
سوئیفت ضرر می کند یا ایران؟
 پیکر رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی تشییع شد

ومان بود نوربخش عاشق محر

 گزارش IMF  از ۱۳ شاخص  اقتصاد ایران
 در سایه تحریم 

شرکت کنندگان خارجی نمایشگاه خودرو:

اقتصاد ایران 
97 میلیارد دالر 

کوچک تر می شود

آیا یارانه اعضای 
 جدید خانوار 

حذف می شود؟ 

وی  بازار خودر
ایران را آسان ترک 

نمی کنیم

واریز یارانه متولدین ۹۷ هم چنان در ابهام

گروه جامعه مراســم تشــییع پیکر 
دکتر ســیدتقی نوربخش و عبدالرحمن 
تاج الدین رییس و معاون سازمان تامین 
اجتماعــی دیــروز با حضور مســووالن 
کشوری و لشــکری و اقشار مختلف مردم 

از مقابل بیمارستان میالد برگزار شد.  
در این مراســم که با تالوت آیاتی از قرآن 
کریم آغاز شد، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیــس جمهوری، محمــود واعظی 
رییــس دفتر رییــس جمهــوری، علی 
اکبــر صالحی معاون رییــس جمهوری 
و رییس ســازمان انرژی اتمی، ســورنا 
ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری، حجت االســالم محمدکاظم 
بهرامی رییــس دیوان عدالــت اداری، 
محمد شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، محمدجــواد آذری 
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات، علی ربیعی وزیر سابق تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعی، رضــا طالئی نیک 
معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، محمدحسین مقیمی 
اســتاندار تهران و جمعی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی حضور داشتند.

معــاون اول رییــس جمهــوری گفت: 
سیدتقی نوربخش به معنای واقعی عاشق 
محرومین و افراد تحت پوشــش سازمان 
تامیــن اجتماعی بــود و با تمــام وجود 

احساس خدمتگزاری می کرد. 
اســحاق جهانگیری در مراســم تشییع 
پیکر محمدتقی نوربخش رییس سازمان 
تامین اجتماعی و تــاج الدین معاون این 
سازمان که در بیمارســتان میالد برگزار 
 شد، شــهادت امام حسن عســگری ) ع( 
و درگذشــت دو مدیــر ســازمان تامین 
اجتماعی را به رهبرمعظم انقالب، رییس 

جمهوری و مردم تسلیت گفت. 
وی افزود: نوربخــش عمر پربرکت خود را 
به عنوان پزشــک معتمد مردم و دولت تا 
آخرین لحظه در خدمت محرومین بود و 
آخر هم در این مسیر جان باخت. معاون 
اول رییس جمهوری ادامه داد: تاج الدین 
نیز از نیروهای خدوم کشــور بــود و دو 
دوره به عنوان نماینــده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و کارگری دلسوز 

بود. 
وی گفت: امیدوارم خداوند به همه توفیق 

خدمت به مردم بدهد. 

 پسرم همواره به فکر خدمت
 به مردم بود

ســید مرتضــی نوربخش پــدر مرحوم 
نوربخش در جمع سوگواران گفت: پسرم 
پاک به دنیا آمد، پاک زیست و پاک رفت. 

وی افزود: ایشان همواره به فکر خدمت به 
مردم بود و دوران دانشــجویی خود را که 
مقارن با دوران دفاع مقدس بود در بیشتر 
عملیات حضور داشت و صادقانه جنگید. 

وی ادامه داد: پسرم در زمان حیات خود به 
عنوان پزشک و کارمند در سازمان تامین 
اجتماعی ابتــدا به عنــوان مدیر درمان 
تامین اجتماعی یزد، همواره خدمت کرد 

و دغدغه ای جز این نداشت.

 دغدغه نوربخش 
خدمت به مردم بود

اســتاندار تهران نیز در حاشیه مراسم به 
ایرنا گفت: آنچه بــرای مرحوم نوربخش 
رئیس ســازمان تامین اجتماعی مهم بود 
خدمت به مردم به ویــژه جامعه کارگری 
بود.محمدحســین مقیمــی افــزود: در 
اســتان های مختلف که بودم، با مرحوم 
نوربخش در مقاطعی که رئیس ســازمان 
تامین اجتماعی بود همکاری مســتقیم 
داشتیم که در استان هایی مانند مرکزی 

کرمانشاه و تهران نمونه هایی از آن بود.
وی افزود: با توجه به این که صحبت های 
ما در ارتبــاط با خدمت به مــردم بود هر 
وقت با او صحبت مــی کردم حتما به قول 
خود عمل می کرد و آن کار انجام می شد 
او به قول های خود وفا می کرد. اســتاندار 
تهران تعهد به قول های داده شــده را از 
مهمترین ویژگی هــای مرحوم نوربخش 
برشمرد و اضافه کرد: وی همیشه تقاضای 
مالقات را در کوتاهترین زمان اجابت می کرد و 

ساعت هم برای او تفاوتی نداشت.

سانحه ای تلخ 
محمد شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی بــه همــراه جمعی از 
مســووالن این وزارتخانه روز پنجشــنبه 
سفر کاری به استان گلســتان داشت که 
در مســیر، خودرو همراهان وی در حومه 
گرگان بر اثر برخورد با تریلر صدمه دید. در 
این سانحه، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان 
تاج الدین، معاون امور مجلس این سازمان 

ر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان 
حکیم جرجانی گرگان جان باختند.پیکر 
مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی 
پس از تشییع، در دارالرحمه حرم حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع(، شهر ری به خاک 
سپرده شــد .همچنین پیکر عبدالرحمن 
تاج الدیــن معــاون فقید این ســازمان 
قرار اســت امــروز در اصفهان تشــییع و 

خاکسپاری شود.

پیام تسلیت رئیس جمهور
 رئیس جمهور درگذشت رئیس و معاون 
پارلمانی ســازمان تامیــن اجتماعی را 
تســلیت گفت.حســن روحانــی رئیس 
جمهور در پیامی با تســلیت درگذشــت 
اندوهبار رئیس و معاون پارلمانی سازمان 
تامین اجتماعی، برای آن عزیزان فقید که 
در راه خدمت به مردم جان خود را تقدیم 
کردند، از درگاه خداونــد متعال رحمت 
واســعه و علو درجات، برای خانواده های 
محترم ایشــان و بازماندگان صبر و اجر و 
برای مصدوم این ســانحه شفای عاجل و 
کامل مســالت کرد.متن پیام تســلیت 
حجت االســالم حســن روحانی به این 

شرح است:»بسم اهلل الرحمن الرحیم
َو َمْن یَْخُرْج ِمــْن بَْیِتِه ُمَهاِجــًرا إِلَی اهلَلّ َو 
َرُســولِِه ثَُمّ یُْدِرْکُه الَْمْوُت َفَقــْد َوَقَع أَْجُرُه 
َعلَی اهلَلّ خبر تلخ سانحه تصادف رانندگی 
و درگذشــت اندوهبار رئیــس و معاون 
پارلمانی سازمان تامین اجتماعی موجب 
تاثر و تالم فراوان شــد. مرحوم دکتر سید 
تقی نوربخش، همراه صدیق و کوشــای 
دولت در ۵ ســال گذشته؛ مدیری متعهد 
و دلســوز، پرکار، صادق و متواضع بود که 
لحظــه ای از خدمت به خانــواده تامین 
اجتماعی بویژه کارگــران زحمت کش و 
بازنشستگان شــریف باز نایستاد.مرحوم 
عبدالرحمن تاج الدیــن معاون پارلمانی 
ســازمان تامیــن اجتماعی نیز ســالها 
در مســوولیت های مختلــف پارلمانی 
و اجرایی خدمــات ارزنده ای داشــتند، 
و تقدیــر چنین بــود که ایــن دو چهره 
خدمتگــزار، با هم و در مســیر خدمت به 

مردم به دیدار معبود بشتابند.
اینجانب ایــن ضایعه را بــه خانواده های 
محترم نوربخــش و تاج الدیــن، وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، ســازمان 
تامین اجتماعی، خانــواده بزرگ دولت 

و جامعــه عزیز کارگری و بازنشســتگان 
تســلیت می گویم.برای آن عزیزان فقید 
کــه در راه خدمت به مردم جــان خود را 
تقدیــم کردنــد، از درگاه خداوند متعال 
رحمت واســعه و علــو درجــات، برای 
خانواده های محترم ایشان و بازماندگان 
صبر و اجر و بــرای مصدوم این ســانحه 

شفای عاجل و کامل مسالت دارم.«
 

مقامات کشوری درگذشت نوربخش 
را تسلیت گفتند

جمعی از مقامات و شخصیت های کشور 
در پی درگذشــت مدیرعامــل و معاون 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در جریان 
ســانحه رانندگی با ارســال پیــام های 

جداگانه ای تسلیت گفتند.
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت 
درگذشت ســید محمدتقی نوربخش و 
عبدالرحمان تاج الدیــن به خانواده های 
این دو مرحوم و همکاران آنها در سازمان 
تامین اجتماعی، افزود: درگذشت آدمی؛ 
یک اندوه دارد و فقــدان یک خدمتگذار؛ 
هزار رنج. حوادث، دست ناپیدای کائنات 
از برای یادآوری ناپایداری روزگار اســت. 
ناگزیر از ســلطه حادثه، عزیزی دیگر از 
میانمان رفــت. دکتر ســیدمحمدتقی 
نوربخش انسانی شریف و مدیری توانمند 
و متخصص بود که تا آخرین لحظه زندگی 
ارزشمندش مفید و اثرگذار ماند. همراهی 
و حمایت تمام قد ایشان درمسیر حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان که عرصه 
افتخــار و توانایی جوانان ســربلند ایران 
اسالمی است، نشانه بلندنظری و درک از 
نوآوری آن بزرگوار بود کــه هیچگاه این 

بارزه، فراموشمان نخواهد شد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز در پی 
درگذشــت رئیــس ســازمان تامیــن 
اجتماعی و معاون این سازمان در سانحه 
رانندگی، پیام تسلیتی صادر کرد. در پیام 
ســیدمحمد بطحایی آمده اســت: بدون 
شک عروج شــهادت گونه این عزیزان در 
حین خدمت، نام و یاد آنها را در دل مردم 
عزیز ایران زنده نگه مــی دارد. اینجانب 
مصیبت وارده را به خانــواده های داغدار 
تســلیت عرض کــرده و از درگاه خداوند 
متعال علــو درجات برای ایــن عزیزان و 
صبر و بردباری برای بازماندگان مسئلت 

دارم.در پیــام تســلیت رضــا اردکانیان 
وزیر نیرو آمده اســت: عــروج ناباورانه و 
شهادت گونه دو مدیر بی ادعا، متخصص 
و فرهیخته، را به جامعــه کارگری ایران و 
خانواده های محترم و داغ دیده ایشــان و 
همکارانشان، تسلیت می گویم. بی گمان 
فقدان ایشــان ضایعه ای بزرگ و دردناک 
برای خدمت گزاران دولت و مردم خواهد 
بود.وزیر ورزش و جوانان نیــز در پیامی 
درگذشت سید تقی نوربخش مدیر عامل 
ســازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان 
تاج الدین معاون حقوقــی و پارلمانی این 
ســازمان را به مردم و دولت تدبیر تسلیت 
گفت. مســعود ســلطانی فر در این پیام 
تضمن تسلیت درگذشــت این دو مدیر 
دولتی به مردم و دولــت برای بازماندگان 

داغدار آنان صبر و سالمتی آرزو کرد.
در پیام تســلیت بیژن زنگنه وزیر نفت در 
پی درگذشت مدیرعامل و معاون حقوقی 
و پارلمانــی ســازمان تامیــن اجتماعی 
آمده است: با دلی سرشــار از غم و اندوه، 
درگذشــت دلخــراش و شــهادت گونه 
دو تن از یــاران دولت، دکتر ســید تقی 
نوربخش و عبدالرحمن تــاج الدین را به 
خانواده های محترم و داغ دیده ایشان، به 
همه همکارانشان، و جامعه کارگری ایران 
صمیمانه تســلیت می گویــم. تجلیل از 
خدمتگزاران به هنگام درگذشت ایشان، 
سنتی حسنه است، از روز گذشته که این 
خبر را شنیدم، در این حسرتم که کاش تا 
زنده بودند قدرشان را بیشتر می دانستیم.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز 
با ارســال پیامی درگذشــت مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی 
و امورمجلس این سازمان را به ملت ایران 
و بازماندگان به ویژه خانواده های داغدار 
و وزیر و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تســلیت گفــت. وی که برای 
افتتاح آغاز عملیــات اجرای خط ریلی به 
کرمان ســفر کرده بود، در پیام تســلیت 
خود آورده اســت: درگذشــت سیدتقی 
نوربخش  رئیس سازمان تأمین اجتماعی 
و عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و 
امورمجلس این ســازمان را که از خانواده 
بــزرگ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
بودند را به خانــواده محترم این عزیزیان، 
وزیــر و کارکنان این وزارتخانه تســلیت 

عرض می نمایم.
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بازار مسکن در فاز انتظار

زیان بالتکلیفی

 اصرار بر بالتکلیف نگه داشــتن اوضاع، تنها به ســود جریان هایی است 
که می کوشــند تــوان کشــور را در برابر تهاجــم گســترده تحریمی با 
کمترین هزینه برای واشنگتن فرســوده کنند. با هیچ منطقی نمی توان 
مخالفت هایی را توجیه کرد که به طور مســتقیم با سیاســت های کالن و 

راهبردی کشور در اوضاع جاری مربوط است.
برخی اقدام ها در راستای بسترسازی روانی و عینی برای آن چیزی است 
که دولت پرخاشگر دونالد ترامپ در پی آن اســت تا با ایجاد هم سویی ها 
در جامعه بین الملــل علیه ایران به کارگیرد. این درحالی اســت که بیش 
از همیشه کشــور نیازمند اجماع کالن برای کنترل و بالتبع آن مدیریت 
اوضاع بوده و زمان، نقش کلیــدی را در این باره ایفا می کند. واشــنگتن 
همزمان مشغول وارد آوردن فشــارهای دوگانه برای تسلیم ایران در برابر 
خواست های اســتیالگرانه اش است. بخشی از این فشــارها که با اعمال 
تحریم های اقتصــادی انجام می گیــرد، به طور مســتقیم افکار عمومی 
را نشانه گرفته اســت. هدف، از یکسو کاســتن از توان نظام سیاسی برای 
پاســخ به مطالبات اقتصادی مردم در همه زمینه های اشــتغال، مسکن، 
منابع مالی و... است. از سوی دیگر، القای این تصور که اصوالً هیچ راه حل 

روشنی برای برون رفت از اوضاع در توان تصمیم سازان وجود ندارد.
به این ترتیب تحمیل فشارهای جانبی برای فرسوده سازی نظام سیاسی 
در شــمار اصلی ترین اهــداف تاکتیکی واشــنگتن قــرار دارد. مروری 
بر اظهــارات مقام هــای دولت ترامــپ حاکی از دلبســتگی بــه ایجاد 
لغزندگی هایی اســت که به زعم آنان با اجرای تحریم ها ایجاد می شــود و 
بســتر الزم را برای هر نوع تغییر در رفتار و یا حتی سرنوشت نظام سیاسی 

به وجود می آورد.
جنبه دیگر فشــارها برای تنگ تر شــدن حلقه به دور ایــران، اقدام ها در 
سطح جامعه جهانی و نهادهای بین المللی اســت. همه تالش واشنگتن 
القاء عمومی این باور اســت که ایران نمی تواند عضــو قابل اعتماد جامعه 
بین الملل باشــد. هدف در این کار، بازگرداندن ایران به انزوایی اســت که 
این کشــور پیش از برجام تجربه کرده بود. ابزار واشــنگتن در این راستا 
از یکسو شیوه تعامل جمهوری اســالمی با نهادهای بین المللی و از سوی 
دیگر، ایجاد اختالل در روابط این کشور با دیگر اعضای جامعه بین الملل؛ 
خاصه اروپاست. هم سو شــدن دولت های اروپایی با واشنگتن علیه ایران، 
بزرگترین پیروزی دولت ترامپ در وضعی اســت که سیاســت های او و 

دولتش را نزد به ویژه هم پیمانان اروپایی اش، دچار انزوا کرده است.
فشــارهای دوگانه جنبی و عمودی دولت ترامپ علیه ایران با دو واکنش 
انفعالی یا مقاومت ابتکاری از ســوی تهران می تواند روبرو باشــد. شکل 
و شــیوه عمل انفعالی الزاماً آنچه نیست که دســت ها را باال برد و تسلیم 

خواست های یکسویه واشنگتن شد.
 این عمل می تواند با بالتکلیف کردن نظام سیاســی در تصمیم ســازی 
روشن در قبال اوضاع انجام شــود. در واقع چنین رفتاری مطابق همانی 
اســت که برنامه ریزان افراطی دولت ترامپ درپی آن هستند. مانع تراشی 
در بروز و انجام اراده نظام سیاســی برای تصمیم هایــش چه در داخل و 
چه بیرون از کشور، بســترهای الزم را در پیش روی واشنگتن و متحدان 
منطقه ای آن علیه ایــران فراهم می کند. سیاســت عرصــه ابتکارهای 

عملگرایانه ای است که بتواند بهترین وضع را برای مردم رقم بزند. 
معطل کردن تصمیم ها چه در حوزه داخلی و چه خارجی در بزنگاهی که 
زمان عنصر کلیدی آن است، تنها به سود واشــنگتن و متحدان آن تمام 

می شود.
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موافقت رئیس جمهور با استعفای مسعود نیلی
  رئیس جمهور با استعفای دســتیار ویژه خود در امور اقتصادی موافقت 

کرد.
 موسســه عالی آموزش و پژوهش  مدیریت و برنامه ریــزی اعالم کرد:  
رئیس جمهور با استعفای دســتیار ویژه خود در امور اقتصادی موافقت 
کرد.در ادامه آمده اســت:  رئیس جمهور ضمن تشــکر از همکاریهای 
ارزشــمند جناب آقای مســعود نیلی با دولتهای یازدهــم ودوازدهم 
با استعفای ایشــان از ســمت دســتیاری ویژه رئیس جمهور در امور 

اقتصادی ودبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد.
نیلی یکی از مدافعان افزایــش نرخ ارز به نفع صــادرات و تولید بود که 
چندین برابر شــدن نرخ ارز در ماه های اخیر و افزایش انتقادات به تیم 
دولت، وی مجبور به استعفا شــد.همچنین علی طیب نیا جای مسعود 

نیلی را در شورای پول و اعتبار گرفت.

صادرات 27 میلیاردی کاالهای غیر نفتی
 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پژوهش های تجاری ســازمان توســعه 
تجارت ایران، تراز تجاری 7 ماهه ســال 1397 را مثبت 1 میلیارد  دالر 

اعالم کرد.
مهدی بابایی اظهار داشــت: طی هفت ماهه ســال جاری کاالهای غیر 
نفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی به ارزش 27 میلیارد و 200 
میلیون دالر با 13 درصد رشــد صادر شــد و همچنین  صادرات بدون 
احتســاب میعانات گازی به ارزش 24 میلیــارد و 284 میلیون دالر با 
22 رشــد صورت گرفت.وی افزود: صادرات کاالهای پتروشیمی با 34 
درصد رشد ارزشــی و 23 درصد رشــد وزنی، محصوالت کشاورزی با 
رشد ارزشی 22 درصدی و  رشــد وزنی 20 درصدی و کاالهای صنعتی 

با 11 درصد افزایش وزنی و 21 درصد افزایش ارزشی همراه بوده است.
مدیر کل دفتر آمار و پژوهش های تجاری در خصوص وضعیت صادرات 
به بازارهای هدف صادراتی ایران گفت: از میان پنج بازار نخســت هدف 
صادراتی، عراق بــا ۵ میلیــارد و 730 میلیون دالر پیشــتاز بازارهای 
صادراتی ایران اســت. همچنین رقم صادرات به چهار کشــور دیگر به 
ترتیب، چین ۵میلیارد و 379 میلیون دالر، امــارات4 میلیارد و 637 
میلیون دالر، افغانستان 1 میلیارد و 872 میلیون دالر و هند 1 میلیارد 
و 399 میلیون دالر برآورد شــده اســت که 70 درصد از کل صادرات 

کشور را به خود اختصاص داده اند.
بابایی با اشاره به کاهش واردات کاال به کشــور بیان کرد: در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته واردات کاال از لحاظ وزن 9 درصد و از لحاظ 
ارزش 11 درصد کاهش داشــته است.گفتنی اســت، متوسط قیمت 
کاالهای صادراتی ایران 404 دالر محاســبه شــده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 1۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

نخستین نشست شورای فقهی بانک مرکزی 
برگزار شد

شــورای فقهی بانک مرکزی که بــر پایه مصوبه ســال 139۵ مجلس 
شورای اســالمی »مصوبات آن الزم الرعایه است«، چهارشنبه گذشته 

نخستین جلسه خود را تشکیل داد.
 شــورای فقهی بانک مرکزی حدود 12 سال پیش در این بانک تشکیل 

شد اما جایگاه مشورتی داشت. 
بر پایه ماده ۵7 قانون جدیــد بانکداری بدون ربا این شــورا به یکی از 
ارکان بانک تبدیل شد که رعایت مصوبات آن برای همه نهادهای نظام 

بانکی الزامی است.
در چارچوب برنامه ششــم توسعه که ســال 139۵ در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای بانک 
مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسســه های 

بدون مجوز، تشکیل رسمی شورای فقهی نیز لحاظ شد.
بر اســاس ماده 16 آن، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات 
بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشــور، و برای نظــارت بر عملکرد نظام 
بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، 
دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از 
جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شــورای فقهی در بانک مرکزی با 

ترکیب زیر تشکیل می شود:
پنج فقیه )مجتهد متجــزی در حوزه فقه معامــالت و صاحب نظر در 
مسائل پولی و بانکی(، رییس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی، یک 
نفر حقوقدان آشــنا به مســائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر 2 با 
معرفی رییس کل بانک مرکزی(، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی آشنا با بانکداری اسالمی با انتخاب مجلس شورای اسالمی )به 
عنوان عضو ناظر( و یکی از مدیران عامل بانــک های دولتی به انتخاب 

وزیر امور اقتصادی و دارایی.
براساس تبصره 2 اصالح شــده ماده 18 که بیســت و ششم بهمن ماه 
139۵ در مجلس تصویب شــد، »مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی 
الزم الرعایه اســت. رییس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شــورا را 
پیگیری و بر حســن اجرای آن ها نظارت می کند«. حکم این ماده نافی 

اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نیست.
در تبصره 4 اصالح شده ماده 18 نیز آمد: جلسات شورای فقهی با حضور 
حداقل دو ســوم اعضای مشــتمل بر رییس شورا و دســتکم سه نفر از 
فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیم های آن با رای موافق اکثریت 

فقهای حاضر اتخاذ می شود.
پنج نفر فقیه عضو این شورا با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید 

فقهای شورای نگهبان منصوب می شوند .
اعضای صاحب رای شــورا بــرای چهار ســال تعیین می شــوند و این 

ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

وزیر نفت هفته آینده به مجلس می رود
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت این هفته برای پاســخ به سوال علی ساری 
نماینده اهواز و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 

مجلس حضور می یابد.
 نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی همچنین پــس از یک هفته 
سرکشــی به حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه جلسه علنی دارند.بررســی الیحه تشکیل سازمان صنایع 
دریایی نیروهای مســلح، طرح یــک فوریتی تنظیــم برخی مقررات 
مالی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و پــرورش و الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان اعاده شــده از شــورای نگهبان نیز در دستور کار 
جلســات این هفته مجلس شــورای اســالمی قرار دارد.نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در جلســات هفته جاری همچنین طرح یک 
فوریتی اصالح قانون بودجه ســال 97 کل کشور، الیحه نحوه استفاده، 
نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و الیحه معافیت وزارت خانه ها 
و موسســات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی را بررســی می کنند.

بررســی الیحه حوادث غیرمترقبه کشــور، الیحه اهــداف، وظایف و 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان و الیحه تشکیل وزارت خانه های رفاه 
و تامین اجتماعی و کار و تعاون نیز در دســتور کار جلســات این هفته 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد.خانه ملتی ها در جلسات هفته آینده 
مجلس قرار است گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد 
آسیب شناسی وضعیت شــاغالن و بیکاران با رویکرد حمایتی، گزارش 
کمیسیون صنایع مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران در بعد داخلی و خارجی از 
ســال 84 تا 96 و گزارش کمیســیون بودجه مجلس در مورد عملکرد 

منابع و مصارف در قانون بودجه سال 96 کل کشور را بررسی کنند.

میز خبر

معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر 
کشور با اشاره به وجود 86 هزار طرح عمرانی نیمه تمام 
در کشور، نسبت به تامین اعتبار الزم برای بهره برداری 

از این طرح ها ابراز نگرانی کرد.
مهدی جمالی نژاد در نشســت شــورای برنامه ریزی 
و توســعه چهارمحال و بختیــاری افزود: بــا توجه به 
محدودیت های اعتباری و نوسانات قیمت ارز، تکمیل 
این تعداد طرح نیمه تمام نگران کننده است و استفاده 

از ظرفیت بخش خصوصی ضروری است.
وی ادامه داد: با ایــن وجود باید با برنامــه ریزی های 
عالمانه و اولویــت بندی طرح های حیاتی نســبت به 

تکمیــل این طرح هــا، گام هــای عملیاتی 
برداشته می شود.

جمالــی نژاد اجــرای برخــی طــرح ها را 
غیرضروری و اتالف سرمایه دانست و گفت: 
در بین طرح هــای نیمه تمام طــرح هایی 
وجود دارد که ضرورتی به ایجــاد آنها نبوده 
و اینک یا در حال تخریب هســتند و یا برای 

تکمیل توجیه ندارد.
معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر 
کشــور، جذب ســرمایه گذار بخش خصوصــی را از 
مهمترین برنامه های این معاونــت برای تکمیل طرح ها 

اعالم کرد و افزود: تالش می شــود بسیاری 
از طرح ها را به بخش خصوصی و یا دستگاه های 
عمومی از جمله شــهرداری ها واگذار کرد.

جمالی نژاد با تاکید بر خودداری از آغاز طرح های 
جدید در ســال جاری، اظهار داشت: اولویت 
نخســت، تکمیل طرح های مهــم از جمله 

پروژه های دهیاری هاست.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح های عمرانی باید 
به کیفیت، ایمنی و اســتانداردهای الزم توجه ویژه ای 
داشــت و این امر مســتلزم نظارت جدی کمیته های 
مربوطه است.رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از وجود یک 
هزار و 71۵ طــرح نیمه تمام در این اســتان خبر داد و 
گفت: بــرای تکمیل این تعداد طرح بــه 9۵0 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
طهمورث الیاســی بختیاری تصریح کــرد: با توجه به 
سهمیه بودجه اســتان پیش بینی می شود این تعداد 
طرح ظرف 6 تا 10 سال آینده تکمیل و به بهره برداری 
برســد.وی همچنین از آغاز عملیــات اجرایی 6 طرح 
جدید در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: برای 
تکمیل این تعداد طــرح ۵70 میلیــارد تومان اعتبار 

پیش بینی شده است.

عمران

گروه اقتصاد  اتصال ایران به ســوئیفت 
برخالف تصور بســیاری بســتگی به توافق 
 FATF هسته ای نداشــته و با عضویت در
ارتباط می یابد، با این حــال اکنون در زمره 
اقدامات تحریمی آمریکا قرار گرفته اســت. 
بســیاری می گویند نظام بانکــی ایران در 
برابر تحریم های این چنین واکســینه شده 

است.
قطع دسترســی نظام بانکی به ســوئیفت 
یکی از موارد اعمــال تحریم های ضدایرانی 
آمریکا بود که از بیســت و یکــم آبان ماه به 
اجرا رســید. این روزها که برخی از رسانه ها 
اقدام به تبلیغــات منفی گســترده درباره 
اوضاع اقتصاد ایران پس از قطع دسترســی 
به ســوئیفت کرده اند، این ضرورت بیشتر 
به چشــم می آید تا آگاهی الزم ترویج شود 
که اوال ســوئیفت چه کارکــردی در نظام 
بانکی دارد و دوم اینکه آیــا تبعات نبود این 
امکان بــرای نظام بانکی و مبــادالت مالی 
قابل جبران اســت و این مشــکل در دوره 
تحریم های گذشته چگونه و با چه هزینه ای 

مدیریت شد. 
سوئیفت به معنای جامعه جهانی ارتباطات 
مالی بین بانکی، سیســتمی است که برای 
ارســال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین 
واحدهای ارزی بانک های داخل کشــور و 
بانک های خارج از کشــور مورد اســتفاده 
قرار مــی  گیرد. در واقع یک پیام رســان در 
بین بانک ها اســت که مســیر امنی برای 
هم  لــی بین بانک هــا فرا تبادالت ما
می آورد. در واقع ســوئیفت قالبی را ارائه 
می  کند کــه تراکنش های بیــن المللی از 
طریق آن بدون مشــکل جریــان پیدا کند 
و ردیابی  شــود. بنابراین برخــالف اطالع 
رســانی های مغرضانــه نمی توانــد باعث 
ایجاد مســدودیت در حساب ها و ارتباطات 
بانکی شود. هر چند آمریکا با اعمال تحریم 
ســوئیفت، اقتصاد و تجارت خارجی ایران 
را نشــانه گرفته اما این یک تحریم تکراری 
اســت و تجربه دور زدن تحریم سوئیفت را 
در ســال های گذشته هم داشــته ایم و در 
آن دوره هم کــه محدودیت هــا جدی تر 
و گســترده بود، جایگزینی بــرای کارکرد 
سیستم سوئیفت در تبادالت مالی عملیاتی 
شد و به اجرا رســید. بانک مرکزی هم اعالم 
کرده که قطع خدمات ســوئیفت در برخی 
بانک های کشــور خللی در انجام مبادالت 
ارزی و فراینــد تجــارت خارجی کشــور 
ایجاد نمی  کند و ســامانه  هــای جایگزین 

پیام  رســانی از مدت ها پیش برای پوشش 
امکانــات و خدمات ســوئیفت پیش  بینی، 
توسعه و عملیاتی شــده اند. بنابراین با قطع 
ارایه خدمات ســوئیفت به برخی بانک های 
داخلی، خللــی در انجام مبــادالت ارزی و 
فرایند تجارت خارجی پیش بینی نمی شود 
و فعاالن اقتصــادی می تواننــد از خدمات 
تمام بانک های دارای مجوز ارزی برای امور 

بازرگانی استفاده کنند. 
البته وقتی به مردم مــی گوییم که تحریم 
ســوئیفت قابل دور زدن اســت و می توان 
سیستم و ســامانه های دیگری را جایگزین 
آن کرد، این موضوع هم باید گفته شــود که 
این اقدامــات هزینه هایی را هــم به دنبال 

دارد. 

قطع ارتباط با سوئیفت، تجارت 
خارجی را متوقف نمی کند 

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت 
وگو با ایرنا درباره قطع ارتباطات سوئیفت و 
اثر گذاری آن در مبادالت مالی شرکت ها و 
بانک های ایرانی، گفت: ســوئیفت تنها یک 
سامانه خبر رسان مالی است که دستورهای 
پرداخت و نقــل و انتقاالت بیــن بانکی از 
طریق این ســامانه ســریع و ایمن منتقل 
می شــود و البته نقش کلیدی در تبادالت 

مالی دارد. 
وی با اشــاره بــه کارکرد ســوئیفت اظهار 
داشت: در واقع وقتی مبادالت مالی صورت 

می گیرد پیام هایی بیــن بانک ها رد و بدل 
می شــود که به تســویه مبادالت منجر 
می شــود. این پیام در یک بسترنرم افزاری 
امن وســریع باید اتفاق بیافتــد در غیر این 
صورت تســویه مبادالت با مشــکل مواجه 
خواهد شد. تسویه دشــوار و غیرایمن باعث 
می شود که طرف های تجاری ریسک انجام 
مبادالت را نپذیرنــد و این موضوع می تواند 
برای شرکت های ایرانی مشکل ایجاد کند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوئیفت 
از این جهت در دنیا اهمیت پیدا کرده است 
که ســریع ترین، امن تریــن و معتبرترین 
سیستم پیام رسان مالی محسوب می شود. 

ندری با بیان اینکه قطع سوئیفت می تواند 
مشــکالتی ایجاد کند اما مبادالت مالی در 
بستر امن برای شــرکت های ایرانی برقرار 
خواهد بود، گفت: البته کشــورها می توانند 
به صورت دوجانبه سیســتم هایی تعریف 
کنند که طــرف های تجــاری از طریق آن 
مبادالت مالی را انجام دهند. در حال حاضر 
کشورهایی که پذیرفته اند علی رغم تحریم های 
آمریکا با ایران روابط مالی داشــته باشــند 
درصددنــد از سیســتم غیر از ســوئیفت 
برای تبادالت مالی بین ایــران و بانک های 

خودشان استفاده کنند. 
به گفته نــدری، ترجمه اقتصــادی اینکه با 
قطع ســوئیفت تبادالت مالی ایران و سایر 
کشورها با مشکل مواجه می شود این است 
که هزینه های تجارت خارجی ایران نسبت 

به سایر کشورها افزایش پیدا می کند. به این 
معنا که اگر یک تاجــر و تولیدکننده چینی 
برای خرید مواد اولیه یک دالر هزینه می کند 
تاجر و تولیدکننده ایرانی برای تهیه همان 
مواد باید دو دالر بپردازد. این موضوع باعث 
می شود در شــرایط تحریم و وجود برخی 
چالش هــای داخلی، هزینه هــا در فضای 
کســب و کار افزایــش یابد. وی بــا تاکید 
بر اینکه به طــور قطــع راهکارهایی برای 
جبران محدودیت دسترســی به سوئیفت 
وجود دارد، اظهار داشــت: قطع ارتباط با 
سوئیفت باعث نمی شود که تجارت ایران 
با دنیا متوقف شود اما به هر حال هزینه هایی 
برای ما ایجاد می کند. نــدری با بیان اینکه 
اولین بار نیســت قطع ارتباط با ســوئیفت 
را تجربه مــی کنیم، بیان داشــت: در دوره 
تحریم های قبل هم با قطع ارتباط سوئیفت، 
محدودیت ها مدیریت شــد و نتوانستند با 
ایجاد ایــن محدودیت ها تجــارت خارجی 
کشــورمان را متوقف ســازند و همچنان 
می توانیــم از طریــق روش هــای دیگر، 

ارتباط مالی را با دنیا حفظ کنیم. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: برخی 
از رســانه ها تبلیغات منفــی در این باره به 
راه انداخته اند. در تحریم هــای دوره قبل 
دسترسی ما به سوییفت محدود شد و حتی 
بعد از برجام هم این مشــکل رفع نشد چرا 
که اساســا موضوع روابط بانکی و سوئیفت 
به برجــام ارتباطــی نــدارد. از آنجایی 

که بانــک های ایــران باید یک ســری از 
اســتانداردها را برای برقراری تبادالت 
بین المللی رعایت می کردند و عضو کارگروه ها 
و پروتکل هایی می شــدند، تا آن زمان که 
این مقدمات انجام و طی نشــود نمی توان 
با بانک های خارجی ارتباط برقرار کرد. در 
دوره ای دسترسی به سوئیفت برقرار بود اما 
آن طرف بانکی حاضر نبود با این شــرایط با 

ایران تبادالت مالی داشته باشد. 
وی افزود: بعــد از برجــام در زمینه های 
پیوســتن به پروتــکل های بیــن المللی و 
رعایت اســتانداردهای مربوط به مبارزه با 
پولشــویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 
پیشرفت چندانی نداشــتیم و هنوز هم این 
موضوعات به نتیجه نرســیده است و همین 
االن هم که مســاله تحریم ها رفع شود این 
مشکالت روابط بانکی به قوت خودش باقی 
اســت چرا که هنوز موضوعات پیوستن به 
FATF و رعایت مسائل فنی تعیین تکلیف 

نشده است. 
به گفته ندری »مســاله ارتبــاط بانک های 
کشــورمان بــا بانک هــای خارجــی به 
موضوع ســوئیفت و تحریم ها برنمی گردد 
موضوع این اســت که هنــوز نپذیرفته ایم 
استانداردهای فنی را که FATF بخشی از 

آن است، در نظام بانکی رعایت کنیم.«

تبعاتی که اعمال تحریم های سوئیفت 
برای این نهاد دارد 

در دوره تحریم هــای جدید، محدودیت در 
دسترســی به ســوئیفت از قبل پیش بینی  
شــده بود و نظام بانکی برای واکسینه شدن 
در برابــر تحریم ســوئیفت، راهکارهایی را 
در نظــر گرفته از جمله پذیرش پیشــنهاد 
روسیه برای استفاده از شبکه اطالع رسانی 
مالی روسی. البته ایران به صورتی گسترده 
تر در حال ایجاد و راه اندازی سیستم اطالع 
رسان مالی است که با کشورهایی که با آنها 
مراودات تجاری داریم مــی توانیم از طریق 

سامانه وطنی مبادالت مالی داشته باشیم. 
اما موضــوع مهــم این اســت کــه رفتار 
قلدرمآبانه آمریکا در استفاده از پروتکل ها 
و نهادها و موسســات بین المللی در اعمال 
تحریم ها علیه کشــورها باعث شده تا سایر 
کشــورها همواره خود را در خطر رویارویی 
با این رفتار آمریــکا ببینند و به همین دلیل 
به دنبــال راه اندازی سیســتم های شــبه 
ســوئیفتی برای خــود هســتند، چنانکه 

روسیه و چین دست به این اقدام زده اند. 

گروه اقتصاد  صنــدوق بین المللی پول 
با بررسی شــاخص های کالن اقتصاد ایران 
از تولیــد ناخالــص داخلــی 430 میلیارد 
دالری، رشد 0.2 درصدی بخش غیرنفتی، 
ذخایر ارزی حــدود 100 میلیارد دالری در 
ســال جاری و ناکامی آمریکا در صفر کردن 
صادرات نفت ایران طی امسال و سال آینده 

خبر داد.
صندوق بیــن المللــی پول در گزارشــی 
موسوم به »چشــم انداز اقتصاد منطقه ای: 
خاورمیانه و آســیای مرکزی« به بررســی 
وضعیــت اقتصــادی 30کشــور منطقه از 
جمله ایــران در ســال  2018 میالدی و 
چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال 
2019 پرداخته است.  بر اساس این گزارش 
اقتصاد ایران که در ســال 2017 رشد 3.7 
درصد را تجربه کرده بود امســال وارد رکود 
می شــود و رشــد منفی 1.۵ درصدی و در 
سال 2019 رشد منفی 3.6 درصدی خواهد 
داشت.بر همین اساس ارزش تولید ناخالص 
داخلی ایران که در ســال 2017 به 430.7 
میلیارد دالر رسیده بود در ســال جاری با 
اندکی کاهش بــه 430.1 میلیارد دالر می 
رسد اما در ســال آینده حدود 97 میلیارد 
دالر از تولید ناخالص داخلی ایران کاســته 
می شــود. صندوق بین المللــی پول پیش 

بینی کرده است در سال 2019 ارزش 
تولید ناخالص داخلی ایران به 333.6 
میلیــارد دالر کاهــش یابد.بخــش 
غیرنفتی ایــران که در ســال 2017 
رشــد 4.6 درصدی را تجربه کرده بود 
در سال جاری با رشــد 0.2 درصدی 
مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد 
رکود شده و رشد منفی 1.2 درصدی 
را خواهــد دید.بخش نفتــی ایران با 
اجرایی شدن تحریم های آمریکا رشد 
منفی 7.4 درصدی را در سال 2018 

تجربه خواهد کرد و پیش بینی می شود در 
سال 2019 نیز رشد این بخش منفی 12.9 
درصد باشــد. در ســال 2017 رشد بخش 

نفتی ایران 0.9 درصد اعالم شده بود.

تالش آمریکا برای توقف صادرات نفت 
ایران به سنگ می خورد

صندوق بین المللی پول کاهش تولید نفت 
ایران در ســال 2019 را نســبت به امسال 
۵20 هزار بشــکه در روز برآورد کرده است. 
ایران که در ســال گذشــته میــالدی 3.8 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در 
سال 2018 متوســط تولید نفت این کشور 
به 3.4۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد 
و پیش بینی شــده اســت این رقم در سال 

2019 به 2.93 میلیون بشکه در روز برسد.
با وجود افــت قابل توجه تولیــد نفت ایران 
تولید گاز این کشــور در سال های 2018 و 
2019 تغییری نخواهد داشــت و در سطح 
ســال 2017 یعنی معــادل ۵.03 میلیون 

بشکه در روز نفت باقی می ماند.
بر اســاس برآوردهای صندوق بین المللی 
پول ایران در ســال 2017 بالــغ بر 2.1۵ 
میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است 
و انتظار می رود صادرات نفت ایران در سال 
جاری با افت 390 هزار بشــکه ای نســبت 
به ســال قبل به 1.76 میلیون بشکه در روز 
برســد.بر خالف تالش دولت آمریکا برای 
صفر کردن صادرات نفــت ایران صندوق 
بین المللــی پول پیش بینی کرده  اســت 
تالش های دولت آمریــکا در این زمینه به 

نتیجه نخواهد رســید و ایران در سال 
2019 نیز 1.2 میلیون بشــکه در روز 

نفت صادر خواهد کرد.
صــادرات گاز ایــران نیــز بــدون 
تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا طی 
ســال های 2018 و 2019 در سطح 
ســال 2017 یعنی معادل 160 هزار 

بشکه در روز باقی خواهد ماند.

نرخ تورم ایران امسال و سال 
آینده صعودی است

بر اساس این گزارش افزایش قابل مالحظه 
تورم یکی از ویژگی هــای اقتصاد ایران طی 
امسال و سال آینده اســت. در حالی که نرخ 
تورم ایران در سال 2017 بالغ بر 9.6 درصد 
بوده این رقم در سال جاری به  29.6 درصد 
خواهد رســید و نرخ تورم ایران در ســال 
آینده نیز باز هم افزایــش خواهد یافت و به 

34.1 درصد می رسد.

 تراز مثبت 4.3 میلیارد دالری تجارت 
خارجی ایران در سال جاری

صندوق بیــن المللی پــول در ادامه گزارش 
خود پیش بینی کرده است صادرات ایران در 
سال جاری به 97.۵ میلیارد دالر و واردات در 
این سال به 93.2 میلیارد دالر خواهد رسید. 

ایران در ســال قبل 102.8 میلیــارد دالر 
صادرات و 93.6 میلیارد دالر واردات داشت.

بر اســاس این گزارش انتظار می رود در سال 
2019 صادرات ایران به 7۵.9 میلیارد دالر و 

واردات به 76 میلیارد دالر کاهش یابد.

 ذخایر ارزی ایران
 99.8 میلیارد دالر شد

تراز حساب های جاری ایران در سال 2017 
بالغ بر 9.۵ میلیارد دالر بوده که بر اســاس 
پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم 
در ســال 2018 به ۵.8 میلیارد دالر خواهد 
رســید و در ســال 2019 رقم تراز حساب 
های جاری ایــران تنهــا 0.9 میلیارد دالر 
خواهد بود.این نهاد بیــن المللی کل ذخایر 
ارز و طالی ایــران را 99.8 میلیارد دالر در 
پایان سال جاری برآورد کرده است که این 
رقم نسبت به ذخایر 111.7 میلیارد دالری 
سال قبل 11.9 میلیارد دالر کاهش خواهد 
یافت. پیش بینی شده اســت ذخایر ارزی 
ایران در ســال آینده نیز کاهــش یابد و به 
93.1 میلیارد دالر در پایان این سال برسد.
ذخایــر ارزی 99.8 میلیارد دالری ایران در 
ســال جاری معادل نیازهای وارداتی 1۵.8 
ماه ایران اســت که رقم قابــل توجهی در 

مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

ح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد 86 هزار طر
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 بهار 98 ، افتتاح مدرسه اهدایی کارکنان 
بانک تجارت در سر پل ذهاب

همزمان با سالروز وقوع زلزله استان کرمانشــاه ، قائم مقام مدیر عامل 
بانک تجارت گزارشــی از اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک 

در شهرستانهای آسیب دیده از زلزله را تشریح کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، حق وردی قائم مقام مدیر عامل 
این بانک طی گفتگویی با گرامیداشــت یاد و خاطره جانباختگان این 
واقعه اهم اقدامات بانک تجارت را طی یکســال گذشته برای کمک به 
آسیب دیدگان این زلزله برشــمرد و گفت : در هفته های نخست پس 
از زلزله ، کارکنان این بانــک کمک های غیرنقدی خــود را از تهران و 
سایر استانها در قالب دهها دستگاه کامیونت به مناطق زلزله زده ارسال 
کردند.حق وردی با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی ســاخت یک باب 
مدرسه 9 کالســه در محل بلوار اصلی شهرستان ســر پل ذهاب افزود: 
هزینه احداث این مدرســه بالغ بر 20 میلیارد ریال است که این مبلغ از 
محل کمک های نقدی کارکنان بانک تجارت در قالب اهدای چند روز 
حقوق یا مرخصی آنان تامین شده است. این مدرسه که حداکثر تا بهار 
سال آینده به بهره برداری می رســد در زمینی به مساحت 2600 متر 

مربع ، در دو طبقه و با 800 متر زیر بنا احداث می شود.
وی بــه دیگر اقدامات ایــن بانک بــرای هموطنان زلزله زده اشــاره و 
خاطر نشان کرد: ایفای مســئولیت های اجتماعی یکی از رویکردهای 
همیشــگی بانک تجارت بوده و این بانک در جریان زلزله کرمانشاه بالغ 
بر 20 کانکس آموزشی مجهز به ســرویس بهداشتی را نیز با هماهنگی 
آموزش و پرورش و ســازمان نوســازی مدارس در اختیار روستا های 
سر پل ذهاب، اســالم آباد، ثالث بابا جانی، قصر شیرین و گیالن غرب 
قرار داده اســت. همچنین با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و سازمان بهزیستی 20 خانواده آســیب دیده از زلزله در کانکس های 

اهدایی بانک تجارت به صورت موقت ساکن شده اند . 
قائم مقام مدیــر عامل بانک تجارت ضمن اشــاره به آمار تســهیالت 
پرداختی این بانــک به زلزله زدگان کرمانشــاه گفــت: بانک تجارت 
تا این تاریخ بالغ بر 782.220 میلیون ریال تســهیالت برای بازسازی 
اماکن مسکونی شهری ، روستایی، تجاری و تامین لوازم خانگی و سایر 
نیازهای هموطنان آسیب دیده در زلزله کرمانشاه پرداخت کرده است. 

مشارکت بانک صادرات ایران برای تولید ساالنه 
یک میلیون و 6٠٠ هزار تن متانول

بانک صادرات ایران در راســتای حمایت از تولیــد داخلی با اختصاص 
بیش از 380میلیون دالر اعتبار اســنادی فاینانس به شــرکت صنایع 
پتروشیمی سبالن، زمینه تولید ساالنه بیش از یک میلیون و 600 هزار 

تن متانول و اشتغال مسقیم بیش از 300 نفر را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، این طرح با مشــارکت 
بانک صادرات ایران و با هدف تولید بیش از یک میلیون و 600 هزار تن 
متانول در سال با استفاده از منابع گازي مشترک ایران و قطر در خلیج 
فارس آغاز و تاکنون 76 درصد آن انجام شده اســت. این طرح تا پایان 
سال جاری پیشــرفتی معادل 84درصد خواهد داشــت و در نیمه دوم 
سال 1398 تکمیل و افتتاح خواهد شد.شــهریار خلیلی اردلی، رئیس 
شعبه مســتقل مرکزی در بازدید از این پروژه با تأکید بر همکاری بانک 
صادرات ایران برای تکمیل طرح های کالن تولیدی و اقتصادی، گفت: 
در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و توسعه تولیدات داخلی 
و با هدف ایجاد اشــتغال پایدار در منطقه، بانک صادرات ایران همواره 

آماده مشارکت در طرح های توسعه ای و تولیدی است.
وی افزود: بانک صادرات ایران پیش از این نیز با عاملیت پرداخت ۵00 
میلیون دالر جهت تکمیل فاز 11 الی 24 پارس جنوبی مربوط به پروژه 
نفت و گاز صبای کنگان از محل صندوق توسعه ملی، گام هایی موثر در 

پیشبرد اهداف توسعه ملی برداشته است. 
بنابراین گزارش، بانک صادرات ایران طی 6 ماهه نخست سال جاری 16 
هزار و 382 فقره تســهیالت به ارزش بالغ بر۵ هزار و 691 میلیارد ریال 

در بخش های مختلف اقتصادی استان بوشهر پرداخت کرده است. 
اعطای 9۵9 فقره تســهیالت در بخش کشــاورزی، 71 فقره در بخش 
صنعت و معدن، 12 هزار و 223 فقره در بخش خدمات و بازرگانی، یک 
هزار و 216 فقره در بخش صادرات و یک هزار و 913 فقره تســهیالت 
در بخش مسکن و ســاختمان طی این مدت موجب تحرک بیشتر در 

اقتصاد این منطقه شده است. 

 نقش بانک صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده
 و افزایش اشتغال در کشور 

 هادي قوامي نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای اسالمی گفت: 
بانک صنعت و معدن یک بانک توســعه اي اســت که نقش بسزایي در 
صنعت کشــور و ایجاد ارزش افزوده و اشــتغال زایي در کشور داشته و 
ایجاد طرحهاي بزرگ صنعتي را چه در قالب استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملي و چه در قالب فاینانس در کارنامه خود دارد.
وی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن ضمن بیان 
این مطلب افزود: افزایش نرخ ارز موجب کاهش سرمایه این بانک شده 
و این امر موجب محدودیت در اعطاي تســهیالت میشــود و از آنجاکه 
اســتانداردهاي بین المللي ، بانکها را موظف میکند که سرمایه خود را 
در سطح مشخصي حفظ کنند ، در شرایط حاضر الزم است که سرمایه 

بانک یاد شده نیز افزایش یابد.
نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اســالمی در ادامه افزود: 
افزایش ســرمایه بانک ها مي توانــد از محل منابع دولتــي و یا وصول 

مطالبات ارزي و ریالي صورت بگیرد.
قوامــي درپایان تصریح کرد: بــا توجه به نقش حیاتــي بانک صنعت و 
معدن در رونق تولید و افزایش خودکفایي صنعتي ، حمایت دولت براي 

افزایش سرمایه این بانک بسیار ضروري است.

 تقویت قدرت وام دهی 
در بانک قرض الحسنه مهرایران

محســن پدرام رییس هیات مدیره بانک قرض الحســنه مهرایران در 
بازدید از شعب استان کرمانشاه بیان داشت: جذب منابع قرض الحسنه 
و افزایش ســهم بانک از بازارهاي هدف به تقویت قدرت وام دهي براي 
کمک به رفع مایحتاج ضروري مردم و بهبود شــرایط اقتصادي کمک 

مي کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهرایران، محسن پدرام 
در جریان بازدید از مدیریت شــعب بانک قرض الحســنه مهرایران در 
استان کرمانشــاه بر تعامل مناسب با مشــتریان، مدیریت وصولي ها 
به منظور تعدیل نســبت ها، تالش براي جذب منابع خــرد با توجه به 
پایداري بیشــتر آن و پیگیري همیشــگي مطالبات به عنوان وظایف 

تمامي همکاران تاکید کرد.
وی با اشاره به گامهای موثر برداشته شده برای ارتقای معیشت مردم و 
حمایت از اشــتغالزایي، کارآفریني و تولید کاالي داخلي اظهارداشت: 
وضعیت فعلي اقتصاد کشــور نیازمند همت و تــالش چندین برابري 

همکاران است و یقینا آینده بانک بسیار خوب و روشن خواهد بود.
رییس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران در رابطه با نقاط قوت 
خدمات قرض الحسنه ارائه شده در جامعه تصریح کرد: خدمات و طرح هاي 
تســهیالتي این بانک به توانمندســازي نیازمندان به ویژه در مناطق 
محروم و کمتر برخوردار کشــور براي برون رفت از شرایط فعلي اقتصاد 

کشور که ناشي از تحریم هاي خصمانه است، کمک مي کند.

میز خبر

آخرین روز کاری هفته گذشته در حالی به پایان رسید 
که قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی نســبت به 
اولین روز هفته کاهشــی در حدود 700 هزار تومان را 

پذیرا شد.
 هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته با 
قیمتی در حدود 4 میلیــون و 3۵0 هزار تومان معامله 
می شــد اما روند تحوالت تخلیه حباب سکه را در این 
هفته رقم زد به طوری که قیمت یک ســکه تمام بهار 
ازادی حتــی روی 3 میلیون و 600 هــزار تومان را نیز 
دید.  بســیاری در این فضا می پرسند چرا قیمت ها در 

حال ریزش است و چه اتفاقاتی رخ داده است.

 ریزش قیمت سکه در حالی اتفاق افتاد که با 
پایان ماه صفر، جشن ها از سر گرفته شد و به 
شکل سنتی قیمت ها در این دوره زمانی، به 

دلیل افزایش تقاضا باال می رفت.
در عین حال تشدید تحریم های آمریکا علیه 
ایران دلیل روانی دیگری بود که می توانست 
بازار را تحت فشــار قرار دهد اما هیچ کدام از 
این عوامل نتوانستند مانع کاهش قیمت شوند.

به این ترتیب قیمت ســکه در عجیب ترین دوره زمانی 
ریزشی قابل توجه را تجربه کرد.

 این اما تنها ر یــزش قابل توجه بازار نبــود، دالر نیز به 

کانال 11 هزار تومان ســقوط کرد تا تجربه 
ســقوطی تاریخــی تکمیل شــود. هر چند 
صرافان خود پاســخ دقیقی برای این سئوال 
ندارند اما بســیاری از آنها به اعدام ســلطان 
سکهو همکارش در روز چهارشــنبه و تاثیر 
آن بر  بازار نیز اشــاره می کنند و می گویند 
با اعدام این دو نفر خیلی هــا از معامله های 
کالن ترسیده اند چون معلوم نیست حدود اعالم جرم 
در بازار چیست.بررسی ها نشــان می دهد خریداران 
ســکه عمدتا کسانی هستند که نســبت به خریدهای 
کالن اقــدام می کردند و ســهم خریــداران معمولی 

در بازار ســکه اندک اســت از این روز وقتی خریداران 
عمده سکه پاپس می کشند، خرید وفروش به حداقل 
رسیده و تقاضای کمی در بازار باقی می ماند. این توقف 

معامالت کالن، به حوزه ارز نیز بازمی گردد.
 محمد کشــتی آرای نیز در هفته اخیر بارها از خرید و 
فروش اندک ســکه خبر داده و رکود بازار را تایید کرده 
اســت.در عین حال برخی فعاالن بــازار نیز معتقدند 
کاهش قیمت ســکه تنها به توقــف معامالت کالن باز 
نمی گردد بلکه ریــزش قیمت ارز نیز در این مســاله 
دخیل اســت. بر این اســاس برخی رســانه ها خبر از 

سقوط قیمت دالر به کانال یازده هزار تومان داده اند.

بازار

گروه اقتصاد  واریز یارانــه نقدی هر ماه 
با چالش های فراوانی همراه است و موضوع 
جدید در ایــن حوزه قطع یارانــه متولدین 
سال 97 اســت که گویا دولت قرار است به 
جای شناسایی و حذف دهک های پردرآمد 
اقدام به حذف یارانه اعضای جدید خانوارها 

کند. 
طــرح پرداخت یارانــه نقدی به حســاب 
سرپرســتان خانوار از سال 89 کلید خورد و 
تا مهر ماه سال جاری 92 مرحله واریز شده 
اســت که در حال حاضر حدود 94 درصد از 
جمعیت کل کشور مشــمول دریافت یارانه 

می شوند.
در این میان هر ماه به تعداد نفرات خانوارها 
اضافه می شــود و سرپرســتان خانــوار در 
تالش هســتند تا ایــن افراد را به لیســت 
دریافــت یارانه اضافه کننــد، اما خبرهایی 
مبنــی بر حــذف یارانــه اعضــای جدید 

خانواده ها موجب نگرانی آن ها شده است.
این در حالی اســت که مســئولین سازمان 
هدفمندی یارانه ها تنها اقــدام برای واریز 
یارانه اعضای جدیــد خانواده ها را دریافت 
شناســنامه اعالم می کنند، اما واریز یارانه 
این افراد تا وارد سامانه شود، زمان بر خواهد 
بود و بعضا تا 3 مــاه زمان بــر خواهد بود و 
طبیعی اســت که این وقفه 3 مــاه در واریز 

یارانه در مراحل بعدی واریز نخواهد شد.
نکته قابل توجه اینجاست که در تیر، مرداد 
و شهریور حدود 340 هزار نوزاد متولد شده 
اند که واریز یارانه تمامی این افراد از ســوی 
سازمان هدفمندی یارانه ها در حال بررسی 
اســت و دولت اعالم کــرده یارانه متولدین 
سال جاری قطع نشده و پروسه زمانی برای 
اضافه کردن به لیست یارانه زمان بر خواهد 

بود.
البته در این میان خانوارهایی هستند که با 
توجه به تولد فرزند خود در ماه های ابتدایی 
ســال و دریافت شناســنامه هنوز موفق به 
دریافت یارانــه عضو جدید خانــواده خود 
نشــده اند و امکان پیگیری این موضوع نیز 

راه به جایی نمی برد.
در این میان مســئولین سازمان هدفمندی 
یارانه هــا در توضیح علت عــدم واریز یارانه 
نــوزدان گفته بود، این ســازمان تنها نقش 
متولی پرداخــت مبالغ را بر عهــده دارد و 
مجری بررســی و تخصیــص اعتبار جهت 
پرداخت یارانه به واجدان شــرایط بر عهده 

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت 
و زمانی هم که به ما دســتور قطع پرداخت 

یارانه بدهند ما فقط اجرا می کنیم.
به عالوه تا بهمن ماه ســال گذشته یک هزار 
و 100 میلیون دالر یارانه پرداخت شده که 
با افزایش نرخ دالر و حــذف خودکار برخی 
از چرخه یارانه بگیــران، در حال حاضر تنها 
400 میلیون دالر برای پرداخت یارانه نیاز 
است و بدین ترتیب 60 درصد یارانه بگیران 
خود به خــود از گردونــه مخارج حذف 
شده اند.با یک حســاب سرانگشتی به این 
نتیجه می رســیم با فرض معوقات سه ماهه 
در واریز یارانه نوزادان از ابتدای سال بیش از 
383 هزار نفر متولد شده اند که از این تعداد 
340 هزار نفر متولدین تیر تا شــهریور ماه 
هســتند که مجموع یارانه این افراد حدود 
1۵ هزار میلیارد تومان که پرداخت نشدن 
آن موجب پیگیری و سردرگمی سرپرستان 
خانوار برای تحقق معوقــات یارانه فرزندان 

خود شده است.
همچنین دولــت در دوره هــای قبل وعده 
حذف یارانه دهک های پردرآمد را داده بود 
که این امر به علت هــای مختلف از جمله در 
دست نبودن اطالعات حســاب افراد و عدم 
امکان شناســایی پر درآمدها محقق نشد و 
با توجه به کسری بودجه بخش هدفمندی 
یارانه ها دولت موظف اســت که این اقدام را 

انجام دهد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری سه دهک 
باالی جامعه باید از فهرســت یارانه بگیران 
حذف شــوند، اما متاســفانه به جای حذف 
آن ها دولت به نوزادان یارانه نداده که تبعات 
این کار بیشتر از گذشته خواهد بود و دیون 
دولت به مردم را بیشتر می کند و اگر دولت 
قصد اجرای قانون را داشــت باید چند سال 
پیش شــش میلیون نفــر غیرنیازمند را از 
فهرســت یارانه بگیران حذف می کرد، اما 
هنوز پس از گذشت چند ســال از ابالغ این 

قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم.
براســاس این گــزارش حال بایــد منتظر 
مانــد و دید دولت در نود و ســومین مرحله 
واریز یارانه نقدی در روز شنبه 26 آبان ماه، 
اقدام به واریز یارانه اعضای جدید خانوارها 
می کند و یا قرار اســت برای جبران کســر 
بودجه بخــش هدفمندی یارانــه ها، یارانه 

نوزدان را به طور کل قطع کند؟

  یارانه پردرآمدها حذف می شود
با توزیع بسته  حمایتی بین اقشار کم درآمد 
و تاکید بر اجرایی کردن این طرح بر اساس 
شاخص درآمدی خانوارها، به نظر می رسد 
بانک هــای اطالعاتــی قابــل اتکایی برای 
شناســایی افراد در اختیار دولت قرار دارد. 
در این حالت، بهانه همیشــگی یعنی عدم 

حذف افراد پردرآمد و غربالگری حدود 77 
میلیون یارانه بگیر نیز باید کنار برود.

حــدود هشــت ســال از اجــرای قانــون 
هدفمندکردن یارانه ها و پرداخت نقدی به 
بیش از 76 میلیون نفر می گذرد و همچنان 
غربالگری یارانه بگیران بزرگترین معضل در 
مســیر اجرای این قانون به شــمار می رود؛ 
به طوری که دولت ســاالنه بیش از 40 هزار 
میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی 
کرده و همواره این موضــوع موجب حذف 
یا به حداقل رساندن سهم بخش های دیگر 
از جملــه تولید یا بهداشــت و درمان و رفاه 
اجتماعی از منابع قانون هدفمندی یارانه ها 
و به تبع آن ایجاد کسری در این بخش  بوده 

است.
 از زمان اجرای قانــون هدفمندی تاکنون 
به دفعــات موضــوع حــذف یارانه بگیران 
پردرآمد مطرح شــد و حتــی طرح هایی از 
جمله ثبت نام مجــدد از متقاضیان یا حتی 
اقدام به حــذف تعــدادی از یارانه بگیران 
اجرایی شد، اما در نهایت باز هم آخرین آمار 
و ارقام نشان داد که در حال حاضر حدود 77 
میلیون نفر یارانه نقــدی دریافت می کنند. 
این درحالی است که طی ســال های اخیر 
بارها درهنگام تصویب قانون بودجه، تبصره 
مربوط به هدفمندی یارانه هــا برای ایجاد 
راهکاری به منظور حذف افراد پردرآمد، از 

پرحاشــیه ترین تبصره های بودجه به شمار 
رفته و در عمل بــا وجود الزامــی که برای 
حذف پردرآمدها برای دولت وجود داشته، 
اما دولت نتوانســته آن را به دالیل مختلف 

اجرایی کند.
نبود بانــک اطالعاتی دقیق و عــدم امکان 
شناســایی اقشــارمختلف، از مهم تریــن 
دالیلی بــوده که همواره دولــت برای عدم 
ورود بــه غربالگــری و ایجــاد فرآیندی به 
منظــور پرداخــت هدفمند یارانــه نقدی 
اعالم کرده اســت. این در شرایطی است که 
هرگاه دولت در قانون بودجه مکلف به حذف 
افراد پردرآمد از لیســت یارانه بگیران شده، 
درنهایت آمار و ارقام نشانی از اجرایی شدن 
این تکالیف نداشت. در قوانین بودجه، دولت 
ملزم شده که یارانه سه دهک باالی درآمدی 
را با توجه به مشــخص شــدن گروه ها قطع 
کند یا حتــی بحث عدم پرداخــت یارانه به 
دریافت کنندگان حقوق باالی سه میلیون 
تومان هم مطرح بود، ولی طولی نمی کشید 
که مســئوالن دولتــی تاکید مــی کردند 
که این امــکان وجود ندارد. بــه هر صورت 
شــرایط به گونه ای پیش رفت که هشــت 
ســال از قانون هدفمندی یارانه ها گذشته و 
همچنان بیش از 77 میلیون ایرانی که بالغ 
بر 9۵ درصد جمعیت را تشــکیل می دهند، 
یارانه نقدی 4۵ هــزار و ۵00 تومانی را که 
ارزش آن نســبت به ســال 1389 به شدت 

کاهش یافته است، دریافت می کنند.
پرونده حذف یارانه بگیــران در حالی باز اما 
بی نتیجه باقی مانده و عدم امکان شناسایی 
دقیق دهک های درآمــدی دلیل اصلی آن 
اعالم می شــود که این روزها با ورود دولت 
برای اجرایی کردن بســته های حمایت از 
اقشار کم درآمد، مسایلی مطرح می شود که 
نشــان از وجود راه هایی برای شناسایی کم 

درآمدها و حمایت از آنها دارد.
آنچه که مســئوالن دولتی در رابطه با نحوه 
توزیع بســته نقدی و کاالیی خــود در بین 
اقشار مختلف اعالم کرده اند، از این حکایت 
دارد که بســته بــرای افراد تحت پوشــش 
نهادهــای حمایتی، افراد بــا درآمد ثابت و 
همچنین گروه های با درآمد پایین که حتی 
جزو اقشار حمایت شده نیســتند، در نظر 
گرفته شــده و در مصوبه تاکید بر حمایت 
از افراد با حقوق کمتر از ســه میلیون تومان 

است.

قیمت سکه و ارز تا کجا می ریزد؟

صعود بورس در انتظار انتشار گزارش های ۹ ماهه شرکت ها

خیال بازار سرمایه از تحریم ها راحت شد
گروه اقتصاد خیــال بازار ســرمایه از 
تحریم ها با مشخص شــدن تاثیر اندک آنها 
راحت شده، اما بورس برای آغاز موج جدید 
صعودی، چشم انتظار شفاف سازی عملکرد 
شرکت ها و انتشار صورت های مالی جدید 

از جمله گزارش های 9 ماهه است.
بازار بورس پس از رشدی سریع و بی سابقه 
و رســیدن به مرز کانال 200 هزار واحدی، 
اکنــون در مرحله اصالح به ســر می برد به 
طوری کــه از مهرماه امســال در محدوده 
کانال 170 تا 190 هزار واحدی در نوســان 

بوده است.
تاکنون نگرانی هــا و دغدغــه هایی مانند 
آغاز تحریم هــای ظالمانه آمریکا علیه ملت 
ایران و تعیین تکلیف نرخ ارز سبب احتیاط 
فعاالن بازار سرمایه شده بود، اما به تدریج با 
مشخص شدن تاثیر اندک تحریم ها، از این 

نگرانی ها کاسته شده است.
با وجود برطرف شــدن نگرانی های مربوط 
به توقف صادرات نفت و نیز تثبیت نرخ ریال 
در مقابل ارزهای خارجی، هنوز ابهام هایی 
درباره میزان سودآوری شرکت های بورسی 
وجود دارد که این موضوع نیز سبب احتیاط 
و محافظه کاری فعاالن بازار ســرمایه شده 

است.
به نظــر کارشناســان، در صورت انتشــار 
صورت های مالی جدید و مشــخص شدن 
عملکرد شرکت ها در گزارش های 9 ماهه - 
که در دیماه منتشر می شود- مسیر حرکت 

شاخص بورس مشــخص خواهد شد که 
می تواند به رشد بیشتر و یا افت منجر شود.

تاثیر اندک تحریم ها بر بازار سرمایه
حسن امیری، کارشــناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار سرمایه 
گفت: یکی از ریســک ها و تهدیدهایی که 
پیش روی بازار سرمایه قرار داشت، مربوط 
به تحریم ها بود که خوشبختانه به خوبی با 

آن برخورد شد و تاثیر آن به حداقل رسید.
وی با بیان اینکه ایران بر خالف دوره پیشین 
تحریــم ها خیلــی حرفه ای تر بــا موضوع 
تحریم ها برخورد کرد، افزود: ایران ابزارهای 
زیادی برای مقابله با تحریم هــا در اختیار 
دارد.این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه 
کرد: صادرات نفت ایران بدون مشکل ادامه 
داشــته و نقل و انتقال پول نیز جریان دارد 
که این روندها ســبب تاثیر اندک تحریم ها 

شده است.
امیری ادامه داد: خریداران عمده نفت ایران 
شــامل چین، هند و اروپا بــه خرید نفت از 
کشــورمان ادامه می دهند که نشان دهنده 
ناکامی آمریکا در کاهش درآمدها و به صفر 

رساندن صادرات نفتی است.

ابهام در سودآوری شرکت ها
این کارشناس بازار ســرمایه به فعاالن بازار 
ســرمایه توصیه کرد: سهامداران باید توجه 
داشته باشند که وضعیت سودآوری شرکت ها 

نسبت به سال گذشته تفاوت دارد.
امیری افزود: در سال مالی گذشته به دلیل 
افزایش قابــل توجه بهای ارز، ســودآوری 
شــرکت ها به ویژه شــرکت های صادراتی 
افزایش زیــادی یافت، اما برای ســال مالی 
جدیــد نمی تــوان ســودآوری باالیی را 
پیش بینی کرد زیرا رشــد نرخ ارز متوقف 

شده است.
وی ادامه داد: در سال مالی گذشته به دلیل 
باال رفتن نرخ ارز، درآمد شرکت ها افزایش و 
هزینه ها کاهش یافته بود، اما امســال بهای 
تمام شده بخش تولید رشــد قابل توجهی 

یافته است.

 مقاومت ها 
و حمایت های پیش روی بورس

این کارشناس بازار ســرمایه گفت: به دلیل 
اینکه ســودآوری شــرکت ها اکنون دارای 

ابهام است، فعاالن بازار ســرمایه رقم های 
خیلــی باالیی را برای رشــد شــاخص، 

هدف گذاری نکرده اند.
امیــری با بیان اینکه شــاخص بــورس در 
محدوده 173 تا 197 هزار واحد در نوسان 
خواهد بود، افزود: اکنون رشــد شــاخص 
بورس با ســقف مقاومتــی 197 هزار واحد 
روبروســت که در صورت شکست این مرز 
و وارد شــدن به کانال 200 هــزار واحدی، 
می توان رشد بیشــتر و قابل توجهی را برای 

بورس تصور کرد.
وی به افزایش فشــار فروش در بازار بورس 
اشــاره کرد و گفــت: اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که دارای حجم زیادی سهام بودند 
در هفته های اخیر با هدف حفظ سود، اقدام 
به فروش کردند که این موضوع فشار زیادی 

را به بازار تحمیل کرده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
پیش بینی می شود این روند تا پایان امسال 
ادامه داشته باشــد، افزود: در صورت افت و 
ســقوط بورس، کف حمایتــی 173 هزار 
واحد بورس در پیش روی شاخص کل قرار 
دارد که در صورت افزایش فشــار فروش و 
شکسته شدن این مرز، احتمال افت بیشتر 

شاخص وجود دارد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شــود در پاییز 
و زمستان امسال شاهد بازاری خنثی و کم 
عمق باشیم که چرخش ســریع رو به باال یا 

پایین در آن وجود نداشته باشد.

 سهامداران در انتظار گزارش های
 9 ماهه شرکت ها

این کارشناس بازار ســرمایه درباره انتشار 
گزارش های 6 ماهه شــرکت ها نیز گفت: با 
توجه به تحــوالت اقتصادی و سیاســی 
مــاه هــای اخیر، گــزارش هــای 6 ماهه 
شــرکت ها نمی تواند دقیق و واضح باشد به 
طوری که فعاالن بازار سرمایه نمی توانند از 
طریق آنها عملکرد شرکت ها را به طور کامل 
پیش بینی کند.امیری اضافه کرد: بنابراین 
فعاالن بازار ســرمایه منتظــر گزارش های 
9 ماهه شــرکت ها خواهند بــود تا عملکرد 

واقعی شرکت ها مشخص شود.
وی به نقش نفت در بازار ســرمایه کشور نیز 
اشــاره کرد و گفت: بورس ایران از نوســان 
قیمت نفت تاثیر می پذیرد به طوری که رشد 
بهای نفت، ســودآوری شرکت های بورسی 
را تقویت می کند و برعکس.این کارشناس 
بازار سرمایه درباره تاثیر کاهش نرخ نفت در 
روزهای اخیر، افزود: بهای نفت در بازارهای 
جهانی کاهش یافته است که می تواند تاثیر 
منفی بر بازار ســرمایه به ویژه شرکت های 
پاالیشی و پتروشیمی داشــته باشد.امیری 
یادآورشــد: براســاس گزارش های سه و 6 
ماهه، شــرکت ها توانستند محصوالت خود 
را با قیمت مناســبی به فروش برســاند اما 
هنوز تاثیر واقعی افت قیمت ها بر سودآوری 
شرکت ها مشخص نشده و در گزارش 9 ماهه 

انعکاس خواهد یافت.
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آیا بحران نفتی سال 2۰۱۴ تکرار می شود؟

سرمایه مردمی احیاگر صنعت پاالیشگاهی

بهارستانی ها آستین باال زدند
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عرضه نفت خام در بورس ادامه دارد
در اولین مرحله عرضه نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران 
هشت محموله 3۵ هزار بشکه ای و در دومین مرحله عرضه 20 محموله 
3۵ هزار بشــکه ای نفت خام ســبک ایران به فروش رفت؛ مســئوالن 

می گویند این عرضه ها موفق بوده و ادامه خواهد داشت.
در ماه های گذشته اســحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - 
اعالم کرده بود که برای مقابله با تحریم های یک طرفه آمریکا نفت خام 
در بورس انرژی عرضه می شود. بعد از چند ماه رییس جمهور نیز به این 
موضوع تاکید کرد و بعد از مدت ها یک میلیون بشــکه نفت خام سبک 

ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه شد.
هر چند که قیمت نفت خــام از قیمت پایه بشــکه ای 79 دالر تعدیل 
شد اما در نهایت هشت محموله 3۵ هزار بشــکه    ای در عرضه نخست و 
فروش 20 محموله 3۵ هزار بشکه   ای در مرحله دوم، در مجموع عرضه 

آزمایشی نسبتا موفقی را در بورس انرژی رقم زد.
مســئوالن معتقدند در جریان ایــن عرضه آزمایشــی، بازخوردهای 
سازنده ای دریافت شده است. آن ها تاکید می کنند که همچنان منتظر 
پیشنهادها و نظرهای سازنده بخش خصوصی هستند تا با لحاظ کردن 
آنها، نقاط قوت کار را افزایش دهند و فضا را بــرای عرضه   ای موفق   تر و 

مطمئن   تر فراهم کنند. 
خوشــرو - دبیر امور بیــن الملل شــرکت ملی نفــت - با اشــاره به 
تصمیم   گیری درباره افزایش مهلت تسویه ارزی به 60 روز و همین طور 
انعطاف قیمتی در عرضه، می گوید »شــرکت ملی نفت ایران شــرایط 
مســاعدی را برای خرید نفت خام از طریق بورس انــرژی برای بخش 
خصوصی فراهم کرده است و معتقدیم هیچ خریداری نمی   تواند به طور 
مســتقیم راحت   تر از فرآیندی که در بورس انرژی شــکل گرفته، نفت 

خریداری کند.«
علی حسینی - مدیرعامل بورس انرژی - نیز اظهار امیدواری کرده که 
این عرضه ها به طور منظم انجام شود و با این کار بخش  خصوصی بتواند 

وارد معامالت نفت خام شود.
گفتنی است، تعدادی از مسئوالن تغییر قیمت را ناشی از کاهش قیمت 
جهانی نفت دانســته و و می گویند »قیمت کنونی نفت نسبت به زمانی 
که اطالعیه نخست عرضه نفت خام در بورس انرژی منتشر شد، تقریبا 
حدود 1۵ دالر کاهش یافتــه و این کاهش قیمت به طــور طبیعی در 
قیمت فروش نفت در بــورس انرژی هم اثرگذار اســت؛ همان گونه که 
قیمت نهایــی نیز با توجه بــه قیمت روز نفت در زمــان تحویل تعدیل 

خواهد شد.«
 با این حســاب احتمال دارد با انتشــار اطالعیه هــای عرضه نفت خام 
سبک، به طور منظم شاهد عرضه این کاال در بورس انرژی باشیم و بعد از 

آن نیز از معامالت آتی برای داد و ستد نفت استفاده شود.

 نیروگاه ماکو 
با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

 مدیرعامل نیروگاه ســیکل ترکیبی ماکو گفت: هفتــه آینده فاز اول 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ماکو با ظرفیت 80 مگاوات بــه بهره برداری 

می رسد.
صمد پاشــاپور مدیرعامل نیروگاه ســیکل ترکیبی ماکو با اعالم اینکه 
هفته آینده با حضور ریاســت جمهوری فاز اول ایــن نیروگاه به حجم 
80 مگاوات افتتاح می شود، گفت: به طور میانگین ساالنه 100 تا 1۵0 
مگاوات به ظرفیت این نیروگاه باید اضافه شــود. این در حالی است که 
تجهیزات مربوط به آن در اواخر ســال 9۵ وارد کشــور شد که به دلیل 
شــرایط آب و هوایی و بارندگی نصب و راه انــدازی تجهیزات حدود 7 
ماه با تاخیر انجام شد.پاشــاپور با اشــاره به اینکه هر دو بخش فاز اول 
با شبکه سراسری سنترون شده است اظهارداشــت: اکنون در فاز اول 
این نیروگاه آماده تولید هستیم.به گفته این مقام مسئول توربین های 
مورد استفاده در فاز اول این نیروگاه به دلیل آنکه ظرفیت باالیی ندارند، 
کالس Eهستند. اما برای توسعه فازهای بعدی، از توربین های گازی با 
کالس F اســتفاده می کنیم. الزم به ذکر است که راندمان توربین های 

گازی کالس E میزان 34.۵ درصد است.
مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو میزان مشارکت بخش خارجی 
در تامین اعتبارات این نیروگاه را 70 درصد به صورت مستقیم دانست 
و تصریح کرد: 30 درصد اعتبارات استفاده شده در این نیروگاه از طریق 
بخش داخلی تامین شده اســت. برای فاز اول 40 میلیون یورو، فاز دوم 
30 میلیون یورو هزینه شــده اســت که برای بخش گازی قراردادی به 
ارزش 40 میلیــون یورو منعقد شــده که امورات مربــوط به احداث و 

استفاده از آن در حال انجام است.
وی گفت: با توجه به قوانین اقتصادی حاکم بــر مناطق آزاد اقتصادی، 
زمان بازگشت سرمایه را ۵ ساله درنظر گرفته ایم. این در حالی است که 
خوراک مورد نیاز ایــن نیروگاه به میزان 21 هزار متــر مکعب در روز از 

طریق خط لوله صادرات گاز به ترکیه تامین می شود.
پاشــاپور در پایان به جانمایی یک پتروشــیمی در اطراف این نیروگاه 
اشــاره کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه این منطقه آزاد اقتصادی رو 
به رشد و توســعه اســت، صنایع زیادی از جمله صنایع پاالیشگاهی و 
پتروشیمی در این منطقه حضور خواهند داشت. بنابراین میل و تقاضا 

برای برق )مصرف صنعتی( افزایش می یابد.
حضور چینی ها در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو نخستین حضور 

یک شرکت دولتی چینی و در قالب سرمایه گذاری مستقیم است.

 سرپرست جدید ستاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت منصوب شد

 با حکم رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داریوش امانی 
به عنوان سرپرست جدید ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 

جایگزین مهدی نیکدار شد.
مراسم معارفه سرپرست جدید ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشــور هم زمان با برگزاری نشست تخصصی ســتاد مدیریت حمل و 
نقل و سوخت کشور، در محل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
برگزار شد.عبدالهاشم حســن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
این سازمان با حضور در نشست تخصصی ســتاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت کشــور، از خدمات مهدی نیکدار رئیس سابق ستاد مدیریت 
حمل و نقل و ســوخت تقدیر کرد و داریوش امانــی  عضو هیات عامل 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای را با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرست جدید ســتاد مدیریت حمل و نقل و ســوخت کشور معرفی 
کرد.رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در این مراســم 
گفت: از زمان شــکل گیری ســتاد مدیریت حمل و نقل و ســوخت در 
وزارت راه و شهرســازی با مســئولیت آقای نیکدار اقدامات شاخص و 
ارزشــمندی در این ســتاد صورت گرفته که قابل تقدیر است و با ادامه 
روند همکاری سایر دستگاه ها، برنامه های در دست اقدام به نحو خوبی 

اجرا و به نتیجه برسد.
وی با بیــان این که بخش حمــل و نقل کاال در کشــور اهمیت ویژه ای 
در اقتصاد کشور ایفا می کند، افزود: رســیدگی به مشکالت این بخش 
و رانندگان و مالکین خودروهای فرســوده از اولویت های اصلی ســتاد 
حمل و نقل و سوخت کشــور اســت و با حل و فصل مشکالت موجود، 

تحول قابل توجهی در حمل و نقل کاال ایجاد می شود.
مهدی نیکدار، رئیس سابق ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، نیز 
با ارائه گزارشی از روند اقدامات این ســتاد در زمینه نظارت بر فعالیت 
مراکز اسقاط در کشــور گفت: آن چه در سال های گذشــته در زمینه 
تأسیس مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده انجام گرفته است، 

از یکپارچگی الزم بین دستگاهی برخوردار نبوده است.

میز خبر

رئیــس جمهوری گفــت: آمریکایی هــا فهمیدند که 
ما نفت مان را می فروشــیم و عالمت بــزرگ آن را در 
داخل کشــور، وزارت نفت داد و به آمریکایی ها فهماند 
نفت مان را می فروشیم و آنها هر کاری هم کنند، آنقدر 
مســیر برای فروش نفت داریم که تحریــم آنها بی اثر 

است؛ این کاری بسیار ارزشمند بود که انجام گرفت.
دکتر حســن روحانی، در جلســه هیئت دولت با بیان 
این که آمریکایی ها بر اســاس افکار واهــی خود بر این 
تصور بودند 13 آبان ماه روزی اســت کــه پایان نظام 
جمهوری اســالمی ایران را کلید می زنند، گفت: آنها 
فکر می کردند که صادرات نفت ایــران را به طور کامل 

قطع می کنند، اما خودشان در روزهای آخر 
فهمیدند کــه این کار، هم به دلیل مســائل 
داخلی خودشــان و هم به دلیل قیمت نفت 

امکان پذیر نیست.
وی با بیان این که ایــن کار از لحاظ مدیریتی 
کار مشکلی اســت و خیلی ها به ویژه معاون 
اول رئیس جمهوری با جلســات فراوانی که 

گذاشــتند به وزارت نفت در این زمینه کمک کردند، 
افزود: عالمت بسیار روشــن و قاطعی به آمریکا دادیم 
که نفت مان را می فروشــیم و روابط مالی  خود را با دنیا 
حفظ می کنیم. ممکن اســت مقداری برای ما سخت 

باشــد، اما وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و سایر وزرا 
و مســئوالن، کامــال قاطع در برابــر آمریکا 

می ایستند.
رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر این که 
آمریکایی هــا حتمــا در این راه شکســت 
می خورند و راهی که انتخــاب کرده اند، راه 
غلط و اشتباهی است، تصریح کرد: اگر راست می گویند 
و دنبال امنیت منطقه هســتند و به ملت و تاریخ ایران 
احترام می گذارند، راهش این نیست؛ آنها مسیر غلطی 
را انتخــاب کرده اند و خود را بیشــتر در جهان رســوا 

می کنند.
روحانی افــزود: آمریکایی ها خود را نزد ملت ما رســوا 
کردند و امروز برای همه روشــن اســت که این تحریم 
غلط و ظالمانه آمریکا به ضرر مردم تمام می شود و اگر 
مردم نسبت به آمریکا قضاوت صحیحی داشتند که این 
قدرت، قدرت ظالمانه اســت، امروز این قضاوت شان 
دقیق تر اســت که آمریکایی ها به قوانیــن و مقررات 

بین المللی احترام نمی گذارند.
وی عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم امروز، مقابله 
با تحریم ظالمانه آمریکاست، آنها می خواهند بر ایران 

فشار وارد کنند. 

هیات دولت

عرفانه تاجیکی  وضع مجدد تحریم ها و 
سخت بودن فروش نفت خام،توسعه صنعت 
پاالیشگاهی با اســتفاده از ســرمایه های 
مردمی و فــروش فرآورده هــای نفتی را به 

راهکاری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
صنعت پاالیش نفت در ایران یکی از صنایع 
قدیمی محســوب می شــود. پاالیشــگاه 
آبادان با عمر 10۵ ســال یکی از قدیمی ترین 
پاالیشگاه های دنیا اســت و در دوره هایی 
بزرگتریــن پاالیشــگاه دنیا بوده اســت. 
همچنین 6 پاالیشــگاه دیگر در سال های 
قبل از انقالب اسالمی ســاخته شد که هم 
اکنون متوســط عمر این 7 پاالیشــگاه به 
حدود 60 سال می رســد. بدیهی است که 
صنعت پیر پاالیش نفت ایران با مشــکالتی 
در زمینه سوددهی مناســب مواجه باشد. 
زیرا ایــن پاالیشــگاه ها از بهــره وری کم، 
ضریب پیچیدگی نلسون پایین و سهم زیاد 
فرآورده های ســنگین و بی کیفیت در بین 

کل محصوالت پاالیشی برخوردارند.
بــر این اســاس الزم اســت جهــت حفظ 
ســودآوری صنعــت پاالیــش و ایجــاد 
ارزش افــزوده و پایین آوردن فشــارهای 
تحریم نفتی، به توســعه صنعت پاالیشــی 

روی آورد. 

خام فروشی نفت؛ پاشنه آشیل اقتصاد
حســین اســدی، کارشــناس صنعــت 
پاالیشــگاهی در گفتگــو بــا مهر بــا بیان 
اینکــه در حــال حاضر حــدود 60 درصد 
نفت اســتخراجی خام فروشــی می شود، 
گفت: این خام فروشــی در حالی است که 
نفت پاالیش شــده تنها 40 درصد ظرفیت 
پاالیشــی کشــور را شــامل می شــود. از 
طرفی اعمــال مجدد تحریم هــای امریکا، 
نشــان دهنده لــزوم پیاده ســازی اقتصاد 
مقاومتــی و کاهــش وابســتگی اقتصاد 
بــه نفــت، به خصــوص از طریــق کاهش 
خام فروشــی اســت.وی ادامه داد: در حال 
حاضر تنها حدود 40 پاالیشــگاه در جهان 
خریدار نفت خــام ایران هســتند، به این 
ترتیب محدود بودن مشــتریان نفت ایران، 

کار فــروش را ســخت تر می کنــد چراکه 
محموله های نفتــی به راحتــی می توانند 
شناسایی شوند، درصورتی که پاالیش نفت 
خام در داخل کشــور و تبدیــل آن به انواع 
محصول و فــرآورده، هم موجــب افزایش 
و تنوع خریداران می شــود و هــم به دلیل 
کوچک تر شدن حجم محصوالت مبادالتی 
ریسک خرید و احتمال شناسایی آن کمتر 
خواهد بود.به گفته اســدی به نظر می رسد 
به دلیل ســود باالیی که از خام فروشی عاید 
وزارت نفت می شود، این وزارتخانه چندان 
مایل به کاهش آن نیست درحالی که امروزه 
بســیاری از کشــورهایی که از منابع نفتی 
محــدودی برخوردار هســتند بزرگ ترین 
پاالیشــگاه ها را در اختیاردارند، از ســویی 
دیگر توســعه صنعت پاالیشــی کشورها 
نشان دهنده بهره اقتصادی باالیی است که 

عاید آن ها می شود. 

کمبود مالی علت عدم توسعه 
پاالیشگاه ها

این کارشناس صنعت پاالیشگاهی با اشاره 

به اینکه کره و ژاپن دو کشوری هستند که به 
ترتیب 98 و 100 درصد نفت خام موردنیاز 
خود را وارد می کنند، افــزود: آلمان و ایتالیا 
نیز 96 و 93 درصد ظرفیت پاالیشــی خود 
را از طریق واردات تامین مــی کنند؛ به جز 
کشورهای شــرق آسیا، کشــورهایی مثل 
ترکیه و عربســتان نیز بــا اختصاص دادن 
اعتبارات مالی و وام، به دنبــال ایجاد رونق 
اقتصادی از طریــق این صنعت هســتند.
اســدی یکی از دالیل اصلی عدم توســعه و 
پیشرفت پاالیشــگاه و پتروشیمی در ایران 
را کمبودهای مالی دانســت و اظهار داشت: 
علت این کمبود این اســت کــه دو منبع در 
نظر گرفته شده برای تأمین اعتبارات یعنی 
دریافت وام از صندوق توسعه ملی و دریافت 
فاینانس خارجی هــر دو در عمل ناکارآمد 
هســتند. از طرفی دیگر تعــداد متقاضیان 
استفاده از وام صندوق توســعه بسیار زیاد 
است که موجب طوالنی شدن زمان دریافت 
وام می شــود، در حالی که اعتبــار موردنیاز 

بسیار بیشتر از وام دریافتی خواهد بود. 
وی گفت: دریافت فاینانس نیز به دلیل نیاز 

به ضمانــت از طرف دولــت و زمان بر بودن 
مذاکــرات و رایزنی ها با کشــور موردنظر، 
عماًل راهــکار عملیاتی نبوده اســت. به این 
ترتیب در حال حاضر سال ها است بسیاری 
از پروژه های زمین مانده توسعه پاالیشگاه و 

پتروشیمی در انتظار تأمین منابع مالی اند.

مردم آستین باال می زنند
اســدی با اشــاره به نقدینگی 1600 هزار 
میلیارد تومانی در جامعه، تصریح کرد: این 
میزان نقدینگی رقم باالیی اســت و بخش 
زیــادی از آن در ســپرده های بانکی جهت 
دریافت سود انباشت شــده است، استفاده 
صحیح از این میزان پول سرگردان عالوه بر 
اینکه می تواند جلوی تورم و هجوم آسیب زا 
به بــازار بــورس و ارز و مســکن را بگیرد، 
می تواند چرخ هــای قفل شــده اقتصاد را 
به حرکــت درآورد. درواقــع، به کارگیری 
نقدینگی موجــود به عنوان ســرمایه الزم 
برای توســعه پاالیشــگاه ها می تواند طرح 

جایگزین مناسبی باشد.
ایــن کارشــناس صنعــت پاالیشــگاهی 

بیان داشــت: بر همین اســاس، گروهی از 
نمایندگان مجلس طرح »افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه های میعانات گازی و نفت خام 
با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی« را 
تهیه کرده انــد. اوایــل مهرمــاه، این طرح 
مبنی بر اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی 
برای توسعه صنعت پاالیش باهدف افزایش 
ظرفیت پاالیشی کشور به میزان 2 میلیون 

بشکه نفت در روز، اعالم وصول شد. 
بر اســاس گفته های اســدی، در این طرح 
برای جذاب کــردن پروژه های پاالیشــی 
و جذب ســرمایه های مردمی  پیشــنهاد 
شده است که بعد از شــروع به بهره برداری 
که دو یا ســه ســال طول خواهد کشــید، 
یک دوره تنفس یک ســاله یا دو ساله برای 
پرداخــت خــوراک در نظر گرفته شــود. 
خوراک دریافتی این پاالیشــگاه ها به غیر 
از 14.۵ درصد که سهم شــرکت ملی نفت 
اســت، در باقی میزان ســهم دولت و سهم 
صندوق توســعه ملی اســت. به این ترتیب 
در ســال نخســت پس از بهره بــرداری از 
مجمتع پاالیشــی با تنفس خوراک از سوی 
وزارت نفت ، هزینه  ســرمایه میان مردم و 

سرمایه گذاران تقسیم می  شود . 
وی توضیــح داد: پــول حاصــل از تنفس 
خوراک که در واقع طلب دولت محســوب 
می شود که در سال نخســت جهت جذاب 
شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه گذاران 
قرار گرفته است، به عنوان یک وام  12 ساله 
با نرخ ســود 4 درصد ارزی تقسیط و از سود 
حاصل از پاالیشــگاه به دولــت و صندوق 
توســعه ملی بازپرداخت شود. این در حالی 
اســت که مردم و ســرمایه گذاران عالوه بر 
دریافت سود ســرمایه گذاری  خود از طریق 
تنفس خوراک یک ساله، سهام دار مجتمع 
پاالیشی نیز هســتند. این طرح عالوه بر بی 
اثر کردن تحریم هــای نفتی موجب هدایت 
نقدینگی موجود در کشــور خواهد شــد و 
از نقدینگی مردم برای توســعه ی کشــور 
استفاده می  شــود.وی ابراز امیدواری کرد 
این طرح با طی مراحــل قانونی در مجلس، 

در صحن علنی به تصویب برسد. 

گروه انرژی بر پایه یک گــزارش جدید، 
تقاضای جهانی برای نفت تا سال 2040 به اوج 
خود خواهد رسید؛ با این حال پیش از آن زمان 

ممکن است کمبود عرضه ایجاد شود.
آژانس بین المللــی انرژی هفته گذشــته 
گــزارش دورنمــای انرژی جهــان 2018 
را منتشــر کــرد کــه یکــی از مهمترین 
گزارش هــای پیش بینی انرژی به شــمار 
می رود که هر ســال منتشــر می شود. این 
موسســه در دورنمای امســال پیش بینی 
کرده که تقاضای جهانی برای نفت ســاالنه 
یک میلیون بشکه در روز تا سال 202۵ رشد 
خواهد کرد و پس از این تاریخ، رشــد تقاضا 
به 0.2۵ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا 

می کند.
خودروهای برقی وارد بخــش حمل و نقل 
شــده اند و انتظار می رود روند گســترش 
آنها در سالهای آینده شــتاب بگیرد. حتی 
با وجود این که فــروش خودرو 80 درصد تا 
ســال 2040 افزایش پیدا می کند، آژانس 
بین المللی انرژی اعالم کرده تا اواسط دهه 
2020 تقاضا برای نفت در بازار خودروهای 
سواری به اوج خود می رســد. این موسسه 
انتظــار دارد 300 میلیون خودروی برقی تا 
سال 2040  مورد اســتفاده قرار بگیرد که 
حدود 3.3 میلیون بشکه در روز تقاضا برای 

نفت را حذف می کند.
با این حال تقاضا برای نفت همچنان رشــد 
خواهد کرد و تا سال 2040 به اوج نمی رسد. 
این مقطع یک برآورد کامال محفاظه کارانه 

در پیش بینی پیک تقاضا برای نفت است.
دلیل آن نیز این است که آژانس بین المللی 
انرژی معتقد است ســایر بخش ها اهمیت 

بیشــتری در رشــد تقاضا برای نفــت ایفا 
خواهنــد کــرد. همــه تصــور می کنند 
خودروهــای ســواری و کامیون هــا منبع 
اصلی تقاضا برای نفت هســتند اما طی دو 
دهه آینــده، پتروشــیمی ها، هواپیمایی و 
کامیون های سنگین سهم عمده ای در رشد 

تقاضا برای نفت خواهند داشت.
بر اســاس برآورد آژانس بین المللی انرژی، 
سهم پتروشیمی ها از رشد تقاضا، ۵ میلیون 
بشــکه در روز و کامیون هــای ســنگین 4 
میلیون بشکه در روز تا سال 2040 خواهد 
بود. اقتصادهای در حال توسعه شاهد بیش 
از ۵ میلیون بشــکه در روز رشد تقاضا برای 
خودروهای ســواری خواهند بــود اما این 
میزان با افت تقاضا در اقتصادهای توســعه 
یافته به دلیل رشــد بکارگیری خودروهای 

برقی، جبران خواهد شد.
در بخــش عرضه، حدود ســه چهــارم از 
افزایش تولید نفت جهانی تا ســال 202۵ 
از جانب آمریکا خواهد بود که بســیار قابل 
مالحظه اســت. اما پس از این تاریخ، شیل 
اهمیــت کمتری پیدا خواهد کــرد و اوپک 
موقعیت خود را به عنوان منبع اصلی رشــد 

عرضه بازمی یابد.
در حقیقت، آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرده با وجود اینکه شــیل آمریکا همچنان 
رشد می کند اما این خطر وجود دارد که بازار 
نفت کامال به شــیل وابسته شــود. صنعت 
نفت پس از ریزش قیمت ها در سال 2014، 
میزان هزینه خود را به شــدت کاهش داد. 
این اقــدام به معنــای اکتشــافات کمتر و 

توسعه پروژه های جدید کمتر است.
هزینه بخش باالدســتی در ســطح جهانی 

سال گذشــته رو به رشد گذاشــت اما روند 
رشــد آن آهســته بود و آژانس بین المللی 
انــرژی از این واهمــه دارد که بــا این روند 
رشد، بازار نفت در دهه 2020 دچار مشکل 

عرضه شود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، پیام آژانس 
بین المللی انرژی این اســت که تقاضا برای 
نفت در میان مدت رشــد خواهد کرد اما تا 
سال 2040 به پیک خود می رسد اما در این 
بین، کمبود هزینه از ســوی شــرکت های 
نفتی ممکن اســت به معنای کمبود عرضه 

در اواسط سال 2020 باشد.

راه روسیه از اوپک جدا می شود؟
منابــع آگاه روســی اظهار کردند روســیه 
می خواهــد از هرگونه کاهــش تولید نفت 
که برخی از شرکایش در اوپک خواهان آن 

هستند، فاصله بگیرد.
اوپک به دلیل نگرانی از کاهش قیمت نفت 
که ناشی از کندی رشد تقاضا و رکورد باالی 
عرضه از سوی عربستان ســعودی، روسیه 
و آمریکا بوده اســت دربــاره کاهش تولید 

صحبت می کند، در حالی که هنوز چند ماه 
از توافق این گروه و شرکایش شامل روسیه 

برای افزایش تولید نگذشته است.
والدیمیر پوتیــن رییس جمهور روســیه  
درباره ایــن که آیا باید تولیــد نفت محدود 
شود، از دادن پاســخ مستقیم طفره رفت اما 
گفت: درباره وضعیت بازارهای نفت جهانی 
با دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفت 

و گو کرده است.
پوتین به خبرنگاران در ســنگاپور گفت: ما 
باید بســیار دقیق باشــیم. هر واژه اهمیت 
دارد اما این حقیقت که همــکاری با اوپک 
ضروری است، کامال روشن است و ما با این 

گروه همکاری خواهیم کرد.
ترامپ هفته جاری گفت امیدوار اســت که 
عربستان ســعودی و ســایر اعضای اوپک 
تولید نفت خود را کاهش ندهند. پوتین نیز 
گفت قیمت نفت حدود 70 دالر در هر بشکه 

برای روسیه مناسب است.
افت شدید قیمت ها، بســیاری از حاضران 
بازار نفت را شــگفت زده کرده اســت. نفت 
برنت از رکورد 86 دالر در اوایل اکتبر به 67 
دالر تا روز جمعه ســقوط کرد. تا چند هفته 
پیش برخی از شرکت های بازرگانی از نفت 

100 دالری صحبت می کردند.
یــک مقــام دولتــی بلندپایه روســیه به 
رویترز گفت: تصــور می کنــم تولید نفت 
نباید کاهش داده شــود. ما ایــن کار را در 
گذشــته انجام دادیم اما این یــک رویکرد 
سیســتماتیک درست نیســت. تولید نفت 
در روسیه در سال های اخیر رو به رشد بوده 
و هر ســال حدود 100 هزار بشــکه در روز 
افزایش پیــدا کرده و در آینده نیز به رشــد 

خود ادامه خواهد داد.
ســه منبع آگاه اوایل هفته جاری به رویترز 
گفتــه بودند اوپک و شــرکایش ســرگرم 
مذاکره درباره کاهش تولیــد به میزان 1.4 
میلیون بشــکه در روز هســتند با این حال 
روسیه ممکن است با چنین کاهش بزرگی 

همراهی نکند.
یک منبــع آگاه دیگر گفت: مســکو ممکن 
است از کاهش تولید کمتر که از سوی سایر 

تولیدکنندگان انجام می شود حمایت کند.
وی اظهار کرد: تصــور می کنم یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش واقع گرایانه تر از 1.4 
میلیون بشــکه در روز اســت اما این که چه 
کســی این کاهش را انجام می دهد پرسش 

دیگری است.
پوتین در ماه گذشــته اظهار کــرده بود که 
روسیه قادر اســت 200 تا 300 هزار بشکه 

در روز به تولید خود اضافه کند.
روســیه 11.41 میلیون بشــکه در روز در 
اکتبر نفــت تولید کرد کــه باالترین رکورد 

تولید پس از دوران شوروی سابق بود.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربســتان سعودی 
ســطح تولید اکتبر را به عنوان سطح مرجع 
هر گونه کاهــش تولیدی پیشــنهاد کرده 
است.سطح تولید روســیه در اکتبر حدود 
460 هزار بشــکه در روز باالتر از 10.947 
میلیون بشــکه در روز بود که این کشــور 
قرار بود تحت توافــق کاهش تولید با اوپک، 
تولیــد کند.منبــع آگاه دوم گفت: کاهش 
اندک از ســطح تولید اکتبر برای روســیه 
»برد-برد« خواهد بود. از سوی دیگر روسیه 
ممکن اســت پیشــنهاد کند اصال کاهش 

تولیدی صورت نگیرد.

وشیم وزارت نفت به آمریکایی ها فهماند نفت مان را می فر
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قبادی جایگزین سینکی شد
 وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر از زحمات یونس سینکی در 
دوران تصدی بر معاونت بازرگانی داخلی، طی حکمی عباس قبادی را 

به سمت »معاون بازرگانی داخلی« این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، رضا رحمانی  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در بخشــی ازاین حکم  آورده اســت: با توجه به سوابق، 
تعهد، دانش و تجارت ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت 
معاون بازرگانی وزارت صنعت ، معدن وتجارت منصوب می شوید.تا با 
ســرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و با تالش مجدانه وخردورزی و 
اعمال تصمیات شــجاعانه و منصفانه با انجام مدیریت جهادی وتالش 
وهمتی بی شائبه وبی منت در انجام وظایف خطیر و مورد انتظار از این 
وزارت در تامین  و تدارک کاالهای اساسی و مواد اولیه ، نظارت و تنظیم 
بازار، رونق کســب وکار و ســاماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع 
و تقویت صنوف تولیــدی ، خدماتی و توزیعی وهدایت آنها به ســمت 
فعالیت های مولد و افزایش ســطح بهره وری در نظــام توزیع ، تولید و 
توسعه اشــتغال پایدار در این حوزه با همکاری و همراهی اتاق اصناف و 

تشکل های وابسته اقدام نمایید.
رحمانی در این حکم خاطر نشــان کرده اســت: با عنایــت به ارتباط 
فعالیت بخش های مختلف این وزارتخانه با حوزه تجارت ضرورت دارد 
با هماهنگی کلیه معاونت ها و ســازمان های تابعه در تنطیم بازارکلیه 
کاالهای صنعتی و معدنی کشور اهتمام ویژه نموده و هماهنگی الزم را 

به عمل آورید.

تعاونی ها در تجارت خارجی سهمی ندارند
معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران گفت: نبود نگاه برونگرا و شــرکت های 
بازرگانی در بخش تعاونی موجب شــده تعاونی ها ســهمی از تجارت 

خارجی نداشته و صادرات آنها توسط بخش های دیگر انجام شود.
 محمدعلی ضیغمی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشــت: فعالیت تجارت 
خارجی بخش تعاون توســط ســایر بخش ها انجام می شود؛ در حالی 
که تعاونی ها یکــی از بزرگ ترین تولیدکننــدگان و توزیع کنندگان و 

انبارداران هستند. 
وی افزود: تعاونی دارای مزیت های بسیاری در مراحل مختلف تولید و 
توزیع هستند تا جایی که 2۵ درصد محصوالت لبنی، تخم مرغ، مرغ و 
گوشت توسط تعاونگران تولید می شود اما هیچ گاه تولیدات تعاونگران 

توسط همین بخش صادر نشده است. 
معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت تعاونی ها در 
زمینه توزیع نیز گفت: اتحادیه تعاونی های توزیعی با 6 هزار فروشــگاه 
و هفت میلیون خانوار عضــو، بزرگ ترین فرصت بــرای توزیع کاال در 
تحریم و سایر شــرایط اقتصادی اســت که باید از این فرصت به شکل 

مناسبی استفاده شود. 
ضیغمی تصریح کرد: اگــر در بخش تعاون بتــوان ارتباط منطقی بین 
تولید و توزیع برقرار کرد بدون شــک در کشور می توانیم صاحب توزیع 

نظام مند باشیم. 
وی ادامه داد: برای ورود بخش تعاون به عرصه تجارت خارجی اقدامات 
آموزشــی و تبادل هیات تجاری را آغاز کرده ایم تــا بتوانیم از ظرفیت 
تعاونی ها در تجارت بهره مند شده و امکان صادرات محصوالت تعاونی ها به 

واسطه تعاونگران را مهیا کنیم. 
چندی پیش نیز صمد مرعشی معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، در یک 
نشست مشــترک با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: بخش تعاون همواره مورد بی مهری قرار دارد اما تعاونگران 
هیچ گاه دست از تالش نکشیده اند و تالش دارند تابرای رشد و اعتالی 

اقتصاد کشور گام های بلندی بردارند. 

چرا صادرات فرش کاهش یافت؟
 رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از کاهش بیش از 
100 میلیون دالری ارزش صادرات فرش خبر داد و دلیل آن را ناشی از 

عوامل داخلی و خارجی دانست.
معاون سازمان توســعه تجارت ایران اخیرا در نشست خبری سومین 
نمایشــگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران از کاهش 
14 درصدی صادرات فرش و صنایع دســتی خبر داد که در این رابطه 
رضی حاجی آقامیری - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران - در گفت وگو با ایســنا، ضمن تایید این خبــر اظهار کرد: ارزش 
ســاالنه صادرات فرش ایران حــدود 400 میلیون دالر بــود که 120 

میلیون دالر آن به آمریکا صادر می شد.
وی از اروپا، کشورهای عربی و خاور دور به عنوان دیگر مقاصد صادرات 
فرش ایران یاد کرد و گفت: در ســال های گذشته ارزش صادرات فرش 

3۵0 تا 400 میلیون دالر بوده که رقم کمی است.
حاجی آقامیری بــا بیان این که وضعیت صادرات فــرش پیش از توقف 
صادرات به آمریــکا نیز خوب نبود، اظهار کــرد: کاهش صادرات فرش 
ایران ناشی از عوامل داخلی و خارجی اســت، چرا که از طرفی تقاضای 
فرش دستبافت بویژه از سوی اروپا کم شده و در مواردی نیز رقبا در بازار 
جای ایران را گرفته اند. از طرف دیگر سیاســت های دولت های مختلف 
در بخش صادرات و به ویژه صادرات محصوالت غیرنفتی مناسب نبوده 

است.

 مخالفت رئیس اتاق بازرگانی اسلواکی 
با تحریم ایران و اخالل در تجارت جهانی

 رئیس اتاق بازرگانی اســلواکی بــر حمایت مجموعــه اتحادیه اروپا و 
همچنین کشور اســلواکی از توســعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران 

تاکید کرد.
روســای اتاق های بازرگانی چند استان کشــورمان و مسئوالن کمیته 
مشترک بازرگانی ایران و اســلواکی که به همراه هیاتی از شرکت های 
بخش خصوصی برای شرکت در چند همایش اقتصادی و رایزنی درباره 
گسترش مناسبات دو کشور به جمهوری اســلواکی سفر کرده اند، روز 
پنج شــنبه 24 آبان ماه با آقای »روبرت میهوک«، رئیس اتاق بازرگانی 
و صنعت اســلواکی مالقات و تبادل نظر و گفتگوهای سازنده ای برای 

حفظ و توسعه روابط دو کشور انجام دادند.
در این دیدار میهوک که همزمان ریاست فدراسیون اتاق های بازرگانی 
جهان را نیز بر عهده دارد، ضمن تاکید بر موضع اصولی این فدراســیون 
در مخالفت با هر نوع تحریمی که در روند عادی تجارت جهانی اختالل 
ایجاد کند، بــر حمایت مجموعه اتحادیه اروپا و همچنین اســلواکی از 

توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورمان تاکید کرد.

اولین محموله ذرت وارد بندر شهید بهشتی شد
 عملیات تخلیه بزرگترین کشــتی و اولین محموله ذرت در بندر شهید 

بهشتی چابهار آغاز شد.
به گزارش ســازمان بنادر و دریانــوردی، عملیات تخلیــه بزرگترین 
کشــتی انجام و اولین محموله ذرت در تاریخ تخلیــه و بارگیری بندر 
شهید بهشتی وارد این بندر شد.چابهار یکی از شهرهای جنوب شرقی 
استان سیستان و بلوچســتان و تنها بندر اقیانوسی کشورمان است که 
در کرانه اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری 
کشــتی های اقیانوس پیمــا را دارد و از مناطــق آزاد بازرگانــی ایران 
است.بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام شــده است و به تصویب 
رسیده اســت مبنای ســرمایه گذاری قرارداد 4 فاز برای توسعه بندر 
چابهار لحاظ شده است. با عملیاتی شــدن این 4 فاز، ظرفیت این بندر 

استراتژیک به 77 میلیون و 200 هزار تن می رسد.

میز خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت دولت 
از تامین مواد اولیه صنعت پوشــاک و تولیدکنندگان 
این صنعت، گفت کاالهای مورد نیــاز مردم نباید 

بی رویه صادر شود.
رضا رحمانی در نشســت مشــترک با تولید کنندگان 
پوشــاک در راســتای حمایت از تولید داخلی، تامین 
مواد اولیه و تنظیم بازار، تشکیل تشکلی توسط فعاالن 
صنوف پوشــاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی 
ارزشــمند توصیف کرد و گفت: این مدل باید توســط 
سایر فعاالن بخش خصوصی انجام شود تا با همفکری 
و تعامل یکدیگر مشــکالت پیش روی تولید تســهیل 
شــود.وزیر صنعت ، معدن وتجارت به تشریح شرایط 

فعلی کشور و نقش بخش خصوصی در برون 
رفت از این شــرایط پرداخت و گفت: برنامه 
ریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش 
بازار 80 میلیونی ایران و کشورهای همسایه 
هدفگذاری بســیار حایز اهمیتی اســت و از 
هیچ کوششی برای تحقق این هدف فروگذار 

نخواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشــاره به مزیت سرمایه 
گذاری در این صنعت تصریح کرد: با توجه به ســابقه 
تاریخی ایران در تولید پوشــاک فرصــت مهمی برای 
توســعه تولید این صنعت در کشــور فراهم است و ما 
باید از بســترهای موجود برای بهبود صنعت پوشاک 

بهره مند شویم.
به گفته رحمانی اگر تشکل ها در کنار وزارت 
صنعت قــرار بگیرند صنعت پوشــاک اعم از 
کیف ، کفش ، لباس و... را می توان در داخل 
کشور توسعه و عالوه بر پوشش بازار داخلی، 
محصوالت ایرانی را به کشــورهای همسایه 

صادر نماییم.
رحمانی با اشــاره به حمایت دولت در راستای تامین 
مواد اولیه مــورد نیاز این صنعت گفــت: ظرفیت های 
کوچک در تولید داخلــی باید با کمک تشــکل های 
تخصصی در کنارهم تجمیع شــوند تا توسعه صنعت 

پوشاک شکل بگیرد.

وزیــر صنعت، معــدن وتجــارت در ادامه خواســتار 
تدوین برنامــه ای مدون از وضعیت صنعت پوشــاک 
در ایران اعم از کیــف ،کفش و... با ترســیم افق آینده 
برای هربخش و برنامه ریزی برای توســعه این صنعت 
با لحاظ تمام ظرفیت ها و پتانسیل های مستتر در این 

صنعت شد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به افزایش نرخ ارز 
اشاره و خاطر نشــان کرد: تحریم ها و محدودیت های 
ایجاد شــده می تواند فرصتــی برای بهــره مندی از 
توانمندی های موجود در کشور نظیر توسعه صادرات  
صنایعی مانند فــرآورده های معدنــی ، فرش ،صنایع 

دستی و... باشد.

پوشاک

گروه صنعت شــرکت هــای خارجی 
حاضر در ســیزدهمین نمایشگاه خودروی 
تهــران اذعان کردنــد که ایــران را بازاری 
بزرگ و جذاب برای خود می شناســند و با 
وجود آغاز دور تــازه تحریم هــا، به دنبال 
راه هایی بــرای دور زدن آن و تداوم حضور 
هستند.ســیزدهمین  کشــورمان  در 
نمایشــگاه بین المللــی قطعات، لــوازم و 
مجموعــه های خــودرو تهــران در محل 
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللی 
 تهران برگــزار شــد.در حالی کــه انتظار

 می رفت با توجه به آغــاز دور تازه تحریم ها 
علیه کشورمان این نمایشــگاه با استقبال 
خارجی ها مواجه نشــود، اما حضور 190 
شرکت خارجی از 11 کشــور نشان داد به 
راحتی حاضر به ترک بازار بزرگ 80 میلیون 
نفری و جذاب ایران نیستند.این شرکت ها 
از کشورهای فرانســه، یونان، ترکیه، چین، 
تایوان، کره جنوبی، هند، ایتالیا، لهســتان، 

مالزی و رومانی در نمایشگاه حضور یافتند.

امید به بهبود شرایط تجاری
یوکوای وانگ )Yukuai Wang( مدیر یک 
شرکت تولیدکننده پمپ هوا و سنسورهای 
فشــار هوای خودرو از چین بــه ایرنا گفت: 
هفت سال است که با شــرکت های ایرانی 
همکاری داریم، اما پس از تحریم های اخیر 
به ویژه با تغییراتی کــه در مبادالت پولی و 
مالی ایجاد شده، بسیاری مشتریان خود را 
از دست دادیم.وی اظهار داشت: شرکت های 
ایرانی بــرای پرداختی های خــود با کلون 
)Kelon( بانــک چین کار مــی کردند، اما 
این بانک متاثر از تحریم ها با ایران همکاری 
نمی کند و همین مســاله بــه خصوص در 
مقوله خدمات پس از فروش برای شــرکت 
دردسر ساز شده است.وانگ، روابط تجاری 
ایران و چین را بســیار خوب توصیف کرد و 
افزود: اکنــون به دنبال یافتن شــیوه های 
جدید برای انجــام امور مالی بــا ایرانی ها 

هستیم.
وی تاکید کرد: هرچند راه برای پرداخت های 
بانکی مسدود شــده، اما به رفت و آمد خود 

به ایران ادامــه می دهیــم و امیدواریم که 
شرایط بهتر شــود. حضورمان در این دوره 
از نمایشــگاه قطعات خودروی تهران نیز به 
منظور بحــث و تبادل نظر با شــرکت های 
ایرانی به منظور یافتــن راه حل هایی برای 

دور زن تحریم هاست.

 تداوم همکاری ها 
از طریق کشورهای ثالث

هارمــن ژنــگ )Harman Zheng( دیگر 
تولیدکننده چینی است که تاکنون پنج بار 

در نمایشگاه تهران حضور یافته است.
وی کــه تولیدکننده کالچ خودرو اســت، 
به ایرنــا گفت: بیش از یک دهه اســت که با 
ایرانی ها کار می کند و تاکنون با 10 شرکت 

همکاری های مشترک داشته است.
ژنگ افزود: با این حال در هفته های گذشته 
و با آغــاز دور جدید تحریم هــا علیه ایران، 
همکاری مان با شــرکت های ایرانی تقریبا 
متوقف شده است و در حال حاضر نیز هیچ 

ایده ای برای از سر گیری فعالیت ها نداریم.
وی بیان داشت: مبادالت پولی ما با طرف های 

ایرانی به دلیل قطع همــکاری کلون بانک 
چین قطع شــده، اما با این حال به دنبال راه 
حل هایی برای انجــام تبادالت پولی و مالی 

هستیم.
ایــن تولیدکننــده کالچ ادامــه داد: در 
نظر داریــم از طریق کشــورهای ثالث که 
مورد قبول ایــران و چین هســتند، به 
همکاری ها ادامه دهیــم.وی که امیدوار 
به بهبود شــرایط تجاری در ایران اســت، 
یادآور شــد: این موضوع به زمان نیاز دارد، 
با این حال به ایرانی ها در کار اعتماد داریم 
و این کشــور را بازار بزرگی برای خود می 

شناسیم.
ژنگ تاکید کرد: بازار بزرگ ایران را به سایر 
کشورهای همسایه آن ترجیح می دهیم، زیرا 
هر آنچه که تولید می کنیم در آن مشــتری 
دارد و راحــت ترین راه برای دســتیابی به 

اهداف ما است.
وی در عین حال خاطر نشــان کرد: ایرانی ها 
با دارا بــودن نیروی انســانی توانمند، توان 
تبدیل شــدن به مرکز صادرات محصوالت 

چینی در کشورهای منطقه را دارند.

آینده روشن همکاری ها
یک تولیدکننده از جمهــوری کرده که در 
نمایشگاه امسال حضور داشــت نیز به ایرنا 
گفت: به شرکت های ایرانی احترام می گذاریم 
و به تجــارت خود را با این کشــور ادامه 
 )Gwang Jun( می دهیم.گوانگ جــون
که تولیدکننده انواع وایر و تسمه نوار موتور 
است، افزود: هفت سال است که محصوالت 

تولیدی خود را به ایران صادر می کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد شرکت های ایرانی 
که خواســتار محصوالت تولیدی خارجی 
هســتند، راه های مناســبی بــرای ادامه 
همکاری بیابند.جون اظهار داشــت: دولت 
ایــران باید از شــرکت هــای داخلی خود 
حمایت و دسترســی های الزم را برایشان 
ایجاد کند.وی گفت: با وجود مشکالت پیش 
آمده، آینده همکاری هــای تجاری با ایران 
را روشــن ارزیابی می کنیم و به خصوص با 
حضور در ایــن دوره از نمایشــگاه به دنبال 
همفکری با شــرکای ایرانی بــرای یافتن 
راهکارهای جدید برای خروج از این شرایط 

سخت و همچنین مشتریان جدید است.

عالقه مندی برای تداوم همکاری ها 
با ایران

یــک صادرکننــده ژاپنی قطعــات یدکی 
خودرو حاضر در نمایشگاه نیز به ایرنا گفت: 
با وجــود مشــکالت پولی به وجــود آمده، 
راهکاری برای این مشــکل یافته است، اما 
ترجیح می دهــد در این زمینــه صحبتی 
نکند.وی که خواســت تا نامش فاش نشود، 
یادآور شد: 90 درصد مبادالت پولی شرکت 
متبوعش با ایران از طریق یک بانک چینی 
انجام می شــد که اکنون با مشــکل مواجه 
شده است.این صادرکننده به صرف هزینه 
حدود نیم میلیارد تومانــی برای حضور در 
نمایشگاه امســال اشــاره کرد و افزود: این 
هزینه به معنای عالقه منــدی برای تداوم 

همکاری با شرکت های ایرانی است.

ایرانی ها مشکالت را حل کنند
مدیر فروش ارشد خاورمیانه شرکت سانگ 
ســین بریــک )Sang Sin Brake( کره 
جنوبی تولیدکننده انواع لنت ترمز و دیسک 
صفحه نیز در گفــت و گو با ایرنــا هدف از 
شرکت در این نمایشگاه را اعالم پشتیبانی 

از شرکای ایرانی خود برشمرد.
وی به تحریم ها اشــاره کرد و افزود: از این 
موضوع ناراحتیم، زیرا صــادرات به ایران را 
بسیار ســخت کرده اســت زیرا تا پیش از 
تحریم ها از طریق یکی از بانک های کره ای 
مبادالت مالی داشتیم.در روزهای گذشته 
شــماری از دســت انــدرکاران صنعت 
قطعه ســازی کشــورمان نیز در گفت وگو 
با ایرنا، یکی از مهمترین مشــکالت خود را 
تامین مــواد اولیه عنوان کردند و تســهیل 
مبادی دسترســی به این مــواد مانند رفع 
موانع گمرکــی را خواســتارند.بیش از 84 
درصد یک خــودرو را قطعات آن تشــکیل 
می دهد که شامل 2۵ تا 30 درصد قطعات 
پالســتیکی، 30 درصد قطعات الستیکی و 
بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی اســت.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک 
هــزار و ۵00 قطعه ســاز در زنجیره تامین 

داخلی حضور دارند. 

ویه صادر شود کاالی موردنیاز نباید بی ر

الهوتی جزئیات نامه نگاری صادرکنندگان با رئیس بانک مرکزی را تشریح کرد

ماجرای جلسه فعاالن اقتصادی با همتی چه بود؟
محبوبه فکــوری عضو کمیتــه ارزی 
اتاق ایران از ارســال نامه  صادرکنندگان به 
رئیس کل بانک مرکزی خبــر داد و گفت: 
اصالحیه ای که برای رفع تعهدارزی مطرح 
شده، ابهامات جدی داشته و راه ورود ارز به 

کشور را مسدود می کند.
محمــد الهوتی با اشــاره به برنامــه بانک 
مرکزی برای اصالح شــیوه نامه رفع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان و ضــرورت توجه به 
تمامی ابعــاد در نــگارش آیین نامه جدید، 
گفت: هفته گذشــته جلســه ای در بانک 
مرکزی با حضور نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شــده که علت اصلی برگزاری 
آن، پیشنهادی بود که وزرات صنعت، معدن 
و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای 
اصالح شــیوه نامه بازگشــت ارز حاصل از 

صادرات ارایه داده بود. 
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: 
پیرو همیــن مســاله، موضوع در شــورای 
گفتگوی دولــت و بخش خصوصی مطرح و 
از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی پیشــنهاد شــد تا جلسه 
مشــترکی میان مســئوالن بانک مرکزی، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای 
تصویب به شورای گفتگو ارایه شود تا پس از 
آن، مراحل قانونی برای ابــالغ و اجرا را طی 
کند.وی با اشــاره به حضور نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانک 
مرکزی برای بررسی همین پیشنهاد، تصریح 
کرد: در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی 
به غیــر از موضوع مذکور، در جلســه مطرح 
کرده که به نوعی شــرایط پیشــنهادی، با 

آنچه از ســوی وزارت صمت مطرح شــده 
بود، متفاوت بوده است، به هر حال برداشت 
نماینــدگان اتاق بازرگانی ایــران از بحث ها 
و گفتگوهایــی کــه در این جلســه مطرح 
می شود، آن است که صادرات تا یک میلیون 
دالر، معاف از پیمان ســپاری ارزی است، در 
حالیکه خبرهای غیررسمی که در رسانه ها 
از جزئیات این جلســه منتشــر و اطالعاتی 
که اخذ شــده، به این گونه اســت که پیمان 
سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی 
از صــادرات، قرار نیســت لغو شــود؛ ضمن 
اینکه اصالحیه جدید قرار اســت جایگزین 

بخشنامه 1۵ شهریورماه بانک مرکزی شود.

پیشنهادات جدید ارزی دغدغه 
صادرکنندگان را بیشتر می کند

الهوتــی در توضیح این مطلــب ادامه داد: 
بخشــنامه ای کــه پانزدهم شــهریورماه 
امســال از ســوی بانک مرکزی ابالغ شده،  
بــه صادرکننــدگان غیرپتروشــیمی و 
فلزات رنگیــن، اجازه داده تــا ارز حاصل از 
صادرات خود را خــارج از ســامانه نیما به 
فروش برســانند، پس این موضوع جدیدی 
نیســت که در بخشــنامه جدیــد بخواهد 
مطرح شــود، ضمن اینکه نه تنها تغییر در 
بخشنامه شهریورماه به شیوه ای که اکنون 
به صورت غیررســمی در رســانه ها مطرح 
شده، مشــکالت را برطرف نمی کند و چرخ 
صادرات را بــه حرکت درنمــی آورد، بلکه 
چند گام به عقب است؛ چراکه در بخشنامه 
شــهریوماه، تمامی طیف هــای صادراتی 
می توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری 
ارز به واردکنندگان دیگر، ســپرده گذاری 

ارزی یا پرداخــت بدهــی ارزی رفع تعهد 
نماینــد، در حالیکــه اگر ایــن اصالحات 
بخشــنامه که فعال به صورت غیررسمی از 
سوی رسانه ها مطرح شده، بخواهد اجرایی 
و جایگزین بخشــنامه مذکور شــود، عمال 
تنها صادرکنندگان تــا یک میلیون دالری، 
می توانند ارز را به واردکننــدگان بدهند و 
مابقی الزامــا باید ارز حاصــل از صادرات را 

صرفا به سامانه نیما ارایه نمایند.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران 
دیگــر،  ســوی  از  کــرد:  خاطرنشــان 
صادرکننــدگان بــاالی ده میلیون دالری 
که شرکتهای بســیار بزرگی در حوزه های 
مختلــف بــوده و محصــوالت خــود را به 
کشــورهای همســایه صــادر می کنند و 
صادرات آنهــا بعضا به باالی صــد میلیون 
دالر هم می رســد، عمال متوقــف خواهند 
شد؛ چراکه این دســته از صادرکنندگان، 
کاالهای خود را با نــرخ ارز آزاد تهیه کرده 
و باید ارز حاصل از صــادرات خود را فقط به 
ســامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه 
به شــیوه مطرح شده در رســانه ها، اصالح 
شــود، کار بــرای صادرکنندگان بســیار 

بسیار سخت تر از گذشته خواهد شد. البته 
اینهــا تنهــا گمانه زنی اســت و هنوز هیچ 
بخشنامه ای به صورت رسمی از سوی بانک 
مرکزی صادر نشده است.وی اظهار داشت: 
شــیوه اصالحیه ای که از ســوی رسانه ها 
مطرح شــده، قطعا مشــکالت صادرات را 
صدچندان می کند و این مشــکالتی که هم 
اکنون صــادرات با آنها دســت و پنجه نرم 
کرده و روند را به شــدت کند کرده است، به 
مراتب بیشتر خواهد شــد؛ پس این چنین 
تصمیماتی به هیچ عنوان مــورد تائید اتاق 
بازرگانی نیســت و حضور نمایندگان اتاق 
بازرگانی در آن جلســه نیز بــه منزله تائید 

تصمیمات نخواهد بود.

نامه نگاری کنفدراسیون صادرات 
ایران با رئیس کل بانک مرکزی

الهوتی از نامه نگاری کنفدراسیون صادرات 
ایران با رئیس کل بانک مرکــزی در رابطه 
با دغدغه های صادرکننــدگان در رابطه با 
اصالح بخشــنامه رفع تعهد ارزی خبر داد 
و گفــت: در این رابطه مکاتبــه ای با رئیس 
کل بانک مرکزی صــورت گرفته که در آن، 
اشکاالت اساسی شــیوه های مطرح شده، 
بیان شده اســت، به این معنا که از آنجایی 
که بانــک مرکــزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دولــت به دنبال رفع مشــکل و 
تســهیل صادرات هســتند، به عنوان بدنه 
کارشناســی اعــالم کردیم کــه این روش 
اعالمی در رسانه ها، مشــکالت صادرات را 
بیشــتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان 

دغدغه های جدی به وجود آورده است.
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  عضــو 

بخش خصوصــی در پاســخ بــه ســوال 
خبرنگار مهر مبنی بــر اینکه مبنای تعیین 
4 گروه برای دسته بندی صادرکنندگان در 
بازگشــت ارز صادراتی چیست، گفت:  این 
پیشنهاد از سوی دستگاه های ذیربط مطرح 
شده و مســلم است، این بخشــنامه دارای 
ابهامات جدی اســت؛ چراکــه طبقه بندی 
بــرای صــادرات عمــال مبنای ســه ماهه 
بازگشــت ارز صادراتی را بی معنا می کند، 
چراکه برای هر طبقه ســقفی را در صادرات 
ساالنه در نظر گرفته است که بر این اساس، 
صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکســاله 
مالی ، مشــمول این طبقه بندی ها شــده و 
مشخص می شــود که صادرکننده باید پول 

خود را ظرف یکسال مالی بازگرداند.

بساط ارز 5 نرخی باید جمع شود
الهوتی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مشخص 
برای حــل مشــکالت موجود چیســت، 
گفت: کنفدراســیون صادرات ایران، بارها 
پیشنهادات مشخصی را برای رفع وضعیت 
کنونی بازگشــت ارز حاصــل از صادرات، 
به مقامات عالیرتبه کشــور ارایه داده که بر 
مبنای آن، پیشنهاد شــده که دولت خود را 
صرفا مکلف به تامین ارز کاالهای اساســی 
بداند و تامین تمامی بخش هــای وارداتی 
و خدماتــی را بــه ارز حاصــل از صادرات 
موکــول کنــد، در ایــن صورت، مشــکل 
دولــت و بخش خصوصی حل می شــود و 
صادرکنندگان می توانند در شــرایطی که 
ارز برای کشــور حائز اهمیت است، ارز خود 
را به صورت روان و بدون مشــکل، به چرخه 

اقتصادی برگردانند.



با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران برگزار شد

وان خدمت رسانی به زائران اربعین قدردانی از کار

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 پیام تسلیت مدیر عامل بانک رفاه به مناسبت 
در گذشت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

 در پی درگذشــت دکتر نوربخش مدیر عامل و آقای تاج الدین معاون 
پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی ، دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه 

پیام تسلیتی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است: »بدینوسیله مراتب تعزیت و تسلیت خود را 
بابت ضایعه اندوهناک درگذشت مرحوم دکتر نور بخش و مرحوم تاج الدین 
دو تن از مدیران خدوم و دلسوز سازمان تأمین اجتماعی اعالم می دارم.

دکتر نوربخش در طول حیات پــر برکت خود وبه ویــژه تصدی مدیر 
عاملی ســازمان تأمین اجتماعی با کوله بــاری از تجربه فراوان ودانش 
بســیار ، همواره در جهت بر طرف نمودن مســایل و مشکالت جامعه 
معزز مســتمری بگیران وبیمه شدگان همه مســاعی و همت خود را 
به کار می بست و همواره مشکالت جامعه کارگری را با پشتکار و صبر و 

متانتی مثال زدنی پیگیری می کرد.
فقدان آن عزیز سفر کرده ضایعه ای جبران ناپذیر و اندوهی ابدی برای 
کشور، پیکره سازمان تأمین اجتماعی و جامعه پزشکی کشور است؛ اما 
چه می توان کرد که در برابر مشــیت و تقدیر الهی باید سر تعظیم فرود 

آورد و تسلیم شد.
برای روح بلند دکتر نوربخش و یار و همراه ایشــان مرحوم تاج الدین از 
درگاه خداوند متعال غفران و رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان ، 
همکاران و عزیزانمان در ســازمان تأمین اجتماعــی و جامعه کارگری 

صبر و شکیبایی مسالت دارم.«
  

پیام تسلیت مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پی 
درگذشت دکتر نوربخش

در پی درگذشــت دکتر نوربخش مدیر عامل و آقــای تاج الدین معاون 
پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی، حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک 

توسعه تعاون پیام تسلیتی صادر کرد.
در متن این پیام آمده اســت: »خبر تلخ ســانحه تصــادف رانندگی و 
درگذشت تأثربرانگیز دو خادم مردم بزرگوار و دولت محترم جمهوری 
اسالمی ایران فضای کشور را غرق ماتم ســاخت، عزیزانی که طی دوره 
مســئولیت های خطیر خود لحظه ای از هرگونه تــالش برای اعتالی 

ایران اسالمی فروگذار نکردند.
دو همراه خانواده بزرگ و زحمت کش کارگری کشــور، مرحوم مغفور 
دکتر سید تقی نوربخش و مرحوم مغفور عبدالرحمن تاج الدین، رئیس 
و معاون پارلمانی ســازمان تأمین اجتماعی که طی سفر مأموریت و در 
بازدید از پروژه های استان گلســتان در معیت و همراهی وزیر محترم 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی جنــاب آقای دکتر شــریعتمداری درراه 

خدمت به مردم جان خود را از دست دادند.
این جانب که طی ســال های اخیر افتخار همــکاری از نزدیک با هر دو 
عزیز بزرگوار را داشــته ام در این لحظات ســخت ضمن عرض تسلیت 
و تعزیت از دســت رفتن دو خادم صدیق، متعهــد و پرتالش میهن به 
حضور و ســاحت مقام معظم رهبری، مردم بزرگــوار و دولت محترم و 
به ویژه خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین 
اجتماعی برای آن عزیزان فقید از درگاه خداوند متعال رحمت واســعه 
و علو درجات و برای خانواده ها و بازماندگان داغدار ایشــان صبر و اجر 

مسئلت دارم.«
 

مهلت شرکت در مرحله دوم طرح همگامان 
سپه 2 تا بهمن 97

 مرحله دوم طرح همگامان ســپه 2 از ابتدای آبان آغاز و تا ابتدای بهمن 
97 ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه، مرحله دوم طرح همگامان 
ســپه 2 که از ابتدای آبان ســالجاری برای پذیرندگان عضو باشــگاه 
مشتری آغاز شده تا ابتدای بهمن 97 ادامه خواهد داشت و در پایان این 
مدت نیز همانند مرحله اول، جوایز و تسهیالتی به قید قرعه به برندگان 
اهدا خواهد شد.عالقمندان می توانند برای شرکت در این طرح و کسب 
club.bank�  یاطالعات بیشتر به وب سایت باشگاه مشتریان به نشان

sepah.ir  مراجعه نمایند.
 

 تایید صالحیت عضوجدید هیأت مدیره 
بیمه آسیا

صالحیت مهدی شریفی،عضوجدید هیات مدیره بیمه آسیا تایید شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آســیا، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در نامــه ای به بیمه آســیا ،صالحیت مهدی شــریفی به عنوان 
نماینده شرکت ستاره عمران زمین در هیأت مدیره این شرکت را تایید 

کرد.
بنابر این گزارش، مهدی شــریفی از ســال1387به عنوان معاون فنی 
بیمه های اشخاص و مسئولیت بیمه آسیا مشغول بکار است  و مدیریت 
بیمه های درمان و بیمه های مســئولیت  بیمه آسیا را در کارنامه کاری 

خود دارد.
 

بازدید مدیرعامل و قائم مقام بیمه تجارت نو از 
شعبه مشهد

دکتر نیما نوراللهــی مدیرعامل و آقای علیرضا بنی اســدی قائم مقام 
بیمه تجارت نو از شعبه مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو، در راســتای آغاز ســفرهای 
استانی جهت بازدید از شعب سراسر کشور، دکتر نیما نوراللهی بهمراه 
قائم مقام خود از شعبه مشــهد بازدید بعمل آوردند. مدیرعامل در این 
بازدید ضمن عرض خسته نباشید به مدیریت و پرسنل شعبه مشهد در 
خصوص مسائل شرکت و وضعیت بازار بیمه در مشهد با آنان به گفتگو 
پرداخت. آقای بنی اســدی نیز از خدمات و نحوه عملکرد شعبه تقدیر 
نمود. دکتر نیما نوراللهی در پایان باحضور در جمع نمایندگان شــبکه 
فروش استان، به گفتگو با آنان پرداخت و از نزدیک با مسائل و نیازهای 
نمایندگان محترم آشنا شد و دســتورات الزم در جهت تسریع امور را 

صادر نمود.
همچنین در پایان این سفر اســتانی، قائم مقام شرکت بیمه تجارت نو 
ضمن امیدواری به نمایندگان در باب خوش آتیه بودن شــرکت،آنان را 

به فعالیت بیشتر و پویاتر دعوت نمود.
 

آغاز به کار مرکز آینده پژوهی بیمه »ما«
 مرکز آینده پژوهی شرکت سهامی  بیمه »ما« در چهار محور پژوهش ، 
خلق ایده، ترویج آموزش و شتاب دهی کسب و کار فعالیت خود را آغاز 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، حجت بهاری فر مدیرعامل شرکت 
ضمن اعالم خبر  راه اندازی مرکز آینده پژوهــی بیمه »ما« گفت: این 
مرکز به منظور ترســیم مســیر  آینده  شــرکت  و تحقق پیشتازی در 

صنعت  طراحی و راه اندازی شده است.
وی افزود:  مرکز آینده پژوهی با هدف شــناخت و درک مسائل نوظهور 
در صنعت بیمه و نحوه برخورد با آنها، مطالعه  در خصوص رشد فناوری 
در آینده و بهره گیری از آن برای انجــام تحقیقات کاربردی و پذیرش و 
درک اهمیت ایده ها برای خلق و شــکل دهی آینــده ای برتر و مطلوب 
طراحی شده و زیر نظر معاونت برنامه ریزی و فناوری شرکت ماموریت 

خود را به انجام خواهد رساند.

میز خبر

دکتر مجید قاســمی مدیرعامل بانک پاســارگاد، در 
جشــنواره ی چهره های ماندگار در صنعت بانکداری و 
پرداخت ایران، به عنوان چهــره ماندگار و تأثیرگذار در 

صنعت بانکداری کشور انتخاب شد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک پاســارگاد، در این 
جشنواره که همزمان با نمایشــگاه تراکنش ایران در 
تاریخ 22 آبان 1397 در محل دائمی نمایشــگاه های 
شــهرداری تهران برگزار شــد، از دکتر مجید قاسمی 

مدیرعامل بانک پاســارگاد، به پاس خدمات 
شایســته و ســابقه طوالنــی در صنعــت 

بانکداری تقدیر به عمل آمد.
بر اســاس این خبر، بانک پاســارگاد اولین 
بانکی اســت که موفق به راه اندازی ســامانه 
کربنکینــگ )ســامانه جامــع بانکــداری 
متمرکز( منحصر به فرد شده است. این بانک 

در بستر این ســامانه، برای اولین بار، قابلیت ارایه انواع 

خدمات و محصوالت بانکداری الکترونیک از 
قبیل سامانه های بانکداری  مجازی، کی پاد، 
وی پاد، اولین نرم افــزار موبایل بانک بر روی 
ساعت های هوشمند، استفاده از FaceID و 
اثرانگشت برای ورود به سامانه موبایل بانک 

و... را فراهم کرد.
ایــن جشــنواره بــه منظــور پاسداشــت 
شــخصیت های تأثیرگــذار در صنعت بانکــداری و 

پرداخت ایران، تقدیــر از همت واالی ایــن عزیزان و 
تأثیر مثبت آنها بر صنعت و نیز با هدف معرفی ســوابق 

و خدمات چهره های این صنعت به جامعه برگزار شد.
گفتنی است در این جشــنواره از محســن قادری به 
عنوان چهره برگزیده صنعت پرداخت، مصطفی الهی 
چهره برگزیده  فنــاوری مالی و اســداهلل امیراصالنی 
به عنوان چهــره برگزیــده صنعت بانکــداری تقدیر 

به عمل آمد.

شرکت بیمه  کوثر درپی وقوع زلزله مناطق غرب کشور 
در بیست ویکم آبان ماه سال گذشته 310میلیارد ریال 

به حادثه  دیدگان پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مجید مشــعلچی 
فیروزآبادی ضمن بیان مطلب فــوق، تصریح کرد: این 
شرکت در ساعت های نخســت حادثه براساس وظیفه  
انسانی و اجتماعی خود به یاری حادثه دیدگان شتافت 
و کمک های انسان دوستانه خود را به مناطق زلزله زده 
ارســال کرد. پس از اینکه شــرایط بحرانی منطقه تا 
حدودی مدیریت شد و ساماندهی نسبی زلزله زدگان 
صــورت گرفت، شــرکت بیمــه کوثر انجــام وظیفه 

حرفه ای خود را در زمینــه بازدید، ارزیابی و 
پرداخت خسارت آغاز کرد. مجید مشعلچی 
40تیــم  خاطرنشــان کرد:  فیروزآبــادی 
ارزیاب خســارت متشــکل ازکارشناسان 
خبره صنعــت بیمــه کشــور از واحدهای 

تحت پوشش بازدید کردند.
وی با اشــاره به اینکه کارشناســان شرکت 

بیمه    کوثر به  صورت 24ســاعته آمــاده ارایه خدمات 
به آســیب  دیدگان غرب کشــور بودند، گفت: حضور 
مســئوالن، مدیران و کارشناسان ستاد و سرپرستی ها 
در کنــار حادثه دیــدگان باعــث افزایــش اعتمــاد 

بیمه شدگان شد.
مدیرعامل شــرکت بیمه کوثر با بیان اینکه 
به منظور تســریع در پرداخت خســارت به 
زلزله زدگان و کاهش آالم آنان برپایی چادر 
پرداخت خســارت ســیار، افزایــش مهلت 
قانونــی ثبت نــام و قبول اعالم خســارت تا 
60روز و نیــز حضور 70نیــروی متخصص 
از 26سرپرســتی سراسر کشــور در مناطق زلزله زده 
انجام گرفت، بیان کرد: خســارت بیمه شــدگانی که 
بیمه نامه های آنان به صورت قــرارداد تجمیعی صادر 
شده بود، براســاس قرارداد میان سازمان متبوعشان و 

شرکت بیمه کوثر پرداخت شد.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی گفت: پــس از پرداخت 
خســارت کمیســیون فنــی بازخوانــی پرونده  های 
خســارت زلزله  زدگان مناطق غرب کشــور به منظور 
رعایت حقوق بیمه شــدگان و افزایش رضایت مندی 
ذی نفعان تشکیل شــد.وی تاکیدکرد: با بهره مندی از 
کارشناسان کمیته ریســک و واگذاری ریسک حدود 
68درصد از بیمه نامه های آتش ســوزی صادر شــده 
در این مناطق به صورت اتکایی به ســایر شرکت های 
بیمه ای، خسارت های ناشــی از این حادثه ضرر و زیان 

مالی چندانی به شرکت وارد نکرده است.

تراکنش

بیمه

گروه بانک و بیمه مدیرعامل بانک ملی 
ایران با بیان این که بســیاری از نامالیمات 
پیش آمده در جریان توزیــع ارز اربعین از 
حدود اختیارات کشــور ما خارج و ناشی از 
ناهماهنگی و زیرساخت های ضعیف کشور 
عراق بوده است، گفت: از مسئوالن خواسته ایم 
اگر قرار است ســال آینده نیز توزیع ارز در 
کشــور عراق صورت بگیرد، دست کم یک 
ماه پیش از آغاز مراسم اربعین هماهنگی های 

الزم با بانک ملی ایران انجام شود.
دکتر محمد رضا حســین زاده در مراســم 
تقدیــر از کاروان خدمت رســانی به زائران 
اربعین حســینی کــه جمعــی از اعضای 
هیات مدیره، مدیران امور، روســای ادارات 
و کارکنــان بانک ملی ایــران در آن حضور 
داشــتند با بیان این که سالهاست این بانک 
ارز مورد نیاز حجاج و زائران عتبات و اربعین 
را بدون هیچ مشکلی توزیع می کند، گفت: 
تا زمانی که توزیــع ارز در داخل کشــور و 
توســط بانک ملی ایران صورت می گیرد، 
مشکلی در کار نیســت، اما امسال این روند 
به داخل کشــور عراق منتقل و باعث ایجاد 

مشکل شد.
وی با بیان این کــه در نظام بانکی تنها بانک 
ملی ایران آن هم زمانی که بیش از یک صد 
هزار نفر از زائران وارد خاک عراق شده بودند 
انجام این کار بــزرگ و پرچالش را برعهده 
گرفت، ادامــه داد: وضعیت ناگــوار جوی، 
قطعی مکرر اینترنت و بسته شدن باجه های 
توزیع ارز در عراق، روند کار را بسیار مشکل 
کرد، اما بانک ملی ایران بــا همه توان خود 
کار را پیش بــرد و در کمترین زمان ممکن 

ارز مورد نیاز زائران را به آنها تحویل داد.
به گفتــه حســین زاده، بانک ملــی ایران 
در جریــان توزیع ارز اربعین بــه هیچ وجه 
ذینفع نبود و تنها این کار را به منظور ایفای 
مســئولیت اجتماعی خود و نیز بهره مندی 
از اجر معنوی خدمت به زائــران اباعبداهلل 

االحسین )ع( بر عهده گرفت.
به گفته حســین زاده، بیــش از ۵00 نفر از 
کارکنان بانــک ملی ایــران اعضای هیات 
مدیره، معاونان مدیرعامــل، مدیران امور، 
روســای ادارات مرکــزی و امور شــعب، 
کارکنان و ... در کشــور عراق مستقر بودند 
و تالش می کردند روند توزیع ارز اربعین را 

سرعت ببخشند که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل بانــک ملی ایــران همچنین با 

تقدیر از خدمات کارکنان بیمارستان بانک 
ملی ایران، روابط عمومــی بانک، همکاران 
گمنامی که در فضای مجــازی برای بانک 
فعالیت می کردنــد، کارکنــان حوزه آی 
تی و شرکت ســداد، کارکنان حراست و ... 
که در این مدت همه تــالش خود را برای 
خدمت رســانی به زائران و اطالع رسانی به 
جامعه انجام دادند، اظهــار کرد: معاون اول 
رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور، عضو 
هیات رئیســه مجلس، وزیرکشــور، وزیر 
اقتصاد و وزیر ارشاد ارشاد، رئیس کل بانک 
مرکزی، ســتاد اربعین و ده ها مسئول دیگر 
از نزدیک خدمت رسانی بانک ملی ایران را 
دیدند و بابت آن تشــکر کردند.در پایان این 
مراســم، لوح های تقدیری توسط اعضای 
هیات مدیــره و معاونــان مدیرعامل بانک 
ملی ایران به تنی چند از مســئوالن ارشــد 
بانک ،بیمارستان ،شــرکت سداد و روسای 
تعــدادی از ادارات امور شــعب و کارکنان 
بانک که در جریان خدمت رسانی به زائران 

اربعین نقش داشتند، اهدا شد.

 اقدام جهادی بانک ملی ایران
 در توزیع ارز اربعین، ستودنی است

 دبیر ســتاد مرکزی اربعین حسینی با بیان 
این که عملیــات توزیع ارز اربعین بســیار 

طاقت فرسا، پیچیده و ســخت بود ،گفت: 
بانک ملی ایــران این مســئولیت خطیر را 
پذیرفت و انصافا با اقدام جهــادی، آن را به 

بهترین شکل ممکن پیاده سازی کرد.
 شهریار حیدری در مراسم تقدیر از کاروان 
خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در 
بانک ملی ایران با بیان این که ستاد مرکزی 
اربعین حســینی از 13 کمیته و 31 کمیته 
استانی تشکیل شده اســت، گفت: در این 
میان هیچ کمیتــه ای به بانــک مرکزی یا 

بانک ملی ایراناختصاص نداشت.
وی با اشــاره به این که در سالهای گذشته، 
تجربه تامین ارز اربعیــن برای زائران وجود 
نداشــت و این کار برعهده خود زائران بود، 
اظهار کرد: امســال با توجه به نوسانات ارز، 
بانک مرکزی برای تامیــن ارز زائران اعالم 
آمادگی کرد، ولی ما بــه دنبال بانکی بودیم 
که بتواند این کار بزرگ را بر عهده بگیرد که 

طبیعتا آن هم بانک ملی ایران بود.
حیدری بــه تقدیر مقام معظــم رهبری از 
نحوه برگزاری مراســم پیــاده روی اربعین 
سال جاری اشاره و خاطرنشــان کرد: عده ای 
همه خدمات گسترده انجام شده را ندیدند 
و برخــی ناهماهنگی هــا در توزیــع ارز را 
بزرگنمایی کردند که این بــه دور از انصاف 

بود.
دبیــر ســتاد مرکــزی اربعین حســینی 

همچنین بــا بیان این که اقــدام بانک ملی 
ایران در توزیع ارز، باعــث تثبیت نرخ دینار 
و نگرانی دالالن و صرافان شــد، ادامه داد: 
دالالن ارز هر ســال از این محل میلیاردها 
تومان درآمد داشــتند و اقدام امسال باعث 
شد آنها به تخریب عملکرد بانک ملی ایران 
رو بیاورند.به گفته وی، شــبکه ای از دالالن 
ارزی در عراق مستقر شده و با سیاه نمایی و 
بزرگ کردن مشکالت، عملیات روانی علیه 
بانک ملی ایران را آغــاز کردند، در حالی که 
تصور نمی کردند با تدبیــر بانک ملی ایران، 
این مشــکالت در کوتاه ترین زمان برطرف 

می شود.
حیــدری با بیان ایــن که یک عده اساســا 
با موضــوع اربعیــن مخالف بودنــدو از هر 
گونه تالشــی برای ضربه زدن بــه آن دریغ 
نکردند، گفت: حتی تیم هایی با پشتیبانی 
یکی از کشــورهای منطقه قصد بر هم زدن 
راهپیمایی را داشــتند، اما خوشبختانه در 
وضعیت ناامن عــراق، کوچکترین خللی در 

این سفر معنوی و زیارتی ایجاد نشد.
وی با اشاره به این که مشــکالت موجود بر 
سر راه زائران اربعین هر سال در حال کاهش 
اســت، گفت: کارکنان بانک ملی ایران که 
کاری جهادی کردند، نبایــد از انتقادهای 
ناجوانمردانه ناراحت شوند، چرا که اجر کار 

آنها با امام حسین )ع( است.

ارائه ارز اربعین در شرایط دشوار، افتخار 
بزرگی در کارنامه بانک ملی ایران است

 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: بانک ملی ایران با قبول مســئولیت 
ارائه ارز به زائران اباعبداهلل الحسین)ع(، یک 
افتخار بــزرگ را در کارنامه خود ثبت کرده 

است.
 احمد امیر آبادی فراهانی در مراســم تقدیر 
از کاروان خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی در بانک ملی ایران با اشاره به تالش 
مجاهدانــه و طاقت فرســای کارکنان این 
بانک در ارائه ارز به زائران گفت: هنگامی که 
موضوع ارائه ارز اربعین مطرح شــد، با توجه 
به شرایط سخت و دشــوار پیش رو، به جز 
بانک ملی ایران هیچ بانــک دیگری حاضر 

نشد در این روند مشارکت داشته باشد.
وی افزود: زمانی که مشکل ارائه ارز به زائران 
گرامی به وجود آمد، من به عنوان ناظر ستاد 
اربعین حســینی در مناطق مرزی حضور 
داشتم و شاهد یک صف طوالنی بودم که 12 
کارمند بانک در شرایطی بسیار نامناسب و 

سخت، بدون وقفه در حال کار بودند.
این نماینــده مجلس اظهار کرد: شــرایط 
نامساعد جوی موجب شــده بود که  میزان 
معطلی زائران برای دریافت ارز طوالنی شود 
و ازدحام زیادی شکل بگیرد، اما با اقداماتی 
که بانک ملی ایران بــه عمل آورد، در عرض 
چهار ســاعت فرایند دریافت ارز توســط 
زائران اربعین بــه 40 دقیقه کاهش یافت و 

روند ارائه ارز عادی و طبیعی شد.

 تقدیر معاون سازمان حج و زیارت 
 از خدمت رسانی بانک ملی ایران

 به زائران اربعین
 بانک ملی ایران در ارائه ارز اربعین به زائران 
اباعبداهلل الحسین )ع( به خوبی عمل کرد و 

افتخاری در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد.
اکبر رضایی معاون حج سازمان حج و زیارت 
در مراسم تقدیر از کاروان خدمت رسانی به 
زائران اربعین حســینی  در بانک ملی ایران 
گفت: از زمان ابالغ مسئولیت ارائه ارز اربعین 
توســط بانک مرکزی به بانک ملی ایران، تا 
آغاز فرآیند ارائه ارز،تنها چند ساعت فرصت 
وجود داشــت و با توجه به فراهم نبودن زیر 
ســاخت های الزم در مناطق مرزی کشور 
عراق،بانک ملی ایران تصمیم شــجاعانه ای 

برای پذیرش این مسئولیت گرفت.

دکتر مجید قاسمی به عنوان چهره برگزیده صنعت بانکداری کشور انتخاب شد

پرداخت 31٠میلیارد ریال خسارت به زلزله   زدگان مناطق غرب کشور 

مدیرعامل بانک دی:

وند عملیات بانکی ایجاد نمی کند تحریم ها خللی بر ر
گروه بانک و بیمــه  محمدرضا قربانی، 
مدیرعامل بانک دی در جلســه شــورای 
مدیران این بانک، تحریم هــای اقتصادی 
آمریکا علیــه ایــران را بر رونــد عملیات 
بانکی بی تاثیر دانســت و یادآور شد ، اقدام 
آمریکا، یک جنگ تمام عیار غیرانســانی و 

ناجوانمردانه علیه مردم شریف ایران است.
محمدرضا قربانــی، مدیرعامل بانک دی در 
جلسه شورای مدیران با اشاره به اعمال دور 
دوم تحریم های آمریکا علیــه ایران گفت: 
ایمان، خودباوری، روحیه استقالل خواهی 
و ظلم ســتیزی از ویژگی های  بــارز ملت 
ایران است و این صفات به  خوبی در تمامی 
دوران های حســاس   انقالب اســالمی از 
جمله، هشت سال دفاع مقدس به نمایش در 

آمده و در طول تاریخ نیز غنی تر شده است، 
بنابراین اقدام آمریکا در تحریم مجدد ایران 
نمی تواند در نظام اقتصادی کشور و عملکرد 

بانک ها خللی ایجاد کند.
قربانی با بیان این که کشــور عزیزمان در 
طی 40 سال گذشته همواره مورد هجمه ها 
و تحریم های ظالمانه و ناعادالنه اســتکبار 
جنایتکار قرار داشــته،گفت: تحریم های 
ظالمانه فعلی هیچ جای نگرانی ندارد و باید 
برای عبور از این شــرایط ضمن استفاده از 
تمامی ظرفیت ها و امکانات کشــور و بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران و نظام 
بانکی و توجه بــه رهنمودهای مقام معظم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( در خصوص 
اقتصاد مقاومتی به سمت اقتصاد هوشمند 

حرکت کنیم.
مدیرعامل بانــک دی با تاکید بــه این که 
مدیریت صحیح نظام بانکی کشور می تواند 
تا حد زیادی از تاثیر تحریم ها بکاهد، افزود: 

بانک مرکزی با تشــکیل کارگروه مدیریت 
نقدینگــی و حرکت در مســیر اصالح نظام 
بانکی، تمهیدات خاصی برای مدیریت بانک ها 
در حوزه تامین ســرمایه در گردش بخش 
تولید و اختصاص منابــع الزم به نحوی که 
پاسخگوی شرایط ناشــی از تفاوت نرخ ارز 

باشد را در دستور کار دارد.
قربانــی ثبات در بــازار ارز را نشــانه بی اثر 
بودن تحریم های ظالمانه 13 آبان دانست 
و گفــت: علیرغم جریان ســازی رســانه 
ای گســترده بلوک های رســانه ای غربی 
میدی در  یجاد جــو نــا ا و تالش بــرای ا
کشــور، تحریم های یــک جانبه آمریکا 
علیه ایران هیــچ تاثیــری در وضعیت ارز 
نداشــت و با تدابیری که اندیشــیده شده، 

فعاالن اقتصادی هوشمندانه در حوزه ارزی 
مشغول به فعالیت هســتند که نشانه ناکام 

ماندن آمریکا در اجرای تحریم ها است.
مدیرعامل بانک دی با اشــاره بــه این که 
کشور ایران سالیان متمادی همواره در حال 
مبارزه با جنگ هــای پیاپی از جمله، جنگ 
اقتصادی بوده است، افزود: در شرایط فعلی 
که آمریکا دور جدید تحریم های خود علیه 
ایران را اعمال کرده اســت، ما باید تحریم ها 
را تبدیل بــه فرصت کرده و از این شــرایط 
همچون گذشــته به خوبی عبور کنیم.وی 
همدلی و اتحاد را رمز موفقیت و مقاومت در 
برابر این تحریم ها دانست و گفت: در شرایط 
کنونی نباید یاس و ناامیدی موجب شود تا 

احساس ضعف و شکست در ما قوت گیرد.
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 اجرای ۴ طرح آبخیزداری
 در دشت ممنوعه فرادنبه بروجن 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال وبختیــاری از آغاز 
اجرای 4 طــرح آبخیــزداری و بیولوژیک در حوزه منابــع طبیعی در 

شهرستان بروجن خبر داد.
علی محمدی مقدم افزود: این طرح ها شــامل یک پروژه آبخیزداری، 
جنگلکاری اقتصــادی، مرتــع و بیومکانیک اســت. وی گفت: طرح 
آبخیزداری در قالب اجرای طرح ســنگی مالتی 6 بند سنگی مالتی در 
بیش از 600متر مکعب با اعتباری بیــش از یک میلیارد و 830 میلیون 

ریال است.
محمدی مقدم اظهار داشت: میزان ذخیره آب این 6 بند سنگی مالتی 
3 هزار متر مکعب در ســال و نفوذ بیش از 10 هزار متــر مکعب آب به 
یر زمین اســت. وی گفت: طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از 
هدررفت آب، گسترش پوشــش گیاهی و تغذیه سفرهای زیرزمینی و 

جلوگیری از سیالب اجرا می شود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان افزود: طــرح مرتع نیز در 
ســطح 300هکتار و جنگلکاری در 30 هکتــار و بیومکانیک در 2۵0 
هکتار اراضی این دشــت ممنوعه اجرا می شــود. وی ایجاد پوشــش 
گیاهی در باال دســت ، ذخیره آب و جلوگیری از روان آب ، مهار سیل و 
تغذیه سفره های زیر زمینی را از اهداف اجرای این طرح ها عنوان کرد. 
وی گفت: برای اجرای این طرح ها نیــز 3 میلیارد ریال از محل صندوق 

توسعه ملی هزینه می شود.
محمدی مقدم گفت: امسال 17۵ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 
ملی به اجرای120 طرح آبخیزداری و آبخوان داری در استان اختصاص 
داده شد.  وی اظهار داشــت: این اعتبار در 30 حوزه آبخیز در مساحت 
230 هزار هکتــار عرصه ملی در بخش های جنــگل، مرتع، حفاظت و 

امور اراضی، آموزش جوامع محلی و آبخیزداری هزینه می شود. 
چهارمحال و بختیاری به عنوان سرچشــمه 2 رودخانــه زاینده رود و 
کارون، 11 درصد آب شیرین مورد نیاز کشور را در گذشته تامین می کرد، 
اما خشکسالی های مســتمر یک دهه گذشــته این رقم را به کمتر از 6 
درصد رسانده که تهدیدی برای منابع طبیعی و آبخیزداری این استان 

است. 
تاکنون یکهزار و 633 بند مالتی، 73 بند خاکــی، 314 گابیون، هفت 
مورد آبگیر، 100 سد خشــکه چین، 16 مورد کف بند و سد زیرزمینی 
در بخش آبخیزداری منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ساخته شده 
است.  همچنین یک میلیون و 400 هزار هکتار از مساحت چهارمحال 
و بختیاری را مراتع و جنگلها پوشش داده که رقمی معادل 86.۵ درصد 

از سطح این استان را شامل می شود.

 توزیع اعتبارات زنجیره تولید گوشت قرمز
 در بین عشایر چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امورعشــایر چهارمحال و بختیاری از توزیع اعتبارات زنجیره 
تولید گوشت قرمز در بین عشایر برای نخستین بار خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی، یحیی حسین پور در جلسه 
شورای هماهنگی بخش کشاورزی اظهار کرد: برای نخستین بار توزیع 
اعتبارات زنجیره ای تولید گوشــت قرمز پس از 1۵ ســال به مبلغ  23 

میلیارد تومان در بین عشایر استان انجام شد. 
وی بیان کرد: امور عشایر استان برای نخستین بار موفق به کسب رتبه 

برتر در بین دستگاه های امور عشایر کشور شد. 
حسین  پور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات امور عشایر بازگشایی 
ایلراه ها به میزان 4722 کیلومتر در چهارسال گذشته است که درطی 
این مدت هرسال بازگشــایی ایلراه ها قبل از آغاز کوچ  عشایر  انجام شد 
در صورتی که در گذشــته هر سه الی چهار ســال این اقدام انجام شده 

است. 
  

کانون سالمت استان مازندران افتتاح شد
کانون ســالمت اســتان مازنــدران بــا حضــور و همــکاری معاون 
اموراجتماعی وزارت بهداشــت درآخرین روز کاری خــود در دولت و 
دکتر موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران و مهدی عبوری 

شهردار ساری افتتاح شد.
ســیدمحمدهادی، معاون اموراجتماعی وزارت بهداشت ایازی ضمن 
خیرمقدم بــه میهمانان در این مراســم بیان نمود: خوشــحالم که در 
آخرین روز کاری خود می توانم قدمی برای ســالمت این مردم و کشور 
داشته باشم وی افزود: ســالمت می تواند در کاهش بیماریها مهم باشد 

12 درصد استان کانون سالمت دارند که 2348 محله را در بر دارد. 
 وی اذعان داشــت: ما در این راستا سالمت جســمی روانی اجتماعی و 
معنوی را مدنظر داریم و متاسفانه  12 درصد آقایان و 16 درصد خانمها 
در کشور دچار افسردگی هستند. وی افزود: زندگی سالم بخش دیگری 
از ســازگار های مردم نهاد اســت که ما می خواهیم مراقب باشیم و به 
سمت مردم برویم و با آنها مشارکت داشته باشــید ما مسئوالن در  2۵ 

درصد سالمت مردم نقش داریم و 7۵ درصد با خود مردم است.
ایازی خاطر نشان کرد: ما باید به کار افتاده و  برای سالمت مردم  تالش 
کنیم و شــعار بهداشت از مزرعه تا ســفره یک موضوع درمانی نیست و  

موضوع پیشگیرانه است. 
وی افزود: کانون ســالمت به عنوان نقطه آغاز مشــارکت های ساختار 
مند در سالمت مردم اســت در بند 2 قانون تحقق رویکرد سالمت همه 
جانبه انسان ســالم در همه قوانین سیاســت های اجرایی الزامی است 
.وی افزود: آیا مادر می داند کــه در 9 ماه یا 1000 روز از نطفه تا کودکی 
چه کارهایی انجام دهد باید به فکر این بخش باشیم یک سوم جمعیت 
ماسالمند هســتند هر ایرانی باید به فکر ســالمت خود و خانواده خود 

باشد. 
وی خاطر نشــان کرد: مهم ترین امر  کانون ســالمت تشکل اجتماعی 
محور در سطح محله اســت لذا ما نباید بگذاریم شهری کانون سالمت 
نداشته باشــد هدف کانون سالمت پیدا کردن آســیب های اجتماعی 
آگاهــی داوطلبانه و مســئوالنه در صحنــه ی مادر کــودک دیابت و 

غیراست پس ما باید سالمت محله را سازماندهی کنیم. 
ایازی در پایان گفت: مجموعه سالمت همکاری در محله برای برقراری 
داوطلبان بیــن مردم و دولت اســت بنده افتخار مــی کنم که خدمت 
دوســتان مازندرانی بودم و امروز آخرین روز کاری من است خوشحالم 

که در این مکان کارم به پایان می رسد و بازنشسته خواهم شد.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران نیز 
طی ســخنانی در مراسم  افتتاح کانون های ســالمت استان مازندران، 
هدف اصلی از تشکیل کانون سالمت را حســاس کردن جامعه در این 
حوزه بیان کرده است و گفت: در شرایط فعلی درمان مهم ترین دغدغه 
شهروندان و حتی فرهیختگان ماســت که برای کاهش هزینه درماني 

باید به سالمت توجه بیشتري شود.
وی راه اندازی کانون های ســالمت را در راســتای کاهش هزینه های 
درمانی و به نوعی گام نهادن در حوزه پیشــگیری با مشــارکت مردمی 

بیان کرد.
دکتر موســوی با اعالم این که هم اکنون 12 درصد از محالت شــهری 
اســتان دارای کانون سالمت هســتند، گفت: دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان تالش می کند تا این کانون ها را در ســایر محالت شهری نیز با 

مشارکت مردم فعال کند.
وی با اظهار این کــه در مرحله اول افزون بر دو هــزار و 328 نفر در این 
طرح مشارکت دارند، افزود: هم اکنون 2۵ درصد از مسوولیت سالمت 
در جامعه بر عهده وزارت بهداشت و درمان قرار دارد و 7۵ درصد باید در 

جامعه تعیین تکلیف شود.

میز خبر

مازیار شــریف کیان بازار مســکن 
سردرگم اســت این را فعاالن بازار مسکن 
در پاســخ به ســئواالت متعدد در خصوص 
وضعیت بازار بر زبان مــی آورند و معتقدند 
هنوز در شرایط تازه بازار خود را پیدا نکرده 

است.
 در حالی که متوســط قیمت مســکن در 
تهران به حدود 86 میلیون ریال رســیده و 
رشدی 83 درصدی در بازار خرید و فروش 
این کاال، به گواه آمار به ثبت رســیده ،اتفاق 
افتاده اما بررسی ها نشان می دهد از حدود 
یک ماه قبل بــار دیگر رکــود در این حوزه 
خودنمایــی کرده و خرید و فــروش به کف 

رسیده است.
یکی از فعاالن بازار مســکن در مرکز تهران 
دربــاره میزان خرید و فــروش گفت: تحت 
تاثیر افزایش نرخ مسکن، خانه های قدیمی تر 
و حتی کلنگی خریــداران خوبی پیدا کرده 
بودند و بــازار روی حرف فروشــنده ها 
مــی چرخید اما درســت وقتــی ماجرای 
انتخاب شهردار پیش آمد دوباره سکته ای 

در بازار رخ داد .
 وی با اشــاره به اتفاقات هفتــه اخیر گفت: 
وقتی شــهردار جدید انتخاب شد عده ای 
گفتند شــرایط صدور محوز ساخت و ساز 
تغییر می کند و از این رو دیگر به راحتی نمی توان 
ســاختمان های بلند مرتبه ســاخت. وی 
گفت: همین روز چهارشــنبه خبری بازار را 
تکان داد و شرایط ساخت و ساز خصوصا در 
حوزه تعداد پارکینگ ها عوض می شــود و 
طبیعی اســت که در چنین شرایطی ابتکار 
عمل بازار از دست فروشنده خارج می شود. 
وی گفت: تا زمانی که شــهردار تازه برنامه 
اش در حوزه ساخت و ساز را اعالم نکند، این 

رکود ادامه دار خواهد بود.
یکی از مشاوران امالک در منطقه فردوسی 
نیز دراین بــاره گفت: آگهی فــروش خانه 
کاهش یافته است و این روزها اغلب کسانی 
که برای خرید مراجعه می کنند، در حقیقت 
متقاضی فهمیــدن قیمت ها هســتند نه 

خرید و فروش واقعی .
 وی ادامه داد: اگر سختگیری شهردار برای 
صدور مجوز ساخت و ســاز حقیقت داشته 
باشــد، بازار ملک کلنگی که امســال رونق 

گرفته بود، بار دیگر کساد خواهد شد.

متقاضیان واقعی خرید کنند
در عین حــال مصطفی خســروی، رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک نیــز گفت: بازار 
مســکن در مــدت زمانی کوتاه شــاهد دو 
تغییر بزرگ بوده اســت، اول تغییر وزیر راه 
و شهرسازی و دوم تغییر شهردار،در نتیجه 
طبیعی است که وقفه ای برای اطالع یافتن 
از برنامه های این دو مســئول کــه به طور 
مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند، 

داشته باشد.
 وی گفت: این نافی خرید و فروش نیست و 
من همچنان معتقــدم متقاضیان واقعی که 
پولی برای خرید دارند، دســت نگه ندارند 
و خرید خود را انجام دهنــد چرا که حضور 
ســرمایه گذاران در این بــازار فعال کاهش 
یافته و این وضعیت بازار را در اختیار مصرف 

کننده قرار می دهد.
 او در پاسخ به این ســئوال که ریزش قیمت 
دالر و سکه چقدر در کاهش قیمت مسکن 
موثر است، گفت: گذشته از جو روانی عوامل 

بنیادین تولید مســکن نیز با رشــد قیمت 
روبرو بوده انــد ، مصالح ســاختمانی و 
آهــن آالت و ... همگی گران شــده و این 
گرانی ســبب افزایش قیمت تمام شــده 
مســکن می شــود.او ادامه داد: به هر روی 
به نظر نمی رســد شوک کاهشــی در بازار 
مســکن در راه باشــد اما بی تردید تخلیه 
حباب روانی بازار سکه و ارز بر تخلیه حباب 

روانی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است.

 نه افزایش وام، نه انفرادی سازی 
راهکار چیست؟

در عین حال برخی کارشناســان اقتصادی 
نیز با تاکید بر اینکه نه افزایش تســهیالت 
در شــرایط فعلــی تاثیرگــذار اســت و نه 
سیاســتگذاری در جهت انفرادی ســازی، 
تاکید دارند که باید با اجرای سیاست هایی 
انبوه سازی را در کشور تشویق کرد چرا که 
هم مانع گسترش افقی شــهرها می شود و 

هم هزینه ساخت و ساز را کاهش می دهد .
 بیت اهلل ســتاریان در این خصوص می گوید : 
مســکن محل امن ســرمایه گــذاری بلند 
مدت اســت اما بــی تردید بــرای کاهش 
هزینه ساخت و ساز به منظور ایجاد شرایط 
دسترسی همه اقشار جامعه به مسکن الزم 
است تدابیری برای کاهش هزینه تمام شده 

اندیشیده شود .
 به گفته وی توجه به انبوه ســازی و استفاده 
از تکنولوژی های مدرن در فرآیند ساخت و 

ساز این مهم را محقق خواهد کرد.

 کاهش 19 درصدی معامالت مسکن
 در 9 ماهه امسال

در حالی که بیشــتر واحدهای مســکونی 
عرضه شــده در بنگاه های معامالت مسکن 
را بزرگ متراژها به خود اختصاص داده اند، 
کمبود مسکن مصرفی گرانی این واحدها را 

دامن زده است.
 بر اســاس گزارش منتشــره از سوی دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی، در مهر ماه امســال تنها 9 هزار 
و ۵61 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که 
نسبت به ماه قبل از آن )شهریور 97( حدود 
10 درصد )منفی 9.3 درصد( و نســبت به 
مهر ماه ســال گذشته، یک ســوم )منفی 
32.6 درصد( کاهش داشــته اســت. این 

در حالی اســت که میانگین قیمت هر متر 
مربع مسکن در این ماه نســبت به مهر ماه 
96 بیش از 83 درصد افزایش داشته است. 
به گزارش اقتصادآنالین بــه نقل از مهر، به 
عبارت دیگر در حالی که در مهر ماه ســال 
گذشته 14 هزار و 19۵ فقره معامله مسکن 
به ثبت رســیده بود، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مســکونی تنها 4 میلیون و 730 

هزار تومان بود.
همچنین بر اســاس اعالم این دفتر، در ماه 
گذشــته بیش از نیمی از معامالت مسکن 
تهــران )۵4.1 درصد( تنهــا در 6 منطقه از 
پایتخت انجام شده است که سهم 3 منطقه 
۵، 2 و 4 تهــران 3۵ درصــد کل معامالت 
مســکن پایتخت به شــمار می رود. این در 
حالی اســت که منطقه 22 که در سال های 
اخیر به عنــوان یکی از مناطــق بارگذاری 
شده به عنوان ســرریز جمعیتی پایتخت با 
استقبال خوب شهروندان مواجه شده بود، 
با افت شدید ۵0 درصدی معامالت مسکن 

روبه رو شده است.

تغییر سمت و سوی معامالت مسکن 
به مناطق مرفه نشین پایتخت

به نظر می رســد با توجه به افزایش بیش از 
حد قیمت مسکن در تهران و کاهش شدید 
خرید و فروش مسکن از سوی اقشار متوسط 
بدلیل افت شــدید قدرت خرید، بیشــتر 
معامــالت در مناطق مرفه نشــین و گران 

پایتخت در حال انجام است .
اگرچه بر اســاس اعالم دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی، 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در منطقه 2 و در مهرماه امسال )متری 13 
میلیون و 400 هزار تومان( نســبت به مهر 
ماه سال قبل )متری 6 میلیون و 900 هزار 
تومان( حدودا 2 برابر )93.7 درصد( شــده، 
اما بررسی های میدانی نشــان می دهد در 
برخی نواحی منطقه 2 این رشــد قیمت تا 
ســه برابر و تا متری 30 میلیون تومان بوده 

است.
به عنوان مثال در حال که در جنوب خیابان 
ســتارخان واحد نوســاز در پاییز سال قبل 
بین متری ۵ و نیم تا 6 میلیــون تومان بود، 
همین واحد در حال حاضــر و در حالی که 
نوســاز محسوب نمی شــود، بین 16 تا 18 

میلیون تومــان در هر متر مربــع به فروش 
می رســد. واحد مســکونی حدودا ۵ سال 
ســاخت نیز بین 12 تا 1۵ میلیــون در هر 
متر و واحد مســکونی باالی 1۵ ســال در 
جنوب ســتارخان بین متری 7 تا 9 میلیون 
تومان به فروش می رســد.بر اساس بررسی 
های میدانی، در شمال این منطقه )گیشا( 
نیز واحد نوســاز مصرفی )60 تا 7۵ متری( 
به متری 20 میلیون تومان رســیده است. 
واحدهای مسکونی 8 تا 10 سال ساخت نیز 
در این منطقه به متری 17 تــا 19 میلیون 
تومان خرید و فروش می شــوند. واحدهای 
بزرگ متراژ و الکچری گیشــا تا متری 2۵ 
میلیون تومان هم قابل خرید و فروش است.

همچنیــن از دیگــر مناطق گــران قیمت 
منطقه 2 تهران واقع در شهرک غرب می توان 
واحدهای آپارتمانی نوســاز بــزرگ متراژ 
)1۵0 تا 160 متری( را با متری 29 میلیون 
تومان خریداری کرد. به عنــوان مثال یک 
واحد نوســاز 1۵0 متری در شــهرک غرب 
2 خوابه بــا دو پارکینــگ 4 میلیارد و 3۵0 

میلیون تومان به فروش می رسد.
بر اســاس مشــاهدات میدانی، همچنان 
در این منطقه مانند ســایر مناطق تهران با 
کمبود شــدید واحد مصرفی روبه رو بوده و 
عمده فایــل های موجود بــرای واحدهای 
مســکونی بیش از 3 خوابه است. واحدهای 
مســکونی دو خوابــه و کمتر نیــز عمدتا با 
سن بنای باالی 1۵ ســال هستند که بخش 

زیادی از آنها بازسازی نشده اند.

منطقه 5؛ افزایش 105 درصدی 
میانگین قیمت مسکن

بررسی های میدانی  نشان می دهد منطقه 
۵ تهران به دلیل اســتقبال خوب خریداران 
مسکن بیش از ســایر مناطق با رشد قیمت 
مواجه است. این موضوع را دفتر برنامه یزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز 

تأیید می کند.
بر اســاس اعالم این دفتر، میانگین هر متر 
واحد مســکونی در منطقه ۵ در حالی مهر 
ماه ســال گذشــته ۵ میلیون و 400 هزار 
تومان بود که در مهر ماه امسال با رشد بیش 
از دو برابــری )104.8 درصد( به متری 11 

میلیون تومان رسیده است.
به عنــوان مثــال، در حال حاضــر منطقه 

جنت آباد که در پاییز سال گذشته متری 6 تا 
8 و نیم میلیون تومان بــرای واحدهای زیر 
۵ سال ساخت خرید و فروش می شد، برای 
واحدهای مشابه به متری 13 تا 1۵ میلیون 
تومان رسیده اســت. در منطقه جنت آباد 
جنوبی برای واحدهای بــا عمر بیش از 20 
سال نیز این رقم به متری 10 میلیون تومان 
رســیده اســت در حالی که این منطقه در 
پاییز سال قبل برای واحدهای مشابه متری 

کمتر از 4 میلیون تومان بود.
مصطفی قلی خســروی رئیــس اتحادیه 
امالک اســتان تهران  در خصــوص وقوع 
رکود تورمی در بخش مســکن به خصوص 
در پایتخت اظهار داشــت: مــن با اصطالح 
رکود تورمی موافق نیستم. تا زمانی که همه 
اقالم مصرفی خانوار با رشــد قیمت مواجه 
هســتند، نبایــد انتظار داشــت که بخش 

مسکن تورم نداشته باشد.
وی ادامه داد: باید کنترل قیمت ها از پایین 
به باال بوده و از ارزاق عمومی شــروع شود تا 
به تدریج به کنترل قیمت مسکن بینجامد. 
در حالی کــه میلگرد شــاخه ای 100 هزار 
تومان اســت، چگونه می توان انتظار داشت 
قیمت مسکن افزایش نداشــته باشد؟ این 
در حالی است که بیش از 8۵ درصد مصالح 
ســاختمانی تولید داخل بــوده و نمی توان 
ارتباطی میــان این محصوالت بــا نرخ ارز 
برقرار کرد.رئیس کمیســیون امالک اتاق 
اصناف کشــور با بیان اینکه ممکن است در 
بخش امالک کساد داشــته باشیم اما رکود 
نداریم، در خصوص آمار معامالت مســکن 
در سراســر کشــور گفت: در بازه زمانی 1 
فروردیــن 96 تا 21 آبــان 96 معادل 397 
هزار و 328 مبایعه نامه امضا شده در حالی 
که در بازه زمانی 1 فروردین امســال تا 21 
آبان ماه، این شــاخص معادل 472 هزار و 
107 فقره مبایعه نامه امضا شــده که نشان 
می دهد 19 درصد در کل کشــور افزایش 

معامالت مسکن داشته ایم.
وی در خصوص حجم معامالت مســکن در 
تهران در بازه زمانــی 1 فروردین 96 تا 21 
آبان 96 تعداد معامالت مســکن 13۵ هزار 
و 976 فقره مبایعه نامه بوده اســت این در 
حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال 
جاری این شاخص به رقم 111 هزار و 293 
فقره رسیده و نشــان می دهد 10 درصد از 
حجم معامالت مســکن در ایــن مدت در 

پایتخت کاهش داشته است.

رکود مسکن را قبول ندارم ولی بازار 
کساد است

خســروی در خصــوص میانگیــن قیمت 
مســکن گفت: معتقدم اگر میانگین قیمت 
را اعالم کنم که مثال در فالن منطقه تهران 
30 درصد افزایش داشــته است، مالکان به 
اســتناد رقم اعالمی رئیس اتحادیه امالک، 
ارقام را مثال تــا ۵0 درصد افزایش می دهند 
بنابراین تمایلی به اعــالم میانگین قیمت 
مســکن در تهران ندارم چون باعث افزایش 
قیمت می شــود. از زمانی که طال و بورس 
و ارز افزایش داشــته، مســکن هم افزایش 

قیمت داشته است.
وی یادآور شد: کســادی بازار با رکود فرق 
دارد رکود به این معنی اســت که هیچ داد 
و ســتدی نشــود اما در حال حاضر مسکن 

خرید و فروش می شود.

محمد اسالمی خبر داد

متوازن سازی بودجه حمل و نقل در دستور وزارت راه
گروه تجارت  وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در شرایط کنونی نظر به محدودیت منابعی 
که در اختیار داریم باید با توزیع عادالنه این 
منابع و متوازن سازی بودجه به مناطق کم 

برخوردار توجه بیشتری شود.
 محمد اســالمی در دیدار استاندار کرمان و 
مجمع نمایندگان این اســتان افزود: برای 
تحقق این مهــم کارگروه متوازن ســازی 
توزیع بودجه برای پــروژه های حمل و نقل 
دارای اولویت کشور را تشــکیل داده ایم و 
سهم مناطق محروم اســتان کرمان نیز در 
این کارگــروه در بودجه ســال آینده دیده 

شده است. 
وی اضافــه کــرد: در قالب ایــن کارگروه ، 
متناسب با اولویت پروژه ها و مناطق مختلف 
کشــور به خصوص مناطق محروم و کمتر 
دیده شــده، بودجه مورد نیاز این پروژه ها 
اختصاص خواهد یافت . اسالمی همچنین 
با اشاره به صحبت های نمایندگان استاندر 
این نشست که بر ســالمتی مردم و ایمنی 
جاده ها تاکید داشــتند ، اظهار داشت : باید 
به طور بویژه نقاط آســیب پذیر در اولویت 
قرار گیرد که در همین خصوص الزم اســت 
در زمینه استانداردسازی آسفالت نیز دقت 
توام با نظــارت الزم انجام گیــرد تا خیلی 

سریع شــاهد مســتهلک شدن آن 
نباشیم. 

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
ظرفیت های ریلی اســتان کرمان 
گفــت: در موضــوع قطــار برغــم 
گذاشــتن منابع و فرصت ها بر روی 
توسعه شــبکه ریلی در کشور هنوز 
محدودیت هایی در این حوزه داریم 
که باید با تالش بیشــتر در راستای 

کاهش این نقیصه گام برداریم . 
اسالمی با اشــاره به مشکالت و کمبودهای 
بیان شده توســط نمایندگان مردم استان 
در حوزه مســکن هم گفت : امروز از نزدیک 
مشــکالت مردم جنوب اســتان کرمان در 
حوزه مسکن را مشاهده کردیم و امیدواریم 
با اســتفاده از طرح های بازآفرینی شهری، 
انبوه ســازی و بحث های مشــارکتی و نیز 
ســاخت شــهرهای جدید و همچنین ارائه 
تســهیالت بانکی به مردم بتوانیم بخشی از 

مشکالت موجود را رفع کنیم. 
وی در خاتمــه خواســتار کمــک مجمع 
نمایندگان اســتان برای جــذب اعتبارات 
برای پروژه های حوزه حمل و نقل و توسعه 

شبکه ریلی در سطح استان و کشور شد. 
در این نشست نمایندگان استان کرمان هم 

با تشریح مسائل و مشکالت حوزه انتخابیه 
خود خواســتار برنامه ریزی بــرای تأمین 
امنیت جاده های استان، توسعه و بازسازی 
شــبکه ریلی اســتان به خصوص بازسازی 
محور یزد به کرمان و نیز اســتفاده بهینه از 
امکانــات ریلی موجود بــرای ارائه خدمات 

بهتر به مردم شدند. 
نوسازی و بهسازی مســیر جاده های بین 
شهری استان، تکمیل پروژه های جاده ای 
اســتان و تکمیل باند دوم فرودگاه کرمان و 
اختصاص اعتبارات بیشتر برای تکمیل راه 
های روستایی و شــهری در سطح استان از 
دیگر درخواســت های نمایندگان بود که 
مورد موافقــت وزیر راه و شهرســازی قرار 
گرفت. محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
صبح پنجشــنبه به منظور آغــاز عملیات 

اجرایــی خــط ریلی شهرســتان 
جیرفت و افتتاح چند طرح عمرانی 
وارد جنوب کرمان شــد و در ادامه 
سفر خود به استان کرمان، در آیین 
افتتاح باند دوم فرودگاه بین المللی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کرمان 
شرکت و با مجمع نمایندگان استان 

و استاندار کرمان نیز دیدار کرد. 

شرایط فاینانس خارجی هشت 
طرح در کشور اجرایی شد

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شرکت توســعه و زیرســاخت حمل و نقل 
گفت: شرایط فاینانس خارجی هشت طرح 
کشــوری بمنظور تقویت زیرســاختهای 
حمل و نقلی به عنوان یک حرکت بزرگ در 
حال اجراست.خیراهلل خادمی، معاون وزیر 
راه و شهرســازی در آئین کلنــگ زنی ریل 
محور جیرفت - بم افــزود: طرح های بزرگ 
کشــور نیازمند ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی است تا هر چه ســریع تر این طرح 
ها به بهره برداری برسد. وی تصریح کرد: 33 
طرح مصوب پیوست قانون بودجه داریم که 
اگر اجرا شــود 10 هزار کیلومتر خط ریلی 
ایجاد و در نتیجه طول خط ریلی کشــور 2 

برابر می شود. 
خادمی بیان کرد: در اســتان پهناور کرمان 
اکثــر محورهای ارتباطی بــه صورت چهار 

خطی در حال تکمیل هستند. 
وی بیان کــرد: در زمینه ریلی با وجود مرکز 
توزیع بار بودن استان کرمان، جنوب استان 
از این نعمت برخوردار نبود و امروز شــاهد 

عملیات اجرایی این طرح هستیم. 
خادمی با اشاره به اینکه خط ریلی جیرفت 
به بم در آینده به ســواحل مکران می رسد 
گفت: قطعه اول راه آهن جیرفت به طول 27 
کیلومتر است که در اعتبار اولیه 4۵ میلیارد 
تومان با پیمانکار قرارداد منعقد شده است. 

وی ادامــه داد: این طرح جــزو طرح های 
مصوب ســال 1390 اســت که با پیگیری 
نماینــدگان جنــوب کرمــان در مجلس 

شورای اسالمی تصویب شد. 
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی به 
همراه معاون خود صبح پنجشــنبه گذشته 
به منظور آغاز عملیــات اجرایی خط ریلی 
شهرســتان جیرفت و افتتــاح چند طرح 
عمرانی وارد جنوب کرمان شــد و در ادامه 
سفر خود به اســتان کرمان، در آیین افتتاح 
بانــد دوم فــرودگاه بین المللــی آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی کرمان شرکت کرد.
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اینترنت کوانتومی و پردازش کوانتومی دو مفهوم کامال مجزا هستند

۶ گام تا تکامل اینترنت کوانتومی

 روزبه خانجانی  فیزیکدانان می  گویند ممکن 
است شــبکه  های بســیار ایمن کوانتومی، حتی 

پیش از بلوغ کامل این تکنولوژی، فراگیر شوند.
گروهــی از فیزیکدانان پیش بینــی می کنند که 
»اینترنــت کوانتومی« در آینــده می تواند حتی 
پیش از رسیدن به بلوغ تکنولوژیکی، کاربردهای 

عملی خود را بیابد.
چنین شبکه ای که از اثرات منحصر  به  فرد فیزیک 
کوانتوم بهره می  برد، از پایه و اســاس با اینترنت 
کالســیکی که امروزه از آن اســتفاده می کنیم، 
متفاوت است. گروه های پژوهشــی مختلفی در 
سراســر جهان در حال برداشــتن گام  های اولیه 
در این عرصه هســتند.در اولین گام  ها، این شبکه 
درصــدد تضمین یک حریم خصوصــی و امنیت 
غیرقابل نفــوذ در عرصه ارتباطــات خواهد بود. 
در گام  هــای بعدی یک شــبکه کامل تر می تواند 
گستره ای از کاربردهای علمی و حتی فراتر از آن 
را پوشــش دهد؛ کاربردهایی که در سیستم های 
کالســیک غیرقابل پیاده  ســازی بودند؛ از جمله 
حســگرهای کوانتومی کــه می تواننــد امواج 

گرانشی را تشخیص دهند.
یــک تیــم برجســته از پژوهشــگران اینترنت 
کوانتومی در دانشــگاه فناوری دلفــت هلند، در 
حال حاضر یک نقشه راه تهیه کرده  اند که در آن، 
مراحل تکامل این شــبکه و جزئیات چالش های 
)فناوری( موجود در هر مرحله تشریح شده است. 
پیش بینی  آن ها در مقالــه  ای از نیچر در 18 اکتبر 

منتشر شده است.

تفاوت های کوانتومی
پژوهشگران اســتدالل می کنند که این فناوری، 
درواقــع مکملی بــرای اینترنت فعلــی خواهد 
بود و نه جایگزین آن. این فنــاوری در نهایت هم 
می تواند مورد اســتفاده کاربــران بزرگی مانند 
آزمایشــگاه های دانشــگاهی قرار گیــرد و هم 
مصرف  کنندگان شــخصی؛ اگرچــه آن ها هنوز 
تاریخ مشخصی را برای رونمایی از این تکنولوژی 

تعیین نکرده  اند.
پژوهشــگران می  گویند که این تکنولوژی کاماًل 
با رایانه های کوانتومی متفاوت اســت. رایانه های 
کوانتومی یک تکنولوژی پیشرفته دیگر است که 
فیزیکدانان در حال کار بر روی آن هستند و هدف 
از آن، ســاخت ماشین هایی اســت که می توانند 

بهتر از رایانه های کالسیک عمل کنند.
فیزیکدان نظری اســتفانی وهنر به  همراه دیوید 
الکوس و رونالد هانســون، همــکاران دیگر خود 
در دانشگاه دلفت، در نگارش این مقاله همکاری 
داشــته اســت. او می گوید: در حوزه محاسبات 
کوانتومی، آنچه که انتظار ما را می کشــد، خارج 

از این دو نخواهد بود: »همه چیز« یا »هیچ چیز«.
استفانی بارز، یک فیزیکدان کوانتوم در دانشگاه 
اشــتوتگارت آلمان، با این نظر موافق اســت. او و 
دیگران می گویند که پیش بینی اینکه کدام یک 
از این دو تکنولوژی، زودتر رونمایی خواهد شــد، 
دشوار است: یک اینترنت کوانتومی قابل قبول یا 

یک رایانه ی کوانتومی کاربردی؟
 ولی بارز می  گوید که شــبکه های کوانتومی یک 
مزیت بزرگ دارند و آن از این قرار است که چنین 
شبکه ای می تواند گام به گام ساخته شود و در هر 

گام می توان عملکرد متفاوتی را به آن افزود.
نقشــه راه به دنبال ایجاد یک زبان مشترک برای 
پژوهشــگران با تخصص  های متفــاوت، از جمله 
فناوری اطالعات، علوم رایانه، مهندسی و فیزیک 

است .
هانســون، یک فیزیکدان تجربی است که هدایت 
گروه در دلفت را برای ســاخت مدلی از اینترنت 
کوانتومی که چهار شــهر هلندی را به هم پیوند 
می دهد، به عهده دارد. وی بر این باور اســت که 
عموماً مردم تصور کاماًل متفاوتی از شــبکه های 

کوانتومی دارند.

6 مرحله  برای اینترنت کوانتومی
شــبکه های کوانتومی و محاســبات کوانتومی، 

مفاهیم و تکنیک های مشترک بسیاری دارند. هر 
دو از پدیده هایی استفاده می  کنند که در فیزیک 
کالسیک قابل توضیح نیســتند؛ برای مثال، یک 
ذره کوانتومی مانند یک الکترون یا فوتون نه تنها 
می تواند در یکی از دو حالــت چرخش در جهت 
حرکت عقربه های ساعت یا خالف آن باشد؛ بلکه 
می  توانــد در وضعیتی ترکیبی از هــر دو حالت، 
به  نام »برهم نهی کوانتومی« نیز باشد. همچنین 
دو ذره می تواننــد بــا یکدیگــر »درهم تنیدگی 
کوانتومی« نیز داشــته باشــند؛ یعنی دارای یک 
حالت کوانتومی مشــترک باشــند. ایــن پدیده 
باعث می شــود که این دو ذره، حتی در شرایطی 
که در فاصله ی زیادی از یکدیگر هســتند؛ باز هم 
به  گونــه  ای در هماهنگی با یکدیگــر رفتار کنند 

)مثاًل چرخش در خالف جهت یکدیگر(.
محققان شش مرحله   از تکامل اینترنت کوانتومی 
را تعریف کرده اند که ایــن تکنولوژی قادر خواهد 
بود در آینده به آن   دســت یابد و طبعــا کاربران 
نیز قادر خواهند بــود از قابلیت  های حاصل از هر 

مرحله، بهره مند شوند.

مرحله صفر: شبکه مورد اعتماد
 کاربــران در ایــن مرحلــه می تواننــد کدهای 
تولیدشــده ی کوانتومــی را دریافــت کنند؛ اما 
نمی توانند حاالت کوانتومی را ارســال یا دریافت 
کنند. هــر جفت کاربــر نهایــی می توانند کلید 
رمزنگاری  شده را به اشتراک بگذارند )با این حال، 
سرویس  دهنده نیز از این کلید مطلع خواهد بود(.

نام گذاری مرحله صفر از آن جهت اســت که این 
مرحله، بیانگر یــک اینترنــت کوانتومی واقعی 
نیست؛ بلکه یک شبکه اســت که کاربران را قادر 
می ســازد تا یک کلید رمزنگاری مشترک بسازند 
و به  وسیله آن، بتوانند داده های کالسیک خود را 
به طور ایمن به اشتراک بگذارند. فیزیک کوانتوم 
تنها در پشت صحنه حضور دارد؛ بدین صورت که 
ســرویس  دهنده از آن برای ایجاد کلید استفاده 
می کند. مشکل چنین ســازوکاری این است که 
سرویس  دهنده نیز از این کلید آگاهی دارد و این 
یعنی که کاربران باید بــه او اعتماد کنند. این نوع 
شبکه هم اکنون در چین راه  اندازی شده است که 
بیش از 2000 کیلومتر وســعت دارد و شهرهای 
اصلــی از جمله پکن و شــانگهای را بــه یکدیگر 

متصل می کند.

مرحله 1: آماده سازی و سنجش
 در این مرحله، هــر جفت کاربــر نهایی حاالت 
کوانتومی را دریافــت و اندازه گیری می کنند )اما 
اینجا پدیــده درهم  تنیدگــی کوانتومی ضرورتاً 
دخیل نیست(. دو کاربر نهایی می توانند یک کلید 
اختصاصی را که تنها خود می  دانند، به اشــتراک 
بگذارند. همچنین، کاربــران می توانند رمز عبور 
خود را بدون خطر افشــا شــدن، اعتبارسنجی 

کنند.
اینجا زمانی اســت کاربران شــروع به وارد شدن 
به بازی کوانتومــی خواهند کرد کــه در آن یک 
فرســتنده )معموالً بــرای فوتون هــا(، حاالت 
کوانتومــی ایجــاد می کند. حاالت تولید  شــده 
به  وســیله یک فیبر نوری یا از طریــق یک پالس 
لیزری، به یک گیرنده فرستاده می شوند. در این 
مرحله، هر جفت کاربر قادر خواهند بود یک کلید 
رمزنــگاری خصوصی ایجاد کننــد؛ به  نحوی که 

تنها خودشان از آن مطلع باشند.
این تکنولوژی همچنین کاربران را قادر می سازد 
که یک گــذرواژه کوانتومی را به دســتگاه  هایی 
نظیر ATM ارسال کنند. دســتگاه نیز می تواند 
رمز عبور را بدون آنکه از آن مطلع شــود )یا امکان 

سرقت رمز را داشته باشد(، اعتبارسنجی کند.
وهنر می گوید مرحله 1 هنــوز در مقیاس بزرگ 
آزمایش نشده اســت؛ اما در حال حاضر از لحاظ 
فناوری، قابلیت پیاده  سازی در شهرهای کوچک 
را )هرچند با سرعتی بســیار کم( خواهد داشت. 
در ســال 2017، گروهی به رهبــری پان جیان 
وی از دانشــگاه علم و فناوری چیــن در هفئی، 

رکورد جهانی را برای این نوع انتقال داده به ثبت 
رساندند. آنها موفق شــدند از طریق یک ماهواره، 
دو آزمایشــگاه را بــا فاصله  ای بیــش از 1200 

کیلومتر، به یکدیگر متصل کنند.

مرحله 2: شبکه  های توزیع درهم  تنیده
در این مرحله، هر جفت کاربــر نهایی می  توانند 
حــاالت درهم  تنیــده   را به دســت آورنــد )اما 
نمی  تواننــد آن را ذخیره کنند(. ایــن به معنای 
باالترین ســطح ممکن از کدگــذاری کوانتومی 
خواهد بود.اینترنت کوانتومی موفق می  شود که 
پدیده قدرتمند درهم  تنیدگــی را تحت کنترل 
درآورد. در این مرحله، اولیــن هدف، کدگذاری 
کوانتومی به  روشــی غیرقابل نفوذ است. بسیاری 
از تکنیک  هایی که در این مرحله به آن نیاز داریم، 
همین حاال هم )حداقل به  صورت آزمایشگاهی( 

در دسترس است.

مرحله 3: شبکه  های حافظه کوانتومی
هر جفت کاربر نهایی خواهند توانســت بیت  های 
کوانتومی )واحد ســنجش اطالعات کوانتومی( 
درهم تنیده را به دســت آورده و ذخیره  ســازی 
کنند. همچنین آنها قــادر خواهند بود اطالعات 
کوانتومی را به  صورت آنی بــرای یکدیگر مخابره 
کنند. شــبکه  ها نیز قادر به پــردازش کوانتومی 

ابری خواهند بود.

مرحله 4 و 5: شبکه های محاسباتی کوانتومی
با پایــان ایــن مراحل، تمــام دســتگاه ها روی 
شــبکه،نوعی رایانه ی کوانتومــی تکامل  یافته 
خواهند بود )قابلیت تصحیــح خطا هنگام انتقال 
داده(. این مراحل، ســطوح مختلفی از محاسبات 
کوانتومی توزیع شده و نیز حسگرهای کوانتومی 
را با قابلیت کاربــرد در آزمایش های علمی فراهم 

می کند.
در مراحل 3 تــا ۵ برای اولین بار بــه هر دو کاربر، 
امکان ذخیره و تبادل بیــت کوانتومی یا کیوبیت 
داده می  شود. کیوبیت  ها در واقع مشابه صفر و یک 
هستند؛ اما می توانند به  طور همزمان، در وضعیت 
برهم  نهی از صفــر و یک نیز باشــند. کیوبیت  ها، 
اساس محاسبات کوانتومی نیز هستند. تعدادی 
از آزمایشگاه ها در دانشــگاه ها و نیز شرکت های 
بزرگ مانند IBM و گوگل، به  طور فزاینده ای در 
تالش برای ساخت رایانه های کوانتومی پیچیده 
هستند؛ امروزه پیشرفته ترین دستگاه  های فعلی 
می  توانند چند ده کیوبیــت را در خود نگه  داری 
کند. رســیدن به مرحله نهایی، مستلزم چندین 
پیشــرفت غیرمنتظره اســت. گروه پژوهشــی 
هانســون، اکنون در خط مقدم این تالش ها قرار 
دارد. آنها می  کوشــند تا اولین تکرارگر کوانتومی 
را بسازند؛ وســیله ای که می تواند کیوبیت  ها را در 
فواصلی بســیار دور، مجبور به رفتار درهم تنیده 

کند.

از ساعت  های کوانتومی تا صندوق  های 
رأی گیری

اولین کســانی کــه از مزایای این شــبکه  های 
پیشرفته منتفع خواهند شد، دانشمندان خواهند 
بود. با این شبکه  ها،  آزمایشگاه  ها خواهند توانست  
از راه دور بــه اولین رایانه هــای کوانتومی متصل 
شوند یا اینکه ماشــین  ها می  توانند به  عنوان یک 

رایانه واحد با یکدیگر کار کنند.
پــس از آن، دانشــمندان خواهند توانســت از 
ایــن سیســتم ها بــرای انجــام آزمایش هایی 
اســتفاده کنند که پیــش از این، انجــام آنها با 
ماشــین های کالســیک امکان  پذیر نبود؛ مانند 
شبیه ســازی مولکول هــا و مــواد در فیزیــک 
کوانتــوم. شــبکه های ســاعت  های کوانتومی 
می توانند به  طور چشــمگیری دقت اندازه گیری  
در پدیده هایــی مانند امواج گرانشــی را افزایش 
دهند و تلســکوپ های بزرگ نــوری می  توانند 
از تــوان کیوبیت  هــا در جهت افزایــش کیفیت 

تصویربرداری خود استفاده کنند.

استفاده واتس اپ از کدهای QR برای انتقال 
اطالعات میان کاربران

 منابع آگاه اعــالم کرده اند که واتس اپ احتماال قصــد دارد به کاربران 
امکان دسترسی به یک سیســتم جدید برای انتقال اطالعات موردنظر 

را بدهد.
واتس اپ که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین اپلیکیشن های پیام 
رسان در جهان محسوب می شــود، حاال به نظر می رسد که می خواهد 
با اضافه کردن قابلیت QR code بــه کاربرانش این امکان را بدهد تا در 
صورتی که می خواهند شماره تماس و اطالعات مربوط به مخاطبان را 
برای کسی بفرستند، از این سیستم استفاده کرده و باالفاصله اطالعات 

مورنیاز خود را برای دیگران ارسال کند.
کدهای QR را می توان به کمک گوشی های هوشمند اسکن کرد. این 
کدها می توانند حــاوی اطالعاتی نظیر آدرس اینترنتی، نام، نشــانی، 

تلفن، متن دلخواه یا هر اطالعات دیگری باشند.
 Quick Response( مخفف عبارت »کدهای واکنش سریع« یا QR
Code( اســت که به صورت مربعی شکل بوده و نخســتین بار توسط 
محققی ژاپنی ابداع شــد. برخالف بارکدهای اســتاندارد UPC که از 
خطوط عمودی و اعداد تشــکیل شــده اند، یک کد QR نه تنها حاوی 
اطالعات بسیار بیشــتری است، بلکه می توان به ســرعت به اطالعات 

گسترده ای که در آن وجود دارد، دسترسی پیدا کرد.
این کدها توســط رایانه و سیســتم هایی که از این قابلیت پشــتیبانی 
می کنند، رمزگشــایی می شــود و کاربردهای متعددی در زمینه های 

مختلف دارد.
البته هنوز به صورت رسمی توســط واتس اپ اضافه شدن این قابلیت 
به پلتفرم این پیام رسان اعالم نشده و هنوز معلوم و مشخص نیست که 

چنین ویژگی به واتس اپ اضافه می شود یا خیر.
شــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ در 
ســال 2014، 19 میلیارد دالر کســب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با 
معرفی و افزودن قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این 

پیام رسان محبوب بوده است.

 یک تماس تصویری می تواند تلفن شما را
 هک کند؟

 غیرممکن به نظر می رسد، اما یک آسیب پذیری بحرانی در پیام رسان 
واتس آپ پیدا شــده که می تواند به هکرها اجازه دهد از راه دور و تنها با 

یک تماس تصویری کنترل واتس آپ شما را در اختیار بگیرند.
این آسیب پذیری موضوع سرریز بیش ازحد حافظه است و هنگامی رخ 
 RTP می دهد که کاربر یک بسته اشتباه طراحی شده، به صورت خاص
را از طریق تماس تصویــری دریافت می کند و باعــث ایجاد خطاهای 

انحرافی و خراب شدن برنامه واتش اپ موبایلی می شود.
هنگامی که آســیب پذیری برروی RTP )پروتکل زمان واقعی انتقال( 
اثر می گذارد، نقــص برروی برنامه های اندرویــد و IOS  اثر می کند اما 

برروی وب سایت واتس آپ برای تماس تصویری تأثیری ندارد.
ســیلوانوویچ، محقق امنیت پروژه صفر گــوگل، همچنین مقاله اثبات 
مفهوم بهره بــرداری را همراه با دســتورالعمل ها بــرای بازیابی حمله 
واتس آپ منتشر کرده اســت. با این حال که مقاله منتشرشده توسط او 
فقط از بین رفتن حافظه را شامل می شود، اورماندی محقق دیگر پروژه 
صفر گوگل، مدعی است: این اتفاق بزرگی است که فقط با جواب دادن 

یک تماس از طرف مهاجمان واتش اپ کاماًل آسیب ببیند.
به زبانــی دیگر، هکرهــا برای دزدیدن حســاب کاربــری واتس آپ و 
رصد مخفیانه مکالمات شــما تنها به شماره تلفن شــما نیاز دارند. این 
آسیب پذیری در آگوست امسال به تیم واتس آپ گزارش شد. واتس آپ 
آن را تائید و موضوع را در 28 سپتامبر برای مخاطبان اندروید و 3 اکتبر 
برای مخاطبان آیفــون تعمیر کرد. پس اگر تاکنــون واتس آپ خود را 
برای اندروید و IOS به روزرســانی نکرده اید، باید اآلن این کار را انجام 

دهید.
بر اســاس اطالعات ســایت پلیس فتا، دو ماه پیش هم چنین محققان 
یک نقص در راه اتصال برنامه موبایلی واتس آپ و وب ســایت واتس آپ 
یافتند که بــه کاربران مخرب اجــازه می داد محتــوای پیام ها چه در 

مکالمات عمومی و چه در خصوصی را ره گیری کرده و تغییر دهند!

در توییتر می توانیم ویرایش کنیم؟
 جک دورســی، مدیر ارشــد اجرایی توییتر به تازگی اعــالم کرده که 
احتماال در آینــده ای نزدیک گزینه ویرایش به پلت فــرم توییتر اضافه 

خواهد شد.
توییتر که یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان به شمار 
می رود، حاال به نظر می رســد که بــا قابلیت جدیدی کــه در آینده ای 
نزدیک به پلت فرم آن اضافه می شــود، قصد دارد نظــر و رضایت خیل 

عظیمی از کاربرانش را به سمت و سوی خود جلب کند.
حاال جک دورســی در گفت وگو و مصاحبه ای با گزارشــگر موسســه 
تکنولوژی هند خاطرنشان کرده است که بسیاری از کاربران ما همواره 
 )Edit ( »در فضای مجازی از عدم وجود قابلیتی تحت عنوان »ویرایش
ناراضی و شــاکی بودند. بنابراین متخصصان ما تصمیــم گرفتند که با 
توســعه یک قابلیت جدید نظر آنها را جلب کرده و به آنها این امکان را 
بدهد که توییت های خــود را بدون حــذف کردن، ویرایــش کنند و 
اشتباهات نگارشــی و موارد دیگر را از آن پاک کرده و به عبارتی دیگر، 
توییت های خود را بدون نیاز به حذف و ارسال دوباره یک توییت دیگر، 
اصالح کنند.توییتر در ماههای گذشــته تحت فشــار نهادهای دولتی 
آمریکا و بســیاری از کاربران و منتقدان مجبور شــده که بســیاری از 
حساب های کاربری مشکوک و مخرب را مسدود کند و برخی از قوانین 
و مقررات خود را نیز تغییــر دهد تا به مقابله با اخبــار دروغین و کذب 
بپردازد.البته جک دورســی در ادامه ســخنانش گفته که توییتر هم 
اکنون درحال آزمایش بر روی این قابلیت است و عجله ای هم برای ارائه 

و انتشار همگانی گزینه ویرایش به پلتفرم خود ندارد.

 فیسبوک ویژگی لغو ارسال را به مسنجر
 اضافه می کند

 فیسبوک ویژگی لغو ارسال به همراه تعیین تاریخ انقضا برای پیام های 
رمزنگاری نشده قدیمی را به پیام رسان خود اضافه می کند.

 مدت زیادی طول نکشــید تا غول شــبکه های اجتماعی، ویژگی لغو 
ارســال پیام را اضافه کند؛ اگرچــه هنوز ویژگی های بیشــتری برای 
این پیام رسان در راه است. ویژگی لغو ارســال هم اکنون در پیام رسان 
مسنجر نســخه های اندروید و iOS در کشــورهای بولیوی، کلمبیا، 
لیتوانی و لهستان در دسترس است و انتظار می رود که به زودی در همه 

کشورها قابل دسترس باشد.
بعد از ارســال پیام، کابر 10 دقیقه فرصت دارد تا از ارسال آن صرف نظر 
کند. البته فیســبوک پیام هایی که ارســال آن ها لغو شده است را برای 
مدت کوتاهی نگه می دارد تا از اســتفاده ی مزاحمــان از این گزینه به 

منظور پنهان کردن پیام هایشان جلوگیری کند.
اگرچه این پایان برنامه های فیســبوک نیست؛ این شرکت در نظر دارد 
ویژگی های بیشتری را برای لغو ارسال پیام اضافه کند که ممکن است 
شــامل تعیین تاریخ انقضا برای پیام های رمزنگاری نشده یا گفتگوها 
باشــد. بدین صورت نیازی نیست تا شــما گفتگوی قدیمی خود با یک 
ناشناس را در فهرست گفتگوها داشته باشــید و اگر نگران هستید که 
کســی به گفتگوهای قدیمی شــما نگاه می کند، می توانید به صورت 

خودکار اطالعات خود را پاک کنید.

آنالین
۴۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی 

قطع شد
 معاون وزیر ارتباطات از قطع 40 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک 
تبلیغاتــی و پرداخــت 33 میلیارد تومان خســارت به مشــترکان 

سرویس های ارزش افزوده خبر داد.
حسین فالح جوشــقانی در گفتگو با مهر با اشاره به حجم شکایت مردم 
از دریافت پیامکهای تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت: آخرین 
تحلیل ها نشــان می دهد که بیش از 40 هزار ســیم کارت شخصی 

ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.
وی با بیان اینکه برای شناســایی ســیم کارتهایی که نسبت به ارسال 
پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی 
و تحلیل رفتار مشترکان اســتفاده کرده ایم، افزود: در این زمینه طبق 
دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم سیم کارتهای شخصی ارسال کننده 

پیامکهای تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می شود.
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بــا بیان اینکه این 
مشترکان از سیم کارتشان تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده کرده 
و ســرویس دیگری را فعال نمی کنند، گفت: برمبنای حجم زیادی از 
پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این 

شماره ها را گزارش می کنند.
فالح جوشقانی گفت: تخلف به صفر نمی رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی 
ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب می شــود. براین اساس در صورت 
دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت به قطع سرویس پیامکهای 

تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در ســامانه ستاره هشــتصد )*800( بالغ بر 30 
میلیون نفر خواســتار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شــده اند، افزود: 
این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده اند تا برایشان پیامک 
تبلیغاتی ارسال نشود. اما ممکن اســت با راه اندازی سرویس جدید، در 
برخی مواقع، مشترکان به طور مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که 
البته این موضوع مقطعی بوده و پس از به روزرســانی سیستم، باردیگر 
شماره آنها در لیســت ســیاه قرار می گیرد و پیامکی دریافت نخواهند 

کرد.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سیســتم اپراتورها در ســامانه 800 
ممکن اســت آنالین نباشد اما به روز می شــود و درصورت درخواست 
مشترک،  به سرعت نســبت به قطع دریافت پیامکهای تبلیغاتی اقدام 

می کند.
رئیس رگوالتوری درباره آخرین وضعیــت از کالهبرداری پیامکهای 
ارزش افزوده نیــز گفت: این گــزارش با جزئیات کامل از ســوی وزیر 

ارتباطات اعالم شد و تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ 33 میلیارد تومان از این کالهبرداری به حســاب 
مشترکان بازگردانده شــد، افزود: این شکایت باید از طریق فرایندهای 
قضایی پیگیری شــود. دراین زمینه وزارت ارتباطــات تذکرات الزم را 
انجام داده و اپراتورها هم خســارات را جبران کرده و مابقی موارد باید 

توسط مراجع قانونی دنبال شود.

جانشین پروری در وزارت ارتباطات اجرا می شود
 رئیس دانشــکده پســت و مخابرات از دریافت مجوز کانــون ارزیابی 
شایســتگی های عمومی مدیران توســط وزارت ارتباطات خبر داد و 

گفت: پروسه جانشین پروری در وزارت ارتباطات اجرا می شود.
وحید یزدانیان رئیس دانشــکده علمی و کاربردی پســت و مخابرات ، 
با اشــاره به اخذ مجوز کانون ارزیابی شایســتگی های عمومی مدیران 
توســط وزارت ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات چهارمین دســتگاه 
اجرایی است که موفق به اخذ مجوز تاسیس کانون ارزیابی شایستگی های 

مدیران از سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است.
وی با اشاره به استانداردهای انسانی، مکانی و زیرساختی سازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور برای اخذ مجوز تاســیس کانون افزود: این 
مجوز به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات صادر شــده است و در 
حوزه فعالیت معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی است 
و دانشــکده پســت و مخابرات به عنوان نماینده وزارت مجوز تاسیس 

کانون را دریافت کرده است.
یزدانیان تصریح کرد: در حال حاضر ارزیابــان عمومی کانون، افرادی 
هستند که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی مجوز دریافت کرده اند و 
در حال حاضر وزارت ارتباطات با ۵0 نفر از ارزیابان مورد تایید همکاری 

دارد.
رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشــاره به انتشار فراخوان شناسایی 
ارزیابان تخصصی حــوزه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: شــرایط 
عمومی و تخصصی افراد برای ارزیابی اعالم شــده اســت و عالقمندان 
برای آگاهی بیشــتر می توانند به ســایت دانشکده پســت و مخابرات 

مراجعه کنند و از شرایط مورد نظر مطلع شوند.
وی افزود: پس از ثبت نام، مدارک این افراد بررســی شــده و یک دوره 
آموزشی برای آنها برگزار می شود و پس از آن به عنوان ارزیاب تخصصی 

می توانند با کانون ارزشیابی مدیران همکاری کنند.
یزدانیــان پایه اولیه تشــکیل کانون ارزشــیابی را ارزیابــی عمومی و 
تخصصی مدیران دانســت و گفت:  فرایند ارزیابی مبتنــی بر ارزیابی 
علمی و تخصصی است و بر اساس بخشنامه ســازمان امور استخدامی 
افرادی که نمره ۵0 را کســب کنند مردود اعالم می شــوند، نمره 60 
مشروط است و باید دوره ها تخصصی را بگذراند و در نهایت نمره باالتر 

از 70 نمره قبولی در آزمون عمومی و تخصصی است.
مدیر کانون ارزیابی عمومی مدیران وزارت ارتباطات ادامه داد: روحیه 
همکاری، نگاه استراتژیک به موضوعات، ریسک پذیری و تعامل پذیری 
بخشی از شــاخص های عمومی ارزشیابی مدیران اســت که با نگاه به 
آخرین دســتاوردهای حوزه های مدیریت، روانشناســی، ارتباطات و 
جامعه شناسی بدست آمده است.   رئیس دانشــکده پست و مخابرات 
با اشاره اینکه الزامی برای ارزشــیابی کارشناسان از طریق کانون وجود 
ندارد، گفت: به وزارت ارتباطات پیشنهاد کرده ایم که پس از ارزشیابی 
مدیران معرفی شــده از ســوی وزارت ارتباطات، این ارزشیابی را برای 
کارشناســان ســتادی هم اجرا کنیم تا بتوانیم برای تصدی مشــاغل 
مدیریتی در آینده مشکلی نداشته باشــیم و به عبارتی از همین امروز 

پروسه جانشین پروری در وزارت ارتباطات اجرا شود.

نشست دسترسی آزاد به اطالعات برگزار می شود
 نشســت »مدیریت اطالعات پژوهشی؛ دسترســی آزاد به اطالعات« 

همزمان با کنگره متخصصان علوم اطالعات برگزار می شود.
»نشســت مدیریت اطالعات پژوهشی؛ دسترســی آزاد به اطالعات«، 
صبــح یکشــنبه 27 آبانمــاه جــاری  1397، در چهارمیــن کنگره 

متخصصان علوم اطالعات برگزار می شود.
دسترسی آزاد به پایان نامه ها و رساله های دانشجویان و مسائل پیشرو، 
نقش ایرانــداک در مدیریت پایان نامه ها و رســاله های دانشــجویان 
در ایران، دسترســی به داده های پژوهشــی در ایران، دسترسی آزاد، 

داده های آزاد و علم آزاد، محورهای موضوعی این نشست است.
دبیر این نشســت بهروز رســولی دانشــجوی دکتری علم اطالعات و 
دانش شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و اعضای نشست 
عمار جاللی منش و فرهاد شــیرانی از اعضای هیئت علمی پژوهشــگاه 
علوم و فناوری اطالعات ایران هســتند.دراین نشست رسول جعفریان 
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، پیام کبیری رئیس مرکز توسعه 
و هماهنگی اطالعات و انتشــارات علمی وزارت بهداشــت، محمدرضا 
اردکانــی مدیرکل امــور پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد اســالمی و 

اسماعیل وزیری عضو هیئت  علمی دانشگاه زابل حضور دارند.

ارتباطات


