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  CGT مهار سوداگری مسکن با تصویب

استراتژی آمریکا علیه ایران

 ارزیابی ترامپ از برجام و توافق هســته ای این بوده که این توافق نتوانسته 
بساط توان هسته ای ایران را برچیند و نفوذ منطقه ای ایران را کاهش دهد و 
حتی منابع الزم را برای توسعه نفوذ جمهوری اسالمی در خاورمیانه فراهم 
آورده است. باید توجه کرد جوهره اســتراتژی آمریکا »رهبری بالمنازع« 
دولت های مختلف و »مدیریت جهانی« کشورهاســت.بر پایه اســتراتژی 
»سیاست قدرت«، ترامپ فشار و شــدت عمل حداکثری در مواجهه با رقبا 
و دشمنان ایاالت متحده را برای به زانودرآوردن و هم راستاکردن خواسته ها 
و منافع این کشورها با منافع آمریکا در دستور کار خود قرار داده است. دولت 
ایاالت متحده هر ساله سندی را با عنوان سند استراتژی امنیت ملی منتشر 
می کند که براساس آن می توان راهبرد ساالنه آمریکا درباره ایران را دریافت 
کرد.اگر از روش تحلیلی شــاخص راهنمــا )Leading Indicator( برای 
یافتن اســتراتژی آمریکا در برابر ایران بهره بگیریم، می توان گفت راهبرد 

ترامپ در مقطع کنونی و بعد از پیمان شکنی خروج از برجام عبارت است از:
۱- راهبــرد نمدمالی یا سیاســت قورباغه پز از طریق اعمال فشــارهای 
مســتمر و تدریجی و برقــراری تحریم های همه جانبــه به منظور ایجاد 
»نارضایتی عمومی« از حاکمیت و »تولید اضطراب« مســتمر بین مردم 
ایران و به ســتوه آوردن )Frustrate( آنها؛ آمریکا تاکنون ۱۸ دور تحریم 
علیه ایران اعمال کرده اســت و از طریق ابزار »تحریــم« به منظور اعمال 
فشــار همه جانبه اقتصادی، سیاســی و روانی به مردم ایران، ۱۴۷ فرد و 
شرکت ایرانی را در لیست ســیاه قرار داده که قرار است آن را به ۷۰۰ نفر 
و شرکت برســاند. هدف اصلی از تحریم ها کشاندن ایران پای میز مذاکره 

برای تحقق اهداف تعیین شده است. 
۲- ایجاد بازدارندگــی در برابــر ایران. آمریــکا، توان نظامــی ایران را 
غیرمتقارن )Asymmetric( می داند که با توجه به وســعت سرزمینی و 
کوهستانی بودن بخش های وسیعی از کشور و نیز روحیه رزمندگی قوای 
مسلح، درگیری نظامی با جمهوری اسالمی ســاده نیست. ترامپ بر این 
باور است که ایران خیلی از قدرت نظامی آمریکا نمی هراسد و می خواهد 
این پیام را برســاند کــه او نادیده گرفتــن آمریکا را تحمــل نمی کند. 
برهمین اساس از شــعار مرگ بر آمریکا بســیار ناراحت است و به دنبال 

تداوم فشار به منظور تغییر ملموس در رفتار و سیاست های ایران است. 
۳- مذاکره مستقیم با ایران بدون حضور کشورهای دیگر از جمله ۴+۱.

۴- مذاکره علنی و نه مخفیانه به همراه تبلیغات گســترده تا ترامپ بهره 
شخصی را از آن به ویژه پس از انتخابات میان دوره ای کنگره ببرد. 

۵- مذاکره ســریع و فوری، زیرا فرصت بهره گیری از ظرفیت عربســتان 
به ویژه پس از قتل فجیع و سربه نیست کردن خاشقجی محدود است. 

۶- بی ثبات ســازی اوضــاع اقتصادی ایــران به منظور به زانــودرآوردن 
جمهوری اسالمی.

بنابراین آمریکا از توانمندی اقتصادی این کشــور به عنوان یک ســالح 
برای مدیریت سایر کشــورها علیه ایران بهره می برد. هم اکنون گروهی 
از قانون گذاران ایاالت متحده به دنبال آن هســتند تا وزارت خزانه داری 
این کشور، دسترسی ایران به جامعه جهانی ارتباطات مالی یعنی سیستم 
پرداختــی و نقل وانتقال بین بانکی )ســوییفت( را قطع کنــد و تاکنون 
ارتباطات بانک مرکزی و چند بانک را قطع کرده اســت.در ســوی مقابل 
ایران تاکنون توانسته با بســیج ظرفیت های ملی، این فشارها را مدیریت 
کند. البته برای مقابله همه جانبه با راهبرد آمریکا، اقدامات وسیع تری در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فعال سازی سیاست خارجی برای تبیین 

آثار تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد.

پولشویی چون بختکی بر اقتصاد کشور
پولشــویی به عنوان فعالیتــی غیرقانونی، بــه دلیل آثار گســترده اش 
بر ســاختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاســی یک جامعه، می تواند 

تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
موضوع پولشــویی همواره به عنوان یکی از آســیب هــای جدی اقتصاد 
کشور از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد توجه بوده است. 
مسوولین نیز بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را یکی از موانع 
اصلی کارکرد درست نظام اقتصادی کشور به طور کل و نظام بانکی به طور 
خاص دانســته اند. در یکی از جدیدترین اظهار نظرها محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه گفته که پولشــویی در کشور یک واقعیت است و هشدار 
داده است که دلیل فضاســازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی 

می شود منافع اقتصادی افراد است. 
وی گفت: باالخره پولشــویی یک واقعیت در کشور ماســت و خیلی ها از 
پولشویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت 
دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشــویی می کنند حتما آنقدر توان 

مالی دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.
ظریف همچنین عنوان کرد: با این وضعیت ما نمی توانیم با فضا ســازی ها 
مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد 
باشــد فضاســازی کرده اند. آنها می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه 

یک قلم فضا سازی شان کنند.
به گفته صاحبنظران صحبت های ظریف بیانگر گستردگی پولشویی در 
کشور است. البته از آنجایی که پژوهش دقیقی در این مورد انجام نشده و 
یا دستکم اگر هم انجام شده باشد، نتایج آن منتشر نشده است، نمی توان 
به صراحت از میزان پولشــویی در کشــور صحبت کرد. با این حال چنین 
اظهار نظرهایی و به ویژه واکنش های انتقادی برخی از شــخصیت های 

سیاسی مانند نمایندگان مجلس جای تأمل، بحث و بررسی دقیق دارد. 

پولشویی چیست؟
در فرایند پولشویی تالش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی 
مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختالس، رشــوه و مواردی از این دست، 
پاک و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شکل های مختلفی پول های 
کثیف خود را می شویند تا رد منشــأهای غیرقانونی آن پاک شود. برای 
مثال کســی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمــد دارد باید توجیهی برای 
این درآمد خود داشته باشد. یعنی مشــخص کند که این پول را از کجا به 
دست آورده و باصطالح منشأ آن معلوم گردد. این فرد ممکن است مغازه 

یا فروشگاهی راه اندازی کند تا به عنوان منشأ درآمد خود معرفی کند .
پس پول شویی بدین منظور انجام می شــود که منبع واقعی پول نامعلوم 
باقی بماند. فرار مالیاتی هم می تواند دلیل دیگری برای این اقدام باشــد. 
پول شــویی به طور کل یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از 
یک جرم اصلی است. جرم پول شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته 
است. پولشویان اغلب کســانی هســتند که از راه های غیرقانونی کسب 

درآمد کرده اند و به دنبال »تمیز کردن« پول حاصله از این راه ها هستند.
به دلیل اهمیت مساله پولشویی و ابعاد مختلف این موضوع پژوهشگر ایرنا 
با »احمد حاتمی یــزد« تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشــین بانک 

صادرات به گفت وگو پرداخت.

ابعاد گسترده پولشویی
احمد حاتمی یزد عنوان کرد: پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی 
اســت که آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشــی از همین پولی که 
مؤسســات اعتباری غیر مجاز پولی که از مــردم گرفتند به جیب صاحب 

مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. 
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مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران شد

وزیر نفت در حکمی، مسعود کرباســیان را برای مدت ۲ سال به عنوان 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت منصوب کرد.

متن حکم بیژن زنگنه خطاب به کرباسیان به شرح زیر است:
»با توجه به این که در اجرای ماده ۵۰ قانون اساســنامه شــرکت ملی 
نفت ایران، اعضای هیئت مدیره این شــرکت، جنابعالی را برای تصدی 
مدیریت عامل این شــرکت پیشــنهاد کرده اند، لذا با توجــه به تعهد، 
تجارب و سوابق درخشــان مدیریتی جنابعالی در سطوح عالی اجرایی 
و اقتصادی، بدینوســیله با اســتعانت از خداوند قادر متعال، به استناد 
اختیارات ناشی از ماده یادشده از اساســنامه شرکت و همچنین مجوز 
دریافتی، جنابعالی را برای مدت ۲ ســال به عنوان مدیرعامل شــرکت 

ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت منصوب می کنم.
انتظار بر این است که در تعامل ســازنده با هیئت مدیره محترم شرکت 
و با جلب مشــارکت همکاران محترم شــرکت، با اتکال به ذات اقدس 
الهی، در اجرای طرح ها و انجام فعالیت های بسیار مهمی که برعهده این 

شرکت به ویژه در شرایط تحریم های ظالمانه قرار دارد، موفق باشید.«
زنگنه پیش از این نیز در حکمی، کرباســیان را به عنــوان عضو اصلی 

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرده بود. 

7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران
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 

این شرکت را منصوب کرد.
سپهر ســپهری؛ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران، حمیدرضا خوشــایند 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 
شــرکت را بر عهده داشت، به عنوان مشــاور خود در امور منابع انسانی 
و ســاختار شــرکت انتخاب کرد.این گزارش می افزایــد: حمید رضا 
خوشــایند پیش از این معاونت عملیات حفاری را بر عهده داشته است. 
معاونت فنی و مهندســی و همچنین معاونت پروژه هــای حفاری نیز 

پیش از این تحت مدیریت علیرضا الیجی و مهران مکوندی بوده است.

بانک های خارجی به سامانه  جایگزین سوئیفت 
ایران متصل شدند

یک مقام آگاه در بانک مرکزی با اشــاره به آغاز فرآیند اتصال بانک های 
خارجی به سامانه پیام رســان مالی ایرانی، گفت: بانک مرکزی در حال 

ایجاد و استقرار بسترهای دیگر ارتباطات مالی در جهان است.
یک مقام آگاه درخصوص راه اندازی ســامانه  پیام رسان مالی جایگزین 
سوئیفت، اظهارداشت: موضوع در حال پیگیری است و در این زمینه با 

برخی کشورها در حال همکاری هستیم.
وی افزود: بانک های خارجی در حال اتصال هســتند و دانه دانه به این 
سامانه جایگزین متصل می شــوند.این مقام مسئول با تایید اینکه همه 
بانک های ایرانی به این سامانه متصل شده اند، در پاسخ به این سوال که 
این سامانه در چارچوب سپام است، گفت: بله تقریبا در همان چارچوب 

است. 
وی تاکید کرد: البته بســتر فقط سپام نیســت و بانک مرکزی در حال 
ایجاد بسترهای جدید است و حتی با برخی بانک ها کانال های متفاوت 

دیگری راه اندازی می شود.
ســوئیفت به درخواســت آمریکا عضویت و فعالیت بانک های ایرانی به 
غیر از ۱۲ بانک را به حالــت تعلیق درآورد. به تازگــی اتحادیه صنعت 
رمزنــگاری و بالکچین روســیه یک توافــق همکاری با آزمایشــگاه 
بالکچین ایران که یکی از سازمان های متخصص در زمینه بالکچین و 

مسئول معرفی فناوری دیجیتال است، به امضا رسانده است.
یوری پریپاچکین، رئیس اتحادیه صنعت رمزنگاری و بالکچین روسیه 
گفت:» تجربه و تخصص شرکتش می تواند در ایران که وضعیت به علت 

قطع سوئیفت پیچیده تر از روسیه است، مورد استفاده قرار بگیرد.«
پریپاچکین خاطرنشــان کرد: »بر اســاس اطالعات ما، توسعه فعال 
یک شبکه ایرانی مشابه ســوئیفت در حال حاضر در حال انجام است. 
ابزارهای  رمزنــگاری اقتصادی می تواند کامال بــه طور موثر برای دور 
زدن محدودیت ها اســتفاده شــود و به همین دلیل اســت که از این 
پتانســیل باید در این موقعیت ژئوپلتیکی کنونی اســتفاده کرد.«به 
تازگی عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکــزی ایران اعالم کرد تهران 
از گزینه های بانکی جایگزین به دنبال قطع  سوئیفت  استفاده  خواهد 

کرد.

سه انتصاب جدید در وزارت صمت
رضا رحمانی طی احکام جداگانه ای جمشــید مالرحمان را به عنوان 
سرپرست سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
شــهریار طاهرپور به عنوان سرپرســت سازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایــران و محمدرضا مودودی را به عنوان سرپرســت ســازمان 

توسعه تجارت ایران منصوب کرد.
وزیر صنعت، معدن وتجارت ضمن تقدیر از زحمات خسروتاج در دوران 
تصدی برسازمان توسعه تجارت در متن حکم مودودی، معاون توسعه 
صادرات کاال و خدمات سازمان توســعه تجارت آورده است: با توجه به 
سوابق و توانمندی و شایســتگی های ارزشمند جنابعالی به موجب این 
حکم و با حفظ پست ســازمانی به عنوان »سرپرســت سازمان توسعه 
تجارت ایران« منصوب می شــوید تا با صرف همــت و تالش مضاعف و 
حسن هماهنگی و تعامل با عوامل خبره و صاحب نظر سازمانی و برون 
سازمانی و بهره گیری از ظرفیت های موجود موجبات پیشبرد وظایف 
خطیر محوله علی الخصوص رشد و توسعه سهم صادرات کشور در تراز 
تجاری و مبادالتی را با اعمال تصمیمات مناســب و شــجاعانه فراهم 

نمایید.
رضا رحمانی همچنین از تالش های معظمی مدیرعامل سابق ایدرو 
تقدیر و طی حکمی خطاب به شــهریار طاهرپور معاون نوســازی و 
بهره برداری این ســازمان تصریح کرده اســت: با توجه به سوابق و 
توانمندی و شایستگی های ارزشــمند جنابعالی به موجب این حکم 
و با حفظ پست ســازمانی به عنوان سرپرست ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایع ایران منصوب می شــوید تا با صرف همت و تالش 
مضاعف و حســن هماهنگی و تعامل با عوامل خبــره و صاحب نظر 
ســازمانی و برون ســازمانی و بهره گیری از ظرفیت هــای موجود 
موجبات پیشبرد وظایف خطیر محوله علی الخصوص رشد و توسعه 
صنعت و نوســازی صنایع ایران را بــا اعمال تصمیمات مناســب و 

شجاعانه فراهم نمایید.
همچنین وزیر صنعــت، معدن وتجــارت با صدور حکمی جمشــید 
مالرحمان را به ســمت سرپرست سازمان توســعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران منصوب کرد.

میز خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مصوب شــده بود که 
دولت کوچک شود و بر درآمدهای نفت نظارت صورت 
بگیرد این در حالی اســت که منابع صندوق توســعه 
ملی باید صرفــاً به تولید بخــش خصوصی اختصاص 
پیدا کند ولی االن منابع صندوق خوب نیست و باید از 

دست اندازی برای پروژه های تکراری بپرهیزیم.
در اجالس ماهیانه اتاق بازرگانی ایران غالمحســین 
شــافعی با تبریک آغاز به کار وزرای جدید اقتصادی 
در دولت گفت: اتــاق تصمیــم دارد برنامه های ارائه 
شده وزرا را بعد از انتخاب پایش کرده و قول های آنها 
را مورد بررســی قرار بدهد و نتایج آن را منتشــر کند 
پس امیدواریــم وزرای جدید به قول هایشــان عمل 

کنند.
وی ادامه داد: در اولین جلســه وزیــر جدید صنعت با 
فعاالن اقتصادی مقرر شد محل ثابتی در وزارتخانه به 

اتاق و فعاالن اقتصادی اختصاص داده شود.

شــافعی تصریــح کرد: ســال ها اســت که 
متخصصــان و فعاالن اقتصادی مشــکالت 
کشــور را بیان می کنند و راهکارهای آن را 
ارائه می دهند اما متاســفانه تا بــه امروز این 

روش جواب نداده است. 
امروز حجم عظیمی از راه حل ها برای خروج 
از مشــکالت اقتصادی مطرح شده اما هنوز 

مشکالت اساسی سر جای خود است.
وی تصریح کرد: هنگامی که به رسانه ها نگاه می کنیم 
و یا در همایش ها می شــنویم انبوهی از مشکالت و راه 
حل برای برون رفــت وضعیت فعلی گفته می شــود. 
بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شفافیت، اصالح نظام 
بانکی و مالیاتی از جمله راهکارهایی اســت که از سوی 
کارشناســان مطرح شده است اما شــاهد حل اساسی 

مشکالت نیستیم.
شافعی تصریح کرد: ریشــه اصلی عدم حل مشکالت 

اقتصــادی نبــود صورت بنــدی دقیــق از 
مشــکالت و عدم دســتیابی به حل مشکل 
اســت. ما فقط به معلول ها می پردازیم بدون 
اینکه علت را برطرف کرده باشــیم. این بدان 
معنا است که بدون ارائه صورت بندی دقیق 

از این مشکالت قادر به حل آنها نیستیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران با اشــاره 
بــه اولویت بنــدی مشــکالت اصلی کشــور گفت: 
اولویت بندی یعنی اینکه ابتدا قواعد حاکم بر اقتصاد در 
بخش دوم قواعد حاکم بر اقتصاد کالن و در بخش سوم 
قواعد حاکم بر اقتصاد خرد را باید در نظر بگیریم. وقتی 
پیشــنهادات مختلف را مورد بررســی قرار می دهیم 
متوجه می شــویم که از حل مشــکالت خود به سطح 
کالن رســیده ایم در حالی که مــا در قواعد بازی دچار 

مشکل هستیم.
شــافعی گفت: عدم تمرکز در ســاختار تصمیم گیری 

اقتصاد و عدم توجه به نظر صاحبان عمل مشــکالت را 
بیشتر کرده و عنصر محرک بر خلق ثروت غیر تولیدی 

قرار گرفته پس باید به قواعد بازی برگردیم.
شافعی در خصوص بودجه 9۸ گفت: در کمیته تدوین 
و بررسی بودجه سال آینده نمایندگان اتاق در کمیته 
تدوین حضور دارنــد و انتظار ما این اســت که دولت 
در بودجه ســال بعد برنامه های توسعه ای را پیگیری 
کنند نه اینکه فقط ســیاهه دخل و خرج نوشته باشد. 
بلکه براساس منابع درآمدی پایدار هزینه ها مدیریت 

شود.
شافعی ادامه داد: مصوب شــده بود که دولت کوچک 
شــود و بر درآمدهای نفت نظارت صورت بگیرد این در 
حالی است که منابع صندوق توسعه ملی باید صرفاً به 
تولید بخــش خصوصی اختصاص پیــدا کند ولی االن 
منابع صندوق خوب نیست و باید از دست اندازی برای 

پروژه های تکراری بپرهیزیم.

اتاق

گــروه اقتصــادي موفقیــت پیمان 
ســپاری ارزی که دارای قدمــت زیادی در 
سیاســتگذاری اقتصادی در ایران است، در 
حال حاضر مستلزم همکاری تمامی نهادها 
با دولت و کنترل جدی تر بر شــرکت های 

دولتی و خصولتی است.
اخیراً کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بانک 
مرکزی و اتاق بازرگانــی در رابطه با تغییر 
شرایط پیمان  ســپاری ارزی تشکیل شده 
است. به گفته کارشناســان خواسته اصلی 
بخش خصوصی خصوصــا صادرکنندگان 
لغو پیمان سپاری ارزی اســت. اما با توجه 
بــه شــرایط کنونــی اقتصاد کشــور و 
محدودیت هایی که تحریم ها برای دست یابی 
به منابــع ارزی ایجاد کرده اســت چنین 
خواسته ای عملی نیست. با این حال حفظ 
سطح اشتغال کنونی در چنین شرایطی نیز 
یکی از موضوعاتی اســت که شرایط پیمان 
ســپاری ارزی تعدیل شــده را مــی طلبد. 
اینکه، چنین دالیلی تا چه حد منطقی به نظر 
می رسد و با واقعیت نزدیک است جای بحث 

داشته و نیازمند بحث های کارشناسی است.

چیستی پیمان سپاری ارزی
پیمان ســپاری ارزی که بخشــنامه آن در 
شهریور ماه امسال ابالغ شد، به معنای اجبار 
صادرکنندگان به بازگردانــدن ارز حاصل 
از صادرات خود به کشــور و فروش آن به 
بانک های مشخصی است که از سوی بانک 

مرکزی تعیین می  شود. 
موضــوع پیمــان ســپاری ارزی را باید در 
چارچوب سیاست کنترل ارزی مورد بحث 
قرار داد. سیاســت های کنترل ارز از جمله 
ابزارهایی هســتند که دولت ها در مقاطع و 
شرایط مختلف با هدف جلوگیری از کاهش 
قدرت ملی خود در ســطح روابط تجاری 

بین المللی به کار می گیرند. 
دولت ها از طریق سیاســت های کنترل ارز 
نه تنها نــرخ ارز را ورای بــازار آزاد تعیین و 
تثبیت می کند، بلکــه صادرکنندگان و در 
واقع خریداران و فروشــندگان ارز را مجبور 
می کند که تحت شــرایط مشــخصی که 
توســط دولت ها و بانک های مرکزی تعیین 
می شــود به خرید و فــروش ارز بپردازند. 
پیمان سپاری ارزی یکی از این سیاست های 
کنترل ارزی است که با هدف کنترل نحوه و 
میزان خرید و فروش ارز و همچنین کنترل 

نرخ ارز اعمال می شود.

معافیت های پیشنهادی 
بنابر دیدگاه فعــاالن اقتصــادی و به ویژه 
اتاق بازرگانی ایران بــه دلیل مخالفت بانک 
مرکزی با لغو پیمان ســپاری ارزی، از سوی 
بخش خصوصی پیشنهادات دیگری مبنی 
بر اعمال برخی معافیت ها به این بانک داده 
شده است. این معافیت ها شامل این موارد 
است؛ صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از 
تعهد ارزی شــود و صادرات بین یک تا سه 
میلیون دالر شــامل معافیت ۵۰ درصدی 
شود، همچنین مقرر شــد که صادرات بین 
سه تا ۱۰میلیون دالر شــامل معافیت ۳۰ 
درصدی شــود و صادرات باالی ۱۰ میلیون 
دالر همچنان به روال قدیم، 9۰ تا 9۵ درصد 
موظف به تعهد ارزی خواهنــد بود. بخش 
خصوصی بر این باور اســت که اجرای این 
پیشــنهادات در راستای تســهیل شرایط 
کســب و کار داخلی اســت تا از این طریق 
بنگاه های تولیدی  و صادراتی  فعال بتوانند 
حداقل در شــرایط تحریمی با حفظ سطح 

اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.

پیمان سپاری ارزی خوب اما غیرقابل اجرا
احمد حاتمی یزد، تحلیلگر مســایل پولی 
و بانکی و از مدیران پیشــین بانک صادرات 
در این مورد می گوید: پیمان سپاری ارزی 
خوب اســت اما قابل اجرا نیســت. پیمان 
ســپاری ارزی یعنی اینکه صــادر کننده، 
ارز حاصل از صادرات خــود را در بازار نیما 

عرضه کند. مثال بــه صادرکننده رب گوجه 
فرنگی می گویند چقدر رب صادر کرده ای 
می گوید فالن مبلغ، بعــد از او می خواهند 
که همان مقدار ارز را در ســامانه نیما برای 
فروش عرضه کند. مســاله ای که پیش 
می آید تفاوت قیمت ارز بــازار آزاد با بازار 
نیما اســت که صادرکننده ترغیب می شود 
که ارز خــود را در بازار آزاد بفروشــد. اگر او 
حاضر به این کار نشــود دولت ناچار اســت 
برای رســیدن به اهدافش با تعداد زیادی از 
افراد درگیر شود. یعنی با آنها برخورد کند و 

یادستگیر و زندانی کند.

معافیت از سر ناچاری
وی در ادامــه اظهار داشــت: مــا در دوران 
جنگ در دوره دولت میرحســین موسوی 
و بعــد در دوره دولــت آقای رفســنجانی 
ایــن کار را کردیم امــا وقتی کــه دیدیم 
نمی توانیــم در عمل آن را پیــاده کنیم و با 
این همه آدم درگیر شــویم، پیمان سپاری 
ارزی را رها کردیم. اآلن که این مشــکالت 
تحریم و بحــران ارزی و... پیش آمده دوباره 
می خواهیم آن را اجرا کنیــم. دولت برای 
اینکه از میزان مشــکالت تا حــدودی کم 
کند و با افــراد کمتری درگیر ماجرا شــود 
یک ســری معافیت هایی گذاشــته است. 
مثــاًل صادرکنندگانی که میــزان صادرات 
آنها از یک میلیون دالر کمتر باشد از پیمان 

سپاری ارزی معاف هستند. 

همکاری شرکت های خصولتی و دولتی 
شرط موفقیت پیمان سپاری ارزی

حاتمی یــزد گفت: میــزان موفقیت دولت 
در موضــوع پیمــان ســپاری ارزی به این 
بستگی دارد که شــرکت های بزرگ دولتی 
و خصولتی مانند پتروشیمی ها قبول کنند 
ارز خود را در ســامانه نیمــا وارد کنند. اگر 
این شــرکت ها بیایند بدون شــک مشکل 
حل می شــود. در مورد این شرکت ها نیز با 
برخوردهای انتظامی و پلیســی نمی شود 
پیش رفت. باید در ســطوح باالی مدیریتی 
آنهــا را وادار به ایــن کار کنند. مثــاًل اگر 
پتروشیمی این کار را نکند شرکت نفت می تواند 
به آنها گاز ندهد. یعنــی اگر ابزارهایی غیر از 
زندان و قوه قضاییه به کار گرفته شود دولت 

می تواند در این مورد موفق شود. 

 پیمان سپاری ارزی
 تسهیل کننده واردات

وی در ادامــه عنوان داشــت: اگــر این کار 
صورت بگیرد برای اقتصاد کشور پیامدهای 
مثبتــی دارد. یعنی ارز آنهــا وارد اقتصاد 
می شــود و وارد کننــده می توانــد از آن 
برای واردات مــواد اولیه و اقــالم مورد نیاز 
استفاده کند. البته الزم نیســت این ارز به 
صورت فیزیکی وارد شــود. در همان خارج 
از کشور، ارز وارد یک حساب بانکی می شود. 
بنابر این می تواننــد از همانجــا ارز را به 
حساب شرکت های فرانســوی، ایتالیایی 

و... بفرستند که از آنها قرار است مواد و کاال 
خریداری و وارد کشــور کننــد. بنابر این 
می تواند واردات را تسهیل کند. در غیر این 
صورت وارد کننده مجبور است ارز مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد با قیمت باالتر تهیه کنند. 
یا کاال از طریق قاچاق وارد شــود که در هر 
دو حالت گران تر به دســت مصرف کننده 
می رسد. موضوع تولید کننده نیز به همین 

شکل تحت تأثیر قرار می گیرد. 
عمده تولید کنندگان ما نیز به نوعی نیازمند 
تهیه مواد اولیه و یا قطعات و ماشین آالت از 
خارج هســتند. آنها باید ارز خود را از شبکه 
نیما بگیرند. اگر موفق به این کار نشــوند به 

ناچار باید از بازار آزاد تهیه کنند.

معافیت ها به نفع اقتصاد کشور نیست
این تحلیل گر اقتصادی می گوید: نهادهایی 
مانند اتاق بازرگانی بیشــتر بــه فکر منافع 
خود هســتند. این معافیت ها صرفاً به نفع 
صادرکننــده اســت و نفع چندانــی برای 
اقتصاد کشــور ندارد. وقتی ارز وارد نشــود 
یعنی سرمایه کشور را خارج می کنند. این 
به معنای فقیرتر کردن کشور است.در بازار 
آزاد خریداران لزوماً وارد کننده نیســتند. 
خیلی از متقاضیــان ارز در بازار آزاد آنهایی 
هستند که می خواهند ثروتشان را از کشور 
خارج کنند. مثاًل یک نفر که ملک خود را در 
ایران فروخته اســت و آن را به ارز تبدیل 
می کند تا ببــرد در کشــوری مانند کانادا 
ملک بخرد. اگر ارز وارد ســامانه نیما شــود 
بدون شــک صرف واردات کاال و مواد اولیه 
و غیره برای اقتصاد کشــور می شود. اما در 
بازار آزاد ممکن است صرف واردات بشود و 

یا صرف خروج سرمایه از کشور.

راه حل مشکل ارز مدیریت جدی تر 
دولت و همکاری سایر نهادهاست

وی در پایــان به راه کار عملی اشــاره کرده 
و گفت: نکته اصلی این اســت کــه اگرچه 
پیمان سپاری ارزی خوب اســت اما چون 
برخی از ســرمایه دارهای ما چندان احساس 
وطن پرســتی ندارند دولت برای اجرای این 
قانون بایــد اعمال مدیریت جــدی تری بر 
شرکت های دولتی و خصولتی داشته باشد. 
آنها حجم عمــده ای از صادرات را در اختیار 
دارند و اگــر همه بخش ها و نهادها دســت 
به دســت هم بدهند اصاًل نیــازی به پیمان 
سپاری ارزی هم نیســت و می توانند بخش 

عمده ای از ارز را به کشور برگردانند.

گروه اقتصادي وزیر نفــت تاکید کرد: 
برخی تصــور می کنند همه پــول نفتی که 
تولید می شــود، در خدمت شــرکت نفت 
اســت اما هر آنچه که صادر می شود تا ریال 
آخر آن به خزانه واریز شــده و مجلس برای 
آن تصمیم گیری می کند.بیژن نامدار زنگنه 
ظهر دیروز برای پاســخگویی به ســواالت 
تعــدادی از نمایندگان بــه مجلس آمد که 
در پاسخ به ســوال علی ســاری که درباره 
عدم پاســخگویی مدیران نفت، عدم توزیع 
مناســب خدمات اجتماعی و عدم اعطای 
مالیات شهرداری ها مطرح شده بود، گفت: 
ما مســئولیت های اجتماعی دستگاه ها را 
بررســی کرده ایم و ســعی می کنیم به آن 
بپردازیم. درباره عدم پاســخگویی مناسب 
مدیران نفت هم اگر اشکالی وجود دارد، این 

مورد متوجه من است و آن را می پذیرم.
وزیر نفت تاکید کرد: من دســتور دادم که 
جلســه ای بگذارند تا بتوانند مسائل مطرح 
شده در این ســواالت را تا جایی که در توان 
ما است، حل کنیم. مساله گازهای همراه که 

در اهواز و خوزستان وجود دارد، در وضعیت 
مناسبی نیست انشااهلل ظرف دو سال آینده 
طبق برنامه ای که ریخته ایم هیچ گازی در 

خوزستان سوخته نخواهد شد.
وی ادامه داد: ما قراردادی با پتروشــیمی ها 
منعقد کردیم که ایــن گازها را جمع کنند و 
نزدیک به دو میلیارد دالر نیز سرمایه گذاری 
انجام شد که طرح غرب و شــرق کارون در 
دست اجرا اســت و طرح غرب کارون ظرف 
دو ســال آینده به اتمام خواهد رســید که 
بتوانیم بخشــی از این آلودگــی را کاهش 
دهیم.زنگنــه در پاســخ به ســوال دیگر 
نماینــدگان مبنی بر عــدم توزیع خدمات 
اجتماعی گفت: طرح هایی در غرب و شرق 
کارون گذاشتیم و ســرمایه گذاری کردیم 
و همچنین برای ســایر ســرمایه گذاری ها 
تعیین کردیم کــه چهار درصــد از میزان 
سرمایه گذاری ها صرف خدمات اجتماعی 

شود.
وی با اشــاره به ۸۵ پروژه عام المنفعه ای که 
در وزارت نفت در دســت اجرا است، گفت: 

مقادیر و ظرفیت این طرح ها مشخص است 
و در حد توان ماســت. البته آقای ســاری و 
نمایندگان اهواز می دانند که ما مشــکالت 
زیادی در بخش مادی داریم به عنوان مثال 
دو هــزار میلیارد بدهــکاری پیمانکاران را 
نتوانســتیم پرداخــت کنیــم، گرچه من 
تاکنــون مشــکالت موجــود را از تریبون 
عمومی مجلس بیان نکــرده ام اما این به آن 

معنی نیست که ما مشکلی نداریم.
زنگنه تصریح کرد: برخــی تصور می کنند 

همه پول نفتی که تولید می شود، در خدمت 
شــرکت نفت اســت اما هر آنچه که صادر 
می شود تا ریال آخر آن به خزانه واریز شده و 

مجلس برای آن تصمیم گیری می کند.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
خدمات اجتماعی توسط وزارت نفت گفت: 
در غرب کارون ۲۵۰ کارآمــوز را گرفتیم و 
با سه میلیارد تومان ســرمایه گذاری به آنها 
آموزش دادیم و بیشــتر آنها بــه کار گرفته 
شده اند. از ســال 9۶ هم کالس های کنکور 
را با محوریت آموزش و پرورش راه انداختیم 
که همه این کارها مسئولیت های اجتماعی 
است. تعدادی از این جوانان نتایج خوبی را 
کســب کردند 9 نفر رتبه زیر هزار و دو نفر 
رتبه زیر صد کسب کردند که در دانشگاه ها 
مشغول شدند. برای خدمات اجتماعی باید 

جوانان و مردم منطقه را توانمند کرد.
این عضو کابینــه دولت دوازدهــم عنوان 
کرد: بــرای مناطق نفت خیــز این موضوع 
مهم اســت که ما باید با مردم زندگی کنیم 
و مردم با ما احســاس دوستی و هم پیوندی 

کنند. همیشــه طرفدار این هســتم که در 
قانون بودجه برای مناطق نفت خیز بودجه 
مشــخصی صرف شــود اما اگر بودجه  ما به 
میزان کافی نیست، به این دلیل است که ما 

کمبود منابع داریم.
وی با اشــاره به بحث مالیــات و اختالف با 
شــهرداری ها گفت: در این زمینه مباحثی 
وجــود دارد که بایــد بین شــهرداری ها و 

مناطق نفت خیز بحث و بررسی شود.

نماینده اهواز از پاسخ های وزیر نفت 
قانع شد

علی ســاری، نماینده مردم اهــواز که ظهر 
دیروز در صحن علنی مجلس سواالت خود 
را از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مطرح کرده 
بود، پس از شــنیدن توضیحات وی از پاسخ 

وزیر قانع شد.
علت عدم پاســخگویی مدیران نفت و عدم 
توزیع مناســب خدمــات اجتماعی و عدم 
اعطای مالیات شــهرداری ها از محورهای 

سواالت ساری بود.

دولت از دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی بپرهیزد
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هر گرم طال ۳۹۴ هزار تومان
 رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران اعالم کرد 
که هر عدد ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیــون و ۳۵۱ هزار 
تومان فروخته شــده و قیمت هر گــرم طالی ۱۸ عیار نیــز ۳9۴ هزار 

تومان است.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایســنا، اظهارکرد: یکشــنبه قیمت 
سکه و طال با افزایش نسبی نســبت به روز گذشته مواجه شده و هر عدد 
ســکه طرح جدید تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان معامله 
شده اســت و ســکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته 
می شــود.وی افزود: در بازار یکشنبه نیم ســکه ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار 
تومان، ربع ســکه ۱ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان و سکه گرمی ۶۶۶ هزار 

تومان قیمت دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان طال و جواهر تهران همچنین 
درباره قیمت طال در بازار خاطرنشــان کرد: قیمت هــر مثقال طالی 
۱۷ عیار، ۱ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان اســت و هــر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز ۳9۴ هزار تومان فروخته می شود که نســبت به روز شنبه با قدری 
افزایش مواجه شــده، اما اگر بازار ارز به درستی کنترل شود، روند اخیر 

کاهش قیمت ها در بازار طال و سکه ادامه پیدا می کند.

کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت به نام برای 
خرید ارز الزامی شد

 خریداران ارز طی روزهای گذشته با چند گزینه جدید از سوی صراف ها 
برای فروش ارز مواجه می شــوند که از جمله آن، دارا بودن کارت ملی، 

کارت بانکی و سیم کارت به نام فرد متقاضی است.
طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافی ها به وجود 
آمده است و افراد متقاضی خرید ارز، با شرایط جدیدی مواجه می شوند 
که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در ســرفصل های ســایر، از 

صرافی های مجاز، ارز خریداری کنند.
گزارش های میدانی مهر حکایــت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو 
ورود به صرافی های عامــل بانک مرکزی برای خریــد ارز، با این موارد 
از سوی صرافان مواجه می شــود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، 
کارت بانکی و ســیم کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود 

داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد.
یکی از صرافی های چهارراه استانبول تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در 
مورد این شرایط گفت: فرد خریدار باید مدارک کامل هویتی را به صراف 
ارایه دهد تا مشــخص شــود که با کارت ملی دیگران اقدام به خرید ارز 
نکرده است و یک متقاضی واقعی اســت. بر این اساس، هر فرد متقاضی 
باید عالوه بر ارایه کارت ملی، کارت بانکی و مدارک ســیم کارت به نام 
خود را نیز در اختیــار صرافی قرار دهد؛ ضمن اینکــه برخی صرافی ها 
ممکن است در همان لحظه، تماس هایی را به صورت رندوم با متقاضی 

داشته باشند.
وی افزود: حال که بازارساز وارد عمل شــده و در حال نظارت و کنترل 
بازار ارز اســت تا تقاضاهای اضافی با کاهش نرخ، وارد بازار نشــود، این 
شرایط جدید وضع شده اســت تا بلکه خریداران واقعی به سمت بازار 

حرکت کرده و نیازهای سوداگرایانه وارد بازار نشود.
بررســی های میدانی مهر از صرافان میدان فردوسی حکایت از آن دارد 
که میزان مجاز خرید اســکناس ارز از صرافی ها در سامانه سنا دو هزار 
یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار 
یورو یا معادل آن در سرفصل »ســایر« برای هر کارت ملی در هر سال 
داده نمی شود؛ این درحالی است که به گفته صرافان، این سقف در سال 

پیش از این، ۵۰۰۰ یورو بوده است.
البته برخی صرافان می گوینــد که این موضوع با ســرفصل ارز همراه 
مسافر متفاوت است؛ ضمن اینکه ســقف مجاز برای خرید اسکناس ارز 

توسط هر مسافر با ارایه مدارک کافی نیز ۵ هزار یورو است.

عامل تاثیرگذار بر قیمت طال در چند روز آینده
 خوش بینی خریداران در بازار طال با بســته شدن قیمت ها در محدوده 
مثبت، اوج گرفته اســت با این حال برخی از تحلیلگران هشــدار دادند 

سرمایه گذاران نباید چندان هیجان زده شوند.
برخــی از تحلیلگران معتقدند ســرمایه گذاران نبایــد در کوتاه مدت 
انتظار هیجان زیادی داشته باشــند زیرا معامالت هفته جاری به دلیل 

تعطیالت روز شکرگزاری آمریکا کوتاه تر است.
در معامــالت روز جمعه بازار آمریــکا، هر اونس طال بــرای تحویل در 
دســامبر ۸ دالر یا ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۲۲۳ دالر بســته 
شد و برای کل هفته ۱.۲ درصد رشد رقم زد. طال اواخر هفته گذشته از 
نگرانی های ژئوپلیتیکی پیرامون برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

)بریگزیت( حمایت یافت و با افزایش تقاضای خرید روبرو شد.
تحلیلگران انتظار دارند قیمت طال هفتــه جاری با اوج گیری نگرانی ها 
نسبت به سالمت اقتصاد جهانی، روند افزایشی پیدا کند. تهدید فزاینده 
ضعیف شــدن رشد اقتصاد جهانی ســبب شــده برخی از فعاالن بازار 
سرمایه گذاری خود در بازارهای ســهام را کاهش داده و متقاضی خرید 
دارایی های مطمئنی مانند طال باشند.تغییر انتظارات پس از این روی 
داد که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریــکا در رویدادی در فدرال 
رزرو داالس گفت: اگرچه اقتصاد آمریــکا در وضعیت مطلوب مانده اما 

وی ریسک های بالقوه ای را پیش رو می بیند.

میانگین قیمت برنج باالتر از نرخ های مصوب
 در حالی که قیمت مصوب فروش برنج هنــدی حداکثر ۸۰۰۰ تومان 
و برنج پاکســتانی حداکثر ۸۲۰۰ تومان در نظر گرفته شــده اســت، 
بررسی ها نشان می دهد که میانگین نرخ برنج خارجی غیرتایلندی در 

بازار باالتر از آن چیزی است که به تصویب رسیده است.
به گزارش ایســنا، دولت همواره برای واردات برنج خارجی پایین ترین 
نرخ ارز را به عنوان نرخ ارز رسمی و دولتی، به این محصول استراتژیک 
اختصاص داده است و در دوران نوسانات ارزی اخیر هم این روال ادامه 
داشــته و ارز ۳۸۰۰ تومانی و بعد ۴۲۰۰ تومانی نصیب واردکنندگان 

برنج خارجی شده است.
این در حالی اســت که نه تنها برنج وارداتی غیرتایلندی که تقریبا بیش 
از ۸۰ درصد ســهم بازار برنج خارجی ایران را از آن خود کرده، مشمول 
افزایش قیمت ۵۲.۷ درصدی نسبت به ســال گذشته شده است،  بلکه 
این میزان افزایش قیمت بیشتر از میزان افزایش قیمت دیگر انواع برنج 

شامل داخلی درجه یک و دو بوده است.
براســاس آخرین آمــار بانک مرکــزی هــر کیلوگرم برنــج وارداتی 
غیرتایلندی به طور متوســط در سطح شــهر تهران در هفته منتهی به 
هجدهم آبان ماه امســال ۸۴۴۷ تومان در بازار مصرف فروخته شــده 
است که این عدد نشان دهنده افزایش دو دهم درصدی نسبت به هفته 
قبل از این بررسی و افزایش هشت دهم درصدی نسبت به هفته مشابه 
ماه قبل از این آمار است و نهایتا ۵۲.۷ درصد نسبت به هفته مشابه سال 

قبل، گران تر شده است.
این وضعیت در حالی اســت کــه آخرین قیمت مصــوب فروش برنج 
هندی و پاکســتانی که با نرخ ارز رســمی به کشــور وارد می شود، به 
ترتیب حداکثر ۸۰۰۰ تومان و ۸۲۰۰ تومان از ســوی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شــده اســت و در 
توضیحات مصوبه قیمت رســمی برنج که در ســایت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شــده، آمده است که فروش 
برنج های خارجی مذکور به قیمتی باالتر از ســقف در نظر گرفته شده، 

مشمول گران فروشی بوده و با عامالن آن برخورد می شود.

میز خبر

 مجتبــي دوراندیش دوازدهمیــن کنفرانس 
بین المللی مدیریت اســتراتژیک با حضور چهره های 
برتر علمی ملی و بین المللی این حوزه و اساتید مطرح 
کشــور روز دوشنبه بیست و هشــتم آبان ماه در محل 
ســالن همایش های اتاق بازرگانی صنایــع معادن و 

کشاورزی ایران برگزار می شود. 
ایــن دوره از کنفرانس با دعوت از ســخنرانان مدعو از 
جمله دکتر محمدباقر نوبخت؛ رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه و مهندس اکبر ترکان؛ مشــاور رئیس جمهور 
و رئیس اتاق تهران و مســعود خوانســاری رئیس اتاق 

بازرگانــی تهران بــا محــور رویکردها 
و مدل هــای مدیریــت اســتراتژیک، 
جهانــی ســازی و تجــارت الکترونیک و 
چالش های مدیریت اســتراتژیک، مسائل 
و روابط بین مدیران ســازمان، شناســایی 
بازارهــای بالقــوه در کشــورهای در حال 
توســعه، مدیریــت فرهنــگ ســازمانی، 

تحلیل SWOT  و پی ریزی اســتراتژی کســب وکار، 
رویکردهای توســعۀ نوآورانۀ فرهنــگ کارآفرینی و 
مدیریت اســتراتژیک برای بخش دولتی و ســرمایه های 

عمومــی برگــزار می شــود. ایــن رویداد، 
پرسابقه ترین و معتبرترین رویداد در حوزه 
مدیریت اســتراتژیک کشور است که توسط 
تنها انجمن تخصصی و علمــی در این حوزه 
با نظارت وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار می شود و انجمن مدیریت راهبردی 
ایران با هدف ارتقاء ســطح و اشتراک دانش 
مدیران از سال ۱۳۸۵ تاکنون با همکاری مراکز علمی 
و سازمان های ذی ربط اقدام به برگزاری این کنفرانس 
نموده است. از بخش های مهم این کنفرانس می توان 

کارگاه هــای تخصصی ویژه، ارائــه مقاالت تخصصی، 
ارائه سخنرانی های کلیدی داخلی و خارجی، انتخاب 
و معرفی کتاب ســال مدیریت اســتراتژیک کشــور، 
معرفی چهره برجســته مدیریت اســتراتژیک کشور، 
انتخاب پژوهشگر برتر مدیریت استراتژیک سال کشور 
و انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر دانشــجویی را 
نام بــرد. دوازدهمین کنفرانس بیــن المللی مدیریت 
اســتراتژیک روز دوشنبه بیست و هشــتم آبان ماه در 
محل سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع معادن و 

کشاورزی ایران برگزار خواهد شد.

کنفرانس

گروه بازار  به گفتــه نمایندگان اصناف 
و اهالی بازار، در شــرایطی مــوج ریزش 
قیمــت ها در بــازار ایجاد خواهد شــد که 
کاهش نرخ ارز اســتمرار یابد یا حداقل در 

همین سطح تثبیت شود.
از زمستان سال گذشــته به دالیل گوناگون 
داخلی و خارجــی تحرکاتی از سرکشــی 
جریــان نقدینگی در بازارها دیده شــد. در 
این میان عده ای که منافعشان با ناپایداری 
و نبود قطعیت در بازار گــره خورده به غبار 

آلودتر شدن فضای اقتصادی دامن زدند. 
شــیوع نگرانی در جامعه نســبت به آینده 
اقتصــادی، افزایش قیمــت ارز و تضعیف 
ارزش پول ملی باعث شــد تا بسیاری برای 
حفظ ســرمایه هــای خود، ریــال را به 
دارایــی هایی مانند مســکن، طــال، ارز و 
خودرو و حتــی کاالهای مصرفــی تبدیل 
کننــد و در نهایت هجوم تقاضا در شــرایط 
عرضه ثابت یا رو به کاهش، به رشــد حباب 

گونه قیمت ها منجر شد. 
هر چند که ســوداگران اقتصــادی همین 
نســخه را برای فضای بازار پس از ۱۳ آبان 
پیچیده بودنــد، دیدیم که پــس از اجرای 
تحریم های دولت آمریکا علیه مردم ایران، 
نه تنها تنشــی در بازارها و فضای کســب و 
کار ایجاد نشــد بلکه کاهــش قیمت ارز در 
بازار و انتشــار اخباری مبنی بر به راه افتادن 
موج افت قیمت ها، امید بــه آینده اقتصاد 
را به جامعه و پیش بینی پذیــری را به بازار 

برگرداند. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد 
قیمت ارز مبنای اقتصادی نداشــته و مهم 
ترین عامل افزایش جهشــی نرخ ارز به ویژه 
دالر اقدامات سوداگرانه در بازار بوده است و 

دالر به قیمت واقعی خود بر می گردد.
با توجه ذخایر ارزی دولت، ادامه درآمدهای 
ارزی کشور به دلیل معافیت های تحریمی 
و تمرکز بر روی دیپلماســی اقتصادی برای 
جبران برخی از کاهش درآمدها، طعمه ای 
وجود ندارد کــه به قــالب دالالن بیاویزد. 
بنابراین علی رغم تالش عده ای برای اینکه 

بازار در حالــت انتظار باقی بمانــد اما چند 
روزی است که شاهد ســقوط قیمت ارز در 
بازار هســتیم که این اوضاع می تواند باعث 
ایجاد مــوج کاهش قیمت هــا در بازارهای 
مختلف شود. آخرین خبرها از بازار مسکن 
مبنی بر این است که با ثبات همین نرخ دالر 
در بازار شاهد ریزش قیمت مسکن از دو ماه 
آینده خواهیم بود و کاهش قیمت ها در بازار 
موازی آن یعنی طال و سکه هم ادامه خواهد 

داشت.

موج ریزش قیمت ها با استمرار کاهش 
نرخ دالر 

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت 
وگو با ایرنا با بیان اینکه انتظار ریزش قیمت 
ارز پــس از اعمال تحریم ها وجود داشــت، 
گفــت: نرخ ارز بــه ویژه دالر کــه یکی از 
شــاخص های مهم اقتصاد در کشــورمان 
محســوب می شــود به صورت اغراق آمیز 
و بدون توجه به اصول علــم اقتصاد افزایش 
یافت. وی با بیان اینکه روش های مختلفی 

برای محاســبه نــرخ ارز بــه کار گرفته 
می  شــود که یکــی از متــداول  ترین آنها 
روش برابری قدرت خرید اســت، گفت: دو 
متغیر اصلی تورم داخلــی و میانگین وزنی 
تورم کشــورهای طرف تجاری ایران مالک 
محاسبه در این فرمول اســت و با مبنا قرار 
دادن تفاضل تــورم داخل و خــارج در این 
روش تعدد نرخ دالر بــازار با توجه به تفاوت 

تورم تعدیل می  شود.
به گفته این کارشــناس اقتصادی دو مولفه 
تــورم و حجــم نقدینگی از عوامــل اصلی 
تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز در همه کشورها 
اســت. بازار ارز در مدت زمان کوتاهی دچار 
چندین شوک شــد و قیمت ها در این بازار 
دو تا سه برابر شد. به طور یقین این افزایش 
قیمت ارز بدون اصول و عوامل تعیین کننده 
نرخ در علم اقتصاد اتفاق افتاده اما در نهایت 
همین نرخ غیر واقعی دالر بازار و تولید را به 

شدت ملتهب کرده است.
تقوی بیان داشت: افت قیمت دالر در چند 
روز گذشته نشان از این دارد دولت توانسته 

بر شرایط سوداگرانه بازار غلبه کند اما هنوز 
هم اقتصاد، اقتصاِد پیش بینی پذیر نیست. 

این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
کاهش قیمت دالر مــی تواند به نفع واردات 
و کاهش قیمت ها تمام شود، گفت: هر چند 
که افزایش قیمت ارز به نفع صادرات است و 
می تواند انگیزه ای بــرای افزایش صادرات 
باشــد اما باید بپذیریم که در حال حاضر در 
بسیاری از بخش ها، کشور واردات محوری 
هستیم و افزایش نرخ ارز منجر به به افزایش 
بهای تمام شده تولید می شــود.  با کاهش 
قدرت خرید مردم هــم تقاضا کاهش پیدا 
می کند در نهایت با کاهــش تقاضا، میزان 
تولید کم می شــود و این موضوع منجر به 
ریزش اشــتغال خواهد شد. تقوی افزود: در 
این شرایط مهم ترین وظیفه دولت نظارت 
بر بازار برای کاهش قیمت های متاثر از نرخ 
ارز است. همواره برای کاهش قیمت در بازار 
مقاومت هایــی وجود دارد کــه دولت باید 
در این زمینه ابزار نظارتــی خود را افزایش 
دهد. در چند ماه اخیر افزایش نرخ دالر تمام 

بازارها را تحــت تاثیر خود قــرار داد حتی 
بازارهایی که به طور مستقیم ارتباطی با ارز 
نداشتند، حاال در شــرایط استمرار کاهش 
قیمت ارز یا حفــظ آن دراین ســطح باید 
شاهد ریزش قیمت ها باشــیم که می تواند 

تا حدی قدرت خرید مردم را ترمیم کند. 

نهادهای نظارتی وارد میدان شوند 
در شــرایط نوســان نرخ ارز، مهــم ترین 
موضوع کنترل قیمت ها و حفظ آرامش در 
بازار اســت. به طور قطع در شرایط التهاب، 
تولیدکننــدگان، واردکنندگان و در نهایت 
بازار با مشکل قیمت گذاری مواجه می شود 
که به ایجاد تنش در جامعــه دامن می زند. 
حال اینکه گفته هــای نمایندگان اصناف، 
تولیدکنندگان و کاسبان بازار حاکی از این 
اســت که تنها زمانی شاهد ریزش قیمت ها 
در بازار خواهیم بود که در یــک بازه زمانی 
مشخص، نوسانی در نرخ ارز رخ ندهد و اگر 
سیر نزولی قیمت هم ادامه دار نبود، حداقل 

همین سطح قیمت حفظ شود. 
با افت قیمت ارز و تثبیــت آن، قدرت خرید 
مردم تا حدی ترمیم می شود که مهم ترین 
اثر ترمیم قــدرت خرید مردم متناســب با 
تغییر قیمت ارز برگشــت اعتماد جامعه به 
دولت اســت؛ رخداد و روندی کــه می تواند 
اقدامی موثر در راســتای حفظ ثروت های 
ملی و ســرمایه اجتماعی کشــور باشــد. 
همچنان که اشــاره شــد بازار و اقتصاد از 
کاهش قیمت ها اســتقبال مــی کند چرا 
که افزایش ناگهانی قیمت هــا در حالی که 
دستمزد و حقوق متناســب با آن باال نرفته، 
باعث کاهش تقاضا و قدرت خرید می شود 
و برگشــت قیمت ها می توانــد در افزایش 
تقاضا موثر باشــد اما همــواره مقاومت هایی 
در برابر کاهش قیمت در بــازار وجود دارد. 
در این شــرایط حضور پررنگ تر از گذشــته 
دســتگاه های نظارتــی از جمله ســازمان 
حمایت از مصرف کننــده و تولید کننده و 
تعزیــرات در برقراری تعــادل قیمت ها در 

بازار اهمیتی چشمگیر می یابد.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار می شود 

مهمترین اولویت های ستاد تنظیم بازار تشریح شد

ایمن سازی بازار در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی
گروه بازار  مدیرکل دفتــر برنامه ریزی 
تامین، توزیع و تنظیــم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مهمترین اولویت های ستاد 
تنظیم بازار را تشــریح و تاکید کرد: بیش از 
۴۰ درصد از از تولید ناخالص داخلی کشور 
در حــوزه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اســت .محمدرضا کالمی افزود: سهم باالی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت از تولید 
ناخالص ملی ضــرورت توجه به این حوزه را 
بیش از پیش آشکار می کند از این رو ارتقای 
جایگاه تصمیم گیری ســتاد تنظیم بازار با 
هدف اثربخش نمــودن تصمیمات آن برای 
افزایش ســطح پاســخگویی از مهمترین 
محورهایی اســت که اجرایی شــدن آن در 

دستور کار قرار دارد.

ایمن سازی بازار
وی با اشــاره به ضــرورت توجه بــه حوزه 
تجارت، تاکیــد کرد: برای رســیدن به این 
هدف پیش نیازهایی الزم اســت و امکانات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف 
به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از 
بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن سازی 
بازار در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی 
هدفمنــد و غیــر هدفمند برونزا از ســوی 
دیگر اســت .وی دوری از بخشی نگری را از 
مهمترین ضرورت ها در ایــن حوزه عنوان 
و اضافه کرد: همان طور کــه وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت تاکید کرده انــد تفکیک 
کامل و دقیــق وظایف و مســئولیت های 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و ســایر 
دســتگاه های اجرایــی در حــوزه تنظیم 
بــازار کاال و خدمات به طوریکــه هر یک از 
دســتگاه های اجرایی ذیربــط، وظایف و 
مســئولیت های خود را به صــورت کامل و 

دقیق انجام دهنــد، از برنامه های جدی ای 
است که در این دوره پیگیری خواهد شد .

به گفته این مقام مســئول ایــن وزارتخانه 
با بهره گیری از توان تمامی دســتگاه های 
اجرایی در قالب کارگروه تنظیــم بازار، در 

حال ساماندهی بازار کشور است.
وی تصریح کرد: از ایــن رو با توجه به طرف های 
عرضه ، تقاضا و شبکه های توزیع ، مدیریت 
بازار را در دســتور کار دارد اما الزم اســت 
ضعف های موجــود در این حــوزه نیز رفع 
شــود.وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
منظور از طرف عرضــه، »مجموعه تولید و 
واردات کشور« است، به این ترتیب حمایت 
حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر اســت 
و برای رســیدن بــه این هدف الزم اســت 
برنامه ریــزی به نحــوی صــورت گیرد تا 
تولیدات داخلی با کســری مواد اولیه روبرو 
نباشند.مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، 
توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرد: سیاســت ها در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بــه نحوی تدوین 
می شود که رقابت در بخش تولید به صورت 
مطلوبی شــکل گیرد و در این راستا پرهیز 
از مداخله در چگونگی توزیع، قیمت گذاری 
و عرضه مد نظر اســت .کالمی گفت: در این 
قالب ضوابــط و چارچوب هــای حکمرانی 
خوب مورد اســتناد اســت و تعیین تعرفه 
موثر در این مقطع برای تامیــن مواد اولیه 

وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .

تامین منافع حقوق مصرف کننده
او مســئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین 
منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت: باید 
توجه داشــت که ما تنها منافع تولیدکننده 
را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده 

نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا 
شرایط به گونه ای شــود که هم چرخ های 
تولید بچرخد و هم مصــرف کننده کاال را با 

قیمت رقابتی دریافت نماید.
به گفته وی اگر این نظام به درستی طرح ریزی 
شــود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات 
از کشــور و ورود به بازارهــای جهانی را نیز 
خواهند یافت .او به مقوله واردات نیز اشاره 
کرد و گفت: بی تردیــد واردات زمانی اتفاق 
می افتد که مزیت تولید کاالیی در کشــور 
وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این 
کاال به چشم بخورد، در این صورت واردات 
مواد اولیه با هدف تامیــن تولیدکنندگان و 
واردات کاالی ساخته شــده با هدف پاسخ 
به کمبود موجــود در بازار ضــرورت دارد.

مدیر کل دفتر برنامــه ریزی تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: 
در این مقطــع تنها مصرف کننــده نهایی 
کاال، مصرف کننــده تلقی نمی شــود بلکه 
تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان 
مواد اولیه محسوب می شوند و در نتیجه در 
زمره مصرف کنندگان جای می گیرند.وی 
گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت 
از افزایش نرخ ها در اثــر کمبود کاال در بازار 

است و برای پیشــگیری از این اتفاق تامین 
مواد اولیه وارداتی مــورد نیاز بخش تولید، 
تامین کســری تولیدات داخلــی ، تامین 
حداکثری کاالهای اساســی و ضروری در 
دســتور کار قرار دارد و متناوب پیگیری 
می شــود.کالمی در خصوص طرف تقاضا 
نیز گفت:این بخش نیز با توجه به ساماندهی 
واردات و تولید داخل مدیریت می شــود.در 
این حوزه برنامه ریزی واردات باید به گونه ای 
باشد که فشــارهای تقاضای داخلی باعث 
رجوع تعداد بی شــمار وارد کننــدگان به 
مبادی تامین خارجی و بــروز رقابت منفی 
برای کشور و افزایش نرخ خرید محصوالت 

کشاورزی نشود.
او بــه مولفه تولیــد داخل نیز اشــاره کرد 
و گفــت: اصــوال در کاالهایی کــه ضریب 
وابســتگی آنها به واردات کم اســت، مانند 
فوالد و پتروشیمی، تولید کنندگان داخلی 
مســئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما 
باید مدیریت بــه نحوی صــورت گیرد که 
تقاضای کاذب ناشی از بهره مندی از نرخ های 

دارای رانت، موجب سفته بازی نشود .

مدیریت عرضه کاالهای اساسی و ضروری
وی بــه مدیریت عرضه اشــاره کرد و گفت: 
برای مدیریــت عرضه در حــوزه کاالهای 
وارداتی علی الخصوص کاالهای اساســی 
و ضروری بــه دو گونه عمل می شــود . اول 
برای تامیــن نهاده های تولید کشــاورزی 
ثبت ســفارش، کنترل ارز، اثبــات اصالت 
واردکننــده، پیگیــری تامیــن ارز و رفع 
مشکالت ترخیص مد نظر است تا این اقالم 
با تایید وزارت جهاد کشــاورزی بر اســاس 

مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.
کالمی در خصوص نحــوه مدیریت واردات 

کاالهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: 
در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مســیر 
واردات شــامل ثبت ســفارش تا ترخیص 
گمرک بر عهــده وزارت جهاد کشــاورزی 
از مرحله ترخیص تا مصــرف کننده نهایی 
شــامل تعیین شــبکه توزیع و بازرســی و 

نظارت بر عهده وزارت صمت است.

 دشمن به دنبال برزگ نمایی 
مشکالت است

این مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت 
کاالهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز 
گفت:کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین 
ارزش و کنترل پروفرمــا، اثبات اصالت وارد 
کننده و پیگیــری تامین ارز و مشــکالت 
ترخیــص و توزیع در شــبکه تحت نظارت 

توسط وزارت صمت انجام می شود.
وی در خصــوص شــبکه های توزیــع نیز 
توضیحاتــی ارائه کــرد و گفــت: در حال 
حاضر اســتفاده از شــبکه توزیع میادین 
میوه و تره بــار، فروشــگاه های زنجیره ای، 
اتحادیه های توزیعی نظیر امکان و اســکاد 
و ... عالوه بــر آن توانایی بالقــوه اصناف در 
کاالرســانی به مصرف کننــده در اولویت 
اســت و عرضه حمایتی از طریق برگزاری 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم در اولویت 
کاری وزارتخانه است.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط 
کنونی با تمرکز بر ایجــاد ناآرامی اجتماعی 
از طریق بزرگ نمایی منشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی به دنبــال بر هــم زدن اتحاد 
میان مردم هســتند این در حالی است که 
الزم اســت با دوری از روش هــای آزمون و 
خطا،ثبــات سیاســت ها در عرصه هــای 

مختلف اقتصادی مد نظر است.



در رثای مرحوم نوربخش
علی سرزعیم

اقتصاددان

شــناخت من از مرحوم نوربخش به یک ســال قبل برمی گردد که وارد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــدم و قبل از آن آشــنایی با ایشان 
نداشــتم. آن چه در این یک سال از ایشــان دیدم مرا جزو ارادتمندان 
ایشــان قرار داد. تجربه باال در زمینه تامین اجتماعی موجب شده بود 
به رغم این کــه تحصیالت آکادمیک در حوزه بیمه اجتماعی نداشــت 
اما کامال به مفاهیم مرتبط مســلط شــده بود. هیمنه ای که ایشان در 
امر مدیریت ســازمان بزرگ تامین اجتماعی پیدا کرده بود، به نحوی 
بود که همواره یافتن جایگزین برای ایشــان کاری ســخت بود. به رغم 
این که چندین بار آماده جدایی از این ســازمان شــده بــود اما دولت 
نمی توانســت به راحتی جایگزینی برای ایشــان پیدا کند. نوبت آخر 
بابت بی مهری هایی که دیده بود، سخت آزرده بود و اعالم کرد که دیگر 
کارش را ادامه نمی دهد و چند روزی نیز به سر کار نرفت اما شاهد بودم 
که مسئولین کشــور از جمله آقای جهانگیری، آقای نهاوندیان، آقای 
ربیعی و دیگران سعی کردند ایشــان را منصرف کنند. ایشان به راستی 
مدیری الیق بود که واقعا اگر مردم کشــور از وجــود چنین افرادی در 
نظام حکمرانی اطالع داشته باشــند، تا این حد مایوس و ناامید از آینده 
نمی شوند و به راســتی اگر نظام حکمرانی تا همین حد نیز کار می کند 

مرهون کار و تالش این دسته از افراد خدوم است.
برای من که در ارتباط مســتقیم بــا حل و فصل مســائل صندوق ها و 
ســازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هســتم 
چند بــار پیش آمد که تلفن همراهم حوالی ســاعت ۱۱ شــب به صدا 
درآمد و می دیدم از دفتر دکتر نوربخش اســت. برای من بسیار جالب 
و رشــک برانگیز بود که ایشان این گونه خســتگی ناپذیر تا دیروقت به 
کار و فعالیت مشغول بود. یکی از اقوام اینجانب نیز که متخصص ارتوپد 
اســت، ذکر می کرد که مرحوم نوربخش در حــوزه جراحی نیز معموال 
مریضان ســختی را قبول می کرد که دیگر پزشــکان به راحتی حاضر 
به پذیرش آنها نبودند. آن مرحوم جزو کســانی بود که با سختکوشی و 
پرتالش بودن تالش می کردند تا راه را به رغم وجود مشــکالت مختلف 
بازکنند. یک نوبت نیز متوجه شــدم ایشــان در روزهــای آخر هفته و 
تعطیل به طبابت رایگان برای مردم فقیر حاشیه نشین که هیچ پوشش 
بیمه ای ندارند، می پردازند.یکی دیگر از ویژگی های ایشــان تعصب و 
حمیتی بود که در امر سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان داشتند. 
یکی از مســائلی که بارهــا ایشــان را آزرده می کرد مســاله مطالبات 
سازمان از صندوق فوالد بود که در نوبت آخر که در این رابطه جلسه ای 
تشکیل شــد دیدم دکتر نوربخش چنان سرخ شده و حالت عصبی پیدا 
کرده بود که نگران ایشان شــدم. در آن حالت عصبی به مخاطب خود 
می گفت به جدم قسم اگر بفهمم این عدم همکاری شما برای چیست، 
ســعی می کنم به شــما کمک کنم ولی این عدم همکاری شما را اصال 
نمی فهمم! بابت تادیه مطالبات ســازمان تامین به هر دری زد تا بتواند 
آن را در بودجه سال ۱۳9۷ وارد کند. این در حالی بود که ایشان حقوق 
ناچیزی از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کرد. برای ما واضح بود 
که ایشان اگر می خواست می توانســت با تخصص باالیی که داشت در 
عرصه پزشکی درآمد باالیی داشته باشد ولی برای ایشان درآمد اولویت 

باالیی نداشت و سازمان تامین اجتماعی اهمیت بیشتری داشت.
چندی قبل در کمیســیون اقتصادی دولت بحث بیمه رانندگان پیش 
آمد و از قضا نماینده ســازمان در جلســه برای طرح مســاله و دفاع از 
مدعیات سازمان حاضر نشد. مسئول جلسه ســوال کرد که آیا مایلید 
موضوع را از دســتور این هفته خارج کنیم؟ به ســرعت شماره موبایل 
دکتر نوربخش را گرفتم و سوال کردم که آیا در این مسئله حضور ذهن 
دارید؟ خنده ای کرد و گفت معلوم اســت که دارم و تمام جزئیات را از بر 
هســتم. گفتم پس موبایلم را روی بلندگو می گــذارم و کنار میکروفن 
گذاشــتم. ایشــان حدود یک ربع تمام سابقه مســئله را به طور کامل 

تشریح کرد. به هر حال تسلط ایشان بر مسائل سازمان کم نظیر بود.
در کنار همه این مسائل نکته دیگری نیز در ایشــان بود که برایم مورد 
توجه بود و آن ایــن که به رغم گرفتاری شــدید همواره در جلســات 
وزارتخانه، ســفرهای وزیر و مناسبت ها حاضر می شــد و گرفتاری ها 
مانع نمی شد تا در مســائل وزارتخانه حضورش کمرنگ شود. آخرین 
موضوع بحث شفافیت بود که ایشان اصرار داشت در برنامه وزیر جدید 
در اولویت قرار گیرد و تاکید داشــت که وزیر جدید تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی موضوع شــفافیت را ادامــه دهد و پیشــنهادهایی برای این 
مسئله نیز داشــت. در بحث تحریم نیز پیوسته تاکید می کرد که باید به 
شــکل فعال تری به این موضوع پرداخت و آمادگی خود را برای هرگونه 
همفکری اعالم کرد.این جانب به رغم دوره کوتاهی که توفیق داشــتم 
تا با ایشــان همکاری کنم اما جزو ارادتمندان ایشــان شدم. خدایش 

رحمتش کند و با اجداد پاکش محشورش گرداند.

 نوربخش کار صادقانه به بیمه شدگان را 
نهادینه کرد

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: مرحوم سیدتقی نوربخش 
مدیرعامل فقید این ســازمان، به دلیل صداقتی که در کارش داشــت، 
موجب شد کار صادقانه به مردم به ویژه بیمه شدگان در سازمان تامین 

اجتماعی نهادینه شود.
مهدی درخشــان در گفت و گو با ایرنا افزود: دکتر نوربخش الگویی به 
تمام معنا، یک پزشک درســتکار و یک مدیر باصداقت، باهمت و بسیار 
پرتالش بود و کارهایی که به صــورت زیربنایی انجام داد، باعث شــد 

بسیاری از اصول و شیوه های کاری در این سازمان تغییر کند. 
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر وی در حــوزه درمان این بود که 
حاشــیه ها را از حوزه درمان حذف کرد و همه را در مســیری قرار داد 
که فقط به خدمت فکر کننــد. وی در حوزه درمان تحــول ایجاد کرد، 
نگاه ویژه ای به حوزه فناوری اطالعات داشــت و باعث شــد آی تی در 
حوزه درمان به طور وسیعی گســترش پیدا کند.درخشان ادامه داد: با 
اقدامات موثری که مرحوم نوربخش داشت، زیرساخت های بیمارستان ها 
و درمانگاه ها تغییر کرد و نمی توان فقط در حــد چند جمله، اقدامات 
پنج ســاله وی را به زبان آورد چون تحوالت گسترده ای در بخش های 

مختلف بیمه ای و درمانی در این مدت ایجاد شد.
وی با بیان اینکــه در این مدت بیــش از ۱۴ برنامه محــوری در حوزه 
درمان برنامه ریزی شد، اظهار داشــت: توسعه فناوری اطالعات، ایجاد 
و راه اندازی بیمارســتان های مختلف، توجه خاص به مناطق محروم 
و دورافتاده، تغییر زیرساخت های بیمارســتان ها و درمانگاه ها، ایجاد 
نســخه الکترونیک و حذف دفترچه ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی 

نمونه ای از خدمات نوربخش است.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وی نــگاه همه را به 
موضوع خدمت عوض کرد، زیرا صادقانــه کار می کرد و صداقت در کار 
و خدمت صادقانه به مردم به ویژه بیمه شــدگان تامیــن اجتماعی را 

نهادینه کرد که امیدواریم همه این خدمات ذخیره آخرتش باشد.
ســازمان تامین  اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی به بیمه  شدگان، 
اکنون بیش از ۳۷۰ مرکز درمانی و ۸۰ بیمارستان در سراسر کشور در 
اختیار دارد که به بیمه  شــدگان خدمات درمانی رایگان ارائه می  کنند. 
در زمان نوربخش به عنوان مدیرعامل این سازمان، شاهد توسعه مراکز 
درمانی بودیم به گونه ای که ۸۲۴ تخت عادی، ۱۴۰ تخت ویژه، هشت 
بیمارستان و ۱۵ درمانگاه جدید به ظرفیت  های درمانی سازمان تأمین 

 اجتماعی اضافه شد.

مروري بر عملکرد مرحوم دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل فقید تامین اجتماعی
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یادداشت

دیدگاه

گروه اقتصاد مرحوم دکتر ســیدتقی 
نوربخش مدیرعامل فقید ســازمان تامین 
اجتماعی در طول پنج سال عهده داری این 
سمت، خدمات ارزنده ای را به بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران ارائه داد کــه از جمله 
آن می توان به تامین بخــش عمده ای از 
هزینه های طرح تحول ســالمت و افزایش 
حدود ۱۱۰ درصدی دریافتی مســتمری 

بگیران اشاره کرد.
ششــم شــهریور ماه ســال ۱۳9۲ دکتر 
سیدتقی نوربخش با حکم دکتر علی ربیعی 
وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به 
عنوان شــانزدهمین مدیرعامل ســازمان 

تامین اجتماعی انتخاب شد.
افزایش حــدود ۱۱۰ درصــدی دریافتی 
مســتمری بگیران و بازنشســته، اقدامات 
و پیگیری هــای جدی بــرای پرداخت به 
روز بدهی هــای دولت به ســازمان تأمین 
اجتماعی، تجمیع وصولــی و افزایش منابع 
حاصل از مطالبات ســازمان در دوره رکود 
اقتصــادی، بخشــودگی جرائــم بیمه  ای 
کارفرمایان خوش  حساب و اجرای بند »و« 
ماده ۸۰ برنامه پنجم توســعه در خصوص 
معافیت حق بیمه سهم کارفرما، گوشه ای از 
خدمات بیمه ای نوربخش در این پنج سال 

است.
همچنین در بخش درمانــی، اجرای طرح 
نظام ارجاع و حذف دفترچه های درمانی در 
بیمارستان های ملکی، تدوین سطح  بندی 
خدمات درمانی، بسترســازی بــه منظور 
عملیاتی کردن طرح گردشــگری درمانی 
در ۱۵ بیمارســتان منتخب سازمان تامین 
اجتماعی، اجرای طرح هتلینگ و بازسازی 
و نوســازی اورژانس های بیمارســتان ها، 
افزایش تخت های بیمارســتانی به ویژه 
تخت های مراقبت ویژه و توســعه خدمات 
درمانــی در مناطق محــروم و دورافتاده از 
خدمات ارزنده نوربخــش در مدت فعالیت 

خود در سازمان تامین اجتماعی بود.
یکی از نکات مثبت در دوره مسئولیت دکتر 
نوربخش این بود که چون خود به مدت ۲۵ 
سال در سازمان تامین اجتماعی در پست های 
مختلف حضور داشت، این موضوع باعث شد 
که شــناخت کاملی از خدمات و مشکالت 
موجود ســازمان داشته باشــد و همین امر 
وی را در ارائــه خدمت به بیمه شــدگان و 

مستمری بگیران یاری می کرد.
همچنین بــرای تســهیل و تســریع ارائه 
خدمــات، کاهــش هزینــه  هــا و افزایش 
رضایتمندی بیمه شدگان و سایر ذینفعان 
و مخاطبان، در پنج ساله خدمت، نوربخش 
گام  هایی ارزشــمند در زمینه گســترش 
بهره گیری از فناوری هــای نوین برای ارائه 
خدمــات غیرحضوری بیمه ای برداشــت. 
نمونــه آن ارســال و پرداخــت اینترنتی 
فهرســت حق بیمه توســط کارفرمایان، 
ارســال و پرداخت حق بیمه صاحبان حرف 
و مشــاغل آزاد و بیمه شــدگان اختیاری 
به  صــورت غیرحضوری، تشــکیل پرونده 
الکترونیــک بیمه ای برای هر بیمه  شــده، 
بازرســی بیمــه ای الکترونیــک، ابــالغ 
الکترونیکی احکام مطالباتی و نام نویســی 

متمرکز) ایجاد شعب ملی( بوده است.
تکمیــل طرح جامــع بازرســی کارگاهی 
الکترونیک، تکمیل و بهبود سامانه متمرکز 
بررســی و اطالع رســانی ســوابق تامین  
اجتماعی )کارکرد و دستمزد(، پیاده سازی 
و بهره بــرداری از اپلیکیشــن تلفن همراه 
»تأمین اجتماعی مــن« برای ارائه خدمات 
غیرحضوری، توســعه پرونــده الکترونیک 
بیمه شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی، 
راه  اندازی ســامانه تعهــدات کوتاه مدت، 
اختصاص شماره انحصاری تامین اجتماعی 
به هر یک از بیمه شــدگان و ایجاد ســامانه 
متمرکــز پرداخــت مســتمری ها از دیگر 
خدمات ارزشــمند دوره پنج ســاله دکتر 

نوربخش است.
همچنیــن در راســتای کمک بــه حفظ 

معیشت بازنشســتگان، ســازمان تأمین 
اجتماعی در مدت پنج ســاله خدمت وی با 
حمایت ویژه دولت، حقوق بازنشستگان را 
در هر سال بیشــتر از تورم سالیانه، افزایش 
داد. حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
در ســال های 9۲ تا 9۷ به ترتیب ۲۵، ۲۵، 
۱۷، ۱۴، ۱۴،۵و ۱9،۵ درصد افزایش یافته 
است.اجرای بند »و« ماده ۸۰ برنامه پنجم 
توســعه در خصــوص معافیت حــق بیمه 
ســهم کارفرما از دیگر اقدامات نوربخش در 
ســازمان تامین اجتماعی بود که بر اساس 
آئین  نامه اجرایی بند »و« ماده )۸۰( قانون 
برنامه پنج  ســاله پنجم توسعه، کارفرمایان 
کارگاه  های خصوصــی و تعاونی که پس از 
اعالم نیــاز بــه ادارات کار و اموراجتماعی، 
نیروی کار جدیــد را عالوه بــر نیروی کار 
موجود به کار گمارنــد، از تخفیف حق بیمه 
ســهم کارفرمایی موضوع ماده )۲۸( قانون 
تأمین اجتماعی بابــت نیروی کار جدید در 
طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند 
شــد.بیمه ۸۲ هزار نفر از اتباع خارجی در 
کشور، بیمه پردازی ۳۰ هزار نفر از ایرانیان 
خارج از کشــور و پرداخت مستمری به ۸۲ 
هزار هموطنان خارج از کشــور و همچنین 
بیمه ۱۵۲ هزار نفــر از زنان خانه دار از دیگر 

اقدامات بیمه در این دوره پنج ساله است.
در زمان تصدی دکتر نوربخــش به عنوان 
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی در 
راستای افزایش کارایی سیستم ها و کمک 
به کاهش فرایندهای اداری، از ســال 9۶ در 
تمام مراکز درمانی ملکی ســازمان تأمین 
 اجتماعی، دفترچه  های درمانی حذف شد 
و از سامانه نســخه الکترونیک برای تولید 
نسخه و ارائه سایر خدمات استفاده می  شود. 
از زمان اجــرای این طرح تاکنــون بیش از 
9۰ میلیــون نســخه الکترونیکــی در این 
سامانه تولید شد.ســازمان تامین  اجتماعی 
برای ارائه خدمات درمانی به بیمه  شدگان، 
اکنون بیــش از ۳۷۰ مرکــز درمانی و ۸۰ 
بیمارستان در سراسر کشور در اختیار دارد 
که به بیمه شدگان خدمات درمانی رایگان 
ارائه می کنند. در زمــان نوربخش به عنوان 
مدیرعامل این سازمان، شاهد توسعه مراکز 
درمانــی بودیم به گونه ای کــه ۸۲۴ تخت 
عادی،۱۴۰ تخت ویژه، هشت بیمارستان و 
۱۵ درمانگاه جدید به ظرفیت های درمانی 

سازمان تأمین اجتماعی اضافه شد.
همچنین بــرای ۱۸ درمانــگاه قدیمی این 
سازمان نیز ســاختمان های جدید احداث 
شــد. در توســعه و ارتقای خدمات درمانی 
ســازمان تأمین اجتماعی، مناطق محروم 
در اولویت قــرار گرفت و بیمارســتان های 
امام رضا)ع( قم، ۱۰۰ تختخوابی ماهشهر، 
نبی اکــرم )ص( عســلویه، هامــون زابل، 
حضرت ابوالفضل)ع( بیرجنــد )میالد۳(، 
شهدای زاگرس ایالم )میالد ۴( و امیرکبیر 
اهواز )میالد۵( در این دوره به بهره  برداری 

رسید.
عالوه بر این ســاختمان های جدیدی برای 
بیمارســتان پیامبــر اعظــم)ص( کرمان 
)میالد۲( و آیت  اهلل کاشــانی تهران احداث 
و جایگزین ســاختمان فرسوده سابق شده 
است. همچنین بیمارستان ۳۶ تختخوابی 
خوی نیز در مرحله افتتاح است و ساختمان 
جدید بیمارستان شــهید فیاض بخش در 
منطقه خلیج تهران در دست احداث است. 
ارتقای هتلینگ بیمارســتان هــا و مراکز 
درمانــی ملکی این ســازمان نیــز با هدف 
رضایتمندی بیمه شدگان انجام شده است.

مشــارکت در اجرای طرح تحول ســالمت 
که از اردیبهشــت ســال ۱۳9۳ در کشور 
آغاز شــد از دیگر دســتاوردهای سازمان 
تامین اجتماعی در این مدت بود، ســازمان 
تأمین اجتماعی به مدیرعاملی ســیدتقی 
نوربخش نیز در این طرح نقشی مهم داشته 
است. به گونه ای که بر اساس آمارها حدود 
۷۸ درصد هزینه های این طرح را ســازمان 
تامین اجتماعی و دیگر ســازمان های بیمه 

گر پرداخت می کند.
یکی دیگر از خدمات بسیار ارزنده نوربخش 
در مــدت فعالیتش توجه ویــژه و پیگیری 
مســتمر پرداخت مطالبــات داروخانه ها و 
مراکز درمانی بود که در پرداخت مطالبات 
مراکز طرف قــرارداد از تمــام ظرفیت ها و 

امکانات استفاده می کرد.
وی اعتقاد داشت؛ سازمان تأمین اجتماعی 
به عنوان جزئی از نظام سالمت موظف است 
به عنوان یک کنشــگر فعال با سایر اجزای 
نظام ســالمت و از جمله وزارت بهداشــت 
نهایت همکاری و هماهنگی را داشته باشد. 
به همین منظور بــرای پرداخت مطالبات 
دانشگاه ها ســازوکاری طراحی شد تا پس 
از دریافت اســناد پزشــکی بیمارستان ها 
۶۰ درصد مطالبــات مربوطه پرداخت و ۴۰ 
درصد باقی مانده نیز در مدت یک ماه و پس 

از بررسی اسناد ارائه شده تسویه شود.
اقدام دیگــر نوربخش در مدت پنج ســال 
خدمت، تالش برای افزایــش حقوق زمان 
بازنشســتگی رانندگان بود؛ به گونه ای که 
با اقدامی که در ســازمان تأمین اجتماعی 
انجام شده است، دستمزد مبنای کسر حق 
بیمه رانندگان برون شــهری از ۱.۳ حداقل 
دســتمزد به ۱.۵ و در مورد رانندگان دورن 

شهری از ۱.۱ به ۱.۳ افزایش یافت.
در مجموع 9۵۰ هزار نفر راننده با مشارکت 
ســازمان هدفمندســازی یارانه ها تحت 
پوشــش ســازمان تامین اجتماعــی قرار 
گرفتند و مقرر شده است که ۱۳ و نیم درصد 
حق بیمه تأمین اجتماعی توسط رانندگان 
و ۱۳ و نیــم درصــد دیگر از محــل منابع 

هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.
شــفاف ســازی خدمــات اقتصــادی در 
شرکت ســرمایه گذاری ســازمان تامین 
 اجتماعی)شستا( به منظور حفظ و ارتقای 

ارزش ســرمایه و اندوخته کارگران از دیگر 
برنامه های موثری بــود که در دوره خدمت 
پنج ســاله نوربخش انجام شــد؛ زیرا ۲۸۴ 
شــرکت در قالب 9 هلدینگ متعلق به این 
سازمان تحت پوشــش این شرکت هستند 
و شستا حدود ۴۵ طرح اقتصادی بزرگ در 

دست اقدام دارد.
اصالح ســاختار بنگاهداری با هدف پرهیز 
از رقابت بــا بخش خصوصــی، خروج از 
بنگاه  های کوچک  مقیاس، خارج شــدن 
از بنگاه  های خارج از اســتراتژی شرکت و 
چابک  سازی ساختار در راستای بهینه  سازی 
ســرمایه ها و حفظ ارزش ذخایر کارگران از 
رویکردهای مورد توجه در شســتا اســت.

همچنیــن بــرای شــفاف ســازی درباره 
میزان سود شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، نوربخش اقدامات جدی 
انجام داد و میزان ســوددهی این شرکت بر 
اســاس صورت مالی، اعالم شــد. اکنون، 
چون شســتا در بازار بورس قرار دارد، آمار 

و اطالعات مالی آن، کامال مشخص است.
همچنیــن اتحادیه بیــن المللــی تامین 
اجتماعی)ایســا(، در دوره کاری پنج ساله 
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی از 
۱9 طرح شــرکت کننده ســازمان تامین 
اجتماعی ایران در آخرین اجالس منطقه ای 
این اتحادیه در مهرماه امســال، چهار طرح 
این سازمان را شایســته اعطای تقدیرنامه و 
۱۵ طرح را واجد شرایط اعطای گواهینامه 

تایید تجربه موفق برگزید.
خدمــات بیمــه      ای الکترونیــک؛ پذیرش 
الکترونیکی بیماران، ارائه خدمات ســیار از 
طریق تلفن همــراه و همچنین جایگزینی 
نســخ الکترونیک و حــذف دفترچه    های 
درمانی کاغــذی چهار طرح این ســازمان 
بودنــد که در این نشســت منطقــه ای در 

مالزی برگزیده و تقدیر شد.
همچنین دکتر نوربخش در حوزه اقتصادی 
و فرهنگی اقدامات خوبــی را انجام داد که 
از جمله آن می توان به اعزام بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران به تعــداد حدود ۴۰ 
هزار نفر به ســفر مشــهد مقدس و عتبات 
عالیات و اجرای ۳۲ پروژه اقتصاد مقاومتی 
اشــاره کرد، البته تدوین برنامه راهبردی و 
پروژه های اقتصاد مقاومتی شــرکت های 
تابعه تامیــن اجتماعی برای اولیــن بار با 
تاکید مرحوم نوربخش به عنوان مدیرعامل 
ســازمان تامیــن اجتماعی اتفــاق افتاد و 
اکنون بیشــتر شــرکت  های تحت پوشش 
این سازمان دارای برنامه راهبردی و پروژه 

اقتصاد مقاومتی هستند.
همچنین پــروژه افزایش ظرفیــت تولید 
بنزین در پاالیشــگاه نفــت بندرعباس در 
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتــی در دوره 
مدیریت نوربخش اجرا شــد کــه موجب 
جلوگیری از صــدور نفت و تبدیــل آن به 
روزانه سه تا ســه و نیم میلیون لیتر بنزین 

می  شــود. تولید ۶۰ قلم دارو و مــواد اولیه 
مورد نیاز کشور که برای اولین بار در کشور 
تولید شــده از دیگر فعالیت  های نوربخش 
در حوزه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی 
بود که با صرفه جویی ســاالنه ۸۸ میلیون 
دالر، ارزش تولید آنها بیش از ۳۰۵ میلیارد 

تومان است.
اگرچه دکتر نوربخش به عنوان مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی در طول دوران پنج 
ساله خود خدمات گسترده و صادقانه ای را 
به بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه داد 
اما پیش از این نیز در حوزه تامین اجتماعی 
فعالیت های مستمری داشته است به گونه ای 
که راه اندازی بیمارســتان میالد تهران به 
عنوان یکی از خدمات ارزشــمند وی بوده 

است.
دکتر ســیدتقی نوربخش متولــد ۱۳۳9 
شهرستان قائن از ســال ۱۳9۲ تا ۲۴ آبان 
۱۳9۷ سکان این سازمان را به عهده داشت، 
البته وی پیشــتر عضو هیات مدیره و قائم 
مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
سال های ۷۶ تا ۸۰ هم بوده است. همچنین 
قائم مقامــی رئیــس کل ســازمان نظام 
پزشــکی در ســال های ۸۲ تا ۸۴ و ریاست 
انجمن جراحــان ارتوپدی ایــران از دیگر 

مسئولیت های اجرایی وی بوده است.
اخذ درجــه دکتــرای پزشــکی عمومی 
۱۳۶۸ دانشــگاه تهران، اخذ درجه دکترای 
تخصصــی پزشــکی در رشــته جراحــی 
ارتوپدی در سال ۱۳۷۲ دانشــگاه تهران، 
دبیر ســتاد جنگ و جهاد دانشــگاه تهران 
۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶، مســئول جهاد دانشگاهی 
۱۳۶9 تــا ۱۳۷۲، مدیــر گــروه ارتوپدی 
دانشــکده پزشــکی علی بن ابیطالب یزد، 
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان یزد 
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶، عضو هیــات مدیره و قائم 
مقام مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مدیر نمونه ملی در ســال 
۱۳۸۰، عضــو منتخب شــورای عالی نظام 
پزشکی )ســه دوره( ۱۳۷9 تا ۱۳9۱، قائم 
مقام رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران 
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و رئیــس انجمن جراحان 
ارتوپدی ایــران از دیگر مســئولیت های 

نوربخش بود.
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳9۷ نوربخش به همراه 
عبدالرحمن تــاج  الدین خوزانــی معاون 
پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در جریان 
سفر محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، به اســتان گلســتان در 
تقاطعی واقع در محــور کردکوی - گرگان 
دچار سانحه رانندگی شد و بعد از انتقال به 

بیمارستان درگذشت.
ســازمان تأمین  اجتماعی، با پیشینه بیش 
از ۶۰ ســال خدمــت، مهمتریــن متولی 
بخش بیمه  های اجتماعــی و درمانی نظام 
کالن رفاه و تأمیــن   اجتماعی در جمهوری 
اســالمی ایران محســوب می  شــود. این 
سازمان یکی از بزرگترین نهادهای بیمه  ای 
در منطقه است که با احتســاب افراد تحت 
تکفل بیمه شــدگان و مســتمری بگیران 
اصلی از این ســازمان، می توان گفت از هر 
۲ ایرانی، یک نفــر از خدمــات متنوع این 
سازمان بهره مند است.از نظر ارائه خدمات 
بیمه  اجتماعی، ســازمان تامین اجتماعی 
رتبه اول را در کشور دارد و از منظر خدمات 
بیمه درمان، اولین خریدار خدمات درمانی 
و دومین تولیدکننده خدمــات درمانی در 
کشور است. سازمان تامین  اجتماعی بیش 
از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشــور ایران، 
معــادل نیمی از جمعیت را تحت پوشــش 
دارد کــه از ایــن تعــداد ۱۴ میلیــون 
نفر بیمه  شــدگان اصلــی و ۳،۵ میلیون 
مســتمری  بگیران اصلی از سازمان و مابقی 
افراد تحــت تکفل آنان هســتند.تکیه  گاه 
اصلی این ســازمان مشارکت ســه  جانبه 
کارفرمایان، بیمه  شدگان و دولت در عرصه  های 
مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری کالن 

و تامین منابع مالی است.
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پولشویی چون بختکی بر اقتصاد کشور
  ادامه از صفحه یک

 اآلن معلوم نیســت که این پول کجاســت. مردمی هم که پولشان را از 
دســت دادند جلو بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردنــد. دولت هم به 
خاطر مسائل و مشکالت احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران 
داد. یعنی ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی 

شد و رفت. 
وی در ادامه گفت: مثال وام می دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد 
به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسسه اســت. یعنی پول بر می گردد به 

خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.

موسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند
این تحلیلگر پولی و بانکی اظهار داشت: این مؤسسات غیر مجاز به هیچ 
قانونی پایبند نیســتند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. البته 
بانک مرکزی هم زورش نمی رســد که تمامی این مؤسسات را ببندد. 
اینها حامیانی داشــتند و با این حمایت ها توانستند جلو بانک مرکزی 
بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشــد کردند. حدود یک چهارم منابع 

پولی کشور دست این مؤسسات غیر مجاز بود.
 FATF آقای ظریف نیز همین را می گوید. او گفته است کسانی که با‹
مخالفت می کنند دو دسته هســتند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر 
می کنند به ضرر کشور اســت و لذا مخالف آن هســتند. اما برخی نیز 
هستند که به خاطر منافع شــخصی خود مخالفت می کنند. وگرنه به 
تشخیص هر کارشناســی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور 
اســت. نفع آن برای اقتصاد داخل این است که شفافیت ایجاد می شود. 
یعنی روشن می شود که پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند 
بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند 

بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. 

دیگر مصداق پول شویی 
وی در ادامه عنوان کرد: در نظام بانکی رســمی نیز امکان این پولشویی 
وجود دارد. یکی از مصادیق این مساله در سیستم بانکی مطالبات معوق 
اســت. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجــاه هزار میلیارد 
تومان به افراد و شرکت هایی وام داده اســت که پس نداده اند. اگر این 
پول صرف کاری می شــد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را 
طی می کرد به نظام بانکی باز می گشت. یعنی فاکتور دروغی ارائه می دهند 
و پول می گیرد. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده 
شده بایســتی پروژه ای یا شرکتی وجود می داشــت. چون این وجود 
ندارد پول ها در جای دیگری خرج شــده است. درواقع اختالس و رانت 

می شود منشأ پول های کثیف.

جایگاه پولشویی در قوانین کشور
به گفته کارشناســان رابطه مســتقیمی میان نوع و میــزان قوانین و 
قانون گذاری با میزان پولشــویی در هر جامعه ای وجــود دارد. از این 
رو از نگاه آنها یکی از مواردی که باعث تشــویق و انگیزه ای جدی برای 
پولشویی در کشور شده است ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین حوزه های 
مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... اســت. در 
واقع یکی از دالیل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز ضعف های 
قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین المللی مبارزه با 

پولشویی است. 
براســاس ماده ۲قانون مبارزه با پول شــویی، جرم پولشــویی عبارت 
اســت از: ۱- تحصیل ، تملک ، نگهداری یا اســتفاده از عواید حاصل از 
فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه بطور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
در نتیجه ارتکاب جرم به دســت آمده باشد، ۲- تبدیل،  مبادله یا انتقال 
عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور 
مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به 
نحوی که وی مشــمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد و ۳- 
اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی،  منشا، منبع، محل، نقل و 
انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
در این مورد احمد حاتمی یزد گفت: ما در ســال ۱۳۸۶قانون پولشویی 
را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عمال اجرا نشد. بر اساس این 
قانون در همه شــرکت های بزرگ و بانک ها باید یــک کمیته مبارزه با 
پولشویی وجود داشته باشد و ســازمان حسابرسی هم که این شرکت ها را 
بررس می کند باید مشخص ســازد که کمیته پولشویی برای مثال در 
ایران خودرو ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش هایی که من دیده ام، 
آمده است که یا کمیته تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده کار نمی کند. 
وی در ادامه اظهار داشــت: بر اســاس اصل ۴9 قانون اساســی یکی از 
وظایف دولت این است که به پول های غیر مشروع رسیدگی کند. برای 
اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFT می تواند 
بخش بزرگی از این مشکالت پولشــویی را حل کند. تا اقتصادی سالم 
داشته باشــیم. آقای روحانی در مصاحبه ای گفت که شرط آقای طیب 
نیا برای وزیر اقتصاد شــدن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی 
نمی توانســت تضمین بدهد که می تواند این کار را بکنــد طیب نیا با 

وجود شایستگی وزارت را قبول نکرد. 

پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناکارآمد می کند 
وی گفت: یکی دیگر از مصادیق پول شــویی در انتخابات رخ می دهد. 
اینکه آقایون می خواهند رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بشــوند 
پول های غیر مجاز به آنها می رسد. احزاب و گروه های سیاسی ما پول هایی 
را می گیرند که نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند کمک 
مالی بگیرند به شــرطی که منبع پول را اعالم کنند. در اینجا نه احزاب 
منبع پول های دریافتی را اعالم می کنند و نــه قانونی هم در این مورد 
وجود دارد. در زمان مجلس ششــم بنده خودم رئیــس بانک صادرات 
بودم و پیشــنهاد رســمی به مجلس دادم که گروه های سیاسی اعم از 

چپ و راست منابع کمک های مالی شان را اعالم کنند.
احمد حاتمی یزد گفت: فســاد سیاسی، فســاد قضایی از جمله اثرات 
پولشویی است. وقتی یک قاضی رشــوه می گیرد، این پول را در جایی 
ســرمایه گذاری می کند که معلوم نشــود از چه کســی پول را گرفته 
اســت. ناکارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یک 
اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینــی صورت می گیرد دیگر نمی توان 
رقابت ســالم بین تولید کننده ها را انتظار داشت. آنهایی که می توانند 
با این روش ها از مالیات فرار کنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست که 
مالیات می دهند. درواقع از طریق پولشــویی فرار مالیاتی نیز اتفاق 
می افتد. هر فسادی که به فکر ما خطور می کند در این پولشویی وجود 

دارد.

اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطالعات به خارجی ها نیست
احمد حاتمی یزد اضافه کرد: با تصویب FATF ، برای اجرایی شــدن 
آن یک ســازمان متمرکزی در وزارت دارایی به نــام »مرکز کارآگاهی 
جرایم مالی« تشکیل می شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی 
تشکیل می شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می کنند 
که خود آنها اصاًل فکــرش را نمی کنند در اینجا نیــز به همین صورت 

است. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود.
پاسخگویی این نهاد به سازمان بین المللی FATF در این حد است که 
ثابت کند در ایران نظارت انجام می شــود. اصاًل این گونه نیست که به 
آنها اطالعات بدهند. FATF می خواهد بداند که این سیستم در ایران 
وجود دارد و کار می کند. این سیســتم نمی تواند دستی باشد و باید به 

صورت الکترونیکی باشد.

دیدگاه

گروه اقتصــاد  پرونــده های فســاد 
اقتصادی که زندگی میلیون ها تَن از مردم را 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر 
قرار داده اســت، کم نیستند و مجازات های 
اعدام تا حبس های طوالنی هم نتوانســته 

مهر پایانی بر این گونه پرونده ها بزند.
در سال های نخست پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، سوءاستفاده های اقتصادی عده ای 
از ســرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره 
اموال، خانه و کارخانه روبرو کرد. تب و تاب 
انقالب و مبارزه با ســرمایه داری به شــعار 
نخست جامعه تبدیل شده بود؛ هنگامه ای 
که به نظر می آمد بســیاری از مستضعفان 
و فرودســتان در این اندیشه بودند که سایه 
سنگین ســرمایه داری از زندگی آنها رخت 
خواهد بست و دیگر شاهد این حجم از تضاد 

طبقاتی نخواهند بود.

بنیاد نبوت 
انقالب اســالمی به پیروزی رسیده بود،  اما 
هنوز آتش تفنگ های جنگ خاموش نشده 
بود که سرمایه داری چهره خود را عیان کرد 
و مردم ایران شــاهد پرونده فساد اقتصادی 
شــدند که یکی از نمونه های نخســت آن 
»بنیاد نبــوت« بود کــه طعم تلخ فســاد 

اقتصادی را تجربه کرد. 
نیمــه دوم ۱۳۶۶ خورشــیدی، »محمــد 
جواد ایروانی« وزیر امور اقتصــاد و دارایی 
در گفت وگــو با اصحاب رســانه از تخلفات 
و کالهبــرداری بنیاد نبوت پــرده برداری 
کرد. فردای آن روز پس از اینکه رســانه ها 
به صــورت گســترده به پوشــش این خبر 
پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات 
به دولت در پوشش فعالیت های عام المنفعه 
عنوان کردند، مسووالن این بنیاد بازداشت 
شــدند، بنیادی که »میرحسین موسوی« 
نخست وزیر وقت در حاشــیه جلسه هیات 
دولت و در جمع خبرنگاران به ابعاد تازه ای 
درباره آن اشاره کرد و گفت: »فعالیت بنیاد 
نبوت تنهــا جنبه اقتصادی نداشته اســت 
و شــواهدی موجود اســت که این بنیاد با 
انگیزه هــای سیاســی برای دسترســی به 
قدرت نیز در تالش بوده است که با برخورد 
قاطع وزارت اقتصــاد و دارایی و قوه قضاییه 

جلوی آن گرفته  شد«.
بــه هرصورت جلســه دادگاه »ســیدعلی 
موســوی« معروف به قمی سرپرست بنیاد 
نبوت از ۱۳۶۷ خورشــیدی شروع شد تا در 
۲۵ آبان همان ســال نوزدهمین و آخرین 
جلســه دادگاه، آرای صــادره را اعالم کند، 
رایی که به موجب آن موسوی قمی  مصداق 
بارز ماده ۸۸ قانون تعزیرات دانسته و مفسد 
شناخته و حکم آن اعدام اعالم شد. متهمان 
دیگر هم به تحمل حبس تعزیری از ۶ ماه تا 
۲ سال محکوم شدند اما این پایان ماجرای 
نبود زیرا رای صادره جهــت تنفیذ حکم به 
شــورای عالی قضایی ارسال شد اما طی ۱۰ 
ماه رســیدگی، سرانجام موســوی قمی  به 

تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا
پس از پرونــده بنیاد نبوت، شــرکت های 
مضاربــه ای مانند قارچ ســر درآوردند که 
معروف ترین آنهــا »شــرکت مضاربه ای 
سحر و الیکا« بود؛ شرکت وارد کننده بزرگ 
پارچه که با اســتفاده از ضعف بانک ها اقدام 
به جذب سرمایه های مردمی کرد و آنچنان 
قدرتمند شــد که کشــتی های بزرگ با بار 
پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص می شدند 
اما به یک باره این شــرکت  به تقلب و فساد 
مالی در زمینه پرداخت ســودهای کالن به 
پس اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی 
در مورد مدیران آن اعــدام بود که حکم نیز 
اجرایی شــد تا درس عبرتی برای دیگران 
شــود.هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا 
اعدام شدند اما صاحبان سرمایه های بر باد 
رفته پس از یک دهه انتظار و بی ارزش شدن 
کامل اندوخته های خود، به طور قســطی 
ســپرده ها را از محل فــروش دارایی های 

شرکت دریافت کردند.

شوک بزرگ با اختالس 123 میلیاردی
با شــروع دهه ۷۰ خورشــیدی، سازندگی 
بــا تمام قــدرت در کشــور در حــال اجرا 
شــدن بود اما اختالس ۱۲۳میلیاردی در 
بانک صادرات به یک بمــب خبری تبدیل 
شــد و افکار عمومی را به سمت خود جلب 
کرد زیــرا در آن زمان اعــالم چنین رقمی 
به عنوان اختالس بی ســابقه بــود. پرونده 
ای که »مرتضــی رفیقدوســت« به همراه 
»فاضــل خــداداد« متهمــان اصلی آن 
بودنــد؛ پرونــده ای کــه خیلــی زود در 
۱۳۷۱خورشــیدی مفتوح اعالم شــد اما 
رای نهایــی در ۱۳۷۴ خورشــیدی اعالم 
شــد. دادگاهی که فاضل خداداد را مفسد 
فی االرض شــناخت و به اعدام محکوم کرد 
و مرتضی رفیق دوست متهم دیگر پرونده به 
حبس ابد محکوم شد تا سرانجام در ۱۳۸۲ 

خورشیدی مشــمول عفو قرار گرفت و آزاد 
شد.

جزایری جوان 
و  تاجــر  جزایری عــرب«  »شــهرام 
فعــال اقتصــادی ایرانــی ۲9 ســاله، در 
۱۳۸۱خورشــیدی در جریــان یکــی از 
پرونده هــای جنجالی و بــزرگ اقتصادی 
بازداشــت شــد، جوانی که رفت و آمدهای 
زیادی به مجلس شــورای اسالمی داشت و 
رشــوه های زیادی به ایــن و آن داده بود به 
جــرم تبانــی در معامالت دولتــی، اغوای 
مسووالن بانک ها، تســهیل و دریافت ارز، 
عدم به کارگیری تسهیالت در امر صادرات 
و واردات و ایجــاد رکــود در امــر صادرات 
واردات، تهیه پیمان نامه هــای غیرقانونی 
و اخذ مقادیــر قابــل توجه، به ۱۱ســال 
حبــس تعزیــری، رد مبلــغ ۴۸ میلیون 
 و۶۰۰ هزارو۱۸۵دالر به بانــک ملی ایران 
و صنــدوق ضمانــت صــادرات، پرداخت 
جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ فوق الذکر 
بــه  )9۷میلیون و۲۰۰هــزارو۳۷۰دالر( 
صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در 
بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از 
اخذ هرگونه تسهیالت بانکی اعم از ریالی و 

ارزی به مدت ۱۰سال محکوم شد.
اما این پایــان راه جزایری نبــود و در اوایل 
اســفند ۱۳۸۵ خورشــیدی در جریــان 
انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، 
فرار کرد اما ســه روز پیــش از آغاز ۱۳۸۶ 
خورشیدی در عمان دســتگیر شد تا حکم 

زندانش را ۲ سال افزایش داده باشد. 
در نهایت شــهرام جزایری که توانســته بود 
از اتهــام اخــالل در نظام اقتصادی کشــور 
تبرئه شــود، صبح جمعــه ۱۱ مهر ۱۳9۴ 
خورشیدی پس از گذراندن ۱۳ سال حبس 
در ۴۳ ســالگی از زندان آزاد شــد و بار دیگر 
فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفت و سعی 
کرد حضور فعالی در رسانه ها داشته باشد اما 
به نظر می آمد که جزایری همچنان خبرساز 
خواهد بود زیرا بار دیگــر در ۶ مرداد ۱۳9۷ 
خورشیدی در حین خروج غیرقانونی از خاک 
ایران در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک 
شناسایی و بازداشت شــد تا همچنان سوژه 

بسیاری از خبرگزاری ها باشد.

حلقه فاطمی یا بیمه ایران
اواخر دهه ۸۰ خورشــیدی پرونده »حلقه 
فاطمی یا بیمه ایران« بر ســرزبان ها افتاد، 
پرونــده ای که پــای اشــخاصی از »دولت 
مهرورزی« را به میان کشــید، دولتی که به 
ادعای خودشان آمده بود تا صدای مظلومان 
و مستضعفان باشــند اما عده ای را چنان به 
ثروت و مقام رســاند که داد مستضعفان را 

درآورد.
به هرترتیب پرونده بیمه ایران مســتقیماً 
پای یکــی از نزدیک ترین یــاران و کلیدی 
ترین اعضــای کابینه دولــت را میان آورد. 
»محمدرضا رحیمــی« کــه آن روزها در 
جایگاه معاون اولی قــرار گرفته بود از طرف 
برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده 
فســاد مالی خیابان فاطمی شد. پرونده ای 
کــه ›الیاس نــادران‹ نماینــده اصولگرای 
مجلس به ِجد دنبــال آن را گرفت و و اعالم 
کرد: »اســامی آنها باید مانند سایر متهمان 
که سه سال در زندان هســتند به صراحت 
ذکر شود« اما این پایان ماجرا نبود و نادران 
در فروردین ۱۳۸9 خورشــیدی صراحت 
بیشتری از خود نشــان داد و با متهم کردن 
مســتقیم »محمدرضا رحیمی« به فســاد 
مالی بیان کــرد او »رییس حلقــه خیابان 
فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع 
آنها تصمیم گیری می کرده است.« »حلقه 
فاطمــی« همزمان با انتشــار اخبار مربوط 
به فســاد در »بیمه ایران« سر زبان ها افتاد. 
نادران همان زمان به مســووالن هشدار داد 
که »تقریبــاً تمام اعضای ایــن حلقه به جز 
آقای رحیمی دستگیر شده اند و نباید کسی 

به  دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود«.
»غالمحسین محســنی اژه ای« سخنگوی 
قوه  قضاییه در آذر ۱۳۸9 خورشــیدی اعالم 
کرد: »اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، 
معاون اول رییــس دولت اســت و او پس از 
بررســی های قضایی و دریافت سخنان سایر 
متهمان، به دســتگاه قضایی احضار خواهد 
شد« اما »احمد توکلی« هم به کمک نادران 
آمد و بر متهم بودن معاون رییس  جمهوری 
در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شــدید 
از مســووالنی پرداخت که به گفته او »جلو 
رســیدگی به این پرونده« را می گیرند.اگر 
چه رحیمی نیز بــه شــکایت از نمایندگان 
مجلس پرداخــت و رییس دولت نیــز از او 
پشــتیبانی کرد اما رســیدگی بــه پرونده 
اختالس از شــرکت »بیمه ایران« از خرداد 
۱۳9۱خورشــیدی در شــعبه ۷۶ دادگاه 
کیفری اســتان تهران آغاز شــد و سرانجام 
هیات قضایی این شــعبه او را به ۱۵ ســال 
حبس و جــزای نقدی محکوم کــرد که این 
حکم با اعتراض وی دیوان عالی کشــور رفت 
که دیوان ضمن تأیید محکومیت او، مجازات 
حبس وی را به پنج سال و 9۱ روز کاهش داد 

و مجازات نقدی وی را عیناً تأیید کرد. 

اعدام؛ پایان راه مه آفرید امیرخسروی
یکــی از بزرگترین فســادهای مالی ایران 
در اوایــل دهــه 9۰ خورشــیدی اتفــاق 
افتاد، رقمــی که تاکنون کســی خواب آن 
را نیز ندیده بود، یعنی ســه هــزار میلیارد 
تومان. متهم اصلی ایــن پرونده »مه آفرید 
امیرخسروی« با نام مستعار امیرمنصور آریا 
مدیرعامل »شرکت توسعه سرمایه گذاری 
امیرمنصور آریــا« و رییــس هیأت مدیره 
باشگاه ورزشــی داماش ایرانیان بود، فردی 
که گفتــه می شــود دانشــجوی اخراجی 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد زنجان بوده و 
حتی نتوانســته تحصیل خــود را به پایان 
برســاند در یک فرصت کم چنــان ثروتی 
اندوختــه کرد کــه نامش را بــا بزرگترین 

اختالس در تاریخ ایران پیوند زد.
اما مه آفرید امیرخســروی بــه تنهایی این 
اختالس را یدک نکشید و پای »محمودرضا 
خاوری« مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت 
بانک دیگر به آن باز شــد. به این ترتیب که 
در شهریور ۱۳9۰ خورشــیدی رسانه ها به 
نقل از برخی مســووالن، از کشف فسادی 
بــزرگ در ۲ بانک  خبر دادند که بر اســاس 
آن »مه آفرید امیرخســروی« توانسته بود 
مبلغ سه هزار میلیاردتومان از شبکه  بانکی 
ایران اختالس کند و هرچه پیگیری پرونده 
جلو تر رفت، اســامی و نام های بیشتری به 

پرونده اضافه شد.
انتشــار دهنده این خبر »محمد جهرمی« 
مدیر عامــل وقت بانــک صــادرات بود و 
اختالســی که از آن صحبت می شد از بانک 
صادرات شــعبه اهواز صــورت گرفته بود. 
در پی تشــکیل پرونده قضایــی در این باره 
جمعاً ۱۵ جلســه دادگاه تشــکیل شد که 
جلسه های نخستین با حضور تمام متهمان 
پرونده و وکالی آنها تشکیل شد اما به تدریج 
محاکمه ها به صورت فردی یــا چنده نفره 
ادامه یافت تا اینکه رای نهایی صادر شــد و 
دادگاه پــس از ۱۵ جلســه در نهایت چهار 
تَن از متهمان را به اعــدام، ۲ تَن را به حبس 
ابد و بقیه متهمان را نیز بــه حبس از یک تا 
۲۰ســال محکوم کرد و در مورد ۲ تَن دیگر 
نیز حکم برائــت صادر شــد.پرونده در پی 
اعتراض متهمان و وکالی آنها به شعبه ۱۳ 
دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان 
احکام اعدام هر چهار تَن را تایید کرد. البته 
بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از 
محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که 
مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها 
حکم برائت صادر شد اما احکام اعدام چهار 
فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد 
و مه آفرید امیرخســروی در ســوم خرداد 
۱۳9۳خورشیدی اعدام شــد و خاوری به 

کانادا گریخت.

زندگی زنجانی در هاله ای از ابهام
اگر همه ایــن پرونده ها را یــک طرف قرار 
دهیم پرونده فســاد بزرگ نفتی سنگینی 
بیشــتری دارد؛ پرونده ای که نــام »بابک 
زنجانی« را مطرح کرد؛ نامــی که در اواخر 
دولت دهم به عنوان جــوان میلیاردری که 
ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می کرد، 
شرکت هواپیمایی داشــت و با مهمانداران 
آن عکس یادگاری می انداخت، در ســاخت 
چند پروژه ســینمایی مشــارکت داشت، 
مصاحبه می  کرد، دســت  و دلبازی هایش 
را به رخ می  کشــید ، بر ســر زبان ها افتاد و 
خیلی زود معروف شد.روی کار آمدن دولت 
یازدهم کافی بود تا پشــت پرده هایی از این 
جوان دست و دل باز فاش شــود؛ هنگامی 
که »بیژن نامدار زنگنه« به عنوان وزیر نفت 
خیلی صریح درباره فســاد بزرگ نفتی در 

دولت قبل سخن گفت. 
در نهایــت زنجانــی در تاریــخ 9 دی ۱۳9۲ 
خورشــیدی توســط دادســتانی کل کشور 
بازداشت شــد. براســاس اظهارهای زنگنه، 
نماینــدگان مجلس و کمیســیون اصل 9۰، 
اتهامات وی بدهی بیش از ۲ و نیم میلیارد یورو 
به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل 
اســناد بانکی با پرداخت رشــوه به بانک ملی 
تاجیکســتان بود. نام وی همچنین در پرونده 
رضا ضراب، ایرانی دستگیرشــده در ترکیه به 
اتهام قاچاق طال مطرح شــد.زنجانی مالک و 
رییس هیــأت مدیره »هلدینگ ســورینت« 
به ســرمایه ای بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان 
دست پیدا کرده بود و می گفت این رقم عجیب 
و غریــب در این مدت تنها با »یــاری خدا« به 
دســت آورده و هیچ گونه دســت های پشت  
پرده یا سفارش های آقایان از باال در کار نبوده 
اســت اما از این حجم از پول تنها بوی نفت به 
مشــام می رســید.به هرترتیب بابک زنجانی 
در ۱۳9۲خورشیدی بازداشــت و در دادگاه 
به اعدام محکوم شد اما مســووالن همچنان 
منتظر بازپرداخت بدهی های زنجانی هستند.

پرونده های تو در توی مرتضوی 
»سعید مرتضوی بازداشت شد«، خبری که 
بســیار عجیب به نظر می آمد. قاضی که با 
ماجرای کهریزک طی سال های گذشته نام 
او بر سر زبان ها افتاده بود در دولت احمدی 
نژاد وجهــه ای دیگــر از خود بــه نمایش 
گذاشــت و در زمره نزدیکان خــاص و ویژه 
رییس جمهوری وقت قرار گرفت. مرتضوی 
در اواخــر دوران احمدی نژاد به مدیرعاملی 
سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که به 
رغم اعتراض ها و حتی استیضاح وزیر کار تا 

آخر در این سمت باقی ماند. 
و اما مرتضــوی در چندمــاه حضورش در 
صدر ســازمان تامین اجتماعی با ابهامات 
و عملکرد اقتصادی پرســوالی روبرو شــد. 
ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاســت 
او در تامیــن اجتماعی که بــه گزارش ۸۰ 
صفحه ای و ۸۰ هزار ســند مالــی و اداری 
منتج شــد حکایــت از فســاد و اختالس و 
عدم شفافیت مالی این ســازمان در دوران 
مرتضوی داشت که مهمترین بخش های این 
گزارش بــه ارتباط بحث انگیز و مشــکوک 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در دوران 

مرتضوی با بابک زنجانی مربوط می شود.
مرتضوی همان فردی اســت که در دوران 
دولت اصالحات ده ها نشریه را توقیف کرد، 
در ۱۲۷۷خورشــیدی دادگاه مطبوعــات 
را عماًل برای مدتی تعطیــل کرد، با حکم یا 
دخالت او ده ها فعال سیاســی، دانشجویی 
و مطبوعاتی بازداشــت شــدند، نامش به 
عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش 
ســؤاالت کنکور از طــرف تیــم تحقیق و 
تفحص مجلس هفتم در ۱۳۸۷خورشیدی 
مطرح شــد، در پرونــده انتقــال ده ها تَن 
به بازداشــتگاه کهریــزک و قتل ســه تَن 
)محسن روح االمینی، محمد کامرانی و امیر 

جوادی فــر( در این بازداشــتگاه در جریان 
حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸خورشیدی، 
به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شــد و 
به زندان و انفصال دائم از احراز شــغل قضا 

محکوم شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان
فســاد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره 
فرهنگیان که در خصــوص مبلغ آن ارقامی 
میان هشت تا ۱۶ هزارمیلیارد عنوان می کنند 
یکی دیگر از فسادهایی بود که در سال های 

اخیر به وجود آمد. 
پدیده ای که »عباس جعفری  دولت آبادی« 
دادستان عمومی و انقالب تهران در مهرماه 
۱۳9۵خورشــیدی آن را نمونه ای از فساد 
اقتصادی اعالم کرد که در پشــت پرده آن 
تخلفات و نقــش برخی افراد و مســووالن 
نهفته است.در جریان این پرونده، چند نفر 
بازداشت شدند و یکی از متهمان اصلی این 
پرونده با حــدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی 
از کشــور گریخت تا بار دیگر فرار خاوری را 

برای مردم تداعی کند.

واگذاری امالک در شهرداری تهران
فســادی که این بار در شــهرداری تهران 
رخنه کرده بــود؛ ماجرایی که از آن با عنوان 
امالک نجومی یاد می کنند؛ یعنی واگذاری 
امالک به برخی افراد خــاص با قیمت هایی 
به شــدت پایین تــر از قیمت واقعــِی آنها. 
موضوعی که نخســتین بار توســط برخی 
اعضای شورای شــهر تهران و از طریق یک 
ســایت خبری افشا شــد. مدتی بعد، مدیر 
این سایت با شکایت »محمدباقر قالیباف« 
و »مهدی چمران« شــهردار و رییس وقت 
شورای شهر تهران، بازداشــت شد تا اینکه 
ســازمان بازرســی اصل موضوع را تأیید و 
اعالم کرد کــه ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویالیی 
و زمین شهرداری تهران، در مجموع ۲ هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومــان کمتر از قیمت اصلی 
فروخته شده است. ســخنگوی قوه قضائیه 
اعالم کرد کــه در مجمــوع ۴۵ نفر چنین 
امالکی دریافت کرده اند و باید قراردادهای 

آنها باید ابطال شود.

سلطانی که اعدام شد 
ماجرای فســادهای اقتصادی نقطه پایانی 
ندارد و هر زمان به شــکلی در می آید. این 
بار در قامت ســکه هایی که قرار بود اوضاع 
اقتصادی کشور را متزلزل ســازند ماجرا از 
این قرار بود که از زمســتان سال گذشته با 
افزایش شدید قیمت ســکه و ارز در بازار و 
پیش آمدن بحران ارزی قوه قضائیه و دولت 
تصمیم به برخورد جدی بــا دالالن بازار ارز 
و ســکه گرفتند. در همین راستا اقدام های 
پلیســی و اطالعاتی به شــکل گسترده ای 
در بازار آغاز شــد.در جریان همین اقدامات 
پلیســی »محمدرضا مظلومین« بازداشت 
شــد تا آغاز فروپاشــی یکــی از مهمترین 
باند های داللی ارز و سکه شــود اما او با قرار 

وثیقه آزاد و از کشور گریخت.
 ۱۳9۷ آغــاز  بــا  دالالن  فعالیت هــای 
خورشــیدی متوقف نشــد و قیمــت ارز و 
سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار 
سکه نیز وضعیت آشفته ای داشت و قیمت 
سکه از ســه میلیون تومان هم عبور کرد و 
به پنج میلیــون تومان هم رســید تا اینکه 
در این آشــفته بازار رییــس پلیس تهران 
از دســتگیری مردی با ۲ تن ســکه طال در 
پایتخت خبر داد و او را »ســلطان ســکه« 
نامیدند؛ فردی که بنا به گفته پلیس تهران 
»نوچه های خود دســتور داده بود در بازار 
تهران به راه افتاده و بــدون توجه به قیمت 
روز سکه، تمام سکه های موجود را بخرند تا 
در روز های آینده خودش تعیین کننده نرخ 
سکه باشد«. هرچند بعد اعالم شد از او ۲ تن 
سکه گرفته نشده، بلکه »این فرد و پسرش 

بیش از ۲ تن خرید و فروش کرده اند«.
ماجرا بــه همین جا نیز ختم نشــد تا اینکه 
در اواخر تیرماه محســنی اژه ای در نشست 
خبری هویت ســلطان ســکه را افشا کرد و 
گفت: »او وحید مظلومین است که به همراه 
پســرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز و 

سکه فعالیت داشته است«.
البته سلطان سکه به تنهایی دستگیر نشده 
و در ادامه این پرونده تعــدادی دیگری نیز 
پای میز محاکمه رفتند. یکــی از این افراد 
»اسماعیل قاسمی« معروف به محمد سالم 
بود، داللی که هم در بــازار ارز و هم در بازار 
ســکه فعالیت می کرد و با وحید مظلومین 

همکاری تنگاتگی داشت.
سرانجام این ۲ تَن به جرم افساد فی االرض 
از طریق تشــکیل شبکه فســاد، اخالل در 
نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام 
معامله های غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق 
عمده و کالن ارز و ســکه محکــوم به اعدام 
شــدند و بنا به اعالم دادســرای عمومی و 
انقالب تهران این حکم سحرگاه چهارشنبه 

۲۳ آبان ۱۳9۷ خورشیدی اجرا شد.



پیام ورود طیب نیا به شورای پول و اعتبار چیست؟

آغاز تغییرات در سیاست های پولی و ارزی دولت

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه      28 آبان 1397    شماره 248

 محمد حسن ترابی مدیر امور مشتریان 
و روابط عمومی بانک صنعت و معدن شد

 حســین مهري رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در حکمي محمد حسن ترابی را به ســمت مدیر امور مشتریان و روابط 

عمومي بانک صنعت و معدن منصوب کرد.
در بخشــي از این حکم آمده اســت: امید است با اســتعانت از خداوند 
متعال و با ســرلوحه قراردادن اصول تفکر راهبردی و مدیریت تغییر، 
تقویت روحیه همدلی و کار گروهی و ساماندهی هوشمندانه امکانات و 
ظرفیتهای موجود، در انجام اولویتهای کاری ذیل و سایر امور محوله در 

جهت ذیل به اهداف واالی بانک موفق و موید باشید.
گفتني اســت ترابي که مقطع دکتراي رشته کارآفریني را طي مي کند 
از سال ۱۳9۱ تاکنون سمت مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ملی 

پست را بر عهده داشته است.
وي مدرس دانشگاه، نویسنده و محقق بوده و در کنار فعالیتهای اجرایی 
به تدوین بیش از دوازده عنوان کتاب و بیــش از پنجاه عنوان مقاله در 
نشــریات علمی پژوهشــی، علمی ترویجی و سایر نشــریات داخلی و 

کنفرانسهایی مختلف داخلی پرداخته است.

بانک دی به ایثارگران واجد شرایط، تسهیالت 
اعطا می کند

بانک دی به افراد واجد شرایط که از سوی صندوق اشتغال و کار آفرینی 
ایثارگران معرفی شوند ، تسهیالت اعطا می کند.

به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛ شعبانعلی داورپناه، 
معاون اعتبارات بانک دی با اعــالم این خبر گفت: بــا توجه به این که 
موضوع اشــتغال ایثارگران و خانواده های شــهداء از دغدغه های مهم 
دولت و مسئوالن اجرایی کشور اســت ، بانک دی نیز در راستای ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی به افراد معرفی شده از سوی صندوق اشتغال 
و کار آفرینی ایثارگــران با رعایت ضوابط و مقــررات مربوط به اعطای 

تسهیالت، وام اعطا می کند.
داورپناه با بیان این که خانواده های معزز شــهداء و ایثارگران از جمله 
اصلی ترین ذینفعان بانک دی هســتند و توجه به دغدغه های آن ها ، 
مطابق مدل تعالی ســازمانی از جمله مســئولیت های اجتماعی بانک 
است افزود: بر همین اساس، قانون اعطای وام بانکی به افراد معرفی شده 
از سوی صندوق اشــتغال و کارآفرینی ایثارگران در جلسه کمیته عالی 
اعتبارات بانک به تصویب رسیده و به منظور اجرا به تمامی شعب ابالغ 
شده است.  معاون اعتبارات بانک دی با اشاره به اعطای این وام در قالب 
عقد فروش اقساطی یا مرابحه و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 
تصریح کرد: متقاضیان استفاده از تسهیالت تا مبلغ یکصد میلیون ریال 
می توانند  با معرفی یک نفر ضامن معتبر نســبت بــه دریافت وام اقدام 
نمایند. داورپناه همچنیــن معرفی دو نفر ضامن مورد وثوق شــعبه را 
برای متقاضیان استفاده از تســهیالت با مبالغ بیشتر از یکصد میلیون 

ریال از جمله شرایط الزم برای اعطای تسهیالت عنوان کرد .
گفتنی است ، سقف تســهیالت برای هر نفر از معرفی شدگان از سوی 
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران حداکثر به میزان ۲۰۰ میلیون 
ریال  تعیین شــده اســت و حداکثر مدت بازپرداخت آن طی سه سال 
به صورت اقســاط مســاوی متوالی و ماهیانه با توجه به وضعیت مالی 

متقاضی خواهد بود. 

آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه شهدای 
بانک مّلی ایران در سپیدان 

عملیات اجرایی ساخت مدرســه شــهدای بانک ملّی ایران در بخش 
بیضای شهرستان سپیدان استان فارس آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملّی ایران، کریم ریگی زادگان سرپرست 
اداره امور شعب استان فارس بانک در این مراســم که با حضور مهراله 
رخشــانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی 
مدارس کشور، عالءالدین خادم نماینده ســپیدان در مجلس شورای 
اسالمی، ســرافراز موصلی مدیرکل نوســازی مدارس استان فارس، 
حجت االسالم درویشــی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیضا و جمعی 
از مسئوالن محلی برگزار شــد، با بیان اینکه بانک ملّی ایران به عنوان 
بزرگترین بانک دولتی کشــور عالوه بر رســالت اصلی خــود در ارائه 
خدمات مالی و پولی به هموطنان، هرگز از مســئولیت های اجتماعی 
و تعهدات خود در اجــرای طرح ها و خدمات عــام المنفعه غافل نبوده 
است، تاکید کرد: امروز همه ســازمان ها و نهادها باید با شتاب و سرعت 

عمل بیشتری در جهت رفع دغدغه ها و نیازهای مردم تالش کنند.
وی دیدگاه مدیریت کالن بانک ملّی ایــران را مبتنی بر حضور پررنگ 
و تاثیرگذار در طرح های عام المنفعه عنوان و ابــراز کرد: مفتخریم در 

مسئولیت های اجتماعی، آنچه که در توان داشته ایم، محقق کرده ایم.
سرپرســت اداره امور شــعب اســتان فارس بانک ملّی ایــران اظهار 
امیدواری کرد در آینده نیز با حمایت دستگاه های اجرایی از بانک ملّی 
ایران، اقدامات موثر دیگری را در حوزه مدرســه ســازی و خدمات 

عام المنفعه در سایر نقاط استان شاهد باشیم.
در ادامه نماینده ســپیدان در مجلس شورای اســالمی از توجه دکتر 
حســین زاده مدیرعامل بانک ملّی ایــران به مناطق محروم کشــور 
قدردانی کرد و گفت: بانک ملّی ایران همیشــه حساســیت ویژه ای به 
مناطق کم برخوردار داشــته که این امر بعد مردمــی بودن این بانک را 

بیش از پیش نمایان می سازد.

افتتاح موزه مجازی بانک کشاورزی
موزه مجازی بانک کشــاورزی شــامل گنجینه آثار ارزشــمند و فاخر 
هنرمندان معاصر متعلق به این بانک ، تاریــخ مصور ، ویدئوها و تصاویر 
جالب از پیشینه ۸۵ ساله این بانک  در وب ســایت  بانک کشاورزی 

راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی،  موزه مجازی به دستور روح اله 
خدارحمی رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل بانک باهدف دسترســی 
همگانی به گنجینه ارزشــمند آثار هنری متعلق به این بانک و آشنایی 
بیشتر با تاریخ و پیشینه درخشان بانک کشــاورزی  در وب سایت این 
بانک ایجاد شد.بر اســاس این گزارش، با ورود به این برنامه می توانید 
به راحتی در دنیای مجازی  میان ده ها اثر هنــری از جمله آثاری فاخر 
از  نقاشی های سهراب ســپهری، ابراهیم حقیقی، ابوالقاسم سعیدی، 
پرویز کالنتری، منیــر شــاهرودی فرمانفرمایــان، داود امدادیان، 
نصراله افجه ای و...، برگ هایی از  تاریــخ  و خاطرات دور این بانک به 

سیر و سیاحت بپردازید.

خدمات غیرحضوری بانک قرض الحسنه رسالت 
به کارکنان بیمارستان فوق تخصصی ساسان

کارکنان بیمارســتان فوق تخصصی ساســان از بانک قرض الحســنه 
رسالت خدمات و تسهیالت غیرحضوری و مجازی دریافت می کنند.

 به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، اباذر هوشمندی 
مدیر گروه ایثــار بانکداری اجتماعی با اعالم ایــن خبر گفت: با امضای 
این تفاهــم نامــه، کارکنان بیمارســتان فــوق تخصصی ساســان 
)حدود9۰۰نفر( تسهیالت قرض الحســنه با کارمزد سالیانه دو درصد 

دریافت می کنند.
وی رقم تســهیالت اعطایی را از ۱۵۰تا ۳۰۰میلیــون ریال عنوان کرد 
و افــزود: تمامی مراحل افتتاح حســاب تا دریافت وام بــدون مراجعه 

حضوری کارکنان و در قالب بانکدری اجتماعی صورت گرفته است. 

میز خبر

 معاون فن آوری اطالعات و ارتباطات بانک مهر اقتصاد 
در نشست هم اندیشی طرح ارتقاء سود آوری در استان 
زنجان، تالش برای ایجاد ارزش افزوده را از برنامه های 
اصلی بانک دانست.به گزارش روابط عمومی بانک مهر 
اقتصاد استان زنجان، ســید مهدی حسینی معاون 
فن آوری اطالعات و ارتباطات بانک - در این نشست با 
بیان اینکه اقدامات مناسبی در بخش IT و زیر ساخت های 
آن در استان زنجان صورت گرفته، ابراز داشت: توسعه 
و ترویج اســتفاده از خدمات نوین نه تنها بهترین شیوه 
کسب ســود و افزایش درآمد می باشــد  بلکه موجب 

کاهش هزینه ها نیز خواهد شد.

حســینی خاطر نشــان 
کرد: در حال حاضر نقش 
فــن آوری و انفورماتیک 
در بانک ها بســیار مهم و 
تاثیر گذار اســت لذا باید 

محصوالت خود را در این حوزه  بر اساس خواست و نیاز 
مشــتریان طراحی کنیم تا بتوانیم نتایج بهتری کسب 
کنیم.حسینی با تشریح خدمات نوین بانکی، استفاده 
از این ابزارهــا را موجب کاهــش مراجعات حضوری 
مشتریان به شعب عنوان کرد و افزود: با تشریح خدمات 
نوین برای مشتریان قطعا تمایل و میزان استفاده از این 

محصوالت افزایش خواهد 
یافــت .وی ابراز داشــت: 
نرم افــزار وصــال ابزاری 
کاربــردی بــرای کاهش 
امور پیگیــری مطالبات 
توســط همکاران می باشــد که به صورت خودکار و بر 
اســاس فرآیندهای حقوقــی، وصول مطالبــات را با 

کمترین هزینه و بازخورد مناسب پیگیری می کند.
معاون فن آوری اطالعات و ارتباطــات بانک در پایان 
تصریح کرد: در هر خانواده ایرانی حداقل یک دفترچه 
حســاب بانک مهر اقتصاد وجود دارد که این موضوع 

نشــان از اعتماد عمومی به این بانک اســت لذا باید از 
یک چنین ظرفیتی بیشترین اســتفاده و بهره برداری 
را داشته باشــیم.در ادامه، عبدالرضا خاتمی - رئیس 
اداره امور شــعب اســتان زنجان - با اشــاره به طرح 
ارتقاء ســود آوری و برنامه های بانک در ماه های باقی 
مانده از سال، خواستار توجه جدی همکاران به افزایش 
درآمدهای غیر مشاع شد و اظهار امیدواری کرد با کار 
جمعی و تالش همکاران اســتان، بودجه های ابالغی و 
برنامه های پیش بینی شــده محقق شــود.معاون 
فن آوری اطالعات و ارتباطات بانک از شــعب حضرت 

ولی عصر )عج( و مطهری زنجان نیز بازدید کرد.

عضو هیأت مدیره بانک صــادرات ایران روند تهاتر ۸۵ 
هزار میلیارد ریال مطالبات بانک در قالب بودجه سال 
9۷ کل کشــور را در اغلب اســتان ها مطلوب ارزیابی 
کرد و از برنامه ریزی الزم برای افزایش ســهمیه تهاتر 
مطالبات این بانک از محل انتشار اوراق خزانه اسالمی 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، رضا 
صدیــق در افتتاحیــه دوره تخصصی ویــژه معاونین 

مدیریت شعب اســتان ها و مناطق مختلف 
تهران با اعــالم این خبــر، بهبــود منابع و 
تغییــرات مثبت آتــی بانک را مورد اشــاره 
قرار داد و گفت: ظرفیت بودجه کل کشــور 
در ســال 9۷ امکان وصــول مطالبات بانک 
را فراهم کرده که ســابقه نداشــته و در این 
راستا، مدیریت شــعب در استان های کشور 

با جدیت به دنبــال وصول مطالبــات و افزایش منابع 

بانک هســتند و با بهره گیری از این ظرفیت، 
اتفاق خوبی در بانــک رخ خواهد داد.صدیق 
با اشــاره به افزایش بیــش از ۱۰۰ درصدی 
نرخ ســهام بانک از زمان بازگشــایی، تأکید 
کرد: رونــد افزایش قیمت ســهم بــا توجه 
به شــرایط و عملکرد مثبت بانک و مســیر 
کاهش زیان دهی آن، روند عادی و منطبق بر 
متغیرهای مالی بانک بوده است.وی از دقت در اجرای 

برنامه مدون برای کاهش ادامــه دار زیان بانک تا پایان 
سال 9۷ خبر داد و افزود: همه کارکنان بانک به منظور 
اســتفاده از حداکثر ظرفیت و امکانــات برای کاهش 
مطالبات و بهبود ســاختار مالی در جهت ســودآوری 
بانک بسیج شــده اند. عضوهیأت مدیره بانک صادرات 
ایــران از راهکارهای عملیاتی ویژه بــرای ۴ ماه پایانی 
ســال جاری در تحقق اهــداف بانک نیز خبــرداد و بر 

فروش اموال مازاد بانک در استان ها تأکید کرد.

نشست

بودجه

گروه بانک و بیمه  عضویت علی طیب نیا 
به عنوان یک اقتصــاددان نزدیک به جریان 
نهادگرایی در شورای پول و اعتبار عالوه بر 
اینکه می تواند حامل پیــام گردش به چپ 
در سیاســت های اقتصادی دولــت تدبیر و 
امید باشــد، به لحاظ عملیاتی هم می تواند 
باعث ایجاد تغییراتی در سیاست های پولی 
و ارزی دولت شــود. رســیدگی و تصویب 
آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی 
یکی از وظایف کلیدی شــورایی اســت که 

طیب نیا به آن وارد شده است.
شــاید بتوان علی طیب نیــا را ناموزن ترین 
مهره در کابینه راست گرای اقتصادی دولت 
یازدهم ارزیابی کــرد. از همین جهت عدم 
ادامه حضــور او در کابینــه دوازدهم باعث 
شد راســت گرایان اقتصادی در دولت دوم 
حسن روحانی سیاست های اقتصادی مورد 
نظر خود را پیش ببرند.یکی از سیاست های 
مشهود کابینه راست گرای اقتصادی دولت 
تدبیر و امید، تجاری ســازی گســترده در 
حوزه های آموزشــی بود که بسیار هم مورد 
انتقاد قــرار گرفت. با این حــال پیامدهای 
اتخاذ این نوع سیاســت های دست راستی 
زمانــی ملموس تــر شــد و توجــه افکار 
عمومی را بــه خود جلب کرد کــه در حوزه  

سیاست های پولی و ارزی خود را نشان داد.

 ارز گران شد اما صادرات زیاد نشد 
مساله این است!

تاکید بر ضرورت آزادســازی نرخ ارز و حتی 
افزایش آن برای افزایش صــادرات و رونق 
تولید فرضیه ای بود که تنها بعد از گذشــت 
چند ماه از افزایش قیمت ارز، نادرست بودن 
آن محرز شــد. ارزهای خارجی گران  شدند 
اما صادرات افزایشــی پیدا نکرد؛ علت هم 
این است که اساسا افزایش صادرات ناشی از 
افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن 
چیزی برای صادرات اســت که بــا توجه به 
زیرســاخت های صنعتی ضعیف کشور این 

مساله امری زمان بر است.
در همین باره عبداهلل مشــکانی، کارشناس 
مســائل اقتصادی با بیان این که مســعود 
نیلی و عباس آخوندی معتقد بودند مسائل 
اقتصادی بــا آزادســازی های اقتصاد حل 
می شــود گفت که مشــکل کار اما این بود 

که این آزادســازی ها بدون در نظر گرفتن 
وضعیت جامعــه و پیامدهــای اقتصادی و 
اجتماعی و به صورت شــوک وار انجام شد 
که باعــث به وجــود آمدن مشــکالتی در 
بنگاه های اقتصادی هم شــد. از سوی دیگر 
وجود سیاست های ناهماهنگ اقتصادی در 
صادرات و واردات باعث شد تا عمال افزایش 
قیمت ارز نتواند باعث افزایش صادرات شود.

وی با بیــان این کــه قیمت گذاری ها باعث 
شد که فشــار بر تولیدکنندگان در جریان 
آزادسازی ارز بیشــتر شــود، ادامه داد: از 
سوی دیگر معطل شدن واردات در گمرک 
و همچنین موانــع اداری در صادرات کاالها 
باعث شــد که عمال افزایش صادرات محقق 
نشود و در نتیجه اقتصاددانان معتقد به بازار 

آزاد از دولت جدا شوند.

سیاست های کوپنی دستاوردی 
نخواهد داشت

مشــکانی همچنین با اشــاره به ورود علی 
طیب نیا به شــورای پــول و اعتبــار بانک 
مرکــزی اظهار کرد: واقعیت این اســت که 
ورود یک فرد به دســتگاه اقتصادی کشور 
نمی تواند آنچنــان شــرایط را تغییر دهد؛ 
ضمن این کــه در دوران وزارت طیب نیا در 

دولت یازدهــم میزان نقدینگــی به خاطر 
عملکرد بانک ها دو برابر شد.او با بیان این که 
مساله مهم در این شرایط تغییر ریل گذاری 
اقتصاد کشور است، ادامه داد: سیاست های 
نزدیک به جریان نهادگرایی شاید بتوانند در 
کوتاه مدت در بهبود شــرایط موثر باشند، 
اما در بلندمــدت اگر قرار باشــد به دوران 
قیمت گذاری های دهه ۶۰ یا اقتصاد کوپنی 
برگردیم، نه تنها دستاوردی نخواهد داشت 
بلکه مشکالتی را هم به وجود خواهد آورد. 
ســرکوب قیمت گذاری ها در دهه ۶۰ باعث 
به وجود آمدن شــوک های قیمتی در دهه 
۷۰ شد. چیزی که در این شرایط مهم است، 
این است که در جهت گیری های اقتصادی 
اصطالحا از این طرف یا آن طرف بام نیفتیم 
و همه جوانب را در نظر بگیریم.پیش از این و 
در زمان جهش قیمت ارزهای خارجی یک 
اقتصاددان در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
این که افزایش نــرخ ارز باعث رونق گرفتن 
صادرات می شــود، تحقق ایــن فرضیه را 
منوط به این مساله دانســته بود که اساسا 

چیزی برای صادرات داشته باشیم.
مرتضی عمــادزاده با بیان ایــن که فرض 
افزایش صادرات در هنــگام کاهش ارزش 
پول ملی می تواند فرضیه درســتی باشــد، 

اظهار کرد که این فرضیه در حالتی می تواند 
درست باشــد که اساســا صادراتی وجود 
داشــته و ما از این بابت در بازارهای جهانی 
سهمی داشته باشــیم؛ در چنین شرایطی و 
با کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای 

خارجی، صادرات می تواند ارزآور باشد.

اهمیت حضور طیب نیا در شورای پول 
اعتبار چیست؟

به هرحال اخیرا رئیس جمهوری هم با بیان 
این که برخی ها فکر می کردنــد با افزایش 
نرخ ارز صادرات هم افزایش پیدا می کند، بر 
اشتباه بودن این گونه فرضیات تاکید کرده 
است. شاید بتوان این گفته حسن روحانی را 
نوعی ناامیدی از اقتصاددانان دست راستی 
تفسیر و در عوض به عضویت درآمدن علی 
طیب نیا به عنــوان یک چهــره نهادگرای 
میانه رو در شورای پول و اعتبار را هم نوعی 
گردش به چپ مالیم توسط دولت توصیف 
کرد.اما اهمیت آمدن طیب نیا به شــورای 
پول اعتبار چیســت؟ این شــورا به منظور 
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های 
کلی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل 
شده است؛ امری که با توانایی های طیب نیا 

به عنوان یک اقتصاددان متخصص در امور 
اقتصاد کالن هم سازگار است.

وظایفی کــه برای شــورای پــول و اعتبار 
مشخص شده به این شرح است:

۱. رسیدگی و تصویب ســازمان و بودجه و 
مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
۲. رســیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه 
بانــک مرکزی جمهــوری اســالمی ایران 

جهت طرح در مجمع عمومی
۳. رســیدگی و تصویــب آییــن نامه های 

مذکور در قانون پولی و بانکی
۴. اظهارنظــر در مســایل بانکــی، پولی و 
اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت 
به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر 
موضوع دیگری که از طرف دولت به شــورا 

ارجاع می شود.
۵. ارائه نظر مشــورتی و توصیه به دولت در 
مســائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به 
نظر شــورا در وضعیت اقتصادی به ویژه در 

سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
۶. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حــدود قانون به شــورای مذکور 

عرضه می شود.
 اعضای شــورای پول و اعتبار هم از این قرار 

هستند:
-وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

-رئیــس کل بانــک مرکــزی جمهوری 
اسالمی ایران

-رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشور یا معاون وی

-دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
-وزیر بازرگانی

-دو نفــر کارشــناس و متخصــص پولی و 
بانکی به پیشــنهاد رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران و تائید ریاســت 

جمهوری
-دادستان کل کشور یا معاون وی

-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی 
و برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس 
شورای اسالمی )هر کدام یک نفر( به عنوان 

ناظر با انتخاب مجلس

وده از برنامه های اصلی بانک مهر اقتصاد است ایجاد ارزش افز

وند تهاتر مطالبات بانک صادرات ایران با جدیت دنبال می شود ر

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک ها قرار گیرد

ح ملی بازآفرینی شهری فرمول شتاب دهنده طر
گروه بانک و بیمه فرمول شتاب دهنده 

طرح ملی بازآفرینی شهری شناسایی شد.
طــرح ملــی بازآفرینی  محــالت ناکارآمد 
شــهری با تزریق منابع ارزان قیمت ساخت 
مسکن از کانال صندوق توسعه ملی به شکل 
گســترده کلید می خورد. مطابق با تفاهم 
صورت گرفته قرار اســت معادل یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه 
ملی بــه عنوان بخشــی از ســهم دولت در 
تامین منابع موردنیاز طرح ملی بازآفرینی 
در اختیار بانک ها برای پرداخت تسهیالت 

ارزان قیمت ساخت قرار گیرد.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-

هیبنا، بهمن سال گذشــته حسن روحانی 
فرمان اجرای طرح ملی بازآفرینی شــهری 
را با هدف نوســازی محالت قدیمی شهرها 

صادر کــرد. در قالــب این طــرح احیای 
۱۳۳۴ محله فرســوده طی ۵ سال)ساالنه 
۲۷۰ محله( در دو قالب »ســاخت ســاالنه 
۱۰۰ هزار واحــد مســکونی« و »افزایش 
ســرانه های خدماتی« هدف قــرار گرفت. 
مطابق با برآوردهای صورت گرفته، مجموع 
اعتبار مورد نیــاز برای اجــرای طرح ملی 
بازآفرینی شــهری طی یک دوره ۵ ســاله، 
معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اســت که 
تامین ۳۰ درصد از مجمــوع این اعتبارات 
برعهده دولت)شامل منابع صندوق توسعه 
ملی، تســهیالت بانکی و سهم دستگاه های 
دولتی متولی خدمات رســانی به بافت های 
فرســوده شــهری( گذاشته شــده است؛ 
همچنین پیش بینی شــده است ۴۰ درصد 
از مجموع ایــن اعتبارات از ســوی بخش 

خصوصی)ســرمایه گذاران و ســازندگان 
بافت  های فرســوده(تامین شود. همچنین 
مابقی منابع مورد نیاز این طرح نیز توســط 
شــهرداری ها باید تامین شود. در این میان 
نوع همکاری و مشــارکت شهرداری تهران 

نقش اساسی در پیشــبرد طرح بازآفرینی 
در بافت فرســوده تهران دارد.با وجود این 
پیش بینی، این طرح بــه دلیل عدم تامین و 
تخصیص منابــع وام ارزان قیمت، تاکنون 
عملیاتی نشــده اســت این در حالی است 
که کارشناســان و طراحان این طرح ملی، 
فرمول شــتاب دهنــده و تضمین کننده 
موفقیت آن را تامین منابع ازطریق صندوق 
توســعه ملی در قالــب وجوه اداره شــده، 
برداشت و در اختیار بانک ها اعالم کرده اند.
هرچند که ماه گذشــته تفاهم نامه ای سه 
جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
برنامه و بودجه و صندوق توســعه ملی برای 
تامین اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
بانک ها جهــت پرداخت تســهیالت ارزان 
قیمت ساخت مســکن منعقد شد. بر مبنای 

این تفاهم نامه بنا شد بخشــی از منابع ارزی 
حاصل از درآمدهــای نفتی)منابع صندوق 
توسعه ملی( در قالب اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد 
تومانی بــرای تامین منابع مــورد نیاز برای 
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت ســاخت 
مســکن در بافت های فرسوده)تســهیالت 
نوسازی با نرخ سود 9 درصد( برای سال 9۷، 
در اختیار بانک ها قرار بگیرد. کارشناســان 
مسکن و ســاختمان عنوان می کنند نهایی 
شدن ســکاندار جدید مجموعه شهرداری 
تهران طی روزهای اخیر به عنــوان یکی از 
اضالع اصلی جریان  نوســازی بافت فرسوده 
در پایتخت و همچنین پرداخت اعتبار پیش 
بینی شــده از محل صندوق توسعه ملی به 
بانک ها می تواند فصل نوینــی را در اجرای 

طرح ملی بازآفرینی شهری باز کند. 



نگاه ها به کمیسیون عمران مجلس

  CGT مهار سوداگری مسکن با تصویب

شهر
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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با حضور مدیر کل بهزیستی مازندران
شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات 

برنامه درسی ایران برگزار شد
شــانزدهمین همایش ملی انجمــن مطالعات برنامه درســی ایران با 
محوریت برنامه درسی آموزش پیش از دبستان با همکاری بهزیستی، 
آموزش و پرورش و دانشــگاه مازندران به مدت دو روز در مازندران آغاز 

شد. 
در این همایش کــه با حضور دکتــر رضوان حکیــم زاده؛ معاون وزیر 
آموزش و پرورش، دکتر محمود مهر محمدی رییس انجمن مطالعات 
برنامه درسی ایران، سردار نانواکناری نماینده مردم شریف فریدونکنار 
و بابلسر و دکتر سید ســعید آرام؛ مدیر کل بهزیستی استان مازندران 
برگزار شــد، چالش ها و فرصت های آموزشــی دوران پیش از دبستان 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
دکتر آرام ضمن تقدیر از اقدامات دانشــگاه مازنــدران، ابراز امیدواری 
کرد که خروجی این همایش، تحقق شعار ساختن آینده باشد و با تاکید 
بر اهمیت دوران پیش از دبســتان افزود: تمامی تالش ها، برنامه ریزی ها و 
اقداماتی که برای ارتقا کیفیت آموزش در دوران پیش از دبستان صورت 
می گیرد در واقع نوعی ســرمایه گذاری برای بهتر ســاختن آینده به 

دست آینده سازان این کشور است. 
مدیر کل بهزیســتی اســتان مازندران در خصوص اهمیت آموزه های 
دوران پیش از دبستان، با اشاره به تاثیر حداکثری، سهل و ماندگار بودن 
این آموزش ها تصریح کرد: بســیاری از پژوهش ها گویای این امر است 
که آماده ســازی تحصیلی دو دوران پیش از دبســتان منجر به کاهش 
هزینه ها در آموزش های تحصیلی و مهارت هــای یادگیری در دوران 

بعدی تحصیل فرد خواهد شد.
دکتر آرام با تاکید بر اهمیت تدوین الگوهای جدید در ارتباط با آموزش 
در دوران قبل از شــش ســال، بابیان اینکه تمامی تحوالت و اقدامات 
نوآورانه در بحث آموزش در این دوران صورت می گیرد، خاطرنشــان 
کرد: بزرگان دین نیز همواره بر نقش عمیق یادگیری در سنین کودکی 
و تاثیری که در ادامه بر زندگی فرد دارد تاکید کرده اند. وی بهزیستی را 
در کنار دیگر دســتگاه های فعال در راستای آموزش کودکان دانست و 
افزود: بهزیستی مازندران شبکه گســترده ای از خدمات و مراکز اعم از 

۸۵۰ مهد در سراسر استان ارائه می کند. 
مدیر کل بهزیســتی اســتان با بیان اینکه ۱۶ درصد از کودکان استان 
از خدمات مهد های کودک بهره مندند و این در مقایســه با متوســط 
ده درصدی کشــور آمار بسیار باالیی محسوب می شــود، تصریح کرد: 
مازندران با توجــه به جمعیتش از نظر میزان ضریــب نفوذ خدمات در 

حوزه مهد های کودک رتبه اول کشور را داراست. 
دکتر آرام با اشاره به حجم باالی دســتگاه هایی که برای ارائه خدمات 
در کنار یکدیگر با هدف تربیت فرزندان کشور فعالیت می کنند، گفت: 
فارغ از اینکه کدام دستگاه و سیســتم تربیت فرزندان را دنبال می کند، 
آنچه اهمیت دارد ارائــه عالی ترین و بهترین آمــوزش و فراهم نمودن 

شرایط بهره بری حداکثری کودکان از این آموزه هاست.

توقف خرید و فروش مسکن در کرج
 رئیس اتحادیه مشــاورین امالک کرج از توقف خرید و فروش مسکن 
در این کالنشــهر خبر داد و گفت: این روزها معامالت مسکن بیشتر به 

صورت معاوضه انجام می شود.
محمد قمی در خصوص آخرین وضعیت مســکن در کــرج گفت: بازار 
مسکن در روزهای جاری تقریباً راکد است اما انتظار داریم قیمت های 
به شدت باال که منجر به این رکود شده تا ۲۰ درصد کاهش داشته باشد 

اما نمی توانیم برای آن بازه زمانی مشخص کنیم.
وی در ادامه از افزایش ۲۰ درصدی مهاجرت به اســتان البرز نسبت به 
ســال قبل خبر داد و گفت: اکثر تهرانی ها برای مهاجرت گرمدره را به 
عنوان مقصد انتخاب می کنند اما وضعیت برای شــهروندان شهرهای 

دیگر که به کرج می آیند متفاوت است.
قمی افزود: اکثــر مهاجرانی که عمدتاً از شــهرهای جنوبــی ایران به 
سمت کرج مهاجرت می کنند مناطقی چون شــاهین ویال، عظیمیه، 
گوهردشــت و باغســتان را برای اجاره و خرید انتخاب کرده و در این 

مناطق ساکن می شوند.
وی از کاهش قــدرت خرید و عــدم توانایی اجاره مســکن در مناطق 
متوسط به باالی کرج توسط بخشی از شــهروندان هم گفت و تصریح 
کرد: در این مدت برخی از مســتأجران به عنوان مثال از مناطقی چون 
شاهین ویال و باغســتان به محله های پایین تر کوچ کرده اند؛ بخشی هم 

در گرمدره ساکن شده اند.
رئیس اتحادیه مســکن البــرز در ادامه به اختالف قیمت مســکن در 
کرج هم اشــاره و اعالم کرد: پایین ترین مبلغ معامله شــده برای یک 
واحد آپارتمانی در کرج ۵۰ میلیون تومــان و مربوط به مناطقی مانند 
حیدرآباد، حســن آباد و ترک آبــاد بوده و در مقابــل گران قیمت ترین 
معامله ها مربوط به آپارتمان های جهانشــهر بوده کــه به مبلغ تقریبی 

یک  میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
قمی از شهروندان خواست برای معامالت امالک حتماً به دفاتر امالک 

قانونی و مجوزدار مراجعه و کد رهگیری دریافت کنند.

۵۰ ویژه برنامه هفته کتاب در کانون پرورش فکری 
چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان چهارمحال و 
بختیاری گفت: همزمان با هفته کتاب خوانی ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی  
هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 

می شود. 
فرزاد رحیمی با اشــاره بــه هفته کتــاب و کتابخوانی اظهار داشــت: 
همزمــان با هفتــه کتاب خوانی بیــش از ۵۰ عنوان برنامــه در مراکز 

فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار می شود.
وی افزود: افتتاح نمایشــگاه اســتانی قاب نور، برگزاری مهرواره تقدیر 
از کتاب خوانان برتر مراکز، نشســت و نقد کتاب با حضور نویسندگان 
مطرح استانی و اساتید، برگزاری جلســات بلندخوانی کتاب در مراکز 

و مدارس از جمله برنامه های کانون در هفته کتاب و کتابخوانی است.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: برگزاری کارگاه های تصویرسازی کتاب در مراکز، 
فعالیت های کتاب محور مکاتبه ای در روســتاها با فعالیت های معرفی 
کتاب »خالق-بحث کتاب-گفتگوی کتــاب محور« در جهت جذب و 
پایدار سازی اعضای مکاتبه ای و اجرای ویژه برنامه و جشن از دیگر ویژه 

 برنامه های پیش بینی شده در این هفته است.
رحیمی خاطرنشــان کرد: تقدیر از کتاب خوانان برتر و اهدای کتاب به 
کودکان و نوجوانان روســتاهای مختلف در این هفته از جمله اقدامات 

کانون پرورش فکری در گرامی داشت هفته کتاب خوانی است.

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

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

به نقل از روابط عمومی جهاد کشــاورزی یحیی حســین پور  درجلسه 
شورای هماهنگی بخش کشاورزی اظهار کرد: برای نخستین بار توزیع 
اعتبارات زنجیره ای تولید گوشــت قرمز پس از ۱۵ ســال به مبلغ  ۲۳ 

میلیارد تومان در بین عشایر استان انجام شد. 

میز خبر

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری از آغاز پرداخت 
وام بازآفرینی شهری از دو هفته دیگر خبر داد و گفت: 
کســی با اصل مسکن مهر مشــکل ندارد بلکه انتخاب 

محل های احداث چالش آن است.
هوشنگ عشــایری در گفت وگو با برنامه »از نزدیک« 
رادیو جوان درباره مسکن مهر اظهار داشت: وزیر جدید 
راه و شهرسازی تاکید دارد که در کوتاه ترین زمان باید 

مسکن مهر به سرانجام برسد. 
سیاســت وزارت راه و شهرسازی تکمیل پروژه هاست. 
۵۶ درصد پروژه هــا در همین دولت بــه بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: در انتخاب مکان و به صورت کالن اقتصادی 
بحث هایی وجود دارد اما کســی روی خود مسکن مهر 

بحث ندارد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه موضوع 
بازآفرینی شــهری عنوان کرد: اصلی ترین موضوع هر 
جامعه و جامعه ما حوزه اجتماعی اســت. تجربه نشان 
داده افول شهری و موضوع حاشــیه نشینی در شهرها 
دارد اتفاق می افتد. بنابراین چــون به حوزه اجتماعی 

برمی گــردد برنامه بازآفرینی شــهری هم 
قالبش حوزه اجتماعی می شــود و مردمان 
ســاکن به عنوان یــک ســازمان اجتماعی 
هستند از این رو ســازمان اجتماعی نیاز به 
توجــه دارد و توجهش مبتنی بــر فرهنگ 

خاص آن منطقه، بخش و محله است.
وی از پرداخــت تســهیالت ۵۰ میلیــون 

تومانی بازآفرینی شــهری خبر داد و بیــان کرد: این 
تســهیالت با وام 9 درصد تقریبا تا یکی دو هفته دیگه 
شروع خواهد شد که به توســعه گران یعنی افراد رابط 
مردم و سازمان بازآفرینی شهری و ساکنان اختصاص 

می یابد.
عشــایری ادامــه داد: دغدغه مســئوالن به ســمت 
بازآفرینی شــهری رفته تا جایی کــه رئیس جمهور، 
بازآفرینی شهری را مهمترین طرح در حوزه شهری 
می داند. ایــن موضوع یک برنامه اجتماعی اســت که 

یک سری پیوست های کالبدی دارد.
وی به نقش همه نهادها در این حوزه اشاره و تاکید کرد: 
بنابراین بدنه دولت، ما، شــهرداری ها و استانداری ها 

نقل همه صحبت هایشان بازآفرینی شهری 
اســت. این موضوع به مرحله عملیاتی وارد 
شده و قرار اســت نوســازی و مقاوم سازی 
مســکن را از طریــق تســهیالت در اختیار 

توسعه گران قرار بدهیم.
معاون وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به 
آشــفتگی در ســاختار شهرســازی گفت: 
فلسفه بازآفرینی شــهری بازگشــت به هویت اصلی 
است.، بنابراین معنای بازآفرینی این است که در شهر 

آشفتگی و سیاست های قبلی اشتباه بوده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ورود دولت 
را به حوزه مدیریت شــهری اشــتباه دانست و تصریح 
کرد: قانون اشاره کرده بایســتی اقدامات محله محور 
باشــد. یعنی مردم باید بگویند چه می خواهند. قانون 
تکلیف کرده که شــهر بایــد برای همه شــهروندان 
خصوصا برای جامعه معلوالن و ســالمندان تســهیل 

شود.
عشــایری با اشــاره به نقش بخش خصوصــی در این 
حوزه گفت: مثال محلــه دوهزار بندرعبــاس، محله ای 

در یزد، اهواز، نیشــابور و شــیراز داریم کــه مردم در 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و در اقدام مشارکت کردند 
ولی یکی از دغدغه های جدی ما این هســت که بخش 
خصوصی هم مشارکت کند. شاید علت عدم مشارکت 
بخش خصوصی پیــش از این نبود منافــع کمتر برای 
بخش غیــر دولتی بــوده اما اکنون خوشــبختانه این 

مسأله نیز رفع شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع مسکن را فرابخشی 
دانســت و تاکید کرد: این حوزه تابع نظام اقتصاد کالن 
کشور است یعنی خودش مستقال نمی تواند عمل کند. 
بنابراین طبیعتا چون نظام اقتصادی کشــور دچار یک 
سری فراز و فرودهایی شــده، این حوزه نیز تحت تاثیر 

قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران 
در پایــان مهمتریــن چالــش پیش روی مســکن را 
نبود تناســب بین عرضه و تقاضا عنوان کرده و گفت: 
بزرگترین مشکل این اســت که خانه دوم و خانه خالی 
آمارش باال می رود و این بدین معنی اســت که تولید 

متناسب با تقاضا نیست.

مسکن

گروه شهر  بررسی طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه دیروز در کمیسیون عمران مجلس 
آغاز شــد؛ در صورت تصویب و ارســال این 
طرح به صحن علنی و تصویب نهایی، برقرار 
شدن این مالیات ســوداگری در مسکن را 

مهار می کند.
این طرح چنــد هفته قبل در کمیســیون 
اقتصادی بررســی و تقریبا بــدون مخالف 
تصویب شــد و دیروز در کمیســیون اصلی 
)عمران( بررسی شــد تا در صورت تصویب 
در این کمیســیون، به صحن علنی مجلس 

بیاید.
لزوم وضع مالیات بر عایدی مسکن که بارها 
از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، 
معامالت سوداگرایانه و متعدد از سوی یک 
نفر در زمان های کوتاه را مهار خواهد کرد و 
یکی از ابزارهای کنترل قیمت مسکن است 
که به علت مخالفت عبــاس آخوندی وزیر 
مستعفی راه و شهرســازی، اجازه پیگیری 
آن به صورت الیحه از سوی دولت داده نشد 
و نهایتــا نمایندگان مجلــس آن را از کانال 

طرح در دستور کار قرار دادند.

چرا آخوندی با مالیات بر عایدی 
مسکن مخالفت می کرد؟

آخوندی معتقــد بود آنچه ســبب افزایش 
قیمت مسکن می شود، معامالت سوداگرانه 
زمین است و اگر قرار بر اعمال مالیات باشد، 
باید بر عایــدی زمین مالیــات وضع کرد. 
همچنین یکی دیگــر از دالیــل مخالفت 
آخوندی با مالیات بر عایدی مسکن، کاهش 
سرمایه گذاری در بخش مسکن و درنتیجه 
کاهش تولیــد و افزایــش ناگهانی قیمت 

مسکن در آینده بود.
به نظر می رســد با ورود محمد اسالمی به 
وزارت راه و شهرســازی، دیــدگاه کلی این 
وزارت خانه در خصــوص مالیات بر عایدی 
مســکن تفاوت کــرده و وزیر جدیــد راه و 
شهرســازی بــا تصویب این طــرح و وضع 

مالیات بر عایدی مسکن موافق باشد.

معامالت سوداگرایانه مسکن، مانع 
هدایت نقدینگی به تولید می شود

در همین ارتبــاط محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد 
است اکنون شرایط به گونه ای است  که باید 
مالیات بــر عایدی ســرمایه را در اقتصاد 
پایه گذاری کنیم. در بســیاری از کشورها 
مالیات بر عایدی ســرمایه وجود دارد و هر 
عایدی که از طریق ســرمایه ایجاد می شود 

باید مالیاتش پرداخته شود.
وی افزود: مــا به دلیل اهمیــت موضوع، 
مالیاتی تحت عنوان مالیــات بر عایدی در 
اقتصاد کشــور علی رغم اینکه دولت آن را 
در الیحه خود لحاظ و به شکلی ارائه نکرده 
بود را در کمیسیون اقتصادی به عنوان مبنا 
قرار دادیم. هدف از ایــن کار ایجاد درآمد 
برای دولت نبــود، ما گاهی اوقــات برای 
اینکه بتوانیم تصمیمــات بهینه در اقتصاد 
کشــور بگیریم از سیاســت ها و ابزارهای 
سیاســتی اســتفاده می کنیم که در این 
خصوص مالیات بر عایدی نیز از جمله این 

موارد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه 
داد: هــدف از ایجاد مالیات بــر عایدی این 
است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی 
را که به آن اشاره شد در شکل اقتصادی خود 
به حداقل ممکن برســانیم و تقاضای واقعی 
مصرفی را که خانواده ها نیاز دارند را بتوانیم 
ارتقا دهیم؛ ضمن آنکه بتوانیم شــفافیت را 
در اطالعات اقتصادی کشــور ارائه کنیم. از 
اهداف مهمی که در این موضوع مطرح شده 
و قرار بود ارائه شــود این بود کــه ما فرآیند 

سمت و ســوق دادن نقدینگی در کشور را 
به سمت رویکرد اقتصاد مولد سوق دهیم.

هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای منطقه 
از جمله هند، چین، ژاپــن و مالزی گرفته تا 
کشــورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و 
حتی خود آمریکا این مالیات را به عنوان یک 
مالیات بســیار مهم تلقی و با نرخ های بسیار 
بــاال آن را اخذ می کنند وی اظهار داشــت: 
یکــی از بازارهایــی که در آن ســفته بازی 
و ســوداگری جریــان دارد و مانــع جذب 
نقدینگی به فعالیت های مولد می شود، در 
حوزه بازارهای مسکن اســت که متأسفانه 
آثار و پیامدهای آن عالوه بر افزایش قیمت 
مسکن، موجب شــده است حجم نقدینگی 
از بخــش مولد و واقعی اقتصاد کشــور جدا 

شود.
پورابراهیمــی تصریــح کرد: عمــده بحث 
این بود که بتوانیم بــا توجه به ظرفیت های 
اقتصادی کشور و همچنین با توجه به تجربه 
جهانی که در این خصوص وجود دارد اقدام 
کنیم. هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای 
منطقه از جمله هند، چیــن، ژاپن و مالزی 
گرفته تا کشــورهای اروپایی مانند فرانسه 
و ایتالیا و حتی خود آمریــکا این مالیات را 
به عنوان یک مالیات بســیار مهم تلقی و با 

نرخ های بسیار باال آن را اخذ می کنند.

 تولیدکنندگان مسکن از مالیات
 بر عایدی معاف هستند

همچنین زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز درباره 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه گفت: باید 
توجه کرد در حــال حاضر یکــی از دالیل 
التهاب در بازارهــای مختلــف مانند بازار 
مســکن و ایجاد حباب قیمتی، بحث رشد 
قابل توجــه نقدینگی در اقتصاد اســت که 
البته سوداگران با اســتفاده از این شرایط به 

سودهای نجومی دست می یابند.
وی ادامه داد: اگر نقدینگی موجود در جامعه 
به بخش مولــد اقتصادی هدایت می شــد 
بسیاری از مشکالت اقتصادی حل می شد 
اما سوداگران تمام تالش خود را به کار بسته اند 
تا فضای ســوداگری در بازارهای مختلف از 

رونق نیفتد.
نماینده مــردم مبارکه در مجلــس افزود: 
در شــرایطی که جمعیت قابــل توجهی از 
خانوارهای کشــور به مســکن نیــاز دارند 
ســوداگران با ایجاد التهاب در بازار مسکن 
به سودهای نجومی دست می یابند که باید 

این روند کنترل شود.
ســعیدی مبارکه بــا تاکید بر اینکــه باید 
رویکرد ســرمایه ای به مسکن کنترل شود، 
تصریح کرد: ســوداگران در بازار سکه، ارز و 

مسکن جوالن می دهند و مالیات پرداخت 
نمی کنند.  

در طــرح پیشــنهادی، ســاخت و ســاز 
مســکن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف 
اســتوی یادآور شــد: هــدف از مالیات بر 
عایدی ســرمایه جلوگیری از فعالیت های 
ســوداگرانه در بخش مســکن اســت چرا 
که عدم مهار ســوداگری دربخش مسکن 
به رشــد کاذب قیمت ها منجر شده است؛ 
بنابرایــن نبایــد تولیدکنندگان مســکن 
نگران این مالیات باشــند چــرا که در طرح 
پیشنهادی، ساخت و ساز مسکن از مالیات 

بر عایدی سرمایه معاف است.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
تأکید کرد: در زمینه اخذ مالیات بر عایدی 
سرمایه در بسیاری از کشورها تجربه وجود 
دارد و این تجربه نشــان می دهد، این نوع 
مالیات نقش مهمــی در جلوگیری از داللی 

کاذب دارد.

 درآمد این مالیات صرف 
تولید مسکن می شود

رحیم زارع، عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس و طراح طــرح مالیات بــر عایدی 
سرمایه با اشــاره به اینکه مالیات بر عایدی 
ســرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه 
مالیات بر ارزش افزوده و ســودی است که 
در خرید و فروش حاصل شده است، افزود: 
در کانــادا ۸ درصد ثروتمنــدان ۸۰ درصد 
مالیــات را می دهنــد اما در کشــور ما ۱۰ 
درصد دهک بــاالی جامعه ۳ درصد مالیات 
را می پردازنــد و علت آن این اســت که در 
کشــور ما مالیات بر عایدی ســرمایه وجود 

ندارد.
وی بــا بیان اینکه شــرایط بازار مســکن و 
بازار خودرو آماده عملیاتــی کردن مالیات 
بر عایدی سرمایه اســت، گفت: علت اینکه 
اکنون، این موضوع مطرح شده این است که 
فعالیت های سوداگری و رانت که غیر مولد 
است اکنون در جامعه ما سود بسیار باالیی 

دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع بــا بیــان اینکه مــی خواهیــم اهرم 
سیاســتی جدید برای مدیریــت منابع در 
اختیار دولت قرار دهیــم، ادامه داد: مالیات 
برعایدی ســرمایه موجب کاهش نابرابری 
درآمد و کاهش نوســانات قیمتی در بخش 

امالک می شود.
وی با اشــاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی 
ســرمایه همچنین موجب کاهش ســهم 
مسکن در سبد خانوار می شــود، افزود: در 
جهان  ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مســکن 
هزینه می شود اما در کشــور ما حداقل ۳۵ 
تا ۸۰ درصد در آمد برای مســکن هزینه 

می شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکه ۲ میلیــون و ۶۰۰ هزار خانه خالی 
به ارزش ۲۵۰ میلیارد دالر در کشور وجود 
دارد، گفت: از ســال ۷۱ تا ســال ۱۳9۴ در 
شــهر تهران بهای زمیــن ۱۲۸ برابر، بهای 
مســکن ۸۸ برابر و اجــاره بهــا ۱۰۶ برابر 
شده اســت. از ســال ۵۵ تا ۶۵، ۸۰ درصد 
تقاضاها برای مســکن مصرفی و ۲۰ درصد 
ســوداگرای بود اما از ســال ۸۵ تا 9۵، ۶۶ 
درصــد ســوداگری و داللــی و ۳۴ درصد 

مصرفی بود.
نماینده مردم آباده افزود: در سال ۷۱ افراد 
با حقوق ۶ ســال خود می توانســتند خانه 
بخرند اما این رقم در سال 9۴ با حقوق ۱۰.۳ 
سال اســت و در ســال 9۷ با پس انداز یک 
سوم حقوق به مدت ۳۱ سال می توان خانه 

خرید.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه بیش از ۵۰ کشــور در حــال اجرای 
مالیات بر عایدی ســرمایه هســتند گفت: 
درآمد مالیات بر عایدی ســرمایه مســکن 
صرف تولید و رونق مســکن می شــود. 
می خواهیم تولید مســکن را تشویق کنیم 
تا عرضه زیاد شــود و زمانی که عرضه زیاد 

شود سوداگری کاهش می یابد.

 بازار سوداگری مسکن
 به تولید مسکن کمک می کند!

در همین خصوص غالمرضا سالمی، مشاور 
وزیر سابق راه و شهرســازی به عنوان یکی 
از مخالفان این طرح معتقد اســت: اگرچه 
مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات رایج در 
همه دنیاســت اما ما باید با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــورمان دربــاره آن تصمیم 

بگیریم. 
ما در ایران در بخش مسکن و زمین در سال 
۱۳۶۶ مالیات بر عایدی ســرمایه داشتیم 
اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار 
شــدند قیمت منطقه ای مســکن را برای 

مالیات مالک عمل قرار دهند.
وی با اشــاره به اینکه سیســتم اطالعاتی 
اقتصادی کشور ما ناقص اســت، افزود: در 
شــرایطی که در مسکن رکود اســت، بازار 

سوداگری می تواند به تولید کمک کند.

وجود 500 هزار خانه خالی تهران، نتیجه 
نبود مالیات بر عایدی مسکن است

مهدی غالمی، کارشــناس اقتصاد مسکن 
در گفت و گو با مهر با اشــاره به تاثیر مثبت 
این مالیات بر قیمت مســکن، درباره طرح 
نمایندگان مجلــس گفت: تصویب و اجرای 
این طرح مــی تواند با کاهــش انگیزه های 

ســوداگرایانه در بازار مسکن، از ورود حجم 
بــاالی نقدینگی بــه بازار خریــد و فروش 

مسکن جلوگیری کند.
این کارشــناس اقتصادی، در پاسخ به این 
سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی امالک 
تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن 
نخواهد شد؟ گفت: سرمایه گذاری های موجود 
در بخش مســکن را باید به دو دسته مولد و 

غیرمولد تقسیم کرد. 
در ســرمایه گذاری های غیــر مولد، هدف 
افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده 
از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار 
ســوداگرایانه مانند ســفته بــازی، انجام 
معامالت مکرر و احتکار مســکن به دنبال 
کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. 
وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مســکونی 
خالی در شــهر تهــران نشــانه ای از وجود 
این رفتارهای ســوداگرایانه در بازار مسکن 

است. 
طرح مالیــات بر عایدی ســرمایه در حوزه 
مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده 

حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.
غالمــی افزود: ایــن در حالی اســت که در 
ســرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه 
واحدهای مســکونی بــرای افراد ســود و 
منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی 
نماینــدگان مجلس ســرمایه گذاری های 
مولد نه تنها متضرر نمی شــوند، بلکه قرار 
است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این 
افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در 

بخش تولید کشور داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، 
بهره منــدی رانت خــواران نیز محدود 

می شود. 
یکی از متــداول ترین رانــت خواری ها در 
کشــور اســتفاده از رانت اطالعاتی است. 
سودجویان با اســتفاده از ارتباطات خود، از 
طرح های عمومی کشــور که قرار است در 
آینده ایجاد شــود، با خبر می شوند و زمین ها 
و خانه های اطراف این طرح هــا را به ثمن 
بخس و با بهــای اندک از مــردم خریداری 
می کنند و در زمــان مقتضی، بعد از تکمیل 
طرح، با قیمت های چنــد برابر به فروش 
می رســانند. مالیات بر عایــدی امالک با 
این گونه اســتفاده های نادرست نیز مقابله 

خواهد کرد.
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی 
دانشــگاه علم و صنعت ضمــن بیان تجربه 
موفق بیش از ۵۰ کشور توســعه یافته و در 
حال توســعه در اجرای این مالیات، گفت: 
این مالیات کــه با عنــوان )CGT( در دنیا 
شــناخته می شــود، قدیمی ترین مالیات 
حوزه امالک است و ســابقه اجرای آن بعضا 

به ۱۰۰ سال هم می رسد.
غالمی در خصــوص ابهاماتی چون حرکت 
به ســمت معامالت صوری و واقعی نبودن 
قیمت معامالت امــالک در صورت اجرای 
این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین 
ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن 
آن اســت. به این معنی که بــدون مداخله 
حکومت و با یک ســاز وکار نرم، این مالیات 
به واقعی شــدن قیمت ها ومعامالت کمک 

هم خواهد کرد. 
پرداخت ایــن مالیات بر عهده فروشــنده 
است و براســاس ما به التفاوت میزان خرید 
و فروش وضع خواهد شــد و در نتیجه، اگر 
خریداری هنــگام خرید ملــک بپذیرد که 
برای کاهش میزان مالیات فروشــنده، رقم 
کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام 
فروش ملک خود در آینــده هزینه مالیاتی 
بیشــتری را پرداخت کنــد زیرا میزان 
لتفــاوت خرید و فــروش خود را  ما بــه ا

بیشتر از میزان واقعی کرده است.

پرداخت وام نوسازی از ۲هفته دیگر
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پردرآمدترین شرکت تجاری جهان در سال 2۰17 به دنبال چیست؟

۱۰ نکته درباره تجارت جدید گوگل

میثم خدمتی  در ســال ۲۰۱۰ گــوگل پا در 
راهی گذاشت که هدف آن جایگزینی کامل برق 
مصرفی این شرکت با انرژی های تجدیدپذیر بود. 
اما مقصد نهایی این نبود. این شــرکت در اولین 
اقدام خود با یک »مزرعه ی باد« ۱۱۴ مگاواتی در 
ایالت آیووای آمریکا توافقنامه ی خرید برق امضا 

کرد.
گوگل بــرای اینکه مطمئن شــود ایــن خرید 
تأثیر معناداری روی »محیط زیســت« دارد، به 
دنبال این بود که تمام پولی کــه برای این خرید 
می پــردازد، صرف توســعه  پروژه هــای انرژی 
تجدیدپذیر شــود. در ادامــه ۱۰ نکتــه درباره  

»تجارت جدید« گوگل می خوانیم.
۱- گوگل در ســال ۲۰۱۷ با اجــرای بیش از ۲۰ 
پروژه، بعد از هفت سال و دســتیابی به تولید ۲.۶ 
گیگاوات بــرق، اعالم کرد به هــدف تأمین ۱۰۰ 
درصد انرژی اش از منابع تجدیدپذیر دست یافته 

است. 
این یــک دســت آورد عظیم بــود؛ بخصوص که 
وقتی گوگل ایــن برنامه را آغاز کــرد، پنل های 
خورشــیدی یک فنــاوری  الکچری محســوب 
می شــد و برابرِی قیمــت انرژی بادی بــا انرژی 

فسیلی در حد رویا بود.
۲- حقیقت دارد که گــوگل در تولید انرژی های 
پاک به مرحله ای رســیده که می تواند تمام برق 
خود را از منابــع تجدیدپذیر تأمین کند اما به نظر 
نمی رســد تمام برق مصرفی این شرکت از منابع 

تجدیدپذیر باشد. 
کارشناســان معتقدند گوگل نمی تواند همیشه 
به منابــع تجدیدپذیر فعلی اش اتــکا کند. به این 
خاطر که انرژی خورشیدی و بادی گاهی هستند 
و گاهی نه؛ درســت برخالف مصرف برق گوگل. 
از طرف دیگر نیاز گــوگل به برق همــواره رو به 

افزایش است.
۳- گوگل ادعا می کند حاال »بزرگ ترین شرکت 
خریدار انرژی های تجدیدپذیر در جهان« است. 
این شــرکت ســاالنه بطور مســتقیم ۲.۶ گیگا 
وات - به انــدازه ای که مصرف می کنــد - انرژی 

تجدیدپذیر می خرد. 
اما این بدان معنا نیست که تمام انرژی خریداری 

شده، توسط گوگل مصرف می شود. 
به بیان دیگــر، زمان ها و مکان هایی هســت که 
گوگل بیشتر انرژی مصرفی اش را از منابع سنتی 
تأمین می کند؛ درحالی که بطور همزمان برقی که 
از ســرمایه گذاری گوگل روی منابع تجدیدپذیر 

تولید شده، از بین می رود.
۴- گــوگل با پنج کشــور قــرارداد تأمین انرژی 
تجدیدپذیــر امضا کرده اســت. ایــن قراردادها 
در واقع برای پیشــبرد ساخت وســاز پروژه های 
انرژی هــای تجدیدپذیر در گوشــه و کنار جهان 
اســت و موجب بیش از ســه  و نیم میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری بــرای توســعه ی پروژه هــای 

انرژی های تجدیدپذیر می شود.
۵- هدف گوگل در بلندمــدت، جایگزینی انرژی 
پاک با انرژی فسیلی اســت. برای گوگل، رسیدن 
به مرحله ای که ۱۰۰ درصــد انرژی مصرفی خود 
را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنــد، تنها آغاز راه 
اســت اما این گامی کلیدی و الزامی برای تبدیل 
انرژی های تجدیدپذیر از یک منبع محدود برای 
گوگل، به منبعی اســت که در آینده تمام نیروی 

مورد نیاز شبکه ی برق را تأمین کند.
۶- گــوگل تصمیم دارد به موازات گســترش 
فعالیت هایش، خریــد انرژی های تجدیدپذیر 
را هم افزایش دهــد و انــرژی مصرفی اش را 
از همان محلــی که در آن فعالیــت می کند یا 
پایگاه داده هایش آنجا مســتقر اســت، تهیه 

 کند. 
برای این کار گــوگل در نیروگاه های انرژی های 
تجدیدپذیر ســرمایه گذاری می کند و به عبارتی 

عماًل وارد حوزه ی انرژی شده است.
۷- گوگل بــرای اهمیت دادن بــه انرژی دالیل 
زیــادی دارد اما دلیــل اصلی آن این اســت که 
تجارت این شــرکت بــه انرژی بســتگی دارد؛ 
تجارتی که در ســال تقریبــاً به انــدازه ی  کل 
شهر سانفرانسیســکو برق مصرف می کند! پس 
برای این شرکت مهم اســت که یک منبع انرژی 
مطمئــن و پایدار برای عرضــه ی خدماتی نظیر 
جست وجو، ایمیل، نقشــه، یوتیوب، حافظه ی 

ابری و ... داشته باشد.
۸- شــرکت های تجاری نقش مهمی در انتقالی 

قدرتمند و پایدار بــه اقتصاِد انــرژی پاک بازی 
می کنند. 

در این میــان گوگل بــه عنــوان پردرآمدترین 
شرکت تجاری جهان در سال ۲۰۱۷، نقش خود 
را در تغییــرات اقلیمی پررنــگ می بیند و تالش 
می کند با گســترش انرژی های پاک راه را برای 
سایر شرکت ها هم باز کند تا آنها هم از انرژی های 
تجدیدپذیر بــرای فعالیت های خود اســتفاده 

کنند.
9- کار گــوگل به معنــی »مبارزه« بــا تغییرات 
اقلیمی نیست؛ خرید انرژی های پاک به دو دلیل 
برای کســب وکار گوگل اهمیت دارد: اول اینکه 
انرژی های تجدیدپذیر بیشتر مقرون به صرفه اند 
و دیگر اینکه منابع انــرژی  تجدیدپذیر مثل باد و 
خورشــید رایگانند و این بدان معناست که خرید 
انرژی از این منابع اطمینــان مالی فوق العاده ای 

به همراه دارد. 
در واقع گوگل همزمان که برای ســیاره ی زمین 
دل می ســوزاند، دلش برای جیــب خودش هم 

می سوزد.
۱۰- ورود گوگل به این کار یک »مزیت ضمنی« 
دارد: این شــرکت قصد دارد انرژی مورد نیاز خود 
را از نیروگاه هایی خریداری کند که هنوز ساخته 
نشــده اند؛ نوعی ســرمایه گذاری که به احداث و 
تکمیل نیروگاه های انــرژی پاک کمک می کند و 
موجب »رشــد اقتصادی« در مناطقی که گوگل 

آنجا فعالیت دارد می شود. 
رشد اقتصادی آنها مساوی است با رشد اقتصادی 
گوگل و بــه این ترتیب گوگل هرگــز از چرخه ی 

کسب سود خارج نخواهد شد!
هرچــه باشــد از روزی که گوگل بــا خرید ۱۱۴ 
مــگاوات انرژی پــاک از یک نیــروگاه، وارد این 
روند شــد، تا امروز که ۲.۶ گیــگاوات انرژی پاک 
را از ۲۰ نیــروگاه خریداری می کنــد، تنها هفت 
سال گذشته و این شــرکت ضمن تبدیل شدن به 
پردرآمدترین شرکت جهان، بزرگ ترین خریدار 
انرژی های پاک در جهان نیز هست؛ شرکتی که با 
اتکا به ثروت / قدرتی بی انتها، برای آینده ی زمین 
برنامه ریزی می کند؛ چیزی شــبیه داستان های 

علمی - خیالی!

بزرگداشت

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطالعات هدف از تدوین و انتشار 
تاریخ شــفاهی ایــن وزارتخانه 
را گردآوری و تدویــن اقدامات، 
دســتاوردها و خــون دلهایــی 
دانســت که طــی چهل ســال 
گذشــته و در دوره های مختلف 
برای برقراری ارتباطات کشــیده 
شــده و گفــت: با بزرگداشــت، 
بزرگان مان بزرگ می شــویم و با 
ارتباط بی واسطه با پیشکسوتان، 
تاریخ شــفاهی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات تهیه، تدوین 
و تبدیــل بــه مســتندات قابل 

استفاده خواهد شد.
به گزارش مرکــز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، محمدجواد 
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در جلســه 
هماهنگی با مدیران پیشکسوت 
حــوزه ارتباطات که بــرای تهیه 
و تدویــن تاریخ شــفاهی برگزار 
شد، با اشــاره به فرهنگ ناپسند 
محکوم کردن اقدامات پیشینیان 
در هر دوره مدیریتــی، گفت: با 
بزرگداشــت، بزرگان مان بزرگ 

شــویم  مــی 
باتوجه  بنابراین 
به دغدغه ای که 
از قبل داشــتم و 
اقدامــات ارزنده 
در گذشتـــــه، 
قرار شــد تاریخ 
شــفاهی وزارت 

ارتباطــات با ارتباط بی واســطه 
با پیشکســوتان تهیــه، تدوین، 
منتشــر و تبدیل به مســتندات 
قابل اســتفاده شــود تا آیندگان 
مطلع شــوند که چــه تلخی ها و 
ســختی هایی در این چهل سال 
انقالب و حتی قبل از آن کشیده 

و چشیده شده است.
 وی با بیان اینکــه گزارش خیلی 
از دســتاوردها با رفتن آدم ها از 
دست رفته است، افزود: امیدوارم 
این اقدام برای مــردم و آیندگان 

به یادگار بماند.
 آذری جهرمی با تشــکر از مرکز 
روابط عمومــی وزارت ارتباطات 
به خاطر اهتمام به تهیه و تدوین 
فرهنگ شــفاهی این وزارتخانه، 
اظهــار کــرد: در زمانــه ای قرار 
داریم که مدیریت در حال تحول 

است و نسل اول 
و دوم انقالب در 
واگــذاری  حال 
مســوولیت هــا 
به نســل ســوم 
بنابراین  هستند 
برای  پلــی  باید 
تجربیات  انتقال 
وجود داشــته باشــد که تدوین 
تاریخ و ســاده ســازی آن از این 

بابت ضروری به نظر می رسد.
 عضو کابینه دولــت تدبیر و امید 
درباره تغییراتی که در حوزه های 
ماموریتی ایجاد شــده، تصریح 
کرد: امروز کل بازار شرکت ملی 
پســت با همه نیروی انســانی و 
تجهیزاتی که در سراســر کشور 
دارد ۸۰۰ میلیــارد تومــان در 
ســال اســت درحالیکه یکی از 
شرکت هایی که در زمینه حمل 
و نقل شــهر تهــران فعالیت می 
کند با مدل تجاری خود ســاالنه 
بازار ۲ میلیارد دالری  در اختیار 
دارد و دنبــال گســترش آن نیز 

هست.
 وزیــر ارتباطــات با اشــاره به 
خالقیت هــا و اقداماتــی که در 

دوره های گذشته انجام شده است، 
گفت: خالقیت هــا و اقداماتی  در 
گذشــته اجرا گذاشــته شده و 
تحوالتی رخ داده است اما اکنون 
باید با توجه به شــرایط و جایگاه 
کنونی با رویکرد جدید برنامه ریزی 

و اقدام کرد.
 وی رشد فرودگاه پیام را وابسته 
به رشد پست دانســت و افزود: با 
مســافری کردن فــرودگاه پیام 
قصد داریــم این فــرودگاه را از 

ضرردهی خارج کنیم.
 عضو کابینه دولــت دوازدهم با 
اشــاره به ضــرورت بازنگری در 
اقدامات و ماموریــت ها تصریح 
کرد: قدیمی ها کاشتند، داشتند 
و برداشــتند و ما نیز همین کار را 
بکنیم تا آثار مفیــد آیندگان به 

یادگار باقی بماند.
بر اســاس این گزارش، جلســه 
هم اندیشی مدیران دوره وزارت 
مهنــدس غرضی با هــدف آغاز 
تهیــه و تدوین تاریخ شــفاهی 
وزارت ارتباطات در دوره مذکور، 
امــروز در مرکز روابــط عمومی 
و اطالع رســانی ایــن وزارتخانه 

برگزار شد.

با بزرگداشت بزرگان مان بزرگ می شویم

 اظهارنظر در زیر نتایج جستجوی گوگل 
ممکن می شود

 برخی منابع مطلع می گوینــد گوگل با توجه به اهمیت شــبکه های 
اجتماعی و تعاملی سازی خدمات خود قصد دارد درج نظر در زیر نتایج 

موتور جستجوی خود را ممکن کند.
این شــرکت در حال آزمایش ارائه این خدمات است و احتماال در اولین 
مرحله ارائه خدمات یادشــده محدود به نمایش زنده نتایج مســابقات 
ورزشی حســاس خواهد بود، اما ممکن اســت در ادامه دامنه ارائه این 
خدمات گســترش یابد.گفته می شــود گــوگل از فیلترهای خاصی 
اســتفاده خواهد کرد تا اظهارنظرهای برتر و مورد توجه قرارگرفته تر 
را در صدر نمایش قرار دهد. البته هنوز ســازوکار دقیق چینش نظرات 
کاربران مشخص نیست.با توجه به ســوابق موجود احتمال می رود از 
این قابلیت تازه برای ارســال هرزنامــه، پیام هــای تبلیغاتی و دیگر 
سوءاستفاده ها نیز بهره گرفته شود و مشخص نیست گوگل برای مقابله 
با این مشکل چه برنامه ای دارد. این شرکت هنوز در مورد اخبار منتشر 

شده در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

رمز عبور کاربران اینستاگرام لو رفت!
 بر اساس گزارش های منتشر شده، هکرها با سواستفاده از باگ موجود 
در اینســتاگرام به گذرواژه کاربران این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا 

کرده اند.
از آنجایی که اینســتاگرام نیــز یکــی از بزرگتریــن و محبوب ترین 
زیرمجموعه هــای فیــس بــوک اســت، بــه نظــر می رســد کــه 
آسیب پذیری های شــرکت مادر آن نیز گریبان اینســتاگرام را گرفته 
اســت به همین خاطر اخبار زیادی از ســوی کاربران و کارشناســان 
در فضای مجازی منتشــر شــده که نشــان می دهد ضعف امنیتی و 
آســیب پذیری موجود بر روی پلت فرم اینستاگرام به هکرها و مجرمان 
ســایبری این امکان را می دهد تا به گذرواژه و رمز عبور حســاب های 

کاربری دسترسی و نفوذ پیدا کنند.
خیل عظیمی از کاربران در این شــبکه اجتماعــی محبوب از عملکرد 
اینستاگرام و فیس بوک انتقاد کرده و آنها را به سهل انگاری و عدم تالش 

برای محافظت از حریم خصوصی کاربران متهم کردند.
به گفته کارشناســان و متخصصان فعــال در حوزه امنیت ســایبری 
و فناوری، مشــکل مذکــور به یک باگ و آســیب پذیــری امنیتی در 
پلتفرم اینســتاگرام مربوط می شود که مجرمان ســایبری توانسته اند 
از آن سواســتفاده کرده و به اطالعات شــخصی کاربران موردنظر خود 
دسترسی پیدا کنند.در واکنش به انتشــار این اخبار، سخنگوی شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده است که افشای 
گذرواژه در اینستاگرام تنها محدود به تعداد بســیار اندکی از کاربران 
بوده اســت و بقیه کاربران لزومی ندارد که از نقــض حریم خصوصی و 

افشای اطالعات شخصی خود نگران باشند.

سقوط بیت کوین دائمی است؟
 مدیرعامل یکی از بزرگترین شــرکت های ســرمایه گذاری در جهان 
برآورد کرده که ســقوط و کاهــش ارزش بیت کوین موقتی اســت و 

سرمایه گذاران می توانند به افزایش دوباره آن در آینده امیدوار باشند.
به گزارش ایســنا، در هفته های اخیر بهــای ارز دیجیتال بیت کوین به 
شدت کاهش یافته بود به گونه ای که دو روز پیش در پایین ترین قیمت 
خود طی یک سال گذشته رســید و ۱۱ درصد از ارزش خود را از دست 
داد .حاال به تازگی برایان کلی ، مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های 
سرمایه گذاری در جهان در مصاحبه ای با گزارشگران پیش بینی کرده 
اســت که رخداد اخیر در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین به صورت 
موقتی بوده و تحت تاثیر وقایع مختلف اقتصادی و تجاری اســت که در 

جهان رخ داده است .
بر اساس گزارش کوین تلگراف، این در حالیســت که تام لی ، تحلیلگر 
ارشد وال اســتریت در خصوص بازار ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 
چنین برآورد کرده اســت کــه ارزش بیت کوین تا پایان ســال جاری 

میالدی به ۱۵ هزار دالر نیز خواهد رسید.
در ماههای اخیر با توجــه به کاهش ناگهانی ارزش بیت کوین و ســایر 
ارزهای مشابه آن ، بســیاری از افرادی که به سرمایه گذاری در آن اقدام 
کرده بودند، نگرانی های متعددی در خصوص از دست دادن سرمایه و 
پول خود داشتند اما حاال به نظر می رسد که این کاهش قیمت و ارزش 
بیت کوین موقتی است و به گفته تحلیلگران و کارشناسان فعال در این 

حوزه جای نگرانی ندارد.

 کشف شکاف امنیتی
 در مخزن حاوی ۲۶ میلیون پیامک

 یک محقق امنیتی شــکاف امنیتی در یک مخزن حــاوی ۲۶ میلیون 
پیامک کشــف کرده که حاوی اطالعات بازیابی پسورد و کدهای احراز 

هویت است.
به گزارش مهر به نقل از تک کرانچ، یک نشتی عظیم اطالعات، میلیون ها 
پیامک را فاش کرده است.این نشــتی مربوط به یک مخزن اطالعاتی 
حاوی ۲۶ میلیون پیام اســت که برخی از آنها حاوی اطالعات محرمانه 
کاربران مانند اطالعات بازیابی پســورد، نوتیفیکیشن های مربوط به 

بارگیری و کدهای احراز هویت دو مرحله ای است.
 Voxox یک شرکت مخابراتی در کالیفرنیا اپراتور این مخزن اطالعات 
بوده اســت. این درحالی اســت که به گفته سباســتین کائول یکی از 
محققان امنیتی در برلین که این شــکاف را کشف کرده، مخزن مذکور 

حتی با پسورد نیز محافظت نمی شده است.
کائول به طور اتفاقی این مخزن را یافت و متوجه شــد که این مخزن نه 
تنها با پســورد محافظت نمی شــود بلکه با کمک نام و شماره تلفن 

می توان در آن جستجو کرد.
 شرکت Voxox به عنوان واسطه میان توســعه دهندگان اپلیکیشن 
و موبایل کاربران فعالیت مــی کند. به عنوان مثــال هنگامیکه فردی 
خواستار تغییر پســورد خود است، اپلیکیشــن احتماال لینک یا کدی 
برای بازیابی به موبایل فرد ارســال می کند. این شرکت کدها را به پیام 

متنی تبدیل و سپس به موبایل کاربر ارسال می کند.

احتمال همکاری روسیه با ایران برای توسعه 
ارزهای دیجیتال

 گزارش ها حاکی از آن اســت که انجمن بالک چیــن و صنعت ارزهای 
دیجیتال در روسیه قصد دارد به منظور تسهیل مبادالت مالی و تجاری 
به همکاری با ایران بپردازد.با توجه به گســترش روز افزون استقبال از 
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان، بسیاری از کشورها با توسعه 
فناوری های نوینی همچون بالک چین در تالشــند تا از این نوع جدید 
ارزهای دیجیتال به منظور پرداخت هــای مالی و تبادالت تجاری خود 
استفاده کنند.چندی پیش بود که روســیه نیز اعالم کرد قصد دارد در 
امور بانکی و مالی خود به ارزهای دیجیتــال رمزپایه روی بیاورد و یک 
ارز اختصاصی دولتی را تحت عنوان »کریپتــو روبل« معرفی و عرضه 
کند. نیکوالی نیکیفوروف، وزیر ارتباطات و رســانه  در روسیه چندی 
پیش نیز اعالم کرده بود که والدیمیر پوتین، ریاســت جمهوری روسیه 
نیز نظر مساعدی نسبت به عرضه و معرفی یک ارز دیجیتال رمزنگاری 
شده و اختصاصی دولتی نشــان داده، بنابراین انتظار می رود که این ارز 
با سرعت زیادی در حال توسعه بوده و در آینده ای نزدیک توسط دولت 

این کشور معرفی، عرضه و توزیع شود.

آنالین
لغو حمایت از ۵ پیام رسان بومی ابالغ شد

 معاون وزیر ارتباطات از صدور ابالغیــه مرکز ملی فضای مجازی به این 
وزارتخانه مبنی بر توقــف حمایت از ۵ پیام رســان بومی و حمایتهای 

جدید از دو پیام رسان »سروش« و »گپ« خبر داد.
حمید فتاحی در گفتگو با مهــر با بیان اینکه طبــق ابالغیه مرکز ملی 
فضای مجازی، تنها ۲ پیام رسان بومی در لیست حمایت باقی می مانند، 
گفت: برمبنای ارزیابی شــاخص های فنی صورت گرفته از سوی مرکز 
ملی فضای مجازی و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری،  مقرر 
شد حمایت های ویژه وزارت ارتباطات از این پس، تنها از دو پیام رسان 

بومی »سروش« و »گپ« صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه به مــرور زمان حمایت ها از ۵ پیام رســان بومی دیگر 
محدود می شــود، گفت: مطابق با جمع بندی ارزیابی شــاخص های 
فنی، پیام رسانهای بومی »ســروش« و »گپ« از لحاظ شاخص هایی 
مانند مدل اقتصــادی، تعداد اعضا، نــوع معماری، مقیــاس پذیری، 
قابلیت توســعه، ســخت افزار، نرم افزار، به روز بودن، نوع پروتکل هایی 
که اســتفاده می کنند، نوع توســعه پذیری، ارتباط با خدمات بانکی و 
خدماتی مانند دولت الکترونیک، در مجموع از رتبه باالتری نســبت به 

سایر پیام رسانها برخوردار شدند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: این طور نیســت که بخواهیم حمایتهایی 
که تا به حال داشته ایم را از ۵ پیام رسان بومی پس بگیریم اما مطابق با 
ابالغیه مرکز ملی فضای مجازی، از این پس حمایتهای جدید با تمرکز 
بر دو پیام رسان »ســروش« و »گپ« انجام خواهد گرفت که مدل این 

حمایتها باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعالم شود.
وی افزود: تسهیالت مالی و زیرساختی که پیش از این به پیام رسانهای 

بومی داده شده بود، روال خود را طی می کند.

 کاهش یک چهارمی مصرف برق 
در وزارت ارتباطات

مطابق اعالم دبیرخانه نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطالعات 
مصرف برق در شش ماه نخست امسال در این وزارتخانه نسبت به سال 

گذشته نزدیک به یک چهارم کاهش داشته است.
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطــالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دبیرخانــه نظام مدیریت ســبز ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم کرد که باتوجه به اقدامات انجام شــده در ســال جاری، 
مصرف برق در وزارت ارتباطات )براســاس کیلووات ساعت( در شش 
ماهه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۲۴ درصد 

کاهش داشته است.
این موفقیت در پی اجرای برنامه مدیریتی ســبز اتفاق افتاد که ازسوی 
وارتخانه اعالم شد و پس ازروی کار آمدن  فرهاد معارفی معاون توسعه 
مدیریت، هماهنگــی و امور پشــتیبانی وزیر ارتباطــات بطور جدی 
پیگیری شــد.وی چندی پیش طــی حکمی اعضــای دبیرخانه نظام 

مدیریت سبز ارتباطات را منصوب کرد.
برپایه این حکم شاهین جعفرپور با حفظ ســمت به عنوان عضو و دبیر 
نظام مدیریت ســبز ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب شد و پس از 
آن داوود سبوحی رییس مرکز بازرسی نظارت مدیریتی و پاسخگویی 
به شکایات، مجید خباز مدیر کل امور اداری و پشتیبانی، علیرضا واحد 
پور فرد ذیحســاب و مدیر کل امور مالی، ســمیرا انصاری رییس مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات، علی اســفیدانی مدیــرکل دفتر برنامه 
ریزی و تلفیق بودجه،  ســید جمال هادیان طبایــی زواره رییس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی، مهرداد ترابیان مدیرکل دفتر هماهنگی 
امور استان ها، به عنوان اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری 

اطالعات منصوب شدند.
همچنین دبیرخانه نظام مدیریت ســبز ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد که فقط ۱۰ درصد از صرفه جویی کــه در مصرف برق بوقوع 

پیوسته، در پی مدیریت مصرف سیستم روشنایی بوده است.
این دبیرخانه همچنین برای شــش ماهه دوم و تــداوم کاهش مصرف 
انرژی در وزارت ارتباطــات توصیه هایی به قرار زیر ارایه کرده اســت: 
پرهیــز از بازگذاشــتن در و پنجره ها هنگام روشــن بودن سیســتم 
گرمایشــی، اســتفاده از روشــنایی طبیعی در روز به جای چراغ های 
مصنوعی )در صورت امکان(،جلوگیری از گــرم کردن افراطی اتاق ها، 
خاموش کردن تجهیــزات اداری در مواقعی که اســتفاده ای از آن ها 
نمی شود، استفاده از پرینترها به صورت مشــترک )در صورت امکان( 
وخاموش کردن المپ هــا هنگام ترک اتاق ها و برخــی موارد دیگر در 

راستای صرفه جویی بیشتر پیشنهاد شده است.

مدیر کانون ارزیابی مدیران وزارت ارتباطات 
منصوب شد

 مدیر کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران وزارت ارتباطات با 
حکم معاون وزیر ارتباطات منصوب شد.

فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات، درحکمی وحید یزدانیــان را به عنوان 
مدیر کانون ارزیابی شایســتگی های عمومی مدیــران حرفه ای این 
وزارتخانه منصوب کرد.وحید یزدانیان رئیس دانشکده علمی کاربردی 
پست و مخابرات است که با حفظ ســمت به عنوان مدیر کانون ارزیابی 

شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای منصوب شده است.
اسفندماه سال گذشته بخشنامه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی 
کشور برای مجوز راه اندازی کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران 
حرفه ای صادر شــد که پس از طی مراحل اداری گواهینامه راه اندازی 

این کانون برای وزارت ارتباطات صادر شد.
طبق این بخشــنامه، معاونــت توســعه مدیریت، هماهنگــی و امور 
پشــتیبانی وزارت ارتباطات، وحید یزدانیان را با حفظ پست سازمانی 

به عنوان »مدیر کانون« منصوب کرد.

 شناسایی ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی
 با هوش مصنوعی

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی )رگوالتوری( 
از شناســایی ارســال پیامک انبوه تبلیغاتی با هوش مصنوعی و از قطع 
۴۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی خبر داد. به گزارش 
مهر، حسین فالح جوشقانی با اشــاره به حجم شکایت مردم از دریافت 
پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت: آخرین تحلیل ها 

نشان می دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کن...
رئیس رگوالتوری خبر داد: شناســایی ارســال انبوه پیامک تبلیغاتی 
با هــوش مصنوعــی رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی )رگوالتوری( از شناســایی ارســال پیامک انبوه تبلیغاتی با 
هوش مصنوعی و از قطع ۴۰ هزار ســیم کارت ارســال کننده پیامک 
تبلیغاتی خبر داد. به گزارش مهر، حســین فالح جوشقانی با اشاره به 
حجم شــکایت مردم از دریافت پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های 
شخصی گفت: آخرین تحلیل ها نشان می دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم 
کارت شــخصی ارســال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده 

است.
فالح با بیان اینکه برای شناسایی ســیم کارت هایی که نسبت به ارسال 
پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی 
و تحلیل رفتار مشترکان اســتفاده کرده ایم، افزود: در این زمینه طبق 
دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم سیم کارت های شخصی ارسال کننده 

پیامک های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می شود.

میز خبر


