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جهانگیري: فارغ از شرایط فعلی نیاز مردم را تامین کنیم

دولت از وزیر جدید راه چه خواست؟
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وزیر اقتصاد: حامل های انرژی گران نمی شود

 تاثیر اندک دور جدید تحریم ها 
بر اقتصاد و معیشت

حدود یک هفته از آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران می گذرد. 
قبل از آغاز ایــن تحریم ها و پس از شــروع آن اظهارنظرهای مختلفی در 

مورد آثار احتمالی آن مطرح شد. 
اما نکته ای که باید در نظر بگیریم این اســت که به هــر حال تحریم های 
جدیــد بی تاثیر نیســت و می تواند مشــکالتی را برای اقتصاد کشــور و 

معیشت مردم ایجاد کند.
 البته می توانیم همین اثر کم را هم مدیریت کنیم.

ما به عنوان کشــوری که ســال های طوالنی انواع و اقســام تحریم ها را 
تجربه کرده ایم، قطعا باید بتوانیم مدیریت خوبی بر این موضوع داشــته 

باشیم. 
در واقع از آنجــا که تجربه طوالنــی در تحریم ها داریــم و آن را مدیریت 

کردیم، االن هم می توانیم مدیریت الزم را داشته باشیم. 
به عبارتی چنانچه عقالنیت، مدیریت خوب، همدلی و همراهی داشــته 
باشــیم، به راحتی می توانیم از این مرحله و از این تحریم ها گذر کنیم. 
این تحریم هــا هم مرحله کوتاهی اســت و بــه هر حال ایــن دوره هم 

می گذرد.  
این در حالی است که رییس جمهور آمریکا این هدف را دنبال می کرد که 
با فشارهایی که به کشورمان وارد می کند، زودتر از اینها ما را از پا دربیاورد، 
ولی حاال که می بیند این فشارها جواب نداده است، از کارها و اقداماتی که 

انجام می دهد، ناامید می شود.   
نکته دیگر این است که بخشی از تاثیرات منفی که در ماه های گذشته در 
اقتصاد و بازار به وجود آمد، ناشــی از التهاباتی بود که از محل جنگ روانی 

تحریم ها برای مردم ایجاد شد. 
اما حاال آن جنگ روانی و التهابات تمام شــده است و دیگر مشکلی وجود 

ندارد.
موضوع دیگر هم در مورد تاثیر دور جدید تحریم ها بر قیمت طال و ارز است 
که به نظر می رسد تاثیر آنچنانی نباید داشــته باشد و اگر هم داشته باشد 

تاثیر بسیار کمی خواهد بود. 
در ضمن مساله دیگر این است که خودمان هم در داخل کشور در مورد 
موضوعاتی مانند ارز و طال برنامه نداشــته ایم که بایــد فکری برای آن 

کنیم.

حناچی و آخوندی در فینال شهرداری تهران
 با آرای اعضای شــورای شــهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری 

تهران انتخاب شد.
پس از ارائه برنامه چهار گزینه شــهرداری تهران از میان عباس آخوندی، 
غالمرضا انصاری، کامل تقوی نژاد و پیروز حناچی رای گیری کردند که در 

نهایت دو گزینه انتخاب شدند.
بنابر این گــزارش، الهام فخاری، آرش میالنی، علــی اعطا، حجت نظری 

برای نظارت بر شمارش آرا به جایگاه هیات رئیسه رفتند.
آخوندی ۱۶ رای، پیروز حناچــی ۱۱ رای، تقوی نژاد ۱۰ رای و  انصاری ۳ 
رای کســب کردند. به این ترتیب پیروز حناچی و آخوندی به مرحله دوم 

راه یافتند.

۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده خود وام بگیرید

شیوه وام دهی بانک ها تغییر کرد
گروه بانك و بيمه  بسیاری از کارمندان شــعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات 
کافی از ارایه وام به متقاضیــان طفره می روند، اما برخی بانکها مردم را تشــویق 

می کنند تا با سپرده گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام بگیرند.
دریافت وام های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از ســخت ترین پروسه های 
اداری در ایران تبدیل شــده اســت. البته این نوع رفتار بانکها بــرای ارایه وام به 
مردم، ســابقه ای بس طوالنی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به 
بانک مراجعه می کند، با انبوهی از تقاضاهــای ارایه ضامن و ضمانت هایی مواجه 
می شود که بعضا او را از ادامه مســیر برای دریافت وام منصرف می کند و به سمت 
روش های دیگر تامین مالــی می برد؛ به نحوی که گاهــی ضمانت نامه هایی که 
برای دریافت وام از ســوی بانکها طلب می شود، برای ارقام بســیار خرد، به ارایه 

سند ملکی هم می انجامد.
در چنین شــرایطی که از یک ســو، برخی بانکها تنها از ســوی بانک مرکزی 
توانسته اند که مجوز اخذ ســپرده آن هم در سقف های مشــخصی را دریافت 
کنند، برخی دیگر از شــعب بانکی نیز در تالش هســتند که شــرایطی را برای 
جذاب تر شدن سپرده گیری برای مشتریان و صاحبان ســرمایه ایجاد کنند تا 
بتوانند در رقاب با سایر بانکها، شــعب خود را در اولویت انتخاب مشتریان قرار 

دهند. 
در این میان البته نرخ ســودی که بانکها به ســپرده های این چنینی می دهند به 
نحوی چیده شده که برای یک فرد جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک 
بانک ســپرده کند، ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک دیگری 
با نرخ سود باالتر سپرده گذاری کند؛ به این معنا که بانکها بعضا برای سپرده هایی 
که متقاضی دریافت وام به ازای سپرده هســتند، سودی تقریبا نصف سود عادی 
جاری در نظام بانکی می پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای سودآوری بیشتر 

این مشتریان تا حدود زیادی سد می کنند.
اما گزارش های میدانی نشــان می دهد برخی بانکها تالش کرده اند تا در رقابت 
با سایر بانکها، سودهای بهتری برای این نوع ســپرده ها پرداخت کنند تا بتوانند 
سپرده های بیشــتری جذب کنند . در این میان به نظر می رسد اگرچه این طرح 
می تواند حامی سپرده گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این 

زمینه نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد.
کارمند یکی از شــعب بانکــی در گفتگو با مهر گفــت: وقتی که فــردی برای 
ســپرده گذاری به بانک مراجعه می کند، می تواند متقاضی دریافت وام در قبال 
سپرده خود هم باشــد؛ در این شرایط نرخ ســود برای او تغییر کرده و با توجه به 
اینکه وام کم بهره نیز در اختیار او قرار می گیرد، می تواند کاهش نرخ سود سپرده 

خود را با راحتی بپذیرد.
وی افزود: تنها مزیت این گونه ســپرده گیری برای بانکها، پرداخت سود کمتر 
به مشــتریان و اطمینان از بازپرداخت وام اســت، چراکه اگر حتی مشــتری 
قسط های خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد 
و این اطمینان وجود دارد که اقســاط وام از محل سپرده مستهلک می شود؛ اما 
برای مشتری نیز ممکن اســت این مزیت وجود داشته باشد که وام کم بهره را با  
کمترین تشــریفات اداری دریافت می کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه 

این چنینی ندارد.
این کارمند نظام بانکی گفت: مزیت پرداخت وام به ازای ســپرده  مشــتری، این 
است که مشتری می تواند با شرایط ســهل تری وام بگیرد و بانک هم نگران معوق 

شدن مطالبه خود نیست.
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خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم های 
ثانویه آمریکا

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار 
بانک و موسســه مالی ایرانی از فهرســت تحریم های ثانویــه آمریکا را 

تشریح کرد.
فرزانه رجایی سلماسی با تائید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی 
از فهرســت تحریم های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه داری آمریکا 
روز سه شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک های ایرانی را 

تحت تحریم ثانویه قرار داد.
وی با بیــان اینکه دفتر کنتــرل دارایی های خارجــی آمریکا )اوفک( 
ارگانی اســت که زیر نظر اداره کل خزانه داری فــدرال آمریکا فعالیت 
می کند، اظهار کرد: این ارگان فهرست های متعددی دارد که مهم ترین 
 )SDN )Specially Designated National آن ها فهرســتی به نام
است که این فهرست هم شــامل افراد و شــرکت هایی است که تحت 
تحریم اولیه هستند و هم افراد و شــرکت هایی که آمریکا آن ها را تحت 

تحریم ثانویه قرار داده است.
مدیر مبارزه با پولشــویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب 
در روز پنجم نوامبر آمریکا فهرســتی را منتشــر کرد که در آن برخی 

بانک های ایرانی شامل تحریم های ثانویه هم می شدند.
رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک ها از جمله سامان، کارآفرین، 
اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم های ثانویه 
قرار نداشــتند، تصریح کرد: بنابراین اینطور نبــوده که همه بانک های 
ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشــند و در واقع برای تعدادی از 
آن ها تگ »subject to secondary sanctions« قرار داده نشده بود.
وی با اشــاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم های 
ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنج شــنبه هفته گذشــته با 
تغییری که در فهرست تحریم های آمریکا اعمال شد، در واقع گفته شد 
که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک های »خاورمیانه«، »حکمت 
ایرانیان«، »قرض الحســنه مهر ایران« و موسســه مالی »توسعه« را از 
subject to sec�«  فهرست تحریم های ثانویه خارج کرد؛ در واقع تگ

ondary sanctions« از آن ها برداشته شد.
به گفته مدیر مبارزه با پولشــویی و تطبیق بانــک خاورمیانه، در حال 
حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هســتند که در فهرست تحریم های 
ثانویه آمریکا قرار ندارند و ســوئیفت برای آن ها بــاز خواهد بود که این 
بانک ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم 
بانک هایی را پیدا کنند که حاضر باشــند به عنوان بانک کارگزار با آن ها 
کار کنند.رجایی سلماســی ادامه داد: به نظر می آید که اوفک با این کار 
خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقالم بشر دوستانه باز بگذارد 

و شاید نتوانیم برای واردات کاالهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابهاماتی در فهرســت تحریم های آمریکا، اظهارکرد: به 
نظر می رســد که وزارت خزانه داری آمریکا همه چیز را روشن و شفاف 
نمی کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم ها به راحتی 
اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم ها به طور رســمی 
مشخص نشــده که ما از کانال ســوئیفت می توانیم چه اقالمی را وارد 
کنیم و فقط گفتند که سوئیفت برای آن ها باز است و تحت تحریم های 

ثانویه هم نیستند.
افراد و شرکت هایی که در فهرست تحریم های اولیه آمریکا قرار بگیرند، 
تمام ساکنان دائمی )دارای گرین کارت آمریکا(، شهروندان  آمریکایی و 
شرکت های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام 
هیچ گونه معامله ای را با آن ها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شــرکت ها 
و افراد ثالــث یا در واقع شــرکت ها و افراد غیرآمریکایــی می توانند به 

تبادالت تجاری با آن ها ادامه دهند.

معامله ۷۰۰هزار بشکه نفت به قیمت ۶۴.۹ دالر
 دومین عرضه نفت خام دیروز در بورس انــرژی برای فروش ۷۰۰ هزار 
بشکه نفت خام با معامله ســه محموله با قیمت ۶۴.۹۷ دالر به ازای هر 

بشکه به پایان رسید.
با همکاری شــرکت ملی نفت ایران، ۷۰۰ هزار بشــکه نفت خام عرضه 
شده در بورس انرژی با قیمت ۶۴.۹۷ دالر به ازای هر بشکه و در قالب دو 
محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای و یک محموله ۲۱۰ هزار بشکه ای معامله 

شد.
 در عرضه دیروز نیز همچون عرضه قبلی، ۹ بانک عامل از جمله سامان 
و پارســیان به عنوان بانک های عامل برای صدور ضمانت نامه معرفی 

شده اند.
در شــروع عرضه ۳ پیشنهاد خرید در مقابل ســفارش فروش محموله 
نفت ۷۰۰ هزار بشکه ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معامالت 
نشست. باالترین درخواست برای خرید یک محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای 
نفت خام، قیمت ۵۷.۳۴ دالر به ازای هر بشکه و دو پیشنهاد دیگر برای 
خرید محموله های ۲۴۵ و ۲۱۰ هزار بشــکه ای، قیمت های ۵۶.۲۱ و 

۵۴.۸۵ دالر به ازای هر بشکه اعالم شد.
براین اساس، شــرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعالمی خود را به ۶۷.۱  
دالر به ازای هر بشکه کاهش داد. و به تبع آن، متقاضیان خرید، قیمت های 
پیشــنهادی خود را به ۶۰.۲۵، ۵۹.۷۴ و ۵۹.۱۲ دالر به ازای هر بشکه 

افزایش دادند. 
با این نرخ ها،  شرکت ملی نفت ایران در دو گام، نرخ پایه اعالمی خود را 
به ۶۴.۹۷ دالر به ازای هر بشکه کاهش داد و براین اساس، سه محموله 

معامله شد. 

سکه طرح جدید ۴.۴ میلیون تومان شد
در معامالت بــازار آزاد تهران، هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید، دیروز یکشــنبه ۲۰ آبان ماه ۴ میلیون و۴۰۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و 

۲۲۵هزار تومان است.
هر قطعه نیم سکه ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 

۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۸۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱۲۱۰ دالر و ۴۰ ســنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 بورس تهران باالترین رشد ارزش بازار بورس
 در جهان را ثبت کرد

 رشــد ارزش بازار بورس تهران در یک سال گذشــته رتبه نخست را در 
میان اعضای فدراسیون جهانی بورس ها به دست آورد.

دبیرخانه فدراســیون جهانی بورس هــا )WFE(، ارزش بازار بورس 
تهران در ۱۲ ماهه منتهی به پایان سپتامبر سال ۲۰۱۸ میالدی با بیش 
از ۱۲۰ درصد بازده )به واحد پول ملی( مقام نخست را در میان اعضای 

فدراسیون به خود اختصاص داد.
میزان بازده ارزش بازار بــورس تهران به دالر در ایــن دوره حدود ۷۴ 
درصد محاسبه شده است که از این نظر نیز در باالترین جایگاه در میان 
سایر اعضای فدراسیون جهانی بورس ها قرار گرفته است. ارزش دالری 
بورس تهران در پایان ســپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۷۳ میلیارد دالر اعالم 

شد.
همچنین شــاخص کل بورس تهران در دوره یک ساله منتهی به پایان 
سپتامبر ۲۰۱۸ رشــد قابل مالحظه ای داشــت و بیش از ۱۲۷ درصد 
بازدهی را از آن خود کرد.عالوه بر این، متوســط رشــد ارزش بازار در 
مناطق مختلف فدراســیون جهانی بورس ها به ترتیــب برای آمریکا 
۱۵ درصد، منطقه آســیا - اقیانوســیه منفی ۳ درصد و اروپا_ آفریقا _

خاورمیانه نیز ۵ درصد گزارش شده است.

میز خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در 
این وزارتخانه مسیر شــفافیت را هموار کنیم گفت:در 
گام های بعــدی معامالت و حقوق و دســتمزد ها نیز 

شفاف سازی می شود.
محمد شــریعتمداری در نشســت اصالح نظام بنگاه 
داری که با حضور مدیران عامل صندوق ها و روســای 
سازمان های تابعه برگزار شــد، با تاکید بر اینکه باید 
مسیر شــفافیت را هموار کنیم عنوان کرد: هیچ باکی 

از مخالفت های مخالفین شــفافیت نداریم 
و با اصالح نواقص کار مسیر ایجاد شفافیت 
در این وزارتخانه  با قاطعیــت ادامه خواهد 

یافت.
وی با اشاره به اینکه هر کسی در این مسیر 
همراه نیســت کنــار برود و هیــچ چیزی 
برای پنهان کردن از مــردم نداریم، اظهار 

داشــت: در گام های بعدی معامــالت و حقوق و 

دستمزد ها نیز شــفاف سازی می شود؛ 
وقتی در معامالت اشــکالی وجود نداشته 
باشــد نباید از شــفاف کردن آنهــا ابایی 

داشته باشیم.
شــریعتمداری در خصوص خــروج از بنگاه 
داری نیــز گفت: به صراحــت اعالم می کنم 
دولت هیچ چشم داشتی به اموال صندوق ها 
ندارد و اصرار بــرای خروج از بنــگاه داری به این دلیل 

اســت که این شــکل بنگاه داری با این حجم وســیع 
توسط این وزارتخانه به طور اصولی اشتباه است.

وی در ادامه گفت: با شناســایی تجربــه های ناموفق 
فروش بنگاه ها باید به گونه ای حرکت کرد که از تکرار 

اشتباهات اجتناب شود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد: باید یک ساختار و 
نهاد چابک و توانمند با جدیت خــروج از بنگاه داری را 

پیگیری خواهد کرد.

رفاه

گروه اقتصاد  ســخنگوی هیات نظارت 
بــر رفتــار نماینــدگان درباره نقــش این 
هیات در رســیدگی به ادعای رانت خواری 
برخی نمایندگان گفت: هنوز رســیدگی به 
ادعاهای مطرح شــده در جلسه استیضاح 

ربیعی ادامه دارد.
»باج خواهــی و باج دهــی بیــن بعضــی 
نمایندگان و وزرا رایج بــود.« این جمله را 
کمال الدین پیرموذن از نمایندگان مجلس 
نهم می گوید او ادامه می دهد:  »شــخصی 
خانــه  ۲۰۰ میلیونی داشــت و حــاال مثل 
بعضی از نماینده ها در خارج از کشــور هم 
خانه خریده –این شنیده ی من موثق است- 
معلوم است که با پول رانت و ویژه خواری ها 
و یا اخذ پول غیر شرعی و غیرقانونی چنین 
ارتقایی در وضعیت اقتصادی اش پیدا کرده 
اســت« این صحبت ها اولین بار نیست که 
شنیده می شود اما سوال انجاست که نقش 
سازو کارهای نظارتی مانند هیات نظارت بر 

رفتار نمایندگان چیست؟
در همیــن راســتا محمدجــواد جمالــی 
نوبندگانی به خبرآنالین گفت: الزم اســت 
پیش از هرچیز به یک نکته ای اشــاره کنم 
و آن اینکه ما به عنــوان نمایندگان مجلس 
چه ادوار و چه فعلی، بایــد صحبت هایمان 
مســتدل باشــد چراکه ما با این صحبتها 
می توانیم کشور را به بی اعتمادی بکشانیم 
لذا اول باید از ایشــان بپرســم که این 
صحبت ها را چرا همان زمان که در مجلس 
حضور داشتید مطرح نکردید و امروز عنوان 
می کند؟ نکته دیگر این اســت که بسیاری 
از نمایندگان درآمدهای بیشــتری داشتند 
مثال کســی که جراح قلب یا زیبایی اســت 
درآمد باالیی دارد و نبایــد هر توانایی مالی 
را به پای رانت گذاشــت؛ اما ایــن را هم 
نمی توانیم کتمان کنیم که هیچ تخلفاتی 
وجود ندارد به هر حال ۲۹۰ نماینده وجود 
دارد که در بین آنهــا می تواند افرادی وجود 

داشته باشد که از رانت اســتفاده می کنند 
کما اینکــه در دیگر قوا هــم چنین افرادی 

وجود دارند.
او ادامــه داد: ما به عنوان هیــات نظارت بر 
رفتار نمایندگان باید ابتدا گزارشی دریافت 
کنیم تا بتوانیم ورود کنیــم. مواردی بوده 
اســت که برخی عنوان کرده اند مثال فالن 
نماینده اعمــال نفوذ کرده اســت تا فالن 
پروژه به نزدیکانش ســپرده شــود ما اینها 
را بررســی کرده ایم و تا کنــون به موردی 
دســت پیدا نکرده ایم و تا کنون مسائلی که 
مطرح شده اســت محلی از اعراب نداشته 
اســت. اما هر موردی که به ما گزارش شود 
چه از سوی شــخصیت های حقیقی و چه 
از ســوی شــخصیت های قضایی و هیات 
رئیسه مجلس قطعا به این موارد رسیدگی 
می کنیم تا امروز مواردی هم گزارش شده 
اســت اما هیچ کدام به یــک نتیجه مثبتی 

نرســید.جمالی در پاســخ به این سوال که 
رئیس فراکسیون شفاف سازی هم مواردی 
از رشــوه گرفتــن نماینــدگان در جریان 
تحقیق و تفحص از شــهرداری مطرح کرد 
دراین خصوص نظر شما چیست؟ گفت: در 
این رابطه گفتند برخی کارت هدیه گرفتند 
اما وقتی ما این موضــوع را پیگیری کردیم 
دیدیم اوال همه گیر نبوده اســت و در ثانی 
کارت هدیــه چند صــد هزارتومانی که 

نمی تواند رشوه باشد.
او در پاســخ به این ســوال که کارت هدیه 
چندصــد هزارتومانی رشــوه نیســت اما 
تراکــم چند میلیــاردی قطعــا یک رانت 
محسوب می شــود گفت: در همین زمینه 
نیز ما از نماینده ای کــه آن را مطرح کرده 
بود خواســتیم که به هیات نظــارت بیاید و 
در این رابطه اگر مدارکــی دارند در اختیار 
ما بگذارند تا موضوع را پیگیری کنیم؛ هنوز 

مدارکی به دست ما نرسیده است.
او ادامه داد: مواردی هم داشتیم که می گفتند 
وزیر یک وزارتخانه ای برای آنکه وزیر بماند 
به نماینده ای وعده داده اســت که از شــما 
در هیات مدیره چندین شــرکت استفاده 
می کنیم وقتــی از او در این رابطه ســوال 
می کنیم مــی گوید مــن همچین حرفی 
نزده ام اگر راســت می گوینــد فایل صوتی 
ارائه بدهنــد. بنابراین ما تمــام مواردی که 
مطرح می شــود را پیگیری می کنیم و تا به 
امروز فکر می کنم اغلــب این ها تا حدودی 
فضاسازی باشــد. من نمی خواهم از اساس 
کتمان کنم اما تا امــروز مواردی که گزارش 
شده اســت فاقد اســتدالل و مدرک بوده 
اســت. اما اگر هم به موردی برســیم قطعا 

برخورد می کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا در بررسی ها 
شده است به موردی برسید که تخلف مالی 

مسجل شده اســت گفت: بله ما در مواردی 
هم تذکر کتبــی دادیم و هم شــفاهی و در 
برخی موارد هم پرونده را به دستگاه قضایی 

ارجاع دادیم.
جمالی درپاســخ به این ســوال که مصداق 
محتوایی مــوارد گزارش شــده چه چیزی 
بوده است گفت: واقعیت آن است که باالی 
۹۵ درصد مواردی که از سایر قوا یا نهادهای 
دیگر و حتی نمایندگان به ما گزارش می شود 
درباره اظهار نظرهاســت. یعنی اینکه فالن 
نماینــده در مصاحبه یا توئیتــر خود فالن 
اظهار نظر را داشــته اســت و نزدیک به دو 
الی سه درصد است که شکایت می شود که 

فردی اعمال نفوذ کرده است.
او با اشاره به جلسه اســتیضاح علی ربیعی 
و موضوعاتی که در آن جلســه مطرح شــد 
گفت: ما هنــوز در هیات نظارت مشــغول 
بررسی آن ادعاها هســتیم و هنوز شهود را 
به هیات نظارت دعوت می کنیم که صحت 
و سقم ادعا را مشــخص کنیم حتی شهود از 
شهرســتان آوردیم در کنار نماینده ای که 
در مجلــس در آن جلســه ادعاهایی کرده 
بود درباره کمک ها و وعده ها به نمایندگان 
برای رای آوردن وزیر. ما این مــوارد را رها 
نکرده ایم و رســیدگی می کنیــم.او درباره 
نتیجه رســیدگی به ادعاهای مطرح شدن 
در جریان اســتیضاح ربیعی گفت: ما هنوز 
به نتیجه مشخصی نرســیدیم چون ماجرا 
وســعت زیادی داشــت و اگر یادتان باشد 
بیش از ۷ نماینده اظهار نظر کردند؛ چندین 
نفر هم فارغ از نماینــدگان از جمله وزیر کار 
اظهارات متفاوتی داشــتند بنابراین هنوز 
نیاز به زمان داریم.جمالی در پاسخ به سوال 
دیگری درباره خرید خانه در خارج از کشور 
از سوی برخی نمایندگان گفت: این نماینده 
محترم ادوار که چنین بحثی را مطرح کرده 
است بهتر است گزارشــی به هیات نظارت 

ارائه کند تا به آن رسیدگی کنیم.  

گروه اقتصاد  ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشســت خبری خود از صــدور حکم اعدام 
برای دو مفســدی اقتصادی و صدور حکم 

قطعی برای یک جاسوس خبر داد.
حجت االســالم غالمحســین محســنی 
اژه ای در یکصد و ســی و ســومین نشست 
خبری خــود از صدور احــکام جدید برای 
مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت: داریوش 
آبراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام فســاد 
فی االرض به اعدام و ضبــط کلیه وجوه به 
مبلغ ۳۵۰ملیون ریال محکوم شــده است. 
یونس بها الدینی به عنوان مفسد فی االرض 
شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. 

حکم این دو نفر غیر قطعی است.
وی افــزود: محمد بهاءالدینی به ۱۰ ســال 
حبس محکوم شده و حکم وی قطعی است. 
ایمان پهلوانی به پنج ســال حبس تعزیری 
قطعی و ضبط اموال محکوم شــده اســت. 
مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر به پنج ســال 
حبس، رضا نادری فرزنــد صفر علی به پنج 

سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اژه ای تصریح کــرد: این افــراد جرم های 

مختلفی از جمله قاچاق، ارز و غیره دارند.
وی ادامه داد: ســندباد سفرها به شش سال 
حبس، علیرضا ســنجری به شــش ســال 
حبس و جزای نقدی به مبلــغ ۱۶میلیون 
ریال، محمد مرادی به شــش سال و شش 
ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 
فریدون امین آقایی به شــش سال و سه ماه 
حبس و جزای نقدی معادل هشت میلیارد 
ریال؛ مجید فالحی به شــش سال و سه ماه 
حبس و جزای نقدی، ســید محمد کاویانی 
به شش سال و سه ماه حبس و جزای نقدی، 
محمد غالب علمداری به پنج ســال و ســه 
ماه حبس و جزای نقدی، فرشــاد بهادری 
به شش ســال حبس و جزای نقدی، مهدی 
محبی فرزاد به پنج ســال و سه ماه حبس و 
جزای نقدی، علی نورایی به پنج ســال و دو 
ماه حبس و جزای نقدی، امیر میثم گیاهی 
به پنج سال و یک ماه حبس و جزای نقدی، 

رضا شــرکت افتخار به پنج ســال و یک ماه 
حبس و جزای نقدی، فرخ اسکندری نژاد به 
پنج سال حبس، مسعود ابراهیمی گندمی 
به پنج ســال حبس و جزای نقدی محکوم 

شده است.

28 نفر از متخلفان ارزي آزاد شدند 
محســنی اژه ای در خصــوص برخــورد با 
متخلفــان در حــوزه قضایی هــم گفت: از 
حدود ۴۰هزار قاضی و کارمنــد که داریم، 
افراد پاکدست زیاد داریم با این حال اسامی 
و تخلف دو قاضی اعالم شده بود که بررسی 
شــد و این دو نفر از کار تعلیق شــدند. یک 
مورد هم حکم قطعی صادر شــده که برای 
حجــت اهلل یازرلو به اتهام اخذ رشــوه به ده 
سال حبس، سه سال انفصال، هفت میلیارد 
تومان رد مال و ضربه شــالق محکوم شده 

است.
معاون اول قوه قضائیه بــه وضعیت پرونده 
یک جاســوس اشــاره و تصریح کرد: کمال 
امیر بیک فرزند محمــد کارمند وزارت امور 
خارجه به ده ســال حبس و ضبط دویست 
هزار دالر محکوم شده است.محسنی اژه ای 
ادامه  داد: در رابطه با تخلفات ارزی۹۶ اخیرا 

بازداشت شدند که ۲۸ نفر آزاد شدند.
وی در رابطــه با پرونــده بانک ســرمایه و 
صندوق فرهنگیــان گفت: بــرای ۱۳نفر 
کیفرخواســت صادر و پرونده بــه دادگاه 
ارسال شده است و دو نفر از مدیران پیشین 

این بانک نیز اخیرا بازداشت شدند.

صدور هفت کيفرخواست در پرونده 
واردات خودرو

محســنی اژه ای در رابطه با پرونده واردات 
قطعات خودرو گفت: بــرای هفت متخلف 

این پرونده کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: بــرای۴ نفر از متهمــان پرونده 
شرکت لیزینگ کیمیایی هم کیفرخواست 
صادر شــده اســت. برای دو نفر از متهمان 
پرونده تعاونی ولیعصر کیفرخواست صادر 

شــده اســت. همچنین در پرونده شرکت 
تعاونی  البرز ایرانیان برای دو نفر از متهمان 

کیفرخواست صادر شده است.
معــاون اول قــوه قضائیه با انتقــاد از جعل 
عناویــن از ســوی برخی اشــخاص گفت: 
شــخصی ادعا کرده که ابتــدا داماد رییس 
جمهور آقای روحانی و بعد داماد بنده یعنی 
محسنی اژه ای است. این فرد با جعل عنوان 
و امضــا؛ نامه ای به شــورای پــول و اعتبار 
نوشته اســت. هشــدار می دهم که افراد، 

چنین روشهایی را به کارنبرند.
وی در رابطه با توزیع مشروبات الکلی گفت: 
ساخت و توزیع مشــروب و توزیع مشروبات 
مسموم همگی جرم اســت. در پرونده اخیر 
که در بندر عباس بود، هجده نفر بازداشــت 
شــدند و تا کنون ۳۸ نفر به دلیل شرب این 
مشــروبات فوت کردند. چنین مواردی 
می تواند حتی تا معادل افســاد فی االرض 
مطــرح شود.محســنی اژه ای در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده  جعبه ســیاه پرونده  
بابک زنجانی گفت: من متوجه این مســئله 
نشدم که چه نقشــی دارد و آیا اینکه نقش 
وی پر رنگ تر اســت یا خیر؟ این پرونده به 

دادگاه ارسال شده است.

صدور کيفرخواست برای عراقچی و 
ساالر آقاخان

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوال 
مهر، مبنی بر اینکه با توجــه به اینکه چند 

متهم اصلی فســاد ارزی اخیــر محاکمه و 
حکم آنها به زودی اجرا می شود، آیا در این 
راستا اتهاماتی هم برای ولی اهلل سیف اثبات 
شــده؟با توجه به اینکه شنیده شده سه نفر 
از مدیران بانک مرکزی شــاغل در دوره این 
شخص بازداشت شدند؟ این موضوع صحت 
دارد و آیا پرونده  قضایی برای رییس ســابق 
بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در 
رابطه با بانک مرکزی ســه پرونده تشکیل 

شده است. 
یکــی از پرونده ها مربوط به شــکایت یکی 
از ســمن ها از بانک مرکزی بود که از بانک 
مرکزی و برخــی از اعضای شــرکت های 
تعاونی شکایت مطرح و پرونده تشکیل شده 
است.گزارشی هم از سوی مجلس در رابطه 
با رییس کل ســابق مطرح است که هنوز به 

دادگاه ارسال نشده است.
وی ادامــه داد: پرونده دیگــری در رابطه با 
توزیع خــارج از مقررات در رابطــه با توزیع 
اسکناس ارز اســت افرادی از جمله معاون 
بانک مرکــزی و ســاالر آقا خــان مطرح 
شــده اســت که در این پرونده بــرای پنج 
نفر از جملــه معاون ارزی و ســاالر آقا خان 

کیفرخواست صادر شده است.

سيف همچنان ممنوع الخروج است
وی در پاســخ به ســوال دیگر مهر در رابطه 
با ممنوع الخروجی ســیف گفــت: این فرد 
همچنان ممنوع الخروج است و در شکایت های 

مذکور، پرونده ای هم این فرد دارد.
سخنگوی دســتگاه قضا گفت: در خصوص 
پرونده واردات خودرو چند پرونده تشکیل 
شــده و اخیر دو مدیر شــرکت رنو و تویوتا 
بازداشت شدند.محسنی اژه ای در خصوص 
تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه 
به بخش خصوصی گفت: ســازمان بازرسی 
کل کشــور ورود پیدا کرده امــا نتیجه آن 
هنوز مشخص نیســت؛ در مورد واگذاریها 
معمــوال پرونده تشــکیل می شــود اما در 

راستای رسیدگی به آن کوتاهی می شود.

اتهام متهمان محيط زیستی افساد 
فی االرض است

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال 
که آیا عنوان اتهامی متهمان پرونده محیط 
زیســتی تغییر کرده اســت؟ گفت: عنوان 
اولیه ی این  متهمان جاسوســی بود و طبق 
قانون جاسوسی میتواند تا معادل افساد فی 
االرض برود. بر حسب اطالعات و گزارش های 
تکمیلی از ســتاد نیروهای مسلح و با توجه 
به اقاریر این افراد، مشــمول ماده ۲۸۶ و نه 
صرفاً جاسوســی دانسته شــد. تشخیص 
قاضی این بود که با وصــول گزارش مذکور 
از جاسوســی به افســاد فی االرض تبدیل 
شد و به دادگاه ارسال شــده است.در ادامه 
ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: دقیقا 
نمی دانم پرونده در چه مرحله ای اســت اما 

فکر می کنم هنوز حکم اجرا نشده است.
 

چرا پاسخگویی برای سلبریتی ها 
سنگين است؟

وی همچنین در پاســخ به این سوال که بعد 
از زلزله کرمانشاه عده ای از افراد سرشناس 
پول هایی را جمع آوری کردند و حساب آنها 
مسدود شــده اســت، آخرین وضعیت این 
پرونده چیســت؟ گفت: نکته اول این است 
که چرا برای برخی اشــخاص سوال کردن 
سنگین اســت و ناراحت می شوند. ممکن 
است فردی برای پاســخ به سواالتی احضار 

شود واین موضوع نباید سنگین باشد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در زمان جمع آوری 
این وجوه بنــده اعالم کردم اگــر این افراد 
بگویند کــه پولی را برای منظور مشــخص 
جمع آوری می کنند و مردم هــم به او پول 
بدهند و پول جمع آوری شــده هم سر جای 
خود مصرف شــود، کار درستی است و قابل 
شکایت نیســت؛ در حال حاضربرای برخی 
سوال شده که این پول های جمع اوری شده 
کجا و صرف چه موضوعی شده است و نباید 

کسی از احضار شدن ناراحت شود. 

مسیر شفافیت را باید در وزارت کار هموار کنیم
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سرعت گرفتن درآمد از هزینه در بانک صادرات
بانک صادرات ایران با انتشــار صورت های مالی ۶ ماهه خود نشان داد 
که وعده مدیران این بانک تحقق یافته است. در این گزارش ها تحول در 
وضعیت »وبصادر« و قرارگیری بانک در مسیر کاهش زیان را به وضوح 

می توان مشاهده کرد.
بررسی دقیق تر گزارش اخیر بانک صادرات ایران نشان می دهد: شاهد 
شکل گیری تحول شــگرفی در سرفصل تســهیالت دهی »وبصادر« 
هستیم. از طرفی دیگر ســود تسهیالت بانک با رشــد ۱۴ درصدی به 
ســطح ۶۳۷۸ میلیارد تومانی رسیده، در حالی که ســود سپرده های 
سرمایه گذاری آن تنها ۳ درصد رشد داشــته که نشان از کنترل بسیار 

خوب بانک بر نرخ منابع خود دارد.
بنا براین گزارش، در نهایت جهش ۱۳۸ درصدی ســود سرمایه گذاری ها 
باعث شد ســهم بانک از درآمدهای مشــاع در حالی که در ۶ ماهه اول 
سال قبل، منجر به شناســایی زیان ۳۷۶ میلیاردی شــده بود، امسال 
به ســود قابل توجه ۱۱۶۵ میلیاردی برسد. اما در درآمدهای غیرمشاع 
تقریبا تمامی ســرفصل ها با جهش همراه شده اســت تا جایی که سود 
وجه التزام با جهش ۳۰ درصدی به ســطح ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
بورس ۲۴ در این گزارش مــی افزاید: درآمد کارمزد بانک نیز با رشــد 
خوب ۲۲ درصدی مواجه شده و به ســطح ۵۹۵ میلیارد تومان رسیده 
است. همچنین نتیجه مبادالت ارزی بانک با جهش بسیار خوب ۲۹۵ 
درصدی، ۵۹۲ میلیارد تومان مثبت اســت و نشــان از پتانسیل ارزی 
باالی بانک دارد. درنهایت جمع درآمدهای بانک توانسته جهش ۱۸۱ 
درصدی را به همراه داشته باشد و در مقابل این جهش درآمدی هزینه های 

بانک تنها ۲۸ درصد رشد داشته است.
این بررسی حاکی از آن اســت که رشــد درآمد های بانک از یک سو و 
کنترل هزینه منابع و عدم جهش هزینه های بانک از سوی دیگر ، سبب 
شــده تا زیان ۶ ماهه بانک با کاهش قابل توجه و جدی ۵۹ درصدی از 
۲۲۶۷ میلیارد تومان در ۶ ماهه ســال قبل بــه ۹۴۰ میلیارد تومان در 

پایان شهریور امسال تقلیل پیدا کند.
با توجه به شــدت روند کاهش زیاندهی بانک، امیــد به کاهش بیش از 
پیش این زیاندهی و تحقق گام های بعدی یعنی خروج از زیان در سال 

آینده محتمل به نظر می رسد.
بنا براین گزارش، نکته مهم این که در ۳ ماهه اول ســال شــاهد تحقق 
زیان ۹۴۸ میلیاردی »وبصادر« بودیم و در ۳ ماهه دوم سال عمال زیانی 
در صورت های مالی کارسازی نشده و حتی تحقق سود ۸ میلیاردی را 
نیز شاهد هســتیم که این رخداد منجر به کاهش زیان شرکت به سطح 
۹۴۰ میلیارد تومان شــده اســت. به عبارتی بانک در ۳ ماهه دوم سال 

توانسته جلوی زیان خود را گرفته و به سود اندکی نیز دست یابد.

 قدردانی استاندار قم از حمایت 
مدیر کل تامین اجتماعی استان از بخش تولید

سید مهدی صادقی اســتاندار قم از حمایت مدیر کل تامین اجتماعی 
این اســتان از بخش تولید و پیگیری وی برای حل مسائل کارفرمایان، 

کارگران و بازنشستگان قدردانی کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامیــن اجتماعی، در این 
نامه که خطاب به دکتر نوربخش مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
نوشته شده، آمده است: »رشد و توســعه پایدار و فراگیر استان مدیون 
تالش گسترده و همه جانبه دلسوزانی اســت که دانش، تخصص عمر 
گرانبهای خود را ســرمایه ای برای سربلندی و ســازندگی این استان 
مقدس و خدمت صادقانه به مردم شــریف آن قرار داده اند. بدون شک 
حضور مدیران ســخت کوش در بدنه اجرایی دستگاهها در دولت تدبیر 
و امید در سایه هماهنگی، هم افزایی بین بخشی که همواره مورد تایید 
اینجانب بوده اســت فرصت مغتنم برای پیگیری و اجرای سیاستهای 
دولت مردمی جناب آقای دکتر روحانی د راســتای رفاه و ایجاد امنیت 

اجتماعی برای مردم عزیز است.
از آنجا که از بدو ورود جناب آقای علی اصغــر دادخواه مدیر کل تامین 
اجتماعی اســتان ضمن تحقق برنامه و اهداف سازمان تامین اجتماعی 
در بررســی و حل مشــکالت بخش تولیــد و پیگیری و حل مســائل 
کارفرمایان، کارگران وبازنشســتگان و همچنین حضور فعال در ستاد 
تســهیل ورفع موانع تولید و تالش های ایشــان در ارائــه راهکارهای 
مناسب که در راستای رونق تولید اســتان قم صورت گرفته، از زحمات 

صادقانه ایشان تقدیر و تشکر می گردد.
اینگونه همت و پشــتکار تالشــگران عرصه تولید و ســازندگی استان 
نویدبخش آینده ای درخشان و پر از امید برای مدم فهیم، والیت مدار و 
قدرشناس استان است. امیدوارم در دولت تدبیر و امید، با حمایت موثر 
ســازمان تامین اجتماعی و با تکیه بر تجــارب و توانمندی ها مدیریت 
عالی آن و مدیران کل استانی شاهد توسعه اشتغال فراگیر و تقویت فضا 

کسب و کار در استان باشیم.«

تقدیر از ایرانسل برای تدوین و پیاده سازی 
طرح های تداوم کسب و کار و مقابله با بحران 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ایرانســل برای تالش های صورت 
گرفتــه در تدوین طرح های تــداوم کســب و کار، مقابله بــا بحران و 
همچنین اهتمام در نشر و پیاده سازی فرهنگ پدافند غیرعامل تقدیر 

کرد.
 BCP به گزارش روابط عمومی ایرانســل، »طرح تداوم کسب و کار« یا
 DRP و »طــرح مقابله با بحران« یا ))Business Continuity Plan
Disaster Recovery Plan(( توسط ایرانسل براساس استانداردهای 
بین المللی تدوین و پیاده سازی شده است. در این دو طرح با پیش بینی 
مخاطرات و ریســک های موجود در سطح شــبکه، قبل از بروز بحران 

امکان مقابله و پایداری شبکه در زمان بحران فراهم می شود.
این تقدیر در همایش »بازدارندگی سایبری در سایه حماسه حسینی« 
در ســالن شــهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و ســردار محمد حســین 
جاللی رییــس ســازمان پدافندغیرعامل از ایرانســل بــه عمل آمد. 

»همایش بازدارندگی سایبری در سایه حماسه حسینی« برگزار شد.

ایران پیشتاز مشارکت در نمایشگاه بغداد
 رایــزن بازرگانی ایران در عراق در حاشــیه بازدیــد از پاویون ایران در 
نمایشــگاه بین المللی بازرگانی عراق از افزایش ۴۰ درصدی مشارکت 
شــرکت های ایرانی در نمایشــگاه بین المللی بغداد نســبت به سال 

گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، ناصر بهزاد با 
اعالم این خبر افزود: در نمایشــگاه امسال، ۶۰ شرکت ایرانی در فضایی 
به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع تولیدات خود در بخشهای مختلف غذایی، 
ساختمانی، بهداشتی، فرش، زعفران، ماشــین آالت، فوالد و میلگرد، 
تجهیزات خــودرو، لوله و پروفیــل، صنایع پالســتیکی، فراورده های 
کشاورزی و تبدیلی، خدمات فنی و مهندســی و دستگاههای خطوط 
تولید را به نمایش گذاشتند. وی با اشــاره به اینکه پاویون ایران با مجوز 
سازمان توسعه تجارت ایران، با حضور ســفیر ایران در عراق و دبیرکل 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق و نیز ســایر مقامات دو کشور  در 
بغداد افتتاح شد، اظهار داشت: امســال ۱۸ کشور ایران، عراق، سوریه، 
پاکستان، ژاپن، اردن، فرانســه، آلمان، اندونزی، ایتالیا، فلسطین، کره 
جنوبی، تایوان، مجارســتان، اکراین، اسپانیا، هند و تونس حضور دارند 

که باالترین ضریب مشارکت مربوط به ایران است.

میز خبر

نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران 
گفت: راهی کــه می تــوان از طریــق آن تحریم ها را 
دور زد تنهــا و تنها حمایت از تولید بــا کیفیت داخلی 
و قابل رقابــت در بازارهای جهانی اســت. دولتمردان 
ما بــا منابعی کــه در اختیــار دارند در بخــش تولید 
سرمایه گذاری کنند.ارسالن قاســمی در گفت وگو با 
ایلنا، در خصــوص تاثیر تحریم های امریــکا بر اقتصاد 
کشــور و راه حل برون رفت از این شــرایط اظهار کرد: 
ما باید از چند زاویه به این تحریم ها نگاه کنیم که یکی 
از این مباحث این اســت که موثرتریــن طرف تحریم 
ما امریکا است و ما در ۴۰ ســال پس از انقالب همواره 
توســط امریکایی ها تحریم بوده ایم و مسئله جدیدی 
نیســت اما تفاوت آن با دفعات قبل این است که دولت 
امریکا تحریم های امسال را با چاشــنی خبری همراه 
کرده و جو تبلیغاتی ســنگینی بــرای آن ایجاد کرده 
اســت.وی افزود: ایــن تحریم ها را اگر بــا تحریم های 

قبــل مقایســه کنیــم،  در تحریم های قبل 
هم پیمانان امریکا بیشــتر کشــورهای دنیا 
بودنــد و ما تنهــا بودیم اما در حــال حاضر 
تنها چند کشــور محدود با امریکا همکاری 
می کنند که شــامل رژیم آل ســعود، رژیم 
صهیونیســتی، بحرین و امارات هستند و ما 

و باقی دنیا در یک طرف قرار داریم.
قاســمی در ادامه تصریح کرد: دولت امریکا اصرار دارد 
که با این تحریم هــا قصد وارد کردن فشــار به دولت و 
حکومت ایــران را دارد درحالی که این فشــار به مردم 
ایران منتقل می شود و با ادعای دولت امریکا هم خوانی 

ندارد اما چه کاری می شود انجام داد؟
نائب رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران با 
اشاره به راه حل برون رفت از شــرایط پیچیده تحریم 
اذعان داشــت: به نظر مــن؛ به عنوان بخشــی از بدنه 
تولید و صادرات کشــور، راهی که می توان از طریق آن 

تحریم ها را دور زد تنها و تنها حمایت از تولید 
با کیفیت داخلی و قابــل رقابت در بازارهای 
جهانی اســت. دولتمردان ما با منابعی که در 
اختیار دارند در بخش تولید سرمایه گذاری 
کنند. ما در شرایط جنگی هستیم و سیستم 
بانکی، حکومت، قوه قضائیه،  مجلس و دولت 

باید در این شرایط پشت هم باشند.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد و از تولید داخل حمایت 
کنیم، می توانیم با رکورد مقابله کنیم، ایجاد اشــتغال 
کنیم و تــورم را کاهش دهیم. ما در بخش کشــاورزی 
مزیت های بســیار زیادی داریــم و دنیا به بســیاری 
از محصــوالت کشــاورزی مــا نیــاز دارد و در برخی 
محصوالت کشــاورزی در دنیا رتبه های اول تا چهارم 
جهانی را داریم که شــامل انار، خرما، زعفران، پسته، 
زردآلو و خاویار می شــود اما نباید ایــن محصوالت را 
در شــرایط فعلی به صورت خام وارد بازارهای جهانی 

کنیم.قاســمی در ادامــه تصریــح کرد: بایــد تولید، 
فرآوری ایــن محصــوالت و بهبود بســته بندی را در 
داخل کشــور ایجاد کنیم تا به تولید رونق دهیم. ما در 
بحث تکنولوژی های دنیا در صنایع و بخش کشاورزی 
از کشورهای دیگر عقب نیســتیم اما به درستی از آن 
اســتفاده نمی کنیم. ما این تحریم ها را بــا رونق تولید 
می توانیم به یک فرصت بی بدیــل تبدیل کنیم و عمال 
می توانیم تحریم ها را شکســت دهیم. اما مشــکل ما 
این است که در داخل کشــور به جو روانی که امریکا و 

هم پیمانانش به دنبال آن هستند، دامن می زنند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در 
رابطه با تصمیم گیری در شرایط سخت گفت: بسیاری 
از این افــراد در داخل که باعث این جو روانی شــده اند 
از روی ناآگاهــی این کار را می کننــد و نمی دانند چه 
تبعاتی برای کشور خواهد داشــت. ما از قوای سه گانه 

می خواهیم از تولید حمایت ویژه کنند. 

تولید

گروه بازار وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
ضمن اعالم اینکه هیچ قراری برای افزایش 
قیمت حامل های انرژی نگذاشته ایم، گفت: 
از ظرفیت مالیات ها در کشور به طور کامل 
استفاده نمی شــود؛ لذا باید سهم مالیات را 
در اقتصاد از هفت به ۱۰ درصد برســانیم. 
همچنین بسته های حمایتی هم که تا پایان 
آبان ماه اجرایی می شــوند، دغدغه مان این 

است که شئون مردم حفظ شود.
فرهــاد دژپســند با بیــان اینکه بیشــتر 
تحریم هــای چنــد جانبه را پشــت ســر 
گذاشــته ایم و تحریم هــای ظالمانه فعلی 
جای نگرانی نــدارد، اظهار کــرد: اول باید 
بدانیم تحریم ها با ما چه می کنند. تحریم ها 
می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی 
میان ملت ایجاد کنــد. تحریم ها می خواهد 
ورودی های کشور را مســدود کند، به این 
خاطر اســت که تحریم نفتی و مشتقات آن 

جدی گرفته می شود.
دژپســند با بیان اینکه اگر مردم احســاس 
کنند که با حاکمیت هســتند، بخشــی از 
گام های الزم برداشــته شــده است، اضافه 
کرد: اما اینکه چگونه باید این حس در مردم 
پدید آید؛ حاکمیت بایــد در رفتارش ثابت 
کند که هدفی جــز افزایش رفاه مردم ندارد 
و آرامش و آســایش مردم را در اولویت قرار 
داده اســت. اگر رقابت ها را برای انتخابات 
نگه داریم و پس از انتخابــات رفاقت کنیم 

گامی مهم در این راستا برداریم.
وی که در یــک برنامه تلویزیونی ســخن 
می گفت، با بیان اینکه بعــد از تامین منابع 
و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه 
کنیــم، گفت: بایــد دارایی هــای دولت را 
اهرمی کنیم برای خروج از شــرایط تحریم. 
به این منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق 

از دارایی های دولت تهیه کنیم.

دارایی های دولت 7000 هزار ميليارد 
تومان است 

دژپسند همچنین با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر دارایی های دولت حدود ۷۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان اســت، گفت: این دارایی ها 
اعــم از مســتغالت و اماکن اســت که ۲۰ 
درصد این رقم حــدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد 
اهرم محــرک اقتصادی کافی اســت. این 
رقم می توانــد به گونه هــای مختلفی وارد 

اقتصاد کشــور شــود یا به فروش برسد یا 
نیازمندی های برخی شــرکت ها به امالک 
را تامین کند.او واگذاری شرکت های دولتی 
را از دیگــر اقدامات موثــر در ایجاد تحرک 
اقتصادی ارزیابی کرد و گفــت: البته موانع 
اجتماعی و فرهنگی بســیاری ســر راه این 
طرح وجود دارد. ما نمی خواهیم در راستای 
کوچک ســازی دولت، بحران های بیکاری 
ایجــاد کنیم بلکــه هدف ما تنوع بخشــی 
به نیروی کار توســط آموزش هــای فنی و 
حرفه ای خواهد بود آن هم در جهت افزایش 
سود و منافع شــرکت های خصوصی سازی 

شده واقعی است.
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی همچنین 
درباره تورم و عوامل وابســته آن هم اظهار 
کرد: گاهی اوقات به دلیــل افزایش نرخ ارز 
و مشــکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از 
فشار هزینه ها حاصل می شود. برخی مواقع 
هم بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات 
را باال ببرد که تقاضا افزایــش می یابد و در 

نهایت تورم باال خواهد رفت.
دژ پســند با بیان اینکه در دولــت یازدهم 
و دوازدهــم تورم بــه خوبی کنترل شــده 
اســت، ادامه داد: می توان علت آن را کنترل 
انتظارات بیان کــرد. یعنی مــن به عنوان 
خریدار امید داشــته ام کــه در آینده کاال و 
خدمات ارزان تر خواهد شــد یــا اطمینان 

داشــته ام که گران تر نمی شود. پس شتابی 
برای خرید نداشــته ام. اگر این احســاس 
دوباره احیــاء شــود می تواند به شــرایط 
اقتصــادی کشــور کمک بســیار کند ولی 

دشمن نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

 بازار سرمایه باید جایگزین 
بازار پول شود

وی در ادامه درباره بازارهای مالی هم اظهار 
کرد: بازار پول نباید این قدر نقش داشــته 
باشد، بلکه باید بازار ســرمایه جایگزین آن 
شود. در دو ســال اخیر بازار سرمایه با توجه 

به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عمق دهی به 
بازار سرمایه هم تاکید کرد و گفت: نرخ سود 
باید مثبت باشــد و زمانی که تورم یک رقمی 
شــد نرخ ســود نیز باید عکس العمل نشان 
می داد.دژپســند با تاکید بر ضرورت اصالح 
نظام بانکی بیان کــرد: برنامه باید به گونه ای 
طراحی شــود که مجریان با عالقه آن را اجرا 
کنند. البتــه در میان مدیــران بانک ها این 
عالقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی 

دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.

اصالح نظام بانکی از هفته قبل آغاز 
شده است

دژپســند با اشــاره به اینکه بانک ها از بابت 

باال بودن میزان مطالبات شان دچار مشکل 
هستند، گفت: اصالح نظام بانکی را از هفته 

پیش آغاز کرده ایم.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی در پاســخ به 
اینکه آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از 
مطالبات بانکی در اختیار هشت نفر است؟ 
گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها 

را بررسی می کنم.
وزیر اقتصــاد با بیان اینکــه بدهی دولت به 
نظام بانکی ادعایی اســت کــه بانک ها آن 
را مطرح می کنند و مــا نمی توانیم تا زمانی 
که این ادعا حسابرســی نشــده باشد آن را 
بپذیریم، ادامه داد: باید با مردم صادق باشیم 
و مباحث را شفاف بگوییم، چراکه شفافیت 
راهکار مبارزه با فســاد اســت. از کسی که 
افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود 
باید قدردانــی کرد.وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی تاکید کرد: اگر می خواهیم با فســاد 
بجنگیم بایــد کارها الکترونیکی شــود و از 
اقتصاد مقاوم به ســمت اقتصاد هوشــمند 

برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

فساد گسترده و شبکه ای داریم
او در پاسخ به این سوال که آیا فساد سازمان 
یافته در کشــور وجود دارد؟ گفت: فســاد 
ســازمان یافته تعریــف دارد. اگــر منظور 
فســاد از صدر تا ذیل باشــد چنین فسادی 

وجود ندارد اما اگر منظور فســاد گسترده و 
شبکه ای است چنین فسادی داریم.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به 
مقاومت برخی دســتگاه ها برای پیوســتن 
بــه شــبکه الکترونیکــی گفــت: نباید از 
الکترونیکــی کردن اقتصاد عقب نشــینی 
کنیم. در این شــرایط افزایــش مالیات ها 
توجیهی ندارد و بهتر اســت درباره کاهش 
آن مطالعه شود، در حال حاضر به هیچ وجه 

افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست.
 او با تاکید بر اینکــه از ظرفیت مالیات ها به 
طور کامل اســتفاده نمی کنیم، گفت: سهم 
مالیات در اقتصاد کشــور هفت درصد است 
که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. در چند 
ســال اخیر بخش مالیــات عملکرد خوبی 
داشته اســت اما باید راه های فرار و اجتناب 
از مالیات بســته شود. شناســایی پایه های 
جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب 
افزایش درآمد مالیاتی می شــود. مالیات ها 
باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان 
افزایش پیــدا کند.دژپســند بــا تاکید بر 
اینکه مالیات نباید فقــط ابزار درآمد دولت 
باشــد، اضافه کــرد: مالیات ابــزاری برای 
آرایــش فعالیت های اقتصــادی و زدودن 

فعالیت های مخرب در این بخش است.

نرخ ماليات نباید توليد را کور کند
وی همچنین ضمن اعالم موافقت با مالیات 
بر عایدی ســرمایه، اظهار کرد: نرخ مالیات 
نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری 

دهد.
دژپســند درباره احتمــال افزایش قیمت 
حامل های انرژی هم اظهار کــرد: تاکنون 
هیچ قراری در این زمینه گذاشــته نشــده 
اســت. مراکز پژوهشی بســته هایی را ارائه 
داده اند که این بسته ها درحال بررسی است 

و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به اینکه بنزین 
یکــی از اصلی ترین بخش هــای هدر رفت 
منابع ملی کشور اســت و این موضوع مورد 
توجه بســیاری از کارشناســان قرار دارد، 
تعیین قیمت ســوخت، فرآینــدی را طی 

می کند تا نرخ عادالنه ای داشته باشد.
وی همچنیــن درباره بســته های حمایتی 
هم با بیان اینکه بســته ها تا پایــان آبان ماه 
اجرایی می شوند، اظهار کرد: دغدغه ما این 

است که شئون مردم حفظ شود.

ون رفت از شرایط تحریم  حمایت از تولید تنها راه بر

رشد ۶۵درصدی صادرات به عراق

۵ مقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران
گروه بازار  صادرات ایــران در هفت ماه 
سال جاری به ۵ کشور ۱۹ میلیارد دالر بوده 
که برای اولین بار در سال جاری کشور عراق 
با پس زدن چین، میزبــان ۱۲ میلیون تن 
کاالی ایرانی بــه ارزش ۶ میلیارد دالر بوده 
است.بررسی تازه ترین آمار تجارت خارجی 
نشــان می دهد، ۵ کشــور عمــده مقصد 
صادرات ایران در هفت ماه گذشــته از سال 
جاری به ترتیب عراق، چین، امارات متحده 

عربی، افغانستان و هند هستند.
مجموع صادرات به این ۵ کشور ۴۸ میلیون 
و ۶۹۳ تــن بــه ارزش ۱۹ میلیــارد و ۱۷ 
میلیون دالر ثبت شده اســت، در حالی که 
در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات 
به این ۵ کشــور ۴۶ میلیون و ۲۱ هزار تن به 
ارزش ۱۵ میلیــارد و ۸۴ میلیون دالر بوده 
اســت.در هفت ماه اول امســال، متوسط 
قیمت هر تــن کاالی صادراتــی ۴۰۴ دالر 
بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

۱۴.۷۷ درصد، افزایش داشته است.

افزایش ۵۵ درصدی صادرات به عراق
در هفت ماه ابتدای امســال کشــور عراق 

میزبان ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تن کاالی 
ایرانی به ارزش ۵ میلیــارد و ۷۳۰ میلیون 
دالر بوده است و توانسته برای اولین بار در 
سال جاری جایگزین چین در صدر جدول 

صادرات ایران بنشیند.
این میــزان از صــادرات، از لحــاظ وزنی 
۱۹.۰۹ درصــد و از لحــاظ ارزش ۲۱.۰۷ 
درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل 
شــده اســت.در حالی که در مدت مشابه 
ســال گذشــته ۷ میلیون و ۷۷۳ هزار تن 
کاال بــه ارزش ۳ میلیــارد و ۷۰۱ میلیون 

دالر به عراق کاال صادر شده بود.
به ایــن ترتیب میزان صــادرات به عراق در 
هفت ماه گذشته از ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته از لحاظ وزنی 
۶۵.۲۹ درصــد و از لحاظ ارزشــی ۵۴.۸۰ 

درصد افزایش را تجربه کرده است.

صادرات به چين 11 درصد رشد کرد
چین دومین کشــوری اســت که میزبان 
عمده کاالهــای صادراتی ایــران در هفت 
ماهه ی امسال بوده است، به گونه ای که در 
این مدت ۱۶ میلیــون و ۵۹۳ هزار تن کاال 

به ارزش ۴۵ میلیــارد و ۳۷۹ میلیون دالر 
به این کشــور کاال صادر شــده است که از 
لحاظ وزنــی ۲۴.۶۶ درصد و از لحاظ ارزش 
۱۹.۷۸ درصد از کل ارزش صادرات ایران را 
شامل می شود.در مدت مشابه سال گذشته 
میزان صادرات ایران به چین ۱۹ میلیون و 
۲۲۴ هزار تن کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۸۵۷ 

میلیون دالر بوده است.
بنابراین میزان صادرات ایــران به چین در 
هفت ماهه ی سال جاری نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته از لحاظ وزنی ۱۳.۶۹ 
درصد کاهــش و از لحاظ ارزشــی ۱۰.۷۴ 

درصد افزایش یافته است.

4 ميليارد دالر کاال به امارات صادر شد
در ایــن رده بندی امارات بــا دریافت ۱۰ 
میلیــون و ۲۱۵ هــزار تــن کاال به ارزش 
۴ میلیارد و ۶۳۶ هزار دالر در رتبه ســوم 
مقاصد صادراتی ایــران قرار گرفته که این 
میزان صــادرات از لحاظ وزنــی ۱۵.۱۸ 
درصد و از لحاظ ارزشــی ۱۷.۰۵ درصد از 
کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

بررسی ها نشــان می دهد در مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۰ میلیون و ۲۵۵ هزار تن 
کاال به ارزش ۳ میلیــارد و ۴۹۹ هزار دالر 

کاال به امارات صادر شده است.
به این ترتیب میــزان صادرات بــه امارات 
متحده عربــی در هفت ماهه ســال جاری 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ 
وزنی ۳۹ صــدم درصد کاهــش و از لحاظ 

ارزشی ۳۲.۵۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش 7 درصدی صادرات به افغانستان
افغانســتان چهارمین کشــوری است که 
میزبان عمده کاالهــای صادراتی ایران در 
هفت ماهه ی امسال بوده است، به گونه ای 
که در این مدت ۳ میلیــون و ۵۲۲ هزار تن 

کاال به ارزش یک میلیــارد و ۸۷۰ میلیون 
دالر به این کشــور کاال صادر شده است که 
از لحاظ وزنی ۵.۲۳ درصد و از لحاظ ارزش 
۶.۸۸ درصد از کل ارزش صــادرات ایران را 

شامل می شود.
بنابراین میزان صــادرات ایران به امارات در 
هفت ماهه ی سال جاری نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته از لحاظ وزنی ۶.۸۹ 
درصد و از لحــاظ ارزشــی ۲۳.۵۶ درصد 

افزایش یافته است.

صادرات به هند 7 درصد کاهش یافت
در هفت ماهه ی امســال کشور هندوستان 
میزبــان ۵ میلیون و ۵۱۲ هــزار تن کاالی 
ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون 
دالر بوده اســت که از لحــاظ وزنی ۸.۱۹ 
درصد و از لحــاظ ارزش ۵.۱۴ درصد از کل 

ارزش صادرات ایران را شامل شده است.
به این ترتیب میزان صادرات به هندوستان 
در هفت ماه گذشته از ســال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ وزنی 
۰.۷۴ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۷.۴۵ 

درصد  کاهش داشته است.
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وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

وزارت نفت و ســازمان ملی اســتاندارد پیــرو اجــرای موافقت آمیز 
تفاهم نامه امضا شده در ســال ۹۴، تفاهم نامه جدیدی برای همکاری 

امضا کردند.
معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اعالم کرده اســت: 
»پیــرو اجــرای موفقیت آمیز تفاهمنامه امضا شــده در اردیبهشــت 
ماه ســال ۹۴ با ســازمان ملی اســتاندارد و اتمــام اعتبــار آن، متن 
تفاهمنامه جدید بین وزارت نفت و ســازمان ملی استاندارد، براساس 
ظرفیت های موجود در »قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد« و در 
چارچوب ضوابط ابالغ شــده از ســوی  وزیر  نفت در »آیین نامه نظام 

استانداردسازی در صنعت نفت ایران« تدوین و امضا شده است.«
بر اســاس این گزارش، اهم موضوعات مورد تفاهم و همکاری در توافق 
جدید، شامل شناسایی زمینه های ســرمایه گذاری مشترک سازمان و 
وزارت در راستای تفاهمنامه، همکاری در اجرای مسئولیت های قانونی 
در نظام استاندارد )استانداردســازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و 
تایید صالحیت( در حوزه صنعت نفت، همکاری و مشارکت در ارزیابی 
ملی کیفیت، همــکاری در تدوین نظام جامع کیفیــت کاال و خدمات، 
همــکاری در سیاســت گذاری برای حمایــت از محصــوالت ایرانی 
در صنعت نفت،  همــکاری در آمــوزش تخصصی و ترویج و توســعه 
فرهنگ اســتاندارد در زمینه تولید و مصرف صنایع نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی،  همکاری و مشــارکت در ایجاد و توســعه شبکه ملی 
آزمایشگاهی کشور )شماک( و مشــارکت در فعالیت های پژوهشی و 

آموزشی مشترک وزارت و سازمان است.
براساس این تفاهمنامه، همه مدیریت ها و شرکت های تابع وزارت نفت 
می توانند با هماهنگی معاونت مهندســی، پژوهــش و فناوری وزارت 

نفت، در مسائل یادشده مشارکت داشته باشند.

 آمادگی شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی 
برای تولید حداکثری گاز در زمستان

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی پس از پایان 
تعمیرات اساســی، از آمادگی کامل این شرکت برای تولید حداکثری و 

پایدار گاز در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، حمید ایزدی 
درباره تعمیرات اساســی انجام شــده در این شــرکت گفت: از ابتدای 
امســال تا پایان مهرماه، ۱۶ هزار متر از خطوط لولــه انتقال نفت، گاز 
و میعانــات گازی مناطق پنجگانــه عملیاتی و ۶۲۱ مــورد تجهیزات 

فرآورشی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، تعمیر اساسی شد.
وی درباره جزئیات این تعمیرات افزود: در منطقه عملیاتی نار و کنگان، 
تجهیزات فرایندی مراکز جمع آوری، شیرآالت، مخازن، پمپ و ادوات 
ابزار دقیق و ایســتگاه تقویت فشار نار و چهار دســتگاه توربین تعمیر 
و همچنین در منطقــه عملیاتی آغار و داالن، ۱۶۲ مــورد از تجهیزات 
فرایندی مراکز جمع آوری، پاالیشگاه فراشــبند، خطوط انتقال برق و 
 ACF شــیرآالت، مخازن، پمپ، ادوات ابزار دقیق و مرکز جمع آوری

تعمیر اساسی شد.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی، تعمیرات 
اساسی انجام شــده در منطقه عملیاتی پارسیان را ۸۶ مورد عنوان کرد 
و گفت: تعمیرات اساســی تجهیزات فرایندی مراکــز جمع آوری هما، 
وراوی و شانول، خطوط انتقال برق و شــیرآالت، مخازن، پمپ، ادوات 

ابزار دقیق مرکز تفکیک خیرگو در این منطقه عملیاتی به پایان رسید.
ایزدی ضمن ابــراز رضایت از انجام تعمیرات بــدون هیچ گونه حادثه و 
رعایت شرایط ایمن و اســتاندارد افزود: خوشبختانه تعمیرات اساسی 
امســال با صرف حدود ۱۹۰ هزار نفر ســاعت کار بی وقفه، در شرایط 
کامال ایمن و بدون حادثــه، به طور کامل انجام شــد و واحدها در مدار 

تولید قرار گرفتند.
وی ادامــه داد: در ۶ ماهه نخســت امســال، ۲ هزار و ۵۰ مــورد انواع 
عملیات های اسیدکاری، سیمانکاری، مشــبک کاری، نمودارنگاری، 
آزمایش ممیزی فشــار، تزریق دوره ای مواد ضدخوردگــی، تعمیر یا 
تعویض شــیر تزریق درون چاهی و شــیرآالت تاج چاه، عمق سنجی و 
آزمایش شــاخص بهره دهی با هدف آمادگی تولید در قالب برنامه های 

نگهداشت افزایش تولید سالیانه انجام شده است.
بر اساس این گزارش، تعمیرات اساســی ۵۲ مورد تجهیزات فرایندی 
مراکز CPF و چند راهه در منطقه عملیاتی سروســتان و سعادت آباد، 
انجام کالیبراسیون تجهیزات مرجع و تعمیرات خطوط انتقال برق همه 
مناطق عملیاتی، بررسی پره های دو دســتگاه توربین منطقه عملیاتی 
آغار و داالن، راه اندازی ســامانه گاز پتویی منطقه عملیاتی سروستان 
و ســعادت آباد و نصب شــیر پیگ النچر خط ۲۴ اینچ تابناک از دیگر 
فعالیت هــای تعمیراتی انجام شــده همزمان با تعمیرات اساســی در 

زاگرس جنوبی است.

هم افزایی توان سازندگان تجهیزات صنعت 
انتقال نفت با تشکیل کنسرسیوم  ها

مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: با تشکیل 
کنسرسیوم ها، شاهد هم افزایی توانمندی   شرکت های داخلی سازنده 

تجهیزات صنعت انتقال نفت و فرآورده خواهیم بود.
ابوالقاسم زمانی در گفت و گو با شانا افزود: تشکیل کنسرسیوم ها افزون 
بر هم افزایی توان شــرکت های سازنده داخلی، ســبب متعادل شدن 

هزینه ها به ویژه در نخستین تولیدات خواهد شد.
وی افزود: نخســتین تولیدات جنبه پژوهشــی دارد و به دلیل سعی و 
خطاهای فراوان، هزینه زیادی را به سازندگان تحمیل می کند و ممکن 
است به نتیجه الزم نرسد و بازگشت سرمایه نداشــته باشد، بنابراین با 

تشکیل کنسرسیوم، هزینه بین چند شرکت متعدد توزیع خواهد شد.
مدیر کاالی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تاکید کرد: شــکل و 
نحوه کنار هم قرار دادن این شــرکت ها در مدیریــت کاال هنوز نهایی 
نشده اســت، اما می توان برای ســاخت یک قطعه برای نخستین بار، 
حداقل سه شرکت را در قالب یک کنسرسیوم گرد هم آورد و برای آنها 

امتیازات بیشتری قائل شد.
زمانی هدف از اجرای ایــن قالب برای تولید قطعات مــورد نیاز به ویژه 
تجهیزاتی را که برای بار نخســت در کشــور داخلی ســازی می شوند، 
دستیابی قطعی و سریع تر به نتیجه از طریق توان افزایی فنی، اطمینان 
از کیفی سازی قطعات و نیز افزایش توان فنی شرکت های درگیر عنوان 

کرد.
وی   با اشاره به این که این شــرکت ها یک لیدر خواهند داشت که طرف 
قرارداد اصلی اســت و تضامین مربوطه را ارائه می کند،  تصریح کرد: در 
چنین شرایطی سازنده نیز از خرید کاالی خود اطمینان الزم را کسب 
می کند و در واقع یک  معامله برد - برد اســت که نفع دو طرف را در پی 

دارد.
مدیر کاالی شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفت تاکیــد کرد: 
پیشنهادهای ســازندگان در این زمینه طرح و بررسی می شود تا ضمن 
دستیابی به یک راهکار، ســازندگان نیز در قبال زحمات خود بی بهره 

نمانند.
 زمانی با اشــاره به توان فنی و توانمندی باالی شــرکت های ســازنده 
داخلی تجهیــزات صنعت انتقال گفت: ســاخت های بــار اول زمان و 
چالش های فنی زیادی را طی می کنند تا به یک محصول نهایی برسند، 
بنابراین تالش می کنیم از ســازندگانی که وارد این فرآیند می شــوند، 

حمایت بیشتری کنیم. 

میز خبر

هانيه موحد  افزون بر طرح های در حال 
اجرای بخش صنعت شــرکت بهینه سازی 
مصــرف ســوخت، گفت وگو بــا مدیر این 
بخش به مباحثــی مثل هدفمندســازی 
یارانه ها، سهمیه بندی بنزین، فعالیت های 
کمیتــه هماهنگی ســوخت و خــوراک، 
موانع پیــش روی انرژی هــای تجدیدپذیر 
و حتــی داســتان »جوجه اردک زشــت« 
هانس کریســتین آندرسن نیز کشیده شد. 
محمدرضــا خطاطی کــه در زمان تصویب 
الیحــه هدفمنــدی یارانه هــا مدیــرکل 
برنامه ریزی انرژی وزارت نفت بود و اکنون 
مدیر بخش صنعت شــرکت بهینه ســازی 
مصرف ســوخت اســت، درباره الزام های 
اصالح الگــوی مصــرف انــرژی و گرفتن 
تصمیم های حساب شده و گاه حساب نشده 
در این زمینه در کشــور، حرف های زیادی 
برای گفتن داشت که البته برخی به میل او 
نانوشته ماند. گفت و گوي شانا با مدیر بخش 
صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

را در ادامه مي خوانید.

ابتــدا اشــاره ای گــذرا بــه فعالیت های 
تعریف شــده در بخــش صنعت شــرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت داشته باشید.
عملکرد مدیریــت صنعت بــر چند محور 
متمرکز است: بهینه سازی مصرف سوخت 
در واحدهــای نفــت، گاز، پتروشــیمی و 
نیروگاه هــا، بهینه ســازی تجهیــزات و 
تاسیســات احتراقی، بهینه سازی مصرف 
انــرژی در صنایــع فلــزی و غیرفلــزی و 
همچنین در امور کشاورزی و صنایع غذایی 
مثل گلخانه هــا، مرغداری هــا و ... . تدوین 
اســتاندارد هم در دســتور کار قرار دارد که 
تاکنــون در بخش صنعت، ۳۴ اســتاندارد 

ملی تدوین شده است.

  مرغداری ها؟
و  ضوابــط  معیارهــا،  تدویــن  بلــه. 
دســتورعمل های مرتبط با بهینه ســازی 
مصرف انرژی در مرغداری هــا هم زیر نظر 
بخش صنعت شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت است. اتفاقا مطالعات نشان می دهد 
در ایران برای تولید یک کیلــو مرغ، ۶ تا ۷ 
برابر حدمعمول دنیا انرژی مصرف می شود. 

 در چنــد ماه اخير، بارها عنوان شــده 
که شرکت بهينه ســازی مصرف سوخت 
می خواهد راهکارهای بهينه سازی مصرف 
انرژی را بيش از آن که متوجه مصرف کننده 
نهایی کند، در خــود صنعت نفت ترویج 
دهد. با این حســاب، بخــش عمده این 
سياســتگذاری بایــد در بخش تحت 

مدیریت شما یعنی صنعت دنبال شود.
سیاســت مدیریت شــرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت بر آن است که اگر به دنبال 
نهادینــه کــردن روش های بهینه ســازی 
مصرف انرژی در صنایع کشور هستیم، ابتدا 
باید از صنایع نفت و نیــرو یعنی محل های 
عرضه انرژی آغاز کنیم. انرژی قابل توجهی 
در پاالیشــگاه ها، مجتمع های پتروشیمی، 
نیروگاه هــا، خطــوط لوله انتقــال نفت و 
گاز و ... اتالف می شــود و بــه همین دلیل، 
این تاکید نشــان دهنده رویکــرد مثبت و 
درستی است. به قول معروف، رطب خورده، 
منع رطب چون کند؟ سیســتم درســت، 
اصالح را از خودش آغاز می کند و سیســتم 
معیوب، بیشتر دنبال فرافکنی است. اتفاقا 
در همیــن زمینه طــی ماه های گذشــته، 
جلساتی با مدیران شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنــوب، هلدینگ خلیج 
فارس و ... داشته ایم و به تفاهم نامه هایی هم 
منتهی شده اســت. از پیش هم اقدام هایی 
انجام شــده بود. بــرای نمونه هــم اکنون 
مشخص اســت برای بهینه ســازی مصرف 
انرژی، باید در کدام پاالیشگاه ها، کدام نوع 
پروژه های اصالح الگوی مصرف پیاده سازی 
شود و در صورت اخذ مصوبه شورای اقتصاد، 
کار شتاب می گیرد. در مجموع در سال های 
پیش با همکاری شرکت های داخلی و حتی 
خارجــی، در زمینه ممیــزی انرژی بخش 
صنعت، مطالعــات زیادی انجام شــده و بر 
مبنای آن، بازدهی انرژی در صنایع مختلف 

استخراج شده است.

 گفتيد تفاهم نامه هایــی هم امضا 
شده.

بلــه. بــرای نمونــه، در زمینه نوســازی 
تاسیســات با هدف بهینه ســازی مصرف 
انرژی، تفاهم نامه ای ســه جانبه با شــرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنــوب و مپنا امضا 
کرده ایــم و کارگروه مشــترکی تشــکیل 
داده ایم. همچنین به منظور بهینه ســازی 
مصرف انرژی در مجتمع های پتروشیمی، 
توافق هایی با هلدینگ خلیج فارس به عمل 

آمده است.

 دیگر چه طرح هایــی در حال اجرا 
دارید؟

ما بــرای بخش های فوالد، ســیمان، آجر، 
مرغداری هــا و ... طرح هایــی در قالب ماده 
۱۲ قانــون رفع موانــع تولیــد رقابت پذیر 
تعریف و به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 
ارســال کرده ایم؛ منتها از آنجا که بر مبنای 
نظر شــورای عالی انرژی قرار بر آن شد که 
احتماال طرح های مربوط به خارج از وزارت 
نفت از طریق بازار انرژی در دست اجرا قرار 
گیرد و نه در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، تکلیف این طرح ها هنوز 
نهایی نشده اســت. تدوین استانداردها هم 
در حوزه های مختلف در حال پیگیری است. 
بازنگری در استاندارد قند و شکر اکنون الزم 
است و نمی توان بر اســاس استانداردهای 
پیشین کار کرد. بازنگری در استانداردهای 
پتروشــیمی ها هم همین طــور. در حوزه 
جمع آوری گازهای مشــعل هم طرح هایی 
داریــم. از بین طرح های مــاده ۱۲، مصوبه 
شــورای اقتصاد را برای طرح برق دار کردن 
چاه های کشــاورزی دریافــت کرده ایم که 
در این طرح، قرارداد بــرق دار کردن ۱۰۰ 
حلقه چاه بین شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت و شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر 
امضا شده و درخواست برای امضای قرارداد 
۲۷۰۰ حلقه چاه دیگر هم در جریان اســت 
که شرکت جهاد نصر و دیگر سرمایه گذاران 
تایید صالحیت شــده بــرای آن هم اعالم 

آمادگی کرده اند.

 موافقيد اجرای ایــن طرح با تاخير 
زیادی همراه شده؟

آغاز طرح منوط به اعالم چاه های اولویت دار 
به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بود و 
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشــاورزی باید 
این چاه ها را به ما اعــالم می کردند که این 
کار در سال ۹۶ انجام شد و ۱۳۰ هزار حلقه 
چاه از بین ۲۱۹ هزار حلقه چاه دیزلی کشور 
را به عنــوان چاه های اولویــت دار معرفی 
کردند. ما هم بالفاصله در مرحله نخســت، 
برای جذب سرمایه به منظور برق  دار کردن 
۲۳ هزار حلقه چاه اقدام کردیم. برای ۱۰۷ 
هــزار حلقه چــاه دیگر هم پــس از تعیین 
تکلیف این ۲۳ هزار حلقه چاه اقدام می شود.

 از بهينه ســازی مصــرف انرژی به 
عنوان سوخت پنجم نام برده می  شود. 

چقدر با آن موافقيد؟
کامــال. ببینیــد ژاپــن بــا درک اهمیت 
بهینه ســازی مصرف انرژی، تمرکز خود را 
بر اصالح الگوی مصــرف در بخش صنعت 
معطوف و در گام نخســت، همه واحدهای 
صنعتــی را ملــزم کــرد به بخشــی تحت 
عنوان بخش مدیریت انرژی تجهیز شــوند؛ 
راهی که ما نیز دنبــال کردیم و امروز تعداد 
قابل توجهی از واحدهای صنعتی انرژی بر، 
واحد مدیریت انــرژی دارند. بــا اطمینان 
می گویم در ایران تنها بــا مدیریت تقاضای 
انرژی، می توان بیش از تولید و فروش نفت، 
درآمدزایی کرد. مصــداق آن را می توان در 
نتایج مثبــت عملکرد کمیتــه هماهنگی 
سوخت و خوراک وزارت نفت دید. بنابراین 
سیاســت های قیمتی که جای خود دارد، 
اما با اتکا به سیاســت های غیرقیمتی که در 
کشور ما بسیار کم هزینه هم هست، می توان 
معادل چند فاز پارس جنوبــی درآمدزایی 
داشت. چین و روســیه کشورهایی هستند 
که توانســتند در طول ۱۰ ســال، شــدت 
مصرف انرژی شــان را تا ۵۰ درصد کاهش 
دهند. ایران هم طبــق هدف گذاری هایی 
کــه دارد، باید به این ســمت بــرود و این 
غیرممکن نیست. همیشه جایی که مصرف 
انرژی بیشــتر اســت، امکان بهینه سازی 

انرژی بیشتری هم وجود دارد.

 به نتایــج مثبت عملکــرد کميته 

هماهنگی ســوخت و خوراک اشاره 
کردید. بيشتر توضيح دهيد. خاطرم 
هست تا مدت ها شما دبير این کميته 

بودید.
این کمیته ایجاد شد تا ســوخت بر اساس 
اســتانداردها و زیرســاخت های متناسب 
بــا فعالیت واحدهــای متقاضــی خوراک 
اختصاص یابد و همیــن فرآیند، در کاهش 
مصرف ســوخت تاثیر بســزایی داشــت. 
طرح های ذخیره ســازی گاز هم با تاکیدات 
ستاد سوخت زمســتانی وزارت نفت کلید 
خــورد. در همین ماه های اخیــر همکاران 
من در بخش صنعت، گزارشی تهیه کردند 
که نشــان می دهد از ســال ۸۹ تاکنون، با 
تصمیم های اتخاذ شــده در این کمیته که 
شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت هم 
عضو فعال آن است، روزانه به طور میانگین 
معادل ۷۹ میلیون مترمکعب گاز، خوراک 
کمتری به واحدهــای متقاضی اختصاص 
یافته است. چرا؟ زیرا شــیوه نامه ای ایجاد 
شــد که بر مبنای آن می توانستیم خوراک 
تخصیصی به صنایع بزرگ را مدیریت کنیم، 
درحالی که اگر به صنایع، بــه هر مقدار که 
می خواستند سوخت اختصاص می دادیم، 

اوضاع بسیار متفاوت پیش می رفت.

 تدوین اســتانداردها و اختصاص 
مشــوق ها و جرایــم هــم در زمره 
سياست های غيرقيمتی است. از این 

ابزارها چگونه استفاده می شود؟
فکر می  کنم تدوین اســتانداردها بســیار 
راهگشا بوده اســت، هرچند باید پذیرفت 
هنوز راه زیادی در این زمینه پیش رو داریم. 
برای نمونه به واسطه تدوین استانداردهای 
صنعت آجر ازســوی شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، حدود ۴۰ درصد واحدهای 
تولیدکننده آجــر در ســال های ۹۳ و ۹۴ 
غیراســتاندارد شــناخته و مکلف شــدند 
استانداردها را رعایت کنند. ۴۰ درصد عدم 
تطبیق نشــان می دهد استانداردهای ما در 
صنعت آجر بــه میزان کافی ســختگیرانه 
اســت. یا واحدهای جدیداالحــداث تولید 
ســیمان برای این کــه موفق بــه دریافت 
تاییدیــه کمیتــه هماهنگــی ســوخت و 
خوراک برای دریافت ســوخت شوند، دیگر 
از تکنولوژی های قدیمی استفاده نمی کنند 
و مصرف سوخت در صنعت سیمان روندی 

نزولی به خود گرفته است.

 رعایت همه استانداردهای تدوین 
شده، اجباری است؟

اجباری شــدن اســتاندارد منوط به فراهم 
بودن کامــل امکانــات بــرای رعایت آن 
اســتاندارد خاص اســت. یعنی باید واحد 
صنعتی امــکان رعایت اســتاندارد تعیین 
شده را داشته باشد تا بتوان استانداردسازی 
را از آن واحد مطالبه کرد. اکنون در صنعت 
فوالد، نســخه های ویرایش شــده آن هم 
اجباری شده است. اما برای نمونه استاندارد 
واحدهای ان جی ال یــا نمک زدایی ها هنوز 
اجباری نشــده. درباره مشــوق ها و جرایم 
هم که بــه آن اشــاره کردید، بایــد بگویم 
پرداخت مشــوق ها در زمان تدوین قانون 
اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ســال 
۱۳۸۸ مجلــس، به بودجه های ســنواتی، 
منابع داخلی و منابــع حاصل از هدفمندی 
یارانه ها ارجاع داده شد. اما خب به شرکت ها 
که از محل منابع داخلی اعتباری تخصیص 
ندادنــد، بودجه های ســنواتی هم محدود 
شــد و از منابع هدفمندی هــم که چیزی 
باقی نماند. پیــرو آن در بحــث جرایم هم 
اعتراض هایی شد سپس با این استدالل که 
صنعت در رکود است، در عمل جریمه کرد 

مصرف باالی انرژی هم منتفی شد.

 زمانــی که الیحه هدفمندســازی 
یارانه ها تصویب شــد، شما مدیرکل 

برنامه ریــزی انــرژی وزارت نفت و 
در جریــان چندوچون اجــرای این 
قانون بودیــد. فکــر می کنيد چرا 
هدفمندسازی یارانه ها که از دید همه 
کارشناسان اقدام خوبی تلقی می شد، 
نتوانســت آن طور که انتظار می رفت 

ثمربخش باشد؟
زیرا به دالیل متعددی، ایــن قانون بد اجرا 
شــد. همان موقــع تحقیقــات و مطالعات 
بســیاری روی این کار انجام شد. مطالعاتی 
کــه در برخــی کشــورها روی اصــالح 
قیمت های انرژی انجام شــده بود نشــان 
مــی داد »هرگونــه اقدامی در ایــن زمینه 
باید با فرهنگ ســازی کافی انجام شــود و 
در ضمن باید دولت وقــت محبوبیت کافی 
داشته باشد، و گرنه تبعات اجتماعی اجرای 
چنین اقدامی گسترده خواهد بود«. یا یکی 
از کارشناســان بین المللی دربــاره اجرای 
این قانون می گفت »شــما می خواهید پول 
)منابع حاصل از هدفمنــدی یارانه ها( را به 
فقرا بدهید، در حالی که ایــن منابع باید به 
ترکیبی از فقرا و مصرف کنندگان تخصیص 
یابــد«. یعنی این منابع باید افزون بر قشــر 
ضعیف جامعه بــه مصرف کنندگانی تعلق 
می گرفت که مصرف انــرژی خود را کاهش 
داده انــد یا بــا اســتفاده از فناوری هایی با 
بازدهی انرژی باال تعهــد به کاهش مصرف 
می دهند. هــدف اولیه هم همیــن بود، اما 
در اجرا سیاســت وارد شــد و حتی همان 
هدف گــذاری نخســت مبنی بــر این که 
بخشــی از منابع به دهک هــای کم درآمد 
جامعه اختصاص یابد هم محقق نشد؛ همه 
کشور مشمول شــدند و عمال منابعی برای 
پرداخــت در ازای ذخیره انــرژی یا بخش 
تولید باقــی نماند. معتقدم بــا توجه به کار 
شــبانه روزی و حجیمی که انجام شده بود و 
فرهنگسازی ای که آن زمان انجام شد، اگر 
سیاســت ورود نمی کرد و قانون به درستی 
پیاده می شــد، می توانســتیم آثار مثبت 
اصالح قیمت ها و اصالح الگوی مصرف را در 

جامعه شاهد باشیم.

 و مشمول شدن همه دهك ها، دولت 
و بيش از همه نفت را تحت فشار قرار 
داد. چــرا تصميم تغيير کــرد و همه 

مشمول شدند؟
در آن زمان، آمار نشــان می داد حدود ۱۲ 
میلیون نفر زیر پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی و ســازمان بهزیستی هستند و قرار 
بر این بود کــه ۵۰ درصد منابــع حاصل از 
هدفمندی تنها به این گروه  تعلق گیرد، اما 
به دالیلی تصمیم بر این شد که تعداد افراد 

مشمول به ۲۱ میلیون نفر برسد. 
باز با اختالف نظر بر ســر این که چگونه و با 
اتکا به چه معیارهایــی، ۹ میلیون نفر دیگر 
را )به جز ۱۲ میلیون نفر( مشــمول دریافت 
کنند و همینطور مشکالت آماری پیش رو، 
مقرر شــد همه مشمول شــوند. حتی فکر 
می کنم در ابتدا قرار بــود تنها چهار عضو از 
هر خانواده مشمول شــوند، اما سپس این 
تصمیم هــم تغییر کرد و قرار شــد یارانه به 
هر تعداد فرزندی که در خانواده است، تعلق 

گیرد. 
خالصــه این گونه شــد که منابــع حاصل 
از اجرای این قانون نه تنها بــه مقدار کافی 
به بخــش تولید تعلــق نگرفت و بــه ازای 
بهینه ســازی مصرف انرژی پرداخت نشد، 
بلکه بــرای پرداخــت نقدی یارانــه به کل 
جامعه، از منابع داخلی نفت هم اســتفاده 
شــد و در عمل اعتباری برای توســعه باقی 
نماند. به این ترتیــب، هدفمندی یارانه ها با 
وجود اثرگذاری مطلوب بــر اقتصاد، دولت 
را در اجرای طرح های توســعه ای تضعیف 
کرد. ایــن در شــرایطی بود که اگــر روند 
آزادســازی قیمت ها ادامه می یافت، اصالح 
الگوی مصرف انرژی برای مصرف کنندگان 
انرژی به ویژه واحدهــای صنعتی، توجیه 
اقتصــادی کافی پیــدا می کــرد، اما االن 

اســتفاده از انرژی به هر میزانی، بار چندانی 
بر دوش مصرف کننده نمی گذارد و طبیعی 
است انگیزه ای هم برای مصرف بهینه باقی 

نمانده است.

 این روزها بحث مصرف رو به افزایش 
بنزین و احتمال سهميه بندی آن داغ 
است. نظر شــما درباره سهميه بندی 

بنزین چيست؟
ســهمیه بندی یعنــی ابزاری بــرای مهار 
مصرف. حوالی ســال ۸۶ که این طرح کلید 
خورد، پیش بینی شــده بود اگــر مصرف با 
همان روال ادامه یابد، مصرف روزانه بنزین 
تا پیش از ســال ۱۳۹۰ بــه ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز برســد؛ مقدار مصرفی که امروز 
چالش برانگیز شــده است. سهمیه بندی در 
مقاطع زمانی مانند ایــن اواخر که مصرف 
بنزین به طــور فزاینده ای بــاال رفته، اقدام 
موثــری اســت. اکنون بــا چنیــن مقدار 
مصرفی، باید ســاالنه یک پاالیشگاه تقریبا 
ســاده ســاخته شــود تا بتوان به تقاضای 
فزاینده بنزین در کشــور پاسخ داد و چنین 

شرایطی ممکن نیست.

 پس با اعمال سياســت های قيمتی 
هم در بحث بنزین موافقيد؟

خاطرم هست در ســال های گذشته، زمانی 
که قیمت قیر ۱۰ برابر شــد، صــادرات قیر 
ایران به پاکســتان چند برابــر افزایش پیدا 
کرد. چــرا؟ زیرا تا پیــش از آن، آمار قاچاق 
قیر به شــدت باال بود، اما با باالرفتن قیمت 
داخلی قیر، قاچاق توجیه اقتصادی خود را 
از دست داد و خریداران خارجی هم به جای 
خرید از قاچاقچی، ناگزیر شدند از دولت قیر 
خریداری کند. حاال همین را شبیه ســازی 
کنید. البته رانت و فضاســازی های سیاسی 
هــم در جلوگیری از اعمال سیاســت های 

قیمتی بی تاثیر نیست.

  در زمان افزایش قيمت قير چگونه 
فضاسازی کردند؟

به انحای مختلف از جملــه آن که مخالفان 
افزایش قیمت، از رســانه ها استفاده ابزاری 
کردند و این طور جلــوه دادند که اگر قیمت 
قیر افزایش یابد، قیمت مسکن سر به فلک 
می گذارد؛ حال آن که تاثیــر قیمت قیر در 
مســکن در حد چند دهم درصد بود. رانت 

و قدرت را نباید دست کم گرفت. 
برای نمونه در دنیا با افزایش قیمت بنزین، 
قیمت خــودرو را کاهــش می دهند و حاال 
ببینید چقدر باید قدرت نفوذ خودروسازان 
در ایران باال باشــد که افزایش قیمت بنزین 
هــم تاثیــری روی قیمت تولیدات شــان 
نمی گذارد و چه بســا قیمت هــا را افزایش 

می دهد. 
مجموع این مسائل را که کنار هم بگذارید، 
می بینیــد طبیعی اســت موانــع زیادی 
پیــش روی تصمیم هــای درســتی مثل 

افزایش قیمت بنزین باشد.

 توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر 
می  تواند به تسریع فرآیندهای اصالح 

الگوی مصرف کمك کند؟
 مســیر توســعه انرژی های تجدیدپذیر در 
ایران هموار نیست. نمی گویم مسیر مسدود 
اســت، اما می گویم هموار نیســت. توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در دنیا همیشه پس 
از به ثمر رســیدن طرح های بهینه ســازی 
مصرف انرژی کلید خورده است. چرا؟ اکنون 
توضیح می دهــم. برای نمونــه، با خاموش 
کردن تعدادی المپ در خانــه، بدون هیچ 
هزینــه ای می توان مقداری انــرژی ذخیره 
کرد. وقتی همــه روش های بــدون هزینه 
را امتحــان کنیم و به نتیجه نرســیم، نوبت 
به روش هایی می رســد که کمــی هزینه بر 
هستند. مثال می رویم سراغ دوجداره کردن 
پنجره ها. خالصه آنقــدر روش های مختلف 
اصالح الگوی مصرف به کار برده می شــود 
تا دیگر فقــط گزینه هایــی روی میز باقی 
می ماند که بســیار پرهزینه هستند. وقتی 
به این نقطه سربه ســر می رسیم، استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان انرژی  گران 
توجیه اقتصــادی پیدا می کنــد، زیرا دیگر 
با هزینه های کمتر، امــکان کاهش مصرف 
انرژی نیســت. بــه عبارت دیگــر، طبیعی 
اســت تا وقتی می توانیم با روش هایی ساده 
و کم هزینه، تقاضای انرژی را مدیریت کنیم 
و مصرف انــرژی را کاهش دهیــم، برایمان 
توجیه اقتصــادی ندارد ســراغ انرژی های 
تجدیدپذیــر برویم. ما در ایــران در چنین 
موقعیتی هســتیم و کشورهای پیشرفته در 
نقطه بعدی ما. یعنی راه های بهینه ســازی 
مصرف انــرژی را طی کرده انــد و به جایی 
رســیده اند کــه هزینه کرد برای توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر برایشــان صرفه 

اقتصادی دارد.
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 صادرکنندگان فوالد به ناحق متهم 
به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند 

  نخســتین جلســه دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشــکل ها با 
موضوع صادرات برگزار شــد. وی همچنین در جلســه ای با کارکنان و 
مدیران وزارت صمت، مشورت با تشــکل ها و حل مسائل صادرات را از 

اولویت های جدید این وزارتخانه اعالم کرده بود.
رسول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ضمن حضور 
در این جلسه، طی گزارشی جزئیات درخواســت فوالدی ها را تشریح 

کرد.
وی با اشــاره به اینکه روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده 
واحدهای فوالدی صادرکننده مجبور باشــند بیــش از قیمت واقعی 
صادرات محصوالت شان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این 
امر بدان معناســت که این واحدها باید برای بازگشــت ارزی که وجود 
خارجی نــدارد تعهد بدهنــد . در یک ماه گذشــته واحدهای فوالدی 
صادرکننده از بابت صحیح نبــودن ارزش پایــه صادراتی در گمرک، 
حدود ۱۵ میلیون دالر مــازاد بر قیمت واقعی صــادرات، پیمان ارزی 
ســپرده اند که ممکن اســت ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه 
بررسی ارزش پایه صادراتی باید ســریعا جهت اصالح این نرخ ها اقدام 

کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: صادرکنندگان فوالد به ناحق و 
به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند؛ درحالی 
که قضاوت ها براســاس اطالعات نادرست و شــاید جهت دار انجام 
می شــود. واحدهای تولیدی صادرکننده فوالد برای حضور بلندمدت 
در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روشــهای مختلف به چرخه 

اقتصادی کشور بازمی گردانند.
خلیفه ســلطانی ضمن بیان ایــن مطلب که تولید هر تــن فوالد ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ دالر هزینــه ارزی دارد و این مبلغ صــرف واردات مواد اولیه و 
تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال ســنگ، فروآلیاژها، نسوزها، 
الکترود گرافیتی و اقالم اینچنینی میشــود، گفــت: در مقررات پیمان 
سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقســاط وام های ارزی فوالدسازان 
و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشــور مقصد صادرات محصول و کشور 
مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثال ارز 
صادراتی در اروپا یورو اســت و صادرکننده علیرغم نیــاز به یورو، برای 
واردات کاالیی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند؛ 
اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین اســت که به درد واحد تولیدی 

برای واردات کاالی مورد نیازش نمی خورد.
وی در پایان اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ 
بازارهای صادراتی و ارزآوری هســتیم، باید مقررات به گونه ای باشــد 
که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمتریــن محدودیت ممکن، از 
ارز صادراتی خــود برای واردات مواد اولیه موردنیاز اســتفاده کند و در 
این زمینه باید بروکراســی های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای 

متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند. 

اراده فوالد مبارکه در بهره مندی از توان داخلی 
ستودنی است

 رئیس و اعضای هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانــی اصفهان در جریان 
دیدار با مدیرعامل فوالد مبـــــــارکه راهـــــکارهای استــــفاده 

حداکثری از توان داخلی کشور را موردبررسی و تبادل نظر قرار دادند.
در این دیدار سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بــا تأکید بر اینکه اعتماد به 
دانش داخلی قطعاْ نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشــت، گفت: این 

اتاق همیشه حامی و بازوی فکری فوالد خواهد بود.
وی در ادامه از برگزاری همایشــی با حضور اســتارت آپ ها و شــتاب 
دهنده ها در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: با حضور فعال فوالد مبارکه 
در این همایش و اعالم نیازهای این شــرکت می تــوان از دانش فنی و 
تخصص شتاب دهنده ها در راســتای رفع نیازهای فوالد و بی اثر کردن 

تحریم ها بهره برد.
این گزارش حاکی است در این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیــز ضمن تشــکر از حضــور رئیس و اعضــای هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، برای همکاری مستمر فوالد مبارکه 
با اتاق اعالم آمادگی کرد و افزود: ما در تمامی جلسات موردنیاز حضور 

فعال خواهیم داشت.
عظیمیان تصریح کرد: فهرســت تمامی اقالم موردنیــاز فوالد مبارکه 
تهیه و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از توان و دانش 

فنی داخلی این نیازها رفع شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین حمایت کامل از شــرکتهای دانش 
بنیان،استارت آپ ها و شتاب دهنده ها برای تأمیـــــــن نیــــــــاز 

فــــــوالد مبارکه را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد. 

مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شرکت فوالد مبارکه 
مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شــرکت فوالد مبارکــه با حضور امام 
جمعه، فرماندار، دادســتان، رئیس دادگستری، اعضای شورای تأمین، 
رئیس اداره اطالعــات، فرماندهان نیروی انتظامــی و نیروی مقاومت 
بســیج، رئیــس اداره صنعت، معدن و تجــارت شهرســتان مبارکه و 

مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران فوالد مبارکه برگزار شد.
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد مبارکــه، در جریان برگزاری 
این مانور با بیان اینکه فــوالد مبارکه تدابیر دوراندیشــانه و بازدارنده 
مؤثــری در این حــوزه اتخاذ کرده اســت، گفت: بیشــترین صدمات 
احتمالی از ناحیه جنگ نــرم، متوجه بخش هایی اســت که در حوزه 
پدافند غیرعامل، برنامه ریزی و عملکرد خوبی نداشــته اند. چه بسا اگر 

دستورالعمل های آن به خوبی اجرا شود، توطئه ها عقیم خواهند ماند.
وی تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز صنعت فوالد کشــور بــه قطعات و مواد 
مصرفی از داخل کشــور را از اولویتهای مهم و به نوعی پدافند غیرعامل 
دانســت و گفت: اگرچه تحریم ها همواره در وهله اول شرایط را قدری 
ســخت کرده اند، ملت بزرگ ایران بــا پایداری و تقویــت بنیه اقتصاد 
داخلی از هریک از تحریم ها به عنوان فرصتی برای رشــد و خوداتکایی 
استفاده بهینه کرده اســت. از یاد نبریم که هرچه دشمن عرصه را بر ما 
تنگ تر کند، ما نیز باید استوارتر از همیشه به دنبال راهکارهای مناسب 

باشیم و بدانیم پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود.
در این جلســه، جهانگیر وکیلی مدیر حراســت و دبیر کمیته پدافند 
غیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فوالد مبارکه در 
راســتای پدافند غیرعامل و با بیان اینکه پدافند غیرعامل به عنوان یک 
اصل، هیچگاه از دستور کار شرکت خارج نشــده است، گفت: برخی از 

مهمترین اقدامات در این حوزه عبارتند از:
ایجاد دیواره های ضدآتش بین ترانسهای برق اصلی شرکت در سطوح 
۴۰۰ و ۶۳ کیلوولــت- ایجاد دیواره ضدحریق بــه منظور جلوگیری از 
انفجار کمپرسورهای واحد اکسیژن- توســعه سیستم اعالم و اطفای 
حریق در پســتها، تونلها، اتاقهای کنترل واحدهای مختلف- ساخت و 
بهره برداری از واحد شماره ۲ تولید اکسیژن به عنوان پشتیبان- تأمین 
حدود ۲۵ درصد برق موردنیاز شرکت از محل نیروگاه داخلی- احداث 
پست شــماره ۲ در ســطح ۴۰۰ کیلوولت به منظور افزایش پایداری 
تأمین برق شرکت- احداث ایستگاه گاز شهید خرازی به منظور افزایش 
پایداری تأمین گاز شــرکت- احداث واحد تصفیه پســابهای صنعتی 
و بهداشــتی به منظور تأمین آب شــرکت در زمان کم آبــی و بحران- 
خرید پسابهای شهری شهرســتانهای مجاور شرکت به منظور افزایش 

پایداری تأمین آب شرکت.

میز خبر

گروه صنعت  یکی از مزیت های موقعیت 
جغرافیایــی ایران داشــتن ۱۵ کشــور در 
همسایگی سرحدات خاکی و آبی است که 
می تواند از این پتانسیل جهت کاهش تاثیر 
تحریم های اقتصادی آمریکا استفاده کند. 
کشــورهای آذربایجان و ترکیه در شــمال 
ایران به دلیل مواضعــی که در قبال موضوع 
برجام دارنــد از ظرفیت هایی باالیی در این 
راستا برخوردارند و به نوعی در تحریم های 

پیشین نیز آن را نشان دادند.
از همین روی برای بررســی نقــش این دو 
کشور، مواضع احتمالی و اماواگرهای رابطه 
با ایران، ایلنا با افشار سلیمانی، سفیر پیشین 
ایران در جمهوری آذربایجان و کارشــناس 
روابط بین الملل گفت و گو کرده است. سفیر 
پیشــین ایران در جمهوری آذربایجان 
مي گویــد: می توان گفت اگــر برجامیان 
نتوانند برجام را حفظ کننــد، ایران مجبور 
به حل مشــکالت خــود حداقــل در قالب 
مذاکره با ۵+۱ خواهد بود. درحال حاضر به 
رغم حمایت های سیاسی از برجام در سطح 
بین المللی، آثار اقتصادی این حمایت قابل 
رویت نیســت و آمریکا درصدد اعمال مدل 

نفت در برابر غذا در رابطه با ایران است.

 از 4 نوامبر فاز دوم و به نوعی اصلی 
تحریم ها به محوریــت بخش نفت و 
بانکی ایران آغاز شــده اســت. لطفا 
درباره تاثير ایــن تحریم ها بر اقتصاد 

ایران بگویيد؟
به نظر می رســد اگر اروپا، روســیه و چین 
نتواننــد در رابطه با مســائل بانکی و فروش 
نفت ایران، مکانیز عملــی، تعبیه و اجرایی 
کنند، آثــار تحریم هــا فراتر از آنچــه که تا 
امروز شــاهد آن هســتیم، خواهد بود. این 
درحالی اســت که حتی اگر ایــن مکانیزم 
جنبه عینــی وعملی هــم پیدا کنــد، آثار 
تحریم  ها حداقل پنجــاه درصد خواهد بود، 
البته تالش این کشورها بیش از آن که برای 
حفظ برجام باشــد، برای ایستادگی دربرابر 
یکجانبه گرایــی و ســلطه آمریــکا صورت 
می گیرد و مــرور زمان نشــان خواهد داد تا 
چه اندازه خواهند توانســت خود را از سلطه 

آمریکا رها ســازند، به نظر می رســد مقطع 
کنونی در نظام بین الملــل نقطه عطفی در 
پایان دهه دوم قرن بیست و یکم خواهد بود. 
از این جهت که یا سیســتم بین المللی تک 
قطبی تثبیت خواهد شــد یا شروعی برای 

نظام بین المللی چندقطبی خواهد بود.

 با وجود تاثيراتی کــه تحریم ها بر 
اقتصاد ایران خواهد داشت و شما نيز 
اشاره کردید، بهترین راهبرد در این 

شرایط چه می تواند باشد؟
می توان گفت اگــر برجامیان نتوانند برجام را 
حفظ کنند، ایران مجبور به حل مشــکالت 
خود حداقل در قالب مذاکــره با ۵+۱ خواهد 
بود. درحــال حاضــر به رغــم حمایت های 
سیاسی از برجام در ســطح بین المللی، آثار 
اقتصــادی این حمایت قابل رویت نیســت و 
آمریکا درصدد اعمال مدل نفت در برابر غذا در 
رابطه با ایران اســت. به نظر می رسد اگر پس 
از تشــکیل کنگره جدید آمریکا و درصورت 
نتیجه بخــش نبــودن تالش هــای حامیان 
برجام، بهترین راهبرد برای ایران آن اســت 
که اروپــا و تا حدودی چین و روســیه ایران و 

آمریکا را نسبت به ادامه مذاکرات در قالب ۱+۵ 
راضی کنند، البته اگر ترامپ به برجام بازگردد 
و تحریم ها را متوقف کند و با ایران مذاکره کند، 
ایده آل است، اما به نظر نمی رسد ترامپ چنین 
عقب  نشینی از خود نشان دهد، هرچند برای 
مذاکره بــا ایران در همین شــرایط تحریمی 
موجود، به دفعات اعالم آمادگــی نموده که 

مورد پذیرش ایران واقع نشده است.

 شــما به نقش اروپا در بــرای ادامه 
مذاکرات اشاره کردید. اروپا هميشه 
خود را پایبند به برجام دانســته و به 
دنبال ارایه ســازوکاری برای کاهش 
تاثيرات تحریم ها بــر اقتصاد ایران 
اســت اما در هفته های اخير ادعایی 
از سوی کشــور دانمارک مطرح شده 
اســت. به نظر شــما طرح این گونه 
مباحث تا چه اندازه در حمایت اروپا از 

ایران تاثير منفی دارد؟
در رابطه بــا بازداشــت ها و محاکمه چند 
ایرانی اعــم از دیپلمات و شــهروند عادی 
در اروپا، به نظر می رســد تاثیــر منفی در 
حمایت اروپا از برجام نداشته باشد، چراکه 

اروپا هم ظاهرا متوجه شده است که اینگونه 
اقدامات، ســناریوهای اجرا شــده توسط 
موساد و احتماال ســیا علیه ایران همزمان با 
مذاکرات ایران و اروپا پیرامون برجام و اعالم 
حمایت اروپا از برجام است. البته اگر اسناد 
متقنی در رابطه با چنین تحرکاتی بدســت 
آید، می تواند تاثیر منفــی بر روند تحوالت 
موجود میان ایران واروپا برجای بگذارد. اما 
به نظر می رسد بیشتر سناریوسازی ازسوی 

محافل مذکور بوده است.

 در هفته اخير نشســت ســه جانبه 
با حضــور وزرای امور خارجــه ایران، 
آذربایجان و ترکيه برگزار شد که این دو 
کشور به صراحت از توافق برجام حمایت 
کردند. نظر شما در مورد این نشست و 

همکاری این سه جانبه چيست؟
اگر به ســابقه نشست های ســه جانبه ایران، 
آذربایجان و ترکیه توجــه کنیم، درخواهیم 
یافت که عمدتا این نشســت ها بیشتر جنبه 
دیپلماتیک و رایزنــی در زمینه های مختلف 
منطقه ای و بین المللی و تا حدودی دوجانبه 
داشــته و منجر به پایه گذاری همکاری های 

ســه جانبه عینــی  در زمینه هــای مختلف 
ازجمله انرژی، حمل ونقل و تجارت، صنعت 
و مانند آن نشــده اســت این درحالی است 
کــه همکاری هــای ســه جانبه آذربایحان، 
گرجســتان و ترکیه در ابعاد ســه جانبه در 
زمینه های انرژی و حمل ونقل بالعینه درقالب 

پروژه های مختلف قابل مشاهده است.
برای مثال، اجــرای پروژه هــای خط لوله 
انتقال نفت باکو- تفلیــس- جیهان و خط 
لولــه انتقــال گاز باکو-تفلیس-ارضروم و 
خط آهــن باکو- تفلیس- قــارص از جمله 
این همکاری های ســه جانبه است که آثار 
اقتصادی،  سیاســی و امنیتــی خاص خود 
را دارد و پیوند این کشــورها را تا ســطوح 
استراتژیک و وابســتگی متقابل ارتقا داده و 
نقش منطقه ای آنها را فزونی بخشیده است.

مزید بر موارد مذکور، هــم اکنون پروژه خط 
لوله انتقال گاز تــاپ و تاناپ نیز در دســت 
اجراســت که با افتتاح آن پیونــد آذربایجان 
و گرجســتان از طریــق ترکیه بــا اروپا در 
زمینه انــرژی برقرار و روابط آنهــا با یکدیگر 
مستحکم تر خواهد شد و ترکیه به عنوان یک 
کشور ترانزیت انرژی نقش بیشتری در منطقه 
و اروپا پیدا خواهد کرد. این درحالی است که 
ایران از کلیه این پروژه ها کنار گذاشــته شده 
که آثار منفی زیادی در زمینه های اقتصادی و 

امنیتی داشته و از این پس نیز خواهد داشت.
عالوه بــر موضوع انــرژی از حیــث روابط 
تجاری نیز، ایــران در قفقاز جنوبی از ترکیه 
عقب مانده اســت به طوری کــه  مراودات 
تجاری ایران بــا گرجســتان و آذربایجان 
حدود یک ششــم همکاری هــای تجاری 
ترکیه با این دو کشــور اســت. درحالی که 
ســطح همکاری هــای تجــاری ترکیه و 
آذربایجان با گرجســتان حداقل ۲ میلیارد 
دالر و با آذربابجان حداقــل ۳ میلیارد دالر 
در سال است، ســطح تجارت ایران با این دو 
کشور به ترتیب حداکثر ۱۵۰ میلیون دالر 

و ۳۰۰ میلیون دالر درسال است.

  در این نشســت این دو کشــور به 
صراحت از برجام حمایت کردند، به نظر 
شما این حمایت تا چه اندازه می تواند در 
کاهش تاثير تحریم ها موثر باشد و فشار 
آمریکا به این دو کشور که اساسا رابطه 
خوبی با آنها دارد تا چه ميزان می تواند 

این حمایت را تحت تاثير قرار دهد؟
در رابطه بــا حمایــت دو کشــور ترکیه و 
آذربایجــان از برجــام به نظر می رســد با 
توجه بــه ظرفیت های متفاوت دو کشــور، 
دست ترکیه بازتر اســت اما این حمایت ها 
در مجموع ماننــد حمایت اروپــا از برجام، 
بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه عملیاتی و 
اقتصادی، البته وضعیت کشورهای همسایه 
به دلیل نیازهای متقابل این کشورها نسبت 
به یکدیگر قدری متفاوت است که بیشتر به 

نفع این کشورها تمام می شود تا ایران.
ترکیه و آذربایجان )بــرای نخجوان( به گاز 
ایران نیــاز دارند، از این رو ســعی می کنند 
آمریکا را در زمینه ایــن همکاری ها راضی 
کنند، امــا در زمینه هایی که نیــاز به ایران 
نداشته باشند و آمریکا هم چراغ سبز نشان 
ندهد، مجبور به رعایت تحریم ها می شوند. 
اینکه چنــد روز پیش طــرف ترکیه ای از 
ارائه ســوخت به هواپیمای ایــران امتناع 
نمود، نشــان می دهد که ترکیه قصد ندارد 
در شــرایطی که با آمریکا در زمینه مسایل 
سوریه، استرداد فتح اهلل گولن و موارد دیگر 
دارای چالش است و هنوز پرونده بانک خلق 
ترکیه در آمریکا مفتوح اســت و اردوغان از 
ترامپ خواستار حل این مشکل شده است، 
همچون دوره قبــل، در دور زدن تحریم ها، 
ایران را یاری کند. هرچند مقام های ترکیه 
اعالم کرده انــد تحریم های امریــکا را اجرا 
نخواهند کرد، اما به نظر می رسد در مواردی 

مجبور به رعایت آن خواهند شد.
در رابطه با آذربایجان هم به نظر می رســد 
با توجه به ســهم ده درصدی شرکت ایرانی 
در پروژه شاه دنیز یک، نیاز گازی و ترانزیت 
کاال خواهــد توانســت معافیــت الزم را از 

آمریکا دریافت کند. 

 شما اشاره به تاثير آمریکا بر روابط 
دوجانبه کردید، از سویی دیگر شاهد 
روابط آذربایجان و رژیم صهيونيستی 
اسرائيل هستيم. این مورد را چگونه 

ارزیابی می کنيد؟
اصوال مراودات تجاری ایــران و آذربایجان، 
در حد مطلــوب و مورد انتظار نیســت و با 
ظرفیت های دو کشــور ســازگار نیست که 
البته دالیل خاص خود را دارد. اما از آنجا که 
زمینه همکاری تجاری ایران و آذربایجان 
و رژیم اســرائیل و آذربابجان بــا یکدیگر 
متفاوت است و نیز پیوستگی ژئوپولیتیکی 
ایران و آذربایجــان، مانع از آن می شــود 
که اســرائیل بتواند تاثیر زیــادی بر روابط 

اقتصادی ایران و آذربایجان بگذارد.

به  محدود  مسئوليت  با  آريا  سراميك  درخشان  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14005287458 ملى  شناسه  و   480527 ثبت  شماره 
العاده مورخ 1397,05,26 تصميمات ذيل  صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
اتخاذ شد : مواردى به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
و فروش،صادرات  ازخريد  اعم  مجازبازرگانى  ارايه خدمات  اصالح گرديد: 
خانگى،انعقاد  لوازم  وانواع  همراه  گوشى  رايانه  تاپ  لپ  انواع  وواردات 
قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى گشايش اعتباروال سى براى شركت 
تامين تجهيزات ونيروى موردنيازجهت اجراى موضوع شركت انجام موضوع 
فعاليت پس ازاخذمجوزهاى الزم ازدستگاه مربوطه محل شركت در واحد 
ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - 
اول- 45-طبقه  كاج-پالك  پنجم-خيابان  فاطمى-كوچه  تهران-محله  شهر 

اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   1413893766 كدپستى  به 
اصالح گرديد. 2

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284763)

آگهى تغييرات شركت ميزبان پايتخت ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 353967 و شناسه ملى 10104043431 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,07,28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آدرس 
شركت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، باغ 
دوم  طبقه   ، پالك 19   ، وراوينى  خيابان   ، مهرداد  خيابان   ، صبا- سهروردى 
كد پستى 1575816934 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284764)

آگهى تغييرات شركت درخشان سراميك آريا با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 480527 و شناسه ملى 14005287458 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,05,24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سيدمهدى 
ميرى به كد ملى 4324465819با دريافت 990000ريال از صندوق شركت 
از شركت خارج گرديد. پروين اهللا يارى به كد ملى 4051019233با دريافت 
از  10000ريال از صندوق شركت از شركت خارج گرديد. سرمايه شركت 
مبلغ 11000000ريال به 10000000 ريال كاهش يافت. و ماده مربوطه 
ازشركا  هريك  الشركه  سهم  وميزان  اسامى  گرديد.  اصالح  اساسنامه  در 
پس از كاهش سرمايه : محمود يوسفى به كد ملى 4321555930 داراى 
500000ريال سهم الشركه ليال افشارونگينى به كد ملى 4324210209 

داراى 9500000ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284765)

آگهى تغييرات شركت درخشان سراميك آريا با مسئوليت محدود به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14005287458 ملى  شناسه  و   480527 ثبت 
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,05,23 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
500000ريال  پرداخت  با   4321555930 ملى  كد  به  يوسفى  محمود   :
ملى  كد  به  افشارونگينى  ليال  آمد.  در  شركاء  زمره  در  شركت  صندوق  به 
زمره  در  شركت  صندوق  به  9500000ريال  پرداخت  با   4324210209
شركاء درآمد. سرمايه شركت از مبلغ 1000000 ريال به 11000000ريال 
وميزان  اسامى  گرديد.  اصالح  دراساسنامه  مربوطه  ماده  و  يافت.  افزايش 
به  يارى  پروين اهللا   : ازافزايش سرمايه  ازشركا پس  الشركه هريك  سهم 
كد ملى 4051019233 داراى10000ريال سهم الشركه سيدمهدى ميرى 
محمود  الشركه  سهم  990000ريال  داراى   4324465819 ملى  كد  به 
الشركه  سهم  500000ريال  داراى   4321555930 ملى  كد  به  يوسفى 
ليال افشارونگينى به كد ملى 4324210209 داراى 9500000ريال سهم 

الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284766)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود يكتا فيدار افق درتاريخ 1396,06,14 
امضا  و  ثبت   14007044060 ملى  شناسه  به   514759 ثبت  شماره  به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع : خريد و فروش ، توليد ، توزيع و بسته بندى مواد غذايى ، 
راه اندازى كارخانجات توليدى ، اخذ واعطاى نمايندگى ، شركت در مناقصات 
و مزايدات ، اخذ وام و تسهيالت از كليه بانكها و موسسات معتبر مالى داخل 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط. مدت  و خارجى درصورت لزوم پس 
تهران-اوين- شهر  تهران   : اصلى  مركز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  از   :

خيابان شكران-خيابان كيوان-پالك -9-طبقه پنجم-واحد شمالى- كدپستى 
مى  ريال   1000000000  : حقوقى  شخصيت  سرمايه   1983653892
شماره  به  كيانى  نسرين  خانم   : شركا  الشركه  سهم  ميزان  و  اسامى  باشد. 
بهاره  خانم  الشركه  سهم  ريال   10000000 دارنده   0049619322 ملى 
بشارتى حسين آبادى به شماره ملى 0068956185 دارنده 990000000 
ملى  شماره  به  كيانى  نسرين  خانم   : مديران  اولين  الشركه  سهم  ريال 
0049619322 به سمت عضو هيئت مديره خانم بهاره بشارتى حسين آبادى 
و رئيس هيئت مديره  به سمت مديرعامل  به شماره ملى 0068956185 
امضاء  حق  :دارندگان  امضا  حق  دارندگان  شدند.  تعيين  نامحدود  مدت  به 
عقود  و  بروات   - سفته   - چك  قبيل  از  شركت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و 
اسالمى و قراردادها و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل منفردا همراه 
با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى : طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284767)

آگهى تغييرات شركت شهداد روناك سهامى خاص به شماره ثبت 429665 و 
شناسه ملى 10320821698 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1396,04,13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى 
و خدمات مديريت فرابين مشاور روش داراى شناسه ملى 14005644087 
به سمت بازرس اصلى و آقاى مهدى زمينى به شماره ملى 0071534199 به 

سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284768)

آگهى تغييرات شركت فنى ومهندسى فن آوربرق گلستان شركت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 200302 و شناسه ملى 10102420639 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396,09,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شركت به آدرس جديد: شهر تهران -ويال -كوچه آرنگ- كوچه معلم شهيد- 
واحد 7 كد پستى 1598754718  پانيذ -طبقه دوم-  پالك 3 -ساختمان 

تغيير يافت . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284769)

آگهى تغييرات شركت سينا صنعت خاورميانه با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 274331 و شناسه ملى 10103009530 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,07,21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: مجيد آرمان 
مقدم به كدملى 0059599618 با پرداخت مبلغى به صندوق شركت سهم 
الشركه خود را به ميزان 12500000000 ريال افزايش داد. محمد نظرى 
شركت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با   4250919005 كدملى  به  فهندرى 
در  داد.  افزايش  ريال   12500000000 ميزان  به  را  خود  الشركه  سهم 
از مبلغ 9000000000 ريال به 25000000000  نتيجه سرمايه شركت 
ريال افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. ليست شركا پس 
كدملى  به  مقدم  آرمان  مجيد  باشد:  مى  ذيل  شرح  به  سرمايه  افزايش  از 
0059599618 دارنده 12500000000 ريال سهم الشركه محمد نظرى 
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  مدیر شعب منطقه زنجان تشریح کرد

وستایی زنجان  رتبه اول بانک سپه در کمک به نوسازی مسکن ر

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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ورود بیمه معلم به بازار استارت آپ
معاونت برنامه ریزی و توســعه بازار بیمه معلم گفت: به زودی در قالب 

یک سوپر آپ وارد بازار استارت آپی می شویم. 
کاوه قاضی، معاونت برنامه ریزی و توســعه بازار بیمه معلم با اشــاره به 
مهم ترین برنامه های این شرکت در حوزه توسعه بازار اظهار داشت:  
بی تردید در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از پرتفوی بیمه ای توســط 

استارت آپها تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق بررســی ها در حال حاضر یــک درصد پرتفوی 
بازار بیمه توســط استارت آپ جابجا می شــود، از همکاری بیمه معلم 
با اســتارت آپ ها  خبر داد و عنوان کــرد : در این راســتا با ۳ مجموعه 
استارت آپی قرارداد بستیم که به زودی در قالب یک سوپر آپ وارد بازار 
اســتارت آپی می شــویم.کاوه قاضی تصریح کرد: بیمه معلم با بررسی 
سهم استارت آپ ها از فروش بیمه در مسیر نوآوری و آینده نگری برنامه 
ویژه ای دارد.معاونت برنامه ریزی و توســعه بازار بیمه معلم تاکید کرد: 
این شــرکت با یک پیام رســان داخلی برای ارائه خدمات بیمه توافق و 
استفاده از ظرفیت استارت آپ های پیشرو بازار بیمه هم در دستور کار 

بیمه معلم قرار گرفته است  .

انتصابات مدیران سرپرستی بیمه کوثر 
طی احکام جداگانه  ای از سوی مدیرعامل بیمه کوثر مدیران سرپرستی 
اســتان  های آذربایجان  غربــی، سیستان  و بلوچســتان، کردســتان 
و کرمــان منصوب شــدند. به گــزارش روابط عمومــی بیمه کوثر، در 
مراسم های جداگانه ای مرتضی شــهری، حامد یاوریان، علی دهقانی 
و محمد عباســی به ترتیب به عنوان مدیران سرپرســتی اســتان های 
آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان، کردستان و کرمان معرفی شدند.
همچنین از مدیران ســابق این سرپرســتی ها احمد محمدپور، محمد 

اردونی، حشمت اله اکبری و محمد دهقانی پور تقدیر به  عمل آمد. 

اعالم جوایز قرعه کشی جشنواره باشگاه 
مشتریان بانک کشاورزی

قرعه کشی جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشاورزی برگزار و اسامی 
برندگان آن مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، به دنبال برپایی نخســتین 
دوره جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشــاورزی که از ۱۲ بهمن سال 
۹۶ تا ۱۲ اردیبهشت سال ۹۷ جریان داشت، مراسم قرعه کشی جوایز 
این جشنواه روز ۲۹ مهر ســال جاری با حضور محمدرضا غفوری مدیر 
امور مشــتریان و بانکداری عمومی برگزار شــد.جوایز این جشــنواره 
شامل یک جایزه بزرگ یک میلیارد ریالی، ۸۴ جایزه ۱۰ میلیون ریالی 
کمک هزینه خرید تبلت و ۱۳۱۲ جایزه نقدی یک میلیون ریالی بود که 

به برندگان خوش شانس این جشنواره تعلق گرفت.

 بانک تجارت خراسان رضوی رتبه نخست 
در صدور ضمانت نامه

بانک تجارت در اســتان خراســان رضوی در شــش ماه نخســت سال 
جاری با صــدور بیــش از ۱۲۸۷۴میلیارد ریــال ضمانت نامــه ارزی و 
ریالی رتبه نخســت را درمیان بانک های استان کســب کرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با توجه به آمارمنتشــره از ســوی 
کمیســیون هماهنگی بانک ها استان در پایان شــهریور ماه سال جاری 
مبلغ ۱۲۸۷۴میلیارد ریــال ضمانت نامه صادر کــرد. عملکرد این بانک 
در صدور ضمانت نامه نسبت به شش ماهه اول سال گذشته از ۱۲ درصد 
رشــد برخوردار بوده اســت.بانک تجارت در دریافت کارمزد اعتبارات و 
بروات اســنادی  نیز رتبه برتر را در بین بانک های استان خراسان رضوی 
کسب کرد.بانک تجارت همچنین در راستای حمایت از طرح های ملی و 
کشوری تاکنون با فروش اوراق مشارکت طرح توسعه میدان شهدا و طرح 

قطار شهری  مشهد  در حوزه تامین مالی مشارکت فعالی داشته است.

پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس در بانک ملت

آخرین مرحله پرداخت ســود قطعی اوراق مشــارکت شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس منتشــره در روز سوم اســفندماه ۱۳۸۹ در بانک ملت 

شروع شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملت، با توجه بــه عاملیت این بانک در 
زمینه اوراق مشارکت شــرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره سال 
۱۳۸۹، آخرین مرحله پرداخت سود قطعی این اوراق، به دارندگان برگه 
تسویه نهایی در دستور کار قرار گرفت.بر اساس این گزارش، دارندگان 
برگ تســویه نهایی اوراق مشارکت شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
می توانند با در دســت داشــتن اصل و تصویر کارت ملی و مراجعه به 
شــعب منتخب بانک ملت، نسبت به دریافت ســود قطعی اوراق خود، 
اقدام کنند.بر این اساس، مهلت مراجعه برای دریافت سود قطعی اوراق 

مذکور، ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری، درنظر گرفته شده است.

حمایت بانک مّلی از گردش چرخ تجارت داخلی
بانک ملّی ایران در راســتای حمایت از تجار و بازرگانان و رونق تجارت 
داخلی کشــور، در هفت مــاه ابتدای امســال بیش از ۵۳ هــزار فقره 

تسهیالت مضاربه به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی پرداخت کرده است.
 به گــزارش روابط عمومی بانــک ملّی ایران، تســهیالت در قالب عقد 
مضاربه، فرصت مناسبی را برای توســعه فعالیت های بخش بازرگانی 
فراهم می کند تا از تســهیالت موصوف به منظور خرید و فروش کاال در 
داخل کشــور ) بازرگانی داخلی( و خرید و صدور کاال به خارج از کشور 
)صادرات( بهره مند شــوند.بانک ملّی ایران در راســتای حمایت از 
بخش های اقتصادی و همســویی با اهداف کالن دولت جهت حمایت 
از بازار اشــتغال آمادگی دارد با پرداخت تســهیالت در قالب مضاربه، 

نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعاالن اقتصادی را تامین کند.
در چارچوب تسهیالت مضاربه، ســرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و 
حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی از سوی بانک تامین 
و بدین ترتیب بانک نیز از ســود حاصل از فعالیت های مذکور، مطابق 

سهم پیش بینی شده در قرارداد، منتفع می شود.

اعالم نتایج قرعه کشی نهمین مرحله 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار

با اتمام بررســی های صورت گرفته از سوی مســئولین دادستانی کل، 
بانک مرکزی و بانک انصار در خصوص اســامی برندگان نهمین مرحله 
قرعه کشی سپرده های قرض الحســنه پس انداز این بانک که به منظور 
اطمینان از عــدم مغایرت های قانونــی، تطبیق ویژگی ها وشــرایط 
صاحبان ســپرده ها با مقررات اعالم شــده و رعایت الزامات این مرحله 
از قرعه کشــی صورت گرفت، نتایج قرعه کشی مرحله نهم سپرده های 

قرض الحسنه پس انداز بانک انصار تایید شد .
به گــزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، اســامی برندگان خوش 
اقبال نهمین مرحله قرعه کشی ســپرده های قرض الحسنه پس انداز 
www.an� یبانک انصار از طریق پورتال رســمی بانک انصار به نشــان

sarbank.ir   بخش خدمات ویژه- نتایج قرعه کشی اعالم شده است و 
واجدین شرایط شرکت در قرعه کشی این مرحله می توانند با مراجعه 
به این پورتال به نشانی یادشــده و با وارد کردن شماره مشتری خود در 

قسمت نتایج قرعه کشی به این اسامی دسترسی پیدا کنند.  

میز خبر

حضرت آیت اهلل اعرافی، مدیر مرکز حوزه های علمیه 
کشــور در دیدار با دکتر مرتضي اکبــري مدیرعامل 
بانک قــرض الحســنه مهرایران گفت: بــا توجه به 
آثار قرض الحســنه در کشــور و جامعه اسالمي باید 
بــا تعامالت علمي بیشــتر به گســترش طــرح هاي 
تســهیالتي و خدماتي بانک قرض الحسنه مهرایران 
کمــک کرد.بــه گزارش روابــط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، حضرت آیت اهلل اعرافی در 
رابطه با سبد محصوالت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بیان داشــت: حرکت این بانک در مسیر بسط و توسعه 
سنت الهي قرض الحسنه است و اینکه بانکي به صورت 

کامل در امر قرض الحســنه فعالیت مي کند 
شایسته تقدیر مي باشد.

مدیر مرکز حوزه های علمیه کشــور با اشاره 
به آثار و بــرکات قرض الحســنه در جامعه 
اظهارداشــت: طرح های ابتــکاري و جدید 
بانک قرض الحســنه مهــر ایران، بســیار 
ارزشمند است و باید با اســتفاده از تعامالت 

فکري و علمي، این رویکرد تقویت شود.
وی با استقبال از طرح همیاران مهر بانک قرض الحسنه 
مهر ایران خاطرنشــان کرد: فرهنگ ســازی، ترویج و 
جذب منابع در این طرح مي تواند به رفع محرومیت ها 

و توانمندسازي نیازمندان کمک کند.
در ادامه، دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهــر ایران نیــز بیان 
داشــت: بانک هاي قرض الحســنه در این 
شرایط تحت تاثیر وضعیت اقتصادي کشور 
هستند با این حال عملکرد این بانک تا کنون 

با رشد چشم گیري همراه بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال تا کنون نزدیک به ۶۸۰ 
هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه به ارزش ۷هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان توسط شعب بانک قرض الحسنه 
مهرایران به متقاضیان نیازمند اعطا شــده اســت و 

در نظر داریم تا پایان ســال بیش از یــک میلیون نفر 
براي رفع مایحتاج ضروري از خدمات بانک بهره مند 

شوند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: تمامی 
منابع این بانک از محل سپرده هاي مردمي است و ۹۰ 
درصد این منابع به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با 
کارمزد حداکثر ۴ درصد به نیازمندان واقعي جامعه در 
حوزه هاي اشتغالزایي و کارآفریني، بهداشت و درمان، 
بهبود و ارتقاء معیشــت و ... پرداخت شده و ۱۰ درصد 
مابقي هم بــه عنوان ذخیره قانوني نــزد بانک مرکزي 

سپرده گذاري شده است.

 عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعــاون تالش برای 
افزایش ســرمایه بانک توســعه تعــاون از برنامه های 
جدی این بانک محسوب می شود.عباس نجفی، عضو 
هیئت مدیره بانک توســعه تعاون در کارگروه افزایش 
سرمایه بانک توســعه تعاون با اعالم مطلب فوق اظهار 
داشــت: بانک توســعه تعاون به عنوان یک بانک صد 
در صد دولتی به اســتناد بند )و( مــاده ۹ قانون اصالح 
موادی از قانــون برنامه چهــارم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی تشکیل 

و ســرمایه اولیه این بانک از محل حســاب 
ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع 

سرمایه ای بخش تعاون تخصیص داده شد.
نجفی بــا تأکید بر اینکــه مهم ترین هدف از 
تشــکیل این بانک به کارگیری و اســتفاده 
از عملیات بانکی به منظــور ارتقای ظرفیت 

توانمنــدی بخش تعاون باهدف افزایش ســهم بخش 
تعاون در اقتصاد ملــی و تخصیص منابــع و کمک به 
تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور 
ایجاد اشــتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی 

موجود و توســعه آن به منظور حفظ و بهبود 
اشــتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید می باشــد، گفت: تحقــق این اهداف 
مهم و نقش آفرینی موثر بانک توسعه تعاون 
مستلزم ایجاد شرایط مناســب و منطقی از 
حیث منابع مالی و سرمایه ای برای این بانک 
می باشــد.عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
بانک توســعه تعاون علیرغم حضور ده ساله در شبکه 
بانکی کشور، توانست عالوه بر فعالیت در جهت توسعه 
بخش تعاون کمک بــه ایجاد اشــتغال جدید و حفظ 

اشتغال موجود و افزایش تولیدات و خدمات، با استفاده 
از ظرفیت های تشکل های تعاونی اقدامات قابل توجهی 
را در بخش های مسئولیت اجتماعی ازجمله وام ازدواج 
و پرداخت وام به جامعه هدف ســازمان های بهزیستی، 
کمیته امداد امــام خمینی )ره(، بنیاد تعــاون زندان و 
عاملیت اجرای طرح های ملی را عهده دار باشــد که این 
نشان از قابلیت و توانمندی این بانک در چارچوب اهداف 
و مأموریت های آن می باشد که برای بهبود و بهره گیری 
بیشتر از این ظرفیت می بایست در جهت افزایش سرمایه 

این بانک گام های اساسی برداشت.

قرض الحسنه

بانك

 گروه بانك و بيمه مدیر شعب بانک سپه 
در منطقه زنجان گفت: تسهیالت پرداختی 
این بانک به بخش های مختلف اقتصادی و 
اقشار کم درآمد مردم در استان زنجان طی 
دو سال اخیر افزایش چشــمگیری داشته 
است.سعید محمدی دوســت ضمن اشاره 
به اعتماد باالی مردم استان زنجان به بانک 
سپه، تصریح کرد: در کنار افزایش پرداخت 
تســهیالت، منابع این بانک در استان طی 
مهرماه ســال جاری نســبت به پایان سال 
۱۳۹۶، ۱۴ درصد رشــد داشــت و منطقه 
زنجان در این زمینه، موفق به کســب رتبه 
اول در بین اســتان های های منطقه غرب 

کشور شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان با تأکید بر اهمیــت افزایش منابع و 
تأثیر آن بر باال رفتن توان تســهیالت دهی 
بانک، تصریح کــرد: منابع بانک ســپه در 
استان زنجان از مبلغ ۴ هزار و ۳۱۴ میلیارد 
ریال در پایان سال ۱۳۹۶ به نزدیک ۵ هزار 
میلیارد ریال در پایان مهرماه ســال جاری 

افزایش یافته است.
محمدی دوســت، ضمن تأکید بر ضرورت 
کاهش میزان مطالبات معوق، خاطرنشان 
کرد: مطالبات معوق بانک ســپه در استان 
زنجان طی هفت ماهه نخســت سال جاری 
۱۷ درصد کاهش داشــت در همین مدت 
پرداخت تســهیالت ایــن بانــک از مبلغ 
هزار و ۹۵۲ میلیارد ریــال به ۲ هزار و ۳۵۷ 
میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد ۲۱ 

درصدی در این زمینه است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان اظهار داشت: بانک سپه برای کمک 
به تحقق یکــی از برنامه های دولت مبنی بر 
حمایت از تولید داخــل و کمک به افزایش 
قدرت خرید مردم اقدام بــه طراحی کارت 
اعتباری کرد و این بانک در اســتان زنجان 
تاکنون ۴۲۶ فقــره کارت اعتباری به مبلغ 

۵۲ میلیارد ریال صادر کرده است.

 پرداخت 112 ميليارد ریال 
تسهيالت ازدواج

مدیر شــعب منطقــه زنجان بــه عملکرد 
مطلوب بانک ســپه در اجرای طرح ضربتی 

تســهیالت ازدواج اشــاره کرد و افزود: این 
بانک ۷۱۱ فقره تسهیالت ازدواج از ابتدای 
امســال تا پایان مهرماه در اســتان زنجان 

پرداخت کرده است.
وی تعــداد تســهیالت پرداختــی ازدواج 
توسط شــعب بانک سپه در اســتان زنجان 
طی ســال ۱۳۹۶ را ۱۱۸۹ فقره اعالم کرد 
و اظهار داشــت: بانک ســپه بابت پرداخت 
تســهیالت ازدواج از ابتدای سال گذشته تا 
پایان مهرماه ســال جاری در استان زنجان، 
۲۳۵ میلیارد ریــال از منابع ایــن بانک را 

اختصاص داده است.
مدیر شــعب منطقــه زنجــان به ضرورت 
حمایت از تولید و اشتغال اشاره کرد و افزود: 
بانک ســپه برای کمک به تولید و اشــتغال 
در اســتان زنجــان، از طرح هــای مولد در 
بخش های مختلف اقتصادی حمایت کرده 

است.
وی ادامه داد: ســال گذشته در قالب سامانه 
بهین یاب ۳۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۲۷۰ 
میلیارد ریال و در هفت ماهه سال جاری هم 
۱۰ فقره تســهیالت به مبلغ ۱۷۳ میلیارد 
ریال توسط بانک ســپه به فعاالن استان در 
زمینه تولیدی و فعالیت هــای مولد زنجان 

پرداخت شده است.

 کمك به رونق توليد و کسب وکار 
در استان

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان گفت: بانک سپه برای کمک به رونق 
تولید و کســب وکار در اســتان زنجان طی 
هفت ماهه سال جاری بیش از ۷۷۲ میلیارد 
ریال در بخش صنعــت، ۱۱۵ میلیارد ریال 
در بخش کشــاورزی، ۱۷۸ میلیارد ریال در 
بخش بازرگانی و خدمــات و ۱۳۲ میلیارد 
ریال در بخش مسکن و ساختمان پرداخت 

کرده است.
وی در مورداســتفاده از معافیــت دولــت 
در قالــب تبصــره ۳۵ در زیــر بخش های 
کشــاورزی و حوادث غیرمترقبــه و قهری 
اظهار داشت: بانک ســپه ۲۲ میلیارد ریال 
منابع بابت تســهیالت گیرندگان مشمول 
طرح تبصره ۳۵ برای بخشــودگی ســود و 
دیرکردها در اســتان زنجان اختصاص داده 

است.

کمك به اقشار آسيب پذیر استان
مدیر شعب منطقه زنجان در زمینه پرداخت 

تسهیالت به اقشار آسیب پذیر استان گفت: 
میزان تســهیالت پرداختی بانک ســپه به 
اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی در 
استان زنجان از اول ســال تاکنون بیش از 

۷ میلیارد ریال بوده است.
محمدی دوســت با اشــاره به کسب رتبه 
نخست بانک ســپه در بین بانک های عامل 
استان در زمینه پرداخت تسهیالت بهسازی 
و نوسازی مسکن روســتایی در هفت ماهه 
ســال جاری اظهار داشــت: بیــش از ۲۷ 
میلیارد ریال تســهیالت برای بهســازی و 
بازســازی ۱۱۰ فقره مســکن روستایی و 
۱۱۷ فقره تســهیالت به مبلغ ۱۵ میلیارد 
ریال برای بهسازی و تعمیر اماکن روستایی 
خســارت دیده از حــوادث قهری اســتان 

توسط بانک سپه پرداخت شده است.

پرداخت 82 ميليارد ریال تسهيالت در 
بخش مسکن خانواده شهدا و ایثارگران

دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک های 
استان زنجان خاطرنشــان کرد: بانک سپه 
سال گذشته ۵۹ فقره تســهیالت به مبلغ 
۳۸ میلیارد ریــال و طی هفت ماه ســال 

جاری ۶۶ فقره به مبلــغ ۴۴ میلیارد ریال 
برای خرید و احداث مسکن خانواده شهدا 
و ایثارگران در اســتان زنجــان پرداخت 

کرده است.
مدیر شــعب منطقه زنجان گفت: در سال 
گذشــته ۱۵ واحــد تولیــدی، مبلغ ۲۷۵ 
میلیارد ریــال و در هفت ماه ســال جاری 
۲۱ واحد تولیدی، مبلــغ ۶۰ میلیارد ریال 
از محل منابع صندوق توســعه ملی از بانک 

سپه تسهیالت دریافت کرده اند.

توسعه خدمات الکترونيکی
محمدی دوســت اظهار داشــت: در حال 
حاضر کلیه شعب بانک سپه استان زنجان با 
حداکثر ظرفیت موجود خطوط مخابراتی، 
به شــبکه بانک متصل هســتند و در آینده 
نیز، قراردادهایی با شرکت مخابرات استان 
به منظور افزایش ســرعت خطوط شــعب 

منعقد خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان ضمن اشــاره به رشــد ۲۶ درصدی 
تعداد پایانه های فروشــگاهی بانک سپه در 
استان زنجان در پایان مهرماه ۹۷ نسبت به 
زمان مشابه ســال قبل اظهار داشت: تعداد 
دســتگاه های خودپرداز بانک سپه در این 
استان هم نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد 
رشد داشــت و بانک ســپه به لحاظ تعداد 
دســتگاه های خودپرداز رتبه ســوم را در 
بین بانک های عضو کمیســیون هماهنگی 
بانک های اســتان زنجان به خود اختصاص 

داده است.

 برای کمك
 به توسعه صادرات استان آماده ایم

مدیر شــعب منطقه زنجان به ظرفیت های 
قابل توجه اســتان زنجــان در بخش های 
مختلف اقتصادی به ویژه صنعت ســرب و 
روی، صنایع ســلولزی، صنایع الکترونیک، 
صنایــع بهداشــتی و مجتمــع عظیــم 
کاغذســازی در استان اشــاره کرد و افزود: 
بانک سپه سال گذشــته و هفت ماهه سال 
جاری تا حد امکان در تأمین مالی واحدهای 
مولــد و فعــال در بخش هــای یادشــده، 

مشارکت کرده است.

ح های ابتکاری بانک قرض الحسنه مهرایران را گسترش داد باید با تعامالت فکری، طر

تالش برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 

با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در اینوکس کیش 2018 

بانک دی با سرمایه گذاران داخلی تفاهم نامه منعقد کرد
 گروه بانك و بيمه بانک دی با حضور در 
پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری ضمن 
شناســایی و ارزیابــی فرصــت هــای 
ســرمایه گذاری با سرمایه گذاران داخلی، 

تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
در این رویداد مهم اقتصــادی که با حضور 
بیش از ۳۰۰ شــرکت و موسســه داخلی و 
خارجی در مرکز نمایشــگاه بیــن المللی 
جزیره گردشگری کیش  برگزار شد ، بانک 
دی ، توانمنــدی هــای خود را بــه نمایش 

گذاشت.
بر اساس این گزارش، حســینعلی امیری، 
معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری در 
حاشیه بازدید از اینوکس ۲۰۱۸،  توسعه و 
تحکیم همکاری های اقتصادی در ســطوح 

بین المللی، افزایــش توانمندی های بخش 
خصوصــی، تقویــت صنعت گردشــگری 
و توســعه مناطق آزاد را از جملــه اهداف 
وسیاســتگذاری های جمهوری اســالمی 
ایران برشمرد و گفت: مجموعه ارکان نظام 
جمهوری اسالمی ایران درخصوص تعامل 
سازنده با دنیا، جذب ســرمایه، بهره مندی 
از توان بخش خصوصی، افزایش سرمایه های 
اجتماعی، رفع موانع تولیــد، حفظ امنیت 
ملی و کم کــردن اثر تحریم هــا اتفاق نظر 

دارند.
این نمایشــگاه که فرصت خوبــی را برای 
شناخت ضعف زیر ســاخت ها و شناسایی 
فرصت های سرمایه گذاری در کشور فراهم 
می آورد با  هدف گسترش تعامالت بین المللی 
بازار ســرمایه ، تمرکز بر راهکارهای تامین 
مالی پروژه ها، افزایش تولید داخلی، توسعه 

کارآفرینی و رشــد صادرات کشور، تقویت 
حوزه فناوری های دانــش بنیان، مباحث 
مربوطه بــه ارزهــای دیجیتــال و تبیین 
جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور 
در توســعه تجارت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی برگزار شد.
برگزاری نشســت های تخصصی با حضور 
ســخنرانان داخلی و خارجی و دیپلمات های 

کشــورهای مختلــف بــه منظــور ایجاد 
بسترهای مناسب برای ارتباط بین سازمان ها، 
دستگاه ها و شخصیت های تصمیم گیرنده 
در ســاختارهای اقتصادی کشور و نهادها و 
بخش های تصمیم ساز  و ســرمایه گذاران 
و صاحبان دانــش و فناوری را مــی توان از 
نقاط قوت پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
بورس، بانــک، بیمه و خصوصی ســازی و 
دهمین نمایشــگاه معرفــی فرصت های 

سرمایه گذاری کشور به شمار آورد.
از آنجا که  این رویداد از ابعاد ملی و بین المللی ، 
مهم ترین رویداد اقتصادی کشور محسوب 
می شود همواره مورد توجه مسئوالن است. 
جعفــر جمالی، معــاون حقوقی ســازمان 
بورس ، مجید بختیاری، مدیرعامل شرکت 
بیمه رازی، مجید اســکندری، مدیر بیمه 
امید کیش و فرهاد ناظری، معاون شــرکت 

سرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش 
از جملــه مقاماتــی بودند که بــا حضور در 
نمایشــگاه اینوکس کیــش ۲۰۱۸ از غرفه 
بانک دی بازدید کردند. سینا عباسی مدیر 
بازار ونوس کیش، محمد علی رسولی مدیر 
بازار پردیس ۱ کیش، محمد احمد پور مدیر 
شرکت ســهامی تجار کیش و مجید دلجو 
مدیــر بازار مرکــز تجاری کیــش از جمله 
ســرمایه گذارانی بودند کــه از غرفه بانک 
دی بازدیــد کردند و در خصوص شــرایط 
سرمایه گذاری در شــعبه کیش مذاکراتی 
انجــام دادند که در نتیجــه مذاکرات انجام 
شده با سرمایه گذاران داخلی و نمایندگان     
شرکت های سرمایه گذاری ، تفاهم نامه هایی 
با ســازمان منطقه آزاد کیش، شرکت آب و 
برق کیش و بازار مرکز تجاری کیش منعقد 

شد.
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 معرفی 3۴۹ متخلف محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری به محاکم قضایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از معرفی ۳۴۹ 
متخلف زیســت محیطی به دستگاه قضایی اســتان در ۶ ماهه  نخست 

سال جاری خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری، شــهرام احمدی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۳۴۹ نفر 
متخلف با ۲۸۷ فقره تخلف زیســت محیطی برای برخــورد قانونی به 

مراجع معرفی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: طی این 
مدت، از متخلفان شــکار غیرمجاز ۱۴ قبضه سالح کشف و ضبط شده 

است.
وی از برخورد یگان حفاظت اســتان با هشــت مورد آلودگی زیســت 
محیطی خبر داد و اضافه کرد: این موارد شــامل عدم مدیریت پساب و 

پسماند در مناطق روستایی و شهری و غیره بوده است.
احمدی با اشــاره به برخورد با تخلفات تصرف غیرمجــاز و تخریب در 
محدوده مناطق حفاظت شده در اســتان، ادامه داد: در ۶ ماهه نخست 
ســال جاری با ۱۵۳ هزار و ۶۹ مترمربع تخریــب در مناطق چهارگانه 
برخورد به عمل آمده که شــامل شخم و شــیار غیرمجاز، احداث جاده 
و آتش زدن مرتع در مناطق حفاظت شــده هلن، سبزکوه و شیدا بوده 
اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: 
در حوزه شــکار و صید غیرمجاز یک هــزار و ۲۷۳ قطعه صید غیرمجاز 
آبزیان شامل انواع ماهی ها، ۳۴۹ قطعه شــکار انواع پرندگان، ۱۱ مورد 
شکار غیرمجاز پستانداران و ۱۲۶ مورد زنده گیری پرندگان ثبت شده 

است و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شدند.

وجود بیش از 1۷۰۰ موقوفه در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری از وجود یک هزار 
و ۷۱۵ موقوفه و سه هزار و ۶۶۱ رقبه درآمدزا و یک هزار و ۵۲۵ نیت در 
سطح استان خبر داد و گفت: با این حال درآمد نیات موقوفات در استان 

مناسب نیست. 
حجت االسالم و المسلمین حســن امیری در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان به مناسبت دهه وقف، با اشاره به نوع تراکنش 
موقوفات استان، اظهار کرد:  ۶۳ درصد از موقوفات در استان را مساجد، 
۱۷ درصد از موقوفات را حسینیه ها، ۱۹ درصد از موقوفات در حوزه های 

مختلف و شش دهم درصد از موقوفات دارالقرآن  ها در بر گرفته اند. 
وی با اشــاره به تعداد موقوفات در سطح اســتان، افزود: یک هزار و ۷۸ 
مسجد، ۲۹۶ حســینیه، ۳۲۷ موقوفه در حوزه های اجتماعی، خیریه، 
مذهبی و مدارس علوم و دینی، پنج مدرســه علمیــه، ۹ دارالقرآن در 
سطح استان وجود دارد. مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به تعداد موقوفات در ســطح استان، گفت: از لحاظ 
تعداد، بروجــن ۹ درصد، فارســان ۱۳ درصد، شــهرکرد ۳۶ درصد و 

لردگان ۴۶ درصد از موقوفات استان را در بر گرفته اند. 
وی تصریح کرد: بقاع متبرکه در ســطح استان شامل بقاع دارای درآمد 
و بقاع فاقد درآمد اســت که شــهرکرد ۳۳ درصد از بقاع متبرکه دارای 
درآمد را شــامل می شود. حجت االســالم امیری افزود: هشت بقعه در 
بروجن، ۲۵ بقعه در لردگان، ۱۲ بقعه در فارسان دارای درآمد و نذورات 
مردمی است. مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
از وجود یک هزار و ۷۱۵ موقوفه و ســه هزار و ۶۶۱ رقبه درآمدزا و یک 
هزار و ۵۲۵ نیت در ســطح اســتان خبر داد و گفت: با این حال درآمد 

نیات موقوفات در استان مناسب نیست. 

میز خبر

وزیر راه و شهرســازی گفــت: مقابله بــا تحریم های 
ظالمانه به کمک ظرفیت های موجود، از اولویت های 

مهم وزارتخانه به شمار می رود.
محمد اســالمی در آیین تودیع و معارفــه وزیر راه و 
شهرســازی که با حضور معاون اول رییس جمهوری 
برگزار شــد، افزود: ما در وســط این دوره مسوولیت 
وزارت راه و شهرســازی را بر عهده گرفته ایم اما قول 
می دهیم تمرکز ما بیشــتر بر اولویت هایی باشد که 
دغدغه مهم مردم و رییس جمهوری اســالمی ایران 

است.
وزیــر راه و شهرســازی اضافه کــرد: ما به 
انجام همــه تعهــدات خــود متعهدیم تا 
بتوانیم در زندگی مــردم و تامین نیازهای 
آنها تاثیرگذار باشــیم؛ زیرا در زندگی محل 
ســکونت و نحوه حرکت برای مردم اهمیت 

زیادی دارد.
اسالمی یادآور شــد: مالک موفقیت تمدن جمهوری 
اسالمی ایران توسعه همه جانبه کشور است و ما تالش 

می کنیم با استفاده از ظرفیت های موجود با 
وجود تحریم ها به توســعه و پایداری کشور 

کمک کنیم.
در ایــن مراســم معــاون اول رییــس 
جمهــوری از عملکرد ۶۲ ماهــه عباس 
آخوندی وزیر پیشــین راه و شهرسازی، 
قدردانــی کــرد و حکــم وزارت محمد 

اسالمی را به وی اهدا کرد.
پنجم آبان ماه نیــز رییس جمهوری هنــگام معرفی 

گزینه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی به 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: دولت در زمینه 
مســکن به ملت بدهکار اســت و باید جبران کند. در 
زمینه بنادر و کشــتیرانی و حمل و نقــل ها خوب کار 
کردیم اما در مسکن باید جبران کنیم و همه توان خود 

را به کار ببریم.  
همان روز اسالمی با کسب ۱۵۱ رای موافق نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی 

انتخاب و جایگزین آخوندی شد.

راه

گروه شهر  معــاون اول رییس جمهوری 
گفت: بخش حمل و نقل و مسکن در شرایط 
عادی و فعلی یکی از اصلــی ترین و حیاتی 
ترین بخش ها محسوب می شــود و انتظار 
داریــم وزارت راه و شهرســازی با جدیت 
و قاطعیت بیشــتر این بخش را در خدمت 

توسعه کشور قرار دهد.
اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم عباس 
آخوندی و معارفه محمد اسالمی به عنوان 
وزیر راه و شهرسازی در ســالن اجتماعات 
این وزارتخانه، افزود: سنت خوبی است که از 
فرهنگ ایرانی و اسالمی برخاسته است که 
در دوره خاتمه مسئولیت یک خدمتگزار، از 

خدمت وی تقدیر می شود.
وی ادامه داد: در شرایط دشــوار و پیچیده 
کنونی با یکی از دســتگاه هایی که بیش از 
مابقی دســتگاه ها مورد توجه دشمن قرار 
دارد روبرو هســتیم که دشــمن تالش 
می کنــد با چــوب الی چرخ گذاشــتن 
کارهای آن باعث نارضایتی عمومی، آسیب 
به خدمات مورد نیاز و اخالل در امور کشور 
شــود.معاون اول رییس جمهــوری گفت: 
وظیفه مســئولین ایــن وزارتخانــه امروز 
سنگین تر از گذشته اســت و انتظار عموم 
این است که در این مقطع متناسب با شرایط 
موجود برنامه هایی تهیــه و آن را اجرا کنیم 
که بخش وســیعی از کارها انجــام گرفته و 

مابقی باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رییــس جمهوری با اشــاره به 
اینکــه دشــمن بــرای مختــل کردن 
بخش های مختلف این وزراتخانه چشــم 
دوخته اســت، گفــت: باید بــا تدابیر الزم 
تقویت حمل و نقل هوایــی، دریایی، ریلی 
و جاده ای به صورت جدی در دســتور کار 
قرار گیرد و ما برای کشــور در این بخش 

برنامه های خوبی تدوین کرده ایم. 
جهانگیــری افــزود: شــرایط جغرافیایی، 
همســایگی ایران با ۱۵ کشــور و داشــتن 
شبکه ریلی در نقاط مختلف، می تواند ما را 
در مساله صادرات و واردات کاال کمک کند 
و شــبکه ریلی ما در اقصی نقاط کشــور به 

یکدیگر متصل است. 
وی با اشــاره به اینکه بندر چابهــار هم به 
شــبکه ریلی وصل خواهد شد و این موضوع 
از اولویت های دولت اســت، گفت: راه آهن 
ســریع الســیر تهران به اصفهان و راه آهن 
برقی تهــران به مشــهد جــزء مهترین 
برنامــه های دولت اســت که در شــرایط 

عادی و خطیر امروز به آن نیازمندیم. 
معاون اول رییس جمهوری گفت: در بخش 
هوایی به رغم اینکه دشمنان در صدد ایجاد 
اخالل هســتند، باید بتوانیم ناوگان هوایی 
خود را تجهیز و هواپیماهای مورد نیاز خود 

را تهیه کنیم. 
جهانگیــری اضافه کرد: دشــمنان ما از 

اقدامات ضدانســانی تحریم که بخشی از 
آن هواپیمایی و قطعات آن را شامل شده 
استفاده می کنند تا پروازهای هوایی که 
مردم از آنها اســتفاده مــی کنند محروم 
بمانند تــا ایمن انجــام نشــود، البته با 
تالش همکاران در خطوط هوایی در این 
زمینه اطمینــان الزم را به مردم خواهند 

داد. 
معاون اول رییس جمهوری عنوان داشــت: 
حمل و نقل دریایی کشــور ســاالنه ده ها 
میلیون تن کاال بــه دنیا صادر و به کشــور 
وارد می کند و باید فعال شود و در این زمینه 
برنامه های مورد نیاز تدوین شــده اســت 
و علیرغم اینکه دشــمنان اعــالم کرده اند 
کشتیرانی و حتی کشــتی ها و هواپیماهای 
ما را تحریم کرده اند، بــا اطمینان به مردم 
می گوییم که می توانیــم با کمک مدیران و 
کارشناسان کاری کنیم که اخاللی در امور 

به وجود نیاید. 
جهانگیری با بیان اینکه بخش حمل و نقل 
یکی از جــدی ترین بخش هاســت، افزود: 
ذینفعان این بخش باید به طور جدی مورد 
حمایت قرار گیرنــد و از دغدغه های دولت 
این بود افــرادی که در این بخــش به دلیل 
حساسیت ها مورد توجه قرار نگرفته اند، به 

آنها توجه شود. 
معــاون اول رییس جمهوری خاطرنشــان 
کرد: گفت و گو بــا کامیونداران و قول هایی 
که در جهت حل مشکالت به آنها داده شده 
باید پیگیری شــود و کامیونداران هم باید 
شــرایط فعلی کشــور را رصد کنند و چند 
ماهی سختی را تحمل کنیم تا با سرافرازی 
از آن عبور کنیم. این مســاله سبب خواهد 
شد تا دشــمنان بدانند این روش ها جواب 
نخواهد داد و باید با احترام و گفت و گو وارد 

عمل شوند. 

جهانگیری عنوان کرد: بخش مســکن یکی 
دیگر از اصلی ترین نیازهای جامعه اســت 
و دولــت انتظار دارد ایــن وزارتخانه در این 
بخش سیاســتگذاری هــای دقیقی انجام 

دهد. 
معاون اول رییس جمهــوری گفت: بخش 
مســکن، صنعــت، کشــاورزی و فعاالن و 
مســئولین این بخش ها ۵۰ الی ۶۰ درصد 
کار را بر عهده دارنــد و موتور محرک بیش 
از سیاست درون بخشــی به سیاست برون 

بخشی بستگی دارد. 
جهانگیری با اشــاره بــه اینکه نوســازی 
واحدهای فرسوده جزء اولویت های دولت 
است، ادامه داد: سال گذشته در ۲ منطقه ای 
که زلزله شد در یک منطقه که طرح نوسازی 
صورت گرفته بود و زلزله ای با قدرت بیشتر 
آمده بود، یک واحد هم تخریب نشد، ولی در 
برخی روستاها که طرح نوسازی انجام نشده 

بود به خصوص کرمانشــاه، درصد خرابی ها 
زیاد بود. 

معاون اول رییــس جمهوری اضافه کرد: در 
آستانه ســالگرد زلزله کرمانشاه هستیم و 
فردا در جلســه هیات دولت با ارائه گزارشی 
درخصوص نقــاط ضعف و قــوت آن بحث 

خواهد شد. 
جهانگیری ادامه داد: بافت فرسوده و حاشیه 
نشــینی در دســتور کار دولت قرار دارد و 
رئیس جمهوری با توجــه به اینکه در داخل 
شهرهای مختلف بافت های فرسوده وجود 
دارد کــه نیازمند تغییر و تحول هســتند، 
از این ایده حمایت کردند و دســتور دادند 
تــا راهکارهــای اجرایی پیدا شــود و برای 
این منظــور وام هایی با ســود ۶ و ۸ درصد 
تخصیــص دادند و حتی دســتور دادند اگر 
دولت زمینی دارد در اختیار توســعه گران 

قرار دهد. 
معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم 
در دوره مســئولیت آقــای اســالمی که از 
مدیران خوب کشور هستند، همکاران من 
در این وارتخانه همکاری و همراهی خوبی 
برای توســعه برنامه های ایــن وزارتخانه 

داشته باشند. 
جهانگیــری یادآور شــد: دغدغــه فعاالن 
و پیمانکاران زیــاد اســت و از دولت طلب 
دارند، ولی ســاز وکارهایی طراحی شده و 
امیدواریم بخشی از مطالبات آنها پرداخت 

شود. 
معاون اول رییــس جمهــوری همچنین 
افزود: آقای آخوندی یکــی از اعضای فعال 
دولت بوده انــد که در هر زمینــه ای که در 
دولت بحث می شــد، همواره ســرزنده در 
آن مباحث حضور داشــتند و در همه امور 

حضور پررنگی داشتند. 
وی اضافــه کرد: همــه اعضــای دولت در 
تصمیــم گیری هماهنگ هســتیم، برخی 
وزیران مسئولیت مشــترک دارند و در امور 
تبادل نظر مــی کنند، البته فشــارهایی بر 
دولت بوده و اســت ولی مهم این اســت که 
مدیرانی هستیم که باید دل دریایی داشته 
باشــیم. قرار نیســت موضوعات کوچک به 
موج بزرگ تبدیل شود و در جهت آشفتگی 

مردم باشد. 
معــاون اول رییس جمهوری خاطرنشــان 
کرد: مســئولیت گرفتیم تا زندگی مردم را 
آرام و دغدغــه و نگرانی مــردم را کم کنیم، 
البته به معنای این نیست که نگران نیستیم 
ولی حرف و گالیه از یکدیگر داریم، ولی قرار 
نیست با طرح برخی مســائل مردم را نگران 

کنیم. 
در این مراســم با اهدای هدایایی از خدمات 
عباس آخوندی تقدیر شــد و حکم انتصاب 
محمد اســالمی توســط معاون اول رئیس 

جمهوری به وی اهدا شد.

مقابله با تحریم اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی است

آخوندی: 

با وجود سه بار استیضاح، به کسی امتیاز ندادم
گروه شهر  وزیر پیشین راه و شهرسازی 
گفــت: با وجود اقــدام های ضدرســانه در 
طرح اتهام های دروغ و سه بار استیضاح در 
مجلس، هیچ وقت به دلم هراسی وارد نشد 

و حتی یک پاپاسی به کسی امتیاز ندادم.
عباس آخونــدی در آیین تودیــع و معارفه 
وزیر جدید راه و شهرســازی افزود: جریان 
ضدرســانه در ۶۲ مــاه خدمــت در دولت 
دوازدهم طوری عمل کرد که نشــان دهد 
وزیــر و معاونــان و مدیــران وزارت راه و 

شهرسازی به تفریح رفته اند.
وی افزود: عــده ای در این مــدت به هیچ 
اخالق حرفــه ای پایبنــد نبودنــد و این 
خبرگزاری هــا جز انحراف افــکار عمومی 

دستاورد دیگری برای مردم ایران نداشتند.
آخوندی بیــان کرد: پس از اســتعفا، ۱۷۶ 
نماینده مجلــس از عملکــرد ۶۲ ماهه من 
قدردانی کردند اما عــده ای این نمایندگان 
را زیر فشــار قرار دادند. مبنای ورود من به 
وزارت راه و شهرسازی فقط اجرای طرح های 
عمرانی نبود؛ بلکه دسترســی آزاد مردم به 
اطالعات، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و 

رقابت منصفانه بود اما جریان ضدرسانه در 
این ۶۲ ماه همه تالش خود را به کار برد که 
هیچ موفقیتی در این دولــت و وزارت راه و 

شهرسازی بخوبی منعکس نشود.
وی اضافــه کرد: چنــان تبلیــغ کردند که 
وزارت راه و شهرســازی در ۶۲ مــاه، فاقد 
هرگونه دســتاوردی بود و همه مدیران در 

این مدت به خوشگذرانی رفته بودند.
آخوندی ادامه داد: یک جا دلم شکســت و 
آن هم هیاهوی حادثه قطار سمنان بود. از 
من نقل کردند که همــه جانباختگان بیمه 
بودند و دیه شان پرداخت می شود و جای 
هیچ نگرانی نیســت و بدین ترتیب بر زخم 
دل مردم نمک ریختنــد و از من تصویری 
چون شمر سنگدل ســاختند که گویی به 
عمد و مســتقیم در این حادثه مباشــرت 

داشتم.
آخوندی تاکیــد کرد »یکی از مشــکالت 
دولت انفعال برابر ضدرسانه است« و درباره 
مســکن مهر گفت: در این مدت ۵۰ درصد 
تاسیســات زیربنایی و بیــش از ۸۰ درصد 
تاسیسات روبنایی تمام شــد و بیش از یک 

میلیــون و ۴۰ هزار واحد مســکن به پایان 
رسید.وزیر پیشــین راه و شهرسازی ادامه 
داد: می توانستم هر هفته پروژه مسکن مهر 
را افتتاح کنم اما نمی خواســتم طرحی که 
بنیان آن نادرســت بود ترویج کنم؛ در عین 
حال خود را متعهد به خریداران مسکن مهر 
می دانســتم و همواره در تالش بودم بدون 
اتکا بــه منابع دولتی این پــروژه را به پایان 

برسانم.
وی افزود: بی تعادلی در بخش مسکن پیش 
از مســوولیت اینجانب آغاز شــده بود و 

نشانه های آن وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
باب خانه خالــی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار باب 
خانه دوم تفریحی و ۱۹ میلیون بدمســکن 

بود.
آخوندی ادامه داد: سایه سنگین سوداگری 
ســاختمانی در کنار شهرفروشی در شهرها 

ما را با مشکالت زیادی روبرو کرد.
به گفته وی، افزایش هشــت برابری سقف 
تسهیالت مسکن بدون اســتفاده از منابع 
بانــک مرکزی و آغــاز احیــای بافت های 
ناکارآمد شــهری در ۲ هــزار و ۷۰۰ محله 
به عنــوان برنامه ششــم توســعه از دیگر 

دستاوردهای این دوران بود.
وزیــر پیشــین راه و شهرســازی به جذب 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
حمل و نقل و جلب موافقــت هیات وزیران 
برای مشــارکت در ســاخت ۹۸۵ کیلومتر 
آزادراه، ۲۰۰ کیلومتر برای توســعه شبکه 
ریلی و ســاخت ۲ ترمینــال فرودگاهی به 
ارزش ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان اشاره 
کرد.به گفته وی، با بخــش خصوصی برای 
ســاخت ۸۵۲ کیلومتــر آزادراه، یک هزار 

و ۷۷۰ کیلومتر ریل بــه ارزش چهار هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان و توســعه فازهای یک، 
دو و سه بندر شهید رجایی به مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد تومــان و ۹۰۰ میلیون دالر قرارداد 

امضا شد. 
پنج مرکز اســتان با اجرای یک هزار و ۲۰۰ 
کیلومتر ریل به شبکه سراسری وصل و یک 
هزار و ۵۱۰ کیلومتر خطوط ریلی فرسوده 
بازسازی شد و توسعه ۵۴۲ کیلومتر خطوط 
حومه ای با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 
دست ساخت قرار دارد.به گفته وی در سال 
۱۳۹۲، حجم حمل بار با استفاده از ریل ۳۲ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود که پارسال به ۴۷ 
میلیون تن رســید و برای اولین بار حمل بار 
از ۲۲ میلیارد تن-کیلومتــر به ۳۰ میلیارد 
تن-کیلومتر افزایــش یافت.همچنین در 
این دوره ســه هزار و ۱۰۲ واگن باری، ۴۱۷ 
واگن مســافری و ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو 
جدید به نــاوگان ریلی ایران اضافه و ســه 
میلیارد یورو اعتبار از روسیه بدون تضمین 
دولت و فقط بــا تضمین شــرکت راه آهن 

منابع مالی دریافت شد.

خاص  سهامى  سيال  كوالك  مهندسى  شركت  تغييرات  آگهى 
 10720197126 ملى  شناسه  و   435683 ثبت  شماره  به 
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مرتضى   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,01,22 مورخ 
راد به شماره ملى 2738729568 بسمت مديرعامل و عضوء 
ملى  شماره  به  آستانه  قانع  كاسب  سكينه  و  مديره  هيئت 
عيسى  و سيد  مديره  رئيس هيئت  بسمت   2739187688
نايب  بسمت   2249060691 ملى  شماره  به  عقيلى  لطيف 
رئيس هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. - 
اوراق  و  آور  تعهد  كليه قرارداد ها و عقود اسالمى و اسناد 
مكاتبات  و  عادى  هاى  نامه  و  برات  و  سفته  و  چك  و  بهادار 
شركت  مهر  با  همراه  تنهايى  به  مديرعامل  امضاء  با  ادارى 
ملى  به شماره  پورگوابرى  دوستى  مهدى   - باشد.  مى  معتبر 
6309827006 به سمت بازرس اصلى و حسين ابراهيمى به 
شماره ملى 2411669471 به سمت بازرس على البدل براى 

مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284771)

به شماره  محدود  مسئوليت  با  ساختار  انتخاب  يكتا  تغييرات شركت  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10260581392 ملى  شناسه  و   445339 ثبت 
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,03,29 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
شمالى- غفارى  ابوذر  تهران-سيدخندان-خيابان  شهر  به  شركت  محل   :
پستى  كد  غربى  پنجم-واحد  45-طبقه  آريائى-پالك  هادى  شهيد  كوچه 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   1661718626

اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284772)

بازنشسته  كارمندان  كانون  اعضاى  مسكن  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
به   10100974733 ملى  شناسه  و   52327 ثبت  شماره  به  نفت  وزارت 
مجوز  و   1397,05,22 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تهران  استان  تعاون  كل  اداره   97,6,27 مورخ   962,15,156219 شماره 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - مدت فعاليت شركت براى مدت 5 سال ديگر از 

تاريخ 1397,01,27 تمديد گرديد . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284773)

ثبت  شماره  به  راستين  مهرانديشان  سرور  خيريه  موسسه  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103390055 ملى  شناسه  و   21377
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,06,04 و به استناد مجوز شماره 
131772 مورخ 1397,07,22 وزارت كشور تصميمات ذيل اتخاذ شد : الناز 
اصالنيان به كد ملى 0453439901 بعنوان بازرس اصلى و سيمين بابايى به 
كد ملى 0043761828 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب 

گرديدند ترازنامه منتهى به تاريخ 96,12,29 به تصويب رسيد1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284774)

با مسئوليت محدود به شماره  ايده آل پرواز  آگهى تغييرات شركت وارش 
ثبت 446273 و شناسه ملى 14003756250 به استناد صورتجلسه مجمع 
آدرس   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1395,08,17  العاده  فوق  عمومى 
شركت به نشانى: تهران- صادقيه خيابان آيت اله كاشانى خيابان بهنام پالك6 
در  مربوطه  وماده  يافت  تغيير  كدپستى1471885481   4 واحد   2 طبقه 

اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (284775)
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اپل چه سواالتی را در مصاحبه استخدامی شخصیتی از متقاضیان می پرسد

بستنی مورد عالقه شما چیست؟

 مهدی  زارع سریزدی  اپل یکی از معتبرترین 
شرکت های جهان است. همین اعتبار، دیسیپلین 
و فرهنگ ســازمانی باالی این شرکت، استخدام 
شــدن در آن را به رویایی دســت نیافتنی برای 
بســیاری از مردم تبدیل می کند. مصاحبه های 
اســتخدامی ایــن شــرکت، دو بخــش فنی و 
شــخصیتی دارند. در کنار بخش فنی که سابقه 
حرفه ای و تخصص افــراد را مورد بررســی قرار 
می دهد، برخی از سواالت بخش شخصیتی، واقعا 

عجیب و غیرقابل پیش بینی هستند.
به عنــوان مثــال، متقاضیــان اســتخدام در 
فروشگاه های اختصاصی اپل، با سواالت متعددی 
در مورد چگونگی رفتار با یک مشــتری ناراضی 
روبرو می شــوند. متقاضیان بخش های دیگر نیز 
انواع ســواالت را پاســخ می دهند که شاید هیچ 
ارتباطی هم به شــغل مورد نظر نداشــته باشد. 
در ادامه این مطلب زومیت، ســوال های عجیب 
و دشــواری کــه در مصاحبه های اپل پرســیده 
می شــود، گردآوری شــده اند. این ســواالت در 
پســت های مختلف کاربران در سرویس کاریابی 

glassdoor منتشر شدند.
برخــی از ســواالت اســتخدامی، نیازمند حل 
یک معادله ریاضی ساده هســتند و برخی دیگر، 
به قدری مبهم و عجیب به نظر می رسند که در نگاه 

اول،  متقاضی شغل را کامال گیج می کنند.
۱- یک فنجان قهوه داغ و یک لیوان شــیر ســرد 
داریم که از یخچال خــارج می کنیم. دمای اتاق، 
مابین دمای این دو لیوان اســت. اگــر بخواهیم 
ســردترین ترکیب ممکــن را ایجــاد کنیم، چه 
زمانی باید شــیر را با قهــوه مخلــوط کنیم؟ - 

متقاضی بخش طراحی محصول
۲- وزن ساختمان Empire State چقدر است؟ 

- مشاور راهکار
۳- چگونه یکسان بودن یا نبودن شاخه های چپ 
و راست یک درخت باینری را بررسی می کنید؟ - 

بخش تحقیقات
۴- دوست دارید چه ابرقهرمانی باشید؟ - بخش 

فروش
۵- حافظه رم را برای یک کودک ۵ ســاله توضیح 

Apple Genius دهید. - متقاضی بخش
۶- بال هواپیمــا چگونه کار می کنــد؟ - بخش 

مهندسی زیرساخت الکترونیک
۷- ســاختار داخلی آیفــون را ترســیم کنید. - 

متقاضی مدیریت بخش طراحی تست سخت افزار
۸- ۵ روش برای اندازه گیری سوخت یک خودرو 

بیان کنید. - بخش سخت افزار
۹- اگــر ۲ تخم مرغ داشــته باشــید و بخواهید 
بلندترین ارتفاع برای انداختــن تخم مرغ بدون 
شکســتن را محاســبه کنید، چه روش بهینه  ای 

پیشنهاد می دهید؟ - بخش مهندس نرم افزار
۱۰- چگونــه قیمــت یــک خــودکار را کاهش 

می دهید؟ - متقاضی مدیریت پخش بین المللی
۱۱- یک مشــکل جذاب و روش حــل آن را بیان 

کنید - مهندسی نرم افزار
۱۲- مــودم و عملکرد آن رابــرای یک کودک ۸ 

ساله توضیح دهید. - متقاضی استخدام در منزل 
برای بخش خدمات مشتری

۱۳- هــر روز در جهــان چنــد کــودک متولد 
می شوند؟ مدیر پخش بین المللی

۱۴- فرض کنید ۱۰۰ ســکه روی یک میز دارید. 
این ســکه ها دو روی شــیر و خط دارند. ۱۰ سکه 
به طرف شــیر و ۹۰ ســکه خط هســتند. شــما 
نمی توانید با دیدن یا حس کردن یا هر روش دیگر، 
روی سکه ها را متوجه شوید. سکه ها را به گونه ای به 
دو بخش تقسیم کنید که تعداد مساوی از سکه ها با 

روی شیر، در هر دسته باشند. - مهندسی نرم افزار
۱۵- چگونه اپلیکیشــن محبوب خود را تســت 

می کنید؟ بخش کنترل کیفیت نرم افزار
۱۶- فرض کنید ۳ جعبه داریــم. یکی از آنها فقط 
ســیب، دیگری فقــط پرتقال و ســومی ترکیبی 
از هر دو میــوه را دارد. ایــن جعبه ها به اشــتباه 
برچسب گذاری شده اند و برچسب هیچ جعبه ای با 
محتویاتش هماهنگ نیست. شما یک جعبه را باز 
کرده و بدون نگاه کردن به داخــل آن، یک میوه را 
خارج می کنید. با نگاه کردن بــه این میوه، چگونه 
می توانید همه جعبه ها را صحیح برچسب گذاری 

کنید؟ - بخش کنترل کیفیت نرم افزار
۱۷- سناریو: شما به یک مشتری عصبانی صحبت 
می کنید که ۲۰ دقیقه منتظر پاســخ بوده و در حال 
ایجاد اغتشــاش اســت. او می گوید همین اآلن به 
فروشگاه best buy یا مایکروسافت رفته و کامپیوتر 
مورد نظرش را خواهد خریــد. چگونه با این چالش 

Specialist روبرو می شوید؟ - متقاضی فروشگاه
۱۸- مشــتری بــا شــما تمــاس می  گیــرد و 
کامپیوتری بســیار قدیمــی دارد. چگونــه با او 
برخورد می کنید؟ -  متقاضی استخدام در منزل 

برای بخش خدمات مشتری
۱۹- آیا شما باهوش هســتید؟ - مهندس بخش 

ساخت و عرضه نرم افزار
۲۰- شکســت های خود و درس هایی که از آنها 

گرفتید را بیان کنید. - مدیریت نرم افزار
۲۱- آیــا تاکنــون بــا تصمیم مدیــری مخالف 
بوده اید؟ چگونه مخالفت خــود را بیان کرده اید؟ 
مثالی از این مورد بزنیــد و توضیح بدهید که این 
مخالفت چگونه پایان یافت. نتایج مخالفت شــما 
چه شد و آن مدیر امروز در مورد شما چه تصوری 

دارد؟ - مهندسی نرم افزار
۲۲- فرض کنید یک لیوان آب روی میز DJ قرار 
داده اید. ســرعت به آرامی افزایش می یابد. اولین 
اتفاقی که می افتد چیست؟ آیا لیوان با لیز خوردن 
می افتد؟ آیا واژگون می شــود؟ آیــا آب از آن به 

بیرون می ریزد؟ - بخش مهندسی مکانیک
۲۳- کاری را مثــال بزنید که از انجــام دادن آن 
احســاس افتخــار می کنیــد. - مدیریت بخش 

مهندسی نرم افزار
۲۴- آیا شــما خالق هســتید؟ مثالی از یک کار 

خالقانه بزنید. - مهندسی نرم افزار
۲۵- مثالی از یک کار بی ارزش بزنید. - متخصص 

فروش محصوالت اپل
۲۶- کدام مورد مهم تر اســت؟ حل کردن مشکل 

مشتری یا ایجاد یک تجربه عالی برای او. - متقاضی 
استخدام در منزل برای بخش خدمات مشتری

 Apple Computers ۲۷- چرا اپل نامــش را از
Incorporated بــه Apple Inc تغییــر داد؟ 

Specialist متقاضی فروشگاه
۲۸- شــما به نظر فردی مثبت اندیــش می آیید. 
چه مواردی حس مثبت شــما را خراب می کند؟ - 

متقاضی بخش Family Room فروشگاه های اپل
۲۹- فقط با صدای خود نشــان دهید که درصدد 
رفع مشکل مشتری هستید. - متقاضی استخدام 

در منزل برای بخش خدمات مشتری
۳۰- چه عاملی شــما را امروز به اینجا کشاند؟ - 

مهندسی نرم افزار
۳۱- اپلیکیشــنی شــبیه به آیتونــز داریم که 
به جای موســیقی، به کاربر عکس عرضه می کند. 
این عکس ها پس از مدتی قدیمی و بالاســتفاده 
می شــوند. چه راهــکاری برای حــذف تصاویر 

قدیمی و بی فایده دارید؟ - مهندس نرم افزار
۳۲- یک ظرف پر از سکه های ســالم و غیرسالم 
داریم. یک سکه را انتخاب کرده و ۳ بار آن را پرتاب 
می کنید. ترتیب این ســه مرتبه، شیر، شیر و خط 
می شود. احتمال این که سکه شما سالم یا ناسالم 

باشد چقدر است؟ - متقاضی تحلیل گر ارشد.
۳۳- بهترین و بدترین روز زندگی شما در ۴ سال 

گذشته چه بوده است؟ - مدیر پروژه مهندسی
۳۴- وقتی به عنوان یک خریدار وارد فروشگاه اپل 
می شوید، چه احساسی نسبت به آن دارید و اولین 
موردی کــه توجهتان را به خــود جلب می کند، 

Specialist چیست؟ - متقاضی فروشگاه
۳۵- چــرا می خواهید به اپل ملحق شــوید؟ اگر 
اپل شما را استخدام کند، برای کدام بخش شغل 
کنونی تان دلتنگ می شوید؟ - مهندسی نرم افزار

۳۶- چگونه یک توســتر را آزمایش می کنید؟ - 
بخش کنترل کیفیت نرم افزار

۳۷- اگر یــک روز از کوهی باال برویــد و روز بعد 
پایین بیایید، هر دو مسیر را نیز در یک زمان شروع 
کنید، آیا در یک زمان خــاص از روز در یک مکان 

مشابه خواهید بود؟ - مدیر پروژه نرم افزار
۳۸- آیا شــما فردی هســتید که افراد برای حل 
چالش هــای فنــی بــه او مراجعــه می کنند؟ - 

متخصص فروش
۳۹- این عبارت ریاضی را تنها با تغییر دادن یک 
المان )عدد یا عملگــر ریاضی(، به  عبارتی صحیح 
تبدیــل کنیــد: )۱=۶۳-۶۲( - مهندس تســت 

توسعه نرم افزار
۴۰- بستنی مورد عالقه شما چیست؟ - متقاضی 

شغل دستیار مدیر
۴۱- چگونه یک مدل زنجیره تأمین پربازده طراحی 

می کنید؟ - برنامه ریز زنجیره تقاضای جهانی
۴۲- موقعیتــی را توضیــح دهیــد کــه در آن 
دوستتان را ناراحت کردید. چگونه این شرایط را 

مدیریت کردید؟ - متخصص فنی
۴۳- چگونه یک برنامه ســفر به کره شمالی برای 
همکاران خود طراحی می کنید؟ - مدیر طراحی 

تست سخت افزار

ارتباطات

بررســی های صــورت گرفتــه 
گویــای آن اســت که بالــغ بر 
۷۰ درصــد زائــران عــراق که 
در نظرســنجی  ایســپا شرکت 
کرده اند، از قیمت مکالمات خود 
در ایام اربعین رضایت نداشته اند.

مرکز افکارســنجی دانشجویان 
ایران برای چهارمین سال پیاپی 
اقدام بــه اجرای نظرســنجی از 
زائــران و شــرکت کنندگان در 
پیاده روی اربعین حسینی کرده 

است.
 این نظرسنجی از افرادی صورت 

گرفته که برای ورود به 
کشور مرزهای زمینی 
شامل شــلمچه، چزابه 
و مهــران را انتخــاب 

کرده اند. 
اربعینی  نظرســنجی 
ایســپا با حجم نمونه 

۱۴۹۱ نفر بیــن روزهای ۶ تا ۱۱ 
آبان ماه ســال ۱۳۹۷ با همکای 
شعب ایســپا در استان های ایالم 
و خوزستان عملیاتی شده است 
و نتایج آن به مرور زمان منتشــر 

می شود.

یکی از محورهای مورد 
نظرسنجی  این  برسی 
نحوه و میزان استفاده از 
سیم کارت های داخلی 
یا عراقی بوده اســت. 
مطابــق نظرســنجی 
۷۵.۳درصد  مذکــور 
زائــران از ســیم کارت ایرانــی 
اســتفاده کرده اند و ۲۱.۸درصد 
اعــالم کرده اند که ســیم کارت 

عراقی تهیه کرده اند.
از میــان ایــن جمعیــت ۷۸.۱ 
درصد از قیمــت مکالمات راضی 

نبوده انــد و ۱۹.۶ درصــد اعالم 
رضایت کردند. نوع مصرف سیم 
کارت داخلی علی رغم تأکیدات 
مســؤلین مبنی بر اســتفاده از 
ســیم کارت های عراقی صورت 
پذیرفته است. در بخش دیگری 
درصــد   ۵۷.۹ نظرســنجی  از 
پاسخگویان مشکل عمده خویش 
را گــران بودن ســفر اعالم کرده 
اند در حالــی که ایــن گزینه در 
سال های گذشــته درصد بسیار 
متفاوتی را بــه خویش اختصاص 

داده بود.

خ مکالمات نارضایتی زائران اربعین از نر

کاهش احتمالی تنوع و قیمت موبایل های 
گلکسی سامسونگ

سامسونگ با تغییر اســتراتژی فعلی در پی کاهش قیمت موبایل های 
گلکسی و محدود کردن سری های مختلف آنها است.

رسانه کره ای ETNews به نقل از یکی از اپراتورهای این کشور و منابع 
آگاه مدعی شــده که این تغییرات بیش از همه گوشی های میان رده و 
اقتصادی این شــرکت را تحت تاثیر قرار داده و با تغییر پنل های آنها از 

اولد به ال سی دی به کاهش قیمت این دستگاه ها منجر خواهد شد.
گوشی های غیر پرچمدار سامســونگ در حال حاضر تحت سری های 
گلکســی J، C، On، و A به بازار عرضه می شــوند اما بــا تغییر این 
دسته بندی در سال ۲۰۱۹ تنها خانواده گلکسی M و A باقی خواهند 
ماند. بر این اساس ســری گلکسی M شــامل میان رده های پرمیوم و 
مجهز به پنل های اولد خواهند بود اما حتی در این سری نیز مدل هایی 
تحت عنوان M30 و M40 با نمایشگر ال ســی دی از راه می رسند که 

هدف از آن حفظ قیمت رقابتی در بازارهای در حال توسعه  است.
به لطف این اســتراتژی موبایل هایی که با برند گلکســی A به دســت 
کاربران می رسند قیمتی پایینتر از ۲۶۲.۲ دالر خواهند داشت. در این 
سری گلکسی A70 ,A40 ،A30 و A80 با پنل های اولد یا ال سی دی 
و در بازارهای کره، آمریکای شمالی و اروپا عرضه می شوند. به گفته این 
منابع کاربران ساکن در کشورهای جنوب آسیا، هند و غیره مدل های 
گلکسی A50 و A60 مجهز به پنل های ال سی دی را دریافت خواهند 

کرد.
سامســونگ در اســتراتژی جدید خود تصمیم گرفته که فناوری ها و 
قابلیت های جدیــد را به تلفن های اقتصادی  تر خــود بیاورد و به لطف 
همین برنامه ریزی دوربین چهارگانه نخستین بار در موبایل میان رده 
گلکسی A9 پیاده سازی شد. هدف کره ای ها از این کار رقابت با هواوی 
و شــیائومی در بازار پر رونق هند از یک ســو و از ســوی دیگر آزمون و 
خطای این قابلیت ها و دریافت بازخورد کاربران پیــش از ارائه آنها در 

مدل های پرچمدار است.

 اپل وجود نقص در صفحه لمسی آیفون X را 
تأیید کرد

شــرکت اپل ضمن انتشــار اطالعیه ای از وجود نقــص در دو محصول 
پرطرفدار آیفون X و مک بوک پرو ۱۳ اینچی خبر داد.

 شــرکت آمریکایی اپــل روز جمعه اعالم کــرد که صفحــه برخی از 
گوشــی های iPhone X هنــگام لمــس، واکنش هایــی منقطع از 
خود نشــان داده یا اصاًل واکنش نشــان نمی دهند. به گفته اپل برخی 
از صفحات دســتگاه ها ممکن اســت حتی در صورت لمس نشدن نیز 
 X واکنش های غیرمعمول نشان دهند. فروش گوشی هوشمند آیفون
از ماه آبان )نوامبر( سال گذشته آغاز شــد و با معرفی مدل های جدید 
اپل یعنی آیفون XS و آیفون XR در ماه شــهریور )سپتامبر( گذشته 
فروش آن متوقف شد. کاربران ما ه ها اســت که وجود مشکل در صفحه 

لمسی این گوشی را به صورت آنالین گزارش می دهند.
اپل همچنین اعالم کرده  است که تعداد محدودی از مک بوک پرو های 
۱۳ اینچی دارای مشکلی هســتند که موجب از دســت رفتن داده ها 
و بروز ایراد در حافظه می شــود. طبق اطالعیه اپل، ایــن لپ تاپ ها از 
ماه خــرداد ۱۳۹۶ )ژوئــن ۲۰۱۷( تا خرداد ۱۳۹۷ )ژوئــن ۲۰۱۸( با 
حافظه های ۱۲۸ یــا ۲۵۶ گیگابایتی و بــدون تاچ بار )نوار لمســی( 
به فروش رســیده اند. شــرکت اپل به کاربرانی که این مشکل را تجربه 
کرده اند توصیه کرده است تا هر چه ســریع تر به واحدهای ارائه دهنده 

خدمات این شرکت مراجعه کنند.
اپل برای جبران این مشکالت، صفحه آیفون Xهای معیوب را به صورت 
رایگان تعویض و مک بوک پروها را به طــور رایگان تعمیر می نماید.اپل 
پیش از این به گزارش های مربوط به مشکالت صفحه آیفون X پاسخی 
نداده بود، ولی در گذشــته نیز برنامه های مشابهی برای تعویض رایگان 
مدل های قدیمی تر آیفون که دچار مشکل صفحه بودند، مثل آیفون ۶، 

ارائه کرده بود.

 سلطه دو غول تکنولوژی بر بازار حسگرهای 
اثر انگشت در موبایل

 به گفته تحلیلگران، دو شرکت کوالکام و مدیاتک با فناوری های جدید 
در حوزه حســگرهای اثر انگشــت بازار آن را در ســال آینده تصاحب 

خواهند کرد.
با توجه به آنکه در سال های اخیر شــرکت های تولیدکننده موبایل به 
دنبال تولید و عرضه گوشی های هوشــمند با حاشه باریک و ضخامت 
بسیار کم هستند، بنابراین تقاضا برای حسگرهای اثر انگشت یکپارچه 
با صفحه نمایش و یا سنسورهای پیشــرفته ای که قابلیت های جدید و 

کاملتری را داشته باشد، نیز به همان نسبت افزایش یافته است.
حاال به تازگی کارشناســان برآورد کرده اند که شــرکت های کوالکام و 
مدیاتک در سال ۲۰۱۹ میالدی قادر خواهند بود فناوری های جدیدی 
را به حسگرهای اثر انگشت بیاورند و به تکمیل و توسعه آن کمک کنند 
و در نهایت، بازار این محصــول و فناوری جدید را بــه خود اختصاص 

دهند.
بنابراین انتظار می رود که دو شــرکت کوالــکام و مدیاتک به زودی در 
آینده ای نزدیک تمامی رقبای خود را در این حــوزه کنار زده و جایگاه 
نخست صنعت تولید حسگرهای اثر انگشت برای گوشی های هوشمند 

اندرویدی را از آن خود کنند.
گفته می شــود مدیاتک در ســال آینده میالدی از تمامی شرکت های 
لنوو، شیائومی، هواوی، ویوو و بســیاری دیگر از تولیدکنندگان موبایل 
ســفارش تولید حســگر اثر انگشــت اپتیکال خواهد گرفــت این در 

حالیست که سامسونگ سفارش این محصول را به کوالکام داده است.
پیشتر نیز گفته شــده بود میزان اســتفاده از فناوری اسکنر و حسگر 
اثر انگشــت زیر صفحه نمایش در گوشــی های هوشــمند سال آینده 
۱۰ درصد رشــد و افزایش پیــدا خواهد کرد که حاال طبــق تازه ترین 

گزارش های منتشر شده می توان صحت خبر قبلی را تایید کرد.

 J را جایگزین گلکسی M سامسونگ، سری گلکسی
و گلکسی C می کند

 سامسونگ در پی آن است تا سری جدید گوشی هایش را با نام گلکسی 
M روانه بازار کند؛ هنوز نام دقیق نخســتین گوشــی های ســری 

گلکسی ام مشخص نشده است.
دیروز گزارشــی غیررسمی مبنی بر ساخت ســری گوشی های جدید 
گلکسی M توسط سامسونگم نتشــر شد؛ به دنبال انتشــار این خبر، 
وب ســایت SamMobile مدعی شــد کــه پس از انجام یک ســری 
تحقیقات، مطلع شــده اســت که هم اکنون حداقل دو گوشی از سری 

گلکسی M سامسونگ در حال ساخت هستند.
گفته می شــود کــه ســری Samsung Galaxy M در حقیقت قرار 
است نفس تازه ای به گوشــی های اقتصادی این شرکت کره ای بدمد و 

جایگزین سری گوشی های گلکسی J، گلکسی On و گلکسی C شود. 
تاکنون از نام دقیق نخستین گوشــی های سری گلکسی ام سامسونگ 
ســخنی به میان نیامده اســت، اما طبق ادعــای SamMobile، این 
 SM-M305F و SM-M205F اسمارت فون ها دارای شــماره مدل
هستند. گفتنی اســت که در گزارِش تاییدنشــده ای، از این گوشی ها 
به عنوان گلکســی M20 وگلکســی M30 یاد شــده اســت. ظاهرا 

گوشی های بیشتری از سری گلکسی ام در دست ساخت هستند.

گوشی
 تصویب کلیات برنامه و بودجه سال آینده 

شرکت ارتباطات زیرساخت
مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرســاخت دیروز برگزار شد و اعضا 
کلیات برنامه و بودجه شــرکت ارتباطات زیرساخت را برای سال آینده 

تصویب کردند.
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطــالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، مجمع عمومی صاحبان ســهام شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت با حضور ســیروس موثقی معاون برنامه ریــزی و نظارت 
راهبردی وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، نمایندگان ســازمان 
برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع پشــتیبانی 
نیروهای مســلح و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، صبح دیروز برای 
بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شــرکت ارتباطات زیرساخت با 

حضور تمامی اعضای مجمع این شرکت تشکیل شد.
در ابتدای جلســه معــاون برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به عنــوان رییس مجمع با توجه به اهداف 
شــرکت از اعضای مجمع درخواســت تطابق ســرمایه گــذاری ها با 

درآمدها متناسب با اهداف پیشنهادی کرد.
معاون برنامه ریزی شرکت ارتباطات زیرساخت به نیابت از رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به بیان برنامه ها و بودجه 
پیشنهادی سال آینده این شــرکت با هدف تحقق و تامین زیرساخت 
های اصلی شــبکه ملی اطالعات و کسب سهم مناســب از ارتباطات 
منطقه ای پرداخت.در ادامه این جلســه اعضای مجمع ضمن تصویب 
کلیات برنامه و بودجه، مقرر کردند جزییات درآمــد و هزینه با رعایت 
بخشنامه بودجه ســال ۱۳۹۸ تنظیم و در ســامانه مربوط به سازمان 

برنامه و بودجه کشور درج شود.

 کالهبرداری ارز دیجیتال
 با سوء استفاده از نام ایالن ماسک 

یک حساب کاربری در توییتر با نام ایالن ماسک، اقدام به کالهبرداری 
ارزهای دیجیتال از کاربران می کرد که در نهایت، شناســایی و مسدود 

شد.
 حســاب کاربری Pantheon Books در توییتــر، چندی پیش هدف 
نفوذ مجرمان ســایبری قرار گرفت. این نفوذ زمانی مشــخص شد که 
حساب، به نام و تصویر بنیان گذار تســال یعنی ایالن ماسک تغییر کرد. 
پس از این تغییر، توییت های متعددی توســط این حساب منتشر شد 

که عموما ریتوییت نوشته های ماسک بود.
هک شــدن حســاب های کاربری توییتر اتفاق جدیدی نیست. آنچه 
بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد، تأییــد بودن این اکانت با تیک 
آبی توییتر و همچنین، مهارت باال در کپی کردن مشــخصات حساب 
اصلی ایالن ماسک بود. ماجرا زمانی جالب شد که این حساب کاربری، 
به خاطر معتبر بودنش یک تبلیغ در توییتر منتشــر کرد. این تبلیغ که 
در نگاه اول از جانب ایالن ماسک اصلی به نظر می رسید، ادعای اهدای 

۱۰ هزار بیت کوین به فالورهایش را داد.
شــرط این اکانــت جعلی بــرای واریــز بیت کوین ها، اهــدای ۰.۱ تا 
۲بیت کوین توســط هر کاربر بــود. در توییت تبلیغاتــی آمده بود که 
کاربران پس از واریز این مقدار ارز دیجیتال، وارد برنامه اهدای ســکه 

خواهند شد.
به هرحال، جعلی بودن این حســاب ایالن ماســک کامال روشــن بود. 
نکته قابل توجه این است که مجرمان،  یک حســاب تأییدشده را هک 
و به ســرعت یک تبلیغ را در این پلتفرم منتشــر کردند. قطعا بسیاری 
از کاربران عادی با اعتماد به همین دو مــورد، برای پرداخت بیت کوین 
وسوســه شــده اند. درواقع این اتفاق، بیش از همه تلنگری به سیستم 

امنیتی توییتر و الگوریتم تأیید تبلیغات آن بود.
 به هرحال چند ســاعت پس از این اتفاق، اکانت اصلی کار خود را از سر 
گرفت. بااین وجود، سوال مهم این است که سیســتم تبلیغات توییتر 
چگونــه متوجه عالئم تقلبی و کالهبرداری بودن نشــد. این حســاب 
نه تنها از اســم و عکس یک فرد مشهور اســتفاده می کرد، بلکه ماهیت 
تبلیغ، اهدای رایــگان بیت کوین بود که در اکثــر مواقع، کالهبرداری 
محسوب می شــود.به هرحال این اتفاق در کنار تمام نگرانی ها در مورد 
سیستم های جذب تبلیغات اتوماتیک پلتفرم هایی همچون فیسبوک و 
توییتر قرار گرفت؛ پلتفرم هایی که ادعا می کنند همه تالش خود را برای 
جلوگیری از تبلغات نامرتبط به کار خواهند گرفت. هنوز خبر مشخصی 
از موفقیت کالهبرداری های احتمالی این اکانت جعلی منتشــر نشده 
اما نکته واضح، نیاز به دقت و توجه بیشتر کاربران رسانه های اجتماعی، 

به تراکنش های مالی خصوصا ارز دیجیتال است.

هشدار درباره گسترش پیام های جعلی در واتس اپ 
اخیرا پیامی در حال رد و بدل شــدن میان کاربران واتس اپ اســت که 
به آن ها خطر هک شــدن گوشی شان را هشــدار می دهد. اما کاشف به 
عمل آمده که خود این پیام به ظاهر هشداردهنده، چیزی بیشتر از یک 

نیرنگ و فریب نیست.
متخصصین امنیتی به استفاده کنندگان از واتس اپ توصیه کرده اند که 
در صورت مواجهه با این پیام، آن را نادیــده گرفته و به دیگران فوروارد 
نکنند. در متن این پیام که اســکرین شــات آن را مشــاهده می کنید، 
Martinel�نسبت به کاربران هشدار داده شده که ویدیویی موسوم به 
li  در حال پخش شدن در اکوسیســتم واتس اپ است که می تواند در 
صورت دانلود، در کمتر از ده ثانیه اطالعات یک اســمارت فون را به طور 

کامل نیست و نابود کند.
  WhatsApp Gold اما در ادامه پیام نیز به سرویســی جعلی به نــام
اشــاره شــده که ظاهرا از کاربران برای دریافت ایموجی های جدید و 
امکانات اضافه، طلب پول می کند. تیم امنیت ســایبری ســوفوس که 
در ابینگتون آمریکا ســکونت دارد، در واکنش به ایــن پیام اعالم کرده 
که وجود ویدیویی به اســم Martinelli در واتس اپ صحت ندارد اما 
کاربران باید نســبت به WhatsApp Gold هشیار باشــند. بنابراین 

شاید بتوان گفت که فقط پنجاه درصد نوشته های پیام باال صحت دارد.
به نظر می رسد که منشأ پیام WhatsApp Gold کشور اسپانیا باشد، 
چرا که نخســتین پیام های دعوت کننده به نصب این بدافزار در ســال 
۲۰۱۷ و در این کشور پدیدار شــدند. به گفته تیم سوفوس، این پیام از 
سال گذشته تا کنون رفته رفته در سایر کشــورهای دنیا هم گسترش 

یافته و در میان کاربران مشغول فراگیر شدن است.

شهرهای هوشمند جریمه می شوند
 طبق قوانیــن اتحادیه اروپــا برای محافظــت از اطالعــات کاربران، 
شهرهای هوشمند سراســر جهان در صورت سوءاستفاده از اطالعات 

شهروندان اروپایی جریمه می شوند.
 ،)GDPR(طبق قوانین جدید محافظت از اطالعــات کاربران در اروپا
شــهرهای هوشــمند سراســر جهان برای سوءاســتفاده از اطالعات 

شهروندان اروپایی جریمه می شوند.
به گفته جکی تایلور مشــاور اســتراتژیک دولت انگلیس درخصوص 
شهرهای هوشمند، ســازمان های عمومی و شرکت های سراسر جهان 
ممکن اســت در صورت تخطی از قوانین GDPR با جریمه های چند 
میلیون پوندی روبرو شوند.مبلغ این جرایم شــامل ۴ درصد از درآمد 

خالص ساالنه یا ۲۰ میلیون یورو خواهد بود.
او در این بــاره گفت:درصورت سوءاســتفاده از اطالعات شــهروندان 
اروپایی، مدیریت شهرهای هوشمند مســئول هستند و شهروندان 

می توانند در این خصوص شکایتی ثبت کنند.

آنالین


