
کشتی ارز در ساحل آرامش

در گفت وگو با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان مطرح شد

ون رفت  راه های بر
وسازی  از بحران صنعت خودر

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد

تبعات رشد بی رویه ویالسازی در گفت و گو با استاد 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

حرکت جمعی 
متوازن در دستور 

کار فوالد مبارکه

 استمرار 
حمایت از تولید 

در نظام بانکی

شیرینی بنگاهداری 
و تلخی های 

ویالسازی 

قائم مقام بانک مرکزی در گردهمایی 
مدیران ارشد بانک سپه تأکید کرد

وزنامـه اقتصادی ر

دوشنبه      5 آذر 1397     شماره 251     8 صفحه    1000 تومان

K  H  A  R  I  D  A  A  R  D  A  I  L Y
روزنامه اقتصادی صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

آخرین وضعیت خرید مشتریان عمده نفت ایران

وانی بی سرانجام جنگ ر

اتفاقاتــی که قرار بــود از تاریخ ۱۳آبان به بعد بر ســر مــردم ایران بیاید 
مشــخص نبود و آمریکا به حدی بر روی ایجاد جنگ روانی و تبلیغات آثار 
شــدید دور دوم تحریم ها بر اقتصاد ایران کار کرده بود که هیچ کس از آن 
چه بعد از این روز خواهد شــد خبر نداشــت، اما دیدیم که نرخ ارز بعد از 
تحریم ها به آرامی کاهش یافت و متوجه شــدیم که تمام ترس و التهاب 
بازار ایــران چیزی جز آثار جنگ روانی دشــمن نبوده اســت. این جنگ 
روانی تا جایی در اقتصاد ایران رسوخ کرده بود که عده ای سودجو دست به 
التهاب بیشتر بازار های داخلی زدند اما بعد از تاریخی که آمریکا آن را برای 
ما به روزی شوم تبدیل کرده بود دیدیم که بالعکس، بازارهای ما به آرامی 
به سمت کاهش تنش و التهاب در حال کرکت اند و این یعنی جنگ روانی 

بی سرانجام.
اما این که چه شد نرخ ارز بعد از این تاریخ روند نزولی در پیش گرفت چند 

دلیل عمده داشت:
۱- اول ورود ارز های خانگی به بازار بود. کسانی که در روزهای پرهیاهوی 
بازار ارز خریده بودند، دورنگری نداشــته و تنها به جهت کسب سود وارد 
این جریان شــدند اما با دیدن رونــد نزولی نرخ، اقدام بــه عرضه ارز خود 
کردند. یعنی با کاهش نرخ، خریداران جای خــود را عوض کرده و حاال به 
فروشندگان ارز تبدیل شــدند، بنابراین افزایش عرضه در مقابل کاهش 

تقاضا یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کاهش نرخ ارز بود.
2- عامل دیگر کاهش نرخ ارز، ثبات نسبی در نحوه عملکرد این بازار بود. 
از آن جایی که طی چند ماه گذشته صدور بخشنامه های مختلف و قوانین 
پی در پی عامل جدی نوســانات نرخ ارز بود، حاال حدود دو ماهی است که 
دولت دست از این اقدام کشیده و بازار با ثبات نسبی در حال حرکت است. 
این عامل عالوه بر نوســان نرخ ارز افزایش بی اعتمادی و عدم اطمینان به 
آینده بازار را ایجاد کرده بود و اگر چــه در حال حاضر نیز این عامل به صفر 
نرسیده و همچنان دولت تا حدودی بخشنامه های متفاوت صادر می کند 
اما کاهش خوبی داشــته است. بنابراین در این شــرایط، متقاضیان برای 
کار های اقتصادی مثل واردات نیز کم تر به بازار ارز ورود کرده و این عامل 

نیز تاثیر به سزایی در کاهش نرخ داشته است.
۳- از دیگر موارد تاثیرگذار بر آرامش بازار می توان به بازگشــت نســبی ارز 
حاصل از صادرات اشــاره کرد. یعنی عده ای که به دالیل مختلف ارز خود را 
وارد سامانه نیما نمی کردند به این نتیجه رســیدند که دولت از موضوع خود 
کنار نمی کشد بنابراین چاره ای جز عرضه ارز صادراتی به نیما ندارند؛ درواقع 
می توان افزایش ارز سامانه نیما را جزو عوامل تاثیرگذار بر کاهش نرخ دانست.

4- با افزایش نرخ ارز واردات یکسری کاال ها به دلیل باالبودن قیمت تمام 
شده و نداشتن متقاضی، کاهش یافت و این به معنی کاهش تقاضا برای ارز 

و در نتیجه کمک به آرامش بازار بود.
5- پنجمین عامل و یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگــذار در آرامش بازار، 
زمزمه ایجاد بورس ارز اســت. مدت ها اســت که فعاالن اقتصادی منتظر 
راه اندازی بورس ارز هستند چرا که از نظر آن ها این اقدام صرفا برای خرید 
ارز نیســت بلکه آثار مثبتی از جمله حذف ارز نیمایی و سنایی و همچنین 

تک نرخی شدن ارز را در پی دارد.
این کار اگرچه زمان بر اســت اما امید این را می دهد که دولت با هدف تک 

نرخی کردن ارز و تعادل در بازار دست به این اقدام خواهد زد.
نکته الزم به ذکر این اســت که نتیجه کنترل بازار، ثبات نرخ نخواهد بود 
بلکه ایــن عرضه به اندازه و تامیــن نیاز خریداران ارز اســت که آرامش و 

کاهش نرخ را به همراه دارد.

 در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
 ذوب آهن مطرح شد

 خارج شدن ذوب آهن اصفهان 
از شمول ماده ۱۴۱

گروه صنعت  مجمع عمومی عادی شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
مقارن با هفته وحدت و در آستانه میالد خجسته حضرت محمد ) ص( و حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، مجمع عمومــی عادی به طور فوق العــاده و مجمع فوق العاده 
ذوب آهن اصفهان با حضور ســهامداران، نمایندگان صاحبان سهام،اعضای هیات 
مدیره، نماینده موسسه حسابرســی آزمون پرداز ایران مشهود )حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی شرکت( و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج شنبه یکم آذرماه 
به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت مشــهود )طبقه ماشــین آالت و تجهیزات( در تاالر آهن شــرکت  
برگزار گردید و  نسبت به افزایش سرمایه شــرکت از ۳۳00 میلیارد تومان به 6000 
میلیارد تومان تصمیم گیری شــد و در این مجمع به اتفــاق آراء و مورد پذیرش قرار 

گرفت. 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این مجمع گفت: این شــرکت با 
افزایش سرمایه اخیر از شمول ماده ۱4۱ خارج شــده که بهبود شرایط  شرکت را در 

ابعاد مختلف رقم می زند.
یــزدی زاده مزایای ایــن تجدید ارزیابی را چنین توصیف کرد :  شــفاف شــدن 
صورت های مالی ، به روز شــدن افزایش دارایی ها،محاســبه هزینه واقعی تولیدات 
به دلیل تخصیص هزینه اســتهالک و افزایش رتبه اعتباری که بر این اساس نسبت 

مالکانه از ۱5 به ۳۳ درصد می رسد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامــه داد : بحث خروج از مــاده ۱4۱ برای تغییر در 
ساختار مالی شرکت و اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و منابع بیرونی است تا شرکت 

بتواند با در فضای مناسبی سرمایه گذاری داشته باشد. 
یزدی زاده تصریح کرد : ظرفیت تولید فعلی شــرکت ۳ میلیون و 600 هزار تن چدن 
اســت که برای ارتقاء ظرفیت تولید با توجه به تصویب افزایش سرمایه ، برنامه ریزی 
موثر انجام می گیرد.این مقام مسئول، ســرمایه در گردش، تامین پایدار آب و تامین 
پایدار مواد اولیه را سه مولفه کلیدی و مورد توجه شــرکت برشمرد و گفت : از زمانی 
که به عنوان مدیرعامل وارد ذوب آهن اصفهان شدم با همدلی و هم افزایی همکاران 
برنامه ریزی خوبی در خصوص سه شــاخص مذکور بعمل آمد و ذوب آهن  پتانسیل 

دستیابی به این شرایط را دارد. 
یزدی زاده تامین مواد اولیه را به عنوان چالش اصلی در زمان فعلی مطرح کرد و گفت: 
در داخل فنس کارخانه مشکلی که مانع تولید شــود وجود ندارد تنها مشکل ، تامین 

پایدار مواد اولیه و به ویژه مواد آهن دار است.
وی همچنین در خصوص تامین زغال سنگ گفت : در حال حاضر حدود 65 درصد از 
زغال از داخل کشور تامین می شود اما به دلیل حفظ کیفیت تولید به ناچار حدود 40 

درصد نیز وارد می گردد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بیان کرد: در خصوص تامین زغال خارجی تا خردادماه 
سال آینده مشکلی وجود ندارد و در خصوص تامین زغال داخلی نیز مذاکرات خوبی 
با انجمن زغال سنگ و معادن کشــور صورت گرفته است که دورنمایی خوبی را برای 

آن متصور هستیم تا انشااهلل در یک شرایط برد برد به نتایج خوبی دست یابیم.
 یزدی زاده گفت: مجاز نیســتیم افشــای اطالعات را پیش از ارائه به کدال به صورت 
شفاف داشته باشــیم اما به زودی اطالع رســانی انجام می گیرد و روز دوشنبه مورخ 
پنجم آذرماه نیز طی کنفراس خبری که در تهران برگزار می شود ، جزییات کامل را 

اطالع رسانی می کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان افق روشــنی را 
پیش رو دارد گفت : این شــرکت با تالش و کوشــش همکاران در مسیر خوبی قرار 
گرفته است. پروژه VD ظرف یک ماه گذشته راه اندازی شد و فوالد ریل نیز به همت 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان در کارخانه تولید شــد و مقطع مورد نیاز آن نیز قباًل 
  ،۳000 VD پیش از راه اندازی پروژه A900 با فوالد UIC60 تولید شده است. ریل
هزار تن تولید شــد و اکنون در حال مذاکره هســتیم که با هماهنگــی راه آهن این 

محصول در اختیار آن شرکت قرار گیرد.
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 پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر
 با پولشویی تصویب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ســه قوه پیشنهادهای بانک مرکزی 
درجهت تســهیل و شــفاف ســازی مبادالت بانکی و مقابله موثرتر با 

پولشویی را تصویب کرد.
 در این جلســه که با حضور رئیســان قوای مقننه و قضاییه و به ریاست 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل 
بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در 
جهت شفاف سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ 
ارز اشاره کرد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، کلیات 
منابع و مصارف بودجه سال 98 کشور را ارائه کرد که از محورهای اصلی 
آن تأمین عدالت اجتماعی، توجه به معیشــت مردم و رشــد اشتغال و 

حمایت از تولید داخلی است.
در این راســتا، سیاســت هایی همچون اختصاص ارز به نرخ رســمی 
برای تامین کاالهای اساسی، افزایش حقوق شــاغلین و بازنشستگان 
و همچنین ارائه بسته های معیشــتی برای حمایت از خانواده های کم 

درآمد مورد تأکید قرار گرفته است.

قانون اصالح صدور چک ابالغ شد
 رئیس جمهور قانون اصالح قانــون صدور چک را بــرای اجرا به بانک 

مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در حکمی،  قانون اصالح 
قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ابالغ کرد. این قانون در ۱۳ آبان امســال در مجلس شــورای اسالمی 
تصویب و در 2۳ آبان ماه در شــورای نگهبان تأیید و 29 آبان به مجلس 

واصل شده بود.
از موارد مهم قانون اصالح صــدور چک می توان به »مشــمول قانون 
چک بودن چک هــای الکترونیکی«، »ثبت برگشــتی بودن چک در 
سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشــتی یا عدم وصول آن« و 
»پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کســری حساب صاحب 

چک از سوی بانک به دارنده چک« اشاره کرد.

 جایگزینی رسمی یک شرکت چینی با توتال 
در فاز ۱۱ پارس چنوبی

 وزیر نفت از جایگزینی رسمی شــرکت CNPC چین به جای توتال در 
فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد.

بیژن نامدار زنگنه با اشــاره به خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی، گفت: شرکت CNPC چین رسما جایگزین توتال برای توسعه 

فاز ۱۱ پارس جنوبی شده، اما عمال شروع به کار نکرده است.
وزیر نفت افزود: باید با شــرکت چینی CNPC مذاکره شود تا مشخص 

شود فعالیت عملیاتی و اجرایی را از چه زمانی آغاز می کند.
زنگنه پیش از ایــن در 29 مرداد امســال اعالم کرد توتــال به صورت 

رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده است.

موافقت وزارت نفت با دو نرخی شدن بنزین
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت وزارت نفت با طرح 

مجلس برای دو نرخی شدن بنزین خبر داد.
محمد حســینی در گفتگو با مهر از موافقت وزارت نفت با طرح مجلس 
برای دو نرخی شــدن بنزین خبر داد و گفت: افزایش نــرخ ارز و به تبع 
آن افزایش نرخ بنزین و فرآورده های نفتی از یک ســو، ارزان بودن نرخ 
انرژی در کشــور، لزوم  کاهش و بهینه شدن مصرف سوخت در کشور و 
جلوگیری از افزایش قاچاق  موجب شده اســت که اقتصادانان بر لزوم 

افزایش نرخ بنزین تاکید کنند.
وی افزود: تجربیاتی در گذشته پیرامون سهمیه بندی بنزین و استفاده 
از کارت ســوخت وجود داشــت، اما اقتصاددانان معتقدند استفاده از 
کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین مفســده هایی در پی دارد و بهتر 

است دولت به دنبال مدیریت واقعی مصرف سوخت باشد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاســفانه زیر ساخت های 
الزم برای مدیریت واقعی مصرف سوخت در کشور وجود ندارد و دولت 
ناچار به اســتفاده از راهکار های گذشته اســت لذا اعالم شد که افراد 

نسبت به فعال کردن کارت سوخت هایشان اقدام کنند.
عضو ستاد بودجه ســال 98 با بیان اینکه هنوز ساز و کارهای دو نرخی 
شدن بنزین مشخص نیست، گفت: در الیحه بودجه سال 98 بندی در 

خصوص الزام بر افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

شیوه پرداخت سود سهام عدالت تغییر کرد
 با آغاز دومین مرحله از پرداخت ســود ســهام عدالت تــا کنون 860 
میلیارد تومان سود ســهام عدالت به حساب مشــموالن واریز شده اما 

نکته قابل توجه در این مرحله تغییر شیوه پرداخت است.
نحوه پرداخت سود سهام عدالت پارسال به گونه ای بود که در نوبت اول 
یک سوم سود به تمامی مشموالن پرداخت شــد اما امسال سیاست بر 

این است که سود سهام بصورت گروهی و کامل تسویه شود.
 سال گذشــته ۱50 هزار تومان سود به مشــموالن دارای یک میلیون 
تومان ســهام پرداخت شــد  به نحوی که در نوبت اول 50 هزار تومان 
و نوبت دوم ۱00 هزار تومان ســود به این مشــموالن پرداخت شد اما 
امسال از ابتدا ۱۷5 هزار تومان به حســاب کم درآمدترین اقشار یعنی 
مشموالن زیرپوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی 
واریز و به مرور هر ماه یا دو ماه یکبار پس از دریافت پول از شــرکت های 
سرمایه پذیر سود سهام به بقیه اقشــار جامعه به نوبت پرداخت خواهد 

شد.

مقررات مالیاتی خدمات پس از فروش ابالغ شد
 ســازمان امور مالیاتی در خصوص مقررات مالیاتــی هزینه های قابل 
قبول در بخــش ذخیره مربوط بــه خدمات پس از فــروش )گارانتی( 

اشخاص حقوقی، ابالغیه ای صادر کرد.
در ابالغیه رییس کل سازمان  امور مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان 
تهران و ادارات کل امور مالیاتی پیرامون ذخیره مربوط به خدمات پس 
از فروش )گارانتی( اشــخاص حقوقی آمده است: نامه مورخ 9۷/6/24 
دادســتان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شــده 
راجع به پذیرش ذخیــره مربوط به خدمات پس از فــروش )گارانتی( 
اشــخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی 
که ســال مالی آنها قبل از 95/۱/۱ شروع شده اســت، در اجرای بند ۳ 
ماده 255 ق. م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی 

کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح شد.
همچنین در بخشی از صورتجلســه شــورای عالی مالیاتی در اجرای 
بند ۳ ماده 255 قانون مالیات های مســتقیم آمده است: بر اساس بند 
29 الحاقی مــاده ۱48 قانون مالیات های مســتقیم اصالحی مصوب 
94/4/۳۱ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشــخاص 
حقوقی در شــمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده 
28۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای ســال ۱۳95 است، لذا در 
خصوص آندسته از مودیانی که شروع ســال مالی آنها قبل از 95/۱/۱ 
اســت، به نظر می رســد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱4۷ و 
۱48 قانون مالیات های مستقیم )قبل از اصالحیه(، پذیرش ذخایر یاد 

شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.

میز خبر

 رئیــس هیئت مدیــره تعاونی تولید کننــدگان مواد 
غذایی به مردم توصیه کرد از خرید ادویه جات بصورت 

فله ای به شدت خودداری کنند.
مهدی کریمی تفرشی در برنامه »کاالی ایرانی« رادیو 
اقتصاد افزود: درصد تقلبی بودن ادویه جات فله و فاقد 
بســته بندی خیلی بیشــتر از ادویه های دارای بسته 

بندی است.
وی در ادامــه از شــهروندان خواســت از عطاری ها 
بیشــتر عرقیات، چوب دارچین، گرانــول گلپر، برگ 
آویش و مواردی از این دســت را تهیــه و از خرید اقالم 
پودری به شــدت اجتناب ورزند.رئیس هیئت مدیره 

تعاونی تولید کنندگان مــواد غذایی گفت: 
شــهروندان تا جایــی که امــکان دارد مواد 
غذایی مورد نیــاز خود را از فروشــگاه های 
زنجیره ای و بزرگ و همچنیــن از برندهای 

معتبر و خوش نام خریداری کنند.
وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ 
اجازه خرید اقالم مصرفی فاقد پروانه ساخت 

و اســتاندارد را ندارد اما در عوض ســوپر مارکت های 
کوچک هر نوع کاالیی که ارزش افزوده باالتر برای آنان 
داشته باشــد خریداری و به مصرف کنندگان عرضه 
می کنند و کاری به کیفیت، اســتاندارد و بهداشــتی 

بودن و مواردی از این قبیل ندارند.
تفرشی بیان داشــت: مهد ادویه جات جهان 
کشور هندوســتان اســت و به عبارت بهتر 
باالتریــن میزان فــروش ادویه جــات دنیا 

مربوط به این کشور است.
وی گفــت: برخی از واردکننــدگان به دلیل 
کسب سود و منفعت شــخصی بیشتر ادویه 

جات فاقد کیفیت الزم را به کشور وارد می کنند.
رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی 
افــزود: مصرف کننــدگان تا جایی کــه امکان دارد 
ادویه جات مورد نیاز خود را ازبرندهای معتبر و خوش 

نام تهیه کنند چون برندهای معــروف هیچ وقت نام، 
آوازه و اعتبار خود را فدای سود و منفعت شخصی خود 
نمی کنند.وی ادامه داد: مســئله نقدینگی در شرایط 
فعلی خیلی برای خانواده ها مهم اســت بنابراین ضمن 
صرفه جویی باید در بحث خرید کاالها به مقوله کیفیت 
نیز توجه کرد.مهدی تفرشی گفت: متاســفانه برخی 
نند  د کاالهای بــی کیفیتــی خارجــی ما فــرا ا
دویه جات که امــکان دریافت مجوز از طریق وزارت  ا
بهداشت و سازمان ملی اســتاندارد وجود ندارد طبق 
معمول از مبادی غیر قانونی و قاچاق به شــکل بسیار 

نامناسب و با بار میکروبی باال وارد کشور می کنند.

گروه ســرمایه  مدیر امور اعتباری بانک مســکن از 
پرداخت 4۳ هزار و 822 فقره تسهیالت حمایتی به زلزله زدگان 

استان کرمانشاه طی یکسال گذشته خبر داد.
محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک عامل 
بخش مســکن با بیان اینکه طی یکسال گذشت بانک 
مسکن نقش مهمی در کمک به بازسازی مناطق زلزله 
استان کرمانشاه داشته است، گفت: به منظور حمایت 
و تســریع احیا و بازســازی امالک زلزله زدگان استان 
کرمانشــاه آبان ماه سال گذشــته پرداخت 6۱ هزار و 

4۷۱ فقره تسهیالت حمایتی به این بانک ابالغ شد.
وی با بیان اینکه از مجموع تســهیالت حمایتی ابالغ 

شده طی یکسال گذشته تاکنون 98 درصد 
به شعب بانک مسکن معرفی شده اند، اظهار 
کرد: مجموع تســهیالت ابالغ شــده برای 
پرداخت به زلزله زدگان کرمانشــاه به لحاظ 
ریالی معادل 924 میلیــارد و ۳5۳ میلیون 
تومان ارزش داشته است.مدیرامور اعتباری 

بانک مســکن به تعــداد پرونده های معرفی شــده به 
شعب بانک مسکن برای اعطای تسهیالت حمایتی به 
زلزله زدگان کرمانشاه اشــاره کرد و افزود: از مجموع 
6۱ هزار و 4۷۱ فقره تسهیالت ابالغی، تاکنون معادل 
44 هزار و 422 فقره به شعب بانک  عامل بخش مسکن 

معرفی شــده اند.وی در عین حال با تاکید بر 
آنکه یک نکته در میزان تســهیالت حمایتی 
پرداخت شــده دراین بخــش تصریح کرد: 
بررسی ها نشان می دهد از مجموع 6۱ هزار 
و 4۷۱ فقره تســهیالت ابالغ شــده معادل 
۱۳ هــزار و ۳50 فقره به عنوان تســهیالت 
مکمل به دلیل افزایش ســقف تســهیالت بوده است.

وی ادامه داد: این بخش از تســهیالت نیــز به تازگی 
به بانک مســکن ابالغ شــده و برای پرداخت در انتظار 
دســتورالعمل بانک مرکزی اســت.علمداری به رقم 
تســهیالت حمایتی پرداخت شــده بــه زلزله زدگان 

کرمانشــاه اشــاره کرد و گفت: از مجمــوع 44 هزار و 
422 فقره پرونده معرفی شده تاکنون 4۳ هزار و 822 
فقره تسهیالت حمایتی به ارزش 652 میلیارد و ۳00 

میلیون تومان به زلزله زدگان اعطا شده است.
 پــس از وقــوع زلزله ۷.۳ ریشــتری در غرب اســتان 
کرمانشاه در تاریخ 2۱ آبان ماه سال گذشته،بانک عامل 
بخش مســکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در 
بخش مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرداخت 
تســهیالت بازســازی، تعمیر و نوســازی واحدهای 
مسکونی آســیب دیده در مناطق زلزله زده کرمانشاه 

نسبت به سایر بانک های عامل بر عهده گرفت.

تولید

بانک

گروه اقتصاد رئیــس کل بانک مرکزی 
می گوید با آغاز تحریم هــای آمریکا، ارزش 
پول ملــی 20درصد تقویت شــده و به نظر 
می رسد دخالت بازارســاز، منجر به کاهش 
نرخ ارز شــده و تالش برای حفظ محدوده 
قیمتی ادامــه دارد.هیجانات بازار ارز تقریبا 
فروکش کرده است. دیگر از فعالیت پررنگ 
دالالن در بازار خبری نیســت و خریداران 
هم از جنس معامله گران هیجانی نیستند؛ 
به خصوص آنهایی که از ترس کاهش ارزش 
دارایی هایشان اقدام به خرید ارز می کردند 
نیز تقریبا خیالشــان راحت شده است که 

بازار ارز، دیگر نوسان جدی نخواهد داشت.
در مقابل، به نظر می رســد که دخالت بانک 
مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور در 
بازار است که  رفتار همه گروههای معامله گر 
را منطقــی و خیــال همه را راحــت کرده 
اســت که فعال جهش ارزی در کار نیست؛ 
اگرچه به نظر می رســد نبایــد صرفا به این 
دســتاورد کوتاه مدت امیدوار بــود؛ انتظار 
این است که بانک مرکزی در بلند مدت نیز 
با سیاســتگذاری دقیق و نظارت جدی در 
بخش های مختلف، بدون دستکاری نرخ و 
پایین نگه داشــتن تصنعی قیمت و فشرده 
کردن فنر نرخ، ثبات بازار را همیشگی کند 
تا چالش جدی چند ماه گذشته در این بازار 

تکرار نشود.
آنطور کــه طی هفته های گذشــته در بازار 
ارز مشــاهده می شــود، اگرچه نــرخ ارز با 
نوساناتی در تغییر بوده است، اما دامنه این 
نوســانات محدود و معقول به نظر می رسد 
و همین امــر زمینه را برای بــروز یک رفتار 
منطقــی از معامله گران رقم زده اســت، به 
نحوی که به نظر می رســد بــازار ارز، دیگر 
برای دالالن جذاب نیســت، اگرچه حضور 
نیروهــای انتظامی و امنیتــی در بازار هم، 

حضور دالالن را خواه و ناخواه محدود کرده 
اســت؛ اما به طور قطع، این بازار دیگر برای 
کسب ســودهای باال از ســوی آنها مناسب 
نیست و باید به ســمت بازار دیگری به غیر 
از ارز کــوچ کنند.در این میــان عبدالناصر 
همتی، رئیــس کل بانک مرکــزی نیز که 
این آرامــش در بازار ارز را دســتاوری برای 
خود می داند، از حفــظ ارزش پول ملی طی 
هفته های گذشته خبر داده و گفته است: با 
آغاز دور جدید تحریم هــای آمریکا بر علیه 
ایران، بانــک مرکزی توانســته با مجموعه 
تدابیری که به کار بســته است، ارزش پولی 
ملی را حفظ کند، به نحوی کــه از آغاز این 
تحریم هــا؛ ارزش پــول ملــی 20 درصد 
تقویت شــده اســت.اما نکته حائز اهمیت 
آن اســت که بانک مرکزی باید با ابزارهای 

اقتصادی، بــازار ارز را کنترل نماید، چراکه 
تنهــا پایین نگه داشــتن نرخ، بــه تنهایی 
نمی تواند سیاســت موفقی در بازار ارز باشد 
و دیر یا زود، بازار به منطــق اقتصادی خود 
بازخواهد گشــت. در این میان بســیاری از 
اقتصاددانان، نگران رفتارهای غیرمنطقی 
بانک مرکــزی در پایین نگه داشــتن نرخ 
ارز هســتند و معتقدند آمار و ارقامی که در 
برخی محافل به نقــل از معاونان و مدیران 
بانک مرکزی نقل می شود، خیلی نمی تواند 
ارقام دقیقی با توجه به شرایط تورم داخلی 
و خارجی باشــد و بنابراین اگر بــاز هم قرار 
بر این باشــد که نرخ ارز به صورت دستوری 
کنترل شده و مکانیزم منطقی و اقتصادی از 
آن دور باشد، حتما یک جا، این فنر فشرده 
باز هم رها خواهد شــد.به خصــوص اینکه 

تجربه نشان داده هر ساله در انتهای آذرماه 
و موعد تسویه حساب شــرکتهای خارجی 
به مناســبت فرارسیدن ســال نو میالدی، 
افزایش نرخ ارز در بــازار رقم می خورد و اگر 
این افزایش نرخ، به صورت منطقی نباشــد، 
حتمــا و حتما جهش قیمتــی غیرمنطقی 
را رقم خواهــد زد. و مدیریت بانک مرکزی 
درست در بحبوحه همین روزها در بازار ارز 

باید اثرگذاری خود را نشان دهد.
ســال گذشــته در همین روزها بود که نرخ 
ارز با جهش مواجه شــد و هیچگاه هم بازار 
ارز روی آرامش ندید و اکنون چند هفته ای 
است که بانک مرکزی مدعی است بازار ارز را 
با سیاســت های خود، کنترل کرده و ارزش 
پول ملی را باز گردانده اســت. اما اقتصادی 
بودن این سیاســتها هم بسیار حائز اهمیت 

اســت، به نحوی که آزمون بزرگی را پیش 
روی بانک مرکزی قرار می دهد تا در انتهای 
ســال جاری میالدی هم بتواند از مدیریت 

بازار ارز، سربلند بیرون آید.
بررســی های میدانی مهر از بازار ارز طی روز 
گذشــته حکایت از کاهش نرخ معقول دارد؛ 
به نحوی که روز شــنبه که بین تعطیلی های 
آخر هفته و میالد حضرت رسول اکرم)ص( 
به شــمار می رفت، نرخ یورو مسافرتی 500 
تومان کاهش یافت.روز شنبه هر دالر آمریکا 
در صرافی هــای غیربانکی ۱2 هــزار و 450 
تومان معامله شده که در صرافی های بانکی 

این رقم  ۱2 هزار و ۱50 تومان بوده است.
یکی از فعاالن بــازار ارز در گفتگــو با مهر 
گفت: نرخ ها در هفته  گذشــته در شرایطی 
رو به کاهش نهاده که به نظر هم نمی رسد در 
هفته های پیش رو هــم، خیلی رغبتی برای 
باال رفتن داشــته باشــد.او به مداخله بانک 
مرکزی و تقویت حضور بازارساز در بازار ارز 
اشــاره کرد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد 
که نرخ را تا پایان سال جاری میالدی حفظ 
کند. البته به اعتقــاد بانک مرکزی هنوز هم 
این نرخ ها در بازار منطقی نیســت و آنها بر 
روی محدوده های تک رقمی برای نرخ دالر 
تاکید دارند.یکی دیگر از فعاالن بازار ارز نیز 
در گفتگو با مهر گفــت: اگرچه نرخ دالر در 
هفته های گذشته روند کاهشــی را تجربه 
کرده است، اما به هر حال به نظر می رسد که 
بانک مرکزی خود اجــازه نمی دهد که نرخ 
خارج از محدوده مدنظرش نوسان کند؛ به 
نحوی که هر زمانی که قیمــت میل به باال 
رفتن از بیشینه این محدوده دارد، وارد بازار 
شــده و تزریق انجام می دهد و هر زمان که 
نرخ کمتر از کمینه قیمتــی در نظر گرفته 
شــده، می شــود باز هم دخالت بازارساز را 

شاهد هستیم.

عصر معدن مدیرعامل فــوالد مبارکه 
در جلســه اختتامیــه ممیــزی خارجی 
سیستم های یکپارچه شرکت گفت: برنامه 
ممیزی خارجی اســتانداردهای یکپارچه 
مدیریتی شــرکت فوالد مبارکــه به پایان 
رســید و در نهایــت بــا توجه بــه گزارش 
ارائــه شــده از ســوی تیم ممیــزی، همه 
اســتانداردهای مدیریتی شــرکت فوالد 

مبارکه مجدداً تمدید شدند.
حمیدرضا عظیمیان در این جلسه ضمن 
قدردانــی از تالش مدیریــت و کارکنان 
شــرکت در فراینــد این ممیــزی گفت: 
جای بســی خرســندی اســت که فوالد 
مبارکه همواره در مســیر تعالی و رشــد 

بوده است. 
باید این موفقیت را ارج نهیم و از آن حراست 
کنیم؛ چراکه امروز دشمن بیشتر از هر زمان 
دیگر، اقتصاد کشور را هدف قرار داده و سعی 
دارد با سخت کردن وضعیت معیشت مردم 
به نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

ضربه بزند.
وی فوالد مبارکــه را محور اصلــی تولید و 
توســعه فوالد کشور و پیشــران بسیاری از 
دیگر صنایــع خواند و با تأکیــد بر ضرورت 

بومی ســازی و تأمیــن اقــالم و تجهیزات 
موردنیاز شرکت از داخل کشور خاطرنشان 
کرد: تاریخ نشــان مــی دهد کــه همواره 
انســان هایی که خواســته اند، توانسته اند؛ 
بنابراین باید با رفتار توأم بــا آگاهی و امید 
و با حرکت جمعی متوازن در مســیر اهداف 
فوالد مبارکه گام برداریم و نگذاریم در این 

فرایند خللی ایجاد شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه بــا تأکید بر اینکه 
باید انرژی خود را بر دســتیابی به اهداف و 
اولویت های اصلی شــرکت متمرکز کنیم 
تصریح کرد: یکــی از راهکارهای مهم برای 
ادامه مســیر تعالی فوالد مبارکه این است 
که همــۀ مدیــران و کارکنــان یافته های 
تیم ممیزی را بررســی و در رفــع موارد در 

کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خود گفت: 
مدیران و کارکنان گروه فوالد مبارکه نباید 
فراموش کنند که با گــردش چرخ صنعت 
این گروه، خانواده های بســیاری در سراسر 
کشور امرارمعاش می کنند؛ بنابراین در این 
شرایط حســاس باید با احساس مسئولیت 
بیشــتری به انجــام وظایف خــود همت 

گماریم.

ممیزی فرصتی است برای ارزیابی 
سیستم ها و یادگیری

در همیــن خصــوص، منوچهــر نیکفــر 
معاون تکنولوژی شــرکت نیز کســب این 
موفقیــت ارزشــمند را تبریک گفــت و با 
اشــاره به اینکه ممیزی فرصتی است برای 
ارزیابی سیســتم ها و یادگیری، در تشریح 
این ممیزی افزود: ممیزی مذکور شــامل 
مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت 
شــغلی، مدیریت زیست محیطی، مدیریت 
انــرژی، مدیریت شــکایات مشــتریان، 
مدیریــت رضایــت مشــتریان و مدیریت 
آموزش در قالــب یک تیم هشــت نفره از 

شرکت SGS ســوئیس به مدت ۷4 نفر روز 
از تاریخ 9۷/08/5 تــا 9۷/08/۳0 به طول 

انجامید.
وی حوزه هــای تمرکز ممیــزی خارجی 
شــرکت در ایــن دوره را مشــتمل بــر 
اطالع رســانی، آموزش و اجــرای صحیح 
دستورالعمل ها و گردشکارها، شاخص های 
فرایندی و اقدام اصالحی )کیفیت، رضایت 
و ادعای مشــتریان(، اهــداف و برنامه های 
مرتبط با مدیریت انــرژی، تحقق اهداف و 
پروژه های محیط زیســتی، کالیبراسیون 
تجهیزات پایش و اندازه گیــری و مدیریت 

ریسک )اهداف/ ایمنی و بهداشت( دانست.
نیکفر با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل 
موفقیت شرکت فوالد مبارکه توجه و جاری 
ســازی سیســتم های مدیریتی اســت، از 
همۀ همکاران خواســت تا در جهت اصالح 
یافته های به دســت آمده از فرایند ممیزی 
در زمانبندی اعالم شــده مساعدت کنند تا 
همچنان شــرکت با روند روبه رشد خود در 

مسیر تعالی سازمانی به حرکت ادامه دهد.
نگاه سیســتمی جامع و بــاور قلبی نیروی 
انســانی، فوالد مبارکــه را به یــک بنگاه 

اقتصادی توانمند مبدل کرده است

در پایان این جلسه، سرممیز تیم از شرکت 
SGS گفت: فرآیند ممیزی در طول یک ماه 
و در موضوعات مختلفــی ازجمله مدیریت 
کیفیت، محیط زیســت، ایمنی و بهداشت، 
آموزش، رضایت و شــکایات مشــتریان و 

مدیریت انرژی انجام گرفت.
محمدرضا حسینیان با تأکید بر اینکه برایند 
یافته های ممیزان نشــان می دهد مجتمع 
فــوالد مبارکه همچنان روند روبه رشــدی 
داشــته اســت، تصریح کرد: مــواردی نیز 
دریافــت و ثبت شــده که البته نســبت به 
بزرگی فوالد مبارکه بســیار ناچیز و جزئی 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن نکتۀ 
درخورتوجه در فرایند ارزیابی فوالد مبارکه 
این اســت که شــرکت فوالد مبارکه جزو 
سازمان های ســرآمد در یادگیری است و از 
ممیزی ها بیشتر از زمان الزم استفاده می کند 
 و فرصتها را در بهبود فرایند پیدا می نماید.

 سرپرســت تیم ممیــزی اظهار کــرد: به 
طورکلی نتایج بســیار خوبی از یافته های 
ممیزی حاصل شــد که بدون شک پشتوانۀ 
اعتقاد قلبی مدیران و کارکنان شــرکت در 

کسب این نتایج انکارناپذیر است. 

ادویه جات فله ای نخرید!

کارنامه یکساله بانک مسکن در حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه
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نسخه جدید موبایلت عرضه شد
 نســخه جدید اپلیکیشــن »موبایلت« با دو تغییر مهم در دســترس 

هموطنان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، از این پس دارندگان کارت های 
2۳ بانک کشور می توانند با استفاده از »موبایلت« نسبت به انتقال وجه 
به تمام کارت های بانکی کشور اقدام کنند.براساس این گزارش، از این 
پس کارت بــه کارت از مبدا بانک های ملی ایران، ملــت، رفاه کارگران، 
تجارت، پارسیان، سامان، پاسارگاد، اقتصادنوین، انصار، شهر، رسالت، 
دی، قوامین، ســرمایه، ایران زمیــن، پســت بانک، حکمت ایرانیان، 
خاورمیانــه، آینده و صنعت ومعدن و موسســات اعتبــاری ملل، نور و 
توســعه به تمام کارت های شــتابی ازطریق اپلیکیشــن »موبایلت« 
امکان پذیر است.ســقف انتقال وجه برای کارت های بانک ســامان ۳0 
میلیون ریال و کارت های غیرسامانی براساس ضوابط بانک مرکزی ۱0 

میلیون ریال در شبانه روز است.
در آخرین به روزرســانی موبایلت، ضمن بهبود تجربه کاربری، صفحه 
نخست جدیدی در اختیار مشتریان قرار داده است. همچنین تغییرات 
صفحه داشبورد به گونه ای اســت که ازاین پس دارندگان حساب های 
بانک ســامان می توانند گزارش های دقیق تری را از حساب های خود 

مشاهده کنند.

 افزودن امکانات جدید استعالم بانکی 
در وب سایت بانک پاسارگاد

برای رفاه حال مشتریان و تسریع در انجام امور بانکی، امکانات جدیدی 
به وب سایت بانک پاسارگاد افزوده  شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در راستای گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیک و تســریع در انجام امور بانکی مشــتریان، امکان 
»تبدیل شماره کارت بانک پاسارگاد به شماره سپرده«، »تبدیل شماره 
کارت بانک پاسارگاد به شماره شبا« در وب سایت این بانک فراهم شد. 
پیش از این نیز امکانات»تبدیل شماره حساب به شماره شبا« و»تبدیل 
شماره شبا به شماره حساب« در ســایت بانک پاسارگاد قابل دسترس 
بود.در این راستا مشتریان می توانند با مراجعه به منوی »محاسبه شبا« 
در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir نسبت به بهره مندی 

از این خدمات اقدام کنند.

پرداخت 32 هزار فقره تسهیالت رفع احتیاجات 
ضروری توسط بانک ملی 

بانک ملی ایران در راستای سیاست های اعتباری خود و به منظور رفع 
احتیاجات ضروری جامعه از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، 
اقدام به پرداخت بیش از ۳2 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه رفع 

احتیاجات ضروری در هفت ماه ابتدای امسال کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، این بانک از ابتدای ســال 
جاری تا پایــان مهرماه تعــداد ۳2 هزار و 480 فقره تســهیالت 
قرض الحســنه رفع احتیاجات ضروری تخصیص داده است که ارزش 

ریالی آن به 959 میلیارد و ۷2 میلیون ریال می رسد.
همچنین این بانک 22۳ فقره تســهیالت تعمیر مسکن به ارزش هفت 
میلیارد و ۱05 میلیــون ریال به متقاضیان در مــدت مذکور پرداخت 
کرده است.تخصیص تســهیالت قرض الحسنه خود اشتغالی و مشاغل 
خانگی از دیگر سیاســت های اعتباری بانک ملی ایران بوده به طوری 
که در هفت ماه ابتدای امســال، ۱۷ هزار و 4۱8 فقره تســهیالت خود 
اشتغالی و شش هزار و 826 فقره تسهیالت مشاغل خانگی مجموعا به 
ارزش سه هزار و 609 میلیارد و ۷۷2 میلیون ریال تخصیص داده شده 
است.طی مدت مذکور، 2۷۷ هزار و 206 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
کارگشــایی نیز به ارزش دو هزار و ۷64 میلیــارد و 455 میلیون ریال 

پرداخت شده است.

ابالغ طرح بخشودگی جرایم تسهیالت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در آذرماه

بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت میالد فرخنده پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و فرارسیدن ســالروز تاسیس بانک، دســتورالعمل طرح 
بخشودگي جرایم دیرکرد بازپرداخت تســهیالت در آذرماه را به شعب 
خود ابالغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
بر این اســاس، چنانچه بدهکاران تســهیالتي بانک در بازه زماني یکم 
آذر ماه لغایت ســی ام آذر ماه بدهی خود را که در ســرفصل مطالبات 
غیرجاری بــوده بصورت دفعتاً واحده تســویه و از ســرفصل مطالبات 
غیرجاري خارج نمایند، » مشمول بخشــودگي جریمه تاخیر واقع 
مي شوند. «شــایان ذکر است، این طرح مشــمول مطالباتی که اقدام 
قضایي براي وصول آن شده، مشــروط به پرداخت تمامي هزینه هاي 

قضایي توسط بدهکار نیز مي گردد.

 تعویض بیش از ۱9 هزار تاکسی فرسوده 
با تسهیالت بانک تجارت

بانک تجارت با اعطــای ۳842 میلیارد ریال تســهیالت برای تعویض 
۱92۱4 هزار تاکســی فرســوده، در کاهش آلودگی هــوای پایتخت 

مشارکت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به عنوان یکی از ســه 
بانک شرکت کننده در طرح جایگزینی تاکســی های فرسوده، از آغاز 
این طرح تا پانزدهم آبان ماه ســال جاری تعداد ۱9هــزار و 2۱4فقره 
تســهیالت خرید تاکســی به مبلغ ســه هزار و 842 میلیــارد ریال 
پرداخت کرده است.بانک تجارت بهمن ماه ســال 94 با هدف کاهش 
آالینده های هوا، ارتقاء ســطح رفــاه عمومی، احترام به شــهروندان 
و افزایش ایمنی مســافران، پرداخت تســهیالت طرح نوسازی ناوگان 
تاکسی های فرسوده برای ۳0 هزار دستگاه تاکســی را بر عهده گرفت 
و ازجمع 25.62۳ متقاضی دریافت تســهیالت که نام آن ها در سامانه 
نوسازی خودرو های فرسوده به ثبت رسیده تاکنون  ۱9.2۱4 متقاضی 

تسهیالت خود را از این بانک دریافت کردند.
با توجه به پدیده وارونگی هوا که اغلب در ماه های پایانی سال در کالن 
شهر ها روی می دهد،بانک تجارت نیز به سهم خود با اعطای تسهیالت 
برای توســعه خطوط مترو، نوســازی نــاوگان اتوبــوس رانی و 
تاکســی های شهری،گســترش  خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات 
کیف پول الکترونیک برای استفاده شــهروندان در پرداخت های خرد 

شهری در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا گام برداشته است.

انتشار دو کتاب مذهبی با حمایت بانک رفاه
 در راســتای حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی، کتاب هــای »حرم امام 
رضا)ع( در مشهد« و »نقش آرایه ها در هنر ایرانی-اسالمی« با حمایت 

بانک رفاه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، به همین منظور مراســمی در شهر 
مقدس مشهد با حضور فرخ نژاد عضو هیات مدیره بانک رفاه برگزار و از 

کتاب »حرم امام رضا )ع( در مشهد« رونمایی شد.
کتاب »حرم امام رضا )ع( در مشــهد« یکی از کامل ترین آثار تالیفی از 
فضای هنری حرم امام هشتم )ع( شیعیان اســت که تا کنون به رشته 
تحریــر در آمده و در آن تصاویــر هنری و معماری حرم مطهر بیشــتر 
معرفی شــده اســت و کتاب »نقش آرایه ها در هنر ایرانی-اسالمی« 
به عنوان مرجع در دانشــگاه لوزان ســوئیس تدریس می شود و در آن 

معنویت در آینه تزئینات معماری به تصویر کشیده شده است.

بانک

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 96سامانه اعتبارسنجی 
مــرآت در این بانک بــا هدف تســهیل در 

پرداخت تسهیالت به کار گرفته شد.
وی اظهارداشــت: از ابتــدای ســال جاری 
تاکنون حدود600هــزار 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 و900هزار فقره عنوان کرد و گفت: میانگین 

پرداخت وام در این بانک ۱0میلیون و500هزار تومان 
است.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت با اشــاره به 
اینکه در کشــور بیش از پنج میلیــون و 500هزار نفر 
عضو داریم، افزود: ســپرده های 99درصــد این افراد 
کمتر از 50میلیون تومان است.وی با بیان اینکه سقف 
تسهیالت در بانک قرض الحســنه رسالت ۳0میلیون 
تومان اســت، اظهارداشــت: 80درصد مردم جامعه 

مخاطب این بانک به شمار می روند.

عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون گفت: خدمات 
بانکداری شــرکتی، باید متناســب بــا مأموریت ها و 

راهبردهای بانک، بومی سازی و اجرا شود.
 امیر هوشــنگ عصارزاده، عضــو هیئت مدیره بانک 
توســعه تعاون در مراســم افتتاحیه دوره آموزشــی 
تخصصی بانکداری شــرکتی ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: همواره بخشی از خدمات بانک توسعه تعاون به 
شرکت های بزرگ تولیدی و کارآفرین اختصاص یافته، 
ضمن آنکه یکی از مأموریت های ایــن بانک کمک به 
شکل گیری و توانمندسازی شــرکت ها و اتحادیه های 
تعاونی اســت، بنابراین ســازوکاری برای پاسخگویی 

بــه نیازها و انتظــارات معقول ایــن گروه از 
مشــتریان، در قالــب بانکداری شــرکتی 

ایجادشده است.
 وی افزود: رقابــت در عرصــه فعالیت های 
اقتصادی بیشــتر و محصــوالت و خدمات 
متنوع تر از پیش شــده اســت و بــه همین 
نسبت بنگاه های اقتصادی با نیازهای بانکی 

متنوع تری روبه رو هســتند، درنتیجه بانک باید ضمن 
ارائه خدمــات و ســرویس های معمــول و متعارف، 
پاســخگوی نیازهای حرفه ای و تخصصی مشــتریان 

باشد.

وی در این رابطه تصریح کرد: بانک توســعه 
تعــاون با بومی ســازی خدمــات بانکداری 
شــرکتی، تــالش ویــژه ای را مصــروف 
پاســخگویی مطلوب به نیازهای مشتریان 
شــرکتی و اتحادیه هــا و تعاونی هــای برتر 

کشور نموده است.
عصارزاده با اشــاره به گســتردگی ســبد 
محصوالت و خدمــات بانک توســعه تعــاون گفت: 
همکاران ما بــرای ارائه خدمات خصوصاً در راســتای 
انجام مأموریت های توســعه ای، نباید منتظر مراجعه 
مشــتری بمانند، بلکه باید فعاالنه به دنبال مشتریان 

هدف باشــند. در این صورت عالوه بر گسترش دامنه 
خدمات، ریسک شناسایی مشتری نیز کاهش خواهد 

یافت.
 عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون گفت: انتظار 
مشتری از بانک، احترام، مشــاوره و راهنمایی و ارائه 
خدمات با سرعت و ســهولت ممکن است و همکارانی 
که در ارکان بانکداری شرکتی مشغول به کار هستند 
الزم اســت در چارچوب ضوابط و مقــررات بانک، به 
انتظارات منطقی مشــتریان اهتمام جدی داشــته 
و درهرحال پایبند بــه حفظ و تقویــت اعتبار بانک 

باشند.

قرض الحسنه

بانک

 گروه ســرمایه  قائم مقام بانک مرکزی 
ضمــن تأکید بــر حمایت های مســتقیم 
و همیشــگی بانک مرکــزی از واحدهای 
تولیدی، ایجــاد جریــان پایدارحمایت از 
تولید توســط بانک ها را ضروری دانست و 
گفت: اســتمرار فعالیت های واسطه گری 
و حمایت گرانــه بانک هــا از تولید منوط به 
رعایت مدیریت منابــع – مصارف، مدیریت 
ریســک های نقدینگی و اعتباری و تامین 
مالی کوتاه مدت بانک هــا از طریق بازار بین 

بانکی است.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مرکزی، 
اکبــر کمیجانی، قائم مقــام بانک مرکزی، 
که صبح دیروز در گردهمایی مدیران ارشد 
بانک سپه ســخن می گفت، ضمن اشاره به 
جایگاه نظام بانکــی در تامین مالی اقتصاد، 
به تبیین وضعیت شــبکه بانکــی در تامین 
مالی اقتصاد کشــور پرداخــت. وی با بانک 
محور خواندن اقتصاد کشــور تاکید کرد که 
علی رغم تنگناهــای اعتباری فرآروی نظام 
بانکی در ســال های اخیــر، همچنان بیش 
از 80 درصد از تامین مالی اقتصاد توســط 
شــبکه بانکی انجام می شــود ، در حالیکه 
انتظار می رود رویکرد نظام بانکی بر تامین 
مالی کوتاه مدت و بنگاههای خرد و کوچک 
و متوســط متمرکز باشــد و بازار سرمایه و 
ســرمایه گذاری خارجی نیــز تامین مالی 

بنگاه های بزرگ را بر عهده گیرند. 
 کمیجانی در این جلسه به تشریح وضعیت 
کل هــای پولی کشــور پرداخــت و ضمن 
اشــاره به تحوالت رشــد نقدینگی در سی 
ســال اخیر و پایین تر بودن رشــد متوسط 
ساالنه نقدینگی در پنج ســال اخیر نسبت 
به روند بلند مدت سی ســاله آن، وضعیت 
پرداخت تســهیالت نظام بانکی به تولید را 
مثبت ارزیابی کرد. بنا به اظهارات این مقام 
مســئول همگام با افزایش نسبت نقدینگی 
به تولیــد در ســال هــای اخیر، نســبت 
تســهیالت اعطایی به بخش غیردولتی نیز 

افزایش یافته است.  
همچنیــن قائــم مقــام بانــک مرکــزی 
اقدامــات  و  رویکردهــا  درخصــوص 
بانــک مرکــزی در تامین مالــی اقتصاد و 

سیاســت های بانک مرکزی، تصریح کرد: 
در این زمینه باید به دو رویکرد کلی هدایت 
منابع در راستای حمایت از تولید و اشتغال 
با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و حمایت 
از تامین مالــی خرد خانوارها اشــاره کرد، 
که تامین ســرمایه در گــردش واحدهای 
تولیدی، تامین مالــی بنگاه های کوچک و 
متوسط و طرح های اشــتغال زا، حمایت از 
تامین مالی بخش های مسکن و کشاورزی، 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، تسهیالت 
مسکن به اقشــار مختلف جامعه و در نهایت 
تســهیالت خرد و مصرفی خانوار )زیر 50 
میلیون تومان(، از مهمترین اقدامات بانک 

مرکزی ذیل این رویکردها است.
در همین راســتا کمیجانی، ضمن اشــاره 
بــه افزایش قابــل توجه حجم تســهیالت 
پرداختی از ۱955.9 هزار میلیارد ریال در 
سال ۱۳9۱ به 6۱۳9.۱ هزار میلیارد ریال 
در ســال ۱۳96، از افزایش ۱4.2 درصدی 
تســهیالت پرداختی در هفت ماهه ســال 
۱۳9۷ نســبت به دوره مشــابه سال قبل و 
رســیدن آن به رقم ۳58۱.0 هزار میلیارد 

ریال خبر داد. 

وی در ادامه خاطرنشــان کــرد: طی هفت 
ماهه سال ۱۳9۷، 60.۳ درصد از تسهیالت 
پرداختی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته 
که این میزان برای بخــش صنعت و معدن 

معادل 8۱.۳ درصد بوده است.
کمیجانــی در بخــش دیگری از ســخنان 
خود به توجه ویــژه نظام بانکــی به بخش 
تولید پرداخــت و تاکید کــرد که علی رغم 
طرح برخــی انتقادات غیرکارشناســی در 
این زمینه، در ســال ۱۳96 مجموع ســهم 
بخش هــای تولیدی )کشــاورزی، صنعت 
و معدن و مسکن و ســاختمان( از مجموع 
ارزش افــزوده بخش هــای غیرنفتــی در 
اقتصاد معادل ۳6.6 درصد و مجموع سهم 
آنها از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی 

معادل 44.8 درصد بوده است. 
وی در ادامــه افزود: این در حالی اســت که 
علی رغم در برداشتن سهم بخش خدمات از 
مجموع ارزش افــزوده بخش های غیرنفتی 
در اقتصاد )در ســال ۱۳96(، معادل 6۳.4 
درصد، ســهم ایــن بخش خدمــات از کل 
تسهیالت پرداختی شــبکه بانکی در سال 

۱۳96، معادل 55.2 درصد بوده اســت که 
این امر نشــان گر توجه ویژه بانک مرکزی و 

نظام بانکی به حمایت از تولید است.
قائــم مقــام بانــک مرکــزی درخصوص 
اقدامات بانــک مرکزی و شــبکه بانکی به 
منظــور حمایــت از بنگاه هــای کوچک و 
متوسط گفت: تســهیل در تامین مالی این 
بنگاه ها از سال ۱۳95 با ابالغ دستورالعمل 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوســط 
به شــبکه بانکی وارد فاز جدیدی شد و در 
ســال  ۱۳96 و ۱۳9۷ نیز از شدت بیشتری 
برخوردار شده اســت. کمیجانی در ادامه با 
ابراز خرســندی از اقدامــات صورت گرفته 
در نظــام بانکی در زمینه حمایــت از بنگاه 
های کوچک و متوســط، عنــوان کرد که 
دســتاوردهای این طــرح بســیار باالتر از 
اهداف اولیه آن بوده اســت، به گونه ای که 
از ابتــدای آغاز طرح در ســال ۱۳95 تا 29 
آبان سال جاری بالغ بر ۳89.۳ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به بیش از 54.4 هزار بنگاه 
کوچک و متوسط اعطا شــده است. این در 
حالی اســت که هــدف اولیــه تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط تنها ۱60 هزار 

میلیارد ریال بوده است. 
وی از آمادگی شبکه بانکی برای حمایت از 
تولید و اشتغال خبر داد و گفت: حمایت های 
نظام بانکی از تولید باید اســتمرار یابد و در 
همین زمینه نیز می تــوان به برنامه های در 
دســت اقدام بانک مرکزی برای حمایت از 
تولید و اشتغال در ســال ۱۳9۷ اشاره کرد، 
ازجمله اینکه آیین نامه بنــد )الف( تبصره 
)۱8( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳9۷ 
کل کشور برای حمایت از طرح های تولیدی 
اشــتغال  زا با اولویت بازســازی و نوسازی 
صنایــع، تکمیــل و راه  انــدازی طرح های 
کشــاورزی، صنعتی و معدنــی نیمه  تمام 
بخش خصوصــی بــا پیشــرفت فیزیکی 
باالی شــصت  درصد )60%(، اجرای طرح 
)پروژه(  هــای صنایع کوچــک و حمایت از 
خوشــه های صنعتی، بافت های فرســوده 
و طرح هــای حمل و نقل عمومــی و ریلی، 
کارورزی جوانان و طرح های اشــتغال  زایی 
مناطق مــرزی، پس از تصویــب در هیات 
وزیران به شــبکه بانکی ابالغ شده و شبکه 
بانکی آماده و مهیای ارایه تسهیالت در این 

زمینه است.    
در پایان، قائــم مقام بانــک مرکزی ضمن 
تأکید بر حمایت های مستقیم و همیشگی 
بانک مرکــزی از واحدهای تولیدی، بر لزوم 
ایجاد جریان پایدارحمایت از تولید توسط 
بانک ها تاکید کرد و اســتمرار فعالیت های 
واســطه گری و حمایت گرانــه بانک هــا از 
تولید را منوط به رعایــت مدیریت منابع – 
مصارف، مدیریت ریســک های نقدینگی و 
اعتباری و تامین مالــی کوتاه مدت بانک ها 

از طریق بازار بین بانکی دانست. 
مدیرعامل بانک ســپه نیز در این جلســه 
ضمن اشــاره به بانک محور بــودن اقتصاد 
ایــران، افزایش منابع پولی و ســپرده ای را 
هدف مهمی برای نظام بانکی دانســت. به 
گفته ایــن مقام عالی رتبه بانک ســپه طی 
سه ســال گذشــته، حجم منابع سپرده ای 
این بانک روند مطلوبی را طی کرده اســت؛ 
همچنین بنا به اظهارات چغازردی این بانک 
در زمینه پایبندی به مقررات جز بانک های 

منضبط به حساب می آید.

یک و نیم درصد مطالبات بانک قرض الحسنه رسالت غیرجاری است

بومی سازی خدمات بانکداری شرکتی در بانک توسعه تعاون 

رییس کل بیمه مرکزی در مجمع سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران عنوان کرد

گسترش بیمه های زندگی، سرمایه پایدار صنعت بیمه 
 گروه سرمایه   رشــته بیمه های زندگی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سرمایه 
گذاری در این حوزه به رشــد صنعت بیمه 
منتهی خواهد شــد.به گــزارش اداره کل 
روابط عمومــی و امــور بین الملــل بیمه 
مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی در مجمع 
سالیانه شرکت ســهامی بیمه ایران با اعالم 
این مطلب افــزود: بیمه اجباری شــخص 
ثالث برای تمامی آحاد جامعه یک ضرورت 
است اما شــرکت بیمه ایران باید تالش کند 
با تمرکز بر رشته بیمه های زندگی، تحولی 

اساسی در صنعت بیمه را رقم بزند.
رییس کل بیمه مرکزی با ابراز خرســندی 
از عملکرد شــرکت ســهامی بیمه ایران در 
کســب رضایتمندی مردم، خاطرنشان کرد: 
تالش های خوبی در خصوص ایجاد رضایت 

جامعــه بیمه گــذاران صورت 
گرفته که قابل تقدیر اســت اما 
برای دستیابی به چشم اندازهای 
پیش بینی شــده این صنعت 
باید کوشــش خود را مضاعف 
کنیم.وی افزود: شــرکت بیمه 
ایران با توجه به سهم عمده ای 

که از بازار بیمه ای کشور در اختیار دارد باید 
نقش محوری توســعه صنعــت را ایفا کند.

رییس شــورای عالی بیمه با اشاره به بدهی 
سنگین برخی از نهادها و ارگان های دولتی 
به شــرکت بیمه ایران، تصریح کرد:حجم 
باالی فروش اقساطی بیمه نامه ها منطقی 
نیست و بدهی انباشــته به این بنگاه بزرگ 
اقتصادی لطمه خواهــد زد.وی تاکید کرد: 
منابع ناشــی از پذیرش ریسک های بزرگ، 

باید به نفع صنعت بیمه سرمایه گذاری شود 
و پذیرش ریســک بدون دریافت حق بیمه 
با منطــق اقتصادی همخوانــی ندارد.دکتر 
سلیمانی با اشــاره به این نکته که بخشی از 
مشکالت به دلیل نحوه عمل بر اساس آیین 
نامه فعلی سرمایه گذاری صنعت بیمه است 
گفت: اصالح این آیین نامه در شورای عالی 
بیمه می تواند مشــکالت مربوط به سرمایه 
گذاری در شــرکتهای بیمه را رفع کند . وی 
با توجه به برنامه ریزی های در دســت انجام 

در بیمه مرکــزی در خصوص 
مشتریان کالن بدحساب گفت 
: با تدوین این دســتورالعمل ها 
تالش می شــود تا بدحســابی 
بیمــه ای برخــی از نهادها به 

حداقل برسد.
وی همچنیــن توجه بیشــتر 
مدیران ارشــد شــرکت بیمه ایران به این 
موضوعات را ضــروری ارزیابی کرد.رییس 
کل بیمــه مرکــزی در بخش دیگــری از 
ســخنان خود تقویت بنگاه های اقتصادی 
نظیر شرکت های بیمه را در گرو سودآوری 
دانست و گفت: فعال ســازی ظرفیت های 
نهفته صنعت بیمه و بازارسازی های جدید 
و ارائه بســته های متنوع بیمه ای می تواند  
وابســتگی صنعت بیمه را به رشته شخص 

ثالث کاهش دهد.
وی ســهم پنجــاه و هفت درصــدی بیمه 
شــخص ثالــث  از مجموع پورتفــوی بیمه 
ایــران را ترکیبی ناهمگــون توصیف کرد و 
گفت: با وجود اجبار قانونــی به صدور بیمه 
شخص ثالث اگر شرکت بیمه ایران با تغییر 
در ســاختار برخی از مجموعه های خود به 
سمت گســترش رشــته بیمه های زندگی 
حرکت کند بســیاری از اهداف صنعت بیمه 

محقق خواهد شد.
دکتر ســلیمانی بــا ارائه چند پیشــنهاد و 
راهکار از مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره 
شرکت ســهامی بیمه ایران خواســت تا با 
برنامه ریــزی دقیق تر ضمــن کاهش زیان 
انباشــته خود زمینه را برای سرمایه گذاری 

و تولید منابع پایدار، فراهم کنند. 



با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و نایب رئیس مجلس برگزار شد

وشیمی تبریز وژه زیست محیطی مجتمع پتر بهره برداری از بزرگ ترین پر

بلومبرگ بررسی کرد

آخرین وضعیت خرید مشتریان عمده نفت ایران

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بومی سازی ۱3 هزار قلم کاال در مناطق 
نفت خیز جنوب

مدیر تدارکات و امور کاالی شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب از 
بومی سازی ۱۳ هزار قلم کاال در این شرکت خبر داد که این اقالم، پیش 

از این از خارج کشور وارد می شد.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملــی مناطق نفت خیــز جنوب، 
علیرضا جهانگیری، امروز )شنبه، ســوم آذرماه( در نشست تخصصی 
بومی سازی و ساخت داخل در حاشیه ســومین روز دهمین نمایشگاه 
صنعت نفت و حفاری خوزســتان گفت: همه این تجهیزات در گذشته 
از خارج وارد می شد، اما پس از اقدام ها و برنامه های عملی شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب و مشــارکت موثر سازندگان داخلی بومی سازی 
شــده اند.  وی افزود: اکنون با اتــکا به توان داخلــی و دانش بومی، ۱۳ 
هزار قلم کاال در شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بومی ســازی 
شــده اســت.رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی، ســاخت و تامین 
کاالی شــرکت ملی نفت ایران نیز در این نشســت به بومی سازی ۱0 
خانواده کاالهای پرمصرف صنعت نفت اشاره کرد و گفت: از این تعداد، 
بومی ســازی هفت قلم کاال انجام شــده یا در حال اجراست که به این 
منظور 50 قرارداد امضا شده تا افزون بر توان ساخت داخل، دانش فنی 

و فناوری را با دانش روزآمد ارتقا دهیم.

 شرکت ملی حفاری، حامی سازندگان 
و صنعتگران ایرانی 

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با اشــاره به نامگذاری امسال به 
عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی گفت: این شرکت همه تالش خود 
را برای حمایت از ســازندگان و صنعتگران داخلی انجام داده و اولویت 

تامین کاال از منابع و تولیدات داخلی در دستور کار قرار دارد.
سید عبداهلل موسوی، در دومین روز کاری دهمین نمایشگاه تخصصی 
ســاخت تجهیزات صنعت نفــت و حفاری خوزســتان با شــماری از 

سازندگان و تولیدکنندگان داخلی دیدار کرد.
وی نخســت در غرفه اختصاصی شــرکت ملی حفاری ضمن رونمایی 
از یک تجهیز کاربــردی در حوزه آموزش نیروی انســانی و ۱2 عنوان 
کتاب که ازسوی کارکنان این شرکت به تألیف در آمده است، از طریق 
ارتباط زنده تصویری ماهواره ای با کارکنان عملیاتی دســتگاه حفاری 
دریایی شــهید رجایی در میدان گازی پارس جنوبی نیز گفت وگو و از 

تالش های بی وقفه آنها قدردانی کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران همچنین در بازدید از سالن های 
کارون، خرمشهر و خلیج فارس و غرفه های شرکت های سازنده قطعات 
و تجهیــزات و تامین کنندگان کاال در نشســت صمیمی بــا مدیران و 
نمایندگان این شــرکت ها، درباره کیفیت و کمیت تولیدات، همکاری 

با شرکت ملی حفاری ایران و چالش های موجود به رایزنی پرداخت.

 پیگیری طرح های ازدیاد برداشت در بعد 
جذب سرمایه گذار

مدیرعامل شرکت ملی مناطق  نفت خیز جنوب گفت: پیگیری  و اجرای 
برنامه های طرح ریزی شــده در زمینه طرح های ازدیاد برداشت در بعد 
جذب سرمایه گذار، توسعه و بازتوسعه میدان ها از اولویت های شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب است.
احمد محمدی در حاشــیه ســومین روز دهمین نمایشگاه تخصصی 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزســتان دربــاره طرح های ازدیاد 
برداشت این شــرکت گفت: برای دســتیابی به این مقصود، ابتدا باید 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت ملی نفت ایران را 
پیگیری کنیم.وی افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز تالش 
می کند برنامه های طرح ریزی شده در زمینه طرح های ازدیاد برداشت 
را در بعد جذب سرمایه گذار، توسعه و بازتوســعه میدان ها، پیگیری و 
اجرایی کند .مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: 
این اقدام ها به صورت ویژه در بحث میدان هایی کــه در نیمه دوم عمر 
خود قرار دارند جدی تری پیگیری خواهد شــد، زیــرا این میدان ها به 

بازسازی یا بازتوسعه اساسی نیاز دارند.

عملیات موفق بازیافت ماده آمین در پاالیشگاه 
یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عملیات احیای آمین آلوده با هدف ســالمت فرآیند شیرین سازی گاز 
در پاالیشگاه دهم پارس جنوبی با موفقیت انجام شد.

سهیل رفیعی، مدیر پاالیشــگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: 
عملیات احیای آمین آلوده در پاالیشگاه دهم از 24 مهرماه امسال آغاز 

شد و با احیای حدود ۳50 مترمکعب آمین رقیق پایان یافت.
وی با بیان این که مــاده متیل دی اتانول آمیــن )MDEA( به عنوان 
یک ماده حیاتی در واحدهای شیرین ســازی پاالیشــگاه های نفت و 
گاز اســتفاده می شــود، گفت: در طول زمان، بر اســاس واکنش های 
شیمیایی، بخشی از این ماده تخریب می شود، گاهی اوقات نیز به دلیل 
مشکالت عملیاتی و ایراد تجهیزات، احتمال آلودگی این ماده پر ارزش 
وجود دارد که با بروز این شــرایط، ادامه فرآیند شیرین ســازی میسر 

نمی شود.
به گفته رفیعی، با توجه به ارزش باال و نیز دشــواری تأمین این ماده به 
دالیل تحریم، به همت متخصصان پاالیشــگاه دهم مجتمع گاز پارس 
جنوبی، امکان سنجی، شبیه سازی و سرانجام اجرای عملیات بازیافت 
 MEG آمین با اســتفاده از تاسیســات بازیافت منو اتیلین گالیکول
)مستقر در پاالیشــگاه دهم( با موفقیت انجام شده است، به این ترتیب 
که در نخستین گام، آمین آلوده شــده متعلق به پاالیشگاه یازدهم )فاز 
۱۳( دریافت و پس از انجام عملیات احیــا، بیش از ۳8 تن آمین خالص 

بازیافت شد.
مدیر پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی پیش بینی کرد با انجام 
این عملیات، ۷00 تن آمیــن خالص با ارزش بیــش از 2 میلیون دالر 

بازیافت شود.

توجه به منابع انسانی اولویت  شرکت ملی 
حفاری است

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایــران، صنعت حفــاری را صنعتی 
فناوری محور برشمرد و گفت: اولویت ما توجه به منابع انسانی به عنوان 

سرمایه اصلی سازمان است.
سید عبداهلل موســوی، در نخستین نشست مشــترک هیئت مدیره، 
معاونان و مدیران ارشــد این شــرکت گفت: توجه به حل مشــکالت 
کارکنان و تکریم همکاران باید ســرلوحه کار همه مســئوالن شرکت 

باشد.
وی در تشــریح تاریخچه فعالیت شــرکت ملی حفاری ایران افزود: 
تاســیس شــرکت ملی حفاری ایران به فرمان بنیانگذار جمهوری 
اسالمی سبب شکل گیری و گسترش صنعت حفاری در ایران شد و 
این شرکت گنجینه ای ارزشــمند و ماندگار برای صنعت نفت کشور 

است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشــاره به نقش صنعت حفاری 
در دســتیابی به مخازن و اســتخراج نفت و گاز، از تالش های کارکنان 
این شــرکت در پاســخگویی به برنامه های شــرکت ملی نفت ایران 
تقدیر و تصریح کرد: تفاهم، همدلی و هم افزایی در کار ســبب سرعت 
عمل، بهبود کیفیت و اســتفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های 

موجود می شود.

میز خبر

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز کارون 
گفت: نخستین بار در این شرکت از روش تزریق هوای 
فشرده برای جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت 

استفاده شده است.
محســن دهانزاده در دومیــن روز از برگزاری دهمین 
نمایشگاه تخصصی ســاخت تجهیزات صنعت نفت و 
حفاری خوزســتان اظهار کرد: با اجرای پروژه استفاده 
از روش تزریق هوای فشــرده در واحــد بهره برداری 
شــماره 2 اهواز که هم اکنون پیشــرفت ۷0 درصدی 
دارد، از سوزاندن روزانه ۱2 تا ۱5 میلیون فوت مکعب 
گاز جلوگیری می شود که ارزش افزوده ای حدود 9۷0 

هزار دالر دارد .
وی افزود: نخســتین بار در ســطح شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب رویکرد ســبز 
به مشــعل ها ســبب جلوگیری از سوزاندن 
روزانه ۱0 میلیون مترمکعب گاز شــده که 
این موضــوع ضمــن حــذف آلودگی های 
صرفه جویــی  ســبب  زیســت محیطی، 

اقتصادی 800 هزار دالری شده است.
دهانزاده از تالش برای توانمندسازی پیمانکاران بومی 
و فعال در حوزه ســاخت خبر داد و گفت: نگاه شرکت 
کارون در حوزه ارتقــای توانمندســازی داخلی نگاه 

برندینگ است .
وی با اشــاره به این که قطعه سازی انفرادی، 
نگاهی راهبردی نیســت، ادامــه داد: بر این  
اساس شرکت نفت و گاز کارون بومی سازی 
پکیج تجهیز کامل را مدنظــر دارد و در این 

زمینه موفق عمل کرده است .
دهانزاده افزود: شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون هم اکنــون در حوزه ســاخت تلمبه های 
تزریق پســاب به دانش فنی ایرانی دست یافته است، 
به طــوری که موفق شــده تلمبه هــای دیوید براون 
ایرانی شــده را تولید کنــد. این تلمبه هــا در هفته 

جاری در واحــد نمکزدایــی 2 نصــب و راه اندازی 
می شوند .

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز کارون 
همچنین از دســتیابی به دانش ســاخت تلمبه های 
تزریق پساب سولوز خبر داد و گفت: این فناوری ایرانی 
شده با مهندســی معکوس متفاوت است، در این روش 
دانش فنی تولید شــده را می توان به دیگر شرکت های 

سازنده انتقال داد .
وی ادامه داد: شــرکت بهره برداری نفــت و گاز کارون 
امسال افزون بر انجام 50 میلیارد ریال ساخت قطعات، 

ساخت پکیج ها را نیز در دستور کار دارد.

توسعه میدان ها، تولید مطابق برنامه و ازدیاد برداشت 
از اولویت های شــرکت نفت و گاز اروندان اســت که 
مطابق برنامه ریزی و مقررات شــرکت ملی نفت اجرا 

می شوند.
جهانگیــر پورهنگ، مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز 
اروندان در حاشــیه ســومین روز نمایشگاه تخصصی 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری در نشستی با اصحاب 
رسانه گفت: وظیفه هر شــرکت بهره بردار، تولید نفت 

است، اما شــرکت اروندان وظایف توسعه ای 
خود را نیز همــراه با تولیــد در برنامه دارد و 
در حال پیشــبرد هر دو راهبرد برای رسیدن 
به هدف نهایی یعنی ازدیاد برداشت و تولید 
صیانتی از میدان های مشــترک با کشــور 

همسایه است.
وی افزود: ویژگی های خاص اقلیمی منطقه 

به ویژه در هور، با هر دو بخش دریا و خشــکی متفاوت 

اســت که این موضوع ســبب پیچیدگی و 
سختی فرآیند حفاری و تولید شده است، اما 
تمهیدات الزم برای آن در نظر گرفته شده و 
اکنون تولید طبق برنامه ابالغی شرکت ملی 

نفت ایران انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز اروندان 
در پاســخ بــه این پرســش که بــا کاهش 
ســرمایه گذاری های خارجی، عملیات تولید و توسعه 

میدان هــا چه شــرایطی خواهد داشــت، اظهار کرد: 
هیچ کسی منکر نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری در 
بخش باالدستی نیســت، اما ما همواره روی پای خود 
ایســتاده ایم و در هر شــرایطی به اهداف خرد و کالن 
صنعت نفت دســت یافته ایم، زیرا با اعتمــاد به توان 
داخل، ســازندگان متعهد و جوانان خوش فکر کشور، 
بخش عظیمــی از کاال و تجهیزات مــورد نظر و حتی 

دانش نوین صنعتی را بومی سازی کرده ایم.

نمایشگاه

نمایشگاه

گروه انرژی  برخی از مشــتریان بزرگ 
نفت ایران با دریافت معافیت  از تحریم های 
آمریکا برای ادامه واردات نفت، برای خرید 

از ایران آماده می شوند.
پایگاه خبری آمریکایی بلومبرگ با بررسی 
آخرین وضعیت مشــتریان نفتــی بزرگ 
ایران نوشــت: این معافیت ها به معنای آن 
اســت که صادرات نفت ایران که ســومین 
تولیدکننده بزرگ اوپک اســت، هم چنان 
ادامه پیــدا خواهد کرد. شــرکت ملی نفت 
ایران برای حفظ مشتریانش، تخفیف های 

قابل توجهی داده است.
تقریبا همــه خریداران بــزرگ نفت ایران 
برای دریافت معافیت هــا، با آمریکا مذاکره 
و اســتدالل کرده بودند توقــف خرید نفت 
از ایران، بر صنایع انــرژی آن ها تاثیر منفی 
گذاشــته و هزینه های ســوخت را افزایش 
خواهد داد. برایان هوک، مسئول گروه اقدام 
ایران در وزارت خارجه آمریکا مدعی شــده 
است شمار این خریداران در نهایت کاهش 
پیدا خواهد کرد و اشــباع عرضه بازار نفت 
در ســال 20۱9 به فروش کمتر نفت ایران 

کمک می کند.
هند، چین و کــره جنوبی که ســه خریدار 
از چهار خریدار بزرگ آســیایی هســتند، 
معافیت دریافت کرده اند کــه به آنها اجازه 
می دهد جمعا 860 هزار بشکه در روز نفت 
از ایران خریداری کنند. میزان خرید ژاپن، 
ایتالیا و یونان هنوز تایید نشده است. ترکیه 
نیز برای خرید حدود 60 هزار بشکه در روز 
نفت از ایران معافیت گرفته است.بلومبرگ 
در ادامه این گزارش به بررســی خالصه ای 
از برنامه های مشــتریان بزرگ نفت ایران و 
خرید آن ها تحت معافیت های اعطاشده از 
سوی آمریکا پرداخته اســت. معافیت ها به 
مــدت ۱80 روز اعطا شــده و در پایان این 

مدت، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

کره جنوبی
معافیت: حداکثر 200 هزار بشــکه در روز 

میعانات
خرید پیش از تحریم ها: ۳00 هزار بشکه 

در روز میعانات در سال 20۱۷

اگرچه این کشــور آســیایی که ســومین 
واردکننده بزرگ نفت ایران بود، نخســتین 
خریدار بزرگی بود که تحت فشــار آمریکا 
پیش از آغاز تحریم هــا، خریدش را متوقف 
کرد اما اکنــون اجــازه پیدا کرده اســت 
حداکثر 200 هزار بشــکه در روز میعانات 
خریداری کند اما میــزان واقعی وارداتش 

هنوز مشخص نیست.
خریــد کــره جنوبــی ممکــن اســت به 
محموله هــای میعانات محدود شــود زیرا 
این نوع نفت فوق ســبک برای کره جنوبی 
اهمیت دارد و پاالیشــگاه های کره ای برای 
فراوری ایــن نوع نفت مجهز هســتند. این 
کشــور در ســال 20۱۷ حدود ۳00 هزار 
بشــکه در روز میعانات پــارس جنوبی را از 

ایران خریداری کرده بود.
به گفته منابع آگاه، کره جنوبی ممکن است 
برای ازســرگیری واردات میعانــات ایران 
تا مارس دســت نگه دارد زیرا هنوز مسائل 
پیرامون حمل و بیمه محموله ها مشــخص 
نشده اســت. مذاکرات قیمت شرکتهای 
کره ای با همتایان ایرانی شــان هنوز انجام 
نگرفته است.کره ای ها سیســتم پرداخت 

وون با ایــران را حفظ خواهند کــرد و پول 
وارداتشــان را در یک حساب امانی در بانک 
صنعتی کره و بانک ووری ســپرده گذاری 
خواهند کــرد. این پول مســتقیما به ایران 
نمــی رود و تنهــا می توانــد بــرای خرید 
مواد غذایــی، دارویــی و ســایر کاالهای 

غیرتحریمی مورد استفاده قرار گیرد.

ژاپن
معافیت: هنوز تایید نشده

خرید پیش از تحریم ها: ۱60 هزار بشکه 
در روز در فاصله ژانویه تا ســپتامبر ســال 

20۱8
هیروشیگه ســیکو، وزیر اقتصاد، بازرگانی 
و صنعت ژاپــن ماه میالدی جــاری گفت: 
پاالیشــگاه های ژاپنی احتماال واردات نفت 

ایران را ازسرخواهند گرفت.
به گفته منابــع آگاه، شــرکت های ژاپنی 
همچنان تالش می کنند مســائل پیرامون 
حمل، بیمه و بانکی را مشــخص کنند و به 
همین دلیل بعید است در ژانویه نفت ایران 

را بارگیری کنند.
ســخنگوی شــرکت فوجی اویــل هفته 

گذشــته اظهار کرد: این شــرکت سرگرم 
بررسی درباره اســتفاده از معافیت آمریکا و 
ازســرگیری واردات نفت ایران است. نفت 
ســنگین ایران یکی از گریدهایی است که 

فوجی اویل احتماال خریداری خواهد کرد.
در این بیــن، شــرکت JXTG هولدینگ 
که بزرگ ترین پاالیشــگاه نفت ژاپن است، 
هفتــم نوامبر اعالم کرد همچنان ســرگرم 
بررسی از سرگیری واردات نفت ایران است.

تارو آســو، وزیر دارایی ژاپن در ششم نوامبر 
گفته بود پاالیشــگاه های ژاپنی تحت فشار 
آمریکا، خرید نفت ایران را در اکتبر متوقف 

کردند.

هند
معافیت: حداکثر ۳00 هزار بشکه در روز

خرید پیش از تحریم ها: 560 هزار بشکه 
در روز در فاصله ژانویه تا اکتبر سال 20۱8

هند یکی از مذاکره کننــدگان پیگیر برای 
دریافت معافیت های نفتی بود زیرا افزایش 
هزینه های ســوخت در آســتانه انتخابات 
سال آینده، دولت این کشور را با اعتراضاتی 

روبرو کرده بود.

تحت ایــن معافیت ها، هند اجــازه خواهد 
یافت حداکثر ۳00 هزار بشــکه در روز نفت 
از ایــران وارد کند که کمتــر از حدود 560 
هزار بشــکه در روز وارداتی است که امسال 
از ایران داشته اســت. طبق آمار کشتیرانی 
که از سوی بلومبرگ گردآوری شده است، 
هند در سال 20۱۷ تقریبا 450 هزار بشکه 

در روز نفت از ایران وارد کرده بود.
طبق اظهارات ســانجیو ســینگ، رییس 
هیــات مدیــره شــرکت ایندیــن اویل، 
پاالیشگاه های دولتی هند قرار است ۱.25 
میلیون تن نفت ایران را در نوامبر و به همین 
میزان را در دســامبر خریداری کنند. این 
پاالیشگاه ها هم چنین پول خریدشان را در 
یک حســاب هندی به روپیه واریز خواهند 

کرد.

چین
معافیت: حداکثر ۳60 هزار بشکه در روز

خرید پیش از تحریم ها: 658 هزار بشکه 
در روز در فاصله ژانویه تا ســپتامبر ســال 

20۱8
به گفته منابــع آگاه، چین کــه بزرگترین 
خریدار نفت ایران اســت، اعالم کرده خرید 
نفت ایران را پــس از یک وقفــه یک ماهه 
ازســرخواهد گرفت و بارگیری نفت ایران 
را پس از این که در اکتبــر متوقف کرد، در 

نوامبر آغاز خواهد کرد.
چین تحــت معافیت ها اجــازه یافته ۳60 
هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند. این 
میزان شــامل نفتی که در پروژه های تحت 
مشارکت چینی ها در ایران تولید می شود، 

نیست.
اگرچه چیــن در 9 ماهه نخســت ســال 
میالدی جاری حدود 658 هزار بشــکه در 
روز نفت از ایــران خریداری کــرده بود اما 
پکن پیــش از آغاز تحریم ها از دو شــرکت 
نفتی دولتی خواسته بود خرید نفت ایران را 
متوقف کنند. این تصمیم پیش از دیدار شی 
جین پینگ، رییس جمهــور چین با دونالد 
ترامپ، همتای آمریکایی وی گرفته شــده 
بود و با تشــدید جنگ تجاری میان پکن و 

واشنگتن مصادف شده بود.  

گــروه انــرژی  بزرگ تریــن پــروژه 
زیســت محیطی به روش اکسیداســیون 
حرارتــی بــا قابلیــت بازیابی انــرژی در 
واحــد ABS شــرکت پتروشــیمی تبریز 
به  بهره برداری رسید.ســیاوش درفشــی، 
مدیرعامــل پتروشــیمی تبریــز در آیین 
گشــایش پروژه زیســت محیطی به روش 
اکسیداســیون حرارتی با قابلیــت بازیابی 
انرژی )RTO( در واحد ABS این شــرکت 
که با حضور حجت االســالم و المســلمین 
سیدمحمد علی آل هاشم، نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و مســعود پزشکیان، 
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی برگزار 
شــد، اظهار کرد: این پروژه برای نخستین 
بار در کشــور در این مجتمع به بهره برداری 
رسید.وی افزود: شــرکت پتروشیمی تبریز 
با هدف جامه عمل پوشــاندن بــه تعهدات 
زیســت محیطی خود در قبــال کارکنان و 

جامعه و به موازات اجــرای پروژه های 
متعدد زیست محیطی در کل مجتمع، 
اجرای پــروژه فوق در واحــدABS   را 
از سال ۱۳95 در دســتور کار قرار داد.

مدیرعامل پتروشــیمی تبریز گفت: در 
روش اکسیداســیون حرارتی با قابلیت 
بازیابــی انــرژی گازهــای فرآیندی 
اکسید شــده و پس از ســوختن کامل 
بــه co۲ و H۲O  تبدیــل می شــوند. 
برای ایجــاد دمــای اولیه مــورد نیاز 
اکسیداســیون، انــرژی الزم از طریق 

احتراق گاز طبیعی تامین می شــود. انرژی 
حاصل از اکسیداســیون گازهای فرآیندی 
به حدی اســت کــه واکنش با انــرژی آزاد 
شــده ادامه می یابد.درفشــی تصریح کرد: 
این سیســتم شــامل چند محفظه احتراق 
اســت که در داخل آنها سرامیک های خاص 
متخلخل به شــکل النه زنبــوری به منظور 

جــذب حداکثری انــرژی نصب شــده اند. 
محفظه های مذکور به دو دســتگاه مشعل 
پیش گرمکن ســرامیک ها مجهز هســتند 
که پس از رســیدن دمای ســرامیک ها به 
850 درجه سانتیگراد، با ورود ترکیبات آلی 
فرار بــه محفظه های احتراق، مشــعل های 
مذکور از ســرویس خارج شــده و عملیات 
اکسیداســیون ترکیبات آلی فرار در تماس 

بــا ســرامیک های داغ و در دمای 850 
درجه ســانتیگراد ادامــه می یابد.وی 
ادامه داد: بخارهــای ترکیبات آلی فرار 
با عبــور از محفظه های احتــراق که به 
صورت سری در کنار هم قرار گرفته اند 
ســبب انجــام واکنش خوداشــتعالی 
در اثــر برخــورد با ســرامیک های داغ 
می شود.مدیرعامل پتروشیمی تبریز با 
اشــاره به این که در این روش سه عامل 
اساســی دما، زمان اقامت و توربوالنس 
تعیین کننده هســتند و نقشی اساسی 
دارند، گفت: ترکیبات مذکور در اثر برخورد 
با ســرامیک های داغ در آن دما اکســیده و 
تجزیه می شوند. انرژی گرمایی ذخیره شده 
در این ســرامیک ها تا حدی است که عالوه 
بر این که می تواند مصــرف گاز طبیعی برای 
احتــراق در ایــن کوره ها را بســیار کاهش 
دهد، سبب حفظ دمای ثابت ۱000 – ۷00 

درجه ســانتی گراد برای امحــای ترکیبات 
آلی فرار، بــه ویژه ترکیبــات هیدروکربنی 
آروماتیکی شود.درفشــی افــزود: با اجرای 
این پروژه، بخش عمده ای از گازهای آالینده 
)ترکیبات آلی فرارVOC( موجود در واحد 
ABS  از ســطح ایــن واحــد از طریق یک 
شبکه کانال کشــی به کمک سیستم دمنده 
جمع آوری شــده و به یک کوره مخصوص 
ارســال و در دمــای 800 تــا ۱000 درجه 
ســانتیگراد به صورت صحیح و اصولی امحا 
می شود.این سیســتم دفع آالینده که قرار 
بود با همکاری شرکت ایتالیایی در مدت ۱2 
ماه اجرا شــود، در مدت ۱0 ماه انجام شده 
 RTO اســت.بخش نصب و اجرای سیستم
و ســاخت دودکــش مربوطــه و همچنین 
طراحی و اجرای لوله کشی سایت ABS در 
قالب قراردادهای جداگانه به شــرکت های 

ایرانی واجد شرایط واگذار و اجرا شد.

جمع آوری گازهای همراه با استفاده از تزریق هوای فشرده

وندان  ح های اولویت دار نفت و گاز ار توسعه میدان های مشترک، از طر



در گفت وگو با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان مطرح شد

وسازی ون رفت از بحران صنعت خودر راه های بر

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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کمک ۶۵۰ میلیون ریالی بانک ملت به پویش 
لبخند سازمان بهزیستی

ســند کمک 650 میلیون ریالی بانک ملت به ســازمان بهزیستی در 
مراســم اختتامیه پویش لبخند ویژه تهیه نوشــت افــزار برای دانش 
آموزان مناطق کم برخوردار به رییس مرکز مشــارکت های مردمی و 

توانمندسازی این سازمان، تقدیم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتــر محمدعلی کوزه گر رییس 
مرکز مشــارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی در این 
مراســم با قدردانی از همکاری مطلوب این بانک در پویش اخیر، اظهار 
داشت: مساعدت های بانک ملت هم در بخش اعطای کمک نقدی 650 
میلیون ریالی و هم در بخش جمع آوری کمــک های مردمی از طریق 
شماره حساب 90۱90 شعبه دکتر قریب، شایسته قدردانی و ستایش 
است.وی اســتقبال مردم از پویش لبخند را بسیار مطلوب و آن را نشان 
دهنده روحیه بخشــندگی مردم ایران خواند و گفت: در این پویش ۱6 
میلیارد ریال به صورت نقدی و ۷۷ میلیارد ریال به صورت غیرنقدی در 

سراسر کشور جمع آوری شد.
دکتر کوزه گر کمــک های نقدی جمع آوری شــده در تهران را ســه 
میلیارد و 400 میلیون ریال خواند کــه از این میزان 650 میلیون ریال 

آن از سوی بانک ملت تامین شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که حمایت های سازمان های اقتصادی مانند 
بانک ملت به سازمان های خیریه همچون بهزیستی، بتواند باعث خیر و 

برکت برای فعالیت های این سازمان ها باشد.

 تکذیب خبر قطع ارتباط شعبه هامبورگ 
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران خبر قطع تلفن و اینترنت شعبه این بانک در هامبورگ 
را تکذیب کرد.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی انتشار خبری در فضای 
مجازی به نقل از یک روزنامه آلمانی مبنی بر قطع تلفن و اینترنت شعبه 
بانک ملی ایران در هامبورگ، مشــخص شــد این خبر از اساس کذب 

است.
در حال حاضر ارتباط تلفنی و اینترنتی همه واحدهای خارج از کشــور 

بانک ملی ایران برقرار است.

 گام های موثر برای بازگشت روستاییان 
با همکاری پست بانک 

دکتر ســعیدرضا جندقیان معاون دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور در مراســم افتتاح دو طرح روستائی استان کرمان 
گفت: با همکاری پســت بانک ایران، گام های مؤثری برای بازگشــت 

جمعیت به روستاها برداشته ایم.
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، در این مراسم که با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری کرمان و جمعی از مسئوالن 
برگزار شــده بود وی افزود: انعقــاد تفاهم نامه همکاری بــا این بانک 
نقطه عطفی در پیشــبرد فعالیت های عمرانی در روستاها بوده و طرح 
اشتغالزائی زیادی با استفاده از تســهیالت صندوق توسعه ملی ایجاد و 

فعال شده است.
مجتمع تولیدی شــن و ماســه دهیاری ده علی از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان کوهبنــان و نیــروگاه خورشــیدی دهیاری روســتای 
هروز ســفلی جمعاً با اعتباری به مبلغ ۱0 میلیارد ریال در جریان سفر 
معاون دهیاری های ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور به 

کرمان افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

 نشست استاندار کرمانشاه با نمایندگان 
شرکت های بیمه 

نشســت صمیمانه اســتاندار کرمانشــاه، نماینده منطقــه اورامانات 
)شهرســتانهای پاوه ، جوانرود، روانســر و ثالث باباجانی( در مجلس 
شورای اسالمی و نمایندگان بیمه مرکزی و شرکت های بیمه در محل 

استانداری کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست که سید مهران انوری مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه 
»ما« نیز حضور داشــت، دســت اندرکاران صنعت بیمه گزارشاتی در 
خصوص  آخرین اقدامات انجام شده توسط  شرکت های بیمه در مورد 
رسیدگی و پرداخت خسارات آسیب دیدگان زلزله سال گذسته استان 

کرمانشاه ارایه و عملکرد شرکت های بیمه بررسی شد.
در ادامه نشست، مدیران و کارشناســان با حضور در مناطق زلزله زده  
شهرهای روانسر، جوانرود و ثالث باباجانی با حادثه  دیدگان دیدار و در 

جریان روند رسیدگی به مشکالت آنها قرار گرفتند.
در زلزله کرمانشــاه،  شــرکت ســهامی بیمه  »ما« ۷0  میلیارد ریال 

خسارت در قالب ۱55۱ فقره پرونده پرداخت کرده است.
 

 بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو 
با تأمین مالی بانک سپه

 فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو با حجم 80 مگاوات با تأمین مالی 
بانک سپه و با دستور رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس توسط وزیر 

نیرو در استان آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه، رضا اردکانیان وزیر نیرو در 
مراسم افتتاح فاز اول نیروگاه ســیکل ترکیبی ماکو ضمن ارائه گزارش 
به رئیس جمهور از طریــق ویدئوکنفرانس از نقش ویژه بانک ســپه 

درراه اندازی این نیروگاه قدردانی کرد.
مدیرعامل بانک سپه در ســفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی 
و در حاشیه مراســم افتتاح این طرح گفت: حمایت از اجرای طرح های 
کالن در حوزه هــای راهبــردی به ویژه در اســتان های مــرزی جزو 

برنامه های اولویت دار بانک سپه است.
محمدکاظم چقازردی افزود: راه اندازی پروژه های اســتراتژیک نظیر؛ 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ماکو عالوه بــر کمک به توســعه اقتصادی 
استان های مرزی، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و مبادالت تجاری 

با کشورهای همسایه را فراهم می کند.
شایان ذکر است ســاخت این نیروگاه از ســال ۱۳94 با مشارکت ۷0 
درصدی چین و ۳0 درصد ســهم داخلی آغاز شد و برای بهره برداری از 
فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو ۱۳0 میلیون یورو هزینه شده 
و این نیروگاه تا ســال ۱404 با یک هزار و 600 مگاوات به بهره برداری 
خواهد رســید که با این روند به یکی از بزرگ ترین نیروگاه های مرزی 

تبدیل خواهد شد.

پرداخت وام اشتغالزایی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان لرستان

باهدف حمایت از اشــتغالزایی و کارآفرینی به منظــور بهبود وضعیت 
اقتصادی و آبادسازی روستاهای کشور، تســهیالت قرض الحسنه در 

شهرستان های کوهدشت و رومشگان استان لرستان پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک در 
مشــارکت با بنیاد برکت وابسته به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( با هــدف تقویت خیر جمعی ویــژه محرومین و کمک به 
بهبود وضعیت اشــتغال در روســتاهای شهرســتان های کوهدشت 
و رومشــگان اســتان لرســتان اقدام به پرداخت نزدیک به ۱50 فقره 

تسهیالت قرض الحسنه کرده است.

بانک

گروه صنعت  به هم خوردن بازار خودرو 
و هجــوم نقدینگی بــه این بازار بــه دنبال 
نوســانات شــدید در بازار ارز در کنار بروز 
چالش های ناشــی از تحریم هــا و افزایش 
قیمت مــواد اولیه، مشــکالت عدیده ای را 
برای مصرف کنندگان و نیز صنعت خودرو 

کشور باعث شده اند.
صنعت خودرو کشــور همواره با مســائل و 
چالش های متعددی چــه درحوزه تولید و 
چه در شیوه توزیع و قیمت گذاری و... رو به 

رو بوده است.
به ویژه کیفیت و قیمت خودروهای ساخت 
داخلی در مقایســه با خودروهای خارجی 
همیشه مورد انتقاد قرار داشته است. بعالوه 
در چنــد ماه اخیر و با نوســانات بــازار ارز، 
خودرو نیز دســت کم در بازار آزاد افزایش 
قیمت چشم گیری را تجربه کرده و اختالف 
آن بــا قیمت کارخانــه گاهی تــا چندین 

میلیون تومان هم می رسد.
نظر بــه اهمیــت موضــوع ایرنا بــه گفت 
وگو با احمــد نعمت بخش، دبیــر انجمن 
خودروســازان پرداخــت کــه در جریان 
ایــن گفت وگــو چالــش ها و مشــکالت 

خودروسازان مورد بحث قرار گرفت.

 سرکوب مالی خودروسازان 
با مکانیسم قیمت گذاری 

نعمت بخش در ابتدا ضمن اشــاره به وجود 
مشــکالت متعدد در صنعت خودروسازی 
گفت: اولین مشــکل بحــث قیمت گذاری 
است. تا ســه ماه پیش برای خودروهای زیر 
45 میلیــون تومان شــورای رقابت تعیین 
تکلیف مــی کرد. اگر برگردیم به دو یا ســه 
سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید خودرو بــا افزایش قیمت خودرو قابل 
مقایسه نیســت. بخصوص که در چند ماه 
اخیر از اســفند ۱۳96 تا اآلن به شدت مواد 
اولیه تولید خودرو گران شــده است. مثاًل 
برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شــش 
هزار و صد تومان در اســفند ۱۳94 رسیده 
به 2۳ هزار تومان کنونــی. البته این قیمت 
بورس اســت که در آنجا هر کسی به راحتی 
نمی توانــد آلومینیوم تهیه کنــد. درواقع 
قیمت بیرونــی آن 28 تــا ۳0 هزارتومان 
است. این قضیه برای ســایر مواد پلیمری و 

غیره نیز صادق است. 
وی در ادامه اظهار داشــت: ما در ســه سال 
گذشــته ســرجمع ۱2.5 درصد افزایش 
قیمت داشــتیم. این امر باعث شــده است 
که خودروسازان به ویژه شرکت های سایپا 
و ایران خودرو ضرر کننــد. برای مثال در 6 
ماه اخیر امســال 5هزار میلیارد تومان زیان 
کردند. این سیســتم قیمت گــذاری که از 
نظر ما نوعی ســرکوب مالی است با توجه به 
مصرف ارز در صنعت خــودرو، در بازار آزاد 
قیمت خــودرو باال رفتــه و اختالف قیمت 
شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است. 

هجوم نقدینگی به بازار خودرو و 
جوابگو نبودن این بازار

دبیر انجمن خودروســازان گفــت: پیامد 
وضعیت یاد شــده این اســت که وقتی ما 
پیش فروشی را شــروع می کنیم، پول های 
سرگردان هجوم می آورند برای خرید. اکثراً 
هم دالالن هســتند. پراید را بــرای نمونه 
می خرنــد 22 میلیــون و در بازار آزاد 

می فروشند ۳8 میلیون تومان. 
همانطــور که اطــالع داریــد ۱650 هزار 
میلیــارد تومان نقدینگی در کشــور وجود 
دارد. دولت که پشــتش به کوه وصل بود هر 

چقدر سکه فرستاد در بازار مردم خریدند. 
حاال ما که ظرفیــت تولیدمان حدود روزی 
6 هزار دســتگاه خودرو اســت نمی توانیم 
روزی دوازده هزارتــا تولیــد کنیم. چون 
این اختالف قیمت باعــث هجوم دالالن به 

سمت این بازار می شود. 
از طرف دیگر قیمت درســتی به خودروساز 
داده نمی شــود و زیان می کننــد. از طرف 
دیگر مردم عادی نیز نمی توانند در ســایت 
ثبت نام بکنند و به محض باز شــدن سایت 

ظرفیت پر می شود. 

فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار 
تنها راه حل برون رفت از مشکل است

وی در ادامه گفت: ما در جلســات متعددی 
که با وزیر پیشین صمت آقای شریعتمداری 
داشــتیم همه این موارد را خدمت شــان 
گفتیــم. گفتیــم مــا در دهه هفتــاد این 

مشکالت را داشتیم. 
در آن زمان شــورای اقتصاد مصوب کرد که 
خودرو در حاشــیه بازار فروش برود. اکنون 
نیز تنها راه حل بــرون رفتن از این وضعیت 

همین است. 
یعنی اگر خــودرو را با قیمت بــازار عرضه 
کنیم بیش از 80 درصد ایــن تقاضاها کنار 
مــی رود، چون دیگــر ســودی در خرید و 
فروش خودرو بــرای دالالن وجود نخواهد 
داشــت. در نتیجه به اســتناد اصل عرضه و 

تقاضا قیمت خــودرو پاییــن خواهد آمد. 
یعنی وقتی تقاضا برای خودرو کاهش پیدا 
کند قیمت نیز پایین می آیــد. تنها راه حل 
مشکل نیز همین است. آقای شریعتمداری 
نیز قبــول کردنــد و بردند در ســتاد ویژه 
اقتصادی که من اسمش را دقیق نمی دانم. 
تأیید کردند که ما از شــورای رقابت خالص 

بشویم.

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه
نعمت بخش گفت: مدیران خودرو ســازی 
نمی توانند معجــزه کنند. همه خودروهای 
ما حدود 2 هــزار دالر ارز بری دارند. البته نه 
برای خود کارخانه، چــون کارخانه ممکن 
است پانصد یا ششــصد دالر ارزبری داشته 

باشد. 
قطعه سازان نیز وابستگی ارزی دارند. خوب 
همین ارزی که چهار هزارو دویست تومان 
می گرفتیم را باید در بازار نیما حدود هشت 
هزار تومان بخریم. یعنی حدود دو برابر شده 
اســت. مواد اولیه هم چه آلومینیوم یا فوالد 
مبارکه و... بیش از دوبرابر گران شــده اند. 
خوب شما خودتان را بگذارید جای ما، هرجا 
را نگاه می کنیم قیمت ها بیــش از دو برابر 

شده است.

راه حل جبران پایین آمدن قدرت 
خرید مردم

این فعال حــوزه خودروســازی می گوید: 
مــن البته قبــول دارم کــه افزایش قیمت 
باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شــده 
و بســیاری دیگر نمی توانند خودرو بخرند. 
البته راه حال این مشــکل این اســت که 
بانک ها، شــرکت های لیزینــگ و... جلو 
بیاینــد و بــرای متقاضــی امــکان خرید 

اقتصادی را برای مردم فراهم کنند. 

ناتوانی قطعه ساز در تولید 
وی اظهار داشــت: روز به روز توان و قدرت 
اقتصادی خودروســاز ضعیف شــده است. 
به قول مدیر عامل ســایپا هــر پرایدی که 
تحویل مشــتری می دهیم مثل این است 
که ۱2میلیون تومان هم در داشــبورد آن 
گذاشــته و به او تحویل داده باشــیم. یعنی 
ما خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین 
توان مالی خودروســاز روز به روز ضعیف تر 
و کم تر می شــود. ما پول قطعه ســازان را 

نتوانستیم بدهیم. 
در واقع چون، هم ما نتوانســتیم پول آنها 
را بدهیم و هم اینکه قیمت مواد اولیه آنها 
باال رفته اســت، آنها هم نمی توانند قطعه 
تولید کننــد و به خط تولید برســانند. به 
همین خاطر اآلن بیــش از یک صد هزار 
دســتگاه خودرو ناقــص در کارخانه ها 

وجود دارد. 
وی در ادامه عنوان داشــت: در گذشته ما 
مواد اولیه مــی خریدیم بعــد پولش را 
می دادیم، اآلن مــی گویند نقد باید خرید 
کنید. موقعی که دالر ۳200 و اآلن شــده 
4200 تومان ما بــرای خرید های خارج از 
کشــور ۱0 درصد مبلغ فاکتور را به بانک 
پرداخت مــی کردیــم. جنس کــه وارد 

گمرک می شــد 
بعــد 90 درصــد 
دیگــر را پرداخت 

می کردیم.
دالر  کــه  اآلن   
نیمایــی بیش از 8 
هزار تومان اســت 
بایــد ۱۳0 درصد 
مبلغ کاال را سپرده 
کنیــم تا ال ســی 
بــاز شــود. چنین 
مواردی توان مالی 
مــا را کــم کرده 
اســت. بــه همین 
خاطر نمــی توانیم 
پول قطعــه بدهیم 

و تولیدمان پایین بیاید. 

توسعه زیان آور بخش خودروسازی 
زیر فشار دولت و نمایندگان

نعمت بخش گفت: در طول سالهای مختلف 
افــراد بانفوذی مانند نماینــدگان مجلس، 
افرادی را معرفی کردند برای اســتخدام. در 
واقع افراد زیادی برای اســتخدام توصیه 
می شوند و از این طریق وارد خودرو سازی 

می شوند. 
در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس 
خودروســازان را مجبور می کنند که در 
حوزه های انتخابیه شــان مانند شــیراز، 
تبریز و غیره خط تولیــد راه بیاندازند. البته 
نمی خواهــم نماینده خاصی را زیر ســؤال 
ببرم ولی از طریق فشــار به وزارتخانه فشار 
می آورند و اگر هــم انجام ندهنــد وزیر را 

استیضاح می کنند.
›در واقــع هر چنــد زیر 20درصد ســهام 
خودروســازی ایران خودرو و سایپا متعلق 
به دولت اســت اما چون مدیــران از طریق 
دولت انتخاب می شــوند این فشارها وارد 
می شــود. ما باید به سمت خصوصی سازی 
واقعی پیش برویم تا این مســائل حل شود. 
در مقابل خصوصی سازی مقاومت می شود. 
من معتقدم کــه دولت هیچــگاه بنگاه دار 

خوبی نبوده است.
 بدتر از آن این اســت که دولت هــا هم ما را 
مجبور کردند بریم آن ســر دنیا خط تولید 
بزنیــم. چنــد ده میلیــون دالر در ونزوئال 
ســرمایه گذاری کرده ایم. با دســتور وزیر 
رفتیم آنجا سرمایه گذاری کردیم حاال یک 
کشور به هم ریخته اســت و پول ما را هم 

نمی دهند. 

از خودروسازان حمایت ویژه نمی شود
دبیر انجمن خودروســازان عنوان داشت: 
اینکه بعضی ها در اخبار و رســانه ها شلوغ 
می کنند، می گویند دولت از صنعت خودرو 

حمایت می کند اینگونه نیست. 
کجای دنیا دیــده اید وام مثــاًل 20درصد 
بدهند به لــوازم خانگــی و وام 5 درصد به 
خودروســاز بدهند. وی می گوید: من اصاًل 
قبول ندارم که از خودروســاز حمایت ویژه 
می شــود. مثاًل می گویند تعرفه بــاال، ما با 
تعرفه 40درصد داشــتیم کاماًل رقابت می 
کردیم و مشکلی نداشــتیم. به دلیل اینکه 
خودروهای وارداتی ارزبــری باالیی دارند. 
مثاًل به طور متوسط ما حدود ۳0 هزار دالر 
ارزبــری داریم. زمانی که آقای ســیف وارد 
دولت شــد گفت واردات به نقدینگی ارزی 
فشــار وارد می کنــد و دالر همینطور باال 
می رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 

درصد کردند. 
همه فکر می کنند ما ایــن کار را کرده ایم. 
این در حالی است که ما هیچ وقت تقاضای 
افزایــش تعرفه نکــرده ایم. ولــی در افکار 
عمومی این را به پای خودروساز می گذارند. 

تعرفه خودرو به خاطر تفاوت در فضای 
کسب و کار است

نعمت بخش گفت: خودروســاز بــا تعرفه 

40درصدی ) برای خــودرو وارداتی( توان 
رقابت دارد. این درصد هم طبیعی اســت. 
در واقع به خاطر اختالف فضای کسب و کار 
است. تعرفه پشــتوانه علمی و روش خاص 

خود برخوردار است. 
اگر مشــکالتی که گفتم رفع شود می توان 
تعرفه را به ده درصد هم کاهــش داد. مثاًل 
خودروســازهای بزرگ جهان مانند پژو و... 
می رونــد از بانک تســهیالت بگیرند ۳ یا 4 
درصد ســود می دهند ولی ما 24درصد می 
دهیم. یا اینکه ما در اینجا در فشــار هستیم 
کــه نیروهای زیــادی را اســتخدام کنیم 

هرچند نیروی مازاد داریم.
 آنها چنین مســائلی را ندارنــد. اگر آنها در 
شرایط کنونی ما بودند حتماً نیروهایشان را 
تعدیل می کردند. این مــوارد جزو اختالف 
فضای کسب وکار اســت. این اختالف فضا 
تعرفه 40درصد را مــی طلبد. اگر این موارد 
حل شــود توان رقابت با تعرفه ۱0درصد را 

هم خواهیم داشت.

 کیفیت قطعات 
در گرو توان قطعه ساز است

دبیر انجمن خودروســازان عنوان کرد: در 
مورد کیفیت هم باید بگویــم که همه این 
موارد به عالوه کیفیت یک مجموعه است. 
ما با این مــواد اولیه با ایــن قیمت ضرر 
می کنیم. قطعه ســاز ما نیز از همین مواد 
اولیه می گیرد و قطعه برایــش گران تمام 

می شود. 
وقتی برای افزایش قیمت بــه ما مراجعه 
می کند، مــی گوییم در کل مــی توانیم ۷ 
درصد افزایش بدهیم، اضافه بر این را خودت 
برو یــک فکری برایش بکن. قطعه ســاز 
می رود چکار می کند از کیفیت کار می زند. 
واقعاً این ســرکوب مالــی روی کیفیت نیز 
تأثیر می گــذارد. 8۱ درصد خودرو از قطعه 
درست شــده اســت. ما نمی توانیم قیمت 

دلخواهشان را به آنها بدهیم. 
›اوالً قطعه ســازان تاکنون ۳0 هــزار نفر را 
اخراج کرده اند و ۷0 هزار نفــر نیز تعلیق 
شــده اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام 
شده را در نظر بگیریم و سود معقولی بهش 
آلن  د که ا بدهیــم همیــن می شــو
می بینید. قطعه ســاز ما باید از فروش قطعه 
به خودروساز سودی عایدش بشود تا بتواند 

ماشین االت قدیمی اش را نو کند. 
وقتی قطعه ســاز ضرر می کند، نمی تواند 
قیمت تمام شــده اش را از من بگیرد توان 
ندارد ماشــین آالت جدید بخــرد با همین 
ماشــین آالت متعلق به سی سال پیش کار 
می کند. ماشــین آالت قطعه ســازان مال 
بیست یا سی سال گذشته است که خریدند 
و بین آنهــا توزیع کردند. وقتــی توان مالی 

ندارد نمی تواند قطعه با کیفیت تولید کند.

بوروکراسی دست و پای خودروساز را 
بسته است

وی گفت: مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر 
اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی 
که تولید کننده را مجبــور به فروش کاالی 
تولیدی پایین تــر از قیمت واقعی بکند باید 
مابه التفاوت آن را 
کننده  تولید  برای 
جبران کنــد. ولی 
تا حــال کمکی به 
نکردند.آقای  مــا 
قبل  شریعتمداری 
از رفتــن، مــا را از 
مشــکالت شورای 
رقابت نجــات داد 
امــا گرفتــار یک 
ســی  ا کر و ر بو
دیگر  بلندبــاالی 
کمیتــه  یعنــی 
خــودرو و ســتاد 

تنظیم بازار کرد. 
قبــاًل ما فقــط در 

خودروهای زیر 45 میلیــون تومان گرفتار 
این قضیــه بودیم اما در این سیســتمی که 
آقای شــریعتمداری راه انداختــه در مورد 
تمــام خودروها گرفتار شــدیم. یعنی همه 

خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.
›نکته دیگر این است که این بوروکراسی ها 
فساد آور است. مســئله امضاهای طالیی را 
پیش می آورد. ما در مقام سیاستگذار نباید 
سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد 

بیافتند.
 وقتی کســی می ایــد قیمــت تعیین کند 
ممکن اســت بگوید اینقدر بدهید تا خودرو 
شما را دو میلیون تومان باالتر قیمت گذاری 
کنم. من این موارد را ندیدم ولی باالخره به 

ذهن متبادر می شود.

همه چیز در این مملکت سیاسی است
وی گفــت: ســازمان حمایت هم مــو را از 
ماست بیرون می کشــد. قیمت ها را بیش 
از دو ماه اســت که مشــخص کرده اند و در 

کمیته خودرو نیز تصویب شده است. 
منتها آقای شــریعتمداری دســت دست 
کردند و نخواســتند قیمــت را ابالغ کنند 
تا گران شــدن قیمت ها به نام ایشان تمام 
نشود. متأســفانه مملکت کاًل سیاسی شده 
اســت. آقای رحمانی هم کــه آمدند هنوز 
کاری انجــام ندادند و تکلیف ما را روشــن 

نکردند.  
هیــچ کجــای دنیــا اینگونه نیســت که 
خودروســاز قیمت کاالی خــود را تعیین 
نکند. چطور کاالهای دیگر مثل لبنیات هر 
روز دارد گران می شــود ولی افزایش قیمت 

خودرو اعالم نمی شود. 
مواد اولیه مانند فوالد آلیاژی، پتروشیمی ها 
و... همــه متعلق به دولت اســت و هر موقع 
بخواهند قیمت را افزایش مــی دهند اما ما 
نمی توانیم. هیچ منطقــی این را قبول نمی 
کند. بعد کیفیت ها پایین می آید و مردم ما 

را سرزنش می کنند.

یوزانس توان مالی خودروساز را 
کاهش داده است.

نعمت بخش اظهار داشــت: مســئله دیگر 
موضوع یوزانس ) یوزانس نوعی از اعتبارات 
اسنادی اســت که در آن فروشــنده کاال به 
خریدار مهلتی مــی دهد تا بتوانــد در این 
فاصلــه وجه اعتبــار را بپردازد( اســت. در 
زمان آقای نعمت زاده به ما می گفت که هر 
مدیری که نتواند یوزانس کمتر از سه ساله 
بگیرد بی عرضه اســت. چون ما همیشه در 

کشور مشکل ارز داشته ایم. 
یوزانــس یعنی اینکــه از خارجی ها جنس 
بگیریم و سه ســال بعد پولش را بدهیم. ما 
توصیه های وزیر را گــوش دادیم و رفتیم با 
یوزانس یک ســاله خرید کردیم. آن زمان 

خرید ما با دالر ۳800 تومان بود. 
حاال باید بعد از یک ســال بدهــی مان را به 
شــرکت های خارجی با دالر بیش از 8 هزار 

تومانی پس بدهیم. 
یعنی ما خودرو را با دالر ۳800 به مشــتری 
تحویل دادیم و حاال باید بــا دالر بازار نیما 
بدهیمان را بدهیم. البته فقط ما نیســتیم 

صنایع دیگر نیز هستند. 

اما و اگرهای انحصار خودرو 
وی می گویــد: راه حال برون رفــت از این 
وضعیت این اســت که عین جریان آب شنا 
کنیم و در قیمت گذاری دســت خودروساز 

را آزاد بگذارند. 
باید از شورای رقابت پرســید غیر از قیمت 
گذاری و بدبخت کردن شرکت ها برای رفع 
انحصار چه کاری انجــام داده اند. ›در مورد 
انحصار دو دیــدگاه وجــود دارد: یکی این 
است که خودروســازان بزرگی مانند ایران 
خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، 

پس انحصار دارند. 
دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان 
نگذارند کســان دیگــری وارد این صنعت 

شوند.  
ما اآلن در انجمن خودروســازان غیر از این 

دو شرکت 26 عضو دیگر داریم. 
یکی دیگر این است که این شرکت ها قیمت 
را آنقدر پایین بدهند که شرکت های دیگر 
نتوانند رقابت کنند. ما که همیشــه متهم 
به گران فروشی هســتیم. لذا انحصار معنی 
ندارد. حتــی در مــورد واردات نیز ما 
می گوییم آزاد کنند. اما مشــکالت کشور 

یکی دوتا نیست. 
همه به هم مرتبط هســتند. مثاًل طی یک 
ســال، میزان ارزی کــه بــه واردات60 تا 
۷0 هزار خــودرو اختصــاص دادند حدود 
۱.5 میلیــارد دالر بوده که معــادل ارزی 
۱.5میلیون خودرو تولیدی ما اســت. این 
به موجودی ارز کشور فشــار می آورد، نرخ 
ارز باال می رود و به دنبالش تورم و مســائل 
دیگر پیش می آید. به نظر من قیمت را آزاد 
بگذارند. واردات را نیز آزاد کنند همه راحت 

بشوند.



مدیرعامل بانک دی:

بسیج باید عامل تحکیم وحدت باشد

سرمایه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه        5 آذر 1397    شماره 251

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی 
تصویب شد

شــورای عالی بیمه در اجرای مــاده ۱۷ قانون تأســیس بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران و بیمه گری، »آیین نامه شماره 96؛ نمایندگی فروش بیمه های 

زندگی« را تصویب و ابالغ کرد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، 
براســاس این آیین نامه موسســه بیمه می تواند در رشته بیمه زندگی 
انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط، پروانه نمایندگی فروش اعطا 
کند و مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت 

الکترونیکی بیمه )سنهاب( به بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعالم نماید.
همچنین مؤسسه بیمه مسئول پاســخگویی و جبران هرگونه خسارت 
مستقیم و یا غیرمستقیم ناشــی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور نماینده 
در رابطه با عملیــات بیمه ای موضــوع قرارداد با بیمه گــذاران، بیمه 
شدگان و اشــخاص ثالث اســت. مدت اعتبار پروانه نمایندگی فروش 
حداکثر سه سال است که مؤسسه بیمه ای می تواند آن را با رعایت مفاد 
آیین نامه تا پنج سال تمدید کند.شورای عالی بیمه در خصوص کارمزد 
نماینده فروش در این آیین نامه آورده اســت که ایــن کارمزد نباید از 
۷0درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین نامه کارمزد 

نمایندگی و داللی رسمی بیمه تجاوز نماید.

بازدید مدیرعامل بیمه ایران از اداره کل بیمه 
ایران آذربایجان شرقی 

 محسن پورکیانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در سفر 
به تبریز، ضمن بازدید از اداره کل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی با 
همکاران و نمایندگان حاضر در ســاختمان مرکزی شعب استان دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه ایران، آقای پورکیانــی در این بازدید با 
اشــاره به آمار عملکرد خوب بیمه ایران در اســتان آذربایجان شرقی و 
کنترل نقطه سربه ســر، از تالش همکاران که برای ارتقاء شرکت تالش 
می کنند قدردانی و تشــکر کرد و گفت: بیمه ایران هم اکنون روزانه ۳۳ 
میلیارد تومان خســارت به هم وطنانمان پرداخــت می کند و این آمار 

به خوبی نشان دهنده توانمندی شرکت در اقتصاد کشور است.
مدیرعامل بیمه ایران افزود: وضع شــرکت ســهامی بیمه ایران بسیار 
مطلوب اســت و به لطف خدا و همت و تعصب همــکاران و نمایندگان 
عزیز اقبال و استقبال مردم نسبت به بیمه ایران بیشتر شده و ان شاءاهلل 
این روند بهتر خواهد شد.مدیرعامل بیمه ایران در سفر یکروزه به تبریز 
همچنین دربیســت و چهارمین همایش توســعه صادرات غیرنفتی 
کشور حضور یافت. در همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور، از آقای 
پورکیانی به ســبب حمایت ها و تالش های مجموعه بیمه ایران در ارائه 
پوشــش های کامل و کارآمد بیمه ای به صنعت گران و تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان کشور و پرداخت به موقع خســارت به بیمه گذاران و 

زیان دیدگان تقدیر شد.

داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن شد
در جلســه هیات مدیــره بیمه میهــن، داریوش محمدی بــه عنوان 
مدیرعامل بیمه میهــن انتخاب و به بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران معرفی شــد.محمدی پیش از این هم به عنوان عضو هیات مدیره 
بیمه میهن معرفی شده بود. داریوش محمدی دانش آموخته دانشگاه 
تربیت مدرس و دارای سوابق مدیریتی متعدد در شرکتهای بیمه ایران، 

رازی، ما و دی می باشد.
وی مســئول حوزه حسابرسی و عضو کمیته حسابرســی بیمه ایران و 

همچنین رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران بود.
حضور در بیمه رازی به عنوان معاون مالی و اداری مدیرعامل و مشــاور 
مدیرعامل بیمه ما و معاون مالی و ســرمایه گــذاری بیمه دی از دیگر 

سوابق داریوش محمدی مدیرعامل جدید بیمه میهن می باشد.
با توجه به سیاســتگذاری جدید مدیریتی کشــور مبنی بر اســتفاده 
از ظرفیــت مدیران متخصص و جــوان، بعد از انتصــاب مدیران عامل 
شــرکتهای بیمه تجارت نــو و بیمــه دی، این ســومین انتصاب یک 
مدیرعامل جوان با ســابقه اجرایی و تخصصی بیمه ای و خوشــنام در 
صنعت بیمه می باشد که به نظر می رسد متناسب با سیاست های دکتر 

سلیمانی رییس کل جدید بیمه مرکزی نیز هست.

 تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد 
به مناسبت بزرگداشت روز بیمه

به مناسبت ســالروز تأسیس شرکت بیمه پاســارگاد و بزرگداشت روز 
بیمه از تاریخ ۷ تا 20 آذرماه، بیمه پاســارگاد تخفیــف های ویژه ای را 

برای هموطنان گرامی در نظر گرفته است.
بـــراساس گزارش های دریافـــتی، خریداران بیمه نامــه های بدنه 
اتومبیل و همچنین آتش ســوزی )واحد های مسکونی و غیرصنعتی( 
می توانند با مراجعه به شــعبه ها و نمایندگی های بیمه پاســارگاد از 
تخفیف ویژه برخوردار شــوند.کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های 
این شرکت در سراسر کشــور به پایگاه اطالع رســانی بیمه پاسارگاد 
www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای 82489 

)02۱( تماس حاصل نمایند.

افسانه حاتمی سرپرست مدیریت ریسک و 
اکچوئری بیمه سرمد شد

 طی حکمی از ســوی دکتر مجتبی کاتب رییس هیــات مدیره بیمه 
سرمد، افســانه حاتمی به عنوان سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری 

این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، افسانه حاتمی دارای تحصیالت 
کارشناسی ارشد در رشته اکچوئری )محاسبات و برنامه ریزی بیمه( از 
دانشکده اکو دانشــگاه عالمه طباطبایی است که سوابق ارزشمندی را 

در صنعت بیمه کشور در کارنامه شغلی خود دارد.
در مراسم اعطای این حکم انتصاب، ســید روح اهلل علیپور عضو هیات 
مدیره و معــاون مالــی و اداری، مهدی مهدوی معــاون برنامه ریزی و 
توســعه، مجید حبیبی معاون فنی بیمه های امــوال، پژمان نریمانی 
مدیر سرمایه انســانی، جابر توان مدیر تحقیق و توســعه، الهام جلوی 
مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت و حسن آقایی مدیر توسعه بازار و 

امور بیمه گذاران نیز حضور داشتند.

جشنواره فروش بیمه نوین به مناسبت روز بیمه
 بیمه نوین به مناسبت روز بیمه محصوالت خود در رشته های مختلف 

را با تخفیفاتی تا سقف 50 درصد ارائه می کند.
به گزارش روابط عمومــی بیمه نوین، به مناســبت روز بیمه و با هدف 
توسعه فرهنگ بیمه، جشــنواره فروش ویژه  محصوالت این شرکت از 
پنجم تا پانزدهم آذر ماه در سراســر کشور برگزار می شود.بر این اساس 
بیمه های آتش سوزِی منازل مسکونی، آتش ســوزِی مراکز صنعتی و 
غیرصنعتی، بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، 
مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی، مســئولیت 
کارفرما در قبال کارکنــان صنعتی، خدماتی و بازرگانی، مســئولیت 
حرفه ای پزشکان و پیراپزشــکان و بیمه های مســافرتی بیمه نوین با 
شــرایط ویژه و تخفیفات ۱0 تا 50 درصد قابل ارائه به تمام مراجعان به 

شعب و دفاتر نمایندگی این شرکت در سراسر کشور خواهد بود.

بیمه

مدیرعامــل بانک صــادرات ایــران بهبود ســاختار 
اقتصادی در جوامــع را منوط به توجه بــه فرهنگ و 
زیرســاخت های آموزشــی و پرورشــی دانست و در 
آیین اختتامیه جشــنواره فیلم رشد، بر اهتمام ویژه به 

فرهنگ در رشد اقتصاد تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله 
صیدی در این مراسم با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ 
به عنوان زیربنای اقتصاد در جوامع، گفت: پرســش پر 
چالشی که همیشــه وجود داشته این است که باالخره 
زیربنای جامعه اقتصاد اســت یا فرهنگ، و مجادله در 

خصوص این پرســش هم کم نبوده اســت 
اما واقعیت این اســت که پاســخ پرطرفدار 
همیشه این بوده که اگر فرهنگ درست شود 

قطعاً اقتصاد هم درست می شود. 
صیدی افزود: بــرای بانک صــادرات ایران 
افتخار بزرگی اســت که در کنار تالشگران 
این جشــنواره دانش ایســتاده تا بالندگی 

فرهنگ و هنر این مرز و بوم را رقم بزند.
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعــی خــود و حضــور حمایتــی در عرصه های 

فرهنگــی و تربیتــی جامعــه، برنامه های 
مختلفی را در دســتور کار خود قــرار داده 
که در کنار حمایــت از تولید آثــار هنری و 
بزرگداشــت هنرمندان مردمی، تفاهم نامه 
همکاری با موسسه شــهر کتاب در راستای 
تقویت فرهنگ کتابخوانی و نشر، حمایت از 
هنر ســینمای متعهد را نیز به ویژه در حوزه 
تربیتی و کودک و نوجوان در دستور کارخود قرار داده 
است. شــب بارانی اختتامیه جشــنواره چهل و هشتم 
فیلم رشد به عنوان پرســابقه ترین جشنواره سینمایی 

کشــور، که با حضور اهالی فرهنگ، مسئوالن وزارت 
امورخارجه، مدیرعامل بانک صــادرات ایران، مدیران 
ارشــد وزارت آموزش و پرورش، هنرمندان و مدیران 
حوزه سینما، داوران و شــرکت کنندگان از کشورهای 
محتلف جهان در میان اســتقبال عالقه مندان برگزار 
شــد و حضور بانک صــادرات ایــران مــورد توجه و 
تجلیل قرار گرفت. چهل و هشــتمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم رشد که در آن ۷20 فیلم از ۳۳  کشور 
جهان در مقوالت فرهنگی و تربیتی شــرکت کردند، با 

حمایت محوری بانک صادرات ایران برگزار شد.

 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 گــزارش روابط عمومی بانک 
مهر اقتصاد اســتان زنجان، ســید ضیا ایمانی – مدیر 
عامل بانک –بــه همراه معــاون امور مناطــق، مدیر 
کل امــور مدیران، مدیــر کل روابط عمومــی و حوزه 
مدیریت، سرپرســت معاونت اعتبارات و بین الملل و 
رئیس اداره امور شعب غرب اســتان تهران در بازدید 
از مجتمع کاغذسازی راشا کاســپین حمایت از تولید 
داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتــی را تنها راه برون رفت 

از مشــکالت اقتصادی عنــوان کرد و 
گفت: حمایــت بانک ها و موسســات 
مالی از اقتصاد ضمن هدایت نقدینگی 
ســرگردان جامعه به ســمت تولید و 
صنعت موجب رشــد و رونــق اقتصاد 
داخلی خواهد شــد.مدیر عامل بانک 

با اشــاره به برنامه های بانک مهر اقتصاد در راســتای 
تحقق منویات مقــام معظم رهبری بــرای حمایت از 
اشتغال و تولید کاالی داخلی، ابراز داشت: در سال های 
اخیر تالش نموده ایم با حمایــت از طرح های اقتصاد 
مقاومتی در راستای رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال 

پایدار گامهای موثری برداریم .ایمانی 
حمایت از بنگاههای اقتصادی و صنایع 
مختلف تولیدی را از برنامه اصلی بانک 
مهر اقتصــاد عنوان کــرد و افزود: این 
بانک در ســال های اخیر بــا پرداخت 
تســهیالت به طــرح هــای اقتصاد 
مقاومتی توانسته به صورت مســتقیم برای ۱80 هزار 
نفر ایجاد اشــتغال نماید.مدیر عامل بانک خاطر نشان 
کــرد: در صددیم تا ســپرده 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 ادامه عبدالرضا خاتمی رئیس اداره 
امور شعب اســتان زنجان ضمن تقدیر از مدیران راشا 
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 ۱۳9۳ در زمینی به مساحت 
۱50 هزار متر مربع در شــهرک صنعتی شــماره یک 
زنجان  تاسیس شد و توانسته اســت برای 500 نفر به 

صورت مستقیم ایجاد اشتغال نماید.  

جشنواره

بانک

گروه سرمایه   مدیرعامــل بانک دی در 
جلسه شورای بســیج پایگاه 9 دی به نقش 
بسیج در تحکیم وحدت و ممانعت از تفرقه 

در جامعه، تاکید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات 
بانک دی؛ محمدرضا قربانــی، مدیرعامل 
بانــک دی بــا حضور در جلســه شــورای 
بســیج پایگاه 9 دی، ضمن تبریک سالگرد 
تشکیل بسیج مســتضعفان به فرمان امام 
خمینی)ره( و آغاز هفته بسیج و تقارن آن با 
هفته وحدت گفت: بســیج، صدای صالبت، 
سمبل صبوری، اســوه صالحان و آموزگار 

صابران است.
وی با اشــاره به این که بسیج نهادی مردمی 
و ملی اســت که بایــد در تمامــی زمان ها 
پاسخگوی نیاز اقشــار جامعه باشد، افزود: 
در جامعه کنونی توجه به این نکته ضروری 
اســت که حرکت بســیج یک حرکت صرفاً 
احساســی نیســت، بلکه متکی به دانش و 
بصیرت است و بسیجیان بایدآگاهی و سطح 
دانش و بینش خــود را در تمامی  زمینه ها 
به ویژه در حوزه مســائل سیاســی افزایش 
دهند تا با حضور به موقــع خود در تمام 
صحنه هــا با ایثــار و از خودگذشــتگی 

توطئه های دشمنان را خنثی کنند.   
مدیرعامل بانک دی با بیــان این که امروزه 
دشــمن از هر راهی و با هر ترفندی که شده 
سعی در از بین بردن این انقالب دارد ،گفت: 
دشــمنان می خواهنــد با رخنــه در قلب 
و فرهنــگ جوانان، آن هــا را از خط انقالب 
جدا کنند و بســیجیان باید با شناســایی 
راه های نفوذ دشمنان همواره از انقالبی که 

با زحمت و جانفشانی شهداء و ایثارگران به 
دست آمده پاســداری کنند تا فضیلت های 

اصلی انقالب زنده بماند.
قربانی خاطرنشــان کرد: تشــکیل بسیج 
مســتضعفین به فرمان امــام خمینی)ره( 
با هوشــیاری و درایت بی نظیر ایشــان از 
جمله اساســی ترین عوامل خنثی ســازی 
توطئه های دشــمنان به حســاب می آید 
که به برکت ایــن دوراندیشــی و هدایت، 
انقالب در مســیر اصلی خود باقــی ماند و 
توانست نقشه های شــوم دشمنان را نقش 
بر آب کند و امروزه جوانان مخلص بسیجی 

در خط مقــدم مبارزه با ناامنی و اســتکبار 
این وظیفه را بــر عهــده دارند.مدیرعامل 
بانک دی با اشــاره به نقش آفرینی جوانان 
انقالبی در طول ســال های مبــارزه با نظام 
شاهنشاهی گفت: جوانان انقالبی که در طول 
سال های مبارزه با نظام شاهنشاهی به طور 
سازماندهی نشــده فعالیت می کردند، پس 
از انقالب در نیروی مقاومت بســیج تشکل 
یافتند و به دفاع همه جانبه از دستاوردهای 
انقالب اســالمی پرداختند و نقشی حیاتی 
در پیروزی ایران اســالمی در نبرد هشــت 
ســاله در مقابل ارتش متجــاوز بعث عراق 

ایفا کردند. قربانی از تجربیات موفق کشــور 
در زمینه هایی که با مشــارکت مردم همراه 
بوده است ، یاد کرد و گفت : در مورد اقتصاد 
هم وضع همین گونه اســت، چراکه دولت 
به تنهایــی نمی تواند مشــکالت اقتصادی 
را بدون کمک گرفتــن از بخش خصوصی 
و مــردم حل کنــد و مقام معظــم رهبری 
)مدظله العالی( هم بر مردمی شدن اقتصاد 
تاکید دارند و در همین راســتا بــا توجه به 
این که بســیج از ماهیت مردمی برخوردار 
اســت، می تواند نقش موثــری در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد 

و در شرایطی که دشمن تالش خود را برای 
ایجاد یأس و ناامیدی در کشــور بکار گرفته 
است بسیج سازندگی با ترویج تفکر جهادی 
برای تزریق روحیه شــادابی و نشاط و حل 

مشکالت اقتصادی تالش می کند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم سال های 
اخیر، تاکید بر حمایــت از کاالی ایرانی به 
عنوان حرکتی اجتماعی و اقتصادی است و 
در بین همه عوامل موثر در تحقق و عینیت 
بخشیدن به جنبش حمایت از کاالی ایرانی 
و اقتصاد مقاومتی ،»بسیج« به دلیل ماهیت 
و ویژگی های منحصر به فردش قادر است ، 
بیشــترین تاثیرگذاری را در مردم و تحقق 
این اصل و تبدیل آن به یــک فرهنگ ملی 

داشته باشد.
قربانی بــه اهمیت عزم بســیجیان در برهه 
کنونی کشــور که با تحریم هــای ظالمانه 
آمریکای جهان خوار روبرو شــده اســت ، 
تاکید کــرد و گفت:تحریم هــای ظالمانه 
فعلی هیچ جای نگرانی نــدارد و باید برای 
عبور از این شرایط ضمن استفاده از تمامی 
ظرفیت ها و امکانات کشــور و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و نظام بانکی و توجه 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در خصــوص اقتصــاد مقاومتی به 
ســمت اقتصاد هوشــمند حرکــت کنیم. 
مدیرعامل بانک دی نقش بسیج سازمان ها 
را در این دوران تاثیرگذار دانســت و گفت: 
بســیج می تواند با ارائه ایده هــای جدید از 
روزمرگی و اتالف وقت و انرژی در سازمان ها 
جلوگیری کند و مدیران را در رســیدن به 

هدف انعطاف پذیری اقتصادی یاری کند.

حجت اله صیدی: فرهنگ زیربنای اقتصاد است

بازدید مدیر عامل بانک مهر اقتصاد از مجتمع تولید کاغذ راشا کاسپین

با حضور برندگان برگزار شد

جشن اهدای جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین

حسین مهري خبر داد
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گروه ســرمایه   بــا برگزاري جشــن 
اهــداي جوایــز ممتــاز ششــمین دوره 
جشنواره حســاب هاي قرض الحسنه بانک 
اقتصادنویــن، برندگان خــوش اقبال این 

جشنواره جوایز خود را دریافت کردند. 
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
در این مراســم، علیرضا بلگوري مدیرعامل 
بانــک اقتصادیــن ضمــن تبریــک بــه 
ســپرده گذاران نیک اندیش و خوش اقبال 
این جشــنواره گفــت بانــک اقتصادنوین 
پیشــینه بســیار خوبــي در برگــزاري 
جشنواره حساب هاي قرض الحسنه دارد و 
خوشــبختانه با اعتماد مشتریان ششمین 

جشنواره این حســاب ها نیز با اقبال بسیار 
خوب مشتریان همراه بود. 

وي با اشــاره به الزامات و شــرایط در نظر 
گرفته شده از سوي بانک مرکزي جمهوري 
اســالمي ایــران در چگونگــي مصــرف 
منابع قرض الحســنه اظهار داشــت: بانک 
اقتصادنویــن در کنار ســایر فعالیت هاي 
خود در حــوزه مســئولیت هاي اجتماعي 
نظیر مدرسه سازي و تجهیز مراکز درماني 
عام المنفعــه، تــالش نموده اســت منابع 
قرض الحســنه خود را صرفا در مواردي که 
نهاد ناظر پولي تعیین کرده اســت مصرف 
نماید که از جمله این مصــارف مي توان به 

تســهیالت ازدواج جوانان و اشــتغال زایي 
کارفرمایان، مددجویان بهزیستي و کمیته 

امداد امام خمیني )ره( اشاره کرد. 
وي با قدرداني و تشــکر از مشــتریان نیک 

اندیش بانک اقتصادنوین براي مشــارکت 
در این سنت انسان دوستانه ابراز امیدواري 
کــرد بانــک اقتصادنوین بتوانــد همچون 
گذشته امانتدار خوبي براي سپرده گذاران 
و مشــتریان خود باشــد.در این مراســم 
حســین خمامــي، معــاون برنامه ریزي و 
توســعه ســازماني بانک اقتصادنوین نیز با 
ارائه گزارشي از روند اجرایي ششمین دوره 
جشــنواره حســاب هاي قرض الحسنه، با 
اشاره به اهمیت این سنت پسندیده و اثرات 
آن در جامعه گفت: این جشنواره از ابتداي 
خرداد مــاه 9۷ آغاز و تا پایان شــهریور ماه 
ادامه داشــت که به علت استقبال مشتریان 

مهلت شــرکت در جشــنواره تا 2۷ مهرماه 
9۷ تمدید شــد که پس از برگزاري مراسم 
قرعه کشــي در پایــان مهرمــاه 9۷، امروز 
شــاهد اهداي جوایز ممتاز جشــنواره به 

مشتریان خوش اقبال آن هستیم.
خمامي تعداد کل برندگان این جشنواره را 
20 هزار 885 نفر عنــوان کرد و گفت جوایز 
نقدي همــه برندگان به حســاب آنها واریز 
شده و با اهداي جوایز ممتاز جشنواره عماًل 
جشنواره ششــم با موفقیت به پایان رسید 
و تمام ضوابط تعیین شــده از ســوي بانک 
مرکــزي جمهوري اســالمي ایــران براي 

برگزاري این جشواره اجرا شد.

گروه ســرمایه  رئیس هیــات مدیره و 
مدیر عامل بانــک صنعت و معــدن که به 
استان خراســان شمالي ســفر کرده است 
گفت:این بانک در دوران دولت تدبیر و امید 
حدود ۱9 میلیارد یورو ســرمایه گذاری در 

بخش های زیرساختی کشور داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت 
و معدن، حســین مهري که در نشست هم 
اندیشی با سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
شهرستان اســفراین سخن مي گفت ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشت: این سرمایه گذاری 

در حوزه های حمــل و نقل ریلــی ، ایجاد 
نیروگاه، انتقال آب ، آب شیرین کن ، معدن 

، پتروشیمی و نفت بوده است.
حسین مهري افزود: امیدواریم با اقداماتي 
که در بحث افزایش ســرمایه بانک با کمک 
نماینــدگان مجلــس انجام می شــود این 
سرمایه گذاري ها با سرعت بیشتری دنبال 
شود.وي با تاکید بر لزوم توجه به قابلیت های 
هر منطقه گفــت: بانک صنعــت و معدن 
به عنوان بانــک توســعه ای و تخصصی در 
حوزه صنعت و معدن، می تواند با شناسایی 

قابلیت هــای هــر منطقه، به طــرح های 
تولیدی کمک کرده و بــرای تامین اعتبار 

بهتر آنها مشاوره بدهد.

مدیرعامــل بانک صنعت و معــدن، تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از 
اولویت های این بانک خواند و افزود: به دلیل 
نوســانات نرخ ارز از سال گذشــته تاکنون 
ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی 
2 تا 4 برابر افزایــش یافته و تولید کنندگان 
را با مشــکل مواجه کرده اســت واین بانک 
برای تثبیت اشــتغال موجود، به واحدهای 
تولیدی بــرای تامین ســرمایه در گردش 

کمک می کند. 
وی عارضه یابــی واحدهای تولیدی، کمک 

به تکمیل طرح های نیمه تمام و طرح های 
توســعه ای را از دیگر اولویت های این بانک 

ذکر کرد.
ایــن مدیر بانکــي اولویت بانــک صنعت و 
معدن در ســرمایه گذاری های تولیدی را 
طرح های صادرات محــور و با قابلیت ایجاد 
ارزش افزوده باال دانســت و گفت: اهلیت و 
صالحیــت متقاضیان، زیرســاخت و اقلیم 
هر منطقه از دیگر شــاخص هاي این بانک 
در تامین ســرمایه برای طرح های تولیدی 

است.
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پوشش وام مسکن به ۱۷ درصد ارزش ملک رسید
 بررسی بازار اوراق تسهیالت مسکن نشــان می دهد با توجه به کاهش 
پوشش دهی تسهیالت مســکن به ۱۷ درصد ارزش ملک برای وام 90 
میلیونی، بســیاری از متقاضیان خرید مسکن تمایلی به استفاده از این 

ابزار ندارند.
اگرچه هنوز آمار بازار مسکن در آبان ماه اعالم نشده، اما بر اساس آنچه 
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران در 
گفت وگو با خبرنگار مهر از وضعیت بازار مسکن در 20 روز نخست آبان 

ماه اعالم کرد، این بازار همچنان در رکود تورمی به سر می برد.
رکود تورمی حاکم بر بازار مســکن که ســبب افزایش 8۳.۱ درصدی 
قیمت این کاال در مهر ماه امسال نســبت به ماه مشابه سال قبل شده، 
بر بازار خرید و فروش اوراق تسهیالت مســکن نیز تأثیر منفی گذاشته 
و سبب شــده تا این برگه ها در بازار فرابورس هم با کاهش قیمت و هم 

کاهش حجم خرید و فروش مواجه شوند.
بر اســاس اعالم شــرکت فرابورس ایران، در 20 روز نخســت آبان ماه 
امسال، تنها ۱ میلیون و ۳00 هزار برگه تسهیالت مسکن به ارزش ۷۷ 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان خرید و فروش شــده که نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته از نظر حجم ۱0 درصد و از نظر ارزش معامالتی، 
29 درصد کاهش داشته است که نشان دهنده کاهش تمایل خریداران 
مسکن به استفاده از اوراق تسهیالت مسکن برای خرید واحد مسکونی 

است.
همچنین یکی دیگر از دالیل کم شــدن تمایل مردم به خرید و فروش 
اوراق تسهیالت مسکن، کاهش میزان پوشش دهی وام مسکن از محل 

اوراق تسهیالت مسکن به کمتر ۳0 درصد است.
در معامالت فرابورس، هر برگه تســهیالت مســکن همچنان در کانال 
زیر 60 هزار تومان باقی ماند؛  به گونه ای که برگه های اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در فروردین و اردیبهشت 96 )تسه 960۱ و تسه 9602( 

56 هزار و ۱۱۱ تومان تا 56 هزار و 500 تومان خرید و فروش شد.
برگه های اوراق تســهیالت مســکن صادره در مرداد ســال گذشته 

)9605( نیز در رقم 5۷ هزار و 800 تا 58 هزار تومان معامله شد.
با توجه به اینکه تاریخ انقضای هر برگه تسهیالت مسکن از زمان صدور، 
2 ســال اســت، برگه هایی که تاریخ انقضای آنها در ماه های آذر، دی 
و بهمن امســال قرار دارد )تسه 9509، تســه 95۱0 و تسه 95۱۱( با 

کمترین قیمت در بازار سرمایه و به ارزش 54 هزار تومان معامله شدند.
با این حال گرانترین برگه های تســهیالت مســکن بــه اوراق صادره 
در نیمه دوم امســال )تســه 9۷0۷ و تســه 9۷08( به ارزش 60 تا 6۱ 
هزار تومان تعلق دارد. اما به نظر می رســد بســیاری از دارندگان اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در ماه های اخیر با توجه به کاهش استقبال 
خرید از این اوراق در بازار مســکن از عرضه آنها خــودداری کرده اند. 
بیشــتر برگه هایی که در حال خرید و فروش هستند، به ماه های پایانی 

سال 96 تعلق دارند.
حجم برگه های خرید و فروش شــده در معامالت نیز افت چشــمگیر 
تمایل به استفاده از این ابزار را نشان می دهد؛ به گونه ای که تعداد اوراق 
تسهیالت مسکن معامله شده دیروز به صورت اوراق صادره در شهریور 
96 )تسه 9606( 4۷ برگه، مهر 96 )960۷( ۱02 برگه، اردیبهشت 96 

)9602( 46 برگه و تیر 96 )9604( ۱04 برگه بود.

 ۱۸ میلیارد تومان سهم تسهیالت اشتغال زایی 
در شهرستان سامان 

مدیرکل ارتباطــات و فناوری چهارمحــال و بختیاری گفت: ســهم 
تسهیالت اشتغال زایی در شهرستان سامان نزدیک ۱8 میلیارد و 650 

میلیون تومان است. 
مرتضی باللی در کارگروه رفع موانع تولید و اشــتغال شهرستان سامان 
اظهار داشت: سهم تسهیالت اشــتغال زایی در شهرستان سامان 6.۱۱ 

درصد است که نزدیک ۱8 میلیارد و 650 میلیون تومان است.
وی با اشــاره به اجــرای پروژه های حــوزه فناوری اطالعــات در این 
شهرستان افزود: 9 طرح تاکنون در این شهرستان ثبت و مورد بررسی 
قرار داده شــد که اعتبار این طرح ها نزدیک یک میلیارد و 60 میلیون 
تومان بوده و 5۳5 میلیون تومان تسهیالت این طرح ها توسط بانک ها 

پرداخت شده است.
مدیرکل ارتباطــات و فناوری چهارمحــال و بختیاری بــا بیان اینکه 
طرح های فنــاوری اطالعات می توانند از تســهیالت اســتفاده کنند، 
بیان کرد: شهرستان ســامان ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری 
الکترونیکــی، بوم گــردی الکترونیکی و توســعه صــادرات و فروش 
محصوالت اینترنتی داشته باشــد که با باز شدن سامانه افراد می توانند 
از تسهیالت بهره مند شوند.باللی با اشــاره به زیرساخت های ارتباطی 
در این شهرستان خاطرنشــان کرد: تمام شــهرهای این شهرستان از 
تکنولوزی 4G استفاده می کنند و یکسری برنامه هم داریم که به جای 
زوج سیم مســی فیبر نوری توســعه پیدا می کند و این طرح از طریق 
وزارتخانــه پیگیری می کنیم کــه اگر این طرح به نتیجه برســد ۱00 

کیلومتر طول فیبر نوری در استان توسعه می یابد.
وی گفت: طرح دیگری نیز داریم که روســتاها می توانند از تکنولوژی 
TDLTE اســتفاده کنند و برنامه هایی در راستای توسعه سایت های 
BTS داریم اما مشکل عمده ما در این شهرســتان ممانعت های مردم 

است که فکر می کنند سایت های BTS اشعه دارند و مضر هستند.
مدیرکل ارتباطــات و فناوری چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد: در 
همین راســتا اپراتورها در حال آگاهی بخشی هســتند و مردم بدانند 

اشعه این سایت ها هیچگونه خطری برای بدن ندارد.

 بیش از ۱۸ هزار خانوار
 در بهزیستی چهارمحال و بختیاری پذیرش شدند 

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱8 هزار و ۳۷2 
خانوار در حوزه اجتماعی اعم از زنان سرپرســت خانــوار، ایتام و افراد 

آسیب دیده اجتماعی در سازمان بهزیستی استان پذیرش شدند. 
محمد میرزایی با اشــاره به فعالیت های انجام شده در حوزه توانبخشی 
تصریح کرد: بیش از ۳0 هزار نفر معلول در طیــف توانخواهان ذهنی، 
روانــی، بینای، شــنوایی و جســمی حرکتــی از خدمات مســتمر و 

غیرمستمر بهزیستی استفاده می کنند.
مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همچنین ۷5 مرکز 
روزانه و شــبانه روزی به 49۱9 نفر خدمت ارائــه می دهند که این مراکز 
شامل ســالمندان، بیماران روانی، ذهنی، جســمی  و حرکتی هستند و 
4۷ معلول در اســتان نیز از وسایل کمک توانبخشــی استفاده می کنند.
وی گفت: پوشــش ۱00 درصدی خدمات توانبخشــی مبتنی بر جامعه 
در روســتاهای اســتان، پرداخت کمک هزینه 2 هزار و ۳۳0 نفر از دانش 
آموزان و دانشــجویان و توانمندســازی 28۳ نفر از معلوالن اســتان از 
مهم ترین اقدامات بهزیســتی اســتان در حوزه توانبخشــی بوده است.

میرزایی با اشاره به طرح بینایی سنجی و مشــاوره ژنتیک بیان کرد: 50 
هزار کودک در طرح بینایی ســنجی معاینه شــدند که این طرح پوشش 
بسیار خوبی داشــت و استان ما رتبه  برتر کشــور را به خود اختصاص داد 
و 2200 نفر از مشــاوره ژنتیک اســتفاده کردن که با توجه به سیاســت 

سازمان تمامی هزینه های مربوط به ژنتیک نیازمندان پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه ســاالنه ۳0 تا 40 هزار کودک معلول در کشور متولد 
می شــوند و این موضوع اجباری کردن مشــاوره و آزمایشات ژنتیک 
به ویژه در مناطق محــروم را می طلبد، گفت: 20 هــزار و ۷4۱ نفر در 
دوره های آموزشــی پیشــگیری از معلولیت ها شــرکت کردند که به 
جرأت می توان گفت در برخی شهرســتان ها در 4 سال گذشته کاهش 

معلولیت ها را داشته ایم.

میز خبر

گروه شهر  ویالسازی در بسیاری از نقاط 
خوش آب و هوای کشــور به مرحله بحران 
رسیده است. یک اســتاد دانشگاه تصویب و 
اجرای نظام جامع مدیریتی را در این زمینه 

ضروری دانست.
با تعطیالت فرصت ســفر دســت می دهد. 
خانواده هــا برای گذران فراغتشــان دل به 
جاده می زنند تا آب و هوایی عوض کنند اما 
ترافیک و شلوغی مسیر کالفه کننده است. 
از طرف دیگر به هرجــای طبیعت خوش و 
آب وهوا هم چشم بیاندازی فقط سقف های 
رنگی ویالها دیده و این پرســش مطرح 
می شود که چرا طبیعت و روستاهای دچار 

آفت ویالسازی شده است. 
ویالســازی در دو دهه گذشــته به صورت 
اســفناکی شــدت گرفته و به یک معضل 
اجتماعی و زیســت محیطی تبدیل شــده 
است. برای بررســی زمینه ها و تبعات رشد 
بی رویه ویالسازی در طبیعت و روستاهای 
خوش و آب و هــوا ایرنا با محمد شــیخی، 
اســتاد دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 

عالمه طباطبایی گفت و گو کرد. 
شــیخی به عنوان صاحب نظر، دست اندر 
کار اجــرای طرحی با موضوع ســاماندهی 
شــرق اســتان تهران )شهرســتان های 
دماوند و فیروزکوه( با کارفرمایی وزارت راه 
و شهرســازی و بیش از دو ســال با ماجرای 
ویالســازی ها در شهرســتان های شــرق 

استان تهران مواجه بوده است. 
شــیخی درباره علل و ریشه های ویالسازی 
به پژوهشــگر ایرنا گفت: این را می توان از 
زوایای مختلفی بررسی کرد اما زمینه اصلی 
این پدیده را می تــوان در کمبود فضاهای 
فراغتــی در ایــران دید. به طور اساســی 
ایرانی ها و اقشــار مختلف نیــاز به فضای 
فراغت دارند و باتوجه به آلودگی شــهرها، 
فضای بسته شهر و کمبود فضاهای فراغتی 
در صدد ســاخت خانه هــای دوم یا ویال 

برمی آیند.
وی درباره ویالســازی اطــراف تهران بیان 
داشــت: در تهران این حرکت ویالسازی در 
ابتدا بــا ورود به اراضی غرب تهران شــروع 
شــد. یک روزی در کرج هــم همین اتفاق 
ویال سازی و ایجاد خانه دوم افتاده است. در 
سال هایی که کرج به شــهر تبدیل شد، باز 
ویالسازی به مناطق غربی تر مثل طالقان و 
کردان رفت. به تدریج که ساخت و سازها در 
این مناطق دامنه پیــدا می کند، قیمت این 
مناطق افزایش پیدا کــرد و از طرفی دیگر 

زمین برای ساخت پیدا نمی شد. 
این اســتاد دانشــگاه افزود: به تدریج این 
حرکت ویالسازی در شمال کشور و مناطق 
بکر در اســتان های مازندران، گیالن و بعد 
گلستان شروع شد، شهرک هایی به صورت 
جزیره ای ســاخته شد که تناســبی هم با 
مجموعه رفتارهایی کــه حاکمیت تعریف 
کرده نــدارد. این جزایر فراغتــی متعلق به 
ســاکنین تهران و مراکز شــهری بزرگ در 
کشــور، آنقدر فراگیر شــد که به وازدگی 

انجامید. 
وازدگی یعنی شــلوغ شــدن فضــا، برهم 
خوردن ترکیب فضایی و مشــکالتی که در 

رفت و آمدها ایجاد و باعث شــد که حداقل 
در تهران، گرایش به پیرامون شهرها شکل 
بگیرد. مناطق غربی یا شــمالی تهران مثل 
لواســانات، افجــه، امامه و ... زیر پوشــش 
ساخت و سازها درآمد. مناطق شرق تهران 
مثل دماوند، آبعلی، آبســرد، آیینه ورزان، 
جابان و... کمتر از این ساخت و سازها آسیب 
دیده بود. این بخش گویی منطقه فراموش 
شده ای بود که بکر و سالم مانده بود. تقریبا 
طی دو دهه گذشــته این مناطق در معرض 
تهاجم ساخت و ســازها قرار گرفت. قیمت 
این مناطق در ابتدا کم بود، اقشــاری که به 
این مناطــق می آمدند از طبقه متوســط و 
پایین تر بودند. ســطح این اقشــار به اندازه 
اقشار غرب تهران نبود اما به تدریح قیمت ها 
در مناطق شــرقی هم افزایش پیدا کرد و به 
همان نسبت جذب اقشــار باالتری صورت 

گرفت. 
اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی درباره 
دیگر علل شکل گیری پدیده ویالسازی به 
عرضه و تقاضا در بازار ویال اشاره و بیان کرد: 
وجه تقاضا بر این اســت که ساکنین تهران 
نیاز به فضای فراغتی و نفس کشیدن دارد، 
فضایی که از دود و سختی زندگی در تهران 
فرار کنند. وجه عرضه این اســت که ساکن 
مناطق روســتایی و اطراف شهرها، به دلیل 
اینکه صرفه اقتصادی در کار کشــاورزی و 
باغداری نیســت، فرایند کاشــت، داشت و 
برداشــت با هزینه ای باال صورت می گیرد 

و قیمت فــراورده در 
بازار به نســبت پایین 
است و بیشترین سود 
نصیب توزیع کنندگان 
و دالالن می شود با یک 
معادلــه روبرو اســت. 
کشاورز پیش خودش 
حســاب می کند که 
کار کشاوزی به صرفه 
زمینــش  و  نیســت 
بــرای ایجاد بــاغ ویال 
صرفه بیشــتری دارد. 
بــه تدریج بــا افزایش 

عرضه و تقاضا، ســاکنان به ســمت فروش 
اراضی خودشــان مــی روند. بــا همکاران 
محاســبه کردیم که شــخصی با فروش 
زمین هــای خــودش به درآمــد چندین 
ساله کار کشــاورزی و باغداری، بدون رنج 
و زحمت یکجا می رســد. در وجه اقتصادی 
یک نامعادله ای بین فروش زمین و به دست 
آوردن سرمایه ای یکجا بدون زحمت شکل 

گرفته است. 
شــیخی درباره اقدامات روســتاییان برای 
ویال ســازی گفــت: خطر فــروش زمین و 
ویالسازی درمحدوده روستاها بیشتر است. 
برای روستایی طرح هادی می گیرند و یک 
محدوده وســیعی را برای طرح در نظر می 
گیرند، به حدی کــه هر کاری در روســتا 
امکان پذیر اســت. متاســفانه در این مورد 
قانون اراضی کشــاورزی مشــکل دارد. در 
طرح هادی به روســتا اجازه ســاخت و ساز 
داده می شود. روستا زیر پوشش ساخت و ساز 
در می آیند و سپس زمین ها را تفکیک می 

کنند و تبدیل به ویال می کنند. 
وی در ادامه بحــث عرضه و تقاضــا اظهار 
داشت: عرضه و تقاضا در یک جا به همدیگر 
می رســند، از طرفــی مردمی کــه نیاز به 
فضای فراغتی و خصوصــی دارند و از طرف 
دیگر کشــاورز و باغداری که مورد حمایت 
جدی نیستند و نه کارشــان برایشان صرفه 
اقتصادی دارد، بنابراین کشــاورز زمین اش 
را که تحت مالکیت شــخصی دارد و قانون 

هم مانعش نیست می فروشد و با این فروش 
صاحب سرمایه زیادی می شود. به تدریج در 
این عرضه و تقاضا زمین ها از قطعات بزرگ 
به کوچک تبدیل شــدند. ابتدا در شــمال، 
غرب و شــرق تهران صحبت از زمین های 
بزرگ بود و از هزار متر به پانصد و دویســت 
متر رســید. در ایــن مناطق هــم میتوان 
اقشــار متفاوتی دید از باغ ویالهای چندین 
میلیاردی تا کمتر، در واقع همه جور زمینی 

تدارک دیده شده است. 
شیخی افزود: دستگاه ها و نهادهای مربوطه 
نتوانســتند کارشــان را به درســتی انجام 
دهند. به لحاظ مدیریتــی، مدیریت واحد 
و یکپارچه ای بــرای کنترل و نظارت وجود 
ندارد و هر دســتگاهی کار خودش را انجام 
می دهد. گاهی اوقــات من حس می کنم 
که بعضی از دستگاه ها از این شرایط بهره 
برداری می کنند. در واقع ســعی شان این 
اســت که از این وضعیت ســهم خودشان 
را بردارند. برخی از نهادهــا در یک منطقه 
متمرکز شــده اند در حالی کــه نمی دانند 
در ســایر مناطق نیز ســاخت و ســازهای 
گسترده صورت می گیرد. در مناطقی که نه 
شهرداری، نه دهیاری و نه جهاد کشاورزی 
وجــود دارد و در غیاب اینها هــزاران هزار 
واحد مســکونی در حال ســاخت اســت و 
هیچ چیــزی مانع آنان نیســت. در مناطق 
کالردشــت و مرزن آبــاد، گردنــه حیران 
اردبیل، پیرامون شــیراز و خیلــی از اماکن 
دیگر هم همین مساله 
است. وی به بُعد دیگر 
این ماجــرا پرداخت و 
گفت: تعــداد زیادی از 
مســووالن کشوری و 
لشکری در این مناطق 
باغ ویال دارنــد و تمام 
تجهیزات و تاسیسات 
شــهری هــم بــه آن 
رســانده شــده است. 
دستگاه های کنترلی و 
نظارتی هم بخاطر آنان 
به هر دلیلی نمی توانند 

برخورد واحد و یکسان با همه داشته باشند 
و اگر قرار بر برخورد باشد باید با همه یکسان 
باشد، در غیر این صورت زمینه ای برای یک 
تضاد بین مردم و مســووالن خواهد شد. در 
مجموع نظام مدیریتــی و نظارتی ما مقصر 
اســت. آنان یا نمی خواهند و یا نمی توانند 
اقدامی کننــد و به نظرم آنــان نمی توانند 
کاری کنند چون برخورد بــا مردم پیش 

می آید. 
این استاد دانشــگاه درباره وجه اجتماعی 
و فرهنگــی ویالســازی اظهار داشــت: در 
گذشته زمین مقدس بود. پیشه کشاورزی 
و باغداری، پیشه مقدســی بوده، امروزه در 
بعضی از روســتاها این نگرش وجود دارد و 
خود روستاییان حاضر نیستند، زمین شان 
را برای فعالیــت دیگری بدهنــد چون آن 
مقدس است و درآمدشــان به زمین وابسته 
اســت. منتها مطالعــات ما در بســیاری از 
مناطق نشان داده که اساســا این فرهنگ 
احترام به کار کشــاورزی دچار دگردیسی 

شده است. 
شیخی این دگردیسی را چنین تشریح کرد: 
کشــاورزی و باغداری جای خــودش را به 
فرهنگ بنگاهداری و ملک داری داده است. 
این فرهنگ بنگاهی در ایــن مناطقی وجه 
غالب فرهنگی پیدا کرده اســت و هرکسی 
در آن مناطق به یک نحوی دســتش در کار 
فروش زمین، ساخت و ساز باغ ویال و فروش 
است. به تدریج شیرینی درآمد بنگاهداری 
مردم را از فعالیتی که قبال می کرده اند دور 
کرده اســت و دیگر رغبتی به کار کشاورزی 
ندارند. تعداد آژانس هــا و بنگاه امالکی در 
این مناطق زیاد اســت و فعالیت آنان تنها 
در فروش ملــک خالصه نمی شــود بلکه 
آنان خودشان از عوامل گران کردن زمین و 
ویالها هستند. آنان انواعی از ترفندها دارند 
که چگونه وارد بازار شوند و چه طور قیمت ها را 
افزایش دهند. آنان زمین را تبدیل به کاالی 

گرانبهایی کرده اند که خریدار دارد. 
وی به طــور کلی درباره تبعــات این حجم 
از ویالســازی گفت: ما با مشکالت زیست 
محیطــی همچــون کاهــش ســطح آب 
زیرزمینی و فرســایش خاک مواجهیم. این 
مناطق مشــکل آب دارند و با تانکر آب 
ند. وقتــی این قضیــه بیخ پیدا  می بر
می کند تازه بگیر و ببندها، تخریب ها شروع 
می شــود. زمینی که با بتن و آهک ساخته 
می شــود بعد از تخریب امــکان باغداری 
و کشــاورزی مجدد در آن وجــود ندارد. از 
شروع و سنگ بنای ساخت ویال، نهادها باید 

نظارت و برخورد کنند. 
شــیخی با ابراز تاسف نســبت به این وضع 
بیان داشــت: برخورد به هنگام، سنجیده و 
مبتنی بر شــرایط موجود در منطقه وجود 
ندارد. برخوردهایی مثــل تخریب کردن، 
راه حل ماجرا نیســت. یکی از مشکالت در 
این مناطق، عدم وجود طرح و برنامه است. 
اگر هم طرحی دارنــد آن را اجرا نمی کنند 
یا بی برنامه جلو می روند. ای کاش بیســت 
ســال پیش طرحی با جزئیات نوشــته 
می شد و برای همه مناطق تعیین و تکلیف 
می کرد. اگــر برنامه ای موجود باشــد باید 
بگویند کجا تخریب و و کجا ســاخت و ساز 
شود. در بسیاری از کشورها وسط جنگل هم 
بنا ســاخته اند ولی در منطقه ای انگار خط 
کش گذاشــته اند و از آن جلوتر بنایی اجازه 
ســاخت ندارد. آنان یک طرح کالبدی ملی 
نوشــته اند که جزئیات هر منطقه مشخص 
است که کجا چه ســاخته شود و چه ساخته 
نشــود، به چه شــکل تامین آب کنند و ... و 
مهم تر اینکه به تمام برنامه پایبند هستند. 
دســتگاه های ناظر هم حضــور دارند و در 

صورت خالف برخورد جدی می شود. 
وی ادامه داد: طبــق تحقیقاتی که کردیم و 
من اطالع دارم تاکنون در شرق تهران تمام 
ساخت و ســازهای صورت گرفته تنها ۱0 
درصد بوده است، این مقدار نسبت به حجم 
خاک مرغوب کشــور رقم بزرگی است ولی 
90 درصد دیگر اراضــی را می توانیم حفظ 
کنیم و حتی ممکن اســت تا همین االن از 
این مقدار ۱0 درصد دیگر نابود شــده باشد 
و ما خبر نداشته باشــم. اگر دیر اقدام کنیم 

مابقی اراضی هم تخریب خواهند شد. 
این استاد دانشگاه ســخنان خود را اینگونه 
به پایان رساند که باید هرچه سریعتر طرح 
برنامه نظــام جامع مدیریتــی تصویب و 
طرح هایــی با جزئیات بــرای تمامی نقاط 
کشور نوشته شــود. نظام و نهاد مدیریتی را 
مستقر و به آن توانایی و اختیار کامل دهیم 

و برای کنترل این وضعیت اقدام کنیم.
 باید کار را برنامه دار کرد، نظام مدیریتی را 
بازنگری کرد چون این نظــام تا به حال کار 

نکرده است. 
باید یک نظام مدیریتی ویــژه ترتیب داد و 
اختیــارات الزم و کامل بــه آن داد. بودجه 
این نهاد را از کســانی که تخلف کردند باید 
دریافت شــود. امــروز این هزینــه جریمه 

بسیار ناچیز است.
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و كسب  ، شتاب دهنده ها  ها  اپ  استارت  كار -توسعه  و  توسعه كسب 
و  تكنولوژى-شناخت  و  فناورى  پايه  بر  بنيان  دانش  و  نوين  هاى  كار  و 
تكيه  با  راهبردى  پژوهشهاى  و  پژوهشى  بازار-آينده  مطالعه  و  توسعه 
خط  تدوين  و  گذارى  آن-سياست  سازى  بومى  و  المللى  بين  دانش  بر 
مشى اهداف و چشم انداز سازمانى-تهيه و تدوين بوم كسب و كارهاى 
مالى  سواد  سطح  ارتقاى  و  آفرينى  كار  مديريت  سازى  نوين-فرهنگ 
كار  و  كسب  هاى  فرايند  تحليل  و  سازمانها   ، شركتها   swot -بررسى 
يا  -توان منو سازى و هم افزايى مديريت و كاركنان يك نهاد،شركت و 
كارهاى جديد  و گروه سازى در كسب  تيمى  كار  سازمان-توانمند سازى 
برند-مديريت  ارزش  مديريت  و  آپى-برندينگ  استارت  هاى  تيم  و 
بحران درون سازمانى و مديريت تحول-نياز سنجى معدن با استفاده از 
و  علم  موجود-مديريت  افزارهاى  سخت  و  مدرن  افزارهاى  نرم  تمامى 
دانش و فناورى در چارچوب سياست هاى باال دستى ،اقتصاد مقاومتى و 
،موسسات  ها  با سازمانى،نهاد  اساسى-همكارى  قانون  و  رهبرى  منويات 
ها  ه  فناورى،دانشگا  و  علم  هاى  رشد،پارك  مراكز  خصوصى  و  دولتى 
قانون  چارچوب  در  نهاد  مردم  هاى  سازمان  و  وزارت  حوزه  ،اصناف 
براى  -كمك  داخلى  و  بومى  افزايى  توان  و  تعالى  و  رشد  سياست  با 
مديريتى  هاى  گواهينامه  اخذ  جهت  الزم  استانداردهاى  به  رسيدن 
لزوم  صورت  در  فعاليت  موضوع  انجام  لزوم  درصورت  خارجى  و  داخلى 

پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح 4
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محدود  مسئوليت  با  اروند  فراپرداز  مهندسى  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10102340169 ملى  شناسه  و   192058 ثبت  شماره  به 
 1397,08,05 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم روشنك جنابى به كد ملى 0054021979 
ملى  كد  به  جنابى  بابك  آقاى  و  مديرعامل  و  مديره  هيئت  عضو  سمت  به 
0047637218 به سمت رئيس هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب 
از  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه  امضاى  حق  گرديدند. 
اوراق  همچنين  و  اسالمى  عقود  و  قراردادها  و  بروات  سفته  چك  قبيل 
عادى و ادارى با امضاى مديرعامل يا رئيس هيئت مديره هر يك به تنهايى 
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شماره  به   93,6,8 درتاريخ   ( محدود  بامسئوليت  پارستل(  شركت 
به  تهران  غيرتجارى  شركتهاوموسسات  ثبت  ثبت459489دراداره 
گرديده،كه  دفاترتكميل  ثبت،وامضاءذيل  ملى10260239875  شناسه 
نامه  موجب  به  ميگردد.  آگهى  عموم  اطالع  زيرجهت  شرح  به  آن  خالصه 
شماره .103,93,192,140 مورخ 1393,06,03 اداره ثبت اسنادوامالك 
شهرستان اصفهان ومستندبه صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
نشانى  به  محدود  مسئوليت  با  پارستل  شركت  1393,02,27مركزاصلى 
تهران سعادت آباد باالتر از ميدان كاج خيابان دوازدهم(شهيد على اكبر)

پالك33 واحد 10 كد پستى1998614961 انتقال يافت ودراداره ثبت 
رسيده  ثبت  به   459489 شماره  تحت  غيرتجارى  شركتهاوموسسات 

است. 2
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ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  پى  آتى  پزشكى  شركت  تغييرات  آگهى 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10101434140 ملى  شناسه  و   99424
مديره مورخ 1397,06,03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى جهاندار نكوئى 
شهركى به كد ملى 4622469243 به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل 
رئيس  و  به سمت عضو  ملى 0530638827  كد  به  كلهر  اميرحسين  آقاى 
هيئت مديره آقاى اميد قنبريان به كد ملى 1280389451 به سمت عضو و 
نائب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شركت از قبيل چك ،سفته ، برات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاى 
مديرعامل و رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره متفقاً و در غياب مديرعامل با 
امضاى رئيس و نائب رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت و اوراق 
عادى و مكاتبات ادارى با امضاى مدير عامل يا هر يك از اعضاى هيئت مديره 
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جمع شدن گارانتی های جعلی و مقابله با سرقت گوشی

رجیستری چه مزایایی داشت؟

گروه فناوری  ورود گوشــی از مبــادی قانونی 
به عنــوان مهم تریــن هــدف و برخــورداری از 
کنترل هــای ایمنــی و مجوز ســالمت، کاهش 
کالهبرداری فــروش محصوالت تقلبــی، مقابله 
بــا ســرقت گوشــی های موبایل و جمع شــدن 
گارانتی هــای جعلــی از دیگــر مزایــای اجرای 
رجیســتری بود که از زمــان اجــرای این طرح 
برخی از آن ها محقق شــده است.رجیســتری یا 
شناســنامه دار کردن گوشــی ها به عنوان راهی 
برای مبارزه بــا قاچاق توســط مســووالن ارائه 
شده بود که ابتدا در ســال ۱۳85 کلید خورد و در 
دولت های قبلی اجرای ناموفقی داشــت. اگر چه 
محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات 
انجام شــده برای تکمیل این طــرح اطالع داد، در 
نهایت این مســوولیت بار دیگر به صورت رسمی و 
اجرایی تحقق یافت.پس از آغاز طرح رجیســتری 
از آذرماه سال گذشــته، از ابتدای اردیبشهت ماه 
امســال که تمامی برندهای گوشــی مشــمول 
رجیستری شده اند، صرفا گوشی هایی که از مبادی 
قانونی وارد کشور شــده  باشند، در شبکه اپراتوری 
کشور فعال خواهند شد و گوشی هایی که پیامکی 
مبنی بر غیرقانونی بودن گوشــی دریافت کردند، 

با گذشت یک ماه دیگر سرویس نخواهند گرفت.

ورود از مبادی قانونی و پرداخت حقوق 
دولت و مردم

از سوی دیگر واردکنندگان کلیه ی اجناس، باید 
حــــق گمرکی اجناس واردشــده را بپردازند؛ 
این در حالی است کــــه بسیاری از فروشندگان 
موبایــل در ایــران، موبایل هــای واردشــده 
بــه صــــورت قاچــــاق را به عنــوان موبایل 
وارداتی از گمرک به مشــتریان خود می فروشند، 
در حالی که هیچ یک حقوق گمــرک و مالیات را 
نپرداخته اند. اما با اجرای رجیســتری، کاالهایی 
که حق گمرک را پرداخت نکرده باشند، مجاز به 

فعالیت نخواهند بود.

ورود شرکت های معتبر و پاسخگو به بازار
به اعتقاد کارشناســان هم چنین بــا اجرای این 
طرح، گوشــی هایی که خریداری می شود، باید 
توسط شرکت هایی که مجوزهای الزم را از مراجع 
ذی ربط دریافت کرده اند، وارد بازار شــده باشند. 
درباره همه برندهای گوشــی تلفــن همراه، این 
شرکت ها وجود دارند و این مســاله به معنای آن 
است که برای گوشی هایی که خریداری می شود، 
مرجع موثق و شناخته شــده ای برای پاسخگویی 
به مشکالت وجود دارد. از سویی خرید از شرکت 
معتبر به معنای برخورداری از گارانتی و خدمات 

پس از فروش معتبر و مستمر است.

 برخورداری از کنترل های ایمنی 
و مجوز سالمت

یکی از مجوزهای الزم برای واردات رســمی تلفن 

همراه به کشــور، »مجوز ســالمت گوشــی های 
 SAR وارداتی« اســت؛ در این صورت اگر تســت
گوشــی های تلفن همراه شــرایط مربوطه را دارا 
باشــد، اجازه ورود به کشــور را پیدا خواهد کرد و 
Spe�(  درغیر این صورت خیر. آهنگ جذب ویژه

 ،SAR یا به طور مخفف )cific absorption rate
آهنگ میزان جذب انرژی توسط بدن هنگامی که 
در معرض پرتورهای رادیویی قرار می گیرد، است. 
هرچه SAR باالتر باشــد، میزان جذب این انرژی 
توسط بدن بیش تر بوده و نشان دهنده خطرناک تر 

بودن آن وسیله برای بدن انسان است.

کاهش کالهبرداری فروش محصوالت 
تقلبی یا دست دوم

خرید محصولی با پیچیدگی های فنی، در مقیاس 
گســترده برای کاربران عمومی، همــواره با این 
خطر همراه اســت که گروهی بتوانند محصوالت 
کارکرده را بــا تغییراتی به عنــوان محصول نو یا 
آکبند عرضــه کنند. با اجرای طرح رجیســتری 
تنها شرکت های دارای مجوز می توانند به واردات 
گوشــی اقدام کننــد و از آنجا که خریــدار آن ها 
را با فاکتور رســمی خرید می کند و واردکننده و 
فروشنده آن مشخص اســت، احتمال این مساله 
به صفر می رســد. احتمــال چنیــن کاری برای 
شــرکت های بزرگ که از نهادهای مربوطه مجوز 

دریافت کرده اند، بسیار پایین است.

مقابله با سرقت گوشی های موبایل
با اجــرای ایــن طــرح، دزدیدن گوشــی های 
تلفن همراه دیگر به صرفه نخواهــد بود، چون با 
درخواســت صاحب گوشــی دیگر موبایل های 
سرقتی با هیچ سیم کارتی فعال نمی شود و فرآیند 
گوشی های ســرقتی در حال تکمیل است. البته 
ســرقت گوشــی های همراه خصوصا با توجه به 
افزایش نرخ ارز که قیمت گوشی ها را نیز افزایش 
داده، هم چنــان وجود دارد، اما بــا وعده ای که از 
کارگروه رجیستری داده شده، انتظار می رود در 

آینده ای نزدیک این موضوع محقق شود.

جمع شدن گارانتی های جعلی
بعــد از اجــرای این طــرح، کلیه شــرکت های 
واردکننده اصلی و دارای مجــوز، ملزم به ارائه ی 
خدمات پس از فروش استاندارد هستند که مدت 
زمان آن حداقل ۱8 ماه خواهد بود. هم چنین بعد 
از اجرای طرح رجیســتری و ظاهر شدن تبعات 
مثبت آن در بازار از سویی و جدی بودن دولت در 
اجرای این طرح، 80 شرکت موبایلی برای واردات 
رســمی ســه برند آمریکایی آیفون، موتوروال و 

بلک بری، اعالم آمادگی کرده اند.
برای ایجــاد نمایندگی گوشــی های موبایلی که 
تاکنون در ایــران نمایندگی و خدمــات پس از 
فروش نداشــتند، درخواســت هایی ثبت شده 
است. هم اکنون 48 شــرکت موبایلی از سه برند 

موتوروال، آیفون و بلک بری نســبت به راه اندازی 
دفتر نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در 
ایران اقدام کرده اند و 40 شرکت دیگر نیز در حال 

ورود به این عرصه هستند.

 رجیستری 1میلیون و 500هزار گوشی
 در 7ماه

آخرین وضعیت اجرای طرح رجیســتری گوشی 
موبایل از واردات یک میلیون و 500 هزار گوشی 
در هفت ماه اجرای این طــرح حکایت دارد و ۱۱ 
درصد گوشــی هایی که طی این مدت وارد کشور 

شده در لیست سیاه قرار گرفته است.
طرح رجیســتری گوشــی های تلفــن همراه با 
هدف شناســنامه دار شــدن یکــی از پر مصرف 
ترین کاالهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی 
با قاچاق تلفن همراه، از ۱4 آذرماه ســال گذشته 
پیاده سازی و اجرا شــد تا صرفه اقتصادی قاچاق 
گوشــی از بین رفته و حقوق مصــرف کنندگان 
آن رعایت شــود.در آستانه یکســاله شدن طرح 
رجیستری، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به عنوان یکی از مجریان پیاده سازی این 
طرح ملی، وضعیت اجرای آن را در کشــور اعالم 
کرد.برمبنــای این آمــار که تا پایــان خردادماه 
9۷ را رصد کرده، مشخص شــده که از تاریخ ۱4 
آذرماه 96 تا پایان خردادماه 9۷ بالغ بر 2 میلیون 
و 255 هزار و 292 گوشــی موبایــل از ۱۱ برند 
اصلی موبایل وارد کشــور شــده که از این تعداد 
یک میلیون و 5۱6 هزار و 949 گوشی در سامانه 

رجیستری فعال شده اند.
ایــن اطالعات که از ســامانه ثبت گوشــی تلفن 
همــراه با نام »همتا« اســتخراج شــده اســت، 
دارندگان گوشی های تلفن همراه را از ۱4 آذرماه 
در ۳ گروه )شناسه ســفید، شناسه خاکستری و 

شناسه سیاه( دسته بندی می کند.
براین اســاس، فهرســت »ســفید«، دارندگان 
گوشــی های قانونی فعال را که در این ســامانه 
رجیستر شــده اند نشــان می دهد. یک میلیون 
و 5۱6 هزار و 949 گوشــی در فهرســت شناسه 
»ســفید« قرار دارند.در وضعیت »خاکستری« 
گوشــی هایی قرار می گیرند کــه هنوز وضعیت 
رجیستری آنها نهایی و تعیین تکلیف نشده است. 
مانند گردشــگرانی که برای مــدت کوتاهی در 
ایران اقامت دارند و کمتر از یک ماه از ایران خارج 
شــده و نیازی به طی مراحل رجیستری ندارند و 
گوشی آنها در ایران به مدت تنها ۳0 روز فعال می 
ماند. یا مسافرانی که همراه خود گوشی تلفن وارد 
ایران کرده اند. ۳5۷ هزار و 206 گوشــی وارداتی 

در لیست »خاکستری« قرار دارند.
گروه شناسه »سیاه« شــامل گوشی های بالک 
شــده اســت که به دالیل زیادی از جمله قاچاق 
یا عدم فعالسازی در این لیســت قرار دارند. 24۱ 
هزار و 6۳۷ گوشــی وارداتی در لیســت »سیاه« 

قرار دارند.

اپلیکیشن

معاون وزیــر ارتباطــات با بیان 
اینکه ثبت نام کارت ســوخت از 
طریق اپلیکیشن »دولت همراه« 
از روز 5 آذرماه فعال می شــود، 
نحوه فعالســازی کارت بانکی به 
عنوان کارت ســوخت را از طریق 

این اپلیکیشن اعالم کرد.
امیر ناظمی در شــبکه اجتماعی 
توئیتر نوشــت: ثبت نــام کارت 
ســوخت از طریق اپلیکیشــن 
»دولت همراه« و یا سایت دولت 
 mob.gov.ir همراه به نشــانی
از روز دوشــنبه 5 آذرماه جاری 
فعال می شــود.وی ادامــه داد: 
هنوز این نســخه فعلــی دارای 

قابلیت ثبت نام نیست 
و از روز دوشنبه خوش 

آمدگوی شما هستیم.
رئیس سازمان فناوری 
اطالعــات ایــران بــا 
اشاره به نحوه ثبت نام 
برای کارت ســوخت، 

گفت: کســانی که کارت سوخت 
قبلی را ندارند و یا مایل هســتند 
از کارت بانکــی خود اســتفاده 
کنند، مــی توانند بــا مراجعه به 
mob.gov.( سایت دولت همراه

ir( وارد قســمت دریافت صدور 
کارت المثنی ســوخت شــده و 

درخواست خود را ثبت کنند.

معاون وزیــر ارتباطات 
ویدیوئی  انتشــار  بــا 
چگونگــی  دربــاره 
اســتفاده از اپلیکیشن 
دولــت همــراه نیــز 
گفــت: کاربــر بایــد 
را  اپلیکیشــن  ایــن 
 IOS از بازارهــای اندرویــدی و
روی موبایل خــود دانلود و نصب 
کند. پــس از آن اطالعات خود از 
جمله شماره موبایل را در سامانه 
وارد کرده تا یک کــد برای کاربر 
ارســال شــده و با وارد کردن کد 
موردنظر، امکان اســتفاده برای 
کاربر فراهم می شــود. وی افزود: 

در مرحله بعد بــا انتخاب گزینه 
درخواســت صدور کارت المثنی 
وارد مرحلــه ثبت نام شــده و با 
واردکردن کدملــی و تاریخ تولد، 
مشخصات کاربر تایید می شود. 
سپس با انتخاب نوع وسیله نقلیه 
و شــماره ســریال 8 رقمی ذیل 
بارکد در پشت کارت خودرو و یا 
شــماره VIN می توان خودرو را 
معرفی کرد. در مرحله آخر شماره 
کارتهــای بانکی متعلــق به کاربر 
نمایش داده می شــود کــه کاربر 
یکی از این کارتها را انتخاب کرده تا 
اطالعات همان کارت به اطالعات 

وسیله نقلیه وی متصل شود.

ثبت نام کارت سوخت با اپلیکیشن »دولت همراه« از ۵ آذرماه

کانال های تلگرامی به وایبر می آید؟
 اپلیکیشــن پیام رســان وایبر به تازگی ادعا کرده است که به نخستین 
پیام رســان در جهان تبدیل خواهد شــد که گروه های آن میزبان یک 

میلیون نفر کاربر هستند.
وایبر که یکی از محبوب ترین و بزرگ ترین اپلیکیشن های پیام رسان در 
جهان محسوب می شود، حاال به تازگی به نظر می رسد که می خواهد با 
افزایش ظرفیت گروه های خود به کاربران خود این اطمینان را بدهد که 
می توانند درصورت نیاز گروه های بزرگ تری برای خود و دوستان خود 
ایجاد کنند به گونه ای که بنا به ادعای وایبر، این گروه ها میزبان تا سقف 
یک میلیون نفر کاربر نیز خواهند بود و همین امر بدون شــک موجب 
خواهد شــد افراد درصورت نیاز به ایجاد و برقراری گروه های بزرگ، به 

سمت و سوی این اپلیکیشن پیام رسان روی بیاورند.
این گروه ها که ظاهرا Community نام خواهند داشــت، به کاربران 
این امکان را می دهــد تا با ســاخت و راه اندازی گروه هــای بزرگ، به 
اطالع رسانی و انجام فعالیت های موردنظر خود بپردازند. این گروه های 
بزرگ می تواند حول محور موضوعاتی همچون توریسم و گردشگری، 
ورزش و بازی نیز باشد و جوامع فعال در حوزه های مذکور را به یکدیگر 

معرفی کرده و رابط خوبی برای ارتباط برقرار کردن آن ها باشد.  
به گفتــه کارشناســان، ایــن Community ها شــباهت زیادی به 
کانال های تلگرامــی دارند زیــرا درصورتی که ادمین )ســازنده( آن 
بخواهد، می تواند آن را به صورت عمومــی ) Public( و یا خصوصی 
)Private( ایجاد و راه اندازی کند. در صورتی که گروه مذکور عمومی 
باشــد، همه کاربران با کلیک برروی لینک آن قــادر خواهند بود وارد 
آن شــده و به آن بپیوندند. اما اگر گروه مورد نظر خصوصی باشد، تنها 
درصورتی که لینک آن توســط ادمین برای کاربران فرســتاده شود، 

قابلیت عضو شدن خواهد داشت.
این گروه ها همچنیــن همانند کانال های تلگرامی، قابلیت ســنجاق و 
پررنگ کردن )Pinned messages( یک پیام اصلی و محوری را برای 
کل گروه دارد تــا با ورود هر کاربــر جدید، با مشــاهده و خواندن پیام 

مربوطه از قوانین و شرایط حاکم در گروه آگاه و مطلع شود.

تلویزیون های هوشمند هم هک می شوند؟
 کارشناســان در واکنش به یکی از بزرگترین سواالت کاربران مبنی بر 
هک شدن تلویزیون های هوشــمند عنوان کرده اند که تلویزیون های 
هوشمند نیز همانند سایر دســتگاههای الکترونیکی قابل هک شدن 

هستند.
با توجه بــه افزایش روزافــزون نفوذ هکرهــا و مجرمان ســایبری به 
وســائل الکترونیکی همچون رایانه و گوشــی های هوشمند، بسیاری 
از کارشناســان فعــال در حــوزه امنیت ســایبری بر ایــن باورند که 

تلویزیون های هوشمند نیز در معرض هک و نفوذ هکرها قرار دارند.
این مساله نشان می دهد که تلویزیون های هوشــمند نیز در برابر نفوذ 
هکرها و بدافزارهای رایانه ای آســیب پذیری باالیی دارند و کاربران به 
منظور محافظت از تلویزیون های هوشمند خود باید نهایت تالش خود 
را بکنند تا هکرها به حریم خصوصی آنها دسترســی و نفوذ پیدا نکنند. 
البته تلویزیون های هوشمند یک تفاوت بسیار فاحش با سایر دستگاه های 
الکترونیکی دارند و آن نیز عدم ذخیره سازی اطالعات شخصی و حریم 
خصوصی در آنهاســت که موجب می شود در مقایســه با سایر وسائل 

الکترونیکی از امنیت سایبری بیشتری برخوردار باشد.
بر اساس گزارش وب سایت minutehack ، انجمن تکنولوژی مصرف کنندگان 
)CTA( به تازگی با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده اســت که بالغ بر 46 
درصد از تلویزیون های مورداستفاده کاربران هوشمند است و این عدد 

تا پایان سال جاری میالدی به بیش از 50 درصد می رسد.
نیل ویلیامز، مدیر ارشــد اجرایی آکادمی کروشال که در زمینه امنیت 
سایبری فعالیت می کند، در این باره به کاربران تلویزیون های هوشمند 
توصیه می کند که در صورت عدم نیاز بــه برخی از قابلیت های آن نظیر 
میکروفون، دوربین و دســتیار صوتی هوشــمند، آنها را غیرفعالسازی 
کنند تا در صورتی که هکرها به آن دسترســی پیــدا کردند،  اطالعات 
خصوصی آنها افشــا نشــود بدین گونه که هکرها به صورت مخفیانه از 
میکروفون و دوربین بکاررفته در صفحه نمایش تلویزیون سواســتفاده 
کرده و صدا و تصویر کاربران و قربانیان موردنظر را شنود و ردیابی می کنند.  

تعداد فالوورها در اینستاگرام هم ناپدید می شود؟
 اینستاگرام نیز به پیروی از سایر شــبکه های اجتماعی اعالم کرده که 
قصد دارد طراحی صفحه پروفایل کاربران را به گونه ای طراحی کند که 

تعداد فالوورها اهمیت کمتری در آن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش فشارهای نظارتی و دولتی بسیاری 
از کشــورها روی شــبکه های اجتماعی به خاطر وجود حســاب های 
کاربــری تقلبی و انتشــار اخبار کــذب و دروغیــن و همچنین انجام 
فعالیت هــای نادرســت اجتماعی که صــدای بســیاری از کاربران و 
عالقمندان به شبکه های اجتماعی را درآورده است، حاال بسیاری از این 
شرکت ها اعم از فیس بوک، توییتر و حاال اینستاگرام اعالم کرده اند که 
در جدیدترین نسخه به روزرسانی شده خود می خواهند تعداد فالوورها 
را کمتر مورد توجــه بازدیدکنندگان پروفایل کاربــران قرار دهند و به 
عبارتی دیگر، صفحه کاربری آنهــا را بازطراحی کنند تا تعداد فالوورها 
دیگر جایگاه خاص و قابــل توجهی در نگاه بازدیدکنندگان نداشــته 

باشد.
از آنجاکه در ســال های اخیر تعــداد فالوورها ) دنبــال کنندگان ( در 
صفحات کاربری مختلف در شــبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و 
توییتر مورد توجه قرار گرفته بودند، اپلیکیشــن و برنامه های بسیاری 
به منظور ایجاد فالوورهای تقلبی و دروغین که تنها به عدد درج شــده 
در باالی پروفایل کاربران اضافه می کند، بوجود آمده و در قبال ساخت 

اکانت های تقلبی از کاربران پول دریافت می کنند.
حاال اینســتاگرام به عنوان یکــی از محبوب تریــن زیرمجموعه های 
فیس بوک نیز اعالم کرده اســت که در هفته های آتی کاربران شــاهد 
بازآرایی و بازطراحی قســمت های مختلف بخصــوص تعداد فالوورها 

خواهند بود.

جاسوسی از هزاران کاربری که بازی دانلود کردند!
 به گفته یک پژوهشــگر امنیتی، بالغ بــر نیم میلیون کاربــر با دانلود 
اپلیکیشن های بازی در فروشــگاه آنالین گوگل پلی استور در معرض 

یک جاسوس افزار قرار گرفته اند.
لوکا اســتفانکو به عنوان یکی از پژوهشــگران فعــال در حوزه امنیت 
سایبری به تازگی گزارشی را منتشر کرده اســت که نشان می دهد آن 
دســته از کاربرانی که اپلیکیشــن و برنامه های بازی بخصوص ماشین 
بازی موبایلی را از درگاه و فروشــگاه آنالین و اینترنتی دانلود کرده اند، 
در حقیقت یک بدافزار جاسوسی را روی دستگاه الکترونیکی و گوشی 

هوشمند خود نصب کرده اند.
این محقق امنیتی که نتایج یافته های خود را روی صفحه کاربری خود 
در توییتر به نماش عموم کاربران گذاشت، در ادامه به تمامی کاربرانی 
که بازی های موبایلی روی گوشــی های خود نصــب و دانلود کرده اند، 
هشــدار داد که هرچه زودتر نرم افزار مربوطه را از گوشــی پاک کرده و 
با نصب آنتی ویروس و مراجعه بــه متخصصان امنیتی برای پاک کردن 
تمامی ردپاهای موجود بدافزار مربوطه، خطر دسترســی و نفوذ هکرها 
و مجرمان سایبری به اطالعات شخصی و حریم خصوصی خود را از بین 
ببرند.وی در گزارش خود از ۱۳ بازی موبایلــی نام برد و به جزئیات آنها 
اشاره کرد که حاوی بدافزار و جاســوس افزارهای پیشرفته ای هستند 

که توسط بیش از 580 هزار کاربر دانلود و دریافت شده اند.

آنالین
چرا تعرفه های ارتباطی باالست؟

 درحالی که افزایش نرخ ارز تاثیرش را تقریبا همه جا نشــان داده است، 
تا مدتی قبل تعرفه ها از این قاعده مســتثنی شده  بودند که باالخره این 
افزایش در تعرفه های اینترنت و مکالمه در اپراتورها نیز خود را نشــان 
داده که البته رگوالتوری معتقد اســت اتفاقی خــالف قانون رخ نداده 

است.
به گزارش ایســنا، مدتی اســت اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه 
اینترنت موبایل ناراضی  و معتقدند تعرفه بــاالی صوت در اپراتورهای 
موبایل حاشــیه ســود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن ها کمک 
می کند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت هایی پایین تر 
از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شــد 
برخی از شرکت های FCP یا   اینترنت ثابت کم کم دچار مشکالت مالی 

و از بازار خارج شوند و درنتیجه مشترکشان را از دست بدهند.
کارشناســان معتقدند باال بودن تعرفه های صوت به دامپ بازار توسط 
اپراتورها کمک می کند و آن هــا که از بازار صوت منبــع درآمد خوبی 
دارند، از جای دیگر هزینه می کنند. درحالی که اگر تعرفه  صوت موبایل 
واقعی و مثل اینترنت ثابت که به طور متناســب کم شده، کاهش پیدا 

کند، آن وقت تعرفه اینترنت موبایل هم واقعی می شود.
اگرچه محمدجواد آذری جهرمی - وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
- اظهار کرده بود که کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات باید درباره 
درخواســت ســازمان نظام صنفی رایانه ای برای کاهش تعرفه صوت 
اپراتورها درجهت متعادل ســازی تعرفه اینترنت ثابت تصمیم بگیرد، 
نه تنها تعرفه ی صــوت کاهش پیدا نکــرد، بلکه اپراتورهــای موبایل 
آن طور که اعالم کردند، درراســتای یکسان ســازی تعرفه های خود، 
تعرفه مکالمات بــرای برخــی از تماس های درون  و برون شــبکه در 

سیم کارت های اعتباری و دائمی را افزایش دادند.
برخــی کارشناســان هم چنین معتقدنــد در حالی کــه اکنون مردم 
مجبورند از موبایل اســتفاده کنند، اگر اپراتوری کــه درآمد خوبی از 
مکالمات دارد، بخواهد پیشــنهاد دیتای ارزان بدهد که مشترکش به 
اپراتور دیگری مهاجرت نکند، طبق قوانیــن تجارتی، دامپینگ انجام 
داده اســت که بازار رقابت را محــدود می کند و درنتیجه مشــتری در 

کیفیت و کمیت متضرر می شود.
حسین فالح جوشــقانی - رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی - در واکنش به این افزایش تعرفه های اینترنت و صوت، اظهار 
کرد: بررسی اولیه ما حاکی است که این اپراتورها در چارچوب مصوبات 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات این اقــدام را انجام دادند. اکنون 
حداکثر به طور میانگین حدود ۱0 درصد افزایش هزینه در اپراتورها را 
داریم که در چارچوب مصوبات و مقررات بوده است. شاید بخشی از این 
افزایش تعرفه با وجود افزایش هزینه ها اجتناب ناپذیر باشــد و درواقع 
افزایش غیرمعقولی رخ نداده اما طبق دســتور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، بررسی کردیم و براســاس گزارش خود اقدام الزم را خواهیم 

داشت.
پس از اعالم جوشقانی، برای بررسی گزارش درباره این افزایش قیمت، 
او در آخرین اظهارنظرها درباره تعرفه های تلفن همراه و شــرکت های  
FCP بیان کرد: طی چند ماه گذشــته با افزایش قیمت ارز، هزینه های 
خدمات اپراتورهــا نیز افزایش یافته اما در کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، ســقف و کف برای قیمت ها تعیین شــده اســت، بنابراین 
اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اســاس تحلیلی که از بازار دارند، 

قیمت ها را اعالم کنند.
رئیس رگوالتوری این را هم گفت که اپراتورها در دو ســال گذشــته با 
توجه به شــرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین میزان اعالم می کردند، 
اما اکنون با توجه به شــرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته اســت؛ 
به طوری کــه اینترنت ۱0 درصد و مکالمه ها بــا دو برابر افزایش قیمت 
مواجه هستند که این افزایش هم چنان طبق مقررات است. مخابرات با 
طرح هم کدسازی ۷0 درصد قیمت ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت ها 
به سقف رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات آماده شده که بر اســاس جمع بندی این کمیسیون، قیمتی 

خالف قانون و باالتر از سقف تعیین شده نداشتیم.
اگر به گفته ی معاون وزیــر ارتباطات، افزایش تعرفه هــا در اپراتورها 
به صورت ۱0 درصــدی در اینترنت و دو برابر افزایش در صوت باشــد، 
این موضوع به معنای افزایش 200 درصدی در این زمینه است و حتی 
اگر افزایش تعرفه ی تماس در اپراتورهای موبایل را حداکثر 20 تومان 
به ازای هر دقیقه در نظر بگیریم، باز هم شــاهد افزایش تعرفه ی بیش از 
۳0 درصدی در صوت هســتیم. در این صورت حتی اگر اتفاقی خالف 
قانون و خارج از تعرفه های تعیین شــده در کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات رخ نداده باشــد، به جای کاهش تعرفه ی صوت که خواسته ی 
ارائه دهندگان اینترنت ثابت است، این افزایش بیش تر در صوت خود را 

نشان داده است تا اینترنت.

 ماجرای پیامکی
 که متعلق به سیم کارت شما نیست!

 درصورتی که سیم کارت دیگری در گوشی شما قرار گرفته و به نام تان 
نباشد، ممکن اســت پیام هایی مبنی بر لزوم ثبت سیم کارت به گوشی 
شــما ارســال شــود که برای اطمینان از این موضوع باید به سامانه ی 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنید.
ارزان بودن ســیم کارت ها بعضا باعث شــده تــا افــراد در نگهداری 
سیم کارت ها دقت الزم را نداشته و در پی آن چندین سیم کارت داشته 
باشند، در حالی که نمی دانند که این ســیم کارت ها کجا و در دسترس 
چه کسی است. عدم دقت در نگهداری ســیم کارت ممکن است باعث 
شود این سیم کارت در دسترس افراد سودجو قرار گیرد و آن ها با فعال 
کردن سیم کارت، در شــبکه های اجتماعی عضو شده و به فعالیت های 

مجرمانه اقدام کنند.
از طرفی درصــورت هرگونه ایجــاد مزاحمت از طریق ســیم کارت و 
یا ارتکاب اعمال مجرمانه، این مالک ســیم کارت اســت که در وهله ی 
اول باید در محاکم قضایی پاســخگو باشــد، زیرا قانــون وی را دارنده 
ســیم کارت می شناســد؛ هرچند بعد از بررســی های فنــی می توان 
مشخص کرد که این تماس از ســوی وی صورت نگرفته است، اما قانون 
در ابتدا مالک ســیم کارت را می خواهد و وی باید پاســخ گوی محاکم 

قضایی و شاکی باشد تا بعد که مجرم اصلی شناسایی شود.
به همین دلیل به دارندگان سیم کارت ها توصیه شده حتما در نگهداری 
ســیم کارت های خود دقت الزم را داشته باشند و ســیم کارت هایی را 
که نیاز ندارند، حتما از طریق اپراتور مربوطــه غیرفعال کنند و به هیچ 
وجه ســیم کارت تلفن همراه خــود را در اختیار دیگــران قرار ندهند، 
زیرا هرگونه اســتفاده خالف قانون، عواقب آن بر عهــده مالک اصلی 

سیم کارت بوده و وی مقصر شناخته خواهد شد.
هنگام خرید و فروش سیم کارت توســط کاربر، درصورتی که وی پیش 
از این، شماره تلفن خود را در سامانه وارد کرده باشد، خرید سیم کارت 
از طریق پیامــک به او اطالع داده می شــود. اما برخــی از کاربران این 
موضوع را مطرح کردند که پیامک هایی برای آن ها ارســال شده که از 
خرید و فروش سیم کارت با کد ملی آن ها خبر می دهند، در صورتی که 

خودشان به خرید و فروش اقدام نکرده اند.
اگر چنین اتفاقی برای شــما رخ داد، باید با مراجعه به سامانه استعالم 
تعداد خطوط مشــترکین، از ســیم کارت هایی که به نام شماســت، 
مطلع شوید. اگر ســیم کارتی که در این ســامانه وجود داشت، توسط 
شما خریداری نشده، شــخصا به دفاتر خدمات مشــترکین اپراتورها 
مراجعه کرده و با ارائــه کارت ملی از خطوطی که ممکن اســت بدون 
اطالعتان با کد ملی شما ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک 

از سیم کارت ها اقدام کنید.

ارتباطات


