
وج از بحران اقتصادی ۴ راهکار برای خر
روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی: 

وخت  نفتمان را خواهیم فر

بانك مركزي ابالغ كرد

احتمال سرایت ركود به سال آینده

تصمیمات 
جدید ارزی برای 

صادرکنندگان

چالش های بازار 
سرمایه و ابهامات 

سهام داران

 بازار مسکن 
چه زمانی به ثبات 

می رسد؟

 در گفت وگو با شاپور محمدی
 رئیس سازمان بورس مطرح شد

گــروه اقتصادي  رییــس جمهوری 
گفت: اجاره نمی دهیم مــردم در تامین 
کاالهای اساسی دچار مشکل شوند و این 
کاالها را با همت مردم تولید خواهیم کرد 
و آنچــه الزم اســت را از خارج وارد 

می کنیم.
حجت االسالم حســن روحانی دیروز در 
جمع مردم آذربایجان غربی در ورزشگاه 
شهید چمران شهر خوی خطاب به مردم 
افزود: برای مــن و هیات همــراه افتخار 
بزرگی اســت که امــروز میهمان شــما 
مردم بزرگوار، فهیــم و مرزبان جمهوری 
اسالمی ایران و مردم قهرمان آذربایجان 

غربی هستیم. 
وی اظهار داشــت: خوشــحالم که امروز 
سفر را از شــهر داراالیمان، فرهنگ، علم 
و دانش، جهاد، ایثار، فقاهت و عرفان آغاز 
می کنیم؛ شهر خوی در میان همه مردم 
ایران به عنوان شــهر پرنشاط و نگینی در 

مرزهای غربی ایران می درخشد. 
وی اضافه کرد: خوشــحالم که در ماهی 
میهمان شما هســتم که همه ما میهمان 
پیامبرعظیم الشــان اســالم )ص(، امام 
صــادق )ع( و ماه آغــاز امامت حضرت 

ولی عصر)عج( هستیم.
رییس جمهوری کشورمان گفت: پیامبر 
برای ما و برای همه جهانیان خیر و رحمت 
و معنویت و برادری و همزیستی مسالمت 
آمیز و اخالق و زندگــی مادی و معنوی را 
برای بشر به ارمغان آورد؛ فخر ما این است 
که ما پیرو آن پیامبر رحمتی هستیم که 
برای همه جهانیان رحمت و مهربانی بود.

وی با بیان اینکه فخر ما اسالم و ایران است 
و البته ما ایرانیان بــه آذربایجان قهرمان 
هم فخر مــی کنیم، تاکید کــرد: همواره 
آذربایجان به عنوان سنگر بزرگ حراست 
و حفاظت از ایران بزرگ و مقتدر اسالمی 

بوده است. 
وی افزود: ما در ســایه راهی کــه پیامبر 
عظیم الشــان ما را آشــنا کرده است، در 
مســیر اقتدار و قــدرت ایران اســالمی 

حرکت خواهیم کرد. 
حجت االســالم روحانی اضافه کرد: من 
قبل از اینکه به آذربایجــان و خوی عزیز 
نکاتی را به عرض برســانم، الزم می دانم 

از مردم شــریف و قهرمان ایــران در این 
ماه ها و در این ایامی که دشــمنان ما 
می خواســتند ما را از استقالل و آزادی 
و اســالم و جمهوریت و مردم ســاالری 
پشــیمان کنند؛ با قدرت و اقتدار در برابر 
دشــمنان ایســتادگی کردند، قدردانی 
کنم. وی تاکید کرد: آنها می خواســتند 
13 آبــان را ایران آشــفته ببینــد؛ آنها 
می خواســتند 13 آبان را روز غم و اندوه 
مردم ایران مشاهده کنند، اما مردم ایران 
با مقاومت و ایستادگی شان روز 13 آبان 
را روز قدرت و ایســتادگی ملــت در برابر 

دشمنان به نمایش گذاشتند. 
رییس جمهــوری کشــورمان ادامه داد: 
درود بر شما مردم بزرگ و مردم قهرمانی 
که چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی را 
با قدرت و نشــاط به رخ جهانیان خواهید 
کشــید و به همه دشــمنان ما خواهید 
فهماند که با فشار بر ملت ایران و بر اقتصاد 
کشورمان و با ایجاد مشکالت برای مردم 
قادر نیســتند آنان را از اهداف بلندشان 

بازگردانند. 
وی گفت: کاخ نشینان کاخ سفید بدانند 
ملت مــا ملت غیــور و بزرگی اســت که 
همواره پیرو فرهنگ عاشــورا و ســاالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین بوده 
و ما در برابر خداوند بزرگ ســر فرود 
می آوریم و رکوع و سجود می کنیم و در 
برابر هیچ قدرتی به حول و قوه الهی ســر 

فرود نخواهیم آورد. 
وی اضافه کرد: دشمنان ما در مسیر ایجاد 
فشار اقتصادی و فشار جنگ روانی بر ملت 
ایران هستند؛ آنها فکر می کنند در سایه 
فشــار به مردم در برابر حرف ناحق و نابجا 

تسلیم خواهیم شد.
حجت االسالم روحانی تاکید کرد: مردم 
ایران باید به خوبــی بدانند ما به عهدمان 
وفادار بوده ایم؛ مــا در قراردادهایمان در 
برابر دنیا طبق فرهنگ اسالم به عهدمان 
وفا کردیم؛ ما آغازگر منازعه و جنگ کشی 
نبودیم، اما آنها در سایه شکست های پی 
در پی به فکر انتقام گیــری از ملت ایران 

هستند.
وی گفت: آنها فکر مــی کنند این جوانان 
ایران هستند که پای اســتعمار را از کل 

منطقه قطع کرده انــد و فکر می کنند در 
عراق، ســوریه و یمن به خاطر ایستادگی 
ملت ما شکســت خورده اند، اما اشتباه 
می کنند، این شکست نتیجه ایستادگی 
همه مــردم منطقــه و کل ملــت های 

مسلمان است. 
وی اضافه کرد: در کنــار ملت ایران، ملت 
عراق، افغانســتان، یمن و سراسر دنیای 
اســالم به فکر اســتقالل خود هستند؛ 
البته اگر برادران مســلمان ما از ما یاری 
بخواهنــد ما هم به وظیفــه خود عمل 

می کنیم.
حجــت االســالم روحانی گفــت: البته 
تالش کردیم و نگذاشــتیم تا داعش را بر 
این منطقه مســلط کنید و می دانیم شما 
ناراحت و عصبانی هســتید؛ مــی دانیم 
شما احســاس شکســت می کنید؛ شما 
نتوانستید به اهداف خود در عراق، سویه و 
یمن برسید؛ می دانیم در برابر مردم یمن 
ناچار هستید ســر فرود آورید اما چرا 
می خواهید از مردم ایران انتقام بگیرید. 

وی ادامــه داد: بــه اشــتباه هــای خود 
برگردید؛ فکر می کنیــد با قطع صادرات 
نفت ایــران خواهید توانســت رابطه ما 
را با کشــورهای همســایه قطع کنید که 
نخواهید توانست. شما می توانید در این 

راه غلط و اشتباه، پیروز شوید؟
وی تاکید کــرد: ما نفت مــان را خواهیم 
فروخت و با همسایگان مان رابطه نزدیک 
تر برقرار خواهیم کرد؛ همســایگانی که 
مــردم آذربایجان غربی با آنها همســایه 
اســت؛ ما رابطه خود را روز به روز با آنان 

مستحکم تر خواهیم کرد. 
رییس جمهــوری با بیان اینکــه آمریکا 
قادر نیست رابطه ملت ایران با کشورهای 
همســایه را تضعیــف کنــد، گفــت: ما 
همه مســلمان هســتیم و در کنار هم 
ایســتاده ایــم، مخصوصا مــردم عزیز 
آذربایجان به عنوان اســتان های غیور و 
مرزدار و مرزبان جمهوری اسالمی ایران 
در همه مقاطع تاریخی در حفظ و حراست 

از ایران اسالمی ایستادگی کرده اند. 
وی افزود: مردم ما باید با امیدواری کامل 
به آینده ایران نگاه کنند، زیرا ما نخواهیم 
گذاشت فشارهای آمریکا و صهیونیست ها 

زندگی مــردم را با مشــکالت بزرگ 
مواجه کند؛ البته همه مــا قبول داریم در 
میدان جنــگ هم زخمی، هم شــهید و 
هم مشکالت اســت، اما در میدان جنگ 
در برابر آنهایی که جنــگ اقتصادی را بر 
ما تحمیل کرده اند، دســتهای مان را باال 

نخواهیم برد. 
وی اضافه کرد: ما به وظیفه ملی و شرعی 
خود ادامه خواهیم داد و به مردم می گویم 
ما در هیچ شــرایطی نخواهیم گذاشــت 
دچار مشــکل عمــده در تامین کاالهای 
اساسی شوند؛ کاالهای اساسی را با همت 
مردم تولید خواهیم کــرد و آنچه را الزم 
اســت از خارج وارد کنیم، وارد خواهیم 

کرد. 
حجت االســالم روحانی یــادآوری کرد: 
ما دیروز بحث بودجه ســال آینده را آغاز 
کردیــم و این هفتــه این بحــث را ادامه 
خواهیم داد تا بودجه سال آینده را تدوین 
کنیم؛ اولین ســخن دولت در روز گذشته 
این بــود که کاالهای اساســی را با همان 
قیمتی که امســال با دالر 4200 تومانی 

وارد کردیم، سال آینده هم وارد کنیم.
وی تاکید کــرد: من کامال مــی دانم که 
شــرایط زندگی بر مردم نســبت به ماه های 
گذشــته ســخت تر و قیمــت اجناس 
صعودی شده است، اما همه تالش دولت 
این اســت که این تورم را مهــار کنیم و 
اشتغال را شبیه سال گذشــته در مسیر 

ارتقا قرار دهیم. 
وی ادامــه داد: می دانیم شــرایط برای 
ما سخت تر شــده، اما مســیر پیشرفت 
مهیاســت؛ هرچند تولید ســخت شده 
اســت، اما صادرات می توانــد تولید ما را 
رونق دهد و مســیر صادرات مــی تواند 
کشــور ما را به حرکت وا دارد؛ در صنایع 
دستی در روستا، جذب گردشگر در کشور 
و در صادرات مــواد پتروشــیمی و مواد 
معدنی و صنعتی می توانیم صادرات مان 

را افزایش دهیم. 
حجت االسالم روحانی گفت: شما می دانید 
قیمت ارز یک شمشــیر دولبه است که از 
یک طرف به مردم فشار می آورد و از یک 
طرف تولید را به صادرات تشویق می کند؛ 
ما درصدد برگرداندن ثبات هستیم و این 

نکته را هم اضافه کنم آمریکایی ها به این 
فکر بودند که آرامش را در شهرهای ایران 
به هــم بریزند و با اطالعــات غلطی که از 
سوی اسراییل به آنان داده می شود، فکر 
می کنند با فشــار چند ماه می توانند به 

اهداف خود برسند.
وی افزود: تمام ملت های جهان با فشاری 
که آمریکا بــر ملت ایــران وارد می کند، 
مخالف هســتند؛ حتی متحدان اروپایی 
و کســانی که در اقتصاد و امنیت محتاج 
آمریکا هستند، روبه روی آمریکا ایستاده اند 

و مسیر کاخ سفید را محکوم می کنند.
وی تاکید کرد: همه همسایگان آمریکا 
را محکوم مــی کنند؛ ایــن اولین بار در 
تاریخ آمریکاست که آمریکا علیه ملتی 
تصمیم می گیرد و تمام دنیا در برابر آن 
می ایســتند و این افتخار بــرای اقتدار 
ایران اسالمی اســت و آنان در دنیا تنها 

مانده اند. 
رییس جمهوری اضافه کرد: وقتی هم به 
دادگاه الهه رفتیم در 2 نوبت در دادگاه 
بین المللی، آمریکا را محکوم کردند؛ این 
یک افتخار بزرگ برای حقوقدانان، ملت 
ایران و دیپلمات های ایران اســت؛ من 
به عنوان خادم شــما که در ســال 92 و 
96 به شــما قول دادم برای خدمت شما 
کمر همت را ببنــدم، امروز با تمام وجود 
پای قولم هستم و با حمایت رهبر معظم 
انقــالب و نیروهای مســلح و حمایت 

مردم بینی آمریکا را به خاک می مالیم.
وی گفت: به مردم آذربایجــان غربی در 
سال 92 قول دادم و یکی از قول های من 
دریاچه ارومیه و احیــای آن بود؛ من پای 
قولم ایســتاده ام، هر چند در حد برنامه 
تنظیمی دولت یازدهم پیشرفت نکردیم، 
اما همه می دانید اگر تــالش دولت های 
یازدهم و دوازدهم نبود، امروز در دریاچه 
ارومیه یک قطره آب نبود و تمام دریاچه 

تبدیل به یک نمک زار شده بود.
وی افزود: در این شــرایط کشــاورزی و 
باغات و زندگی شما تهدید می شد و یک 
گرد و غبار می توانست فاجعه آفرین شود؛ 
هرچند به احیای دریاچه نرسیدیم اما به 

تثبیت دریاچه رسیدیم.
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وها به کجا رسید؟ سرانجام قیمت گذاری خودر

وع تحریم ها چه واکنشی  بازارها با شر
 نشان می دهند؟

اقتصاد ایران با شروع سال 97 شــاهد تحوالتی بوده است که به جرات 
می توان گفت در پرونده سوابق اقتصادی ایران بی سابقه بوده است.

نوسانات بازار ارز از زمستان سال گذشــته به صورت آهسته اما محسوس 
باعث ایجاد نااطمینانی در بین کارگزاران اقتصادی شد و با خبر شروع دور 
اول تحریم ها شــدت و سرعت بیشــتر به خود گرفت و آشفتگی در سایر 
بازارها را نیز رقم زد.ســه متغیر جذاب ســرمایه گذاری برای کسب سود 
بیشتر یعنی طال، ارز و مسکن باعث شد تا مردم با کاهش سود سپرده های 
بانکی نقدینگی خود را به ســمت این بازارها روانه سازند و با حجم باالی 
تقاضا بر افزایش قیمت ها دامــن بزنند. ناگفته نماند که سیاســت های 
نادرســت و شــتابزده دولت و بانک مرکزی به ویژه در بازار ارز کم اثرتر از 

خروج آمریکا از برجام بوده است.
وجود انتظارات تورمی و اثر روانی تحریم ها بر این بازارها هجوم مردم برای 
فعالیت های داللی و سودهای بادآورده از شکاف قیمتی را بیشتر و بیشتر 
کرد. هر چند مشــکالتی نظیر تامین مواد اولیه بنگاه هــا، افزایش تورم، 
دسترســی به منابع بانکی و تغییر احتمالی سیاســت های دولت وجود 
دارند اما این روند تا جایی که نرخ دالر در بازه قیمتی 14 تا 15 هزار تومان 

متوقف گردید ادامه یافت و تقریباً بازار یک آرامش نسبی به خود گرفت.
نزدیک شــدن به دور دوم تحریم ها، انتظارات به ســمت افزایش نرخ در 
بازارهای مختلف به دلیل ریســک باالی سیاســی و اقتصادی سوق داد. 
تحریم ها عمدتاً بر پایه تحریم های نفتی بنا گذاشــته شــد و اگر ترامپ 
بتواند ادعای خــود را بر پایه فرمان اجرایی خود اعمــال نماید، عرضه ارز 
نســبت به دوران قبلی تحریم بسیار محدود خواهد شــد فشار بر نرخ ارز 

فراتر از انتظارات کنونی خواهد بود.
بررسی بازارها نشــان داد که در 13 آبان بازار با شوک ارزی شدید مواجه 
نشد حتی تا حدود جزیی هم کاهش نشــان داد این اتفاق در شرایطی رخ 
داد که بازارها بیشــترین تاثیرپذیری را در دور اول تحریم ها در تابستان 

داشته اند در نتیجه دور دوم، تحریم ها تاثیر ناگهانی بر بازارها نداشت. 
در واقع قیمت هــای کنونی در بازارهای مختلف منعکس کننده شــوک 
های ناشی از دور اول تحریم هاست. اما آن چه مهم است اثرات بلندمدت 
تحریم های دوم بر اقتصاد ایران اســت. به نظر می رسد در وهله اول رکود 
تورمی با توجه به پیــش بینی صندوق بین المللی پــول به دلیل افزایش 
شــکاف بین نرخ رشــد و نرخ تورم افزایش خواهد یافت که ممکن است 
دولت را مجبور به افزایش نرخ ســود بانکی کند.همیــن موضوع اعطای 
تســهیالت بانکی را کاهش و نظام بانکی را درگیر معوقات وام گیرندگان 
خواهد نمود. افزایش نرخ تورم باعث خواهد شــد که بــازار وارد فاز دوم 
افزایش قیمت شود اما نه به اندازه شــوک قیمتی شش ماه اول سال بلکه 
بسیار کمتر از آن. دالر پیشــتاز شــروع افزایش قیمتها خواهد بود - هر 
چند بانک مرکزی اقداماتی را در جهت ثبات در بازار ارز انجام داده اســت 
- و به تبع آن بــازار طال هم با توجــه به پیش بینی هــای افزایش قیمت 
جهانی، افزایش خواهد یافت تا جایی که ممکن است از رشد نرخ دالر نیز 
پیشی بگیرد. از طرف دیگر مهلت پذیرفتن مفاد الیحه مبارزه با پولشویی 
و تروریســم تا چند ماه دیگر به اتمام می رســد و اگر ایــران نتواند تا آن 
زمان اصالحات الزم را انجام و الیحه ســی.اف.تی )CFT( را نهایی کند، 
باقی ماندن در لیست سیاه این سازمان شرایط اقتصادی کشور را بحرانی 

خواهد کرد.
  ادامه در صفحه 2
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وع تحریم ها چه واکنشی  بازارها با شر
 نشان می دهند؟

   ادامه از صفحه اول
با توجه به مطالب فوق کشش قیمت دالر به سمت افزایش، کمتر از یک 
خواهد بود و شاهد نوسان شــدید در این بازار نخواهیم بود. بازار مسکن 
پا به پای ارز و طال رشــد 80 درصدی را تجربه کرده است اما نمی توان 
انتظار داشت که بازده مســکن به بازده طال و دالر برسد. دلیل اصلی آن 
این است که ســرمایه گذاری در بازار مسکن نقدینگی بیشتری نسبت 
به ســایر بازارها نیاز دارد بنابراین فشــار تقاضایی برای این بخش نیز 

کمتر خواهد بود.
از طرفی دیگر، هم افق ســرمایه گذاری در این بازار بلند مدت تر است 
و هم نقدشــوندگی آن بر خالف بازار طال و ارز کمتر و زمانبرتر اســت. 
بنابراین پیش بینی می شود در دوره کوتاه مدت و میان مدت بعد از دور 
دوم تحریم ها تغییر قیمت شدید در این بازار لحاظ نگردد. اما مشکالت 
تولید و فروش بنگاه ها همچنان باقی خواهند ماند و با شــرایط سخت 

اقتصادی منفی شدن نرخ رشد تولید دور انتظار نخواهد بود.

بازگشت کارت سوخت قطعی شد
برای ثبــت تقاضــای دریافت کارت ســوخت جدید، هیــچ مبلغی از 

متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران اعالم کــرد: به منظور 
جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه با تشــدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر 
این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که 

متعاقباً اعالم خواهد شد، صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود.
بر اساس اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مالکان 
محترم خودروها و موتورســیکلت هایی که کارت ســوخت خود را گم 
کرده اند، الزم اســت به ترتیبی که در رسانه ها توضیح داده خواهد شد، 
از تاریخ شنبه 3 آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه 24 آذر ماه 1397 نسبت 
به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام نمایند.

به منظور تســهیل در دریافت کارت جدید ســوخت، امکان دسترسی 
به ســامانه ثبت مشــخصات از طریق اینترنت و یا تماس تلفنی فراهم 
شــده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رســانه های عمومی و صدا و 
سیما به اطالع مردم عزیز خواهد رســید.تاکید می کند که برای ثبت 
تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط 
شــرکت ملی پخش دریافت نخواهد شــد.خاطر نشــان می سازد این 
اقدام به معنای ســهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و الزم است 

هموطنان محترم به شایعات بی اساس در این مورد توجه نفرمایند.
بنابراین از زمان فراهم شــدن امکان تحویل ســوخت بــا کارت برای 
عموم دارندگان خودروها و موتورســیکلت ها، همانگونه که گفته شد، 
از تاریخی که متعاقباً اعالم خواهد شــد، بنزین صرفا بــا ارائه کارت به 

خودروها و موتورسیکلت ها تحویل خواهد شد.

خداحافظی سیدعلی از صندوق ضمانت 
صادرات ایران

ســیدکمال ســیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که از 
سال 1394 برای بار دوم ســکاندار اداره این صندوق بود روز گذشته طی 
نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کرد.رییس هیات مدیره صندوق 
ضمانت صــادرات همچنین در پیامــی جداگانه خطاب بــه کارکنان و 
مدیران این صندوق ضمن خداحافظــی از همراهی ها و همکاری آنها در 

تحقق اهداف صندوق ضمانت صادرات ایران قدردانی نمود.

در خواست سرپرست جدید سازمان توسعه 
تجارت ایران براي جلوگیري از اسراف 

 محمدرضا مودودی در پی دریافت حکم سرپرســتی سازمان توسعه 
تجارت ایران با هدف پرهیز از هرنوع اسراف و هزینه غیر ضروری تقاضا 

کرد که از ارسال تاج گل و یا درج آگهی تبریک خودداری شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مودودی ضمن 
تشــکر از ابراز محبت مخاطبان این سازمان، حسن اعتماد وزیر محترم 
صنعت، معــدن و تجارت را در کنار حمایت منابع انســانی ســازمان و 
نیز نماینــدگان محترم مردم در مجلس شــورای اســالمی و فعاالن 
حوزه اقتصادی، بزرگترین ســرمایه و پشــتوانه ادامه راه دانسته و ابراز 
امیدواری کــرد که با همت ذینفعــان عرصه تجــارت خارجی به ویژه 
همکاران سازمان، در این مسئولیت بتواند خدمتگزاری قابل در بخش 
توسعه تجارت خارجی کشور باشد و اهداف عالیه نظام در بخش توسعه 
صادرات غیرنفتی، بــرون گرایی و اقتصاد مقاومتــی را با بهره گیری از 
تمام ظرفیت ها منجمله دانش، تجربه و تــوان باالی بخش خصوصی 

ذیربط، تعقیب کند.

افزایش حجم معامالت در بورس
صنعت بانک ها و موسســات اعتباری در هفته گذشته بیشترین ارزش 
معامالت را با 22.32 درصد و بیشترین حجم معامالت را با 37.8 درصد 

به خود اختصاص داده است. 
در هفته ای که گذشــت حجم معامالت 13937 میلیون سهم و ارزش 
آن 38992 میلیــارد ریال بوده اســت که حجــم و ارزش معامالت به 
ترتیب 55 و 30 درصد افزایش داشته اســت. ارزش بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت هفته گذشته به عدد 6920345 میلیارد ریال 
رسید که 1.7درصد کاهش داشته اســت.صنعت بانک ها و موسسات 
اعتباری نیز در این مدت بیشترین ارزش معامالت را با 22.32 درصد و 

بیشترین حجم معامالت را با 37.8 درصد به خود اختصاص داده است.
این در شرایطی است که در 30 روز گذشته نیز صنعت زراعت و خدمات 
وابســته با بازدهی 77.8 درصد در صدر صنایع بورســی قرار گرفت و 
صنعت انتشــارات، چاپ و تکثیر با افت 16.2 درصدی بیشــترین افت 
را تجربه کرد.همچنین از ابتدای ســال جاری تا کنون شاخص بورس 
با 89 درصد افزایش و شــاخص کل هم وزن با 65.3 درصد رشد مواجه 
شــده اند. این در حالی اســت که در هفته گذشــته نیز شاخص بورس 
3106 واحد کاهش را به ثبت رســانده اســت.این گزارش می افزاید: 
در محاسبه شــاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس های 
بین المللی نسبت به پایان هفته گذشته، شــاخص بورس آمستردام با 
رشد 0.3 درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس نزدک با افت 5.7 

درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.

کارت سوخت به کارت های بانکی متصل شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اتصال کارت  سوخت به کارت های 

بانکی خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیــان این که امروز بیــش از 10 میلیون 
خودرو کارت ســوخت ندارند، گفت: برای صدور این تعــداد از کارت 
سوخت باید 330 میلیارد تومان هزینه می شد، در حالی که با استفاده از 
ظرفیت دولت الکترونیکی و با هماهنگی بین دستگاهی، آن را به کارت 
بانکی متصل کردیم تا به جای این که مردم در صف بایستند و در پلیس 
به عالوه 10 ثبت نام کنند تا بعد از یک هفته کارت ســوخت به دســت 
آن ها برسد، بتوانند با مراجعه به پورتال ملی پخش و پاالیش و فشردن 

سه گزینه، کارت بانکی خود را به کارت سوخت متصل کنند.

سرمقاله

میز خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بســته 
حمایتی در این مرحله در 3 نوبت به افراد واجد شرایط 
تخصیص داده می شود، گفت: بر اســاس برنامه ریزی 
پیش بینی شده نیمی از جمعیت کشور بسته حمایتی 

دریافت خواهند کرد.
محمد شــریعتمداری در حاشــیه برگزاری نخستین 
کنفرانس ملی حمایت از کــودکان دارای معلولیت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع بسته های حمایت 
به خانواده های واجد شرایط آغاز شــده است و این در 
حالی است که بر اســاس برنامه ریزی نیمی از جمعیت 
کشــور از این طرح اســتفاده خواهند کرد. به گزارش 

اقتصاد آنالین به نقل از تســنیم، وی با بیان 
اینکه در مرحله نخســت افراد تحت پوشش 
نهادهــای حمایتی از جملــه کمیته امداد و 
سازمان بهزیســتی و همچنین افراد پشت 
نوبت این بسته ها را دریافت می کنند، گفت: 
قدم بعــدی و در واقع مرحله دوم سیاســت 

جبرانی دولت برای کارمندان است.
شــریعتمداری گفت: بر همین اســاس اقشــاری که 
حقوق ثابت و بــه نوعی پرداخت آنهــا از طریق دولت 
)کارمندان( انجام می شــود در مرحله دوم بسته های 
حمایتی را دریافت می کنند و در واقع این افراد کسانی 

هســتند که حقوق آنها از طریق ســازمان 
برنامه و بودجــه و وزارت اقتصــاد و دارایی 

تامین می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص 
زمان مرحله دوم توزیع بسته های حمایتی به 
این اقشار گفت: امیدواریم در روزهای آینده 
و با هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه این 

مرحله نیز آغاز شود.
وی درخصــوص نحوه پرداخــت بســته حمایتی به 
کارمندان دولت گفت: در همین زمینه قرار اســت طی 
هفته آینــده و در فیش حقوقی آنها به طور متوســط 

مبلغ 200 هزار تومان شارژ شود.
شــریعتمداری در ادامــه درخصوص مرحله ســوم و 
افرادی کــه در این مرحله بســته حمایتــی دریافت 
خواهند کرد گفت: تالش می شــود بــه محض پایان 
مرحله دوم، مرحله ســوم آغاز شــود و در این مرحله 
گروه های بیمه شدگان، کارگران و ســایر اقشار از این 

بسته ها استفاده خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درخصوص اعتبارات 
پیش بینی شده برای بســته های حمایتی در 3 مرحله 
گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده در این 3 مرحله، 3 

هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل روابط بیــن الملل کشــاورزی اتحادیه اروپا 
گفت: ایــن اتحادیه در صورت رعایت اســتانداردهای 
الزم از ســوی تولیدکنندگان ایرانی، به توسعه تجارت 
با ایران در زمینه محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی 

امیدوار است.
»جان کالرک« دیروز در همایش مشــترک توســعه 
همکاری هــای کشــاورزی، اســتانداردها و تجارت 
مواد غذایی و کشــاورزی بین جمهوری اسالمی ایران 
و اتحادیــه اروپــا در تهران افــزود: آمادگــی واردات 
محصوالت کشــاورزی از ایران به ویژه ماهی قزل آ ال، 
 کشمش، بره و گوشت گوسفندی را در صورت داشتن 

استانداردهای الزم داریم.
وی با بیــان اینکه ایــران و اتحادیــه اروپا با 
چالش مشــترکی در بخش تغییــر اقلیم و 
پیری بهره برداران بخش کشــاورزی مواجه 
هستند، تصریح کرد: ایران و اتحادیه اروپا هر 
دو تاریخچه غنی در بخش کشــاورزی دارند 
بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقلیمی نیاز 

است که به یکدیگر کمک کنیم.
به گفته وی، ســال گذشــته اقدام هایی برای واردات 
ماهی قزل آال و کشمش از ایران داشتیم که امیدواریم 
بتوانیــم با امضــای توافق هــای الزم، صــادرات این 

محصوالت را به اروپا داشته باشیم.
وی گسترش همکاری های تجاری در بخش 
کشــاورزی و غذایی را پر اهمیت دانســت و 
اظهار داشــت: اتحادیه اروپا به دنبال واردات 
بره و گوشت گوســفندی ارگانیک و گیاهان 
دارویی از ایران است بنابراین در صورتی که 
بخواهیم در این زمینه واردات داشته باشیم، 
باید ایران استانداردهای مدنظر این اتحادیه را رعایت 

کند.
مدیرکل روابط بیــن الملل کشــاورزی اتحادیه اروپا 
اضافه کــرد: البته ایران می تواند بخشــی از گوشــت 

گوسفندی و گوساله مورد نیاز خود را از این اتحادیه نیز 
تامین کند که عاری از آنتی بیوتیک است.

وی برایــن باور اســت کــه محصوالت کشــاورزی 
باالتریــن  دارای  اروپــا  اتحادیــه  موادغذایــی  و 

استانداردهای الزم است و نیاز به بررسی ندارد.
آشنایی متقابل با استانداردها و ضوابط ایمنی و کیفی 
محصوالت غذایی و کشاورزی، افزایش آگاهی طرفین 
نســبت به ســاز و کارهای تولید محصوالت غذایی و 
کشــاورزی و رایزنی درخصوص رفع موانع تجارت دو 
جانبه محصوالت غذایی و کشــاورزی ایران و اتحادیه 

اروپا از اهداف این همایش دو روزه است.

کار

تجارت

مجتبي دوراندیش مشاور رئیس جمهور 
تاکید کرد: دو دهک فقیر افزایش یافته و از 
دو دهک شده اند چهار دهک و شش دهک 
متوسط داشتیم که شدند چهار دهک و دو 
دهک ثروتمند داشتیم که از منحنی خارج 
شده اند. شــما خودروی باالی یک میلیارد 
هم امروز در جامعه می بینیــد و باید کاری 
کرد کــه آن دو دهک ثروتمند پولشــان را 

خرج کنند.
دوازدهمیــن کنگــره بین المللی مدیریت 
اســتراتژیک صبح دیروز در محل ســالن 
همایش های اتــاق بازرگانی ایــران برگزار 
شــد. محمدباقر نوبخت رییس ســازمان 
برنامه و بودجه، اکبر ترکان مشــاور رئیس 
جمهور، مســعود خوانســاری رییس اتاق 
بازرگانــی تهــران و غالمعلــی جعفرزاده 

سخنرانان این مراسم بودند.
اکبر ترکان در ابتدای این مراسم گفت: من 
با چالش تحریم همواره روبرو بوده ام. زمان 
جنگ بنــده در صنایع دفــاع کار می کردم 
که تحریم های آمریکا علیه ما جدی بود اما 
راه حل هایی هم پیش روی مســئوالن بود. 
برخی تســهیالت نظامی را فقط ما داشتیم 
مثل اف چهارده. هلی کوپتــر کبری هم به 
دست همکاران می رسید. تحریم ها اعمال 
می شد اما در آن شرایط جهانی راه هایی هم 

وجود داشت.
وی تاکیــد کرد: امــروز اگر یــک کانتینر 
در یک نقطه بــاالی یک کشــتی می رود، 
می توانند از محتویات آن آگاه شــوند. این 
نوع تحریم هایی که امروز اعمال می شــود، 
ســخت تر و پیچیده تــر از تحریم هــای 
گذشــته اســت. امروز باید دید وضعمان 
چگونه است. نرخ رشــد اقتصادی ما کمتر 
از پیش بینی هــای برنامه اســت و بیکاری 
هم زیاد اســت شاید ســه و نیم میلیون نفر 
بیکارند. ســاالنه اگر همه ظرفیت هایمان 
خــوب کار کند، هفتصد هزار شــغل ایجاد 

می کنیم اما سیل بیکاران بیشتر است.
ترکان تاکید کرد: تحریم هــا حمل و نقل، 
فلــزات، کشــتیرانی و نفت را تحت فشــار 

قرار داده اســت. وضع داخلی مــا در داخل 
هم اینگونه اســت که در نظام بانکی مشکل 
داریم. نقدینگــی جایی مــی رود که مولد 
نیســت و نقدینگی جایی مــی رود که نرخ 
بازگشت سرمایه باالســت. در بازار سرمایه 
نرخ بازگشــت ســرمایه از بازار پول بیشتر 

است.
مشــاور رئیس جمهور یادآور شد: بانک ها 
هفت درصد ســود خلق می کنند و بیست 
درصد ســود به ســپرده گذار می دهند اما 
مابقی آن را تولید پول می کند. حال آیا این 
سود تولید شده اســت؟ خیر. ترازنامه اش 
منفی می شود و با ارزیابی غیرواقعی بانک ها 
پوشانده می شــود. نرخ بازگشــت سرمایه 
در بانک ها باالســت، در صنعت اما اینگونه 
نیست و نهایت پانزده درصد است. پس بازار 
پول در مقابل بازار ســرمایه قرار می گیرد و 
مشکل از تولید پولی اســت که نقدینگی را 

باال می برد.
وی خاطرنشــان کرد: اول دولــت یازدهم 
میــزان نقدینگی ششــصد هــزار میلیارد 

تومان و اول امســال هزار ششــصد و پنجاه 
میلیارد تومان بود و معنی آن سه برابر شدن 
نقدینگی اســت، اگر تولید هــم به همین 
میزان بود، متناســب بود. حال باید سطح 
عمومی قیمت ها طــوری باال برود که ارزش  

آن پایین نیاید.
ترکان با اشــاره بــه اینکه بعضــی وقت ها 
می شود با اقدامات سیاسی افزایش قیمت ها 
را کنتــرل کرد امــا ریشــه آن در افزایش 
نقدینگی است، گفت: اگر تنها اراده سیاسی 
ما این باشــد که قیمت ها باال نــرود چون 
نقدینگی افزایش یافته این اتفاق می افتد و 

عصبانیت ما جلوی آن را نمی گیرد.
وی ادامه داد: ابتدای دولت یازدهم شصت و 
یک میلیون لیتر در روز و امروز صد میلیون 
لیتر بنزین اســتفاده می کنیم. پنج و چهار 
دهم میلیــون بشــکه در روز انرژی مصرف 
می کنیــم و اگر با این مصــرف ثروت تولید 
کنیم مشــکلی ندارد اما اگر مصرف انرژی 
منجر به هدررفتن شــود، یعنــی کارمان 
درست نیســت. این ها مشــکالت ماست و 

آمریکا هم دارد تالش می کند که به ما ضربه 
بزند.

مشــاور رئیس جمهور تاکید کرد: راه ما این 
است که ببینیم از راهکارها چطور استفاده 
کنیم. اولین راهکار انرژی اســت، یعنی ما 
می توانیم این میزان مصرف انرژی را کاهش 
دهیم، حال اگر کاهــش دادیم، این کاهش 
مثل صادرات می مانــد و در طرف دیگر آن 
هم یک دنیا اشــتغال وجود دارد. مثال های 
متعددی هم برای آن در مصارف خانگی و... 

وجود دارد.
ترکان ادامــه داد: یکــی از فرصت هایی که 
می تواند راهــی را برای ما بگشــاید همین 
مصرف انرژی اســت. ازجمله فرصت های 
دیگر صنعت ســاختمان است که کمترین 
وابســتگی را بــه بیــرون دارد و االن هــم 
وضعیتش خوب نیســت و می تواند موتور 
محرکی باشــد که ما معضل اشتغال را حل 
کنیم. حتــی فعالیت های آزادراه ســازی و 
جاده ســازی و راه آهن هم خوب نیست. در 
این زمینه چون قدرت خریــد مردم پایین 

آمده بایــد تحریک تقاضا کنیــم، حتی اگر 
با اقدامات دولتی ورود کنیم و دولت ســود 
تسهیالت را بر عهده بگیرد، با این کار قدرت 
خرید مردم افزایش می یابد و باعث می شود 

که عرضه هم افزایش یابد.
وی افزود: حوزه ســومی کــه می توانیم به 
عنوان راهکار دوره تحریم اســتفاده کنیم 
گردشگری است و همه آن مربوط به بخش 

گردشگری خارجی نیست.
ترکان با اشــاره به منحنی توزیــع درآمد 
گفت: دو دهک فقیر افزایــش یافته و از دو 
دهک شــده اند چهار دهک و شــش دهک 
متوسط داشتیم که شدند چهار دهک و دو 
دهک ثروتمند داشتیم که از منحنی خارج 
شده اند. شــما خودروی باالی یک میلیارد 
هم امروز در جامعه می بینیــد و باید کاری 
کرد کــه آن دو دهک ثروتمند پولشــان را 
خرج کنند؛ راه آن گردشــگری است. مردم 
شــهرهای پردرآمد هر از گاهی پولشان را 
با گردشگری در شهرهای کوچکتر منتقل 

می کنند که این خوب است.
وی با بیــان اینکــه گردشــگری خارجی 
بســیار مفید است اما گردشــگری داخلی 
هم وســیله ای برای توزیع درآمد اســتف 
گفت: چهارمین راهکار حــوزه دانش پایه 
اســت. ما ظرفیت های خوبی در این زمینه 
داریم و کوشــش های اقای ستاری هم موثر 
بوده است. هرچند که این استعدادها شاید 
خیلی شــان خارج شوند و اســتعدادهای 
برجســته تعدادشان کم اســت ولی اثرش 
خیلی مهم اســت. ما یک میلیون و دویست 
هزار نفر وارد مدرسه می کنیم و پنجاه هزار 
نفر وارد دانشــگاه می شــوند. ده درصد از 
این تعداد که به پنج هزار نفر می رســند در 
رشته های توسعه ای مشــغول به تحصیل 
می شــوند. این  برایمان خیلی مهم اســت 
و باید برای آنان شــغل نخبگــی ایجاد کرد 
و اســتخدام در دســتگاه ها که پروار کردن 
دولت است، جواب نمی دهد. در ایجاد شغل 
نخبگی برای آنان دولت بــه عنوان تقاضا و 

نخبگان در جایگاه عرضه قرار می گیرند.

روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی: 

وخت  نفتمان را خواهیم فر
   ادامه از صفحه اول

رییس جمهوری با اشــاره به اینکه دریاچه 
ارومیه به مرحله تثبیت رســیده و طرح های 
ســتاد احیا ادامه خواهد یافــت، بیان کرد: 
احیــای این دریاچه کار ســختی اســت و 
میلیاردها تومان هزینه می بــرد و باید آب 
ســدهای فراوانی را باز کنیم اما از آن طرف 
می دانیم که خشک شــدن دریاچه ارومیه 

چه آثار بدی را در منطقه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: این مســیر را بــا همه توان 
در دولت دوازدهم همچــون دولت یازدهم 
ادامه خواهیــم داد و به عهد خــود با مردم 

استان وفادار هستیم. 
وی افتتاح مســیر ریلی مراغــه – ارومیه را 
به عنوان یکی از وعده های ســفر پیشــین 
یادآور شد و افزود: این پروژه سال ها معطل 
بود و 60 درصــد آن در دولت های یازدهم و 
دوازدهم تکمیل شد و با افتخار امروز افتتاح 

می شــود. وی بیان کرد: من می دانم کاری 
که انجام می دهیم با توقع مردم فاصله دارد 
و در ســفر قبل اجرای 60 پروژه را قول دادم 

که امروز 20 مورد از آنها افتتاح می شود.
وی اضافه کرد: 24 پــروژه از این تعداد 60 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آنها 
در دستور کار قرار می گیرد اما اعتباری که 
برای این طرح ها وعــده داده بودیم، محقق 

شده است. 
وی گفت: برای اجرای ایــن پروژه ها تزریق 
یکهزار و 180 میلیاد تومــان اعتبار را وعده 
داده بودیم اما تاکنون 2 هزار و 150 میلیارد 

تومان برای آنها هزینه شده است. 
وی با ابراز خرســندی از اینکه در این سفر 
600 تخت بیمارســتانی افتتاح می شود، 
اظهار داشــت: امــروز بیمارســتان 220 

تختخوابی در خوی افتتاح می شود. 
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه در زمان 

آغاز بکار دولت یازدهم ســه هــزار و 782 
تخت بیمارســتانی در این اســتان وجود 
داشت، افزود: امروز چهار هزار و 139 تخت 
بیمارستانی در آذربایجان غربی وجود دارد 
و قدم های مهم دولت در این زمینه را نشان 

می دهد. 
دکتــر روحانــی اضافــه کــرد: در زمینه 

آبیاری مدرن نیز 60 هــزار هکتار از اراضی 
آذربایجان غربی به آبیاری مدرن مجهز شده 
که گام بزرگی در بخش کشاورزی به شمار 
می رود و تولید سه میلیون تنی محصوالت 
کشاورزی استان در ســال 1392 به چهار 
میلیــون و 600 هــزار تن در ســال جاری 

رسیده است. 
وی بیان کرد: در دولت تدبیــر وامید 684 
روســتای آذربایجان غربی به شــبکه گاز 
متصل شــده اســت و توســعه این شبکه 

همچنان ادامه می یابد.
وی افزود: باید در برابر کشــاورزان کشور 
ســر تعظیم فــرود بیاوریم و دســت آنان 
را ببوســیم زیرا کشــاورزان طی سه سال 
گذشــته ایران را در تولید گنــدم خودکفا 

کرده اند. 
وی همچنیــن با ابــراز امیدواری نســبت 
به تکمیل بیمارســتان آیــت اهلل خویی تا 

22 بهمن ســال جاری، افــزود: آذربایجان 
افتخارات علمی و فقهــی بزرگی همچون 
آیت اهلل خویــی دارد که در علــم، دانش، 
اصول، فقه، تفســیر و رجال یک شخصیت 

ممتاز بود. 
وی با اشاره به اینکه دوره کوتاهی از محضر 
آیت اهلل خویی بهره مند شــده است، افزود: 
خوی مرکز فرهنگی ماســت زیرا بزرگانی 
چون باکری هــا و عالمان بزرگــی همانند 
آیت اهلل خویی از این ســرزمین برخواسته 
اند و یک مجتمع فرهنگی باشــکوه در کنار 

شمس تبریزی بنا خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه 6 هزار میلیارد تومان در 
زمینه آب زهکشــی و کانال کشی در دولت 
تدبیر هزینه شده اســت، بیان کرد: در این 
ســفر به حول و قوه الهی وعده مــا به مردم 
این استان، اجرای 45 طرح با 2 هزار و 248 

میلیارد تومان اعتبار خواهد بود. 

نیمی از مردم بسته حمایتی می گیرند

وپا به توسعه تجارت با ایران امیدوار است اتحادیه ار
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معاون جدید خدمات مشتریان همراه اول 
معرفی شد

ســعید مارکالیی، به عنوان معاون جدید خدمات مشتریان همراه اول 
معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران، با صدور 
حکمی از ســوی مدیرعامل، ســعید مارکالیی به عنوان معاون جدید 
خدمات مشــتریان همراه اول منصوب و اصغر کاظمی اســفه با اجرای 
قانون منــع بکارگیری بازنشســتگان در همــراه اول از این ســمت 

خداحافظی کرد.
مارکالیی که فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد فیزیک از دانشــگاه 
صنعتی شریف است، دکترای حرفه ای خود را در رشته مدیریت کسب 

و کار دانشگاه شهید بهشتی دنبال کرده است.
وی ســوابقی همچون »عضو هیأت مدیره شرکت گسترش الکترونیک 
مبین ایران«، »مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه مهسان)توســعه 
فناوری های هوشــمند و مدیریت(«، »مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت امداد خودرو ســایپا«، »مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
خدمات بیمه ای رایان ســایپا«، »معاون برنامه ریزی و توســعه مرکز 
مدیریــت و آمار و فناوری اطالعــات وزارت بهداشــت«، »مدیرعامل 
شرکت توســعه فناوری های هوشمند اتیک پارس)شــرکت فناپ(، 
»مشــاور مدیرعامل و مدیر SBU ســالمت هوشــمند در شــرکت 

فناپ)بانک پاسارگاد(« را در کارنامه خود دارد.
همچنین در انتصاب دیگری مهدی کشــاورزیان بــه عنوان مدیرکل 
دفتر مدیرعامل اپراتور اول منصوب شد.  با مصوبه هیات مدیره، همراه 
اول به صورت داوطلبانه قانــون منع به کارگیری بازنشســتگان که از 

سوی دولت ابالغ شده است را اجرا می کند.

ونیکی  آغاز جشنواره پرداخت های الکتر
 بانک کشاورزی

مرحله نخست جشــنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی با 
محوریت تراکنش های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر رویکرد باشگاه 
مشتریان و با امکان مشــارکت کلیه دارندگان کارت های الکترونیکی 

این بانک، از روز 20 آبان آغاز شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک کشــاورزی، دارنــدگان کارت های 
الکترونیکی این بانک در مــدت برگزاری جشــنواره در صورت انجام 
عملیات خرید شــارژ یا پرداخت قبوض از طریــق درگاه های پرداخت 
الکترونیکــی بانک کشــاورزی شــامل اینترنت بانک، همــراه بانک، 
کیوســک بانک و خودپــرداز )ATM(، امتیاز دریافت مــی کنند و بر 
اساس آن، در قرعه کشــی جوایز ارزنده این جشنواره شرکت خواهند 
کرد؛ همچنین بــا ثبت نــام و عضویت در باشــگاه مشــتریان بانک 

کشاورزی، امتیاز افراد افزایش خواهد یافت.
بر اســاس این گزارش، هر تراکنش 100هزار ریالی شارژ در درگاه های 
پرداخت الکترونیکی بانک کشاورزی، 2 امتیاز )بدون محدودیت( و هر 
تراکنش پرداخت قبض شــرکت های خدماتی توسط این درگاه ها، 1 

امتیاز ) با محدودیت 10 امتیاز در ماه( خواهد داشت.
مرحله نخست جشــنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی تا 

24 بهمن ماه سال 1397 ادامه خواهد داشت .
مرحله دوم این جشنواره از اسفندماه سال 97 تا 21 خرداد سال 1398 

مقارن با سالروز تاسیس بانک کشاورزی خواهد بود.

 پرداخت 537 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک مّلی در هفت ماه ابتدای امسال

بانک ملّی ایران در هفت ماه ابتدای امســال بالغ بــر 537 هزار و 538 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
 به گزارش روابط عمومــی بانک ملّی ایران، این بانــک در 7 ماه ابتدای 
ســال جاری، بیش از یک میلیون و 128 هزار فقره تسهیالت در قالب 
عقد قرض الحســنه، مضاربه، فروش اقســاطی، جعاله، خرید دین و... 

تخصیص داده است.
مشارکت مدنی بیشــترین میزان تســهیالت پرداختی این بانک را به 
خود اختصاص داد و در مدت مذکور، 62 هزار و 748 فقره تسهیالت به 

ارزش 188 هزار و 647 میلیارد ریال پرداخت شد.
همچنین بالغ بر 44 هــزار و 171 میلیارد ریال تســهیالت مضاربه در 
53 هزار و 202 فقره به تجار و بازرگانان و 12 هزار و 407 میلیارد ریال 
تسهیالت خرید دین در شش هزار و 10 فقره به صاحبان کسب و کار و 

بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است.
بانک ملّی ایران از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرماه ماه نیز 250 هزار 
و 11 فقره تســهیالت در قالب عقد  قرض الحســنه به ارزش 33 هزار و 
447 میلیارد ریال و 500 هزار و 363 فقره تســهیالت در قالب فروش 

اقساطی به ارزش 173 هزار و 849 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
از مجموع تســهیالت پرداختی این بانــک، 214 هــزار و 529 فقره 
تســهیالت به ارزش 52 هزار و 401 میلیارد ریال به عقد جعاله و 174 
فقره تســهیالت به ارزش 635 میلیــارد ریال به عقد اجاره به شــرط 

تملیک اختصاص دارد.

 مدرسه سپ در مناظق زلزله زده کرمانشاه 
تا پایان سال افتتاح می شود

مدرســه پرداخت الکترونیــک ســامان در مناطق زلزله زده اســتان 
کرمانشاه، تا پایان سال جاری آماده استفاده دانش آموزان خواهد بود.

به گزارش روابــط عمومی بانک ســامان به نقل از شــرکت پرداخت 
الکترونیک سامان )سپ(، این شرکت در راســتای عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود، سال گذشــته و پس از زلزله اســتان کرمانشاه، هزینه 
مربوط به چاپ سررســید و هدایای پایان سال را صرف ساخت مدرسه 
در زمینی 500 متری واقع در روستای »بیامه علیا« از توابع شهرستان 
»داالهو« در شــهر »گهواره« دهستان »قلخانی« اســتان کرمانشاه، 
اختصاص داد.ایــن گزارش می افزایــد، مراحل اجرای فونداســیون، 
طراحی، ســاخت و نصب اســکلت فلزی پیــچ و مهــره ای و دریافت 
تأییدیه های نظارت سازمان نوسازی مدارس اســتان کرمانشاه انجام 
شده و این مدرسه با طی کردن مراحل ساختمانی، تا پایان سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید. 

 گستره ارایه خدمات بیمه سرمد در کشور
 کامل شد

 رییس هیات مدیره بیمه ســرمد از افزایش ضریب بهــره وری در این 
شــرکت خبر داد و گفت: پورتفوی بیمه سرمد 80 درصد افزایش یافته 
در حالی که در همین مدت ضریب خســارت بیمه نامــه های صادره 

شرکت شش درصد کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، دکتر مجتبــی کاتب در آیین 
افتتاح شــعبه چهار محال و بختیاری این شرکت که با حضور جمعی از 
مقامات محلی، معتمدین استان و مدیران صنعت بیمه و بانک صادرات 
برگزار شــد، افزود: توجه به افزایش ضریب بهــره وری در صنعت بیمه 
بسیار مهم و تعیین کننده اســت؛ چرا که در نهایت سود آوری شرکت 
را تضمین خواهد کرد.وی گفت: با افتتاح شــعبه اســتان چهارمحال و 
بختیاری، گستره حضور بیمه سرمد در تمامی مراکز استان ها تکمیل 
شد و این امر باعث ایجاد زیرساخت الزم برای تامین رفاه و خدمت رسانی با 

کیفیت تر برای هموطنان عزیز کشور پهناورمان خواهد بود.

میز خبر

 نشســت مشــترک دکتر الریجانی رئیــس مجلس 
شورای اسالمی با روسای بانک های دولتی و خصوصی 

با هدف بررسی مشکالت نظام بانکی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، دکتر 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی با روسای 

بانک های خصوصی و دولتی دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشســت که در تاالر آیینه ساختمان مشروطه 
مجلس برگزار شد، برخی از مشکالت بانک ها از جمله 
وضعیت معوقات بانکی، نحوه واگذاری امالک و اموال، 
نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد بانک ها، 

نحوه تخصیــص ارز، مقــررات و پیرامون 
بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتــر الریجانی در ایــن دیدار با اشــاره به 
موضوعات مطرح شــده از ســوی روســای 
بانک ها درباره نحوه عملکرد دســتگاه های 
نظارتی بر عملکرد نظارت بانکی، گفت: یکی 
از مطالب مطروحه در نشســت امروز شرایط 

نظارت دســتگاه های نظارتی و بازرســی بر عملکرد و 
اقدامات بانک ها اســت، حال ایــن موضوع مطرح 
می شــود که با توجه به شــرایط تحریمی و تالش 

بانک ها برای مقابله با آن، باید شــرایط برای 
نظام بانکی تسهیل شود.

وی ادامــه داد: در ایــن رابطه بــه نظر من 
روســای بانک های دولتی و خصوصی باید 
پیشــنهادات خود را ارائه کنند تا چارچوبی 
بــرای شــرایط کنونــی مدون شــود تا 
دســتگاه های نظارتی و بازرسی بر اساس 
چارچوب و قواعــد جدید بر عملکــرد بانک ها نظارت 
کنند.محمد ابراهیم رضایــي نماینده مردم خمین در 
مجلس شورای اســالمی گفت: چشم امید صنعتگران 

به بانک صنعت و معدن اســت زیــرا از بخش صنعت و 
معدن کشور حمایت همه جانبه مي کند و براي تداوم 
این امر نیاز به افزایش ســرمایه با پشتیباني و حمایت 

همه جانبه دولت دارد .
وی در گفتگو بــا پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت 
و معــدن ضمن بیــان مطلب فوق افــزود: این بانک 
مســئولیت ســنگیني را به عهــده دارد و از این رو 
الزم است منابع ســهل الوصولي را در اختیار داشته 
باشــد تا بتواند چرخه تولید را تقویت کرده و حامي 

صنعتگران باشد.

رئیس سازمان ملی اســتاندارد گفت: هیچ مانع قانونی 
از سوی سازمان ملی اســتاندارد برای صادرات کشور 
وجود ندارد و این سازمان با مصوبه ای تمامی مشکالت 
را از پیش روی صادر کنندگان برداشــته اســت.نیره 
پیروزبخت در جلســه با اعضای کمیسیون کشاورزی 
اتاق تعاون ایــران، اظهــار داشــت: صادرکنندگان 

می تواننــد با ســه اســتاندارد ایران، کشــور هدف و 
همچنین ثبت مشــخصات فنی کاال به صادرات خود 
ادامه دهند و هیچ مانــع قانونی در این مســیر وجود 
ندارد. تمامی شــرایط برای صادرات بــه لحاظ قواعد 
اســتانداردی باید در قرارداد ها ثبت شده و پس از آن 

اقدام به خروج کاال از کشور شود. 

رئیس سازمان ملی اســتاندارد درباره گالیه برخی از 
صادرکنندگان مبنی بر ممانعت ســازمان استاندارد 
از صــادرات کاال به دلیل ســخت گیری بیــش از حد، 
تصریح کرد: 2 ســال پیش مصوبه ای از سوی شورای 
عالی صادرات بــه تصویب رســید که بر اســاس آن 
صادرکنندگان می توانند با معیارهای استاندارد ایران 

یا بازارهای هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی اقدام 
به صادرات کاال کنند بنابراین امروز اگر گناهی هست، 
ناشــی از اطالع نداشــتن افراد از جزئیات این مصوبه 
است.  اگر بازارهای هدف پذیرفتند که صادرات کاال به 
آن کشورها بر مبنای استانداردها است، ما هیچ مانعی 

در این مسیر ایجاد نمی کنیم. 

بانك

استاندارد

گروه سرمایه  اعــالم زیان خودروسازان 
به دلیل پایین بودن قیمت ها، نوســان های 
ارزی و پیامدهای آن بر وضعیت قطعه سازان 
در کنار سوءاســتفاده دالالن از بازار کنونی 
خودرو، وزارت صنعت را بر آن داشــت تا با 
تشــکیل شــورایی، میزان افزایش قیمت 
خودروها را تعیین کند.محسن صالحی نیا، 
معاون پیشــین امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هفته گذشــته به ایرنا گفت 
که قیمت گــذاری خودرو به یک شــورای 
مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا 

یکشنبه 26 یا 27 آبان برگزار می شود.
وی تاکیــد کــرد: خــودرو بایــد مطابق 
فرایندهایــی قیمتگذاری شــود، زیرا هم 
حقوق مصرف کنندگان مهم است و هم باید 
نرخ ها را به شکلی تعیین کرد که خودروساز 
و شرکت های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت 
خود ادامه دهنــد؛ بنابراین هــر دوی این 

موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.

وضعیت کنونی خودروسازان
برپایه ایــن گزارش، خودروســازان قیمت 
تمام شده خود را بر اساس ریز اقالم و شرایط 
موجود اعالم کرده و پیشنهاد داده اند و انتظار 
دارند براساس بهای تمام شده، نرخ های جدید 
اعالم شود، در غیر این صورت مشمول زیان 
خواهند شــد.گزارش  هایی کــه به تازگی 
از حسابرســی شــرکت های خودروســاز 
منتشر شده نشــان می دهد 2 خودروساز 
بزرگ کشــور در نیمه نخست امسال بیش 
از پنج هــزار و 500 میلیــارد تومان زیان 
ثبت کرده انــد. در این پیونــد، یک مقام 
آگاه در وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
ایرنا گفــت: قیمتگذاری خودرو در مســیر 
خود در حال طی کردن فرآیند کار اســت، 
اما به تامل بیشــتری نیاز دارد.وی افزود: 
تاکنون جلســه هــای متعــددی در این 
زمینه برای متضرر نشدن هر 2 طرف عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو برگزار شــده و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز نکاتی را در بحث 

قیمتگذاری اعالم کرده است.
وی ابراز امیدواری کــرد در چند روز آینده 
بتــوان در این زمینه به جمــع بندی نهایی 

رسید.پیشتر نیز اعالم شــده بود که اعتقاد 
وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت، در نظر 
گرفتن قیمت تمام شــده، تعهدات پیشین 
مشتریان، تعهدات ثابت و غیرثابت قیمتی و 
همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به 
شــرایط بین المللی )که ممکن است امکان 
تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای 
جایگزیــن معرفــی شــوند( در مقولــه 
قیمتگذاری است و مجموع همه این موارد 

باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود.
به گفته صالحی نیــا معاون پیشــین امور 
صنایع وزارت صنایع، پیشنهادهای قیمتی 
خودروســازان براســاس نــوع خودروها و 

درصد ساخت داخلی آنها متغیر است.
برخی صاحبنظران پیش از این در گفت وگو 
با ایرنا عنوان کرده بودنــد: تعیین مکانیزم 
عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند 

به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.
به گفتــه محمدرضا نجفــی منش رییس 
انجمن صنایع همگن نیــرو محرکه و قطعه 
سازان کشور، مشابه چنین اقدامی و تعیین 

قیمت ها در حاشیه بازار در سال 1376 نیز 
انجام شد و توانســت برای حدود یک دهه 
ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه 
آورد.این در حالی است که آرش محبی نژاد 
دبیر انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه و 
قطعه سازان کشــور، تعیین قیمت خودرو 
در »حاشــیه بــازار« را در شــرایط کنونی 
امکانپذیر نمــی داند و می گویــد: تعیین 
قیمت ها به این شــیوه، کاهش توان خرید 
مردم و توقف تولید خودروسازان را به دنبال 

خواهد داشت.

دیدگاه های برخی نمایندگان مجلس
ولی ملکی، سخنگوی کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس نیــز اعالم کرده که مجلس 
شورای اســالمی حق دخالت در چگونگی 
قیمتگذاری خودرو را ندارد و مقرر شــده از 
باب ارشاد، نظرات کمیسیون در این زمینه 
بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارســال 
شــود.به گفته وی، در زمینه افزایش قیمت 
خودرو موافقت و مخالفت کمیسیون صنایع 
و معادن مطرح نیست و باید از آسیب دیدن 
قطعه ســازان جلوگیری شــود.رمضانعلی 

سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی نیز اعالم کرده، مواد 
اولیه خودروســازان با نرخ ارز آزاد در بورس 
عرضه می شــود، بنابراین نیاز بــه افزایش 
قیمت  خودروها وجود دارد.وی تاکید دارد 
که قیمت خــودرو باید به گونه  ای باشــد تا 
از یک سو به خودروســازان کمک کند و از 
سوی دیگر حاشــیه قیمتی موجود در بازار 
که ســود آن جیب دالالن مــی رود کمتر 
شود.سعید باســتانی دیگر عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است، اگر 
نهاده های تولید خودرو یا نرخ تورم افزایش 
یابد بدون شــک افزایش قیمتــی باید در 

محصوالت خودرویی داشته باشیم.

نامه قطعه سازان به رییس جمهوری
وضعیت حاکم بر قطعه ســازان و مطالبات 
آنها ســبب شــد تا انجمن قطعه ســازان 
یکشــنبه در نامه ای به رییــس جمهوری، 
اعالم کنند: »چنانچه چهار مشــکل قطعه 
ســازان در مدت حداکثر یــک هفته حل 
نشــود، جلوگیری از بروز فاجعــه حتی با 
تالش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به 

نظر می رسد«.
برپایه این نامه، حل مشــکل قیمت فروش 
قطعات کــه در گرو اصــالح قیمت فروش 
خودرو است، حل مشکل کسری نقدینگی 
که به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان 
و افزایش نرخ نهاده هــای تولید، گریبانگیر 
قطعه سازان شده، دشواری تامین مواد اولیه 
داخلی )کــه بطور عمــده تولیدکنندگانی 
دولتــی دارد( و مواد اولیــه خارجی )که به 
دلیل مشــکل تبادالت ارزی، مشــکالت 
گمرکی و تحریم با بحران مواجه شــده( و 
تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی 
قطعه ســازان که پیش از افزایــش نرخ ارز 
نســبت به تامین مواد اقدام کــرده بودند و 
اکنون باید به نرخ روز تسویه شود، بسیاری 

از قطعه سازان را ورشکسته خواهد کرد.
کارشناســان صنعت خودرو، به روز رسانی 
منطقی نــرخ خودروهــا را راهــکار اصلی 
خروج ایــن صنعت از شــرایط کنونی آن و 
رفع مشــکالت میان خودروسازان و فعاالن 
صنعت قطعه سازی می دانند؛ شرایطی که 
به سبب آشفتگی بازار سودهای کالن را به 

جیب دالالن سرازیر می کند.

 تعیین قیمت خودرو  5 درصد کمتر
 از حاشیه بازار 

در حالــی که برخــی رســانه ها از تصمیم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین 
قیمت خــودرو در حد 5 درصــد پایین تر از 
نرخ های حاشــیه بازار خبر داده اند، رییس 
انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی اعالم 
کرد که هنوز تصمیمــی در این رابطه اتخاذ 
نشده اســت.محمدرضا نجفی منش با بیان 
این مطلب اظهار کــرد: تصمیم گیری برای 
تعییــن قیمت جدیــد خــودرو در مرحله 
بررسی اســت و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ 
نشــده اســت.وی با بیان این که پیشنهاد 
مــا تعیین قیمت رســمی خــودرو در حد 
5 درصد پایین تر از نرخ های حاشــیه بازار 
اســت، تصریح کرد: در این صورت تقاضای 
واســطه گری و داللی از بازار خودرو خارج 
شده و شــاهد تعدیل قیمت ها در بازار آزاد 

خودرو نیز خواهیم بود.

وسای بانک های دولتی و خصوصی  دیدار رییس مجلس با ر

رئیس سازمان ملی استاندارد: مانعی در مسیر صادرات نیستیم

بانك مركزي ابالغ كرد

تصمیمات جدید ارزی برای صادرکنندگان
گروه ســرمایه بانــک مرکــزی در 
بخشــنامه ای نحوه  بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه  اقتصادی کشــور را ابالغ 
کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان 
مکلف به ارایه تعهد برگشــت ارز هستند و 
بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات 
کاال و خدمــات صادرکنندگانــی تامیــن 
ارز کند که نحــوه بازگشــت ارز به چرخه 
اقتصادی مطابق ســاختار تعیین شــده در 

دستورالعمل این بانک باشد.
در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند1 
مصوبه شــماره 97405 تاریخ 23 مهر ماه 
1397 شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و حســب تصمیمات کمیته بنــد2 مصوبه 
یادشــده از یک سو و در راســتای تسهیل 
اجرای دستورالعمل شماره 210782 /97  
تاریخ 20 شــهریور 1397 از ســوی دیگر، 
بدینوسیله نحوه ی بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات بــه چرخه ی اقتصادی کشــور به 

شرح ذیل ابالغ می شود:
1- کلیــه صادرکننــدگان کاال و خدمات 

مکلف بــه ارائه تعهــد بابت برگشــت ارز 
حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی 
کشور می باشــند.2- بانک مرکزی مکلف 
اســت صرفاً بــرای واردات کاال و خدمات 
صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید 
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی 
کشــور مطابق ســاختار ذیل مشــخص 
باشــد.3- بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه 
آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون 
یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون 
یورو تا ده میلیون یورو و بیش از 10 میلیون 

یورو به شرح ذیل باشد:

الف( تا یک میلیون یورو
- از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.

-در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه 
تولید یا تجــارت خود پس از ثبت ســفارش 
استفاده نماید )واردات در مقابل صادرات خود(.

-به صورت مســتقیم جهــت واردات کاال با 
تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به واردکنندگان دیگر پس از ثبت ســفارش 
واگذار نماید )واردات در مقابل صادرات غیر(.

- به صورت حواله یا اســکناس به بانک ها و 
صرافی های مجاز با ثبت در ســامانه نظارت 

ارز )سنا(  عرضه نماید.

ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه 
میلیون یورو

- مکلف انــد 50 درصــد ارز صادراتی را به 
سامانه نیما واگذار نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در 
سامانه نیما معاف است.

- مابقــی ارز را می باید به طرق زیر به چرخه 
اقتصاد بازگردانند:

- در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه 
تولید یا تجــارت خود پس از ثبت ســفارش 
استفاده نماید )واردات در مقابل صادرات خود(.

- به صورت مســتقیم جهــت واردات کاال با 
تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به واردکنندگان دیگر پس از ثبت ســفارش 
واگذار نماید )واردات در مقابل صادرات غیر(.

-به صورت حواله یا اســکناس به بانک ها و 
صرافی های مجاز با ثبت در ســامانه نظارت 

ارز )سنا(  عرضه نماید.

ج( بیش از سه میلیون یورو تا 10 
میلیون یورو

- مکلف انــد 70 درصــد ارز صادراتی را در 
سامانه نیما عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در 
سامانه نیما معاف است.

- مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه 
اقتصاد بازگرداند:

و  خدمــات  و  کاال  واردات  ازای  در   -
هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید 
یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده 

نماید )واردات در مقابل صادرات خود(.

د( بیش از 10 میلیون یورو
-مکلفنــد 90 درصــد ارز صادراتــی را در 

سامانه نیما عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در 

سامانه نیما معاف است.
-مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه 

اقتصاد بازگردانند:
- در ازای واردات کاال و خدمات و هزینه های 
بازاریابی مورد نیاز چرخــه تولید یا تجارت 

خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در سامانه نیما بیش از درصد 
مشخص شــده در هر یک از سه دسته فوق، 

امکان پذیر است.
4- کلیه صــادرات انجام گرفتــه از تاریخ 
22 فروردین 1397 مشــمول این مصوبه 

خواهد بود.



در میزگردی »راهکارهای حمایت از كارآفرینی در شرایط اقتصاد امروز« مطرح شد

ضعف دولت در حمایت از کارآفرینان 

کارآفرینی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       29   آبان  1397    شماره 249

گروه اقتصاد  به اعتقاد کارشناســان 
یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت 
کنونــی اقتصــاد مقابله بــا تحریمهای 
ظالمانه، تحقق اقتصــاد مقاومتی و نیل 
به خوداتکایی مطلوب تقویت و توســعه 
فعالیتهای کارآفرینانه است که باید بیش 
از هر زمان دیگر با فوریت مورد توجه قرار 

گرفته و برای آن برنامه ریزی شود.
با این حال اگر همه معضالت اقتصادی را 
در یک کفه ترازو و مشکالت کارآفرینی را 
در کفه دیگر آن قرار دهیم، بی تردید کفه 
تنگناهای دســت و پاگیر شرایط جاری 
اقتصاد بقدری ســنگینی مــی کند که 

ایجاد تعادل را بسیار سخت می نمایاند. 
موانع قانونــی و به روز نبــودن مقررات، 
مشکالت ساختاری اقتصاد، افول کسب 
و کارهــای قدیمی، ضعــف در فناوری و 
حمایت از ایده های نو در فضای کســب و 
کار فعالیت کارآفرینانه را تا حدی دشوار 
کرده که می توان کارآفرینی را در چنین 
شــرایطی نوعی جهاد قلمــداد کرد که 
پیشــبرد آن نیازمند نبــردی نظام مند 

است. 
آنچــه در اذهــان عمومــی بــه عنوان 
کارآفرینــی ثبت شــده ایجاد اشــتغال 
برای خود و دیگران اســت و از این حیث 
صاحبــان واحدهای تولیــدی، اصناف و 
شــرکتهای خصوصــی کارآفرین تلقی 
می شــوند. بــر این اســاس کشــور ما 
کمبودی از باب فعالیتهــای کارآفرینانه 
ندارد. به عنوان مثال خراســان رضوی با 
برخورداری از شــش هزار واحد تولیدی 
و 184 هــزار و 651 واحــد صنفــی که 
صاحبان آنها برای شــمار زیادی شــغل 
ایجاد کرده اند، بستر و توان قابل توجهی 

در حوزه کارآفرینی دارد. 
هفتــه جهانــی کارآفرینی کــه از روز 
دوشــنبه 25 آبان آغاز شــده و در سطح 
جهان با همین عنــوان از 16 تا 22 نوامبر 
ثبت شده فرصتی اســت که میلیونها نفر 
در سراســر دنیا متوجه حرکت شــتابان 
کارآفرینــی می  شــوند و در این حرکت 
چارچــوب ایده های جدید بــرای تولید 
بهتر بــا صرفه تر و ایجاد مشــاغل جدید 
در قالب جنــگ اســتعدادها مبتنی بر 
خالقیت، نوآوری دانــش به صورت نظام 

مند شکل می گیرد. 
بر همیــن اســاس میزگردی بــا عنوان 
راهکارهــای حمایــت از کارآفرینی در 
شــرایط اقتصاد امروز با حضــور معاون 
کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی خراســان رضوی، رئیس 
کانون کارآفرینان اســتان، پژوهشــگر 
فعال در حــوزه کارآفرینــی، کارآفرین 
برتر خراســان رضــوی و همچنین مدیر 
یکی از مراکز مشاوره کارآفرینی از سوی 
خبرگزاری جمهوری اسالمی در مشهد 
برگزار شــد تا جوانب مختلف مشکالت 
کارآفرینــان و راهکارهــای حمایــت و 

توسعه کارآفرینی مطرح و بررسی شود. 

کارآفرین کیست؟ 
رئیــس کانــون کارآفرینان خراســان 
رضوی در میزگرد ایرنا در مشــهد گفت: 
کارآفرینی با اقتصاد، فضای کسب و کار، 
توســعه، کارگران و همــه عواملی که در 
عمران و آبادانی نقش دارند مرتبط است. 
کارآفرین فردی است که هم برای خود و 
هم برای جمعی از کارگران شــغل مفید 

دارای ارزش افزوده ایجاد می کند. 
محمدحسین روشنک افزود: کارآفرین را 
با ســرمایه دار یکی نمی دانیم، حتی او را 
با ســرمایه گذار هم یکی نمی بینیم زیرا 
کارآفرین را به عنوان فردی عاشــق کار، 
کارگری و اقتصاد می شناسیم. کارآفرین 
برتر کســی اســت که در جهت رسیدن 
به اهــداف، باالترین تالش را داشــته و 
کمتریــن چالش را برای اقتصاد کشــور 

ایجاد می کند. 
به این معنا که بدهــکاری بانکی و پرونده 
مالیاتی نداشته باشــد، پرداخت حقوق 
کارگرش را در اولویت قــرار دهد و پیش 
از آنکه به ســود خود بیاندیشــد دغدغه 
معیشت و رشد کارگران را مدنظر داشته 

باشد. 
معــاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد 
گفت: کارآفرین به فردی گفته می شــود 
که با تشخیص فرصت، همراه با خالقیت 
و نوآوری و پذیرش ریســک بتواند ایجاد 

ارزش افزوده جدید داشته باشد. 
محمدامیــن بابایــی افــزود: بیشــتر 
کارآفرینــان خراســان رضــوی را می 
تــوان در واحدهای تولیــدی، صنفی و 
کارگاهی مشــاهده کرد کــه از دانش و 
توان مالی خود برای تولید و اشــتغالزایی 

استفاده کرده اند. 

چالش های کارآفرینی 
معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی خراســان رضوی هم در ادامه 
میزگرد ایرنا در مشــهد گفت: بر اساس 
مطالعات اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اســالمی عمده ترین مشکل در 
حــوزه کارآفرینی تامین منابــع مالی و 
دریافت تســهیالت از بانکها، ضعف بازار 
سرمایه در تامین منابع مالی و بی تعهدی 
شرکتها و موسســات مالی در پرداخت به 
موقع بدهیهایی که به پیمانکاران بخش 

خصوصی دارند اعالم شده است. 
وی افــزود: امــا مهمترین مشــکلی که 
کارآفرینــان خراســان رضــوی بــا آن 
مواجهند بازار فروش محصوالت اســت 
که مهمترین دلیل بروز این مشــکل نیز 
فقدان ارتبــاط موثر بین دانــش تولید 
شده در دانشــگاهها با واحدهای تولیدی 

و کارآفرینان است. 
بابایی ادامه داد: کارآفرینان در واحدهای 
تولیدی خود از فناوریهای روز دنیا عقب 
هســتند و از تخصص دانش آموختگان 
دانشگاهی نیز به نحو موثر و مطلوب بهره 
نگرفته اند. معــاون اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراســان رضــوی گفت: 
بیشــتر کارآفرینــان این اســتان مالک 
واحدهای تولیدی هســتند اما نسبت به 
دانــش مدیریتی روز دنیــا آگاهی کمی 
دارند. از سوی دیگر کارآفرینانی که مالک 
واحدهای تولیدی هستند به آموزشهای 
ضمن خدمت نیروی انســانی واحد خود 
کم توجه می باشــند لذا وقتــی نیروی 
انسانی در آن واحد مشغول کار می شود 
کارآفرینــی ســازمانی در آن محیط به 

خوبی اتفاق نمی افتد. 
وی افزود: مشــکل مهم دیگر کارآفرینان 
محدودیتهایی است که دولت در صادرات 
برخی محصــوالت ایجاد کرده اســت. 
از ســوی دیگر برخی کاالهــای تولیدی 
در رقابت با مشــابه خارجــی از کیفیت 
باالیی برخوردار نیســتند لــذا بازار را 
از دســت داده اند. بابایی ادامــه داد: با 
این حال امســال که از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی ســال حمایت از کاالی 
ایرانی نامگذاری شــده اتفاق خوبی رخ 
داد و بخش خصوصی وادار شــد کیفیت 
کاالهای تولیدی را افزایش دهد تا جذب 

مشتری بیشتری داشته باشد. 
وی یکی دیگر از مشــکالت کارآفرینان 
واحدهای تولیدی را ضعــف در خدمات 
پــس از فروش ذکــر و بیان کــرد: اغلب 
تولیدکنندگان به تعهــدات خود بعد از 
فــروش کاال عمل نمی کننــد و در بحث 
مشتری مداری نیز ضعیف عمل می کنند. 
این در حالی اســت که دنیــای امروز از 
موضوع مشتری مداری به بحث مشتری 
نوازی رسیده اما هنوز واحدهای تولیدی 
ما در مورد مشــتری مداری مشکل دارند 
چون خــود را با شــرایط روز دنیا تطبیق 
ندادهــد و از فنــاوری روز بــرای جذب 

مشتری استفاده نکرده اند. 
معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی خراسان رضوی نبود مشاوره های 
تخصصی را از دیگر مشکالت کارآفرینان 
ذکــر و بیان کــرد: خیلــی از واحدهای 
تولیدی از مشــاوره هــای تخصصی به 
خوبی اســتفاده نمی کنند. این نشــان 
می دهد که دانــش مدیریتی کارآفرینان 
سنتی اســت. تفاوتی که بین کارآفرینان 
ســنتی با کارآفرینان امروز این است که 
مدیران ســنتی ریســک پذیر نیستند و 
در مقابل تهدیدها ضعیف می شــوند اما 
کارآفرینان موفق امروز ریسک پذیر بوده، 
نوآوری در محصوالت را سرلوحه کار قرار 
می دهند، به استقبال تهدیدها می روند 
و پیش از اینکه تهدید به آنان لطمه بزند، 
آن را شناســایی و تبدیــل به فرصت 

می کنند. 

 رتبه ایران 
در کارآفرینی و مشکالت پیشرو 

پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی خراســان رضوی نیــز در ادامه 
میزگرد ایرنا در مشــهد گفت: بر اساس 
آمار ســازمان بین المللی کار موســوم 
بــه ILO ایران در ســال 2018 میالدی 
نسبت به ســال 2017 در حوزه کسب و 
کار پیشرفت داشــته زیرا وضعیتش 26 
صدم درصــد ارتقاء یافته امــا رتبه کلی 
کشورمان در مقایســه با سایر کشورهای 
جهان در حــوزه کســب و کار چهار پله 
نزول داشته یعنی رتبه ایران در بین 190 

کشور جهان هم اینک 124 است. 
جابر نوبخت افزود: براســاس این ارزیابی 
جهانی، ایران در موضوع شــروع کسب و 
کار به موفقیت رسیده و نمره اش از 85.5 
صدم درصد سال 2017 به 85.16 صدم 
درصد در ســال 2018 رســیده و همین 

نشــاندهنده موفقیــت دانشــگاههای 
کشورمان در تربیت کارآفرینان است. 

وی ادامه داد: با این وجود بر اساس همین 
آمار، جایــگاه ایران در اخــذ مجوزهای 
ســاخت و ســاز، دسترســی بــه برق، 
مالکیت فکری، اخــذ اعتبارات، حمایت 
از ســهامداران خرد، پرداخــت مالیات، 
تجــارت فرامــرزی و انعقــاد قراردادها 
کاهش یافته یــا ثابت مانده اســت. این 
پژوهشگر حوزه کســب و کار گفت: آمار 
ســازمان بین المللی کار نشان می دهد 
که حمایتهای دولت جمهوری اســالمی 
ایران در حوزه کارآفرینی مناسب نیست. 
به عنوان مثال در کشــور مــا اخذ مجوز 
برای کارآفرینی ســه ماه طول می کشد 
و چون این موضوع بــه خالقیت و ابتکار 
فرد مربوط می شود، ایده در انتظار کسب 

مجوز پس از سه ماه کهنه شده است. 

ضعف حمایت معنوی از کارآفرینان 
نوبخت در ادامه با اشاره به دیگر چالشهای 
کارآفرینی در ایران حمایــت معنوی از 
کارآفرینان بسیار ضعیف توصیف و بیان 
کرد: بــه کارآفرین موفــق جایگاهی به 
منظور معرفی به جامعه و تکریم وی داده 
نمی شــود. آموزش کارآفرینی در سطح 
مدارس هنوز رسمیت نیافته لذا معلمان 
متخصص این موضوع در حوزه های دیگر 
به تدریس کارآفرینی مشغول می شوند. 

وی افــزود: در بیشــتر دانشــگاهها نیز 
اساتیدی که در رشته کارآفرینی تدریس 
می کنند تجربه زیادی ندارند و فقط برای 
اینکه ظرفیت یک دانشگاه برای تدریس 

پر شود بکار گرفته می شوند. 
این پژوهشــگر حوزه کارآفرینی تدوین 
نشــدن قوانین و مقــررات مالیاتی برای 
کارآفرینان را از دیگر چالشها ذکر و بیان 
کرد: در ایــران قانونی بــرای کارآفرینی 
نداریم تا بر اســاس آن وظایف تخصصی 
دســتگاههای اجرایــی در ایــن مقوله 
تفکیک و مشخص شده باشــد لذا وقتی 
یک کارآفرینی وارد بازار کار می شــود با 
همه ادارات دستگاهها و وزارتخانه درگیر 

است. 
وی ادامــه داد: در کشــورهای صنعتی و 
پیشرفته فضای کارآفرینی بسیار راحت 
اســت زیرا هم قانون و هــم متولی برای 
کارآفرینی وجود دارد و اگر فردی دارای 
ایده ای باشد در مدت یک هفته می تواند 
آن را تجاری سازی کند، به تولید برساند 

و برایش بازاریابی انجام دهد. 

عقب ماندگی در عرصه فناوری 
مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 
پایا صنعت مشــهد نیــز در میزگرد ایرنا 
در مشــهد گفت: تاکنــون در ارتباط با 
کارآفرینی، شناخت معضالت و راه حلهای 
آن فعالیت کارشناسانه موثر و راهگشایی 

در ایران صورت نگرفته است. 
علیرضا کامیارفر افــزود: در مطالعاتی که 
توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اســالمی و اتاق بازرگانی ایران هر ســال 
پیرامون کارآفرینی انجام می شــود 20 
فرآیند مدنظر قرار و گرفته و هر ســال بر 
اساس همین شاخصها وضعیت بررسی و 

مشکالت طبقه بندی می شوند. 
وی در تشریح علل حل نشدن مشکالت 
حوزه کارآفرینی گفت: دلیل این مسئله 
فقدان اختیارات برای کســانی است که 
مــی خواهند موانــع حــوزه کارآفرینی 
را برطرف کنند، در حالی کــه باید افراد 
دارای اختیار و تصیمــم گیرنده در قالب 
گروهی مشخص سازماندهی شوند و در 
یک مکان و یک زمان برای حل مشــکل 

تصمیم بگیرند تا اجرا شود. 
این فعــال حــوزه مشــاوره و خدمات 
کارآفرینی ادامــه داد: به عنــوان مثال 
نرخی که بانکها برای ســود تســهیالت 

پرداختی به کارآفرینان تعیین می کنند 
به هیچوجه جذاب نیست زیرا رویه بانک 
غلط اســت بطوری که به جای استفاده از 
خدمات بانکی، پــول را خرید و فروش 

می کنند. 
وی گفــت: در مورد وضــع مالیات، بیمه 
تامیــن اجتماعــی، قیمتگــذاری، بی 
ثباتی بازار و غیرقابل پیــش بینی بودن 
قیمتها مشــکالت و راه حلها مشــخص 
اســت اما متولی مشــخص برای اجرای 
آنها وجــود نــدارد. در این شــرایط بی 
ثباتی باعــث تعطیلــی کار می شــود. 
بســیاری از پیمانکاران بزرگ و اصلی که 
کارفرمایاشان نهادهای دولتی می باشد، 
پا از کار پس کشیده اند زیرا مبلغ قرارداد 

آنها بسیار کمتر از قیمتها در بازار است. 
کامیارفــر افــزود: در حالــی کــه در 
کشورهای پیشــرفته ایده نو از زمان ارائه 
تا تولیــد و عرضه در بــازار حمایت 
می شــود، در ایران نهادهــای حمایتگر 
ایده و تجاری ســازی وجــود دارد اما هر 
کدام در یــک وزارتخانه مســتقر بوده و 
به صورت جزیــره ای عمل می کنند لذا 

نمی توانند اثرگذار باشند. 

ضعف دولت در حمایت از کارآفرینان 
رئیــس کانــون کارآفرینان خراســان 
رضوی نیــز در ادامــه میزگــرد ایرنا در 
مشــهد پیرامون چالشــهای کارآفرینی 
گفت: در هر دوره اقتصادی چالشها برای 
کارآفرینــان متفاوت اســت. در هر دوره 
زمانی یک سری چالشــها پدید می آیند 
که وظیفه نهادهای دولتی است تا آنها را 

رصد کرده و برایشان راهکار ارائه دهند. 
روشــنک افــزود: اینکه دولــت بدون 
بررســی پیامدها، بخشــنامه ای صادر 
و به عنــوان مثال صادرات فــالن کاال را 
ممنوع مــی کند، به یــک چالش جدی 
برای کارآفرینان مبدل شــده است. این 
در حالی اســت که دولت باید همزمان با 
صدور بخشنامه، تاثیرات اجرایی آن را نیز 
بررســی کند و راه حل مشکالت ناشی از 

اجرای بخشنامه را ارائه دهد. 
وی ادامــه داد: باید کارآفریــن برتر را در 
حدی تعریف کنیم که در بین کارآفرینان 
دیگر جایگاه خــود را پیدا کند و موقعیت 
داشته باشــد. در غیر این صورت معرفی 
کارآفرین برتر تبدیل به چالش می شود. 
ابزارهای حمایتی دولــت از کارآفرینان 
کم تاثیر هســتند. بضاعــت و اختیارات 
مسئوالن اســتانی اندک است لذا خیلی 
از طرحهای حمایتی دولت در اســتانها 

نمی تواند موثر باشد. 
رئیــس کانــون کارآفرینان خراســان 
رضوی گفت: دولت هیچ ساختاری برای 
حمایت از تشکلها ندارد، اصال در فرهنگ 
حاکمیــت حمایت از تشــکلهای بخش 
خصوصی شکل نگرفته لذا هم اینک همه 
اظهارات مبنی بر حمایت دولت از بخش 

خصوصی، در حد شعار است. 
وی افــزود: بــا همــه اینها هــم اینک 
هماهنگــی بیــن بخــش خصوصــی و 
دولــت در خراســان رضوی بیشــتر از 
دیگر استانهای کشور اســت. ما سختی 
کارآفرینی را در شــرایط کنونی به خوبی 
درک کرده ایم، مــردم نیز درک کرده اند 
که در این شرایط حســاس باید از نظام و 
دولت جمهوری اســالمی ایران حمایت 

کنند. 

 تفکرات مدیریت 
در حوزه کارآفرینی سنتی است 

مدیرعامل مرکز مشــاوره و اطالع رسانی 
حامی پیوند کارآفرینان خراسان رضوی 
در ادامــه میزگرد ایرنا در مشــهد گفت: 
برای توســعه کارآفرینی و توفیق در این 
بخش باید تفکر و ذهنیت اصلی کارآفرین 
تغییر کند. محمــود جانی درمیان اظهار 

داشــت: تفکر دولتمردانی کــه تصمیم 
گیرنده و واضع قوانین هســتند ســنتی 
اســت یا مفهوم کارآفرینــی را به معنای 
واقعی آن درک نکرده انــد. به عقیده من 
باید در وهله نخســت تفکــر دولتمردان 
پیرامون کارآفرینــی تغییر کند و نظرات 
کارشناسی حول این محور همسو شوند، 
ســپس برای این حــوزه برنامــه ریزی 

صورت گیرد. 
وی کارآفریــن را نوزادی نیــاز حمایت 
والدیــن توصیــف و بیان کــرد: والدین 
این نوزاد قوانین و نهادهــای مجری آن 
هســتند که بایــد از کارآفرینی حمایت 
کند. این حمایت در قالب رســیدگی به 
کارآفرینان، ارائه آمــوزش، هزینه برای 
رونق کارآفرینــی و درک واقعیت اقتصاد 

و جامعه نتیجه بخش خواهد بود. 
کارآفرین برتر خراسان رضوی ادامه داد: 
برای اینکه یک فــرد تبدیل به کارآفریی 
موفق شــده و انگیــزه الزم برایش ایجاد 
شود باید در ابتدا نیازهای کشور در حوزه های 
مختلف بــه کارآفرینی احصــا و معرفی 
شــوند و انگیــزه الزم بــرای کارآفرینی 
پدیــد آید. ســپس یک کارآفریــن باید 
ماننــد راننده ای کــه روند آمــوزش را 
برای دریافت گواهینامــه طی می کند، 
مراحل الزم را طی کــرده تا به عنوان یک 

کارآفرین به جامعه معرفی شود. 
وی گفت: کارآفرینی نیاز به رســیدگی 
دارد و نمی توان آن را رها کــرد. اگر رها 
شود و موانعی که به لحاظ قوانین، بیمه و 
ماهیت اجرایی در مسیر کارآفرینی وجود 
دارند برداشــته نشــوند و بــرای تقویت 
کارآفرینی و اســتارتاپها فعالیتی صورت 
نگیرد، در واقع فقط صحبت از کارآفرینی 
شــده و هیچ برنامه حمایتی اجرا نشــده 
اســت. جانی درمیان افــزود: نهادهای 
دولتی امکانــات و ظرفیتهــای فراوانی 
بــرای حمایــت از کارآفرینی دارند 
که می توانند آنها را به صورت رایگان در 

اختیار کارآفرینان قرار دهند. 
وی بر تسهیل قوانین بیمه و مالیات برای 
حمایت از کارآفرین و وضع قوانین جدید 
حمایتی از کارآفرینی و استارتاپها تاکید و 
بیان کرد: افرادی کــه در این زمینه وضع 
کننــده قوانین هســتند باید خــود را با 
شــرایط روز دنیا تطبیق دهند و قوانینی 

متناسب با نیاز روز جامعه وضع کنند. 

کارآفرینی و مشکالت نظام آموزشی 
مدرس دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
خراســان رضوی در ادامــه میزگرد ایرنا 
در مشــهد گفت: تاکنون نظام آموزشی 
کشــور در تربیت کارآفرینان موفق عمل 
نکرده و در واقع رشته کارآفرینی در نظام 

آموزشی مبحث جدیدی است. 
نوبخت افزود: مقوله کارآفرینی از ســال 
1384 به ادبیات دولت وارد شد و از سال 
1386 رشــته کارآفرینی برای نخستین 
بار در دانشــگاه تهران دانشجو پذیرفت 
و این رشــته در مقطع کارشناسی ارشد 
شکل گرفت. با این وجود آموزش پایه ای 
کارآفرینی هنوز در ایران شــکل نگرفته 
اما در کشــورهای پیشــرفته کارآفرینی 
به صورت پایه از ابتدای نظام آموزشــی 

تدریس می شود. 
وی ادامه داد: حدود هفت ســال است که 
رشته کارآفرینی در دو مقطع کارشناسی 
ارشــد و دکترا در دانشــگاههای کشور 
شــکل گرفته لذا در این حوزه به صورت 
پایــه ای و نظام مند عمل نشــده، به این 
معنا که کارآفرینی باید از پیش دبستانی 

آموزش داده شود. 
این پژوهشگر گفت: نظام آموزشی ایران 
در دهه گذشــته موفق به تربیــت افراد 
محدودی در سطح دانشگاهی و تا حدی 
ترویج فرهنگ کارآفرینی شــده اما هنوز 
این فرهنگ ریشــه دار نشــده است لذا 

رســیدن به موفقیت در حوزه کارآفرینی 
منوط به فرهنگ ســازی برای آن از دوره 
پیش دبستانی اســت که تحقق یک دهه 

دیگر زمان می برد. 
وی اظهار داشت: در این راستا نظریه پردازان 
خوبی در حوزه کارآفرینی تربیت شده اند 
اما تاکنون از دانشــگاهها افراد کارآفرین 
خیلی کمــی بیرون آمده و توانســته اند 
مبتنی بر آموزشــهایی که دیده اند وارد 

بازار کار شوند. 
نوبخــت ادامــه داد: مراکــز مشــاوره 
کارآفرینی نیز که از ســوی وزارت کار به 
تعداد زیاد در اســتانها از جمله 17 مرکز 
در خراســان رضوی ایجاد شده اند مورد 
حمایــت معنــوی کارآفرینــان قرار 
نمی گیرنــد زیرا آنها بطور مســتقیم با 
دانشگاه وارد مشورت می شوند در حالی 

که خود دانشگاه نیاز به مشاوره دارد. 
وی گفــت: مشــوقهای کارآفرینی نیز از 
سوی دولت بســیار ضعیف اســت. نگاه 
حاکم جامعه به فــرد کارآفرین به عنوان 
یک فرد ســودجو و منفعت طلب اســت 
لذا فرد کارآفرینی که تشــویق نشود بعد 
از مدتی دلســرد شده و ســرمایه خود را 
تبدیل به ارز می کند و از کشــور خارج 
می شــود. این مدرس دانشــگاه افزود: 
الگوهای موفق کارآفرینــی در ایران در 
سطح دانشگاه و جامعه خیلی کم معرفی 
شده اند. بیشتر کارآفرینان موفق خارجی 
را الگو قرارداده و آنان را به جامعه معرفی 
کرده ایم. علت این نقیصه بخشی به نبود 
متولی دولتی برای معرفــی کارآفرینان 
و بخشــی به عدم همکاری صنعتگران یا 
تولیدکنندگان با دانشگاهها برای معرفی 

افراد صاحب نام برمی گردد. 
وی ادامــه داد: در حــوزه آمــوزش نیز 
کارآفرینان در دانشگاهها روش بازاریابی 
را نمی آموزند و برای ایجاد کســب و کار 
خود مکانسنجی الزم را انجام نمی دهد. 
وقتی کارآفرینی بــدون تحقیق در بازار 
کار خود را آغاز مــی کند، در فروش دچار 

مشکل می شود. 
نوبخــت اظهار داشــت: در مجموع برای 
اینکه کارآفرینی به نتیجه برســد و نظام 
آموزشی کارآفرین تربیت کند باید بستر 
آموزشی، قانونی و حمایتی از کارآفرینان 

مهیا شود. 
مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 
پایاصنعت مشــهد نیز در ادامه میزگرد 
ایرنا در مشــهد گفت: باید بپذیریم دنیا 
در حال تغییر است و ظرف 30 سال اخیر 
به اندازه 300 ســال تغییر کرده است. از 
ســوی دیگر در کشــورهای پیشــرفته 
دانشــگاهها ملزم به تربیت نیروی مولد 
هســتند یعنی بســته های آموزشی در 
داخل دانشــگاه بر اساس شــرایط بازار 
تولید می شوند و براساس نیاز روز نیروی 
انسانی به بازار و حوزه ســرمایه ارائه 

می دهند. 
کامیارفر افزود: در مقابل دانشــگاههای 
ایران از بازار عقب هستند، دانش آموخته 
دانشــگاه از جنــس بازار نیســت و نمی 
تواند خود را با شــرایط تطبیــق دهد لذا 
خیلی از دانش آموختگان دانشــگاهی 
بیکار می مانند و دروســی را در 
دانشگاه می آموزند که اصال کاربرد 
ندارد زیرا ســرعت نظام آموزشــی ایران 
نســبت به فناوری و تغییــرات دنیا کند 
است. روشنک درباره نظام آموزشی ایران 
و توفیق آن در تربیت کارآفرین نیز گفت: 
در این حــوزه به هیچوجــه موفق نبوده 
ایم زیرا دانش آموختگان دانشــگاه ها به 
لحاظ مهارت و دانش متناسب با نیاز بازار 
ضعیف هستند. از سوی دیگر آموزشهای 
مهارتی از سوی سازمان فنی و حرفه ای و 
وزارت کار چندان موثر نبوده اما از جهت 
کارآفرینــی و کارگرآفرینی نســبت به 

دانشگاهها بهتر عمل کرده است. 
وی ادامه داد: شــاید تنها موفقیت دولت 
را بتوان در حــوزه تشــویق کارآفرینان 
دانســت که نســبت به آموزش و تربیت 

کارآفرین بهتر عمل کرده است. 
مدیرعامل مرکز مشــاوره و اطالع رسانی 
حامی پیوند کارآفرینان خراسان رضوی 
هــم در خصــوص آموزشــها پیرامون 
کارآفرینی در کشور گفت: تمام آموزشها 
از سوی دانشــگاهها، ســازمانهای ارائه 
کننده آموزش مهارتی و آموزشگاه های 
خصوصی که حــول محــور کارآفرینی 
ارائه شده، نتیجه محور نبوده و فقط رفع 

تکلیف بوده است. 
جانی درمیان اظهار داشت: دانشگاههای 
کشــور فقط مــدرک محور هســتند و 
هیچگاه خروجــی های خــود را در این 
بخش مــورد ارزیابی قرار نــداده اند، در 
حالی که باید دانشگاههای مختلف پس 
از یک دوره پنج ســاله دانش آموختگی 
دانشجویان، خروجی خود را مورد ارزیابی 

قرار دهنــد تــا ببینند چنــد درصد 
دانش آموختگانشــان جذب کار شــده 
انــد و دالیل جذب یا عدم جــذب آنان را 
بررسی کنند. وی افزود: نگاه به آموزش در 
کارآفرینی باید نتیجه محور و پایه ای باشد 
یعنی تربیت کارآفرین از پیش دبستانی 
آغاز شود، به این معنا که باید ابتدا اساس 
کارآفرینی را پایه گذاری کرد و به نیتجه 
بخش بودن آن اطمینان داشــت، سپس 
تسهیالت ارزان قیمت برای کارآفرینان 

و مسائل بعدی را مورد توجه قرار داد. 
معــاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد 
گفت: در شــرایطی که نظام آموزشی در 
حــوزه کارآفرینی به نحــو مطلوب عمل 
نمی کنــد، بــرای ترویــج کارآفرینی و 
ایجاد اشــتغال برای دانــش آموختگان 
بیکار چه باید کرد. بابایی اظهار داشــت: 
همــه نهادهــای آموزشــی در کشــور 
آموزش محور هستند. شــاید طی چند 
دهه گذشــته کارآفرینان برجســته ای 
از این مراکز دانش آموخته شــده باشند 
اما تعدادشــان محدود اســت زیرا مراکز 
آموزشــی متناســب با نیاز بازار کشور، 

آموزش خود را پایه گذاری نکرده اند. 
وی بیان کــرد: آموزش در دانشــگاه ها 
باید به نحوی باشــد که حداقل فردی که 
دانش آموخته می شود بتواند برای خود 
شغل یا کسب و کاری بوجود آورد.از سال 
1393 که وزارت کار به صورت تخصصی 
وارد مقوله کارآفرینی شــد به دانشگاه ها 
در خراسان رضوی پیشــنهاد راه اندازی 
کرســی کارآفرینی را دادیم تا از نظرات 
کارآفرینــان قدیمی و زبده بــرای ارائه 
تجربیات خود به دانشــجویان استفاده 
کرده و ارتبــاط بین صنعت و دانشــگاه 
بیشتر شود اما از این طرح استقبال نشد. 

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی 
نیز گفت: در نظام کاری و فضای کسب و 
کار دســتکاری کرده ایم، به این معنا که 
آموزشهای ما در دانشــگاهها به جوانان 
متناســب با فضای کاری و توانمندیهای 
شغلی افراد نبوده اســت. روشنک اظهار 
داشــت: فردی که می توانســته در کنار 
پدرش در روستا مفید واقع شود، در رشته ای 
غیرمرتبط در دانشــگاه تحصیل کرده و 
نتوانســته میان پیش زمینه مهارتی که 
از قبل داشته و آموزشــهای دانشگاهی 
ارتباط مناســبی آنها برقــرار کند تا فرد 

مفیدی برای جامعه باشد. 

 اقدامات دولت 
برای حمایت از کارآفرینی 

معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی خراســان رضــوی در ادامه 
میزگرد ایرنا در مشــهد گفت: شــرایط 
کنونی، جنگ اقتصادی اســت. اگر آن را 
قبول داریم بایــد بپذیریم که فرماندهان 
این جنگ کارآفرینان هســتند و باید از 

آنها حمایت کنیم. 
بابایی اظهار داشــت: دولت برای ارتقای 
مهارتی دانش آموختگان دو طرح مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی را 
به مرحله اجرا درآورد. در طرح کارورزی 
که ویژه دانــش آموختگان دانشــگاه ها 
است، دولت هزینه های مهارت آموزی را 
در محیط کاربه مدت شــش ماه پذیرفته 

تا فرد بتواند مهارت الزم را بدست آورد. 
وی افــزود: در طرح مهــارت آموزی در 
محیط واقعی نیز که از آن به عنوان طرح 
استاد - شاگردی یاد می شود، دولت فقط 
هزینه مربوط به بیمه ناشی از حوادث کار 
را برای کارآموز پرداخت می کند ولی وی 
می تواند شش یا 9 ماه کار را در کارگاه یاد 
بگیرد. این طرح در واقع هزینه های آموزش 
بــه کارگــران را برای بخــش خصوصی 

کاهش داده است. 
او بیان کرد: به دلیل عــدم اعتماد کافی 
بین بخش خصوصی و دولت، در خراسان 
رضوی از طرح مهــارت آموزی در محیط 
واقعــی کار اســتقبال زیادی نشــد اما 
استقبال آن از طرح کارآموزی بیشتر بود. 
معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی خراســان رضوی گفت: بیش 
از 95 درصــد صنایع خراســان رضوی 
متعلق به بخش خصوصی اســت و باید از 
دو طــرح کارورزی و مهــارت آموزی در 
محیط واقعی کار در اســتان اســتقبال 
بیشتری صورت می گرفت. بابایی اظهار 
داشت: امســال دولت 120 میلیارد ریال 
برای مشــوقهای بیمه ای کارفرمایان و 
برای اجرای دو طــرح کارورزی و مهارت 
آمــوزی در محیط واقعــی کار نیز 210 
میلیــارد ریال به اســتان اختصاص داده 
که اعتبارات خوبی است و جذب مناسب 
این اعتبــارات نیازمنــد همکاری بخش 

خصوصی است. 



در گفت وگو با شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس مطرح شد
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محمدرضا چراغی جذب نقدینگی به 
بازار سرمایه، حِد اعتباری گارگزاری ها، 
معامالِت مشــکوک برخی از سهامداران 
حقوقی، ســودآوری شرکت های بورسی 
ناشــی  از افزایش نرخ ارز و بســیاری از 
موارد دیگر، این روزهــا از جمله دغدغه 
ســهامداران و موضوعــات روز بازارهای 

مالی ایران است. 
اوایل مرداد ماه سال 1395 بود که محمد 
فطانت فرد از ریاســت ســازمان بورس 
اســتعفا کرد و شــاپور محمدی با حکم 
شورای عالی بورس ســکاندار نهاد ناظر 

بازار سرمایه ایران شد.
 یک مــاه و نیم پس از ریاســت شــاپور 
محمدی در ســازمان بورس وی در یک 
نشست خبری، لیستی از برنامه هایی که 
قصد داشت در طول دوره ریاستش انجام 

دهد را بیان کرد. 
از جمله آن برنامه ها می توان به راه اندازی 
ابزارهای جدید مالی، ورود شــرکت های 
رتبه بنــدی بین المللی به ایــران، الزام 
افشــایی اطالعات ماهانه شــرکت های 
بورسی، تقویت سامانه معامالتی، کاهش 
زمان توقف نمادها و تقویت بازار گردانی 

نام برد.
 او همچنین از مذاکراتــی با نهاد نظارتی 
بازار مالــی آلمــان )بافین( یــاد کرد و 
گفت ســازمان بورس ســعی می کند تا 
شرکت های بورسی ایران در بورس آلمان 

هم لیست شوند.
از آن زمــان بیش از دو ســال می گذرد و 
اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی به 

خود دیده است. 
بازار ســرمایه ایران نیز به عنــوان آینه 
اقتصاد با این فــراز و نشــیب ها بیش از 
گذشته دســت به گریبان بوده و خواسته 
یا ناخواســته تحت تاثیر تحوالت زیادی 
قرار گرفته اســت. همچنین خروج یک 
جانبه آمریکا از برجام، معادالت سیاسی 
و اقتصــادی را جا به جا کــرده که به نوبه 
خود در سیاســت های بازار سرمایه ایران 

تاثیرگذار بوده است.
با پایــان دولــت اول حســن روحانی و 
خداحافظــی علــی طیب نیــا از وزارت 
اقتصاد تعدادی تصور می کردند محمدی 
به عنوان گزینه ای برای وزارت اقتصاد به 
مجلس معرفی شــود. حتی چندی پیش 
بعد از استیضاح مسعود کرباسیان - وزیر 
وقت وزارت اقتصاد - این موضوع بار دیگر 
قوت گرفت، اما او در نهایت در ســازمان 

بورس ماندگار شد.
شــاپور محمدی در اردیبهشت ماه سال 
1391 بــه عنوان نخســتین مدیرعامل 
بورس انرژی ایران معرفی شــد اما پس از 
یک ســال و نیم این رکن بازار سرمایه را 
ترک کــرد و  به عنوان معــاون اقتصادی 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی در دولت 

منصوب شد.
 او عضو هیات علمی دانشــکده مدیریت 
دانشــگاه تهــران اســت. ایســنا در 
گفت وگویــی تفصیلی با او ســعی کرده 
دغدغه هــا و مســائل روز بازارهای مالی 
ایران، مخصوصا بازار سرمایه را به صورت 

شفاف مطرح کند. 

 از حدود دو ســال پیــش که به 
ســازمان بورس آمدید، می دیدیم 
که سازمان به ابزارهای جدید مالی 
توجه دارد. اختیار معامالت به بازار 
سرمایه آمد و دیدیم که خریدهای 
اعتباری ساماندهی و در بورس کاال 

معامالت آتی زعفران آغاز شد.
 در ماه های گذشــته هــر زمان که 
پرسیده می شد چرا ابزارهای جدید 
مالی از جمله اختیــار معامالت در 
بازار ســرمایه ما عمــق کمی دارد 
می گفتید که »درســت است عمق 
اختیار معامالت کم اســت ولی به 
جای آن ما بازار آتی سکه ای داریم 
که در سال گذشته 60 هزار میلیارد 

تومان معامله داشت«. 
همچنین می دانیم که در شــش ماه 
اول امســال پنج برابر بازار نقد در 
بازار آتی، ســکه معامله شد. اکنون 
هدف پرسیدن چرایی تعطیلی بازار 
آتی و بازگشت سکه آتی به تابلوی 
معامالت نیســت، بلکه در چند ماه 
گذشته شــاهد افرادی بودیم که به 
بازارهای رسمی حمله می کردند و 
ظاهرا موفق هم بودنــد؛ کما اینکه 
با تالش آن ها بــازار آتی به تعطیلی 

کشیده شد. 
در این مــوارد خــاص و در مقابل 
کسانی که ســعی دارند به بازارهای 
رسمی حمله کنند چقدر حاضرید 
صورت شــفاف موضع بگیرد؛ چه 
موضع رســانه ای و چه موضع غیر 

رسانه ای.

وقتی دو بازار، یک بازار غیر شــفاف و یک 
بازار شــفاف به طور مــوازی وجود دارند 
طبیعتا افــرادی که در بازار غیر شــفاف 
منافعی دارند ســعی می کنند بــه بازار 
شــفاف ایراد بگیرند یا اگر بخواهند ایراد 
کمی بگیرند می گویند این بازار هم مثل 
آن یکی اســت و تفاوت چندانی ندارد. اما 
بازار شفاف، بازاری اســت که تابلو دارد. 
اگر هم نواقص کوچکی داشــته باشد آن 
نقص ها بسیار کوچک تر از آن عیب های 
بزرگ بازار غیرشــفاف اســت. طبیعتا 
همیشه از بازارهای شــفاف باید حمایت 
کنیم و وظیفه ما همین است. رسانه ها هم 
همیشه حمایت کرده اند. نقش رسانه ها 
در این حوزه بسیار برجسته است. به طور 
مشــخص در حوزه ســکه آتی که اشاره 
کردید بازارهای مشــتقه چه آتی باشند 
چه سلف و چه ســلف موازی استاندارد، 
چه اختیار خرید چــه اختیار فروش، باید 

قیمت مرجع داشته باشند. 
طبیعتا بازار آتی سکه قیمت مرجعش را 
از بیرون می گرفت و عده ای به نادرســت 
می گفتند این بازار آتی بورس کاالســت 
که به بیرون خــط و جهت می دهد. حتی 
بورس کاال در مقطعی معامالت را از صبح 
به بعدازظهر منتقل کــرد تا بیان کند که 
بازار نقد بــه بازار آتی خــط می دهد، اما 
مصالح کشــور برای همه مــا باید مهم تر 
از هر چیز باشــد. طبیعتــا بازارها برای 
ما بسیار مهم هســتند، اما اگر دیدیم که 
قیمت مرجع از آن بیرون می آید و بازاری 
اســت که چندان رقابتی نیست و ممکن 
است به وسیله چند معامله گری که امکان 
دارد خیلــی تحت نظارت هم نباشــند، 
قیمت مرجعــی در بیاینــد و آن مبنای 
قیمت قرارداد آتی قرار گیــرد، آن وقت 
شــاید کم کردن اهرم این بازار، گزینه ای 
باشد که مورد توجه بورس کاال قرار گیرد. 
در واقع این بــازار تعطیل نشــد و تحت 
تاثیر حرف آن ها نبود. بــه خاطر این که 
می خواهیم کشــف قیمت کارا داشــته 
باشــیم. می خواهیم ابزارها را آنگونه که 
هست معرفی کنیم، نه به شکلی که فردا 
ایرادی به آن گرفته شود و بگویند این هم 
دنباله روی همان بازاری اســت که به آن 

ایراد داریم.
 از این حیث هیچ اشکالی ندارد یک بازار 
تصحیح های ریز ساختاری را تجربه کند. 
این کار یک تصحیح ریزساختاری است، 
اما این که چه مقــدار ادامه خواهد یافت، 
جواب مشخص است که به محض این که 
بازار نقــد بتواند قــوام و دوام پیدا کند به 
ثبات خوبی برســد، این بازار هم می تواند 
یک بازار با اهرم مناسب باشد و به خرید و 

فروش روزانه شفاف و سریع کمک کند.
 البته من برمی گردم به صحبت اول شما 
که گفتیــد ابزارهای جدیــد مالی مهم 
هســتند. اینقدر باید از این ابزارها داشته 
باشــیم که اگر یکی در مقطعی کم حجم 
شود خیلی برای ما مهم نباشد. از این بابت 
ما خوشبختانه تالش داریم تا دو ماه آینده 
ابزار مالی جدید آتی ســبد ســهام را در 
بورس تهران عملیاتی کنیم. ان شــاءاهلل 

این ابزار روی سهام معامله می شود. 
خوبی سهام این است که هم قیمت مرجع  
و هم قیمت آتی اش داخل بازار ســرمایه 
تعیین می شــود. از طرفی تعداد سهم ها 
آنقدر زیاد اســت که بتوان سبد مناسبی 

را تشکیل داد. 
در حال حاضر در بورس و فرابورس 594 
شرکت داریم که ان شاءاهلل امسال از 600 
شــرکت عبور کند. در نتیجه می شود که 
یک ســبد ســهام خوب از آن انتخاب و 
معامــالت آتــی را روی آن تعریف کرد. 
قبال همکاران مــا در ســازمان بورس و 
شرکت بورس آتی تک سهم را راه اندازی 
کردند، اما روی آن  خیلی کار نشد و مورد 

استقبال قرار نگرفت.
 امیدواریم معامالت آتی روی سبد سهام 
بتواند قوی تر ظاهر شود. از طرفی تالش 
می کنیم که با آوردن ابــزار مالی و رانت 
روی معامالت اختیار خرید و فروش تنوع 
جدیدی صورت گیرد. امیــدوارم اختیار 
خرید و فروش هم بیشــتر بتواند معامله 
شــود. اگر وارانت اضافه شــود باز ابزارها 

متنوع تر می شوند. 
البته این که ابزار هــا را متنوع کنیم یک 
فرآیندی مستمر اســت. ما باید بتوانیم 
ابزارها را آنقــدر زیاد کنیم کــه به همه 

سلیقه ها برسد.

 در ســال گذشــته و همچنین 
ماه های گذشته شــاهد بودیم چند 
صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر 
در فرابورس ایــران موافقت اصولی 
گرفتند امــا فقط تعــدادی از این 
پذیره نویسی  توانستند  صندوق ها 
کنند. در عین حــال همین تعداد 

اندک صندوق هایی که توانســتند 
پذیره نویســی کنند تاکنون فقط 
پنج تا 10 درصد توانســتند تادیه 
کننــد. از زمان گرفتــن موافقت 
اصولی و پذیره نویســی تعدادی از 
ســرمایه گذاری  صندوق های  این 
خطرپذیر حدود یک سالی می گذرد 
اما همچنان این ها نتوانستند منابع 
جذب کنند. درحالیکه طبق برنامه 
ششم توســعه منابع بانکی نباید 
سرمایه گذاری  صندوق های  جذب 
خطرپذیر شــوند و مدیران بانکی و 
شرکت هایی که سهام دار عمده شان 
بانکی اســت نباید مدیر صندوق 
شــود، اما در عین حال دیده شده 
که به علت اینکه این صندوق ها در 
نهایت نتوانستند منابع الزم را جذب 
کنند خیلی ها چشم به منابع بانکی 
دارند و برخی می خواهند این قانون 
ششم توســعه را دور بزنند و منابع 
بانکی را وارد صندوق های خطرپذیر 

کنند. 
تعدادی از مدیــران در بازار پول و 
حتی برخی از مدیران بازار سرمایه 
می گویند »فقــط می خواهند مدیر 
صندوق شــوند و قــول می دهند 
که به منابع بانکی دســت نزنند و 
هیچ مبلغی از منابــع بانکی را وارد 
صندوق نکنند«. آیــا این موضوع 

تناقض نیست؟
برای پاسخ دادن به این سوال خوب است 
به ســیر تاریخی آن هم نگاهی بیندازیم. 
آن زمــان که صندوق ها تشــکیل شــد 
تعدادی از آن هــا، در مقاطعی نرخ های 
باالتری به مــردم قول می دادنــد بعد از 
همان طریق شــعبه ها این تخلف صورت 
می گرفت. این صندوق ها باعث شــد که 
بانک مرکــزی این موضــوع را پیگیری 
کند و قانونی در مجلس مصوب شــود که 
در حد کرســی مدیریتــی بانک ها نباید 
در صندوق ها باشــند و برای کمتر از 15 
درصد و کمتر از 10 درصد که یک کرسی 
مدیریــت نگیرنــد از نظرقانونی منعی 
وجود ندارد و دور زدن قانون هم نیســت، 
ولی با این حال هر بانکی بــه ما به عنوان 
نهاد ناظر بازار ســرمایه مراجعه کرده و از 
ما خواســته که صندوق تاسیس کند، به 
آنهــا گفته ایم که برونــد از بانک مرکزی 
مجوز بگیرنــد؛ بنابر این بازار ســرمایه 
حتی یک مجوز هم به بانک نداده اســت. 
خیلی ها آمدنــد و گفتند که مــا در حد 
کرسی مدیریتی نمی خواهیم بلکه کمتر 
می خواهیم ولی ما باز هم گفتیم نه. علت 
این بود که می خواســتیم سیاست پولی 
محفــوظ بماند و نرخ ها رعایت شــود. ما 
وظیفه ملی می دانیــم این هماهنگی را با 
بانک مرکزی داشته باشــیم و به بانک ها 
بگوییم که خــود بانک مرکــزی را قانع 
کنند. متن قانــون در حد یک کرســِی 
مدیریتی در هیچ صندوقــی منع نکرده 
اســت، اما راجع به صندوق های سرمایه 
گذاری خطرپذیر مبلــغ این ها در مقابل 
مبلغ کل صندوق ها بســیار بســیار کم 
اســت و اساســا این که عددی نیست که 
منابع بانکی بخواهــد در آنها بیاید. مقدار 
آنها بسیار ناچیز است و تعدادشان خیلی 
کم اســت و من فکر نکنم که نگرانی باشد 
در ضمن ما بــدون موافقت بانک مرکزی 
به هیچ بانکی اجازه نمی دهیم که در این 
صندوق ها مشــارکت کنند مگر این که با 
بانک مرکزی تفاهــم   و چارچوبی تعریف 
کنیم. در آنجا دیگر این گفته تامین شده 
است، یعنی حتما ســازوکاری گذاشته 
می شــود که مثال از مقــدار 50 میلیارد 
تومان از ســرمایه صندوق یک عدد کمی 
بیاید که این عدد بــرای بازار پول عددی 
نیســت. مثال پنج میلیارد تومــان بیاید. 
در حال حاضــر ســرمایه صندوق های 

بازار ســرمایه 144 هزار میلیارد تومان 
اســت. در حال حاضر ما بحث 144 هزار 
میلیارد تومان نمی کنیــم، بحث 1000 
میلیــارد تومان هــم نکردیــم که یک 
صدوچهل وچهارم آن باشــد. بحث 100 
میلیارد تومان را هــم نمی کنیم. ممکن 
اســت این صندوق های خطرپذیر با 20 
میلیارد تومان، 10 میلیارد یا 50 میلیارد 
تومان تشکیل شود و از آن مقدار کمی را 

بانک می آورد.

 آن طور کــه وعده داده شــده 
مجموع صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه باید به 1000 میلیارد تومان 

برسد.
درست اســت، ولی مورد به مورد عددها 
خیلی ریز هســتند. ما چندیــن بانک در 
کشــور داریم و ممکن اســت مبلغی که 
بانک ها می آورند نســبت بــه پولی که 
دیگران مــی آورند اصال عددی نباشــد. 
مســاله به نظر ما حل شــده است و االن 

هماهنگی کامل وجود دارد.
 البته نکته شــما نکته  مهمی اســت و از 
این بابت باید کنترل وجود داشــته باشد 
و باید دقیق عمل کرد. خوشبختانه در این 
مورد بعد از بحث هایی که مطرح شــد که 
صندوق ها و شــعب بانک با هم به مردم 

قول بازده باال می دادند. 
خوشبختانه هم ما یک بخشنامه کردیم 
و بانک مرکزی بخشــنامه ما را به شعب 
بانک ها ابــالغ کرد کــه صندوق ها روی 
پلتفرم های خودشــان یونیــت را صادر 
و ابطال کنند و بخش زیــاد این موضوع 
را حــل کردیم. این کــه آن قانون )قانون 
برنامه ششــم توســعه( هم کمک کرد 
درســت اســت. اگر ما همیشــه افراط و 

تفریط کنیم ایراد وارد است. 
اکنــون بانک هــا اصــال نمی توانند به 
صندوق ها بیایند. ایــن موضوع را باید در 

نظام مشخص حل کنیم.

یــک  مــن  کنیــد  فــرض   
روزنامه فروشــی دارم و یک نوع 
روزنامه هم بیشــتر نمی فروشم که 
قیمت آن هزار تومان اســت. ماهی 
10 روزنامه می فروشم. من یک سایت 
تاسیس می کنم و به مردم می گویم 
که هــر روزنامه را به شــما به جای 
هزار تومان 800 تومان می فروشم و 
همزمان آن را به درب خانه شما هم 
می آورم. به جز هزینه ایاب و ذهاب 
در هر فروش روزنامــه 200 تومان 
باید هزینه کنــم. در نتیجه این کار، 
فروِش ماهانــه 10 روزنامه من به 20 
هزار روزنامه تبدیل می شود طبیعی 
اســت که جدا از بحث حمل و نقل 
هزینه گزافی به من تحمیل می شود، 
فرض کنید شما سرمایه گذارید و به 
من می گویید من ایــن هزینه ها را 
می پردازم روی طرح شــما سرمایه 
گذاری می کنم تا پلتفرم ات افزایش 
یابد. آیــا این کار، ایده ای اســت 
که بتــوان اســمش را دانش بنیان 

گذاشت؟ 
آیا ســازمان بــورس و ارکان بازار 
سرمایه باید به تامین مالی آن کمک 
کند؟ می دانیم که اگر شما به عنوان 
ســرمایه گذار بروید دیگر آن ایده 

کارا نیست.
 امروز برخی از شرکت ها به این نحو 
گســترش پیدا کرده اند و بر اساس 
می کنند.  ارزش گذاری  فروش شان 
امروز برخی از این دست شرکت ها 
که اســتارت آپی هســتند خود را 

دانش بنیان معرفی می کنند. 
ظاهرا بعضی ها هــم این موضوع را 
قبول دارند و می گویند آن ها دانش 
بنیان هســتند. به نظرشــما این 

ایده ای اســت که به آن دانش بنیان 
بگوییم؟

این کــه آن کســب و کار چقــدر بتواند 
ســخت افزار و نرم افزار IT محور استفاده 
کنند قابل بحث اســت، بعضی از چیزها 
 economical دانش بنیان نیستند، ولی
skill networks بهره می گیرد. شــبکه 
اجتماعی بیــش از آنکه ســوار بر قدرت 
economi�  اینترنت باشــند ســوار بر 

cal skill networks هســتند. شبکه 
خود فی نفســه صرفه نظر از این که روی 
اینترنت باشــد، ارزشمند اســت. اینکه 
شــما در آن روزنامه کــه فرمودید چقدر 
از ابزارها اســتفاده می کنید مهم اســت. 
از نظر ما آن چیزی کــه معاونت علمی و 
فنــاوری رییــس جمهــور دانش بنیان 
می دانــد، دانش بنیــان اســت. چــون 
تشخیص آن برعهده آن هاست. اما از نظر 
سوال شــما که این را تامین مالی کنیم یا 
خیر؟ خوشــبختانه تامین مالی جمعی 
برای همین مقاصد است. البته نمی گویم 
این را دقیقا پوشــش می دهــد یا نه. یک 
محقــق می گوید من بلد هســتم کتابی 
بنویســم که 10 یا 50 هزار جلد از آن را 
بخرند. آن 50 هزار جلد را اگر جلدی 10 
هزار تومان بفروشــیم عددش قابل توجه 
اســت. آن محقق می گوید من پول ندارم 
که پنج ماه، دو ماه یا یکســال سرکار نروم 
یا به عنوان یک اســتاد دانشــگاه پروژه 
مطالعاتــی نگیــرم و فقط ایــن کتاب را 

بنویسم. 
ما می گوییم اشــکالی ندارد شما بیایید 
در پلتفرم فرابورس یــا نهادهای مالی که 
فرابورس قبول کرده بگو من چنین کتابی 
را می خواهم بنویسم تا این کتاب را مردم 
تامین مالی کنند. اگر فروختید پول را به 

مردم می دهید. 
در مورد آن نمونــه  روزنامه که گفتید این 
اتفاق می افتد. اینجا دو مسئله مهم است. 
نگرانی شما این اســت که یک چیزی به 
عنوان دانش بنیــان به مردم به شــکل 

وارونه ای عرضه شود.
 بله این یک مســاله است. وقتی شفافیت 
را قبول کردیم، وقتی افشــا نســبتا قابل 
قبول بود تشــخیص مردم صحیح است. 
smart investors ها )ســرمایه گذاران 
smart moy�  هوشمند( در بازار هستند.

ey )پول هوشــمند(  وجــود دارد. خود 
کســانی که این پول ها را سرمایه گذاری 
می کنند، تشخیص خوبی دارند. ممکن 
است یکی از آن ها اشتباه کند یا تعدادی 
در یک مقطع کوتاه یــک روزه یا دو روزه 
گول بخورند، امــا ما یک قاعــده داریم 
که در بازارهــای مالی که بازار ســرمایه 
از همــه شــفاف تر و قوی تر اســت همه 
سرمایه گذاران در تمام طول زمان اشتباه 

نمی کند. 
آن اشتباه حتما تصحیح می شود ممکن 
است یک عده به اشتباه بخرند اما فردا می 
فروشند. قوت ما باید به شفاف سازی مان 
باشد. اگر مرجعی وجود دارد باید استعالم 

کنیم. 
یکی می گویــد من از فالن نهــاد دولتی 
مجوز دارم آن را هم باید اســتعالم کنیم. 
راه برای تامین مالی دولتی باز است ولی 

احتیاط ها هم باید رعایت شود.

 در مــورد ارزش گــذاری ایــن 
شرکت ها صحبت نکردید.

معیار مهمی به نام ارزش سودآوری داریم 
که از همه معیارها سرتر است، شما در هر 
فعالیتی آخرش ســود می خواهیم خیلی 
وقت ها افراد می گویند که ما ســهم بازار 
می خواهیم اما ســهم بازار برای چیست؟ 
ســهم بازار که فی نفســه مهم نیســت 

آخرش سود است. 
یک عده می گویند اثر جایگزین، اما اگر به 
شما بگویند که شما یک تجهیزات خیلی 

خوب صنعتی در یک کره دیگر دارید که 
به آن دسترسی ندارید شــما نمی توانید 
سودی به دست آورید. سودآوری تعیین 
کننده اســت و مردم براساس سودآوری 
خرید می کنند. در مقاطعــی هم ارزش 
جایگزینی یــا ارزش انحالل یــا ارزش 
دفتری یا فروش به ســود این ها می تواند 

مبنا باشد. 
در ادبیات مالی قیمت گذاری دات کام ها 
متفاوت اســت. قیمت های شرکت های 
زیان ده هــم متفاوت اســت. قیمت های 
شــرکت های خدماتی با شــرکت های 
تولیدی فرق دارد، بنابراین ارزشــگذاری 
شــرکت های IT و ICT و شرکت هایی 
کــه برمبنــای شــبکه کار می کننــد 
متفــاوت خواهند بود. اما آخــِر آخر یک 
ســرمایه گذار از پولش ســود می خواهد 
چون ســود اســت که پول آن شخص را 
افزایش خواهد داد و انســان برای زندگی 

کردن به سود و بازده نیاز دارد.

 در سال گذشته دســتورالعمل 
جدید توقف و بازگشــایی نمادها 
اجرا و سبب شــد تعداد نمادهای 
متوقف از 60 تــا 70 نماد به حدود 10 
تا 15 نماد برسد. عالوه بر این شاهد 
بودیــم که تاخیر در گزارشــگری 
شرکت ها تا ســه روز کاهش پیدا 
کرد که این اقدامات، اقدامات خوبی 
برای بازار بود. اما در جاهایی اهالی 
بازار سرمایه و سرمایه گذاران خرد 
از نهاد ناظر و به طور مشخص از دبیر 
شــورای عالی بورس که سخنگو و 
رئیس سازمان هم هســت انتظار 
داشتند که شفاف ســازی کند. به 
عنوان نمونه طی هفته های گذشته 
چند فرد حقوقی در منفِی بازار سهم 
عرضه کردند و باعث شــدند تعمدا 
بازار پایین کشــیده شود. صحبت 
های زیادی در این مورد شــد و قرار 
شد ســازمان در این مورد بررسی 
کند، اما در نهایت مشخص نشد که 
نتیجه آن بررســی چه شد. به نظر 
شما جای این طور شفاف سازی ها در 
سازمان بورس خالی نیست؟ شفاف 
سازی که در راستای اطالع رسانی 
واقعی باشد و صرفا یک بررسی می 
کنیم نباشد. مثال می تواند اطالعیه 
رسمی باشــد که اگر واقعا شخص 
حقوقی ای این کار را انجام نداده زیر 
سوال نرود و اگر این کار انجام شده 

قانونا برخورد شود. 
به نظر شما در بازار سرمایه ما جای 
اینگونه شــفاف ســازی ها خالی 

نیست؟ 
بازار ســرمایه که ادعای شــفافیت دارد، 
باید در همه چیز شفاف باشــد. راجع به 
اینکه اشــاره کردید که ما گفتیم بررسی 
می کنیم، مواردی به اطالع همکاران مان 
می رســد چه از طرف فعاالن بازار چه از 
رصد روزانه خــود همکارانمــان از این 
دست موارد آگاه می شــویم و رسیدگی 

می کنیم. 
زمانی است یک شــرکت، نهادی یا یک 
وزارتخانــه بنا برتکلیــف قانونی که دارد 
باید بفروشــد مثال مــاده 16 قانون رفع 
موانع تولید اینطــور می گوید که بانک ها 
باید فعالیــت غیر بانکی خــود را واگذار 

کنند. 
اگر ظرف مدت سه ســال واگذار نکنند، 
به آن ها بیش از 30 درصــد مالیات تعلق 
می گیرد و تا بیــش از 50 درصد مالیات 
هم افزایش می یابد. به بانک ها می گوییم 
که بفروش، می گویــد االن همه قیمت ها 
پایین و ارزش بازار ضعیف اســت پس در 
نتیجه من اگر االن بفروشم ضرر می کنم 
باید صبــر کنــم و در مقطع مناســبی 
بفروشــم. ما در اینطور مواقع می گوییم 
شما مصلحت خودت را خودت تشخیص 
می دهی و ورودی به این مســئله نداریم. 
ولی زمانــی قیمت ها به جایی می رســد 
که آن ها احساس می کنند شاید بتوانند 
بفروشــند. ما از یک طرف بــا این مواجه 
هســتیم که ســرمایه گذار خرد ممکن 
اســت آســیب ببیند و طبیعتا به همین 
علت ســازمان بورس به این نهادها تذکر 

می دهد.
 نه به این خاطر اینکــه قانونا ما می توانیم 
مانع فروش آن ها شــویم بلکــه به لحاظ 
توصیــه ای که مصالــح بــازار را در نظر 

می گیرد. 
همان زمانــی که همه این هــا فروختند 
سازمان بورس حتی قبل از اینکه مردم در 
رسانه ها بگویند، به آن هایی که احساس 
کرد که فروش این ها امکان دارد مســئله 
درســت کند و یک ســهم را دستکاری 
کنند، آن جاها ورود کرده و تذکر داده ایم. 
البته این هم فقــط مربوط به مقطع فعلی 

نیست قبال هم بوده است. سازمان بورس 
قبل از اینکه کســی را به دادگاه بفرستد 
تالش می کند که رفتار آن هــا را اصالح 

کند.
 ســازمان به آن هــا می گوید شــما این 
ســهم را به این شــکل می فروشــید که 
ممکن اســت دســتکاری تلقی شــود 
بنابراین به این شــکل نفروشــید. حتی 
ممکن اســت کارگزار آن شخص یا خود 
شــخص معترض شــوند و بگویند چرا 
ســازمان بورس بــه ما تذکــر می دهد. 
چون ســازمان بورس وظیفه اش قبل از 
برخورد پیشگیری اســت خیلی از این ها 
را پیشــگیری می کند تا اصالح شــوند. 
خیلی از این ها ممکن است اصالح نشوند 
در نتیجه ســازمان بورس بــا این موارد 

برخورد می کند. 
ما از تعــداد زیــادی از پرونده ها به علت 
دســتکاری ســهم در دادگاه شــکایت 
کردیم چه در موقع باال بردن قیمت سهم 

و چه در موقع پایین آوردنش. 
باال بردن یک ســهم به شکلی که به گفته 
قانون قیمت ها را اقوا یا القا کند، درســت 
نیســت ولــی ایــن موضوع شــواهدی 
می خواهــد صــرف اینکه یک شــرکت 
حقوقی در قیمتی باال فروخته نمی شود 
گفت این دستکاری اســت. ممکن است 
زمانی یک نماد خاصی را دستکاری کرده 

باشند. 
ما به آن رفتــار ایراد می گیریــم و حتما 
پیگیری می کنیــم اما قبــل از اینکه در 
دادگاه رسیدگی شــود و رای صادر شود 
هیچ مقامی حق ندارد که به مردم بگوید 
راجع به این شــخص این شک و گمان ها 
بوده، من رســیدگی کردم نبــود یا من 
رســیدگی کردم در دادگاه است، چراکه 
امکان دارد دادگاه آن نهاد حقوقی را تبرئه 
کند ولی شما آمده اید آن نهاد حقوقی را 
به عنوان یک شــخصی که در پرونده اش 
در دادگاه است اعالم کردید،   چرا؟ شاید 
آن شخص حکم برائت بگیرد. برای همین 
ما هر جا که می رســیم برخورد می کنیم. 
ما تعــداد زیــادی از مدیــران را جریمه 
کردیم،  تعدادی از پرونده ها را ســازمان 
بورس در دادگاه طرح دعوا کرده اســت و 
گفته این مدیران که در شــرکت تولیدی 
باید افشــای اطالعات کنند، اطالعات را 
افشا نکرده اند. سازمان بورس ناظر 610 
نهاد مالی و 594 شــرکت است در نتیجه 
به 1200 نهــاد مالی و شــرکت نظارت 

می کند. 
ممکن اســت از این 1200 تــا 40 یا 50 
پرونده تشــکیل داده ما در عین حال که 
به حمایت از حقوق ســهامداران وظیفه 
داریم علیه کســانی که در بــازار تخلف 
کرده اند شــکایت می کنیم اما نباید برای 
کســانی که صادقانه کار می کنند محیط 
را ناامــن کنیم. نباید کســانی که صادق 
کار می کننــد فکــر کنند حــاال تعداد 
پرونده هایی که سازمان از آن ها شکایت 
کرده زیاد شــده و نکند من هم که دارم 
ســالم کار می کنم به اشــتباه به دادگاه 

ببرند. 
ما بایــد آرامش بــازار را حفــظ کنیم و 
در عین حــال باید با خاطــی و متخلف 
برخورد کنیم. این ها یک روش اســت که 
ســازمان بورس دنبال کرده است. در این 
مدتی که رئیس ســازمان بورس بوده ام 
افشای تولید و فروش ماهانه شرکت ها را 
اجباری شده اســت. اگر کسی گفت من 
تولیدم در ماه اول 50 تا بود، بعد 100 تا و 

بعد 200 تا شد. 
نمی تواند در ماه هشــتم دبه دربیاورد و 
بگوید که من تولیدم از خط تولید بیرون 
نیامد. پس تا جایی که می توانیم باید ساز 
و کار و چارچوب بگذاریم که اصال نتوانند 
تخلف کنند. اما اگر کسی از این سیستم 
در رفت و توانست خالف کند باید برخورد 
کنیم. راجع بــه این مواردی کــه اخیرا 
بود که ما رســیدگی کردیم. گزارشــی 
کــه همکاران مان داده انــد یک تکه اش 
مشخص شد که دســتکاری در سهم ها 
نبوده اما یــک تکه هایی هنــوز برای ما 

مبهم است.
 ما بــه محــض اینکه بــه این برســیم 
کــه تخلفی بــوده آن هــا را بــه دادگاه 
می فرســتیم و اگر نتیجه گرفتیم اعالم 
می کنیم. ما سابقا نتیجه گرفتیم که 20 
ســایت و کانال را ببندیم و این موضوع را 
اعالم کردیم اما اســم آن ها را نگفتیم. ما 
اعــالم نکردیم که فالن شــخص با فالن 
شماره شناســنامه و با فالن سایت تخلف 
کرده و بسته شده است چون قاضی به ما 
این جازه را نداده بود اما تعداد سایت های 
بسته شده را اعالم کردیم. ما این مواردی 
را پیگیری می کنیم و اگر مواردی باشــد 

نتیجه اش را اعالم می کنیم.
  ادامه دارد
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قدردانی رئیس جمهور از بانک کشاورزی برای 
انجام اقدامات ارزشمند در زمینه صرفه جویی

رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاســت جمهوری با ارسال نامه ای مراتب 
قدردانی و تشکر رئیس جمهور را از بانک کشاورزی، برای انجام اقدامات 

ارزشمند در زمینه صرفه جویی ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، بر اســاس ارزیابی معاونت 
هماهنگی، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت واقع در دفتر ریاست 
جمهوری و بر اســاس گزارش صرفه جویی های به عمل آمده توســط  
دستگاه های اجرایی کشوردر ماه های گذشته - که در پی تاکید رییس 
جمهور محترم در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر 
و امید صورت گرفته اســت- حجت االسالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهور محترم اقدامات مدیریتــی روح اله خدارحمی 
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل بانک کشــاورزی را در زمینه صرفه 

جویی، ارزشمند دانسته و مورد قدردانی قرار داد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اتخاذ سیاست های جدید و تدوین برنامه های 
کوتاه مــدت و بلندت مدت در حــوزه های مختلف از جملــه تبلیغات، 
هزینه های پرسنلی، تاسیسات ، ساختمان ها ، تجهیزات و ...  اقدامات مثبت 

و اثرگذاری را برای صرفه جویی در منابع و انرژی به انجام رسانده است.

 همراه اول نگاه مثبتی 
به همکاری با پست بانک ایران دارد

 مهندس فرهنگ مدیرعامل شــرکت همراه اول در نشست مشترک با 
مدیرعامل پســت بانک ایران گفت: همراه اول، نگاه مثبتی به همکاری 

با این بانک دارد.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، وی افزود: در شرایط فعلی 
نقش پست بانک در توسعه بخش ارتباطات بسیار مهم است و خیلی از 

کسب و کارهای وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد.
فرهنگ تصریح کرد: خوشبختانه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
هر دو شرکت پست بانک و همراه اول نگاه حمایتی دارد و همکاری این 

دو شرکت می تواند اثرات هم افزایی مناسبی داشته باشد.
مدیرعامل همراه اول افزود: بر لزوم توسعه همکاری با پست بانک ایران 
اعتقاد راسخ داریم و با تداوم جلسات مشــترک راهکارهای بیشتری را 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. دکتر فرحی مدیرعامل پست بانک ایران 
نیز در این نشست به تشریح توانمندی های این بانک پرداخت و افزود: 
سیاســت وزارت ارتباطات حمایت از توســعه ICT توسط پست بانک 
بوده و این سیاســت راهبرد اصلی بانک است.فرحی پست بانک را از 
بانک های موثر بر اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: بر اساس رهنمود 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اماده هرگونه همکاری برای توســعه 

بخش فناوری اطالعات و توسعه کسب و کارهای وابسته به این بخش است.

۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین 
اجتماعی به بانک رفاه کارگران تسویه می شود

 مدیر عامل بانک رفاه با اشــاره به برنامه تهاتر 50 هزار میلیارد تومان از 
بدهی های ســازمان تامین اجتماعی به بانک ها گفت: حدود 18 هزار 
میلیارد تومــان از این تهاتر مربــوط به بانک رفاه کارگران می شــود و 

متعاقبا همان میزان از بدهی  بانک به بانک مرکزی تسویه خواهد شد.
محمد علی سهمانی در گفت وگو با فارس درخصوص روند اجرای تهاتر 
100 هزار میلیارد تومانی در چارچوب تبصره 5 قانون بودجه سال 97 
اظهارداشــت: حدود 50 هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی سازمان 
تامین اجتماعی در نظر گرفته شــده بود براساس آن مطالبات سازمان 
تامین اجتماعی از دولت با بدهی این سازمان به بانک ها و بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی تسویه شود.
وی افزود: حدود 18 هزار میلیارد تومان از این تهاتر مربوط به بانک رفاه 
کارگران می شود و ما در حال پیگیری آن هستیم. مرحوم نوربخش در 

آخرین روزهای حیات خود خیلی پیگیر بود تا این کار به نتیجه برسد. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پاســخ به این ســوال که این کار چه 
زمانی نهایی و به سرانجام می رسد گفت: این یک کاری است که نیازمند 
توافق طرفین و وجــود بدهی و طلب متقابــل دارد و به همین دلیل در 
حال رایزنی توافق است. اوراق تسویه یا اسناد خزانه منتشر شده و فقط 
در انتظار توافق نهایی طرفین است و امیدواریم تا چند هفته آینده این 

کار انجام شود.
وی در پاســخ به این پرســش که با اجرای این قانون بدهی بانک رفاه 
کارگران به بانک مرکزی صفر می شــود گفت: بدهی ما به بانک مرکزی 
تا پایان ســال 95 بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان بوده است و این بدهی 
با تهاتری که انجام می شود، صفر خواهد شــد زیرا طرح تهاتری که در 

بودجه به تصویب رسید مشمول بدهی ها تا پایان سال 95 می شود.

سرقتی از خزانه بانک پاسارگاد انجام نشده است
پیــرو درج خبر به نقــل از رییس پلیــس پایتخت؛ ســرقتی از خزانه 

بانک پاسارگاد انجام نشده است
ضمن سپاس و تشکر از اقتدار و هوشیاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی 
جمهوری  اســالمی ایران که موجب دســتگیری فرد خاطی در کشور 
ارمنستان شده اســت، به اطالع می رساند؛ خبر ســرقت از خزانه داری 
بانک پاســارگاد که به نقل از رییس محترم پلیس پایتخت در رسانه ها 
درج شده اســت، صحت ندارد.ســرقت یاد شــده از شــرکتی صورت 
گرفته است که خدمات پول رسانی به دســتگاه های خودپرداز خارج از 
شعبه ها را انجام می دهد و هیچ گونه ارتباطی با خزانه ی بانک پاسارگاد 

نداشته و فرد دستگیرشده نیز کارمند شرکت مذکور بوده است.

کوثر همچنان در کنار حادثه  دیدگان کرمانشاه
مدیران بیمه های آتش سوزی و سرپرستی اســتان کرمانشاه و جمعی 
از کارشناسان شــرکت بیمه کوثر هم زمان با ســالگرد زلزله کرمانشاه 
با حادثه دیدگان کرمانشــاهی دیدار کردند.به گــزارش روابط عمومی 
بیمه کوثر، جمعی از مدیــران بیمه مرکزی و نماینــدگان تام االختیار 
برخی شــرکت های بیمه ای از جملــه بیمه کوثر در دیدار با اســتاندار 

کرمانشاه گزارشی را از عملکرد صنعت بیمه در این زمینه ارایه دادند.
در این جلسه مطرح شد که تاکنون بیش از 2هزارمیلیارد ریال خسارت 
از سوی 22شرکت بیمه پرداخت شده که بیمه کوثر 310میلیارد ریال 
آن را پرداخته کرده است.مدیران و کارشناسان بیمه کوثر ضمن بازدید 
از مناطق زلزله زده با حادثه دیــدگان دیدار کردنــد و در جریان روند 

رسیدگی به مشکالت آن ها قرار گرفتند.

مدیر جدید امور فناوری اطالعات بانک صادرات 
ایران منصوب شد

مراســم معارفه مدیر جدید امور فناوری اطالعات بانک صادرات ایران 
با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل و رضا صدیق، عضو هیأت مدیره 

این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، صیدی در جلسه معارفه 
مدیر فناوری اطالعات این بانــک، از بخش IT در ســازمان ها به ویژه 
بانک ها، به عنوان اصلی ترین ابــزار ارائه خدمات متمایز و پیشــرو در 
دنیای امروز یاد کرد. در این مراســم صیدی ضمــن تقدیر از خدمات 
مجتبی عزیزیان، مدیر پیشــین امور فناوری اطالعات بانک صادرات 
ایران، حکم انتصاب سیدجعفر صدری که 25 ســال سابقه خدمت در 

بخش IT بانک را در کارنامه خود دارد، به وی اعطا کرد.

میز خبر

 بانــک دی بــه دارنــدگان POS و IPG ایــن بانک 
تسهیالت و خدمات ویژه ارائه می دهد.

به گــزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک دی؛ 
ناصر شریعتی، مدیر کل امور شــعب و بازاریابی بانک 
دی از ارائــه خدمات ویــژه به دارندگان حســاب 
قرض الحســنه جــاری در حوزه پایانه فروشــگاهی 
)POS( و درگاه پرداخت اینترنتــی )IPG(  در قالب 

طرح ره آورد ارزش آفرین خبر داد. 
 شریعتی با اعالم این خبر گفت: با استفاده از این طرح، 
دارندگان POS و IPG می توانند عالوه بر بهره مندی 

از امکانــات بانکداری الکترونیــک، از هدیه 
ریالی، تســهیالت ویژه و سایر خدمات طرح 

برخوردار شوند. 
وی افزود: مشــتریان به منظور بهره مندی 
از این طرح مــی توانند با مراجعه به شــعب 
بانک دی در سراســر کشور، نسبت به افتتاح 
حساب قرض الحســنه جاری جهت دریافت 

POS و یا IPG اقدام کرده و بر اســاس گردش حساب 
3 یا 6 ماهه خود از شــرایط این طرح از جمله دریافت 
تســهیالت، دریافــت کارت هدیه با مبالــغ مختلف، 

مزایای طرح های شکوه و آذین ارزش آفرین 
و سایر خدمات استفاده کنند.

شریعتی همچنین با اشــاره به امکان افتتاح 
حســاب برای اشــخاص حقیقی و حقوقی 
و بهــره منــدی از مزایای این طــرح گفت: 
اشــخاص حقیقی می توانند امتیازات خود 
در این طرح را به بســتگان درجه یک انتقال 
دهندکه این امر مســتلزم تکمیل فرم های مربوطه در 

شعبه می باشد. 
مدیر کل امور شــعب و بازاریابی بانک دی همچنین 

در خصــوص مشــتریان فعلــی دارنده حســاب 
قرض الحسنه جاری گفت: این دســته از مشتریان 
چنانچه طی دوره 3 یا 6 ماهــه هیچگونه خدماتی از 
جمله تســهیالت دریافت نکرده باشــند، می توانند 
طبق ضوابط بخش نامه مربوط به طرح، از مزایای آن 

بهره مند شوند.
طرح ره آورد ارزش آفرین بانــک دی جزو محصوالت 
جدید ســبد ارزش آفرین اســت که پیش تر با معرفی 
طرح های شکوه و آذین به منظور تکریم و ارج نهادن به 

مشتریان این بانک ارائه شده بود. 

قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مســتقیم 
شرکت ملی نفت ایران با شرکت بیمه دانا امضا شد.

به گــزارش روابط عمومــی بیمه دانا، دکتــر ابراهیم 
کاردگر نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا 
با اشاره به زیرساخت های مناسب این شرکت بیمه ای 
در حوزه درمان گفت: امضای این قرارداد برای صنعت 
نفت و صنعت بیمه کشور بسیار مهم است و به افزایش 

شاخص توسعه بیمه کشور کمک می کند.
وی تاکیــد کرد: مــا می خواهیــم همکاری های خود 
را با صنعت نفــت در همه زمینه ها گســترش دهیم و 
امیدورایم بتوانیم در کاهش ریســک های صنعت نفت 
کمک کنیم. براساس این گزارش، ازامروز سه شنبه 29 

آبان ماه، کارکنان قرارداد مدت موقت 
شــرکت ملی نفت ایــران می توانند از 
طریق اتوماسیون اداری فرم اطالعات را 

برای بیمه مکمل درمان تکمیل کنند.
به گفته وی، در صورتی کــه هر یک از 
کارکنان تا ایــن روز به خدمات بیمه ای 

نیازمند باشند می توانند با ارائه معرفی نامه ای از طرف 
شرکت ملی نفت ایران به بیمه دانا مراجعه کنند.

بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مســتقیم صنعت 
نفت، هزینه های دندانپزشکی را نیز تا سقف مشخصی 
پوشش می دهد و همه کارکنان قرارداد مستقیم و افراد 

تحت تکفل آنان می توانند از این بیمه بهره مند شوند.

روز )27 آبــان ماه( در آیینــی، قرارداد 
بیمه مکمل درمان کارکنــان قرارداد 
مســتقیم شــرکت ملی نفت ایــران با 
شرکت بیمه دانا امضا شد.رضا خلیلی، 
معــاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران در امور عملیــات غیرصنعتی، در 
این آیین گفت: این قرارداد زمینــه کمک به درمان و 

معیشت کارکنان صنعت نفت را فراهم می کند.
وی ادامه داد: طبــق ابالغیه وزیر، بــرای افزایش رفاه 
کارکنان قرارداد مستقیم، وظیفه انتخاب شرکت بیمه 
به کمیسیون مناقصات شرکت ملی نفت ایران واگذار 
شد.معاون امور عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت 

ایران ادامه داد: شــرکت بیمه دانا در این مناقصه برنده 
شده است و ســه شــرکت اصلی دیگر وزارت نفت در 
آینده به تبع این قرارداد، با شــرکت بیمه دانا قرارداد 

بیمه تکمیلی امضا خواهند کرد.
خلیلی با اشاره به رفع مسائل حقوقی کارکنان قرارداد 
مستقیم در گذشته، عنوان کرد: خوشبختانه با امضای 

این قرارداد بحث درمان این کارکنان نیز رفع می شود.
وی ادامه داد : امیدواریم بیمه دانا با داشــتن سابقه ای 
درخشــان در صنعــت بیمــه و با عقــد قــرارداد با 
بیمارستان های خوب سراسر کشور، رضایت کارکنان 
صنعت نفت را جلب کند و این قرارداد در سال های آتی 

نیز تمدید شود.

بیمه

بیمه

گروه بانک و بیمه دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در گفت و گو با نشــریه سیماي بانکداري به 
تبیین راه هاي خروج بانک ها از بنگاه داري 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر اکبــري در این گفتگو بیان 
داشت: در کشور ما خیلي از مسئوالن، مردم 
و فعاالن اقتصادي بانــک ها را به عنوان یک 

بنگاه اقتصادي محسوب نمي کنند.
وی افزود: رفتارهایی که در 40 سال گذشته 
مشاهده شده نشــان می دهد که این افراد 
بانک را نوعي صندوق مي دانند که پر از پول 
اســت و مدیران آن بر اساس عالقه و سلیقه 
خود بــه برخي افراد تســهیالت مي دهند. 
در صورتي کــه بانک في نفســه یک بنگاه 
اقتصادي است که از محل جذب سپرده هاي 
مردم با نرخ ســود پیش بیني شده و اعطاي 
تســهیالت – به نیابت از آن هــا- به فعاالن 
اقتصادی بــا دریافت حق وکالت کســب 

درآمد می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
تصریح کــرد: بنابرین باید بانــک در وهله 
اول فعالیت هایش به گونه اي تعریف شــود 
که سود آور باشــد، زیرا در غیر این صورت 
بنگاهي که ســود نداشته باشــد محکوم به 
شکست اســت و قطعا به مرور زمان از بین 

خواهد رفت.
وی ادامه داد: مشــکلی که در کشــورمان 
وجود دارد این اســت که به ســبب همین 
نگــرش و اقدامات مبتني بر ایــن نوع نگاه، 
بسیاري از بانک هاي ما ســود آور نیستند 
و عماًل مشکالت عدیده اي براي آن ها ایجاد 
شده که کســي این مشــکالت را درک 

نمي کند. از طرفي وقتــي بانک را به عنوان 
یک بنــگاه نمــي بینند، قطعا بــه طبع آن 
انتظار هم ندارند کــه بانک مبادرت به بنگاه 

داري کند.
دکتر اکبری اظهارداشــت: اساساً بنگاه داری 
بانک ها شــامل ســه دسته اســت؛ بخش 
اول بنــگاه هایی هســتند که بانــک ها به 
تبع توســعه فعالیت اصلي خود آن ها را در 
اختیار دارند؛ مانند لیزینگ، شــرکت هاي 
فناوري اطالعات، کارگــزاري و صرافي که 
بانک مرکزي و نهادهاي حاکمیتي نیز با این 
دسته از شرکت ها مشــکلي ندارند. علتش 
این بوده که براي مثال صرافي هاي بانک ها 
در خیلي از موارد به حاکمیت کمک کرده اند تا 

بتواند مدیریت اقتصادي خود را اعمال کند.
وی افزود: بخش دوم بنــگاه داری بانک ها 
ناشــی از ناتوانی گیرندگان تســهیالت در 

بازپرداخت اقساط است. 
بخش زیادي از بنگاه داري بانک ها از اینجا 
نشأت مي گیرد و عمدتاً شامل شرکت هاي 
تملیکي مي شــود. عده اي افــراد حقیقي 
و حقوقــي تحت عنوان یک طرح کســب و 
کار، تســهیالتي را به صورت طرح و سرمایه 
در گردش از بانــک دریافت کــرده اند، اما 
نتوانســته اند بنگاهي را که راه اندازي کرده 
اند، مدیریت کننــد و بانک ناچار شــده بر 
اســاس قراردادي که بین دو طرف بوده آن 

بنگاه را تملیک کند.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در ادامه بیان داشــت: بخش ســوم بنگاه 
داری بانک ها به ناگزیــري هاي مدیریتي و 
انتظارات ســهامداران بانک ها بر مي گردد. 
بانک ها بــه دالیــل مختلفي معمــوالً در 

فعالیت اصلي خود سودآور نیستند.
 از جمله ایــن دالیل این اســت که دخالت 
حاکمیت در تعیین نرخ ســود تســهیالت 
بانکي بدون توجه به قیمت تمام شــده پول 
در بانک ها صورت مي گیرد، از این رو رقابت 
افسارگسیخته اي بین بانک ها براي جذب 
و جبران کســري نقدینگي وجود دارد که 
این موضوع موجب باالرفتــن قیمت تمام 
شده پول در سیســتم بانکي مخصوصاً در 

یک دهه گذشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش شدید خدمات 
بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته 
و به تبع آن کاهــش کارمزد خدمات بانکي، 
عــدم بازپرداخت تســهیالت به وســیله 
تســهیالت گیرندگان و معوق شدن آن ها، 
عدم پذیرش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول 
به وسیله ســازمان امور مالیاتي و در نتیجه 
احتساب مالیات ســنگین بر روي سودهاي 
موهوم و اخذ آن به طور نقد از بانک ها، وجود 
انواع نوســانات در متغییرهــاي اقتصادي 
از قبیل نوســان نرخ ارز، نرخ تــورم، رکود 
اقتصادي و کاهش ســرعت گردش پول که 
همه و همه به شدت ســود آوري بانک ها را 
با ریسک مواجه مي ســازد و سود آور بودن 
ســایر بخش هاي غیر اقتصادي و در نتیجه 
باال رفتن هزینه فرصــت به کارگیري منابع 
در بخش هاي اقتصــادي مي تواند از عوامل 

بنگاه داري بانک ها باشد.
دکتر مرتضی اکبری اذعان داشت: در نتیجه 
بانک ها ناگزیرند به جهت پاسخ به انتظارات 
سهامداران، بازده کسب نشده از فعالیت هاي 
اصلي خود را از روش هــاي دیگري جبران 

نمایند.
وی ادامــه داد: از آنجایی هم کــه فعالیت 
اصلــي آن ها ســودي نــدارد به ســمت 
فعالیت هاي حاشــیه اي مي روند که یکي 
از آن ها بنگاه داري است.براي نمونه، بعضي 
از بانک ها شــرکت هاي ســرمایه گذاري و 
هلدینگ هاي برگي تاسیس کرده اند و عماًل 
میان دو بخــش اول قرار گرفتــه اند، یعني 
هر دو بخش مورد اشــاره را دارند؛ به عالوه 
وارد بخش سوم شــده اند که فعالیت هاي 

سرمایه گذاري کالن است.

ره آورد ارزش آفرین، محصول جدید بانک دی

بیمه دانا بیمه گر شرکت ملی نفت ایران شد 

  شریفی تشریح كرد

وستایی در کرمانشاه حمایت بانک سپه از بازسازی و نوسازی 19 هزار مسکن شهری و ر
 مدیر شعب بانک ســپه در منطقه کرمانشاه 
از رشــد 48 درصدی پرداخت تسهیالت این 
بانک در استان طی شــش ماهه نخست سال 
جاری خبر داد.عبدالعلی شریفی  افزود: بانک 
سپه برای کمک در تسریع و بازسازی مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه در نیمه نخســت سال 
جاری بیش از 50 درصد از تسهیالت خود را به 
بخش مسکن، ساختمان و نوسازی و بهسازی 

مسکن شهری و روستا اختصاص داد.

عملکرد درخشان بانک سپه در کمک 
به نوسازی و بهسازی مناطق زلزله زده

مدیــر شــعب منطقــه کرمانشــاه اظهار 
داشــت: بعد از وقوع زلزلــه در 21 آبان ماه 
سال گذشته بانک ســپه در کنار هم وطنان 
کرمانشــاهی قــرار گرفــت و پرداخــت 
تسهیالت را آغاز کرد.از اواخر سال گذشته 
تاکنون 19 هزار فقره تســهیالت به مبلغ 2 
هزار و 710 میلیارد ریال توســط بانک سپه 
در بخش زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه 

توسط بانک سپه پرداخت شده است.

90 درصد تسهیالت پرداخت شده 
 بانک سپه در مناطق زلزله زده

 استان کرمانشاه امهال شد
شــریفی بــه امهــال حــدود 90 درصد 

تســهیالت پرداخت شــده بانک ســپه در 
مناطق زلزله زده کرمانشــاه اشــاره کرد و 
افزود: 15 هزار و 381 هم وطن زلزله زده که 
قبل از وقوع زلزله در کرمانشاه از بانک سپه 
تســهیالت دریافت کرده بودند به مدت 2 

سال از بازپرداخت تسهیالت معاف شدند.
وی افزود: مبلغ کل تســهیالت امهال شده 
بانک ســپه در مناطق زلزله زده کرمانشــاه 

هزار و 826 میلیارد ریال بوده است.

ساخت 5 مدرسه در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه با مشارکت بانک سپه

مدیــر شــعب منطقــه کرمانشــاه در 
مــورد فعالیت هــای بانک ســپه در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی گفت: این بانک با 
همکاری 2 بانک دیگر در ساخت 5 مدرسه 
به اعتبار 116 میلیارد ریال مشارکت کرده 
است.وی افزود: از محل این اعتبار دبستان 6 
کالسه در ثالث باباجانی، دبستان 9 کالسه 
در داالهو، هنرستان های 15 کالسه پسرانه 
و دخترانــه در ســرپل ذهــاب و همچنین 
دبیرستان 12 کالســه قصرشیرین احداث 
خواهد شد.شــریفی یادآور شد: بانک سپه 
هم چنین با مشــارکت چند بانــک دیگر از 
تجهیز برخــی واحدهــای درمانی مناطق 

زلزله زده حمایت کرد.

 پرداخت 13 هزار فقره تسهیالت 
در بخش مسکن و ساختمان

مدیر شعب منطقه کرمانشــاه گفت: بانک 
ســپه برای کمک به رونق بخش مســکن و 
ساختمان در استان کرمانشــاه 13 هزار و 
644 فقره تسهیالت به مبلغ 2 هزار و 204 
میلیارد ریال در این بخش طی نیمه نخست 

سال جاری پرداخت کرد.
مدیر شعب منطقه کرمانشاه اظهار داشت: 
بانک سپه تا پایان نیمه نخست سال جاری 
درمجموع 19 هزار فقره تسهیالت به مبلغ 

2 هزار و 710 میلیارد ریال پرداخت کرد.
وی خاطرنشــان کرد: در نیمه اول امســال 
بانک سپه همچنین 1041 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه معیشتی به مبلغ 88 میلیارد 

ریال در اســتان کرمانشــاه پرداخت کرده 
است.مدیر شــعب منطقه کرمانشاه اظهار 
داشت: نیمه اول امسال 2 هزار و 283 فقره 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 
362 میلیارد ریال به زوج های جوان استان 

کرمانشاه توسط بانک سپه پرداخت شد.

کمک به اقشار آسیب پذیر
شــریفی خاطرنشــان کرد: در شش ماهه 
نخست ســال جاری 89 فقره تسهیالت به 
مبلغ 17 میلیارد ریال به خانواده های تحت 
پوش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام 

خمینی )ره( پرداخت کرده است.
مدیر شــعب منطقه کرمانشاه ضمن تأکید 
بر ضرورت حمایــت از تولید و اشــتغال و 
تالش برای تحقق شــعار حمایت از کاالی 
داخلی تصریح کرد: بانک ســپه برای کمک 
به افزایش قدرت خرید اقشار مختلف مردم 
و رفع برخی از نیازهــای مالی آن ها در نیمه 
نخســت ســال جاری حدود 2 هزار و 500 

فقره کارت اعتباری صادر کرد.

پرداخت 228 میلیارد ریال تسهیالت 
به بنگاه های کوچک و متوسط

مدیــر شــعب منطقــه کرمانشــاه تعداد 
تسهیالت پرداختی بانک سپه به بنگاه های 

کوچک و متوسط در اســتان کرمانشاه در 
نیمه نخست ســال جاری را 96 فقره اعالم 
کــرد و افزود: بــرای این تســهیالت 228 
میلیارد ریــال منابع اختصــاص یافت.در 
شش ماهه اول امســال 56 فقره تسهیالت 
به مبلغ 67 میلیــارد ریــال از محل منابع 
صندوق توســعه ملی به بخش های مختلف 
اقتصــادی پرداخــت شد.شــریفی تعداد 
تســهیالت پرداختی بانک ســپه در بخش 
کشــاورزی را 917 فقره اعالم کرد و گفت: 
بابت این تعــداد تســهیالت 222 میلیارد 

ریال منابع اختصاص داد.

 بازسازی 440 نانوایی در کرمانشاه
 با کمک بانک سپه

مدیر شــعب منطقه کرمانشــاه گفت: در 
شــش ماهه اول ســال جاری 440 نانوایی 
اســتان کرمانشــاه با کمــک 66 میلیارد 
ریالی بانک ســپه بازسازی شــد.در همین 
مدت پرداخت 11 میلیارد ریال تســهیالت 
در بخش مشــاغل خانگی به 110 هم وطن 
کرمانشــاهی پرداخت کردیم. مانده منابع 
بانک سپه در اســتان کرمانشــاه در پایان 
شــهریورماه 13 هزار و 600 میلیارد ریال 
بود که این رقم در مقایســه با مدت مشابه 

سال گذشته 8 درصد رشد نشان می دهد.
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 تدبیر دولت امید سوت قطار ارومیه را 
به صدا درآورد

تکمیل طــرح راه آهن مراغه - ارومیه در کنار تثبیــت تراز آبی دریاچه 
ارومیه را می توان نماد توجــه ویژه دولت تدبیر و امیــد در آذربایجان 
غربی به شــمار آورد؛ طرح هایی که با تزریق مالی چشــمگیر دولت به 

فرجامی نیک رسیده است.
 توسعه شبکه حمل و نقل ریلی که به دلیل مزایایی چون هزینه مناسب، 
ضریب امنیــت باال، آلودگی کمتــر و مصرف پایین ســوخت، اهمیت 
ویژه ای در رشد و توسعه شهرها دارد، به دلیل مجاورت آذربایجان غربی 
با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و دروازه ورود به اروپا از 

اهمیت دوچندانی در این استان برخوردار است. 
عملیات اجرایی راه آهن مراغه - ارومیه که در ســال 1380 شمســی 
آغاز شد، با وجود درآمدهای کالن نفتی در ســال های بعدی در زمان 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا مهاباد رســید، اما دولت تدبیر و امید با 
وجود تنگنای شدید مالی کشــور به دلیل تحریم های ظالمانه، با نگاه 
امیدبخش و تحقــق مطالبات مردم، با همت عالی و پشــتکار شــبانه 
روزی تکمیل این طرح زیربنایی را دنبال کــرد و امروز با حضور رییس 

جمهوری به بهره برداری می رسد. 
اهمیت تــالش برای تکمیل طــرح راه آهــن مراغه - ارومیــه زمانی 
دوچندان می شــود که بدانیم چهار هزار میلیــارد ریال از مجموع پنج 
هزار و 131 میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده برای ساخت آن در دولت 

تدبیر و امید محقق شده است.
85 کیلومتر از خط آهن مراغه - ارومیه در حوزه استحفاظی آذربایجان 
شرقی و بقیه در محدوده آذربایجان غربی دارد و با بهره برداری آن یکی 
از مطالبات دیرین مردم ارومیه و دیگر شــهرهای اســتان برآورده می 

شود.
خط آهن مراغــه - ارومیه به عنوان خط واصل ارومیــه به تهران دارای 
چهار ایستگاه اصلی در شهرهای میاندوآب، مهاباد، نقده و ارومیه است 
و ایستگاه ارومیه با 16 هزار مترمربع وسعت از بزرگترین ایستگاه های 

راه آهن در سطح کشور محسوب می شود. 
وزیر راه و شهرسازی در ســفر اخیرش به ارومیه با اشاره به وعده رییس 
جمهوری مبنی بر اتصال پنج مرکز اســتان به شــبکه ریلــی تا پایان 
دولت دوازدهم، گفت: اتصال آذربایجان غربی به شــبکه ریلی به دلیل 
مجاورت این استان با سه کشور همســایه، نقش برجسته ای در تقویت 

ترانزیت کشور خواهد داشت.
محمد اسالمی به انجام تست های نهایی در ایستگاه راه آهن ارومیه هم 
اشــاره کرد و گفت: مردم ارومیه به زودی می توانند سفرهای خود را با 

قطار انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرســازی نیز گفت: آمادگــی 100 درصدی برای 
افتتاح طرح راه آهن مراغه - ارومیه وجود دارد و طرح  های ریلی قزوین 
- رشــت و میانه - بســتان آباد در اولویت  های بعدی به بهره برداری 

می رسد.
خیراهلل خادمی افزود: طــرح راه آهن مراغه - ارومیه بر اســاس برنامه 
پیش بینی شــده با تالش شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل  و 
نقل کشور، پیمانکاران و مشاوران و همکاری شرکت راه آهن جمهوری 

اسالمی آماده بهره  برداری است. 
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی هم گفت: عملیات عمرانی 
راه آهن مراغه - ارومیه به عنوان یکی از طرح های ملی به اتمام رسیده 
است و شرکت رجا /راه آهن جمهوری اســالمی ایران/ نیز تجهیز آن را 

انجام می دهد. 
ابراهیم مبارک قدم افزود: با توجه ویژه دولت تدبیر و امید در ســه سال 
گذشته، اقدامات بی مانندی برای تکمیل طرح راه آهن مراغه - ارومیه 

انجام شده که ریل گذاری 98 کیلومتری از جمله آنهاست. 
وی بیان کرد: ایســتگاه راه آهن ارومیه 16 هزار مترمربع زیربنا دارد و 
در زمینی به وســعت 30 هکتار احداث شده اســت و یکی از بزرگترین 

ایستگاه های شمال غرب کشور محسوب می شود. 
یک شــهروند ارومیه ای در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با ابراز خرسندی 
از اتمام این طرح گفت: مسافرت با قطار از ارومیه به تهران و مشهد برای 
مردم این استان از جذابیت باالیی برخوردار اســت و روزگاری آرزوی 

دور از انتظار به شمار می رفت.
سهراب پســندیده افزود: واقعیت این است که با وجود محدودیت های 
مالی دولت، مردم آذربایجان غربی امیــد چندانی به تکمیل طرح راه آهن 
مراغه - ارومیه نداشتند و راه اندازی ایســتگاه راه آهن در ارومیه هنوز 

باور نشده است.
یک شهروند ارومیه ای دیگر نیز اظهار داشت: مسافرت با قطار، آرزوی 

دیرینه ای است که چند نسل قبل از ما از تحقق آن محروم بودند.
حسین رضایی پور اضافه کرد: با توجه به زمان طوالنی اجرای طرح های 
زیربنایی در کشور، شنیدن خبر افتتاح راه آهن مراغه - ارومیه برای من 
باورنکردنی است و امیدوارم با تجربه نخستین ســفر با قطار از ارومیه، 

آرزویم برای سفر امن و راحت محقق شود. 
راه آهن مراغه - ارومیه 2 استان مهم کشــور را به هم وصل می کند و از 
شــهرهای ملکان، نقده، میاندوآب و مهاباد عبور می کند؛ این خط آهن 
همچنین در روستاهای قزل قلعه، شیرین بالغ و رشکان ایستگاه دارد و 

طول آن 185 کیلومتر است. 

تولیدات عشایر به دست مصرف کننده می رسد
قائم مقام ســازمان امور عشــایر ایران گفت: به دنبال ایجــاد امکانات 
و تکمیل زنجیره تولید گوشــت قرمز و لبنیات عشــایر هستیم تا این 

تولیدات به دست مصرف کننده برسد.
شاهپور عالیی مقدم، در همایش همبســتگی و اتحاد ایالت و طوایف 
عشایر فارس در شــیراز افزود: امروز جامعه عشــایر کشور 24 میلیون 
راس دام در اختیار دارند و 25 درصد از گوشــت قرمز مورد نیاز کشــور 
را تامین می کنند که باید با اســتفاده از ظرفیت جامعه عشــایری و 
راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای، زنجیره تولید تا توزیع و مصرف 

گوشت قرمز و همچنین لبنیات عشایر را تکمیل کنیم. 
وی ادامه داد: امروز در کشــور بیشترین تســهیالت به صنایع سنگین 
اختصاص می یابد در حالی که باید به ســمت ایجــاد واحدها و صنایع 

تبدیلی و بسته بندی برویم و از آنها حمایت کنیم. 
عالیی مقدم افزود : نباید به خام فروشــی محصوالت افتخار کنیم چرا 
که ارزآوری یک محصول خام صادراتی بــه مراتب کمتر از محصوالت 

فرآوری شده است. 
وی ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه مســئوالن به مســائل و مشکالت 
عشایر به عنوان قشر مولد و زحمتکش جامعه اظهار داشت: در دوره های 
مختلف دولت ها به اقتضای زمان اثرگذاری هایی در جامعه عشایری 
داشته اند اما طی پنج سال گذشــته کارهای خوبی برای عشایر انجام 

شده است. 
قائم مقام سازمان امور عشــایر ایران افزود: در طول برنامه اول تا پنجم 
توسعه تقریبا هیچ نامی از عشــایر در این برنامه ها برده نشد و فقط در 
برنامه پنجم و آنجا که بحث بیمه اجتماعی روســتاییان و عشایر مطرح 

شد نام عشایر به میان آمد. 
عالیی مقدم اضافه کرد: اما با کوشــش ها و پیگیری های بســیاری که 
طی سال های گذشته انجام شد در برنامه ششــم توسعه 17 مرتبه نام 
عشایر برده شد تا جامعه عشایری هم در کنار جامعه شهری و روستایی 

به عنوان یک گروه اجتماعی معرفی شود. 
وی افزود: امروز از مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسالمی، 167 
نفر عضو فراکســیون عشایری مجلس هســتند که این یک ابزار بسیار 
قوی برای پیشــبرد طرح ها و برنامه های مرتبط با جامعه عشایری در 

کشور است. 

میز خبر

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن 
بر ضــرورت رعایت الگوی مصرف تســهیالت اعطایی 
در شــبکه بانکی تاکید و در این رابطه پیشــنهادهای 
عملیاتی مطــرح کرد.مالــک آزادیــان در گفت  و گو 
با پایــگاه خبــری بانک مســکن-هیبنا، با اشــاره به 
تفاوت های جامعه کنونــی با جامعه چنــد دهه قبل 
کشــور، گفت: به فراخور تغییرات اجتماعی، سازمان 
خانوار نیز شباهتی به خانوارهای 30 سال قبل ندارد و 
قطعا با خانوارهای 30 سال بعد نیز به لحاظ بعد خانوار و 

ویژگی های فرهنگی و اقتصادی تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه بر این اســاس نیازهای امروز خانوارها 

با نیازهــای خانوارهای چند دهه گذشــته 
متفاوت است، افزود: بر این اساس الزم است 
بانک مســکن به عنوان یک بانک توسعه ای 
و تخصصــی نیازهای خانوارهــای کنونی و 
حتی نیازهای آنها در طول ســه دهه آینده 
را به خوبی بشناسد و در سرمایه گذاری های 
ســاختمانی آن را لحاظ کند.آزادیان با بیان 

اینکه مســاحت خانه های خانوارهای ایرانی به ویژه در 
شــهرهای بزرگ نظیر تهران رو به کاهش است، گفت: 
در حال حاضــر آپارتمان های 60 تــا 100 مترمربعی 
بیشــترین ســهم از تقاضا را در میان متقاضیان بازار 

مسکن دارند.
آزادیان با تاکید بر اینکه الزم اســت اصول و 
ضوابطی در این رابطــه تعریف و منابع بانک 
مســکن به ســمتی هدایت شــود که مورد 
تقاضای بازار مســکن کنونی و آینده است، 
افزود: بیش از 90 درصــد از حدود 8 میلیون 
مشــتری بانک مســکن، اقشــار متوسط و 
ضعیف جامعه هســتند. بــه این ترتیــب مصرف عام 
تســهیالت برای این اقشار باید مشــارکت در ساخت 
واحدهای 60 تا 100 مترمربعی باشــد. در عین حال 
بانک مســکن می تواند بنا بر تشــخیص سطوح عالی 

مدیریتی با هدف کســب درآمد یا تامیــن منابع مورد 
نیاز، بخشی از تســهیالت پرداختی خود را به »مصرف 
خاص« برســاند. اما عمده منابع باید متناســب با نیاز 

عامه مردم مصرف شود.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن 
با بیان اینکه اخیرا بانک مســکن با مداقه مضاعفی به 
این بحث ورود کرده اســت، در عین حال پیشنهاد داد 
ضوابط اعطای تسهیالت مشارکت مدنی به سازندگان 
به نحوی تغییــر کند که ســاخت و ســازهای آتی با 
اســتفاده از منابع این بانک با الگوی مصرف متقاضیان 

مسکن در تناسب بیشتری باشد.

یک کارشــناس با تاکید بر اینکه سیاســتگذاران باید 
دقت کنند که مالیاتی که بر ســودهای حاصل شــده 
در بخش مسکن وضع می شــود تنها شامل سودهای 
حاصل از اقدامات ســوداگرانه باشــد، گفت:مشــکل 
اصلی در این بخش کمبود مســکن و کاهش تولید آن 
در ســال های اخیر است.مهدی ســلطان محمدی در 
گفت وگو با اقتصادآنالین با تاکید بر اینکه اجرای طرح 
مالیات برعایدی سرمایه مســکن طرح بسیار موجه و 

درستی اســت، افزود: باید به این نکته توجه 
کرد که در کشــور ما بخش زیادی از افزایش 
قیمت مســکن به دلیل تورم بوده اســت و 
گاهی این رشــد قیمت ها بیشتر از نرخ تورم 
و گاهــی کمتــر از آن بوده اســت.او گفت: 
سیاستگذاران باید دقت کنند که مالیاتی که 
بر سودهای حاصل شــده وضع می شود تنها 

شامل سودهای حاصل از اقدامات ســوداگرانه باشد، 

نه ســودهایی که حاصل از افزایش قیمت ها 
است.وی در پاســخ به این پرسش که آیا این 
اقدام باعث فرارســرمایه و نقدینگی از بازار 
مســکن نمی شــود؟ گفت:این کار با هدف 
جلوگیــری از اقدامــات ســوداگرانه انجام 
می شود اما ازطرف دیگربرای دریافت مالیات 
باید توجه شــود که تنها متوجه سوداگران و 
کسانی که با هدف کسب سود در مدت کوتاه وارد بازار 

مسکن می شوند بشود.به گفته این کارشناس مسکن 
این سیاست باید به گونه ای اجرا شود که مشوقی برای 
افرادی که می خواهند با فعالیت سالم باعث رونق بازار 
مسکن بشوند باشد نه اینکه آن ها را از بازار فراری دهد 

و الزمه آن شناسایی درست سوداگران است.
بر اساس قانون مالیات برعایدی سرمایه مسکن، برای 
افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می کنند، 

مالیات 40 درصدی اعمال می شود.

بانک

مالیات

مازیار شریف کیان  کاهش قیمت ارز 
در روزهای اخیر این انتظــار را ایجاد کرده 
که قیمت خانــه نیز کاهش پیــدا کند، اما 
کارشناســان معتقدند پایین آمدن قیمت 
مســکن به ثبات میان مدت بازارهای رقیب 
و برنامه های آینده وزارت راه و شهرســازی 

بستگی دارد.
فایل های قیمت مناســب در بازار مســکن 
کمیاب شده است. برآوردها از بازار مسکن 
پایتخت نشان می دهد واحدهای ریزمتراژ 
نوساز از بیشترین رشد قیمت برخوردارند و 
رشد آنها با توان متقاضیان واقعی همخوانی 
نــدارد. با این حــال کاهش قیمــت ارز در 
روزهای اخیر این انتظــار را ایجاد کرده که 
قیمت خانه نیز کاهش پیــدا کند؛ انتظاری 
که کارشناسان، تحقق آن را منوط به ثبات 

نسبی در اقتصاد کالن می دانند.

فروشندگان محتاط شدند
در حالی که بازار مســکن در مســیر رکود 
معامالتــی قرار گرفتــه، فروشــندگان راه 
احتیاط را در پیش گرفته اند. بررســی های 
میدانی کــه به تاییــد واســطه های ملکی 
رسیده، حاکی از آن است که عرضه کنندگان 
واحدهای کلیدنخورده به طور دائم قیمت ها 
را بــه روز می کننــد و این در حالی اســت 
که مشــتری وجود ندارد. همیــن موضوع 
باعث شــده فاصله  قابل توجهی بین قیمت 
واحدهای قدیمی و نوســاز ایجاد شــود و از 
ســوی دیگر معامالت به طرز محسوســی 
کاهــش یابد. آن طــور که رییــس اتحادیه 
امالک گفته از یکم تا بیســت و دوم آبان ماه 
ســال جاری در شــهر تهران 5582 قرارداد 
خرید و فروش مســکن به امضا رســیده که 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل کاهش 60 
درصدی را نشان می دهد. قراردادهای اجاره 
نیز 7719 مورد بوده که نســبت به آبان ماه 

سال گذشته 33 درصد کاهش یافته است.

 پیش بینی قیمت مسکن 
به نفع مردم نیست

قیمــت ارز در روزهای اخیر روند کاهشــی 
به خــود گرفته و بــه زیر 12 هــزار تومان 
رسیده است. همین موضوع در کنار برخی 
تحلیل هــا به انتظــار افت قیمــت در بازار 

مسکن دامن زده است.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران 

می گوید: بــه اعتقاد من هر نــوع اظهارنظر 
درخصــوص کاهش یــا افزایــش قیمت 
مســکن به نفع مردم نیســت. اگــر قیمت 
مســکن کاهش یابد ما آن را بــه فال نیک 
می گیریم، اما کســانی که چنین مطالبی را 
مطرح می کنند باید این موضــوع را هم در 
نظر بگیرند کــه بازار مســکن تابع عرضه و 
تقاضا اســت، در عین حال از بازارهای ارز، 
طال، بورس، حامل های انرژی و برنامه های 
وزارت راه و شهرســازی در حــوزه تولید و 

عرضه ی مسکن تاثیر می پذیرد.
مصطفی قلی خســروی افزود: فعال منتظر 
هســتیم تا برنامه هــای وزیر جدیــد راه و 
شهرسازی ارایه شود. اگر این برنامه ها موثر 
بیفتد می توان انتظار داشت بازار مسکن در 
ریل مناســبی قرار گیرد و عرضه و تقاضا به 

تعادل برسد.
خسروی با انتقاد از کســانی که در رسانه ها 
قیمــت مســکن را پیش بینــی می کنند 
گفت: متاســفانه بعضی افراد تمایل زیادی 
بــه مصاحبه دارند امــا هر نــوع اظهارنظر 
درخصوص قیمت مسکن می تواند تبعاتی 
را در هر دو بخش عرضه و تقاضا ایجاد کند. 
مثال عنوان می کنند که قیمت مســکن در 
پایان ســال جاری 30 درصد افت می کند. 
نمی دانم بر چه اساســی چنین استداللی 
را مطرح کرده اند اما آن چه مســلم اســت، 

کاهش قیمت مســکن به ثبات میان مدت و 
بلندمدت در بازارهای رقیب بســتگی دارد. 
بحمداهلل در هفته های اخیر شاهد ثبات در 
قیمت دالر و سکه بوده ایم که امیدواریم این 
وضعیت ادامه پیدا کند و شــاهد آرامش در 
اقتصاد کالن باشیم که قطعا بخش مسکن 
نیز در این فضا به آرامش می رســد اما فعال 
برای پیش بینــی آینده بازار مســکن زود 

است.

احتمال سرایت رکود بازار به سال آینده
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک هم 
با تشریح وضعیت بازار مسکن، جدیدترین 
پیش بینی خود از قیمت این بخش را برای 

ادامه سال و نیمه اول سال آینده بیان کرد.
حســام عقبایی در خصوص قیمــت بازار 
مسکن طی ماه های آینده اظهار کرد: بخش 
مسکن )رشــد قیمت ها یا رکود( از عوامل 
بیرونی متعددی از جمله توازن بین عرضه 
و تقاضا، تسهیالت بانکی، تولید مسکن، باال 
رفتن قیمت مصالح و زمین  تاثیر می پذیرد. 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تســنیم، 
وی ادامه داد:  اما یکی از شاخصه های اصلی 
در ســال 97 روی بازار مســکن موثر بوده 
نرخ ارز اســت. با احتمال کاهش نرخ ارز به 
وجود آید -که به وجود آمــده- پیش بینی 
بازار مسکن این است که  نیمه دوم بهمن تا 

اسفند امسال در برخی از مناطق شهرهای 
بزرگ و نقاط کشور 25 درصد کاهش قیمت 
را خواهیم داشت.وی بیان کرد: در صورتیکه 
نرخ ارز به ثبات نرســد یا افزایش یابد، رکود 

تورمی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس اول  اتحادیه مشــاوران امالک 
با اشــاره به این که عدم ثبات نرخ ارز باعث 
رکود تورمی تا پایان نیمه اول ســال آینده 
می شود و در واقع رکود دامن گیری به سال 
98 ســرایت می کند، اظهار کرد:  نیمه سال 
آینده شــامل دو فصل بهار و تابستان است؛ 
بازار مســکن در فروردیــن تقریبا تعطیل 
اســت، در اردیبهشــت قیمت ها مشخص 

می شود و خرداد، ماه آغاز معامالت است.

کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن
قیمت تسه )اوراق تســهیالت مسکن( این 
روزها از 58 هزار تا 60 هزار تومان شــناور 
است که نسبت به ماه های قبل کاهش نشان 
می دهد. اما آن گونه کــه از قیمت آپارتمان 
در فایل های مشــاوران امالک مشــخص 
اســت، در طی ماه های گذشــته قیمت ها 
بســیارافزایش یافته و حتی می توان گفت 
بیش از دو برابر شــده اســت. این موضوع 
خانه دار شــدن را بــرای افراد متوســط یا 
متوســط رو به پایین ســخت و حتی غیر 

ممکن کرده است. 

مهاجرت متقاضیان از کالنشهرها
به دنبال رشــد قیمت و اجاره بهای مسکن 
که از اواخر ســال گذشــته کلیــد خورده، 
روند مهاجرت از کالن شــهرها آغاز شــده 
است. مشاهدات میدانی در تهران حاکی از 
آن اســت که متقاضیان به سمت شهرهای 
اطراف از جمله پردیس، پرند، هشــتگرد، 
کــرج، محمدشــهر و ... می روند. شــهرام 
رحیم بخش - عضو هیئــت مدیره اتحادیه 
مشــاورین امالک همدان، نیــز می گوید: 
افزایش شدید قیمت ها در سالجاری باعث 
شــده ســهم متقاضیان در آپارتمان های 
با ســن و قدمــت باال و حواشــی شــهر و 
شــهرک هایی که ارزان قیمت ترند، افزایش 
یابد. به گفته ی وی حجم معامالت مســکن 
در همدان در مهر و آبان 25.9 درصد کاهش 
یافته است و از معامالت مسکن کاسته شده 
اما همچنان ســیر صعودی قیمتی با شیب 

کم وجود دارد.

 رکود تورمی مسکن در آستانه
 یک سالگی

آذرماه ســال قبل پس از گذشت دوره رکود 
پنج ســاله، تحــرکات معامالتــی در بازار 
مسکن آغاز شــد. در ســومین ماه از فصل 
پاییز 1396 معامالت مســکن شهر تهران 
50 درصد و قیمت هــا 14.9 درصد افزایش 
یافت که باالترین نرخ رشــد هر دو شاخص 
در دوره رکود محسوب می شد. پس از آن هر 
ماهه شــاهد افزایش قیمت ها بودیم و البته 
معامالت بــه همین دلیل شــیب نزولی به 
خود گرفت. تغییرات رشد قیمت مسکن در 
پایتخت از آذرماه ســال قبل تا مهرماه سال 
جاری به ترتیب  14.9، 16.7، 22.3، 26.1، 
 ،74.1 ،62.1 ،54.2 ،45.8 ،34.8 ،29.5
83.5 درصــد بوده که باتوجــه به قیمتهای 
فعلی، خرید مســکن تقریبا به طور کامل از 
توان متقاضیان موثر خارج شده است؛ با این 
حال پس از رشــد 50 درصدی معامالت در 
آذرماه ســال قبل، خرید و فروش در مهرماه 

امسال 32 درصد کاهش یافت.
با توجه به رکود تورمی بازار مسکن، قاعدتا 
باید در ماه های آینده رشد ماهانه قیمت ها 
کاهش پیــدا کند، امــا با توجه به نوســان 
متغیرهــای موثر بر بازار مســکن وضعیت 
آینده بازار مســکن مقداری دشــوار شده 

است.

پیشنهاد رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن درباره تسهیالت ساخت

سوداگران مسکن مالیات بدهند

سخنگوی كمیسیون اقتصادی:

77درصد تقاضای مسکن برای سکونت نیست
گروه شــهر ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی با بیان اینکــه 77 درصد تقاضای 
مسکن طی 10 سال اخیر به منظور سکونت 
نبــوده، گفت: ســوداگران عامــل افزایش 
نجومی قیمت مســکن هســتند که باید با 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بازار خارج 

شوند.
زهرا سعیدی مبارکه در پاسخ به این سوال 
که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه 
تاثیری بر بخش مســکن و قیمتها خواهد 
داشت، گفت: ریســک پایین و سود باالی 
بخش مسکن، ســبب شــده تا انگیزه الزم 
برای حضور تقاضاهای سوداگری به سمت 

این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان 

کرد: این متقاضیان برای کسب سود سریع 
و بودن هیچ زحمتی در بازار خرید و فروش 
حضور پیدا می کنند و بــا معامالت مکرر یا 
احتکار خانــه ها منجر بــه افزایش نجومی 

قیمت مسکن می شوند.
وی ادامه داد: تقاضای ســوداگران مصرفی 
نیســت؛ لذا ایــن رفتار ســوداگرانه، نقش 
اساســی در افزایــش قیمت مســکن در 
بازه های زمانی مختلف داشته و دود آن نیز 
به چشــم خانواده هایی می رود که آرزوی 

خرید تنها یک خانه برای مصرف دارند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی افزود: 
توزیع مســکن در کشــور عادالنه نیست، 
به طوری که یــک نفر چندیــن خانه دارد 
و برخی از افــراد هیچ واحد مســکونی در 

اختیار ندارند.ســعیدی گفت: بر اســاس 
سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی 
1385-1395، حــدود 10.5 میلیــون به 
موجودی کل مســکن کشــور اضافه شده، 

اما تنها 2.4 میلیون خانوار صاحب مســکن 
ملکی شــده اند.وی ادامه داد: بنابراین طی 
فاصله زمانی دو سرشــماری گذشته)طی 
10 ســال( نزدیک به 77 درصد از تقاضای 
مسکن موجود به قصد سکونت نبوده و تنها 
23 درصد این تصرف برای ســکونت انجام 
شده است. این در حالی است که در بازه دو 
سرشــماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 
درصــد از تقاضای بخش مســکن تقاضای 

مصرفی بوده است.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی با بیان 
اینکه اخذ مالیات بر عایدی امالک از جمله 
ابزارهای مهار ســوداگران در دنیا محسوب 
می شــود، گفت: این طرح پس از ساعت ها 
کار کارشناســی در مورد محتوای آن تهیه 

شده و با هدف حذف ســوداگران که عامل 
اصلی افزایــش قیمت و نوســانات در بازار 

مسکن هستند، در حال پیگیری است.
وی با اشــاره به برخی مخالفــان این طرح 
گفت: طرح مالیات بر عایدی ســرمایه هنوز 
تبدیل به قانون نشــده و شاید نیاز به اصالح 
و چکش کاری داشته باشــد و مخالفان نیز 
می توانند نظرات ســازنده خود را برای هر 
چه بهتر شدن موضوع بیان کنند؛ اما اینکه 
بدون در نظر گرفتن شرایط مردم محروم از 
مسکن و فشــارهایی که در این مدت ناشی 
از اجاره نشینی متحمل شــدند، کل طرح 
را زیر ســوال ببریم کمی اجحــاف به حق 
داشتن مسکن برای همه است که در قانون 

اساسی نیز مطرح شده است.



 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
چاپ: شاخه سبز

 نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دائمی
 کوچه خورشید،پالک 38، طبقه سوم
 تلفن:  88916956    نمابر: 88916957
سازمان آگهی ها:  تلفن:  66567763

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
سه شنبه       29   آبان  1397    شماره 249

فناوری
روزنامه اقتصادی صبح ایران

W  W  W  .  K  H  A  R  I  D  A  A  R   .  I   R

kharidaar.ir@gmail.com

عباس آسوشه، معاون مركز فضای مجازی:

هاتگرام و تلگرام طالیی تا آذرماه فرصت دارند

معصومه بخشی پور روز یکشنبه معاون وزیر 
ارتباطات از پایان حمایت از 5 پیام رســان بومی 
که دریک ســال اخیر به عنــوان جایگزینی برای 
شــبکه خارجی تلگرام فعالیت مــی کردند، خبر 
داد. طبق این اعالم با تصمیــم مرکز ملی فضای 
مجازی، مقرر شــد از این پس تنها 2 پیام رسان 
بومی »ســروش« و »گپ« که حدود 85 درصد 
کاربــران پیام رســان های داخلــی را از آن خود 
کرده و عملکــرد موفق تری داشــتند، همچنان 
مورد حمایت وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای 
مجازی باشــند. از این رو مهر با عباس آسوشــه، 
معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره حذف سایر 
پیام رسان های بومی و دالیل این انتخاب، فعالیت 
بدون فیلتر نسخه های فارسی تلگرام در کشور و 
انتشــار برخی اخبار درباره رفع فیلتر این شبکه 

اجتماعی خارجی به گفت وگو پرداخته است. 

 موضوع مورد توجــه فعلی درخصوص 
فعالیت پیام رســان های داخلی در کشور، 
به تصمیم مرکز ملی فضــای مجازی برای 
لغو حمایت از 5 پیام رسان و ادامه حمایت 
از 2 پیام رســان برمی گردد. این تصمیم با 
چه هدفی گرفته شده است و فعالیت سایر 
پیام رسان های بومی در کشور به چه نحوی 

ادامه پیدا خواهد کرد؟
پیام رســان های دیگر می توانند به کارشان ادامه 
بدهند. نکته این اســت که 7 پیام رسان بومی در 
مرحله نخســت مورد حمایت قرار گرفتند، اما به 
دلیل وجود منابع محدود و با توجه به اینکه در دور 
دوم، انتظار ما این است که حجم ترافیکی و تعداد 
کاربران پیام رسان های بومی باالتر روند، محدوده 
حمایت را تنگ تــر کرده تا بتوانیــم حمایتهای 
بهتری انجام دهیم. اما این به این معنی نیســت 
که مابقی پیام رســانها نمی توانند به فعالیتشان 

ادامه دهند.

یعنی از ابتدا به پیام رسان های بومی گفته 
شــده بود که مورد ارزیابی قــرار گرفته و 

ممکن است از گردونه حمایت حذف شوند؟
بله گفته شــده بود که این مرحلــه، مرحله اول 
حمایت خواهد بود. ما در جلسات متعددی که با 
پیام رسانها داشتیم به آنها گفته بودیم که شما را 
ارزیابی می کنیم و بعد از ارزیابی در یک لیســت، 
پیام رسانها را براساس رتبه اول، دوم و سوم تعیین 
و مشــخص خواهیم کرد. بعد از انجام این ارزیابی 
نیز در جلسات حضوری، این رتبه بندی را به آنها 
ابالغ کرده و گفتیم که در کدام بخش از این رتبه 

بندی قرار گرفتند.

 این ارزیابی صورت گرفته، بر چه مبنایی 
انجام شد؟

در این زمینــه 3 محور ارزیابی وجود داشــت که 
شــامل امتیاز طراحی، امتیاز امنیتــی و امتیاز 
اجرایی می شــد. این 3 امتیاز بــا جزئیات مورد 
نیاز ، مورد بررســی قرارگرفت و در نهایت دو پیام 
رسان »ســروش« و »گپ« رتبه های اول و دوم را 
به دست آورده و مقرر شد در مرحله دوم، فقط این 
دو پیام رسان، مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین 
پیام رسان های دیگر نیز می توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند و ممنوعیتی به جهت ادامه کار، برای 

آنها وجود نخواهد داشت.

 حمایت هــای جدید از دو پیام رســان 
منتخب چگونه خواهد بود؟

حمایت های جدید به مباحث ترافیکی 
و قدرت انجام محاســبات و سرورهای 
مورد نیاز برمی گردد. به این معنی که با 
این دو پیام رسان توافق شده که میزان 
سرورهای مورد نیاز و نیز مقدار منابع 
ذخیره ســازی مورد نیازشــان را به ما 
اعالم کنند. در حال آماده سازی بستر 
ارائه ســرویس به این دو پیام رسان از 
جهت ترافیکی و ارتباط با شبکه مورد 
نیازشــان توســط وزارت ارتباطــات 

هستیم.

 آیا از نظر مالی نیز مجــددا این دو پیام 
رسان مورد حمایت قرار می گیرند؟

نه؛ قرارمان این نیســت که در بخش دوم حمایت، 
بحث مالی داشته باشــیم. چرا که پرداخت وام به 
پیام رسان های بومی انجام شده و برگردان این وام 
هنوز انجام نشــده اســت. به همین دلیل ما بحث 
حمایت مالی نخواهیم داشــت و عمدتا به صورت 
ســرویس و خدمات مــورد نیاز، از آنهــا حمایت 

خواهیم کرد.

 آیا ابالغیه لغو حمایت از 5 پیام رســان، 
تنها به وزارت ارتباطات ارائه شده است؟

نه این طور نیست. مصوبه دیگری نیز داشتیم که 
بخش های دولتی نیز حمایت خــود را از دو پیام 
رسان منتخب آغاز کنند و نسبت به ارائه خدمات 
دولت الکترونیک با این دو پیام رسان، توافق های 

الزم را انجام دهند.

 آیا در شــرایط فعلی این دو پیام رسان، 
پتانســیل ارائه خدمات دولت الکترونیک 

را دارند؟
بله دارند. براساس بررســی های صورت گرفته، 
دو پیام رســان ســروش و گپ نســبت به سایر 
پیام رســان های بومی از حیث بسترسازی برای 
ارائه خدمات دولت الکترونیک در جایگاه بهتری 
قرار دارند. از ســوی دیگر با توجه به انتقال نقاط 
ضعفشــان، این پیام رســانها برنامه های الزم را 
ترتیب داده و برنامه ریــزی کردند که بتوانند این 

پتانسیل را بهتر ایجاد کنند.

 وضعیت تعداد کاربران پیام رســان های 
بومی در کشور چگونه اســت و به اهداف 
مدنظر برای جایگزینی این پیام رسانها به 

جای تلگرام رسیده ایم؟
آمارها تا حدودی نســبت به آخرین بررسی های 
انجام شده، متفاوت اســت و این تغییر به شرایط 
مختلفی اعم از شــرایط فیلترینگ که باید اتفاق 
می افتاد و نیافتــاد و نیز حضور ســرویس هایی 
مانند طالگــرام و هاتگرام بازمی گردد. از ســوی 
دیگر مســاله ارائــه خدمات دولــت الکترونیک 
که نیاز به زمــان و برنامه ریزی داشــت نیز دلیل 
دیگر این موضوع اســت. این دالیل را اگر کنار هم 
بگذاریم می توانیم دربــاره کاهش تعداد کاربران 
پیام رســان های بومی، دلیل داشــته باشیم. هم 
اکنون تعداد کاربران پیام رســانها نسبت به آنچه 
که 3 ماه پیش بررسی شــده، مقداری کاهش را 
نشــان می دهد اما پیش بینی ما این است که این 
کاهش به سرعت قابل جبران خواهد بود، به شرط 
اینکه تصمیم گیری نهایی اتفاق بیافتد و به زمان 
بندی اعالم شده در رسانه ها برای فعالیت هاتگرام 

و تلگرام طالیی پایبند باشیم.

 زمان بندی برای پایان فعالیت هاتگرام و 
طالگرام چه زمانی است و آیا قرار است این 

دو پیام رسان فیلتر شوند؟
منظور از اعالم زمان بندی، فیلترینگ نیســت؛ 
بلکه تعیین تکلیف این نسخه های فارسی تلگرام 
اســت. در کنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ 
به درســتی انجام شــود و بخش های دولتی نیز 
همت کرده و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز 
بر این دو پیام رســان در اختیار مردم قرار دهند. 
قرار اســت که تا انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه، 

فعالیت دو پیام رســان هاتگــرام و تلگرام طالیی 
تعیین تکلیف شود.

 قرار بود نسخه های فارسی تلگرام به پیام 
رسان بومی تبدیل شوند، آیا این موضوع با 
لغو حمایت از پیام رسان های بومی منافات 

ندارد؟
 بله دقیقا باید این اتفاق بیافتد و این دو پیام رسان 
به پیام رســان بومی تبدیل شــوند و مانند سایر 
پیام رســان های بومی به فعالیــت خود ادامه 
می دهنــد. ما وقتی گفتیم که از دو پیام رســان 
حمایت می کنیم به این معنی نیست که تا ابد این 
حمایت فقط از دو پیام رســان صورت می گیرد. 
بلکه اگر مجموعه ای بیاید و توانمندیها و ظرفیت 
خود را به ما ثابت کند، مــا آن را مورد حمایت قرار 
خواهیم داد. به همین دلیل بررســی دوره ای از 
عملکرد پیام رسانها را در دســتور کار قرار داریم 
و جایگاه مجموعه پیام رســانها را دوبــاره آنالیز 
خواهیم کــرد. در دوره بعــدی ارزیابی چنانچه 
پیام رســان های منتخب فعلی مســیر کسب و 
کارشــان تغییر کرد و ســایر پیام رســانها نیز به 
کیفیت مدنظر ما رسیدند، پیام رسان های دیگری 
را در جایگاه اول و دوم قرار می دهیم و به طور قطع 

سمت و سوی این حمایت تغییر خواهد کرد.

 ارزیابی مرحله بعــدی، چقدر زمان 
می برد؟

 در کمتر از یک سال آینده و پیش بینی این است 
که طی 6 ماه، به محض آنکه خدمات و حمایتهای 
فاز دوم انجام شــد و ما به این نتیجه برســیم که 
پیام رســانهایی که خدمت فــاز دوم را گرفتند 
آماده ارزیابی هســتند، دوباره ارزیابــی را انجام 
خواهیــم داد. بنابراین مابقی پیام رســانها نباید 
ناامید باشــند. بلکه می توانند به فعالیتشان ادامه 
دهند و ما امیدواریم که در فازهای بعدی بررسی، 

امتیازهای بهتری را کسب کنند.

 درحال حاضر پیام رســان های بومی چه 
تعداد کاربر جذب کرده اند؟

 نتایج آخریــن مرحله ارزیابــی مرکز ملی فضای 
مجازی نشان می دهد که حدود 25 میلیون کاربر 
ایرانی پیام رســان های بومی را نصب کردند. این 
تعداد به صــورت همزمان فعال نیســتند و البته 
شاهد هستیم که ســرعت و تعداد نصب کاهش 

پیدا کرده است که دالیل آن را توضیح دادم.

 از این تعداد چند درصد کاربران را دو پیام 
رسان منتخب دراختیار دارند؟

 حدود 85 تا 90 درصد ایــن کاربران، مختص دو 
پیام رسان سروش و گپ است.

 به عنــوان آخرین ســوال، برخی اخبار 
غیررســمی از لغو فیلتر تلگــرام حکایت 
دارد، آیا برنامه ای در این زمینه در مرکز ملی 

فضای مجازی در دست بررسی نیست؟
 من این مورد را نشنیدم و شایعه است.

 گفته می شود به دلیل برنامه ریزی برای 
رفع فیلتر تلگرام، برخی سایتها و کانالهای 
خبری که تا پیش از ایــن از تلگرام خارج 

شده اند به سمت تلگرام برگشته اند ؟
 دلیل این حرکت که از ســوی برخی انجام شده، 
اینطور عنوان شــده اســت که با توجه به اینکه 
فعالیــت هاتگــرام و تلگــرام طالیی 
قانونی شد پس ما به تلگرام بازمی گردیم 
که چنین چیــزی اصال نیســت. چرا 
که تاکنون هیچ اطالعیــه ای مبنی بر 
برداشتن ممنوعیت استفاده از تلگرام، 
طالگرام و هاتگرام برای مجموعه های 
دولتی و غیردولتی و تشــکل ها صادر 
نشده است. بلکه در اطالعیه ای گفته 
شد که با توجه به شــرایط خاصی که 
در کشــور وجود دارد، جلوی فعالیت 
طالگرام و هاتگرام تا این تاریخ گرفته 

نمی شود. 

هاتگرام و طالگرام از تلگرام مستقل شدند
 دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: بر مبنــای گزارش های اعالم 
شده از سوی دو نسخه فارسی تلگرام، این دو شبکه پیام رسان به صورت 

آزمایشگاهی از تلگرام مستقل شده است.
ابوالحســن فیروزآبــادی در حاشــیه »همایــش رســانه های نوین 
اجتماعی« در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف دو پیام رســان 
»هاتگرام« و »تلگرام طالیی« )طالگرام( به عنوان نســخه های فارسی 

شبکه های اجتماعی تلگرام توضیح داد.
وی گفت: یکــی از مباحثی کــه در کنار فیلتــر تلگــرام و حمایت از 
پیام رسان های بومی مطرح شــد، فعالیت موقت کالینت های فارسی 
تلگرام بــود چرا که کــوچ یکباره کاربــران ایرانی از تلگرام به ســمت 

شبکه های بومی، امکانات وسیعی می خواست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: برای دوران گذر، به دو کالینت 
فارســی تلگرام که از نظر نرم افزاری و ســخت افزاری، ویژگی بهتری 
داشتند، تا شهریور ماه فرصت فعالیت داده شــد تا پس از آن به صورت 
مستقل از تلگرام، فعالیت خود را ادامه دهند اما به دالیل تحریم و سایر 

دالیل مطرح شده، این فرصت تا پایان آذرماه تمدید شد.
وی افزود: هم اکنون بر مبنای گزارش اعالم شده از سوی این دو شبکه، 
استقالل از تلگرام حاصل شده اما این استقالل به صورت آزمایشگاهی 
بوده و پیاده سازی کامل آن، نیازمند ســخت افزارها و تجهیزات مانند 
دیتاســنتر و ســرور اســت که امیدواریم در مهلت تعیین شده، کاماًل 

اجرایی شود.
فیروزآبــادی تأکید کــرد: تصمیم بــرای فعالیت دو شــبکه هاتگرام 
و طالگرام، از ســمت مقام قضایی انجام شــده و ادامه فعالیت آنها نیز 
با تصمیم گیری قضایی انجام می شــود؛ در این زمینــه نظر مرکز ملی 

فضای مجازی نیز پرسیده شده است.
وی در خصوص انتشــار برخی اخبار مبنی بر تصمیــم مجدد برای لغو 
فیلتر تلگرام نیز گفت: این موضوع از ســمت مرکز ملی فضای مجازی 
مطرح نشــده و بعید به نظر می آید که قوه قضائیه نیز برنامه ای برای لغو 
فیلتر تلگرام داشته باشد و نظرش درباره فعالیت تلگرام در کشور تغییر 

کند.
رئیــس مرکز ملــی فضای مجــازی دربــاره اعمــال فیلتر بــر روی 
فیلترشکن ها و دسترســی  به وی پی ان ها در کشــور که طی چند روز 
اخیر با قطع و وصلی هایی همراه اســت، خاطرنشان کرد: دستگاه های 
فیلتر وزارت ارتباطات گاهی مواقع ُشــل کار می کنند و گاهی مواقع به 

درستی؛ این موضوع را باید از خودشان بپرسید.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکــه تمدید مهلت به دو 
نسخه فارســی تلگرام تا پایان سال شایعه اســت و این شبکه های پیام 
رسان تا پایان آذرماه زمان دارند، افزود: طی یک سال اخبر در حوزه پیام 
رســانها اتفاقات خوبی رخ داده و روند مثبتی را شاهد هستیم. به نحوی 

که مردم یاد گرفتند از پلتفرم های ایرانی استفاده کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم در پایان آذرماه و با تبدیل شــدن دو نســخه 
فارسی تلگرام به شبکه پیام رسان بومی، شاهد موفقیت پیام رسانهای 

بومی و تعداد قابل توجه کاربران ایرانی عضو این پیام رسانهای باشیم.
فیروزآبادی درباره وضعیت حمایت از پیام رسانهای بومی و انتخاب دو 
پیام رسان از میان 7 پیام رســان بومی، نیز گفت:طرح ما در حمایت از 
پیام رســانهای بومی، کاهش تعرفه، ارائه اینترنت رایگان، ارائه فضای 
دیتاســنتر و نیز وام 5 میلیاردی بود که سقف این حمایتها برای تمامی 

پیام رسانها به یک شکل صورت گرفت.
وی افزود: ما 7 پیام رسان را تایید کردیم اما شواهد نشان داد که این پیام 
رســانها نمی توانند تمام بازار را برعهده بگیرند و به همین دلیل توصیه 
ما این بود که بین خودشان تقسیم بندی برای بخش های مختلف ارائه 
خدمات را برعهده بگیرند و یا اینکه در یکدیگر ادغام شــوند که این دو 

توصیه محقق نشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به اینکه به دالیل زیادی همه 
پیام رسانهای بومی نتوانستند به خوبی عمل کنند، افزود: تصمیم گیری 
برای انتخاب دو پیام رســان برمبنای ارزیابی فنی صــورت گرفته و به 
معنای قطع حمایت های قبلی از سایر پیام رسانها نیست. دو پیام رسان 
سروش و گپ از نظر اینکه نرم افزارشان قابلیت توسعه داشته و شرایط 

اجتماعی بهتری داشتند مورد حمایتهای جدید قرار می گیرند.
وی گفت: نحوه حمایت از پیام رســانهای مختلف، اختصاص دیتاسنتر 
مخصوص و رفع نیازهای سخت افزاری در این فاز است که در این زمینه 
وزارت ارتباطات، مناقصه ایجاد دیتاسنتر برقرار کرده و درحال برطرف 
کردن امکانات مورد نیاز سخت افزاری این دو پیام رسان مطابق لیست 
اعالمی، هستیم. اما سایر پیام رسانها همچنان می توانند سرورهایشان 
را در دیتاســنتر وزارت ارتباطات نگهداری کــرده و از ترافیک رایگان 

اینترنت استفاده کنند.
فیروزآبادی از برگزاری جلســه با فراکســیون فضای مجازی مجلس 
در هفته آینده بــرای طرح ســاماندهی پیام رســانهای اجتماعی که 
چندماهی اســت در دست بررسی اســت خبر داد و گفت: جزئیات این 

طرح، پس از برگزاری این جلسه مشخص خواهد شد.

تاخیر وزارت ارتباطات در ارائه گزارش شبکه ملی اطالعات
وی درباره اقدامات صــورت گرفته درخصوص شــبکه ملی اطالعات 
نیز گفت: قرار بود وزارت ارتباطات به عنوان مجری پروژه شــبکه ملی 
اطالعات، این پــروژه را در دو مرحله پیش ببرد کــه در مرحله اول این 

شبکه در 3 فاز در دولت یازدهم اجرایی شد.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اقدامــات خوبی مانند 
راه اندازی مرکز مدیریــت ترافیک اینترنت کشــور )IXP (در مرحله 
اول اجرای این طرح ســبب شــد تا ترافیک از 100 گیگابیت به 800 
گیگابیــت در ثانیه برســد، اضافه کــرد: در رابطه با ســوئیچ بانکهای 
اطالعاتی کشــور نیز مرکز NIX تعریف شد و برمبنای آن، اتصال بانک 
اطالعاتی دولت به شبکه تحت عنوان دولت الکترونیک کلید خورد که 

در دولت دوازدهم شکل اجرایی به خود گرفت.
وی با اشــاره به اینکه آنچه درمرحله اول پروژه شــبکه ملی اطالعات 
تعریف کردیم در مرحله دوم به شــدت درحال عملیاتی شــدن است، 
گفت: در جلســه مشــترکی که در ابتدای دولت دوازدهــم با وزارت 
ارتباطات داشتیم، حدود 80 طرح در ذیل شبکه ملی اطالعات تعریف 
شد که در سند تبیین الزامات این شبکه دیده شده و هم اکنون درحال 
انجام اســت.فیروزآبادی گفت: ما از وزارت ارتباطات برای اجرای این 
طرح های مفهومی، جدول زمانی و تعریف خروجی مشــخص از پروژه 
خواســته ایم که آخرین گزارش ارســالی به مرکز ملی فضای مجازی، 
دی ماه سال 96 بوده و از آن زمان تاکنون گزارش جدیدی از سوی این 

وزارتخانه درباره روند پروژه به ما اعالم نشده است.
وی افزود: هفته گذشــته از وزیر ارتباطات خواســتیم که این جدول را 
به روزرســانی کرده و زمان تحویل آن را اعالم کند. متاســفانه در ارائه 
گزارش وزارت ارتباطات، تاخیر صورت گرفته و مــا نمی دانیم مرحله 

دوم پروژه شبکه ملی اطالعات در چه فازی قرار دارد.
رئیس مرکز ملی فضــای مجازی دربــاره کارکرد رســانه های نوین 
اجتماعی نیز به عنوان یکــی از فرصتهای تحریم گفــت: باید رویکرد 
اقتصادی رســانه های نوین اجتماعی درجهت آگاهی رسانی و آموزش 
مردم، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چرا که در دنیا شکل گیری مدلهای 
جدید اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق 
رســانه های نوین اجتماعی درحال انجام اســت و ما در ایــن زمینه با 

مشکل مواجه هستیم.
وی گفت: با توجه به فضای تحریم، فضاسازی مناسبی در کشور صورت 
نگرفته و رسانه های نوین اجتماعی می توانند درخصوص شفاف سازی 

زورگویی های آشکار حاصل از تحریم امریکا، موثر واقع شوند.

آنالین
 »کودکآنالین« جشنواره ای برای ایجاد

 فرصت های نو در فضای مجازی 
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات که با حکم وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات به عنوان دبیر 
جشنواره کودکآنالین منصوب شــده است با اشــاره به آغاز برگزاری 
این جشنواره از روز دوشــنبه 28 آبان ماه گفت: این جشنواره با هدف 
شناسایی استعدادها و ایده های برتر در حوزه تولید محتوای تصویری، 

ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برگزار می شود.
ســید جمال هادیان طبایی زواره در گفت وگو با مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، با بیان اینکه یکی 
از دغدغه های والدین اســتفاده بی رویه کــودکان و نوجوانان از فضای 
مجازی اســت، اظهار کرد: گاهی کودکان و نوجوانان بی مهابا از فضای 
مجازی اســتفاده می کنند و این موضوع به تهدیدی برای آنها تبدیل 
شده است بنابراین وزارت ارتباطات در تالش است با استفاده از ظرفیت ها و 
استعدادهای فراوان کشور از ایده های محتوا محور با موضوع کودکان و 

نوجوانان پر فضای مجازی حمایت کند.
وی با اشــاره به برگزاری جشــنواره »کودکانالین« تصریح کرد: برای 
تبدیل تهدیدهای فضای مجازی به فرصت، نخســتین دوره جشنواره 
تولید و گسترش محتوای تصویری دیجیتال برای کودکان و نوجوانان 
از روز دوشــنبه 28 آبان کلید می خورد و تا ابتدای اردیبهشــت سال 

آینده ادامه دارد. 
هادیان خاطرنشــان کرد:  ما تالش می کنیم نهادهایــی مانند وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت ورزش و جوانان، کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، ســازمان بهزیســتی، شــهرداری ها، 
تولیدکنندگان محتوا و کارآفرینان حــوزه فضای مجازی و اپراتورهای 
تلفن همراه و عرضه کنندگان اینترنت را در این رویداد بزرگ فرهنگی 

هنری، همراه خود سازیم. 
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با بیان اینکه آشــنا کردن مردم و به ویژه والدین برای انتخاب 
مناسب ترین شــیوه برخورد با فرزندان در قبال فضای مجازی تصریح 
کرد: برگزاری این جشنواره ســبب جلب توجه افکار عمومی به موضوع 
اســتفاده صحیح کــودکان و نوجوانــان از فضای مجازی می شــود و 
فرصت تبادل نظر میان کارشناســان درباره جزییات و نحوه استفاده از 

محتواهای تصویری در فضای مجازی را فراهم می کند. 
وی درباره سایر اهداف این جشنواره نیز اظهار کرد: این جشنواره زمینه 
سرمایه گذاری در حوزه تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان را فراهم 
می کند و انگیزه سرمایه گذاران در صنایع مجاور را برای تولید محتوای 
تصویری برای کودکان و نوجوانان را مضاعف و بسترهای موجود در این 

حوزه را به دیگران معرفی می کند. 
هادیان با بیان اینکه جشــنواره »کودکانالین« در دو بخش »فیلم های 
کوتاه« و »وب سری ها« برگزار می شود خاطرنشان کرد: بخش نخست 
این جشنواره، با فیلم های کوتاه از 30ثانیه تا 30 دقیقه برگزار می شود 
که شرکت کنندگان می توانند در دو قســمت حرفه ای و آماتور در این 
قسمت حضور داشــته باشــند و در بخش دوم ایده های برتر بررسی و 

برگزیده ها به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. 
وی افزود: شرکت در جشنواره»کودکانالین« شرایط سنی ندارد و افراد 
در سنین مختلف می توانند با ساخت فیلم، سریال و انیمیشن در حوزه 

کودکان و نوجوانان در این رویداد حضور داشته باشند.
هادیان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این رویداد هنری تحولی 
در حــوزه محتوای فضای مجازی بــرای کودکان و نوجوانــان ایجاد و 

بخشی از دغدغه های والدین را رفع کند.
وی افزود: حاصل برگزاری این رویداد هنری ارائه محتواهای آموزشی 
ترویجی و فرهنگساز در حوزه استفاده از فضای مجازی برای کودکان، 

نوجوانان و والدین است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات ادامه داد: 
رییس این جشــنواره وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات است و شورای 
سیاستگذاری جشنواره متشــکل از کارشناســان خبره حوزه فضای 
مجازی و تعدادی از هنرمندان صاحب ســبک فیلمســاز اســت که 
سیاســت های جشــنواره را تعیین  می کنند و دبیرخانه جشنواره نیز 

وظیفه اجرای سیاست ها را به عهده دارد.
دبیــر جشــنواره کودکآنالیــن تصریح کــرد: اختتامیه جشــنواره 
»کودکآنالین« در اردیبهشت ماه در4 روز برگزار می شود که جزییات 

آن طی نشست مطبوعاتی از سوی دبیر این جشنواره اعالم می شود.
هادیان از همه کسانی که برای تولید محتوای ویژه کودکان و نوجوانان 
در فضای مجازی دغدغــه دارند یا صاحب ایده ها یا شــیوه هایی برای 
نظارت بر حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هســتند دعوت 
کرد تا با مراجعه با نشــانی kudakonlinefest.ir در این جشــنواره 

شرکت کنند.

 کاهش چهار ساله میانگین سن مدیریتی 
در پژوهشگاه فضایی ایران

رییس پژوهشگاه فضایی ایران از کاهش حدود چهار ساله میانگین سن 
مدیریتی در پژوهشــگاه خبر داد و گفت: در شرایطی که دولت با وجود 
مشــکالت و انواع محدودیت  ها، بودجه تحقیقات فضایــی را بی  کم و 
کاست فراهم کرده بنابراین اجرای موفقیت  آمیز پروژه  ها، کوبنده  ترین 

پاسخ به تحریم  هاست.
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطــالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، حســین صمیمی رییس پژوهشــگاه فضایی ایران 
در مراسم معارفه سرپرســت جدید پژوهشکده ســامانه  های ماهواره 
با بیان اینکه اجــرای موفقیت  آمیــز پروژه  ها، کوبنده  ترین پاســخ به 
تحریم  هاســت، گفت: در جهت انجام این مهم، پژوهشگاه فضایی ایران 

باید به یک سازمان عملگرا با شبکه  ای توانمند تبدیل شود.
وی میزهای مدیریتی را ســنگرهای خدمت به کشــور و مردم دانست 
و افزود: انجام دقیق وظایف، رعایت ضوابــط و مقررات، تصمیم  گیری 
صحیح و به  هنگام، پاسخگو بودن و شــفافیت مسئولیت  های سنگین 

هستند که انجام آنها نیاز به توفیق الهی دارد.
صمیمی با اشــاره به تغییرات مدیریتی ایجاد شــده در پژوهشگاه در 
سطوح مختلف پژوهشــگاه و بازنگری فرآیندهای جاری، اظهار کرد: 
هدف از این تغییرات تبدیل کردن پژوهشــگاه به یک سازمان عملگرا 
با شبکه  ای تواناســت و این امر مهم تحقق پیدا نمی کند مگر آنکه همه 

پژوهشکده  ها تبدیل به مجموعه  های نتیجه  گرا و عملیاتی شوند.
رییس پژوهشــگاه فضایی ایران با بیان اینکه برای ســرعت بخشیدن 
به این تغییــرات نیازمند به اســتفاده از جوانان مومــن، متخصص و با 
انگیزه هســتیم، به کاهش میانگین ســن مدیریتی پژوهشگاه فضایی 
ایران اشــاره کرد و گفت: در چهار ماه گذشته، حدود 4 سال از میانگین 
سن مدیریتی پژوهشگاه کاسته شــده و این روند کماکان ادامه خواهد 
داشــت.رییس پژوهشــگاه فضایی ایران با تاکید بر نقش پژوهشکده 
ســامانه  های ماهواره در پیشبرد برنامه  های پژوهشــگاه تصریح کرد: 
تکلیف اصلی پژوهشــکده اجرای دقیق، صحیح و بــه موقع پروژه  های 
ســاخت ماهواره  های سنجشی و مخابراتی اســت و رییس و مسئوالن 
پژوهشکده و تک تک پژوهشگران این پژوهشــکده متحد هستند تا با 

اهتمام مضاعف در راستای تحقق این هدف تالش کنند.
وی افزود: اگــر در نظر بگیریم که در شــرایط فعلی کشــور و با وجود 
مشکالت و انواع محدودیت  ها، دولت بودجه تحقیقات فضایی را بی  کم 
و کاســت فراهم کرده، به اهمیت وظایف مان بیشتر از قبل پی   می  بریم 

و برای به انجام رساندن پروژه  ها، لحظه  ای آرام و قرار نخواهیم داشت.

ارتباطات


