
پیشنهاد عراقی ها برای مبادله ديناری با ايران 

روحانی در نشست خبری مشترک با رییس جمهور عراق عنوان كرد

توافق تهران و بغداد برای ايجاد يک منطقه آزاد تجاری 

دالالن به تامین مواد اولیه هم وارد شدند

 با توافق سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت جهاد كشاورزی صورت مي گیرد

قطعه سازان پشت در 
بسته سامانه نیما

82  هزار فرصت شغلی 
در بخش کشاورزی 

وند کند بهبود  ر
فضای کسب و کار

مسیری پرچالش پیش روی وزیر اقتصاد قرار دارد

گروه اقتصاد  رئیس جمهوری با تاکید 
بر اینکه ظرفیــت های بیشــتری برای 
توسعه روابط میان دو کشور ایران و عراق 
وجود دارد، گفــت: امروز روابط اقتصادی 
بین دو کشــور حدود 12 میلیــارد دالر 
اســت که می توانیم با تالش دوجانبه آن 

را به 20 میلیارد دالر برسانیم.
حجت االسالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز در نشست خبری مشترک 
با رییس جمهــوری عراق، افــزود: برای 
همه ما واضح است که روابط ایران و عراق 
از لحاظ تاریخــی، فرهنگی و مصالح ملی 
و منطقــه ای روابط بســیاری مهم و 

ویژه ای است.
وی ادامــه داد: همــه مســئوالن فعلی 
جمهــوری عراق با مســئوالن جمهوری 
اســالمی ایران بیش از 30 ســال سابقه 
مبارزه با اســتبداد در عراق و اســتمرار 

امنیت در این کشور داشته اند.
وی اضافه کرد: امروز روابط دو کشور میان 
هیات های ایرانی و عراقی مورد بررســی 
قرار گرفت و دوطرف ضمن تاکید بر ادامه 
روابط سیاســی، اقتصادی و فرهنگی بر 
این نکته تاکید داشــتند که ظرفیت های 
بیشــتری برای توســعه روابط میان دو 

کشور وجود دارد.
برهــم صالح رییــس جمهــوری عراق 
که صبح شــنبه برای دیدار بــا مقامات 
کشورمان به تهران ســفر کرده است، در 
مجموعــه فرهنگی - تاریخی ســعدآباد 
مورد اســتقبال رســمی حجت االسالم 
و المســلمین حســن روحانــی رییس 

جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات 
دو جانبــه، منطقــه ای و بیــن المللی و 
همچنین ارتقای ســطح همکاری های 
مشترک در زمینه های گوناگون سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران 
و بغداد ، از جمله اهداف ســفر رســمی 

رییس جمهوری عراق به ایران است.
برهم صالح 10 مهرماه 97 توانســت پس 
از دو دور رای گیــری در پارلمان عراق با 
کســب 175 رای تصدی پســت ریاست 
جمهوری این کشــور را به دســت آورد و 

سومین رییس جمهوری عراق شود.
این چهارمین ســفر منطقــه ای رییس 

جمهــوری عــراق از زمان تصــدی این 
مسئولیت و نخستین ســفر وی به تهران 
اســت. وی پیش از این به کویت، امارات 

متحده عربی و اردن سفر کرد.
صالح در ایام انتخابات ریاست جمهوری 
عــراق با تشــریح مواضعش نســبت به 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران گفت: 
»من به عنوان نامزد ریاســت جمهوری 
عراق و همچنین به عنوان یک شــهروند 
عراقی مــی گویــم، ایرانی هــا در زمان 
جهاد علیه صدام آغوش خــود را به روی 
ما گشودند. برای همین شکی نیست که 
ما با ملت ایران ابراز هم دردی می کنیم و 
نمی خواهیم که هیچ آزاری به آنها برسد. 
اعمال تحریم ها علیــه ایران تبعاتی برای 
عراق خواهد داشت و تنها محصور به ایران 
نخواهد بود. بنابراین چــرا نباید عراق در 
موضع دفاع از همسایه اش، ایران، نباشد، 
در حالی که ما روابط درهم تنیده تاریخی 

با ایرانی ها داریم.«
روحانی خاطرنشان کرد: در زمینه روابط 
و تبادل برق، گاز، فــرآورده های نفتی و 
فعالیــت دو کشــور در زمینه کشــف و 
اســتخراج نفت بــا یکدیگر گفــت و گو 

کردیم. 
رئیس جمهوری ادامــه داد: دو طرف در 
زمینه اتصال راه آهن دو کشــور در سمت 
غرب و جنوب صحبــت کردند، خصوصا 
اتصــال راه آهن شــلمچه بــه بصره که 
مقدمات آن مهیا است و با اقدامات وزارت 
دارایی عراق، شــرکت ایرانی کار را آغاز 

خواهد کرد. 
روحانی گفت: با اتصال ایــن راه آهن 35 
کیلومتری، مردم دو کشــور به ســهولت 
رفت و آمد خواهند داشــت و هم بار و هم 
مسافر ارزان تر و راحت تر خصوصا در ایام 

اربعین تبادل خواهد شد. 
رئیس جمهوری افزود: مســاله الیروبی 
اروندرود و شــط العرب برای دو کشــور 
اهمیــت دارد و باعث می شــود شــاهد 
آبادانــی بیشــتر در شــهرهای آبادان، 

خرمشهر، بصره و فاو باشیم. 
روحانی با اشــاره به اینکه مساله محیط 
زیست برای طرفین اهمیت دارد و بخشی 
از مردم ما در مرزهــای غربی و به ویژه در 
جنوب دچار مشکل ریزگرد هستند که به 

عنوان یک معضل با همکاری دو کشــور 
حل می شود، گفت: خوشحالم که رئیس 
جمهوری عــراق وعده داده اند مســاله 

محیط زیست را دنبال می کنند. 
وی ادامــه داد: همانطور کــه ایران ملت 
عــراق را از رنج داعش با کمــک یکدیگر 
خالص کرد، امیدواریم مردم جنوب ایران 
را نیز با کمک دو کشور از مشکل ریزگرد 

خالص کنیم. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: امروز توافق 
شــد منطقه آزاد تجاری بین دو کشــور 
داشته باشــیم و صنایع مشترک را از آنجا 
آغاز کنیم که از کمیته های مشــترک 

می خواهم قویتر موضوع را دنبال کنند. 
روحانی گفت: همچنین در زمینه مسائل 
منطقه ای گفت و گــو کردیم و نظر هر دو 
این بود که ثبات و امنیت به نفع همه است 
و کشورهای منطقه باید با یکدیگر روابط 
نزدیک تری داشته باشــند و با همکاری 
هــم در منطقه و به ویژه همــکاری ایران 
و عراق بــرای ثبات و امنیــت کل منطقه 

تالش کنند. 
رئیس جمهــوری یادآور شــد: امیدوارم 
شــاهد پایان جنگ ظالمانه و ویرانگر در 
یمن و استقرار ثبات و امنیت در سوریه و 

کل منطقه باشیم. 
وی تصریح کرد: امنیت عراق، امنیت ایران 
و توسعه عراق را توســعه ایران می دانیم و 
همکاری و روابط دو کشور باید روز به روز 
بیشتر شود و از لحاظ اقتصادی و سیاسی 
شــاهد روابط نزدیکتری بین دو کشــور 

دوست باشیم.

امنیت کامل و توسعه عراق به نفع دو 
کشور و منطقه است

حجت االســالم والمســلمین  حســن 
روحانی همچنین در نشست هیأت های 
عالی رتبه ایران و عراق، با تبریک برگزاری 
موفق انتخابات در عراق و انتخاب رئیس 
جمهور و تشــکیل دولت جدید به دولت 
و ملت این کشــور، گفت: خوشحالیم که 
امروز شخصیتی در عراق به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب شده که نسبت به مسایل 
منطقــه و روابط دو کشــور آگاهی کامل 

دارد.
رئیس جمهور روابط و همکاری های ایران 

و عراق را در ســال های اخیــر صمیمانه 
و برادرانه دانســت و افزود: حضور مردم 
ایــران در مراســم اربعین حســینی و 
میهمان نوازی و پذیرایی شایسته دولت و 
ملت عراق موجب استحکام بیشتر روابط 

دو کشور شده است.
روحانی با بیــان اینکه ایــران و عراق در 
بخش هــای مختلف سیاســی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی روابط رو به رشــدی 
با هم دارند، اظهار داشــت: روابط تجاری 
دو کشور در حال حاضر ساالنه حدود 12 
میلیارد دالر اســت که امیدواریم با تالش 
و همکاری گسترده مســئوالن دو کشور 
بتوانیم در مدت زمانــی کوتاه آن را به 20 

میلیارد دالر در سال برسانیم.
رئیــس جمهور ادامــه داد: تســهیل در 
ســرمایه گذاری های مشــترک و توسعه 
تجــارت موجب گســترش مناســبات 
اقتصادی و تجــاری تهران-بغداد خواهد 

بود.
روحانی، ســفر رئیس جمهــور عراق به 
تهران را گامی جدید در توسعه مناسبات 
همــه جانبــه دو کشــور در زمینه های 
مختلــف برشــمرد و خاطر نشــان کرد: 
جمهوری اســالمی ایــران نســبت به 
مسئولیت همســایگی و برادری با دولت 
و ملت عــراق آگاه اســت و تردید نداریم 
که توفیق عراق در ایجــاد امنیت کامل و 
توسعه به نفع دو کشور، دو ملت و منطقه 

خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ســال های 
گذشته در عمل ثابت کردیم که در مسیر 
توســعه امنیت در عراق در کنار دولت و 
ملت این کشــور قرار داریم، افزود: دولت 
و ملت ایران در راستای توسعه و پیشرفت 
عراق نیز در کنار دولت و ملت این کشــور 

خواهد بود.
روحانــی گســترش روابط بانکــی را در 
توســعه روابط تجــاری و اقتصــادی دو 
کشــور حائز اهمیت دانســت و با اشاره 
بــه تحریم هــای ظالمانه آمریــکا علیه 
ملت ایران، گفت: اکنون ثابت شــده که 
آمریکایی ها هرگز در آن قدرتی که تصور 
می کنند، نیســتند و باید به خوبی بدانند 
که ایــران و عــراق مناســبات تاریخی و 

عمیقی با هم دارند.

رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه ایران و 
عراق همواره دوســتانه در کنار هم قرار 
داشته و روابط خود را براساس معاهدات 
بین المللی شــکل داده انــد، گفت: اقدام 
امروز دولــت آمریکا برخــالف توافقات 
بین المللی و قطعنامه های ســازمان ملل 
اســت و مطمئناً در این مســیر پشیمان 

خواهد شد.
 روحانی با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران آمادگــی دارد تا روابــط خود را در 
بخش های مختلف با عــراق از جمله گاز، 
برق، نفت، توســعه زیرســاخت و اتصال 
مســیرهای ریلی و جاده ای دو کشــور 
گسترش دهد، اظهار داشت: اجرای خط 
آهن شــلمچه به بصره در آینده نزدیک 
امکان پذیر اســت که با اجرای آن عالوه 
بر توســعه روابط تجاری مردم دو کشور و 
زائران اربعین هــم می توانند به راحتی از 

آن استفاده کنند.
رئیــس جمهور تــالش بــرای الیروبی 
ارونــد رود را موجب منافــع خوب برای 
دو کشور دانست و افزود: برای ایجاد یک 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشــترک با 
عراق آماده توســعه همکاری ها هستیم 
مشــترک  کمیســیون  امیدواریــم  و 
همکاری های مشــترک در این راســتا 

برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.
 روحانی توســعه همکاری هــا در زمینه 
فعالیت های زیست محیطی میان ایران و 
عراق را حائز اهمیت دانست و گفت: باید 
همکاری نزدیکی برای مقابلــه با پدیده 
گــرد و غبــار و بیابان زدایــی در جنوب 
عراق و ایران شکل بگیرد تا بتوانیم بر این 

مشکل فائق آییم.
رئیس جمهور بــا تأکید بر ضرورت تالش 
در راســتای ثبات و امنیــت منطقه ای، 
اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران 
خواهــان برقــراری روابــط برادرانــه و 

صمیمانه با همه همسایگان خود است.
روحانــی بــا تأکید بــر اینکــه آنچه در 
سال های اخیر در منطقه شاهد بوده ایم، 
حاصلی جز غارت و نابودی کشــورهای 
منطقه نداشته است، گفت: ایران و عراق 
به عنــوان دو کشــور مهــم و تأثیرگذار 
می توانند نقش بســزایی در توسعه صلح 

و ثبات منطقه ایفا کنند.

وزنامـه اقتصادی ر
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تحول نظام بانکی ايران با فناوری بالک چین

وستاها چه بايد کرد؟ برای توسعه ر

چرا روستاها کانون تولید در ایران نیستند؟ کانون های تولید در ایران هر روز 
بیش از گذشته خالی از جمعیت می شود و سیل مهاجرت به رغم تالش های 
فراوان در چند دهه گذشــته همچنان مهار نشده است. روستاها در حالی با 
بی مهری سیاستگذاران و هنرمندان و... روبرو هستند که آبادی و عمران آن 
برای تمامی مسئوالن نظام جمهوری اسالمی، هدفی واال تلقی می شود. به 
نظر می رسد فرصت ویژه ای است تا چرایی وضعیت کنونی در این کانون ها 

تولید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود چرا اینجا ایستاده ایم؟
1- با توجه به تهیه ســند اشــتغال، در روســتا )که دارای پتانسیل های 
طبیعی و خدادادی مانند شــرایط دامپــروری، کشــاورزی ، باغداری ، 
گردشگری و صنایع دســتی و ... هســتند(، از این موضوع غفلت کرده و 
در برخی از روســتاها طرح نیمه کاره کارگاه هــای کوچک و زودبازده 
و نمونه های مشابه اجرایی شــده و کمک هایی ناچیز از طرف نهادهای 
حمایتی به مدد جویان تعلق گرفته است.2- با مطالعه طرح های بین المللی 
مانند هبیتات این نکته آشکار اســت که در کشورهای پیشرفته و توسعه 
یافته و حتی در حال توســعه به جای کمک های کپسولی، که تعهدی در 
مردم برای پیشــرفت ایجاد نمی کند،  سیاست های مبتنی بر رویکرد نیاز 
را در پیش گرفته و دولتها باید به خودیاری روستائیان کمک کنند تا آنان 
خود بتوانند شرایط خود را بهبود بخشــند.3- اقدامات غیر اصولی برای 
ایجاد فضای اشــتغال پایدار با رویکردهای باال باعث مهاجرت روستائیان 
به شهر شده است و متاسفانه حاشیه نشینی روستائیان موجب برهم زدن 
چهره شهرها و تخریب منظر شهری شده و این وضعیت نیز جو اقتصادی 

و معیشتی ناسالمی در شهرها و مخصوصاً کالن شهرها ایجاد نموده اند.
۴- عدم ارائه فضاهای مستعد سرمایه گذاری در روستا به سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی و عــدم اعطای معافیت های ســرمایه گذاری در حوزه 
مالیات از یک سو و ســختگیری و ایجاد بروکراســی اداری از سوی دیگر 
منجر به عدم تمایل ســرمایه گذاران برای حضور در مناطق روســتایی 

گردیده و مهاجرت آنها به شهرها را رقم زده است.

چه باید کرد؟
1- ایجاد NGOهای روســتایی و تهیه فضاهای فرهنگی غنی با ســنت 
روســتایی برای تمایل مردم به زندگی با فرهنگ روستا و بازگشت غرور 
روستا نشینی و جلوگیری از تخریب ســنت های حسنه بومی،  که باعث 
ایجاد اشتغال برای روستائیان مقیم در تامین امنیت و امکانات اولیه برای 
ســرمایه گذاران در آن مناطق می گردد.2- ایجاد تعاونی های خدماتی، 
اعتباری و سایر گرایش های روستایی با تعریف ساز و کار مناسب برای هر 
منطقه و تجمیع ســرمایه های مالی خرد و استفاده از خرد جمعی با ساز و 

کار عادالنه وشفاف در جهت بهبود وضعیت روستائیان.
3- واگذاری اراضی ملی به ســرمایه گذاران واقعــی و حذف درآمدهای 
دولتی مانند مالیات و عوارض و هزینه های مجوزات و ... برای ایجاد انگیزه های 
سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی )تهیه ساز و کارهای قانونی و کنترلی 

برای جلوگیری از سوء استفاده افرادسودجو ضروری است.(
۴- بررسی شرایط اشتغال روستاها توسط NGOها و تعاونی ها و معرفی 
طرح های با توجیه اقتصادی در مناطق مختلف به ســرمایه گذاری ضمن 
آمادگی مســئولین محلی خصوصاً فرمانداران، بخشــداران، دهیاران و 
شورای روستاها برای تهیه و انشاء تفاهم نامه همکاری با کارآفرینان می تواند 

چهره روستا و سیمای اقتصاد ایران را تغییر دهد.
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 مدیرکل دفترتعاونی های توزیعی وزارت تعاون

 کار و رفاه اجتماعی 

جزئیات ادامه تعامالت نفتی ایران و عراق تشریح شد



آذری جهرمی عنوان كرد

تحول نظام بانکی ايران با فناوری بالک چین

دادستان تهران خبر داد

صدور 6 کیفرخواست جديد برای صرافان 

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه       27 آبان 1397    شماره 247

وزير تعاون: مرحوم نوربخش خادم ملت بود
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحوم نوربخش خادم ملت بود و 
برای خدمت به مردم آرام و قرار نداشت.محمد شریعتمداری در حاشیه 
مراسم ترحیم ســیدتقی نوربخش مدیرعامل و عبدالرحمن تاج الدین 
معاون فقید ســازمان تامین اجتماعی افزود: امروز مجلس ترحیم نبود 

بلکه ما شاهد یک رفراندوم به نام نوربخش بودیم.
وی با اشاره به اینکه مرحوم نوربخش خدمتگزار مردم بود گفت ببینید 

چه جمعیتی برای خداحافظی با این خادم ملت آمده اند. 
وی افزود: هر کسی که خدمتگزار مردم باشد اینطور از او تقدیر خواهد 
شد. مرحوم تاج الدین نیز همچنین فردی بود.شریعتمداری تاکید کرد: 
مرحوم نوربخش خدمت بــه مردم را رها نکرد و همــواره به دنبال حل 

مشکالت مردم بود و در همین راه نیز جان خود را نیز فدا کرد.
پــدر مرحوم نوربخــش هم گفت: جلســه ای کــه امروز برگزار شــد 
رفراندومی بود و همه بزرگان رســانه ای حق شناس روحانیت کارگران 
پزشــکان وزرا وکال و تمام افرادی که لطف کردن به این مراسم آمدند 

فقط یک اکران و تشکری از خدمات فرزند من بود.

وزير بهداشت: از مرحوم دکتر نوربخش نام نیک 
باقی ماند

وزیر بهداشت گفت: سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در طرح 
تحول سالمت کار مشــترکی را آغاز کردند و در طول 5 سال گذشته در 

فراز و فرودهای مختلف کنار هم بودند.
سیدحسن هاشــمی با حضور بر مزار مرحوم دکتر سید تقی نوربخش، 
رییس فقید ســازمان تامیــن اجتماعی در دارالرحمــه حرم حضرت 
عبدالعظیم حســنی )ع( گفت: مرحوم دکتر نوربخش در این دوره نیز 
مسئولیت ســازمان تامین اجتماعی را برعهده داشــت، این سازمان با 
مشکالت زیادی روبرو بود و ایشــان برای رفع این مشکالت تالش های 
زیادی کرد، همچنین ســازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در 
طرح تحول ســالمت نیز کار مشــترکی را آغاز کردند و در طول 5 سال 
گذشته در فراز و فرودهای مختلف کنار هم بودند، البته در برخی مواقع، 
سازمان تامین اجتماعی که خریدار خدمت و وزارت بهداشت که ارائه دهنده 
خدمت است، منافع متفاوتی را دنبال می کنند، اما همگی به دنبال یک 

هدف که تامین آسایش مردم است، در حرکت هستیم.
هاشمی اظهار داشت: همگی شاهد بودیم که مرحوم دکتر نوربخش با 
تمام توان برای پیشبرد اهداف سازمان تامین اجتماعی تالش می کرد 
و نبودن ایشان باورکردنی نیســت، اما باید باور کنیم که دنیا فانی است 
و نباید نســبت به آنچه در اختیار داریم، مغرور شــویم، باید بدانیم که 
متعلقات دنیوی حبابی بیش نیســت و اختیار آن دست ما نخواهد بود؛ 
لذا باید به نحوی رفتار کرده و از عمر خود بهره ببریم، که در دنیای باقی 
دست خالی نباشیم و از طرفی بازماندگان نیز به وجود و حضور ما افتخار 
کنند. مرحوم دکتر نوربخش نیز از این جنس بود و از ایشــان نام نیک 
باقی ماند. امیدواریم در این ماه عزیز با جد بزرگوارشــان محشور شوند 
و تمامی خدمات ارزنده ایشــان مورد قبول خداونــد متعال قرار گیرد. 
امیدوارم برای همه ما چنین سرنوشتی رقم بخورد که تا آخرین نفس در 
راه خدمت به خدا و خلق خدا و هر آنچه خداوند به ما عرضه کرده است، 

تالش کنیم.

ربیعی: خدمت به مردم مغفول نمی ماند
وزیر ســابق کار گفت: این مراســم ارج گذاری به پاکدستی و خدمت و 

صداقت بود و از همه آنها که آمدند به نوبه خودم سپاسگزاری می کنم.
علی ربیعی در حاشــیه مراسم ترحیم ســیدتقی نوربخش مدیرعامل 
ســازمان تامین  اجتماعی که روز پنج شــنبه در اثر تصادف رانددگی 
جان خود را از دســت داد، عنوان کرد: این مراســم نشــان داد خدمت 
به مردم مغفول نمی مانــد و جامعه خدمتگزار خود و انســان پاک را به 
خوبی تشــخیص می دهد آن هم فردی که به عنوان پزشک متخصص 
ارتوپد نیمی از حقوقش را به نیازمندان می دهد و برای خرید خودروی 

فرزندش دنبال وام باشد.
وی افزود: به نظر من این مراســم ارج گذاری به پاکدســتی و خدمت و 

صداقت بود و از همه آنها که آمدند به نوبه خودم سپاسگزاری می کنم.

 تشکیل پرونده برای تصادف مديرعامل
 سازمان تامین اجتماعی

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور از تشــکیل پرونده برای تصادف 
منجر به فوت مدیرعامل و معاون ســازمان تامین اجتماعی خبر داد و 
تاکید کرد: پس از جمع آوری تمامــی اطالعات و ادله درباره این پرونده 

تصمیم گیری می شود.
ناصر ســراج در حاشــیه مراســم ترحیــم محمدتقــی نوربخش و 
عبدالرحمان تاج الدین در جمع خبرنگاران، درباره مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی گفت: دکتر نوربخش انســان شــریفی بود که همواره 
دغدغه مردم داشت. ایشان حتی یکبار نیز به من گفته بود که بخشی از 
حقوقش را کم کرده و به طبقه مردم اختصاص دهیم. درگذشت ایشان 
اندوهگین بوده و ناراحتی فراوان شــد.وی درخصوص تشکیل پرونده 
درباره حادثه منجر به فوت مدیرعامل و معاون سازمان تامین اجتماعی 
اظهار داشــت:  برای تصادف منجر به فوت مدیرعامل و معاون سازمان 

تامین اجتماعی پرونده ای تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات 
کارشناســی در این زمینه در حال انجام اســت، اظهار داشت: پس از 
جمع آوری تمامی اطالعــات و ادله درباره این پرونــده تصمیم گیری 
می شود. ســراج در رابطه با آخرین موعد اجرای قانون منع به   کارگیری 
بازنشســتگان تصریح کرد: طبق قانون تا 15 آذرماه این افراد می توانند 
در ســمت خود باقی بمانند. البته در حال حاضر نیز اگر کســی خواهد 
می تواند از مســئولیت خود کنار رود اما موعد قانونــی آن تا 15 آذرماه 

است.

 پیکر معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی 
در اصفهان تشییع شد

پیکر عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی ســازمان تامین اجتماعی 
در اصفهان تشییع و در گلستان شهیدان به خاک سپرده شد.

پیکر معاون ســازمان تامین اجتماعی از روبروی بیمارستان شریعتی 
به ســمت خانه کارگر اصفهان تشــییع و پس از اقامه نماز در گلستان 
شهیدان این خطه به خاک سپرده شد.در این مراسم علیرضا محجوب 
و سهیال جلودارزاده نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اســالمی، رضا امینی مدیرکل 
استان های ســازمان تامین اجتماعی، محســن مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان، مرتضی لطفی مدیرکل شستا و مسئوالن تشکل های کارگری 

استان اصفهان حضور داشتند.

میز خبر

رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به اهمیت صادرات 
در مبحث اقتصاد و ســخت شــدن شــرایط بازگشت 
ارز حاصل از آن در شــرایط تحریم وعده داد که بانک 
مرکزی نهایت تالش و همکاری خود را در این زمینه به 

کار خواهد بست.
عبدالناصــر همتــی در صفحه شــخصی خــود در 
اینستاگرام نوشــت: »صادرات، پیش نیاز رشد پایدار و 
مهم ترین عامل ورود ارز به کشــور و گسترش اشتغال 
و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به 
خاطر تحریم های ناجوانمردانه، برگشــت ارز ناشی از 
صادرات به چرخه اقتصاد، مشکالت و پیچیدگی هایی 

داشــته باشــد. بانک مرکزی با لحاظ تمام 
شرایط کشــور و قوانین و مقررات همراهی 

الزم را در این زمینه خواهد داشت.
تعهــد بــرای آوردن ارز به چرخــه اقتصاد 
می تواند در قالب ترکیبی از روش های مختلف 
عرضه ارز به ســامانه نیما یا عرضه به صورت 
حواله و اســکناس به صرافی ها یا واردات ثبت 

سفارش شــده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است 
راهکاری غیر از آن چه اشــاره شــد، عمال نوعی خروج 
سرمایه از کشــور تلقی می شــود که در تقابل با اهداف 
رشد و توسعه اقتصادی کشور است.در مشورت با فعاالن 

بخش خصوصــی، تمهیداتــی در مورد نحوه 
عمل گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ 
شده اســت که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی 
از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امســال 
که حداقل ۴7 میلیارد دالر برآورد می شــود، 

سرعت خواهد گرفت.
 انتظــار از صادرکننــدگان نیــز همچــون 
گذشــته همکاری بــا دولــت و بانک مرکزی اســت 
و باید  به خاطر داشــت که عملکرد همه مــا و از جمله 
صادرکنندگان در شــرایط خطیر کشور توسط مردم به 
قضاوت گذاشته خواهد شد.«اشاره همتی به تمهیدات 

اندیشــیده شــده به احتمال زیاد مربوط بــه تغییرات 
جدید قانون پیمان سپاری ارزی اســت که طبق گفته 
رییس کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، 
قرار شــده صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از تعهد 
ارزی شــود و صادرات بین یک تا سه میلیون دالر شامل 
معافیت 50 درصدی شود که برای هزینه های صادرات، 
برای تجارت ریالی یــا واردات در مقابل صادرات در نظر 
گرفته شد. همچنین مقرر شــد که صادرات بین سه تا 
10 میلیون دالر شــامل معافیت 30 درصدی شــود و 
صادرات باالی 10 میلیون دالر همچنان به روال قدیم، 

90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

مراســم ختم مرحوم ســیدتقی نوربخش مدیرعامل 
ســازمان تامیــن اجتماعی با حضور شــخصیت های 
مختلف لشــکری و کشــوری، مقام های سیاســی، 

اجتماعی و فرهنگی در مسجد نور تهران برگزار شد.
اســحاق جهانگیری )معــاون اول رییــس جمهور(، 
نمایندگان مجلس. نمایندگان ادوار مجلس، روســای 
تشکل های کارگری و کارفرمایی، مدیران شرکت های 
تابعه ســازمان تامین اجتماعی، دبیران اجرایی خانه 
کارگر، ســیدهادی خامنه ای، علی اکبــر ناطق نوری، 
محمود حجتــی، عباس آخوندی، عیســی کالنتری، 
علی ربیعــی، محمدجعفــر منتظری، ســیدمحمد 
بطحایی، محمــد شــریعتمداری، محمدرضا تابش، 
حســن قاضی زاده هاشــمی، علی اصغر بیات )رئیس 
کانون عالی بازنشســتگان(، مهرداد غریب )مدیرکل 
وصول حــق بیمه های ســازمان تامیــن اجتماعی(، 
میرعبــداهلل )رئیس اتحادیــه کارگران شــهرداری 

تهــران(، سیدحســین مرعشــی، محمد 
نهاوندیان، علی حجتــی، عبدالرضا رحمانی 
فضلی، غالمحسین محسنی اژه ای، محمود 
واعظی )رئیس دفتر رئیس جمهور(، محمد 
شــریعتمداری )وزیــر تعــاون, کار و رفاه 
اجتماعی(، محمدحسین مقیمی )استاندار 
تهران(، حســین فریدون )دســتیار رئیس 

جمهور(، ایرج فاضل )رئیس ســازمان نظام پزشکی(، 
ناصر سراج )رئیس ســازمان بازرسی کل کشور(، علی 
اصغر پیونــدی )رئیس جمعیت هــالل احمر(، احمد 
خرم )وزیــر راه دولت اصالحات(، علــی ربیعی )وزیر 
ســابق تعاون, کار و رفاه اجتماعی(، رضــا اردکانیان 
)وزیر نیــرو(، مرتضی بانک )دبیر شــورای هماهنگی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(، حجت االسالم مصطفی 
پورمحمدی )مشــاور رئیس قوه قضائیه(، علی مویدی 
خرم آبادی )رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز(، 

فرشــید یزدانی )مشــاور راهبردی سازمان 
تامیــن اجتماعــی(، جمعــی از کارکنان 
ســازمان تامین اجتماعی و حســن الهوتی 

ازجمله حاضران در این مراسم بودند.
نماینــدگان مقام معظم رهبــری در نهادها 
و روسای ســه قوه با ارســال پیام تسلیت در 
این مراسم همراهی داشــتند. قضات عالی 
کشور و روسای موسســات دولتی نیز از دیگر حاضران 
در مجلس ختم مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
بودند.دکتــر ســیدمرتضی نوربخــش پــدر مرحوم 
نوربخش در بخشــی از مراســم گفت: وظیفه اخالقی 
خود می دانم که از تک تک حضار تشــکر کنم و دست 
آنها را ببوســم.وی با اشــاره به حدیث »من لم یشکر 
المخلوق لم یشــکر الخالق« از رسول اکرم)ص( افزود: 
ارزشــگذاری بر اقدامات فرزندم چه در سازمان تامین 
اجتماعی و چه به عنوان یک پزشک از عهده من خارج 

است و تاریخ در این مورد بهترین قضاوت را می کند.
نوربخش با اشــاره به خدمــات فرزنــدش در عرصه 
پزشکی و جنگ هشت ســاله، گفت: ایشان نمونه ای از 
یک پزشــک متعهد و اخالق مدار بود. به بیماران خود 
احترام می گذاشــت و در ارائه خدمات بــه آنان انگیزه 
مالی نداشت.پدر مرحوم نوربخش گفت: همانطور که 
مقام معظم رهبری گفتند باید به درجه ای از پیشرفت 
برســیم که بیمار به جز ضعف خــود دغدغه دیگری 
نداشته باشــد.وی در پایان از حضار به خاطر همراهی 
با آالم سنگین خانواده خود تشکر کرد.حجت االسالم 
رضوی خطیب این مراسم با بیان اینکه دکتر نوربخش 
از کار نمی کاســت، گفت: مرحوم نوربخش در سازمان 
ثروتمنــد نیازمند مشــغول بــه کار شــد. و در حالی 
که اجازه داشــت ماهی 20 میلیون تومــان از تامین 
اجتماعی برداشت کند اما بیشتر از ۸ میلیون برداشت 

نمی کرد و باقی آن را به سازمان برمی گرداند.

صادرات

مراسم

گروه اقتصاد  دادســتان تهران با اشاره 
به صدور 6 کیفرخواست در حوزه صرافان و 
ارز طی هفته گذشته و ارسال آنها به دادگاه، 
گفت: اقدامات بزرگی صورت گرفته، ولی به 
دلیل محدودیت وقت در بیــان این موارد، 
مردم فکر می کنند کار هــای کمی صورت 

گرفته است.
عبــاس جعفری دولــت آبادی دیــروز در 
حاشیه نشســت با مســئوالن امور مالیاتی 
افــزود: امروز ســه عنصر ســرعت، دقت و 
قاطعیت اســاس قوه قضاییــه در مبارزه با 
فساد را تشــکیل می دهد؛ و هر حکمی که 
صادر شــود در غیر از اعدام، قطعی است و 
اجرا می شــود و در اعدام نیز پــس از تایید 

دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.
وی در ادامــه به شــبهات مطرح شــده در 
رابطه با اجــرای حکم وحیــد مظلومین و 
محمداسماعیل قاســمی پاسخ داد و اظهار 
کرد: این واکنش ها در دو بخش قابل بررسی 
است، در بخش معاندین و رسانه های خارج 
از کشــور، انتظار اینکه مخالفت کنند امری 
طبیعی بود؛ اما در داخل کشــور نیز برخی 

مطالبی منتشر شد.
وی در واکنــش به این ادعا کــه اجرای این 
حکم در مورد افراد اصلی نبوده است، گفت: 
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی 
سابقه دستگیری داشــتند. در سال 90 که 
تبرئه شد از کوتاهی دســتگاه قضایی نبود؛ 
بلکه قوه قضاییه در تمــام مراحل پرونده را 
پیگیری می کرد، ولی به لحاظ مشکالتی که 
در رســیدگی در دادگاه رخ داد، این متهم 

تبرئه شد.
دادستان تهران با بیان اینکه عد ه ای مدعی 
شــدند که اجرای حکم اعدام مظلومین به 
دلیل اقداماتش در ســال 70 بوده اســت، 
گفت: اعدام وی به دلیل ســال 70 نیست و 

این فرد در آن سال تبرئه شده است.

جعفری دولت آبــادی در رابطــه با ادعای 
اینکه خرید و فروش ســکه جرم نیســت، 
خاطرنشــان کرد: اتهام وحیــد مظلومین 
اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم 
ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور بوده 
اســت و اینکه عنوان می شود به دلیل خرید 
و فروش سکه اعدام شده اند، حرف بی پایه ای 

است.
وی گفــت: ادعا شــده که متهمــان اصلی 
تعقیب نشــدند درحالــی که ایــن افراد از 
متهمان اصلی بوده اند و هیچ مغایرتی ندارد. 
در مورد ســایر افراد هــم در بخش دولتی و 
هم در بخــش غیردولتی پرونده تشــکیل 
داده ایــم، بنابراین اینکه عد ه ای با انتشــار 
برخی اخبار مدعی شــده اند کــه این افراد 

عوامل اصلی نیستند، درست نیست.
جعفری دولت آبادی ادعــای عدم نمایش 

اجرای حکم را مضحک خواند و گفت: 2 نفر 
از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای 
حکم حضور داشتند، عد ه ای در آنجا شاهد 
بودند و فیلمبــرداری و جنازه هــا تحویل 
شــده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و ســیما 
قرار گرفته و صدا و ســیما در پخش اینگونه 
گزارش ها، سیاســت های روشــنی دارد و 
اینکه عد ه ای مدعی هســتند که حکم اجرا 

نشده، ادعای مضحکی است.
وی با قدردانــی از زحمات پلیــس در این 
پرونــده تصریح کــرد: پلیــس در بخش 
تکمیلــی ایــن پرونــده زحمــات زیادی 
کشــید. وظیفه خود می دانــم از زحمات 
ســردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ 
و سردار لطفی رئیس آگاهی تهران بزرگ و 
همکارانشان در پلیس آگاهی تهران بزرگ 

تشکر کنم.

دادســتان تهران افزود: وقتی شعب ویژه را 
تشــکیل دادیم تاکید کردیم که سه عنصر 
دقت، ســرعت و قاطعیت مــورد توجه قرار 
خواهد گرفت. حال امروز کــه حکم را اجرا 

کردیم از زود اجرا شدن آن گله می کنند.
وی با اشــاره بــه کارنامه موفق دســتگاه 
قضــا در رابطــه با رســیدگی بــه پرونده 
اخاللگران اقتصــادی اخیــر، گفت: فقط 
ظرف سه ماه گذشــته، 1500 نفر احضار، 
69 کیفرخواســت صادر و حداقل 150 نفر 
بازداشت شــدند و ۴۸ مورد حکم نیز اجرا 
شــده اســت. البته پرونده های دیگری در 
دستور کار و در حال تکمیل شده است و به 

محض تکمیل شدن اعالم می کنیم.
جعفری دولت آبادی در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر بازداشــتی های جدید در رابطه با 
اخالل در نظــام اقتصادی کشــور، تصریح 

کرد: مسئوالن امنیتی ما اقدامات مهمی در 
این رابطه انجام داده انــد و قیمت مواد اولیه 
در بخش پتروشــیمی کاهش یافته است. 
حداقل 19 نفــر از دالالن اصلی و مرتبطین 
با فروشندگان و کســانی که مواد را در بازار 
آزاد به چندین برابر قیمــت می فروختند، 

دستگیر شده اند.
دادســتان تهــران ادامــه داد: پرونــده 
پتروشیمی ها از نمونه های اخالل در تولید 
کشور اســت، بنابراین اگر امروز در موضوع 
مصادیق اخــالل ورود می کنیــم عده ای 
نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی 
کــه در حوزه مصادیــق هفت گانــه قانون 
مجازات اخالل در نظــام اقتصادی فعالیت 
کنند و به دادســتانی معرفی شــوند، حتما 

طبق قانون تعقیب خواهند شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی 
مســئول مبارزه با گرانفروشــی نیســت و 
مســئول آن ســازمان تعزیرات حکومتی 
اســت، گفت: در رابطه با گرانفروشی کالن 
همانطــور کــه در پرونــده موبایل ها ورود 
کردیــم آمادگی داریــم در مــواردی که 
گرانفروشــی اخالل تلقی شــود و سازمان 

یافته باشد، ورود کنیم.
جعفری دولت آبــادی تصریح کرد: تا زمانی 
که دســتگاه های رســمی مثل تعزیرات و 
ســازمان حمایت از مصــرف کننده وجود 
دارد، دادستان نباید در وظایف آن ها دخالت 
کند، ولی همانطور که مالحظه شــد ورود 
دادستانی در پرونده های گرانفروشی کالن 
همچــون ارز و موبایل به خوبی محســوس 
اســت و اگر دولــت و ســایر دســتگاه ها 
وظیفه ای بــه دادســتانی در ایــن بخش 
اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشــت، 
ولی تا زمانیکه ســازمان تعزیــرات متولی 
امر گرانفروشی اســت نباید توقع داشت در 

وظایف سازمانی ورود کنیم.

گروه اقتصاد  وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: تغییر زیرساخت های بانکی  
با استفاده از فناوری بالکچین و کاربردهای 
متعدد و بی نظیر آن می توانــد نظام بانکی 

ایران را متحول کند.
به گزارش  ســتاد خبری هشتمین همایش 
بانکداری الکترونیــک، محمد جواد آذری 
جهرمی دربــاره بــه کارگیــری فناوری 
بالک چین در نظام اقتصــادی و بانکی دنیا، 
افزود: نظام اقتصادی و مالی دنیا با استفاده 
از فناوری هــای نویــن و کارآمــد از جمله 
بالک چین دچــار تغییر و تحوالتی شــده 
است و مسئوالن نظام اقتصادی و مالی ایران 
نیز باید بالک چین را به عنــوان تکنولوژی 
و پروتکلی بــا نکات مثبــت و در عین حال 
دارای تهدیداتی ناشــی از تغییر بررسی و از 

آن استفاده کنند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با بیان این که در مقابل بالک چین 
بازگشــت به عقب معنی نــدارد، ادامه داد: 
بدون شــک فناوری بالک چیــن در چند 
ســال آینده  تحوالتی عظیم و زیرساختی 
در پیکره ارتباطات و نظام مالی و اقتصادی، 
اینترنت اشیاء و سایر حوزه ها ایجاد خواهد 
کرد و باید برای همگام شدن با این فناوری، 
ساختارهای کشور با تغییرات منطبق شود 
که در غیر این صورت در حوزه فناوری عقب 

ماندگی خواهیم داشت.
آذری جهرمی افزود: یکی از مســائل مهم 
تحول نظام هــای پرداخت جهــان و ایران 
گســترش و اســتفاده از ارزهــای رمزنگار 
است که همین مســئله توجه بانک مرکزی 
و نظام بانکی کشــور را به خود جلب کرد و 

دستاورد آن پیشرفت و مطالعات مناسب در 
این زمینه اســت؛ باید بدانیم که بیت کوین 
همه کارکرد رمز ارزها و فناوری بالک چین 
نیســت و باید موضوع ارزهــای رمزنگار و 

بالک چین را به صورت جدی پیگیری کرد.

وی در خصــوص تحول نظــام بانکی اظهار 
داشت: نظام بانکداری الکترونیکی کشور ما 
تا به امروز بر اساس خدمات ابری بوده و تغییر 
زیرساخت های بانکی ما با استفاده از فناوری 
بالک چین و کاربردهای متعــدد و بی نظیر 
آن می تواند نظام بانکــداری ایران را متحول 
کند و می توان با اســتفاده از زیرساخت های 
نوین به ســوی بانکــداری دیجیتــال گام 
برداشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشــاره به برگــزاری هشــتمین همایش 
بانکــداری الکترونیــک، گفت: هشــتمین 
همایش بانکداری الکترونیک با محور انقالب 
بالک چین با توجه به گفتگوی کارشناســان 
ارشــد نظام فناوری، مالی و بانکی کشــور 
می تواند تــا در ایجاد موقعیت هــم افزایی 
برای تحقــق تحــول در نظام بانکــداری با 

اســتفاده از بالک چین و بررســی دیدگاه ها 
موقعیت مناســبی را فراهم کند.هشتمین 
همایــش ســاالنه بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت با موضــوع انقالب بالک 
چیــن در روزهــای 9 و 10 بهمن ماه 97 در 
مرکــز همایش هــای برج میــالد برگزار 
مــی شــود.مهمترین هــدف از برگزاری 
هشــتمین همایش بانکــداری الکترونیک 
بحث و تبــادل نظــر در خصــوص آخرین 
تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک است؛ 
فنــاوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شــده، 
رمز ارزها، ســامانه های پرداخت جایگزین، 
فناوری های مالی، پرداخــت و بانکداری باز، 
تقلب، پولشــویی، کاله برداری و روش های 
مقابله با آن و تحــول دیجیتال از محورهای 

این همایش عنوان شده است.

وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

در مراسم ترحیم مديرعامل سازمان تامین اجتماعی چه گذشت؟
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 بررسی راهکارهای توسعه صادرات 
به استان های روسیه

 دهمین جلسه کمیته کارشناسی شــورای عالی صادرات غیر نفتی در 
سال 1397  به ریاست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور 
اعضا با موضوع بررسی راهکارهای توســعه صادرات به استان های روسیه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست، 
نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان رضوی به 
ارائۀ گزارشــی مقدماتی از طرح های پیش بینی شده پرداخت و سپس 
حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را نســبت به مسائل مرتبط بیان 

کردند.
در ادامه، خسروتاج در جمع بندی موارد مطرح شده، بررسی مشکالت 
و توســعه روابط بانکی با زمان بندی مناســب، ارائه گزارشات منظم 
و اطالع رسانی به مقامات سیاسی کشــورمان در خصوص موضوعات 
پیش رو با توجه بــه تحریم های جدیــد امریــکا را از ملزومات حفظ 
و توســعه روابط تجاری دو کشــور عنوان کرد و بر اهمیت ایجاد مراکز 
تجاری و پایگاه های اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی تاکید کرد.

وی با اشــاره به لزوم  حمایت از انجام پروژه هــای مطالعاتی مبتنی بر 
شــناخت بازار های مهم صادراتی افزود: برای حضــور ماندگار در بازار 
روســیه با توجه به برنامه 2025 آن کشــور برای خودکفایی در تولید 

محصوالت کشاورزی، نیازمند پیش بینی و برنامه ریزی هستیم.
خســروتاج همچنین توجه بیــش از پیش به جایــگاه و نقش صندوق 
ضمانت صادرات، بررسی زمینه های صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و صنعتی و در نظر گرفتن جایگاه بخش خصوصی روســیه در توســعه 
روابط تجاری دو کشــور مهم برشــمرد و گفت: تصمیم ها در خصوص 
ممنوعیت های صادراتی و وارداتی و تعریف بسته ای در بحث تسهیالت 

و مشوق های صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است، از ۸5 واحد تقسیمات کشــوری روسیه، ایران تنها  به ۴5 
استان این کشور صادرات انجام می دهد که مســکو بیشترین سهم را 

دارد.
 

بازگشت ارزهای صادراتی به کشور
معــاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران از اقدامات 
گســترده این بانک برای ثبات بازار ارز خبر داد و یکــی از این اقدامات 

را ایجاد ساز و کاری برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور دانست.
 پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
در گفت وگو با ایرناپالس با بیان اینکه بانــک مرکزی اقدامات متنوعی 
را برای بحث ثبات بخشــی به بازار دالر دارد، گفت: با توجه به شــرایط 
کشــور و لزوم ثبات اقتصادی، بانک مرکزی در بازار ارز وارد شــده که 
خوشــبختانه توانســت ثبات را در بازار دالر ایجاد کند و این اقدامات با 

قوت ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به برخی 
از این اقدامات افزود: این اقدامات متنوع شــامل ســاماندهی بازار ارز و 
ساختار بازار، افزایش شــفافیت و اطمینان به مشتریان و فعاالن حوزه 
ارز، اقدامــات الزم برای بازگشــت ارزهای صادراتی به کشــور و بحث 
استفاده از ابزار نظام های پرداخت و ســاماندهی آن بوده است. البته در 

این رابطه اقدامات گسترده دیگری نیز در جریان است.
وی روند اصالح قیمت دالر را منطقی دانست و ادامه داد: بانک مرکزی 
به عنوان مسئول سیاست های ارزی کشــور تمام سعی و تالش خود را 
می کند تا بتواند از ثبــات بازار دفاع کرده و از همین رو، سیاســت های 
کنترلی ادامه دار خواهد بود و با گذشــت زمان شاهد ثبات روزافزون در 

بازار هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز دیشــب در یادداشتی خبر داد: در مشورت 
با فعالین بخــش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحــوه عمل گروه های 
مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده اســت که با اجرای آن، برگشت ارز 
ناشــی از صادرات به چرخه اقتصاد، که برای امسال حداقل ۴7 میلیادر 

دالر برآورد می شود سرعت خواهد گرفت.

 2 هزار و 797 واگن
 به ناوگان ريلی کشور افزوده می شود

معاون ناوگان شرکت راه آهن گفت: برای توســعه صنعت حمل ونقل 
ریلی کشور، تامین ۴5 لکوموتیو، دو هزار و 700 واگن باری و 97 واگن 

مسافری در دستور کار شرکت راه آهن است.
مجتبی تفقدی افــزود: این لکوموتیوها شــامل 39 لکوموتیو باری و 6 
لکوموتیو مانوری است که بخشی از آن نیز توسط بخش خصوصی وارد 

ناوگان ریلی کشور می شود.
معاون نــاوگان راه آهن بیان کرد: همچنین به  منظور توســعه و تجهیز 
حمل  و نقل مسافری ۴9 ســالن مســافری، ۴6 »ریل باس« و 2 »ترن 

ست« به ناوگان ریلی کشور اضافه می شود.
وی همچنین در تشــریح اقدامات و برنامه های ســال جــاری راه آهن 
در بخش ناوگان گفت: بهینه ســازی جایگاه های ســوخت، استقرار و 
پشــتیبانی نرم افزار مکانیزه نگهداری و تعمیرات لکوموتیو، احداث و 
تجهیز مرکز »سیموالتور« لکوموتیورانی، ســاخت و بهسازی تجهیز 
مرکز تعمیرات لکوموتیوهــا، مطالعات تفضیلی مرحله دوم توســعه 
تعمیرگاه های مســافری مشــهد و انجام عملیات بازسازی ساختمان 

»پست بازدید« از جمله پروژه های مهم سال جاری راه آهن است.
تفقدی، خرید لکوموتیو برقی را از جمله پروژه های در دســت اقدام راه 
آهن اعالم کرد و گفت: خرید ۴5 دســتگاه لکوموتیو برقی از روسیه به 
منظور اســتفاده در پروژه برقی سازی محور گرمســار- اینچه برون و 
خرید 70 دستگاه لکوموتیو از شرکت مپنا به  منظور برقی سازی محور 
تهران - مشهد بخشــی از خرید لکوموتیوهای برقی از سوی راه آهن در 

سال جاری است.
وی افزود: در لکوموتیوهای خریداری شده از شرکت مپنا، یک سازنده 

خارجی مشارکت داشته و از فن آوری این سازنده استفاده خواهد شد.

 بنگاه های اقتصادی با افزايش قیمت 
به پیشواز تحريم ها نروند

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بنگاه های اقتصادی 
و صاحبان واحدهای صنعتی با تعدیل نیــرو و افزایش قیمت کاالهای 

تولیدی خود به پیشواز تحریم های ایاالت متحده آمریکا نروند.
 ســید محمدرضا مرتضوی در گفت و گو با ایرنا افزود: اخراج کارگران از 
واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیــل تحریم ها، باید خط قرمز مدیران 

نهادهای اجرایی و فعاالن اقتصادی کشور باشد.
وی خاطر نشان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همواره بر رونق 
تولید و رفع مشکالت معیشــتی کارگران تاکید کرده است و در شرایط 

جنگ اقتصادی باید از اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر مراقبت کرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: تاثیر تحریم ها بر 
اقتصاد کشور ملموس است اما با اتخاذ راهکارهای متنوع می توان از این 

شرایط سخت به سالمت عبور کرد.
مرتضوی اضافه کرد: در سال گذشــته بیش از ۴50 هزار شغل در بنگاه 
های اقتصادی کشــور ایجاد شد اما برای ســال جاری به دلیل شرایط 
موجود، انتظار ایجاد این تعداد شــغل در این بخش از اقتصاد کشــور 
وجود ندارد.دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران تصریح کرد: 
دولت اکنون در شرایط اقتصادی نامطلوبی قرار دارد و اکنون نهادهای 
اجرایی برای رفع مشــکل نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور 

اقدام چندانی نمی توانند انجام دهند.

میز خبر

مدیرعامل موسســه صندوق حمایت و بازنشســتگی 
کارکنان فوالد، چهارشــنبه هفته گذشــته به همراه 
مدیران صندوق به اســتان کرمان ســفر کرد. وی در 
جریان این سفر با بســیاری مقامات اســتان از قبیل 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیرعامل 
شــرکت معادن زغال ســنگ کرمان، اعضای شورای 
کارگری مناطق معدنــی و تنی چنــد از نمایندگان، 
فرمانداران، شهرداران و بخشــداران استان دیدار کرد 

و قول پیگیری مطالبات کارگران را داد.
محمدجواد عســکری، چهارشــنبه هفته گذشته به 
همراه مدیران صندوق به اســتان کرمان سفر کرد. در 
جریان این ســفر، جلســه ای با حضور تمامی اعضای 
شــورای کارگری مناطق معدنی، سامان مرتاض مدیر 

عامل شرکت معادن زغال ســنگ کرمان و 
رضا اســماعیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان کرمان برگزار شد.
در ابتدای این جلســه، مدیرعامل شــرکت 
زغال سنگ کرمان گزارشــی از روند تولید و 
استخراج زغال ســنگ ارائه نمود. در ادامه، 
یکی از نمایندگان شــورای کارگری گزارش 

مشــکالت و درخواســت های کارگران معادن زغال 
ســنگ را از قبیل آماده ســازی و تجهیز معادن زغال 
سنگ، ضریب شغلی و مشــکالت درآمدی و هم چنین 

افزایشات حقوق کارگران را خواستار شد.
عسکری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارگران عزیز 
و هم چنین عرض تسلیت در گذشت مرحوم کربالیی 

حسین شریفی کارگر معدن آبنیل، ایمنی را 
اصلی ترین امر در هر کاری دانســته و کارگر 
و نیروی انســانی را بزرگ ترین ســرمایه هر 
مجموعه تولیدی بر شــمرده و عنوان داشت 

که محیط کارگری بوی بهشت می دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد خود 
را از بدنه کارگری دانســته و اعالم داشــت 
که با تمام توان وعزمی راســخ پیگیر مطالبات تمامی 

کارگران خواهد بود.
وی از مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان درخواست 
کرد تا ضمن تنظیم صورت جلســه ای با در نظر گرفتن 
موارد قانونی به درخواســت شــورای کارگری جامه 
عمل پوشیده شــود. جلســه بعد با حضور مدیرعامل 

صندوق بازنشســتگی فوالد، مدیرعامل شرکت زغال 
ســنگ کرمان، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمــان و راور و رییس کمیســیون اقتصادی مجلس، 
حسین امیری نماینده مردم شــریف زرند و کوهبنان 
در مجلــس، حبیــب اهلل خنجــری فرمانــدار زرند، 
مالک اژدری فرماندار راور، حســین ساالری فرماندار 
کوهبنان، محمدرضــا مهدلو شــهردار زرند و عباس 
فتاحی بخشــدار طغرالجرد(برگزار شد. در این جلسه، 
پورابراهیمی ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات مهندس 
عسکری جهت رفع مشکالت بازنشســتگان و معادن 
زغال ســنگ کرمان عنوان داشــت: با مدیریت جدید 
شرکت معادن زغال سنگ کرمان شــاهد شکوفایی و 

رونق روزافزون در این شرکت هستیم.

فوالد

گروه اقتصاد  با توجــه به اهمیت فضای 
کسب و کار برای جذب سرمایه گذار و بسط 
فعالیت های اقتصادی، انتظار می رود وزیر 
اقتصاد همانگونه که وعــده داده بهبود این 
فضا را به صورت جدی و واقعی در دســتور 

کار قرار دهد.
بانــک جهانی از ســال 2003 بــه صورت 
ســاالنه با اســتفاده از نظرات حقوقدانان، 
تجار و متخصصــان، آماری از نــرخ بهبود 
فضای کســب و کار مربوط به 190 کشــور 
را بــا بهره گیری از 11 شــاخص »شــروع 
کســب وکار، دریافت مجوزهای ســاخت، 
دسترســی به برق، ثبت مالکیت، دریافت 
اعتبار، حمایــت از ســرمایه گذاران خرد، 
پرداخت مالیات، تجــارت فرامرزی، اجرای 
قراردادها، حل وفصل ورشکستگی و قوانین 

بازار کار« منتشر می کند.
این نرخ بیانگر میزان ســهولت دسترســی 
افراد و بنگاه هــا برای راه انــدازی، تداوم و 
گســترش کســب و کار اســت و می تواند 
معیاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی در کسب و کارهای مختلف باشد؛ از 
این رو کشورها تالش می کنند تا با استفاده 
از همه توان خــود شــرایط کار را از طریق 
حذف مقررات، کاهش بروکراســی، اعطای 

تسهیالت و ... برای فعاالن تسهیل کنند.
در این میان بررســی رونــد عملکرد دولت 
های مختلف ایران در راستای بهبود فضای 
کسب و کار نشان می دهد، تاکنون علی رغم 
هدف گذاری های صــورت گرفته، توفیق 

چندانی در بهبود این فضا کسب نکرده ایم.
البته اگر نگاه منصفانه ای داشــته باشــیم، 
نبایــد تاثیرتحریم هــای ناجوانمردانه ای 
که طی ســال های متمادی در حوزه های 
مختلف به کشور تحمیل شــده را در ایجاد 

این شرایط نادیده بگیریم.
در حقیقت می تــوان گفت اعمال تحریم ها 
به انضمام عدم کارایی سیاســت های اتخاذ 
شده از سوی دولت های مختلف، سبب شد 
فضای کسب و کار کشــور به سمت شرایط 
فعلی سوق داده شــود و این چالش تا جایی 
پیش رود که در میانه دهه هشــتاد شــاهد 
سقوط رتبه ایران در رده بندی بانک جهانی 
بــه 1۴۴ و در اوایل دهه نــود حتی به 152 
نیز بودیم که تنها 3۸ رتبه با انتهای جدول 
فاصله داشــت! بــا روی کار آمــدن دولت 
یازدهم در سال 92، امیدها به بهبود فضای 

کســب و کار افزایش یافت و با اولویت قرار 
گرفتن ســاماندهی این حوزه و ایجاد دفتر 
پایــش و بهبــود محیط کســب و کار ذیل 
معاونت امور اقتصــادی وزارت اقتصاد،  در 
ســال 2016 رتبه ایران در این رده بندی از 

152 به 11۸ رسید.
البته این »دوران خــوش« موقتی بود و به 
دلیل سیاست گذاری های بی ثبات دولت، 
مجدد فضای کسب و کار دستخوش تغییر 
شــد و بیش از هر حوزه دیگری تحت تاثیر 
منفی قرار گرفــت تا جایی کــه رتبه 120 
ایران در ســال 2017 به رتبه 12۴ در سال 
201۸ و رتبــه 12۸ در ســال 2019 تنزل 

یافت.

شاخص های بهبود فضای کسب و کار 
چیست؟

 11 شــاخص مورد نظر بانک جهانی برای 
تعیین رتبــه کشــورها در رده بندی نرخ 
بهبود فضای کسب و کار شــامل این موارد 
است:شاخص »شروع کسب وکار« فرآیند، 
زمان، هزینــه و حداقل ســرمایه موردنیاز 
برای راه اندازی یک شــرکت مســوولیت 

محدود را اندازه می گیرد.
شــاخص »دریافت مجوزهای ســاخت« 
که فرآیند، زمان و هزینــه تکمیل مراحل 
اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت و 

مکانیزم های ایمنی را اندازه می گیرد.
شــاخص »دسترســی به برق« که فرآیند، 
زمــان و هزینــه اتصال بــه شــبکه برق و 
اطمینان از عرضه برق و شــفافیت تعرفه ها 

را اندازه  می گیرد.
شــاخص »ثبت مالکیت« که فرآیند، زمان 
و هزینه واگــذاری دارایــی  و کیفیت نظام 

اداری امالک را اندازه می گیرد.
شــاخص »دریافت اعتبار« کــه وضعیت 
وثیقه گــذاری و نظام اطالعــات اعتبارات 
را انــدازه می گیرد.شــاخص »حمایــت 
از ســرمایه گذاران خــرد« کــه حقــوق 
ســرمایه گذاران خرد را در مدیریت شرکت 

بررسی می کند.
شاخص »پرداخت مالیات« که پرداخت ها، 
زمان و تطبیق شــرکت با قوانیــن مالیاتی 
را بررســی می کند.شــاخص »تجــارت 
فرامــرزی« که زمــان و هزینــه صادرات 
کاالهای مزیت دار و واردات ماشین آالت را 

اندازه می گیرد.
شــاخص »اجرای قراردادها« کــه زمان و 
هزینه حل اختالفات اقتصــادی و کیفیت 

پروسه های قضایی را اندازه می گیرد.
ورشکســتگی«  شــاخص »حل وفصــل 
که زمــان، هزینــه، پیامــد و نــرخ بهبود 
ورشکســتگی های اقتصــادی و قــدرت 
چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع 

ورشکستگی را بررسی می کند.
شــاخص »قوانین بازار کار« کــه انعطاف 

قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه  می گیرد. 

دژپسند ناجی فضای کسب و کار؟
حال فرهاد دژپســند به عنــوان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی وعده داده فضای کسب و 

کار کشور را به سامان خواهد رساند. 
وی در اولیــن اظهــار نظــر خــود در این 
خصوص گفته است: »اگر قدر سرمایه گذار 
داخلــی را ندانیــم ســرمایه گذار خارجی 
هم نمی آیــد و ایــن دو، دو بال هســتند. 
ســرمایه گذار اگر در انبوهی از موانع درگیر 
شــود اگر با موانع گمرکی، مالیاتی، بانکی 
روبرو شــود، نمی تواند به هدف خود برسد، 
بهبود فضای کســب و کار با هــدف برنامه 
ششــم و وزارت اقتصاد خیلی فاصله دارد. 
نمی توان در یک جلسه بگوییم ۴00 مجوز 
کاهش یافته و آنها را از در خارج کنیم اما از 
پنجره بیایند. علت باال و پایین شــدن رتبه 
کسب و کار ایران همین است. عزم جدی از 

سوی دستگاه ها نیاز است.«
در همیــن راســتا دژپســند »تامین مالی 
اقتصــادی« و »بهبود فضای کســب و کار 
اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی« 
را از جمله نخســتین برنامه هــای خود در 
وزارت اقتصاد عنوان کرده وعده داده است 

که بهبود این فضا را به عنوان یک اولویت در 
دستور کار قرار خواهد داد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید وعده های 
دژپســند تا چه اندازه رنــگ و بوی واقعیت 
خواهند گرفــت و زمینــه را برای بســط 
فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذار 

خارجی فراهم خواهد کرد.

گام اول؛ اصالح مقررات
محمد ماهیدشتی کارشناس اقتصادی در 
این زمینه به مهر گفت: شــاخص سهولت 
انجام کسب و کار بیشتر تحت تاثیر اجرای 
اصالحات و مقررات است؛ مقرراتی که زمان 
و هزینه  رویه های مرتبط با کســب و کار را 
کاهش می دهند؛ در حالی در ایران سرعت 
اصالح مقررات پایین اســت که کشورهای 
دنیا به ســرعت اصالحات مقررات را انجام 
می دهند و حتی کشورهای ضعیف تر از ما 

در اجرای اصالحات سرعت باالیی دارند.
وی ادامه داد: در کشــورهای توسعه یافته 
هزینه های کسب و کار بسیار پایین هستند 
اما در  کشــور ما، هم زمان و هم هزینه های 
راه اندازی کسب و کار، آشکار و پنهان بسیار 
زیاد اســت؛ این در حالی اســت که فضای 
کســب و کار تاثیر مســتقیمی بر شاخص 
های آزادی اقتصــادی و رقابت پذیری دارد 
و در صورتی که فضای کســب و کار کشور 
مناسب نباشــد این دو شــاخص که نقش 
بیشتری در تشویق ســرمایه گذاران دارند 

نیز وضعیت بدی پیدا می کنند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در ایران 
یک چشم انداز ثابت برای رویه های کسب و 
کار وجود ندارد و تالطم های اقتصاد کالن، 
رویه های کسب و کار را به شدت تحت تاثیر 

منفی قرار داده است.
وی گفــت: البته یکــی از مناطقــی که در 
جهان، فضای کســب و کار نامطلوبی دارد 
منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه 
هم کشــورهایی همچــون امــارات و قطر 
هستند که فضای کسب و کار مطلوبی دارند 
از این رو دستیابی به یک فضای مطلوب در 
حوزه کسب و کار شدنی اســت؛ متاسفانه 
برخی از مسئوالن بدتر شدن رنکینگ ما را 
متاثر از بهبود رنکینگ کشــورهای دیگر 
می دانند کــه عذر بدتر از گناه اســت. باید 
یک برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا 

باشد.

با عزمی راسخ پیگیر مطالبات کارگران خواهم بود

روش قانونی مهاجرت كار چیست؟

دام سودجويان برای متقاضیان مهاجرت شغلی
محمد جندقي  تقاضای مهاجرت شغلی، 
دام سودجویان را بیش از پیش گسترانیده 
اســت به طوری کــه بــا وعــده »ویزای 
جستجوی کار« اقدام به کالهبرداری های 

متعدد می کنند.
ســودجویان با ســوء اســتفاده از تمایل 
متقاضیان برای مهاجرت شغلی به خارج از 
کشور، راه های مختلفی را در پیش می گیرند و 
از ادبیات و عبارات انگیزشی زیادی استفاده 
می کنند. بکار بردن عباراتــی چون »اخذ 
ویزای کار« قطعا در نگاه اول می تواند روش 
مناســبی برای ترغیب یک فرد به مهاجرت 

باشد.
مهاجرت شغلی که تحت عنوان اعزام نیروی 
کار به خارج از کشور شناخته می شود، یکی 
از سیاست های دولت ها برای تبادل نیروی 
کار ماهر و دارای تخصص بین یکدیگر است 
که این سیاســت در کشــور ما نیز به عنوان 
یکــی از راه های موجه اشــتغالزایی مطرح 
اســت، اما مهاجرت نباید صرفــا متکی به 
جستجوهای ســطحی، تصمیم عجوالنه و 

اطمینان به تبلیغات مشکوک باشد.
در همین زمینه محمــد اکبرنیا، مدیرکل 
هدایــت نیــروی کار و کاریابی های وزارت 
کار در گفتگو بــا مهر، دربــاره الزاماتی که 
متقاضیان مهاجرت شغلی به خارج از کشور 

باید رعایت کنند، گفــت: تنها روش قانونی 
مهاجرت شــغلی، مراجعــه متقاضیان به 
کاریابی های خارجی دارای مجوز از وزارت 
کار است که مســئولیت صحت فعالیت این 
مراکز را ایــن وزارتخانه بر عهــده دارد و در 
صورت هــر گونه تخلف احتمالی از ســوی 
کاریابی ها، توســط یک هیئت مرکزی قابل 

پیگیری خواهد بود.
وی افــزود: همچنیــن در صــورت تخلف 
احتمالی از سوی کاریابی های دارای مجوز 
اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان 
می توانند با حمایــت وزارت کار به مراجع 
قضایی شــکایت کنند و این وزارتخانه نیز 
پشــتیبان آنهــا خواهد بود؛ ضمــن اینکه 
از طریق یک هیئت مرکزی کــه نظارت بر 
فعالیت این مراکز را بر عهــده دارد، امکان 

توبیخ و لغو مجوز وجود دارد.
مدیرکل هدایت نیــروی کار و کاریابی های 
وزارت کار، ضمن هشــدار بــه متقاضیان 
مهاجرت شــغلی برای جلوگیری از گرفتار 
شدن در دام ســودجویان گفت: با توجه به 
گســترش فضای مجازی و عــدم کنترل 
کافی، گســتره فعالیــت کالهبرداری های 
این چنینی با تحریــک انگیزه های اعزام به 
خارج از کشــور افزایش پیدا کرده، بنابراین 
ســودجویان در فضای مجازی با وعده های 

دروغین می توانند افــراد را برای مهاجرت 
غیرقانونی شغلی ترغیب کنند.

»ویزای جستجوی کار« تضمین 
اشتغال نیست

اکبرنیا درباره »ویزای جســتجوی کار« نیز 
گفت: هر فردی می تواند ویزای جستجوی 
کار را دریافت کند و در صورت دریافت این 
ویزا، متقاضی 6 ماه فرصت دارد در کشــور 
مقصد نسبت به پیدا کردن شغل مورد نظر 
اقدام کند، بنابراین ویزای جســتجوی کار 

هیچ تضمینی برای مهاجرت شغلی نیست.
این مقام مســئول در وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی افزود: ما به کاریابی ها تکلیف 
کردیم که اگر قرار اســت نسبت به دریافت 

ویزای جســتجوی شــغل برای متقاضی 
دارای صالحیــت اقدام کننــد، حتما باید 
تعهد پیدا کردن شــغل بــرای متقاضی در 
کشــور مقصد را پیش از اتمام دوره 6 ماهه 

برعهده بگیرند.
وی دربــاره هزینــه مشــاوره شــغلی در 
کاریابی های خارجــی گفت: متقاضی بابت 
مشاوره شغلی باید 30 هزار تومان پرداخت 
کند و اگر موفق به اعزام شدند باید به میزان 
یکمــاه حقوق و دســتمزد آنها در کشــور 
مقصد، بابت حق الزحمه به کاریابی مربوطه 

پرداخت شود.
مدیر کل هدایت نیــروی کار و کاریابی های 
وزارت کار، با بیان اینکه در حال حاضر 115 
کاریابــی خارجی دارای مجــوز برای اعزام 
نیــروی کار به خارج از کشــور فعالیت 
می کنند، ادامه داد: مشــخصات، اســامی 
مدیران و شــماره تلفن کاریابی های مجاز 
داخلی و خارجی، از قســمت »کاریابی ها« 
در ســایت وزارت کار قابل دسترس است و 
متقاضیان پیش از مراجعه به کاریابی، حتما 
اطمینان حاصل کنند که کاریابی موردنظر 
دارای »مجوز« فعالیت از وزارت کار باشــد.

اکبرنیا با اشــاره به اینکه البته در چند سال 
گذشــته به واســطه تحریم ها و مســائل 
دیپلماسی، گســتره فعالیت کاریابی های 

خارجی مقداری محدود شده است، گفت: 
اعزام نیروی کار به خارج از کشــور در قالب 
تفاهم نامه بین دولت ها یــا در قالب رایزنی 
با بخش خصوصی کشورهای مقصد صورت 
می گیرد اما به دلیل اینکه به واسطه مسائل 
سیاســی تفاهم نامه اعزام نیــروی کار بین 
دولت ایران و ســایر دولت ها نیز تحت تاثیر 
قرار گرفته، بــه دلیل کاهــش ارتباط بین 
دولت ها، امکان اعزام نیــروی کار از طریق 
تفاهم نامه بین دولت ها به صورت گسترده 

وجود نداشته است.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های 
وزارت کار افزود: کاریابی های خارجی فعال 
در داخل کشور بر اســاس میزان توانمندی 
خود، موضوع اعزام نیروی کار به خارج را در 
قالب مذاکره با بخش خصوصی کشورهای 

هدف، پیگیری می کنند.
وی اظهار داشــت: بر اســاس قانــون تمام 
افرادی که در نظر دارند به عنوان واسطه در 
قالب کاریابی، رابطه بین کارجو و کارفرما را 
در داخل و حتی خارج از کشور برقرار کنند، 
بایــد از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
مجوز داشته باشند. حتی این رابط کاری اگر 
قرار اســت در قالب بانک اطالعاتی و فضای 
مجازی اعم از سایت های اینترنتی فعالیت 
کند، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کند.



در ششمین هفته متوالی

سقوط قیمت نفت شدت گرفت

جزئیات ادامه تعامالت نفتی ایران و عراق تشریح شد

پیشنهاد عراقی ها برای مبادله ديناری با ايران 

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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زنگنه از مديران ارشد بازنشسته وزارت نفت 
قدردانی کرد

وزیر نفت در پیام هایی جداگانه ، از آن دســته از مدیران ارشــد وزارت 
نفت که نظر به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، همکاری  

تمام وقت شان با این وزارتخانه خاتمه یافته است، قدردانی کرد.
بیژن زنگنه دیروز در پیام هایی جداگانه ، از خدمات و تالش های مرضیه 
شــاهدایی، قائم مقام وزیر نفــت، رکن الدین جــوادی، معاون نظارت 
بر منابع هیدروکربــوری وزارت نفت، محمدمهــدی رحمتی، معاون 
برنامه ریزی وزارت نفت، حبیب اهلل بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران، رضا نــوروززاده، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
ایران، اصغر هنــدی، عضو اصلی هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران 
و مشــاور وزیر، غالمرضا منوچهری، معاون توســعه و مهندسی و عضو 
اصلی هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران ، فاطمه تندگویان، محسن 

امیریان و محمود آستانه، مشاوران وزیر قدردانی کرد.

عضويت يک خانم در هیئت مديره شرکت ملی 
نفت ايران

وزیر نفت با صدور حکمی، زهرا گــودرزی را به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

پیــرو تاکیدات مقــام معظم رهبــری و رئیس جمهوری بــر ضرورت 
بهره مندی از حضور جوانان متخصص، متعهد، شایسته و توانمند کشور 
در سطوح مدیریتی و همچنین تاکید بر حضور موثرتر زنان توانمند در 
عرصه های مدیریتی، با دســتور بیژن زنگنه، وزیر نفت و برای نخستین 
بار در طول ســال های فعالیت شــرکت ملــی نفت ایــران، یک زن به 

عضویت هیئت مدیره این شرکت منصوب شد.
مطابق با اساسنامه شــرکت ملی نفت ایران، هیئت مدیره این شرکت 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و مســئولیت های سنگینی از جمله 
تدوین خط مشــی، راهبردها، سیاســت ها و برنامه هــای کالن جهت 
تصویب مجمع عمومــی، تصویب برنامه های عملیاتــی، تأیید بودجه 
تفصیلی و ارقــام منابــع و مصارف آن، بررســی و صــدور مجوز عقد 
قراردادهای شــرکت و رفع اختالفات مربوط به قراردادها و... را بر عهده 

دارد.
گــودرزی، کارشــناس قراردادها و دعــاوی خارجــی مدیریت امور 
حقوقی شــرکت ملی نفت ایران، دارای مدرک کارشناســی حقوق از 
دانشگاه تهران، کارشناسی ارشــد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه 
شهیدبهشــتی، کارشناسی ارشــد حقوق نفت و گاز از دانشگاه داندی 
)اســکاتلند( و دکترای حقوق نفت و گاز از دانشــگاه تهران است و در 
ســوابق و فعالیت های اجرایــی وی، می توان به عضویــت در کمیته 
تهیه و تنظیــم قراردادهای جدید نفتی در شــرکت ملــی نفت ایران، 
مذاکره کننده ارشــد حقوقی در قراردادهای باالدستی، مشاور حقوقی 
کمیته بازنگــری قراردادهای نفتی، دبیر هیئــت تطبیق قراردادهای 
نفتــی، تدریــس در دانشــگاه و داوری در مجالت علمی پژوهشــی 

تخصصی اشاره کرد.
در متن حکم انتصاب زهرا گودرزي آمده اســت: »حســب اختیارات 
تفویض شده به اینجانب، از ســوی مجمع عمومی محترم شرکت ملی 
نفت ایران، مستند به مواد 2۸ و 29 قانون اساسنامه این شرکت مصوب 
1395,1.23، با عنایت به تعهد و تخصص ســرکار عالی، با استعانت از 
خداوند دانای توانا، به موجب این حکم به مدت ۴ ســال، به عنوان عضو 

اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید. 
از خداوند قادر متعال برای ســرکار عالی در این مســئولیت خطیر، با 
همکاری دیگر اعضــای محترم هیئت مدیره شــرکت، توفیق خدمت 
به مردم و صیانت از اموال و امانت ملی که به شــما ســپرده می شــود، 
مسئلت می کنم.سرکار عالوه بر مســئولیت  هایی که به موجب قانون، 
به عنوان عضو هیئت مدیره این شــرکت بر عهده خواهید داشت، باید 
دقت فرمایید اکنون که در اجرای سیاست های نظام و دولت در ارتقای 
جایگاه جوانان و زنان در ساختار مدیریتی کشــور، به عنوان نخستین 
بانویی کــه به عضویــت مهم ترین بنــگاه اقتصادی کشــور منصوب 
می شوید، مسئولیتی مهم نیز در ارائه الگوی مدیریتی یک خانم متعهد 

در چنین مسئولیت سنگین نیز بر عهده خواهید داشت.«

سعید خوشرو، عضو اصلی هیئت مديره شرکت 
ملی نفت ايران شد

وزیر نفت در حکمی مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران را به 
مدت چهار سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره این شرکت منصوب 

کرد.
در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به ســعید خوشرو آمده است: »حسب 
اختیار تفویض شده به اینجانب، از سوی مجمع عمومی محترم شرکت 
ملی نفت ایران، مســتند به مواد 2۸ و 29 قانون اساسنامه این شرکت 
مصوب 23 فروردین ماه 1395، با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی، 
با اســتعانت از خداوند دانای توانا، به موجب این حکــم به مدت چهار 
سال، به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب 

می شوید.
از خداوند قادر متعــال برای جنابعالــی در این مســئولیت خطیر، با 
همکاری دیگر اعضای محترم هیئت مدیره شــرکت، توفیق خدمت به 
مردم و صیانت از اموال و امانت ملی که به شما سپرده می شود، مسئلت 

می کنم.«
سعید خوشــرو دانش آموخته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد است 
که تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران و 

دانشگاه اصفهان گذرانده است. 
بیش از 20 ســال در بخش های مختلف صنعت نفت اشــتغال داشته 
و طی 10 ســال گذشــته در امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران، 
ســمت هایی از جمله معاونت بازاریابی فرآورده های نفتی، مسئولیت 
فرآورده های نفتــی و میعانات گازی در دفتر امــور بین الملل در چین، 
ریاســت واحد فروش داخلی میعانات گازی و ریاســت واحد بررسی 

قیمت فرآورده را به عهده داشته است.

7 انتصاب در شرکت ملی حفاری ايران
 مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در احکام جداگانه ای، قائم مقام، 
سرپرســت معاونت عملیات حفاری، سرپرســت معاونت امور فنی و 
مهندسی، سرپرســت معاونت پروژه های حفاری، سرپرست مدیریت 
منابع انسانی، مشاور عالی و مشــاور منابع انسانی و ساختار مدیرعامل 

را منصوب کرد.
به گزارش شــرکت ملی حفاری ایران، سپهر ســپهری، مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا خوشایند 
را به عنوان قائم مقام مدیرعامل منصوب کرد و محمدرضا تاکایدی را 
که تا پیش از این عهده دار این ســمت بود، به عنوان مشاور عالی خود 

برگزید.
ســپهری در احکام دیگری، محمد آل خمیس را به عنوان سرپرســت 
معاونت عملیات حفاری، مهران مکوندی را به عنوان سرپرست معاونت 
امور فنی و مهندســی، علیرضا الیجی را به عنوان سرپرســت معاونت 
پروژه های حفاری و علیرضا زاهدزاده را به عنوان سرپرســت مدیریت 

منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.
وی همچنین یونس بنی سعید را که پیش تر مدیریت منابع انسانی این 
شرکت را بر عهده داشت، به عنوان مشــاور خود در امور منابع انسانی و 

ساختار شرکت انتخاب کرد.

میز خبر

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کــرد که منابع 
مورد نیاز برای توزیع بسته های حمایتی دولت از محل 
مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها تامین می شود. وی البته 

در رابطه با رقم منابع مورد نیاز توضیحی ارائه نکرد.
طرح بسته حمایتی از اقشــار کم درآمد دولت در قالب 
دو بخش نقدی و کاالیــی تا روزهای آینــده اجرایی 
خواهد شد، بســته ای که به گفته مســئوالن دولتی 
با توجه به شــرایط موجود اقتصادی که بخشــی از آن 
تحت تاثیر نوســان نرخ ارز قرار دارد، بین مردم توزیع 

می شود.
اما اینکه برای این بســته های حمایتــی دولت تا چه 
اندازه منابــع مورد نیاز داشــته و از کجــا آن را تامین 
خواهد کــرد، موضوعی اســت که نوبخــت - رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه -  در حاشــیه مراسم امضای 
تفاهم نامه با جهاد کشــاورزی در پاسخ به سوال ایسنا 

در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
آن طور کــه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 

محل تامین مالــی بســته های حمایتی از 
مابه التفاوت ارز پتروشــیمی ها است. با این 
توضیح که در حال حاضر دولــت ارز خود را 
با نرخ ۴200 تومان می فروشد و  از مبادالتی 
که در  سامانه نیما و با بازار غیررسمی وجود 
دارد، نابعی وارد خزانه نمی شود. این در حالی 
است که قانون گذار در بودجه ردیفی در حد 

13 هزار و 500 تا 1۴ هزار تومان پیش بینی کرده است 
که اگر هر زمان بانک مرکــزی مداخله ای در بازار ارز به 
منظور ایجاد ثبات داشت، مابه التفاوت به این ردیف در 

خزانه واریز شود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به خدماتــی که دولت از 
طریق شرکت نفت به پتروشیمی ها پرداخت می کند، 
مابه التفــاوت آن را دریافــت و به این حســاب واریز 
می شــود. توضیح داد: اکنون پتروشــیمی ها خوراک 
خود را از دولت دریافت می کنند، اما ارز را در ســامانه 
نیما به فروش می رســانند پس لزومی هــم ندارد که 

دولت همین 13 ســنت مربــوط به خوراک 
بر مبنای ۴200 تومان مورد محاســبه قرار 
دهد؛ بنابراین براساس نرخ نیمایی محاسبه 

شده و مابه التفاوت به خزانه واریز می شود.
به گفتــه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
هر قدر کــه مابه التفــاوت بین فــروش ارز 
پتروشــیمی هاو نرخ ۴200 تومانی به خزانه 
می رود، جزئی از بودجه محســوب نشده و دولت آن را 
کامال به خود مردم برمی گرداند که بسته های حمایتی 
نیز از همین محل تامین مالــی و در اختیار مردم قرار 

خواهد گرفت.
باید یادآور شــد که از چندی پیش دولت مصوب کرد 
تا پتروشیمی ها خوراک خود را که بر اساس ارز ۴200 
تومانــی دریافت می کردنــد با نرخ نیمایی محاســبه 
و پرداخت کنند که به حدود 7500 تومان می رســد. 
پنتروشیمی ها ارز ناشی از صاردات نیز با نرخی حدود 

7500 و گاها بیشتر در بازار ثانویه در نیما می فروشند.

بســته های حمایتی البتــه در بخشــی ترمیم حقوق 
کارکنان را نیز در برمی گیرد کــه نوبخت در این رابطه 
توضیحی ارائه نکرد که افزایش حقوق یا ترمیم آن برای 
کارکنان به چه نحوی است و گفت که مسئولیت اجرای 
بســته بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است 
و جزئیات آن را این وزارتخانــه اعالم خواهد کرد و تنها 
پشتیبانی مالی بسته از سوی ســازمان برنامه و بودجه 
است. در عین حال که بسته حمایتی برای اقشار خاص 

و بسته جبرانی برای کارکنان است.
با این حال رئیس سازمان برنامه بودجه در باره جریان 
حقوق یادآور شــد که در ســال آینده افزایش حقوق 
کارکنان نسبت به ســال جاری که متوسط 10 درصد 
بوده بیشــتر خواهد بود ولی در نهایت باید به تصویب 
هیات وزیران برسد.این در حالی است که اخیرا با ابالغ 
بخشــنامه بودجه 139۸، در ضوابــط اجرایی موضوع 
افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده 

مطرح شده بود.

وشیمی  پتر

گــروه انــرژي  ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان نفــت، گاز و پتروشــیمی 
جزئیات دریافت معافیت عــراق از آمریکا 
برای ادامــه تعامل نفتــی و گازی با ایران را 

تشریح کرد.
حمید حســینی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیــان این که صــادرات گاز به عــراق از دو 
نقطه بغداد و بصره طبق روال ســابق ادامه 
دارد، اظهــار کرد: عراقی ها فعــال تا ۴5 روز 
معافیت گرفته انــد. البته این موضوع به این 
معنی نیســت که ۴5 روز دیگر باید به طور 
کل واردات را از ایــران قطع کنند. آمریکا به 
عراق اعالم کرده که در این ۴5 روز شــرایط 
را بررســی کنند و اگر می تواننــد برق و گاز 
خود را از کشــور دیگر تامین کنند، دست 

به کار شوند.
وی افزود: برق و گاز ایــران، 20 درصد نیاز 
عراق را تامیــن می کنــد و عراقی ها اعالم 
کرده اند هیچ کــدام از قراردادهایی که برای 
تامین برق و گاز دارند زودتر از سال 2022 
اجرایی نمی شــود. هم چنین بهره برداری 
از میادیــن گازی زودتــر از ســال 2022 
امکان پذیر نیســت و گاز و برق ایران امکان 

جایگزینی ندارد. 
در ایــن شــرایط آمریکا هم چــاره ای جز 
تمدید مجوز بــرای عراق نــدارد. در حال 
حاضر هم مردم عراق دو ساعت برق دارند 
و چهار ســاعت برق ندارنــد و اگر صادرات 
برق ایران به عراق قطع شــود و گاز هم به 
نیروگاه های آن ها صادر نشود، شرایط بدتر 
خواهد شــد و مردم عراق اعتراض خواهند 

کرد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز 
و پتروشیمی با تاکید بر این که ایران نگران 
قطع شــدن صادرات گاز به عراق نیســت، 
گفت: عراقی ها اصرار دارند با این که قرارداد 
یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و  
به هیچ وجه آمادگی پرداخت غیر از دینار را 
ندارند. عراق اعالم کرده است خود را مکلف 
می داند کــه تحریم آمریــکا در بحث دالر 
را رعایت کند. هم چنین اعــالم کرده اند  از 
آنجاکه درآمدهای ما دالری اســت و دالر را 
باید به یورو تبدیل کنیم و این امکان وجود 
ندارد، امــکان پرداخت یورویــی نداریم و 
ترجیــح می دهیم دینار عــراق را پرداخت 

کنیم.
به گفته حســینی مذاکرات ایــران و عراق 

برای پرداخت پول با دینار ادامه دارد.
وی افزود: بعید می دانم عراق بپذیرد به جز 
دینار پول دیگری پرداخــت کند. در حال 
حاضر هم حدود 520 میلیــون دالر طلب 

ایران در بانک مرکزی عراق موجود اســت 
که اصرار دارند به صــورت دیناری پرداخت 
کنند. باید بانک مرکزی ایران دســت به کار 
شود و سیســتمی تهیه کند که بتواند دینار 
را دریافت کند و این مشکل را برطرف کند. 
دینار پول قدرتمندی اســت. قابل تبدیل 
شــدن اســت و ثبــات و ارزش دارد. بانک 
مرکزی هنوز به جمع بندی نرسیده دینار را 
مانند سایر ارزهایی که پذیرفته به رسمیت 

بشناسد.

 سوآپ  نفت کرکوک بعد از تحویل
  700 هزار تن متوقف شد

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز 
و پتروشیمی در ادامه با اشاره به سوآپ نفت 
کرکوک اظهار کرد: نفت کرکوک 700 هزار 
تن تحویل داده و ســپس متوقف شد. این 
اتفاق در زمان نخست وزیری  آقای عبادی 

رخ داد. 
بعید است که سوآپ از سر گرفته شود، زیرا 
عراق در حــال انجــام هماهنگی های الزم 
برای صــادرات نفت کرکــوک از خط لوله 
کرکوک_جیحان اســت. ایــران هم عالقه 
چندانی ندارد ســوآپ از ســر گرفته شود، 
هم چنین عالقمند نیست که سهم صادرات 
خود را به عراق بدهد و نفــت عراق را صادر 

کند.
بر اســاس این گزارش، عــراق اخیرا موفق 
شــده از آمریکا برای ادامه تعامــل با ایران 
در شــرایطی که آمریکا نفت ایران را تحریم 

کرده است، معافیت کسب کند.

صادرات نفت کرکوک عراق 
ازسرگیری شد

از ســوي دیگر عراق صادرات نفت کرکوک 
که یک ســال قبل به دلیل بن بســت میان 
دولت مرکــزی و دولت منطقه کردســتان 
متوقف شده بود را پس از توافق دولت جدید 

بغداد با اربیل، مجددا آغاز کرد.
این رویداد بــردی برای آمریکا محســوب 
می شــود کــه از دو طــرف خواســته بود 
اختالفاتشــان را حل کنند تا به ازسرگیری 
صــادرات نفت و جبــران کمبود ناشــی از 
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران 

کمک شود.
منابــع آگاه به رویتــرز گفتنــد: صادرات 
نفت کرکوک در ســطح انــدک روزانه 50 
تا 60 هزار بشــکه در روز جمعه آغاز شــد. 
صادرات نفت این منطقه ســال گذشــته تا 
مرز 300 هزار بشــکه در روز رســیده بود و 
معلوم نیســت اکنون که دوباره ازسرگرفته 
شده، تا چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد. 
وزارت نفت عراق دراین باره هنوز اظهارنظر 
نکرده است.این توافق نشان می دهد دولت 
جدید عــادل عبدالمهدی - نخســت وزیر 
عراق، و ثامر غضبان - وزیر نفت این کشور، با 
وجود تنش های قبلی و همه پرسی ناموفق 
کردستان در سپتامبر ســال 2017 آماده 

همکاری هستند.
توقف صادرات نفت کرکوک در اکتبر سال 
2017، جریان حــدود 300 هزار بشــکه 
در روز نفــت از عراق به ترکیــه و بازارهای 
بین المللی را متوقف کرد و حدود ۸ میلیارد 

دالر ضرر در درآمد نفتی به عراق در ســال 
گذشته وارد کرد.

عمده صادرات نفت عراق از میادین جنوبی 
این کشور انجام می شود اما کرکوک یکی از 
بزرگترین و قدیمی تریــن میادین نفتی در 
خاورمیانه اســت که برآورد شده 9 میلیارد 

بشکه نفت قابل برداشت دارد.
صادرات این منطقه پــس از اینکه نیروهای 
دولت مرکــزی عراق کنتــرل کرکوک را از 
مقامات منطقه کردســتان پــس گرفتند، 
متوقف شــد. نیروهای کرد پــس از اینکه 
نیروهای داعــش را از این منطقــه بیرون 
کردند، کنتــرل کرکــوک و میادین نفتی 

پیرامون آن را به دست گرفته بودند.
خط لوله ای که بغداد برای صادرات از طریق 
ترکیه از آن استفاده می کرد، توسط داعش 
تخریب شــد و تنها خط لوله برای صادرات 
نفت از طریق ترکیه، خط لوله ای اســت که 
توسط کردها ساخته شده و کنترل می شود.

مذاکرات درباره ازســرگیری جریان نفت از 
طریق این خط لوله بــه دلیل اینکه این خط 
لوله تحت کنترل شرکت روس نفت روسیه 
است که هزینه های ترانزیت برای صادرات 

را دریافت می کند، پیچیده شده بود.
منطقه کردستان حدود ۴00 هزار بشکه در 
روز نفت تولید و از طریق این خط لوله صادر 
می کند. ازسرگیری صادرات نفت کرکوک، 
حجم ترانزیت نفت از این خط لوله را به ۴50 
تا 500 هزار بشــکه در روز خواهد رساند اما 
همچنان کمتر از 700 هزار بشــکه در روز 

صادرات در سال گذشته خواهد بود.

مقامات عراقی می گویند بــه خوراک برای 
پاالیشــگاه های داخلی نیــاز دارند و نفت 
کرکوک در سال گذشــته برای این منظور 
مورد اســتفاده قرار گرفــت. تحت آخرین 
توافقات، این پاالیشگاه ها حدود 1۸5 هزار 

بشکه در روز نفت دریافت می کنند.
بغداد و اربیل هنوز درباره حجم حداکثری 
صادرات از طریق ایــن خط لوله و همچنین 
بودجه ترانزیت از سوی دولت مرکزی برای 

اربیل به توافق نرسیده اند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
به از سرگیری صادرات نفتی کرکوک

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایاالت 
متحده، گفت: ازســرگیری صادرات نفتی 
عراق از کرکوک، گام مهم دیگری در جهت 
تالش هــای ما برای کاهش صــادرات نفت 

ایران است.
دولت عــراق روز جمعــه اعالم کــرد که 
صادرات نفت از کرکوک را که از یک ســال 
پیش به دلیل اختــالف میان دولت مرکزی 
و منطقه کردســتان متوقف شده بود، از سر 

می گیرد.
پس از روی کار آمدن دولت جدید در بغداد، 
توافق اولیه با اربیل برای ادامه این همکاری 

حاصل شده است.
رویترز نوشت: این گسترش همکاری، برای 
ایاالت متحده آمریکا یک پیروزی محسوب 
می شــود که از هر دو طرف خواســته بود 
اختالفات را حل و فصل کننــد و مبادالت 
نفتی را برای کمک بــه جبران کاهش نفت 

خام ایران از سر بگیرند.
هیدر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایاالت متحــده، در توییتر خود با اشــاره به 
این موضوع نوشــت: ازســرگیری صادرات 
نفت از کرکــوک، گام مهم دیگری در جهت 
تالش هــای ما برای کاهش صــادرات نفت 
ایران اســت.نفت خام کرکوک به وســیله 
یک خطــوط  لوله از کردســتان بــه بندر 
مدیترانه ای در ترکیه صادر می شود.عاصم 
جهــاد ســخنگوی وزارت نفت عــراق روز 
گذشته با تایید این خبر گفت: »از سرگیری 
انتقال روزانه 50 تا 100 هزار بشکه نفت در 
روز از کرکوک، به میزان صادرات کل عراق 
اضافه نمی کند چــرا که مــا در پی جبران 
برای برخی پاالیشگاه ها در شمال از طریق 
میادیــن جنوبی هســتیم. ما یــک توازن 
داریم که به این معناســت که انتقال نفت از 
کرکوک که ذخیره برخی پاالیشــگاه ها در 
شــمال کشــور را تامین می کرد، از طریق 

میادین جنوبی جبران می شود.«

گروه انرژي قیمــت نفــت روز جمعه 
تحت تاثیر انتظــارات بازار بــرای کاهش 
تولید اوپک، معامالت پرنوســانی را پشت 
سرگذاشــت و نهایتا برای ششــمین هفته 

متوالی کاهش پیدا کرد.
میــان  در  تولیــد  کاهــش  صحبــت 
تولیدکنندگان بــزرگ نفــت از قیمت ها 
اندکی حمایت کرد، اما رشــد چشــمگیر 
ســطح ذخایر نفت به خصوص جدیدترین 
آمار تولید آمریکا، باعث شــد قیمت ها برای 
کل هفتــه کاهش پیدا کنند. شــواهدی از 
ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی و تصمیم 
دولت ترامــپ بــرای اعطــای معافیت از 
تحریم ها  به مشتریان نفتی بزرگ ایران، به 
فشارهای کاهشی بر قیمت های نفت افزود. 
پیش از اعالم معافیت هــا، انتظار می رفت 

صادرات نفت ایران صفر شود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 

برای تحویل در دســامبر تغییــر چندانی 
نداشــت و در 56.۴6 دالر در هر بشکه بسته 
شد و برای کل هفته 6.2 درصد کاهش ثبت 
کرد.فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشــد بازار در 
گروه پرایس فیوچرز بــه مارکت واچ گفت: 
ازســرگیری صادرات نفت منطقه کرکوک 
عراق در روز جمعه، بــه کاهش قیمت های 
نفت منجر شــد. صادرات از ایــن منطقه از 
زمان به دســت گرفتن کنترل آن از سوی 
نیروهای دولت فدرال در ســال گذشــته، 
متوقف شده بود.بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویــل در ژانویه با 1۴ ســنت یا 0.2 
درصد افزایش، در 66.76 دالر در هر بشکه 
بسته شد و برای کل هفته حدود ۴.9 درصد 

کاهش نشان داد.
نگرانی هــای عرضه همچنــان عامل اصلی 
تاثیرگذار بــر معامالت نفت اســت. اداره 
اطالعات انرژی آمریکا پنج شــنبه گذشته 

اعالم کرد ذخایر نفت این کشــور در هفته 
منتهی به نهم نوامبر، 10.3 میلیون بشــکه 
افزایش یافته که هشتمین افزایش هفتگی 

متوالی بوده است.
ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب 
تحویل معامالت نفت نایمکس است، هفته 
گذشته شاهد یک رشد چشمگیر دیگر بود 

و همزمان تولید نفت آمریکا به رکورد باالی 
جدیدی صعــود کرد.تحلیلگران کومرس 
بانــک در یادداشــتی نوشــتند: واکنش 
قیمت به آمار ذخایر آمریکا نشــان می دهد 
که اخبار منفی تا حدود زیــادی تاثیر خود 
را گذاشــته اند و ذخایر نفــت آمریکا برای 
هشــتمین ماه متوالی افزایــش یافته و در 
طول این مــدت ۴۸ میلیون تــن به میزان 
ذخایر افزوده شــده اســت. این امر نیاز به 

کاهش تولید اوپک را منعکس می کند.
طبق گــزارش ماهانه آژانــس بین المللی 
انرژی، آمریکا، روســیه و عربستان سعودی 
همگی تولیدکنندگان بزرگی هستند که با 
ظرفیت حداکثری تولیــد می کنند و باعث 
شده اند عرضه جهانی به میزان قابل توجهی 
از تقاضا پیشــی بگیرد.با ایــن حال کاهش 
قیمت موجب شــده اوپــک و متحدانش 
شامل روســیه هفته گذشــته اعالم کنند 

ممکن اســت به یک کاهش تولید مشترک 
مبادرت کنند. چنین اقدامی درســت چند 
ماه پس از تصمیم این گــروه برای افزایش 
تولید صورت می گیرد.استفن اینس، مدیر 
معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت 
OANDA در این باره گفت: ســعودی ها 
نمی تواننــد از معافیــت ترامــپ بــرای 
تحریم های ایران خرسند باشند و پیشنهاد 
کرده اند اوپک تولیدش را 1.۴ میلیون بشکه 
در روز کاهــش دهد که این اقــدام ممکن 
اســت ترامپ را عصبانی کند. فعال پیشنهاد 
کاهش تولید از شدت ریسک نزولی نفت که 
از افزایش ذخایر آمریکا شوکه شده، کاسته 
است.در این بین، شــرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز اعالم کرد شمار دکلهای حفاری 
نفت آمریکا هفته گذشــته بــرای دومین 
هفته متوالی افزایش پیدا کرده و با 2 حلقه 

افزایش، به ۸۸۸ حلقه رسیده است.

وشیمی ها تامین می شود بسته حمايتی از ارز پتر



دالالن به تامین مواد اولیه هم وارد شدند

قطعه سازان پشت در بسته سامانه نیما

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تغییرات در وزارت صمت شروع شد
 وزیر صنعت، معــدن و تجارت در احکامی جداگانه ســه معاون خود را 

منصوب کرد.
رضا رحمانی وزیر صنعــت، معدن و تجارت در احکامی جداگانه ســه 
معاون جدید خود را منصوب کرد. بر این اســاس محسن صالحی نیا به 
عنوان مدیرعامل شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و فرشاد 
مقیمی نیز به عنوان معاون وزیر در امور صنایع منصوب شــدند. عباس 

قبادی به عنوان معاون وزیر در امور بازرگانی داخلی منصوب شد.

دولت همه تمرکز خود را بر حل آشفتگی های 
بازار گذاشته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:ایــن روزها اصلی ترین معضل 
دولت آشفتگی های موجود در بازار اســت که به نوعی باعث سخت تر 
شدن زندگی مردم شده، به همین دلیل تمام تمرکز خود را گذاشته ایم 
تا از طریق کنترل بازار و نوســانات موجود قیمتــی، زندگی بهتر و 

راحت تری را برای مردم فراهم کنیم.
 رضا رحمانی در گفت و گو با ایرنا گفت: برای حل نوسانات و تنظیم بازار 
مذاکراتی در دست انجام اســت تا هرچه زودتر اقدامات الزم عملیاتی 

شود.
وی افزود: در خصوص کنترل بازار مذاکرات زیادی صورت گرفته و قرار 
شده است مســئوالن مربوطه در زمینه قانونمند کردن معامالت و نیز 

ثبات نرخ کاالها تمام تالش خود را به کار گیرند.
رحمانی ادامــه داد: یکی از صحبت هــای انجام شــده در این زمینه، 
نظارت بر مجموعه اقداماتی است که باید در تولید و تامین مواد اولیه تا 
فرآیند عرضه به بازار به کار گرفته شود که به طور حتم در این خصوص 
تمهیدات ویژه ای اتخاذ خواهد شد.وزیر صنعت با بیان اینکه اصناف از 
جمله اقشاری هستند که می توانند کمک شــایانی به تعادل قیمت ها 
و بهبود روند معامالت بازار داشته باشــند، گفت: اصناف در این زمینه 
باید ضمن اتحاد بــا یکدیگر، همکاری های الزم بــرای برطرف کردن 
مشــکالت موجود در بازار را داشته باشــند تا بتوان از این طریق شاهد 

کنترل نوسانات قیمتی موجود در بازار باشیم.

بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی 
جهت ترخیص کاال

 اتاق بازرگانی تهــران اعالم کرد: بــا پیگیری های فــراوان با گمرک، 
محدودیت های اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کاال اصالح شد.

بــا پیگیری های اتــاق تهــران با گمــرک، دســتورالعمل شــماره 
1۴66553/96 مورخ 26 اسفند ماه 1396 که محدودیت های فراوانی 
در اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کاال ایجاد کرده بود، اصالح شد.

پس از آنکه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای 
به رییس کل گمرک، خواســتار اصالح دســتورالعمل معطوف به اخذ 
ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کاال شــد، رییس گمرک نیز آخرین 
بخشنامه خود در این خصوص را طی شــماره 7۴3639/97 مورخ 22 
شهریور 1397 تحت عنوان بخشــنامه »نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی« 
ابالغ کرد. بدین ترتیب بسیاری از مشــکالت مورد اشاره توسط فعاالن 

اقتصادی با ابالغ این بخشنامه مرتفع شده است.
گمرک در مقدمه بخشــنامه نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی آورده است: 
»در راســتای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار با توجه به بند 
)ت( ماده )3۸( قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و به اســتناد ماده 
6 قانون امور گمرکی، به منظور تســهیل و تســریع در ترخیص کاالها 
و جبران کمبود نقدینگی بخــش تولید و بازرگانی کشــور اجازه داده 
 می شــود از تاریخ صدور این بخشــنامه بابت حقــوق ورودی کاالی 
مربوطه، حسب درخواست صاحب کاال، اظهارکننده یا نماینده قانونی 
ایشــان، ضمانتنامه بانکی معتبــر و مطابق با فرم مــورد قبول گمرک 

جمهوری ایران اخذ کنند.

 راهکارهای ساماندهی بازار خودرو
 از نگاه عضو کمیسیون صنايع 

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت، ستاد تنظیم بازار 
و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی 
رفتار کنند تا عالوه بر زمین گیر نشــدن صنعت خودروســازی کشور، 

فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.
حمید گرمابی در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به راهکارهای ساماندهی 
بازار خودرو، محل کشــف قیمت در بازار خودرو را بــازار عرضه و تقاضا 
دانست و اظهار داشــت: منطق اقتصادی ایجاب می کند کشف قیمت 
کاال در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شــود اما بازار خودروی 

کشور به دلیل انحصاری و دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی کند.
وی ادامــه داد: در پی تحریم هــای اقتصادی آمریکا، نابســامانی های 
ارزی و فساد در ثبت ســفارش خودرو، واردات خودرو ممنوع شد و این 
مسئله دامن قطعه سازان را هم گرفت چرا که برای وارد کردن مواد اولیه 
تولید لوازم و قطعات خودرو با مشــکالت اجرایی و ارزی متنوعی روبرو 
شــدند. این وضعیت موجب کمبود قطعه و لوازم یدکی خودروسازان 
برای تولید و عرضه خودروهای بی نقص و کامل به بازار و کاهش شدید 
تزریق خودرو به بازار و صعودی شدن قیمتها در بازار آزاد شد. پیوستگی 
این زنجیره به یکدیگر شــرایط ویژه ای را در صنعت خودرویی کشور به 

وجود آورده است.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، حفظ و پایداری صنعت 
خودروســازی کشــور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شــدن 
شــاخص های اقتصادی مورد اشــاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص 
تحریم باید با خودروسازان و قطعه سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا 

چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد.
گرمابی بازار خودروی کشــور را نیازمند راهکارهای میان مدت و بلند 
مدت دانســت و افزود: سالهاســت تحریم های ســنگین علیه صنعت 
خودروسازی کشور موجب فاصله گرفتن خودروهای ایرانی از »رقابت« 
و قرار گرفتن در شمول کاالهای انحصاری شد و مدتی شورای رقابت و 
حاال ستاد تنظیم بازار مســؤول قیمت گذاری این کاال شدند. همه این 
اتفاقات موجب غیررقابتی شــدن این کاال، افت کیفیت و گران شــدن 

هزینه تولید شده است.

 نشان تجاری طال و جواهر در اصفهان 
شکل می گیرد

مســوول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نشــان 
تجاری )برند( طراحی طال و جواهر در این اســتان شــکل می گیرد تا 

مسیر رقابت جهانی در این زمینه هموار شود.
 ابراهیم حبیب اللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: تشــکیل این برند تا سه 
سال آینده ضمن تحول در عرصه و تقاضا در بازار می تواند نقش شایانی 
در افزایش طراحی های به روز، مشــتری پســند و همطراز با برندهای 

مطرح جهان ایفا کند. 
وی ادامه داد: طراحی و طالسازی در اصفهان از سال های گذشته رونق 

داشته اما از نشان تجاری در صنعت تولید زیورآالت بی بهره است.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال و 
جواهر و سنگ های گران قیمت اصفهان خاطرنشان کرد: طراحان طال 
در اصفهان از قابلیت های باالی علمی و هنــری برخوردارند و افزایش 
توجه و رفع نیازهای فنی و تخصصی آن ها می تواند زمینه رشد صنعت 

طال سازی را بیش از گذشته فراهم کند.

میز خبر

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: برای 
حضــور ماندگار در بــازار روســیه با توجه بــه برنامه 
2025 آن کشور برای خودکفایی در تولید محصوالت 

کشاورزی، نیازمند پیش بینی و برنامه ریزی هستیم.
دهمین جلســه کمیته کارشناســی شــورای عالی 
صادرات غیر نفتی در سال 1397  به ریاست رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور اعضاء با موضوع 
بررســی راهکارهای توســعه صادرات به استان های 

روسیه برگزار شد.
در این نشست، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی خراسان رضوی به ارائۀ گزارشی 
مقدماتــی از طرح هــای پیش بینی شــده 
پرداخت و ســپس حاضرین در جلسه نقطه 
نظرات خود را نســبت به مسائل مرتبط بیان 
کردند.در ادامه، خســروتاج در جمع بندی 
موارد مطرح شــده، بررســی مشــکالت و 
توســعه روابط بانکی با زمان بندی مناسب، 

ارائه گزارشــهای  منظم و اطالع رســانی بــه مقامات 
سیاسی کشــورمان در خصوص موضوعات پیش رو با 
توجه به تحریم های جدیــد امریکا را از ملزومات حفظ 

و توسعه روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و 
بر اهمیت ایجاد مراکــز تجاری و پایگاه های 
اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی تاکید 
کرد.وی با اشــاره به لزوم  حمایــت از انجام 
پروژه هــای مطالعاتی مبتنی بر شــناخت 
بازارهای مهم صادراتی افــزود: برای حضور 
ماندگار در بازار روســیه با توجــه به برنامه 
2025 آن کشور برای خودکفایی در تولید محصوالت 

کشاورزی، نیازمند پیش بینی و برنامه ریزی هستیم.
خســروتاج همچنین توجه بیش از پیــش به جایگاه و 

نقش صندوق ضمانت صادرات، بررســی زمینه های 
صادرات خدمات فنی و مهندســی و صنعتی و در نظر 
گرفتن جایگاه بخش خصوصی روسیه در توسعه روابط 
تجاری دو کشور مهم برشــمرد و گفت: تصمیم ها در 
خصوص ممنوعیت هــای صادراتی و وارداتی و تعریف 
بســته ای در بحث تسهیالت و مشــوق های صادراتی 

باید مورد توجه قرار گیرد.
از ۸5 واحد تقسیمات کشوری روســیه، ایران تنها  به 
۴5 استان این کشور صادرات انجام می دهد که مسکو 

بیشترین سهم را دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: تعلل ها 
و گفت وگوهــای بی نتیجه برای واقعی ســازی قیمت 
خودرو باعث شده که در نیمه اول امسال دو خودروساز 

اصلی بیش از 5000 میلیارد تومان ضرر کنند.
امیرحســین کاکایی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
خودروســازی ایران روزهای بســیار بدی را پشت سر 
می گذارد، چرا که اتفاقاتی که از ابتدای امســال شروع 
شد بســیاری از صنایع و به طور خاص خودروسازی را 
با مشــکالت عدیده ای روبــرو کرده اســت.وی ادامه 
داد: چند مــاه پیش زمانی که قیمت ارز بــاال رفت، تنها 

قیمت قطعات و مواد اولیــه وارداتی نبود که 
افزایش یافت، بلکه قیمــت مواد اولیه داخلی 
نیز به شــدت افزایش پیدا کــرد؛ بنابراین از 
اواخر خرداد ماه قابــل پیش بینی بود که اگر 
روند تثبیــت قیمت خودرو ادامه دار باشــد، 
خودروسازان و قطعه سازان دچار زیان بسیار 
خواهند شد. در چنین شرایطی به دلیل آن که 

قیمت عرضه خودرو از ســوی خودروســازان به مراتب 
پایین تر از قیمت های واقعی بود، هجوم به ســمت بازار 
خودرو صورت گرفت و تقاضای این محصول به شــدت 

افزایش یافت.او تصریح کــرد: در حال حاضر 
به دلیل نحوه غلط قیمت گذاری  خودرو، این 
صنعت دچار وقفه خاصی شده است. تعلل ها 
و گفتگوهــای بی نتیجه برای واقعی ســازی 
قیمت خودرو باعث شــده کــه در نیمه اول 
امسال دو خودروســاز اصلی بیش از 5000 
میلیــارد تومان ضــرر کنند؛ ضمــن این که 
پیش بینی می شــود تا آخر امسال بسته به میزان تولید، 
زیان خودروسازان به 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان 
برســد.عضو هیات علمی دانشــکده مهندسی خودرو 

دانشــگاه علم و صنعت افزود: این وضعیت بدین معنی 
است که قطعه سازی و خودروسازی ما عمال نابود خواهد 
شــد که دقیقا هدف مدنظر آمریکا اســت و البته برخی 
از مسووالن داخلی هم علی رغم دلســوز بودن، با تعلل 
در واقعی سازی قیمت خودرو به این هدف آمریکایی ها 
کمک می کننــد.وی ادامــه داد: تصمیــم گیری های 
نادرست باعث شــده که صنعت خودرو به سوی نابودی 
بــرود. در برنامــه آمریکایی ها اســت که تــا جایی که 
می توانند خودروسازی ما را نابود کنند و در مقابل اجازه 

واردات خودرو و کاالهای لوکس به ایران را می دهند. 

تجارت

و خودر

محبوبه فکوري  دبیر انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه 
قطعه سازان چهار ماه پشــت درهای بسته 
سامانه نیما برای تامین ارز مانده اند، گفت: 
دالالن وارد عرصه تامین مواد اولیه صنعت 

خودرو شده اند.
بازار خودرو ایــن روزها مصرف کنندگان را 
با سردرگمی و مشــکالت بسیاری مواجه 
کرده است. تنها مردم نیســتند که در این 
بازار ، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، 
بلکه خودروســازان نیــز می گویند که در 
تولید، با کمبود قطعه مواجه هستند و علت 
اصلی خودروهایی که در انبار خودروسازان 
مانده و به مشــتریان اختصاص نمی یابد، 
این است که برخی از این خودروها، قطعه 
ندارند، در حالیکه قطعه سازان هم که تمام 
تالش خود را تا پیش از آغاز تحریم ها برای 
تامین قطعــات خودرو در یکســال پیش 
رو کــرده بودنــد، اکنون به دلیــل برخی 
تصمیمات غلــط و سیاســتگذاری های 
اشــتباه دولت، با عــدم تولید بــه موقع و 
ترخیص مواد اولیــه و ملزومــات خود از 

گمرک مواجه شده اند.
همه اینها دســت به دست هم داده تا اکنون 
صنعت خــودرو ایران با مضایــق متعددی 
مواجه باشد که شــاید ماموریت سنگینی 
را پیش روی معاون تــازه نفس امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد 
چرا که سیاستگذاری ها می تواند شرایط را 

برای تولید سهل تر یا سخت تر کند. 
صنعت قطعه در ایران به دلیــل اینکه پایه 
صنعت خودرو به شــمار می رود می تواند با 
رفع مشــکالت، به صنعت خودرو هم جان 
تازه ای بخشد و به تبع آن، مصرف کنندگان 
نیز با ســختی کمتری در بازار فعلی خودرو 

مواجه باشند.
مازیار بیگلــو، دبیر انجمن ســازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو در گفتگو 

با خبرنگار مهر با اشاره به مشکالتی که هم 
اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران 
و قطعه ســازان قرار دارد، گفت: مشکالت 
صنعت خودرو و به تبع آن قطعه ســازان، 
به صورت مشــترک مرتبط با تامین مواد 
اولیه مورد نیاز با منشــا داخلی یا خارجی 
اســت، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، 
قیمت ها دو تا ســه برابر افزایــش یافته و 
برخی از عرضه کنندگان، عمــال در بازار 
این مواد اولیه را عرضــه نمی کنند؛ پس 
دالل هــا وارد عمــل شــد و قیمت ها را 

افزایش داده اند. 
وی افزود: از سوی دیگر، تهیه کاال از بورس 
کاال نیز بســیار با ســختی صــورت گرفته 
و مشــکل اســت؛ به نحوی کــه نقدینگی 
قطعه ســازان کفایت ایــن افزایش قیمت 
را نمی دهد و قطعه ســازان نمی تواند چند 
برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند؛ پس 

روند تهیه مواد اولیه بــرای صنعت با کندی 
صورت می گیرد. 

از ســوی دیگر، مــواد اولیه وارداتــی نیز با 
افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که 
مشــمول پرداخت مابه التفاوت شده است، 
با سختی برای قطعه سازان تامین می شود؛ 
ضمن اینکه تخصیص ارز در ســامانه نیما و 
سنا بسیار به ســختی انجام گرفته و مدت 
زمان طوالنی از قطعه ســازان می گیرد، به 
نحوی کــه گاهی اوقات، یک قطعه ســاز تا 
۴ ماه در نوبت تخصیــص ارز می ماند؛ پس 
تمامی این مشکالت دست به دست هم داده 
و کار را برای خودروســاز و قطعه ساز سخت 
می کنــد و این طور اســت که آمــار تولید 

خودرو و قطعه رو به کاهش است.
بیگلو شرایط اســتفاده از ارز صادراتی برای 
واردات قطعات را نیز با ســختی های بسیار 
مواجه دانست و ادامه داد: هم اکنون واردات 

بدون انتقــال ارز امکان پذیر نیســت؛ پس 
بســیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند 
که نه تنها ارز را با قیمت باالتری تهیه کنند، 
بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم 
که به نوعی غیرقانونی محســوب می شود، 

بپذیرند. 
مشکل دوم این است که فرآیند دریافت ارز 
از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان بر 
اســت و همانطور که اشــاره کردم، حتی تا 
۴ ماه هم قطعه ســازان در نوبت ارز معطل 

می مانند.
وی اظهار داشــت: نکته حائــز اهمیت این 
اســت که اگر حتی فرض بر این باشــد که 
قطعه ســاز و خودروســاز با ارز باالتر از نرخ 
نیما، مــواد اولیه خــود را تهیــه کنند، با 
قیمت های کنونی، فــروش قطعه و خودرو 
برای آنها با زیان کامل همراه اســت؛ چراکه 
مواد اولیه آنها ســه برابر شــده؛ ولی قیمت 

خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 95 و 96 
است؛ پس بسیاری از قطعه سازان با شرایط 
کنونی امکان تولید ندارند؛ چراکه قطعه ای 
که تولید می کنند بــا 70 درصد زیان برای 
قطعه ساز، تولید شــده است؛ پس تا مشکل 
قیمت حــل نشــود، تولید کمــاکان رو به 

کاهش می رود. 
دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و 
مجموعه های خــودرو ادامــه داد: قیمت 
مواد اولیه تولید قطعه در کشــور به صورت 
میانگین 2.5 برابر شده است؛ البته در ظاهر 
عرضه در بــورس به صورت قطــره چکانی 
صورت نمی گیرد؛ ولی مــوارد و موانعی که 
وجــود دارد. گاهی گفته می شــود که باید 
برای خرید ال ســی گشایش شــود، گاهی 
اوقات بــورس کاال ســامانه هایی را تعریف 
می کند که همه باید در آن ســامانه ها وارد 
شوند، بعد مجدد ســامانه را لغو می کنند و 
دوباره ال ســی طلــب می کنند؛ یــا اینکه 
فروشــنده تقاضای فروش نقــدی می کند 
و بنابراین فضا همچنان برای قطعه ســازان 

مبهم است.
وی به برگزاری جلســه ای در هفته گذشته 
با حضور قطعه سازان خبر داد و گفت: تعداد 
زیادی از قطعه ســازان گرد هم جمع آمده و 
راهکارهایی را ارایــه داده اند که قدم اولیه و 
آخرین تصمیم آنها بر این اســت که باید به 
سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت 
خودرو پیش برویــم؛ چراکه تــا زمانی که 
قیمت به صورت دستوری تعیین می شود، 
متعاقبا خودروســاز نیز باید قطعه خود را به 
صورت دستوری بفروشــد و همین امر ضرر 
و زیان را در ایــن صنعت ادامــه داده و کار 
قطعه سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو 
و مصرف کنندگان را با مشکالتی نظیر آنچه 
که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه 
برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف 

می زند، مواجه خواهند بود.

وسیه برنامه ريزی کنیم بايد برای حضور ماندگار در ر
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حبیب اهلل انصاری اعالم كرد

قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص نیست
گروه صنعت دبیر انجمــن صنایع لوازم 
خانگی ایران اختالف قیمــت لوازم خانگی 
خارجی را با محصوالت تولید داخل، بسیار 
باال و قابل تامل دانســت و خاطرنشان کرد: 
قیمــت لــوازم خانگی خارجی مشــخص 

نیست.
حبیــب اهلل انصــاری در نشســتی خبری 
با اشــاره بــه جدیدترین وضعیــت تولید 
لوازم خانگــی و مباحث مربــوط به فروش 
این محصــوالت، اظهار کرد: با شــرایطی 
که در بــازار ارز پیش آمد رشــد قیمت ها 
غیرمنتظره بود و شــرایط تولید و بازار لوازم 
خانگــی را با چالش ایجاد کرد و باعث شــد 
تا تولیدکننــدگان در تامین مــواد اولیه به 
مشکل بخورند.وی ادامه داد: نگاه در حوزه 
لوازم خانگی باید صادرات محور باشــد، اما 
باید بدانیم که ریشــه صادرات، تولید است 
و ابتدا بایــد زمینه  تولید و بســترهای الزم 
فراهم شــود تا پس از آن به صادرات دست 
یابیم. در مجموع افزایــش قیمت ارز برای 
صادرات مطلوب است اما این مساله زمانی 
رخ می دهد کــه تولیدکننده از لحاظ تامین 

مواد اولیه نگرانی نداشته باشد.

دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران در 
ادامه با اشــاره به این که ابتدای سال جاری 
افزایــش 9.6 درصدی بــرای قیمت لوازم 
خانگی در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: 
این رقم با واقعیت بازار فاصله بسیار زیادی 
داشــت و پس از آن برنامه ای توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت مدنظر قرار گرفت 
تا در نهایت قیمت ها در اواخر شــهریورماه 
ســال جاری به تعادل رســیده و طبق بند 
»ج« کارگروه تنظیم بازار، قیمت ها منطقی 
شــد.وی ادامه داد: در آن زمانــی که هنوز 
قیمت ها افزایش پیدا نکــرده بود، با کاهش 
شــدید تولید مواجه بودیم و در حوزه تولید 
لوازم خانگی رکود شــدید ایجاد شــد که 
افزایش شــدید قیمت ها را در بازار به دنبال 
داشت و عالوه بر این شــاهد پدیده احتکار 
توسط برخی سودجویان بودیم اما در حال 
حاضر با منطقی شــدن قیمت هــا، رکود 
شــدید تولید در لوازم خانگی نسبت به قبل 
بهتر شــده اســت اما صنعت لوازم خانگی 
همچنان در رکود اســت.انصاری در مورد 
قیمت هــای در نظر گرفته شــده توســط 
تولیدکنندگان لوازم خانگــی، اظهار کرد: 

تولیدکنندگان لوازم خانگی سود متعادلی 
را برای محصوالت خــود در نظر می گیرند 
که به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید 
اعمال شود، اما آن ها ناگزیر هستند با توجه 
به لزوم حفظ ســرمایه و گردش نقدینگی، 

محصوالت خود با حداقل سود بفروشند.
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران در 
ادامه با اشــاره به ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی از ابتدای سال جاری به جز در بخش 
مواد اولیه و قطعــات، اظهار کرد: ممنوعیت 

واردات لوازم خانگی اتفاق خوبی بود.
انصاری در پاســخ به سوال ایســنا مبنی بر 

قیمت باالی لوازم خانگی خارجی و داخلی 
در بازار و کاهش قدرت خریــد مردم، بیان 
کرد: تولیدکنندگان داخلی با حداقل سود 
کاالی خود را عرضه می کننــد اما در مورد 
لوازم خانگی خارجی نه خودشــان تعیین 
قیمت کرده اند و نه قیمت این لوازم خانگی 
مشخص شده و اختالف بین کاالی داخلی 

و خارجی بسیار زیاد و قابل تامل است.
وی همچنین در مــورد وضعیت قیمت ارز 
در ســامانه نیما، تاکید کرد: باید در سامانه 
نیما شاهد سرعت  بخشــیدن به تخصیص 
ارز باشــیم و عالوه بر این بررسی های الزم 
صورت گیــرد تا بدانند کــدام صادرکننده 
ارز خود را به کشــور باز نگردانده اســت. او 
همچنین در مورد میزان تولید لوازم خانگی 
در نیمه نخست سال جاری، اظهار کرد: در 
شــش ماهه نخست ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، میزان تولید به شدت 
کاهش یافته است هرچند که پس از منطقی 
شــدن قیمت ها شــرایط مطلوب تر شده 
اســت. عالوه بر این باید بدانیم که 70 تا 75 
درصد نیاز مصرف کنندگان در بازار توسط 

تولیدکنندگان ایرانی تامین می شود.

انصــاری در مــورد برگــزاری هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی نیز گفت: 
این نمایشگاه با حضور 259 شرکت داخلی 
و 53 شرکت خارجی از ابتدای آذرماه سال 
جاری به مدت چهار روز برگزار می شــود و 
در بخش هــای مختلفی نظیــر محصوالت 
گرمایشــی و سرمایشــی به عنــوان لوازم 
انرژی بر، ماشین های شوینده، لوازم پخت و 
پز، قطعات، انواع سرویس و لوازم آشپزخانه 
و سایر لوازم خانگی شاهد عرضه محصوالت 
خواهیم بــود. در چنین شــرایطی با توجه 
به اعمــال تحریمها و قیمــت ارز، برگزاری 
چنین نمایشــگاهی محلی بــرای معرفی 
کاال و توانمنــدی صنعــت لــوازم خانگی، 
مقایســه کاالی ایرانــی و خارجی، تحقیق 
بــازار و تعمیق ارتبــاط مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اســت.وی خاطرنشان کرد: 
افزایش تولید، توسعه بازار، افزایش صادرات 
و خروج از رکود، از مهم ترین اهداف صنعت 
لوازم خانگی ایران اســت و باید تاکید کرد 
که صنعت لوازم خانگی یکی از متنوع ترین 
صنایع کشــور بوده و محصــوالت آن جزو 

الینفک زندگی مردم به شمار می روند. 
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 پیام تسلیت مديرعامل بانک صنعت و معدن 
 به مناسبت درگذشت رئیس و معاون 

سازمان تامین اجتماعی
 حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پیامی در گذشت دو 

تن از مسئولین دلسوز کشور را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و معدن، در این پیام آمده 
است: »خبر تاســف بار درگذشــت ناگهانی دو تن از مسئولین دلسوز 
آقایان ســید محمد تقی نوربخش مدیرعامل محترم ســازمان تامین 
اجتماعی و معاون پارلمانی ایشــان جناب آقــای عبدالرحمان 
تاج الدین موجب تاثر و تالم شــدید گردید. درگذشــت این دو عزیز 
توانمند را خدمــت ملت بزرگ ایران ، بویژه خانواده هاي محترمشــان 
تســلیت عرض می نمایم. از خداوند یکتا علو درجــات آن عزیزان را در 
بهشــت أعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا به همراه صبر و طول 

عمر بازماندگانشان را خواهانم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.«

 قدردانی از مديرعامل بانک پاسارگاد 
به عنوان خیر نمونه در ساخت کتابخانه 

 در مراســم بزرگداشــت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که در تاریخ 
2۴ آبان ســال 1397 در محل تاالر وحدت برگزار شــد، از دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاســارگاد، به  عنوان »خیر نمونه کشوری« در 

امر ساخت کتابخانه تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در این مراســم که با حضور 
غالمعلی حدادعادل عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، معصومه 
ابتکار معــاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور، عالمــه فاطمی نیا، 
جمعی از مســئوالن نهــاد کتابخانه هــا و برگزیدگان برگزار شــد، از 
بانک پاسارگاد به دلیل ســاخت چند باب کتابخانه ی مجهز، در مناطق 

محروم و آسیب دیده ی کشور تجلیل شد.
بر اســاس این خبر، بانک پاسارگاد در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود اقدام به ساخت چندین مدرســه و کتابخانه در مناطق 
محرومی مانند کهگیلویــه و بویر احمد، همــدان، اردبیل، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی، کرج، آذربایجان، خوزستان 
و ... کرده اســت. این مدارس و کتابخانه ها با بهترین امکانات، در مدت 
کوتاهی به بهره برداری رسیده و یا در حال ساخت و آماده سازی جهت 

استفاده ی دانش آموزان مناطق محروم هستند.
راه اندازی مراکز بهداشت در مناطق محروم استان آذربایجان شرقی و 
همچنین ساخت بیمارستان در حال احداث خاتم در استان قم از دیگر 

برنامه های این بانک است.
در این مراســم ضمن تقدیــر از کتابخانه های برگزیده و مســئوالت 
و کتابــداران برتر، از کاظــم قلم چی، عباس مصلی نــژاد، محمدجواد 
محمدآبادی، عبدالحمید هنری و حســین قره چمنی نیــز به عنوان 

خیرین برتر در امر ساخت کتابخانه تقدیر بعمل آمد.

ورود ۵۰  دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل 
عمومی اراک با تأمین مالی پست بانک ايران

در راســتای اجرای تفاهم نامه  منعقده بین پســت بانک ایران با وزارت 
کشور و سازمان شهرداری ها برای تأمین اتوبوس در کالن شهر، تعداد 
50 دســتگاه اتوبوس با تأمین مالی و پرداخت تســهیالت توسط این 

بانک وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهر اراک می شود.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، براســاس این تفاهم نامه 
تاکنون 12دستگاه اتوبوس وارد حمل و نقل ناوگان عمومی کالن شهر 
اراک شده و 3۸ دستگاه دیگر نیز تا اواخر دی ماه سال جاری جایگزین 

اتوبوس های فرسوده موجود می شود.
پســت بانک ایران براســاس تفاهم نامه مذکور برای خرید این تعداد 
اتوبوس مبلغ 2۸0 میلیارد ریال تســهیالت برای ســازمان مدیریت 

حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک تأمین اعتبار کرده است.
اتوبوس های مذکور دارای رمپ معلوالن و سیســتم جک، سیســتم 
تنظیم ارتفاع به صورت دستی متناســب با شرایط جاده جهت افزایش 
ضریب ایمنی، سیستم ضدلغزش و سیســتم تهویه مطبوع جهت رفاه 

حال مسافران آن وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اراک شد.
براســاس تفاهم نامه مذکور، تعداد 13هزار تاکســی و ون فرســوده 
درسطح کالن شهرهای کشور جایگزین خودوروهای فرسوده می شود 

که درحال انجام می باشد.

مساعدت بانک سینا در توسعه اشتغال
 مدیرعامل بانک ســینا در همایش سراســری مدیران بانک، با تشریح 
سیاست ها و اولویت های نیمه دوم ســال و ضمن تقدیر از تالش های 
صورت گرفته، گفت: توسعه محکم و پایدار، جزو اصلی ترین استراتژی ها 
و اصول بانک ســینا در جریان فعالیت ها و حرکت بر مسیر تعالی بوده و 
در این راســتا با ارائه خدمات متنوع و به روز، در راستای جلب رضایت 

مشتریان گام برداشته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مهندس پیشرو سیاست فعلی این 
بانک را کمک به رونق و توسعه اشــتغال به ویژه در مناطق روستایی و 
کمتر برخوردار  اعالم کرد و افزود: با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری 
این بانک با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
و بنیاد علوی، در حال حاضر تا ســقف 250 میلیارد ریال تســهیالت 
یارانه دار به اســتانها پرداخت می شود که نقش به ســزایی در رونق و 

اشتغال به ویژه در روستاها داشته است.
وی تصریح کرد: در همین راســتا، تا 20 آبان ماه جاری، تعداد 2 هزار و 
612 طرح به مبلغ بیش از 1۴ هزار و 500 میلیارد ریال از ســوی بانک 
سینا مصوب شده که بیش از 2200 طرح از این تعداد به مبلغ 11 هزار 
و ۴00 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد شــده و 1 هزار و 900 طرح 
هم با برآورد اشــتغالزایی 17 هزار و 500 نفر به بهره برداری رســیده 

است.    

جزيیات بخشنامه جديد بانک مسکن درباره 
اعطای تسهیالت مشارکت مدنی

بر اساس بخشنامه جدید، ســازندگان آپارتمان های مسکونی بیش از 
یک واحد، باید به منظور اخذ تسهیالت مشارکت مدنی گواهی مالیاتی 

به بانک مسکن تسلیم کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا، برابــر ماده 1۸6 قانون 
مالیات های مســتقیم که صدور یــا تجدید یا تمدیــد کارت بازرگانی 
و پروانه کســب یا کار اشــخاص حقیقی یــا حقوقی از طــرف مراجع 
صالحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر 
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و در صورت 
عدم رعایت این حکم، مســووالن امر نســبت به پرداخت  مالیات های 

مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
این قانــون با هدف تعیین تکلیــف بدهی مالیاتی فعــاالن اقتصادی و 
صاحبان مشــاغل تصویب شــده و یکی از ضمانت های وصول مالیات 

محسوب می شود.
در این بین بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی، اعطای 
هر گونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و 
یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی نیز با توجه به مبالغ 
در نظر گرفته شده جهت اشــخاص حقوقی )3 میلیارد ریال و باالتر( و 
اشخاص حقیقی )یک میلیارد ریال و باالتر( مســتلزم اخذ استعالم از 
سامانه الکترونیکی صدور گواهی  مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور 

شده است.

میز خبر

 عضو هیات مدیره و معــاون مالی بانک ملــی ایران با 
تاکید بر اینکه بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد یکی از 
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب، هیات محترم دولت و برنامه های باالدســتی 
اســت، گفت: بانک ملی ایران برای نخســتین بار در 
کشــور اقدامات الزم برای اجرای بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد را با هدف ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی 
عملکرد ها از ســال 95 آغاز کرد که این اقدام تحقق و 
تبلور اقتصاد مقاومتی در این بانک را به همراه داشــته 

است.

 ناصر شــاهباز در گفت و گو با روابط عمومی 
بانک ملی ایران با تاکیــد بر اینکه بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد، سیستمی از بودجه ریزی 
اســت که منابع مورد نیاز برای دستیابی به 
اهداف کوتــاه مدت و بلندمــدت را ارائه 
می دهد، افزود: بزرگترین اثر عملیاتی شدن 
بودجه ریــزی مبتنی بر عملکــرد، افزایش 

کارایی، اثربخشی و انضباط مالی است.
وی با بیان اینکه در واقع این نــوع بودجه ریزی، برنامه ها 
را به نتایج پیوند می دهــد، ادامه داد: ویژگی اصلی این 

سیستم، پاسخگویی است.
عضــو هیات مدیــره بانک ملی ایــران بیان 
کرد: بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشــرو 
در اجرای بودجه ریزی بــر مبنای عملکرد، 
سیســتم مربوطه را تهیه و جلســاتی نیز در 
این زمینه با کارشناســان و مدیران سازمان 
برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت امور 

اقتصادی و دارایی برگزار کرده است.
شــاهباز تاکید کرد: در سال جاری نیز ســه اداره امور 
برای اجــرای این پروژه بــه عنوان پایلــوت انتخاب و 

آموزش های الزم نیز به آنها ارایه شــده و البته تسری 
آن به سایر ادارات امور، نیازمند امضای تفاهم نامه بوده 
که اقدامات الزم در حال انجام اســت. ضمن اینکه در 
حال حاضر نیز اداره امور شعب تهران در حال آموزش 

هستند.
وی بیان کرد: عموما در ســازمان ها توجه چندانی به 
هزینه کردها صورت نمی گیرد، در حالی که بودجه ریزی 
مبتنــی بر عملکــرد، مانع مصرف بــی رویه منابع 
می گردد. در واقع بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد به 

جای این که به گذشته نگاه کند، نتیجه گراست.

همایش ســاالنه مدیران ارشــد حقوقی بانک انصار با 
حضور دکترابراهیمی مدیرعامل، صحرانورد مدیرکل 
و جمعی از مدیــران ارشــد اداره کل حقوقی  در مرکز 
همایش های بانک انصار برگزارشــد و  دکترابراهیمی 
طی سخنانی با اشــاره به تأثیر ذخایر معنوی و ارزشی 
بانک انصار در موفقیــت آن گفت: ایمان، ســالمت و 
توانمندی حرفه ای، بانــک انصار را بــه دومین بانک 

سودآور کشور تبدیل کرده است.
روابط عمومی وتبلیغــات،  اداره کل  گــزارش  بــه   
دکترابراهیمــی تقــوای الهــی، مجاهــدت و تعهد 

را از عوامــل عمومــی و رفتار حرفــه ای و 
سیاســت های پیشــگیرانه را نیز از  عوامل 
تخصصی پیشــرفت های حوزه حقوقی این 
بانک دانست و افزود: در سایه تالش، زحمات 
و مراقبت های اداره کل حقوقی، بانک انصار، 
بدون مسئله و حاشیه مســیر تحول خود را 

دنبال می کند .
 وی با برشــمردن تالش های مجاهدانه همکاران بانک 
انصار تصریح کرد: امــروز بانک انصــار در تراز انقالب 
اســالمی و یکی از موفق ترین بانک های کشور است و 

موفقیت هــای بانک انصــار محصول تالش  
همــه مدیــران و کارکنــان متعهد اســت. 
دکترابراهیمی در پایان با تشریح موضوعات 
مختلف و مرتبط با حوزه حقوقی بانک انصار 
از جملــه مدیریت امــالک تملیکی،  امالک 
مازاد، مطالبات معوق و لزوم رعایت جنبه های 
انســانی در تعامالت با مــردم تصریح کرد: با 
همان روحیاتی که شما را تا امروز به اینجا رسانده است، 
به جلو بروید بی تردید خدای متعال همانند گذشــته 
بزرگتریــن حامی شــماخواهد بود ؛ بایــد از حداکثر 

پتانســیل خود برای درســت عمل کردن در شــرایط 
جدید بصورت حرفه ای استفاده کنید؛ وی درخواست 
کرد شــبکه ای از وکالی متعهد و دین باور ایجادکنید 
تا به هنگام اجــرای قانون، مالحظات انســانی را از یاد 
نبرند؛شرایط وحال محرومین و معســرین را مراعات 
کنید؛ زیــرا بانک انصــار ارزش های الهی و انســانی را 
هیچ گاه نادیده نمی گیرد و ما در هر شرایط و وضعیتی 
بایســتی از محرومین و مســتضعفین حمایت کنیم و 
پیگیری های حقوقی و دفاع از حقوق بانک بایســتی با 

مالحضه شرایط عمومی کشور و مردم انجام شود.

بانك

همايش

گروه بانك و بیمه بانک صادرات ایران با 
انتشــار صورت های مالی 6 ماهه خود نشان 
داد که وعــده مدیران این بانک در مســیر 
تحقق قرار دارد. همچنین در این گزارش ها 
تحول در وضعیت »وبصــادر« و قرارگیری 
بانک در مســیر کاهش زیان به وضوح قابل 

مشاهده است .
به گــزارش روابط  عمومی بانــک صادرات 
ایــران، بررســی دقیق تــر گــزارش اخیر 
بانک صادرات ایران نشــان می دهد تحول 
قابل تأملی در ســرفصل تســهیالت دهی 
»وبصادر« در حال شــکل گیری است. سود 
تســهیالت بانک با رشــد 1۴ درصدی به 
ســطح 637۸ میلیارد تومانی رســیده، در 
حالی که سود ســپرده های سرمایه گذاری 
آن تنها 3 درصد رشــد داشــته که نشان از 
کنترل بسیار خوب بانک بر نرخ منابع خود 

دارد.

جهش 138 درصدی سود 
سرمایه گذاری

بنابراین گــزارش، در نهایــت جهش 13۸ 
درصــدی ســود ســرمایه گذاری ها باعث 
شــد ســهم بانک از درآمدهای مشــاع در 
حالی کــه در 6 ماهه اول ســال قبل، منجر 
به شناسایی زیان 376 میلیاردی شده بود، 
امسال به سود قابل توجه 1165 میلیاردی 
برســد. اما در درآمدهای غیرمشاع تقریباً 
تمامی ســرفصل ها با جهش همراه شــده 
است تا جایی که ســود وجه التزام با جهش 
30 درصدی به ســطح 991 میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

 رشد  181درصدی درآمدها
 این گزارش می افزاید: درآمد کارمزد بانک 
نیز با رشــد خوب 22 درصدی مواجه شده 
و بــه ســطح 595 میلیارد تومان رســیده 
اســت. همچنیــن نتیجه مبــادالت ارزی 
بانک با جهش بســیار خوب 295 درصدی، 
592 میلیارد تومان مثبت اســت و نشان از 
پتانســیل ارزی باالی بانک دارد. درنهایت 
جمع درآمدهای بانک توانسته جهش 1۸1 
درصدی را به همراه داشته باشد و در مقابل 
این جهش درآمــدی هزینه های بانک تنها 

2۸ درصد رشد داشته است.

 59 درصد کاهش زیان و غیره
 این بررســی حاکی از آن اســت که رشــد 
درآمدهای بانک از یک ســو و کنترل هزینه 
منابع و عدم جهــش هزینه هــای بانک از 
سوی دیگر، سبب شده تا زیان 6 ماهه بانک 
با کاهش قابل توجه و جدی 59 درصدی از 
2267 میلیارد تومان در 6 ماهه سال قبل به 
9۴0 میلیارد تومان در پایان شهریور امسال 
کاهش پیدا کند.البته با توجه به شدت روند 
کاهش زیاندهــی بانک صــادرات، امید به 
کاهش بیش از پیش این زیان دهی و تحقق 
گام های بعدی یعنی خروج از زیان در سال 

آینده محتمل به نظر می رسد.

 جلوگیری از زیان و رسیدن به سود
بنابراین گزارش، نکته مهم این که در 3 ماهه 
اول سال شاهد تحقق زیان 9۴۸ میلیاردی 
»وبصادر« بودیم و در 3 ماهه دوم سال عماًل 
زیانی در صورت های مالی کارسازی نشده و 
حتی تحقق ســود ۸ میلیاردی را نیز شاهد 
هستیم  که این رخداد منجر به کاهش زیان 
شرکت به ســطح 9۴0 میلیارد تومان شده 
اســت. به عبارتی بانک در 3 ماهه دوم سال 
توانسته جلوی زیان خود را گرفته و به سود 

اندکی نیز دست یابد.

آغاز تهاتر بزرگ 100 هزار میلیارد تومانی
همچنیــن چندی پیــش مدیرعامل بانک 
صادرات با اشــاره به آغاز فرایند تهاتر 100 
هزار میلیــارد تومانی بدهــی پیمانکاران، 
دولت، شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها 
و بانک مرکزی گفــت: به نظر می آید تا چند 
هفته آینده کار نهایی شــده و اوراق اسناد 

خزانه برای آن منتشر شود.

 پرداخت بدهی ها 
در قالب اوراق اسناد خزانه

حجت اله صیدی درخصــوص روند اجرای 
تبصره 5 قانون بودجه سال 97 که براساس 
آن تا ســقف 100 هزار میلیــارد تومان از 
بدهی های پیمانکاران، دولت، شرکت های 
دولتی، شرکت های عمومی، بانک ها و بانک 
مرکزی، تهاتر می شود، اظهارکرد:  فرم هایی 
به بانک داده شــده اســت که پیمانکاران 
و ســایر بدهکاران به بانــک آن فرم ها را پر 
می کنند و پــس از بررســی و تأیید نهایی، 
مجمــوع بدهی هــا در قالب اوراق اســناد 
خزانه منتشــر می شــود.صیدی در پاسخ 
به این پرســش که چه میزان از بدهی بانک 
صــادرات در این چارچوب تســویه و تهاتر 
خواهد شــد، گفت: ســهمیه ای کــه برای 
بانک صــادرات در نظــر گرفته اند ۸500 
میلیارد تومان اســت و ما در این چارچوب 
مطالبات مان را از پیمانکاران و شرکت های 
دولتی و عمومــی غیردولتی وصول و بدهی 

بانک را با بانک مرکزی تسویه می کنیم.

تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ايران با بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد

ايمان، سالمت و توانمندی حرفه ای، بانک انصار را به يکی از سودآورترين بانک های کشور تبديل کرده است

در گفت و گو با فرهاد اینالویی مطرح شد

سهم بزرگ بانک ايران زمین درتوسعه بانکداری ديجیتالی در ايران
گروه بانــك و بیمه در دنیــای امروز 
که صنعت بانکــداری روز بــه روز در حال 
پیشرفت و توسعه اســت، بانک های ایرانی 
نیز پابه پای این صنعــت در جهان در حال 
رشد هســتند. بانک های ایرانی از بانکداری 
الکترونیک گــذر کــرده و بــه بانکداری 
دیجیتال ورود کــرده و گام هــای بزرگی 

برداشته اند.
بانک ایران زمین نیز در ایــن زمینه از دیگر 
رقبا نــه تنها عقــب نمانده بلکــه گام های 
جلوتری را نیز برداشــته اســت و بــا ارائه 
ابزارهای جدید ســهم بزرگی در پیشرفت 
بانکــداری دیجیتالی در ایــران دارد.  برای 
بررسی بیشــتر این فضا، با مهندس فرهاد 
اینالویــی، معاون فنــاوری اطالعات بانک 
ایران زمین گفت و گویي انجام شــده است 

که در ادامه مي خوانید.
 

 در ابتدا در خصوص محصول جدید 
شرکت توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شــرکت ســابین تجــارت آریا، شــرکت 
پرداخت بانک ایران زمین اســت که مجوز 
پرداخت یاری را نیز دریافت کرده است این 
شرکت با دیگر شرکت های پراخت یار سابق 

تفاوت جدی دارد. 
همانگونــه کــه مــی دانید در گذشــته 
شرکت های پراخت یار با یک بانک تعیین 

شده کار می کردند. در واقع پرداخت یارها 
برای اینکه با شاپرک تســویه کنند فایل 
را به بانک عامل تعیین شــده ارســال 
می کردند، اما در حال حاضر بانک ایران 
زمین به عنوان دومیــن بانک عامل، وارد 
این حوزه شــده و بــدون این کــه فایلی 
دریافت کند به صورت وب ســرویس و به 
طور خــودکار این روند تســویه انجام 

می شود.
نکته جالب توجه دیگر این که شرکت های 
پراخت یار می توانند با شــرکت های بانک 
ایران زمین همکاری کننــد. آنها می توانند 
در این سیســتم حســاب باز کرده و برای 
تســویه بدون ارســال فایل و از طریق نرم 
افزار و وب ســرویس به این کار اقدام کنند. 
این روش دو مزایای مهم دارد : نخست این 
که بســیار امن بوده و هیــچ دغدغه ای در 
خصوص امنیت وجود ندارد. دوما ســرعت 
این روش بسیار باال بوده و به بروکراسی نیاز 

ندارد . 

آیا امروز، محصول دیگری نیز برای 
ارائه داشتید؟

بله. از دیگر رخدادهای مهــم امروز، افتتاح 
 )MPOS دو محصــول جدیــد بود یکــی
همراه پرداخت بانک ایــران زمین( بود. این 
همراه پرداخت pos کوچکی است که ارائه 

همه خدمات را در دل خود جای داده است. 
در واقع همــه کارهای بانکــداری را انجام 
می دهد و بــا اتصال به تلفن همــراه به ارائه 
خدمات می پــرازد. اپلیکیشــنی که برای 
همراه پرداخت ایران زمین طراحی شــده 

نیاز به فعالیت های حضوری ندارد.
در اقدامی دیگــر، امروز، ســایت فینوبوم 
)http://www.finnoboom.com (

رونمایی شــد که یک پلتفــرم پرداخت باز 
است. 

بانــک ایــران زمیــن بــرای فین تک ها و 
استارتاپ ها امکانات زیادی را فراهم کرده تا 
به کار خود بپرازند همچنین برای شرکت های 
پرداخت یار نیز امکاناتــی را فراهم کرده تا 
بهتر به ارائه خدمــات بپردازند. نکته جالب 
توجه اینکه این خدمات مذکــور در حوزه 

بانکداری، فین تک ها، اســتارتاپ ها و بازار 
سرمایه گسترده است.

 با توجه به پیشرفت هایی که در این 
حوزه عملیاتی شــده گام های بعدی 
چیست در واقع سوال اصلی این است 

که به کجا می رویم؟
مسیر توسعه در کشــورهای در حال تغییر 
است. در گذشته توســعه بر پایه سه عامل 
ســرمایه، نیروی کار و تکنولوژی بوده اما در 
حال حاضر این فضا تغییر کرده اســت، اما 
امروزه این فضا به ســمت نوآوری رفته و در 
آینده از بیرون از فضای بانکداری اطالعات 
و نرم افزارهای وارد می شــود که تبدیل به 

محصوالت بزرگی می شود. 

 در سطح جهانی، بانکداری دیجیتال 
به سرعت روبه گســترش است. این 
صنعت، ایران در چه مسیری قراردارد 

و چقدر با دنیا فاصله دارد؟
در دنیا مدت طوالنی نیســت که بانکداری 
دیجیتالی آغــاز به کار کرده اســت و نکته 
مهمتــر این که همــه بانک ها هــم در این 
حوزه موفــق نبودند بــه عنــوان مثال در 
آمریکا، اروپــا و ژاپن حــدود ۴3 درصد از 
بانک ها در حــوزه بانکداری دیجیتال موفق 
بوده و بقیه با مشکالتی روبرو شدند چرا که 

بانکداری دیجیتالی کاری بســیار پیچیده 
اســت. امروزه همه معتقدند که بانکداری 
الکترونیکی یک بانکداری سنتی و قدیمی 
اســت باید به ســمت بانکداری دیجیتال 

بروند.
امــا بانکــداری دیجیتــال دارای معایب 
و مزایایی است که رفتن به ســمت آن را با 
دشواری ها و مشکالتی مواجهه کرده است 
نخست این ما با توسعه بانکداری دیجیتالی 
با این همه شــعبه های بانک هــا چه باید 
بکنیم؟ دوما بانک ها شــریک جدیدی پیدا 
می کنند به نام فین تک که در سود بانک ها 
سهیم است و درامد بانک ها کاهش می یابد، 
اما در مقابل این توســعه صنعت بانکداری 
به دوش فین تک ها و اســتارتاپ ها افتاده 
است و نیاز نیست بانک ها کلی هزینه و زمان 

صرف کنند تا به توسعه دست یابند.

 در موضــوع پذیــرش بانکداری 
دیجیتالی در سطح عمومی در کشور 

آیا مشکلی وجود ندارد؟
بزرگترین مشــکل بانکــداری دیجیتالی 
همین مساله فرهنگی اســت. باید کارهای 
زیادی انجام داد. از جمله ساده سازی است 
نباید فرآیندها پیچیده باشند بلکه باید برای 
عموم ساده سازی شــوند تا به راحتی مورد 

قبول واقع شود.
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9 گروه کااليی دوباره گران شد
گروه بازار نرخ لبنیــات 2درصــد، تخم مرغ ۴.7درصــد، حبوب 
0.2درصد، میوه های تازه 5.5درصد، ســبزی های تــازه 3.9 درصد، 
گوشت قرمز 0.7درصد، گوشــت مرغ 5.7درصد، قندوشکر 2درصد و 

چای 0.3درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه سال 
جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل نشــان می دهد که نرخ لبنیات 
56.3 درصد، تخم مرغ 50.۸ درصد، برنــج 21.۴ درصد، حبوب 13.3 
درصد، میوه های تازه 66 درصد، سبزی های تازه 33.6 درصد، گوشت 
قرمز ۴0.6 درصد، گوشــت مرغ 3۸.۸ درصد، چای 23.6 درصد، روغن 

نباتی ۴۴.3 درصد و قند و شکر ۴0.۴ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی گــزارش تغییرات قیمتی کاالهــا در هفته منتهی به 1۸ 
آبان را اعــالم کرد که بر این اســاس، نرخ لبنیــات 2 درصد، تخم مرغ 
۴.7 درصد، حبوب 0.2 درصد، میوه های تازه 5.5 درصد، ســبزی های 
تازه 3.9 درصد، گوشــت قرمز 0.7 درصد، گوشت مرغ 5.7 درصد، قند 
و شــکر 2 درصد و چای 0.3 درصد نســبت به هفته قبل افزایش و نرخ 

روغن نباتی 0.2 درصد کاهش یافت. قیمت برنج نیز ثابت ماند.

لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماســت پاستوریزه و کره 
پاستوریزه نســبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم بین 
0.3 درصد تا 5.5 درصــد افزایش یافت. قیمت تخم مــرغ معادل ۴.7 
درصد افزایش داشــت و شــانه ای 153 هزار تا 2۴0 هزار ریال فروش 

می رفت.

برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنــج وارداتی غیرتایلندی معادل 0.2 
درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 0.2 درصد کاهش یافت. 
بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی 
بدون تغییر بود. بهای لپه نخود معــادل 0.5 درصد کاهش ولی قیمت 

سایر اقالم بین 0.2 درصد تا 1.9 درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مــورد بررســی، در میادین زیر نظر شــهرداری کیوی عرضه 
نمی شــد و گالبی و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشــت. ســایر اقالم 
میوه و ســبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایســه با سایر 
میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب ســازمان میادین میوه و 
تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های ســطح شهر اقالم میوه و سبزی 
تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد ثابت 
بود و قیمت سایر اقالم بین 0.۴ درصد تا 27.۴ درصد افزایش یافت. در 
گروه ســبزی های تازه بهای تمام اقالم بین 0.1 درصد تا 13.1 درصد 

افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشــت گوســفند معــادل 1.1 درصد و 
گوشت مرغ 5.7 درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.7 

درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معــادل 1.9 درصد، شــکر 2.2 درصد و چای 
خارجی 0.3 درصد افـــزایش ولی بهای روغن نباتی جامد 0.۸ درصد 

کاهش داشت. قیمت روغن نباتی مایع نیز بدون تغییر بود.

نگرانی بابت تامین گوشت مرغ نداريم
 مدیر عامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی گفت: هیچ نگرانی 

بابت تامین نیاز داخلی به گوشت مرغ در کشور وجود ندارد.
برومند چهار آئین افزود: هم اکنون 1۴7 میلیون قطعه جوجه از ســن 

یک تا ۴2 روزه در اقصی نقاط کشور در حال پرورش است.
وی ادامه داد: قیمت مرغ زنده درب مرغداری این روزها بطور متوســط 
هفت تا هفت هزار و 100 تومان اســت که البته با قیمت کارشناســی، 

منطقی و منصفانه 500 تومان به ازای هر کیلو تفاوت دارد.
مدیر عامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی با اشــاره به اینکه 
کاهش 20 درصدی تقاضا در ماه های مهر، آبان و آذر موجب شده مرغ 
نتواند قیمت واقعی خود را پیدا کند،گفت: قیمت منطقی هرکیلو مرغ 

زنده در درب مرغداری باید هفت هزار و ۴۸0 تومان باشد.
چهار آئین ادامه داد: قیمت مرغ آماده طبــخ به ازای هر کیلو هم اکنون 
در بازار خرده فروشی بطور متوسط 11 تا 11 هزار و 500 تومان بوده که 
منطقی و معقول به نظر می رســد ضمن اینکه قیمت نهاده های مورد 
نیاز تولید گوشت مرغ امسال نسبت به ســال گذشته به شدت افزایش 

یافته است.
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی افــزود: برای مثال 
کنجاله سویا سال گذشــته هزار و ۴۸0 تومان بوده که با احتساب رشد 

۸0 درصدی هم اکنون به دو هزار و 700 تومان رسیده است.
وی تصر یح کــرد: ذرت و داروها و مکمل های مورد نیــاز تولید مرغ به 
ترتیب نسبت به ســال گذشــته ۴7 و ۸1 درصد افزایش قیمت داشته 
اســت.چهار آئین گفــت: قیمت مرغ زنــده با توجه بــه افزایش 
نهاده های مورد نیاز تولیــد هنوز مورد تاییدتولیــد کنندگان نبوده 
باید ۴۸0 تومــان به ازای هرکیلو بــه بهای مرغ اضافه تــا قیمت برای 
استمرار تولید منطقی شود.وی اظهار داشت: بر اساس منطق و الزامات 
اقتصادی برای استمرار تولید گوشت مرغ در کشور باید منافع مشروع، 

عرفی و قانونی تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.

جزئیات واردات کاالهای اساسی به ايران  
در میان کاالهای اساســی واردشــده به ایران در ســال جاری، ذرت 
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده و از ســوی دیگــر واردات 

دانه های روغنی نیز 22 درصد افزایش داشته است.
بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران، در هفت ماهه نخست سال جاری، 
10 میلیون و ۴50 هزار تن انواع کاالهای اساسی به ارزش پنج میلیارد 

و 3۴3 میلیون دالر وارد کشور شده است.
ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، گوشــت قرمز، 
کنجاله ســویا، جو، کود،   قند و شــکر و گندم ازجمله کاالهای اساسی 

هستند که طی هفت ماهه سال جاری وارد ایران شده اند.
بر اساس این گزارش، ذرت در صدر کاالهای اساسی وارد شده قرار دارد 
که به میزان چهار میلیون و 766 هزار تــن به ارزش یک میلیارد و 11۸ 
میلیون دالر وارد شده است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 21 
درصد افزایش داشته است.دانه های روغنی با حجم یک میلیون و 7۸۸ 
هزار تن و به ارزش 92۴ میلیون دالر وارد کشــور شــده است و از نظر 

ارزشی نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.
این در حالی اســت که بر اســاس گزارش گمرک ایران، روزانه بیش از 
۴000 اظهار در گمرکات انجام می شود و فقط توقف دو درصد از کاالها 
در گمرک بیش از معمول اســت و 90 درصد کاالهایی که وارد گمرک 

می شوند، در کمتر از سه روز ترخیص می شوند.
همچنین خدمات شــبانه روزی و 2۴ ســاعته گمرک در شرایط ویژه 
اقتصادی به کاالهای اساســی در گمرکات مهم ایران صورت می گیرد 
و روند ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک ســامانه جامع 

گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

میز خبر

بوشــهر- ایرنا رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی صنــدوق حمایت از توســعه 
سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: در زمان حاضر 
126 صندوق حمایت از توســعه بخش کشاورزی در 
قالب هفت هزار و 600 تشــکل و ســهامدار در کشور 

فعال است.
ســید عبدالکریم رضوی اردکانی درگفت وگو با ایرنا 
افــزود: این صندوق ها شــامل 32 صندوق اســتانی، 
هشــت صندوق در حوزه فعالیت هــای منابع طبیعی 
و آبخیــزداری، 10 صندوق تخصصــی، 57 صندوق 

شهرستانی و 19 صندوق کشوری است. 
وی اظهار داشــت: ســرمایه این صندوق ها در زمان 
حاضر 15 هــزارو 720 میلیــارد ریال اســت که در 

زیربخش های کشــاورزی شــامل زراعت، 
باغبانــی، طیــور، آبزیان، منابــع طبیعی و 

صنایع مرتبط فعالیت می کنند. 
رضــوی اردکانــی گفــت: ماهیــت این 
صندوق های حمایت از بخش کشــاورزی 
غیردولتــی اســت کــه بــه حکــم قانون 
سهامداران آن می توانند تا 51 و دولت تا ۴9 

درصد مشارکت کنند. 
وی بیان کرد: ســرمایه صندوق های حمایت ازبخش 
کشــاورزی تجمیع منابعی از محل آورده سهامداران 
)تولید کنندگان بخش کشــاوری( و دولت اســت که 
هدف دولت از این ســهامداری بهره منــدی از منابع 

نیست بلکه کمک به مردم است. 

رضــوی اردکانی اضافه کــرد: صندوق های 
حمایت از توسعه بخش کشــاورزی به طور 
کامل غیردولتی هستند و درزیربخش های 
کشاورزی بنا به ماهیت کار آنها از محل منابع 
دولت و ملت با سود ۴درصد سالی یک بار به 

سهامداران تسهیالت پرداخت می شود. 
وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم صندوق 
حمایت از بخش کشــاورزی پرداخت تسهیالت برای 
اجرای آبیاری تحت فشار اســت گفت: از محل منابع 
این صندوق ها به صــورت خوداتکایی اعتبار الزم برای 
اجرای طرح های آبیاری تحت فشــار به کشــاورزان 
پرداخت و بهره برداران به جای اینکه به سیستم بانکی 

بدهکار باشند از منابع خود استفاده می کنند. 

وی یادآور شــد: در کشــور منابع خوبــی از طریق 
صنــدوق ها با هماهنگــی مدیریت هــای فنی جهاد 

کشاورزی در اختیار افراد قرار می گیرد. 
رضــوی اردکانی گفــت: یکــی دیگــر از مزایا و 
ظرفیت های قانونی صندوق هــای حمایت از بخش 
کشاورزی اســتفاده ازمنابع بانک های جهانی در قالب 

مشارکت و گرفتن وام است. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
صندوق حمایت از توســعه ســرمایه گذاری در بخش 
کشــاورزی افزود: مالک اصلی این صنــدوق ها مردم 
هســتند که بابرخورداری از حمایــت و هدایت های 
دولتی اقدام به ظرفیت ســازی برای تولید می کنند و 

وابستگی بودجه ای و نیرویی به دولت ندارند. 

صندوق

گروه کشــاورزي تفاهم نامه »برنامه 
تولیــد و اشــتغال در بخش کشــاورزی« 
برای ایجاد ۸2 هزار و 300 فرصت شــغلی 
بین ســازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد 

کشاورزی امضا شد.
مراســم امضا و مبادله تفاهمنامــه برنامه 
تولید و اشــتغال در حوزه جهاد کشاورزی 
با حضور محمدباقر نوبخــت معاون رئیس 
جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
و مرتضی شهیدزاده رییس صندوق توسعه 
ملی، دیروز در محل سازمان برنامه و بودجه 
کشور برگزار شد.محمد باقر نوبخت در این 
آیین اظهار داشــت: با وجود اینکه آمریکا، 
جهانــی را درخصــوص تحریــم معطــل 
کرده و تمــام تالش خود را بــرای به زانو در 
آوردن ایران به کار بســته است، ما مصمم 
و با اراده پیش می رویــم.وی افزود: ممکن 
اســت آمریکا مزاحمت هایی بــرای ایران 
ایجاد کنــد، ولی ما متوقف نمی شــویم و با 
سرعت راه خود را ادامه می دهیم و من بسیار 
امیدوارم که ســرافرازانه این مسیر را ادامه 
دهیم. وی ادامــه داد: اکنون دغدغه همه ما 
این است که با توجه به شرایط موجود کشور 
و بدخواهــان نظــام در خارج، ثبــات را در 

کشور حاکم و خواسته آنها را خنثی کنیم. 
نوبخت با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد ثبات 
اقتصادی در کشور هســتیم، گفت: بخشی 
از اقتصــاد به خاطر متغیرهــای برون زا که 
اثرگذار است زودتر تحت تأثیر تکانه ها قرار 
گرفته آمد که ارز و متغیرهای ارزی یکی از 
آنها اســت. وی در ادامه سخنان خود ضمن 
عذرخواهی از مــردم، از بانک مرکزی بابت 
ایجاد ثبات ارزی تشــکر کرد.معاون رییس 
جمهوری با اعالم اینکه ایران کشــور بزرگ 
و ثروتمندی اســت،که مــی تواند حتی در 
شــرایط تحریم به مســیر خود ادامه دهد، 
اظهار داشــت: خــود آمریکایی هــا اذعان 
دارند که ایران کشور ثروتمند و با اقتصادی 
بزرگ است. بنابراین آنها نمی توانند حرکت 
ایران را متوقف کنند.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به نظرســنجی از مردم 
درخصوص عبور از تحریم ها، گفت: در یک 
نظرسنجی 70 درصد مردم اعالم کردند که 
ما می توانیم با برنامه ریزی به سالمت از این 
شرایط عبور کنیم و من نیز معتقدم آمریکا 
نمی تواند ایران را با تحریم های خود به زانو 

درآورده و پشت میز مذاکره بنشاند. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: 
باید به آمریــکا گفت که نتیجــه مذاکرات 

قبلی شــما چه بود؟ و از تعهدات خود ســر 
باز زدید. در صورتی که بنا به اعالم سازمان 

ملل ایران به پیمان خود پایبند بوده است. 

 82 هزار و 300 فرصت شغلی
 ایجاد کردیم 

رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در ادامه 
درخصــوص امضای تفاهم نامــه میان این 
ســازمان و وزارت جهادکشــاورزی، گفت: 
براســاس این تفاهمنامه ۸2 هزار و فرصت 

شغلی جدید با سه برنامه اجرا می شود. 
وی افزود: در 10 رســته ســرمایه گذاری 
کردیم که 6 رســته از ایــن فعالیت ها برای 
حفظ اشــتغال موجود بــوده و برنامه دیگر 
مربوط به توســعه باغ هــا در مناطق مرزی 
است. نوبخت در پایان به پرداخت مطالبات 
گندمکاران اشــاره کرد و گفت: تاکنون 12 
هــزار و 700 میلیــارد تومان بــرای خرید 
تضمینی گندم پرداخت کرده ایم که هفت 

درصد بیشتر از پارسال است. 
وی افزود: این میــزان در 2 دوره و در فاصله 
6 ماه پرداخت می شود که امسال نیز نسبت 
به پارسال زودتر انجام شــد و پایان مهرماه 
اعالم کردیم کــه اگر فردی شــکایت دارد 
اعالم کند. رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
توضیح داد: دلیل این فاصله 6 ماهه پرداخت 
مســتمری بازنشســتگان، امــور جاری و 
پرداخــت مطالبات طرح تحول ســالمت 
است عالوه بر آن امســال 31 هزار میلیارد 
تومان برای طرح هــای عمرانی به صورت 

نقد و اسنادی پرداخت کردیم. 

 اعتبار بسته حمایتی از محل 
مابه التفاوت ارزی تامین می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبار 
مورد نیاز برای توزیع بسته حمایتی دولت از 
محل مابه التفاوت ارزی که در بودجه بابت 
مداخلــه بانک مرکزی برای ثبــات نرخ ارز 

پیش بینی شده است، تامین می شود.
محمدباقــر نوبخت همچنین در حاشــیه 
امضــای تفاهــم نامــه ایجــاد اشــتغال 
میان ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت 
جهادکشــاورزی که در محل این سازمان 
برگزار شــد، درخصوص بســته حمایتی، 
گفت: موضوع بسته حمایتی که برای اقشار 
خاص و بســته های جبرانی برای کارکنان 
دولت است، مسئولیت آن در یک تقسیم کار 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار 
شد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: 
سازمان برنامه و بودجه موظف به پشتیبانی 
مالی این کار است که این منابع از محل ما به 

التفاوت پتروشیمی تامین می شود.
نوبخت ادامــه داد: نــرخ ارز دولتی ۴200 
تومان است و آنچه در بازار نیما و غیررسمی 
خرید و فروش می شــود، پولی نیســت که 
به حســاب خزانه بیاید، البته قانونگذار یک 
پیش بینی در ردیف بودجه در حد 13 هزار 
و 500 تا 1۴ هــزار میلیارد تومــان در نظر 
گرفته اســت که در صــورت مداخله بانک 
مرکزی بــرای ثبات نرخ ارز، باید به شــکل 

مابه التفاوت واریز شود. وی با یادآوری این 
نکته که شــرکت ملی نفــت از طرف دولت 
خدماتی بــا ارز ۴200 تومان بــرای تامین 
خوراک گاز پتروشــیمی ها انجام می داد، 
گفت: مابه التفاوت این نرخ با نیما که 7200 
تومان اســت، بــه خزانه واریز و تــا آخرین 
ریال آن به مردم پرداخت می شــود. رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این ما 
به التفاوت در حساب ویژه ذخیره می شود. 

 حقوق کارکنان سال آینده
 افزایش می یابد 

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در خصوص 
افزایش حقوق کارکنــان دولت گفت: قطعاً 
برای ســال آینده افزایش حقــوق داریم و 
بیشتر از امسال و ســال های قبل است و اما 
اینکه دقیقاً رقم آن به چه میزان اســت، به 

تصویب هیات وزیران بستگی دارد.
نوبخت ادامه داد: امســال به طور متوســط 
10 درصد افزایش حقوق داشــتیم؛ ممکن 
اســت به برخی گروه های حقوق بگیر بیش 
از 30 درصد هم بدهیم امــا میانگین همان 

10 درصد است.

تخصیص 18 هزار و 140 میلیارد تومان 
اعتبار

معاون امور اقتصادی و هماهنگی ســازمان 
برنامه و بودجه درباره این تفاهم نامه که در 
محل سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید، 
گفت: این تفاهمنامه برای ایجاد شــغل در 

10 گروه منتخب اســت که با هدف تثبیت 
اشــتغال در بخش کشــاورزی و بازسازی 
مشاغل موجود و توســعه باغات در مناطق 
مرزی به امضا رســیده است.ســیدحمید 
پورمحمدی اظهار داشــت: برای ایجاد این 
فرصت های شــغلی، مبلغ 1۸ هزار و 1۴0 
میلیارد تومــان اختصاص یافته که ســهم 
صندوق توســعه ملی چهار هــزار میلیارد 
تومان بوده اســت.وی ادامه داد: هفت هزار 
و 500 میلیارد تومان نیز از محل تسهیالت 
بانکی، چهــار هزار میلیــارد تومان از محل 
قانون اعطای تســهیالت مناطق روستایی 
و ۸۸7 میلیارد تومان نیز توســط یارانه ای 
که سازمان برنامه و بودجه می دهد، تامین 

خواهد شد.

 کشت گلخانه
 به 13 هزار و 500 هکتار رسیده 

در ادامه ایــن آیین محمــود حجتی وزیر 
جهادکشــاورزی بــه تحــوالت در بخش 
کشاورزی در استان ها اشاره کرد و گفت: در 
ابتدای دولت یازدهم حدود 70 هزار هکتار 
زمین کشاورزی در ایالم داشتیم که اکنون 
به 200 هزار هکتار رسیده و این خود نشان 

دهنده انقالبی در این حوزه است. 
وی با بیان اینکه 1۸ درصد اشــتغال مروبط 
به بخش کشاورزی است، گفت: وقتی کشت 
آبی داریم بــه ازای هر هکتار 10 اشــتغال 
ایجاد می شود و در کاشت گلخانه ای به ازای 
هر هکتار 10 شغل نیاز است. حجتی گفت: 
در 6 ماهه اول کاشــت گلخانــه ای 1۴00 
هکتار رشد داشتیم و در رکورد جدید به 13 
هزار و 500 هکتار رسیدیم اما باز هم نسبت 

به رکورد جهانی عقب هستیم. 

 تامین اعتبار 
براي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي

در ادامــه این مراســم، شــهیدزاده رئیس 
صندوق توســعه ملی گفت: با مجوز رهبری 
و مصوبه مجلس، برنامه دولت این است که 
در ســال 97 با تلفیق منابع صندوق، منابع 
بانکــی و دولتــی بتواند برای پــروژه های 
اقتصاد مقاومتی که تأمین کننده نیازهای 
حال و آینده جامعه هســتند را بــا تکیه بر 

توان داخل تأمین اعتبار کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی به عنوان یک 
موسسه ملی و سرباز نظام و دولت در برنامه 
های استراتژیک اقتصادی که منافع ملت و 
نســل آینده را تأمین می کند، نقش موثری 

ایفا خواهد کرد.

126صندوق حمايت توسعه کشاورزی در کشور فعال است

افزایش ضریب مکانیزاسیون چه نتایجي در بردارد؟

 تدبیری برای بهبود معیشت کشاورزان
گــروه کشــاورزي افزایــش ضریب 
مکانیزاســیون کشــاورزی در آذربایجان 
غربی طی 6 سال گذشــته از 1,12 به 1,63 
اســب بخار بر هکتار و تالش بــرای اصالح 
الگــوی کشــت و افزایش راندمــان تولید 
در واحد ســطح، تدبیر دولت بــرای بهبود 
معیشــت 235 هزار بهره بــردار این بخش 
به شــمار می رود؛ تدبیری که نتیجه بخش 
بــودن آن به رفع مشــکالت و مشــارکت 

کشاورزان وابسته است.
خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون کشاورزی 
که از سوی دولت تدبیر و امید به این بخش 
تعلق گرفته، بخشــی از مســیر دستیابی 
به پایــداری تولید را در این اســتان هموار 
کرده است؛ اگرچه کشــاورزان درباره نحوه 
پرداخت تسهیالت نیز نکته نظرهایی دارند 
و در مجموع نیز با مشــکالتی چون کمبود 
آب و بازاریابــی برای فــروش محصوالت 

دست و پنجه نرم می کنند. 
آذربایجان غربی از ســال های دور گذشته 
همواره ســهم قابل توجهــی از محصوالت 
کشاورزی کشــور را با وجود ســختی کار، 
تولید کرده است تا جایی که اولین گاوآهن 
فلزی در دوران قاجار به ایران وارد شــد و در 

ارومیه مورد استفاده قرار گرفت. 
اکنون این اســتان تنها 2 درصد از ســطح 
جغرافیایی کشور را اشــتغال کرده است اما 
با تولید ســاالنه 6 درصد از کل محصوالت 
کشاورزی ایران در ردیف استان های مولد 
قرار دارد؛ به عقیده کارشناسان نیز با بهره گیری از 
ماشــین آالت کشــاورزی و دانش فنی 
می توان به تولید ســه یا چهــار برابری در 
منابع خاکی استان دســت یافت و با وجود 

کاهش منابع آبی به تولید پایدار ادامه داد. 
یــک کارشــناس بخــش کشــاورزی در 
مورد تدبیر دولــت بــرای افزایش ضریب 
مکانیزاسیون معتقد است که این سیاست 
به افزایش تولید و کسب سود بیشتر توسط 
بهره بــرداران بخش کشــاورزی منجر 
می شــود اما بهره برداران نیــز نیز باید در 
مســیر گام بردارند و رفع مشکالت پیش رو 

را مطالبه کنند. 
محمد هوســکاری با تاکید بر اینکه افزایش 
مکانیزاسیون کشــاورزی هزینه های تولید 
را کاهش مــی دهد، افــزود: بهبود کیفیت 
کار ماشــین ها و افزایش دقت آنها بر اساس 
نیاز گیــاه از جملــه عوامل بهینه ســازی 
عملیات و افزایش تولید در واحد ســطح به 

شــمار می رود. وی بیان کرد: با بکارگیری 
مکانیزاســیون و تکنولــوژی روز می توان 
عملیات کشــاورزی را در زمان مقرر انجام 
داد و انجــام به موقع عملیات کشــاورزی با 
توجه به شــرایط جوی آذربایجان غربی به 
ویژه در مراحل کاشت و برداشت محصول از 

ضررهای عمده جلوگیری می کند. 
وی اضافه کــرد: یکی دیگــر از مزیت های 
مکانیزاسیون، کاهش ســختی کار و ایجاد 
رغبت و جذابیت برای انجام کار کشاورزی 
است؛ کاهش سختی کار در کیفیت و دقت 
عملیات و نیز بازده کار هم تأثیر به ســزایی 
دارد. رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 

آذربایجان غربــی به خبرنــگار ایرنا گفت: 
با بهره گیری از ماشــین آالت کشاورزی و 
دانش فنی می توان به تولید چندبرابری در 

منابع خاکی استان دست یافت. 
اسمعیل کریم زاده افزود: آذربایجان غربی 
یکی از قطب های کشــاورزی کشور است و 
ماشــین آالت می تواند 20 تا 25 درصد بر 
تولید اثر بگــذارد و راندمــان آن را افزایش 
دهد. وی بیان کرد: در چهار ســال گذشته 
ســه هزار و ۴00 دســتگاه تراکتور، 132 
دستگاه کمباین و ســه هزار و 1۴9 دستگاه 
ادوات و دنباله بند به ظرفیت ماشــین آالت 
کشــاورزی آذربایجان غربی اضافه شــده 
است. وی گفت: هم اکنون ۴۴ هزار دستگاه 
تراکتور در استان از انواع مختلف در اختیار 
بخش کشاورزی اســت و در کنار آن 9۴0 

کمباین در استان فعالیت می کند. 
کریــم زاده اضافه کــرد: کل تســهیالت 
اختصاصــی بــه اســتان بــرای بخــش 
مکانیزاسیون ۴95 میلیارد ریال است و 75 
درصد متقاضیان برای دریافت تسهیالت به 

بانک های عامل معرفی شده اند. 
وی بیان کرد: با تسهیالت اعطایی، بهره برداران 
نسبت به خرید 305 دستگاه تراکتور، چهار 

دســتگاه کمباین و 375 دســتگاه ادوات 
کشاورزی اقدام کرده اند. 

وی گفت: ضریــب مکانیزاســیون بخش 
کشاورزی اســتان در ســال 1395 حدود 
1,۴5 اســب بخار بر هکتار بود و در اسفند 
سال گذشته به 1,63 اســب بخار بر هکتار 
رســید. رییس اداره امور فــن آوری های 
مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان غربــی گفت: کل تســهیالت 
مکانیزاســیون اســتان ۴95 میلیارد ریال 
بوده که تاکنون حدود ۴۸ درصد آن جذب 

شده است. 
مجیــد علــی ونــد بیــان کــرد: ضریب 
مکانیزاسیون بخش کشــاورزی استان در 
سال 1395 حدود 1,۴5 اسب بخار بر هکتار 
بود که در اسفند سال گذشته به 1,63 اسب 
بخار بر هکتار رســید. با وجــود تالش های 
دولت بــرای حمایت از بخش کشــاورزی و 
بهره برداران همچنان مشــکالتی در مسیر 
دریافت تســهیالت مکانیزاســیون وجود 
دارد که رفع آنها می تواند بــر عالقه مندی 
کشــاورزان به دریافت تســهیالت و خرید 
ماشین آالت در راســتای افزایش بهره وری 

و راندمان آبیاری در این بخش موثر باشد.
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روند طوالني شکایت از سرقت موبایل شما را از پیگیري پشیمان مي كند

خیلی مراقب موبايلتان باشید!

کبریا حسین زاده  »خدا ازشون نگذره. خیلی 
از کســایی که هر روز میان دادســرا، گوشیشونو 
زدن«. این جمله را مســئول حراست دادسرای 
ناحیه ۸ تهران حین بررســی کیف دســتی ام و با 

دیدن جعبه موبایلم می گوید.
ســاعت 10 صبح اســت. همگی مالباخته ها در 
یک صف طوالنی پشت ســر هم  و پشت در اتاقی 
که کنارش بوفه اســت، ایســتاده اند. هر از گاهی 
بوی روغن ســوخته بلند می شــود و کل سالن را 
پر می کند. هر تازه واردی کــه می خواهد به اتاق 
مراجعه کند، با اشــاره آنهایی که در صف هستند 
به ته صف راهنمایی می شــود تا بعد از نوشــتن 
اســمش روی کاغذی کــه به دیوار چســبیده، 
نوبتش برســد. البته بایــد قبــل از ورود به این 
مرحلــه، »عریضه« نوشــته شــود. گرچه جای 
ماشین نویس های قدیمی را تایپیست های پشت 
کامپیوترنشین گرفته اند اما سبک عریضه نویسی 
همچنان به همان شــیوه و با حداقــل اطالعات 
انجام می شود. مبلغ هر عریضه و تنظیم شکواییه 

هم 10 هزار تومان است.
عریضه نویس ها پشت هر شکواییه می نویسند که 
شاکیان باید به ترتیب به اتاق های شماره 5، ۸ و 9 
مراجعه کنند. اتاق 5 مخصوص ثبت اطالعات در 
سامان »ثنا« اســت؛ همان اتاقی که صف طوالنی 
دارد. جلوی اتاق به وســیله یک دسته تِی مسدود 
شــده تا مراجعه کنندگان موظف به رعایت نوبت 
شوند. اگر سیســتم قطع نباشــد باید حداقل دو 
ساعت منتظر ماند. البته آدرس مراکز دیگری که 
ثبت در این ســامانه را انجام می دهند هم نوشته 
شده و افرادی که در صف هستند توصیه می کنند 
اگر کســی ماشــین یا موتور دارد به ایــن مراکز 
مراجعه کند تا کارش زودتر راه بیفتد. چند نفری 

هم همین کار را انجام می دهند.
نشستن روی صندلی انتظار دلیل حضور بسیاری 
از آدم ها را روشــن می کند. تلفن همراه یکی را از 
داخل ماشــینش دزدیده اند. وقتی مشغول کار با 
تلفنش بوده، دزد تا کمر خم شده، از شیشه داخل 
ماشین آمده و گوشی را دزدیده است. یکی دیگر 
برای ثبت دومین شــکایتش به دادسرا مراجعه 
کرده اســت. چند وقت پیش گوشــی تلفنش را 
دزدیده اند و حاال موتور ســیکلتش را و می گوید 
»احتماال دفعه ی بعد باید واســه دزدیدن خودم 
بیام دادســرا!«دو ســاعت می گذرد و همچنان 
سیستم قطع است. صدای پابند متهم جوانی نظر 
دیگران را جلب می کنــد. مامور وظیفه ای که او را 
به دادسرا آورده، »پهلوون« خطابش می کند و به 

مسیری که باید برود، هدایتش می کند.
 افرادی که برای سرعت بخشــیدن به کارشان به 
مرکز دیگری بــرای ثبت در ســامانه ثنا مراجعه 
کرده بودند، دست از پا درازتر برمی گردند و با یک 

خودکار، آدرسی که روی دیوار نوشته شده را خط 
می زنند تا مراجعه کنندگان به آدرســی که وجود 
خارجی ندارد، نروند. بســیاری ترجیح می دهند 

برای تکمیل پرونده شان فردا مراجعه کنند.
مســئول ثبت ســامانه بعد از پرس وجو پیشنهاد 
می کند قبل از پایان ساعت اداری بانک مستقر در 
دادسرا، برای پرداخت مبلغ 10 هزار تومان ابطال 
تمبر اقدام کنــم تا یک مرحلــه از کار پیش رفته 
باشد. شاکیان و مالباختگان دیگر نیز پشت سرم 
می آیند. بانک یکباره پُر و خالی می شود. همچنان 
سیســتم ثنا قطع اســت. با وجود تاکید مسئول 
ثبت ســامانه که اگر کد ثنا را دریافت نکنم کارم 
انجام نمی شود، به اتاق شماره 9 بخش ارجاعیات 
می روم. مســئول مربوطه بدون آنکه ســوالم را 
بپرسم عریضه را در دستم می بیند و برگه ی فردی 
که پشت ســر من وارد اتاق می شود هم می گیرد. 
به اتاق دادیار مراجعه می کند و می گوید »دو نفر 
هســتند، کارشــان را انجام می دهید؟« صدایی 
شنیده نمی شود اما مسئول دفتر از ما می خواهد 
پشــت در منتظر بمانیم تا اتاق شلوغ نشود. بعد از 
چند دقیقه با معرفی نامه های امضاشده  خطاب به 

آگاهی بیرون می آید.
ساعت از 1۴ گذشته و سیستم ثنا همچنان قطع 
است. حاال دادسرا خلوت شــده و معدود افرادی 
برای انجام کارشان صبوری کرده اند. یک جناب 
ســروان که احتماال از مســئوالن یگان حفاظت 
دادسراســت، با لباس فرم نظامــی دمپایی به پا 
اتاق ها را وارسی می کند. چند دقیقه بعد دو سرباز 
از راه می رســند و خواهش می کنند که دادسرا را 
ترک کنیم. کســی به روی خودش نمی آورد اما 
بعد از شنیدن »اگه نرید واســه ما اضافه خدمت 
می زنن« سالن خالی می شــود.با وجود آنکه شب 
گذشــته برای ثبت نام به سیســتم ثنــا مراجعه 
کرده ام و خودم کارم را انجــام داده ام اما روز بعد 
با تاکید مسئول مربوطه برای گرفتن کد رهگیری 

دوباره به دادسرا مراجعه می کنم. 
سیســتم همچنان قطع اســت و معدود افرادی 
کــه روز گذشــته مراجعه کــرده بودنــد، روی 
صندلی هــای انتظــار نشســته اند.با توجــه به 
معرفی نامه دادســرا، به پایــگاه آگاهی مربوطه 
مراجعه می کنم. مســئول بخش ثبــت، پرونده 
کالنتری را می خواهد. چند بــار توضیح می دهم 
زمانــی که به کالنتــری مراجعه کــرده ام به من 

نامه ای ندادند. 
لیســتی از مراجعه کنندگانی که از یک کالنتری 
در یک روز به آگاهی مراجعه کرده اند و درســت 
راهنمایی نشده اند، نشــانم می دهد و می گوید: 
»ما بارها گفتیم مردمو درســت راهنمایی کنید 
اما گوش نمی دن«. بــه مافوقش مراجعه می کنم 
تا مســئوالن کالنتری را توجیه کننــد حداقل 

مراجعه کنندگان بعدی سرگردان نشوند. جناب 
سرهنگ می گوید »این کار وظیفه ی من نیست«. 
وقتی هم اعتراض می کنم که »دو روزه موبایل منو 
دزدیدن و هنوز شــکایتم جایی ثبت نشده، اگه 
بخوام این روند رو ادامه بدم فقط وقتم تلف می شه 
و ممکنه دزد، قطعات گوشــیمو بفروشه«، پاسخ 
می دهد: »من مسئول تصمیم سارقی که می خواد 
قطعات گوشی شما رو بفروشــه نیستم. باید برید 

کالنتری«.
در مســیری کــه از آگاهی تــا کالنتــری طی 
می کنم، اتفاقــی که برایم افتــاده مثل یک فیلم 
در ذهنم مرور می شود. شــبی که برای دویدن به 
نزدیک ترین پارک محل رفتــم. فقط یک لحظه 
تلفنم را از جیبم درآوردم که از دســتم قاپیدند.  
اتفاقــی که شــروع یک آســیب روانی شــد و با 

پیگیری شکایت، تشدید شد.
با راهنمایی ســربازان جلوی در به بخش تجسس 
کالنتــری مراجعــه می کنم. افســر تجســس 
می خواهد نحوه سرقت را برایش توضیح دهم. در 
حین توضیحاتم همکارش می گوید: »خانم نباید 

توی پارک می دویدید«. 
 افســر تجســس معتقد است مســیر پیگیری 
شکایت را اشــتباه رفته ام. هر چه اصرار می کنم 
بعد از ســرقت به همین کالنتری مراجعه کردم و 
همکار شما که افسر کشــیک بود من را راهنمایی 
کرد که به دادســرا بروم، گفت که باید فردای روز 
ســرقت دوباره به کالنتری مراجعه می کردم. در 
نهایت پیشنهاد می کند به کافی نت کنار کالنتری 
برای ثبت نام در ســایت »همیاب« مراجعه کنم 
زیرا »بهتریــن راه ردیابی گوشــیا اینه«.صاحب 
کافی نت مبالغ مختلفی برای ردیابی گوشــی در 

مدت زمان های متفاوت اعالم می کند.
 آخرین مــدت زمــان ردیابی 150 روز اســت 
و هزینــه آن 35 هزار و 500 تومــان که همان را 
انتخاب می کنم.بعد از ثبت در این سایت به افسر 
تجسس مراجعه می کنم و می پرسم: »اگه سارق 
بعد از 150 روز تصمیم بگیره گوشیمو روشن کنه 
تکلیف چیه؟« پاســخ می دهد: »باید درخواست 

تمدید و پیگیری دوباره بدید«.
 بعد از اصرار من برای ثبت پرونده ام در کالنتری، 
من را بــه بخش ثبت راهنمایــی می کند و زمانی 
که برای تکمیل روند کاری به او مراجعه می کنم، 

می گوید: »خانم، خیالت راحت شد؟«
 پاسخ می دهم: »بله. حداقل از لحاظ روانی راحت 
شدم چون از من سرقت شــده و ضرر کردم. باید 
این آمار یه جایی ثبت بشــه بنابراین حق خودم 
می دونم که پرونده م یه شماره ثبت داشته باشه«. 
دست هایش را پشت سرش می برد و به تلویزیونی 
که روبه رویش است خیره می شود: »دلت خوشه 

خانم! دکل نفتو توی این مملکت دزدیدن. «

گوشی

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال، 
فروش گوشــی موبایل با کدملی 
را اقــدام فروشــندگان درجهت 
کنترل و تنظیم بازار تلفن همراه 
عنوان کرد و گفــت: ابالغیه ای 
دراین باره به صنف داده نشــده 

است.
حمیدرضا دهقانــی نیا در گفتگو 
با مهر، اقدام فروشــندگان تلفن 
همراه در فروش گوشــی موبایل 
با کد ملی را مبنی بر بخشــنامه و 
یا الزامی قانونی ندانست و گفت: 
ایــن موضوع، تصمیــم جدیدی 
نیســت و برمبنای آنکه از سوی 
ســازمان حمایــت از مصــرف 
کنندگان مقرر شــده بــود تمام 
فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود 
به کشــور تا زمانی که به دســت 

مصرف کننده می رسد، پیگیری 
شود، صنف تلفن همراه تصمیم 
بر فروش گوشــی با یک کد ملی 

گرفت.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
با بیان اینکه خرید گوشــی با کد 
ملی، در جهت تنظیــم و کنترل 
بازار مصرف کننده اســت، ادامه 
داد: این روش باعث می شــود که 
برای مثال یک نفــر امکان خرید 
100 گوشــی موبایل را نداشته 
باشــد که بخواهــد آن را احتکار 
کرده و چنــد ماه بعــد، گرانتر از 
قیمت اولیه بفروشد.وی با اشاره 
به اینکــه این تصمیم از ســوی 
صنف تلفن همراه صورت گرفته 
و ابالغیه و یا دستورالعملی دراین 
راستا، صادر نشــده است، تاکید 

کرد: صنف تلفن همراه با اجرای 
این تصمیــم، قصــد کنترل در 
بازار را داشــته تا افراد نخواهند 
پول خود را تبدیل به سرمایه ای 

مانند گوشی موبایل کنند.
دهقانــی نیــا بــا بیــان اینکه 
فروشــندگان گوشــی تلفــن 
همراه بایــد در قبــال پیگیری 
دســتگاههای نظارتــی ماننــد 
سازمان حمایت از مصرف کننده، 
پاسخگو باشــند، گفت: تصمیم 
برای فروش گوشــی با کدملی، 
از ســوی واردکنندگان و توزیع 
کنندگان گرفته شده و ارتباطی 

باطرح رجیستری ندارد.
سخنگوی طرح رجیستری تلفن 
همــراه ادامه داد: فــارغ از اینکه 
خریدار گوشی را با اعالم کدملی 

می خرد، ثبت و فعالسازی گوشی 
در سامانه رجیستری نیز نیازمند 
ثبت کدملی دارد. اما به طور کل 
ضوابط جدید برای خرید گوشی، 
ارتباط مســتقیمی با رجیستری 
ندارد، بلکه ارتباط غیرمســتقیم 
در حــوزه تنظیم بــازار دارد که 
اختیــار آن بــا وزارت صمــت و 
سازمان حمایت از مصرف کننده 
اســت.وی این تصمیم بــازار را 
محدودیــت در خرید گوشــی 
ندانســت و با بیان اینکه این اقدام 
در جهت شــفافیت بازار اســت، 
افزود: سامانه رجیســتری تلفن 
همراه، محدودیتــی بابت خرید 
ندارد و تمامی گوشــیهایی که به 
صورت قانونی وارد کشــور شوند، 
در  سامانه همتا فعال خواهند شد.

وش گوشی با کدملی تنظیم بازار است  دلیل فر

هواوی تا سال 2۰2۰ برترين سازنده گوشی 
هوشمند جهان می شود

 با افزایش رقابت میان شــرکت های سازنده گوشــی های هوشمند در 
جهان، چینی ها قصد دارند تا ســال 2020 کنترل بخش زیادی از بازار 

مذکور را در دست بگیرند.
ریچارد یو، مدیرعامل شرکت هواوی می گوید این شرکت با تداوم روند 
فعلی تا سال 2020 به برترین شرکت سازنده گوشی های هوشمند در 

جهان مبدل می شود.
هواوی قصد دارد با تولید گوشی های دارای نمایشگرهای تاشو و مجهز 
به قابلیت هــای هوش مصنوعی گوی ســبقت را از رقبای خود برباید و 

آنها را هر چه سریع تر پشت سر بگذارد.
هواوی در سال جاری میالدی با پشت ســر گذاردن اپل توانست بعد از 
سامسونگ رتبه دومین شرکت برتر ســازنده گوشی های هوشمند در 
دنیا را از آن خود کنــد و هم اکنون در حال رقابتی شــدید با کره ای ها 

برای کسب رتبه اول است.
ریچارد یو در این مورد گفته اســت: ما ســال آینده به رتبه اول بسیار 
نزدیک خواهیم شد و به طور قطع در ســال 2020 سامسونگ را پشت 
ســر می گذاریم. هواوی در زمینه کاربرد فناوری مخابراتی نسل پنجم 
نیز به پیشرفت های فراوانی دست یافته و جز اولین شرکت های عرضه 

کننده گوشی های سازگار با فناوری نسل پنجم خواهد بود.
هواوی تا ســال 2010 تنها در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی فعالیت 
 IDEOS می کرد ولی در این سال اولین گوشی هوشــمند خود به نام
که مجهز به سیســتم عامل اندروید بود را به قیمت 60 یورو عرضه کرد 
و در سال 201۸ موفق به تولید تراشه های دارای هوش مصنوعی برای 

نصب بر روی گوشی هایی به قیمت بیش از 1000 دالر شده است.
هواوی همچنین تولید شیشــه هایی را برای نصب بر روی گوشی های 
هوشمند در دستور کار قرار داده که با فناوری واقعیت افزوده سازگاری 
داشــته باشــند. ممکن اســت این شــرکت لپ تاپ ها و بلندگوهای 

هوشمندی را نیز با این قابلیت ها تولید کند.

سالمت پوست با حسگر پوشیدنی بدون باتری
 یکی از شرکت های مشهور لوازم آرایشی و بهداشتی اقدام به توسعه یک 
حسگر پوشیدنی کوچک و بدون باتری کرده است که با نظارت بر میزان 
تابش اشــعه ماوراء بنفش، رطوبت و آلودگی هوا به سالمت پوست شما 

کمک می کند.
شرکت سازنده لوازم آرایشی و بهداشــتی لورئال )L›Oreal( برندی 
نیست که آن را با فناوری های پزشکی بشناسیم، اما در چند سال اخیر 
با نوآوری های خود گام های قابل توجهی در پیشــرفت از محافظت از 

پوست برداشته است.
این شرکت تا کنون پچ ماوراء بنفش )UV Patch( را به منظور اطالع به 
مشتریان از میزان آسیب پوست آنها توسط نور خورشید و حسگر ماوراء 
بنفش )UV Sense( را که یک دستگاه هوشمند کوچک به اندازه یک 
ناخن اســت، برای نظارت بر میزان در معرض نور خورشید بودن، تولید 
کرده است.اکنون نیز یک دســتگاه الکترونیکی پوشیدنی بدون باتری 
کوچک را توســعه داده اســت که میزان تماس کاربران با اشعه ماوراء 

بنفش، آلودگی و رطوبت را نشان می دهد.
 )Skin Track / UV ( این دستگاه که ردیاب اشعه ماوراء بنفش پوست
نام دارد، با مشــارکت برند لورئال و توســط تیمی از محققان دانشگاه 
نورث وســترن«)Northwestern( به رهبری پروفســور جان راجرز 

توسعه داده شده است.
راجرز در سال 2016، تتوهای پوشیدنی را ابداع کرده بود.

این دستگاه جدید توسط نور خورشــید فعال می شود و اطالعات مورد 
نظر را تا ســه ماه جمع آوری می کند و کاربران را قادر می سازد تا توسط 

گوشی هوشمند خود، اطالعات را به صورت زنده ردیابی کنند.
 عملکرد اصلی این حســگر، نظارت بــر میزان قرار گرفتــن کاربر در 
  HealthKit معرض اشعه ماوراء بنفش است، اما ادغام آن با اپلیکیشن
گوشی های آیفون بدین معنی است که نظارت بر میزان رطوبت، گرد و 

غبار و آلودگی را نیز ارائه  می دهد.
 این حسگر، ضد آب نیز هست.

معرفی اولین پردازنده مخصوص هوش 
مصنوعی توسط سامسونگ

 غول فناوری کره ای اولین پردازنده دارای امکانات ســخت افزاری برای 
هوش مصنوعی را معرفی کرد که می تواند شــروع یک تحول در دنیای 

الکترونیک باشد.
سامسونگ آخرین سیســتم روی تراشــه )SoC( خود را که پردازنده

Series 9 Exynos 9۸20 است، معرفی کرد.
 این تراشــه مخصوص مدیریت برنامه های کاربردی هوش مصنوعی بر 

روی دستگاه ها است.
این پردازنده بر خالف نســل های قبلی اش، شــامل یک شتاب دهنده 
هوش مصنوعی یا NPU است. به این معنی که پردازش های مربوط به 
هوش مصنوعی می تواند به جای ارســال به یک سرور، به طور مستقیم 

بر روی خود دستگاه انجام شود.
این پردازنده جدیــد، عملکرد دســتگاه را 7 برابر ســریعتر می کند. 
همچنین در مقایسه با نسخه های قبلی، حدود 20 درصد پیشرفت در 
عملکرد تک هسته ای یا ۴0 درصد در بهره وری انرژی را فراهم می کند. 

عملکرد چند هسته ای نیز حدود 15 درصد افزایش می یابد.
این پردازنده، کاربر را قادر به لذت بــردن از انواع تجربیات جدید مانند 
تنظیم فوری تنظیمــات دوربین برای یک عکس متناســب با محیط 
اطراف و یا شــناخت اشــیاء برای ارائه اطالعات در تنظیمات واقعیت 

افزوده یا واقعیت مجازی می کند.
همچنین افزایش سرعت پهنای باند به 2 گیگابیت بر ثانیه به این معنی 
است که یک فیلم با کیفیت باال را می توان در حدود 15 ثانیه دانلود کرد 

و بازی های حجیم آنالین را با توقف )لَگ( کمتری بازی کرد.
انتظار می رود Series 9 Exynos 9۸20 تا پایان سال جاری به تولید 

انبوه برسد.

 اينتل هوش مصنوعی را 
به رايانه های قديمی آورد

شــرکت اینتل ادعا کرد که با ســاخت یــک رایانه کوچــک می تواند 
هوش مصنوعی را به رایانه های شخصی بیاورد.

ایــن رایانــه Neural Compute Stick 2 نام دارد و شــبیه به یک 
فلش مموری طراحی شده اســت که کاربران می توانند با اتصال آن به 

پورت USB از خدمات آن استفاده کنند.
 USB نســل دوم این محصول که به تازگی معرفی شده است، از پورت
 Movidius  3,0 پشتیبانی می کند و پردازنده به کار رفته در آن از نوع
Myriad X Vision اســت که بنا به ادعای مســئوالن اینتل ۸ برابر 

سریع تر از نسخه قدیمی این رایانه کوچک است.
به گفته مقامات اینتل ، Neural Compute Stick 2 می تواند با اتصال 
به رایانه های قدیمی قدرت محاســبات آن ها را افزایش دهد و کاربرانی 
که عالقه مند به اســتفاده از هوش مصنوعی هســتند، می توانند از این 

دستگاه استفاده کنند.
اندازه این محصــول برابر بــا   1۴در 27 در72,5 میلی متر اســت و از 

سیستم عامل های اوبونتو،ویندوز 10 و CentOS پشتیبانی می کند.
قیمت این رایانه کوچک 100 دالر است.

تکنولوژی
 جلوگیری از اعتیاد به اينستاگرام 

با يک قابلیت جديد
اینستاگرام مشغول ارائه قابلیتی است که به کاربر کمک می کند به این 
اپلیکیشن معتاد نشود.اینســتاگرام قصد دارد به کاربرانش کمک کند 

مدت زمانی که در این اپلیکیشن وقت می گذرانند را مدیریت کنند.
 این شــبکه اجتماعی متعلق به فیس بوک مشــغول ارائه داشــبورد 
جدیدی اســت که به کاربر نشــان می دهد روزانه چه مــدت زمانی از 
اینستاگرام استفاده می کند و حتی محدودیت های زمانی تعیین می کند 

تا افراد به اپلیکیشن معتاد نشوند.
 اینستاگرام نخســتین بار در تابستان امســال اعالم کرد ابزار مدیریت 

زمان را ارائه می کند.
کاربر برای دستیابی به این ویژگی، باید روی منو در گوشه سمت راست 
پروفایل اینستاگرام خود کلیک کند. در این قسمت فرد باید روی گزینه 
Your Activity  کلیک کند تا متوجه شود روزانه به طور متوسط چه 
مدت از اینستاگرام اســتفاده می کند.همچنین اگر کاربر روی یک روز 
خاص کلیک کند ، می تواند مدت زمان اســتفاده از اپلیکیشــن در روز 
خاص را ببیند. ایــن قابلیت حاوی تصویر جالب و کارآمدی اســت که 
نشــان می دهد کاربران طی هفته در چه روزهایی بیشتر از اپلیکیشن 

استفاده می کنند.
همچنین اگرنیاز باشد کاربر هر روز در اینستاگرام باشد، داشبورد یک 
گزینه یادآوری نیز دارد. کاربران می توانند مشــخص کنند روزانه چه 
مدت زمان در اپلیکیشــن صرف کنند.هنگامیکه این مدت زمان تمام 
می شود، اینستاگرام با ارســال نوتیفیکیشنی به کاربر اعالم می کند به 

پایان مدت زمان روزانه خود رسیده است.

فیسبوک بیشتر از ۱.۵ میلیارد حساب کاربری 
ساختگی را حذف کرده است

 در طول ماه های آوریل تا ســپتامبر امســال، فیســبوک 1.5 میلیارد 
حساب های ساختگی و 2.1 میلیارد پیام اسپم را حذف کرده  است.

 اعداد و ارقام گزارش شــده از سوی فیسبوک نشــان دهنده ی برخورد 
جدی این غول فناوری با مسائلی مانند ســخنان نفرت انگیز، تبلیغات 
تروریســتی، محتوای خشــونت آمیز و حســاب های تقلبی اســت. 
به گفته ی فیسبوک، بسیاری از حمالت سایبری از طریق حساب های 

ساختگی انجام می شوند.
شــبکه اجتماعی محبوب در تشــخیص و جلوگیــری از نقض قوانین 
ارسال محتوا، حتی قبل از کامل شــدن ارسال وگزارش آن، بسیار بهتر 
شده  اســت. طبق گزارش فیســبوک، حدود 95.9 درصد از محتوای 

خالف قوانین محتوا قبل از اینکه گزارش شود، تشخیص داده می شود.
Facebook تحت نظارت مســتمر در ارتباط با تبلیغات ساختگی قرار 
دارد. این شرکت، در رســوایی اخیر، که 50 میلیون حساب کاربری را 

تحت تأثیر قرار داده است، مورد انتقادات زیادی وسیعی قرار گرفت.

فیسبوک به اتهامات دستکاری در انتخابات 
آمريکا پاسخ می دهد

 چند وقتی است که نام فیسبوک در تیترهای مختلف و البته نه چندان 
مثبت رسانه ها دیده می شود و اخیراً هم مجله نیویورک تایمز با انتشار 
مقاله مبسوطی، به نقش این شــرکت در انتخابات آمریکا و اعمال نفوذ 

روسیه در افکار عمومی اشاره کرده.
به گفته نیویورک تایمز، فیسبوک خیلی پیش تر از آنچه ادعا می کند، از 
دخالت روسیه در شبکه اجتماعی خود خبر داشته و همچنین به دلیل 
ترس از طرفداران ترامپ، ســخنان نفرت پراکنانه او را سانسور نکرده 
است. مقاله مورد اشاره در محافل مختلف سر و صدای زیادی به پا کرده 
و فیسبوک نیز در واکنش به آن، بیانیه ای منتشر کرده و موارد مذکور را 

تکذیب نموده است.
فیسبوک مدعی است علی رغم اظهارات نیویورک تایمز، به هیچ عنوان 
در بهار سال 2016 از نفوذ روس ها به شبکه اجتماعی خود خبر نداشته 
و به محض اطالع، اقدامات متناسبی اتخاذ کرده و حساب های کاربری 

مشکوک یا تحت تأثیر حمالت را مسدود نموده است.
اما نکته اینجاســت که فیســبوک تنها به موضوع زمان آگاهی از نفوذ 
روس ها پاســخ داده و در مقابل ســایر اتهامات درباره دستکاری نتایج 
انتخابات آمریکا سکوت کرده است. از سوی دیگر درباره موضوع ترس 
فیســبوک از طرفداران ترامپ، نیویورک تایمز عنوان کرده شــرکت 
آمریکایی اقدامات مناســبی را در زمینه صحبت های اســالم هراسانه 

ترامپ انجام نداده است.

فیسبوک: سخنان ترامپ استانداردهای شبکه اجتماعی را 
نقض نکرده است

دونالد ترامــپ در دوران تبلیغات انتخاباتی ســخنان نفــرت پراکنانه 
مختلفی را مطــرح کرده بود که یکی از آنهــا، تصمصم برای جلوگیری 
از ورود مســلمانان به خاک آمریکا بود. البته فیسبوک در پاسخ به اتهام 
نیویورک تایمز ادعا کــرده علی رغم طبیعت ناراحت کننده ســخنان 
ترامپ، این نظرات استانداردهای شــبکه اجتماعی را نقض نکرده و بر 
خالف ظاهر ماجرا، نیت از طرح چنین اتهاماتی با مسائلی که در زمینه 

آزادی بیان مطرح می شوند، متفاوت است.
گفتنی است با وجود اظهارات فیســبوک، بسیاری از رسانه ها دفاع این 
شرکت از خود را قوی نمی دانند و باید دید در آینده، چه مباحث دیگری 

را پیرامون این کمپانی پرحاشیه مطرح خواهند کرد.

 ارزش بیت کوين به پايین ترين حد خود 
در سال 2۰۱8 رسید

در حال حاضر ارزش هر بیت کوین 5560 دالر اســت که کمترین رقم 
در سال جاری میالدی محسوب می شــود. ارزش بیت کوین طی سال 
گذشــته میالدی به رقم هایی حتی نزدیک به 17 هزار دالر رســید اما 
چند وقتی می شــود که بیت کوین با کاهــش ارزش دالری خود روبرو 

بوده است.
در ســال 201۸ بیت کوین 56 درصد از ارزش خود را از دست داده در 
حالی که تنها در 2017 به میزان 1300 درصد رشــد کــرده بود. این 
ارز مجازی در اوایل تابســتان هم افت ارزش زیــادی را تجربه کرد که 
بسیاری هک شــدن صرافی بزرگ Bithumb را علت اصلی رخ دادن 

این اتفاق می دانستند.
دلیل اصلی نوســانات قیمت بیت کوین به ساختار شبیه به سهام بودن 
آن برمی گردد. یعنی ارزش هر بیت کوین بر اســاس پولی که مردم در 

بازار برای خرید آن هزینه می کنند تعین می شود.
بین کویــن به عنوان شــناخته شــده ترین ارز مجــازی از تکنولوژی 
بالکچین اســتفاده می کند و همین موضوع باعث می شــود که هیچ 

شخص یا دولتی کنترلی روی آن نداشته باشد.
با وجود کاهش ارزش بیــت کوین طی ماه های اخیــر، این ارز مجازی 
نقشی تعین کننده را در اقتصاد دنیا ایفا می کند. جان مک آفی، از افراد 
مشهور در زمینه امنیت ســایبری اعتقاد دارد که ارزش بیت کوین طی 
دو سال آینده به طرز سرسام آوری باال خواهد رفت. به اعتقاد او، ارزش 
هر بیت کوین تا سال 2020 حتی به 1 میلیون دالر خواهد رسید.البته 
گفته های مک آفی چندان هم عجیب و غیر منتظره نیست. مدتی قبل، 
پژوهش جدید کالج سلطنتی لندن نشان می داد که بیت کوین و دیگر 
ارزهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک ارز جریان اصلی در زمینه 
پرداخت هستند و حتی امکان دارد که جایگزین پول های سنتی شوند.

آنالين


