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دالر در بودجه ۹۸ چند؟
در سالروز تصویب قانون کار برگزار شد

تجمع کارگران در حمایت از قانون کار 

میزان صادرات نفت ایران بعد از اعطای معافیت 
به 8 کشور چگونه خواهد بود؟

 در میزگرد »فضای مجازی
 و ظهور بالک چین و رمز ارزها« عنوان شد

تاسیس حساب 
امانی برای پول 

نفت ایران

پیامدهای تغییرات 
 فضای مجازی 

برای اقتصاد 

کارت سوخت 
نگیرید، کارت 

بانکی کافی است

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت
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ح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی جزییات طر

وحدت، پویایی می آفریند 

یکی از زیباترین و واالترین واژه ها، واژه وحدت و برادری اســت. برادری 
و وحدتی که پیامبر رحمت در استمرار رســالت دیگر انبیای عظام برای 
جوامع بشــری به ارمغان آورد. پیامبر اکــرم )ص(، مهاجرین و انصار را به 
میثاق اخوت و عقد برادری فرا خواند و بدین ســان گل بانگ وحدت برای 
نخســتین بار در فضای مدینه طنین افکند و دل و جــان قرون و اعصار را 
نوازش داد و عطر دل انگیز آن مسلمانان را شیفته خویش ساخت. سنگ 
زیرین بنای اتحاد و همبستگی اسالمی نهاده شــد و ارزش های متعالی 
اسالمی و برادری و اتحاد، جانشین ارزش های پوچ و خیالی جاهلی شد و 
این گونه بود که حیات واقعی دین اسالم، بر پایه وحدت بنا شد زیرا اسالم 

دین تک محور نیست و این رمز ماندگاری آن است.
  هفته وحدت، فرصت مناسبی است و می تواند امت اسالمی را جمع کرده 
و به همگرایی و همســویی آنان کمک کند. جمهوری اسالمی ایران پس 
از انقالب اســالمی با توطئه های مختلف اســتکبار جهانی و هم پیمانان 
فرومایه آن مواجه شــد و نقشه های دشــمنان به منظور تضعیف انقالب 
اســالمی ، یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآمد که یکی از مهم ترین 
توطئه های اســتکبار ، ایجاد اختالف بین شیعه و ســنی بود که با درایت 
و دوراندیشی امام راحل )ره( خنثی شــد. از آن زمان جلوه های راستین 
وحدت در پرتو رهبری های امام خمینی)ره( در نظام جمهوری اســالمی 
ایران آغاز و تحقق یافــت و امروز در امتداد رهبری هــای حکیمانه مقام 
معظم رهبری حضرت آیت الّل خامنه ای )مدظله العالی( پرچم پرافتخار 
توحید به اهتزاز درآمده است.تشکیل و تأســیس »مجمع التقریب بین 
المذاهب« از سوی رهبر معظم انقالب زمینه را برای گفت وگوی مستقیم 
اندیشــمندان و صاحب نظران برجسته جهان اســالم هموارتر ساخت و 
همین امر موجب شد تا گام های بسیار مهمی در خصوص وحدت اسالمی 
برداشته شود. جمهوری اسالمی ایران ، بدون شک از همان آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، همواره با تمام توان، آیه های وحدت و همبستگی 
را برای مســلمانان قرائت نموده و گام های مهم عملــی برای تحقق این 
هدف واال و ارزشــمند برداشــته اســت.تقارن هفته ی وحدت و هفته ی 
بســیج فرصت مغتنمی برای مردم، علما، فرهنگیان و شــخصیت های 
دلسوز جامعه اســت تا پایه های وحدت را در جامعه تحکیم کنند چرا که 
بسیج نهادی مردمی و ملی است و می تواند مســیر وحدت و یکپارچگی 
میان امت اسالمی را هموار کند.هم اکنون که کشور با تحریم های ظالمانه 
آمریکای جهان خوار روبرو شده است، این بســیجیان کوشا و در صحنه 
هســتند که باید بیش از پیش عزم خود را جزم کنند و مراقب نقشه های 
شوم دشمنان باشند تا آسیبی به نظام جمهوری اسالمی و اتحاد ملی وارد 
نشود.بسیج، تجلي گاه حقیقي ایده و عمل است و ایران اسالمی با داشتن 

بسیجیان مخلص هیچگاه در برابر دشمنان، سر فرود نمی آورد.
اکنون بیش از 1400 ســال از آن هنگام که خورشــید فروزان اســالم بر 
ســرزمین ســرد و تاریک جاهلیت دمید و نغمه توحید، کران تا کران را 
درنوردید و قوم ها و قبیله های پراکنده را با دعوت به اعتصام به حبل متین 
الهی، متحد و منسجم ساخت ، می گذرد و در عصر حاضر پایبندی و تداوم 

وحدت توسط مسلمانان جهان مهم ترین وظیفه دینی و اسالمی است.
 فراموش نکنیم که وحدت ، پویایی می آفریند و در ســایه اخوت و برادری 
مشکل ها، آسان می شــود و بر ماست در این مســیر به قرآن بازگردیم و 
هویت گمگشــته خویش را بازشناسیم و به ریســمان الهی چنگ زنیم و 
از نامالیمات هراســی به دل راه ندهیم  و بدانیم با حفظ وحدت اگر دل به 

آنچه در کتاب خدا آمده بسپاریم ، پیروز و سعادتمند خواهیم بود.

پیش بینی قیمت ها در روزهای آینده

وریخت؟ خ طال و سکه فر چرا نر
گروه بازار  قیمت طال و ســکه در بازار دیروز روندی نســبتا کاهشی داشت که 
تالش بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی بــازار و هم چنین کاهش تقاضا برای طال 
و ســکه به دلیل وجود انتظار ارزانی در آینده نزدیک، از عوامــل اصلی این کاهش 

قیمت بوده است.
دیروز قیمت طال و سکه با کاهش نسبی مواجه شده اســت، به گونه ای که هر عدد 
ســکه طرح جدید تمام بهار آزادی 4 میلیون و 100 هزار تومان معامله شده است و 

سکه طرح قدیم نیز ۳ میلیون  و ۹۵0 هزار تومان فروخته شد.
هم چنین نیم سکه دو میلیون و 100 هزار تومان،   ربع سکه یک میلیون و ۲00 هزار 

تومان و سکه گرمی ۶۸0 هزار تومان در بازار قیمت دارد.
از سوی دیگر قیمت طال نیز روندی کاهشی داشته اســت، به گونه ای که هر مثقال 
طالی 1۷ عیار یک میلیون و ۶۸0 هزار تومان قیمت دارد و هر گرم طالی 1۸ عیار 

نیز ۳۷۵ هزار و 100 تومان فروخته می شود.
در این باره محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران 
علت کاهش قیمت ها را اینگونه توضیح داد که بانک مرکزی تالش می کند تقاضای 
بازار را تامین کنــد و قیمت را به کنترل خود درآورد و از ســوی دیگر نیز این روزها 
تقاضا در بــازار به دلیل وجود انتظار کاهش قیمت ها، کمتر شــده اســت و همین 

مسئله سبب شده تا قیمت طال و سکه روند کاهشی به خود بگیرد.
وی آینده بازار را اینگونه پیش بینی کرد که اگر مدیریت و سیاست گذاری اقتصادی 
در بازار ارز به همین منوال اعمال شــود و ادامه یابد، آرامش بیشتری بر بازار حاکم 
خواهد شــد و امیدواریم که در آینده نزدیک به جایی برســیم که مردم به راحتی 

قدرت تصمیم گیری را در این بازار داشته باشند.
از ســوی دیگر، قیمت ها بازار ارز اما تغییر قابل مالحظه ای نداشت؛ دیروز در شعب 
ارزی بانک ها، یورو مسافرتی حدود 14 هزار تومان عرضه شد؛ البته نرخ خرید یورو 

مسافرتی در بانک ها 1000 تومان کمتر از نرخ خرید آن در بازار آزاد است.
هم چنین تا ساعت 14 دیروز نرخ خرید دالر با افزایش حدود 100 تومانی در شعب 
ارزی بانک ها به 11 هزار و ۹۳۵ تومان رسید و نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک ها 
نیز نسبت به روز گذشته با افزایش حدود 100 تومانی همراه شد و بانک ها امروز هر 

یورو را 1۳ هزار و ۶0۲ تومان خریداری کردند.
نرخ خرید هر پوند انگلیس نیز در بانک ها 1۵ هزار و ۳0۸ تومان اعالم شــده است. 
این در حالی است روز دوشــنبه نرخ خرید دالر در بانک ها 11 هزار و ۸1۸ تومان و 

یورو حدود 1۳ هزار و 4۹4 تومان بوده است.
اما نرخ خرید ارز در بانک ها، از زمان اعالم تا هفته گذشــته عموما رو به افزایش بود؛ 
به طوری که نرخ خرید دالر در شعب ارزی بانک ها در ابتدا از ۹۵00 تومان آغاز شد 
و در هفته گذشــته به بیش از 1۲ هزار و ۵00 تومان رســید، اما از آغاز هفته جاری 
بانک ها نرخ خرید دالر را کاهش دادند. بر اســاس اعــالم صرافی ها، نرخ فروش لیر 
دیروز در بازار غیر رســمی ۲۵00 تومــان، نرخ فروش درهــم ۳۷00 تومان و نرخ 

فروش پوند نیز 1۷ هزار تومان است.
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وزیر صنعت: 

با خاطیان حتی اگر از بستگان وزیر باشند برخورد شود

برآوردی از دخل وخرج دولت در سال ۹8 و ۲ راهکار جدید تأمین کسری
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 مشموالن سهام عدالت امسال چقدر 
سود می گیرند؟

۳۹هــزار و 440میلیارد ریال ســود مصــوب مجامع شــرکت های 
سرمایه پذیر سهام عدالت امسال میان مشموالن تقسیم می شود.

 بر اساس قانون پس از پایان دوره 10ســاله تسویه اقساط سهام عدالت 
مشموالن از محل ســود سالیانه این سهام، از ســال گذشته این امکان 
فراهم شده اســت تا ســود ســهام عدالت به صورت نقدی به حساب 

مشموالن واریز شود.
بر این اساس نگاهی به سود تقسیمی شــرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت نشــان می دهد این شرکت ها در مجامع امســال خود 4۷ هزار 
و ۲۹۳ میلیارد ریال ســود برای مشــموالن تصویب کرده اند که از این 
رقم ۶۵4 میلیارد ریال به افزایش ســرمایه شــرکت ها اختصاص داده 
شــده و ۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال هم توسط شــرکت ها برای تقسیم 
میان مشموالن پرداخت شده است. همچنین از این رقم ۵00 میلیارد 
ریال مربوط به اسناد دریافت شده می باشــد و مانده مطالبات دولت از 
شرکت های حاضر در سبد ســهام عدالت ۳۹ هزار و 440 میلیارد ریال 

است.
بر اساس آمار ارائه شده باید اشاره کرد از دی ماه امسال ۳۹ هزار و 440 
میلیارد ریال سود مصوب مجامع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
میان مشموالن )به تناسب ارزش اصل ســهام آنها( تقسیم خواهد شد 
که اگر همه مشــموالن عدد برابــر بگیرند به هر نفــر 100 هزار تومان 
می رسد و احتماالً مشــموالن کمیته امداد و بهزیستی هم دو برابر این 

رقم یعنی ۲00 هزار تومان بگیرند.

 حمایت از بخش خصوصی در توسعه کشاورزی 
و صنایع غذایی 

  دکتــر احمدعلی کیخــا رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شــورای اســالمی و در حاشیه نشســت علنی با بیان 
اینکه نمایندگان مجلس می توانند چشــم و زبان مردم باشــند، تاکید 
کرد: ما باید به گروه های مرجع و فعالیت هــای مردم رجوع کنیم و در 
همین راســتا باید از فعالیت هایی که بخش خصوصی در حوزه توسعه 

کشاورزی انجام می دهد، حمایت شود. 
دکتر کیخا در ادامه به بازدید اخیر خود از پاالیشــگاه غالت زر اشــاره 
کرد و گفت: نمونــه چنین اقدامی مجموعه گروه صنعتی و پژوهشــی 
زر اســت که با خرید 100 هکتار زمین برای ۸0 هزار نفر اشتغال ایجاد 
کرده و مجموعه هایی مانند زرماکارون، پاالیشــگاه غالت و شــیرینی 
و شــکالت را ایجاد کرده است که ظرف ۳ ســال آینده این پروژ ه ها به 
بهره برداری می رسد. وی همچنین افزود: ما در شرایط کنونی نیازمند 

توسعه چنین طرح های کالنی در کشور هستیم.

امنیت غذایی کشور، محصول اقدامات شبکه 
بانکی است

روح اله خدارحمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در 
جمع روسای شعب این بانک در استان آذربایجان غربی، امنیت غذایی 
کشور در شرایط دشــوار کنونی با وجود تحریم های ناعادالنه دشمنان 
را، محصول تالش ها و اقدامات شبکه بانکی از جمله بانک کشاورزی در 

حمایت از تولید مواد غذایی دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی در استان 
آذربایجان غربی، در این نشست که روز دوشنبه ۲۸ ابان همزمان با سفر 
مدیرعامل بانک کشــاورزی به این استان برگزار شد، خدارحمی ضمن 
بیان مطالب فوق تاکید کــرد: تحریم های ایجاد شــده قطعا نخواهند 
توانست اهداف و نیات شوم دشمنان را برآورده کنند چراکه این کشور 
بسیار قدرتمند و اســتوار اســت و این گونه اقدامات بیگانگان، قطعا با 

شکست مواجه خواهد شد.
وی افزود: بحمدالل التزام کارکنان بانک کشاورزی به خدمت رسانی و 
جلب رضایت مشتریان، قدردانی مردم و مسئوالن را در پی داشته و این 
موفقیت موجب افتخار و مباهات است.خدارحمی در بخش دیگری از 
ســخنان خود بر اهمیت ایجاد انگیزه و جلب خشنودی کارکنان شاغل 
و بازنشسته تاکید کرد و اظهار داشت:  هیچ رضایتی باالتر از این نیست 
که لبخند را بر لبان همکاران شــاغل و بازنشسته ببینیم .وی همچنین 
حضور مشــاهیر بزرگ ادبی چون سید محمدحســین بهجت تبریزی 

متخلص به شهریار را از افتخارات بانک کشاورزی اعالم کرد.
ارائه گزارش عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان 
غربی توسط  بهنام شــهدی مدیر استان و نیز جلســه پرسش و پاسخ ، 
از دیگر بخش های نشســت روسای شعب بانک کشــاورزی در استان 

آذربایجان غربی بود که با حضور مدیرعامل این بانک به اجرا درآمد.
شــایان ذکر اســت روح اله خدارحمی در جریان این ســفر به استان 
آذربایجان غربی، عالوه بر حضور در همایش روســای شــعب و بازدید 
از شعب این بانک در سطح شهر ارومیه، با مسوالن کارخانه قند ارومیه 
و مدیر مرکز جراحی آفتاب، دیدار و در جلســه توســعه و برگزیدگان  

استان نیز شرکت کرد.

تعیین تکلیف طرح مالیات بر عایدی مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه طرح 
مالیات بر عایدی مسکن به احتمال بســیار زیاد تا پایان امسال تعیین 
تکلیف می شود، گفت: تکمیل هر چه ســریعتر پروژه های مسکن مهر 

می تواند بخشی از تقاضای بازار را پوشش دهد.
قلی الل قلــی زاده در گفتگو بــا پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا، با 
تشریح چشم انداز بازار مســکن، گفت: هر چند در شرایط فعلی تحلیل 
منطقی نمی توان از بازار مســکن ارایــه داد امــا امیدواریم مجموعه 
سیاســت ها در این بازار از جمله طرح مالیات بر عایدی مسکن بتواند 

بازار مسکن را ساماندهی کند.
وی ادامــه داد: در کلیات این طــرح پیش بینی شــده تولیدکنندگان 
مسکن و خانه اولی ها از این مالیات معاف هستند و این طرح صرفا برای 
مقابله با سوداگری سودجویان است.این نماینده مردم در مجلس دهم 
شورای اســالمی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی 
مســکن، گفت: در حال حاضر طرح مذکور در کمیسیون های عمران و 
اقتصادی در حال بررســی اســت که پس از جمع بندی و تصویب در 

صحن علنی قطعا در زمان اجرا می تواند اثر گذار باشد.
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
امیدواریم طرح مالیات بر عایدی مســکن به زودی در مجلس تصویب 
شود، گفت: به دلیل اینکه این طرح با قید فوریت مطرح شد به احتمال 

بسیار زیاد تا پایان امسال در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در قیمت مســکن تاثیر گذار هستند، 
تاکید کرد: نهاده های ساختمانی ناشی از نوسانات اقتصادی در قیمت 
تمام شده مسکن تاثیر گذاشــت که به عنوان یکی از عوامل نابسامانی 
در قیمت مســکن می توان از آن نام برد چرا که هر چند برخی نهاده های 
ســاختمانی تولید داخل هســتند اما به واســطه اینکه مواد اولیه آنها 

وارداتی است قیمت تمام شده مسکن را تحت تاثیر قرار داد.
قلی زاده گفت: به عنوان مثال میلگرد در داخل تولید می شــود اما ۸0 
درصد مواد اولیه این محصول وارداتی اســت لذا همــه این عوامل در 

قیمت مسکن تاثیر گذار هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اســالمی با اشاره به تعدیل نسبی 
قیمت مســکن گفت: هر چند این تعدیل قیمتی محســوس نیست اما 
کاهش قیمت ارز تقریبا به لحاظ روانی در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده 
است که البته این کاهش قیمتی بســیار اندک بود و حتی در مناطقی 

فقط به تثبیت بازار کمک کرد.

میز خبر

رییس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور در یک پیام 
توئیتری با اشــاره به ســخنان وزیر امورخارجه درباره 
پولشــویی، وجود میلیاردها دالر قاچاق در کشــور را 

یادآوری کرد.
محمدباقر نوبخت شامگاه دوشــنبه در صفحه توئیتر 
شــخصی خود نوشــت: پس از ســخنان دکتر ظریف 
درباره پولشــویی و ضرورت مبــارزه بــا آن، عده ای 
معتــرض و متقاضی ارایه ســند از وزیــر امورخارجه 

شدند.
وی افزود: آیا معترضان، میلیاردها دالر قاچاق در کشور 

را که همواره مسووالن نظام درباره آن هشدار 
داده اند، نفی می کنند؟ یــا برخالف قانون، 
درآمد حاصل از آن را پول کثیف نمی دانند؟!

ســخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی 
که بیســتم آبان ماه منتشر شد، اعتراض ها و 

واکنش هایی را به دنبال داشت.
عصر دوشــنبه رییس قوه قضاییه درباره این 

مســائل گفت: اگر پولشــویی عظیمی در کشور وجود 
دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطالع نداده اید؟

وزیــر امورخارجــه روز یکشــنبه پــس از حضور در 

کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی درباره واکنش های 
متعدد بــه موضوع پولشــویی گفــت: من 
مشــخص صحبت کردم اما برخی دوستان 
برای اهداف سیاســی خود همــه چیز را فدا 

می کنند.
محمدجواد ظریف افزود: نــوار اظهاراتم در 
این زمینه وجود دارد؛ درخواســت می کنم افرادی که 
نسبت به سخنان بنده اعالم نظر کردند در مورد محتوا 

صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته اند.

ظریف در واکنش به درخواست ها برای ارایه مستندات 
پولشویی، یادآوری کرد: من مسوول مستندات نیستم. 
این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه 
در وزارت اقتصاد و دارایی نیز موارد پولشــویی را اعالم 

کرده است.
به گفته وی، »آخرین مســتند در ارتباط با این موضوع 
مربوط به افرادی است که با داشــتن شبکه پولشویی 
گسترده بتازگی مجازات شدند. همچنین شبکه های 
پولشویی گسترده دیگر مستند شده است، بنابراین به 

توضیح بیشتر من نیازی نیست«.

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی با اعــالم اینکه ۹0 
درصد مصوبــات هیات مقــررات زدایی و تســهیل 
مجوزهــای کســب و کار اجــرا نمی شــود، گفت: 
گزارش دالیل همــکاری نکردن دســتگاه ها با این 
هیات و اجرا نشــدن مصوبات آن به ســران سه قوه 

ارایه می شود.
فرهاد دژپســند در بیســت و ســومین جلسه هیات 
مقررات زدایی و تســهیل مجوزهای کسب و کار تاکید 
کرد: نبایــد به راحتــی از کنار این مســاله عبور کرد، 

بلکــه باید با اخــذ دالیل عــدم همکاری 
از دســتگاه هایی که در اجــرای مصوبات 
همکاری الزم را ندارند گزارشــی مســتند و 
تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، 

زیرا این یک موضوع فرا قوه ای است.
وی گفت: برخی روش ها و فرآیندهای غلط 
جزو ذات ساختار اداری کشور شده است که 

باید این فرآیندها بوســیله کار کارشناسی شناسایی و 
حذف شوند.

دژپســند تصریح کرد: متاســفانه مشاهده 
می شــود در حوزه مقررات زدایــی، راه ها و 
فرآیندهــای غلط و زاید شناســایی و حذف 
می شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر 

ظاهر و باعث ایجاد مانع می شوند.
وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه شــاخص های 
آزادی اقتصادی کشور در همه مولفه ها بجز 
اندازه دولت بهبود پیدا کرد، خاطرنشان کرد: برخی از 

مداخله گری های دولت بی مورد است.

در ادامه بیست و ســومین جلسه هیات مقررات زدایی 
و تسهیل مجوزهای کســب و کار، ضمن ارائه گزارش 
عملکرد این هیات توسط معاون امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد، موضوعــات تعیین تکلیف پنجــره واحد ارائه 
خدمات و صدور مجوزهای کشور )پیشخوان مجوزها و 
خدمات کشور( و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مشتمل بر مقررات محدود کننده برای فعالیت 
فروشــگاه هــای زنجیــره ای، مورد بررســی و 

تصمیم گیری توسط اعضاء قرار گرفت.

پولشویی

کسب و کار

گــروه اقتصاد بررســی ســناریوهای 
موجود بــرای تدویــن بودجه ۹۸ نشــان 
می دهد دولــت برای رفع کســری بودجه 
پیش بینی شــده چــاره ای جــز کاهــش 
هزینه های خــود و افزایش پایــه مالیاتی 

ندارد.
در طــول چند دهــه گذشــته دولت های 
منتخب مردم برای تأمین منابع و پرداخت 
هزینه های خود، محدود بــه فروش نفت و 
پس از آن، اخذ مالیات بوده اند. در شــرایط 
عادی با وجود وضعیت آشــفته صندوقهای 
بازنشســتگی باز هــم ادامه ایــن روند امر 
امکان پذیری به نظر می رسید، اما در شرایط 
جدید بایســتی دولت از درآمدهای جدید 
برای جبــران عقب ماندگیهای احتمالی در 

جذب منابع استفاده کند.
شرایط بودجه کشور در ســال ۹۷ با هدف 
ایجاد حداکثر اشتغال به گونه ای رقم خورد 
که دولت بدون نیم نگاهی به منابع صندوق 
توسعه ملی نمی توانست از این چالش جدی 
عبور کند، این در حالی است که در  شرایط 
فعلی عــالوه بر حفظ اهداف اشــتغال زایی 
بایســتی از تزریــق منابــع بــرای جبران 

هزینه های جاری نیز مطمئن بود.
پیامد و نتایج سیاســت های اتخاذشــده و 
مدنظر دولت با توجه بــه مبهم بودن آینده 
اقتصاد بسیار مهم اســت. در شرایط جدید 
اقتصادی نــرخ ارز افزایش قابــل توجهی 
داشــته، به هــر حال ایــن انتظــار وجود 
دارد کاهــش صادراتنفت به کاهش رشــد 
اقتصادیو محدودیت بیشتر بر بودجهدولت 
منجر شود، بر این اســاس تالش می کنیم 
با بررســی ارقــام کلیــدی بودجــه ۹۷ و 
ترسیم شــرایط جدید اقتصادی با توجه به 
ســناریوهای مطرح شــده به شفاف سازی 

وضعیت بودجه سال بعد کمک کنیم.
بر این اســاس ذکر این نکته ضروری است 
که مهمتریــن بخش های منابــع عمومی 
دولت شــامل منابع حاصل از فروش نفت و 
فرآورده هــای نفتی، درآمدهــای مالیاتی، 
درآمدهــای حاصــل از مالکیــت دولــت 
)مانند حق دولت در معادن، ســود ســهام 
شــرکت های دولتی و...(، منابــع حاصل از 
فروش اوراق مشــارکت، منابــع حاصل از 

واگذاری شرکت های دولتی و... هستند.
از سوی دیگر، دولت در بخش های مختلفی 

از این درآمدها اســتفاده می کند و بر اساس 
توجیه هــای اقتصــادی ایــن هزینه ها در 
راستای گســترش رفاه، تولیدو توانمندی 
شهروندان خرج می شود. هزینه های اصلی 
دولت عبــارت از هزینه های جــاری برابر با 
۲۹4هزار میلیارد تومان اســت، هزینه های 
ـ ســرمایه ای که برابــر با ۶۲هزار  عمرانیـ 
میلیارد تومان است و خرید اوراق که آن نیز 
برابر با ۳0هزار میلیارد تومان اســت که در 
نهایت مجموع هزینه های دولت در سال ۹۷ 

برابر با ۳۸۶هزار میلیارد تومان است.

پیش بینی تحقق درآمد 50میلیارد 
دالری از فروش نفت در سال جاری

بر اســاس گزارش سایت رســمی شرکت 
ملی نفت، ایــران در ســال ۲01۷، روزانه 
۲.۵میلیون بشــکه نفت خام صــادر کرده 
اســت که ۶۲ درصد آن به آسیا و بقیه راهی 
اروپا شده اســت. بر اساس قانون بودجه ۹۷ 
متوســط قیمت نفت خام ایران نیز ۵۵ دالر 
بوده اســت بدین ترتیب درآمد حاصل شده 
از فروش نفت برابر بــا ۵0 میلیارد دالر بوده 

است.
هرچند درآمد دولت از محــل فروش نفت 
خــام و فرآورده ها حــدود ۵0 میلیارد دالر 
است اما باید به این نکته توجه داشت که بر 

اساس قانون بودجه ۳۲ درصد از درآمدهای 
نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی و 14.۵ 
درصد نیز متعلق به وزارت نفت اســت، در 
واقع ســهم واقعی دولت از صــادرات نفت 
کمی بیــش از ۲۵ میلیارد دالر اســت که 
با احتســاب نــرخ دالر 4000تومانی، کل 
عایــدی دولــت از ایــن محــل نزدیک به 

100هزار میلیارد تومان است.

وضعیت مبهم آينده و پیش بینی 
هزينه ها و درآمدهای دولت

هزینه های جاری دولت که شــامل حقوق و 
مزایای کارمندان اســت همه ساله با توجه 
به وضع اقتصادی کشــور و میزان افزایش 
تورم نیز افزایش می یابد. در ضوابط اجرایی 
قانون و بودجه ۹۸ که اخیراً منتشــر شــد، 
نیز به این بحث پرداخت شــده اســت، بر 
این اســاس با احتســاب افزایش میانگین 
10درصدی هزینه هــا، هزینه های جاری 
دولــت تقریباً ۳۲0هــزار میلیــارد تومان 
خواهد بود، این در حالی است که با افزایش 
هزینه ها دولت در سال آینده با توجه به ثابت 
در نظر گرفتــن هزینه هــای عمرانی، کل 
هزینه های دولت حــدوداً برابر با 410هزار 

میلیارد تومان خواهد شد.
امــا نکتــه تأمل برانگیــز اینجاســت که 

درآمدهای دولــت در ســال ۹۸ با کاهش 
فروش نفت خام کمتر خواهد شد. به عقیده 
کارشناسان و سناریوهای مطرح شده برای 
تدویــن بودجه حجم صــادرات نفت ایران 
در سال ۲01۸ روزانه 1میلیون بشکه نفت 
خام خواهد بــود اما متوســط قیمت نفت 
خام ایران نســبت به سال گذشته با افزایش 
روبه رو خواهد بود و سناریوهای مطرح شده 
از ارقامی مثــل ۶۵ دالر خبر می دهند که با 
این اوصاف کل درآمد دولت در سال پیِش رو 
برابر بــا )۳۶۵*1*۶۵=۲4 میلیارد دالر( 

است.

احتمال قوی لحاظ شدن نرخ 5500 
تومان برای دالر در بودجه 98

براســاس قانون بودجه ســنواتی نیمی از 
درآمد حاصل شــده از محل فــروش نفت، 
متعلق به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی 
اســت و نیم دیگر آن درآمد دولت محسوب 
می شــود که این رقم در حدود 1۲ میلیارد 
دالر اســت. از ســوی دیگر با توجه به تعهد 
دولت بــرای جلوگیــری از افزایش قیمت 
کاالهای اساسی ســناریوهای مطرح شده 
برای نــرخ ارز محاســباتی در بودجه، خبر 
از ارقامی مثــل ۵۵00 تومــان می دهد. با 
این تفاســیر به نظر می رســد، درآمدهای 

ریالی دولــت از محل فروش نفــت خام و 
فرآورده های نفتی حــدود ۷0هزار میلیارد 
تومــان خواهــد بود و نســبت بــه درآمد 
100هزار میلیاردی ســال جاری ۳0هزار 

میلیارد عقب ماندگی دارد.
از طرفی با ثابت در نظــر گرفتن درآمدهای 
حاصل از وصــول مالیات و فــروش اوراق، 
درآمد دولت در ســال بعد در بهترین حالت 
برابر با  ۳۶0هــزار میلیارد تومــان خواهد 
بود که به این ترتیب شــاهد افزایش فاصله 
بین درآمدهــا و هزینه های بودجه ســال 
بعد هستیم.ســؤالی جدی این اســت که با 
احتســاب این اعداد و ارقــام یعنی افزایش 
۳0هــزار میلیــاردی هزینه هــا و کاهش 
۳0هزار میلیاردی درآمدهــا اختالف ۵0 
تا ۶0هزار میلیاردی بیــن درآمد و هزینه، 
چگونه جبران خواهد شــد، بر این اساس، 
یک راه حل اولیه تغییــر و به معنای دقیق تر 
کاهش ســهم ۳0 تا ۳4 درصــدی صندوق 
توســعه ملی برای جبران شــکاف هزینه 

درآمد بودجه می باشد.

بررسی وضعیت ايده تغییر سهم 
صندوق توسعه ملی از زبان رئیس 

سازمان برنامه
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه در جلســه 
روز گذشــته با عنوان تشــریح برنامه های 
اشــتغال و تولید در حوزه کشاورزی گفته 
است که دولت ســهم صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتــی را رعایت خواهد کرد و 
همچنین از افزایش میزان حقوق کارمندان 
دولت در سال ۹۸ خبر داد. در نتیجه به نظر 
می رســد با این اظهار نظر نوبخت، ســهم 
صندوق توســعه ملــی و وزارت نفت بدون 

تغییر پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب ســؤالی جدی که وجود دارد 
این است که در صورت صحت این سناریوها 
و لحاظ آن در بودجــه مابه التفاوت ۶0هزار 
میلیارد تومانی از کدام محل جبران خواهد 
شــد، آیا دولت به ســمت کاهش هزینه ها 
حرکت خواهد کرد و به عنوان مثال بودجه 
عمرانی را در شرایط رکود اقتصادی کاهش 
می دهد، یــا به دنبال تعریــف درآمدهای 
جدید از محل شناســایی پایه های مالیاتی 
تازه مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه 

با فرار مالیاتی می رود.

گروه اقتصــاد  وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت گفت: باید فســادهای سیستمی را 
حل کرده و با دالالن در بخش های مختلف 
و هر فرد خاطی حتی اگر از بســتگان وزیر 
باشــند، برخــورد کنیم.رضــا رحمانی در 
مراســم معارفه مدیــرکل حراســت این 
وزارتخانه افزود: در مبارزه با فساد، بخشی از 
کار، اقدام های نظارتی است اما باید با حفظ 
آبروی افراد و سیســتم با آنها برخورد  شود.

وی تاکید کرد: باید بین پرسنل نیز فرهنگ 
سازی شود که فقط کار قانونی انجام دهند 
و به هیچ فردی ارفاق نکنند . رحمانی ادامه 
داد: بایــد کاری کنیــم که هیچ پرســنلی 
تخلف نداشته باشــد که البته در این زمینه 
باید حقوق، مزایا و دســتمزدها اصالح شود 
وی ادامــه داد: حقوق و مزایــا باید در 

سال های گذشته اصالح می شد و این 
کار را از پارسال شــروع کرده ایم .این 
مقام مسئول یادآور شد: بین سازمان ها 
و زیر مجموعه های وزارتخانه و ســتاد 
در پرداخــت حقوق و و مزایــا تفاوت 
زیاد است و باید در جاهایی که مصوبه 
دولت نیاز است، برای اصالح روند وارد 

عمل شویم.

حفظ زنجیره تولید و نظم و انضباط بازار
وی در ادامــه بر حفظ زنجیــره تولید، نظم 
و انضباط بازار، وفــور کاال و مایحتاج مردم 
به عنوان نخســتین و مهمترین ماموریت 
تاکید کرد و افزود: چند بار در هفته با تماس 
با رییسان ســازمان های اســتانی ورود و 
خروج کاال را رصد می کنم و معتقدم »یارانه 

ارزی باید به تولیدکننــدگان برای واردات 
مواد اولیــه تعلق گیرد.«رحمانــی با تاکید 
بر اینکه باید تصمیمات اساســی را اصالح 
کنیم، خاطرنشــان کــرد: در زمینه ثبت 
ســفارش ها باید با تفویــض اختیارات به 
استان ها، مشــکالت را بررسی و تصمیمات 

فسادزا را اصالح کنیم .

 تصمیمات جديد ارزی 
در آستانه ابالغ

وی بابیان اینکه بــه زودی تصمیمات 
جدید ارزی ابــالغ می شــود، افزود: 
موضــوع مهم حفظ تولید اســت و در 
نقاطی از کشــور که فرصت شــغلی 
محدود اســت بایــد بانک ها و ســایر 
دســتگاه ها به کمک بیاینــد تا با حل 
مســایل مربوط به بدهــی واحدهای 
تولیــدی، از تعطیلــی و تملــک واحدها 
جلوگیری شــود.رحمانی در ادامه به ایجاد 
ســه کمیته تخصصی با نام ســتاد تحریم، 
زنجیره تولید و بازار اشــاره کــرد و افزود: 
حراســت های زیر مجموعــه وزارتخانه 
می توانند کمــک کنند که در این زمینه در 
استان ها فعال شویم.وزیر صنعت، معدن و 

تجارت یاد آور شد: در بخش هایی که تولید 
توجیه اقتصادی دارد می توان از تحریم ها، 
فرصت ســاخت و صادرات، غیر از صادرات 

کاالهای اساسی را فعال کرد.

شناسايی گلوگاه های فساد
در ادامه مراســم، هادی خانــی رییس کل 
حراســت کشــور گفت: مهمتریــن اقدام 
حراســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
می تواند کمک به شناســایی گلوگاه های 
فساد و تصمیم سازی باشد.وی تاکید کرد: 
بر منشــا فســاد و امضاهای طالیی نظارت 
داشته باشــیم و آســیب ها را بشناسیم.در 
این مراسم سیدرضا سیدعلیخانی به عنوان 
رئیس مرکز حراست وزارت صنعت،  معدن 

و تجارت معرفی شد.

معترضان به ظریف، درآمد قاچاق را پول کثیف نمی دانند؟

90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی شود
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بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی شد

وزیر نفت در حکمی بهزاد محمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب کرد.

حکم بیژن زنگنه به بهزاد محمدی به شرح زیر است:
»به اســتناد مــاده ۵ قانون وظایــف و اختیــارات وزارت نفت مصوب 
۹1/۲/1۹ مجلس شورای اسالمی، بنا به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره 
محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اســتعانت از خداوند متعال، 
بدینوســیله به عنوان معاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی منصوب می شوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال، در اجرای سیاســت های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی، با تالش بی وقفه برای تحقــق جهش دوم در صنعت 
پتروشیمی با تجهیز منابع مالی موجود در کشور به روش های مختلف با 
استفاده از مشورت نخبگان این عرصه و بهره گیری از ظرفیت استثنایی 
در تنوع و مقــدار خوراک واحدهای پتروشــیمیایی در کشــور موفق 

باشید.
افزایش صادرات و نیز تأکید بر تکمیل زنجیــره ارزش در این صنعت با 
حمایت از توسعه موزون صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی، 
در تعامل بــا کارکنان صدیق و وظیفه شــناس آن شــرکت و از طریق 
هم افزایی و انسجام بخشــی به بخش نیمه دولتــی و خصوصی فعال در 
این صنعت در تحقق اهداف ترســیم شــده برای بخش پتروشیمی در 
برنامه ششم توسعه از دیگر اهداف اولویت داری است که آرزوی توفیق 

جنابعالی در تحقق آنها را دارم.«
بهزاد محمدی متولد 1۳4۵ و تحصیل کرده مهندســی شیمی گرایش 
صنایع پاالیش نفت از دانشگاه شــیراز است. وی در 1۵ سال گذشته در 
صنعت نفت در سمت های مدیرعاملی شــرکت مهندسی و ساختمان 
صنایع نفــت )اویک(، مدیرعاملی شــرکت راه انــدازی و بهره برداری 
صنایع نفت )اویکو(، مدیریت دپارتمان راه اندازی و مدیریت راه اندازی 
فازهای ۹ و 10 پارس جنوبی در شرکت اویک و مدیریت R&D شرکت 
پتروشیمی فارابی انجام وظیفه کرده است. مدیریت پروژه و کارشناسی 

فرآیند در پروژه های مختلف از دیگر سوابق وی به شمار می آید.

 پاک نژاد معاون وزیر نفت در نظارت 
بر منابع هیدروکربوری شد

وزیر نفت در حکمی، محسن پاک نژاد را به عنوان معاون خود در نظارت 
بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد.

در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به پاک نژاد آمده است:
»با عنایت به تعهد، خدمات و تجارب جنابعالی، با اســتعانت از خداوند 
دانای توانا، بــه موجب این حکم بــه عنوان معاون وزیــر در نظارت بر 
منابع هیدروکربوری منصوب می شــوید. امید اســت با بهره گیری از 
تمام ظرفیت خود و همکاران محترم آن معاونــت برای تحقق وظایف 

حاکمیتی محوله گام های موثر بردارید.
انتظار می رود که در دوره تصــدی جنابعالی با توجه بــه تجارب خود 
در صنعت نفــت، در خصوص افزایش بازیافت از میدان های در دســت 
بهره برداری قدم های جدی تری برداشته شــود. از خداوند قادر متعال، 

توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله مسئلت دارم.«
بر اساس این گزارش، پیش از پاک نژاد، رکن الدین جوادی در راس این 
معاونت بود که با توجه به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، 
جایگزین وی از سوی وزیر نفت مشخص شــده است. محسن پاک نژاد 
نیز پیش از ایــن به عنوان معاون امور تولید شــرکت ملــی نفت ایران 

فعالیت می کرد.
محســن پاک نژاد متولد 1۳4۵ در تهران و دانش آموخته کارشناسی 
مهندسی برق از دانشــگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
وی فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه 1۳۷0 در وزارت نیرو آغاز کرد. 
از سال 1۳۷۶ تا 1۳۷۷ به عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت 
بر سوخت رسانی وزارت نفت و از ســال 1۳۷۷ تا 1۳۷۹ به عنوان مدیر 
طرح توســعه میدان های گازی فعالیت کرد و در سال 1۳۷۹ به عنوان 
مدیرکل نظارت بــر صادرات مواد نفتی و بازرســی فنــی وزارت نفت 

منصوب شد. 
وی  در ســال های 1۳۷۹ تا 1۳۸۶ با حفظ ســمت، عضو هیئت مدیره 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. پاک نژاد در سال های 1۳۸4 
تا 1۳۸۶ مدیر برنامه ریزی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران و سپس 
تا 1۳۹۲به عنوان معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت 

ایران فعالیت کرد. 
مدیرکل نظــارت بر صــادرات و مبادالت مــواد نفتــی وزارت نفت و 
مدیرعامل و نایــب رئیس هیئت مدیره شــرکت بازرگانی نفت ایران از 
دیگر مســئولیت های او پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت 

به شمار می رود.

آخرین وضعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی
درپی خروج توتال از کنسرسیومی که برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
  )CNPC( تشکیل شده بود، طبق قرارداد توسعه، شــرکت ملی چین
جایگزین توتال شــد و مدارک فنی را تحویل گرفت، اما آخرین اخبار 
حاکی از آن است که این شــرکت هنوز کار خود را در فاز 11 آغاز نکرده 

است.
به گزارش ایســنا، یکی از دســتاوردهای برجام و معرفی قراردادهای 
جدیــد نفتــی، امضای قــرارداد توســعه فــاز 11 پــارس جنوبی با 
کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم ۵0.1، شرکت 
چینی CNPC  با ســهم ۳0 درصد و شــرکت ایران پتروپارس با سهم 
1۹.۹ درصد بود. این کنسرسیوم بعد از امضای قرارداد، کار خود را آغاز 
کرد و طی زمانی که توتال در ایران فعالیت می کرد، اولین جکت فاز 11 

پارس جنوبی توسط شرکت های ایرانی ساخته شد.
در ادامه، کار توتال در فــاز 11 طبق زمان بندی پیــش رفت، مناقصه 
برگزار شد و این شرکت فرانسوی ۹0 میلیون دالر در فاز 11 هزینه کرد؛ 
اما با خروج ترامپ از برجام، فعالیت توتال در پارس جنوبی متوقف شد 
و هرچند مدیرعامل این شــرکت از مذاکره با ترامپ برای ادامه فعالیت 
در ایران خبر داد و زنگنه  - وزیر نفت - هم به توتال فرصت ۹0 روزه داد، 

اما این غول نفتی فرانسوی سرنوشتی جز خروج از فاز 11 نداشت.
از همان زمان که زمزمه های خروج توتال به گوش رســید، مســئوالن 
نفتی اعالم کردند درصورتی که توتال از قرارداد خارج شود، طبق مفاد 
شرکت چینی جایگزین آن خواهد شد. شــرکتی که به گفته غالم رضا 
منوچهری - معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت - مشــکلی در تامین 
ســرمایه طرح ندارد. طبق اعالم مســووالن وزارت نفت، این شرکت 
چینی در زمینه تکنولوژی توانایی الزم بــرای بهره برداری از فاز 11 را 
دارد و فقط ممکن است در زمینه به کارگیری سیستم تقویت فشار که 
قرار بود توســط توتال صورت گیرد و الگوی سایر فازهای پارس جنوبی 
شود، دچار مشــکل شــود. البته تا رســیدن به این مرحله هنوز زمان 

زیادی باقی مانده است.
وزیر نفــت در اواخر مردادماه اعــالم کرد که توتال به صورت رســمی 
قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده اســت و علی کاردر 
- مدیرعامل پیشین شــرکت ملی نفت ایران - در آخرین گفت وگوی 
خود با ایسنا درباره خروج توتال از طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبی 
و جایگزینی CNPC با توتال توضیح داد که این دو شــرکت با یکدیگر 
جلســات فنی برگزار کردند و توتال اسناد فنی و مناقصه ها را به شرکت 

CNPC واگذار کرد.

میز خبر

گروه انرژي  اگر چه صادرات نفت خام و 
میعانات گازی ایران در ماه های اخیر حدود 
یک میلیون بشــکه کاهش یافت اما بررسی 
اقدامات 4 کشــور بزرگ خریدار نفت ایران 
بعد از دریافت معافیت توسط آمریکا نشان 
می دهد کــه حجم خرید نفت کشــورمان 

کاهش پیدا نخواهد کرد.
برایان هــوک، نماینده مخصــوص آمریکا 
در امور ایــران دو هفته پیــش یعنی زمانی 
که تــازه تحریم هــای نفتی علیــه ایران 
می خواســت آغاز شــود در گفت وگو با 
رســانه های بین المللی گفــت: آمریکا به 
دنبال حداکثــر کردن فشــار اقتصادی به 
ایران بــدون باال بردن قیمت نفت اســت و 
می خواهــد صادرات نفت ایــران را به صفر 

برساند.
آمریکا پــس از بیرون رفتــن دونالد ترامپ 
از برجام، بر کشــتیرانی و بانکــداری ایران 
تحریم هایی را اعمال کرد و گفت این شروع 

دور جدید تحریم ها است.
اما تنها چندروز بعد از آغاز تحریم ها رســما 
به هشت کشــور معافیت موقت برای خرید 
نفت ایران داد هرچنــد که دوباره اعالم کرد 
هدفش از اعمال تحریم ها صفر کردن کامل 

صادرات نفت ایران است.
جزئیات توافق های دوجانبه با کشــورهای 
چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، 
ایتالیا و ترکیه فاش نشده است اما رسانه های 
بین المللی اعــالم کردند این کشــور ها با 
آمریکا توافــق کردند در صــورت کاهش 
واردات نفــت از ایران می تواننــد به خرید 
نفت خود ادامــه دهند و ایــن کار به دلیل 

جلوگیری از افزایش قیمت های نفت است.
هوک در گفت وگو با رسانه های بین المللی 
گفته است: »این رویه تا زمانی که صادرات 
نفت ایران صفر شــود ادامه خواهد یافت و 
ما مصمم هســتیم تا حداکثر فشار را بدون 
صدمه زدن بــه دوســتان و متحدانمان به 
ایران وارد کنیــم و نمی خواهیم قیمت نفت 
را باال ببریم. به خوبی می دانیم که چه کاری 

را انجام می دهیم.« 
طبق گفته شــرکت مشــاوره وود مکنزی، 
صادرات ایران در ماه آوریل به باالترین حد 
یعنی ۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود و 
از آن زمان تا حاال صادرات نفت ایران به 1.۸ 
میلیون بشــکه کاهش یافته اســت وحتی 
این شرکت تخمین زده است که این مقدار 
صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه  نیز 

خواهد رسید.

 شروط آمريکا برای دادن معافیت 
به خريداران نفت از ايران 

آمریکا به ۸ کشور مشتری نفت ایران اجازه 
داد تــا واردات نفت خود را از این کشــور با 
لحاظ شروطی ادامه دهند البته این اجازه با 
شرط و شروطی به کشورهای مذکور که در 
میان آنان اســامی کره جنوبی، هند، ژاپن، 
چین، ترکیــه، یونان، تایوان قطعی اســت 

داده شد.
یکی از این شــروط این بود که هشت کشور 

باید طی شــش ماه میــزان واردات نفت از 
ایران را به صفر برسانند. همچنین شنیده ها 
حاکی است پولی از سوی کشورها به سوی 
ایران روانه نمی شــود و هشت کشور باید به 
تاسیس حســاب امانی برای پول نفت ایران 

در کشورهای خود اقدام کنند.
بعد از این اتفاقــات آخرین گزارش ها بر این 
اساس بود که مشــتریان بزرگ نفت ایران 
پس از دریافت معافیت  از تحریم های نفتی 
آمریکا علیه تهران، برای خرید نفت از ایران 
آماده می شــوند. انتظار مــی رود صادرات 
نفت ایران افزایــش یافته و با صدور معافیت 
واشنگتن به شماری از کشورها، خریداران 
بزرگ نفت ایران، خریدشــان را از ماه آینده 

افزایش دهند. 

وضعیت صادرات نفت ايران بعد از 
دادن معافیت ها چگونه خواهد شد؟

همانطــور که گفته شــد اکنــون مجموع 
صادرات نفت خام و میعانــات گازی ایران 
به حدود 1 میلیــون و ۷00 تــا ۸00 هزار 
بشکه در روز رسیده اســت که البته انتظار 
می رود این میزان صــادرات نیز تاحدودی 
کاهش یابد و به یــک میلیون و ۵00 تا ۶00 
هزار بشکه نیز برسد و این رقمی است که از 
سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز پیش 

از تحریم ها اعالم شده بود.
 اما دادن معافیت برای خرید نفت از ایران به 
برخی از مشــتریان نفتی ایران این احتمال 
را ایجاد می کند کــه مجموع صادرات نفت 
خام و میعانات گازی ایــران در ماه های اتی 
کمی باال رود و یا دســت کم در حد همین 
یک میلیون و ۷00 تا ۸00 هزار بشکه ثابت 

بماند.

گله عربستانی ها از آمريکا به خاطر دادن 
معافیت به 8 کشور مشتری نفت ايران

در همیــن رابطــه الکســاندر بروکنوف، 
یکی از تحلیلگران مســائل انرژی در گفت 
وگو بــا خبرگزاری فرانس ۲4 گفته اســت 

دادن معافیت به مشــتریان نفتی ایران می 
تواند به خاطــر این موضوع باشــد که با 
اغاز تحریم های نفتــی علیه ایران قیمت 
جهانی نفت روند صعــودی به خود گرفت و 
آمریکا می خواست مانع از این افزایش شود.

وی ادامه داد: عربســتان نتوانست به وعده 
خود را در خصوص تامیــن جایگزین نفت 
ایران عمل کنــد و این موضوعــی بود که 
آمریکا به دنبــال پیدا کــردن راه حل بود 
هرچند که ظاهرا مقامات سعودی نسبت به 
این مسئله به آمریکایی ها ابراز گله کرده اند. 
این کارشــناس بازار نفت تاکید کرد: دادن 
معافیت به مشتریان نفتی ایران برای امریکا 
شکســت و برای ایران یک برد محســوب 
می شــود زیرا می تواند نفت خــود را صادر 
کند هرچند کــه کمی از صــادرات نفتش 

کاسته شده است.
وی همچنین تصریح کرد: عربســتان برای 
تالفی این اقدام آمریکا قصــد دارد تا تولید 
نفت خود را برای ماه آینــده کاهش دهد تا 
قیمت نفت کمی بــاال رود و این موضوعی 
اســت که از ســوی وزیر نفت عربســتان 

سعودی اعالم شده است.

8 کشور در حال آماده شدن خريد 
نفت و میعانات گازی از ايران 

همانطور که گفته شــد آمریکا به ۸ کشــور 
مشتری نفت ایران اجازه داد تا واردات نفت 
خود را از این کشــور با لحاظ شروطی ادامه 
دهند البته این اجازه با شــرط و شروطی به 
کشــورهای مذکور که در میان آنان اسامی 
کــره جنوبی، هنــد، ژاپن، چیــن، ترکیه، 

یونان، تایوان قطعی است داده شد.

کره جنوبی 
مشتری 200 هزار بشکه از میعانات 

گازی ايران
کره جنوبی که براســاس امارهای شرکت 
ملی نفت ایران  سومین مشتری نفت ایران 
و نخستین کشــوری بود که واردات خود از 

ایران به صفر رســانده بود. بعــد از این که 
آمریکا به این کشــور معافیــت داد، اعالم 
کرد در حال آماده ســازی برای از سرگیری 
واردات میعانــات پارس جنوبــی ایران در 

اوایل ژانویه است.
حدود ۷0 درصــد از میعانــات گازی ایران 
از ســوی کره جنوبی خریداری می شد که 
توقف خریــد میعانات گازی توســط این 
کشور موجب شــد تا میعانات گازی ایران 
در نفتکشــهای غولپیکر در پارس جنوبی 
ذخیره شــود اما دادن معافیت به این کشور 
می توان ایــن امید را داشــت تــا حد اقل 
میعانات گازی ایران تا زمانی که فاز چهارم 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس آماده شود 

روی آب نماند.

چین 
روزانه 360 هزار بشکه از ايران نفت 

می خرد
چین نــام بزرگ ترین خریــدار نفت ایران 
را یدک می کشــد و برخالف کــره جنوبی 
که وادرات نفت از ایران را به صفر رســانده 
بود، به دلیل جنگ تجاری با آمریکا همواره 
طی این مــدت، یعنی از زمانــی که آمریکا 
مشتریان نفتی ایران را تهدید کرد تا تعامل 
نفتی خود با ایران را به صفر برساند تا روزی 
که به این کشــورها معافیت داد، هرچند به 
میزان کم تر، اما خریــد نفت از ایران را ادامه 

داد.
در این راســتا، رویترز به نقــل از یک منبع 
آگاه گــزارش کــرده دریافــت معافیت از 
تحریم های آمریکا به چیــن اجازه می دهد 
در مدت 1۸0 روز، روزانه ۳۶0 هزار بشــکه 

نفت از ایران وارد کند. 
چین پیــش از تحریم ها ۶۵۸ هزار بشــکه 
در روز در فاصله ژانویه تا ســپتامبر ســال 
۲01۸ از ایران نفت خریــداری کرده بود و 
گزارش ها حاکی اســت که این کشور اجازه 
دارد حداکثر ۳۶0 هزار بشــکه در روز بعد از 
اعطای معافیت از ایران نفت خریداری کند.

ژاپن
آماده برای از سرگیری واردات نفت 

از ايران
در این میان ژاپــن که واردکننــده تمام و 
کمال انرژی اســت و به شــدت تحت تاثیر 
تحریم هــای نفتی آمریکا علیــه ایران قرار 
داشت نیز در لیست کشورهای معاف شده 
ترامپ قــرار دارد. وزیر اقتصــاد، بازرگانی 
و صنعت ژاپــن هفته گذشــته  اعالم کرد 
پاالیشــگاه های ژاپنی به دنبــال دریافت 
معافیت توکیو از تحریم های نفتی واشنگتن 
علیه تهران، آماده ســازی برای از سرگیری 

واردات نفت ایران را آغاز خواهند کرد.
آخرین محموله نفت ایــران در اوایل اکتبر 
به ژاپن رسید، زیرا پاالیشگاه ها و بانک های 
ژاپنی تالش داشتند کلیه مبادالت مربوط 
به نفت را پیش از آغــاز تحریم های آمریکا 
تســویه کنند. بر پایه آمــار وزارت اقتصاد، 
بازرگانــی و صنعت ژاپــن، در فاصله ژانویه 
تا اوت، نفت ســنگین ایران ۵۷.4 درصد و 
نفت فروزان ۲۸.4 درصد از مجموع واردات 
نفت ژاپن از ایران به میزان 1۶۶ هزار و ۸۹0 
بشکه در روز را تشکیل داد. با این حال هنوز 
میزانی که ژاپــن اجــازه دارد از ایران نفت 

خریداری کند، مشخص نشده است.

هند
در انتظار بارگیری حدود 9 میلیون 

بشکه نفت  از ايران
وزارت امور خارجه هند اخیــرا اعالم کرده 
است که این کشــور معافیت از تحریم های 
ضدایرانی را بررسی می کند. راوش کومار - 
ســخنگوی وزارت امور خارجه هند - اعالم 
کرد کــه هند در حــال بررســی جزئیات 
معافیت اهدایی آمریکا به این کشــور برای 
تداوم خرید نفت خام ایران است. هند یکی 
از مذاکره کننــدگان پروپاقــرص با آمریکا 
برای دریافت معافیت ها بــود زیرا افزایش 
هزینه های ســوخت در آســتانه انتخابات 
سال آینده، دولت این کشور را با اعتراضاتی 
روبرو کرده بود.تحت ایــن معافیت ها، هند 
اجازه خواهد یافت حداکثر ۳00 هزار بشکه 
در روز نفــت از ایران وارد کنــد که کمتر از 
حدود ۵۶0 هزار بشکه در روز وارداتی است 
که امسال از ایران داشــته است. طبق آمار 
کشتیرانی که از ســوی بلومبرگ گردآوری 
شده است، هند در سال ۲01۷ تقریبا 4۵0 
هزار بشــکه در روز نفت از ایران وارد کرده 
بود .انتظار می رود پاالیشــگاه های هندی 
حدود ۹ میلیون بشــکه نفت برای بارگیری 
در نوامبــر از ایــران خریــداری کنند. این 
پاالیشگاه ها هم چنین پول خریدشان را در 
یک حساب امانی هندی واریز خواهند کرد.

این گزارش حاکی است البته برخی دیگر از 
کشورها نیز از تحریم های نفتی ایران معاف 
شدند که این کشــور ها می توانند از ایران 
نفت وارد کنند که تاکنــون صحبتی از آنها 
به میان نیامده است و احتماال قراردادهای 
جدید خرید نفت خــود را از مــاه ژانویه با 

شرکت ملی نفت ایران منعقد کنند.

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت

کارت سوخت نگیرید، کارت بانکی کافی است
گروه انرژي افزایش چشــمگیر مصرف 
بنزیــن در ماه های گذشــته و حجم باالی 
قاچاق ســوخت سبب شــد تا ســرانجام 
مسووالن نسبت به استفاده مجدد از کارت 
سوخت به توافق برسند و مالکان خودروها 
و موتورســیکلت های فاقد کارت سوخت 
را ملزم کردند تا ۲4آذر بــرای صدور کارت 

سوخت جدید اقدام کنند.
چند ماهی است که موضوع افزایش قیمت 
بنزین، سهیمه بندی شدن این حامل مهم 
انرژی، تجارت پرســود قاچاق ســوخت و 
جلوگیری از ایــن کار و … تبدیل به بحث 
داغ روز در میان مســووالن نفتی به عنوان 
سیاست گذاران از یک سو و همچنین  مردم 
به عنوان مصرف کنندگان از ســوی دیگر 

شده است. 
ماجرا تا آنجا پیــش رفت که تقریبا هر هفته 
اظهار نظرهــا و گمانه زنی هــای مختلفی 
راجع بــه قیمــت بنزین وســهیمه بندی 
آن مطرح شــد و پس از چنــد روز یکی از 
مســئوالن و معاونان و … ماجرا را تکذیب 

کردند. 
سابقه بحث استفاده مجدد از کارت سوخت 
را می توان در  زمســتان ۹۶ و بین سخنان 
زیبا اســماعیلی، سخنگوی شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی جستجو 
کرد که با تاکید بر اســتفاده دوباره از کارت 
سوخت در هنگام سوخت گیری تاکید کرده 
بود؛ مالکان خودرو و موتور سیکلت ها فاقد 
کارت سوخت در آینده ای نزدیک باید برای 

دریافت از کارت سوخت جدید اقدام کنند.

در تابســتان ۹۷ این مســاله بــه صورت 
محسوس از سوی شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی دنبال و نســبت به تغییر 
تجهیزات و لوازم جانبی جایگاه های سوخت 
اقدام شــد که این کار حدس ها را نسبت به 
ســهمیه بندی قریب الوقوع سوخت قوت 
بخشــید. در این میان مســووالن اتحادیه 
جایــگاه داران و ... نیــز در گفت وگوهــای 
مختلف با خبرآنالین بر این مســاله صحه 
گذاشــته و از تجهیز جایگاه هــای غرب و 
شمال غرب پایتخت با دستگاه های جدید 
خبر دادند اما هیچ کــدام اطالعی دقیقی از 
زمان اجرای طرح اســتفاده مجدد از کارت 
سوخت های شــخصی نداشــتند. اما روز 
گذشته سرانجام گمانه ها تبدیل به واقعیت 
شــد و اطالعیه شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی بر شک و گمان ها پایان 
داد. شــرکت  پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی در جدیدترین اطالعیــه خود اعالم 
کرده به منظور جلوگیــری از قاچاق بنزین 
به ویژه با تشــدید قاچاق از مرزها، تصمیم 
بر این شــده که تحویل بنزین به خودروها و 
موتورسیکلت ها، از تاریخی که متعاقباً اعالم 
خواهد شد، تنها با استفاده از کارت سوخت 
انجام شــود و در همیــن راســتا از مالکان 
خودروها و موتورســیکلت هایی که کارت 
ســوخت خود را گم کرده اند خواسته شده 
از روز شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه 
۲4 آذر ماه 1۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست 
خود بــرای دریافت کارت ســوخت جدید 

اقدام کنند.

هرچند این شرکت با تاکید بر اینکه استفاده 
از کارت ســوخت به معنای سهمیه بندی و 
افزایش نرخ ســوخت نبــوده از هموطنان 
محترم درخواست کرده نسبت به شایعات 
بی اســاس در این مورد توجه نکنند اما خبر 
استفاده مجدد از کارت سوخت سبب بروز 
نگرانی در میان اقشــار مختلــف جامعه به 
ویژه دهک های پایین شــده و آنها دایم در 

هراس باال رفتن قیمت بنزین هستند. 
مســووالن مختلف علت اصلی این اقدام را 
جلوگیری از قاچاق سوخت ذکر می کنند زیرا 
نوســانات نرخ ارز و قیمت پایین حامل های 
انرژی در مقایســه با کشــورهای همسایه، 
قاچاق این ســوخت را افزایــش داده و باید 
گفت قاچاق سوخت ســبب شده تامصرف 
بنزین رشد چشــمگیری در کشور داشته 

باشد.
هرچند سئوال مردم این است که با توجه به 
حجم باالی قاچــاق روزانه بنزین چرا دولت 
و مسووالن توانایی مقابله با این اقدام خالف 

قانون را ندارند و مانند همیشه ممکن است 
مصرف کنندگان به اصطالح خرد تاوان این 
ضرر ملــی را از جیب خود و با گران شــدن 

بنزین بپردازند؟ 
یکی دیگر از مواردی که ســبب ســواالت 
فراوان شده، مساله هزینه صدور کارت های 
سوخت جدید اســت و اینکه ممکن است با 
وجود اخذ میلیاردها تومــان از مردم بابت 
صدور این کارت، بازهم شاهد قاچاق بنزین 
و کاهش نیافتن میزان مصرف باشیم در این 
صورت چی کسی ضرر مردم را جبران می کند 
که هم بنزینشان ســهمیه بندی شده و هم 
بابت کارت های جدیــد مبالغی را پرداخت 
کرده اند اما در واقعیــت بازهم  باید از کارت 

جایگاه داران استفاده کنند. 

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت
با افزایش ابهامات، روز گذشته محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در حاشیه ســفر با هیات دولت به 
اســتان آذربایجان غربی ســفر اعالم کرد: 
بیش از 10 میلیون خودرو، کارت ســوخت 
ندارند کــه با اســتفاده از ظرفیــت دولت 
الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، به 
جای اینکه مردم در صف بایستند با مراجعه 
به پورتال ملی پخش و پاالیش با فشــردن 
ســه گزینه، کارت بانکــی آنها بــه کارت 

سوخت متصل می شود.
وی بیان کرد: بــرای صدور  ایــن تعداد از 
کارت ســوخت باید ۳۳0 میلیــارد تومان 
هزینه مــی کردند درحالیکه با اســتفاده از 

ظرفیت دولت الکترونیــک و با هماهنگی 
بین دســتگاهی، آنرا به کارت بانکی متصل 
کردیم تــا به جــای اینکه مــردم در صف 
بایستند تا در پلیس بعالوه 10 ثبت نام کنند 
تا بعد از یک هفته پســتچی کارت سوخت 
صادر شــده را بیاورد و هزینه ای را پرداخت 
کنند، بــا مراجعه به پورتــال ملی پخش و 
پاالیش با فشردن ســه گزینه، کارت بانکی 

به کارت سوخت متصل می شود.
وی تاکید کرد:  بیــش از ۲۳ میلیون کارت 
ســوخت برای خودرو و موتوســیکلت ها 
در کشور صادر شده اســت. آذری جهرمی 
اصالح فرایندها را باعث بهبود خدمات دهی 
به مردم دانســت و گفت: رییس جمهوری 
بر این موضوع تاکیــد ویژه ای دارد و برای 
جلوگیری از قاچاق سوخت، ستاد مدیریت 
سوخت کشــور و شــرکت ملی پخش و 
پاالیش طــی اطالعیه ای اعالم کردند که 
چقدر از منابع کشور قاچاق می شود و چقدر از 
پول یارانه در جیب عــده ای از قاچاقچیان 
مــی رود و اعــالم کردند ســوختگیری با 
اســتفاده از کارت سوخت باشــد.این کار 
امکان جدیدی است که در این دوره از ثبت 
نام در اختیار مشــترکین قرار گرفته شده تا 
روند صدور کارت سوخت با سرعت بیشتری 
انجام شــود و در نهایت اقتصاد کشور از آن 
منتفع شــود.حال باید دید دولت تا ۲4آذر 
چگونه روند صــدور کارت ســوخت های 
جدید را مدیریت می کنــد و آیا با این کار 
می توان نســبت به قطع قاچاق سوخت از 

کشور امیدوار بود یا خیر؟ 
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گروه فناوري پیدایش و گســترش 
فضای مجازی و ظهور رمــز ارزها  منجر 
به ایجاد تغییر پارادایم در اقتصاد جهانی 
شــده که هرچند در ابتدای راه قرار دارد 
اما از این ظرفیت برخوردار اســت که به 
ســرعت و در مدت زمان کمــی اقتصاد 
جهان را درنوردیده و اثرات قابل توجهی 

بر آن بگذارد.
 ظرفیت هــای فضــای مجــازی برای 
گســترش فعالیت های اقتصادی باعث 
شده اســت تا امروزه از ظهور یک تغییر 
پارادایــم در اقتصاد جهان ســخن گفته 

شود. 
این تغییر پارادایم ابعاد و زوایای مختلفی 
را شامل شده و اثرات و پیامدهای متعدد 
و گســترده ای برای کل اقتصــاد دنیا و 
همچنین اقتصــاد کشــورهای درحال 

توسعه ای مانند ایران در پی دارد. 
نظر بــه اهمیــت موضــوع پیامدهای 
احتمالی تغییرات فضــای مجازی برای 
اقتصاد کشــور ایرنا، میزگردی با حضور 
چهار نفر از کارشناسان این حوزه برگزار 
کرد. دکتر بابــک زنــده دل نوبری فوق 
لیسانس IT و دکتری مدیریت صنعتی، 
فرهــاد فروغــی دانشــجوی دکتــری 
مطالعات جهان و پژوهشگر حوزه ارزهای 
دیجیتال، علــی نــورزاد مترجم کتاب 
جنگ ســایبری )چهره نویــن جنگ( و 
محمدرضــا فروزنده مدیرکل توســعه 
بخش متن باز)open Source(  سازمان 
فناوری اطالعات از شرکت کنندگان در 

این میزگرد تخصصی بودند.

بی ثباتی قوانین و مقررات مانع 
کارآفرينی

بابک زنده دل در این میزگرد گفت: بحث 
فضای مجازی خیلی گســترده است و از 
منظر یک کارآفریــن اآلن خیلی جدی 

است. 
چند سالی هســت که اســتارتآپ ها در 
کشور ما شروع به کار کردند و فضای نوی 
را ایجاد کردند و خیلی از این شرکت ها و 
کسب و کارهای جدیدی که ما می بینیم 

حاصل همین فضای نو هستند. 
خیلی از این شــرکت هــا اآلن از حالت 
استارت آپی خارج شدند و تبدیل به یک 
کسب و کار کالن شدند. این نشان دهنده 
این است که در کشور ما هم این پتانسیل 

وجود دارد.
 اینکه مــا بیاییم از یک منظــر دیگر نگاه 
کنیم که من به عنوان یک کارآفرین وقتی 
که می خواهم وارد این بستر بشوم و از آن 
استفاده کنم با چه موانع و چه چالش هایی 

روبه رو هستم. 
وی افزود: یکی از جالب ترین یافته هایی که 
در جریان یک کار پژوهشــی درخصوص 
میزان موفقیت یا شکســت سیستم های 
اطالعاتــی یکپارچــه در ســازمان هــا 
رســیدم، این بود که در کشور ما و خیلی 
از کشــورهای در حــال توســعه عاملی 
وجود دارد به اســم عدم ثبات در قوانین 

و مقررات. 
یعنی شما به عنوان یک کارآفرین برنامه 
ریزی می کنید و برنامه کسب و کارتان را 
می نویسید و ســعی می کنید برای یک 
سال آینده برنامه ای داشــته باشید بعد 
ناگهان قانونی که بر اساس آن برنامه ریزی 
کرده اید و شــاید مزیت رقابتی کسب و 

کار شما باشد، تغییر می کند.

 تغییر پارادايم 
و تضعیف جايگاه دولت ها 

زنــده دل در ادامه بحث خــود به تغییر 
پارادایم اشاره می کند و می گوید: به نظر 
من فضای مجازی به خاطر انتشار سریع 
اطالعات در آن به نوعی بیانگر یک تغییر 

پارادایم است. 
در دنیا فضای کســب و کارها تغییر کرده 

است. امروزه دوره شــرکت های بزرگ با 
هزاران پرسنل به سر آمده است. 

شرکت های بزرگی هســتند که در بستر 
اینترنــت کار مــی کنند و بــا ۵0 یا ۶0 

پرسنل اداره می شوند.
 در کشــور ما هم وضعیت به همین شکل 
است. خیلی از کسب و کارهای کوچک و 
نوپا با پرسنل خیلی کم می توانند شدت 
اثر باالیی داشته باشند. ولی این شرکت ها با 

مشکالتی مواجه هستند.
من فکر می کنم یکی از این بسترهایی که 
این کسب و کارها نیاز دارند امنیت است. 
یعنی کسب و کارهای ما نیاز دارند به این 
که خیالشــان از کار کردن در این فضای 

مجازی راحت باشد. 
مطمئن باشند که هم امنیت روانی دارند 
و هم امنیت فنی، یعنی از نظر زیرساخت 

هم مطمئن باشند.
 به عنوان مثال، اآلن بحث این هســت که 
آمریکا می خواهد اینترنت ما را ببندد. اگر 
ما جایگزینی نداشته باشیم تمام کسب و 
کارهایی که در بستر اینترنت کار می کنند 
دچار ناامنی روانی می شــوند. چون تمام 
حیات و ممات آنها به این بســتر وابسته 

است.
فرهاد فروغی نیز با اشــاره به پیامدهای 
سیاســی اقتصادی تغییــر پارادایم در 
فضای مجــازی، می گویــد: دیدگاه من 
این است که در اقتصاد ما با یک نوع تغییر 
پارادایم روبه رو هســتیم. کــه مباحث 
و مســائل آن همانند خود محیط تازه و 
جدید اســت. و اصوالً قانون گذاری برای 

آن بسیار سخت است. 
در ایــن محیط از رمزگذاری اســتفاده 
می شــود. این امر از اثرگــذاری دولت-

ملت ها می کاهد. 
بنابر این به نظر من بحث مهم این اســت 
که در چنین فضا و محیطی حاکمیت ها 

با چه چیزی روبه رو هستند. 
در این مــورد اول بایــد بــه تعریفی از 
حاکمیت برســیم. و اینکه رمز ارزها که 
ناشــناخته و غیر قابل ردیابی هستند در 
کجاها و با کــدام بخــش از حاکمیت ها 

تقابل پیدا می کنند. 
حاکمیــت اقتــدار عالیه حاکــم بر یک 
سرزمین اســت. حاکمیت ممکن است 
در برخــی از موضوعات برخــی از اقتدار 
خودش را به یک اقتدار عالــی تر واگذار 
کند. اما هیچ وقت یک حاکمیت بخشــی 
از ســرزمینش را در اختیار یــک اقتدار 

عالی تر قرار نمی دهد. 
در چنیــن حالتی حاکمیت آن کشــور 
ناقص خواهد بــود. برای مثال ســوریه، 
افغانستان و عراق دارای حاکمیت ناقص 

هستند.
 آنچه که در فضای مجــازی اتفاق می افتد 
این اســت که انحصار اســتفاده از زور به 
عنوان اولیــن نمود حاکمیت از دســت 

دولت ها خارج شده است. 

دومینوی فضای مجازی و انتشار 
سريع اثرات منفی آن

بابک زنده دل بــه اثــرات منفی فضای 
مجازی در اقتصاد نیز اشاره کرده و اظهار 
داشت: اگر امروز کوچکترین اتفاقی برای 
زیرساخت اینترنت کشور بیافتد. خیلی 
از این شــرکت هایی که در این بســتر 
کار می کنند ناگهان دچار افت شــدید 

مراجعه کننده می شوند. 
فرض بکنید برای یک ساعت، وب سایت 
یکی از این شرکت ها غیر فعال بشود، اثر 
منفی که روی این کسب و کار می گذارد 
خیلــی بیشــتر از یک ســاعت تعطیلی 

کسب و کار خواهد بود.
 فضای مجازی مثل دومینو می ماند. این 
اثر منفی به خاطر خاصیت انتشار سریع 
فضای مجازی پخش می شــود. بنابر این 
تغییرات منفــی در این بســتر می تواند 

اثرات منفی سریع و گسترده روی کسب 
و کار بگذارد. 

برای مثال بحث ارز در چنــد وقت اخیر 
و التهابات به وجود آمده بیشــتر به خاطر 
انتشار سریع اخبار در فضای مجازی بود. 
مثال اگر بیست ســال پیش بود به خاطر 
طوالنی شــدن زمان انتشار اطالعات این 

میزان التهاب ایجاد نمی شد. 

ورود فعاالنه به حوزه بالک چین و 
رمز ارزها

زنده دل همچنین با اشــاره به گسترش 
رمز ارز هــا، گفت: بحث بــالک چین از 
بحث های مهم و جدی امروز اقتصاد دنیا 
اســت. چین حدود دو میلیارد دالر پروژه 

در این مورد تعریف کرده است. 
درواقــع این مســله اینقدر مهم اســت 
که روس هــا و چینی ها مــی گویند اگر 
اینترنت مال آمریکایی ها اســت، بالک 

چین مال ما خواهد شد.
 آنها دارند به شــدت روی بالک چین کار 
می کنند. مــا در این حوزه شــاهد یک 
انفعالی هســتیم. به نظر من یکی از این 
راهبردهایی که کشور می تواند در پیش 

بگیرد این است. 
این یک تکنولوژی جهانی اســت و امکان 
بومی کردن آن و اینکــه به صورت جدا از 
جهان ایجاد و استفاده شود وجود ندارد. 
ایران بایــد با همکاری با دیگر کشــورها 
بتواند به بخشــی از این پــروژه جهانی 

تبدیل شود. 
باید بدانیم که آینده ایــن تکنولوژی ها 
برای کسانی اســت که صاحب پلت فرم 
آن هستند. اگر ما بخشی از این پالتفورم 

نباشیم بازنده خواهیم بود. 
در دنیا از بالک چین بســیار اســتفاده 

می شود.
 اما نکتــه ای که باید بــه آن توجه کنیم 
این اســت کــه وقتــی در یــک حوزه 
اقتصادی مانند توزیع کاال از بالک چین 
استفاده می شــود آیا از هزینه ها کاسته 
می شــود و در واقع بــه ارزش ما اضافه 
می شود یا خیر. ممکن اســت استفاده 
نکــردن از بالک چیــن در برخی موارد 

بصرفه تر باشد. 

راه های رويارويی با تغییر پارادايم
فروغی نیــز ظهــور  رمز ارزهــا را از 
نشــانه های تغییر پارادایــم اقتصادی 
دانست و گفت: در این تغییر پارادایم یک 

فضایی شکل می گیرد که مجازی است. 
در این فضا دولتــی وجود نــدارد. افراد 

حضور دارند. 
در این فضا برای مثال دارک نت را دولت ها 
نمــی توانند کنترل کننــد. کنترل افراد 
تنها زمانی میسر اســت که از این فضایی 

که در آن کار می کنند خارج شوند.
 با گســترش این فضا یرای مثال فعالیت 

بیت کویــن در فضــای دارک نت باعث 
تضعیف حاکمیت به معنای کالســیک 
و غیر ممکن شــدن آن در آینده خواهد 

شد. 
وی در ادامه گفت: رویارویی با این تغییر 
در پیدایش رمز ارز ها به سه شیوه امکان 
دارد. یکی اینکه کاًل آن را بگذارند کنار و 

غیر قانونی اعالم کنند. 
یعنی تولیــد و مبادلــه آن را غیر قانونی 
اعالم کنند. مانند کاری که چین و روسیه 
انجام داده اند. یک مــورد دیگر قبول آن 
و تالش برای قانونمند کــردن رمز ارزها 

است. 
مانند کاری که اتحادیه اروپــا، آمریکا و 
اغلب کشورهای لیبرال دموکراسی انجام 
می دهند. راه حل سوم این است که یک 
رمز ارز دیگر جایگزین کرد. کشــورهایی 
مانند اکوادور، ایران و... ایــن راه را دارند 

طی می کنند. 
برخی کشورها مانند ایسلند نیز هستند 
که به صورت دوگانه برخورد کرده اند که 
بخشی از آن را که به فرار سرمایه از کشور 
می انجامد غیر قانونی اعــالم کرده اند و 

مبادالت داخلی را پذیرفته اند.
 نکته ای کــه در اینجا مطرح اســت این 
اســت که به دلیل جدید بــودن این فضا 
امکان ســنجش میزان موفقیت هر کدام 

از این روش ها عماًل وجد ندارد.

رشد گونه بالک چین ها و رمزارزها
فروزنده در این میزگرد گفت: می خواهم 
یکی از بحث هــای روز را در اینجا مطرح 
کنم. این بحث مربوط بــه موضوع بالک 

چین و رمز ارز ها است. 
اصل و اســاس به وجود آمدن بالک چین 
بــه بحــران اقتصــادی ۲00۸ میالدی 
آمریــکا بــاز می گــردد. که ساتوشــی 
ناکوماتو تصمیم گرفت پولی را خلق کند 
که طرف ثالت )Third party( نداشــته 
Peer-to-(باشد و به صورت نظیر به نظیر

Peer( با یکدیگر مبادله کنند. 
هدف این بود که بانک ها و واســطه ها را 
کنار بزنند و بتوانند هر وقت که بخواهند 
و در هر ساعت از شبانه روز دو یا چند فرد 

با یکدیگر مبادله کنند.
وی افزود: در حال حاضــر تا همین امروز 
تعداد رمز ارز ها ۲ هزار و ۹۲ عدد اســت 
و تعداد مبادالتی که انجام می دهند 14 
هزار و ۸۵۵ مورد است، و حداقل مبادالت 
پولی آن در حــال حاضر ۲1۲ میلیار دالر 
اســت. و کوین غالب این بازار با حدود۵۳ 

درصد بیت کوین است. 
این فضا پتانســیل این را دارد که فضای 
اقتصادی را بــه هم زده و ایجــاد بحران 
کند. این بازار دارای نوسان شدید هم در 
میزان مبادالت و هــم در قیمت کوین ها 

است. 
درواقع در عمل یک سیســتمی بر بستر 
بالک چین و رمز ارزها شــکل گرفته و به 
صورت قارچ وار در کشورها در حال رشد 

است. 
وی در ادامه گفــت: بالک چین یک دفتر 
 open source کل توزیع شده بر بســتر

)یا متن باز( است.
 بــالک چین یکــی از دفاتــر کل توزیع 
شده است. در واقع دفاتر کل توزیع شده 
دیگری نیز وجود دارنــد و در آینده ارائه 
می شوند که از بالک چین قوی تر است. 
بر اســاس پیش بینی ها در سال ۲0۲۵ 
میــالدی، ۳0 درصــد ارز هــای جهان 
تبدیل به رمز ارز می شــود. و حدود 10 
درصد تولیــد ناخالص جهان بر بســتر 

بالک چین قرار خواهد گرفت. 
فروزنده اضافه کرد: این آمار نشان می دهد 
که اهمیت موضوع از بعــد اقتصادی و از 

بعد امنیتی بسیار زیاد است. 
کشــور ما نیز به دنبال رمز ارز ملی است. 
این رمــز ارز در مقایســه بــا نمونه های 

خارجی بسیار کوچک و ضعیف است.
 با این وجود امر خوب و مثبتی است. زیرا 
می تواند تعامالت بانکی را تسریع کند و 
هزینه های بانکی را کاهش دهد. سرعت 

تبادالت را افزایش بدهد. 
معماری کار بانک ها را بهبود ببخشــد. 
آمــاری وجــود دارد از بولتــن داخلی 
پژوهشــگاه فنــاوری اطالعــات کــه 
نشــان می دهد اگر اینترنت کشــوری 
با 10 میلیون جمعیــت فرضی و دارای 
اینترنت مناســب با پهنای بانــد زیاد و 
قابل توجه قطع شــود ۲۳۶ میلیون دالر 
خســارت به تولید ناخالــص داخلی آن 

کشور وارد می شود.

مزايا و معايب بالک چین ها
فروزنده اضافه کرد: امــا از مزایای رمز ارز ها 
یکی غیر متمرکز بودن اســت. بعد بی نام 

بودن آنها است. 
ابن ناشــناس بودن یکی از مواردی است 
که در موضوعاتی مانند FATF و تأمین 
مالی تروریســم مورد توجه است. چون 
قوانین برای پول معمولی اســت. این در 
حالی است که در آینده FATF باید رمز 

ارز ها را نیز شامل شود.
 افتتاح حســاب در اینجا خیلی آســان 
است. بدون وابســتگی به بانک خاصی 

می توانید یک اکانت باز کنید.
 پیش گیری از کاهبــرداری یکی دیگر از 
این ویژگی های مثبت رمز ارزها اســت. 
چون دســت کم تا زمان حال امکان هک 

کردن بالک چین وجود ندارد. 
شــفافیت در معامالت و ســیال بودن 
در مورد نوســانات و امکان واکنش های 
ســریع از دیگــر مزایای رمــز ارزها 

است. 
برخالف سیستم معمولی که وقتی فردی 
چک می کشد معلوم نیست به ازای مبلغ 
آن در حســابش پول وجود دارد یا نه، در 
سیســتم بالک چین می توان مشخص 
کرد که آیا فرد فروشنده داری بیت کوین 

هست یا خیر. 
البته نیازی هم نیســت که شما بفهمید 
پشت صحنه چه کســی قرار دارد. یعنی 

فروشنده را نمی شناسید. 
وی اظهار داشت: از معایب آن می توان به 
این موارد اشاره کرد: یکی اینکه این روش 
پرداخت هنوز عمومی نیست. یعنی برای 
خرید کاال در زندگــی روزمره نمی توانید 

از آن استفاده کنید. 
چون مشــکالت فنــی دارد و فعاًل زمان 
بر اســت؛ دیگر اینکــه دارای مقررات 
و قوانیــن مشــخص و مدونــی در هیچ 
کشوری نیست. تنها در برخی از ایالت های 
آمریکا برای این رمز ارزها قوانینی تعیین 
کرده اند؛ یکی دیگر از نگرانی هــای دنیا از 
جمله در ایران این اســت که استفاده از 
رمز ارزها اقتصاد و سیستم اقتصادی ما و 

تراکنش های ما را به هم می زند. 
ضمن اینکه اگــر با هشــیاری و آگاهی 
کامل همراه نباشد خود فرد هم می تواند 

متضرر بشود.
 همه این اتفاقات در بستر اینترنت انجام 
می شــود. اما در آینده نیز خود اینترنت 
تحت تأثیر بالک چین خواهد بود. یعنی 
نسل بعدی اینترنت در آینده بالک چینی 
خواهد بــود.و مطلب دیگر اینکــه بازار 

بسیار بی ثبات و پر نوسانی دارد.
در این بــازار از آنجایی کــه قانون وجود 
نــدارد و قانونمند نیســت تحــت تأثیر 
حوادث و اخبار قــرار می گیــرد دارای 

نوسانات شدید است. 

کاربردهای بالک چین در اقتصاد 
 کشور و ضرورت سرمايه گذاری 

در اين زمینه
فروزنده اضافه کرد: نکته مهم این اســت 
که سال گذشته یک شــرکت آمریکایی 
در این کشــور برای تأمین امنیت فضای 
مجازی ۸00 میلیون دالر سرمایه گذاری 

کرده است.
دولت فرانســه نیز۵00 میلیون دالر در 
بالک چین ســرمایه گذاری کرده است. 
اما در کشــور ما قریباً در ایــن مورد هیچ 
سرمایه گذاری مشخصی صورت نگرفته 

است.
 اما کارکردهای بالک چیــن در اقتصاد 
کشــور و برنامه توســعه می تواند بسیار 
بیشــتر از صرفا بیت کوین باشــد. بالک 
چین مثل این است که شما یک سیستم 
عامل دارید و چند تا اپلیکیشــن هم روی 
آن نصب کرده اید. اما این سیســتم عامل 
می تواند کاربردهای بســیار بیشــتری 

داشته باشد. 
در واقــع بیــت کویــن بــا توجــه به 
تکنولــوژی های جدیــد در حوزه بالک 
چین ضعیــف ترین نوع بــالک چین به 
شــمار می رود. موضوع بســیار کوچک 
و محدود اســت. ما از همین هــم به نفع 
اقتصاد کشــور به درســتی اســتفاده 

نمی کنیم. 
ما مــی توانیم برنامه ششــم توســعه را 
مطالعه کنیم و همــه کارهایی که در این 
برنامــه از طریق بالک چیــن قابل انجام 
است مشخص ســازیم. در واقع اصرار من 
بر این اســت که روی کاربرد بالک چین 
و رمز ارزها در برنامه توســعه کشور کار 

شود. 
فروزنده می گوید: اما موضوع مهمتر برای 
کشور ما این است که در مورد کاربردهای 
بالک چین در برنامه ششم توسعه مطالعه 
بکنیم. به ویژه در حوزه امنیت شــبکه و 

امنیت اقتصادی.
 در این مورد تنها وزارت ارتباطات پیگیر 
موضوع است. این در حالی است که بالک 
چین می توانــد در وزارت صمت خیلی 
کاربرد داشته باشــد. مثاًل در مورد شبکه 
توزیع، خریــد کاال و ... به ویــژه در مورد 
خرید کاالی ایرانی و حذف واســته ها و 
جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت بسیار 

کاربردی است.
 انواع فعالیت های اقتصادی از زنجیره های 
تولید و تأمین تا توزیــع کاال می تواند در 

بستر بالک چین انجام شود.

بیت کوين مستقل و خودگردان است
وی در ادامه بــه ماهیت خودگردانی بیت 
کوین به عنــوان اصلی تریــن رمز ارز در 
دنیا اشــاره کرد و افزود: در مورد استفاده 
کشورها و ســرویس های اطالعاتی مثاًل 
سازمان اطالعات آمریکا از این رمز ارز ها 

سه تا نگاه وجود دارد. 
مدیر عامل کاسپرســکی به خاطر اینکه 
خودش روس تبار اســت در یک مصاحبه ای 
مدعی شــد که بیت کوین توسط دولت 

آمریکا خلق شده است.

 اما از نظر فنی می گویند یا این بیت کوین 
کاًل از بین می رود، یا به رشد خودش ادامه 
می دهد. حالت سوم این است که می گویند 
بیت کوین از الگوریتمی استفاده می کند به 
نام شاSH256( ۲۵۶( که یک الگوریتم 
رمزنگاری اســت. در حقیقت می گویند 
شــورای امنیت ملی آمریکا این رمز را به 
NIST سفارش داد که این کد رمزنگاری 

شا۲۵۶ را خلق کرد.
فروزنده اضافه کــرد: از تحلیل این کد به 
این نتیجه رســیدند که این کد غیر قابل 
شکســتن اســت. درواقع اگر قرار باشد 
کســی بتواند این رمز را بشکند می تواند 

امنیت اینترنت را به طور کل از بین ببرد.
 یعنی بانک ها مرکزی دنیــا را عماًل زده 

است. 
کسی که قدرت شــکاندن رمز شا ۲۵۶ را 
داشته باشــد و بتواند در خزانه داری کل 
کشورها و صندوق بین المللی دسترسی 
داشته باشد به نظر شما در یک بازار ۲1۲ 

میلیارد دالری کار می کند. 
منظور این اســت که چنین کسی وقت 
خودش را برای شکســتن ایــن رمز هدر 
نخواهد داد. البته این مانع نمی شــود که 
ما بگوییم دولت آمریکا پشــت این بیت 

کوین نیست. 
امــا بیت کوین سیســتمی اســت که تا 
همیــن اآلن خودش خــودش را اداره 
می کند و هیچ دولت، هیچ مرجع و هیچ 
تمرکزی و کنترلــی روی آن وجود ندارد. 
در واقع در آینده بالک چین این امنیت را 

تضمین می کند. 
تا همیــن اآلن که ما داریــم صحبت 
مــی کنیم نه تنها شــا۲۵۶ نشکســته 
بالکه شــا1 هم نشکســته است. ضمن 
اینکه ساتوشــی ناکاماتو به عنوان خالق 
بیت کوین در کتاب خــودش می گوید 
اگر روزی شا۲۵۶ شکســت باید برویم 

روی شا۵1۲. 
درواقــع شــا۲۵۶ یعنی یک کــد ۲۵۶ 
کاراکتری که شــما بتوانیــد آن را پیدا 
بکنیــد و وارد والت من یــا کس دیگری 

بشوید. 

 ظهور کامپیوترهای کوانتومی 
و چالش رمز ارزها

وی اظهــار داشــت: اما چیــزی که 
پیش بینــی می کنند این اســت که تا 
سال ۲0۲0 کامپیوترهای کوانتومی می آیند 
و این کامپیوترها می توانند بالک چین را 
بشکنند یا بالک چین بیت کوین را نابود 

کند. 
در این حالت هــم تحلیلگران می گویند 
اگر چنیــن کامپیوتری هم تولید شــود 
دلیلی ندارد که این رمز را بشکند. می رود 

ماین)mine( می کند. 
چون تــا ســال ۲0۲0 قیمــت ارزهای 
دیجیتال مانند بیت کوین خیلی باالتر از 
امروز خواهد بود. در حــال حاضر یکی از 
مهمترین مخاطرات بیت کوین این است 
که ۸1 درصد قدرت پردازش بیت کوین 

در چین است.
یکی از نگرانی ها و مخاطرات بیت کوین 
را با نــام حمله ۵1 درصد می شناســند. 
یعنی اگر کسی قدرت باالی ۵1 درصد را 
داشته باشد می تواند شبکه بیت کوین را 

بشکند و یا نابود کند. 
از این ۸1 درصد ۷۳.1 درصد آن تنها در 

اختیار ۵ پول ماینر در چین است.
 اگر این ۵ پــول ماینر بــا یکدیگر متحد 
شــوند می توانند بیت کوین را بشکنند و 

نابود کنند.
 نکته ای که در اینجا وجود دارد این است 
که کسی که سر شــاخته نشسته باشد ته 

شاخه را نمی برد. 
یعنی وقتــی ایــن سیســتم ماینینگ 
میلیــون هــا دالر درآمد دارد چــرا باید 

شکسته شود.



شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس:

اعتبار دادن به یکسری افراد ممنوع است

بورس
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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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 1۳۹۵ 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 
نشســت خبری، لیســتی از برنامه هایی 
که قصد داشــت در طول دوره ریاستش 
انجام دهــد را بیــان کــرد. از جمله آن 
برنامه ها می توان بــه راه اندازی ابزارهای 
جدیــد مالــی، ورود شــرکت های رتبه 
بندی بین المللی به ایران، الزام افشــایی 
اطالعات ماهانه شــرکت های بورســی، 
تقویت ســامانه معامالتی، کاهش زمان 
توقــف نمادهــا و تقویت بــازار گردانی 
نام برد. او همچنیــن از مذاکراتی با نهاد 
نظارتی بازار مالی آلمان )بافین( یاد کرد 
و گفت ســازمان بورس ســعی می کند 
تا شــرکت های بورســی 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 سرمایه ایران نیز به 
عنوان آینه اقتصاد با این فراز و نشــیب ها 
بیش از گذشته دســت به گریبان بوده و 
خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر تحوالت 

زیادی قرار گرفته است. 
همچنین خــروج یک جانبــه آمریکا از 
برجام، معــادالت سیاســی و اقتصادی 
را جا به جــا کرده کــه به نوبــه خود در 
سیاســت های بــازار ســرمایه ایــران 

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 
1۳۹1 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 تهران اســت. بخش اول گفت 
و گوي ایسنا با شــاپور محمدي را دیروز 
خواندید. در بخش دوم و پایاني این گفت 
و گو او ســعی کرده دغدغه ها و مســائل 
روز بازارهای مالی ایــران، مخصوصا بازار 

سرمایه را به صورت شفاف مطرح کند. 

  يکســال و نیم است که با توجه به 
ماده 28 قانون رفــع موانع تولید 
بازار ســرمايه  تثبیــت  صندوق 
راه اندازی شده است که اين صندوق 
در صورتی که روند مناســبی را در 
پیش بگیــرد می تواند دســتاورد 
خوبی برای بازار ســرمايه باشد در 
کنار ايــن صندوق مــا دو صندوق 
صندوق هــای  و  بازارگردانــی 

سرمايه  گذاری مشترک را داريم. 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و 
ارکان بازار از جمله بورس و فرابورس 
مردم را تشويق می کند تا به صورت 
غیرمســتقیم در اين صندوق های 
ســرمايه گذاری مشترک در بورس 
سرمايه گذاری کنند، تا همین چند 
وقت پیــش 70 درصد صندوق های 
ســرمايه گذاری مشــترک شامل 
سپرده های بانکی يا اوراق می شد، 
اما در پی ماه های گذشته اين میزان 

تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. 
در عین حــال قرار بر اين شــد که 
پنج الی 15 درصــد اين صندوق ها 
در ســهام ســرمايه گذاری کنند، 
که عمدتــا پنج درصد در ســهام 
ســرمايه گذاری می شــد اما در 
همین شش ماه گذشته که به مردم 
می گفتید »بورس مثبت اســت و 
بیايید سرمايه گذاری کنید«، مدير 
اين صندوق ها می گفتند »ما در صف 
خريد هستیم و نمی توانیم سهمی 
بخريم تا بتوانیم از طريق آن واحد 
سرمايه  گذاری صادر کنیم«. به نظر 

شما وقتی مدير صندوق نمی تواند 
سهمی بخرد و واحد سرمايه گذاری 
صادر کند چرا نهاد ناظــر و ارکان 
بازار ســرمايه تبلیغ می کنند که 
مردم به صورت غیر مســتقیم در 
بازار سرمايه گذاری کنند؟ آيا اين 

موضوع برای بازار ما تناقض نیست؟
این اشــکال در کشــور ما وجــود دارد. 
همین که مــا می گوییم عمق بــازار باید 
افزایش پیدا کند و ســهام شناور آزاد باید 

زیاد شود همین مساله است. 
یک جایی صف خرید یــا فروش به وجود 
می آید، چون تعداد ســهام شــناور کم 
است. شما می دانید که ما شناوری سهم 
را از پنج تا 10 درصد شــروع می کنیم و 
بعضی ها تــا ۲0 درصد مــی رود، اما باید 

بیشتر شود. 
البته کشورهای همسایه مثل ترکیه هم 
مقدار ســهام شناورشــان همین مقدار 
اســت. حاال جاهایی امکان دارد بیشتر یا 

کمتر هم باشد. 
صحبت شما هم درست اســت و ما باید 
این شــناوری را باال ببریم تا کســی که 
می خواهد ســهم بخرد، بتوانــد بخرد. 
مطلب بعدی این اســت که اگــر در بازار 
ســرمایه، ســرمایه گذاری غیرمستقیم 
صورت گیــرد شــرکت های جدید هم 
اگر بیایند ممکن اســت به صندوق های 
به شــرکت هــای موجود نچســبند و از 
ســهام شــرکت های جدید هم بتوانند 

خریدهایی انجام دهند. 
خوشــبختانه این کار در ســال 1۳۹۷ 

خوب انجام شد.

  اگر شرکت های فرابورسی را کنار 
بگذاريم، در ســال 1397 تا امروز 
فقط سه شــرکت در بورس عرضه 

اولیه شدند. چرا اينگونه است؟
البته هنوز چهار ماه به پایان سال 1۳۹۷ 
باقی مانده و ان شــاءالل ما از ۶00 شرکت 
هم خواهیم گذشت. شرکت های بزرگی 
هم آمده اســت. مثال پتروشیمی پارس 

بزرگ است.
 اگر شرکت های بزرگی هم به بازار بیایند 
کمک می کننــد که آن امــکان برآورده 
شــود. اگر خاطرتان باشــد وقتی اعالم 
شــد در صندوق ها باید پنج درصد سهام 
سرمایه گذاری شــود برخی ها اعتراض 
داشــتند در حالی که بحث ما این بود که 
برای توسعه فرهنگ ســهام داری و برای 
این که مدیریت حرفه ای در صندوق ها جا 

بیفتد باید این اقدام انجام شود.
ســپرده گذاری در بانــک کــه مدیریت 
حرفه ای نمی خواهد. ممکن اســت یک 
شــخص معمولی ســپرده گذاری کند 
مخصوصــا که در کشــور ما ســپرده ها 
نرخش ثابت و مشــخص اســت. خرید 
اوراق مقداری حرفه ای تر از سپرده است. 
سهام نیز از اوراق نیز حرفه ای تر است. آن 
زمان که سازمان بورس پنج درصد تا 1۵ 
درصــد را الزامی کرد یک عــده اعتراض 

داشتند.
 اکنون ایــن پنج تا 1۵ درصــد جا افتاده 
است. آن ۵0 درصدی که سازمان بورس 
به عنوان نصاب ســپرده  برای صندوق ها 
گذاشــته، ممکن اســت باز هم پایین تر 
بیایــد. چــون در دنیا حــدود ۳0 تا 40 
درصــد و اکثرا ۳0 درصــد و بعضی جاها 

کمتر هم است.
 بیشــتر بایــد اوراق بخرند و ســهام هم 
بیشــتر باید خریداری شــود ولی اکنون 
سازمان این را اختیاری و اعالم کرده کف 

حداقل پنج و سقف 1۵.
ممکن اســت سقف را ســازمان تصمیم 
بگیرد که باال ببرد، ولی ممکن است کف 
را ســازمان فعال باال نبرنــد. دلیلش این 
است که رضایت مدیران هم برای ما مهم 

است. 
مــا بــه عنــوان ســازمان بــورس باید 
طوری اســتراتژی ها را اجــرا کنیم که 
رضایت منــدی بــاال بــرود، یعنی یک 
راه حل هایی به ســازمان بــورس دنبال 
کند که برای کســی نارضایتی رخ ندهد 
و کسی ناراضی نباشــد. درست است که 
یک عده زیادی ممکن اســت سود کنند 
ولی ممکن یک نفر ممکن اســت ناراضی 

شود.
 این تــوازن در همه سیاســت گذاری ها 
خیلی ســخت اســت. اما بایــد حداکثر 
تالش را کرد که این شــکل اتفاق بیافتد. 
ان شــاءالل ما این موضوع را بــا افزایش 
شــناوری و ورود شــرکت هــای جدید 

بتوانیم جبران کنیم.

  چنــدی پیش ســازمان بورس 
فعالیت های چند کارگــزاری را از 
نظر خريد اعتبــاری محدود کرد. 
وقتی اين اتفــاق رخ داد ذهنیتی 

ايجاد شد که احتمال دارد در آينده 
نزديک سرنوشــت چند کارگزاری 
به سرنوشــت برخــی از بانک ها و 
موسسات اعتباری بدل شود. عالوه 
بر اين اگر در تعدادی از کارگزاری ها 
ريز شــويم متوجه می شويم که به 
افراد خاصی بیشتر اعتبار می دهند. 
از ديد شما از نظر اعتباراتی که به آن 
افراد می دهد می تواند پیگیری هايی 
انجام داد و اين که آيــا ما بايد برای 
چنــد کارگزاری آينده ای شــبیه 
آينده برخی از موسســات مالی و 

اعتباری را متصور باشیم؟
ضوابط اعطای اعتبار به افراد مشــخص 

است. 
این ضوابط قبال تصویب شــده اســت و 
االن هم تقریبا همان هاســت. البته یک 

اصالحات اندکی اتفاق افتاد.
 اما بحث حد اعتباری 4۹ سال بود که در 
کشــور مغفول مانده بود، در حالی که در 
همین ســامانه معامالتی که ایران 10 - 
1۲ سال عملیاتی کرده حد اعتباری بوده 
پس حد اعتباری یک مقوله صحیح است 
و در دنیا هم وجــود دارد. در ایران غفلت 
شده بود ولی خوشــبختانه االن جاری و 

برقرار است.
این که می گویید کارگــزار اعتبار به افراد 
خاص داده ما حتما پیگیــری می کنیم. 
اعتبار دادن به یکسری افراد ممنوع است 
و نباید به آنها اعتبار داد، اما چون در کشور 
ما یک عده با کد دیگران معامله می کنند 
و به دلیل این که خود شخصی که با کدش 
معامله می شــود شاکی نیســت و از یک 
طرف هم ما دسترســی هایی که بعضی 
نهادهای ناظر دنیا دارنــد، نداریم اثبات 
کنیم که این شخص با کد فالن فامیل اش 
کــه همفامیلی هم نیســت کار می کند، 
اما اگر جایی به آن برخــورد کنیم حتما 

با قوت جلویش را می گیریم. 
در مورد این که پرسیدید آیا کارگزاری ها 
مســاله دارند؟ ایــن را می توانــم بگویم 
که ســازمان بــورس برحســب وظیفه 
نظارتــی اش بــرای این که از ریســک 
فراگیر جلوگیری کنــد این حد اعتباری 
را گذاشته است و تجربه نظام بانکی برای 
ما تجربه ارزشمند است که قبل از این که 
مشــکلی پیش بیاید با آن برخورد کرده 

باشیم.
 البتــه بدهی هایی کــه کارگزاری ها به 
بانک ها دارند قبال انباشــته شده و برای 
یک یا دو سال اخیر نیســت بلکه مسئله 
ای هفت - هشت ساله است، اما هرجا که 
بتوانیم سرعت آن را کم یا احتماال اصالح 

کنیم خوب است.
خوشــبختانه این اســتراتژی صحیح را 
ســازمان دنبال کرده البتــه افرادی هم 
رفته انــد و اعتراضاتی کرده انــد که چرا 
ســازمان ما را محــدود کــرده ولی این 
محدود کردن ما بابــت حمایت از حقوق 
عامه مردم اســت، چون مردم در بانک ها 
پول گذاشته اند اگر یک کارگزاری از بانک 
پول بگیــرد و این پــول را برنگرداند پول 
مردم اســت. اگر به اعتبار یک کارگزاری 
خدشه  وارد شود اعتبار همه کارگزاری ها 

خدشه دار می شود. 
این صنعــت را ما باید صیانــت کنیم و به 

خاطــر همین اســت 
که مــا می گوییم این 
کار درســت است و ما 
خوشــبختانه ما االن 
نگرانی خاصی نداریم، 
ولی همانگونــه که تا 
االن جلویش را گرفته 
ایم بایــد درادامه هم 
محکم جلــوی این را 
بگیریــم، یعنــی یک 
جاهایی که کارگزاری 
ارزش اش دو میلیــارد 

تومان اســت امــا رفته یــک بدهی 10 
میلیارد تومانی ایجاد کرده آیا باید اجازه 

داد این بدهی بیشتر شود؟ 
ما می گوییم خیــر، چون اگر مشــکلی 
پیش آیــد نمی تواند از عــده تعهداتش 
برآید؛ بنابرایــن محدودیــت اعتباری 

گذاشته می شود.
ایــن محدودیــت اعتباری بــرای خود 
کارگزاری ها هم مفید اســت، چون یک 
جاهایی ممکن اســت وارد بــازی پانزی 
شوند و در آن بازی غرق شوند و به صورت 
شرکت های هرمی بدهی شان زیاد شود. 
خوشــبختانه االن کارگزاری های ما این 
مشــکل را ندارند، ولی بــه خاطر همین 
جلوگیری هایی بود کــه در این حدود دو 

سال رخ داده است. 
ما از ابتدای ســال 1۳۹۶ حد اعتباری را 
فعال کردیم و االن یک ســال و هشت ماه 
اســت که حد اعتباری فعال است و این 
حد اعتباری که فعال شــده جلوی خیلی 
از بدهکاری هــا گرفته و این ســازوکار 
مفیدی اســت امیدواریم که رسانه ها هم 

همچنان از این سیاست حمایت کند.
 این سیاست درستی است و خوشبختانه 

ما نگرانی فعال نداریم.

  تقريبا دو ســال پیــش بود که 
عبدالناصر همتی دوبــاره به بیمه 
مرکــزی بازگشــت و ريیس اين 
نهاد ناظر شــد. از اولین نشســت 
خبری اش درباره تشــکیل کمیته 
ثبات بازارهای مالی صحبت و اعالم 
کرد که می خواهد با همکاری بانک 
بیمه مرکزی و ســازمان  مرکزی، 
بورس کمیته ثبــات بازارهای مالی 
را تشکیل دهد. اين موضوع ظاهرا 
اينقدر در ذهن ايشــان مهم بود که 
هم در نشســت خبری اول  و هم در 
ديگر کنفرانس های مطبوعاتی شان 
اين موضوع را بیان کرد و چندی پس 
از آن اعالم کرد که که با شما نیز در 
اين باره مذاکره کرده اند.   همچنین 
ريیس فعلی بیمه مرکــزی نیز در 
افتتاحیه نمايشــگاه بورس اعالم 
کرد که يکی از برنامه هايش تشکیل 
کمیته ثبات بازارهای مالی است. در 
زمان های گذشته که همتی در اين 
مورد صحبت می کرد تصورات اين 
بود که نهاد ناظر بازار پول که همان 
بانک مرکزی باشــد چندان با اين 

ايده موافق نیست. 
آيا آقای همتی ســابقا در اين مورد 
با شــما صحبت کرده اند؟ امروز که 
ايشــان در مقام ريیــس کل بانک 
مرکزی هســتند شــما با ايشان 

صحبتی داشته ايد؟ 
آيا اگر با توجه به اين که ايشان امروز 
در بانک مرکزی هستند امروز اين 

اتفاق به زودی خواهد افتاد؟ 
اگر اين کمیته قرار اســت تشکیل 
شود جزو آن کمیته هايی خواهد شد 
که فقط تشکیل می شود و هیچ اتفاق 
خاصی نمی افتد يا نه يا قرار است بر 

بازارهای مالی تاثیرگذار باشد؟
ســابقه کمیته ثبات بازارهــای مالی در 

کشورهای دیگر هم بوده است. 

در ایــن کمیتــه در مــورد ریســک 
سیســتماتیک و ریســک فراگیر بحث 
می شــود. آقای همتی قبال راجع به این 
موضوع بــا بنده صحبــت کردند من هم 
گفتم کــه مــا آمادگی داریــم و حداقل 
چیزی که ما می توانیم بــا آن هماهنگ 

کنیم نرخ ها است.
 نرخ ســود بانکی اگر بخواهد تغییر کند 
و روی بازار ســرمایه فشار بیاورد، طبیعتا 
ما دوســت داریم آنجا بگوییــم که بازار 

سرمایه را هم در نظر بگیرید.
 اگر جایی قرار اســت ما ورقه ای منتشــر 
کنیم که به سپرده ها فشــار بیاورد، قطعا 

ما باید بازار پول را در نظر داشته باشیم.
اگر بیمه مرکزی و شــرکت هــای بیمه 
بخواهند بیمه عمر بفروشند که به این دو 
بازار دیگر فشــار بیاید، طبیعی است که 

نیاز به هماهنگی وجود دارد. 
ما هم هر روزی که دوســتان اراده کنند 
همراهشــان هســتیم و حتمــا کمک 
می کنیم کــه نرخ های تامیــن مالی در 

کشور پایین بیاید.
 البته االن موسسات و بانک هایی هستند 
که االن شــرایط خاصی دارنــد و بانک 
مرکزی از لحاظ سیاست گذاری پولی در 
حال حاضر زمان را برای این کار مناسب 
نمی داند، امــا اگر روزی بانــک مرکزی 
بیاید و بگوید انتشــار اوراق، سپرده های 
بانکــی، بیمه عمــر و ســایر محصوالت 
بیمه با هم هماهنگ شــوند ما قطعا با آن 
موافقیــم چون یک سیاســت هماهنگ 

است و به همه کمک می کند. 
راجع این آمادگی داریم و مفید هم است. 
این که شما سوال کردید که آیا این کمیته 
مثــل کمیته های دیگر خواهــد بود باید 
بگویم خیر، چون بازار سرمایه، بازار پول 
و بازار بیمه چون آخرش با منابع مالی کار 
دارند حسابگر اســت و حساب شده عمل 
می کند و اکثر کمیته هاشــان به نتیجه 
ختم می شــود و امیدواریم که این هم به 

نتیجه برسد.

  طی ماه های گذشــته مالیات بر 
نقل و انتقال سهام و حق تقدم از 0.5 
درصد به يک دهم درصد کاهش پیدا 
کرد. عالوه بر ايــن مالیات افزايش 
سرمايه شرکت های بورسی به صفر 

رسید. 
يکــی از اهداف ايــن اقدامات اين 
بود که معامــالت الگوريتم در بازار 
سهام ما رواج پیدا کند، چرا که اين 
معامالت باعث می شود زمان توجه 
به شــايعات کاهش يابد و معامالت 
تحت تاثیر شــايعات قرار نگیرد، 
چــون در اين معامالت انســان ها 
نیســتند که معامله می کنند بلکه 
معامالت بر اساس الگوريتم ها انجام 

می شود. 
می دانیم که در حال حاضر معامالت 
الگوريتمی در بازار ســرمايه ايران 
شــروع شــده اما فراگیر نشده ما 
در چه زمانی بايد شــاهد معامالت 
الگوريتمی در بازار سرمايه ايران به 

صورت فراگیر باشیم؟
بحث مالیــات را مــا از قبل هــم دنبال 
می کردیــم االن خوشــبختانه ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی 
که سران سه قوه برای 
می گیرند  تصمیم  آن 
و در آن حضــور دارند 
این مصوبــه خوب را 
داد که نــرخ مالیات از 
نیم درصد به یک دهم 

درصد کاهش یافت.
 ایــن یعنی اگر شــما 
دوبار بخواهید معامله 
 0.۸ دهیــد  انجــام 
درصد کمتر معامالت 

پرداخت خواهید کــرد، اما اگــر تعداد 
معامالت شما پنج بار شود مالیات دولت 
کم نخواهد شــد، چون بعضا اســتدالل 
می شــود که این مالیات کم می شــود. 
می گوییم اگر شــخصی که یکبار معامله 
می کرد پنج بار معامله کنــد، پنج تا یک 
دهم مالیات پرداخت خواهد شــد و این 
همان نیم درصدی خواهد بود که از قبل 
می پرداخت. ایــن اتفاق بــه کمک بازار 
ســرمایه می آید و به صــورت بلند مدت 
تاثیر کاهنده روی مالیات دولت نخواهد 
داشــت. معامالت الگوریتم به چند چیز 
وابســته اســت اول این که دانــش افراد 

چقدر در برنامه نویسی قوی است.
طبیعتا یکســری از افرادی که کامپیوتر، 
ریاضیــات، فیزیک، اقتصــاد یا مدیریت 
مالــی خوانده انــد، عالقــه دارنــد این 
الگوریتم ها را توســعه دهند. زمانی این 
بحث ها مطرح بود اما عملیاتی نشــد، اما 
در ســال های اخیر این موضوع عملیاتی 

شد.
 امسال در لیگ ســتارگان بورس ما اعالم 
کردیم که ســال بعد بــرای الگوریتم ها 

مسابقه خواهیم گذاشت. 
در یــک دوره آقای فــالح و همکارانمان 
زحمت کشیدند و 10 الی 1۵ دانشگاه در 
این رویداد شرکت کردند، اما امسال ۳۵ 
تیم بودند که البته بعضا دیده می شد که 
در برخی دانشــگاه ها دو تیم وجود دارند. 
گفتیم سال بعد هم تیم های دانشجویی 
و هم الگوریتم ها باید مسابقه دهند. این 

دو مسابقه جداست.
 این اتفاق برای فرهنگ ســازی اســت. 
این نیم درصــد که به یــک دهم درصد 
تبدیل شده است الگوریتم ها را از توجیه 

اقتصادی برخوردار خواهد کرد. 
آقای فالح بــه من گفت ســال بعد صبر 
نمی کنم و امسال یک مسابقه الگوریتمی 
می گذارم. هم فرهنگ ســازی می کنیم 
و هم هزینه هــای معامالتــی را کاهش 
می دهیــم. از پارســال شــروع کردیم و 

هزینه های معامالتی را پایین آوردیم.
پارســال کارمزد ســازمان بــورس را به 
نحوی کم کردیم که درآمد خود ما خیلی 

کم شد. 
مقــداری  کارگــزاران  کــه  گفتیــم 
کارمزدشــان را پایین بیاورنــد. آنها هم 
همیــن کار را کردنــد. در نتیجــه ما در 
کارمزدها کاهشی داشــتیم. االن مالیات 
هم کاهش پیدا کــرد. ایــن موضوع در 
واقع این یک برنامه است. وقتی که برای 
بازارگردان ها هم کارمــزد کارگزاران را 
تخفیف می دهیم تا یک انــدازه ای زیاد 

است. 
کسی که می خواهد معامالت الگوریتمی 
را برای بازارگردانی انجــام دهد در حال 
حاضــر هزینه هــای معامالتــی اش در 
مجموع دو دهم درصد است. در حالی که 
یک زمانی این رقــم 1.۵۵ درصد در یک 
خرید و فروش بود، یعنــی هزینه ها یک 

هفتم می شود.
 یعنی اگر هفت معامله بــا یک الگوریتم 
انجــام دهیــم، کارمــزد و در کل هزینه 
معامالتی را می دهیم که ســه سال پیش 
برای یک معامله وجود داشــت این یعنی 
یک قدم عملی برای جا افتادن معامالت 
الگوریتمــی ومعامالت بــا فرکانس باال 
)High Frequency Trading( هــم 
معامالت الگوریتمــی و هم  HFT هر دو 
مهم هستند، چون کارایی بازار را افزایش 

می دهند. 
چون در آن زمان این طور نیست اگر یک 
شــخص حقوقی فروخــت الگوریتم هم 
بفروشــد، خیر، الگوریتم کار خودش را 

می کند.
اکنــون خیلــی وقت هــا امــکان دارد 
ســرمایه گذاران چون بازار مــا آنقدرها 
پیشرفته نیست از روی یکدیگر معامالت 

را انجام می دهند. 
با هم هماهنگ می کنند و نظر همدیگر 
لبتــه خوب اســت  را می پرســند. ا
نمی گویم بد اســت ولی اگر یک جایی 
کســی بخواهد با نیت بد پرتفوی خراب 
خودش را به دیگران القاء کند که خوب 

است، چه؟
 اما اگــر الگوریتم وجود داشــته باشــد 
الگوریتــم در کســری از ثانیــه معامله 
می کند و فرصــت نظر پرســیدن ندارد 
و عالوه بر ایــن الگوریتم ها بــا هم فرق 

می کنند. 
هر کس با یــک قاعده خــاص الگوریتم 
خریــد و فروش می کند مــا فقط 1۵0 تا 

قاعده تحلیل تکنیکالی داریم. 
 )Statistical Arbitrage( حــاال اگــر
را به ایــن اضافه کنیم خیلی زیاد اســت. 
ممکن اســت ۲00 قاعده وجود داشــته 
باشــد و در ۲00 تا قاعــده، دیگر تقلب از 
سوی هم، شایعه، خرید و فروش سیگنال 

و گول زدن معنا ندارد ما تالشــمان این 
اســت که فرهنگ ســازی ایــن موضوع 
را انجــام دهیــم و از آنجایی کــه هزینه 
معامالتی هم پایین آمده بســتر IT هم 
باید تالش کنیم بیشــتر و قوی تر شود و 

انشالل که بیشتر رونق بگیرد.

  بارهــا ايــن جمله را از شــما 
شــنیده ايم که »يک تابلوی خوب 
بورسی تابلويی است که سودآوری 
شــرکت های بورســی را نشــان 
می دهد« زمانی است که سودآوری 
شرکت ناشــی از افزايش تولید و 
افزايش به کارگیری افراد و کاهش 
ســطح بیکاری در جامعه اســت، 
اما يک زمانی افزايش ســودآوری 
شرکت ها ناشــی از تضعیف ارزش 
پول ملی و ارزش جايگزينی است. 
آيا يک تابلوی بورسی که سودآوری 
شــرکت ها را نشــان می دهد اما 
سودآوری ناشی از اين مسائلی است 
که عرض کردم باز هم از نظر شــما 
اين تابلو يک تابلوی خوب بورسی 

است؟
اگر مــا ســودآوری را بــه کوتاه مدت و 
بلندمدت تقســیم کنیم، طبیعی است 
که این نوع ســودآوری را هــم تابلو باید 
نشــان می دهد. ســودآوری که ناشــی 
از افزایــش نــرخ ارز یا ناشــی از افزایش 
ارزش جایگزین باشد یا حتی سودآوری 
باشــد که یک عده ادعا کننــد موقتا این 

سودآوری به وجود آمده است. 
تابلو این را هم باید نشــان دهد، اما تابلو 
باید به مدیران شــرکت این راهنمایی را 
منتقل کند که ســود آوری در بلندمدت 
ناشی از بهره وری و تکنولوژی است. پس 
تابلو باید بــه مدیر شــرکت بگوید باید 
بهــره وری اش را باال ببــرد و باید نوآوری 

تکنولوژیک داشته باشد.
در دنیا شــرکت هایی که مهــم، ماندگار 
و پایدار هســتند دائم بهــره وری اش را 
باال می برد و نــوآوری تکنولوژیک دارد. 
شرکت های ما هم از این قاعده مستثنی 

نیستند. 
بنابرایــن شــرکت های بورســی بایــد 
سودآوری شــان را از بهره وری و نوآوری 
بگیرند و آنها باید منشااش باشند. اما یک 
جاهایی هم مدیریت خود منشــا کسب 

سود است. 
مثال شــما مواد اولیــه را از یک کشــور 
می خرید و نیروی انسانی را از کشور دیگر 
می آورید یک چیزی هــم خودتان دارید 
این ها را با هم ترکیب می کنید و این هنر 
مدیریت  است و سود را باال می برد. ممکن 
اســت یکی بگوید که بهره وری باال رفته 
ما می گوییم نه، این مقــداری متفاوت از 
بهره وری مرسوم نیروی کار است و ناشی 

از مدیریت است.
اگر کسی بپرســد که آیا شــما نوآوری 
تکنولوژیکــی داشــتید؟ مــا می گوییم 
خیر، نوآوری تکنولوژیک وجود نداشته. 
این سود هم یک نوع ســود خوب است. 
آن جاهایــی مثل هنگ کنــگ که روی 
صادرات مجدد کار می کننــد  )و امارات 
هم زمانی این طور بــود( این ها یک نوع 
سودآوری دارند و ما نمی توانیم آن را نفی 

کنیم.
 از این بابت به نظرم خوب اســت که هم 
ســودآوری کوتاه مدت را نشــان داد که 
ناشی از ارزش جایگزینی و تطبیق قیمت 
محصوالت با سودآوری شــرکت است، 
اما مهم تر این اســت که در بلندمدت به 
ســمت بهره وری و نــوآوری و مدیریت 

برود.
این مساله می تواند سود ماندگاری را به 
شرکت های بورسی مان بیاورد. نه تنها 
برای کشور و بازار سرمایه ما مهم است 
بلکه برای ما مهم است و خوب است که 

همه به این موضوع توجه کنند. 
خوب اســت که مدیران ما توجه کنند 
که ۲0 ســال آینده کشــور ما در گرو 
بهره وری و نوآوری اســت و رشد ما در 
آنجاســت، چــون افزایــش موقت که 
زمانی اتفاق می افتد به قول شما چیزی 
نیســت، چرا که قیمت مواد اولیه هم از 
طرفی افزایش پیــدا می کند و این ها در 
بلند مدت همدیگر را جبران می کنند، 
اما اگر از بهره وری و نوآوری بود ســود 
واقعی است هم حالِل حالل است و هم 

ماندگار و پایدار است. 
هم چیزی اســت کــه می توانیــم به آن 
افتخــار کنیــم و در دنیا هــم می توانیم 
حرف مان را بزنیم، چون سودی که ناشی 
از نوآوری و بهره وری اســت نــه فقط در 
بازارهای یک کشــور بلکه در دنیا حرف 

می زند. 
از این جهت هم امیدوارم کشــور ما به آن 

جهت حرکت کند.



با حضور اعضای مجمع عمومی

صورت های مالی سال 96 بیمه ایران تصویب شد

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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مدیرعامل بانک ملی ایران و استاندار آذربایجان 
غربی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

 مدیرعامل بانک ملی ایران و استاندار آذربایجان غربی در حضور رئیس 
جمهور، تفاهمنامه ای به منظور جذب و حمایت از ســرمایه گذاری و 
تامین مالی طرح های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با رویکرد بهبود و 

توسعه شاخص های اقتصادی منطقه امضا کردند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده که 
همزمان با سفر رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به ارومیه سفر کرده 
بود، این تفاهمنامه را بــا هدف تامین مالی پنج طــرح بزرگ صنعتی، 
عمرانی و کشــاورزی به ارزش یک هزار و ۵۳۳ میلیــارد ریال با محمد 

مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی امضا کرد.
تولید کاغذ از کربنات کلســیم، تولید تایر خودروهای ســنگین، پنل و 
سلول خورشــیدی، هتل پنج ســتاره آریا و فرآوری داروهای گیاهی و 

پزشکی، محور این طرح هاست.

عرضه پذیره نویسی حق تقدم سهام استفاده 
نشده بیمه آرمان

پذیره نویسی حق تقدم ســهام استفاده نشده شــرکت بیمه آرمان از 
طریق بازار فرابورس عرضه می شود.

به گزارش روابــط عمومی بیمــه آرمان، بــه  اســتناد مصوبۀ مجمع 
عمومـــی فوق العـــاده ۲۸ اسفند 1۳۹۶ و مجـــوزهای اخذ شده از 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ســازمان بورس و اوراق بهادار 
مبنی بر افزایش ســرمایه بیمه آرمان از مبلــغ 1.۲00 میلیارد ریال به 
مبلــغ 1.۵00 میلیارد ریال در مهلت تعیین  شــده جهت اســتفاده از 
حق تقدم خرید ســهام، تعداد 114.۸۵۵.۷۲۲ ســهم از سهام جدید 
توسط سهامداران شــرکت پذیره  نویسی گردیده اســت که با عنایت 
به انقضــای مهلت اســتفاده از حق  تقــدم مذکــور و به منظور تحقق 
افزایش ســرمایه، تعداد 1۲۳.۵۸۹.۲۷۸ ســهم 1000 ریالی استفاده 
نشده ســهامداران برای پذیره نویسی عمومی بر اســاس مجوز شماره 
1۳۹۷۳0400۹010۸۹۸۵۲ مورخ ۲۳ آبان 1۳۹۷ اداره ثبت شرکت ها، 

عرضه می گردد.
با توجه به ثبت شــرکت بیمه آرمان)ســهامی عام( نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار، پذیره نویســی سهام این شــرکت تماماً از طریق شبکه 

کارگزاری انجام خواهد شد.
متقاضیان پذیره نویســی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره  
نویســی، با مراجعه به شــرکت های کارگزاری عضو فرابــورس ایران، 
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. مهلت پذیره نویسی 
عمومی از روز چهارشــنبه ۳0 آبان تا روز پنج شــنبه ۲۹ آذر 1۳۹۷ به 

مدت یک ماه است.

تجلیل ساالر عقیلی از حمایت بانک صادرات
خواننده محبوب کشــورمان در مراســم رونمایــی از نماهنگ »آوای 

ایران«، خواستار حمایت از تولیدات هنری فاخر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این مراســم، ســاالر 
عقیلی با بیان اینکــه انگیزه اصلی برای تولیــد نماهنگ »آوای ایران«  
و همنوایی با استاد حســین خواجه امیری)ایرج( در این اثر، احترام به 
یک پیشکسوت و استاد بی بدیل موسیقی ایران بوده است، تاکید کرد: 
هنرمندان پیشکســوت گنجینه های هنری  مملکت ما هستند و باید 

همواره در خاطره مردم باقی بمانند.
وی گفت: باید از این گنجینه ها پاسداری و میراث داری شود و پیوند این 
بزرگان و عزیزان با نســل جدید از طریق سایر هنرمندان صورت گیرد. 
وظیفه خودم دانســتم که به غیر از عالقه شخصی نسبت به آثار ایشان، 

ادای احترام و دین نسبت به ایشان کرده باشم.
وی  همچنین با تقدیر از حمایت بانک صادرات ایران برای تولید این اثر 
افزود: بانک صادرات ایران در حمایت از این اثر بســیار خوب ظاهر شده 
و حمایت الزم را به عمل آورده اســت. امیدوارم این همکاری با تمامی 
ارگان ها به خصوص بانک صادرات ایران ادامه یابد، چرا که هنر همیشه 
نیاز به حامی دارد و بدون متولی و حامی انجام هیچ کاری ممکن نیست. 

اعضای حقوقی هیأت مدیره پست  بانک  ایران 
تعیین شدند

 مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده پست بانک ایران به منظور تعیین 
اعضای هیأت مدیره، سه شنبه بیست و نهم آبان ماه سال جاری با حضور 
۸۲ درصد از ســهامداران این بانک در تهران برگــزار و اعضای حقوقی 

هیأت مدیره تعیین شدند.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانــک ایران، اعضــای مجمع در این 
جلســه پس از رأی گیری وزارت اموراقتصادی و دارائی، شــرکت بیمه 
ایران، سازمان خصوصی سازی و شرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت 
استان های آذربایجان شــرقی و گیالن به عنوان اعضای حقوقی هیأت 

مدیره انتخاب کردند.
درپایان این جلسه دکتر فرحی مدیرعامل پســت بانک ایران با حضور 

درجمع سهامداران پاسخگوی سئواالت آنان شد.

پرداخت تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
برای پرورش دام سبک

بانک قرض الحســنه مهــر ایران با همــکاری بنیاد برکت وابســته به 
ســتاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( براي پرورش دام هاي ســبک، 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایــران، این بانک با 
همکاری بنیاد برکت در شهرستان اژیه استان اصفهان براي حمایت از 
دامپروري و تقویت مشــاغل روســتایي اقدام به پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه کرده است.
در این راســتا، بانک قرض الحســنه مهر ایران برای گســترش طرح 
پرورش دام ســبک و شــتر مرغ مبلغ ۳00 میلیون ریال تسهیالت 

قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد پرداخت کرده است.
هدف از پرداخت این وام ها توجه به اشتغالزایی و توانمندسازی مشاغل 
روستایي است و بر همین اساس تسهیالت پرداخت شده به مدت 4 ماه 

تنفس باز پرداخت دارد.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در سال ۹7
تســهیالت اعطایی بانک رفاه از ابتدای ســالجاری لغایت ۲۶ آبان ماه 
در بخش های مختلف اقتصادی، قرض الحســنه اشتغالزایی و مشاغل 
خانگی کمیته امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیســتی و وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و قرض الحســنه اعطایــی ازدواج و تهیه 

جهیزیه اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه، این بانک از ابتدای ســالجاری 
لغایت ۲۶ آبــان ماه، تعداد 1.۹۶۳ فقره تســهیالت قرض الحســنه 
اشــتغالزایی و مشــاغل خانگی به مبلغ ۳11.4۶0میلیون ریال به 
معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، تعــداد 1.0۵۳ فقره 
تســهیالت قرض الحســنه اشــتغالزایی و مشــاغل خانگی به مبلغ 
1۶۲.۸۷۵ میلیــون ریال به مددجویان ســازمان بهزیســتی و تعداد 
۶.۵۹۵ فقره تسهیالت قرض الحسنه اشــتغالزایی و مشاغل خانگی به 
مبلغ ۶۲۹.۲4۶ میلیون ریال به وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 

سوی این بانک پرداخت کرده است.

میز خبر

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: یک و نیم 
درصد مطالبات بانک قرض الحسنه رسالت غیرجاری 

است.
محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه خدمات بانک 
قرض الحسنه رســالت با دو درصد کارمزد سالیانه در 
اختیار مشــتریان قرار می گیرد، افزود: استقبال مردم 
از خدمات قرض الحســنه عوامل مهمــی در کاهش 

مطالبات به شمار می روند.
وی بکارگیری ســامانه اعتبارسنجی مرآت و پرداخت 

تسهیالت در قالب این ســامانه را راهکاری 
مهم در کاهش مطالبات معوق عنوان کرد.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت با 
تاکید بر اهمیت اعتبارســنجی در این بانک 
یادآور شد: در اعتبارسنجی، اعتبارمشتری 
مالک پرداخت تسهیالت شده و جایگزینی 

برای وثیقه های بانکی به شمار می رود.
حسین زاده با بیان اینکه ارائه خدمات شرعی، آسان و 
ارزان از مهمترین اهداف بانک قرض الحســنه رسالت 

است، افزود: از سال ۹۶سامانه اعتبارسنجی 
مــرآت در این بانک بــا هدف تســهیل در 

پرداخت تسهیالت به کار گرفته شد.
وی اظهارداشــت: از ابتــدای ســال جاری 
تاکنون حدود۶00هــزار نفر به عضویت این 

سامانه درآمده اند.
حسین زاده رقم تســهیالت پرداخت شده 
تسهیالت قرض الحسنه در پنج سال گذشته را بیش از 
دو میلیون و۹00هزار فقره عنوان کرد و گفت: میانگین 

پرداخت وام در این بانک 10میلیون و۵00هزار تومان 
است.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت با اشــاره به 
اینکه در کشــور بیش از پنج میلیــون و ۵00هزار نفر 
عضو داریم، افزود: ســپرده های ۹۹درصــد این افراد 
کمتر از ۵0میلیون تومان است. وی با بیان اینکه سقف 
تسهیالت در بانک قرض الحســنه رسالت ۳0میلیون 
تومان اســت، اظهارداشــت: ۸0درصد مردم جامعه 

مخاطب این بانک به شمار می روند.

 مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به همــراه مدیران عالی 
بانک در راســتای حمایت و تامین اعتبــار واحدهای 
صنعتی و تولیدی از مجتمع تولید کاغذ راشا کاسپین 

در زنجان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک مهر اقتصاد اســتان 
زنجان، سید ضیا ایمانی – مدیر عامل بانک –به همراه 
معاون امور مناطق، مدیر کل امــور مدیران، مدیر کل 
روابط عمومــی و حوزه مدیریت، سرپرســت معاونت 
اعتبــارات و بین الملل و رئیس اداره امور شــعب غرب 
اســتان تهران در بازدید از مجتمع کاغذســازی راشا 
کاســپین حمایت از تولیــد داخلی و تحقــق اقتصاد 

مقاومتــی را تنهــا راه بــرون رفــت از 
مشــکالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: 
حمایــت بانک هــا و موسســات مالی 
از اقتصــاد ضمــن هدایــت نقدینگی 
ســرگردان جامعــه به ســمت تولید و 

صنعت موجب رشد و رونق اقتصاد داخلی خواهد شد.
مدیر عامــل بانک با اشــاره به برنامه هــای بانک مهر 
اقتصاد در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
برای حمایت از اشــتغال و تولیــد کاالی داخلی، ابراز 
داشت: در ســال های اخیر تالش نموده ایم با حمایت 
از طرح های اقتصاد مقاومتی در راســتای رونق تولید 

داخلی و ایجاد اشــتغال پایدار گامهای 
موثری برداریم .ایمانی حمایت از بنگاه های 
اقتصادی و صنایع مختلــف تولیدی را 
از برنامه اصلی بانــک مهر اقتصاد عنوان 
کرد و افزود: این بانک در ســال های اخیر 
با پرداخت تســهیالت به طرح هــای اقتصاد مقاومتی 
توانسته به صورت مســتقیم برای 1۸0 هزار نفر ایجاد 
اشــتغال نماید.مدیر عامل بانک خاطر نشان کرد: در 
صددیم تا ســپرد ه های جذب شــده را به بخش های 
مختلف تولید و صنعت برای تامین سرمایه در گردش و 
توسعه بخش های کلیدی صنعت و اشتغال اختصاص 

دهیم.در ادامــه عبدالرضا خاتمی رئیــس اداره امور 
شــعب اســتان زنجان ضمن تقدیر از مدیران راشــا 
کاسپین برای به کار گیری ســرمایه در بخش تولید و 
ایجاد اشــتغال در اســتان، اظهار امیدواری کرد بانک 
مهر اقتصاد بتواند در راســتای توسعه تولید و خدمات 

این شرکت، تسهیالت مورد نیاز را ارائه نماید. 
شرکت راشا کاســپین زنجان با هدف تولید انواع کاغذ 
بسته بندی در اسفند ماه 1۳۹۳ در زمینی به مساحت 
1۵0 هزار متر مربع در شــهرک صنعتی شــماره یک 
زنجان  تاسیس شد و توانسته اســت برای ۵00 نفر به 

صورت مستقیم ایجاد اشتغال نماید.  

قرض الحسنه

بانک

مريم آهون بر  اعضــای مجمع عمومی 
شرکت ســهامی بیمه ایران ضمن ارزیابی 
مثبت و رو به رشد فعالیت ها و عملکرد بیمه 
ایران، صورت های مالی سال 1۳۹۶ شرکت 

را به تصویب رساندند.
 مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت 
ســهامی بیمه ایران عصر دوشنبه ۲۸ آبان 
۹۷ به ریاست  امیر باقری معاون بانک و بیمه 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی و با حضور 
اعضای مجمع، غالمرضا ســلیمانی رییس 
کل بیمه مرکــزی ایران، ســیدحمیدپور 
محمدی معاون برنامه ریزی سازمان برنامه 
و بودجه کشــور، نماینــدگان وزارت امور 
اقتصادی و دارایــی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ســازمان برنامه و بودجه، سازمان 
حسابرسی )حسابرس قانونی بیمه ایران( و 
اعضای هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد. 
در این جلســه صورت های مالی ســال۹۶ 
بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از 

بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
محســن پورکیانی، رییس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بیمه ایران در گزارشــی جامع به 
مجمع عمومی، با اشــاره به رشد ۸ درصدی 
حق بیمه صادره این شرکت در سال گذشته 
نسبت به ســال ۹۵ – علیرغم خارج کردن 
پرتفوی رشــته درمان ۲ هزار میلیاری چند 
سازمان بزرگ – اظهار کرد: هم اکنون بیمه 

ایران به طــور میانگین روزانــه ۳۳ میلیارد 
تومان خســارت به هم میهنــان زیان دیده 
در اقصی نقاط کشــور پرداخــت می کند.
مدیرعامل بیمه ایران با ارائه آماری دقیق از 
حساب های مالی شرکت، بهبود شاخص های 
اقتصادی عمده و اساسی بیمه ایران در سال 
۹۶ و رشــد همراه با شــتاب این شاخص ها 

در هفت ماه ســال ۹۷، افزود: فعالیت های 
بیمــه اتکایــی شــرکت ۲۹۳ درصد، 
ســرمایه گذاری ها ۳۷ درصد و درآمدهای 
ناشی از سرمایه گذاری ها 1۲ رصد رشد داشته 
اســت.پورکیانی در ادامه با اشاره به اصالح 
پرتفوی زیانــده درمان و کاهش ســهم آن 
به 14 درصد در سال گذشــته و نیز کاهش 

نســبت خســارت پرداختی به حــق بیمه 
صادره از ۷۷ درصد بــه ۶1 درصد )در ۷ ماه 
ســال ۹۷(، پرداخت خسارت های عمده در 
حوزه انرژی، زلزله کرمانشاه، هواپیماها و...، 
اجرای طرح جامع امــالک در بیمه ایران به 
منظور مولدســازی دارایی ها کــه منجر به 
فروش بســیار خوب دارایی های ثابت مازاد 

شرکت شد، اســتقرار سیســتم یکپارچه 
مالی، توســعه ســامانه دریافت و پرداخت 
الکترونیکــی، ادامــه ســاماندهی پــروژه 
سیســتم جامع بیمه گری و پیــش بینی و 
اجرای راهکارهای زیان انباشته در دو بخش 
اقدامــات درون و برون ســازمانی را از اهم 
اقدامات انجام شده یا در حال اجرای شرکت 
در سال گذشته و امسال برشمرد.همچنین 
غالمرضاسلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی 
در سخنانی با اشاره به ســهم ۳۳ درصدی 
بیمه ایــران در کل پرتفــوی صنعت بیمه 
کشــور و اینکه مردم به بیمــه دولتی ایران 
اطمینان کامــل دارند بر ضرورت شــتاب 
بخشــیدن به ســهم بیمه زندگــی در کل 
پرتفــوی بیمه ایران و صنعت بیمه کشــور 
معاون  تاکید کرد.سیدحمیدپورمحمدی، 
ســازمان برنامه و بودجه نیز در ســخنانی 
کوتاه بــا قدردانی از خدمــات ارزنده بیمه 
ایران به کشور، از حمایت کامل این سازمان 
از بیمه ایران خبــر داد.در ادامــه، اعضای 
مجمع نیز نقطه نظرات کارشناســی خود را 
در خصوص عملکرد شرکت در سال گذشته 
مطــرح و پس از بررســی و تبــادل نظر در 
مسایل فنی و حسابرســی، ضمن قدردانی 
و تشکر از شــفافیت گزارش های ارائه شده 
مدیرعامل بیمه ایران، صــورت های مالی 

سال ۹۶ بیمه ایران را تصویب کردند.

یک و نیم درصد مطالبات بانک قرض الحسنه رسالت غیرجاری است

بازدید مدیرعامل بانک مهر اقتصاد از مجتمع تولید کاغذ راشا کاسپین

در روستاي سررود شهرستان جوانرود 

نوزدهمین مدرسه »مهرنوین« افتتاح شد

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات یزد مطرح کرد

و اعتبار اسنادی در شعبه یزد گشایش ۲7۳ میلیون یور

گروه بانک و بیمه همزمان با فرارسیدن 
ایام هفتــه وحــدت و در آســتانه میالد با 
سعادت پیامبر عظیم الشــأن اسالم )ص( 
نوزدهمین مدرســه بانک اقتصادنوین با نام 
»مهرنوین« به کودکان و نوجوانان روستاي 
ســررود علیا از توابع شهرســتان جوانرود 

استان کرمانشاه تقدیم شد. 
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
در آیین افتتاح این مدرســه کــه با حضور 
جمعي از مقامات و مســئولین کشــوري 
و اســتاني و مردم روستاي ســررود برگزار 
شد، حســین خمامي، معاون برنامه ریزي 
و توســعه ســازماني این بانک با اشــاره به 
رویکرد بانک اقتصادنویــن در حوزه ایفاي 
مســئولیت هاي اجتماعــي، ضمــن ارائه 
گزارشي از عملکرد بانک در احداث مدرسه 
در ســالیان اخیر گفــت: باور مــا در بانک 
اقتصادنویــن به عنوان یــک بانک مردمي، 

این است که رشد و توسعه همه جانبه کشور 
از مســیر فرهنگ و در گرو رشــد و پرورش 
انســان هاي توانمند و با دانش است و از این 
رو عمده فعالیت هــاي بانک در حوزه ایفاي 
مسئولیت هاي اجتماعي به این بخش مهم 

معطوف شده است. 
خمامي بــا اشــاره بــه مشــارکت بانک 
اقتصادنویــن در احداث ســه مدرســه در 
اســتان کرمانشــاه گفت: پــس از حادثه 
دلخــراش زلزلــه آبانماه ســال ۹۶ در این 
استان، شــاهد همدلي ونوع دوستي آحاد 
جامعه و مشارکت عموم مردم در بازسازي 
مناطق زلزله زده بودیم و خوشحالیم بانک 
اقتصادنوین نیز در این حرکت عظیم سهم 

کوچکي را بر عهده گرفت.
وي با قدرداني از دســت اندرکاران احداث 
این مجتمع، ایجــاد فضــاي فیزیکي این 
مدرســه را کوچکتریــن جزء ایــن پروژه 

دانست و با ابراز امیدواري براي فراهم شدن 
امکانات نرم افزاري الزم گفت: با ارزش ترین 
و زیباترین پیامد احداث این مدرسه شادي 
و لبخندي است که امروز در چهره کودکان 
و نوجوانان این روستا دیده مي شود که این 
شادي، خســتگي را از تن دست اندرکاران 

پروژه به در مي کند. 

در ادامــه این مراســم، نظــري، مدیرکل 
نوســازي، توســعه و تجهیز مدارس استان 
کرمانشــاه با قدرداني از مشــارکت بانک 
اقتصادنویــن در احداث ۳ مدرســه در این 
اســتان گفت، پــس از حادثه زلزله ســال 
۹۶، تعــداد ۷۸ مدرســه تخریب شــد که 
خوشــبختانه با مشــارکت آحــاد جامعه 
امروز تعداد 1۶۵ مدرســه در دست احداث 
داریم کــه ســاخت همزمان ایــن تعداد 
مدرسه، انقالبي در مدرسه سازي در استان 

کرمانشاه بوده است.
در مراســم افتتاح مدرســه مهرنوین بانک 
اقتصادنوین در روستاي ســررود، رستگار 
یوسفي، فرماندار شهرســتان جوانرود نیز 
با اشــاره به ویژگي قدرشناسي مردم استان 
کرمانشــاه گفت در کنار مصیبت وارده به 
هموطنان عزیزمان در زلزله ســال ۹۶ این 
استان، درهاي رحمت نیز از سویي دیگر به 

روي مردم این خطه باز شد و آن موج صفا و 
صمیمیتي بود که از اقصي نقاط کشور روانه 
این استان شد و امروز شاهد به ثمر نشستن 

بخشي از این کمک ها هستیم. 
اداره  رئیــس  زاده،  داودي  همچنیــن 
آموزش و پرورش شهرســتان جوانرود نیز 
ضمن تشــکر از اقــدام خیرخواهانه بانک 
اقتصادنوین در ســاخت مدرســه روستاي 
سررود علیا، کودکان و نوجوانان این روستا 
را بسیار مستعد خواند و ابراز امیدواري کرد 
امکانات ایجاد شــده بتواند زمینه پرورش 
اســتعدادهاي دانش آموزان این روســتا را 

بیش از پیش فراهم کند. 
مدرسه »مهرنوین« روســتاي سررود علیا 
با مســاحت ۵00 مترمربــع محوطه و ۹1 
مترمربع زیربنا ســاخته و تجهیز شده و از 
اوایل سال تحصیلي جاري میزبان کودکان 

و نوجوانان این روستا بوده است. 

گروه بانک و بیمه  رئیس شــعبه بانک 
توســعه صادرات یزد اعالم کــرد: چندین 
طرح عظیم احداث واحدهــای تولیدی در 
استان با رقمی بالغ بر ۲۷۳ میلیون یورو در 
قالب گشایش چندین فقره اعتبار اسنادی 
وارداتی در شــعبه اگزیم بانــک یزد تامین 

مالی شده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صــادرات، آقــای مجید غفــوری منش در 
گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز از کســب 

رتبه دوم این شــعبه در حوزه عملکردی از 
میان 40 شــعبه این بانک در سراسر کشور 
در نیمه نخســت ســال جاری خبــر داد.
غفوری منش گفت: در مجموع شــعبه یزد 
بانک توســعه صادرات ایران در شش ماهه 
اول ســال ۹۷، در زمینه حوالــه جات ارزی 
وارده و صادره باالترین عملکــرد را در بین 
شــعب به خود اختصاص داده است.وی از 
جمله طرح های تامین مالی شده در استان 
از ســوی این شــعبه، طرح فوالد آلیاژی به 

ارزش ۶0 میلیون یورو، طرح تولید شــمش 
فوالدی به ارزش 1۳۳ میلیــون یورو، طرح 
سازه های ســبک بتنی به ارزش تقریبی ۵ 
میلیون یورو و پروژه تولید آهن اسفنجی به 
ارزش ۷۵ میلیون یورو نــام برد و گفت: رفع 
مشکالت تجار و صادرکنندگان و حمایت و 
پشــتیبانی از صادرات، همواره از دغدغه ها 
و خواسته های شعب بانک توسعه صادرات 
در سراســر کشور بوده اســت.رئیس اگزیم 
بانک اســتان یزد در ادامه بــه بیان عملکرد 

این شعبه در شش ماه نخست سال جاری در 
مقایسه با سال گذشــته پرداخت و گفت: از 
مجموع ۵00 میلیون دالر صادرات استان، 
نزدیک به ۳0 درصد بــه ارزش ریالی ۶000 
میلیارد ریال، توســط شــعبه بانک توسعه 
صادرات یزد به صورت ارزی و ریالی به تامین 
مالی واحدهــای تولیــدی، تخصیص پیدا 
کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: تسهیالت 
پرداختی توسط این شعبه از بانک در بخش 
صادرات در سال ۹۶، به صورت ارزی و ریالی 

رقمی معادل 1۸00 میلیارد ریال بوده است 
و در شش ماهه اول ســال ۹۷ نیز رقمی بالغ 
بر 1100 میلیارد ریــال به فعالین این حوزه 
اعطا شــده اســت؛ به عبارتی از زمان ابالغ 
بخشنامه تسهیالت رونق تولید، شعبه بانک 
توسعه صادرات اســتان یزد تا کنون بالغ بر 
۲۹00 میلیــارد ریال تســهیالت در قالب 
۲0۸ مورد برای مصارف واحدهای تولیدی 
صادراتی با نرخ ترجیحی 11و14.۵ درصد 

ریالی و ۶ درصد ارزی ارائه کرده است.



در سالروز تصویب قانون کار برگزار شد

تجمع کارگران در حمایت از قانون کار 

کارگری
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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آزادی ۱۲ نفر از کارگران بازداشتیِ هفت تپه
1۲نفر از 1۸ کارگری که در رابطه با اعتراضات صنفی کارگران مجتمع 

نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، با قید وثیقه آزاد شدند.
به گزارش ایلنا، منابع کارگری در خوزستان از آزادی 1۲ نفر از کارگراِن 

نیشکر هفت تپه خبر دادند.
از قرار معلوم، این کارگران با ســپردن وثیقه )فیش های حقوقی خود( 
آزاد شــدند. هنوز از وضعیت ۵ کارگر  بازداشــتی دیگــر به همراه یک 

خبرنگار، اطالعی در دست نیست.
این کارگران در جریان اعتراضات اخیر کارگران مجتمع نیشــکر هفت 

تپه بازداشت شده بودند.
از قرار معلــوم اعتراض کارگران مجتمع نیشــکر هفت تپــه در مقابل 
ســاختمان فرمانداری وسطح شــهر شــوش ادامه دارد. این کارگران 
خواستار پرداخت معوقات مزدی خود و تعیین تکلیف شرکت هستند. 
آنهــا می گویند چهار مــاه مطالبات مــزدی پرداخت نشــده داریم و 

خواستار این هستیم که مالکیت مجتمع دوباره به دولت بازگردد.
همزمان تیم وزارت کار نیز در حال بررسی اوضاع ورایزنی با کارگران و 

مسئوالن محلی ست.

 پایان اعتراض دو روزه کارگران »پارس میلنگ« 
در تاکستان

برخی منابع خبــری در کارخانه »پارس میلنــگ« از خاتمه اعتراض 
صنفی دو روزه کارگران ایــن واحد صنعتی و بازگشــت به کار تمامی 

کارگران شاغل در آن خبر می دهند.
اعتراض صنفی کارگران »پارس میلنگ« در شهرستان تاکستان پس 
از گذشــت دو روز خاتمه یافته و در حال حاضــر کارگران بخش های 

مختلف به فعالیت حرفه ای خود مشغولند.
این کارگران از روز شنبه هفته جاری تا شامگاه روز یکشنبه در اعتراض 
به دســت کم شــش ماه معوقات مزدی با همراهی حــدود 40 کارگر 

تعدیلی در اعتراض صنفی به سر می بردند.
به گفته کارگران معتــرض »پارس میلنگ«؛ کارفرمــا بخش کمی از 
مطالبات شش ماهه کارگران شــاغل را پرداخت کرد و وعده پرداخت  

بخش دیگری از مطالبات را در روزهای آینده نیز داده است.
کارگران می گوینــد: بخش عمده ای از مشــکالت  مالی پارس میلنگ 
پرداخت نشــدن بــه موقع مطالبــات کارخانــه از ســوی خریداران 

محصوالتش است.
به نقل از کارگران »پــارس میلنگ« گفته می شــود، هنوز بالتکلیفی 
حدود 40 نفر از همــکاران تعدیلی کارخانه که اواخر مــرداد ماه از کار 
بیکار شــده اند، ادامه دارد. همکاران تعدیلی بعد از آنکه متوجه شدند 
کارفرما قصد ندارد آنها را به کار سابقشان بازگرداند، از امروز دوشنبه به 

دنبال طرح شکایت در اداره کار تاکستان هستند.
 کارگران »پارس میلنگ« در خاتمه می گویند: آنچه کارفرما به عنوان 
معوقات مزدی امروز به کارگران شــاغل پرداخت کرده بســیار ناچیز 
)زیر یک میلیون تومان( اســت با این حال همه کارگــران با اعتماد به 
وعده های داده شــده از ســوی کارفرما به تجمع اعتراضی خود موقتا 

پایان دادند.

بیکاری تعدادی از کارگران یک شرکت خودروسازی
یکی از شرکت های فعال در حوزه خودروسازی در ارگ جدید بم اقدام 

به تعدیل تعدادی از کارگران خود نمود.
برخی پرسنل شــرکت های فعال در حوزه خودروسازی در ارگ جدید 
بم از تعدیل دســت کم 400 کارگر طی دو ماه گذشــته که در بین آنها 

کارگران با سابقه نیز حضور دارند، خبر دادند.
به نقل از این کارگران، شــروع فعالیت این کارخانه از ســال 1۳۸1 در 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شــهر بم است و حدود ۲۵00 نفر 

نیرو دارد.
این کارگران افزودند: از مهر ماه ســال جاری این شرکت خودروسازی 
اقدام به تعدیل نیــرو با قرار دادهای یکماهه کــرده و هرچند روز یکبار 

گروهی از کارگران باسابقه خود را تعدیل می کند.
 براساس اظهارات کارگران تعدیلی؛ آخرین اخراج نیروی کار مربوط به 
روز گذشته )دوشنبه ۲۹ آبان ماه( می شود که حدود ۸۵ کارگر یکجا با 

اتمام قرارداد کار بیکار شدند.
به گفته آنان؛ چندین ســال اســت کارفرما با کارگران شــاغل در این 
واحد قرارداد موقت یک ماهه بسته اســت تا بدین ترتیب امکان تعدیل 

کارگران به راحتی فراهم باشد.
طبق ادعای کارگران این شرکت خودروسازی در بم؛ برخی همکارانی 
که به مرور از این واحد تولیدی کنار رفته اند برای دریافت  مقرری بیمه 

بیکاری دچار مشکل شده اند.
در همین رابطه هادی شهسوارپور، فرماندار شهرستان بم به ایلنا گفت: 
شرکت مزبور به دلیل تامین نشدن قطعات تولیدی و نوسانات نرخ ارز از 
دو ماه پیش اقدام به تعدیل نیروی کار خود گرفته و این موضوع از سوی 

فرمانداری به صورت جدی پیگیری می شود.
او با بیان اینکه طبق اعالم این شــرکت خودروسازی قرار است تا حدود 
1۵00 نیروی کار خود را برای کاهش هزینه ها تعدیل کند، افزود: طبق 
گزارشــی که به ما ارایه شــده، در حال حاضر حــدود ۲00 کارگر این 

کارخانه از کار بیکار شده اند.
به گفته وی؛ یکی دیگر از مشــکالت این واحد خودروســازی تعیین 
نشــدن قیمت جدید محصوالت تولیدی آن براساس نرخ ارز است. این 
شــرکت باوجود آنکه تولید دارد امکان عرضه محصوالتــش را به بازار 

ندارد.
طبق اظهارات وی؛ شرکت خودروســاز متعهد به پرداخت کلیه حقوق 

و مطالبات قانونی کارکنان در تمام مراحل جذب و پس از تعدیل است.

 مطالبات کارگران روغن نباتی جهان
 پیگیری می شود

مدیرکل اداره کار زنجــان از پیگیری وضعیت کارگــران روغن نباتی 
جهان خبر داد که طی چند روز گذشــته برای پیگیری مطالباتشان در 

مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده بودند.
محمدرضا یوسفی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با 
تایید معوقات مزدی کارگران کارخانه روغن نباتی جهان، درخصوص 
اعتراض کارگران ایــن واحد تولیــدی گفت: کارگران ایــن کارخانه 
مدتهاســت در پیگیری مطالبات مزدی به حق خود دست به اعتراض 
صنفی می زنند.او با بیان اینکه پیگیر مشــکالت کارخانه روغن نباتی 
جهان و کارگرانش هســتیم، افــزود: در خصوص پیگیری مشــکالت 
کارگران این واحد تولیدی بارها با همراهی ســایر مسئوالن استان در 
کمسیون های کارگری تشکیل جلسه داده ایم و این موضوع به صورت 

جدی از سوی اداره کل کار استان پیگیری می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه کارگران 
روغن نباتی جهان مطالباتی دارند که باید به آنها رسیدگی شود، افزود: 
در آخرین جلسه کمیسیون کارگری که روز گذشته در محل ساختمان 
اســتانداری انجام برگزار شــد، قرار شــد تصمیمات نهایــی با حضور 

کارفرمای اصلی روغن نباتی جهان امروز )چهارشنبه( گرفته شود.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان زنجــان؛ بخش دیگری از 
مشــکالت روغن نباتی جهان را ناشی از مشــکالت مدیریتی دانست و 
گفت: یکــی از مطالبات کارگران تغییر مدیریت کارخانه اســت. با این 
حال فردا آخرین جلسه پیگیری وضعیت کارگران روغن نباتی جهان با 

حضور کارفرمای اصلی کارخانه برگزار می شود.

میز خبر

گروه اقتصــاد  جمعی از کارگــران به 
مناســبت روز تصویب قانــون کار همزمان 
در دو مکان، مقابل خانه کارگر و ســازمان 

برنامه و بودجه تجمع کردند.
جمعی از کارگران کارخانه ها و کارگاه های 
کشــور از صبح دیروز به مناســبت سالروز 
تصویب قانــون کار، در مقابــل خانه کارگر 
حضور یافتند تا صدای خــود برای دریافت 

مطالباتشان را به گوش مسئوالن برسانند.
در این مراسم که از ســاعات اولیه صبح در 
مقابل خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان 
آغاز شــد، گروهــی از کارگــران زن و مرد 
پالکاردهایی چون »کارگری افتخار است« 
و »هیچ قانونی نمی تواند جلوی حق خواهی 

کارگران را بگیرد« در دست داشتند.
مجری مراســم در ابتدا شــعری از یکی از 
کارگــران ســاختمانی به مناســبت فوت 
مرحــوم نوربخش و تاج الدیــن قرائت کرد  
ســپس علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی 
بازنشســتگان تامین اجتماعی کشــور با 
بیان اینکه گرانــی امان ما را بریده اســت، 
گفت: گوشــت و لبنیات از ســبد خانواده 
بازنشستگان حذف شد . شعار دادیم »تورم 

را مهار کنید« و این یک واقعیت است.
این فعال کارگری تصریح کــرد: برنامه ای 
که در دستور کار کانون عالی بازنشستگان 
است، این اســت که کارگران با نمایندگان 

خود در تامین اجتماعی صحبت کنند.
وی افــزود: عمده ترین کلید مســائل ما در 
دســت آن ها است. این جلســه چند مزیت 
دارد: یک اینکه بازنشســتگان از خدماتی 
که به آنها ارائه می دهند، باخبر می شــوند و 
مسئوالن هم از مشکالت بازنشستگان خبر 

می گیرند.
بیات با اشــاره بــه اینکه موظف هســتند 
همسان ســازی حقوق را اجرایــی کنند، 
اظهــار کرد: مــا کمیته همسان ســازی را 
تشــکیل داده و نمایندگان کانــون عالی را 

معرفی کردیم.
وی تصریح کرد: می خواهیم به فرمول هایی 
برســیم که به مطالبات به حق بازنشستگان 
مورد رســیدگی قرار بگیرد. موضوع بدهی 
دولت به ســازمان تامین اجتماعی از سال 
۵4 تا ۸4 و بدهــی دولت به این ســازمان 
که 4 هزار و ۲00 میلیــارد تومان بود. از آن 
موقع 1۸0 میلیارد تومــان از دولت طلبکار 

هستیم.
او در پایان گفت: انتظار اســت که مسئوالن 
و دولت تدبیری بیاندیشــند که بحرانی که 
در تامین اجتماعی اســت، به پایان رسیده 
و امنیت مــا را تامین کنند. امید اســت که 

بتوانیم از شرمندگی شما بیرون بیاییم.

حبیبی: به بهانه اعتراضات صنفی حق 
برخورد و دستگیری کارگران را ندارند

حســین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون 
عالی شــورای اسالمی کار کشــور در ادامه 
با اشــاره به اینکه قانون کار را می خواستند 
به قبرستان بفرستند، گفت: ما کارگران در 
تمام سال باید خواستار اجرایی شدن قانون 

کار باشیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۶۹ قانون کار به 
تصویب رســید، گفت: یک چتر حمایتی به 
وسعت ایران به وجود آمد. چگونه قانون کار 

و چتر حمایتی شما را سر می برند؟
وی افــزود: قراردادهای دائمــی را موقت 
تلقی کردند. شرکت های خصوصی را ایجاد 
کردند تــا دولت ها از وظیفه اساســی خود 
ســر باز بزنند. از طریق قراردادهای موقت 
امنیت شــغلی و مالی کارگر را از بین بردند 

و سفره کارگران خالی شد.
این فعال کارگری تصریح کرد: باید از تشکل 
خومان یعنی خانه کارگر اســتفاده کنیم. 
مگر نمی گوییم رنج و درد و مشــکل داریم؟ 
باید همه دست  در دســت هم ایران را آباد 
کنیم. باید متحد شــویم تــا بتوانیم برای 

خودمان کاری کنیم.
حبیبی با تاکید بر اینکه قانون کار باید اجرا 
شود، اظهار کرد: شــرکت های پیمانکاری 
باید حذف شــوند. قانون اســتاد شاگردی 
بایــد از بین بــود. حاکمیــت اراده در عقد 
قراردادهای کار باید به رســمیت شناخته 
شــود یعنی کارگر اختیار داشــته باشــد 

قرارداد کاری را امضا کند یا نکند.
این فعال کارگری بــا تاکید بر اینکه قرارداد 
دائمی باید احیا شود، گفت: اخراج و تعدیل 
بــه معنی اعــدام اجتماعی اســت و باید از 

روابط کار ملغی شود.
وی ادامه داد: پول تامین اجتماعی مصداق 
بارز حق الناس اســت و ریختــن پول ها به 

خزانه کشور شرعا و قانونا حرام است.
حبیبی گفت: باتوجه به افزایش قیمت ها و 
باال رفتن نرخ تورم که ســفره کارگر را خالی 
کرده، به اســتناد ماده 41 قانون، مزد باید 

هرچه سریعتر افزایش یابد.
این فعال کارگــری تصریح کرد: ســخنی 
با تامیــن اجتماعــی داریــم. درصدی از 
درآمد ما ماهیانه کسر می شــود تا در زمان 

بازنشســتگی چتر حمایت ما باشــد پس 
متعلق به ماست. خواستار رعایت حرمت و 
حقوق از  طرف دولت و کارفرما هســتیم. از 
مدیران ســازمان نیز توقع داریم و نسبت به 

تکریم بیمه شدگان حساس هستیم.
وی افزود: نگذارید بازنشستگان سرگردان 
ادارات شــوند. هشــدار می دهیم که اگر به 
خواســته های ما رسیدگی نشــود، جلوی 
سازمان تامین اجتماعی اعتراض می کنیم. 
دولت باید بدهی خود به سازمان را بپردازد. 
این بدهی حق ماســت. ادارات کار مسئول 
هســتند که نســبت به برقراری ارتباط با 
نمایندگان واســطه شــوند و مانع دخالت 
کارفرما در تشــکل های کارگری شوند و با 

کارفرمای متخلف برخورد کنند.
حبیبی با بیان اینکه مراجع مختلف به بهانه 
اعتراضــات صنفی حق دخالــت برخورد و 
دستگیری کارگران ازجمله کارگران نیشکر 
هفت تپــه را ندارند، گفت: اگر بنا اســت با 
متخلفــی برخورد شــود، ایــن کارفرمای 
نیشــکر هفت تپه اســت. ما کارگران امروز 
اعالم می کنیم طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون، 
تشــکیل تشــکل قدرتمند و مســتقل و 

راهپیمایی و اعتصاب حق ما است.
وی در پایــان تصریــح کــرد: امیدواریم 
کارگــران در کنار نمایندگان خــود به این 
اهداف دست یابند. داشتن معیشت درخور 

شان حق مسلم ما است.

محجوب: هرچه بال بر سر تولید 
و کارگران می آيد از شیوه 

خصوصی سازی است
علیرضا محجوب، نماینده مجلس شــورای 
اســالمی و دبیرکل خانه کارگر ســخنران 
دیگر این مراســم بود که در جمع کارگران 
و خانواده های آنها با تســلیت درگذشــت 
مرحوم نوربخــش و تاج الدین گفت: این دو 
عزیز همه توان و وقت شان را صرف کارگران 

کردند.
وی ادامه داد: قانون کار در این سال ها مورد 
دست اندازی قرار گرفته و مشکالت زیادی 
داشته است. حداقل حقوق امروز یعنی هیچ 
و باز گروهی می خواهند آن را حدف کنند و 
حذف این حق؛ آغاز استثمار و  بهرده کشی 

است.
این نماینده مجلس گفــت: قانون کار برای 
کارگران است و من یاد می کنم از برادرانم؛ 
کمالی و ســرحدی زاده؛ که نامه نوشتند به 
حضرت امام و قانون کار مصوب شــد و ابن 

قانون یک یادگاری است.
دبیرکل خانــه کارگــر ادامــه داد: امروز 
کارگــران در جاهای مختلف ماه هاســت 
که حقــوق نگرفته اند مانند شــرکت هپکو 
و به همین دلیل هم اعتــراض کردند. البته  
کسانی تند حرف زدند و اگر این اتفاقات در 
دستگاه قضایی یا دولت می افتاد، کارکنان 
آنها چــه رفتــاری می کردند؟! امــروز اگر 
کارگران اعتراض می کننــد، حرف صنفی 

می زنند.
وی ادامــه داد: مــا از ابتــدا با این شــیوه 
و  بودیــم  مخالــف  خصوصی ســازی 
هنوز هم هســتیم زیــرا هرچه بال بر ســر 
تولیــد و کارگــران می آیــد از این شــیوه 

خصوصی سازی است.
محجوب با اشــاره به مشــکالت کارگران 
نیشــکر هفت تپه گفت: اعتــراض صنفی 
نباید مــورد برخورد قــرار بگیــرد و حق 
اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است.

عضو کمیســیون کارگــری مجلس گفت: 
وقتی حق را کامال و فقط به خصوصی سازی 
می دهند حــق کارگــر تبدیل به بــاد هوا 
می شود. متاسفانه امروز همه چیز از رسانه تا 
سایر امکانات در دست سرمایه داران افتاده 

است.
وی افزود: امــروز ما برای بحث معیشــت 
دورهم جمع شــده ایم. ما تا ســال گذشته 
حداقل دســتمزد را طبق ماده 41 محاسبه 

کردیم.

محجوب گفت: ما دو راه برای تعیین حداقل 
معیشــت داریم. اواخر آذر مــاه ۹۶ بدون 
اتفاقــات و تنش های اقتصــادی حدود ۳ 
میلیون تومان حداقل معیشــت بود. مساله 
معیشــت و خط فقر مطلق ۳ میلیون تومان 
است. در یک جلســه با جنجال زیاد دولت 
و مجلس ایــن را در حرف و ســخن حداقل 

پذیرفتند.
وی افزود: براســاس این مســاله بنا شــد 
تصمیماتــی بگیریــم. آنچــه مــا مطالبه 
می کنیم روشن است. وقتی به عنوان دولت 
و مجلس پذیرفتیم که خط فقر مطلق روی 
۳ میلیون اســت. اگر راجع بــه حداقل مزد 
نمی توانیم از رقم کمتر حرف بزنیم، اشکالی 
ندارد. الزم باشــد بازهم اثبات می کنیم که 
رقم درست است. رسیدن به سطح حداقل 
معیشــت و دور شــدن از خط فقــر مطلق 
مهم است. نظر ماســت که مزد باید باالی ۳ 

میلیون تومان باشد.
ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه گفت: 
فراکســیون امید طرحی را آورد که شورای 
عالــی کار بتواند هــر زمان در مــورد مزد 
تصمیم بگیرد. آنها می گویند که تعیین مزد 
سالی یکبار است اما قانون تاکید کرده است 

همه ی سال باید این اقدام صورت گیرد.
وی افــزود: به نــدرت موضوعــی در مورد 
کارگران مورد توجه قرار می گیرد بنابراین 
باید صدایمان را بلند کنیم. از ابزار خودمان 
باید به بهترین نحو بهره گیریم. ما جزئیات 
آن را می نویسیم و در اختیار شما در سایت 

خانه کارگر قرار می دهیم.
محجوب اضافه کرد: می خواهم امروز از شما 
دعوت کنم که شــما حرکت کنیم تا مساله 
مزد حل و فصل شــود. موضوع معیشت این 
اســت که آنچه می توانیم را دنبال و تعقیب 

کنیم و در مورد معیشت کوتاهی نکنیم.
وی با اشــاره به تجمع دیگری که در مقابل 
ســازمان برنامه و بودجه برگزار شده است، 
گفت: جمعی از برادران ما در سازمان برنامه 
و بودجــه ســخنرانی می کنند. قــرار بود 
جمعیت یکجا باشــد اما دوستان ما بررسی 
کردند و دیدند که مزاحمت ایجاد می شود و 

از این رو برنامه در دو محل برگزار می شود.
اکبر شــوکت، فعال کارگری نیز با اشــاره 
به اینکه آقایــان نوربخــش و تاج الدین نام 
ماندگاری پیــدا کردند، اظهار کــرد: این 
چهره ها به فکــر کارگران و مشکالتشــان 

بودند.
این فعال کارگــری گفت: لطفا نســبت به 
اعتراضــات صنفی جامعه کارگــری با دید 
سیاســی نگاه نکنید. ما فریاد زدیم که نحوه 
واگذاری ها به بخش خصوصی اشتباه است. 
پروژه ها بزرگ را بایــد دولت مدیریت کند. 
هفــت تپه ای هــا می گویند بایــد کار را به 
خودمان در قالــب تعاونی هــای کارگری 

واگذار کنیم.
وی با اشــاره به اینگه کارگران نفت و غیره 
باید بتواننــد در قالب تعاونــی از کارخانه 
ســهیم باشــند، اظهار کرد: بیمه کارگران 
ســاختمانی باید بهبود یابــد. با تالش های 
نمایندگان یــک میلیون کارگر در ســطح 
کشور بیمه شــده اند. ما خواستار تصویب و 

اجرایی شدن قانون کار هستیم.
شــوکت گفت: باید ســفره کارگران بخش 
صنعت و معادن بازتر شــود. بسیاری از این 
کارخانه ها و مشکالت شــان فکر مدیریتی 
می خواهد. طــرح تعاونی هــای کارگری 
جایگزین پیمانکاران بسیار مهم است و باید 

دولت به آن توجه کند.
شــوکت در پایــان تصریــح کــرد: آقای 
شــریعتمداری امروز به سخنان نمایندگان 
کارگری گــوش بدهند و ایــن راهکارها را 

سرلوحه کار خود قرار دهند.

صادقی: آقای نوبخت شما سازمان 
برنامه وبودجه را زمین گیر کرديد

به گزارش ایلنا، در ادامه این مراســم حسن 
صادقی، رئیس اتحادیه پیکسوتان کارگری 

با اشــاره به اینکــه امروز روی ســخن ما با 
مدیریت برنامه و بودجه کشور، جناب دکتر 
نوبخت است که؛ سازمان نامین اجتماعی را 
دریابید؛ اظهار کرد: تامین اجتماعی موتور 
رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این نهاد 
کشــور انواع حمایت های اجتماعی را باید 

انجام دهد.
این فعال کارگری افزود: نوبخت پیام داد که 
آقای محجوب کجاســت که مذاکره کنیم. 
آقای محجــوب بارها گفتند کــه دریابید 
صدای کارگــران را. امروز اما صــدای ما را 
شنیده اند و ما با صدای رســا می گوییم اگر 
مطالبات تامین اجتماعی برآورده نشــود، 

مشکل به وجود می آید.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــا 
میــراث داران انقالب هســتیم و به همین 
دلیل کمتر در اجتماعــات حضور می یابیم 
اما اگر الزم باشد مجبور به اعتراض خواهیم 

بود.
در ادامه این مراســم، قطعنامه گردهمایی 
کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون 

کار توسط حسن صادقی قرائت شد.

قطعنامه پايانی
در پایان ایــن تجمع صنفــي، قطعنامه اي 
توسط کارگران صادر شــد. متن قطعنامه 

پایانی به شرح زیر است:
امســال در حالی ســالروز تصویــب قانون 
کار را گرامی می داریم که ایــن ایام مقارن 
شــده با ایام هفته وحدت و میالد نبی اکرم، 
حضرت مصطفــی)ص( و میــالد حضرت 
امام جعفر صادق)ع(، جــا دارد این روزها و 
این ایام را تبریک و از طرفی مصیبت جانکاه 
جانباختگان خادمین جامعــه کارگری بر 
تمام کســانی که دل در گرو تعالی کارگران 
و بازنشســتگان دارنــد را تســلیت گفته، 
از درگاه خداونــد منان صبر و شــکیبایی 
برای بازمانــدگان این دو عزیز ســفر کرده 
ســیدجلیل القدر جناب دکتــر نوربخش، 
مدیرعامل فقید ســازمان و برادر عزیزمان 
مرحــوم عبدالرحمان تاج الدیــن، معاون 
پارلمانی سازمان تامین اجتماعی ار از درگاه 

خداوند منان مسئلت نمایم.
از ارواح پــاک و مطهــر ائمــه اســتمداد 
می طلبیم تــا جامعه کارگری را در مســیر 
پیشرفت و تعالی کشــور که مشی و منش 
مرحوم دکتر نوربخش و آقای تاج الدین بود، 

یاری نمایند.
بــرادران و خواهــران حاضــر در اجتماع 
بزرگ ۲۹ آبان ســال ۹۷ بدانید که در طول 
تاریخ همیشــه جنگ بین فقر و غنا )کارگر 
و سرمایه( در تقســیم ارزش ناشی از کار و 
تولید وجــود داشــته و از آنجا کــه قدرت 
ســرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین 
و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه 
قضایی و انتظامــی و دولت هــا را دارد لذا 
نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی 
جز تهدید منافع سرمایه و مبارزه آن هم به 
اشــکال مختلف ندارد. در این راستا تاریخ 
گواهی می دهد که کارگران برای به دســت 
آوردن حقوق حداقلی خود ازجمله ساعت 
کار منصفانه، مزد متناســب با معیشــت، 
داشتن حداقل حمایت های بیمه ای زندگی 
آبرومند چه هزینه هایی پرداخت کرده اند. 
دســتاورد این مبارزات طی قرن ها منتج به 
تشکیل ســازمان هایی در سطح بین المللی 
شــد کــه اوال این حقــوق را به رســمیت 
بشناسند و ثانیا دولت ها را مکلف به رعایت 
قوانینــی کنند کــه حقوق کارگــران را به 
رسمیت شــناخته و آن را تضمین کنند. در 
حقیقت مجموعه ایــن تعهدات بین المللی 
در کشورها شکل دهنده قانون کار آنهاست.

در ایران انقالب ســال ۵۷ که با هدف ایجاد 
برابری و قسط اســالمی در همه عرصه های 
اجتماعــی و اقتصادی به پیروزی رســید، 
باعث شد که در ســال ۶۹ اولین قانون کار 
جمهوری اســالمی برای حمایت از نیروی 
کار، تدویــن و تصویب شــود امــا در طول 

مراحل تصویــب قانون تغییراتــی در متن 
اولیه آن داده شــد که همین تغییرات امروز 
فضای کار را برای کارگران ایران اســالمی 
ناامن کرده اند اما مخالفین این قانون همین 
شــرایط را هم تحمل نمی کنند و مرتب بر 
طبل تغییــر و اصالح قانــون کار می کوبند 
در حالی که با شــرایط موجود این کارگران 
هســتند که طلبکار این کارزار هســتند نه 

بدهکار آن.
حضار محترم بیــش از ۹۷ درصد از بازار کار 
ایران را نیروی کار قراردادی شکل می دهد 
که متاســفانه طول عمر ا منیت شغلی  آنان 
را صرفا برای ســه ماه تضمین می کند و این 
تهدیدی است که کارگران را مجبور می کند 
نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه 
برای تشکیل یک تشــکل صنفی که باید از 
حقوق آنان دفــاع کنند گامــی برندارند و 
در ســایه این ت هدیــدات بالقــوه امنیت 
جسمی و روحی کارگر و ســایر حقوق آنها 
نیز به مخاطره افتاده از طرفی هر ســال ما 
شاهدیم که حوادث ناشــی از کار به شکل 
گســترده تعدادی از آنــان را از کار افتاده و 
قربانی می کند که نتیجتا خانواده با مصیبت 
از دست دادن سرپرست خود روبرو می شود. 
برادران و خواهران با کمال تاســف شــاهد 
آن هســتیم که شــاخه ای از بازار کار به نام 
دالالن و پیمانکاران نیروی انســانی نیروی 
کار را معامله می کننــد و در پس این داللی 
سودهای کالن که ناشی از حقوق کارگران 
اســت را به نفع خود مصادره می کنند لذا ما 
در این روز ملی مربوط بــه جامعه کارگری  
گرد هم آ مده ایم تا با صدای رسا اعالم کنیم:

1. نبود امنیت شــغلی به دلیــل نرخ باالی 
بیکاری و ساختار اقتصادی ایران بر بازار کار 
مسلط شده و به شکل گســترده ای امنیت 
معیشــت و امنیت تشــکل های کارگری را 
تحت الشعاع خود قرار داده است ما از دولت 
به عنوان رکــن اصلی حاکمیــت مجدانه 
می خواهیم با استفاده از تبصره یک ماده ۷ 
قانون کار و بهره بــردن از فصل هفتم قانون 

این مشکل بزرگ کارگران را برطرف کنند.
۲. مقدمه خصوصی ســازی، ایجاد بســتر 
مناســب اقتصــادی بــرای ورود بخــش 
خصوصی به آن است در حالی که هیچ یک 
از پارامترهای یــک اقتصاد خصوصی محور 
در کشــور در طول دهه های بعد از انقالب 
فراهم نشــده اســت. واگذاری دارایی های 
عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و 
سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است 
لذا ما مصرا از مجلــس و دولت می خواهیم 
که روند واگذاری ها به شکل کنونی متوقف 

کنند.
۳. اعتــراض کارگرانی که در این شــرایط 
سخت زندگی ماه ها است حقوق نگرفته اند 
یک امــر کامــال طبیعی اســت لــذا ما از 
مســئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با 
این اعتراض ها با ســعه صدر برخورد کنند 
و به جــای زندگی کــردن و محکوم کردن 
کارگران مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق 
معوقه را پیگیری کنند و به ســراغ مسببین 

اصلی این حوادث بروند.
4. ســقوط ارزش ریال مقدمه تورم شدید 
در اقتصاد اســت از آنجا که حقوق بگیران 
بیشــترین آســیب را از این منظر خواهند 
خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله 
شــورای عالی کار موضوع جبران خرید از 
دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند 
لذا ما اعــالم می کنیم هیچ بهانــه ای را در 
این راســتا نمی پذیریم و قبول نداریم و در 
صورت عدم توجه به حقــوق کارگران یقینا 
شــرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این 

بی توجهی باشند.
۵. تامیــن اجتماعــی حاصل پــس انداز 
دستمزد بخشی از کارگران در طول سالیان 
است لذا داشتن انتظار یک ازندگی آبرومند 
در دوران بازنشســتگی یک حــق طبیعی 
اســت متاســفانه به دلیل عدم توجه دولت 
که پرداخــت بدهی های خود به ســازمان 
امروزه مستمری بگیران در شرایط سختی 
به ســر می برند لذا ما خواستار اجرای قانون 
همسان ســازی و توجــه جدی بــه مواد 
111 و ۹۶ قانون تامیــن اجتماعی منطبق 
بر واقعیات معشــیتی روز از ناحیه دولت و 

سازمان می باشیم.
۶. کارگران ساختمانی یکی از محروم ترین 
اقشار اجتماعی هستند که به دلیل ماهیت 
کار کمتر مورد توجه قرار می گیرند داشتن 
بیمه یک مطالبه ابتدایی برای این کارگران 
اســت که متاســفانه بنا به دالیلی سازمان 
تامین اجتماعــی از آن دریــغ می کند به 
همین جهت ما خواســتار پوشــش صد در 

صدی بیمه این کارگران هستیم.
۷. طــرح تحول ســالمت در اجــرا عمال با 
شکســت روبرو شده اســت و این واقعیتی 
اســت که همگان حتی متولیــان آن به آن 
اعتراف دارند لذا بــرای جلوگیری از ایجاد 
هزینه های بیشتر اجتماعی و اقتصادی این 

طرح حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد.
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کمیسیون فرهنگي مجلس بررسي مي کند

ح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی جزییات طر

گروه فناوري  تعــدادی از نمایندگان طرحی 
برای سامان دهی پیام رسان های اجتماعی تهیه 
کردند که این طرح به هیات رئیســه ارجاع شده 

است.
روز یکشــنبه طرح ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی با ۹۵ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه 
شد که هیات رئیسه نیز آن را برای بررسی بیشتر 

به کمیسیون فرهنگی ارائه کرد.
متن این طرح به شرح زیر است:

مقدمه ) داليل توجیهی(:
شــبکه های اجتماعی نقش موثــری در تثبیت 
هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشــته و امروزه 
پیام رسان های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار 
تعامالت روز مره در حوزه های گوناگون فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی و غیره شــناخته شده و سهم 
فراوانی در شــکل گیری مناســبات مختلف در 
جامعه دارد. بر این مبنا نمی توان نســبت به ابعاد، 
آثار  و آســیب های آن بی تفاوت بود. لذا ســامان 
دهی از مرحله شــکل دهــی تا نظــارت بر روند 
فعالیت ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار 
قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاه های حمایتی 
نســبت به ظرفیت های داخلی در عرصه ی تبادل  

اطالعات باشد.
 ســاز و کار قانونــی حمایت از پیام رســان های 
اجتماعی بــا هدف اعتمــاد ســازی و صیانت از 
حقوق شــهروندی، حریم خصوصــی، فرهنگ 
عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به شرح زیر 

تقدیم می گردد.

موضوع طرح
تعريف اصطالحات

ماده 1- اصطالحات به کار گرفته در این قانون به 
شرح زیر تعریف می شوند:

الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر 
محور فراهم کننده بســتر تعامالت، جمع آوری، 
نمایش، پردازش و انتشــار اطالعــات اجتماعی 
برای برقــراری ارتباطــات فــردی و گروهی و 
خدمات بر خــط مانند ارائه خدمــات پرداخت از 
طریق تبــادل انواع محتواهای چند رســانه ای و 

حامل های داده است.
ب: پیام رسان داخلی: پیام رســانی که بیش 
از ۵0 درصد ســهام آن متعلق به شــخص ایرانی 
بوده و میزبانــی آن صرفا در داخل کشــور انجام 
شــده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات 

جمهوری اسالمی ایران است.
ج: صیانــت از داده: محافظــت از اطالعــات 
کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و 
دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به کاربران 
و محتوای آثار دیداری، شــنیداری، نوشتاری یا 
ترکیبی از آن ها در پیام رســان های اجتماعی و 
داده هــای ایجاد یــا افزوده شــده در اثر 
فعالیت ها و تعامالت کاربران آن در پیام رســان های 

اجتماعی.
د: هیــات ســاماندهی و نظــارت: هیات 
ســاماندهی، نظــارت و تایید فعالیــت، محتوا، 
عملکرد و تشخیص تخلف و اعالم جرم پیام رسان های 

موضوع این قانون.

فصل اول: شرايط متقاضی و تايید فعالیت
ماده۲- عرضــه و ارائه خدمات پیام رســان های 
اجتماعی داخلی و خارجی در کشــور مســتلزم 
ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. 
فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثر گذار 
مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر 
این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است 
نسبت به مسدود سازی دسترســی به آنها اقدام 
کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام رسانها با 

هیات نظارت است.
ماده ۳- هیات نظارت با هــدف اعمال حاکمیت 
جمهوری اســالمی ایران با ترکیب زیر تشــکیل 

می شود:
هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری 

اسالمی ایران با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- رئیس مرکــز ملی فضای مجــازی ) به عنوان 

رئیس هیات (
۲- معاون ذیربط یا تام االختیار وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات
۳- معاون ذیربط یا تام االختیار وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
4- معاون ذیربط یا تام االختیار وزارت اطالعات

۵- معاون ذیربط یا تام االختیار دادســتانی کل 
کشور

۶- یک نماینده از کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی

۷- صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
۸- سپاه پاسداران انقالب اسالمی

۹- سازمان تبلیغات اسالمی
10- نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

11- سازمان پدافند غیر عام ل
1۲- یــک نماینــده از مدیران پیام رســان های 

داخلی
1۳- نماینده حوزه علمیه

ماده 4 -هیات ســاماندهی و نظــارت موظف به 
نظارت بر پیام رســان های داخلــی و خارجی و 
تصمیم گیری درباره ی ادامه فعالیت آنها بر اساس 
مصوبات شــورای عالی فضای مجازی اســت و 
ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، 
موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع 

خواهد داد.
ماده ۵- دبیرخانه هیات نظــارت در محل مرکز 
ملی مســتقر خواهد شد و مســئولیت برگزاری 
جلســات، ابالغ و پیگیری مصوبــات و نظارت بر 

حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – هیات نظارت موظف اســت پیام رسان 
اثرگــذار را بر اســاس معیارهایــی از قبیل زیر 
تعیین کنند: تعداد کاربران ثبــت نامی، تعداد 
کاربران فعال ماهیانه، هفتگــی، روزانه، میزان 
رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی 
کشــوری، نوع خدمت و حجــم ترافیک ایجاد 

شده.
ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی 
صالحیت متقاضی از مراجع ذی صالح اســتعالم 
نماید. مراجع مذکــور موظفند حداکثر تا یک ماه 
نظر خود را به هیــات نظارت اعــالم نمایند. در 
مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر 

است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی اســت. 
این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع 

ذی صالح قضایی نخواهد بود.
ماده ۹ – تمام پیام رســان های داخلی و خارجی 
فعــال موظفند حداکثر تا دو مــاه پس از تصویب 

این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
ماده 10- تایید فعالیت پیام رســان های خارجی 
صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطالعات 
و تایید شــورای عالی فضای مجازی مبنی بر 

راه اندازی آن می باشد.
ماده 11 – شــرایط متقاضیان ایجــاد و فعالیت 
پیام رســان های اثرگذار به تصویب هیات نظارت 
رســیده و برای تطبیق با سیاســت های مصوب 
شــورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال 

می شود.

فصل دوم: صیانت از حريم داده ها
ماده 1۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع ســایبری از 
کشــور و جلوگیری از بهره بــرداری غیر مجاز از 
داده های مجــازی در درگاه هــای ورود و خروج 
پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای 
مســلح، توســط مراجع ذی ربط انجــام خواهد 
شــد. حدود و ثغور وظایف با پیشــنهاد ستاد کل 
نیروهای مســلح به تصویب فرماندهی معظم کل 

قوا خواهد رسید.
ماده 1۳- مدیــران پیامرســان های اجتماعی و 
ارائه دهنــدگان خدمات دسترســی و میزبانی، 
مکلف به صیانت از داده های خصوصی اشــخاص 
اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع 

مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
ماده 14- اســتفاده نهادها و موسســات دولتی و 

عمومی غیر دولتی از پیام رســان های اجتماعی 
خارجی بــرای مکاتبات و ارائه خدمــات اداری و 
اطالع رســانی و تبلیغات داخل کشــور ممنوع 

است.
ماده 1۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های 
دارای طبقــه بندی در پیام رســان های داخلی و 

خارجی ممنوع است.
تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده ها 
حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط 
وزارت اطالعات و با همکاری ســتاد کل نیروهای 

مسلح تهیه و تنظیم شود.

فصل سوم حمايت ها
ماده 1۶: بهره برداری از دانش فنی ســامانه های 
خارجی بــرای ایجــاد و توســعه توانمندی ها و 
خدمات پیام رســان داخلــی در صورتی امکان 
پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال 
حاکمیت جمهوری اســالمی ایران و امنیت ملی 

منافات نداشته باشد.
مــاده 1۷- نســبتی از درآمد حاصــل از فروش 
پهنــای باند و ترافیک ایجاد شــده توســط پیام 
رســان های داخلی که توســط ارائــه کنندگان 
خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می 
رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک 
پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت 
این درآمد بر اساس ایین نامه ای خواهد بود که سه 
ماه پس از تصویب این قانون، به پیشــنهاد وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی تهیه شــده و به تایید 

هیات نظارت خواهد رسید.
تبصره: بخشــی از وجوهی که پیام رســان ها از 
محل فوق دریافت می کننــد باید طبق آیین نامه 
اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت 

شود.
مــاده 1۸ – صندوق حمایــت از محتــوا و پیام 
رســان های داخلی فضای مجازی با هدف تامین 
اعتبــار مدیریت تبعــات فرهنگی توســعه زیر 
ســاخت های فضای مجازی و تقویــت محتوای 
فاخر ایرانی اســالمی ذیل هیات نظارت تشکیل 

می گردد.
تبصره: هیات ســاماندهی و نظارت موظف است 
ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه 
حمایت از پیام رسان ها را همراه با مصادیق و نوع 
حمایت ها، همچنین دالیل مربوط به آن به اطالع 

عمومی برساند.
ماده 1۹ – وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
مکلف اســت در آمد حاصل از فــروش ترافیک و 
پهنای بانــد، بابت مصرف پهنــای باند بین الملل 
و پیام رســان های اجتماعی خارجــی را دو برابر 
تعرفه عــادی اینترنــت محاســبه و ۹0 درصد 
مابه التفاوت آن نســبت به تعرفه عادی اینترنت 
در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رســان 
اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز 

کنند.
ماده ۲0- وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
مکلف اســت ترتیبی اتخاذ نماید تــا پهنای قابل 
اســتفاده بهره برداران از پیام رسان های داخلی 
حداقل دو برابــر پهنــای باند قابل اســتفاده از 

پیام رسان های خارجی باشد.
مــاده ۲1- بانک مرکــزی موظف اســت امکان 
پرداخت بر خط را برای کســب و کارهای مبتنی 
بر پیام رسان های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم 
و ضوابط و شــرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه 
با هماهنگی هیات ســاماندهی و نظارت تدوین و 

ابالغ نماید.
تبصره: هــر گونه ارائــه خدمات پولــی و بانکی 
به کســب و کارهای فعــال در پیام رســان های 

اجتماعی خارجی ممنوع است.
مــاده ۲۲- بانک مرکــزی موظف اســت جهت 
ســهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به 
چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثر گذار، 
مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی 
)psp(و ابزارهــای پرداخت نویــن از قبیل ایجاد 
کیف پــول الکترونیکــی را به پیام رســان های 

داخلی اعطا نماید.

 اینستاگرام الیک و فالوئرهای جعلی را
 پاک می کند

 اینســتاگرام الیک، فالوئر و کامنت های جعلی در حساب های کاربران 
خود را حذف می کنــد. این شــبکه اجتماعی از ابزارهــای یادگیری 

ماشینی حساب های کاربری با الیک و فالوئر جعلی را حذف می کند.
به گزارش مهر به نقل از ان بی ســی نیوز، اینستاگرام اعالم کرده فرایند 

حذف الیک ها، فالوئرها و کامنت های جعلی را آغاز کرده است.
حساب های کاربری با استفاده از اپلیکیشن های مختلف الیک، فالوور 
و کامنت های جعلی را بــه کار می  گیرند تا محبوبیــت خود را به طور 

غیرواقعی زیاد نشان دهند.
اینستاگرام پیام هشداری برای افرادی می فرستد که از این اپلیکیشن ها استفاده 
می کنند تا مشخص شود فعالیت های جعلی آنها در اینستاگرام حذف 
شده است. این درحالی است که شبکه اشتراک گذاری عکس از کاربران 
خود می خواهد پسوردهای خود را که با این اپلیکیشن ها اشتراک گذاشته 
اند، تغییر دهند. به این ترتیب امنیت اطالعات حســاب های کاربری 

حفظ خواهد شد.
درهمین راستا اینستاگرام در یک پست وبالگی اعالم کرد: ما ابزارهای 
ماشــین یادگیری ســاخته ایم که به ما کمک می کند حســاب های 
کاربری را شناسایی کنیم که از این خدمات استفاده می کنند. فعالیت های 
غیر واقعی آنان حذف خواهد شــد. این نوع رفتار قابل قبول نیســت و 
اپلیکیشن های طرف ســومی که الیک ها، فالوئر و کامنت های جعلی 

تولید می کنند، قوانین این پلتفرم را  زیر پا می گذارند.

اختصاص ۶ میلیون دالر برای آموزش خبرنگار
 فیس بوک بــا اختصاص 4.۵ میلیون پوند معــادل ۶ میلیون دالر قصد 

دارد به آموزش خبرنگار و ژورنالیست برای خود بپردازد.
فیس بــوک که در ســالهای اخیر با رســوایی های کوچــک و بزرگ و 
انتقادات شدید نهادهای دولتی، نظارتی و کاربرانش مواجه شده است، 
چندی پیش اعالم کرد که می خواهد به تربیــت و آموزش خبرنگاران 
اختصاصی برای خود مشغول شــود و در زمینه آموزش و تامین منابع 
انسانی خود در آینده سرمایه گذاری کند تا بدین ترتیب نشان دهد که 

به مقابله با اخبار کذب و دروغین اهمیت زیادی می دهد.
گزارش های منتشر شده در وب ســایت the verge حاکی از آن است 
که فیس بوک بدین منظــور 4.۵ میلیون پوند معــادل ۶ میلیون دالر 
سرمایه گذاری کرده است تا بتواند منابع انسانی خود  را در آینده از هم 

اکنون آموزش داده و تامین کند.
گفته می شود فیس بوک بدین منظور با شورای ملی آموزش خبرنگاران 
)NCTJ( در ایــاالت متحده آمریکا همکاری کرده تــا دانش آموزان و 
عالقمندان به حوزه خبر و ژورنالیســتی را به سمت و سوی خود جذب 

کند.  

اطالعات هویتی ۲۶ میلیون کاربر به دست 
هکرها افتاد

 هکرها توانســتند به اطالعات شــخصی و هویتی بیش از ۲۶ میلیون 
کاربر آمریکایی دست پیدا کنند.

به گزارش ایســنا، این روزها که اخبار زیادی درباره حمالت سایبری و 
ســرقت اطالعات کاربران در فضای مجازی منتشر می شود، محققان 
و پژوهشــگران امنیتی فعال در موسســه Sébastien Kaul آلمان به 
تازگی در تازه ترین گزارش های خود دریافته و اعالم کرده اند که هکرها 
و مجرمان سایبری موفق شــده اند که از طریق ارسال پیغام های متنی 
آلوده و مخرب به اطالعات شــخصی بیش از ۲۶ میلیون نفر از کاربران 

موبایل در ایاالت متحده آمریکا دسترسی و نفوذ پیدا کنند.
این مســاله باری دیگر زنگ هشداری بود برای آن دســته از کاربرانی 
که به انجام اقدامات امنیتی در گوشــی های هوشــمند و دستگاه های 
الکترونیکی مورد اســتفاده خود اهمیتی نمی دهند و در جلوگیری از 

نفوذ هکرها به حریم خصوصی خود سهل انگاری می کنند.
کارشناسان امنیت ســایبری در واکنش به انتشار این خبر همچنین از 
تمامی کاربران موبایل خواســتند که به هنگام دریافت پیام های متنی 
از شماره های ناشــناس دقت بیشــتری کرده و در صورتی که در متن 
موردنظر از آنها خواســته شده اســت که وارد لینک درج شده در پیام 
مربوطه شــوند، هرگز چنین کاری را نکنند چون در بسیاری از مواقع 
حتی خود کاربران نیز متوجه نفوذ و دسترســی هکرهــا به اطالعات 

شخصی شان نمی شوند.
بر اساس گزارشی که در وب سایت تک کرانچ آمده است، این اطالعات 
به سرقت رفته توسط هکرها شامل شماره تلفن و تماس، آدرس پست 
الکترونیکی و اطالعات شــخصی و حتی در برخی از موارد دسترسی به 

گالری تصاویر گوشی کاربران شده است.  
گفته می شــود فضای اینترنت در سال ۲01۷ شــاهد بیشترین میزان 
آلودگی به بــاج افزارها، بد افزارها و ویروس ها بوده اســت. اشــخاص 
حقیقی و شــرکتهای تجاری کوچک و بزرگی در سراســر جهان هدف 
حمالت ســایبری قرار گرفته اند که به ایجاد خسارات هنگفت و جبران 

ناپذیری منجر شده است.
طبق آمارهای منتشر شــده،  تنها در نیمه ســال جاری میالدی، بالغ 
بر 1.۵ میلیون آلودگی بــه ویروس های اینترنتــی و بدافزار را گزارش 
شده است. بسیاری از حمالت سایبری و هک های اینترنتی که صورت 

می گیرد، توسط بد افزارها و باج افزارهاست.

اینترنت شنوایی در راه است
 در حال حاضر هر روز شاهد هوشــمند شدن بیشتر خانه ها هستیم و به 
عقیده دو دانشمند دانشگاه کیس وسترن رزرو ایاالت متحده، اینترنت 

شنوایی در راه هستند.
لوازم خانگی امروزی، سیستم های ســرگرمی، دوربین های امنیتی و 
روشنایی، سیستم های گرمایشی و سرمایشی که به یکدیگر و اینترنت 
متصل شــده اند، از طریق برنامه های رایانه یا تلفن هوشمند از راه دور 

قابل دسترس و کنترل هستند.
ســاختمان های تجاری، صنعتی و دولتــی  روز به روز بــه »اینترنت 
اشیاء« یا IoT تجهیز می شــوند.در حال حاضر دو مهندس برق و استاد  
علوم رایانه در دانشــکده فنی دانشگاه کیس وســترن رزرو، آزمایشی 
با مجموعه ای از سنســورها انجام دادند. این سیســتم نــه فقط برای 
ارتعاشــات، صداها و حتی راه رفتن خاص و یا ســایر حرکات مربوط به 
افراد در یک ســاختمان تجهیز شــده، بلکه تغییرات اندک در میدان 

الکتریکی محیط را نیز شناسایی می کند.
البته شاید هنوز هم یک دهه یا خیلی بیشتر زمان الزم است تا خانه های 
هوشــمند بر اســاس فعالیت های شــما و تنها با چند سنسور کوچک 
مخفــی در دیوارها و طبقات تنظیم شــوند، اما مینــگ چون هوانگ، 
استادیار مهندســی برق و علوم رایانه گفت:  ما ســاختمانی با قابلیت 

گوش کردن به کاربر ایجاد می کنیم.
وی اظهار کرد: در این پروژه از اصولی مشــابه آنچه که در گوش انسان 
رخ می دهد استفاده می کنیم تا این سیستم قابلیت خواندن ارتعاشات 

و صداها را داشته باشد که آن را »اینترنت شنوایی« نامیده ایم.
هوانگ، تحقیقاتی را در رابطه با راه رفتن و ردیابی حرکت انســان انجام 
می دهد و دیگر همکارش بر روی حســگر لــرزش و تغییرات در میدان 
الکتریکی موجود ناشــی از حضور انســان یا حتــی حیوانات خانگی 
فعالیت می کنــد.وی در ارتباط با حریم خصوصی این سیســتم گفت: 
این سیستم قادر نخواهد بود افراد را شناسایی کند، هرچند از آنها برای 

تشخیص راه های مختلف سنجش حضور آنان استفاده می کند.

 آنالین
 امکان مدیریت سریع تر خدمات ارزش افزوده

 از طریق »ایرانسل من« فراهم شد
نرم افزار کاربردی »ایرانســل من« با هدف آسان ســازی دسترســی 
مشترکان ایرانســل به خدمات ارزش افزوده فعال و نیز اطالع از ترتیب 

مصرف بسته های اینترنت به روزرسانی شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، یکی از جدیدترین امکانات افزوده 
شده به این نرم افزار کاربردی، امکان مشاهده و غیرفعال سازی خدمات 
ارزش افزوده اســت که بدون نیاز بــه بروزرســانی، در صفحه اصلی » 

ایرانسل من« در دسترس مشترکان ایرانسل قرار گرفته است.
مشترکان ایرانســل می توانند با کلیک بر روی گزینه جدید »خدمات« 
در صفحه اصلی نرم افزار کاربردی ایرانسل من، فهرست خدمات ارزش 
افزوده فعال روی حساب شــان را مشــاهده و در صورت لزوم نسبت به 

غیرفعال سازی هریک از آنها اقدام کنند.
 ایرانسل همچنین به مشترکانی که همزمان چند بسته اینترنتی فعال 
روی حساب شــان دارند این امکان را داده اســت تــا از طریق نرم افزار 

کاربردی ایرانسل من ، از بسته در حال استفاده خود مطلع شوند.
این امکان از طریق صفحــه اصلی این نرم افزار کاربــردی و با کلیک بر 
روی گزینه »مصرف اینترنت من از کدام بســته اســت؟« امکان پذیر 

است.
برای اســتفاده از این سرویس الزم است شــماره ثبت شده در نرم افزار 
کاربردی » ایرانسل من« با شماره ســیم کارت موجود در گوشی تلفن 

همراه مشترک یکسان باشد.
 مشــترکان ایرانســل، می توانند بــرای دریافــت و نصــب نرم افزار 
irancell.ir/کاربردی»ایرانسل من« به وب ســایت ایرانسل به نشانی

myirancell مراجعه کنند.
همچنین کاربران اندرویدی می توانند از طریق فروشگاه نرم افزارهای 
اندرویدی گوگل پلی و یــا کافه بازار این نرم افزار کاربــردی را دانلود و 
نصب کنند. برای کاربران سیستم عامل iOS نیز این نرم افزار از طریق 

فروشگاه »سیب اپ« در دسترس قرارگرفته است.

حذف هدایای تبلیغاتی عید نوروز شرکت 
مخابرات در راستای مسئولیت های اجتماعی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشــاره به حذف هدایای تبلیغاتی 
شرکت به منظور عمل به مســئولیت های اجتماعی و حذف هزینه های 
غیر ضرور گفت: تمــام کارکنان و مدیران باید عــالوه بر عمل به اصول 
اقتصاد مقاومتی و پرهیز از ایجاد هزینه های غیر ضرور، مسیر منتهی به 
توسعه فنی و خدماتی شــرکت و همچنین خدمت رسانی هرچه بیشتر 

به کارکنان و مشتریان را دنبال کنند.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت مخابــرات ایران، 
مهندس صدری با اعالم اینکه تمام تالش مدیران شرکت بر توسعه فنی 
و مشتری مداری از یک سو وحمایت از سرمایه انسانی ارزشمند شرکت 
مخابرات ایران از سوی دیگر اســت افزود: برخی از موارد مانند هدایای 
نوروزی و تبلیغاتی و چنین مواردی در راســتای عمل به مســئولیت 
اجتماعی و صرفــه جویی در هزینه ها به منظور بــه کارگیری در موارد 

اشاره شده حذف می شود.
با حذف این هدایا ومدیریت بهینه هزینه و اســتفاده آن در قسمت های 
دیگر شرکت که اولویت بیشتری دارد، می توان روند مثبتی را در جهت 
بهبود شرایط خدمت رسانی و رعایت مســئولیت اجتماعی در شرکت 

مخابرات ایران تعریف کرد.

حل مشکل رجیستری تجهیزات سیم کارت خور
 ســامانه طرح ثبت گوشــی تلفن همراه از کاربرانی که برای استفاده از 
تجهیزات ســیم کارت خور خود با مشکل رجیســتری مواجه شده اند 

خواست تا با سامانه »همتا« تماس بگیرند.
برخی کاربران اعالم کرده اند که دســتگاه و تجهیزات سیم کارت خور 
غیر از گوشی تلفن همراه مانند تبلت، مودم، ساعت هوشمند، دستگاه 
POS و . . . خریــداری کرده اند اما ارتباط آن به دلیل رجیســتر نبودن 

قطع شده است.
در این زمینه ســامانه اطالع رسانی طرح ثبت گوشــی تلفن همراه با 
تاکید براینکه تاکنون تنها گوشی موبایل شامل طرح رجیستری شده 
اســت، اعالم کرد: »در آینده نزدیک ســایر تجهیزات با قابلیت نصب 

سیم کارت نیز مشمول طرح خواهند شد.«
» اما در طول طرح، موارد معدودی مشــاهده شــده که سایر تجهیزات 
نظیر تبلت، ساعت هوشمند، مودم سیم کارت خور و ... نیز مشمول طرح 
شده اند. علت این امر این اســت که شناسه این تجهیزات در پایگاه داده 
سازمان جهانی GSMA که در طرح مورد اســتفاده قرار می گیرد، به 

اشتباه تلفن همراه ثبت شده است.«
سامانه طرح رجیســتری )همتا( از افرادی که کاالی غیر از گوشی آنها 
مشمول طرح رجیســتری شده است، خواســت تا با مرکز تماس طرح 
رجیستری )همتا( به شماره 0۹۶۳۶۶ تماس بگیرند و شناسه تجهیز و 

یا کاالی خود را اعالم کنند تا در اسرع وقت مشکلشان حل شود.

صداوسیما مانع توسعه موبایل در کشور است
 معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به ضرورت آزادســازی باند فرکانسی 
۷00 و ۸00 مگاهرتز که قبال برای پخش همگانی آنالوگ از آن استفاده 
می شــد، گفت: باوجود بالاســتفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه 
صداوســیما آن را آزاد نمی کند تا از آن برای توســعه شــبکه موبایل 
استفاده شــود که موضوع به شــورای عالی فضای مجازی ارجاع شده 

است.
حسین فالح جوشــقانی، رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی درباره باند فرکانســی در اختیار صداوســیما گفت: باتوجه به 
دیجیتالی شــدن شــبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده 
اســت، بخشــی از باند فرکانســی ۷00 و ۸00 مگاهرتز که قبال برای 
سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است 
و بر اســاس مقررات بین المللی و توافقات انجام شــده در کشــورهای 
مختلف، این باند به توســعه موبایلی و تلفن همراه اختصاص پیدا کرده 

است.
وی افزود: صداوســیما در ایران برخالف دیجیتالی شدن و بالاستفاده 
بودن این باند، ادعای مالکیت بر آن را دارد، درحالی که مطابق مقررات 
موجود همچون سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و 

شبکه ها از آن استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی 
بســیار با ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختالفاتی که تاکنون حل 
نشده استریال موضوع در دولت و شــورای عالی فضای مجازی مطرح 

شده و فرایند آن در جریان است.

مقابله با مزاحمان تلفنی به سبک دستیار 
هوشمند گوگل

 گوگل همزمان با عرضه گوشــی پیکســل ۳ قابلیتی را برای شناسایی 
تماس های تبلیغاتی مزاحم ارائه کرد که با ارتقا و عرضه آن بر روی مدل 

های قدیمی پیکسل بسیاری از کاربران را خوشحال کرده است.
یادشــده به دســتیار هوشــمند گوگل امکان می دهد تا تماس های 
تبلیغاتی مزاحم را قبل از پاسخگویی کاربر شناسایی کرده، متن ضبط 
شده و ماشــینی این تماس ها را پیاده ســازی کند و محتوای آن ها را 

ذخیره سازی و برای مشاهده در معرض دید کاربر قرار دهد.

ارتباطات


