــه کنند و این 
اوراق را بــه بانــک ارایه و از تســهیالت آن 

استفاده کنند.

رحیمــی انارکی ادامــه داد: ســقف های 
تســهیالت ممتــاز در تهــران در حالــت 
انفرادی 6۰ میلیون تومان، مراکز اســتان 
ها و شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت 
۵۰ میلیون و شهرهای کوچک 4۰ میلیون 
تومان است. زوجین امکان اســتفاده از دو 
وام را بر روی یک پالک دارنــد. بدین معنا 
که می توانند تا ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز 
استان ها و شــهرهای میانی تا 8۰ میلیون 
و تــا 6۰ میلیون تومان زوجیــن به صورت 
انفرادی بــر روی یک پالک برای ســاخت 

انفرادی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن افزود: 
در کنار این، انبوه ســازان نیز مــی توانند 
با تهیه اوراق از ســقف های تســهیالتی به 
ازای هر واحد استفاده کنند. بدین معنا که 
سازنده به عنوان مثال وقتی می خواهد ۱۰ 
واحد بسازد می تواند در تهران ۱۰عدد وام 

6۰ میلیون تومانی تسهیالت دریافت کند.
این مقام مســئول در نظام بانکــی از دیگر 
روش ها را اســتفاده از تســهیالت از محل 
حســاب صندوق یکم برای ساخت انفرادی 
واحد مســکونی عنوان و اعالم کرد: در این 
نوع از تسهیالت سقف پرداخت برای تهران 
8۰ میلیون تومان، برای مراکز اســتان ها و 
شــهرهای میانی 6۰ میلیون تومان و برای 
شــهرهای کوچک 4۰ میلیون تومان است. 

در این نوع از تســهیالت نیــز زوجین 
مــی توانند به صــورت تجمیعــی از این 
تســهیالت اســتفاده کنند. بدین معنا که 
زوجین می تواننــد ۱6۰ میلیون تومان در 
تهران، ۱2۰ میلیون تومان در مراکز استان ها 
و شهرهای میانی و در شهرهای کوچک 8۰ 

میلیون تومان دریافت کنند.
وی از دیگر انواع تسهیالتی که به متقاضیان 
پرداخت می شود را تسهیالت بدون سپرده 
ساخت عنوان کرد و گفت: تسهیالت بدون 
سپرده ساخت به افرادی تعلق می گیرد که 
با بانک مراودات مالی داشــته اند و حساب 
جاری قابــل قبولــی در بانک دارنــد. این 
تســهیالت باز هم به تفکیک تهران با مراکز 
استان ها و سایر شــهرها با یکدیگر متفاوت 

است.

بــه گفته رحیمــی انارکی، در تســهیالت 
بدون سپرده ســاخت به شــیوه سنتی در 
تهران 7۰ میلیون تومــان به ازای هر واحد، 
در مراکز استان ها و شــهرهای باالی 2۰۰ 
هزار نفــر جمعیت 6۰ میلیــون تومان و در 
ســایر شــهرها ۵۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود. همچنین در مناطق کمتر توسعه 
یافته نیز 4۰ میلیون تومان است که مناطق 
کمتر توسعه یافته در واقع شهرهای محروم 
اســت که وقتی متقاضیان به شــعب بانک 

مراجعه کنند لیست آنها معلوم است.
این مقام ارشــد شــبکه بانکــی حمایت از 
انبوه ســازان را از اولویت های بانک مذکور 
برشــمرد و گفت: سقف تســهیالتی برای 
انبوه ســازان در تهران 9۰ میلیون تومان 
است. در مراکز استان ها 8۰ میلیون تومان 
و در سایر شــهرها 7۰ میلیون تومان است. 
همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته 6۰ 

میلیون تومان است.
رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: انبوه سازانی 
که صالحیت حرفــه ای دارند و می خواهند 
با اســتفاده از فن آوری های نوین بسازند، 
بانک به ایــن متقاضیان بــه ازای هر واحد 
۱۱۰ میلیون تومان، در مراکز اســتان ها و 
شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون 
تومان و در سایر شــهرها 9۰ میلیون تومان 

تسهیالت می دهد.

وی ادامه داد: همچنین این دســته از انبوه 
ســازان به اندازه ۱۵ درصد تســهیالتی که 
دریافــت می کنند باید در حســاب شــان 

کارکرد داشته باشند. 
بدین معنا که رســوب و یا معدل حســاب 
این متقاضیان طی یکســال باید ۱۵ درصد 
میزان تسهیالتی باشد که تقاضا می کنند و 
این مبالغ هم به ازای هر واحد داده می شود. با 
این محاسبه به عنوان نمونه، انبوه سازی که 
بخواهد ۱۰۰ واحد بســازد به ازای هر واحد 
۱۱۰ میلیــون تومان در تهــران دریافت 

می کند.
وی اعالم کرد: نرخ سود تســهیالت بدون 
سپرده هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 

۱8 درصد است.
به گفته این مسئول ارشد بانکی، الزام برای 
انبوه ســازی که از محل تســهیالت بدون 
ســپرده وجود دارد این اســت که باید 2۰ 
درصد تســهیالت را از محل اوراق استفاده 
کنند. همچنین، آن دسته از متقاضیانی که 
الگوی مصرف را رعایت می کنند یعنی 7۵ 
متر را در شــهرهای باالی یک میلیون نفر و 
در سایر شهرها حداکثر ۱۰۰ متر را رعایت 
می کنند می توانند از این تسهیالت بهره مند 

شوند. 
آنهایی که در شــهرهای کمتر توسعه یافته 

می سازند الزامی به ارایه اوراق ندارند.
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معاون وزیر ارتباطات اعالم كرد

پیشبینیبستهارزیاپراتورهایتلفن

گروه فناوري  رییس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی  با اشــاره به این که بسته ای 
برای مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه شــده اســت 
گفت: با ارائه این بسته مشــکلی در زمینه تامین 

ارز اپراتورها نداریم.
حســین فالح جوشــقانی دربــاره ارائــه ارز به 
اپراتورهای تلفن همراه اظهــار کرد: با تمهیدات 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و بانک 
مرکزی، بســته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در 
این وزارتخانه برای تامیــن ارز اپراتورهای تلفن 
همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، 

بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: پیش از این اپراتورهــا نیازهای خود را 
به ما اعالم کــرده بودند و پس از بررســی و تایید 
معاونــت توســعه، هماهنگی و امور پشــتیبانی 
و بانک مرکــزی نیازها تاییــد و هماهنگی های 
ارزی در دولت انجام شــد.او درباره اجرای طرح 
رجیســتری خاطرنشــان کرد: در اجرای طرح 
رجیستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مســئولیت کمیته راهبردی این طرح را به عهده 
دارد که در دو فاز ســاماندهی گوشــی های تلفن 

همراه و ساماندهی تبلت ها اجرایی شده است.
فالح جوشــقانی با بیان این که توجه بیش تر ما به 
فاز نخســت این طرح بود تصریح کرد: فاز نخست 
این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشــی تلفن 
همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای 
مرحله دوم رجیســتری که مربوط بــه تبلت ها 
می شــود، آمادگی کامل در حوزه فنــی دارد اما 
مالحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن 

را تعویق انداخته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به این که متولی تامین گوشــی تلفــن همراه در 
بازار وزارت ارتباطات نیســت اظهار کرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متولی تامین گوشــی در 
بازار است، بنابراین موضوع تامین ارز گوشی های 
تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیســت، اما برخی 
سوءاســتفاده ها و مشــکالت قضایــی هنــگام 
تخصیص ارز بــا قیمــت 42۰۰ تومانی صورت 
گرفت که منجر شــد تا تعداد زیادی گوشــی در 
گمــرک باقی بماند کــه برای حل ایــن موضوع 

پیگیری های الزم را انجام می دهیم.
رییس رگوالتوری درباره نحــوه اتصال گمرک، 
وزارت صمت و ارتباطات بــا یکدیگر توضیح داد: 
ســامانه همتا این ســه نهاد را به هم متصل کرده 

است، این سامانه زیر نظر ما نیست اما از قابلیت های 
آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.

فالح جوشقانی با اشــاره به حل مشکالت فنی در 
حوزه اتصال برخط این سامانه ها بیان کرد: ارتباط 
سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده 
است تا گوشــی های تلفن همراه بعد از اربعین)8 
آبان( با شــماره گذرنامه و شــماره مسافری وارد 

شوند.
فالح جوشــقانی با بیان این که طرح رجیستری 
در اجرای صحیح اینترنت اشــیاء تاثیرگذار است 
خاطرنشــان کرد: پس از اجرایی شدن اینترنت 
اشیاء در کشور همه تجهیزات باید دارای شناسه 

IMEI باشند و به سیم کارت متصل شوند.
معــاون وزیر ارتباطات با اشــاره بــه این که تنها 
تامین کننــده ســرویس تلفن ثابت در کشــور 
مخابرات است افزود: اگرچه استفاده از تلفن ثابت 
در سال های اخیر روند کاهشی دارد  اما وجود آن 
هم چنان مورد نیاز است، البته حکم دیوان عدالت 
اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشــکالتی را 
برای مخابرات ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی 
برای این معضل ارائه کرده ایم و در حال بررســی 
است. در حال حاضر 6تا7 میلیون خط تلفن ثابت 
بدون کارکرد وجود دارد و هزینــه نگهداری آن 
بیــش از 7۰۰۰ تا 8۰۰۰ تومان در ماه اســت که 

برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت می شود.
فالح جوشــقانی درباره تعرفه های تلفن همراه و 
شــرکت های  FCP افزود: در چند ماه گذشته با 
افزایش قیمــت ارز، هزینه های خدمات اپراتورها 
نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده 
است، بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و 
بر اساس تحلیلی که از بازار دارند قیمت ها را اعالم 
کنند.رییس رگوالتوری بیان کرد: اپراتورها در دو 
سال گذشته با توجه به شــرایط بازار، تعرفه ها را 
در پایین ترین میزان اعالم می کردند اما اکنون با 
توجه به شــرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته 
است به طوری که اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه ها 
با دو برابر افزایش قیمت مواجه هســتند که این 

افزایش همچنان طبق مقررات است.
وی افــزود: مخابــرات با طرح هم کدســازی 7۰ 
درصد قیمت ها را کاهــش داد، اما اکنون قیمت ها 
به ســقف رســیده اســت و گزارش این کار برای 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات آماده شده 
که بر اســاس جمع بندی این کمیسیون، قیمتی 
خالف قانون و باالتر از سقف تعیین شده نداشتیم.  

 افزایش قیمت 8تا18 درصدی
 بسته های اینترنت

معاون وزیــر ارتباطات نتایج بررســی ها درباره 
افزایش نرخ بسته های اینترنت توسط اپراتورهای 
موبایل را به دســتور وزیر ارتباطــات و با توجه به 

نارضایتی کاربران اعالم کرد.
حسین فالح جوشــقانی در گفتگو با مهر درباره 
اقــدام اپراتورها برای افزایش قیمت بســته های 
اینترنت اظهار داشــت: براســاس بررسی های 
انجام شده در زمینه بســته های اینترنت موبایل، 
شاهد افزایش قیمت 8 تا ۱8 درصدی هستیم که 
البته در این زمینه اطالع رســانی کاملی از سوی 
اپراتورهــا انجام شــده و این افزایــش قیمت در 
چارچوب مصوبات کمیسیون مقررات ارتباطات 

بوده است.
رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی خاطرنشــان کــرد: در افزایش قیمت 
بسته های اینترنت، ســقف و کف تعرفه گذاری 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطــات رعایت 
شده و ما در این زمینه، گزارشــات الزم را به این 

کمیسیون به ریاست وزیر ارتباطات داده ایم.
معاون وزیــر ارتباطات گفــت: در ایــن حال با 
اپراتورهای موبایل نیز مذاکراتی صورت گرفته تا 
نرخ گذاری بســته های اینترنت را بهتر مدیریت 
کنند اما آنچه مســلم اســت این اســت که این 
افزایش قیمت ها در چارچــوب مصوبات صورت 
گرفته است.وی با بیان اینکه افزایش نرخ بسته های 
اینترنت موبایل بیشــتر در بسته های کوتاه مدت 
دیده می شود و در بسته های بلندمدت اینترنت، 
این افزایش کمتر رخ داده اســت، افــزود: به این 
دلیل به نظر می رسد سیاســت گذاری اپراتورها 
به سمت تشویق مردم برای استفاده از بسته های 

بلندمدت اینترنت است.
فالح جوشــقانی در مورد مــدل تعرفه گذاری 
بســته های اینترنت که به تشــویق کاربران به 
استفاده از اینترنت شبانه منجر شده است، گفت: 
این موضوع را نیز پیگیری کردیم و به اپراتورها نیز  
نتایج آن را اعالم کردیم و آنها نیز به مرور در حال 
حذف برخی بسته های شــبانه هستند. البته این 
مدل نیز یک روش جذب مشتری است و در اکثر 
اپراتورهای دنیا نیز بســته های اینترنت شبانه با 

تخفیف به کاربران ارائه می شود.
وی یادآور شــد: خیلــی از نیازهــای کاربران به 
دسترســی به اطالعات و دانلود فایــل می تواند 

بدون نیاز به بیدار ماندن نیز انجام شود.

اینترنت

در شــرایطی که از ســرعت های 
چند مگابیتــی بــرای اینترنت 
حتــی  و  می شــود  صحبــت 
۵۱2 کیلوبیــت بــر ثانیــه هم 
جــزو ســرعت های حداقلــی 
ســرویس های  ارائه دهنــدگان 
اینترنتــی اســت، امــا ظاهــرا 
اینترنــت ۱28 کیلوبیت بر ثانیه 

هنوز هم منقرض نشده است.
در حالی کــه تا چند ســال پیش 
برخی از مســووالن معتقد بودند 
فناوری اطالعات و اینترنت، جزو 
کاالهای لوکس اســت و اینترنت 
۱28 کیلوبیتی برای دسترســی 
مردم کافی اســت، اکنون دیگر 
کمتر کســی از اهمیت استفاده 
از اینترنت غافل اســت و فناوری 
اطالعات به پدیده ای ضروری در 

زندگی افراد تبدیل شده است.
طی ســال های گذشــته، روند 
استفاده از اینترنت از سرعت های 
کیلوبیتــی در اینترنت دایال آپ، 
رفته رفته جای خود را به فناوری 
ADSL داد کــه ســرعتی بــه 

مراتب بیش تر داشــته 
و ســرعت هایی تا ۵2۱ 
کیلوبیــت بــر ثانیه و 
حتــی ۱6 مگابیــت را 
هم پوشــش مــی داد 
و اکنــون نوبــت بــه 
فیبــر نــوری اســت 

کــه جایگزین ADSL شــود و 
ســرعت هایی به مراتب باالتر را 
برای کاربران به ارمغــان بیاورد.
با وجود ایــن، به نظر می رســد 
هنوز هم ســرعت  ۱28 کیلوبیت 
بر ثانیه در برخی از سرویس های 
اینترنتی وجــود دارد؛ زمانی که 
ارائه دهنده خدمات  شرکت های 
اینترنتــی، اینترنــت نامحدود 
ارائــه می کردند، یکــی از دالیل 
نارضایتی کاربران، ســرعت های 
۱28 کیلوبیــت بــر ثانیــه بود. 
البته مســووالن ارتباطی باز هم 
بحث اینترنــت نامحدود را پیش 
کشــیدند و این بــار تحت عنوان 
اینرنت غیرحجمی با سیاســت 
مصــرف منصفانــه، بــه ارائه ی 

جدیــد  تعرفه هــای 
محمدجواد  پرداختند. 
آذری جهرمــی -وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری 
از  پــس  اطالعــات- 
تعرفه هــای  اعــالم 
جدید اینترنــت ثابت 
اظهار کرده اســت که این تعرفه 
سرویس های غیرحجمی مبتنی 
 Fair( بر یک مصرف منصفانــه
Usage Policy( بنــا شــده و 
ســقف مصرف منصفانه در بین 
۱8 شرکت فعال در ارائه سرویس، 
به رقابت گذاشــته خواهد شــد. 
این ســرویس حجمی نیســت و 
درصورت عدول یک مشــترک از 
مصرف عادالنه، شرکت ها موظف 
به ارائه سرویس در حداقل سرعت 
پایه )۱28 کیلو بیــت در ثانیه( تا 
پایان دوره ماهانــه خواهند بود.
همچنین حسین فالح جوشقانی، 
رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی  در این زمینه 
اظهار کرده بــود: اپراتور می تواند 

یکی از دو روش را برای سیاســت 
مصــرف منصفانه اعمــال کند؛ 
بــه این معنــی که یــا درصورت 
رسیدن مشترک به سقف حجمی 
مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱28 
کیلوبیت بر ثانیه برساند و یا این که 
مشترک را در دوره زمانی مدنظر، 
به خرید حجــم اضافــه ترغیب 
کند.اگرچه در حــال حاضر کمتر 
سرویس دهنده ی اینترنتی وجود 
دارد که سرعت ۱28 کیلوبیت بر 
ثانیه را در فهرســت سرعت های 
ارائه  شــده ی خود داشــته باشد، 
اینکه شــرکت های اینترنتی پس 
از تمــام شــدن حجــم اینترنت 
کاربران، ســرعت اینترنت کاربر 
را تا پایــان دوره ماهانه به حداقل 
ســرعت پایه  یا ۱28 کیلو بیت بر 
ثانیه می رســانند، نشان می دهد 
این ســرعت های حداقلی هنوز 
هــم کامال بــا ســرعت های باال 
جایگزین نشده اند و تا زمان حذف 
سرعت های کیلوبیتی هنوز مدت 

زیادی مانده است.

اینترنت۱۲8کیلوییهماینترنتاست؟!

گوشیW۲۰۱9سامسونگرونماییشد
گوشی W2019 به عنوان جدیدترین پرچمدار تاشو سامسونگ، با دو 
نمایشگر AMOLED و مشخصات ســخت افزاری قدرتمند معرفی 

شد.
 سامسونگ به صورت رسمی از گوشــی پرچمدار تاشو W2019 برای 
بازار چین رونمایی کرد؛ دســتگاهی که نه به یک، بلکه دو نمایشــگر 
تجهیز شــده اســت و این یعنی کاربر می تواند بدون باز کردن گوشی، 
بــا بهره گیری از نمایشــگر خارجــی، بــا آن کار کند. در صــورت باز 
کردن گوشــی، شــاهد کلیدهای ناوبری فیزیکی در کنــار کلیدهای 

شماره گیری خواهید بود.
نکته  جالب توجه اینجا اســت که Samsung W2019 در کنار موارد 
یادشده، به سخت افزار قدرتمندی هم مجهز شــده؛ این گوشی دارای 
پردازنده ی اســنپدراگون 84۵ کوالکام در کنار 6 گیگابایت رم و ۱28 
 SD یــا 2۵6 گیگابایت حافظه ی داخلــِی قابل ارتقاء بــا کارت میکرو
 AMOLED است. هر دو نمایشگر 4.2 اینچی به کاررفته در آن از نوع
هستند، وضوح ۱92۰ در ۱۰8۰ را ارائه می دهند و نسبت تصویر آن ها 

معادل ۱6:9 است.
 در قســمت پشــتی دســتگاه شــاهد دو دوربین در حــد و اندازه ی 
پرچمداران هستیم؛ یک دوربین ۱2 مگاپیکسلی با دیافراگم دوگانه ی 
f/۱.۵-2.4 و یک سنســور تله فوتو برای زوم غیر اپتیکال دو برابری. در 
کنار این موارد، در پنل جلویی W2019 شــاهد یک دوربین ســلفی 
8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.۰ هســتیم که توانایی ثبت عکس های 

قابل قبولی را دارد.
 باتــری به کاررفته در این گوشــی، ۳۰7۰ میلی آمپرســاعت ظرفیت 
دارد و از طریق درگاه USB-C شارژ می شــود. همانطور که انتظارش 
را داشــتیم، جدیدترین گوشی سامسونگ قرار اســت با سیستم عامل 
اندروید 8.۱ اوریو و رابط کاربری اختصاصی سامســونگ روانه ی بازار 

شود.
 به عالوه، دســتیار صوتی کره ای ها )بیکسبی( نیز در این گوشی حضور 
دارد و سامســونگ یک کلید اختصاصی را در کناره ی گوشی، برای این 

دستیار صوتی تعبیه کرده است.
 در قسمت کناری W2019 شاهد حسگر اثر انگشت هستیم که طبق 
ادعای سامسونگ، دقت باالیی از خود نشان می دهد. بدنه ی این گوشی 
از جنس مواد پریمیومی نظیر آلومینیوِم آنودایز شــده ی برش خورده 
با الماس و البته شیشه است. متاســفانه به هنگام بستن W2019، این 
دستگاه بســیار قطور می شــود )۱7.۳ میلی متر(؛ امروزه حتی برخی 

لپ تاپ ها نیز قطر کمتری از این مقدار دارند.
 این محصول قرار است در دو رنگ نقره ای و طالیی روانه ی در دسترس 
خریداران قرار گیرد؛ تاکنون صحبتی از تاریخ عرضه و قیمت گوشــی 

سامسونگ W2019 به میان نیامده است.

گلکسیجی۴کورسامسونگمعرفیشد
 سامســونگ بعد از عرضه   Core Galaxy J2، گلکسی جی 4 کور را با 

سیستم عامل اندروید گو و بهبود مشخصات معرفی کرد.
 سامسونگ نخستین گوشــی مبتنی بر اندروید گو، یعنی گلکسی جی 
2 کور را در ماه اوت عرضه کرد، اما این گوشی هنوز در برخی از کشورها 
نظیر ایاالت متحده معرفی نشده است. این تولیدکننده ی کره ای، روز 
 Galaxy J4 جمعه، دومین گوشــی مبتنی بر اندروید گو خود را با نام
Core، در سکوت معرفی کرد؛ دســتگاهی که نسخه ی بهبودیافته ی 

گلکسی جی 2 کور محسوب می شود.
در حالی که سخت افزار این دســتگاه چیزی برای گفتن ندارد، اندروید 
گو همــه چیز را تغییــر می دهد؛ نرم افــزاری که به  طــور خاص برای 
گوشــی های پایین رده ای مانند گلکســی جی 2 کور و جــی 4 کور، 

طراحی شده است.
از آنجایی که اندروید 8 اوریــو و اندروید 9 پای برای اجــرای روان، به 
سخت افزار مناسب نیاز دارند، گوگل، اندروید GO را برای گوشی های 
ارزان قیمت با سخت افزار ضعیف تر، طراحی کرده و به     این منظور حتی 
برخی از نرم افزار هایی را که به طور پیش فرض در هر گوشــی هوشمند 

اندرویدی وجود دارند، حذف کرده است. 
سامســونگ گلکســی جی 4 کور، با اندروید 8.۱ نســخه ی گو عرضه 
می شــود. از دیگر مشــخصات آن می توان بــه صفحه نمایش بزرگ 6 
اینچی اچ دی با رزولوشن 72۰ پیکســل، پردازنده ی ۱.4 گیگا هرتزی 
چهار هسته ای، یک گیگا بایت رم و ۱6 گیگا بایت حافظه )قابل ارتقاء تا 

۵۱2 گیگا بایت( اشاره کرد.
با اینکه دوربین اصلی 8 مگا پیکســلی و دوربین سلفی ۵ مگا پیکسلی 
گلکسی جی 4 کور، مشــخصات برجسته ای ندارند اما شــما را نا امید 
نمی کنند. این گوشــی همچنین دارای یک باتری بــا ظرفیت ۳۳۰۰ 

میلی آمپر است.
سامســونگ هنوز زمان دقیق عرضه و قیمت این گوشــی هوشمند را 

اعالم نکرده است.

چندگوشیآیفوندرآمریکافعالاست؟
 تازه ترین آمارهای منتشــر شده نشــان می دهد که تعداد گوشی های 
آیفون فعال در ایاالت متحده آمریکا از مرز ۱8۱ میلیون دســتگاه نیز 

عبور کرده است.
به گزارش ایســنا، به تازگی محققان و پژوهشــگران فعال در موسسه 
تحقیقاتی CIRP اطالعاتی را جمع آوری کرده اند که نشــان می دهد 
تا ماه گذشته میالدی، تعداد گوشی های آیفون فعال در ایاالت متحده 
آمریکا از ۱8۱ میلیون دســتگاه نیز گذر کرده اســت کــه این رقم در 
مقایسه  با فصل قبل سه درصد رشــد و افزایش داشته است. آمارهای 
مذکــور همچنین حاکــی از افزایش ۱۱ درصدی تعداد گوشــی های 

هوشمند آیفون اپل در طول یک سال اخیر است.
این خبر برای شرکت آمریکایی اپل بسیار خوشایند محسوب می شود 
چراکه می تواند امیدوار باشــد در میهن خود نیز همچنان از اســتقبال 
بی نظیری از ســوی کاربران و عالقمندانش برخوردار اســت، بنابراین 
قادر خواهد بود به اهــداف بلندپروازانه و درآمدزایی های خود همچون 
ارائه ســرویس ها و خدمات مختلف بپردازد و با توســعه پلت فرم های 

جدید به فروش بیشتر و قابل توجهی دست یابد.
به گفته تحلیلگران، بخش ســرویس و خدمات اپل یکی از عوامل اصلی 
رشد این شرکت بزرگ در پنج سال آینده به شمار خواهد آمد و ظرفیت 
رشد اپل حاصل از فروش گوشی های آیفون را به خود اختصاص خواهد 

داد.
بر اساس این آمار، تعداد گوشی های آیفون فعال در آمریکا از مدل های 
آیفون XS، آیفون XS Max، آیفون 8، آیفون 8 پالس و آیفون ۱۰ در 
مجموع به 4۵ میلیون دســتگاه می رســد که این رقم 2۵ درصد از کل 
گوشی های آیفون فعال در این کشور را تشــکیل می دهد. از این تعداد 
همچنین مدل های جدید گوشــی های اپل یعنی آیفون XS و آیفون 
XS Max نیز  دو میلیون دستگاه را تشکیل داده اند که در طی یک ماه 

گذشته به فروش رسیده اند.
تعداد گوشــی های قدیمی تــر 6 اس و 6 اس پالس نیــز 7۵ میلیون 
دستگاه گزارش شــده اســت که 4۱ درصد از مجموع کل گوشی های 

فعال در آمریکا به آنها تعلق دارد.
تحلیلگران پیش بینی کرده اند که انتظار می رود با نزدیک شدن به فصل 
خرید هدیه برای ســال نوی میالدی و حراج های قبل از کریســمس، 
تعداد کل گوشی های آیفون خریداری شده در این کشور افزایش قابل 
مالحظه ای پیدا کند و مجموع کل گوشــی های آیفون فعال در ایاالت 

متحده را حتی به مرز 2۰۰ میلیون دستگاه برساند.

گوشی
فیسبوک،اینستاگرامواسنپچت
عاملافسردگیشناختهشدند

 محققان تا به حال بارها هشــدار داده اند که صرف بیش از حد وقت در 
شــبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام واسنپ چت زیان 

بار است و به تازگی مشخص شده این کار باعث افسردگی هم می شود.
به گزارش مهر به نقل از مارکت واچ، یافته های روانشناســان دانشگاه 
پنسیلوانیا نشــان می دهد که هر چه مدت زمان استفاده از شبکه های 
اجتماعی بیشــتر شــود، میزان افســردگی و حس تنهایی در آنها نیز 

بیشتر می شود.
این اولین بار اســت که در یک تحقیق دانشــگاهی ارتباط مستقیم و 
قطعی میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و افزایش مشکالتی 
همچون افسردگی برقرار می شــود. بر همین اساس افرادی که میزان 
استفاده خود از سایت های یادشده را کاهش می دهند نیز از نظر روحی 
و روانی شــرایط بهتری پیدا می کننــد و در مورد خود و زندگیشــان 

احساس بهتری خواهند داشت.
برای انجام این بررسی در یک بازه زمانی سه هفته ای از ۱4۳ دانشجوی 
داوطلب مقطع لیسانس در دانشــگاه پنســیلوانیا کمک گرفته شده 
اســت. نیمی از این افراد به طور نامحدود قادر به استفاده از شبکه های 
اجتماعی بوده اند و بقیــه تنها ده دقیقه در روز اجازه داشــته اند از این 
شبکه ها استفاده کنند. بررسی های دقیق نشــان داد شرایط روحی و 
روانی گروه دوم بــه مراتب بهتر از گروه اول بوده و افــرادی از گروه اول 
نیز که میزان اســتفاده خود را کاهش دادند به تدریج کمتر احســاس 

افسردگی و تنهایی کردند.
این محققان می گویند مقایســه مکرر میان هــر کاربر با دیگران در 
شــبکه های اجتماعی و پی بردن به کیفیت ظاهرا بهتر زندگی آنها از 
یکسو و ترس از کنار گذاشته شــدن و مورد بی توجهی قرار گرفتن در 
صورت عدم اســتفاده مکرر عامل افزایش افسردگی در صورت استفاده 

مداوم از شبکه های اجتماعی است.

FilesGOگوگلناماپلیکیشنمدیریتفایل
راتغییرمیدهد

 گوگل قصد دارد نام اپلیکیشن مدیریت فایل Files GO را که تاکنون 
۳۰ میلیون کاربر جذب کرده است، برای هماهنگی با دیگر محصوالت 

تغییر دهد.
 اگر اخبــار گوگل را دنبــال کرده باشــید، قطعاً از تغییر نــام ناگهانی 
محصوالت این شــرکت باخبر هســتید. این بار نوبت به اپلیکیشــن 
مدیریــت فایل Files GO رســیده اســت. این اپلیکیشــن که برای 
گوشی هایی با حافظه  ذخیره ســازی محدود در نظر گرفته شده است، 

به زودی به Files By Google تغییر نام خواهد داد.
این اپلیکیشــن یک ســاله، اخیراً به رکورد ۳۰ میلیــون کاربر در ماه 
دســت پیدا کرد که قطعا برای یک ابزار مدیریت فایل، رقم قابل قبولی 
محسوب می شود. گوگل این اپلیکیشــن را به صورت پیش فرض برای 
سیســتم عامل اندروید گو در نظر گرفته اســت؛ اما طبق گفته ی این 
شــرکت، افزون بر کاربران اندروید گو، کاربران نســخه های معمولی 

اندروید نیز از این برنامه استقبال کرده اند.
ایده ی اصلی Files GO به این صورت اســت که با پیشنهاد پاکسازی 
اطالعات از برخــی بخش های خاص، به شــما در آزادســازی فضای  
 Files GO ،ذخیره ســازی دســتگاهتان کمک می کند؛ با این وجود
نقش خود را به عنوان یک ابزار مدیریت فایل نیز به خوبی انجام می دهد.

پیش تر اهالی مانتین ویو خبر از بازطراحی این اپلیکیشن برای انطباق 
با زبان طراحی متریال دیزایــن 2 داده بودند. اکنون بــا تغییر نام این 

اپلیکیشن نیز اتفاق یادشده رخ داده است.

اپلیکیشنآمازونالکسادرمایکروسافتاستور
منتشرشد

 کاربــران مایکروســافت می توانند از طریق مایکروســافت اســتور، 
اپلیکیشن آمازون الکســا مربوط به دستیار هوشــمند الکسا را دانلود 

کرده و استفاده کنند. 
 درنهایت، آمازون اپلیکیشن دســتیار صوتی هوشمند الکسا خود را در 
مایکروسافت استور در دسترس کاربران و عالقه مندان قرار داد. کاربران 

با کمک اپلیکیشن الکسا می توانند کارهای مختلفی به انجام برسانند.
کاربران می تواننــد تقویــم کارهای روزانــه ی خود را چــک کنند، 
فهرســت های ایجاد شده را بررســی کنند، موســیقی پخش کرده یا 
سواالت خودشــان را از الکســا بپرســند، کاربران می توانند از الکسا 
بخواهند برایشــان خبرها را بخوانــد و یا کارهای دیگــری را به انجام 
برســاند. از همه جالب تر اینکه کاربران می توانند از اپلیکیشن آمازون 

الکسا برای کنترل لوازم خانگی هوشمند کمک بگیرند. 
 در حال حاضر، اپلیکیشن الکسا برای کامپیوترهای ویندوز ۱۰ قابلیت 
پشتیبانی از ضبط ویدئویی، برقراری تماس ها، اسپاتیفای و پشتیبانی 
از اپلیکیشــن پاندورا را نــدارد. آمازون قصــد دارد تا در اوایل ســال 
2۰۱9 میالدی، عالوه بر به روزرســانی ویژگی های فعلی، قابلیت های 
جدیدی به دســتیار صوتی هوشــمند خود اضافه کند. بی شک چنین 

به روزرسانی هایی می تواند مورد توجه و استقبال کاربران قرار گیرد.
کاربران با نصب اپلیکیشن الکسا آمازون می توانند کارهای مختلفی را 

به انجام برسانند:
* الکسا، امروز در تقویم ام چی دارم؟ 

*الکسا، برای من یک کتاب بخون.
*الکسا، چراغ را روشن کن.

*الکسا، هوای خونه چه جوریه؟ 
در حال حاضر الکســا برای رایانه های شــخصی ویندوز ۱۰ در ایاالت 
متحــده، انگلســتان و آلمان در دســترس کاربــران قــرار دارد و در 
ســال 2۰۱9 میــالدی، کاربران ســایر نقــاط جهان نیــز می توانند 
از این اپلیکیشــن اســتفاده کنند. اپلیکیشن الکســا آمازون از طریق 

مایکروسافت استور قابل دانلود کردن است.

واتساپمحاوراترابرایمدتطوالنی
آرشیومیکند

 آپدیت جدید واتس اپ به کاربران اجازه می دهد محاورات خود را برای 
طوالنی مدت آرشیو کنند و دیگر مجبور به ترک گروه ها نخواهند بود.

به گزارش مهــر به نقل از دیلــی میل، آپدیت جدید واتس اپ شــامل 
قابلیــت Vacation Mode خواهد بــود که به افراد اجــازه می دهد 

محاورات را به طور طوالنی مدت آرشیو کنند.
در حال حاضر کاربران واتس اپ فقط می توانند محاورات را برای مدت 
زمان کوتاهی آرشــیو کنند اما به محض ارســال پیامی تازه، محاوره 
مذکور دوباره فعال می شــود.در آپدیت جدید از این امر جلوگیری می 
کند و این بدان معنا است که افراد مجبور نیســتند یک گروه را به طور 
کامل ترک کنند. البتــه کاربران در صورت تمایل مــی توانند محاوره 

مذکور را از حالت آرشیو خارج کنند.
قابلیت مذکور در نسخه بتای این اپلیکیشــن ظاهر شده است و هنوز 

مشخص نیست آپدیت چه زمان برای همه کاربران فراهم می شود.
Linked Ac- شامل گزینه Vacation Mode رآپدیت جدید عالوه ب

counts نیز است که به کاربران اجازه می دهد شماره تماس های دفتر 
تلفن خود را به یک پلتفرم دیگر مانند فیس بوک یا اینستاگرام مرتبط 
کنند. به این ترتیب افراد می توانند آپدیت، اســتوری و وضعیت خود را 

بین سه اپلیکیشن به اشتراک بگذارند.

آنالین


