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کدامارزرکورددارگرانیامسالاست؟

تحریموهنرشفافیت

در فضای خروج عهدشــکنانه آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها علیه 
ایران، آیا حرکت به سمت شــفافیت اقدامی قابل دفاع است؟ عده ای این 
اقدام را کارآمد اما پرداختن به آن را در شــرایط فعلی نادرست می دانند. 
باور من این است که به ســه دلیل، اتکا بر رکن شفافیت در شرایط سخت 

فعلی کشور، ضروری تر از هر زمان دیگر است.
ابتدا باید اشــاره داشته باشم که فســاد تجربه روزمره مشترک و ملموس 
بسیاری از مردم در سراسر جهان است. ســازمان »بین المللی شفافیت« 
PEOPLE AND COR�« در گزارشی در ســال 2017 با عنوان )TI(
 RUPTION: CITIZENS’ VOICES FROM AROUND
THE WORLD« اظهار کرده است که طبق نظرسنجی که در مناطق 
مختلف  جهان انجام شــده، شــش نفر از 10 نفر از عملکرد دولت خود در 
مبارزه با فســاد ناراضی بوده اند و عملکرد دولــت را در این حوزه ضعیف 
ارزیابی کرده انــد و تأکید می کند پیونــد میان مبارزه با فســاد و اعتماد 

سیاسی، پیوندی ناگسستنی است.
واقعیت نیز همین اســت و مطالعات داده های بین المللی حاکی از ارتباط 
وثیق بین فســاد و عدم اعتماد سیاســی اســت. پیمایش های جهانی از 
بررســی بین اعتماد مردم به حاکمیت )اعتماد سیاسی( و فساد سیاسی 
ادراک شده، حاکی از ارتباط منفی بین این دو متغیر است. به این معنا که 
با افزیش فساد اقتصادی، اعتماد سیاسی کاهش و از سوی دیگر، با کاهش 

اعتماد سیاسی، فساد افزایش می یابد.
اما چرا پرداختن به مقوله شــفافیت در این ایام بااهمیت تــر از هر زمان 
دیگری اســت؟ اولین دلیل این است که اصوال در شــرایط تحریم امکان 
اقدامات فســادانگیز و مجرمانه بیشتر اســت. مطالعات بین المللی نشان 
می دهد تحریم  باعث ایجاد فســاد ســازمان یافته می شــود و با تضعیف  
حاکمیت قانون زمینه را برای تحرکات فســادآمیز بیشتر می کند. با این 
وصف مقوله حرکت به سمت شــفافیت به عنوان یک راهبرد ضد فساد که 
می تواند موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی شود، بیش از پیش مورد 

نیاز است.
در شرایطی که از یکسو بدخواهان ایران هم زمان با تحریم های اقتصادی، 
اعتماد، امید و اســتقامت روانی جامعه ایرانی را با به کاربستن شیوه های 
تبلیغاتی و مشخصا القای فساد سیستماتیک هدف قرار داده  اند و از سوی 
دیگر جامعه با فرســایش اجتماعی روبه رو اســت، راهبرد مبارزه با فساد 
با تکیه بر شــفافیت و با پرهیز از رویکرد سیاســی و گزینشی در مبارزه با 

مفسدان یک انتخاب اجتناب ناپذیر است.
باید دقت کنیم که بررسی تجربه های موفق مبارزه با فساد نشان می دهد 
شفافیت، در زمره مؤلفه هایی است که به طور گسترده بر افزایش رضایت 
مردم از عملکرد نهاد سیاســی، افزایش اعتماد سیاسی و در نهایت بهبود 
سرمایه اجتماعی دولت ها اثرگذار اســت. در غیاب شفافیت چه در بیان 
حقوقی آن که حق شــهروندان در دسترســی آزاد به اطالعــات تعبیر 
می شود و چه در بســتر سیاســت گذاری که مؤلفه  اساســی حکمرانی 
مطلوب به شــمار می رود، حقوق شــهروندی، مشارکت شــهروندان در 
حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تهدید می شود. ازاین رو است که در 
تمامی toolkitهای بین المللی و اسناد بین المللی مبارزه با فساد ازجمله 
کنوانســیون جهانی مقابله با فساد، شــفافیت از طریق دسترسی آزاد به 
اطالعات خط مشــی  اصلی سالم ســازی و نیز مؤثرترین شیوه پیشگیری 

از فساد است.
  ادامه در صفحه 2

رشد ۶.۸ درصدی تسهیالت اعطایی تا پایان شهریور 
بانکهاامسالچقدروامدادند؟

گروه بانك و بيمه   بررســی آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیالت اعطایی در شــهریور امسال نسبت به 

اسفند پارسال رشد ۶.۸ درصدی داشته است.
بررســی جدیدترین آمار بخش پولی و بانکی بانک مرکزی نشــان می دهد که 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان شهریور امسال 11۵۶ 
هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ســال گذشته با رشد ۶.۸ درصدی 
همراه بوده اســت.بر اســاس این گزارش، میزان تســهیالت اعطایی بانک ها و 

موسسات مالی در اسفند سال گذشته 10۸2 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین این آمار بیانگر این است که تسهیالت قرض الحسنه ۵.۹ درصد از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده 
و حجم عمده عملکرد تســهیالتی بانک ها مربوط به مشــارکت مدنی با ۳۴.۸ 

درصد و فروش اقساطی با 27.2 درصد است.
به لحاظ عددی در پایان شهریورماه ســال جاری ۶۸ هزار میلیارد تومان از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این 
میزان نسبت به اسفند پارســال که ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده، 1۴.7 درصد 
رشد را نشان می دهد.با وجود اینکه از شــهریورماه سال 1۳۹۴ آمار تسهیالت 
اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه و اســتصناع به انواع تسهیالت اعطایی 
به تفکیک عقود اســالمی اضافه شده، اما در شــهریور 1۳۹7 سهم استصناع از 
تسهیالت پرداخت شــده بانک ها و موسســات اعتباری صفر بوده، ولی منابع 

مرابحه ۸.۸ درصد بوده است.

بانك های تجاری
بر پایه این گزارش، تســهیالت پرداخت شــده در بانک های تجاری کشور در 
پایان شهریور ماه ســال جاری متفاوت بوده، به نحوی که 7.۹ درصد از وام های 

بانک های تجاری، قرض الحسنه بوده که رقم آن 1۴.7 هزار میلیارد تومان بود.
میزان تسهیالت اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفند سال قبل از 

آن 12.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
در بانک های تجاری کشــور، سهم عمده تســهیالت پرداختی مانند بانک ها و 
موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۶.۳ درصد است که رقم 
آن ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری بوده است که این میزان 

در اسفند سال گذشته معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
1۸ درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان در پایان 
شهریور ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شــده که این رقم در اسفندماه 
ســال قبل از آن ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده اســت.به صورت کلی، سهم عمده 
تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان شهریور ماه سال جاری به فروش 

اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

پرداخت تسهيالت در بانك های تخصصی
همچنین بررســی عملکــرد بانک های تخصصــی در پرداخت تســهیالت به 
بخش های مختلف در پایان شــهریور ماه 1۳۹7 نشــان می دهد که 2.7 درصد 
تســهیالت اعطایی به میزان ۶.۹ هزار میلیارد تومان در قالب قرض الحســنه 

پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵.۹ هزار میلیارد تومان بود.
بزرگ ترین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط 
به فروش اقساطی می شــود به نحوی که در پایان شهریور ماه سال جاری ۵۴.۹ 
درصد کل تســهیالت اعطایی این بانک ها به رقم 1۳۸ هــزار میلیارد تومان در 
بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اســفندماه سال گذشته به میزان 1۳۶ 

هزار میلیارد تومان بود.
بانک های تخصصی همچنین در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی 
پرداخت کرده اند؛ به نحوی که 1۶.۶ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در 
پایان شــهریور امســال به میزان ۴2 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت 

شده است.
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تحریموهنرشفافیت
  ادامه از صفحه یك

دلیل مهــم دیگر برای دفاع از راهبرد شــفافیت در مبارزه با فســاد در 
شرایط فعلی این است که این امر مطالبه مردم است. نتایج یک پیمایش 
ملی از سوی یک مؤسسه معتبر که در مردادماه سال جاری انجام شده، 
نشــان می دهد که از دیدگاه مــردم یکی از مهم تریــن راهکارها برای 
برون رفت از شــرایط فعلی کشور، مبارزه با فساد اســت که این امر نیز 
با حرکت به سمت شفافیت هرچه بیشــتر امکان پذیر نیست. همین جا 
باید متذکر شد که رهبر معظم انقالب نیز تأکید داشته  اند مسئوالن جز 
در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف 

باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.
جمع بندی: در شرایطی که کشور شرایط ســختی را تجربه می کند، 
اهتمام به مبارزه با فســاد با راهبرد شــفافیت، هم تدبیر مناسب برای 
ازبین بردن زمینه های فساد در ایام تحریم، هم پاسخ به مطالبه مردم و 

هم گامی مهم برای افزایش اعتماد و امید اجتماعی است.

کدامکاالهادرسبدحمایتیقراردارند؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مرحله اول طرح حمایتی از 

اقشار کم درآمد جامعه را اعالم کرد.
جزئیات مرحله اول این طرح به شرح زیر اعالم می شود :

1- مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  و سازمان بهزیستی کشور اســت؛  دراین طرح  به ازای هر 
خانوار و بر حســب بعد خانوار از 100 تا ۳00 هــزار تومان، کارت یارانه 
سرپرست خانوار شــارژ خواهد شــد. این خانوارها می توانند با مراجعه 
به فروشــگاه های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقالم متنوع مواد 

غذایی مورد نیاز خود نمایند.
2- کاالهای هدف این طرح شــامل مواد غذایی نظیر گوشــت، مرغ، 
برنج، حبوبات، روغن و ســایر مــواد خوراکی موردنیاز خانوارها ســت  
که سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشــگاه های طرف قرارداد طرح، 

می توانند اقدام به خرید این کاالها نمایند.
۳- بر این اســاس فهرست فروشــگاه های طرف قرارداد طرح عبارتند 
از: فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه هفت، 
فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، 

تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور.
در مرحله اول اجرای  این طرح از طریق فروشــگاههای زنجیره ای در 
سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترســی مناسب شهروندان 
به این شبکه فروشــگاهی، کیفیت کاالی ارائه شــده به مشمولین نیز 

تضمین شده باشد.

پایانبینتیجهنشستافزایشقدرتخریدکارگران
 نشســت شــورای عالی کار در حالی عصر امروز با دســتور کار بررسی 
آثار مســائل اقتصادی بر بازار کار و قدرت معیشت کارگران برگزار شد، 
که تصمیم گیری در خصوص راهکارهای عملیاتی به جلســات بعدی 

موکول شد.
نشست دویست و هفتاد و هفتم شــورای عالی کار عصر دیروز با دعوت 
از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا و با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با دستور کار »بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر 
بازار کار« در محل این وزارتخانه برگزار شــد که پس از بحث و بررسی 
در خصوص افزایش راهکارهــای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران 

بدون نتیجه پایان یافت.
در پایان این نشست پس از آنکه شــرکای اجتماعی به راهکار عملیاتی 
مشخصی در خصوص افزایش دســتمزد مجدد یا راه حل های افزایش 
قدرت خرید کارگران در ســال جاری دســت نیافتند، مقرر شــد این 
مذاکرات در قالب کمیته مزد شــورای عالی کار طی هفته آینده ادامه 
یابد.طبق محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری شورای 
عالی کار به اســتناد آمارهای بانک مرکزی از میزان تورم اقالم اساسی 
خانوار، قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط بوجود آمده اقتصادی در 
پایان شهریورماه نسبت به اسفند ۹۶ کاهش قابل توجهی داشته است 
که به دلیل گذشت حدود ۸ ماه از ســال قرار شد در نشست هفته آینده 
کمیته مزد شورای عالی کار اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه های 

معیشت کارگران به استناد آمارهای رسمی به روز رسانی شود.
در نشست عصر امروز شــورای عالی کار همچنین اعضای کارگری این 
شورا درخواست تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار طی هفته های 
آینده را به منظور دســتیابی به راهکاری برای افزایــش قدرت خرید 

کارگران ارائه دادند.
بر اســاس این گزارش درخواســت نمایندگان کارگری این است که 
بالفاصله پس از بروز رســانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد 
از معیشت در کمیته مزد، نشست شورای عالی کار مجدد با قید فوریت 

تشکیل جلسه دهد.
چانه زنــی در خصوص افزایش قــدرت خرید جامعه کارگری کشــور 
برای ســال۹7 در مدت ۴ ماه باقی مانده تا پایان ســال در حالی انجام 
می شود که طی سالهای گذشته در این ایام از سال مذاکرات کارشناسی 
و مقدماتی افزایش دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار می گرفت 
اما در سال جاری به دلیل نوســانات اقتصادی، نمایندگان کارگری 2۳ 
تیرماه درخواست بازنگری دســتمزد ۹7 به دلیل کاهش قدرت خرید 

کارگران را ارائه دادند.

حذفدفترچههایدرمانیتأمیناجتماعی
گامیمهمدراجرایدولتالکترونیک 

معاون اداری مالی ســازمان تامین اجتماعی گفت:حذف دفاتر درمانی 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی و صدور نســخه الکترونیک گامی مهم و 

رویکرد اساسی این سازمان در حوزه دولت الکترونیک است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامیــن اجتماعی، رحیم 
اردالن در نشست بررســی بودجه پیشنهادی ســال ۹۸ ادارات کل و 
مدیریت های درمان تامین اجتماعی غرب کشور که در خرم آباد برگزار 
شد، با اشاره به ضرورت تســهیل در فرایند خدمت رســانی به جامعه 
هدف بویژه بیمه شدگان، مســتمری بگیران و کارفرمایان گفت: حذف 
دفاتر درمانی بیمه شدگان در راستای ســهولت دسترسی مخاطبین 
به خدمات ســازمان و مدیریت مصارف صورت گرفته است. همچنین 
بازســازی و نوسازی بســیاری از بیمارســتان های تامین اجتماعی و 

تجهیز آنها درسال گذشته انجام شد.
وی با اشــاره به نقــش تأمین اجتماعــی در تحقق سیاســت اقتصاد 
مقاومتی گفت: اجرای چنــد دوره طرح بخشــودگی جرایم بیمه ای 
کارفرمایان توســط ســازمان تامین اجتماعی نماد توجه و اهتمام این 
مجموعه به اصل اقتصاد مقاومتی و حمایت از صاحبان تولید، صنعت و 

تقویت کارگاههای بحران دار است.
اردالن با تأکید بر اینکه رســالت ســازمان تامیــن اجتماعی صیانت 
از حقوق ۴2میلیون جمعیت تحت پوشــش کشــور در شرایط تحریم 
اقتصادی ظالمانه غرب اســت، افزود:ماهانه 7هــزار میلیارد تومان در 
قالب تعهدات سازمانی به مســتمری بگیران و بیمه شدگان پرداخت 

می شود.
 گفتنی است، درنشســت بررسی بودجه پیشنهادی ســازمان تامین 
اجتماعی سال ۹۸ غرب کشور در خرم آباد، مدیران و کارشناسان تامین 
اجتماعی اســتان های کرمانشاه، کردســتان، ایالم، همدان و لرستان 

حضور داشتند.

سرمقاله

میزخبر

سرپرســت معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ســازمان 
تامین اجتماعی، بهینه ســــازی پرتفوی ســازمان، 
ایجاد و اســتفاده از زنجیره هم افزایی بین بخشــهای 
اقتصادی و برقــراری و ارتقای حاکمیت شــــرکتی 
و اســــتفاده از آن به شــــکل حداکثری طی ســه 
سال گذشــــته را به عنوان سه استراتژی این معاونت 
برشمرد و تاکید کرد: در کنار ســایر بخش ها و معاونت 
های این ســازمان تالش می کنیم امنیت روانــــی و 

اعتماد و اطمینــان ذینفعان تقویت شود.
دکتر علــی نمکی افــزود: بهینه کــردن پرتفوی این 
ســازمان به عنوان یکی از اســتراتژی هــای معاونت 
اقتصادی و برنامه ریزی این ســازمان مبتنی برخروج 
از حوزه های غیرراهبردی و تمرکــز بر حوزه هایی که 

منطبق بر برنامه هاســت. این اســتراتژی 
که همــان خروج از بنگاهداری اســت مورد 
تاکید ریاســت محترم جمهور، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و همچنین مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه خروج از بنگاهداری نیاز 
به برنامه ریزی دقیقی دارد، تصریح کرد: در 

این مسئله ســــه موضوع مهم وجــــود دارد، از چه 
صنایعــــی مــی خواهیم خارج شــویم؟ چگونه 
می خواهیم خارج شــویم؟ با پول به دست آمده چه 

باید کرد؟ و باید این سه محور را با هم دید.
دکتــر نمکــی در خصوص واگــذاری شــرکت های 
اقتصادی ســازمان تامیــن اجتماعی اظهار داشــت: 

در حال حاضــر تعدادی از شــــرکتها قابل 
واگذاری است و بخشــی از آنها را در مرحله 

اول برای واگذاری آمــاده شده است .
سرپرســت معاونــت اقتصــادی و برنامــه 
ریزی ســازمان تامین اجتماعــی در ادامه 
به برخی اقدامــات این معاونت نیز اشــاره 
کرد و گفت: همکاری با ســــازمان جهانی 
کار برای مباحــث اکچوئری ، تهیه ســند نظام جامعه 
آماری سازمان و شناســنامه آماری اقالم بخش بیمه 
ای و درمان مســتقیم و راه اندازی داشبورد گزارشهای 
سیســتم MIS، تهیــه برنامه راهبردی شــرکت ها، 
همکاری در تنظیم بودجه سالیانه سازمان، تالش برای 
برگزاری مجامع شرکت ها به صورت منظم و منسجم، 

پیگیری توریسم سالمت و تشکیل اتاق فکر برای رصد 
مسائل اقتصادی کشــوراز فعالیت های قابل توجه این 

معاونت است.
وی در خصوص پرداخــت مطالبات ســازمان تامین 
اجتماعی از دولت افزود: در طول ســالهای ۹۵ تا پایان 
ســال ۹۶حدود ۹ هزار میلیارد تومــان از بدهی های 
ســازمان تامین اجتماعی را با طلب های ســازمان از 
دولت تهاتر کردیم. در ســال ۹۵ بالغ بر ۸ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات این ســازمان را در قالب استفاده از 
ظرفیتهــای بودجه کل کشــور دریافــت کردیم. در 
سال گذشــته هم مجوز تهاتر نزدیک به ۵00 میلیارد 
تومان در قالب اوراق تسویه خزانه با بدهی های دولت 

دریافت شد.

تامیناجتماعی

ليال جودی دسترســی برخی بانک های 
ایرانی به ســوئیفت در حالی بار دیگر قطع 
شده اســت که در دوره پیشــین تحریم ها 
نیز این امکان برای بانک هــا فراهم نبود اما 
مشــکلی در تامین اقالم مورد نیاز کشــور 
پیش نیامد، هرچند هزینــه مبادالت مالی 

را افزایش داد.
سوئیفت یا همان »جامعه جهانی ارتباطات 
Society for World� (  مالی بین بانکی«
wide Interbank Financial Tele�

communication( یــک نهاد غیردولتی 
است که حدود ۴۵ ســال پیش با همکاری 
2۳۹ بانک برخــی کشــورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی راه اندازی شد تا جایگزینی 
برای ارتباط های کاغــذی و تلکس بانک ها 

در سطح بین الملل باشد.
مرکــز اصلی شــبکه ســوئیفت در بلژیک 
مستقر اســت و کشــورهای آمریکا، هلند، 
انگلیــس و هنگ کنــگ به عنــوان مراکز 
پشتیبان اعضا فعالیت دارند. امروز بیش از 
۹ هزار و 700 بانک و موسسه مالی از سراسر 

جهان عضو این شبکه مالی هستند. 
در ایران نقطه دسترسی به سوئیفت در بانک 
مرکزی مستقر اســت؛ با اتصال بانک ها به 
سوئیفت، آنها این امکان را می یابند که با هر 
بانک و موسسه مالی عضو در هر کجای دنیا 

برای مراودات مالی در تبادل باشند.
با آغاز دور جدید تحریم هــای آمریکا علیه 
مردم ایران کــه به طور ویــژه تحریم های 
بانکی و نفتی را در بر می گیرد، وزارت خزانه 
داری این کشــور، فهرســتی به روز شده از 
اشــخاص و شــرکت های ایرانی مشمول 
تحریم ها را منتشــر کرد کــه در بین آنها 
اسامی حدود ۳0 بانک ایرانی از جمله بانک 
مرکزی ایران و نیز اسامی برخی بانک های 
مشــترک ایران با سایر کشــورها و یا شعب 

خارجی بانک های ایرانی دیده می شود.
به طــور کلی در فهرســت یاد شــده، افراد 
و شــرکت هــا در دو گــروه تحریمی جای 
گرفته اند؛ گروه نخست کسانی اند که افراد 
و شــرکت های آمریکایی حــق هیچگونه 
معامله با آنها را ندارند؛ ضمن آنکه مراودات 
مالی و تجاری آنها با دیگر کشورها و شرکت های 
غیرآمریکایی به شــرطی امکانپذیر اســت 
که طرف مقابل هیچ رابطــه مالی و تجاری 
با بانکها و شــرکت های آمریکایی نداشته 

باشد.
گروه دوم تحریم ها مشــمول کسانی است 
که آمریکا آنها را به پولشــویی و تامین مالی 
تروریســم متهم کرده و از ایــن رو نه فقط 
دارایی هــای آنها بلوکه می شــود، بلکه هر 
شــرکت یا فردی - غیرآمریکایــی - که با 
آنها مبادالت تجاری داشته باشد، مشمول 

تحریم های اولیه آمریکا می شود.
نکته قابل تامــل اینکه برخــی بانک های 

ایرانی )12 بانک( در فهرســت به روز شده 
خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم های 
اولیه قرار دارند و برخی دیگر همچون بانک 
مرکزی نیز مشــمول تحریم هــای ثانویه 
هستند. در فهرست بانک ها و موسسه های مالی 
مشــمول تحریم های اولیه، اغلب اســامی 
بانک های دولتی، شبه دولتی و حتی شعب 
خارجی آنها و بانک های وابسته به ارگان های 
نظامی و برخی بنیادها دیده می شود.با این 
اوصاف هرچند دسترسی برخی بانک های 
ایرانی به سوئیفت قطع شده است اما امکان 
مبادالت مالی بــا غیرآمریکایی ها برای آنها 

فراهم است.

آیا قطع سوئيفت بی اثر است؟
با وجود تحریم تعداد قابل توجهی از بانک های 
ایرانی، هنوز 1۶ بانک از تحریم های ثانویه 
معافند که می توان به ســامان، کارآفرین، 
اقتصــاد نوین، شــهر و پاســارگاد اشــاره 
کرد؛ البتــه خزانه داری آمریــکا بانک های 
خاورمیانه، حکمت ایرانیان، قرض الحسنه 
مهر ایــران و موسســه مالی توســعه را از 
فهرست تحریم ها کنار گذاشته است و این 
بانک ها می توانند به شبکه جهانی سوئیفت 
متصل شوند.در همین پیوند بانک مرکزی 
ایران در اطالعیه ای اعالم کرده اســت که 
»سوئیفت تنها یک سامانه پیام رسانی بین 
بانک ها و موسسات در ســطح بین المللی 
است و نقشــی در نگهداری حســاب ها و 

تسویه ارزی ندارد.«
با قطع ارایــه خدمات ســوئیفت به برخی 
بانک های داخلی، خللی در انجام مبادالت 
ارزی و فرایند تجــارت خارجی پیش بینی 
نمی شــود و فعاالن اقتصادی مــی توانند 
بــا اطمینان از خدمــات تمــام بانک های 

دارای مجوز ارزی بــرای امور بازرگانی خود 
اســتفاده کنند.اکنون این ســوال مطرح 
است که اگر قطع ســوئیفت خللی در انجام 
مبادالت ارزی بوجود نمــی آورد، چرا یکی 
از محورهای توافق برجــام اتصال مجدد 

بانک های ایرانی به سوئیفت بود؟
احمد مجتهد، کارشــناس ارشــد پولی و 
بانکــی در این رابطه به ایرنــا توضیح داد: 
ســوئیفت یک وســیله ارتباط بین بانکی 
است و با اســتفاده از آن می توان به همه 
بانک هــای جهان دسترســی داشــت؛ 
مهمترین ویژگی این وســیله، اطمینان از 
صحت نقــل و انتقال های مالــی و امنیت 

باالی آن است.
وی تاکید کرد: تا پیش از برقراری سوئیفت 
و فراگیر شــدن آن، بانک هــا از روش های 
دیگری چــون تلکــس )TELEX( برای 
انجام امور ارزی و مالی اســتفاده می کردند 
که هنوز منسوخ نشده اســت و بانک هایی 
که دسترسی آنها از ســوئیفت قطع شده 
می توانند از چنین شیوه هایی برای انجام 

امور استفاده کنند.
این اقتصاددان توضیح داد: مزیت سوئیفت 
این اســت که با آن می توان بــه بیش از ۹0 
درصد بانک های دنیا دسترســی داشت و 
در واقع ارتباطات گســترده ای را پوشــش 
می دهد در حالی کــه روش های جایگزین 
بیشتر »دو به دو« اســت؛ یعنی اگر بانکی 
می خواهد از روش تلکس اســتفاده کند، 

باید بانک مقابل هم از آن استفاده کند.
به گفته مجتهد، وقتی دسترسی یک بانک 
از سوئیفت قطع شد، به این معنی نیست که 
دیگر با هیچ بانکــی نمی تواند ارتباط بگیرد 
بلکه فقط این کانال به روی آن بســته شده 
اســت و باید به دنبال سیســتم جایگزین 

باشد.وی یادآور شد: در دوره پیشین تحریم 
ها که برخی بانک های ایرانی به ســوئیفت 
دسترســی نداشــتند، ارتباطات بانکی از 
طریق روش های دیگــر چون تلکس برقرار 

بود.

امکان واردات اقالم دارویی و غذایی 
هرگز مشمول تحریم نمی شود

ابهام دیگری که در خصوص قطع سوئیفت 
وجود دارد، اینکه برخی معتقدند این کار بر 
واردات کاالهای اولویــت دار بویژه دارو اثر 
می گــذارد؛ با این حال مجتهــد که رییس 
هیات مدیره بانک ســامان اســت، آن را رد 
کرده و به ایرنا توضیح می دهد: در این دوره 
1۶ بانک از تحریم های اولیه معاف شده اند 
و به ســوئیفت دسترســی دارند و بنابراین 
مشــکلی در تامین اقالم ضروری و دارویی 

پیش نمی آید.
وی تاکید کرد: در دوره پیشــین تحریم ها 
نیز امکان مبادالت مالــی برای تامین اقالم 
دارویی و غذایی برای برخی بانک ها فراهم 

بود و بدون مشکل انجام می شد.
این کارشــناس ارشــد بانکی گفت: البته 
در موضوع تحریــم ها مهمتریــن نکته، 
همــکاری طــرف خارجی اســت؛ یعنی 
بانک های خارجی تا چــه اندازه بخواهند 
با ایران و بانک هــای ایرانی ارتباط برقرار 

کنند.
مجتهد توضیــح داد: ممکن اســت برخی 
بانک ها که مراوداتی با آمریکا ندارند، حاضر 
باشند حساب های ایران را نگهداری کنند 
ضمن آنکه اقدام های بشردوستانه مشمول 

تحریم ها نیست.
وی تاکید کرد: برای بانک یا شرکت خارجی 
که ارتباط مالی با آمریکا نــدارد، تحریم ها 

مشــکلی ایجاد نمی کند و از ارتباط با ایران 
زیان نمی بیند یا متحمل جریمه نمی شود.

سوئيفت داخلی کاربرد داخلی دارد
در هیاهــوی قطــع دسترســی بانک های 
ایرانــی از ســوئیفت، برخــی از ضرورت 
ایجاد پیام رســان مالی داخلی ســخن به 
میان آوردند؛ حتی ســیدکمال سیدعلی، 
مدیرعامل صنــدوق ضمانت صادرات ایران 
که در گذشــته معــاون ارزی بانک مرکزی 
بود، از راه اندازی یک پیام رســان داخلی در 

آینده نزدیک خبر داد.
بانک مرکــزی نیز در اطالعیــه خود اعالم 
کرده اســت کــه ســامانه های جایگزین 
پیام رســانی از مدت ها پیش برای پوشش 
امکانــات و خدمات ســوئیفت پیش بینی، 

توسعه و عملیاتی شده اند. 
رئیس سابق پژوهشــکده پولی و بانکی در 
این باره می گوید: ســوئیفت یک سامانه 
بین المللی است اما در داخل برای مراودات 
بین بانک هــای ایرانی به یک پیام رســان 
داخلی نیاز داریم که از گذشته ایجاد آن در 
دســتور کار بانک مرکزی بوده و اقدام هایی 
برای آن انجام شده است.مجتهد تاکید کرد: 
ایجاد یک پیام رسان داخلی نظیر سوئیفت 
به این معنی نیســت که در مــراوده با دیگر 
کشورها می توان از آن اســتفاده کرد بلکه 

مبادالت داخلی را مدیریت می کند.
البته راه انــدازی کانال هــای داخلی مالی 
در دیگر کشــورها نیز آزموده شــده است؛ 
برای نمونــه خانم »الویــرا نابولینا« رییس 
بانک مرکزی روســیه چندی پیش با توجه 
به احتمال گســترش فشــارهای تحریمی 
آمریکا علیه کشورش گفت که همه شرایط 
برای ادامــه فعالیت بانک های روســی در 
صورت حذف روســیه از ســامانه سوئیفت 

فراهم شده است.

از کانال مالی اروپا چه خبر؟
پس از آغاز تحریم هــای بانکی آمریکا علیه 
ایران از 1۴ آبان مــاه، اتحادیه اروپا 1۶ آبان 
در بیانیه ای از تصمیم سوئیفت برای تعلیق 
دسترســی برخی از بانک های ایرانی اظهار 
تأسف کرد؛ اتحادیه اروپا امیدوار است برای 
نشــان دادن پایبندی خود بر توافق برجام، 
مکانیسمی را به  منظور تبادل کاال و خدمات 

با ایران تهیه و اجرا کند.
از ابتدای خروج آمریــکا از برجام، ایجاد 
ســاز و کار مالی اروپا )SPV( برای تداوم 
ارتباطــات بانکــی و پولی ایران بــا دنیا 
یکی از محورهای گفــت وگوهای ایران و 
اتحادیه اروپا بود کــه در نهایت دو طرف 
برای ایجاد مکانیسمی که با دالر سروکار 
نداشــته باشــد و مشــمول تحریم های 

آمریکا نشود، به توافق رسیدند.

گروه اقتصاد متوســط قیمــت دالر در 
نیمه اول سال جاری از هشــت هزار تومان 

فراتر رفته است.
در حالــی که در شــرایط کنونــی هر دالر 
امریکا در بــازار آزاد ایــران در کانال 12 تا 
1۳ هزار تومان فروخته می شود، بررسی ها 
نشان می دهد متوسط قیمت دالر در نیمه 
اول سال جاری برابر با ۸۵۸۳ تومان بود که 
در قیاس با مدت مشــابه سال قبل افزایشی 

بیش از 12۶ درصد را تجربه کرده است .
 روند افزایشــی قیمت دالر از دی ماه سال 
گذشته شروع شــد اما فروردین ماه، حتی 
در تعطیالت کشــدار نوروزی نیــز تداوم 
معامالت دالر نشان از وقوع اتفاقاتی تازه در 

عرصه اقتصاد ایران داشت .
 متوســط قیمت دالر در فروردیــن ماه به 
۵ هزار تومان رســید اما در پایان فروردین 
دولت با اعالم دالر تک نرخی ۴200 تومانی، 

در صدد برآمد نســبت بــه کنترل وضعیت 
اقدام نماید .

با وجــودی که این مهم محقق نشــد اما در 
اردیبهشــت، خرداد و تیرماه قیمت فروش 
دالر آزاد احصا نشــده اســت چرا که خرید 
و فروش دالر با منــع قانونی همــراه بود و 

صرافی ها تعطیل شده بودند .
 بار دیگر روند معامالت از مرداد ســر گرفته 
شد. در این ماه متوســط قیمت دالر به 10 
هزار و 220 تومان رســید اما افزایش قیمت 
دالر همچنان تداوم داشــت بــه طوری که 
در شــهریور ماه هر دالر آمریــکا با قیمتی 
حــدود 12 هــزار و  ۶۳۵ تومــان معامله 
شد.گران ترین نرخ معامله دالر در شهریور 
ماه 1۴ هزار و ۶۸0 تومان و ارزان  ترین قیمت 
دالر در این ماه 10 هــزار و ۳۵0 تومان بوده 
است . میزان افزایش متوسط قیمت دالر در 
شهریور ماه نسبت به شهریور ماه سال قبل 

افزایشــی برابر با 21۳ درصد را نشــان می 
دهد هر چند میزان رشد قیمت در شهریور 
ماه نسبت به مرداد ماه افزایشی حدود 2۳.۹ 

درصد را نشان می دهد.
 رشد بی مهابای قیمت ارز سبب شد برخی، 
ســرمایه گذاری در بازار ارز را هدف گذاری 
کنند . همین امر به میزان تقاضا برای خرید 

دالر دامــن زد و موجبــات رشــد دوباره 
قیمت ها را فراهم آورد . در نیمه اول ســال 
میزان افزایــش قیمت یورو حتــی بیش از 
دالر بود . متوســط قیمت یــورو در بازار به 
10 هزار و ۸2 تومان رســید . در عین حال 
متوســط قیمت این ارز در شهریور ماه برابر 

با 1۴ هزار و 7۶۸ تومان عنوان شده است .
 بر اساس این گزارش میزان افزایش قیمت 
یورو نیز در شــهریور ماه سال جاری نسبت 
به شــهریور ماه سال گذشــته برابر با 21۳ 
درصد افزایــش یافته اســت .باالترین نرخ  
فروش یک یورو در ماه شهریور 1۳۹7 برابر 
با 1۶ هزار و 77۸ تومــان و پایین ترین نرخ 

برابر با 12 هزار و 2۹۳ تومان بود .
در این مقطع زمانی میــزان افزایش قیمت 
یورو در شهریور نســبت به مرداد ماه همین 
سال 2۳.۹ درصد بود . میزان افزایش قیمت 
پوند انگلیس نیز در گــزارش بانک مرکزی 

در شــهریور ماه امسال نســبت به شهریور 
ماه سال گذشته برابر با 21۴ درصد افزایش 
را نشان می دهد . متوســط قیمت یورو در 
این دوره زمانی در قیاس با نیمه اول ســال 
گذشــته نیز رشــدی برابر با 1۳۵ درصد را 

نشان می دهد .
 متوسط قیمت خرید و فروش پوند در نیمه 
اول سال گذشــته برابر با ۴۹0۴ تومان بود 
که در نیمه اول امســال به 11 هزار و ۵۴۸ 
تومان رسیده است . متوسط قیمت معامله 
این ارز بین المللی در شــهریور ماه ســال 
1۳۹7 برابــر با 1۶ هــزار و ۳7 تومان اعالم 
شــده اســت . این قیمت در نیمه اول سال 
گذشــته به ۵ هزار و ۹2 تومان می رســید 
.جدول زیر نشان دهنده قیمت سه ارز مهم 
بین المللی ، دالر، یــورو و پوند در نیمه اول 
امسال و ســال گذشــته و تغییرات قیمتی 

آنهاست .

عزمتامیناجتماعیدرخروجازبنگاهداری
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اختتامیهنخستینسوگوارهعکسفرهنگ
عاشوراییبرگزارشد

اختتامیه نخستین ســوگواره عکس فرهنگ عاشورایی در محل سالن 
همایش های زر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه پژوهشی زر، اختتامیه نخستین سوگواره 
عکس فرهنگ عاشورایی ظهر امروز  به همت هلدینگ زر و شرکت آبان 
اندیشــان پایتخت در ســالن همایش های زر ماکارون برگزار شد.این 
سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشــورایی ، ارزش های دینی ، انتقال 
درس های واقعه کربال و عاشــورا در بین مردم و جوانان دایر شد.مراسم 
تقدیر از برگزیدگان نیز در حضور دانشــجویان دانشگاه علم و فرهنگ 
و سوره  و با داوری اســاتیدی چون محمود عبدالحسینی،کمال الدین 
شاهرخ، رجبعلی قهرمانی انجام شــد.در این مراسم از میان سه هزار اثر 
ارسالی ۶12 عکاس از 21 استان کشــور،۵0 اثر منتخب اعالم شد.سه 

نفر موفق به اخذ رتبه اول تا سوم و 7 نفر نیز شایسته تقدیر اعالم شدند.

تمرکزبیشترینمنابعقرضالحسنهنظامبانکی
نزدبانکملیایران

بیشترین منابع قرض الحسنه نظام بانکی نزد بانک ملی ایران است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اعتماد مشتریان به قدمت ۹0 
ساله، شبکه گسترده شــعب و کارکنان بی ادعای بانک ملی ایران باعث 
شده بخش عمده منابع قرض الحســنه نظام بانکی در این بانک ذخیره 
شــود. آن طور که اطالعات موجود نشــان می دهد، بیشترین تکالیف 
از محل منابع قرض الحســنه در نظام بانکی به عهــده بانک ملی ایران 
گذاشــته شــده اســت و این تعهدات به دلیل باال بودن حجم منابع 

قرض الحسنه در این بانک است.
منابع قرض الحســنه موجود در بانک ملی ایران در امــور عام المنفعه 
مانند پرداخت تسهیالت ازدواج، ساخت مراکز عمومی مانند مدرسه و 
مراکز بهداشت، آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و ... هزینه می شود.

استقبالبیشاز٧هزارنفرازوام٦درصدیبانک
صادراتایران

مشتریان بانک صادرات ایران با مشارکت در »طرح ۶7« از 7 هزار فقره 
تسهیالت ارزان قیمت استفاده کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با گذشــت تنها ۴0 روز 
از آغاز »طرح ۶7«، بیش از 7 هزار نفر از مشــتریان بانک صادرات ایران 
ضمن بهره بردن از ســود 7 درصدی ســپرده های خود، با نرخ سود ۶ 

درصدی از این بانک تسهیالت دریافت کرده اند.
بنابراین گــزارش، همزمان با شــصت و هفتمین ســال فعالیت بانک 
صادرات ایران، مشتریان و عموم هموطنان می توانند با افتتاح »سپرده 
کوتاه مدت طرح ۶7«، منابع خود را با نرخ ســود 7 درصد روزشمار در 
شعب این بانک سپرده گذاری و در زمان نیاز حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، 

۸0 درصد آن را با نرخ ۶ درصد تسهیالت دریافت کنند.
حداقل مبلغ جهت افتتاح این نوع حســاب، ۵0 میلیون ریال و حداکثر 
سقف تسهیالت پرداختی 2 میلیارد ریال است. این طرح در قالب عقد 

مرابحه با اقساط12 تا ۳۶ ماهه اجرا می شود و نیازی به وثیقه ندارد.
بانک صادرات ایران به منظور پاســخگویی به نیــاز مخاطبان، عرضه 
محصوالت متنوع بانکی را در دســتور کار قرار داده و طرح های جدید 
تســهیالتی به منظور تامین نیاز های مختلف مشــتریان و عموم مردم 
کشور روانه بازار شده و در این راســتا شناورسازی نرخ سود تسهیالت 
دریافتی بر اســاس توان بازپرداخت مشــتری و دریافت ســود قابل 
انتظار تا ســطح  نرخ های قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارائه 

»سپرده کوتاه مدت طرح ۶7« مد نظر بوده است.

تامینمالیطرحهایداروسازیتوسط
بانكصنعتومعدن

 بانک صنعت و معدن با تامین مالي پروژه هاي دارویي بزرگ، در مسیر 
خودکفایي کشور براي تامین داروي مورد نیازحرکت مي کند.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و معدن، این بانک تاکنون 
102 میلیون یورو تســهیالت ارزي و 1۳1 میلیارد تومان تســهیالت 
ریالي به طرح هاي بزرگ دارویي کشــور پرداخت کــرد که در نتیجه 
، ضمن احــداث واحدهاي بزرگ براي تولید ایــن کاالي ضروري براي 

120۹ نفر نیزبه طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است .
از جمله طرح هاي یاد شده مي توان به داروسازي بایر افالک، داروسازي 
طاها، سامان داروي هشتم، ثنامد، فاتک شیمي پارس، مداوا، البرز دارو، 
داروســازي طب و پلیمر، ایمان ســرم، بهوزان و فرآورده هاي زیستي 
روناک اشاره کرد.گفتني است بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک 
توســعه اي بخش صنعت و معدن کشور نقش چشــمگیري در تامین 

مالي طرح هاي مهم صنعتي کشور طي سال هاي گذشته داشته است.

افتتاحکارخانهنوینچوبخوزستان
بامشارکت8۰۰میلیاردریالیبانککشاورزی

کارخانه نوین چوب خوزســتان با حضور اســحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور،رضــا رحمانی وزیر صنعت ، معــدن وتجارت ، روح 
اله خدارحمی رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل بانک کشــاورزی 
و جمعی دیگر از مقامات کشــوری و اســتانی  عصر روز ســه شنبه 22 
آبان افتتــاح و بهره برداری از آن آغاز شــد. به گــزارش روابط عمومی 
مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان خوزســتان، این واحد تولیدی 
با مشارکت و حمایت ۸00 میلیارد ریالی از محل منابع داخلی این بانک 
به بهره برداری رسید.بر اســاس این گزارش، گروه صنعتی نوین چوب 
خوزســتان در زمینه تولید ام دی اف،کاغذ آغشــته ، پرس مالمینه و 
سوپر هایگالس در شهرک صنعتی شماره 2 اهواز به بهره برداری رسید 

و زمینه اشتغال ۶00 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرد.

جذبومصرفمتوازنازبرنامههایماههای
پایانیسالبانکمهراقتصاد

 مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به همراه معاونین امور مناطق، پشتیبانی 
و مهندسی و سرپرستان معاونت های اعتبارات و بین الملل و حقوقی و 
وصول از شعب بانک در استان کرمانشاه و شعبه زلزله زده سرپل ذهاب 

بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه؛ سید ضیاء 
ایمانی – مدیر عامل بانک – در بازدید از شــعب قصرشــیرین، سرپل 
ذهاب، فردوســی، والیعصر )عج (، شهدا و ســاختمان در حال احداث 
شعبه زلزله زده سرپل ذهاب، ابراز داشــت: بسیاری از شهرهای کشور 
بر روی گســل زلزله قرار گرفته اند لذا باید ضمن رعایت صرفه و صالح 

بانک نسبت به ساخت بناهای مقاوم و مستحکم در بانک اقدام کنیم.
ایمانی تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته در خصوص طراحی ابنبه 
و ساختمان های در حال احداث بانک،  تالش شده ساختمانهای در حال 
احداث ضمن زیبای و مــدرن بودن از اســتانداردهای الزم نیز برخوردار 
باشند تا در برابر حوادث طعبیی و غیره طبیعی مقاوم و مستحکم باشند.
وی تصریح کرد: پروژه های متعدد عمرانی با هدف ارتقاء وضعیت عمومی 
شعب بانک مهر اقتصاد در اســتان های مختلف کشور در حال انجام است 
که امیدواریم با بهره بــرداری تدریجی از این پروژه هــا بیش از پیش در 

راستای اهداف کالن اقتصادی نظام گام برداریم.

میزخبر

تحریم فرصتی برای افزایش صادرات اســتاخبار پولی 
مالی- نفت ، گاز، پتروشیمی و بسیاری از کاالهای دیگر 
ظرفیت های مناسبی در کشور دارند و باید با رفع موانع 

تولید زمینه تولید و صادرات بیشتر را فراهم کرد.
  عبدالوهاب قادری،  مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
شهر آفتاب روز سه شــنبه 22 آبان ماه ۹7 در نشست 
سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران که از 
22 تا 2۵ آذرماه در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار 
می شود با اشــاره به ظرفیت یک هزار میلیارد دالری 
صادرات در کشورهای همسایه ایران می گوید تحریم 
فرصتی برای افزایش صادرات در کشور است و اگرچه 
تهدیدهای بسیاری به دنبال دارد اما می تواند فرصتی 

برای توانمندسازی تولید در کشور باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های شهر آفتاب 
گفت:  این نمایشگاه سکوی پرش صادراتی به 
دیگر نقاط دنیا و کشــورهایی خواهد بود که 
صادرات ما به آن ها به صــورت محدود انجام 

می شود.
قادری افزود: اگرچــه تحریم های یکجانبه و 

ظالمانه برخی از فرصت های شغلی را تهدید می کنند 
اما تحریم فرصتی برای افزایش صادرات کشور است و 
همه فعــاالن اقتصادی بر این موضــوع واقفند که باید 
فرصت افزایــش صادرات کشــور را در وضع تحریم ها 

فراهم کرد.

وی ادامه داد: در چند ماه گذشــته با جهش 
مناســب صادراتی همراه شــده ایم و آمارها 
نشان از وضع مناســب صادرات غیرنفتی در 
کشــور دارد. اگر قفل ها و زنجیرهای دست 
و پاگیر ماشــین صادراتی کشــور بیشتر باز 
شود شــاهد افزایش بیشتر صادرات از کشور 

خواهیم بود.
قادری گفت: یکــی از اهداف برگزاری نمایشــگاه این 
اســت که فعاالن با بحث و بررسی بیشــتر و ارتباط و 
هماهنگی با دستگاه های اجرائی زمینه صادرات بیشتر 

را در این بخش فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های شــهر آفتاب اظهار 

کرد:بزرگ ترین مشکل کشور در حوزه صادرات بحث 
نبود برندینگ در بسیاری از کاالهای صادراتی است و 
باید گفت تولید در کشــور باید مبنای صادراتی داشته 

باشد و در برنامه ریزی ها نگاه ها به دوردست نیز باشد.
وی با بیان اینکه در کشــورهای همسایه ایران ظرفیت 
صادرات یک هــزار میلیارد دالر صــادرات وجود دارد 
گفت:  نفت ، گاز، پتروشیمی و بسیاری از کاالهای دیگر 
ظرفیت های مناسبی در کشور دارند و باید با رفع موانع 

تولید زمینه تولید و صادرات بیشتر را فراهم کرد.
وی ادامه داد: چه بســا اگر این پتانســیل های بالقوه 
وجود نداشــت امروز وضع کشور بســیار بدتر از وضع 

کنونی بود.

تجارت

مریم عليزاده   در جریان معامالت دیروز 
بورس تهران تمــام نماگرهــا در محدوده 
مثبــت قرار گرفته و البته رشــد شــاخص 
هم وزن به سبب اقبال نســبی به گروه های 
خودرویی، بانکی و قندی بیش از ســایرین 
بود. در این میــان اما روند حجــم و ارزش 
معامالت خرد رشــد چندانی را نســبت به 
روز گذشته تجربه نکرد و در همان محدوده 
۸00 میلیارد تومان برای بورس و فرابورس 

باقی ماند.
در تاالر معامالتی ســومین روز هفته شاهد 
نوســانات نســبتا قابل توجهی در قیمت 
نمادهای گروه هــای بانکــی و خودرویی 
بودیم تا جایی که نشانی از صفوف خرید در 
نمادهای »خساپا«، »خودرو« و »وبملت« 
در ساعات پایانی نبود.  البته نکته قابل توجه 
بازار دیروز افزایش عرضــه ها در گروه های 
مختلــف در لحضــات پایانی بــود که به 
نظر می رسد سهامداران ســعی در تامین 
نقدینگی بــرای خرید ســهام عرضه اولیه 

»کگهر« در روز شنبه را داشتند.
در گــروه خودرویی همچنیــن در ابتدای 
معامالت شــاهد شــکل گیری جو مثبت و 
صف خرید در دو نماد لیــدر گروه بودیم که 
البته با گذشــت زمان و افزایــش عرضه ا از 
افزایش قیمت نمادهای خودرویی کاســته 
شــد و قیمت ها به صفر تابلو نزدیک شد. در 
مجموع دیروز بیش از ۵۸۵ میلیون سهم به 
ارزش ۸۶ میلیارد تومان دادوســتد شد که 

بازدهی یک درصدی را به همراه داشت.
در گروه بانکی نیز وضعیت به صورت مشابه 
گروه خودرویی ادامه یافت و نوســان قابل 
توجهی در نمادهای »وبملت«، »وبصادر« 
و »وتجارت« رخ داد. گفتنی است شایعاتی 
در خصوص افزایش سرمایه بانک تجارت از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها منتشر شده 
که شــاید مهمترین دلیــل افزایش قیمت 
روزهای اخیر این نماد باشــد. در این گروه 
نیز دیروز مجموعــا بیش از یــک میلیارد 
ســهم به ارزش 1۶۹ میلیارد تومان معامله 
شــد که بازدهی 0.۶۹ درصــدی را نصیب 
ســهامدارانش کرد. همچنیــن این گروه 
دیروز نیز شبیه روز گذشته بیشترین ارزش 
معامالت را در بین ۳۸ صنعــت از آن خود 

نمود.

گروه قندی نیز یکی از گروه های پُرطرفدار 
دیروز بــود که تمام نمادهــای این گروه در 
محدوده های مثبت و بعضــا صف خرید به 
معامالت خــود ادامه دادنــد. در این گروه 
»قشیر«، »قثابت«، »قنیشا« و »قشیرین« 
در محــدوده صف خریــد قرار گرفتــه و با 
افزایش تقاضا مواجه شــدند. از این رو این 
گروه دیروز بازدهــی دو درصدی را به ثبت 

رساند.
اما دیروز در گروه محصوالت شیمیایی نیز 
شــاهد تغییر رنگ نمادها از ابتدای صبح تا 
پایان بازار بودیم که البتــه این افت قیمت 
بیشتر در نمادهای شــیمیایی اتفاق افتاد. 
ضمنا در این گروه دیروز پتروشیمی پارس 
درباره اثر فروش صادرات اســتایرن منومر 
در ســود و زیان سال مالی شــفاف سازی 
کرد. »پــارس« اعالم کرد:  بــا توجه به نیاز 
بــازار داخلی و همچنین به تولید رســیدن 
واحدهای پارک پلی اســتایرن،از نیمه دوم 
مرداد سال جاری تاکنون محصول استایرن 
منومر مازاد برای صادرات نداشــته است و 
با توجه به محاســبه نرخ ارز سامانه نیما در 
محاســبه قیمت فروش اســتایرن منومر 
پتروشیمی پارس در بورس کاال و همچنین 
اســتایرن منومر تحویلی به شــرکت های 

مستقر در پارک پلی اســتایرن، عرضه این 
محصــول در بازارهــای داخلی بــا فروش 
صادراتی آن به لحاظ حاشــیه سود تفاوتی 

ندارد.
در گروه فلزی نیز معامالت به دور از هیجان 
خاصــی پیگیری شــد و نمادها نوســانات 
قابل توجهی را تجربــه نکردند. در این گروه 
»ذوب« پس از شفاف ســازی در خصوص 
نوســان بیش از 20 درصد دیروز بازگشایی 
شد و با اقبال ســهامدارن مواجه شد. فلزی ها 
دیروز مجموعا شاهد دادوستد بیش از 2۸0 
میلیون سهم به ارزش 117 میلیارد تومان 
بودند که بازدهی انــدک 0.۴ درصدی را به 
ثبت رساندند. درگروه هم خانواده فلزی ها اما 
روز سبزی را شــاهد بودیم که تمام نمادها 
در محدوده مثبت به معامــالت خود ادامه 
دادنــد. در این گــروه همچنین انتشــار 
آگهی عرضه اولیه »کگهر« خبرســاز شد. 
گفتنی اســت شــنبه آینده 2۶ آبان ، ۶1۵ 
میلیون ســهم »کگهر« در محدوده قیمتی 
۶۵0 تا ۶۸0 تومانی هر ســهم و ســهمیه 
۶000 ســهمی هر کد حقیقــی و حقوقی 
در فرابورس از طریق کارگزاری بانک ســپه 

روانه میز فروش می شود.
در این بین شرکت در شــش ماهه نخست 

امســال برای هر ســهم ۳۳7 ریال ســود 
شناســایی کرده اســت که با جهش 17۹ 
درصدی به نســبت دوره مشــابه سال قبل 
همراه شده اســت. در خصوص سهامداران 
عمده این شــرکت نیز باید گفت در ترکیب 
ســهامداری ســنگ آهن گهــر زمین هم 
شرکت های گل گهر با ۳0 درصد، سرمایه گذاری 
امید با 27.۵ درصد، ســرمایه گذاری غدیر 
با 22.۵ درصد و ســرمایه گذاری توســعه 
معادن و فلزات با 20 درصــد حضور دارند.

دیــروز همچنین اطالعیــه تکمیلی از این 
شرکت منتشر شد و ســهامداران عمده این 
شــرکت ، متعهد به عرضه اولیــه ۵ درصد 
ســهام شــدند وبنابر این اطالعیه ۵ درصد 
دیگر هم نیز حداکثر طی ۶ ماه پس از عرضه 
به عموم واگذار می شود. طبق اعالم قبلی ۵ 
درصد سهام این شرکت 1.2۳ هزار میلیارد 
تومانی با محــدوده قیمتــی ۶۵0 تا ۶۸0 
تومانی هر سهم و سهمیه ۶000 سهمی هر 
کد حقیقی و حقوقی در بازار دوم معامالت 
فرابورس و از طریق کارگزاری بانک ســپه 

روانه میز فروش می شود.

 آمار و ارقام بازار دیروز
دیــروز از میان ۳۸ صنعت حاضــر در بازار، 

بازدهــی 2۸ گروه در محــدوده مثبت قرار 
گرفت. از این رو شاخص کل نیز با رشد هزار 
واحدی  )معادل 0.۵۵ درصد( خود را به پله 
1۸۳ هزار و 212 واحد رســاند. شــاخص 
هم وزن نیز با افزایــش 1۹2 واحی )معادل 
0.۶۸ درصد( به رقــم 2۸ هزار و ۶7۴ واحد 
رســید. در این بین بیش از ســه میلیارد و 
۳07 میلیون ســهم به ارزش ۸7۴ میلیارد 
تومان در 1۸0 هزار نوبت دادوســتد شــد 
که از این رقم بالغ بر ۶20 میلیارد تومان به 
معامالت خرد سهام و حق تقدم در این بازار 
اختصاص داشت. از ســویی دیگر اما دیروز 
برخالف رشــد یک هزار واحدی شاخص، 
حقیقی ها بیش از 1۸ میلیارد تومان سهم به 
حقوقی ها فروختند. گفتنی است بیشترین 
خروج پول از گروه محصوالت شــیمیایی و 
اســتخراج کانه های فلزی و از سویی دیگر 
بیشترین پول حقیقی ها به گروه خودرویی 
به میزان 10 میلیارد تومان ســرازیر شــده 

است.
در جدول گروه ها بــا ارزش معامالتی باال، 
بانک، خودرو و فلزات اساســی در صدر این 
جدول قــرار گرفتنــد. همچنیــن در بین 
نمادهای تاثیرگذاربر شاخص کل، معامالت 
نسبتا مثبت »فوالد«، »فارس«، »وامید« و 
»تاپیکو« بیشــترین نقش را در رشد نماگر 

بازار داشتند.

 کوتاه از فرابورس
در این بازار نیــز ایفکس همچون ســایر 
شــاخص ها دیروز را در محــدوده های 
مثبت بــه کار خود پایــان داد و بر خالف 
تالش فراروان برای بازگشــتت به کانال 
دو هــزار واحد امــا توانســت تنها هفت 
واحد صعــود کند. در این بــازار نیز بیش 
از ۸1۴ میلیــون ســهم بــه ارزش ۴11 
میلیارد تومان دادوســتد شــد که از این 
میزان بیــش از 200 میلیــارد تومان به 
معامالت خرد ســهام و حق تقدم در این 

بازار اختصاص داشت.
در بین نمادهای با اهمیت فرابورســی هم 
»ذوب«، »شاوان« و »شراز« مجموعا هشت 
واحد در رشــد شاخص نقش داشــتند. اما 
معامالت منفی »مارون« و »هرمز« تا حدی 

از رشد بیشتر آیفکس جلوگیری کرد.

تحریمفرصتیبرایافزایشصادراتاست

نایب رئیس اتاق ایران تشریح کرد

نگاهصادرکنندگانبهاصالحیهشیوهبازگشتارزصادراتی
گروه بازار نایب رئیس اتاق ایران با اشاره 
به نگرانی عمیق صادرکنندگان از چگونگی 
اصالح آیین نامه بازگشــت ارز صادراتی که 
اکنون در دســتور کار بانک مرکزی است، 
گفت:دولت باید تنها ارز کاالهای اساســی 

را تامین کند.
به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات که منجــر به احیای 
مجــدد پیمان ســپاری ارزی شــده، طی 
ماههای گذشــته نگرانی های بســیاری را 
پیش روی صادرکنندگان کشور قرار داده، تا 
جایی که نه تنها صادرکنندگان صاحب نام 
و شناســنامه دار کشور را نســبت به انجام 
فعل صــادرات به دلیل ســخت گیری های 
دولت و غیرقابل اجرا بودن شــیوه های رفع 
تعهد ارزی مردد کرده است، بلکه در عمل، 
ترمزی بر صادرات آن هم در شرایطی شده 
اســت که کشــور به دلیل محدودیت های 
ناشــی از تامین ارز از محل فــروش نفت، 

نیازمند ارزهای صادراتی است.
بر این اســاس از زمــان صدور بخشــنامه 
شیوه های بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
از ســوی بانک مرکــزی در زمان ریاســت 
کلــی عبدالناصر همتــی، صادرکنندگان 
در مــورد رونق کارت هــای بازرگانی یکبار 
مصرف هشدار داده اند و به همین دلیل، روز 
گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان اتاق 
و تشــکل های صادراتی در دفتر عبدالناصر 
همتی، رئیــس کل بانک مرکــزی برگزار 

شــد، اما اخبار منتشــر شــده از جزئیات 
تصمیم ارزی دولت، نگرانی ها و دغدغه های 
زیــادی را میــان صادرکنندگان کشــور 
ایجاد کرده اســت.در این میان، بسیاری از 
صادرکنندگان بر این باورند که اگر به شیوه 
اعالم شــده در برخی خبرها مبنی بر تغییر 
در شــیوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات، 
در اصالحیه جدیــد بانک مرکــزی عمل 
شــود، اثری به جز توقف صــادرات، رونق 
بیشــتر کارت های بازرگانی یکبار مصرف 
و تنزل صادرات در حد صــادرات پیله وری 
نخواهد داشــت و بــه این منظــور از بانک 
مرکزی درخواست می کنند تا در اصالحیه 
جدید، دقت کافی را به عمل آورد تا منجر به 

شکل گیری چنین مخاطراتی نشود.
حســین ســالح ورزی در گفتگو بــا مهر با 
اشاره به جلسه روز دوشنبه صادرکنندگان 
با رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت پیرامون بازنگری در شــیوه 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات گفت: پیرو 
درخواست های مکرر صادرکنندگان و اتاق 
بازرگانــی ایران مبنی بر ضــرورت بازبینی 
و اصالح دســتورالعمل بانــک مرکزی که 
در تاریخ 20 شــهریورماه ســال جاری در 
رابطه با ســاز و کارهای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات صادر شــده اســت، جلســات 
متعددی از جمله شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصــی و کارگروههای تخصصی 
با حضور نماینــدگان وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و جهاد کشــاورزی، بانک مرکزی، 
گمرک جمهوری اســالمی ایــران و رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی و برخــی تشــکل های صادراتی 
برگزار و پیشــنهادات بخش خصوصی ارایه 
شده است که البته با استقبال بانک مرکزی 

مواجه نشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران افــزود: در نهایت صبح 
روز دوشــنبه بــه دعوت رئیــس کل بانک 
مرکزی، جلســه ای با حضور وزیر و معاونان 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، رئیس 
کل بانک مرکزی، معاونــان  ومدیران ارزی 
بانک و نمایندگان کنفدراســیون صادرات، 
کمیســیون صادرات اتاق و معــاون فنی و 
بازرگانی اتــاق و اینجانب برگزار شــد که 
در ایــن جلســه رئیس کل بانــک مرکزی 
با تشــریح و تبیین شــرایط خــاص حاکم 

بر کشــور و ضرورت بازگشــت نظــام مند 
همــه ارز حاصل از صادرات به کشــور و نیز 
اهمیت مدیریت منابع ارزی از ســوی بانک 
مرکزی، مطالبــی را مطرح و درخواســت 
همراهی و همــکاری صادرکنندگان بخش 
خصوصی را مطرح کرد.وی تصریح کرد: در 
این جلســه نظر اتاق هم بر این بود که حتما 
بخش خصوصی کشــور و صادرکنندگان، با 
درک درست و واقعی شــرایط فعلی کشور، 
در کنار دولت و نظام بوده و تمام مســاعی 
خود را بــرای ارزآوری و تامیــن مایحتاج 
مــورد نیــاز ارزی و کاالیی کشــور به کار 
خواهند بســت و البته نظر اتاق ایران مبنی 
بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی واقعی 
کشــور و تجدیدنظر در دســتورالعمل ها و 
بخشنامه های مرتبط با بازگشت ارز حاصل 
از صادرات را کــه تا به حــال نتیجه ای جز 
کاهش رشد صادرات نداشــته است، اعالم 
و تاکید شــد که در نهایت، بایــد از تجویز و 
صدور دســتورالعمل ها و رویه های پیچیده 

جدید پرهیز گردد.
سالح ورزی ادامه داد: با توجه به جمع بندی 
جلســات قبلی از جمله شــورای گفتگوی 
دولــت و بخش خصوصــی، محــور اصلی 
پیشــنهاد اتاق بازرگانــی ایــران این بود 
که دولت تنها خود را متعهد بــه تامین ارز 
کاالهای اساســی و ضروری با اســتفاده از 
منابع ارز دولتــی بداند و تامین ارز ســایر 
بخش های وارداتی را به اســتفاده از ارزهای 

صادراتــی از طریــق مکانیــزم واگذاری 
اظهارنامه صادراتی به صــورت توافقی بین 
صادرکننــده و واردکننده موکــول نماید، 
ضمن اینکه در این جلســه پیشــنهادات 
مختلفی از طرف حاضران در جلسه از جمله 
نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی ارایه شد اما 
در نهایــت توافق کاملی بــرای هیچ یک از 

پیشنهادات صورت نگرفت.
وی افزود: متاســفانه بعد از جلسه مذکور، 
برخی رســانه ها به اشــتباه پیشــنهادات 
مطرح شــده در جلســه مذکور را به عنوان 
توافق بخش خصوصی اعالم کردند و از ابالغ 
بخشــنامه  جدیدی در ایــن خصوص خبر 
دادند، لذا الزم است ضمن قدردانی از سعه 
صدر و حســن نیت رئیس کل بانک مرکزی 
در شنیدن خواســته ها و نظرات نمایندگان 
بخش خصوصی مجــدد یــادآوری نمایم 
که اساسا جلســه مذکور جلســه ای برای 
شنیدن خواسته های بخش خصوصی بود و 
چارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی بر 
این است که بانک مرکزی باید تالش و همت 
خود را بر روی تامین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساســی، دارو و نیازهای ضروری وارداتی 
از محل ارز حاصل از فــروش نفت متمرکز 
نموده و ســایر اقــالم و نیازهــای وارداتی 
را به ســاز و کاری موکول نمایــد که در آن، 
واردکننــدگان اظهارنامه صادرکنندگان را 

به صورت توافقی خریداری نمایند.
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عرضهارزپتروشیمیها
بهمرز۵میلیاردیورورسید

 همسو با سیاســت های ارزی دولت و بانک مرکزی، در طول2۳1 روز 
امســال حدود ۵ میلیــارد یــورور ارز حاصل از صــادرات محصوالت 
پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده اســت.از یکم فروردین ماه تا 1۵ 
آبان ماه امسال، در چهار بازه زمانی در مجموع ۴ میلیارد و ۹۴0 میلیون 
یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشــیمی و پلیمری توســط 

شرکت های پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.
مروری بر وضع عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشــیمی نشان می دهد 
که شــرکت های پتروشــیمی در حدفاصل یکم تــا 21 فروردین ماه و 
پیش از مصوبه 22 فروردین هیئت دولت بیــش از ۳۳۳ میلیون یورو با 
هماهنگی بانک مرکزی به صرافی هــای مجاز عرضه کرده اند.همچنین 
درحد فاصل 22 فروردین تا 1۵ اردیبهشــت ماه بالــغ بر 2۴۴ میلیون 
یورو با نرخ دولتی و با راه اندازی کامل ســامانه نیما از 1۶ اردیبهشت تا 
1۵ مردادماه حدود یک میلیــارد و ۸7۶ میلیون یورو و از 1۶ مردادماه تا 
1۵ آبان ماه بیش از 2 میلیارد و ۴۸۵ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی را مطابق با سیاست جدید دولت مبنی بر فروش 

در بازار ثانویه در بازار داخلی عرضه کرده اند.

اختیاراتمدیرعاملشرکتملینفت
بهمعاونشسپردهشد

 علی کاردر، حق امضای ناشی از اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران را به محسن پاک نژاد، معاون امور تولید این شرکت تفویض کرد.

به گزارش وزارت نفت، در نامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب 
به پاک نژاد آمده اســت: »با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با وزیر 
محترم نفت و در اجرای بند )1۸( ماده )۵2( قانون اساســنامه شرکت 
ملی نفت ایران مصــوب 1۳۹۵.1.2۳، مبنی بر تعیین صاحبان امضای 
مجاز و تعهدآور برای شــرکت و امکان تفویض اختیــارات مدیرعامل، 
بدینوسیله حق امضای ناشــی از اختیارات موضوع ماده مذکور جهت 
انجــام و اعمال کلیه اختیــارات قابــل تفویض مدیرعامــل در قانون 
اساســنامه و ســایر قوانین و مقررات از جمله مکاتبات، تنظیم و ابالغ 
صورتجلسات، اسناد مالی و تعهدآور، انعقاد موافقت نامه  ها و قراردادها، 
با رعایت کلیــه قوانین و مقررات حاکم بر شــرکت ملــی نفت ایران و 
همچنین صدور احکام انتصاب، بخشــنامه ها و دستورالعمل های مورد 
نیاز در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی تابعه، شامل راهبری، 
نظارت، هماهنگی، پیگیــری وظایف و انجــام ماموریت های مرتبط 
محوله به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی تابعه در چارچوب 
مصوبات هیئت مدیره و با رعایت قوانین و مقررات به جنابعالی تفویض 
می گردد تا اقدامات الزم را معمول فرمایید. حدود این تفویض اختیار، 
شــامل اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل طی ابالغ مصوبه 
شــماره ۳2۸۶۵-202۹ مــورخ 1۳۹۶.7.11 نشــده و از تاریخ ابالغ، 

جایگزین کلیه تفویض اختیارات قبلی می شود.«

اختیاراتنوروززادهبهابوییمهریزیتفویضشد
رضا نوروززاده، اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را 

به حسین ابویی مهریزی، معاون مدیرعامل این شرکت تفویض کرد.
به گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، در نامــه مدیرعامل این 
شــرکت خطاب به ابویی آمده است: »نظر به ســوابق و تجربیات مفید 
جنابعالی و به استناد ماده 2۶ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
به منظور اداره عملیات مختلف شــرکت به موجب این حکم اختیارات 
و وظایف مصرحه خود در اساســنامه را به جنابعالی تفویض می نمایم، 
امید است با اتکال به خداوند منان و بهره گیری از توان نیروهای شرکت 
در انجام این مهم موفق و پیروز باشــید.«بر اساس این گزارش، با توجه 
به الزام اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان که رضا نوروززاده، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی را نیز شامل می شود، وی تا 

تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض کرده است.

۱۵۰هزارو88۱ساعتکاربدونحادثه
درپخشمنطقهچهارمحالوبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحال و بختیاری مهندس جعفر ساالري نسب مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی منطقه از ۵ هزار و ۶2۸نفرســاعت آموزش 
HSEکارکنان شــرکت  در هفت ماهه ســال جاري  خبر دادند ایشان 
اذعان داشتند این دوره های آموزشــي در بخش هاي مختلف آموزش 
بهداشت ،ایمنی، محیط زیســت و پدافند غیرعامل ،بررسي حوادث ، 
آموزش مســائل عمومي پدافند غیر عامل و مدیریت بحران  جهت کل 

کارکنان منطقه در راستاي ارتقاء عملکرد شرکت  برگزار شده است . 
مهندس ساالري نســب همچنین از 1۵0 هزار و ۸۸1 ساعت کار بدون 
حادثه ناشي از مجموع عملکرد کارکنان شرکت از فروردین ماه تا یکم 
شــهریور ســال جاري خبردادند و اظهارکردند این دســتاورد نتیجه  
رعایت کامل دستورالعمل های HSE و ایمنی با پایشگری و نظارت های 
مستمر به دست آمده اســت و  از ســویي  حاصل آموزش و آگاه سازی 
منابع انســانی  منطقه  و  نواحــی تابعه ،تالش شــبانه روزي کاربران و 
متصدیان  مجاری عرضه ســوخت  و ناوگان حمل فــرآورده های نفتی 

تحت پوشش پخش منطقه مي باشد . 

تقاضایجهانیبراینفتاوپکدرسال۲۰۱۹
کاهشمییابد

 دبیرکل اوپــک پیش بینی کرد به رغم کند شــدن رشــد اقتصادی و 
کاهش تقاضای جهانی نفت خام اعضای اوپک در ســال 201۹، عرضه 

نفت خام ازسوی کشورهای غیرعضو با افزایش روبه رو می شود.
 آمارهای منتشــر شــده در گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک مشــخص 
می کند که چرا عربســتان و برخی دیگر از اعضای این ســازمان درباره 
کاهش دوباره  تولید نفت خام سخن می گویند. داده ها می تواند گزینه 
آنها را برای کاهــش عرضه نفت پیش از نشســت حیاتی اعضای اوپک 
در دســامبر 201۸ تقویت کند.اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود 
اعالم کرد تقاضای جهانی برای نفت خام اعضای این ســازمان ســال 
آینده میالدی ۳1 میلیون و ۵00 هزار بشــکه خواهــد بود که این رقم 
روزانه ۵00 هزار بشــکه کمتر از برآورد 2 ماه گذشــته و یک میلیون و 

۴00 هزار بشکه در روز پایین تر از سطح کنونی است.

میزخبر

مترجم: سبحان ثقفی نيا  وزیر خارجه 
کشــورمان گفت: اروپایی ها هنوز آمادگی 
اجرای تعهد سیاســی را هم زمــان با دادن 

بهای اقتصادی ندارند.
محمد جواد ظریــف در گفت وگو با روزنامه 
قطری العربی الجدید چاپ لندن در پاســخ 
به این ســوال کــه آیا همانطور که حســن 
روحانــی، رئیس جمهور ایــران می گوید 
تحریم هــای اقتصــادی روی شــما تاثیر 
نگذاشــته اســت، اگر اینگونه باشــد چرا 
شــما در تمامی ســطوح تالش می کنید تا 
شرکایی پیدا کنید که با تحریم ها مخالفت 
کنند، گفــت: طبیعتا تحریم هــا تاثیرات 
اقتصادی به دنبال دارند اما بر سیاســت ما 
تاثیری نگذاشته اســت و دور دوم تحریم ها 
چیز جدیدی نداشــت. ما نتایــج تحریم ها 
را از شــش ماه پیش یعنــی از زمان خروج 
آمریــکا از برجــام و بلکه از اکتبر گذشــته 
وقتی که فعاالن اقتصادی فهمیدند دونالد 
ترامپ این تصمیم را اتخــاذ می کند لمس 
کردیم. از آن زمان تبعــات آن روی اقتصاد 
تاثیر گذاشــت و مردم را هدف قــرار داد و 
آمریکایی ها امید داشــتند که این فشــار 
موجب می شود ملت به دولت فشار بیاورد تا 
سیاستش را تغییر دهد و یا حتی تمام نظام 

را تهدید کند.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه تاریخ 
۵ نوامبر به پایان رســید و علیرغــم وعده ها 
هنــوز در رابطه با ســازوکار مالــی اروپایی ها 
چیزی اعــالم نکردیــد و اتحادیــه اروپا تا 
کنون حتی جایی برای قرار دادن سیســتم 
اقتصــادی)spv( پیدا نکرده اســت تا چه 
میزان به هدف و نیــت اروپایی ها در مقابله 
بــا تحریم ها اعتمــاد دارید گفــت: حیات 
توافق با هدف کســب مزایای اقتصادی آن 
باید حفظ شــود و اروپایی ها برای حفظ آن 
برخی تعهــدات را اجرا و حتــی در محافل 
سیاســی اعالم کردند، اما در عرصه اجرا و 
عمل، موانعی بر ســر راهشــان قرار گرفت 
و ما می دانیم که  اروپایی هــا هنوز آمادگی 
اجرای تعهد سیاسی را هم زمان با پرداخت 
هزینــه اقتصــادی ندارند، آن هــا تالش 
می کنند تا بدون پرداخــت هیچ هزینه ای 
دستاوردهای شــان را حفــظ کننــد. این 
سیاســت در طوالنی مدت به سود اروپایی ها 
نخواهد بود بلکه هزینه بیشــتری متحمل 
خواهند شــد با این حال مــا ارتباط مداوم 
با شــرکای اروپایی ، چین و روسیه داریم و 
تالش می کنیم تا راه هایی بــرای مقابله با 
تحریمها و یا کاهش آنها پیدا کنیم. درست 
اســت که آمریکا قدرت اقتصــادی زیادی 
دارد امــا علیرغم نگرانی برخی شــرکت ها 
تمام کشورهای جهان مخالف تحریم های 

آمریکا هستند.
محمدجواد ظریف در پاســخ به این سوال 
که آیا روابط شما با چین، ترکیه و هند برای 
حفظ اقتصاد ایران کافی است گفت: اقتصاد 
ایران قدرت رشد و پیشرفت دارد و روابط با 
کشورهای دیگر یکی از دالیل این امر است، 
ما توان هــای داخلی داریم ؛ توان انســانی، 
طبیعی ، علمی و فنی و همــه آنها بر آینده 
اقتصاد تاثیــر می گذارنــد. روابط خارجی 
بســیار مهم اســت اما تنها راه پیشرفت و 
گسترش اقتصاد نیســت  و این مساله باعث 
شــده اســت که ایران متفاوت تــر از دیگر 
کشورهای منطقه باشــد که اگر روابط شان 
با دیگر کشورها نبود نمی توانستند مقاومت 
کنند. این مســاله نه تنها مــا را در مقابله با 
تحریم ها کمک کرد بلکه در عبور از آنها نیز 

به ما کمک می کند.
وزیر خارجه کشــورمان در رابطه با معافیت 
برخی کشــورها از تحریم های نفتی گفت: 
ما پیش از این گفتیم کــه آمریکا نمی تواند 
صادرات نفت ایران را به صفر برســاند و این 
همین چیزی اســت که به دســت آمد و به 
دســت می آید ، آمریکا نمی تواند صادرات 
ما را به طور گسترده کاهش دهد. ایران توان 
صادرات نفت خــود را دارد و بازار جهانی به 
آن نیاز دارد و به همه ثابت خواهد کرد که با 

قدرت در آینده در بازار حضور پیدا می کند.
وی در پاسخ به این ســوال که خبرها حاکی 
از آن است که لبنان و ترکیه به هواپیماهای 
ایرانی ســوخت نداده اند ، حقیقت این امر 
چیســت و چگونه می توانید از این مســاله 
عبــور کنید گفــت: راه های زیــادی برای 
تداوم پروازهای مان وجــود دارد و آنها را به 
کار خواهیــم گرفت ما قبال ایــن راه ها را به 
کار گرفتیــم و االن نیز این مســاله را تکرار 
خواهیم کرد . آمریــکا توان توقف پروازهای 

هوایی و یا حرکت کشتی ها در دریا را ندارد.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا این امر به 
این معناســت که تحریم ها را دور می زنید 
گفت: به روش های زیــادی روی خواهیم 

آورد نه تنها دور زدن.
محمد جواد ظریف در پاســخ به این سوال 
که حتی بــا برخــی طرف هــای اروپایی 
دشــمنی هایی دارید و برخــی می گویند 
که شــما  از طریق فعالیت های منطقه ای و 

اصرار بر برنامه موشــکی اقدامات الزم برای 
تســهیل روند مقابله با سیاســت خارجی 
آمریــکا را انجام نمی دهیــد و حتی رئیس 
جمهور فرانســه که پایبند به برجام است و 
قرار بود به تهران سفر کند این سفر را انجام 
نداد، نظر شــما در این رابطه چیست آیا به 
نظر شما این سیاست های ایران روابط تان با 
اروپا را پیچیده نمی کند، گفت: با اروپایی ها 
در برخــی مســائل توافق نظــر داریم و در 
برخی مسائل اختالف نظر داریم، در بخش 
منطقــه ای ما به عنــوان جزئــی از منطقه 
مطمئن هستیم که سیاست ما منطقی تر و 
واقعی تر از سیاست غرب است. اگر به تاریخ 
رجوع کنیم به بســیاری از ســوال ها پاسخ 
می دهیم؛ چه کســی از صــدام دفاع کرد 
سپس مجبور شــد در برابر آن بایستد؟ چه 
کســی از گروهک القاعده در برابر شوروی 
حمایت کرد سپس مجبور شد با آن مبارزه 
کند؟ کدام کشــورها طالبان را یک سازمان 
رسمی به حساب آوردند؟ کدام کشورها به 
داعش و النصره کمک کردند؟ کدام کشــور 
نخست وزیر کشور دیگری را بازداشت کرد؟ 
کدام کشــورها قطر را محاصره کردند؟  در 
مقابل ایــران در تمام این پرونــده ها نقش 
مثبت ایفا کرد و عربستان که مورد حمایت 
غرب اســت را از موفقیت در حصر قطر منع 
کرد. بنابراین سیاســت های مــا موجب به 
وجود آمدن مشکالت در منطقه نشده است 
بلکه سیاست های دوســتان آمریکا و غرب 

موجب مشکالت شده است.
وی افزود: در بخش نظامی نیز الزم اســت 
معــادالت نظامــی را مقایســه کنیم، من 
در رابطــه با آمــار و ارقامی که موسســات 
بین المللــی منتشــر کرده اســت صحبت 
می کنــم؛ امارات بــه میــزان 22 میلیارد 
دالر سالح خرید، عربســتان به میزان ۶7 
میلیارد دالر اســلحه خرید و موشک هایی 
با برد 2۵00 کیلومتــر دارد در مقابل حجم 
و میزان تجهیزات نظامی ایــران بین 12 تا 
1۶ میلیارد دالر اســت و برد موشــک های 
آن بیشتر از 2000 کیلومتر نیست . خالصه 
قول این اســت که آمریکا منطقه را به یک 
انبار تســلیحاتی تبدیل کرده اســت و آن 
همان سالحی است که در جنگ یمن به کار 
گرفته می شود، آیا این سالح غربی نیست؟ 
کسی که باید سیاستش را عوض کند غرب 

است نه ایران.
وزیر خارجه ایران در پاســخ به این ســوال 
که اروپایی هــا اتهامات مکــرری مبنی بر 
برنامه ریــزی ایران برای هــدف قرار دادن 
معارضان در خارج مطرح می کنند، آیا این 
مســاله بر روابط ایران و اروپا در این شرایط 
حســاس تاثیر نمی گذارد گفت: زمان این 
اتهامات مهم و قابل توجه است ؛ متهم کردن 
ایران به تالش برای منفجر کردن کنفرانس 
مخالفان در پاریس در 2۹ اکتبر و همزمان 
با ســفر رئیس جمهور ایران به ســوئیس 
و اتریش بود و دقیقــا در روزی که قرار بود 
اروپایی ها مکانیــزم اقتصادی اس پی وی را 
اعالم کنند شــخصی به اتهام برنامه ریزی 

برای هدف قــرار دادن معارضــان اهوازی 
بازداشت شــد. برخی حقایق نیز الزم است 
ذکر شــوند ؛ برخی افراد کــه در دانمارک 
زندگی می کنند از تلویزیــون لندن  اعالم 
کردند که مســئولیت حمله اهواز را برعهده 
می گیرنــد و برخــی دیگر که در فرانســه 
زندگی می کنند پیــش از این اعالم کردند 
که مسئو لیت کشته شدن 1۵ هزار ایرانی در 
یک عملیات را برعهده می گیرند. کسانی که 
از تروریســم حمایت می کند اروپایی هایی 
هســتند که تروریســت ها را به خاک خود 
راه می دهند و باید در رابطه با این مســاله 
تفکر کنند. ایران نمی خواهد اروپا را با هیچ 
تهدید امنیتی مواجه کند و ما به فرانســه و 
دانمارک اعــالم کردیم که آماده هســتیم 
برخی اطالعــات در رابطه با ایــن افراد رابه 

آنها بدهیم.
وی در پاســخ به این ســوال که قتل جمال 
قاشقجی پروژه تاســیس ناتوی عربی برای 
محاصره ایــران  را با شکســت مواجه کرد 
و به نظر می رســد که آمریکا بــرای احیای 
این پروژه عجلــه دارد، آیا شــما نگران آن 
نیســتید یا اینکه این سبک شمردن جزئی 
از سیاست و دیپلماسی شما در جنگ روانی 
علیه دشــمن اســت گفت: ما هیچ جنگ 
روانی را علیه کســی آغاز نکردیم و ســعی 
می کنیم حقایق منطقه را ببینیم . ما براین 
باوریم که این سیاســت ها به سود منطقه و 
امنیت آن نیســت و پیش از این پیشــنهاد 
تشــکیل مجمع گفت وگــوی منطقه ای و 
ایجاد همــکاری میان کشــورهای منطقه 
را داده ایم اما متاســفانه برخی از کشــورها 
تالش می کنند کــه امنیــت را بخرند و ما 
معتقد هســتیم که امنیت خریدنی نیست 
بلکه باید به دست کشورهای منطقه ساخته 
شود ، همچنین ما بر این باوریم که آمریکا به 
دنبال باال کشــیدن ثروت ها و منابع منطقه 
اســت و هزینه این سیاست های تخریبی را 
خود کشورهای منطقه پرداخت می کنند. 
از ســوی دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تالش دارند مساله فلســطین را از چشم ها 
دور کننــد و معــادالت را تغییــر دهنــد . 
همچنین برخی کشورهای منطقه تشویق 
به عادی ســازی روابط با صهیونیست ها و 
دشــمنی با ایران می کنند ، دوســتانمان 
در کشــورهای عربی باید به خوبی به قطب 
نمایی که درحال حرکت در آن هستند نگاه 

کنند .
ظریف در پاسخ به این سوال که ایران حتی 
در رابطه با مساله فلسطین نیز امروز با برخی 
ســرزنش ها مواجه اســت و انتقاد ایران در 
رابطه با سفر نخســت وزیر اسرائیل به عمان 
نســبت به برخی کشــورها نرم تر بود، نظر 
شما در این رابطه چیست؟ در رابطه با نقش 
مسقط در معامله قرن چه اطالعاتی دارید؟ 
و چه بخشــی از دیدار اســرائیلی –عمانی 
در رابطه بــا ایران بود گفت: ما با شــفافیت 
دیدگاه هایمــان را به همســایگان منتقل 
می کنیم ، دیدگاه های ما بر اساس واقعیت 
است و نمی خواهیم آنها را به کسی تحمیل 

کنیم. ایران مطمئن اســت که معامله قرن 
بدســت نمی آید زیرا حقوق فلســطینیان 
را درنظــر نمی گیرد . در این راســتا موضع 
ما واضح اســت و آن را بدون هیچ تعارفی به 

کشورهای عربی همسایه منتقل می کنیم.
 وی افــزود: در رابطــه بــا بحث ایــران در 
دیدار اســرائیلی -عمانی نیز مطمئنا رژیم 
صهیونیســتی می خواهد برخی سیاست ها 
را تحمیــل کند و میان ایران و کشــورهای 
عربی دشــمنی ایجاد کنــد و از این تالش 
متوقف نخواهد شد و کشورهای عربی باید 

تصمیمات مناسب اتخاذ کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مسقط شریک 
استراتژیک تهران است گفت: بله،  سلطنت 
عمان کشوری همســایه و شریکی خوب و 
استراتژیک اســت اما ما در روابط خارجی 
آن دخالت نمی کنیم در رابطــه با ترکیه و 
روســیه نیز این مســاله صدق می کند زیرا 
هردو با اسرائیل روابطی دارند ما رویکردمان 
را به دوستانمان در مســقط منتقل کردیم 
و کشورهای همســایه می دانند که ایران با 
این سیاســت ها که به ســود منطقه نیست 

مخالف است.
ظریف در پاســخ به این ســوال که آیا پیام 
جدیــدی در رابطه با وســاطت عمان میان 
ایران و اســرائیل و یا آمریکا به شما نرسید 

گفت: خیر، نه از آمریکا نه از اسرائیل.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا در آینده 
شاهد وساطت مســقط میان ایران و آمریکا 
خواهیم بود و آیا شما به میز گفت وگویی که 
ترامپ شــما را به آن دعوت کــرد می روید 
گفت: ما پیــش از این اعــالم کردیم که هر 
گفت وگویی مشــروط به احتــرام متقابل 
اســت  نه اعتماد متقابل و ایــن احترام باید 
از سوی طرف مقابل و پایبندی به تعهداتش 
باشــد، هرگاه آمریکا این مســاله را بپذیرد 
ما آماده گفت وگو خواهیم بــود اما در وقت 
کنونی در رابطــه با چه چیــزی گفت وگو 
کنیم؟ ســالها با آمریکا گفت وگو کردیم و 
به نتیجه ای رســیدیم که منجر به توافق 
هســته ای شــد اما هیچ تضمینی نداریم 
که آمریکا دوباره همان رفتــار را نکند و زیر 

تعهداتش نزند.
وی در رابطه با سفر فرســتاده عربستان به 
تهــران و گفت وگو در رابطه با مســاله یمن 
گفت: در رابطه با صحــت این موضوع هیچ 
اطالعی ندارم و به نظر من این مساله ممکن 

نیست.
ظریف در پاســخ به این ســوال که آیا ایران 
آمادگی اســتقبال از یک هیات سعودی را 
دارد و چه مســائلی را مطــرح خواهید کرد 
گفت: برای عادی ســازی روابط با عربستان 
هیچ مشــکلی نداریم و این مساله به ریاض 
باز می گردد و به بازنگــری در رفتار آنها که 
می تواند تنــش منطقه را کاهش دهد، 
باز می گردد، همه این سیاســت هایی که 
ایران ، ســوریه ، عراق ، قطر و یمن را هدف 
قرار داده است از سوی عربســتان است نه 
ایران. وزیر خارجه کشــورمان در پاسخ به 
این سوال که اخبار جنگ الحدیده نشان می دهد 

اوضاع هم پیمان شــما یعنــی حوثی ها در 
شرایط بسیار خوبی نیست ، آیا ایران در حال 
از دســت دادن  پرونده یمن است گفت: ما 
شاهد سیاســت های تخریبی در این کشور 
بودیم که نتایج مصیبــت باری برای ملتش 
به همــراه آورد ، از همــان روز اول ما برای 
حل بحران یمن اعالم آمادگــی کردیم و از 
زمانی که ائتالف عربی یمن را بمباران کرد 
ما اعالم کردیم که گزینــه نظامی به نتیجه 
نخواهد رسید . عربســتان بر این باور بود که 
طی چند هفته می تواند پروند یمن را خاتمه 
دهد اما سال ها از آن گذشــت و تا االن نیز 
به آن پایان نداد. تــالش فراوانی کردند که 
تحوالت میدانی الحدیــده را پایان دهند اما 
مشــکل برخی از کشــورهای همسایه این 
اســت که به راه حل سیاســی ایمان ندارند 
و می خواهد با پوشــش سیاســی مسائل را 
نظامی حل کنند که این مساله قابل تحقق 
نیســت ، یک آتش بس فراگیر الزم است و 
درنهایت همه به این نتیجه خواهند رســید 
که عملیــات نظامی باید متوقف شــود ، به 
شهروندان کمک رسانی شــود ، یک دولت 
یمنی تشکیل شــود و گفت وگوی یمنی –

یمنی برگزار شود. ایران این چهار مساله را 
در آوریل 201۴ اعالم کرد.

وی در پاسخ به این ســوال که همانطور که 
شــاهد گفت و گوی ایران در پرونده سوریه 
بودیم آیا شــاهد گفت و گوی آن در پرونده 
یمن نیز خواهیم بود؟  و آیا شــروطی برای 
گف وگــوی حوثی- ســعودی دارید گفت: 
هیچ شــرطی نداریم ، ما مــی خواهیم این 
بحران پایان یابد و کشــورها باید نقشی ایفا 
کنند که روند ایجاد راه حل را تســهیل کند 
نه خود راه حل را تحمیل کننــد و ما در دو 
پرونده یمن و ســوریه ایــن کار را انجام 

می دهیم.
محمد جــواد ظریــف در رابطه بــا برنامه 
عربســتان برای ترور  مقامات ایرانی گفت: 
در رابطه با این مســاله اطالعاتی داشتیم، 
عربســتان ســال هاســت کــه از عناصر 
تروریســتی در ایــران حمایت مــی کند و 
ریاض پیش از ایــن اعالم کــرد که جنگ 
را به داخل ایران می کشــد و مــا بعد از آن 
شــاهد افزایش فعالیت های مســلحانه و 
تروریســتی در شــرق کشــور بودیم و یا 
عملیات داعش که مجلس را هــدف قرار داد. 
این سیاســت های عربســتان جدید نیست 
و ما از آن مطلع هســتیم ، عربستان تالش 
می کند که ســلطه خــود را تحمیل کند و 
اخبار اخیر تمام ادعاهایی که می گویند ایران 
فعالیت هایی علیه ریــاض انجام می دهد را 
نقض و عکس آنرا ثابت می کند ، عربســتان 
اســت که از ایجاد تنش حمایت می کند تا 
ایران را هدف قرار دهد. مساله ای که روزنامه 
نیویورک تایمز آن را منتشــر کرد تا بخش 
کوچکی از رفتار عربســتان علیه ایران است 
و امیدوارم که بقیه طرف ها نیز نســبت به 
اقدامات ریاض چشم هایشــان راباز کنند، 
ریاضی که قطر را محاصــره می کند، یمن 
را بمباران ، نخســت وزیر لبنان را بازداشت 
و جمال خاشــقجی رابه قتل می رساند که 

ترکیه با جدیت این مساله را دنبال می کند.
ظریف در رابطه با روابط میان ایران و ترکیه 
گفت: روابط ما با ترکیه بســیار خوب بلکه 
اســتراتژیک اســت ولی این امر به معنای 
توافق نظر در همه مسائل نیست . در رابطه 
با برخی نقاط اصلی در سوریه اختالف نظر 
داشتیم  ســپس به این نتیجه رسیدیم که 
تروریســم به ضرر همه اســت و گروه های 
جدایی طلب منطقه را به درگیری جدیدی 
خواهند کشــید . هر دو خوب می دانیم که 
حمایت آمریکا از برخی طرف ها در سوریه 
و ایجاد درگیری های داخلی یک مشــکل 
اســت و ما اجازه نخواهیم داد که در سوریه 
و عراق اختالفــات قومی ایجاد شــود این 
مساله بسیار خطرناک است.بله ما با ترکیه 
در رابطه با مســاله تجزیه عراق توافق نظر 
داریم و در برابر برخی ســناریوهای مشابه 
در سوریه می ایســتیم و چه بسا در رابطه با 
ایجاد راه حل سیاسی در سوریه اختالفاتی 
داشته باشــیم که این یک امر طبیعی است. 
ما دو کشــور مهم هســتیم و بایــد روند را 
تسهیل کنیم  ، سوری ها باید بر میز مذاکره 

بنشینند و سرنوشت خود را مشخص کنند.
وی در رابطه بــا خروج نیروهــای ایرانی از 
جنوب ســوریه گفت: نیرویــی از ایران در 
آنجا وجود نداشــت تا بخواهد خارج شود. 
نیروهای حزب اهلل  لبنان نیز در آنجا حضور 
ندارنــد و تنها بــرای جنگ بــا داعش و به 
درخواســت دولت قانونی آن کشور به آنجا 

رفته بودند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد  
در رابطه با حضور ایران در جنوب ســوریه 
هیچ مشکلی با مسکو ندارید گفت: براساس 
اطالعــات مــن در رابطه با برخی مســائل 
میدانی اختالف نظر وجود دارد اما من هیچ 
اظهار مخالفی در رابطه با نوع و شکل حضور 

ایران در سوریه نشنیدم.
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مجوزسرمایهگذاریتولیدهفتهزارمگاوات
برقدرکشورصادرشد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو 
گفت: مجوز ســرمایه گذاری برای تولید هفت هزار و 200 مگاوات برق 
حرارتی در کشور با هدف توســعه و افزایش تولید برق کشور و افزایش 

ضریب پایداری آن صادر شده است.
 محســن طرز طلب در آیین افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 
بهبهان افــزود: از این میزان یــک هزار و ۸۴1 واحد آن در خوزســتان 
در دست اجراســت که سال آینده بخشی از آن شــامل نیروگاه سیکل 
ترکیبی اندیمشــک به بهره برداری می رســد و بقیه طرح ها تا پایان 

دولت دوازدهم به طور کامل در مدار تولید قرار می گیرند.
وی به ضرورت توســعه طرح های برق حرارتی در خوزســتان با توجه 
به نیاز روزافزون اســتان به برق اشــاره و اظهارداشــت: تا سال 1۴00 
خوزســتان با 7۵0 مگاوات ســاعت کمبود برق مواجه می شود که در 
صورت بهره برداری نشدن از طرح های برق آبی این کمبود به سه هزار 
مگاوات می رســد.طرز طلب بیان کرد: از این رو توســعه نیروگاههای 
برق حرارتی و افزایش ظرفیت آنان در خوزستان از دیدگاه وزارت نیرو 
یک اولویت است.مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی وزارت نیرو اظهار داشــت: وزارت نیرو از احداث نیروگاههای 
برق حرارتی در کشور به خصوص خوزســتان از سرمایه گذاران بخش 

خصوصی حمایت بیشتری خواهد کرد.
بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق تا پایان سال ۹7 تسویه می شود

وی ادامه داد: با تمهیدات دولت طلب پیمانکاران صنعت برق از دولت تا 
پایان امسال به صفر خواهد رسید.

طرز طلب با اشاره به مشــکالت مالی دولت و طلب پیمانکاران صنعت 
برق از دولــت اطمینان داد: همــه طلب های معوقه با هدف ســرمایه 

گذاری بیشتر در این صنعت پرداخت می شود.

۱8شرکتخارجیدرنمایشگاهدریاییکیش
شرکتمیکنند

مدیر کل امور دریانوردان ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعالم کرد: 
1۸ شــرکت خارجی آذرماه امسال به همراه 2۳0 شــرکت داخلی در 

نمایشگاه بین المللی دریایی ایران در جزیره کیش حضور می یابند.
 علی اکبر مرزبان در نشســت خبری گفت: تاکنون حضور 1۸ شرکت 
از کشــورهای هلند، آلمان، فرانســه، یونان، عمان، چین، تایوان و یک 
شرکت بین المللی هندی - اماراتی قطعی و غرفه های آنان واگذار شده 
است.رئیس ستاد برگزاری نمایشــگاه بین المللی دریایی کیش اظهار 
داشت: این نمایشــگاه روزهای 2۶ تا 2۸ آذرماه سال جاری در جزیره 
کیش برگزار می شــود و آخرین دستاوردهای شــرکت های داخلی و 
خارجی در حوزه های ســاحلی، فراســاحلی، نفت، گاز، پتروشیمی، 
خدمات دریایی و بندری، ساخت و تعمیر شــناورهای دریایی، تامین 
تجهیزات دریایی، مشــاوره و مهندســی، الیروبی، شــیالت، ایمنی، 
محیط زیست دریایی، پیشگیری از سوانح دریایی، گردشگری دریایی، 
موسسات رده بندی، آموزش و تحقیقات و حمل و نقل دریایی و بندری 
عرضه می شود.مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور 
بیان کرد: در این نمایشگاه به همراه برگزاری ۶ کارگاه آموزشی، فرصت های 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف بنــدری و دریایی ایران به 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهد شد.
مرزبان، جذب ســرمایه گــذاری در صنایــع دریایی ایــران، معرفی 
محصوالت و خدمات دریایی و انجام مذاکره با شــرکت های خارجی و 

داخلی را مهم ترین هدف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

میزخبر

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: بر اســاس برنامه 
ریزی انجام شــده تا پایان ســال 1۴0۴ رتبه صنعتی 

ایران در دنیا از 21 به 12 ارتقا می یابد.
رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد صنعتی نوین چوب 
خوزستان در شهرک صنعتی شماره 2 اهواز بیان کرد: 
ارتقای این رتبــه تنها با کمک صنعتگران و ســرمایه 

گذاران حوزه تولید امکان پذیر است.
وی با اشــاره به حمایت دولــت از صنعتگران صنعت 
ام دی اف ســازی و کار با چوب گفت: هیات وزیران به 
منظور حمایت از فعاالن این صنعت مصوب کرده است 
که تسهیالت با شرایط آسان تر در اختیار این افراد قرار 

گیرد، تنها مشــکل این صنعت کمبود چوب 
است که باید برای آن نیز چاره ای اندیشیده 
شــود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
افزود: در حال حاضــر ۸۸0 واحد صنعتی در 
خوزستان در دست ســاخت است که ۳20 
واحد از این تعداد پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 

درصد دارند .
رحمانی با اشاره به اینکه پارسال ۶ هزار واحد صنعتی 
در کشــور افتتاح شــدند ادامــه داد: تا پایــان دولت 
دوازدهم باید واحدهای صنعتی با پیشرفت ۶0 درصد 

به بهره برداری برسند.

وی بیان کرد: امســال مقرر شــده اســت با 
کمک گرفتن از طرح رونق تولید و تسهیالت 
مصوب در این طــرح ، واحدهــای صنعتی 

باالی ۶0 درصد پیشرفت را تکمیل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت ادامه داد: بنا 
داریم امســال با کمک گرفتن از طرح رونق 
تولید )طرحی که برای کمک به فعاالن حوزه 
تولید مصوب شده است( فعالیت های صنعتی و تولید 

را در کشور به بهترین حالت ممکن برسانیم.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی بهترین همکاری 
را برای رونق تولید در کشور داشته است افزود: از بانک ها 

انتظار می رود امســال بیش از ســال گذشته به حوزه 
تولید و صنعت کمک کنند.

رحمانی با اشــاره به وضعیت تولید فوالد در کشور به 
عنوان یکی از صنایــع مهم و اقتصادی بیــان کرد: در 
حال حاضربا همت صنعتگران تولید فوالد در کشــور 
به یکصد میلیون تن افزایش یافته است و پارسال ۴.۵ 

میلیون تن صادرات فوالد از کشور انجام گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز رضایت مندی 
از فعالیت فوالد خوزستان افزود: در هفت ماهه امسال 
یک میلیارد و ۶00 میلیون دالر فوالد از کشــور صادر 

شده است.

صنعت

گروه صنعت  شماری از دست اندرکاران 
صنعــت قطعه ســازی یکــی از مهمترین 
مشــکالت خود را تامین مواد اولیه عنوان 
کردند و تســهیل مبادی دسترسی به این 

مواد مانند رفع موانع گمرکی را خواستارند.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، 
لوازم و مجموعه های خودرو تهران با حضور 
1۹0 شــرکت خارجی از 11 کشور و ۵10 
شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران گشایش یافت.
برخی فعــاالن اقتصــادی، تولیدکنندگان 
و واردکنندگان قطعــات خودرویی و لوازم 
یدکی کــه در این نمایشــگاه حضور دارند، 
مهمترین مشــکالت خــود را تامین مواد 
اولیه، قطع ارتباط مالــی و پولی، بی ثباتی 
سیاســت ها و برنامه ها و لزوم توجه بیش از 
پیش مسووالن به واحدهای تولیدی عنوان 

کردند.

 راه های تثبيت بازار داخلی
 و دور زدن تحریم ها

مدیرعامــل یک گروه قطعــات خودرویی، 
گفت: مهمترین مطالبه ما به عنوان فعاالن 
تولیدی این اســت که جریان قانونگذاری، 
اجرایی و نظارتی کشــور دست به دست هم 
دهد تا چرخه خرید، واردات و اســتفاده از 

مواد اولیه را برای قطعه سازان مهیا کند.
به گفته محسن کرباســچی که در حاشیه 
دومیــن روز برگــزاری این نمایشــگاه با 
خبرنگاران ســخن می گفت، اگر مواد اولیه 
با نــرخ متعادل تــری عرضه شــود می توان 
کاهش قیمــت قطعــات یدکــی را برای 
مصرف کننــدگان رقــم زد، امــا این مهم 
از اختیــار ما خارج اســت و دســتگاه های 

تصمیم گیر باید در این زمینه اقدام کنند.
کرباســچی ادامه داد: اکنون با مشــکالت 
انتقال پول به چین و سایر کشورهای طرف 

قرارداد روبروییم اما ناامید نیستیم.
وی تاکید کــرد با قدرت اعــالم کنیم که با 
همدلی قادر به پشــت ســر گذاشتن همه 

موانع خارجی پیش روییم.
به گفته وی، این گروه قطعــات خودرویی 
اکنون با ظرفیت مــازاد روبروســت اما به 
دلیل تحریم ها کــه تامین مــواد اولیه را با 
دشواری همراه کرده است، قادر به استفاده 

از ظرفیت خود نیستیم.
»۳۵ هزار نفر شــامل پنج هــزار نفر بیمه 
شــده مســتقیم و ۳0 هزار نفر پیمانکار در 

این مجموعه خدمــات می کنند اما به دلیل 
مشکالت یاد شــده امروز فقط با ۵0 درصد 

ظرفیت کار می کنیم«.
وی بــه خودروهای مانــده در کف کارخانه 
ایران خودرو و سایپا اشــاره کرد که بخش 
قابل توجهی از تامیــن قطعات آنها برعهده 
این گروه قطعات خودرویی بود اما به دلیل 
موانع یادشده چرخه مواد اولیه ناقص مانده 

است.
کرباســچی ادامه داد: بخشی از مطالبات ما 
به تصمیم های شــورای رقابت بر می گردد، 
زیرا شاهدیم شرایط فروش خودرو و خرید 
قطعات خودروسازان با یکدیگر همخوانی و 

تناسب ندارد.
وی یادآوری کرد: اکنون به طور متوســط 
70 درصد قطعات خودرویی داخلی سازی 
شده اما امکان تولید داخلی ۳0 درصد دیگر 
که مربوط به تجهیزات الکترونیکی اســت 
وجود نــدارد و خودروهای مانــده در کف 
کارخانه خودروسازان به همین قطعات نیاز 

دارند.
کرباســچی به خروج رنو از بازار ایران اشاره 
کرد و گفــت: قطعه ســازان بــرای تامین 
قطعات مورد نیاز خودروهــا اعالم آمادگی 
کردند و توان علمی و اقتصادی الزم در این 
زمینه وجود دارد؛ موضوعی که در تحریم های 

گذشته نیز به اثبات رسید.
مدیرعامل ایــن گروه قطعــات خودرویی 

اجرای اســتانداردهای ۸۵ گانه خودرویی 
را در شرایط فعلی با دشــواری هایی همراه 
دانســت، هر چند اعــالم کرد ایــن گروه 
در بخــش بــرق، الکترونیــک و پایداری 
الکترونیــک خــودرو بــرای اجــرای این 

استانداردها گام های خوبی برداشته است.

لزوم ایجاد راه های جدید ارتباط پولی 
با خارج

معاون فروش یک شــرکت بــزرگ قطعه 
ســازی خودرو نیز به ایرنا گفت: با مشکالت 
به وجود آمده شاید تا پایان امسال دیگری از 
صنایع خودروسازی و قطعه سازی در کشور 

اثری نماند.
عبــاس حاتمی افــزود: در دور گذشــته 
تحریم هــا، با کمــک چین توانســتیم از 
بســیاری مشــکالت عبور کنیم اما امروز 
چینی ها نیز متاثر از تحریم های آمریکایی 

راه را بر ما بسته اند.
معاون فروش این گــروه قطعات خودرویی 
ادامه داد: پیدا کردن کشور صنعتی دیگری 

که حامی ما باشد بسیار دشوار است.
به گفته وی، برخی خودروهای تولید شــده 
به دلیل کمبود پیچ و مهره کف کارخانه های 

خودروسازی باقی مانده اند.
وی گفت: قیمت مــواد اولیــه در ماه های 
گذشــته رشــد چند برابری را تجربه کرده 
اســت و این افزایــش قیمت ها را یــا باید 

خودروسازان تقبل کنند یا از حمایت دولت 
و یارانه برخوردار شــوند. فوری ترین اقدام 
الزم در این شــرایط، ایجــاد ارتباط بانکی 
با خارجی هاســت و در ایــن زمینه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دولت باید ساختار 
الزم را ایجاد کنند تــا ارتباط ســازنده ای با 

تامین کنندگان خارجی برقرار شود.
وی ادامه داد: عالوه بر مســائل یاد شــده، 
تاخیر در ترخیــص اجنــاس و قطعات در 
گمرک، زنجیره تامین خودروســازی را با 

دشواری روبرو کرده است.
حاتمی افزود: اکنون حجــم انبوهی از مواد 
اولیه، قطعات و محصوالت در گمرک باقی 
مانده که ترخیص آنها به کنترل، بازرســی، 
ثبت ســفارش دوباره و حتی پاســخگویی 
درباره این منوط شــده اســت که چرا این 
منابع از واسطه ها و نه از تامین کننده اصلی 
خریداری شده است. متاســفانه به نظر 
می رســد گمرک هنوز با شــرایط کنونی 
آشنا نشده اســت و از درک الزم برخوردار 

نیست.

معضالت سوء مدیریت 
یــک واردکننــده ایرانی قطعــات یدکی 
خودرو از ژاپن نیز به ایرنا گفت: در ماه های 
گذشته بانک مرکزی با راه اندازی سامانه 
نیما، به معرفی همــه صرافان مجاز در آن 
پرداخته که آمریکایی ها بــه راحتی این 

افراد را شناســایی کــرده و راه فعالیت با 
آنان را بسته اند.

وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: ۹0 
درصد مبادالت پولی خود بــا ژاپنی ها را از 
طریق یک بانک در چین انجام می دادیم اما 

االن مشکل داریم.
مدیرعامل نمایندگی یک شــرکت کره ای 
تولیدکننده لنت ترمز و دیسک در ایران نیز 
به ایرنا گفت: این روزها مدیریت ضعیف در 
سطح کالن به یکی از مشکالت همه فعاالن 

اقتصادی تبدیل شده است.
مهدی جوشن بیان داشــت: به طور نمونه 
بانک مرکــزی با صــدور بخشــنامه های 
متعدد که گاهی اوقــات نقض کننده دیگر 
بخشنامه های قبلی بوده، فعاالن اقتصادی 

را دچار سردرگمی کرده است.

تبدیل تحریم به فرصت
حســین عبدی دیگر تولیدکننــده ایرانی 
حاضر در این نمایشــگاه، معتقد است باید 

از مشکل تحریم فرصت ساخت.
وی کــه تولیدکننــده قطعــات جلوبندی 
خودروهای داخلی اســت، بــه ایرنا گفت: 
تحریم برای این شــرکت خوش یمن بوده، 
به طوری که فروش این شرکت در هفت ماه 
امسال در همسنجی با پارسال 100 درصد 

رشد داشته است.
عبدی، دلیل این موضوع را کاهش واردات 
قطعات بویژه از چین عنوان کرد که زمینه را 
برای رونق تولید و فروش این شرکت فراهم 

کرده است.
وی به تامین نوعی مواد اولیه از کره جنوبی 
تا آخر امسال اشــاره کرد و پس از آن در نظر 

دارد به راه های دیگر تحریم ها را دور بزند.
این تولیدکننــده اضافه کــرد: در ماه های 
گذشــته با افزایش نــرخ دالر، زمینه برای 
افزایش صادرات محصوالت شرکت بویژه به 
اوکراین، عراق و ارمنستان فراهم شده است.

وی تاکید کرد: آمریکا نمی تواند همه راه ها 
را بر بازرگانان ایرانــی ببندد اما این موضوع 
هزینه های نقل و انتقال پول و واسطه گری 

را افزایش می دهد.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، 
لــوازم و مجموعه هــای خودرو تهــران تا 
بیست و چهارم آبان هر روز از ساعت ۹ تا 17 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران آماده بازدید عالقــه مندان و فعاالن 

صنعت خوردو است.
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با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات

ترخیصخودروهاازگمرکهمچنانادامهدارد
گروه صنعت  با وجــود ممنوعیت ثبت 
سفارش و واردات انواع خودروهای سواری 
به کشور، ترخیص آن دسته از خودروهایی 
که در گذشــته اظهار شــده و تشــریفات 
گمرکی خــود را انجام داده انــد، همچنان 
ادامــه دارد و مهرمــاه امســال نیــز 7۸1 

خودروی سواری وارد شده است.
در ســال های اخیر با افزایــش تقاضا برای 
اســتفاده از خودروهــای شــخصی، بازار 
خودروی کشــور بــه روی شــرکت های 
خارجی گشــوده شــد اما با ایــن وجود، 
خودروهای خارجی ســهمی کمتــر از ۵ 

درصد از بازار را در اختیار داشتند.
واردات خــودرو در ســال 1۳۹۶ رشــد 
شــتابانی داشــت که سبب شــد اواخر 
تیرماه وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
دستور وزیر وقت، ثبت ســفارش آن را تا 
زمان اصالح آیین نامــه مربوطه در دولت 
متوقف کنــد. در آن زمان آمــار گمرک 
نشــان می داد که در پنج ماهه نخســت 
پارســال ۳7 هزار و ۶2۳ دســتگاه انواع 
خودروی سواری وارد کشــور شد که این 
میزان نســبت به مدت مشابه سال 1۳۹۵ 
از نظــر تعــداد ۶۴.۴2 درصــد افزایش 

داشت.
این ممنوعیت اواخــر دی ماه و با ابالغ آیین 

نامه جدید واردات خودرو، 
برطرف و واردات خودروها 
از سر گرفته شد اما با تغییر 
سیاست های ارزی دولت 
در ســال ۹7 از سویی و نیز 
خــروج آمریــکا از برجام، 
گرفت  تصمیــم  دولــت 
کاالهای  برخــی  واردات 
غیرضرور از جمله خودرو 

را بار دیگر متوقف کند.
بــر این اســاس ســی ام 
»محمــد  خردادمــاه 
شریعتمداری« وزیر سابق 
صنعت، معــدن و تجارت 

با هدف جلوگیری از خــروج ارز و مدیریت 
منابــع ارزی واردات 1۳۳۹ قلم کاال را ابالغ 

کرد که خودرو نیز یکی از این اقالم بود. 
پس از این محدودیت هــا برابر آمار گمرک 
در مجموع پارســال 70 هزار و 7۵ دستگاه 
خودرو ســواری بــه ارزش یــک میلیارد و 
۸۳۸ میلیون و ۸۵1 هزار دالر وارد کشــور 
شد. مقایسه آمارها نشان می داد که واردات 
خودرو در سال 1۳۹۶ نســبت به 1۳۹۵ از 
نظر تعداد ۸.۶۶ درصد و از نظر ارزش ۸.۴۴ 

درصد کاهش داشت. 
دولت برای کمک به افرادی که پیش از این 

ممنوعیت ها اقدام به ثبت سفارش خودرو 
کرده بودند، مهلت ۶ ماهه ترخیص خودرو 
تا 2۴ شــهریورماه 1۳۹7 را داد و ترخیص 

خودرو از گمرک ادامه داشت. 

ورود 14 هزار و 423 خودروی سواری 
به کشور 

بررســی جداول آماری گمرک نشــان می 
دهد که در نیمه نخســت امســال با توجه 
به مهلت قانونی، 1۳ هزار و ۶۴2 دســتگاه 
خودرو به ارزش دالری ۳۹۵ میلیون و ۹۸۶ 
هزار و 1۹7 دالر و ارزش ریالــی 1۵ هزار و 
۹۹۵ میلیــارد و 70۴ میلیون ریال )1۵۹۹ 

میلیــارد و ۹70 میلیون و 
۴00 هــزار تومان( خودرو 

وارد کشور شده است. 
پس از یک مــاه از پایان 
ترخیص  قانونــی  مهلت 
مهرمــاه  در  خــودرو، 
امســال نیز 7۸1 خودرو 
بــه ارزش 22 میلیــون 
و ۶11 هــزار و ۹۳۳ دالر 
از منطقه ویــژه اقصادی 
ارگ جدید بــم، گمرک 
شهید باهنر، غرب تهران 
و  واردات  معاونــت  و 
ترانزیت تهران وارد شد. 

خودروهــای وارداتی مهرمــاه 1۳۹7 از 
مبــداء ۶ کشــور جمهوری کــره، عمان، 
امــارات متحده عربی، آلمان، انگلســتان 
و ژاپن بوده که بیشــترین تعــداد مربوط 
به جمهوری کره با ۴۵0 دســتگاه خودرو 

سواری است. 
همچنین عمــان با 170 دســتگاه خودرو، 
امارات متحــده عربــی با 1۳۵ خــودرو، 
آلمان با 17 دســتگاه خودرو، انگلســتان با 
هفت دستگاه و ژاپن با 2 دستگاه خودروی 
سوای در رتبه های بعدی واردات خودرو در 

مهرماه 1۳۹7 هستند. 

یکی از مســئوالن روابــط عمومی گمرک 
جمهوری اســالمی به ایرنا گفــت، پس از 
توقف ثبت سفارش خودرو، مجوز جدیدی 
برای واردات صــادر نشــده و ناظران در 
بخــش های مختلــف تالش مــی کنند تا 

تخلفی در این زمینه انجام نشود. 
وی افــزود: البتــه دولــت اقداماتی را 
درخصــوص ترخیــص کاالهایــی که 
در گمرک مانــده اند نیز انجــام داد که 
براین اســاس رئیس ســازمان توسعه 
و تجــارت 2 بخشــنامه جداگانه در 20 
و 22 مردادمــاه ابالغ کرد تــا برپایه آن 
کاالهایی که در گمرک مانده اند هر چه 
زودتر ترخیص شــوند که خودرو نیز از 

آن جمله است. 
به گفته این مســئول، مالکان خودرو پس 
از انجام تشــریفات گمرکی نزدیک به 2 ماه 
فرصت دارند تا خودروهای خود را از گمرک 

ترخیص کنند. 
وی گفــت: برخــی افــراد قصــد فروش 
خودروهای وارداتی خــود را دارند یا اینکه 
خودروهای خــود را فروخته انــد اما چون 
محل تحویل خودرو مشــخص نیست اقدام 
به ترخیص خــودرو نمی کننــد، بنابراین 
شاهدیم که هنوز برخی خودروها از گمرک 

ترخیص نشده است.
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تغییرسقفتراکنشخریدازکارتهای
بانکسامان

 بانک سامان در راســتای سیاســت های بانک مرکزی در حوزه پرداخت 
الکترونیک، ســقف عمومی تراکنش خرید ازطریق کارت را تغییر داد.به 
گزارش روابط عمومی بانک سامان، از این پس دارندگان انواع کارت های 
بانک سامان، می توانند در هر شبانه روز تا ســقف ۵00 میلیون ریال )۵0 
میلیون تومان( تراکنش خرید داشته باشند.براســاس این گزارش، این 
ســقف برای تمام درگاه ها شامل وب کیوســک، پایانه های فروشگاهی و 

سایت های خرید اینترنتی به صورت یکسان و یکپارچه تعیین شده است.
این گزارش حاکی است، این تغییرات براساس بخشنامه بانک مرکزی 
برای تمام بانک ها الزم االجراست.گفتنی است، مشتریان بانک سامان 
برای کسب اطالعات بیشــتر در این زمینه و سایر خدمات بانک سامان 
می توانند با مرکز سامان ارتباط به شماره ۶۴22-021 تماس بگیرند یا 

به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

انتشارنسخهجدیدسامانههمراهبانک
کارآفرینبرایگوشیهایآیفون

نســخه جدید ســامانه همراه بانــک کارآفرین برای سیســتم عامل 
iOS )گوشی های آیفون( منتشر شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، نســخه جدید ســامانه همراه بانک کارآفرین برای سیستم 
عامل iOS، منتشر شده و نســخه فعلی در پایان روز سه شنبه 22 آبان 
1۳۹7 از سرویس دهی خارج می شود.لذا از مشتریانی که از گوشی های 
آیفون )سیستم عامل iOS( اســتفاده می کنند، تقاضا می شود مجدداً 

نسبت به دریافت و نصب سامانه همراه بانک اقدام نمایند.

سهم7۲درصدیبانکتجارتهرمزگان
درگشایشاعتباراسنادیخارجی

بانــک تجارت اســتان هرمزگان رتبه نخســت بانکهای اســتان را در 
گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی کسب کرد.

 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، این بانک در اســتان هرمزگان 
با 1۸.۸۶2 میلیون ریال اعتبار اســنادی گشایش شــده بین بانکهای 
تجاری استان سهم 72 درصدی را در این بخش از آن خود کرده است. 
این در حالی است که در زمینه گشایش اعتبار اسنادی داخلی نیز سهم 
بانک تجارت در بین ۵ بانک تجاری اســتان به 70 درصد بالغ شده و در 
رتبه اول قــرار دارد.در این گزارش آمده اســت : عملکرد بانک تجارت 
هرمزگان در زمینه صدور ضمانتنامه ریالی نیــز قابل توجه بوده و این 
بانک با صدور بیش از ۵.۵2۳ میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی ســهم ۳۸ 

درصدی و رتبه دوم بانکها در اختیار دارد. 

۲۵۲میلیاردریالتسهیالتپستبانكبرایکمک
بهمناطقزلزلهزدهکرمانشاه

 مدیرعامل پست بانک ایران ضمن تشریح خدمات این بانک در مناطق 
زلزله اســتان کرمانشــاه گفت: این بانک برای ایجاد اشــتغال و رونق 
اقتصادی مناطق زلزله زده بیش از 2۵2 میلیارد ریال تسهیالت با ایجاد 

اشتغال برای ۶20 نفر پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایــران، دکتر فرحــی افزود: با 
توجه به خســارت های وارده به مناطق زلزله زده و مشــکالت بوجود 
آمده برای مردم، پســت بانک ایران طی یک برنامه هدفمند و مؤثر و در 
راستای اشتغالزائی و احیای اقتصاد منطقه اقدام به پرداخت تسهیالت 
اشــتغالزائی نمود.فرحی تصریح کرد: از مجموع تســهیالت پرداخت 
شــده بیش از 1۵1 میلیارد ریال جهــت ایجاد و بازســازی 21 واحد 
تولیدی در شــهرک های صنعتی و 101 میلیارد ریــال نیز به اصناف و 

واحدهای خدماتی شهرستان سرپل ذهاب پرداخت شده است.

اجرایفازدوماتوپالسنویندر11شهر
وبهزودیدرسراسرکشور

 در مســیر خدمت رســانی نوین، طرح اتوپالس بیمه نوین به 11 شهر 
دیگر ایران می رسد.

به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، پس از اجرای موفق طرح اتوپالس 
نوین در هشت استان، از ابتدای آبان ماه ســال جاری توسعه این طرح 
در 10 اســتان دیگر کلید خورده اســت و تاکنون شهروندان شهرهای 
همدان، اراک، بیرجنــد و قم هم می توانند با مراجعه به شــعب و دفاتر 
نمایندگی این شــرکت از مزایای ویژه و رایگان اتوپالس نوین بهره مند 
شوند.همچنین راه اندزی این طرح در شهرهای شیراز، گرگان، ساری، 
تنکابن، آمــل، زنجان و قزوین تا پایان آبان ماه ســال جاری اجرایی 
می شــود.طرح اتوپالس بیمه نوین در راستای تنوع بخشی و گسترش 
خدمات بیمه ای مطلوب ، با ســرعت و کیفیت بیشــتر بــه دارندگان 
بیمه نامه بدنه این شرکت در دو سطح »اتوپالس« و »اتوپالس طالیی« 
پوشش ها و خدمات امدادی متنوعی را با سطح جدیدی از تسهیالت به 

صورت رایگان ارائه می دهد.
 

اسامیبرندگانجشنوارهباشگاهمشتریان
بانکسپهرویسایتقرارگرفت

 برندگان قرعه کشــی بزرگ جشــنواره های باشــگاه مشــتریان به 
مدیریتهای شعب مناطق و شعب ممتاز مســتقل معرفی و اسامی آنها 

روی سایت این باشگاه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، اسامی برندگان مراسم قرعه 
کشی جشــنواره های باشگاه مشتریان بانک ســپه )»جشنواره رویاتو 
چک کن«، ویژه عموم مشتریان حقیقی و »جشنواره همگامان سپه 2« 
ویژه پذیرندگان پایانه های فروش( که در 21 مهرماه سالجاری برگزار 
شده بود، اعالم شد.قرعه کشی بزرگ جشنواره های باشگاه مشتریان، 
۴هزار و 12۸ فقره تســهیالت و جوایز را نصیب برندگان خوش شانس 
آن کرد.برای آگاهی از اسامی برندگان این جشنواره ها به سایت باشگاه 

مشتریان به نشانی club.banksepah.ir مراجعه نمایید.

نشستهماندیشیرییسهیاتمدیره
بیمهسرمدبارییسدانشگاهفنیوحرفهای

آذربایجانغربی
رییس هیات مدیره بیمه سرمد در ادامه سفر استانی خود به آذربایجان 
غربی با دکتر پوراسد رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در این استان دیدار 
کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، دکتر مجتبی کاتب در این 
دیدار، از ارائه تسهیالت ویژه ای در رشــته های مسئولیت، ثالث و بدنه 
برای اعضای هیات علمی و عمر و حوادث دانشجویان و عمر و پس انداز 
مجموعه دانشــگاه خبر داد و افزود: بیمه ســرمد انجام مسئولیت های 
اجتماعی و فرهنگــی را از وظایف ذاتی خود می دانــد و به همین دلیل 
عالقه مند به توسعه همکاری های مشترک از طریق ارائه خدمات ویژه 

به دانشگاهیان خواهد بود.
در ادامه ایــن دیدار، رییس هیات مدیره بیمه ســرمد بــه اتفاق دکتر 
پوراسد رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان غربی، از 
واحدهای این دانشگاه که توسط دانشجویان اداره می شد، بازدید کرد 

و گفت: دانشجویان مایه افتخار و سربلندی کشور هستند.

میزخبر

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
گفت: این بانک با تمام توان آمادگی کامل برای اجرای 
مرحله دوم طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری. را 

داراست.
حجت اله مهدیان، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی 
مدیران ادارات شعب استانی بانک توسعه تعاون ضمن 
بیان مطلب فــوق گفت: بانک توســعه تعاون حداکثر 
تعامل را با نهادها و دستگاه های مرتبط با طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشــایری و اشــتغال پایدار فراگیر 

برقــرار نموده و تــا حال حاضــر، طرح های 
تســهیالتی به ارزش 1۳.۴00 میلیارد ریال 

مصوب گردیده است.
وی دوره جدید مدیریت عالی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی را فرصتی مناسب برای 
نقش آفرینی بانــک در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی کشــور دانســت و اعالم داشت 

بانک توســعه تعاون آمادگــی کامل بــرای تعامل با 
وزارتخانه در راســتای تحقق اهداف توسعه ای دولت 
را داراســت. مهدیان ابــراز امیدواری کرد مســئله 

افزایش ســرمایه بانک توســعه تعاون در 
مقطع فعلی موردتوجه و عنایت دستگاه ها و 
نهادهای باالدستی قرار گیرد و بانک بتواند 
باقــدرت و توان باالتر گام هــای بلند بعدی 
را برای تحقق اهــداف اقتصادی و اجتماعی 

دولت بردارد.
مهدیان ارتباط دوســویه بــا اتحادیه های 
شــرکت های تعاونی و فعــاالن بخش تعــاون را حائز 
اهمیت دانســت و افزود: بانک توســعه تعاون همت و 
اراده خود را به ویژه طی دو ســال اخیر متوجه تعامل با 

مخاطبان اصلی خــود در بخش تعاون گمارده و همین 
روال را ادامه خواهد داد.

مدیرعامــل بانک توســعه تعــاون توجــه کیفی به 
مقوله آموزش را الزامی دانســت و خاطرنشــان کرد 
آموزش های تخصصی و دوره های مهارت افزایی نقش 
بسزایی در افزایش بهره وری ســازمانی خواهد داشت. 
وی در خاتمه به تشکیل شورای تحول در بانک توسعه 
تعاون اشــاره نموده و ابراز امیدواری کرد این شــورا 
گام های اساســی در پیشــبرد اهداف مترقی و اصالح 

مدل کسب وکار بانک بردارد.

بانك

گروه بانك و بيمه  بحث کارت اعتباری 
در دنیا پیشینه نســبتا طوالنی دارد و اصوال 
خدمــات کارتی بــا کارت  هــای اعتباری 
آغاز شده است. بر اســاس آمارهای منتشر 
شــده در آمریــکا نزدیک بــه ۶0 درصد از 
تراکنش های کارتی از طریــق کارت های 

اعتباری انجام می شود.
 در کشور ما و در صنعت بیمه، تنها شرکتی 
که امکان اســتفاده کارت اعتباری را برای 
بیمه گزارانش فراهم آورده، شــرکت بیمه 
ملت است. امین احمدیان، معاون بازاریابی 
و فــروش بیمه ملــت، کارت اعتباری بیمه 
ملت را یک ابزار اعتباری بر اساس مدل های 
جهانی کارت اعتباری و بومی ســازی شده 
دانســت که متناســب با محدودیت های 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی ایران 
طراحی شــده و در این خصوص افزود: این 
کارت، امکان خرید اقساطی کاال و خدمات 
را از پذیرنــدگان طــرف قــرارداد مندرج 
در ســایت کارت اعتباری بیمــه ملت، به 
شیوه ای آســان و ســازماندهی شده برای 

دارندگان کارت فراهم کند.
وی درباره میزان اعتبــار تخصیص یافته به 
دارندگان کارت نیز افــزود: اغلب دارندگان 
کارت اعتبــاری، کارکنــان ســازمان ها، 
نهادهــای معتبــر دولتی و شــرکت های 
خصوصی بزرگ هســتند و میــزان اعتبار 
کارت، بر اســاس پُست ســازمانی و میزان 
حقــوق دریافتی افــراد، متفــاوت بوده و 
حداکثر 2 برابر حقــوق خالص دریافتی فرد 

پس از کسر کسورات است. 
احمدیان از دیگــر دارندگان کارت اعتباری، 
بیمه گزاران بیمه های زندگی بیمه ملت را نام 
برد و گفت: کسانی که بیمه های زندگی بیمه 
ملت را خریداری کرده اند، اعم از بیمه  زندگی 
و سرمایه گذاری، بیمه سپرده زندگی، بیمه 
تحصیل فرزنــدان و بیمه مســتمری زنان 
خانه دار، بــا دارابودن حداقــل یک میلیون 
تومان بــه عنوان ذخیره ریاضــی بیمه نامه، 
می تواننــد کارت اعتبــاری بیمــه ملت را 
دریافت کنند.معاون بازاریابی و فروش بیمه 
ملت اهداف طرح راه انــدازی کارت اعتباری 
به صــورت کامال انحصــاری در بیمه ملت را 
این گونه برشمرد: از ســال ۸۹ با هدف ایجاد 
تسهیالت خرید اقساطی بدون نیاز به ضامن، 
ارائه چک یــا هرگونه وثیقــه؛ و نیز افزایش 
قدرت خریــد و ســطح رفــاه و بهره مندی 

از ســبد متنوع کاال شــامل انــواع خدمات 
اعتباری و اقساطی در حوزه های صدور انواع 
بیمه نامه، فروش کاال، گردشگری، درمانی، 
دندان پزشــکی و...، طرح کارت اعتباری در 
بیمه ملت اجرایی شد.احمدیان در خصوص 
مزایای کارت اعتباری برای فروشــگاه های 
طرف قرارداد اعالم کرد: ایــن طرح، با ایجاد 
یک مجموعه عظیم از مشــتریان بالقوه، در 
صورت عملکرد حرفه ای پذیرندگان، افزایش 
فروش و رونق کســب و کار آنهــا را به دنبال 
دارد.وی بیمه ملت را ضامن بازگشــت پول و 
ســرمایه پذیرندگان کارت اعتباری خواند 
و افزود: کلیه فروش هــای پذیرندگان تحت 
پوشــش بیمه نامه »بیمه اعتباری« و »بیمه 
عمر مانــده بدهکار« بیمه ملت قــرار دارد و 
کلیه اقساط از سوی این شــرکت پرداخت 
می شود تا آســایش خاطر پذیرندگان را در 
خصوص عدم دریافت چک، ســفته و سایر 
اوراق ضمانتــی جهت تضمیــن و اطمینان 
از بازپرداخت اقســاط حتــی در مورد فوت 

خریداران تامین کند.
امین احمدیان، یکــی از بزرگترین مزایای 
کارت اعتباری را این گونه تشــریح کرد: با 
توجه به بیمه عمر مانده بدهکار اقســاط از 
ســوی بیمه ملت، در صورت ازکارافتادگی 
یا فوت مشتری، پذیرندگان نگرانی از بابت 
وصول مطالبات خود نداشــته و بیمه ملت 

نســبت به تسویه حســاب بدهِی مشتری، 
اقدام می کند.

 ارتقا و به روزرسانی سایت
 و اپليکيشن کارت اعتباری

مدیر کارت اعتباری بیمــه ملت نیز، بهبود 
ارائــه خدمــات و کســب رضایت مندی 
دارندگان، حمایــت از صنایــع و تولیدات 
داخلی، باالبردن ســطح زندگی دارندگان 
و رونق کســب و کار را از اهــداف اصلی تیم 
مدیریــت کارت اعتبــاری عنــوان کــرد 
و ادامــه داد: برای رســیدن به ایــن مهم، 
اقدامــات بســیاری از ســوی بیمــه ملت 
صورت گرفته است.فرشید موالپور، سایت 
کارت اعتبــاری بیمه ملــت را از مهمترین 
کانال های اطالعاتــی و ارتباطی دارندگان 
کارت و پذیرندگان آن اعــالم کرد و افزود: 
آنچه در طراحی ســایت مورد اهمیت واقع 
شده، ارتقای سیســتم طراحی کاربرپسند، 
تسریع و تسهیل در بازیابی اطالعات، امکان 
جست وجوی پیشــرفته کاال یا خدمات بر 
اساس شــهر، دســته کاال و محصول و پنل 
اختصاصی دارنــدگان و پذیرندگان کارت 
برای دسترسی به جزئیات خرید، اقساط و... 
اســت.وی بخش کارت اعتباری اپلیکیشن 
بیمه ملت را دارای مزایای رقابتی بســیاری 
دانســت و بیان کرد: یکی دیگر از ابزارهای 

ارتباطی بــه منظور تســریع و ســهولت 
دسترســی دارندگان کارت بــه اطالعات 
موردنیاز، اپلیکیشــن بیمه ملت اســت که 
دارنده کارت می تواند بــه راحتی با مراجعه 
به برنامــه »بازار« یــا »google play« بر 
روی گوشــی موبایل خود و جســت وجوی 
عبارت »بیمه ملت« نســبت بــه دانلود و 
نصب ایــن اپلیکیشــن اقــدام کند.مدیر 
کارت اعتباری بیمه ملت با اشــاره به برخی 
از مزایای این اپلیکیشــن گفت: مشــاهده 
موجــودی کارت، جزئیــات خریدهــای 
انجام شده، تعداد اقســاط پرداخت شده یا 
سررســید شــده هر خرید، بازپرداخت و یا 
تسویه اقســاط، نمایش و امکان جستجوی 
فروشــگاه های طرف قــرارداد بر اســاس 
دسته بندی و شهر موردنظر از جمله مزایای 

اپلیکیشن بیمه ملت است.

 راه اندازی پورتال ویژه سازمان های 
طرف قرارداد

فرشید موالپور در بخش دیگری از سخنان 
خــود افزود: در حــال حاضر حــدود 100 
هزار کارت اعتباری بیمــه ملت برای ۳00 
ســازمان طرف قرارداد صادر شــده است 
و تعداد ۸00 پایانه فــروش در حوزه کارت 

اعتباری بیمه ملت فعالیت دارند. 
وی بــا اشــاره بــه طراحــی پورتــال ویژه 

ســازمان های طرف قرارداد کارت اعتباری به 
منظور تســریع در امور و بهبود ارائه خدمات 
به طیف گســترده از دارنــدگان، اعالم کرد: 
قابلیت مسدود یا فعال کردن کارت پرسنل، 
درخواست صدور مجدد کارت، افزایش اعتبار، 
مشاهده لیست کسر از حقوق، تغییر رمز و... از 
ویژگی های این پورتال سازمانی بوده که رابط 
ســازمان می تواند درخواســت های سازمان 
متبــوع خود را بــه صورت آنالیــن در محل 

سازمان خود انجام دهد.

  سامانه پيامکی کارت اعتباری
مدیــر کارت اعتباری بیمه ملــت یکی دیگر 
از اقدامــات کارت اعتبــاری در راســتای 
بهبود ارائه خدمات و کســب رضایت مندی 
دارنــدگان را این گونــه بیان کرد: ســامانه 
پیامکــی بیمه ملــت )021۸۵۳۳۳( امکان 
دریافت موجودی، فعال سازی کارت، دریافت 
رمز جدیــد و اعالم مفقــودی کارت را تنها با 
ارسال یک پیامک برای آنان فراهم می سازد. 

 قرارداد با فروشگاه زنجيره ای شهروند
فرشــید موالپور، انعقــاد قــرارداد کارت 
اعتبــاری بــا فروشــگاه های زنجیــره ای 
شــهروند را مدنظر قرار داد و افزود: با توجه 
به گســتردگی، قدمت و تنــوع محصوالت 
فروشگاه شــهروند، این فروشگاه جزو یکی 
از بزرگتریــن و موفق ترین فروشــگاه های 
زنجیره ای و مطرح کشــور است.وی انعقاد 
این قــرارداد را در راســتای جلب رضایت 
دارندگان اعــالم کرد و گفت: تســهیل امر 
خرید، آرامش، تنــوع، قیمت و کیفیت کاال 
و خدماتی که پیرامون آن کاال وجود دارد از 

مطالبات به حق دارندگان کارت است.

 حمایت از استارت آپ ها
فرشــید موالپور، با اشــاره به نام ســال ۹7 
و بــه منظــور حمایــت از کاالی ایرانــی و 
تولید داخلــی اظهار کرد: از آنجــا که اغلب 
استارت آپ ها توســط جوانان تحصیل کرده 
و دارای انگیــزه راه اندازی می شــود، کارت 
اعتباری بیمه ملت، می کوشد تا ضمن ایجاد 
بســتری مناســب برای بازاریابی خدمات 
و محصوالت ایــن اســتارت آپ ها در میان 
مجموعه بزرگ دارندگان کارت خود، بتواند 
قدمی هرچنــد کوچک در راســتای اعتال و 

توسعه کسب و کارها در سطح کشور بردارد.

آمادگیکاملبانکتوسعهتعاونبرایاجرایمرحلهدومطرحاشتغالپایدارروستاییوعشایری

با امضاي تفاهم نامه همکاري با قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه صورت مي گیرد

مهارتآموزیوکارآفرینیسربازانوظیفهباتسهیالتبانکقرضالحسنهرسالت
گروه بانك و بيمه  بانک قرض الحســنه 
رســالت و قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه)سربازان( ستاد کل نیروهای مسلح 
با هدف ایجاد بستر مناســب برای مهارت 
افزایی و توانمند ســازی ســربازان وظیفه 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
 به گزارش روابط عمومی، ایــن تفاهم نامه 
در مراسمی با حضور محمد حسین حسین 
زاده، مدیــر عامــل بانک قرض الحســنه 
رسالت، سردار ســیدمهدی فرحی فرمانده 
قرارگاه مهــارت آموزی کارکنــان وظیفه، 
ســردار کمالی معــاون وظیفــه عمومی 
نیروهای مســلح و سردار روشــنی معاون 

اجرایی نیروی انسانی سپاه به امضا رسید.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رسالت در 
مراســم امضای این تفاهم نامه، بر مهارت 
آموزی و اشــتغال ســربازان وظیفه تاکید 
کرد و گفــت: این همــکاری در راســتای 
اجرای منویات مقــام معظم رهبری در باره 
اقتصادمقاومتی و به منظور توانمند سازی و 
مهارت آموزی سربازان در پادگان های نیروهای 
مسلح اســت با این هدف که سربازان عالوه 
بــر آنکــه در دوران ســربازی مهارتــی را 
بیاموزند، درآمد زایی نســبی نیز داشــته 

باشند.
محمد حســین حســین زاده، افزود: ما به 
دنبال آن هستیم تا در قالب این تفاهم نامه 
قبل از ســربازی را به حین ســربازی و پس 
از آن متصل کنیم یعنــی اگر فردی مهارت 

خاصی داشته باشد در حین سربازی بر این 
مهارت افزوده شــود تا هم درآمدی داشته 
باشــد، هم پس از دوران ســربازی زمینه 
اشتغال او فراهم شــود و به توانمندسازی و 

معیشت مردم بیانجامد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح در 
پنج استان کرمان، خوزســتان، مازندران، 
اصفهان و خراســان رضوی اجرایی شــده ، 
گفت تعداد سربازان مشــمول این طرح در 
این اســتان ها 2 هزار نفر خواهد بود که این 
رقم افزایــش یافته و برای هر اســتان یک 
پادگان با هماهنگی ســتاد نیروهای مسلح 
انتخاب و امکانات اجرایــی در نظر گرفته 

می شود.
حسین زاده با تاکید بر اینکه در این پادگان ها 
کانون همیاری اجتماعی ایجاد می شــود و 
فرهنــگ همیاری اجتماعــی در قالب الگو 
اجتماعی رســالت شــکل  کارآفرینی 
می گیــرد، اظهارداشــت: با ایــن اقدام 
جوانان در دوران خدمت سربازی با فرهنگ 
همیاری اجتماعی و قرض الحســنه آشنا 
می شوند و بعد از خدمت هم در جهت ایجاد 

شغل توانمند می شوند.
وی افزود: این همکاری مشــترک در قالب 
ایجــاد همیــاری اجتماعی برای توســعه 
فرهنــگ کارگروهی در کانــون ها دنبال 
مــی شــود . از بیــن اعضای کانــون های 
همیاری اجتماعی بــا توجه به عالقه مندی 
ســربازان، تیم هایی با عنوان »هسته های 

کار و زندگی« تشکیل و در ادامه اعضای این 
هســته ها عضو »کانون های کار و زندگی« 
می شوند . این کانون ها تخصصی است و به 
طور مثال »کانون کار و زندگی پوشاک« یا 
»کانون کارو زندگی دامپــروری« و غیره را 

خواهیم داشت.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت 
در مــورد اهداف ایــن تفاهم نامــه گفت: 
به دنبــال مذاکــرات و کارشناســی  های 
شبکه توســعه اجتماعی رســالت با ستاد 
نیروهای کل مســلح در راســتای منویات 
مقام معظم رهبری قرار بــر همکاری های 
مشــترک در زمینــه اقتصــاد مقاومتی و 
مهارت افزایی جوانان شد که این توان افزایی 
و مهارت آموزی با همکاری مشترک سپاه، 

ارتش و ناجا خواهد بود.
حسین زاده افزود: امیدواریم با پیاده سازی 
این حرکــت مشــترک گامی با ســاختار 
علمی و به روز در راســتای اقتصاد مقاومتی 

برداشته باشیم.
وی با تاکید بــر اینکه برای دســتیبابی به 
اهداف تعریف شــده نیازمند ســاختاری 
نظام مند هســتیم، گفت: تیمی از انجمن 
حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی 
اجتماعی، بانک قرض الحســنه رســالت، 
دانشگاه رسالت، شرکت پردازش اطالعات 
مالی پارت و گروه توسعه کارآفرینی ثمین 
ســاختاری به نام شبکه توســعه اجتماعی 

رسالت را تشکیل داده اند.
حسین زاده افزود: انجمن حامیان فرهنگ 
قــرض الحســنه و کارآفرینــی اجتماعی 
یک سازمان مردم نهاد اســت که با مجوز از 
وزارت کشور در سطح ملی فعالیت می کند. 
همچنین امورات اجتماعی و تســهیلگری 

در شبکه را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت 
در این شبکه مسوولیت ارائه خدمات بانکی 
را برعهــده دارد،افزود: شــرکت پردازش 
اطالعــات مالی پارت یکی از شــرکت های 
ســازمان بورس اســت که خدمات سامانه 
اعتبارســنجی مرآت در شــبکه را ارائه 

می دهد.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت 
مدیریت دانش را از جمله مسوولیت های 
دانشگاه رسالت در شــبکه خواند و یادآور 
شــد: مدیریت زنجیره ارزش و از تعریف 
تا طراحی محصــول و در نهایت تا فروش 
کاال بــر عهده گــروه توســعه کارآفرینی 

ثمیــن اســت.در ادامــه ســردار فرحی 
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ســتادکل 
نیروهای مســلح با اشــاره به امضای این 
تفاهــم نامــه گفت: اشــتغال ســربازان 
می توانــد کمکی به یکــی از چالش های 
اجتماعی کشور باشــد و در جهت اشتغال 

قدم های موثری بردارد.
وی با بیان اینکــه بنابرتدبیــر مقام معظم 
رهبری و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، 
قرارگاه مهارت آموزی شــامل کل سربازان 
می شود، افزود: ســاالنه بیش از ۴00هزار 
نفر جوان به خدمت سربازی رفته و قرارگاه 
مهارت آمــوزی در جهت ارتقــاء بهره وری 

سربازان تعریف شده است.
سردار فرحی با اشاره به اینکه این طرح برای 
قبل، دوران خدمت و بعداز سربازی تعریف 
شده است، اظهارداشــت: قبل از سربازی با 
در اختیار گذاشــتن مکانیزم های تشویقی 
می توان به این مهــم همت گمارد. در طول 
خدمت، اشتغال ســربازان هم برای جوانان 
و هم بــرای نیروهای مســلح موثر اســت. 
همچنین پــس از فراغــت از خدمت، ورود 
بانک ها، وزارت کار، بیمه هــا و ...می تواند 

نقش بسزایی داشته باشد.
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ســتاد کل 
نیروهای مســلح گفت: موضوع این تفاهم 
نامه کاری بدیع، خالقانه و نوآورانه اســت و 
اگر به خوبی اجرا شود می تواند الگو برداری 

مناسبی برای سایر دستگاه ها باشد.
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 وزیر راه:
بابتمشکالتمسکنمهرپوزشمیخواهم

وزیر راه و شهرســازی در دیدار با نمایندگان پروژه های مســکن مهر 
پردیس به ســبب مشــکالت کنونی عذرخواهی و بر اتمام این طرح ها 

تاکید کرد.
 صبح سه شنبه معترضان مســکن مهر پردیس مقابل ساختمان شهید 
دادمان وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند که به دستور وزیر به سالن 

اجتماعات دعوت شدند.
سپس نمایندگان ساکنان و متقاضیان مسکن مهر پردیس در نشست 

با »محمد اسالمی« خواسته های خود را بیان کردند.
این افراد با اعالم مشــکالت خود و شرایط ســختی که برای ساکنان و 
دارندگان ایــن واحدها بــه وجود آمده اســت از اســالمی پیگیری و 

رسیدگی سریع را خواستار شدند.
اســالمی نیز گفت: در وهله نخســت به عنوان نماینده عالی دولت در 
وزارت راه و شهرسازی، از همه مردمی که به سبب مشکالت و وضعیت 

کنونی طرح های مسکن مهر دچار مشکل شدند عذرخواهی می کنم. 
وی اضافه کــرد: از همه مطالبی که درباره مســکن مهر شــهر جدید 
پردیس در این جلسه اعالم شد مطلع و از خبرهای مربوط به آن، آگاهم. 
در این زمینه با توجه به مشــکالت به وجود آمده باید با شــما و در کنار 
شما این مشــکالت را حل کنیم و با یک برنامه اجرایی، به جای وعده و 

وعید »اقدام و عمل« داشته باشیم. 
وزیر راه و شهرســازی تاکیــد کرد در این مســیر از مشــارکت دیگر 

دستگاه های اجرایی بهره خواهیم برد تا کار به سرانجام برسد.
وی یادآوری کــرد: هر طرح بــا پروژه های دیگر فــرق دارد و حتی در 

مسکن مهر پردیس هر فاز با بقیه، شرایط متفاوتی دارد.
در همیــن پیوند، وزیــر راه و شهرســازی به حبیــب اهلل طاهرخانی، 
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید و احمد اصغری مهرآباد، 
مشاور وزیر در امور مسکن مهر، دســتور داد همه موارد و خواسته های 

پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه های مرتبط، پیگیری شود.
اسالمی گفت: بخشی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی است 
که امیدوارم امکانات دیگر بخش ها نیز فراهم شــده و در یک زمانبندی 

مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط الزم پیش برود.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد اولویت وزارت راه و شهرسازی اتمام 
پروژه مسکن مهر و تشــکیل کانون های گرم خانواده در این واحدهای 

آماده است.
قرار بود در قالب طرح مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی 
در کشور ســاخته شــود که اکنون بیش از 2 میلیون واحد آماده شده 
اما بخشــی از آن فاقد امکانات الزم برای خدمات زیــر و روبنایی بویژه 
تاسیســات داخلی و باالبر است و این سبب شده اســت برخی خانواده ها 
برای اقامت در این واحدها با مشــکالت زیادی روبرو شــوند و شماری 
از متقاضیان نیز برای زندگی در این واحدهای مســکونی عالقه نشان 

ندهند.
به گزارش ایرنا، بیســت و نهم مهرماه نیز بیش از یکصد تن از ساکنان و 
متقاضیان مسکن مهر پردیس مقابل شرکت عمران شهرهای جدید در 
تهران تجمع کردند که به »فقدان سیستم گرمایشی در این واحدها« با 

توجه به آغاز فصل سرما اعتراض داشتند.
مدیر روابط عمومی شــرکت عمران شــهرهای جدید همــان روز به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت سیستم گرمایش )پکیج( به بیش 
از سه برابر افزایش یافته و سبب شــده است پیمانکاران در تهیه و نصب 

آن در واحدهای مسکن مهر کشور با مشکالت بزرگی روبرو شوند.

آزادراهتهران-قمبهبخشخصوصی
واگذارمیشود

آزادراه تهران- قم در قالب طرح بهســازی، نگهــداری و بهره برداری 
با هدف ارتقای ســطح فنی و ایمنی و افزایش خدمــات جاده ای برای 

کاربران به بخش خصوصی واگذار می شود.
محمدرضا زمانیان، مدیــرکل دفتر نظارت بر بهره بــرداری آزادراه ها 
گفت: باهدف ارتقای ســطح کیفی، فنی و ایمنــی آزادراه های دولتی 
موجود و همچنین به دلیل محدود بــودن منابع اعتباری دولت، وزارت 
راه و شهرســازی براساس قانون ســاخت پروژه های عمرانی بخش راه 
و ترابری از طریق مشــارکت بانک ها و ســایر منابع مالی و پولی کشور، 
واگذاری بیش از 1۳ آزادراه دولتی را در قالب طرح بهسازی، نگهداری 

و بهره برداری در دستور کار خود قرار داده است. 
وی افزود: در این زمینه فراخوان شناسایی ســرمایه گذار تامین مالی 
برای آزادراه تهران- قم به عنوان یکی از آزادراه های دولتی انجام شده و 
پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، تفاهم نامه تامین منابع مالی به 

میزان 2 هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار منتخب تنظیم و مبادله شد.
مدیرکل دفتر نظارت بــر بهره برداری آزادراه ها ادامــه داد: انتظار 
می رود با توجه به مصوبه اخذ شده از هیات وزیران در این خصوص، تا 2 

ماه آینده قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود. 
زمانیان به اهداف اجرای این طرح اشــاره کرد و گفت: این اقدام با هدف 
افزایش درآمــد آزادراه های دولتی و به مــوازات آن، تامین منابع مالی 
برای ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش ســطح خدمات جاده ای 

برای کاربران و استفاده کنندگان از آزادراه ها اجرایی می شود. 
وی همچنین درخصوص فرآیند واگذاری آزادراه های دولتی به بخش 
خصوصی گفت: پس از انجام مطالعات بهســازی و شناسایی نیازهای 
فنی و ایمنی آزادراه ها و تعیین مبالغ اعتباری مــورد لزوم، در نهایت، 

فرایند شناسایی و انتخاب سرمایه گذار انجام می شود. 
مدیرکل دفتر نظارت بر بهره بــرداری آزادراه ها درخصوص طول دوره 
مشارکت و مدت زمان در اختیار گذاشتن آزادراه های دولتی به بخش 
خصوصی توضیح داد: بهــره بــرداری و نگهداری آزادراه هــا تا زمان 
مستهلک شدن ســرمایه گذاری اولیه به همراه سود مصوب در اختیار 

طرف مشارکت کننده خواهد بود.

رشد۱۲درصدیعضوگیریدرکتابخانههای
چهارمحالوبختیاری

مدیرکل کتابخانه هــای چهارمحال و بختیاری گفت: از مهرماه ســال 
گذشته تاکنون ۳۹ هزار و ۶00 نفر عضو کتابخانه های استان شدند که 

رشد 12 درصدی را نشان می دهد.
 فرهاد خلیل مقدم در نشســت خبری با اصحاب رســانه چهارمحال و 
بختیاری، گفت: ۵2 کتابخانه در این اســتان وجود دارد که 1۳ مورد از 

آن ها مشارکتی، ۹ کتابخانه روستایی و ۴۳ مورد شهری هستند.
مدیرکل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه سرانه 
فیزیکی به ازای هر 100 نفر در اســتان حدود 2/۸0 ســانتی متر ست، 
افزود: هفته کتاب از تاریخ نوزدهم آبان آغاز و تا تاریخ سی ام ادامه دارد 

که برنامه های مختلفی برای این هفته در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه امروز برنامه فرهنگ نقد و رونمایی کتاب شهرکرد در 
گذر زمان با حضور انجمن ها، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سایر 
دستگاه های فرهنگی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، ادامه داد: 
در هفته کتاب ۴۵۶ عنــوان برنامه فرهنگی در کتابخانه های اســتان 
برگزار می شود که شامل نقد کتاب، نمایشگاه کتاب، رونمایی از کتاب 

و... هستند.
خلیل مقدم بــا تأکید بــر اینکه برنامــه محوری هفته کتاب امســال 
شاداب ســازی کتابخانه ها اســت کــه هم اکنون هــم در چهارمحال 
و بختیاری در حال اجرا اســت، عنــوان کرد: همچنیــن عضویت در 

کتابخانه های در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه رایگان است.

میزخبر

گروه اقتصــادي  معاون اول رئیس جمهور 
گفت: امســال 100 میلیون دالر برای مهار 
ریزگردهای خوزستان اختصاص داده شده 
تا هرچه ســریعتر شــاهد حل این معضل 

باشیم.
با حضور معاون اول رئیــس جمهور فاز اول 
طرح احیــای ۵۵0 هزار هکتــاری اراضی 
خوزستان و ایالم افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
اســحاق جهانگیری صبح دیروز در دومین 
روز از ســفر خود به اســتان خوزســتان با 
حضور در دشت شــمال شرق اهواز و اراضی 
ابوفاضل، به همراه وزیر جهاد کشاورزی فاز 
اول طرح احیای ۵۵0 هزار هکتاری اراضی 
خوزســتان و ایــالم را مورد بهــره برداری 
قرار داد و همزمان با ایــن رویداد، عملیات 

اجرایی فاز دوم این طرح آغاز شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح 
احداث شــبکه فرعی آبیاری و زهکشــی و 
تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل بازدید کرد 
و در جریان احداث شبکه آبیاری و زهکشی 
دشت شمال شرق اهواز و برنامه زمانبندی 
اجرای فاز دوم این طرح قرار گرفت. گفتنی 
اســت فاز اول طــرح احیــای ۵۵0 هزار 
هکتاری اراضی خوزستان و ایالم، ۳00 هزار 
هکتار است که امروز مورد بهره برداری قرار 
گرفت و عملیات اجرایی فاز دوم به مساحت 

2۵0 هزار هکتار، آغاز شد.
اســحاق جهانگیری در مراسم بهره برداری 
از فاز اول طــرح احیای۵۵0 هــزار هکتار 
اراضی خوزستان با اشــاره به نقش کلیدی 
خوزســتان در تاریخ انقالب و به ویژه دوران 
جنگ تحمیلی اظهار کرد: مردم ایران هرگز 
ایستادگی، مقاومت، تالش و وطن دوستی 
مردم خوزســتان را فراموش نمــی کنند و 
این نقش تعیین کننده همیشه در یاد ملت 

ایران ماندگار است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن 
فاز دوم طــرح ۵۵0 هزار هکتــاری در بازه 
زمانی کوتاه افزود: باید به شهرســتان هایی 
که در فاز اول مورد کم توجهی قرار گرفتند 
در فاز دوم توجه الزم را داشته باشیم تا آنها 

نیز از نعمت های حاصله بیشــتر بهره مند 
شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه 
طرح ۵۵0 هزار هکتاری طرح بسیار بزرگی 
اســت، تصریح کرد: یک عــده در خارج از 
کشور اصرار دارند و با تالش بسیار در زمینه 
ناکارآمد جلــوه دادن نظــام و ضعف آن در 
راستای حل مشــکالت و تحقق پیشرفت 
کشــور تالش می کنند؛ متأســفانه برخی 
مواقع نیز صداهایی در کشور با آنها هم کالم 

می شود و این اصال صحیح نیست.

منبع اطالعاتی آمریکا اشتباه است
جهانگیری با تاکید بر اینکه منشــأ و منبع 
اطالعاتی آمریکا اشتباه اســت، ادامه داد: 
آنها با تالش بســیار برای ناکارآمدی نظام 
تبلیغات گسترده ای انجام و فکر می کردند 
که ایران نمی تواند چهلمین ســال پیروزی 
انقالب را جشــن بگیرد؛ آنهــا تالش های 
بسیاری برای ایجاد موج اعتراضات گسترده 
در میان مردم داشتند که خوشبختانه همه 

بی نتیجه ماند.

وی با اشــاره به اجرایی شــدن پروژه های 
عظیم در کشور بعد از انقالب گفت: ایران با 
محدودیت ها، جنگ و گرفتاری های بسیار 
ایجاد شــده اقدامات عمرانی بسیار خوبی 
انجام داده و شــاهد بهبود وضعیت عمران و 

آبادی کشور بودیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه 
در دولت یازدهم تمرکز بر مســائل مرتبط 
با آب و کشاورزی قرار داده شد، اضافه کرد: 
اولین ســفر رئیس جمهور در ســال ۹2 به 
خوزستان بود و یک مجوز یک و نیم میلیارد 
دالر از محل صندوق توســعه ملی به اجرای 
طرح ۵۵0 هــزار هکتــاری اختصاص داد؛ 
اعتبارات این صندوق برای امور توســعه ای 
است و در بدترین شــرایط اعتباری و مالی 
کشور اعتبار الزم برای این طرح اختصاص 

داده شد.

 32 درصد فروش نفت 
در صندوق توسعه ملی 

جهانگیری با اشــاره به اینکــه حدود ۳2 
درصــد درآمد نفت کشــور را بــه صندوق 

توســعه ملی واریز می شــود، بیــان کرد: 
زمانی ایران دو و نیم میلیون بشــکه نفت 
صادر می کــرد ولی طی ســال های اخیر 
شــاهد کاهش صادرات بودیم کــه به تبع 
میــزان دریافتی صندوق توســعه ملی نیز 
کمتر می شــود؛ با تمام این اوصاف، اولویت 
اجرایی شدن طرح ۵۵0 هزار هکتاری برای 

خوزستان و ایالم را فراموش نکردیم.
وی تصریح کرد: از ســال ۹۳ که عمال طرح 
۵۵0 هزار هکتاری وارد مرحله اجرایی شد 
تاکنون 2۹۵ هزار هکتار آن به اتمام رسیده 
و این بی انصافی اســت که دولت را ضعیف 
جلوه دهیم. آثار و بــرکات طرح ۵۵0 هزار 
هکتاری در سال های آینده نمود بیشتری 
دارد و به صــورت دقیق بــا مظلومترین و 
زحمت کش ترین قشــر جامعــه یا همان 

کشاورزان مرتبط است.
جهانگیــری عنوان کرد: نهایــت طرح این 
اســت که کشــاورز در نگهداری اراضی و 
شــبکه تعاونی های بهره بــرداری تالش 
بسیاری داشــته باشــد؛ جهاد کشاورزی 
و دیگر مســئوالن اســتانی بایــد در این 
زمینه آموزش های الزم را به کشــاورزان 

خوزستانی ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه 
بایــد از قطره قطــره آب در بخش شــرب، 
کشــاورزی و صنعــت صیانت و بــه خوبی 
مصرف کنیم، یادآور شــد: فاز دوم طرح نیز 
با توافق بین وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی 
اجرایی می شــود؛ اگر از یک و نیم میلیارد 
دالر اعتبــاری باقی مانده باشــد به فاز دوم 
اختصاص و اگر نه هم بــرای تأمین مالی آن 

اقدامات الزم را انجام می دهیم.
جهانگری خبر داد: از صندوق توسعه ملی، 
هشــت میلیارد دالر برای پروژه های آبی و 
خاکــی در غرب و جنوب غرب کشــور اخذ 
کردیم؛ مــردم این مناطــق از مواهب این 
اعتبار بهره مند و تأثیرات بســیار خوبی بر 
اراضی اســتان های ذینفع دارد. در مجموع 
10 میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی در 
اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته تا طرح های 
بزرگــی را در حوزه آب و خاک کشــور اجرا 
کنند که اختصاص این حجــم از منابع در 

تاریخ ایران بی سابقه است.

 100 ميليون دالر
 برای ریزگردهای خوزستان 

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه هایی که 
مردم خوزســتان را طی دو سال اخیر اذیت 
کرد و خصوصا اتفاق ناگواری که در سال ۹۵ 
رخ داد )قطعی بــرق، آب، رطوبت و ریزگرد 
همزمان( پدیده ریزگردها است، بیان کرد: 
برای حل این معضل در خوزستان، جلسات 
بسیاری تشکیل و پیگیری های خوبی انجام 
شد؛ در جلســه ای که در شــهر ماهشهر تا 
بامداد به طول انجامید خطاب به وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کردم که یک بار دیگر باید 
لباس جهاد سازندگی به تن کرده و معضل 

ریزگردها را حل کنید.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اجرای چند 
هزار هکتــار بوته کاری، هفــت هزار هکتار 
مرطوب کاری و همچنین مالچ پاشی و دیگر 
اقدامات انجام شده همه نشان از همت عالی 
برای رفــع معضل ریزگردهای خوزســتان 

است.
جهانگیری با اشــاره به اینکه سال گذشته 
دولــت منابــع خاصــی را به خوزســتان 
اختصاص و بــرای حل معضــل ریزگردها 
هزینه کرده اســت، بیان کرد: امسال 100 
میلیون دالر برای ریزگردهای خوزســتان 
اختصاص داده شده تا هرچه سریعتر شاهد 

حل این معضل باشیم.
وی با اشــاره بــه اینکه دولــت خودش را 
مدیون خوزســتان می دانــد، عنوان کرد: 
امروز کلنگ 12 پســت مــدرن جی. آی. 
اس را برای خوزستان به زمین می زنند که 
ماشــین آالت آن نیز عموما به کشور وارد و 
با اجرایی شدن این پســت ها دیگر اتفاق 

قطعی برق گسترده در این استان را شاهد 
نخواهیم بود.

 مسئوالن جمهوری اسالمی 
باید قدر جوانان را بدانند

اسحاق جهانگیری همچنین در آیین افتتاح 
رسمی ورزشگاه فوالد خوزستان با اشاره به 
حضور خود در بازی تعیین قهرمانی فوتبال 
باشگاه های آسیا در ورزشگاه آزادی افزود: 
این بازی با حضور ۸0 هزار تماشاگر برگزار 
شــد و کوچکترین بی نظمی در آن به وجود 

نیامد. 
وی با اشاره به اینکه مســوالن فیفا و ای اف 
سی حضور این حجم از تماشاگر را بی سابقه 
عنوان می کردند، اظهارداشــت: در جریان 
بازی دیدیم بانوان نیز در ورزشــگاه حضور 
داشتند و این مســابقه بین المللی با حفظ 

شئونات اسالمی برگزار شد. 
معاون اول رییس جمهوری بــا بیان اینکه 
رهبری و دولت قوی در کشــور داریم، بیان 
داشــت: با تکیه بر ظرفیت ها و سرمایه های 
اجتماعی کشور مشــکالت و موانع را پشت 

سر می گذاریم. 
وی تصریح کــرد: باید همه همــت کنیم و 
اختالفات را کنار بگذاریم تا اهداف کشــور 
محقق شوند، البته در جایی که ۸0 میلیون 
جمعیت دارد، مشــکالتی هم وجود خواهد 

داشت. 
جهانگیری بــا تاکید بر اینکــه امروز بیش 
از 1۵ هزار میلیارد تومان پروژه در اســتان 
خوزســتان یا افتتاح و یا در مرحله اجرا قرار 
گرفته است، عنوان کرد: این شرایط در همه 
جای کشور به همین صورت بوده و فعالیت 

عمرانی در حال انجام است. 
وی ادامه داد: انجام تعهدات اجتماعی فوالد 
خوزستان در ساخت ورزشگاه برای استان 

خوزستان یک فرصت جدید است. 
معــاون اول رییس جمهوری یادآور شــد: 
همچنین آغاز فعالیت فوالد خوزســتان در 
ایجاد خط تولید زمزم ۳ نیــز ظرفیت قابل 

توجه ای است. 
جهانگیری بیان داشــت: توصیه می شود 
به منظور توجه بیشــتر به محیط زیســت 
پروژه های توســعه ای دیگر این شرکت 
به مناطق دیگر منتقل شــود تا برای مردم 
اهواز مشکالت زیســت محیطی به وجود 

نیاید. 
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشــان 
کــرد: رعایت اصول زیســت محیطی برای 
دولت اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر 
پروژه هــای عمرانی باید پیوســت محیط 

زیستی داشته باشند.

اهواز یکی از امن ترین نقاط کشور است
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت: 
شهرســتان اهواز یکی از امــن ترین نقاط 
کشــور محســوب می شــود و بــا همت 
واحدهای تولیدی روز به روز در حال توسعه 

و پیشرفت است.
اســحاق جهانگیری در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشت: شب گذشــته در کنار کارون 
قدم زدم و ســرزندگی اهــواز و فضای امن 
این شهر را از نزدیک مشــاهده کردم؛ دنیا 
باید بداند اتفاق ۳1 شــهریور که با طراحی 
از پیش تعیین شــده بود هیچ گونه آسیبی 
به این شــهر وارد نکــرده و امــروز اهواز از 

کانونهای امن کشور است.
وی با بیان این که یکــی از ماموریت های 
بــزرگ واحدهــای تولیــدی و اقتصادی 
رســیدگی به مســائل اجتماعــی حوزه 
فعالیت خودشــان اســت، گفت: اخیرا در 
شورای اقتصاد کشور مصوب شد که چهار 
درصد از هزینه طرح های اقتصادی کشور 
باید صــرف مســایل و توســعه اجتماعی 
منطقه به ویژه مسائل زیســت محیطی و 

رفاهی مردم شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشــاره به این 
که ایران یک کشور جوان است و جوانان ما 
به امکانات ورزشی نیاز دارند، افزود: شرکت 
فوالد خوزســتان یکی از واحدهای تولیدی 
مهم کشور است و در طول سال های گذشته 
یکی از قطب های اصلی تولید فوالد کشــور 
به شــمار می رود و در تولید کشــور نقش 
مهمی دارد، محصوالت آن عمدتا صادراتی 
هســتند و این شــرکت همواره در زمینه 
مسائل اجتماعی و ورزشی از جمله ساخت 
ورزشــگاه مدرن، کارهای خوبی انجام داده 

است.
وی با نام بردن از خوزســتان به عنوان یکی 
از قطــب های مهــم فوتبال کشــور گفت: 
با وجود چهــار تیم در لیگ برتــر، می توان 
گفت 2۵ درصد از تیم هــای لیگ برتری را 
تیمهای خوزستانی تشــکیل می دهند لذا 
حق این استان ســاخت چنین ورزشگاهی 
اســت؛ امیدوارم شاهد ســاخت چنین 
ورزشگاه هایی در نقاط دیگر کشور باشیم 
و بقیه واحدهای تولیــدی در امر ورزش 

به مردم خدمت رسانی کنند.
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بالک چین و ارز دیجیتال به زبان ساده

سکههاچگونهبهوجودمیآیند؟

 مهدی  زارع ســریزدی  این روزها همه در 
مــورد بیت کوین و قابلیت های بی شــمار این ارز 
دیجیتال صحبت می کنند. از ناآشــناترین افراد 
به دنیــای فناوری تــا فعاالن بــورس، همگی به 
این پدیــده انقالبی قرن 21 عالقه مند شــده اند. 
اما کمتر کســی در مــورد فناوری زیرســاختی 
بیت کویــن یعنــی بالک چین اطالعــات کافی 
دارد. در این مطلب قصد نداریــم در مورد قیمت 
بیت کوین یا آینده اقتصاد با توجه به ظرفیت های 
ارز دیجیتال صحبــت کنیم. هدف مــا، توضیح 
 Blockchain دادن فناوری زیرســاختی یعنی
و ظرفیت های آن برای دهه هــای بعد در دنیای 

فناوری است.

مروری بر تاریخ
در ۳1 اکتبــر ســال 200۸، یک مقالــه از طرف 
شــخص یا ســازمانی با نام مســتعار ساتوشی 
ناکاموتو منتشــر شــد. ایده ای این مقاله، ارسال 
و دریافــت پول بیــن دو نفر به صورت مســتقیم 
و ناشــناس بود. این مقاله، به مفهــوم مورد نظر 
خود نــام Bitcoin را اختصــاص داد. از آنجایی 
که بیت کوین بــرای عملکرد خــود از رمزنگاری 
استفاده می کند، دسته بندی ارز رمزنگاری شده 
برای آن پیشنهاد شد. البته اصطالح ارز دیجیتال 

نیز از آن زمان رواج پیدا کرد.
تنها هــدف بیت کوین، تراکنش هــای مالی بود؛ 
اما محققان با بررســی فناوری زیرســاختی آن، 
متوجه پتانســیل های باالی آن برای استفاده در 
صنایع دیگر شــدند. پتانســیلی که می توانست 
اپلیکیشــن هایی قوی با رویکردی انقالبی برای 
صنایع مختلف بســازد. بالک چین، نامی بود که 

برای این فناوری زیرساختی استفاده شد.
تا اینجا چنــد اصطالح فنی را بیــان کرده ایم. در 
ادامه، هریک از این اصطالحات را به زبان ســاده 

توضیح می دهیم.
تصــور کنید کــه در شــهری کوچــک زندگی 
می کنید. ایــن شــهر پارکینگی یــک طبقه با 
ظرفیت 200 خودرو دارد. پارکینگ،  یک ورودی 
دارد که همیشه قفل است. این درب ورودی تنها 
در زمان ورود یا خروج خودروها باز می شود. حال 
بیایید این پارکینگ و ســاختمان آن را از زوایای 

مختلف بررسی کنیم:
قیمت: پارکینگ توســط یک شرکت خصوصی 
ســاخته شــده اســت و آنها، تمــام هزینه های 
نگهداری و مدیریت آن را بر عهده دارند. به همین 
دلیل، هزینه اجاره یک جای پارک همیشگی در 

این پارکینگ، باال است.
امنیــت: اگــر دزدهــا از درب اصلی رد شــوند، 
به راحتی به خودروی شــما دسترســی خواهند 
داشــت. حتی در صورت دزدیده نشدن خودرو، 
لوازم داخــل آن، باتری و مــوارد دیگر در معرض 

سرقت خواهند بود.
محدودیت: اگر تعداد خودروها در شــهر شما از 
200 به ۳00 خودرو برســد، تکلیف چیســت؟ 
فضــای پارکینگ بــرای همه خودروهــا کافی 
نخواهد بــود و شــرکت های خصوصــی دیگر، 

پارکینگ های دیگری می سازند.
اعتماد: شما به شــرکت مسئول پارکینگ اعتماد 
دارید و آنهــا، مســئول نگهــداری و مراقبت از 
خــودروی شــما هســتند.تمرکز: از آنجایی که 
همه خودروها در یک ســاختمان هســتند، این 
پارکینــگ ماهیتــی متمرکــز دارد.اکنون این 
سناریو را کمی پیشــرفت می دهیم. فرض کنید 
200 خانه در شــهر شــما هســت و هر خانه، دو 
جای پارک دارد. برای ســاده کــردن فرضیات، 
خودروهای هــر خانــه را نیز یک عــدد در نظر 
می گیریم. در نتیجه، هــر خانه، یک جای پارک 
خالی دارد. اهالی شــهر تصمیم می گیرند تا این 
جای خالی را به متقاضیان، اجاره دهند. این مدل 
اجاره، مشــکل خودروهای اضافی را حل می کند 
و نیازی به ســاختن پارکینگ بــزرگ مرکزی 
نخواهد بود. حال، بیایید این ســناریوی جدید 

را بررسی کنیم:

قيمــت: مــردم، فضــای اضافــی را به صورت 
اختصاصی بــرای اجاره نســاخته اند،. در نتیجه، 
هزینه های تعمیــر و نگهداری بــا فضای پارک 
خودشان مشترک بوده و بسیار کم خواهد بود. در 
نتیجه، هزینه اجاره این جای پارک بسیار کمتر از 

یک پارکینگ متمرکز بزرگ می شود.
امنيت: هر خودرو، در پارکینگی مجزا قفل شــده 
است. سارقان برای دسترســی به خودروها باید به 
این پارکینگ های اختصاصی دسترسی پیدا کنند؛ 
یعنی امنیت بیشــتر. البته امنیت در بالک چین 
به گونه ای دیگر تعریف می شود اما در حال حاضر از 

همین تعریف برای آن استفاده می کنیم.
محدودیت: با افزایش تعــداد خانه ها، با در نظر 
گرفتن فضای اضافی پــارک هر خانه، جای پارک 
کلی نیز به خوبــی افزایش می یابد. بــا این روند، 
تعداد اجاره دهنده ها و اجاره کننده ها نیز به طبع،  

افزایش خواهد یافت.
عدم نياز اعتماد: از آنجایی که هیچ ســازمانی 
برای کنترل این پارکینگ های غیرمتمرکز وجود 
ندارد، قوانین توســط همه صاحبان پارکینگ ها 

تصویب می شوند.
غير متمرکز: این مکان های پارک در تمام شهر 
پخش شــده اند در نتیجه می توان کل شهر را یک 

پارکینگ غیرمتمرکز تصور کرد.
مثال عینی بــاال،  مفاهیم بنیادیــن برای درک 

زیرساخت های فنی بالک چین را فراهم می کند.

از مدل پارکيگ تا مدل فنی
مدل پارکینگ، مفاهیمــی کلی از بالک چین را با 
مثالی از دنیای واقعی ترکیــب می کند. در ادامه، 
بخش های مختلف مدل پارکینگ را با بخش های 

فنی بالک چین متناظر می کنیم.
پارکینگ بزرگ مرکزی، یک سیســتم متمرکز 
مانند سرورهای شــرکت AWS )خدمات تحت 
وب آمــازون( یا گــوگل کالود اســت )البته این 
خدمات ابری نیز تاحدودی غیرمتمرکز هســتند 
اما برای ساده تر شدن موضوع، آنها را یک ماهیت 

متمرکز در نظر می گیریم(.
خودروها، همان داده یا اپلیکیشن ها هستند.

سیســتم های  غیرمتمرکــز،  پارکینگ هــای 
غیرمتمرکز شبیه به بالک چین هستند.

فراموش نکنید که همه سیستم های غیرمتمرکز، 
بالک چین نیســتند. بالک چیــن نوعی خاص از 
سیستم های غیرمتمرکز اســت که خصوصیتی 

ویژه  دارد. در ادامه به این خصوصیت می پردازیم.

 بلوک هایی که بالک چين را 
تشکيل می دهند

بار دیگر به ســراغ طــرح پارکینــگ می رویم و 
تغییراتــی در آن ایجــاد می کنیم. فــرض کنید 
قفل هر پارکینگ، در زمــان ورود خودرو به آن، 
ســاخته می شــود )فرض اول این اســت که هر 
خودرو، هر روز بــه همان پارکینگ همیشــگی 
می رود(. به عالوه، گاراژ ها به ترتیب و ســریالی، 

شماره گذاری شده اند.
در مرحله بعد، ترکیب قفل و کلید گاراژ شــماره 
۵0، بر اســاس ترکیب قفل و کلید گاراژ شــماره 
۴۹ ساخته شــده اســت. به عالوه، این ترکیب به 
مشخصات خودروی پارک شده مانند رنگ، وزن، 
نوع موتور و موارد دیگر نیز وابســته است. به این 
ترتیب از گاراژ شماره یک شروع شــده و تا گاراژ 

200 و پس از آن، ادامه خواهد یافت.
در نتیجه فرضیه زنجیره ای بــاال، اگر دزدی وارد 
گاراژ ۴۹ شده و مشخصات یک خودرو مانند رنگ 
یا وزن آن را تغییر دهد، ترکیــب قفل و کلید این 
گاراژ تغییر خواهــد کرد. در نتیجــه این تغییر، 
ترکیب قفل و کلید گاراژ های بعــدی نیز )که به 

این گاراژ وابسته بودند(، تغییر می کند.
فرضیه نهایی ما بــرای این بخش، آن اســت که 
پــردازش ترکیب قفل و کلید هــر گاراژ، نیازمند 
منابع پردازشــی بســیار خواهد بود. در نتیجه، 
در صورت تغییــر ویژگی یک خــودرو در یکی از 
پارکینگ ها، محاسبه مجدد این جفت های قفل 

و کلید،  تقریبا غیر ممکن می شود.

اگر یك ترکيب قفل و کليد تغيير کند؟
قبال گفتیم که همه صاحبــان گاراژها از قوانینی 
پیروی می کنند. یکــی از این قوانین، بررســی 
معتبر بودن پارکینگ است. یک پارکینگ زمانی 
معتبر اســت که بتوان ترکیب قفــل و کلید آن را 
تأیید کرد. به عالوه در صــورت تغییر هر ترکیب، 
ترکیب تمامــی پارکینگ هــا غیرمعتبر خواهد 
بود چون همه آنها به هم وابســته هستند. در این 
میان، فرآینــد تأیید جفت های قفــل و کلید، از 

ساختن ترکیب جدید سریع تر است.
این وابســتگی جفت ها بــه جفت هــای قبلی، 
زنجیــره ای از گاراژهــا را ایجــاد می کنــد. در 
 )Block( اصطالحات فنی به ایــن گاراژها بلوک
گفته می شــود. در نتیجه، نام زنجیــره بلوکی یا 

بالک چین ایجاد می شود.
بلوک ها در شــبکه بالک چیــن، با اســتفاده از 
هش )همان ترکیب قفل و کلید( به هم وابســته 
می شــوند. مانند مثال گاراژ، اگر داده یک بلوک 

تغییر کند، هش ها باید دوباره محاسبه شوند. 

بازیابی بلوک ها در صورت ایجاد تغييرات
همه کامپیوترهای حاضر در شــبکه بالک چین، 
یک کپــی از کل آن در اختیار دارنــد. در نتیجه 
اگر یک بلوک یا حتی یک زنجیــره کامل در یک 
کامپیوتر یــا چنــد کامپیوتر تغییــر کند، همه 
شبکه آن را با نسخه در اختیار خودشان، مقایسه 

می کنند.
 Node اگر اکثر کامپیوترهای شــبکه )که با نام
شناخته می شــوند( به این نتیجه برسند که یک 
بلوک، غیرمعتبر است، بلوک تغییریافته با بلوک 
معتبر دیگر زنجیره های جایگزین می شــود. این 
اصل، بالک چین را در برابر حمله معروف به حمله 
۵1 درصدی، آسیب پذیر می کند. به بیان ساده تر 
اگر بیش از ۵0 درصد از نودهای شــبکه، اهداف 
خرابکاری داشــته یا زنجیره را تغییر دهند، کل 

شبکه در معرض خطر خواهد بود.

معدن کاوی؛ سکه ها چگونه به وجود 
می آیند؟

در دنیــای ارز دیجیتال نیز ماننــد دنیای واقعی 
می توان بــا پرداخت پول ســنتی، ارز رمزنگاری 
شده خرید. این فرآیند در صرافی های این ارزها یا 
با معامله با دارندگان سکه ها انجام می شود. سؤال 
اصلی این اســت که اولین سکه ها در این شبکه ها 
چگونه ایجاد می شوند یا تعداد سکه های موجود 
چگونه افزایش می یابد؟ برای پاسخ به این سؤال، 
ابتدا باید فرآیند معدن کاوی یا ماینینگ را شرح 

دهیم.
در بخش های قبلــی، در مورد پــردازش و تأیید 
بلوک ها صحبت کردیم. در مثــال پارکینگ ها، 
تصور کنید که همه صاحبان پارکینگ، در فرآیند 
محاســبه جفت قفل و کلیدها شرکت کنند. این 
فرآیند نیز به منابع قوی پردازشــی نیاز دارد. در 
اینجا رقابتی برای پردازش ســریع تر جفت قفل 
و کلید جدید ایجاد می شــود و هر کس، زودتر از 
بقیه به پاسخ صحیح برسد، برنده خواهد شد. کل 
این فرآیند محاســبه جفت صحیح قفل و کلید، 

معدن کاوی نامیده می شود.
اما چرا صاحــب یک پارکینگ بایــد وقت و زمان 
خود را برای محاســبه جفت قفــل و کلید جدید 
صرف کند؟ برای این منظور، بایــد به آنها انگیزه 
بدهیم. تصور کنید که برنــده این رقابت، وجهی 
را به عنوان جایزه دریافــت می کند. این پول، قباًل 
در سیستم پارکینگ ها وجود نداشت و اکنون در 
شکل یک جایزه، به عنوان پول جدید به سیستم 

تزریق شد.
در دنیای ارزهــای دیجیتال، بهــاد داریم که هر 
بلوک با هش محافظت می شود. هش ها بر اساس 
داده های هر بلــوک و همچنین هش بلوک قبلی، 
محاسبه می شــوند. این ترتیب باعث اتحاد بین 

بلوک ها و ایجاد همان زنجیره مشهور می شود.

حرکتازسویبانکداریالکترونیکبهدیجیتال
 در افتتاحیه نمایشگاه تراکنش تاکید شــد که با ورود بازیگران جدید 
به این حوزه، بازیگران ســنتی باید آن ها را بپذیرند و در این زمینه باید 
تمرکز بر بخش خصوصی باشــد و در نهایت از بانکداری الکترونیک به 

بانکداری دیجیتال برسیم.
نمایشــگاه تراکنش )ITE 201۸( با حضور برخی مقامات کشوری در 
مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شد که در آیین افتتاحیه 
این نمایشــگاه محمدمراد بیات، مدیرعامل مرکز فاوا بــا بیان این که 
راهبرد این است که ITE ایران به مرکز ثقل منطقه تبدیل شود، اظهار 
کرد: ما باید تمرکزمان بر بخش خصوصی باشــد و میــدان عمل را در 

اختیار این بخش قرار دهیم.
وی افزود: باید از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال برســیم؛ 

بانکداری ای که بر مبنای پلت فرم فناوری های دیجیتال ایجاد شود.
در ادامه این مراسم امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان 
فناوری اطالعات پذیرش تغییر را نخســتین گام عقالنیت دانســت و 
گفت: در حوزه تراکنش، بازیگران جدیــدی ورود پیدا کرده اند که اگر 
بازیگران ســنتی بخواهند حوزه تراکنش به کار خــود ادامه دهد، باید 

ورود بازیگران جدید را بپذیرند.
وی با بیان این که ما شــاهد چنین تغییراتی در این حوزه هستیم، ادامه 
داد: شــاید آن چیزی که در مورد تغییر قوانین و نوع قضاوت ها بر عهده 
ماست به طور کامل اجرا نشده و در مقابل سایر بازیگران این حوزه مثل 

بانکداران سنتی نیز باید این پذیرش را داشته باشند.
رئیس ســازمان فناوری اطالعــات اضافه کرد: در حــوزه تامین مالی، 
سرمایه گذاران جســور یا همان جنگ ســپاران مالی بازیگران جدید 
هســتند و اگر امروز مفاهیمی چــون بانکداری بدون شــعبه مطرح 

می شود، حاصل همین تغییرات است.
همچنین ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان 
این که این نمایشگاه ها باید توسعه پیدا کند، گفت: بین فضای مجازی 
و واقعی یک درهم تنیدگی برقرار اســت و نمی توانیــم در این دو حوزه 

مستقل از یکدیگر تصمیم بگیریم.
وی افزود: در حال حاضر تئوری حرکت به ســمت جهانی شدن در دنیا 
وجود دارد و این در حالی است که آمریکا در این میان تالش می کند تا 

از طریق ICT انحصار عظیمی را برای خود ایجاد کند.
به گفته فیروزآبادی، جهانی شــدن یک روند مطلوب انسان هاســت و 
انسان ها می خواهند که از این طریق برای داشتن زندگی بهتر با یکدیگر 
در ارتباط باشــند اما چیزی کــه آمریکا می خواهد این اســت که این 
توسعه ارتباطات، اقتصاد و غیره تحت یک میدان قوی متمرکز از سوی 

آمریکا قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آن چیزی که به عنوان اجتماعی شــدن اقتصاد مطرح 
می شــود این اســت که موضوعات اجتماعی و فرهنگی ایــن روزها به 

مباحث اقتصادی بدل شدند و ما کاالهای اجتماعی و فرهنگی داریم.

رشد۴۳درصدیوارداتتلفنهوشمند
طی هفت ماه نخســت ســال جاری، بیش از 2۶۵ میلیون دالر گوشی 
هوشمند به کشــور وارد شده اســت که نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴۳.۴2 درصد رشد داشته است.
 طبق آمار منتشر شــده از سوی گمرک جمهوری اســالمی ایران، در 
هفت ماهه نخست ســال جاری حدود ۵۵2 تن انواعگوشی موبایل به 
ارزش بیش از 2۶۵ میلیون دالر ترخیص شــده اســت. آمار همچنین 
نشان می دهد واردات گوشــی موبایل نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته ۴۳.۴2 درصد افزایش داشــته اســت. این در حالی است که 
نوسانات بازار ارز و قیمت باالی محصوالت، مانعی برای رونق همیشگی 
بازار موبایل شــده و بســیاری از خریداران منتظــر کاهش قیمت ها 

هستند.
 بررســی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، 
در هفت ماه نخست ســال جاری 2۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۹۶۴ دالر 
گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده اســت که 1.01 درصد از ارزش 
کل واردات ایران را در این مدت شامل می شــود. در مدت مشابه سال 
گذشــته، 1۸۵ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۵7۵ دالر گوشــی تلفن همراه به 
کشور وارد شده بود که 0.۶۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به 

خود اختصاص داده بود.
درنتیجه واردات گوشــی تلفن همراه در هفت ماه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشــابه ســال گذشــته از لحاظ ارزش ۴۳.۴2 درصد 

افزایش یافته است.
به روزرســانی: طبق گزارش منتشر شــده از ســوی گمرک ایران، در 
هفت ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 7۳7 هزار و ۴7۵ دستگاه 
گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که 210 هزار و ۶11 دستگاه آن در 

مهر ماه به کشور وارد شده است.
گفتنی است در هفت ماهه نخست سال گذشته واردات گوشی موبایل 
یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه بوده اســت. این یعنی واردات 
موبایل نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته از نظر تعداد 2۸ درصد و 
از نظر ارزش ۴۳ درصد افزایش داشته است. گمرک ایران همچنین در 

رابطه با آخرین وضعیت ورود گوشی های مسافری اعالم کرد:
مسئولیت گمرک راه اندازی سامانه اظهار گوشی های مسافری بوده که 
این اقدام صورت گرفته و حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشــی های 
مســافری که در ســامانه گمرک اظهار شــده وفق مقررات اخذ و کد 
رهگیری صادر گردیده است اما اطالعاتی از مسافر، گذرنامه و اطالعات 
ورود توســط واحدهای ذی ربط در اختیار این ســازمان قرار نگرفته و 
با توجه به این موضوع، کنترل و راســتی آزمایی اطالعات گوشی های 

مسافری در حوزه مسئولیت های گمرک نیست.

وارداتانبوهگوشیموبایلمسافری
غیرممکنشد

 رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویــی از راه اندازی 
سامانه ای خبر داد که با رجیســتری گوشی های مسافری از قاچاق این 

کاال جلوگیری می کند.
 حسین فالح جوشــقانی، رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی از راه اندازی ســامانه ای خبر داد که امکان رجیســتر کردن 
گوشی وارد شــده از سوی مســافران را فراهم می کند. مشکالت قبلی 
سامانه رجیستری باعث شــده بود یک شــخص بتواند چندین تلفن 
همراه را وارد کشــور کند و با قیمت ارز آزاد به فروش برساند؛ در همین 
راستا، ســامانه ثبت گمرکی به منظور ساماندهی گوشی های مسافری 

به کشور و جلوگیری از قاچاق این کاال راه اندازی شده است. 
وی گفت:در راستای ساماندهی ورود گوشــی های مسافری به کشور 
و جلوگیری از قاچاق این کاال، ســامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه 
اندازی شده است، این ســامانه امکانی فراهم کرده که مسافرانی که با 

خود گوشی به کشور وارد می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.
 تا پیش از راه اندازی این سامانه مســافران با کد ملی خود می توانستند 
هر تعداد گوشی موبایل به کشور وارد کنند و سامانه ثبت گمرکی از این 
موضوع جلوگیری خواهد کرد و شــخص مســافر، می تواند با پرداخت 
عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشــور و ثبت رجیستری آن 

اقدام کند، فالح جوشقانی در این رابطه گفت:
تا پیش از این هر مســافر محدودیتی برای ورود گوشــی موبایل به 
کشور نداشــت و می توانســت با کد ملی خود هر تعداد گوشی وارد 
کند؛ امــا هم اکنون با هماهنگــی صورت گرفته با نیــروی انتظامی 
و گمرک، هر مســافر امــکان ورود یک گوشــی با یک کــد ملی و 

پاسپورت را خواهد داشت.

آنالین
سامانهثبتگوشیمسافریبهنیرویانتظامی

وصلشد
 معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال 
به ســامانه نیروی انتظامی راه اندازی شــد و از این پس هر مسافر، تنها 
امکان ثبت یک گوشــی با کد ملی و شماره پاســپورت خود را خواهد 

داشت.
حسین فالح جوشــقانی در گفتگو با مهر، گفت: در راستای ساماندهی 
ورود گوشی های مســافری به کشــور و جلوگیری از قاچاق این کاال، 
ســامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه اندازی شــده است. این سامانه 
امکانی فراهم کرده که مســافرانی که با خود گوشــی به کشور وارد 

می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.
وی توضیح داد: تا پیش از این هر مســافر محدودیتی برای ورود گوشی 
موبایل به کشور نداشت و می توانســت با کدملی خود هرتعداد گوشی 
وارد کند. اما هم اکنون با هماهنگی صــورت گرفته با نیروی انتظامی و 
گمرک، هر مسافر امکان ورود یک گوشــی با یک کدملی و پاسپورت را 

خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این سامانه شخص مسافر، می 
تواند با پرداخت عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشور و ثبت 
رجیســتری آن اقدام کند، ادامه داد: به این ترتیب در این سامانه تنها 
مسافرانی که وارد کشور می شوند، گوشی خود را با کارت ملی و شماره 
پاســپورت ثبت می کننــد و از این طریق می تــوان جلوی ورود 
گوشــی هایی که از طریق واردکنندگان موبایل و به اسم مسافری وارد 

کشور می شود را گرفت.
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطات افزود: تاکنون مشــکل در 
اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی وجود داشت که هم اکنون این 
مشکل برطرف و سامانه فعال شده است که در نهایت با هماهنگی انجام 

شده، رجیستری و ثبت شناسه گوشی ها نیز اتفاق می افتد.
وی درباره انتشــار برخی اخبار مبنــی بر تصمیم جدیــد دولت برای 
واگذاری گوشی به نرخ دولتی در بازار به هر فرد با ارائه کارت ملی، گفت: 
در این باره چیزی نشنیدم؛ البته مســئولیت نظارت و اعمال قوانین در 
بازار برعهده وزارت صنعت است و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی 

ندارد.

پژوهشکدهمطالعاتراهبردیفناوریاطالعات
تشکیلشد

 پژوهشکده سیاســت پژوهی و مطالعات راهبردی فناوری اطالعات و 
ارتباطات )فاوا( با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی کشور 

آغاز به کار کرد.
با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشــور، وضعیت پژوهشگاه 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات )مرکــز تحقیقات مخابــرات ایران( از 
موافقت اصولی به قطعی تبدیل شد و این پژوهشــگاه با ۳ پژوهشکده 
فناوری اطالعات، پژوهشــکده ارتباطات و پژوهشــکده امنیت فاوا به 

فعالیت می پردازد.
همچنین پژوهشکده سیاســت پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا نیز به 
عنوان چهارمین پژوهشــکده با دریافت موافقــت اصولی به مدت یک 

سال فعالیت خواهد کرد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تیرماه سال 1۳۹2، موافقت شورای 
گسترش آموزش عالی کشــور را با ارتقای موسسه تحقیقات ارتباطات 
و فناوری اطالعات به پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم و 
موافقت »اصولی« این پژوهشــگاه را به مدت 2 سال صادر و ابالغ کرده 

بود.
طبق ضوابط و مقررات، ادامه فعالیت این پژوهشگاه پس از انقضای این 
مهلت 2 ساله منوط به کسب امتیازهای الزم، حاصل از ارزیابی شاخص 
های اســتاندارد و بین المللی در زمینه فعالیت های پژوهشی، امکانات 
و تجهیزات فیزیکی، منابع انســانی، قراردادهای منعقده پژوهشــی 
در ســطح ملی و نهایتا موفقیت در دریافت موافقت قطعی از شــورای 

گسترش آموزش عالی کشور بوده است. 
بنا به اهداف و سیاست های کالن در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشــور و همچنین نقش و اهمیــت کلیدی این پژوهشــگاه در تحقق 
اهداف تبیین شــده، دریافت موافقت قطعی از ســال 1۳۹۴ و قبل از 
انقضای مهلت تعیین شــده با اعالم آمادگی جهــت ارزیابی به وزارت 

علوم، در دستور کار قرار گرفت.
براین اساس مقرر شــد موافقت قطعی با ســاختاری نوین و بر اساس 
آخرین اکوسیستم های موجود در مراکز تحقیقاتی ارتباطات و فناوری 
اطالعات دنیــا و در چارچوبی بومی مــورد اهتمام ویــژه مدیران این 
پژوهشــگاه قرار گیرد که بر این اســاس با برنامه ریزی به عمل آمده، 

فرایند ارزیابی موردنظر با موفقیت انجام شد.

سرویسVoLTEهمراهاولراهاندازیشد
VoLTE فناوری نوینی اســت که عالوه بر باال بردن کیفیت مکالمه، 

امکان دسترسی به اینترنت در طول مکالمه را نیز فراهم می کند.
 فناوری VoLTE اســتاندارد جدیدی در شبکه های ارتباطی بی سیم 
 LTE پرسرعت برای گوشی های موبایل اســت که در آن، صدا در بستر
و با کیفیت و پایداری بســیار باال منتقل می شــود. آخرین نسل شبکه 
تلفن همــراه )LTE( همــراه اول به امکان تماس صوتی مجهز شــده 
اســت؛ مشــترکین همراه اول از این پس می توانند بر بستر این شبکه، 
مکالمه ای بــا آخرین اســتانداردهای جهانی و بهتریــن کیفیت صدا 

)کیفیت HD( داشته باشند.
 Voice over( فناوری انتقال صدا بر بســتر نســل چهارم تلفن همراه
LTE( یا همان VoLTE، یک فناوری نوین اســت که بدون استفاده 
از آن قادر به برقــراری تماس در شــبکه 4G نخواهیم بــود. در حال 
حاضر اکثر شــبکه های LTE و همچنین گوشــی های هوشــمند، با 
وجود پشــتیبانی از اتصال LTE، در زمان مکالمه به شبکه 2G سوئیچ 
می کنند و این به معنی قطع اینترنت و کاهش پهنــای باند ارتباطی و 
متقاباًل افت کیفیت انتقال صدا اســت؛ اما با فنــاوری VoLTE نه تنها 
کیفیت صدا در باالترین ســطح باقی می ماند، بلکــه در زمان مکالمه، 

کاربر به اینترنت نیز دسترسی خواهد داشت.

مزایای VoLTE چيست؟
LTE امکان برقراری تماس در شبکه *

VoLTE بر روی سرویس )HD کیفیت صدای بسیار باال )با کیفیت *
Call Setup پایین بودن زمان برقراری تماس یا *

*امکان استفاده همزمان از مکالمه و دیتا

 چگونه از VoLTE استفاده کنيم؟
 USIM همراه اول، سیم کارت باید از نوع VoLTE برای استفاده از *

باشد. اطالعات بیشتر دروب سایت همراه اول درج شده است.
* برای برقراری تماس VoLTE همراه اول نیازی به استفاده از دیتای 
تلفن همراه نیســت. نحوه برقــراری تماس از طریــق VoLTE هیچ 
تفاوتی با تماس عادی ندارد و تمام مشترکینی که دارای تلفن همراهی 
با قابلیت پشــتیبانی از VoLTE همراه اول باشــند با قرار گرفتن در 
پوشش شــبکه LTE و برقراری تماس به صورت معمول یک تماس با 

کیفیت VoLTE خواهند داشت.
 Prime) ،LG Q۶(LG M۷۰۰( گوشــی هــای تلفــن همــراه
Plus Q۶(M۷۰۰، گلکســی اس ۸، گلکســی اس ۸ پالس،هــواوی 
پی 10، هواوی پی 10 پــالس اولین مدل های تلفن همــراه با قابلیت 

پشتیبانی از VoLTE همراه اول هستند. 

ارتباطات


