
جزئیات الیحه بودجه سال 98

رئیس جمهور اليحه بودجه ۹۸ را تقديم مجلس كرد

وحانی: بعد از ۱۳ آبان شرایط کشور آرام تر شد ر

خودروسازان داخلی تا كجا مي تازند؟

مالیات، قفل خانه های خالی را باز می كند؟

وی  تخت گاز ر
پیست انحصار

متخلفان 
در کمین 

حساب های راکد

خریدار در 
دسترس نیست

 حساب هايی كه
 با »دستور ويژه«  مسدود می شود

گروه اقتصــادي  رئیــس جمهور 
هدف تحریم هــای ضد ایرانــی آمریکا 
را تاثیرگذاری بر توســعه کشــور و رفاه 
مردم دانســت و با تاکید بــر اینکه بدون 
تردید، واشنگتن به هدف نخواهد رسید، 
اظهارداشــت: بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، 
متناســب با تحریم های ظالمانه آمریکا 

تنظیم شده است.
حجت االســام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز هنــگام ارائه الیحه بودجه 
۹۸ به مجلس شورای اســامی در جمع 
نمایندگان گفت: تحریم بر زندگی مردم 
بی تاثیر نیســت اما آمریکا قطعا شکست 
می خورد و با همراهــی مجلس، حمایت 
مــردم و هدایت رهبر معظــم انقاب، بر 

مشکات غلبه می کنیم.
روحانــی گفــت: خداونــد بــزرگ را 
سپاسگزارم که همانند سال های گذشته 
در موعد قانونی بودجه سال ۹۸ را تقدیم 

مجلس شورای اسامی می کنیم.
رئیس جمهــور ضمن تســلیت ارتحال 
حضرت آیت الله هاشــمی شــاهرودی 
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، افزود: ایشان پس از ماه ها رنج و درد 
بدرود حیات گفتند و من خدمت شــما 
نماینــدگان محتــرم و حوزه های علمیه 
مقام معظم رهبری و بویــژه بیت معظم 

ایشان تسلیت عرض می کنم.
روحانی همچنیــن با تبریــک والدت با 
سعادت حضرت عیسی مسیح)ع(، اظهار 
داشت: وجود مقدس عیسی بن مریم)ع( 
همواره برای بشریت و جهان دیروز،  امروز 
و حتی فرداســت و در روایــات هم آمده 
که او هــم در کنار مهــدی موعود)عج( 
ظهور خواهد کــرد و ما مســلمان ها در 
زیارت هایمــان در بقاء متبرکــه از انبیاء 
بزرگ و از جمله از عیســی مسیح)ع( یاد 
می کنیم و قبل از آنکه نام پیامبر خودمان 
را ببریم نام انبیاء بزرگ را هم می بریم و بر 

آنان درود می فرستیم.
رئیس جمهــور ادامــه داد: مــا همواره 
خواهان وحدت و اتحاد و انســجام میان 
همه ادیان ابراهیمی هســتیم و اگر کسی 
به ما ظلم و تجاوزی نداشته باشد، همواره 
روابطمان نســبت به همه مســیحیان، 
یهودیان و همچنین زرتشتیان یک روابط 

برادرانه نســبت به دین خــدا و توحید و 
دوستی و محبت اســت و امیدواریم این 
عید برای همه مســیحیان، مسلمانان و 

ایرانیان مبارک باشد.
روحانی با بیان اینکه الیحه بودجه ســال 
۹۸ در شــرایطی تقدیم مجلس شورای 
اسامی می شود که از اواخر سال گذشته 
با شرایط فشــار و تحریم، ظالمانه آمریکا 
مواجه شــدیم، گفت: دی ماه امسال، ان 
شــاءالله برای مردم ماه پر برکتی خواهد 
بــود و همچنیــن بهمن کــه چهلمین 
ســالگرد انقــاب اســامی را گرامــی 

می داریم.
رئیس جمهــور تصریح کــرد: در ابتدا و 
انتهای دی ماه سال گذشته با مشکاتی 
مواجه شــدیم و همــان حــوادث اوایل 
دی ماه باعــث شــد تــا آمریکایی ها با 
برداشــت غلط و تصور ناروا، اواخر دی ماه 
موضع گیری جدیــدی را علیه جمهوری 
اســامی ایران و توافق هســته ای اعام 
کنند و بعــد هم در هر مقطعــی، قدمی، 
فریادی، صحبتی و تحریکی داشــتند تا 
به خیال خام خودشــان بــه اهداف مورد 

نظرشان دست پیدا کنند.
روحانی افــزود: هــدف اصلــی آمریکا 
از ایــن توطئه هــا و تحریم ها و فشــارها 
کــه مســتقیمًا بر ملــت بــزرگ ایران، 
مردم منطقــه و بر شــرکت های تجاری 
و اقتصادی جهان بــوده و بر خاف همه 
مقــررات بین المللی اســت، بــه زانو در 
آوردن نظام پرقدرت جمهوری اســامی 

ایران است.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه 
آمریکایی هــا مانــع بزرگ خودشــان را 
در این منطقه حســاس، ایران ســرافراز 
و قدرتمنــد می بینند، تصریــح کرد:  لذا 
هــرگاه کــه در پیشــرفت های داخلی، 
توانســتیم حرکــت بزرگــی را بوجود 
بیاوریم، آنها سد راه شــدند و پیش روی 
ایران قرار گرفتند چرا کــه از توانمندی 

جمهوری اسامی ایران هراس دارند.
روحانی بــا بیان اینکــه بی تردید آمریکا 
به هــدف خود نخواهــد رســید و ایران 
ســرافرازتر، قدرتمندتر و مــردم ایران با 
استقامت و هوشــیاری بیشــتر در برابر 
این توطئه ها خواهند ایســتاد، افزود: اما 

بی تردید، تحریم و فشــار بر زندگی مردم 
و همچنین بر رشد و توســعه کشور تأثیر 

خواهد گذاشت.
رئیس جمهور خاطر نشــان ساخت: شما 
می دانیــد که از ســال ۹۲ و آغــاز دولت 
یازدهم همه با هم؛ دولت و مجلس، ملت و 
دولت تصمیم گرفتیم که از تورم فزاینده 
جلوگیری کنیم، تــورم را متعادل و  تک 
رقمی کنیم، رشد منفی را به رشد مثبت 
برســانیم و اشــتغال را به نقطه مطلوب 
برسانیم اما این اهداف که با همکاری هم 
به دست آوردیم برای دشمنان ما و بویژه 

آمریکا قابل تحمل نبود.
روحانــی گفت: در ســال ۹۶ یعنی پایان 
دولت یازدهم به تورم تک رقمی دســت 
یافتیم و ایــن در حالی بود که در ســال 
قبل از آن، رشــد اقتصادی به ۳.۷ رسیده 
بود. ۷۹۰ هزار اشــتغال خالص داشتیم و 
رشد سرمایه گذاری ما از منهای ۱۷.۴ به 

مثبت ۳.۴ رسید.
وی افزود: بــه عبارتی همه شــاخص ها  
مثبت بود و ما با انتخاب مســیر درست 
به ســمت اهــداف حرکــت می کردیم 
امــا آمریکایی ها توطئه و نقشــه شــوم 
خودشان را برای تحریم ملت ایران اجرا 
کردند و ما در اوایل سال ۹۷ با التهاباتی 
ابتدا در بــازار ارز و ســپس در بازار کاال 
و علی القاعــده در ســایر بازارها مواجه 

شدیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه آمریکا در 
سال ۹۷ مد نظر داشــت، دو مسأله اصلی 
بود یکــی ناامیدی ملت ایران نســبت به 
آینده نظام و کشور و دوم القاء ناکارآمدی 
نظام کــه مردم تصــور کننــد دولت بر 
اوضاع مسلط نیســت و به تعبیر بعضی از 
ســایت ها و روزنامه هایی که متأســفانه 
گاهی تعبیراتشــان نادرســت و ناپسند 
است گفتند دولت کشــور را رها کرده و از 

کنترل خارج شده است.
روحانی با بیان اینکه برخی نیز که اقتصاد 
می دانســتند، از ابرتورم ســخن گفتند 
و برخــی از اینکه ایران بــه زودی ونزوئا 
خواهد شد، در روزنامه ها نوشتند، گفت: 
تاش کردند که مردم را ناامید و دولت را 
ناکارآمد معرفی کنند. البته بســیاری از 
اینها ممکن است هدف سوء نداشتند اما 

دوســتانی هم که در زمان سختی حرف 
دشــمن را تکــرار می کنند، متأســفانه 
آثارش برای ملت و بــرای نظام خطرناک 

خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه با طرح این سوال 
که چرا اینچنین شــد؟، گفت: سوال این 
اســت که چرا کشــور و اقتصادی که در 
مسیر توسعه حرکت می کرد، تورم را مهار 
و تک رقمی کرده بود، اشتغال را به سمت 
نقطه مطلوب پیش می برد و  رشد سرمایه  
گــذاری را مثبت کــرده بــود، صادرات 
غیرنفتی را در ۲ سال با تراز مثبت حرکت 
داده بود و در بسیاری از زمینه های مهم و 
سرنوشت ســاز از جمله گندم  و گازوئیل 
به خودکفایی رســیده و در بنزین نیز به 
زودی خودکفا خواهیم شــد، در ماه های 

اولیه سال ۹۷ با التهاب مواجه شد.
روحانــی افزود: کشــوری هســتیم که 
توانســت حرکت بزرگ در کاالهای مهم 
از قبیل فوالد و پتروشیمی بوجود بیاورد 
و در زمینه گاز خودکفا شــود، از غرب تا 
جنوب و از شــمال تا جنوب کشور همه 
جا آثار حرکت صنعت گاز و پتروشــیمی 
را مشــاهده می کردیم و در شرایط بسیار 
سخت آب و هوایی توانســتیم از مسأله 
تامیــن آب آشــامیدنی مردم در ســال 
۹۷ با مشــکات آب و هوایی عبور کنیم 
و همچنین در زمینه بــرق در طول چند 
سال گذشته قادر بودیم بیش از ۹.۶ هزار 
مگاوات بر میــزان برق تولیدی کشــور 
اضافه کرده و از ۷۰ هــزار مگاوات به ۸۰ 
هزار مگاوات برسیم و در دولت دوازدهم 
نیز ۱۲ هزار مــگاوات به مــدار خواهیم 

آورد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: مســیر 
این دولت توانمند، ایــن ملت مقتدر، این 
مجلس هوشــمند، این قوه قضائیه همراه 
و ایــن نیروهای مســلح جــان برکف در 
کنــار هدایت ها و ارشــادات مقام معظم 
رهبری، مسیر توســعه و اقتدار و پیروزی 
در بخش اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و 

بین المللی بود.
روحانی بــا بیان اینکه به چــه دلیل یک 
مرتبه در ماه های اولیه ســال ۹۷، کشور 
و اقتصاد ما با التهاب مواجه شــد، گفت: 
دلیل این بود که اواًل تحریم ها توانست بر 

بــازار ارز ، هم روانی و هــم در عمل تأثیر 
بگذارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما شاید 
همه ریزه کاری ها را نداننــد، گفت: ما در 
اوایل سال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که 
ذخیره اسکناس ارزی ما تقریبًا صفر بود، 
آن التهابات در بازار بوجــود آمد و دولت 
ناچار شــد برای آرام کردن بازار و نجات 
کشــور از التهاب، تصمیماتــی هرچند 
ســخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت 

نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود.
روحانی با بیــان اینکه تحریــم ها باعث 
شــد با کشــورهایی که مبادالت ارزی و 
بانکی داشــتیم و اســکناس ارزی تبادل 
می کردیم با مشــکل مواجه شویم، تاکید 
کرد: هیچ کس نمی توانــد بگوید تحریم 
بر اقتصاد کشــور و بر زندگی مردم تأثیر 
منفــی نمی گــذارد اما هیــچ کس هم 
نمی تواند بگوید آمریکا به اهدافش دست 

خواهد یافت.
رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه آمریکا 
حتمًا شکســت می خورد و بــه اهدافش 
نمی رســد، تصریح کرد: اما در عین حال 
تحریم مشــکاتی را برای زندگی مردم 
بوجود آورده و می آورد و باید تاش کنیم 
که این مشکات را کاهش دهیم و این کار 
در قدرت ما است. مجلس و دولت و نظام 
ما قادر هســتند که مشــکات را کاهش 

دهند و جلوی ادامه التهابات را بگیرند.
رئیس جمهور عامل دوم را ســاختارهای 
ناســالم اقتصادی در کشــور دانست و 
اظهار داشت : این مشکل از دهه ها پیش، 
قبل از انقاب و بعــد از انقاب، پیش پای 

ما است . 
ایــن ســاختارهای نامناســب می تواند 
مشــکات بزرگی را برای کشور درست 
کند و بروز و ظهور این ســاختار نامناسب 

در شرایط تحریم بیشتر خواهد بود.
روحانی خاطرنشــان کرد: اگر ساختارها 
ســالم بود، می توانم ادعا کنم که امسال و 
پارسال می توانســتیم بودجه بدون نفت 
داشته باشــیم. کل نفت در سال ۹۸، در 
بودجه ای که امروز تقدیم مجلس شورای 
اســامی می شــود، ۱۴۲ هزار میلیارد 

تومان است.
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وداع با کارگزار باوفای نظام

آیت الله، »هاشمی« بود

آیت الله سیدمحمود هاشمی شــاهرودی درگذشت؛ فقیهی که ۱۰ سال 
در رأس دســتگاه قضایی بود، ۲۴ سال در شــورای نگهبان حضور داشت 
و البته ۱۴ ماه هم ســابقه ریاست مجمع تشــخیص مصلحت نظام را در 
کارنامه اش ثبت کــرد. عضویت در مجلس خبرگان رهبــری نیز از دیگر 

سمت های او طی سال های گذشته بود.
بسیاری از لحظه انتشــار خبر درگذشت آیت الله هاشــمی شاهرودی، 
شروع به صحبت درباره او کردند؛ صحبت هایی که در یک نقطه، مشترک 

بود: میانه روی.
هاشمی شاهرودی سال ۷۸ رئیس قوه قضاییه شــد یعنی دو سال بعد از 
اینکه ســیدمحمد خاتمی در انتخاباتی که نتیجه آن برای ناظران بسیار 
شگفت آور بود، به ریاست جمهوری رســید. خاتمی وقتی آذر ۷۶ داشت 
»هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساســی« را تشــکیل می داد، 
هرگز تصور نمی کرد که این هیأت، منشــاء اختاف او بــا رئیس فعلی و 
بعدی قوه قضاییه شــود. کار این هیات، این بود که عــدم اجرای قانون را 
به مقام اول اجرایی کشــور گزارش کند تا رئیس جمهور بر اساس آن و در 

موارد نقض قانون اساسی، به نهادهای حکومتی، تذکر و اخطار بدهد.
اولین پرونده هیأت نظارت بر قانون اساســی با دســتگیری غامحسین 
کرباســچی و برخی شــهرداران مناطق مختلف تهران در سال ۷۶ شکل 
گرفت. خاتمی در نامه ای به آیت الله محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه 
نوشت: »اینجانب طبق اصل ۱۲۲ که متناســب با وظایف و اختیاراتم در 
برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شــورای اسامی مسئول هستم 
و نیز به موجب ســوگندی که در پیشــگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد 
کرده ام، ... با اســتناد به اصل ۱۱۳ قانون اساســی ... توجه جنابعالی را به 
تخلفات یادشــده در گزارش ]مربوط به برخورد با شــهرداران[ معطوف 
می دارم.« یزدی هم دو ماه بعد به نامه خاتمی پاســخ داد و تاکید کرد که 
»اصول قانون اساسی داللتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه 

ندارد«.
با ریاســت آیت الله هاشمی شــاهرودی در دســتگاه قضایی و در جریان 
توقیف فله ای مطبوعات در بهار ۷۹ به اســتناد قانــون اقدامات تامینی و 
تربیتــی مصــوب ۱۳۳۹، چالش بین قــوای قضاییه و مجریــه افزایش 
یافت. در آن زمان هیئت نظارت بر اجرای قانون اساســی به درخواســت 
برخی مسئوالن نشــریات توقیف شــده به بررســی موضوع پرداخت و 
گزارش مبسوطی را به خاتمی ارائه کرد. عباســعلی علیزاده رئیس وقت 
دادگســتری اســتان تهران هم در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی 
پاسخ گزارش هیئت نظارت بر قانون اساسی را داد و از آنچه »دخالت های 
بی مورد و بی حساب و کتاب در دســتگاه قضایی« خواند، ابراز تاسف کرد. 
این نامه واکنش تند خاتمی را در پی داشت که در پی نوشت نامه تفصیلی 
علیزاده، خطاب به حســین مهرپور رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون 
اساسی نوشت: »پاســخ جالبی است و واقعا یک ســند تمام عیار علمی - 

منطقی و حقوقی«.
اما شــدیدترین مکتوب رد و بدل شــده بین خاتمی و هاشمی شاهرودی 
مربوط به گزارش هیات نظارت بر قانون اساسی در خصوص صدور احکام 
مصادره اماک برخی وابســتگان به فرقه ضاله بهائیت از ســوی محاکم 
قضایــی اصفهان بود که آیت الله هاشــمی شــاهرودی ســوم مرداد در 
پی نوشت نامه هیئت نظارت نوشــت: »بارها عرض شد که مسئولیت این 

هیئت دخالت در امور قضایی و پرونده ها نمی باشد.« 
  ادامه در صفحه 2

سرمقاله
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وداع با کارگزار باوفای نظام

آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس 
از گذراندن یک دوره بیماری سخت دوشــنبه شب دعوت حق را لبیک 
گفت.مراسم تشییع آیت الله هاشمی شاهرودی امروز چهارشنبه با اقامه 
نماز از ســوی رهبر معظم انقاب در تهران آغاز می شــود و سپس پیکر 
آن مرحوم برای تدفین به شــهر مقدس قم منتقل می شــود. پیکر آیت 
الله هاشمی شاهرودی در جوارحضرت فاطمه معصومه)س( در مسجد 

باالسر کنار قبور پاک علمای بزرگوار به خاک سپرده خواهد شد.
در همین حال رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی درگذشت فقیه 
عالیقــدر و رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام آیت الله هاشــمی 

شاهرودی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم،  انا لله و انا الیه راجعون
با تأسف و اندوه خبر درگذشــت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، آیةالله آقای حاج ســیدمحمود هاشــمی شــاهرودی 
رضوان الله علیه را دریافت کردم. این ضایعه  اســفبار که پس از حدود 
یک سال بیماری سخت و دردناک واقع شــده است مایه ی تاّلم همه ی 
کسانی است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسامی 
و نیز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشــنا 
می باشند. ایشان اســتادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا 
در مهمترین تشــکیات نظام جمهوری اســامی، عضــو مؤثری در 
شورای نگهبان و رئیس موفقی در مجمع تشــخیص مصلحت بودند و 
آثار و برکات علمی بســیاری از خود بر جای نهادند. ایشــان همچنین 
برادر ســه شــهید و از یاران و شــاگردان و همراهان شــهید نام آور و 
بزرگوار ســیدمحمدباقر صدر بود. اینجانب مصیبت درگذشــت این 
عالم برجســته را به خاندان مکرم، همســر گرامی و فرزندان محترم و 
همه وابســتگان و نیز به حوزه ی علمیه قم و شاگردان و همکاران علمی 
و ارادتمندان ایشــان تســلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی و علّو 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سّید علی خامنه ای، ۴ دی 1397

آیت الله، »هاشمی« بود
  ادامه از صفحه یک

خاتمی هم ۱۶ مــرداد ۱۳۸۰ برای رئیــس قوه قضائیه نوشــت: »از 
رئیس محترم قوه قضائیه بســیار تعجب آور اســت که حتی از انعکاس 
مطالبی که به رئیــس جمهوری و هیئت مورد تأیید او می رســد به قوه 
قضائیه ناراحت می شــوند و از این حداقل تفاهم ها و حسن نیت ها هم 
ابا می کننــد. احتمال می دهم مطلــب به صورت نادرســتی به اطاع 
ایشان رسیده باشــد؛ آیا انتقال یک شــکایت یا اعتراض دخالت در قوه 
قضائیه است؟« هاشمی شاهرودی ۷ شــهریور همان سال در پاسخ به 
نامه خاتمی که به امضای محمدعلی ابطحی برای وی ارسال شده بود، 
نوشــت: »ظاهرا جناب رئیس جمهور از مفاد نامه های هیئت مذکور، 
اطاع دقیق پیدا نمی کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت 
قلمداد می نمایند؛ در صورتی که مفاد آن نامه ها، چیز دیگری است و بار 

حقوقی دیگری در بردارد.«
ســال ۸۱ و در جریان گزارش هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون 
اساســی در مورد بازداشــت یک روزنامه نــگار و نامــه انجمن صنفی 
روزنامه نگاران، آیت الله هاشمی شاهرودی در پی نوشت گزارش مذکور 
و ادعاهای مطرح شده در آن، اقدامات هیئت را »بدعتی جدید« نامید و 
نوشت: »این هیئت پیگیری، بدعتی جدید است که ظاهراً می خواهند 
به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوانعالــی و دیوان عدالت اداری 
عرض اندام کنند که امری بر خاف صریح قانون اساســی است«. این 
مکتوب آیت اللــه هم با واکنش خاتمــی مواجه شــد و او در نامه ای به 
تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ به هیئت متبوعش دســتور داد کــه »به دفتر مقام 
معظم رهبری ارجاع شود تا به اســتحضار معظم له برسد. وقتی توضیح 
خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیرمودبانه ای روبه رو می شود، حاال 
معلوم اســت که چرا من درخواســت کرده ام وظیفه و حق روشنم در 

قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود«.
محمود احمدی نژاد، ۶ سال بعد از ریاست هاشــمی شاهرودی در قوه 
قضاییه، رئیس جمهور شــد. رابطه  احمدی نژاد همیشــه با هاشــمی 
شــاهرودی، حســنه بود. هیچ چالش جدی در زمان ریاست این دو بر 
دو قوه و به ویژه در دورانی که غامعلی حداد عادل بر صندلی ریاســت 
قوه مقننه تکیه داشــت، گزارش نشده است. شــاید چون احمدی نژاد 
گرچه ۴۹ سال داشــت اما هنوز جوان و محتاط بود. غامحسین الهام، 
محمدشریف ملک زاده و ســعید مرتضوی، نام هایی هستند که حول و 
حوش احمدی نژاد و هاشمی شاهرودی همیشه حضور داشته اند. مثا 
مرتضوی دادســتان تهران در دوره شــاهرودی بود و بعدها یک مدیر 

احمدی نژادی برخوردار از حمایت تمام قد رئیس جمهور شد. 
غامحســین الهام، یار غار احمدی نژاد و رئیس دفترش، ســخنگوی 
دســتگاه قضایی بود و  محمدشــریف ملک زاده رئیس سازمان میراث 

فرهنگی در دولت احمدی نژاد، مشاور آیت الله شد.
رابطه احمدی نژاد و هاشمی شــاهرودی آنقدر خوب بود که در جریان 
ادعاهای رئیس دولت های نهم و دهم علیه دســتگاه قضایی به ریاست 
آیت الله آملی الریجانی، احمدی نژاد خواســتار »حکمیت« هاشــمی 

شاهرودی شد.
البته رفاقت آیت الله هاشــمی شــاهرودی با احمدی نــژاد هم به آن 
میزان نبود که پس از شــایعه درخواست حکم حکومتی از رهبر انقاب 
با واسطه هاشمی شــاهرودی برای تایید صاحیت احمدی نژاد، دفتر 
هاشــمی شــاهرودی پیام ندهد که »ضمن تکذیب حمایت معظم له 
در جلســات شــورای نگهبان از یک کاندیدای به خصوص و همچنین 
ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست حکم حکومتی در تایید 
صاحیت کاندیدای به خصوصی، این دســت شــایعات کذب و خاف 
واقع را ابزار ناکارآمد دشــمن برای کم رنگ کردن قدرت نمایی انقاب 
اسامی در مردم ساالری دینی و مشارکت حداکثری ملت بزرگ ایران 

در انتخابات پیِش رو قلمداد می کند«.
هاشــمی شــاهرودی و هاشــمی رفســنجانی در »میانــه روی« و 
»تحول خواهی« مشترک بودند. شــاید به همین دلیل بود که نشستن 
هاشمی شاهرودی بر صندلی هاشــمی رفسنجانی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نگرانی خاصــی را برای هیچ جریانــی البته جز جریان 

تندرو، برنینگیخت. 
گرچه بیمــاری آیت الله مجال نداد کــه او زمان زیــادی را صرف اداره 
جلســات مجمع کند اما نام یک چهره معتدل در راس مجمع کافی بود 
تا خیال ها تقریبا بابت این نهاد مهم مشورتی نظام، راحت باشد.هاشمی 
شــاهرودی در پیام تسلیت خود برای درگذشــت هاشمی رفسنجانی، 
او را »برادر گرامی و مبارز« توصیف کرد و نوشــت: »بی تردید مصیبت 
درگذشت این مجاهد خســتگی ناپذیر، ثلمه ای اســت که تنها فضل و 

رحمت واسعه الهی می تواند آن را جبران کند.«

سرمقاله

پیام

  ادامه از صفحه یک
رئیس جمهور با طرح این ســوال که چقدر 
بــه صنــدوق هــای بازنشســتگی کمک 
می کنیم؟گفــت: بــه نیروهای مســلح دو 
حقوق می دهیــم حقوق شــاغلین و تمام 
حقوق بازنشســتگان نیروهای مســلح، در 
بودجه ســال ۹۸، حدود ۸۱ هــزار میلیارد 
تومان برای کمک بــه صندوق ها پرداخت 
می کنیــم از ۱۱۰ هــزار میلیــارد تومان 
در بخش رفاهــی در بودجــه ۹۸، ۸۱ هزار 
میلیارد تومان برای بخش صندوق ها است. 
چه زمانی باید صندوق ها را در مسیر درست 
قرار دهیم تا کی باید بودجــه صندوق ها از 
بودجه ساالنه پرداخت شود؟ پس این همه 
سرمایه گذاری برای صندوق چه بود؟ زمانی 
وقتی مشکلی داشتیم به سمت صندوق ها 
می رفتیم. صندوق بازنشستگی آنقدر پول 
و ذخیره مالی داشــت که بــه دولت کمک 
می کرد. در زمان جنگ در شرایطی این کار 
را کردیم در یک مقطعــی از صندوق کمک 
گرفتیم. این صندوق کــه به دولت کمک 
می کرد ، امــروز ببینید به چــه روزگاری 

افتاده است.
روحانی افزود: تأمیــن اجتماعی که امروز 
باید روی پای خود بایستید، درآمد این همه 
بنگاه های اقتصادی به نام شســتا در ســال 
چند درصد اســت؟ و بنگاه های ضررده آن  

چه مقدار می باشد؟
رییس جمهور با تاکید بــر اینکه در اقتصاد 
دولتی مشــکل داریم و بخش خصوصی را 
تقویت نکردیم، اظهاداشــت: اگر در کشور 
بخش خصوصی فعال بود و مســولیت امور 
عمدتًا بر دوش بخــش خصوصی بود، امروز 
تأثیر تحریم بر کشور ما به مراتب کمتر بود 
و اگر بار بودجه بــر دوش نفت نبود حتمًا اثر 

تحریم کمتر بود.
رییــس جمهور با اشــاره به ناســالم بودن 
اقتصاد کشــور، ســاختارهای اقتصادی،  
ســاختار بودجــه و وضع بانک هــا، گفت: 
ببینید یک مؤسسه غیرمجاز چه بایی سر 
کشــور آورد و چگونه مــردم، خانواده ها و 
سپرده گذارها گرفتار شده و دولت را گرفتار 
کردند. امروز بیشتر از هر روز دیگر در تاش 
برای اصاح بانک ها هســتیم و خوشبختانه 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که 
به دســتور رهبر معظم انقاب تشکیل شد، 
یکی از مباحثی که تقریبًا بیشترین وقت این 

جلسات را گرفته موضوع بانکی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع بازار ارز 
هم مقطعی بود و امروز بیشتر مسایل بانکی 
اســت، گفت: تا بانک سالم نشــود، اقتصاد 
سالم نمی شــود؛ در مالیات مشکل داریم. 
باید رئیــس برنامه و بودجــه معافیت های 
مالیاتی را به همه مردم اعــام کند که چه 
کســانی از مالیات معافند و کــدام بنگاه ها 
مالیات نمی دهنــد تا مردم با شــفافیت و 

صراحت بدانند.
روحانی با اشــاره به اینکه بیشترین سود را 
ســوداگران و دالالن می برنــد و کمترین 
مالیات را می دهند، افزود: باید نظام مالیاتی 
را تصحیح کنیم نه اینکــه از مالیات دهنده 
در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات 
بیشــتر بگیریم بلکه باید پایــه مالیاتی را 
گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه 
را شامل شــود هر که درآمد بیشــتر دارد، 
باید مالیات بیشــتر بدهد؛ »بامش بیشتر، 
برفش بیشتر«.رئیس جمهور اظهار داشت: 
مالیــات عوارض گمرکی امســال نســبتًا 
شــرایط خوبی دارد و ۱۵۳ هــزار میلیارد 
تومان از  بودجه سال آینده را بخش مالیاتی 

و عوارض گمرکی تشکیل می دهد.
روحانی با اشــاره به اینکه مشکل در شرایط  
ساختاری اقتصاد از جمله بودجه ریزی بود، 
خاطرنشــان کرد: در بودجــه حرکت های 
مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و 
بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از 
فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین 
اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و 
فکر می کنم شــما هم با صحبت من موافق 

باشید، دولت الکترونیک است.
رئیس جمهور تاکید کرد: تا زمانی که دولت 
الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده های 
اطاعاتــی در یکجا جمع نشــود و مردم از 
شرایط کشــور کامل مطلع نباشند، باز هم 
دچار فســاد و رانت خواهیم شــد؛ بودجه 
پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل 
مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می کنم 
امســال هم مردم ما بعد از انتشــار بودجه 

حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
روحانی با بیان اینکه قدرتی در کشور است 
که او باید کشــور را از بعضی از مشــکات 
نجات بدهــد و آن قــدرت مــردم و افکار 
عمومی مردم اســت، گفت: بعضی مسائل 
و موضوعات اســت که دولت و مجلس توان 
حل آنها را ندارند و اگر با هم تاش کنیم هم 
توان نداریم؛ اما از ما و شــما  توانمندتر ملت 

بزرگ ایران و افکار عمومی است.
رئیس جمهور اظهار داشــت: افکار عمومی 
می تواند مجبورمان کند که راه درســت را 
انتخاب کنیم و ایــن قدرت افکار عمومی در 

سایه این اســت که تمام داده ها در اختیار 
مردم قرار بگیــرد و همه مــردم بدانند چه 
خبر است و چه می گذرد و چه کسی بودجه 

می گیرد؟
روحانی با طرح این ســوال کــه چرا بعضی 
از وزارتخانه ها چند دانشــگاه و دانشــکده 
و پژوهشکده و پژوهشــگاه دارند در حالی 
که نباید بیشــتر از یک آموزش عالی داشته 
باشیم؟ ، گفت: یک آموزش عالی است؛ باید 
تمام بخش ها یا منحــل و یا در داخل وزارت 

علوم ادغام شوند.
رئیس جمهور ادامه داد: جای شــرمندگی 
اســت که بگویم یــک لیسانســه، دکتری 
تدریس می کند؛ ســواد خودش لیســانس 
اســت اما زیر دکتری را امضاء می کند، این 
به معنای آن اســت که آموزش عالی کشور 
در مسیر درســت قرار ندارد و هر دستگاهی 
آمــوزش عالی دارد و هر کســی دانشــگاه 
و استاد و دانشــجو دارد و هر کسی مدرک 

صادر می کند.
رئیس جمهور گفــت: در تبصره ۲۱ بودجه 
امسال به این مسأله اشاره کردیم و خواهش 
می کنم شــما هم یاری و کمک کنید تا این 
قدم مهم را برداریــم. نمایندگان محترم، ما 
خدمات را گران به مــردم می دهیم، دولت 
خدمات را گران به مردم ارایه می کند و اگر 
شــما می خواهید از گران فروشی صحبت 
کنید لطفا نــام دولــت را در این لیســت 

بگذارید.
روحانــی با اشــاره بــه اینکه  ما بــرای هر 
دانش آموزی بــه طور متوســط ۴ میلیون 
تومان از خزانــه مــردم و بیت المال هزینه 
می کنیم، گفت: البته به طور متوســط، در 
حالی که اگر دولت بخواهــد این خدمت را 
از مردم بخرد و مردم خودشــان این کار را 
انجام دهنــد، حداکثر یــک میلیون تومان 
می شــود که ۴ برابر از پول بیت المال برای 
یک دانش آموز هزینه می کنیم در حالی که 

می توانیم این را ارزان کنیم.
رئیس جمهــور تاکید کرد: البتــه این کار 
یکســاله امکان پذیر نیست و ممکن است ۵ 
الی ۱۰ سال طول بکشــد. امسال در بودجه 
این پیشــنهاد را ارایه کردیم که سال آینده 
حداقل ۱۰ درصد بــه صورت خرید خدمت 
باشــد و این می توانــد بعدا نیز بــا تصویب 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی ادامه 
پیــدا کند.روحانی بــا بیان اینکه از شــما 
می پرسم و می خواهم مثال بزنم چرا تحریم 
در ما اثر می گذارد، تاکیــد کرد: برای اینکه 

ساختارها را اصاح نکردیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
از دی ماه پارســال شــروع به تبلیغ علیه ما 
کردند و ما چقدر توانســتیم روبروی آمریکا 
بایســتیم، خاطرنشان ســاخت: رسانه ها، 
رادیو، تلویزیون، سایت ها و همه آنها که یک 
موبایل در دســت  دارند را خطــاب قرار می 
دهم که چقدر توانســتیم در برابر آمریکا از 

لحاظ روانی و تبلیغاتی ایستادگی کنیم؟
روحانی با بیان اینکه در ابتدا دســتگاه های 
تبلیغاتی ما خیلی خســته و ناتوان حرکت 
کردند و مقــداری بعد بهتــر و در ماه های 
بعدی بهتر شد که بخش روانی تأثیر بسیار 
عمیقی داشت، تاکید کرد: درست است که 
تحریم مستقیمًا در اقتصاد تأثیر می گذارد، 
اما در عین حال بخــش روانی آن؛ انتظارات 
مردم می توانــد برای شــرایط اقتصادی و 

اجتماعی کشور بسیار تأثیرگذار باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود با بیــان اینکه روابط خارجــی ما باید 
مستحکم تر شود، افزود: از شما نمایندگان 
محتــرم می پرســم، االن که آمریــکا ما را 
تحریم کرده اســت، چند کشور دنیا حامی 
آمریکا هســتند و اگر بخواهید بشــمارید، 
باید با انگشــتان یک دست بشمارید که چه 

کسانی حامی آمریکا هستند.
رئیس جمهــور در ادامه ســخنان خود در 
جمع نمایندگان مجلس شــورای اسامی 
در روز تقدیــم الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ 
به مجلس، خاطرنشــان کــرد:  آمریکا در 
۴۰ سال گذشــته همیشــه علیه ما توطئه 

کرده اســت. جنگ و تحریم درست کرده و 
مشکات آفریده است.

روحانی افــزود: آمریکا در طــول این مدت 
هواپیمای مســافربری ما را سرنگون کرده، 
در ســرزمین ما نیرو پیاده کرده و به سکوی 
نفتی ما حمله کرده اســت  اما همیشــه  در 

توطئه اش علیه ایران شکست خورده است.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه آمریکا قبًا 
توانسته بوده بســیاری از کشورها را با خود 
همراه کند، گفت: در شورای امنیت سازمان 
ملل، دیپلماسی جهانی و در افکار عمومی، 

آمریکا خیلی ها را همراه خودش کرده بود.
روحانی یادآور شد: با تبلیغات غرب، آمریکا 
و همراهانــش در منطقــه، خیلی هــا فکر 
می کردند در ایســتادگی ما در برابر تجاوز 
عراق، کمی حق با عراق است. اما امروز بعد 
از ۴۰ ســال این اولین بار اســت که آمریکا 
منزوی شده و وقتی علیه ملت ایران توطئه 

می کند، کسی با این کشور نیست.
رئیــس جمهور با اشــاره به اینکــه آمریکا 
که همیشــه ادعا می کرد ایــران را منزوی 
می کند، امروز منزوی ترین کشــور است، 
گفــت: در ماجــرای توافق هســته ای نه 
سازمان های بین المللی با آمریکا هستند و 
نه کشــورهای بزرگ با این کشور همراهی 
می کنند، نه شــورای امنیت با او اســت نه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپا آسیا، 
چین و روسیه با آمریکا . خودش با دو سه تا 

از اذنابش این مسیر را دنبال می کنند.
روحانی تاکید کرد: هر چــه بتوانیم رابطه 
بهتری با سایر کشــورها داشــته باشیم و 
به اســتثناء چند کشــوری که با ما خصم 
هســتند، روابــط خارجی خــود را تقویت 
کنیم، این روابــط می تواند به ما کمک کند.

هر چه بتوانیم هم پیمان داشــته باشــیم، 
 هم سو و هم  نظر داشــته باشیم، به ما کمک 
خواهد کرد.رئیس جمهور در ادامه سخنان 
خــود، تحریم خارجی، ســاختارهای غلط 
اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی 
و شــرایط روابط خارجــی را ۴ عامل ایجاد 
التهاب در کشــور عنوان کرد و گفت: همه 
این عوامل دست به دست هم دادند تا امروز 

ما به این نقطه رسیده ایم .
روحانی در تشــریح اقدامات دولت در طول 
چند ماه گذشــته برای کنترل التهاب بازار، 
گفت: اواًل بانک مرکزی مــا تصمیم گرفت 
که بر مبنای مشــکات روزمره برنامه ریزی 
نکند، در گذشته بانک مرکزی هر روز که در 
بازار التهابی پیش می آمد ناچار می شد، پول 
بیشتر و اسکناس بیشتری را به بازار عرضه 
کند تا جلوی التهاب را بگیــرد اما امروز به 

عکس عمل کردیم .
رئیس جمهــور با بیان اینکه امــروز ذخایر 
بانک مرکزی از لحاظ ذخایر اسکناس از هر 
روز دیگر بهتر اســت، گفت: امروز مشکات 
بانک مرکزی به حداقل ممکن رسیده است 
و تاش برای روابط بانکی با ســایر کشورها 
برغم تحریم ادامه دارد  و در واقع ثبات مالی 
و ارزی در یکی دو ماه گذشته مخصوصًا بعد 

از ۱۳ آبان را شاهد هستیم.
روحانی ادامه داد: همانطور که به مردم قول 
داده و عرض کردم که ۱۳ آبان هیچ تأثیری 
در ما نخواهد گذاشت و آمریکا از همه توان 
خودش درمورد ایران اســتفاده کرده و ۱۳ 
آبان کار جدیدی نکرده و مشکل جدیدی را 
برای مردم ایجاد نخواهد کرد، اتفاقا دیدیم 

که بعد از ۱۳ آبان شرایط کشور، آرام تر شد.
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: دشــمن 
هر تیری که در چله کمان داشــت رها کرد 

و مردم دیدند توان آمریکا چه مقدار است.
روحانی گام دوم را اســتفاده بیشتر از اموال 
و توانمندی هــای دولت برای ســال آینده 
و ســال های بعد دانســت و گفت: ثروت و 
دارایی، فراوانی داریم منتهــا این ثروت ها 
را همه در گاوصندوق گذاشــته و قفل شده 
است. دولت دارای با ارزش ترین زمین ها در 
داخل شهرها، در کنار شــهرها و در مناطق 
مختلف کشور اســت و این زمین ها را قفل 

کرده است.
رییس جمهور با ذکر مثالــی در این زمینه 

اضافه کرد: در یک استانی یک زمین بسیار 
وسیعی که البته کنار شــهر و وصل به شهر 
بــود، وجــود دارد، گفتم ایــن زمین برای 
چه کســی اســت گفتند فــان وزارتخانه 
این را در مالکیت دارد بــرای طرحی از ۳۰ 
ســال پیش، یعنی ۳۰ ســال پیش زمین را 
گرفته در گاوصندوق گذاشــته و قفل کرده  
و می خواهد ۴۰ ســال بعد آنجــا طرحی را 
اجرا کنــد. نباید اجازه دهیــم. باید اموال و 

دارایی هایمان را مولد کنیم نه منجمد.
روحانی گفــت: بانک هــا دارای بنگاه ها و 
اماک مختلف و اموال غیرمنقول در سراسر 
کشور هســتند منتها اینها را نمی فروشند، 
بعد گفته می شود بانک ها نقدینگی ندارند. 
باید همه ملزم شــوند و تمــام بخش های 
دولت، اموال خودشــان را عرضــه کنند. به 
حول و قوه الهی با قولی کــه وزیر جدید کار 
داده سال ۹۸ ، سال عرضه بزرگ بنگاه های 
اقتصادی به بازار سرمایه خواهد بود. ان شاء 
الله همه شستا، به بازار سرمایه خواهد آمد. 
البته در همه ایــن کارهایی که می خواهیم 
بکنیــم، بعضی ها ضــرر می کننــد. هیأت  
مدیره های مختلــف، مجمع های مختلف، 
داســتان هایی وجود دارد. لذا بــرای اینکه 
از اینها بگذریم، باید همــه توان مان را بکار 
بگیریم.رییس جمهور بــا بیان اینکه دولت 
ثروتمند و قدرتمند اســت، اظهارداشــت: 
بخش نفت مــا می تواند به میــدان بیاید  و 
اعتبار نفــت به اندازه دولت اســت و بعضی 
از شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصادی گاهی 
بخش نفت را بهتــر از کل دولــت و وزارت 
دارایی می پسندند. این نفت قدرتمند باید 
به صحنــه بیاید. باید ســرمایه گذاری های 
جدید شروع شــود. اگر امروز آمریکا جلوی 
ســرمایه گذاری خارجی را گرفته است باید 
سرمایه گذاری های داخلی را با مشوق های 
الزم و سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب 

کرد.
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: اخیراً در 
شــورای عالی امنیت ملی بــا مصوبه ای که 
داشــتیم کار تمام ایرانی های دو تابعیتی را 
تسهیل کردیم و برخی از مقررات را اصاح 
کردیم. و این مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملی را اباغ کردیم که هیچ ایرانی  برای ورود 
به ایران، تاش در ایران و فروش اموالش ولو 
دو تابعیتی هیچ مشکلی نداشته باشد. این 
اقدام بزرگ شــورای عالــی امنیت ملی در 
ماه هــای اخیر به این دلیل بــود که بتوانیم 

سرمایه ایرانیان را جذب کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکــه وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت برای ســال ۹۸ قول هایی 
داده که در بودجه هم بخشی از آن منعکس 
شــده اســت، گفت: تکمیل بیش از ۲ هزار 
بنگاه اقتصادی و صنعتی نیمه تمام توسط 
این وزارتخانه تعهد شده اســت؛ بیش از ۲ 
هزار هم بازسازی می شود و ۲۰ هزار میلیارد 
تومان هم تســهیات برای این کار در نظر 
گرفته شده اســت؛ برنامه ما در سال آینده 
این اســت که بیش از ۴ هزار واحد صنعتی 
را فعال کنیم.روحانی افــزود: از اول بودجه 
تعدادی از نمایندگان محتــرم با هم بحث 
می کنند که بحث نان نیســت، بحث  اینها 
بحث آب اســت و آب به عنوان یک مســأله 
مهم در کشور مطرح اســت و دولت در این 

راستا وظیفه دارد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: وزارت نیرو  و 
کارگروه ۳ نفره متشــکل از وزیر نیرو، وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس ســازمان محیط 
زیست، موظفند مشکل آب را حل کنند؛ در 
اینجا به نمایندگان مجلس قول می دهم که 
شــورای عالی آب را هم در باقیمانده سال و 

سال آینده بیشتر تشکیل دهیم.
روحانی با بیــان اینکه وقتــی دولت اعام 
می کند، یکجایــی باید احیاء شــود، فقط 
مختص آن مکان نیست بلکه وظیفه دولت، 
نسبت به تمام کشــور، مساوی است، خاطر 
نشان کرد: همان قدر که برای ما زاینده رود 
مهم است، کارون هم اهمیت دارد؛ همانقدر 
که دریاچه ارومیه مهم اســت، هامون هم 
اهمیت دارد؛ ممکن اســت دولت بر مبنای 

اولویت ها قدم هایی را بردارد، اما دولت تنها 
به یک اســتان یا یک محله یا یک منطقه یا 
یک بخش ایران تعلق نــدارد بلکه دولت به 

عنوان خادم، نوکر همه ملت ایران است.
رئیس جمهور افزود: راجع بــه رود کارون 
اقدامات بســیار مهمــی انجــام دادیم و از 
وزارت نیرو می خواهم لیســت آن را منتشر 
کند کــه چه مقــدار جلــوی آلودگی ها را 
گرفتیم و خواهیم گرفت؛ کارون تنها نقش 
حیاتی برای مردم خوزســتان ندارد. کارون 
رودخانه حیات ملی اســت و ما را به خلیج 

فارس متصل می کند.
روحانی تصریح کرد: دولت نسبت به معضل 
آب و مشــکل آب برای همــه مناطقی که 
حاد و بحرانی هســتند، تصمیمات اساسی 
خواهد گرفت و خواهش می کنم نمایندگان 
محترم راجع به این مســأله نگران نباشند؛ 
حتمًا و بی تردید به فکر همه مناطق کشــور 
و استان های عزیز خواهیم بود؛ همانطور که 
باید برای اصفهان دلسوزی کنیم باید برای 
یزد، کرمان، سمنان، خوزستان و قم و برای 

همه کشور دلسوز باشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آب به عنوان 
یک مســأله مهم و اساســی برای ما مطرح 
است. بنابراین این مشکل را باید حل کنیم 
و این مشکل را حل می کنیم، گفت: بودجه 
در اختیار شما اســت. به هر حال در بودجه 
اقداماتی کــه باید انجام بدهیــد، را تاش 
کنید و انجام دهید و مــا نیز اقدامات الزم را 

انجام خواهیم داد.
روحانی تصریح کرد: بنابرایــن برای اینکه 
بتوانیم از معضل عبور کنیم، دولت باید همه 
توان خودش را بــکار بگیرد و در کنار دولت، 
مجلس نیز باید همه توان خود را بکار بگیرد 
و باید از توانمندی خودمان برای شــرایط 

بهتر سال آینده استفاده کنیم.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه در سیاســت 
بودجــه ای ســال آینده همانند سیاســت 
بودجه ای ســال گذشــته، چند نکته برای 
ما بســیار مهــم اســت، ادامــه داد: اولین 
مســأله در تحریم، فشار به اقشــار جامعه 
بویژه دهک های پایین جامعه اســت که به 
اینها فشــار بیشــتری وارد می شود چراکه 
شــرایط تورمی در ماه های گذشته، شرایط 
مناســبی نبود و مردم به زحمــت افتادند 
و در این شــرایط باید برای اقشــار ضعیف 
جامعه برای سال آینده و بودجه سال آینده 
تصمیم گیری هــای مهمــی را اتخــاذ می 
کردیم که این کار را در بودجه ســال آینده 

انجام دادیم.
روحانــی خاطر نشــان ســاخت: اواًل برای 
کاالهــای اساســی، درمــان و تجهیزات 
پزشکی در سال ۹۷، ۱۳ میلیارد دالر با دالر 
۴۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برای ســال 
آینده این رقم را به ۱۴ میلیارد دالر با همان 
قیمت افزایــش دادیم. یعنــی قیمت دالر 
در ســال آینده برای همه کاالهای اساسی 
ما ۴۲۰۰ تومــان خواهد بود. رئیس جمهور 
تاکید کرد: خواهــش می کنم از بخش های 
عمومــی، غیردولتــی و همــه بخش های 
اقتصادی کشــور تا در ایــن زمینه متعهد 
باشــند و مردم ما را کمک و یــاری کنند و 
دولت به ســهم خودش در ایــن زمینه یک 

قدم بسیار بزرگ برداشته است.
روحانی تاکید کرد: قدم دوم در بودجه سال 
آینده برای معیشــت مردم و بخش هایی از 
جامعه است که حقوق ثابت از جمله حقوق 
بگیران شاغل، بازنشسته و مستمری بگیران 
هســتند و دولــت تصمیم گرفتــه حقوق 
شاغلین، بازنشسته ها و مستمری بگیران را 
ســال آینده ۲۰ درصد افزایش دهد تا باری 
که بر دوش مردم قرار گرفته است مخصوصًا 
آنهایی که حقوق ثابــت دارند، کاهش پیدا 

کند.
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اختصاص 
بســته های حمایتی برای اقشــار نیازمند 
جامعه و با تاکید بر اینکــه مردم باید بدانند 
که دولت هم به فکر اســت و هم همه توان 
خود را بــکار خواهد بســت، گفت: تصمیم 
گرفتیم  اقدامات جبرانی یا حمایتی را برای 
تامین کاالهــای ضروری انجــام دهیم که 
پرداخت آن یک بار انجام گرفت و امیدوارم 
یک نوبت دیگر هم تا پایان سال انجام دهیم 
و ســال آینده هم این روند ادامــه خواهد 
داشــت.روحانی در ادامه ســخنان خود از 
تولید به عنوان مسئله دوم یاد کرد و با بیان 
اینکــه تولید امروز در بعضــی از بخش ها با 
مشکل مواجه است، افزود: تولید هم از نظر  
میزان کاال در بازار و هم برای صادرات و هم 

برای اشتغال کشور بسیار مهم است.
رئیس جمهور مشکل  امروز تولید در کشور 
را  بخاطر مواد اولیه و کاالهای واســطه ای 
دانســت و با ارائه آماری در این زمینه گفت: 
در هشــت ماه امســال ۳۱.۵ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی داشــتیم که نســبت به 
پارســال حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد بیشــتر 
بوده اســت و واردات نیز حــدود ۱۲ درصد 
نسبت به مشابه پارسال کاهش یافته است 
پس تراز ما نزدیــک ۱.۹ مثبت بوده و از یک 

نظر خوشحال کننده است .
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یارانه سه دهک باالی درآمدی قطع می شود 
طبق پیش بینی دولت در الیحه بودجه ســال آینــده حدود ۴۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی در نظر گرفته شده 
که در این حالت در هر ماه حــدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می توانند 

یارانه دریافت کنند.
در تبصره)۱۴( الیحه بودجه ســال آینده موضوع هدفمندی یارانه ها 
پیش بینی شــده اســت که نشــان می دهد جمع کل منابع و مصارف 
هدفمندی به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رســیده که نســبت به ۹۸ هزار 

میلیارد تومان سال جاری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی اســت که در بخــش پرداخت های نقــدی منبع ۴۲ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شــده که در مقایســه با ۳۰ هزار 
میلیارد تومان ســال جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشــد دارد. 
بر این اساس دولت می تواند با این رقم در ســال آینده در هر ماه حدود 
۳ هــزار و ۵۴۱ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخــت کند که جمعیتی 

حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.
البته ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای کمک به کاهش فقر مطلق خانوارهای 
هدف از منابع هدفمندی پیش بینی شــده که نســبت به سال جاری 
تفاوتی ندارد و در هر ماه همراه با یارانه نقدی به حســاب سرپرســتان 
خانوار واریز می شــود.یارانه نــان و خرید تضمینی گنــدم نیز حدود 
۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت.اما همانطور 
که پیش تــر رئیس ســازمان برنامــه و بودجه اعام کــرده بود حذف 
یارانه بگیران پردرآمد در ســال آینده به طور استانی انجام می شود و در 
بندی از تبصره )۱۴( تاکید شده که استانداران سراسر کشور مجازند با 
هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطاعات 
رفاه ایرانیان نســبت به حذف یارانه نقدی ســه دهک باالی درآمدی 
اقدام کنند که منابــع حاصل از حــذف یارانه پردرآمدهــا با تصویب 
شورای برنامه ریزی و توسعه اســتان صرف حذف تدریجی فقر مطلق 

و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استان خواهد شد.

وام ازدواج همان ۱۵ میلیون تومان ماند
 وام ازدواج جوانان در بودجه ســال ۱۳۹۸ همــان ۱۵ میلیون تومان ماند 
و نسبت به امســال تفاوتی نداشــت.آن طور که در قیمت اول ماده واحده 
بودجه ســال ۱۳۹۸ آمده، وام ازدواج زوج های ایرانی در ســال آینده ۱۵ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییری نکرده است.

آن طور که در تبصره ۱۶ الیحه بودجــه ۹۸ آمده، بانک مرکزی با هدف 
آنچه حمایت از ازدواج جوانان عنوان شــده، موظف است کلیه بانک ها 
و مؤسسات اعتباری کشــور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع 
کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و ســپرده قرض الحسنه بانک ها 
در پرداخت تســهیات قرض الحســنه مشــارکت کنند و تسهیات 

قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیات قرض الحســنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۸، 
۱۵۰ میلیــون ریال بــا دوره بازپرداخت پنج ســاله اســت.طبق آنچه 
در قســمت اول ماده واحده بودجه ســال ۱۳۹۸ آمــده، بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش 

ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی ارائه کند.

عوارض خروج از کشور در سال آینده چقدر است؟
 بر اساس پیش بینی دولت در الیحه بودجه رقم ۲۲۰ هزار تومانی برای 

هر نفر با عنوان عوارض خروج از کشور در نظر گرفته شده است.
آنچه دولت در تعرفه هــای درآمدی خــود برای بودجه ســال آینده 
پیشــنهاد کرده نشــان می دهد که درآمد حاصل از عوارض خروج از 
مرزهای کشــور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و  بــرای عوارض خروج 
زائرین حج تمتع و عمره نیز ۱۱۰ هزار تومان اســت.این در حالی است 
که برای خروج هوایــی زائران  ۳۷۵ هزار تومــان و برای عوارض خروج 

زمینی و دریایی حدود ۱۲۵ هزار تومان پیش بینی شده است.
عوارض خــروج زائرین عتبات عالیــات )زائران اربعیــن( از تاریخ ۲۴ 
شــهریور تا ۱۲ آبان که از مرزهای زمینی به مقصد عراق از ایران خارج 

می شوند نیز از پرداخت عوارض خروج معاف خواهد بود.

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تغییری نکرد
 حقوق کارکنان دولت در ســال آینده تا ســقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان در هر ماه معاف از مالیات خواهد بود.
بر اساس تبصره )۶(الیحه بودجه ۱۳۹۸ سقف معافیت مالیاتی حقوق 
کارکنان ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال پیش بینی شده است. بر 
این اســاس در هر ماه حقوق تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت 

مالیات معاف است که این رقم برای سال جاری نیز اجرایی شده بود.
بر اســاس این تبصره نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنــان دولتی و غیر 
دولتی اعم از حقــوق و مزایای فوق العــاده و کارانه مازاد بــر مبلغ دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تا پنج برابر مشمول مالیات ساالنه ۱۰ 

درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
همچنین میــزان معافیت مالیاتی اشــخاص در موضــوع مواد)۵۷( 
و)۱۰۱( قانون مالیات های مستقیم ســاالنه حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان تعیین شده اســت.گفتنی است که افزایش حقوق کارکنان 
در سال آینده ۲۰ درصد پیش بینی شــده که این رقم به طور متوسط 
بوده و به احتمال فراوان به صورت پلکانی برای کارکنان اعمال می شود.

افزایش عوارض قبوض آب در سال آینده
 بر اســاس بودجه ۹۸ وزارت نیرو از طریق شــرکت های آبفای شهری 
سراســر کشــور مکلف اســت عاوه بر دریافت نرخ آب های شهری، 
به ازای هرمترمکعب فروش آب شــرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشــترکان 
آب دریافت و به خزانه داری کل کشــور واریــز کند.دولت در قالب بند 
ب تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۸ آورده اســت: »وزارت نیرو از طریق 
شرکت های آبفای شهری سراسر کشــور مکلف است عاوه بر دریافت 
نرخ آب های شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ 
ریال از مشــترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشــور واریز کند. 
صددرصد وجوه دریافتی تا ســقف نهصد و شــصت و پنج میلیارد ریال 
از حســاب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت 

آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. 

میز خبر

گروه اقتصاد الیحه بودجــه ۱۳۹۸ با 
ســقف درآمد و هزینه  ۱۷۰۳ هزار میلیارد 

تومانی بسته شد.
الیحه  بودجه سال آینده که قرار بود ۱۵ آذر 
ماه به مجلس ارائه شود سرانجام بعد از انجام 
اصاحاتی به ویژه در هزینه ها دیروز از سوی 

رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است.
دولت در الیحــه  بودجــه ۱۳۹۸ مجموع 
بودجه عمومی که شــامل منابع عمومی و 
درآمدهای اختصاصی است را با سقف ۴۷۸ 
هزار میلیارد تومان بســته است. از این رقم 
حدود ۴۰۷ هزار میلیــارد تومان مربوط به 
منابع عمومــی و بیش از ۷۰ هــزار میلیارد 

تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ 
هزار میلیارد تومان، واگــذاری دارایی های 
ســرمایه ای)نفت و فرآورده های آن( ۱۴۸ 
هزار میلیارد تومــان و واگذاری  دارایی های 

مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان است.
آنچه که دولــت برای منابع شــرکت های 
دولتــی موسســات انتفاعــی وابســته به 
دولت و آنهــا پیش بینی کــرده بودجه ای 
حدود ۱۲۷۴ هــزار میلیارد تومان اســت 
که با مجموع بودجه عمومی ســقف بودجه 
کل کشــور را به ۱۷۰۲ هزار میلیارد تومان 
می رســاند. در مقابل مصــارف دولت نیز 
شامل مصارف عمومی و بودجه شرکت های 
دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و بانک ها می شــود که در بخــش مصارف 
عمومی هزینه های دولت حدود ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومــان، بودجه هــای عمرانی ۶۲ 
هزار میلیــارد تومان و تملــک دارایی های 
مالی با ۲۵ هــزار میلیارد تومان اســت که 
مصارف عمومــی را به ۴۰۷ هــزار میلیارد 

تومان می رسد.
مصارف شــرکت های دولتی موسســات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز ۱۲۷۴ 
هزار میلیــارد تومان پیش بینی شــده که 
در مجموع کل مصارف بودجه کشــور را به 
۱۷۰۳ هــزار میلیارد تومان رســانده و کل 
بودجه در بخش درآمــد و هزینه در این رقم 

تراز می شود.
مطابق با الیحه بودجه ۹۸ یارانه ســه دهک 
باالی درآمدی در ســال آینده قطع خواهد 
شــد. طبق جزئیات الیحه بودجه سال ۹۸ 

کل کشــور در جدول مربوط به تبصره ۱۴ 
الیحه که مربوط به منابع و مصارف ناشــی 
از درآمد حامل های انرژی اســت بالغ بر ۶ 
هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان یارانه نان و خرید 

تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
در فصل چهار الیحه بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۳۷ 
میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده است. 
مجموعا ۱۷ هــزار و ۷۸۲ میلیارد تومان از 
این دو محل یارانه برای بخش های مختلف 

در نظر گرفته شده است.
ســال آینده اعتبار پرداخــت یارانه نقدی 
و غیرنقــدی خانوار در الیحه بودجه ســال 
۹۸ ثابت ماند، بر این اســاس طبق جزئیات 
تبصره ۱۴ الیحه بودجــه، ۴۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومــان یارانه نقــدی و غیرنقدی 
خانوار در نظر گرفته شــد.مطابق با الیحه 
بودجه ۹۸ یارانه ســه دهک باالی درآمدی 
در ســال آینده قطــع خواهد شــد. ۷ هزار 
میلیــارد تومان بــرای کاهــش فقر مطلق 
و افزایش پرداخــت بــه خانوارهای تحت 
پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 

سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
در بخــش دیگری از مصــارف هدفمندی، 
۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای ســامت 
مردم، ایجاد دسترســی عادالنه به خدمات 

بهداشتی و درمانی، پوشــش دارو و درمان 
بیماران خاص پیش بینی شد.

دولــت در الیحــه بودجــه ســال ۹۸ کل 
کشــور برای پرداخت حقوق و دســتمزد 
بالغ بر ۹۵ هــزار و ۲۲۸ میلیارد تومان برای 
خدمت کارکنان یا همان حقوق و دستمزد 
پیش بینی کرده اســت؛ همچنین ۲۳ هزار 
و ۳۷۵ میلیــارد تومــان در فصــل دوم به 
منظور اســتفاده از کاالها و خدمات در نظر 
گرفته اســت.کمک های باعوض در فصل 
۵، ۶۴۷۰ میلیارد تومان،  رفاه اجتماعی در 
فصل ۶، ۱۲۲ هــزار و ۵۸۶ میلیارد تومان و 
ســایر هزینه ها در فصل ۷، ۶۱ هزار و ۳۷۲ 

هزار میلیارد تومان است.
همچنیــن بر اســاس بند الــف تبصره ۱۶ 
الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به منظور 
حمایــت از ازدواج جوانــان، بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران موظف است کلیه 
بانکها و موسســات اعتباری کشور را ملزم 
کند به اندازه ســهم خــود از مجموع کلیه 
منابع در اختیار پس انداز، جاری و ســپرده 
قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه مشــارکت کرده و تسهیات 
قرض الحســنه ازدواج را در اولویت نخست 

پرداخت قرار دهند.
تسهیات قرض الحســنه ازدواج برای هر 
یک از زوج ها در ســال ۹۸ یکصــد و پنجاه 
میلیون ریــال معادل ۱۵ میلیــون تومان 
با دوره بازپرداخت ۵ ســاله می باشد، بانک 
مرکزی مکلف اســت گزارش عملکرد این 
بند را هر شــش مــاه یکبار به کمیســیون 

فرهنگی مجلس شورای اسامی ارایه کند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی 
سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه 
موضوع مــواد )۲۸( و )۲۹( قانــون تأمین 
اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع 
مربوط را در حســابی نــزد خزانه داری کل 
کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی 
متمرکــز نماید. ســازمان تأمین اجتماعی 
طبق قانون تأمین اجتماعــی این منابع را 

هزینه می نماید.
بر اســاس جدول درآمدی الیحــه بودجه 
ســال ۹۸ کل کشــور، عــوارض خــروج 
مســافران از کشــور برای هر نفر ۲۲۰ هزار 
تومان در نظر گرفته شــده و عوارض خروج 
زائران حج تمتع و عمــره معادل ۱۱۰ هزار 
تومــان و عوارض خــروج زائــران عتبات 
عالیات برای خــروج از مرزهای هوایی ۳۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان و بــرای مرزهای زمینی 
و دریایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعام شــده 
اســت.بر اســاس این الیحه، زائران اربعین 
که از تاریخ ۲۴ شــهریور ۹۸ تا ۱۲ آبان ۹۸ 
از مرزهای زمینی به مقصد کشــور عراق از 
کشــور خارج شــوند، از پرداخت عوارض 

خروج معاف می شوند.
 ســقف معافیــت مالیاتی بــرای کارکنان 
دولتی و غیر دولتی اعــم از حقوق و مزایای 
فوق العــاده و کارانه، ســاالنه ۲۷۶ میلیون 
ریال تعیین شــد.با این حساب، نرخ مالیات 
بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی تا 
سقف حقوق ماهیانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان صفر در نظر گرفته شــده است و این 
حقوق بگیران از پرداخــت مالیات بر درآمد 

معاف خواهند شد.
اما بر اســاس این تبصره، نرخ مالیات بر کل 
درآمد کارکنان دولتــی و غیردولتی مازاد 
بر درآمد مذکور، تا ۵ برابر مشــمول مالیات 
ساالنه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن نیز ۲۰ 

درصد پیش بینی شده است.
همچنین میزان معافیــت مالیاتی در مورد 
شــخص حقیقی که هیچگونــه درآمدی 
ندارد )ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم( 
و همچنین مشــموالن مالیات مودیانی که 
اظهارنامــه مالیاتی خــود را در موعد مقرر 
تســلیم کنند )موضوع مــاده ۱۰۱ قانون 
مالیات های مســتقیم(، ســاالنه تا سقف 
درآمــد ۲۱ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان 
خواهد بود. به این ترتیب این افراد تا ســقف 
درآمدی ماهیانه یک میلیــون و ۸۰۰ هزار 

تومان از پرداخت مالیات بــر درآمد معاف 
هستند.

در بنــد د تبصره ۸ الیحه بودجه ســال ۹۸ 
کل کشــور، هر گونه نرخ صفــر و معافیت 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات 
کاال و خدمات از جملــه کاالهای غیرنفتی، 
محصوالت بخش کشــاورزی و مواد خام و 
همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع 
ماده )۱۳( قانون مالیات بــر ارزش افزوده، 
در مواردی که ارز حاصــل از صادرات طبق 
مقررات اعامــی بانک مرکــزی به چرخه 
اقتصادی کشــور برگردانده نشــود، برای 
عملکرد ســال های ۱۳۹۷ و و۱۳۹۸ قابل 

اعمال نخواهد بود.
مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش 
افزوده موضوع مــاده )۳۴( قانون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظــام مالی 
کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور 
مالیاتی کشــور یک ماه از تاریخ ورود ارز به 
چرخه اقتصادی کشــور مطابق با مقررات 
یاده شده، می باشد. دولت در الیحه بودجه 
سال ۹۸ کل کشــور درآمد مالیاتی کشور 
در ســال آینده را ۱۵۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد 

تومان پیش بینی کرده است.
در تبصــره ۲۱ ماده واحــده الیحه بودجه 
سال ۹۸ کل کشور آمده اســت: در اجرای 
بنــد )ث( مــاده ) ۷( قانون برنامه ششــم 
توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشــکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ 
ضمن افزایش کارایــی و بازدهی بنگاه های 
تحت پوشــش خود، اعتبار مورد نیاز برای 
مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری 
بازنشســتگان در ســال ۱۳۹۸ نسبت به 
اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کل کشــور را از محل منابع داخلی و ســایر 
منابع حاصل از ســرمایه گذاری های خود 
تامین نمایند. درصورتــی که منابع حاصل 
از ســود و بازدهی بنگاه های تحت پوشش، 
کفایــت پرداخت مابــه التفــاوت را نکند، 
به دولت اجــازه داده می شــود آنرا از محل 
برداشــت مجاز از ورودی منابــع صندوق 

توسعه ملی تامین نماید.
بر اساس پیشــنهاد دولت در الیحه بودجه 
ســال ۹۸ کل کشــور، گمرک ایران مکلف 
اســت پس از تائید اســناد مربوط، نسبت 
به اســترداد حقوق ورودی مــواد و قطعات 
وارداتی کــه در کاالهــای صادراتی مورد 
استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد )۶۶( تا 
)۶۸( قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری 
موضوع تبصره )۲( مــاده )۴۵( قانون امور 
گمرکی مصــوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت 
پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه 
که تا پایان ساله تسویه می نماید، اقدام کند.

 بر اســاس پیشــنهادات مطرح شــده در 
الیحه بودجه ســال ۹۸ کل کشــور، دولت 
مجاز اســت اسناد خزانه اســامی موضوع 
ردیف درآمدی این قانــون را با حفظ قدرت 
خرید و با سررسید تا سه ســال را صادر و به 
طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد 

ریال واگذار کند.
همچنیــن بازپرداخت اصل این اســناد در 
قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش 
بینی می شــود و خزانه داری کل کشــور 
عتبــارات  ز محــل ا موظــف اســت ا
ردیف هــای فصل مربوطــه و جدول)۸( 
این قانون نسبت به تســویه آن اقدام کند. 
همچنیــن این اســناد بــرای تادیه طلب 
طلبکاران بوده و صرفًا براساس اباغ اعتبار 
و تخصیص های صادره توســط ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور و از محل اعتبارات 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 

مندرج در این قانون صادر می شود.
در عین حال، دولــت به منظور اســتمرار 
جریــان پرداخت هــای خزانــه داری کل 
کشــور، تا مبلغ یکصد هــزار میلیارد ریال 
اسناد خزانه اسامی با سررسید کمتر از یک 
ســال منتشــر و اســناد مزبور را صرف 
تخصیص های اباغی از ســوی ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور )با اولویت اعتبارات 

اســتانی( موضوع این قانون کند. همچنین 
تسویه این اســناد در سررســید، مقدم بر 
تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور 
اســت. الزم به ذکر اســت انتقال تعهدات 
مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع 
اســت.در این الیحه، به منظــور مدیریت 
تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسامی 
در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای 
متشکل از رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس 
کل بانــک مرکزی بــر نحوه انتشــار اوراق 

موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
نرخ های سود اســمی اوراق منتشره توسط 
این کمیته تعیین می شود. همچنین اوراق 
و اسناد منتشــره جهت تسویه بدهی دولت 
موضوع بندهای )و(، )ز( و )ح( این تبصره از 
هرگونه بررســی در کمیته مذکور مستثنی 
اســت.نحوه صدور انتشــار اوراق مربوط به 
شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین 
دولت منتشــر می شــود نیز مشمول جزء 
)۱( این بند اســت. همچنیــن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول 

انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
 بر اساس الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، 
سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه 
اعتباری به بانک مرکزی، حداکثر تا پایان 
خرداد ماه تعیین شــده است. همچنین در 
زمینه تســویه بدهی  بانک ها، موسســات 
اعتباری بــه بانک مرکزی و شــرکت های 
دولتی و خصوصی بــه دولت تبصره هایی به 

شرح زیر درج شده است:
بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی 
در  که   ) خصوصی  و  تعاونی  حقوقی)  و 
تا  مربوط  مقررات  و  قوانین  چهارچوب 
پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شــده، با مطالبات 
تا  مزبور  اشخاص  از  دولت  معوق  قطعی 
مبلغ بیست هزار میلیارد ) موضــوع ردیف 
درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف 
۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شــماره ۹ به صورت 

جمعی_ خروجی تسویه کند.
مطالبات قطعــی دولت از اشــخاص فوق 
الذکر که در اجــرای بند پ مــاده ۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابــت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور به شــرکت های دولتی منتقل 
شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و 
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی 
و خصوصی( از دولت بابت طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد 
شــده به بانک ها و موسســات اعتباری غیر 
بانکی از طریق تســویه بدهی های بانک ها 
و موسســات اعتباری غیر بانکی به دولت به 

وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به دولت اجــازه داده می شــود در صورت 
درخواســت متقاضیــان، مطالبات قطعی 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی )خصوصی و 
تعاونی(، نهادهــای عمومی غیــر دولتی، 
شــرکت های دولتی، بانک هــا، اتحادیه ها 
و آســتان مقدســه بابت تکالیفــی که در 
چارچوب قوانین و مقــررات مربوط تا پایان 
ســال ۱۳۹۶ ایجاد شــده اســت با بدهی  
اشــخاص یاد شــده به بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیــر بانکــی از طریق تســویه 
بدهی هــای بانک ها و موسســات اعتباری 
غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب 
قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد 
شــده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء  
۱ بند )و( تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کل کشــور به صورت جمعــی_ خرجی از 
طریق انتشار اســناد تصویه خزانه به شرح 

زیر تسویه نمایند.
اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در 
ردیف درآمدی  ۳۱۰۹۰۱ جدول شــماره 
۵ و ردیــف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شــماره 
۹ درج می گردد. ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور موظف اســت پس از اعام وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تســویه شده 
را برای دســتگاه های اجرایی دارای بدهی 
اباغ نماید.شــرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار 
میلیــارد ریــال از اصل حق بیمه شــخص 
ثالث دریافتی را براســاس پرتفوی هر یک 
از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی 
بیمه برسانند تابه صورت هفتگی نزد خزانه 

داری کل واریز کنند.
بر اســاس بند الف تبصره ۱۰ الیحه بودجه 
ســال ۹۸ کل کشور، شــرکتهای بیمه ای 
مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل 
حق بیمه شــخص ثالث دریافتــی را طی 
جدولی که بر اساس فروش بیمه)پرتفوی(

هر یــک از شــرکتها تعیین و بــه تصویب 
شــورای عالی بیمه می رســد، بــه صورت 
هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ 
جدول شــماره )۵( این قانون نــزد خزانه 
داری کل کشور واریز نمایند.وجوه واریزی 
در اختیار ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشــور، نیروی انتظامی و سازمان 
اورژانس قرار می گیرد تــا در ردیف های 
مربوط به این دســتگاهها در جدول شماره 
)۷( ایــن قانــون در امور منجــر به کاهش 

تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
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کاهش سهم ایران از صادرات نفت به بازار چین
 عربستان ســعودی از روســیه به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به 
چین در نوامبر ســبقت گرفت و به برتری ۱۹ ماهه روسیه در بزرگترین 

واردکننده نفت جهان خاتمه داد.
آمار اداره کل گمرک چین نشان داد عربستان سعودی در نوامبر ۶.۵۶ 
میلیون تن یا معادل ۱.۵۹۶ میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر 
کرد که ۵۰ درصد در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشــته افزایش 

داشت.
روســیه با صادرات ۶.۵۵ میلیون تن یا معادل ۱.۵۹۳ میلیون بشکه در 
روز نفت در نوامبر که ۳۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشت، در جایگاه دوم قرار گرفت.
عربستان ســعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است تاش 
می کند ســهم بازارش در چین را توســعه دهد به خصوص که تقاضا از 
سوی پاالیشگاههای جدید چینی این کشــور را واداشته برای داشتم 

سهم بیشتری از این بازار، به رقابت با روسیه بپردازد.
طبق گزارش رویترز، آرامکوی عربســتان پنج توافق عرضه نفت امضا 
کرده که مجموع قراردادهای ســال ۲۰۱۹ این شــرکت با خریداران 

چینی را به ۱.۶۷ میلیون بشکه در روز می رساند.
چین همچنین واردات نفــت از آمریکا را که در اکتبر بدنبال تشــدید 
تنشهای تجاری میان این دو کشور متوقف شــده بود را ازسرگرفت. با 
این حال وارداتش در نوامبر تنها ۳۳ هزار و ۵۵۸ بشکه در روز بود که ۸۸ 

درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.
چین بدنبال توافق دو کشور با آتش بس تجاری در اول دسامبر، موافقت 
کرده میزان قابــل توجهی از محصوالت کشــاورزی، انرژی، صنعتی و 

سایر محصوالت را از آمریکا خریداری کند.
صادرات نفت ایران به چین در ماه میادی گذشــته ۳۸۸ هزار و ۷۲۶ 
بشــکه در روز بود که ۳۰ درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

کاهش داشت.
چین برای خرید ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران به مدت ۱۸۰ روز 

از آمریکا معافیت گرفته است.

حفر ۱۰۵ حلقه چاه  نفت و گاز در ۹ ماه امسال
سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری از حفر و تکمیل 

۱۰۵ حلقه چاه  نفت و گاز در ۹ ماه امسال خبر داد.
به گزارش شــرکت ملی حفاری ایران، محمد آل خمیــس در این باره 
توضیح داد: متخصصان و کارکنان عملیاتی شــرکت ملی حفاری ایران 
موفق به ثبت ۱۴۲ هزار و ۴۵۰ متر حفاری در بخش های خشکی و دریا 

شدند.
وی افزود: از تعداد چاه های حفر شــده، ۴۷ حلقه توسعه ای و ۵۸ حلقه 
تعمیری است که ۷۳ حلقه آن در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و دو حلقه در حوزه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

حفر و تکمیل شده است.
آل خمیس گفت: ۶ حلقه چاه در مناطق عملیاتی شــرکت نفت فات 
قاره، ۱۴ حلقه در طرح های توســعه ای شرکت مهندسی و توسعه نفت 

)متن( و ۱۰ حلقه در قالب پروژه ای حفاری و تکمیل شد.
سرپرســت معاونت عملیات حفاری شــرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کرد: از مجموع تعداد چاه ها و متراژ حفاری، هفت حلقه چاه و ۱۵ هزار و 

۵۵۱ متر حفاری در آذرماه انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، عملیات حفاری دو حلقه چاه اکتشــافی نیز با 
به کارگیری دکل های حفاری ۳۲ و ۳۳ فتح در دو منطقه خنج در استان 
فارس و شادگان در استان خوزستان آغاز شــد و این در حالی است که 
هم اکنون دستگاه ۷۴ فتح برای حفر یک حلقه چاه اکتشافی دیگر برای 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران آماده می شود.
آل خمیس گفت: به همت کارکنان این شرکت در بخش های عملیاتی، 
فنی و پشتیبانی در ۹ ماهه امسال، حفاری ۱۰ حلقه چاه، ۷۹ روز زودتر 
از برنامه پیش بینی شده از ســوی کارفرما تکمیل شد که یک حلقه آن، 

آذرماه چهار روز جلوتر از برنامه تحقق یافت.
سرپرست معاونت عملیات حفاری شــرکت ملی حفاری ایران تصریح 
کرد: هم اکنون ۷۲ دستگاه حفاری سبک، ســنگین و فوق سنگین در 
مالکیت شرکت ملی حفاری اســت که از این تعداد ۶۹ دکل خشکی و 

سه دکل دریایی هستند.

احتمال نشست فوق العاده تولیدکنندگان نفت 
 وزیر انرژی امــارات اعام کرد: اگــر کاهش تولید نفت کافی نباشــد، 

تولیدکنندگان نفت نشست فوق العاده برگزار می کنند.
به گزارش رویترز، ســهیل المزروعی در حاشــیه نشســت ســازمان 
کشــورهای عرب صادرکننده نفت )اوآپک( گفت: اگــر کاهش تولید 
روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کافی نباشد، اوپک )سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت( و متحدانش نشســت فوق العاده برگزار 

می کنند و اقدام الزم برای توازن بازار را انجام می دهند.
وی همچنین اعام کرد: تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشکل 
نخواهد بــود و تولیدکنندگان چیــزی را که بازار ایجــاب کند، انجام 

می دهند.
وزیران نفت و انرژی ۱۴ کشــور عضو اوپک در صــد و هفتاد و پنجمین 
نشســت عادی خود پس از ۲ روز مذاکرات فشــرده )ششــم و هفتم 
دســامبر( توافق کردند تولید خود را برای یک دوره ۶ ماهه )از ابتدای 
سال ۲۰۱۹ میادی( ۸۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش دهند؛ پیرو آن 
وزیران نفت و انرژی ۱۰ تولیدکننده غیرعضو اوپک نیز تصمیم گرفتند 
همگام با اوپک برای کمک به کاهش مــازاد عرضه و بهبود قیمت های 

جهانی نفت خام ۴۰۰ هزار بشکه  از تولید خود بکاهند.

 آخرین اخبار از طرح تقویت فشار فازهای
 پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، آخرین وضعیت طرح تقویت فشار 
فازهای پارس جنوبی را تشریح کرد.

محمد مشکین فام در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که طرح توسعه فاز 
دوم پارس جنوبی که توسط یک شرکت فرانسوی در حال بررسی بود، 
تکمیل شده اســت، افزود: این طرح توسط شــرکت فرانسوی انجام و 
تکمیل شــد و در اختیار ما قرار دارد. در مرحله بعــد، پیمانکار اجرایی 

انتخاب و کار را عملیاتی می کنیم.
وی با تاکید بر این که هنوز مشــخص نیســت پیمانکار ایرانی باشد یا 
خارجی، ســرمایه مورد نیاز برای اجرای این طــرح را  در مجموع ۲۰ 

میلیارد دالر اعام کرد.
بر اســاس این گزارش، مشــکین فام پیش از این هم به ایسنا گفته بود 
کاری که مشاور فرانسوی انجام داده، مطالعات امکان سنجی بوده است؛ 
این شرکت گزینه های مختلف را بررســی و بهترین گزینه ممکن را به 
ما معرفی کرده اســت، بر این اســاس ما این گزینه را نهایی می کنیم و 
طراحی پایه و طراحــی تفصیلی را انجــام می دهیم و بــرای انتخاب 

پیمانکار، مناقصه برگزار خواهیم کرد.
او هم چنین در ســال ۱۳۹۶، اعام کرده بود که مرحلــه دوم فاز دوم 
توسعه پارس جنوبی، دو سال بعد کلید خواهد خورد و در فاز دوم، بحث 
تقویت فشار مطرح است. تولید پارس جنوبی، تا دو سال آینده به ۷۰۰ 
کیلومترمربع می رسد، اما ممکن اســت با توجه به شرایط مخزن، افت 
فشار صورت بگیرد. تا وقتی توســعه فازهای پارس جنوبی تمام نشود، 
مرحله ی دوم توسعه آغاز نخواهد شد و درباره این توسعه، با یک مشاور 

فرانسوی در حال مذاکره هستیم.

میز خبر

رویا خالقی  یکصد و هفتــاد و پنجمین 
نشســت اوپک که پایــان یافــت، انتقادها 
نســبت به عملکــرد هیئت ایــران در این 
نشست آغاز شــد. از نگاه نگارنده، اما ایران 
توانست در شــرایطی که عربستان و امارات 
با همراهی آمریکا شمشیر خود را علیه ایران 
از رو بسته بودند و برخی تولیدگنندگان غیر 
اوپک در خفا از هیچ تاشی برای ضربه زدن 
به ایران دریغ نکردند، بهترین دســتاورد را 

داشته باشد، چرا؟ 
۱- ایران در شــرایطی پا به نشســت ۱۷۵ 
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 
)اوپک( گذاشت که برخی خبرگزاری های 
خارجی تولیــد نفت ایــران را در ماه نوامبر 
۲ میلیون و ۸۵۰ هزار بشــکه در روز اعام 
کردند. در این شــرایط، بهتریــن کاری که 
ایران می توانست انجام دهد، این بود که زیر 
بار کاهش تولید نفت که عربستان و امارات 
از یک ماه پیش از نشست اوپک آن را مطرح 
کرده بودند، نــرود و منطقی بــود که برای 
توازن بازار و افزایــش قیمت نفت، با کاهش 
تولید نفت دیگر کشــورهای اوپک موافقت 
کند؛ زیرا کاهــش صادرات نفــت ایران به 
دلیــل تحریم و کاهش قیمــت نفت، بدون 
تردید اقتصاد نفتی ایران را با مشکل همراه 
می کرد. همســو بــا این موضوع، حســین 
کاظم پور اردبیلــی، نماینده ایران در هیئت 
عامل اوپک بارها پیش از نشســت اوپک و 
همچنین ۲ روز پیش از نشست هم بار دیگر 
در گفت وگویی با شــانا یادآوری کرده بود: 
»انتظار این است هر کاهش تولیدی از محل 
کسانی باشــد که افزایش تولید داشتند، نه 
کســانی که هیچ افزایش تولیدی نداشتند 
و کمتر هم شــدند.« این موضــع در کنار 
اظهارات وزیر نفت کــه پیش از ورود به وین 
اعام کرده بود »ایران تا زمانی که در شرایط 
تحریم قرار دارد درباره سهمیه خود با هیچ 
کشــور مذاکره نمی کند« نقشه راه ایران را 

در این نشست مشخص کرد.
۲- از فضای وین بگویــم؛ خبرنگاران حاضر 
در هتل پــارک حیات، محــل اقامت وزیر 
انرژی عربســتان کمتر از ۲۴ ساعت مانده 
به نشست اوپک )چهارشــنبه، ۱۴ آذرماه( 

چشم شــان به دیدن برایان هوک، نماینده 
ویژه وزارت خارجه آمریــکا در امور ایران، 
روشن شــد! این دیدار اگرچه ابتدا از سوی 
ســخنگوی وزارت انرژی عربستان تکذیب 
شد، اما این تکذیبیه چندان به درازا نکشید. 
این که در این دیدار چه گذشــت، کســی 
چیزی نمی داند، اما برخی عنوان کردند که 
احتمال می رود این دیــدار با هدف ترغیب 
سعودی ها برای استفاده از ابزار اوپک علیه 
ایران انجام شده اســت. خوب است بدانید 
عربســتان بین دو نشســت ۱۷۴ و ۱۷۵ با 
همراهــی امــارات و تحت فشــار آمریکا، 
تولید نفت خــود را با هدف ضربــه زدن به 
ایران  حدود ۶۰۰ هزار بشــکه افزایش داد 
و ســبب شــد قیمت نفت بیش از ۲۴ دالر 
برای هر بشــکه کاهش یابد. در این شرایط 
محتمل ترین نتیجه ای که می شــد از دیدار 
برایان هوک و الفالح در وین گرفت، فشــار 
بیشــتر بر ایران بود. ضمن ایــن که آمریکا 
پس از قتل جمال خاشــقچی تحت عنوان 
حق السکوت خواســتار امتیازهای بیشتر از 
عربستان بود. وزیر نفت اما از استانبول و در 
مســیر وین به این دیدار واکنش نشان داد: 

»اگر آقای هوک برای درخواســت عضویت 
آمریکا در اوپــک به وین آمــده و به همین 
دلیل با اعضای اوپک ماقــات می کند این 
درخواست قابل بررسی است، اما در غیر این 
صورت ایشــان روش غیرحرفه ای، ناشیانه 
و مداخله جویانــه در پیش گرفته اســت.« 
این اظهارات نشــان داد ایران قرار نیســت 
در مقابــل جنگ روانی که این کشــورها از 
مدت ها پیش تــدارک دیده بودنــد، تنها 
نظاره گر باشد. کسی نمی تواند خبرپراکنی 
ضد ایرانی رویترز را پس از بازگشــت دوباره 

تحریم های ضد ایرانی آمریکا انکار کند.
۳- نشســت پشــت درهای بســته وزیران 
نفت و انرژی اوپک، رأس ســاعت ۱۲ و روز 
پنجشــنبه ۱۵ آذرمــاه به  وقــت وین آغاز 
شــد. نشست ســخت، فشــرده و نفسگیر 
کاما قابــل پیش بینی بود. خــروج قطر از 
اوپک، دیدار برایان هــوک و خالد الفالح در 
وین، تخلف برخــی کشــورها در افزایش 
تولید نفت میان دو نشست و کاهش قیمت 
نفت در ماه های اخیر، نشــان مــی داد این 
نشســت، پیچیده است. کســی از نشست 
پشت درهای بسته خبر نداشــت، اما آنچه 

حدود ساعت ۱۷ به وقت وین به بیرون درز 
کرد، این بود که اعضای اوپک بر سر کاهش 
تولید نفت به توافق نرســیدند و ایران هم به 
شــدت بر مواضع خود که همانا معاف شدن 
از کاهش تولید بوده، پافشــاری کرده است. 
یک  ســاعت و نیم بعد اما وزیران از نشست 
بیرون آمدنــد و به یک یا دوجمله بســنده 
کردند. گویا در نشســت، قرار گذاشــتند 
کسی صحبت نکند. زنگنه اما این نشست را 
سخت توصیف کرد. ادامه مذاکرات به فردا 

موکول شد.
۴- جمعه، ســاعت ۱۰ به وقت وین. وزیران 
خود را به دبیرخانه رســاندند و نشست آغاز 
شد. الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه که 
پس از دیدار وزیر انرژی عربستان در وین به 
مسکو رفته بود تا به گفته رسانه ها، آخرین 
رایزنی هــا را بــا والدیمیر پوتیــن، رئیس 
جمهوری این کشور انجام دهد دیرتر از همه 
وزیران به محل دبیرخانــه آمد و بافاصله با 
وزیر نفت ایران دیدار کرد؛ دیداری که تاثیر 
زیادی در توافقی که میان اوپک و ســپس 
غیراوپک به دســت آمد داشــت، نشست 
اوپک که کمی به درازا کشــید و از ســاعت 

۱۵ گذشــت، خبرپراکنی رویترز آغاز شد: 
»ایران توافــق کاهش تولیــد را به صورت 
نمادین پذیرفته اســت«. کمی بعد اما این 
خبر از ســوی هیئت ایرانی تکذیب شــد: 
»ایران به صورت سمبلیک یا غیرسمبلیک 
با مشارکت در توافق کاهش تولید موافقت 
نکرده است.« دیدارهای دوجانبه زنگنه در 
حاشیه نشســت اوپک اما به دیدار با نواک 
ختم نشد و رایزنی های گســترده ای برای 
معاف شــدن ایران از توافــق کاهش تولید 
انجام داد که ســرانجام به این منجر  شد که 
ایران از توافق کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه 
نفت از ســوی اوپک در کنار ونزوئا و لیبی 
معاف شــود و دیگر اعضای اوپــک نیز باید 
میزان تولید را بر اساس تولید ماه اکتبر ۲,۵ 
درصــد در روز کاهش دهند. ممکن اســت 
این ســوال پیش بیاید که مجموع کاهش 
تولید ۱۱ کشور مشارکت کننده در کاهش 
تولید، با محاســبه ۲.۵ درصــد، ۶۶۹ هزار 
بشکه شود، پس بقیه این کاهش تولید قرار 
است از چه محلی باشــد؟ باید پاسخ داد که 
عربستان عنوان کرده که حاضر است افزون 
بر کاهش ۲.۵ درصدی خــود، ما به التفاوت 
کاهش تا ســقف ۸۰۰ هزار بشــکه را کسر 

کند.
۵- اهمیت معاف شدن ایران از توافق کاهش 
تولید را که با رایزنی های گسترده و فشرده 
هیئت ایرانی به دســت آمده و بســیاری با 
دیده تردید به آن می نگرنــد، اینجا برایتان 
می گویم. گفتند چرا ایران که در شــرایط 
تحریم قرار دارد و تولیــد نفت آن با کاهش 
روبه رو شــده، تاش کــرد از کاهش تولید 
معاف شود؟ یا عنوان شــده است اگر ایران 
کاهش تولید را می پذیرفت تنها باید تولید 
خود را ۸۲هزار بشــکه کاهش می داد که در 
مقابل کاهش کنونی تولید نفت ایران، ناچیز 
است، یا معنی این جمله وزیر نفت که گفته 
است اجازه ندادیم ســهم ایران از بازار نفت 
در درازمدت آســیب ببیند، چیست؟ ساده 
بگویم تولید نفــت ایران در مــاه اکتبر، ۳ 
میلیون و ۳۰۲ هزار بشــکه در روز بوده که 
سهم ایران در صورت کاهش ۲,۵ درصدی، 

۸۲ هزار بشکه می شد.
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ثبت 385 و شناسه ملى 14005586900 به استناد صورتجلسه درخواست 
مورخ  توسعه)  سوم  برنامه   187 ماده  (موضوع  حقوقى  موسسه  مدير 
1397,07,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد و مجوز شماره شماره 20,47561 ,ث 
مورخه 97,4,23 مركز امور مشاوران حقوقى وكالءو كارشناسان قوه قضاييه: 
به  موسسه  مدت  و  يك  پايه  به  دو  پايه  از  موسسه  مدير  وكالت  پروانه   -
مدت نامحدود تغيير يافت حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و 

موسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(305971) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  پويا  گاز  صنعت  امين  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003778567 ملى  شناسه  و   446755
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,07,16 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
نگار  و   2064331069 كدملى  به  شيروانى  زاده  طهماسب  اله  ذبيح  شد: 
پور  دائى  گل  رضا  و   2050062699 كدملى  به  شيروانى  زاده  طهماسب 
به  نيا شيروانى  ابراهيم  كاظم  و سيد  به كدملى 4980017061  بهنميرى 
كدملى 2065081546 و مجيد اسفنديارى به كدملى 2130194931 به 
عنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. عباس فقانى 
شيخ محله به كدملى 2050209819 به سمت بازرس اصلى و مهدى باقرى 
شيروانى به كدملى 2064315349 به سمت بازرس على البدل براى مدت 

يكسال مالى انتخاب گرديدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305972)

آگهى تغييرات شركت گسترش انرژى نو آتيه سهامى خاص به شماره ثبت 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   14004364894 ملى  شناسه  و   459792
مديره مورخ 1397,07,30 و اجازه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 95,3,17 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 180000000000ريال 
 10000000 سهم   21800 به  منقسم  ريال   218000000000 مبلغ  به 
در  مربوطه  ماده  و  يافته  افزايش  شده  حال  مطالبات  طريق  از  نام  با  ريالى 
اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ 

فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305973)

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كاركنان اتش نشانى وخدمات ايمنى به 
شماره ثبت 44965 و شناسه ملى 10100903030 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397,03,30 و مجوز اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
تصميمات   97,06,26 مورخ   972,15,156008 شماره  به  استانتهران 
ذيل اتخاذ شد : على اكبر محمدى برمى به شماره ملى 0050416758 به 
سمت رئيس هيئت مديره- عليرضا غفورى به شماره ملى 0055487912 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره- حبيب احمدى اله آبادى به شماره ملى 
5659531881 به سمت منشى هيئت مديره و محمود فالحى به شماره ملى 
گرديدند.  انتخاب  مديره  هيات  وعضو  مديرعامل  بعنوان   4591036014
اكبر محمدى  .آقاى على  امضاء  با سه  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  كليه اسناد 
ويك  ثابت  امضاء   ( (مديرعامل  فالحى  )-محمود  مديره  هيات  برمى(رييس 
نفرازاعضاء هيات مديره- حبيب احمدى اله آبادى و يا عليرضا غفورى بعنوان 
امضاء متغير سوم همراه مهر شركت معتبر خواهد بود واوراق عادى باامضاء 

مديرعامل ومهر شركت معتبراست. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305974)

آگهى تغييرات شركت خدمات كشاورزى چتر سبز توس سهامى خاص به شماره 
ثبت 324166 و شناسه ملى 10380332360 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,08,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مركز اصلى 
شركت به:استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، زيبا 
دشت باال ، خيابان گل بانگ ، كوچه گلشاد دوم (2) ، پالك 0 ، ساختمان تعاونى 
واحد 10 كد پستى1494673853   ، طبقه سوم   ،  D  ، (مديا)  ناجا  مسكن 

انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305975)

با  ايرانيان  آتا گشت  گردشگرى  و  مسافرتى  خدمات  تغييرات شركت  آگهى 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 418073 و شناسه ملى 10320700216 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,07,17 و مجوز 
شماره 30899 , 972303 اداره كل حقوقى و امالك سازمان ميراث فرهنگى 
صنايع دستى و گردشگرى تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به آدرس 
آباد  تهران، سعادت  ، شهر  ، بخش مركزى  تهران  ، شهرستان  تهران  استان 
، خيابان سعادت آباد ، ميدان سردار شهيد حسن طهرانى مقدم ، پالك 3 ، 
مجتمع سروستان ، طبقه دوم ، واحد 110 كدپستى 1997998319 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305976)

آگهى تغييرات شركت سيمين صنعت زاگرس با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 278428 و شناسه ملى 10103152208 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1395,10,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد 
ثبتى تهران از نشانى پيشين به: تهران، رى، كهريزك، آبادى انتهاى 60 مترى 
(قاسم آباد)، خيابان هشتم جنوبى، بلوار امام حسين، پالك 2، مجتمع شهرك 
صنعتى تهران، طبقه همكف، واحد 2، كد پستى 1818184317 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ياد شده اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (305977)

معــاون وزیــر نفــت در امــور 
پتروشــیمی از تهیه پیش نویس 
عرضه اوراق مشارکت طرح های 
پتروشیمی به منظور رفع بخشی 
از مشــکات مالــی طرح های 

نیمه کاره خبر داد.
بهزاد محمــدی در آیین تجلیل 
از خدمــات رضــا نــوروززاده، 
مدیرعامل پیشــین شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با بیان این که 
به این کــه بنــده چهاردهمین 
مدیرعامل این شــرکت پس از 
پیروزی انقاب اسامی هستم، 
اظهار کرد: این سمت ها ماندگار 
نیســتند و محل گذرند، اما آنچه 
مهم اســت اثر مثبت در اجرای 
مســئولیت و از آن مهم تر اخاق 

حرفه ای در کار است.
وی با اشــاره به این که در حکم 
مدیرعاملــی اش از ســوی وزیر 
نفــت بــه جهــش دوم صنعت 
پتروشیمی تأکید شــده است، 
افزود: این جهش دوم باید به طور 
کامل تفسیر شود و نباید تنها به 

صورت شعارگونه باشد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور 
پتروشــیمی با بیان این که جهش 
دوم صنعت پتروشــیمی قابلیت 
تعریــف در چهار حــوزه را دارد، 
ادامه داد: شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی هم اکنــون ماننــد 
گذشــته ســکان دار این صنعت 
نیست، اما می تواند محرکی بسیار 
خوب برای توســعه و پیشــرفت 

صنعت پتروشیمی باشد.
محمدی نخســتین گام جهش 
دوم صنعت پتروشــیمی کشور 
را تهیه نقشــه راه ایــن صنعت 
دانســت و تصریح کــرد: نقش 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
راهبــردی اســت و این نقشــه 
می تواند نقش جدید این شرکت 
را پس از واگذاری پتروشیمی ها 
به بخش خصوصی در صنعت به 
خوبی نشان دهد.وی بازتعریف 
و بازآفرینی جایگاه شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در توســعه 
صنعت پتروشــیمی کشــور را 
دومیــن گام بــرای جهش دوم 

این صنعت عنــوان و اظهار کرد: 
به سرانجام رســاندن طرح های 
نیمــه کاره و در دســت اجرای 
پتروشیمی اســت که باید نگاه 

ویژه ای به آنها داشت.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تأکید کرد: در سومین 
گام، مــا در این شــرکت وظیفه 
داریم راه را بــرای تکمیل و انجام 
طرح های نیمه کاره پتروشــیمی 
باز کنیم.محمدی گفت: شرکت 
ملی صنایــع پتروشــیمی برای 
کمک به رفع بخشی از مشکات 
نیمــه کاره  طرح هــای  مالــی 
پتروشــیمی در حــال تهیــه 
پیش نویس اولیه بــرای دریافت 
مصوبه دولت بــرای فروش اوراق 

مشارکت ارزی و ریالی است.
داد: نشســت های  ادامــه  وی 
مختلفی در این بــاره در وزارت 
نفــت انجــام شــده و در حال 

رسیدن به جمع بندی هستیم.
معاون وزیر نفت، چهارمین گام 
از جهش دوم صنعت پتروشیمی 
را افزایــش انرژی ســازمانی و 
شــوق ســازمانی در مجموعه 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
برشــمرد و افزود: ســطح انرژی 
سازمان باید رشــد کند و نگاه ها 
مانند هلدینگ های پتروشیمی، 
عملیاتی تر و اجرایی تر شــود که 
این مهم با افزایش روابط دوطرفه 
میــان مدیریــت و همــکاران 

شرکت محقق می شود.
محمدی با اشاره به این که صنعت 
پتروشیمی ایران اولویت اقتصاد 
کشور اســت، تصریح کرد: حدود 
۷۶ هزار میلیــارد تومان گردش 
مالی صنعت پتروشــیمی کشور 
در ســال ۹۵ اســت که نسبت به 
فرآورده هــای نفتی، خــودرو و 
صنایــع دیگر رتبه نخســت را در 
بحث توسعه اقتصادی کشور دارد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی اظهار کــرد: از این 
میــزان ظرفیــت، ۵۳,۶ میلیون 
تن به تولید رســید که معادل ۸۴ 
درصد عملکرد تولید این صنعت 

در سال ۹۶ بوده است.

مشارکت  اوراق  عرضه  پیش نویس 
شد تهیه  وشیمی  پتر ح های  طر

وشیمی پتر
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حمایت ۵۰ درصدی یارانه ای از فناوری های نو
علمی وفنــاوری  معاونــت  تجاری ســازی  و  نــوآوری  معــاون   
ریاست جمهوری با بیان اینکه فناوری های سطح یک که برای اولین بار 
عرضه می شــوند، از حمایت یارانه ای ۵۰ درصدی برخوردار می شوند، 
گفت: تســهیات لیزینگ برای حمایت از خریــداران از خط اعتباری 

صندوق نوآوری وشکوفایی پراخت می شود.
پیمان صالحــی در افتتاحیه نوزدهمین »نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار« و »ششــمین نمایشــگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشــگاهی ســاخت ایران«، گفت: در این دوره از نمایشــگاه ۳۵۰ 

شرکت حضور دارند و بیش از ۹ هزار مدل محصول را ارائه کرده اند.
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
با اشــاره به حمایت های معاونت علمی در این دوره از نمایشگاه، اظهار 
کرد: معاونت علمی ریاســت جمهوری بخشــی از هزینه خرید مراکز 
علمی و پژوهشی دولتی را بر اساس ســطح بندی محصوالت پرداخت 

می کند.
وی ادامه داد: محصوالت ســطح اول که برای اولین بار در کشور تولید 
شده اند ۵۰ درصد، ســطح اول عادی ۴۰ درصد، سطح دوم ۲۵ درصد، 

سطح سوم ۱۰ درصد و سطح چهارم بدون حمایت خواهند بود.
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: ارزیابی و سطح بندی محصوالت بر اساس سطح ذاتی فناوری 

و میزان داخلی سازی محصوالت انجام می شود.
صالحی افــزود: همچنین در نظــر داریم تســهیات لیزینگی ۸ تا ۱۰ 
درصد را برای خریــداران بخش خصوصی از محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان اختصاص دهیم. این لیزینگ توســط خــط اعتباری ۲۰ 
میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شــکوفایی از طریق صندوق توسعه 

فناوری نانو پرداخت می شود.

نامه نگاری رئیس اتاق تهران با وزیر صنعت
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در نامه ای به 
وزیر صمت، خواستار رسیدگی به مشــکات فعاالن بخش خصوصی و 

اعضای اتاق در حوزه ثبت سفارش شد.
مســعود خوانســاری در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به مشــکات فعاالن بخش خصوصی و اعضــای اتاق بازرگانی 
به ویژه در حوزه ثبت سفارش اشــاره کرد و خواستار رفع این مشکات 

شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشــاورزی تهران با برشــمردن 
محدودیت های اعمال شده از سوی ســازمان صنعت، معدن  و  تجارت 
برای ثبت ســفارش فعــاالن اقتصــادی و دارنــدگان کارت بازرگانی 
و مغایر دانستن بخشــنامه های صادر شــده از سوی این ســازمان با 
مصوبات هیــات وزیــران و ماهیــت فعالیت های تجاری، خواســتار 
بازنگری در دســتورالعمل ها و محدودیت های ایجاد شده برای فعاالن 
اقتصادی شــد.به گزارش روابط عمومــی اتاق تهران، طــی ماه های 
اخیر فعاالن اقتصادی بخــش  خصوصی با هجمه ای از بخشــنامه ها و 
دستورالعمل هایی از سوی دستگاه های دولتی مواجه شده اند که عاوه 
بر اینکه کســب وکار بنگاه های این بخش را مختل کرده اســت، قدرت 
پیش بینی و تصمیم گیری آنان برای فعالیت های اقتصادی را به شدت 

کاهش داده  است.
در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی و تشکل های بخش 
خصوصی طی نامه نگاری با اتاق تهران و برگزاری جلســات همفکری با 
مســووالن این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش های پیش آمده برای 
کسب وکار خود، خواستار رســیدگی به حل این مشکات توسط اتاق 

بازرگانی تهران شدند.
به همین منظور، اتــاق بازرگانی تهران با گــردآوری نظرات بنگاه های 
بخش  خصوصی پیرامون مهم ترین چالش های پیش روی کارآفرینان 
و صاحبان کســب وکار، عمده موانــع موجود را اعمــال محدودیت ها 
و ممنوعیت ها در ثبت ســفارش متقاضیان دانســته و طی مشورت با 
تشــکل ها و فعاالن بخش خصوصی به این جمع بندی رسیده است که 
سیاست های اعمالی از سوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای 

کسب وکار بنگاه ها را سخت تر از گذشته کرده  است.
از این رو، رییس اتــاق بازرگانی تهران طی نامه نــگاری با وزیر صنعت، 
معدن  و  تجارت، ضمن انتقاد از اســتراتژی در پیش گرفته شده از سوی 
سازمان صنعت، معدن  و  تجارت در خصوص اعمال برخی محدودیت ها 
در تایید ثبت سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار 

اصاح و بازنگری در دستورالعمل های صادر شده این سازمان شد.
در نامه مسعود خوانســاری به رضا رحمانی، به برخی موانع ایجاد شده 
پیش روی فعاالن اقتصادی، از جمله محدودیت ســقف واردات ســال 
۹۷ به میانگین سابقه واردات ســال های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت 
سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، 
اشاره شده و آمده  است: »بر اســاس دستورالعمل های سازمان صنعت، 
معدن  و  تجارت، الزام به عقد قرارداد بــا واحدهای تولیدی برای تامین 
مواد اولیه موضوع ثبت ســفارش، محدودیت ســقف واردات به ردیف 
اظهاری سال گذشــته، الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC و 
همچنین، محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره برداری 
واحدهای تولیــدی، عما فعالیت بنگاه هــای بخش خصوصی را دچار 

چالش جدی کرده است«.
در این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت های 
ایجاد شده برای فعاالن اقتصادی، آمده اســت: »این در حالی است که 
نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با ســنوات قبل و سال جاری، 
از ســوی تدوین کنندگان دستورالعمل های ســازمان صنعت، معدن 
 و  تجارت نادیده گرفته شــده و حال آنکه، محدودیت های گذشــته، از 
جمله تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دالر برای کارت های بازرگانی در 

سال اول صدور، گسترش یافته است«.
در نامه رییس اتاق تهران بــه وزیر صنعت، معدن  و  تجــارت، افزایش 
ارزبری واردات مواد اولیه و افزایش بهای قیمت تمام شــده محصوالت 
تولیدی، به دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از مزین صرفه به 
مقیاس، از دیگر اشکات ایجاد شده برای فضای کسب وکار عنوان شده  
و آمده  است: »سامانه TSC که در دســتورالعمل های سازمان صنعت، 
معدن  و تجارت تطبیق ارزش اظهاری کاالها براساس این سامانه الزام 

شده  است، کفایت الزم برای تعیین ارزش کاالها را ندارد«.

تامین ارز واردکنندگان تسهیل شد
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان از بخشــنامه جدید بانک مرکزی برای 
تامین ارز واردکننــدگان خبر داد و گفت: در شــیوه جدید، صرافی ها 
می توانند حواله هــای ارزی مورد نیاز واردکننــدگان را از طریق بانک 

مرکزی از بانک های عامل تهیه کنند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، »در راســتای تسهیل فرآیند 
تامین ارز تجارت کشــور، صرافی ها می توانند نسبت به خرید حواله های 
ارزی از بانک مرکزی از طریق شــعب ارزی بانک هــای عامل با رعایت 
مقررات ارزی و ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا( برای پوشش تقاضاهای 

مشتریان بابت مصارف وارداتی از طریق سامانه نیما اقدام کنند«.
در این پیوند رضا ترکاشوند در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با توجه به 
اینکه برخی واردکنندگان در تامین ارز خود مشکل داشتند، مقرر شد 
که صرافی های رســمی و دارای مجوز بتوانند این تقاضاها را از طریق 

حواله های ارزی بانک مرکزی پوشش دهند.
وی افزود: اغلب این واردکنندگان، کسانی هستند که گروه ۲ کاالیی را 
وارد کشــور می کنند و تا پیش از این می بایست ارز مورد نیاز خود را ارز 

صادراتی پتروشیمی ها و مواد معدنی از نیما تامین می کردند.

میز خبر

محســن محروقي قیــاس وضعیت 
خودروســازی در ایران و جهــان، واقعیات 
و تفاوت هایی را آشــکار می سازد که بسیار 
تامل برانگیز است. نخســتین تفاوت، بازار 
سودآور و انحصاری اســت که گویی به نام 

خودروسازان داخلی سند خورده است.
خودروســازی در ایران از نگاه بسیاری قصه 
پر غصــه ای اســت که همچنــان حکایت 
آن باقی اســت و به رغم تمامــی انتقادها، 
اعتراضات و تاش ها، خودروســازان سوار 
بر مرکب حمایت ها و تداوم سیاســت های 
گذشــته، در جاده اقتصاد کشور یکه تازی 

می کنند. 
با گذشــت بیش از نیم قــرن از آغاز صنعت 
خودروســازی در ایران، مشکات و مصائب 
این صنعت، پابرجا اســت و تنها کافی است 
مقایسه ای میان صنعت خودروسازی ایران 
و جهان صورت گیرد تا واقعیات این صنعت 

آشکارتر شود.

خودروهای مونتاژی با عنوان تولید ملی
خودروســازان داخلی، همچنــان بر تداوم 
تولیدات قدیمی خود اصرار دارند؛ نیســان 
وانت )۱۳۴۹(، پــژو ۴۰۵ )۱۳۷۱(، پراید 
)۱۳۸۰(، ســمند  پــژو ۲۰۶   ،)۱۳۷۲(
)۱۳۸۱( از جملــه پرســابقه ها اســت که 
همچنان با تغییر چــراغ و فرمان و صندوق 
و ... تولید و به بازار عرصه می شــود. این در 
حالی اســت که خط تولید این اتومبیل ها، 
سال ها است که در شرکت های اصلی تولید 

کننده، متوقف شده است. 
جالب آنجا اســت که کیفیت این خودروها، 
همچنان پایین باقی مانده است. در آخرین 
گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
کشور )آبان ۱۳۹۷( نیسان وانت یک ستاره، 
پراید، پژو ۴۰۵ و ســمند دو ســتاره، و پژو 
۲۰۶ سه ستاره از پنج ستاره ممکن را کسب 
کرده انــد و مردم و مســووالن، پیش از این 
بارها و بارها از کیفیت پاییــن این مدل ها، 

شکایت داشتند. 
این خودروها در حالــی همچنان به صورت 
گســترده تولیــد می شــود کــه مدیران 
خودروســازی اصرار داشتند محصوالتشان 
تولید ملی محســوب مــی شــود و باید از 

تولید آن هــا حمایت کرد. اما آیــا واقعا این 
خودروها تولید ملی هســتند؟ در پاسخ به 
این ســوال و در یکی از گــزارش های مرکز 
پژوهش های مجلس می خوانیم: طی سال های 
اخیر خودروســازان ایرانی شــعار »تولید 
خودروی ملی« را جزو برنامه های خود اعام 
کرده اند، اما در عمل اتفــاق قابل قبولی رخ 
نداده و بیشــتر تولید محصــوالت مونتاژی 
و تحت لیســانس خودروســازان خارجی 
صورت پذیرفته اســت. در نتیجه وابستگی 
خودروسازان ایرانی به شرکت های خارجی، 
باعث شــده تا با بــروز کوچکتریــن اتفاق، 
تامین قطعات این گونه خودروها با مشــکل 

روبرو شود و توقف خط تولید اتفاق افتد. 

خودروسازان، مدیران همیشه در بحران 
خودروســازان ایرانی طی ماه های اخیر با 
سرودن شــعر همیشــگی نیاز به حمایت، 
خواســتار افزایــش کمک هــای دولتی و 
باالبردن نرخ انواع خودروها شده اند. مدعای 
اصلی خودروســازان آن اســت که با توجه 
به افزایش نرخ ارز، دولت باید به کمکشــان 
بشــتابد و به آن ها برای عبور از بحران تازه 

کمک کند. 

اما آیا امــروز، تنها زمانی اســت که صنعت 
خودرو ایران در بحران قرار دارد؟ تاکنون در 
ده ها گزارش و پژوهــش از مراجع معتبر و 
رسمی کشور طی دو دهه اخیر، از وضعیت 
صنعت خودروســازی انتقاد شــده است. 
بطور مثال در گــزارش مرکز پژوهش های 
مجلس بــه تاریخ اردیبهشــت ۱۳۷۶ می 
خوانیم »بررسی های آماری نشان می دهد 
که تولیدات به ازای نیروی انسانی در شرکت 
های داخلی معادل شرکت های بزرگ دنیا 
اســت. لیکن از لحاظ مطلق رقم تولیدات، 
شرکت های داخلی در سطح بسیار پایینی 
فعالیت می کنند و این از لحاظ اقتصادی به 
معنای غیربهینه بودن میــزان بهره وری از 
ظرفیت اسمی )ظرفیت واقعی( است«. در 
همین گزارش از کیفیت پایین خودروهای 

کشور انتقاد شده است 
حدود بیست سال بعد و در گزارش دیگری 
از همین مرکز در ســال ۱۳۹۳، ذکر شــده 
است »صنعت خودروســازی هم اکنون در 
وضعیت بحرانی به ســر می برد و استراتژی 
این صنعت نیاز به بازنگــری جدی دارد«. 
در گزارش دیگری در همین ســال نیز آمده 
است »سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت های 

خودرو ایرانی ضعیف ترین میزان رشــد را در 
میان شرکت های بزرگ جهان داشته اند«. در 
همین گزارش ضمن اشــاره به تاثیر تحریم 
ها بر صنعت خودروســازی، تصریح شــده 
است »تحریم ها تنها جرقه ای برای آشکار 
سازی عمق فاجعه در صنعت خودروسازی 
بوده اســت و اگر موشــکافانه تــر به این 
موضوع پرداخته نشــود، این صنعت شاهد 
مشکات بیشتری در ســال های نزدیک 

خواهد بود.« 
مجموعه این گــزارش ها نشــان می دهد 
دست کم از ســال ۱۳۷۶ تا به امروز، بارها 
و بارها، کارشناســان نهادهای مسوول در 
کشــور، نســبت به وضعت بحرانی صنعت 
خودروســازی کشــور هشــدار داده اند و 
تحریم ها تنها عاملی برای نمایش وضعیت 
واقعی صنعت خودروســازی بوده است اما 
همچنان صنعت خودروســازی کشور، در 
بحران به سر می برد و خودروسازان، کمک های 

دولتی را طلب می کنند. 

بدعت پیش فروشی خودرو 
بطور معمــول در هیچ کجــای جهان، مگر 
در موارد اســتثنایی، خودرو پیش فروش 

نمی شود. خودرو اغلب از طریق نمایندگی 
های رسمی و در بسیاری از مواقع به صورت 
اقســاطی به فروش می رســد. بطور مثال 
بنگاه های فــروش خودرو نــو در انگلیس، 
در وضعیتــی که حقــوق میانگین یک فرد 
طبقه متوسط در این کشور بین سه تا چهار 
هزار پوند اســت، محصوالتشان را با اقساط 
ســیصد تا چهارصد پوند در ماه، به دســت 

مشتری می رسانند. 
در ایران اغلب فرد ناچار اســت برای خرید 
اتومبیــل صفر، در صف هــای انتظار پیش 
فروش منتظــر بماند و این در حالی اســت 
که نمی داند در نهایت به اتومبیل مورد نظر 
خود خواهد رســید یا آن کــه کارخانه از او 
مبلغ بیشــتری را طلب کرده یا در واگذاری 
خودرو، تعلل خواهد کرد. تاخیر در تحویل 
خودرو در ایران، خود حکایتی طوالنی دارد. 
در گزارش ســال ۱۳۷۶ مرکز پژوهش های 
مجلس می خوانیم: وقتــی تعداد خودروی 
پیش فروش شــده از توان تولیــد کارخانه 
پیشی می گیرد و روند پیش فروش از سوی 
کارخانه متوقــف نمی گــردد کارخانه ها 
مجبور به تمدید زمان تحویل خودرو شده و 
حتی برخی کارخانه ها مدت تحویل خود را 

به دو سال افزایش دادند! 

قیمت باال و جیب های خالی 
خودروســازان داخلی همواره بر سر قیمت 
محصوالتشان مشغول چانه زدن با دولتند. 
اما مــروری بر نحوه قیمت گــذاری خودرو 
در جهان و مقایســه آن با ایــران، می تواند 

واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. 
بطــور معمول، قیمت یک خودرو ســواری 
تولید روز و معتبر و مناســب، بین بیســت 
تا سی هزار دالر اســت. در حالی که قیمت 
یــک اتومبیل دســت دوم، بســیار پایین 
تر اســت و حتی یک اتومبیل دست دوِم با 
کیفیــت و تنها با چند ســال کارکــرد را با 
حدود دو تا ســه هزار دالر می توان خرید. 
متوسط حقوق افراد در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی نیز در همین حدود است. در واقع 
شهروند کشورهای توسعه یافته، می تواند با 
دستمزد ده ماه خود یک خودرو مناسب، به 

روز و پیشرفته را خریداری کند.

با  جهرم  صنعت  راهيان  اميد  شركت  تغييرات  آگهى 
ملى  و شناسه   301635 ثبت  به شماره  مسئوليت محدود 
عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103402432
اتخاذ شد  1396,08,02 تصميمات ذيل  العاده مورخ  فوق 
با   1670390160 ملى  شماره  به  اللهى  لطف  حسين   -  :
از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم  كليه  دريافت 
رديف شركاء شركت خارج گرديد. در نتيجه سرمايه شركت 
 19991250000 به  ريال   19993750000 مبلغ  از 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  ريال 
گرديد. - ليست شركاء پس از كاهش سرمايه بشرح ذيل 
 0043819192 ملى  شماره  به  كريمى  محمد  باشد:  مى 
دارى 19988750000 ريال سهم الشركه. ليال كريمى به 
شماره ملى 0066137111 دارى 2500000 ريال سهم 

2 الشركه. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (313999)

آگهى تغييرات موسسه براق جم ايرانيان به شماره ثبت 33489 و شناسه 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003928100 ملى 
 97,8,7 مورخه  ت  الف   1,97,13382 شماره  مجوز  و   1397,07,12 مورخ 
: - محل شركت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد 
به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-
94-طبقه  بهرامى-پالك  بابك  شهيد  وليعصر-خيابان  وليعصر-خيابان  محله 
سوم-واحد 303 كدپستى : 1968643635 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314000)

آگهى تغييرات شركت اروين طب با مسئوليت محدود به شماره ثبت 64237 
و شناسه ملى 10101092266 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1396,06,16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل بمدت نامحدود انتخاب گرديدند: آقاى فرهاد كشانى كد 
ملى 0322468639 به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره خانم روشنك 
كشانى كدملى 0061385832 عضو هيئت مديره حق امضاء و كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل چك ، سفته و بروات و قراردادهاى عقود 

اسالمى با امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314001)

آگهى تغييرات شركت اروين طب با مسئوليت محدود به شماره ثبت 64237 و 
شناسه ملى 10101092266 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1396,06,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم روشنك كشانى به شماره 
ملى 0061385832 با پرداخت مبلغ 400000000 ريال به صندوق شركت در 
رديف شركاء قرار گرفت. درنتيجه سرمايه شركت ازمبلغ 1000000000ريال 
به مبلغ 1400000000 ريال افزايش يافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح 
گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه هريك ازشركاء بشرح زيرمى باشد: آقاى 
فريدون كشانى كد ملى 0321209321 دارنده مبلغ 100000000 ريال سهم 
الشركه آقاى فرهاد كشانى كد ملى 0322468639 دارنده مبلغ600000000 
اميد حسينى كد ملى 0054761247 دارنده مبلغ  ريال سهم الشركه آقاى 
100000000 ريال سهم الشركه آقاى مجيد واقفيان كدملى 1827966841 
الشركه خانم روشنك كشانى كدملى  دارنده مبلغ 200000000 ريال سهم 
0061385832 دارنده مبلغ 400000000 ريال سهم الشركه كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل چك ، سفته و بروات و قراردادهاى عقود اسالمى 
با امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد وماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. تعداداعضاى هيئت مديره بين 2 الى6 نفر مى باشد. و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314002)

ثبت  شماره  به  خاص)  (سهامى  دامون  پارس  تكنام  شركت  تغييرات  آگهى 
5510 و شناسه ملى 14006029149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,08,28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى 
هيأت  رئيس  سمت  به   1375852507 ملى  شماره  به  پور  مهدى  توحيد 
مديره، آقاى احد مهدى پور به شماره ملى 1370513283 به سمت نايب 
رئيس هيأت مديره و آقاى كامران صيدى به شماره ملى 3359678427 به 
سمت مدير عامل و عضو هيأت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاى مدير عامل و رئيس هيأت مديره متفقاً همراه با مهر 
شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر 
عنوان  به   3341365214 ملى  شماره  به  عليزاده  عليرضا  آقاى  باشد.  مى 
بازرس اصلى و آقاى مسعود مسعودى شانى به شماره ملى 0034974210 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. حجت 
شهرستانهاى  تجارى  غير  مؤسسات  و  شركتها  ثبت  سرپرست  تبار  قلى  اله 

استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(314003) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

مسئوليت  با  شركت  باتيس  پايدار  سودان  به  شركت  تغييرات  آگهى 
 14003846042 ملى  شناسه  و   448541 ثبت  شماره  به  محدود 
 1397,08,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
به شماره  آقاى حسين قاسم زاده مشهدى   - : اتخاذ شد  تصميمات ذيل 
صندوق  از  ريال   12000000000 برداشت  با   0060954681 ملى 
مشهدى  زاده  قاسم  محسن  آقاى  گرديد.  خارج  شركاء  زمره  از  شركت 
از  ريال   12000000000 برداشت  با   0075696592 ملى  شماره  به 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  گرديد.  خارج  شركاء  زمره  از  شركت  صندوق 
ماده  و  يافت.  كاهش  ريال   30000000000 ريال   54000000000
كاهش  از  پس  الشركه  سهم  ميزان  شد.  اصالح  دراساسنامه  مربوطه 
 3520914433 بهزادى  يونس  آقاى   - باشد  مى  ذيل  شرح  به  سرمايه 
نوروزى  مهدى  محمد   - الشركه.  سهم  ريال   6000000000 داراى 
الشركه  ريال سهم   12000000000 داراى   0021941866 زواريانى 
– محمد رضا نوروزى زواريانى 0054015847 داراى 12000000000 

الشركه2 ريال سهم 
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314005)

مسئوليت  با  شركت  باتيس  پايدار  سودان  به  شركت  تغييرات  آگهى 
 14003846042 ملى  شناسه  و   448541 ثبت  شماره  به  محدود 
 1397,08,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
به  زواريانى  نوروزى  مهدى  محمد  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
به  ريال   12000000000 پرداخت  با  ملى0021941866  شماره 
نوروزى  محمدرضا  آقاى  آمد.  در  شركاء  زمره  در  شركت  صندوق 
زواريانى به شماره ملى 0054015847 با پرداخت 12000000000 
از  شركت  سرمايه  درآمد.  شركاء  زمره  در  شركت  صندوق  به  ريال 
افزايش  ريال   54000000000 به  ريال   30000000000 مبلغ 
الشركه  سهم  ميزان  شد.  اصالح  دراساسنامه  مربوطه  ماده  و  يافت. 
محسن  آقاى   -1 باشد  مى  ذيل  شرح  به  سرمايه  افزايش  از  پس 
ريال   12000000000 داراى   0075696592 مشهدى  زاده  قاسم 
 0060954681 مشهدى  زاده  قاسم  حسين  2-آقاى  الشركه.  سهم 
بهزادى  يونس  آقاى   -3 الشركه.  سهم  ريال   12000000000 داراى 
3520914433 داراى 6000000000 ريال سهم الشركه. 4- محمد 
 12000000000 داراى   0021941866 زواريانى  نوروزى  مهدى 
 0054015847 زواريانى  نوروزى  رضا  محمد   –  5 الشركه  سهم  ريال 

12000000000 ريال سهم الشركه2 داراى 
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314006)

اولین رئیــس هیــات بورس 
فلزات تهران با اشــاره به زمان 
قبل از راه انــدازی بورس فلزات 
و بورس کاال گفت: در آن زمان 
در کشــور با کمبود مواد اولیه 
مواجه بودیم؛ به طــوری که تا 
ســال ۱۳۸۲ به مدت ۱۰ سال 
واردات باالیی از کشــورهایی 
همچون چیــن، کــره و حتی 
ترکیه داشتیم ولی در طول این 
سال ها با واقعی شدن قیمت ها، 
رسیدن ســود به تولیدکننده 
و دریافت مناســب مواد اولیه 
از ســوی مصرف کننــدگان به 
صادرکننــده در بخــش فوالد 
تبدیل شــدیم. ایــن روند در 
حوزه هــای دیگر به واســطه 
اعتماد به مکانیزم بــازار برای 
و مصرف کننده  تولیدکننــده 

ایجاد شده است.
محمــد حســین دیــده ور در 
گفت وگــو با ایســنا، با اشــاره 
بــه ســال های گذشــته اظهار 
قیمت هــای  تعییــن  کــرد: 
دســتوری و ثابت، ســرگردانی 
مصرف کننــدگان در تهیه مواد 
مــورد نیــاز خــود و در نهایت 
وجود رانت های عظیــم در بازار 
محصــوالت فلزی که ناشــی از 
اختاف شــدید قیمــت ها بود، 
موجب شد ایده راه اندازی بورس 
فلزات در اواخر دهــه ۱۳۷۰ به 
منظور برطرف کردن مشکات 
و همچنین کشف قیمت عادالنه 

محصوالت شکل بگیرد.
زمــان  آن  در  افــزود:  وی 
از  تولیــدی  کارخانه هــای 
قیمت های موجــود در بازار رنج 
می بردند، زیرا قیمت ها به صورت 
دستوری و ثابت تعیین می شد و 
کارخانه هــا محصوالت خود را از 
طریق بخش خصوصی، دولتی، 
تعاونی و بخش ســهامداری در 
اختیــار مصرف کننــدگان قرار 
می دادند و مشــکات عدیده ای 
در خصوص اختاف قیمت آهن 

در حاشیه بازار وجود داشت.
اولین رئیس هیات بورس فلزات 
تهران اضافه کرد: از ســوی دیگر 
ســرگردانی مصرف کننــدگان 

در تهیه فــوالد، اختاف قیمت 
محصــوالت از درب کارخانه تا 
بازار مصــرف در کنار وجود افراد 
بانفــوذ و دارای ارتبــاط موجب 
شــد با تاش و همکاری وزارت 
صنعــت، وزارت اقتصــاد، بانک 
مرکزی و همچنین اداره فروش 
شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه 
و ســایر تولیدکنندگان فلزات، 

بورس فلزات راه اندازی شود.
به گفتــه دیــده ور، راه اندازی 
بــورس فلــزات در آن زمان کار 
بســیار ســختی بود و جسارت 
بزرگی می طلبید، زیــرا پس از 
ســال ها قرار بود قیمت ها واقعی 
شــود و محصوالت کارخانجات 
برای اولین بــار از طریق تابلوی 
بورس کشــف قیمت شــده و به 
صورت حــراج واقعــی بفروش 
برســد؛ اما با عزم ملــی این قدم 
بزرگ برداشته شــد و در مدت 
زمــان کوتاهــی اثــرات مثبت 
راه انــدازی نخســتین بــورس 
کاالیــی در کشــور بــرای همه 

نمایان شد.
اولین رئیس هیات بورس فلزات 
تهران ادامه داد: برای راه اندازی 
بورس فلزات، آموزش های اولیه 
انجام و از تجــارب بورس فلزات 

لندن استفاده شد. 
همچنیــن جلســات متعددی 
به منظور بررســی نقــاط قوت 
و ضعف ایــن بورس بــا حضور 
فعــاالن بازار و مســئوالن وقت 
برگزار شــد و در نهایت شرایط 
بسیار مطلوبی در بازار فلزات به 
وجود آمد؛ به یاد دارم با گذشت 
زمان، رضایــت همزمان مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان 
فراهم شــد و تمامــی مصرف 
کنندگان که همــواره با قیمت 
های غیرواقعی روبه رو بودند، از 
یک فرصت برابر و مطلوب بهره 
مند شدند؛ پس از آن تجربه های 
بهتری به دست آمد و مقرر شد با 
ادغام بورس فلزات و کشاورزی، 
بــورس کاالی ایران بــا هدف 
کشف واقعی و عادالنه کاالهای 
اساســی و مواد اولیه واسطه ای 

راه اندازی شود.

تاثیر بورس کاال بر واردات و صادرات
بورس
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بانک و بیمه
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 هشدار بانك مرکزي درباره اجاره حساب 
و کارت بانکی 

 اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی 
در مســیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال هــا و گروه های فضای 
مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای اســتفاده از کارت یا حساب 

بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
با توجه به این که افتتاح حســاب و دریافت کارت برای همه به سهولت 
میسر اســت، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشــش فعالیت های 
مجرمانه، پولشــویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشــنهاد دهندگان، 
کســانی هســتند که برای گریز از عواقب فعالیت هــای خالف قانون، 
مســئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره 

دهندگان می کنند.
طبق اعالم بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مســئولیت 
تمام تراکنش هــا و مبادالتی که از طریق حســاب و کارت بانکی انجام 
می شــود، بر عهده دارنده آن اســت و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن 

حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.
بر این اساس بانک مرکزی توصیه موکد کرده که به هیچ عنوان و تحت 
هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حســاب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی 
نپذیرند تا از عواقب جدی ناشــی از فعالیت های خــالف قانونی که از 
طریق حســاب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شــود در امان 

باشند.

بانک صادرات ایران همچنان در صدر حامیان 
بنگاه های کوچک و متوسط

آمارهای شهریور ماه ســال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد که رتبه بانک صادرات ایران به منظــور تامین مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک و متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی 
٦٠ درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی همچنــان در صدر بانک های 

خصوصی کشور است.
 مجموع پرداختی تسهیالت این بانک به بنگاه های مذکور در ماه مورد 
اشــاره، ٢١٢ فقره به ارزش بیش از دوهزار میلیارد ریال گزارش شــده 
که همچنان هــم از نظر تعداد و هــم از نظــر ارزش در راس بانک های 
خصوصی کشــور قرار گرفته اســت.در عین حال بنگاه های کوچک و 
متوسط کشور طی هشت ماه نخست سال ٩٧ بیش از ٢٠ هزار میلیارد 

ریال از بانک صادرات ایران  تسهیالت حمایتی دریافت کرده اند.
بنگاه های کوچک و متوســط در قالب تســهیالت رونق تولید و عمل 
به برنامه های اقتصاد مقاومتی طی ســال های اخیر به طور پیوســته از 
تســهیالت این بانک اســتفاده کرده به نحوی که  از ابتدای سال ٩٦ تا 

پایان آبان ماه ٩٧ ارزش آن به ١٨٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.
گستره شعب داخل و خارج از کشــور، قدمت ٦٧ ساله، سابقه درخشان 
خدمت رسانی و اســتفاده از طرح ها و محصوالت متنوع بانکی و مالی، 
ظرفیت بزرگی برای حمایت از تولید و اشــتغال  توسط بانک صادرات 

ایران فراهم کرده است.

بازدید مدیران ارشد بانک ایران زمین از مدیریت 
شعب استان یزد

معاونت اعتبارات، بانکداری شــرکتی و بین الملل، مدیرامور شــعب 
استان ها، مدیرامور اعتبارات و سرپرست امور بین الملل ضمن بررسی 
وضعیت عملکــرد و اقدامات صورت گرفته، با مدیران دوایر ســتادی و 

کارکنان شعب استان یزد دیدار و گفتگو کردند.
طی بازدید مدیران ارشد از مدیریت شعب استان یزددر ابتدا جلسه ای 
با حضور مدیران ستاد با پورحســنی مدیرامور شعب استان، حبوباتی 
معاون اداری و مالی و اخوان کارشناس ارزی اســتان در مورد تفویض 

اختیارات در زمینه خدمات ارزی به مشتریان برگزار شد.
مسعود مهردادفر معاون اعتبارات، بانکداری شرکتی و بین الملل با ابراز 
خرسندی بابت حضور در استان، سیاست های اعتباری و ارزی بانک را 
تشــریح و از پیگیری های صورت گرفته در جهت شروع فعالیت ارزی 

استان قدردانی کرد.
و در ادامه حسینی فر و حسن پور در زمینه نحوه تفویض اختیار، صدور 
حوالجات ارزی و اعتبارات اســنادی خارجی نقطه نظرات خود را بیان 
کردند.در پایان جلسه حسینی کناروئی ضمن تشکر از عملکرد استان 
در زمینه جذب منابــع، رهنمودهای الزم را در جهــت اصالح ترکیب 

منابع ارائه کرد.
در ادامه حضور مدیران ارشددر استان از فرایند تولید کارخانه سیرنگ 
از زمان ورود مواد اولیه تا تولید نخ بازدید کردند. این شرکت از مشتریان 
فعال و خوش نام بانک ایران زمین اســت که در ســال ١3٧3 فعالیت 
خود را در زمینه تولید نخ های پلی پروپلینــی آغاز و هم اکنون با تعداد 
4٠٠ نفر پرسنل شاغل مســتقیم و ٢٠٠٠ نفر به صورت غیرمستقیم و 
ظرفیت تولید 4٨٠٠٠ تن انواع نخ در ســال به عنوان یکی از مهمترین 

قطب های نساجی خاورمیانه مطرح است.

 رشد 6/2 برابری خدمات ارز بازرگانی 
بانک ملی ایران

 خدمات ارز بازرگانی ارائه شــده توســط بانک ملی ایران در هشت ماه 
ابتدای سال جاری ٢.٦ برابر رشد کرد.

 مجمــوع خدمــات ارز بازرگانی ایــن بانک در بخش گشــایش های 
اعتبارات، بروات اســنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کاال 
در هشت ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از نظر 

تعداد ٢.٢برابر و از نظر حجم ٢.٦ برابر رشد داشته است.
در این مدت، تعــداد دو هزار و ٧٠3 فقره حوالــه وارده و صادره ارزی با 

حجم ٦٠4 میلیون دالر کارسازی شده است.
همچنین در زمینه ســایر خدمات ارزی نیز جذب ســپرده های ارزی 

شعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١.١ برابر رشد داشته است.

اهمیت حمایت بانک شهر از توسعه حمل و نقل 
عمومی و تکمیل شبکه مترو

 رئیس شــورای اسالمی کالن شــهر قم، توجه به توســعه حمل و نقل 
عمومی و تکمیل شــبکه مترو را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های 
مدیریت شهری کالن شهرها دانســت و گفت: بانک شهر در این حوزه 

حمایت های قابل توجهی از شهرداری های کشور داشته است.
عبداهلل جاللی با بیان اینکه بانک شــهر نقطه امید پروژه های شــهری 
اســت، گفت: درحال حاضر نقش بانک شــهر در کاهش مشــکالت و 

معضالت شهری چشمگیر و ملموس است.
وی با تاکید بر اینکه امروز بانک شــهر به عنوان یک بانک تخصصی در 
کشور مطرح است،گفت:این بانک با وجود آنکه سابقه طوالنی در نظام 
بانکی کشــور ندارد اما به پاس خدماتی که به شــهروندان می دهد به 

بانکی محبوب در کشور تبدیل شده است.
رئیس شورای اسالمی کالن شــهر قم با بیان اینکه از کارهای ارزشمند 
بانک شــهر می توان به بحث مشــتری مداری اشــاره کرد ، ادامه داد: 
مســئوالن این بانک تالش کرده اند کــه خدمات در دســترس برای 
شهروندان و مشتریان شبکه بانکی ایجاد کنند و این مهم یکی از عوامل 

موفقیت بانک شهر است.
وی با بیان اینکه بانک شهر پشــتوانه خوبی برای مدیریت شهری و 
پروژه های شهری است گفت: در پروژه های مهم شهری بانک شهر به 

عنوان یک حامی قدرتمند شناخته شده است.

میز خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلســه بررســی روند 
واگذاری امــوال مازاد بانک ها، ســرعت همراه با دقت 
و سامت را ســه شــرط مهم واگذاری اموال مازاد و 

بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد.
فرهاد دژپســند در این جلســه، اظهار داشــت: دو 
موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه 
قرار می گیرد که یکی بحث کلــی اصاح نظام بانکی 
و دیگــری، واگذاری اموال و دارایــی های مازاد 

بانک ها است.
وی تاکید کرد: معتقدم آنچه که باید برای یک بانک به 
عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک 
به امید فروش گران تر آن نیســت، بلکه خود پول باید 
برای بانک مهم باشد، زیرا بانک توانایی آن را دارد که با 
گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش 

از اداره ملک، کسب کند.

وزیــر اقتصاد ادامــه داد: مــا به هیچ 
وجه به دنبال این نیســتیم که بانک ها 
چــوب حراج به امــوال خــود بزنند و 
اتفاقا تاکید داریم، اموال بانک ها باید 
مطابق با واقعیات قیمت گذاری شــده 
و تا حد امکان بــه صورت نقد به فروش 

برسند.
دژپسند با بیان اینکه اگر بتوانیم از دارایی 
بانک ها به صورت اهرم اســتفاده کنیم، 

خیلی خوب اســت، عنوان کرد: بانک ها می توانند، به 
عنوان مثال، ملک های خود در بافت های فرســوده را 
برای مســکن اجتماعی نشــانه گذاری کنند و در این 
خصوص از سود ناشی از ســرمایه گذاری هم استفاده 
کنند، چرا که این امر، آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی 

دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی 
در جلسه بررســی روند واگذاری اموال 
مازاد بانک ها ســرعت همــراه با دقت و 
سامت را سه شرط مهم واگذاری اموال 
مازاد و بنگاه هــای متعلق بــه بانک ها 

عنوان کرد.
دکتر فرهاد دژپســند اظهار داشــت: دو 
موضوع به طور مســتمر از وزارت اقتصاد 
مورد مطالبه قرار می گیرد که یکی بحث 
کلی اصاح نظام بانکــی و دیگری واگــذاری اموال و 

دارایی های مازاد بانک ها است.
وی تاکید کــرد: معتقــدم آنچه که بایــد برای یک 
بانک بــه عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشــد، خرید 
و حفظ ملک به امید فروش گران تر آن نیســت بلکه 
خود پــول باید بــرای بانک مهم باشــد زیــرا بانک 

توانایی آن را دارد کــه با گردش پــول و کار کردن 
با آن درآمدی بــه مراتب بیش از اداره ملک کســب 

. کند
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما به هیچ عنــوان به دنبال این 
نیســتیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند و 
اتفاقا تاکید داریم اموال بانک ها باید مطابق با واقعیت 
قیمت گذاری شــده و تا حد امکان به صــورت نقد به 

فروش برسند.
دژپســند با بیان اینکه اگر بتوانیم از دارایی بانک ها به 
صورت اهرم اســتفاده کنیم خیلی خوب است، عنوان 
کرد: بانک ها می توانند به عنوان مثال ملک های خود 
در بافــت های فرســوده را برای مســکن اجتماعی 
نشــانه گذاری کنند و در این خصوص از سود ناشی از 
سرمایه گذاری هم اســتفاده کنند چرا که این امر آثار 

اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.

بانك

مازیار شریف كیان  در یک روز پیامکی 
با عنوان »دســتور ویژه« به تلفــن همراه 
مشتری ارسال می شــود؛ فرد آن را نادیده 
می گیرد اما با نخســتین تراکنش متوجه 
می شود که حســابش از کار افتاده و باید به 

بانک مراجعه کند.
این اتفــاق هر از چندگاهی بــرای برخی از 
مشــتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با 
اینکه تصور می کردند کارت هــای آنها به 
اصطاح »ســوخته« که با مراجعه به بانک 
دریافتنــد به دلیل کامل نبــودن اطاعات 
صاحب حســاب، بانک آن را مسدود کرده 
اســت؛ حاال فرد باید به همراه کارت ملی و 
شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطاعات 

حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشــتریان بانکی که حدود ۱۰ روز 
حسابش مســدود بود، به همین ترتیب از 
انسداد حسابش اطاع یافت و وقتی به یکی 
از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد 
باید به شــعبه ای که افتتاح حســاب شده 
برود، تا »شماره سریال شناسنامه« وی در 

سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشــتریان یک بانک دولتی که به 
همین ترتیب حســاب مربوط به دریافت 
حقوقش مسدود شــده بود، به اجبار برای 
این کار به شــهری دیگر ســفر کرد و در 
نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل 
شــد. وی به خبرنگار ایرنــا گفت: کارمند 
رســمی دولت چه نیازی اســت که برای 
به روزرســانی حسابش، به شــعبه افتتاح 
حســاب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه 

کند؟
خبرنگار ایرنا اطاع یافــت در یکی دیگر از 
موارد، همه حســاب های بانکــی کارکنان 
یکی از دســتگاه های اجرایی کــه بیش از 
چند هزار کارمند دارد، مســدود شد و بانک 
مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف 

کرد.
مواردی از این دســت زیاد است؛ بانک ها به 
مراجعه کنندگان می گویند که براســاس 
بخشــنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز 
هویت مشــتریان خود هســتند؛ حتی اگر 
مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما 

اطاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل 
برایت ایجاد می شــود زیرا پــای مبارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم در میان 

است.

متخلفان در كمین حساب های راكد
بی تردید تعداد بســیار زیاد حســاب های 
ســپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از 
مشکاتی اســت که نظام بانکی در سالیان 
اخیر با آن مواجه بوده، اســت؛ این موضوع 
باعث شــده هزینه های گزافی به بانک ها و 
موسســه های اعتباری از بابــت نگهداری 
حســاب ها تحمیل شود و از ســوی دیگر، 
حجم باالی حساب ها، امکان سوءاستفاده 

از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی 
دســتورالعمل تعیین تکلیف حساب های 
راکد را به شبکه بانکی کشور اباغ کرد زیرا 
امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان 
مالیاتی از حســاب های افراد ناآگاه و راکد 

وجود داشت.
حمیدرضــا غنــی آبــادی کــه آن زمان 
مدیــر اداره مطالعــات و مقــررات بانکی 

بانک مرکــزی بود، درباره ضــرورت انجام 
این کار گفتــه بــود: »افرادی کــه قصد 
پولشــویی دارند، بعضًا اقدام به گشــایش 
تعداد متعددی حســاب بــا رقم و حجم 
پایین مــی کنند تــا از ایــن طریق، در 
مظان کمتری قرار گیرنــد و احتمال رصد 
و پایش تراکنش های حســاب های آن ها 
کاهش یابد که بر این اســاس، یکی دیگر 
از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این 

مهم معطوف بوده است.«
با این اوصاف در یک ســال گذشــته اغلب 
بانک ها به سراغ حســاب های راکد رفته و 
تاش کردند بــا صاحبان حســاب تماس 

بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.

كامل شدن اطالعات مشتریان
گام دیگــر بانک مرکــزی برای مبــارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریســم، احراز 
هویت مشــتریان بانــک ها بــود؛ در این 
رابطــه اواخر ســال ۱۳۹۵ »نظــام هویت 
سنجی اطاعات مشتریان بانکی )نهاب(« 
تحت نظــارت و رگوالتــوری بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران، در دســتور کار 

شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این ســامانه پایــگاه داده ای از اطاعات 
هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، 
حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شــده اســت 
که نزدیک ۷۶ میلیون مشــتری را تشکیل 
می دهد؛ در این سامانه اطاعات مشتریان 
با ســازمان ثبــت احوال کشــور، ثبت 
شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
ســامانه اســتعام و اخذ کد فراگیر اتباع و 
شرکت های خارجی )ســامانه فیدا( و همه 
بانــک ها و موسســه های اعتبــاری تحت 

نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت »نهاب«، پایگاه جامع و یکپارچه 
اطاعات هویتی مشــتریان موسسه های 
اعتباری به شــمار می آید و شناسایی کامل 
مشتریان و ایجاد کنترل های الزم بر شیوه 
عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل 
و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک 
از مشتریان شــبکه بانکی کشــور شناسه 
منحصر بــه فردی به نام شــهاب تخصیص 
می دهد که در این صــورت الزمه بهرمندی 
از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه 

خواهد بود. 

 الزام به روز رسانی آمار مشتریان
 در نهاب

بانک مرکــزی در آخرین روزهــای پاییز 
بخشــنامه ای به همه بانک ها و موسسه های 
اعتباری ارســال و آنها را مکلــف کرد آمار 
و اطاعات مشــتریان را در ســامانه نهاب 

بروزرسانی کنند.
در این بخشــنامه که ۲۷ آذرماه اباغ شده، 
آمده است: شناســایی مشتری از مهمترین 
ارکان مبارزه بــا پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم اســت و از این رو بانک مرکزی با 
هدف اجرای مــاده ۲۰ آییــن نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات 
مختلف از جملــه بندهای الــف و ب ماده 
۱۸ قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه 
و همچنیــن اباغیــه معــاون اول رییس 
جمهوری در دی ماه ۹۳ اقدام به راه اندازی 
ســامانه نظام هویت ســنجی الکترونیکی 

بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توســعه بانک مرکزی 
موظف است در سال نخست اجرای قانون، 
با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه 
نظارت مســتمر را در نظام بانکی فراهم 
کند به شــکلی که زمینه کشــف خطاها 
و تخلف های احتمالی پیــش از وقوع به 

وجود آید.
ایــن بانک همچنین موظف شــده اســت 
تا انتهای ســال نخســت اجــرای قانون با 
ایجاد ســامانه ای متمرکز، امکان دریافت 
الکترونیکــی و برخط اســتعام های مورد 
نیاز، برای اعطای تســهیات یــا پذیرش 
تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعام 
اعتبارســنجی، بدهی مالیاتــی و نظایر آن 
را برای بانک ها و موسســه هــای اعتباری 

غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه بــه تصویب قانون اصاح 
صدور چــک در مجلس کــه در آن بانک ها 
موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی 
دســته چک را با استعام از ســامانه نظام 
هویت ســنجی الکترونیکی بانکی )نهاب( 
احراز کنند، ضروری اســت، پیش از اعطای 
دســته چک به متقاضیان، هویت متقاضی 
از طریق استعام از سامانه نهاب احراز شود.

3 شرط وزیر اقتصاد برای واگذاری اموال مازاد بانک ها

با  پارسه  الملل  بين  كار  آريا كسب و  آگهى تغييرات شركت 
ملى  شناسه  و   521927 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت 
14007369082 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397,07,10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى عليرضا كريمى 
الريمى شماره ملى 5829359308به سمت مديرعامل آقاى 
 0069160491 ملى  شماره  به  محمديان  دوست  حميد 
مرك  لودويگ  ريچارد  آقاى  مديره  هيات  رييس  سمت  به 
رئيس  نايب  سمت  به   114884240 فراگير  شماره  به 
فراگير  شماره  به  اشتورم  كريستيانه  خانم  و  مديره  هيات 
مدت  مديره.براى  هيات  عضو  سمت  به   114887045
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  كليه   . گرديدند  انتخاب  نامحدود 
،قراردادها و  ، بروات  از قبيل چك، سفته  تعهدآور شركت 
مديرعامل  الريمى  كريمى  عليرضا  امضاءآقاى  با  عقوداسالمى 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314009)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  المللى  بين  داروگ  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102618858 ملى  شناسه  و   220584
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,06,14 و مجوز به شماره 790 , 1 
, الف ش ت مورخ 97,07,18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : خانم مرجان جعفرى به شماره ملى 0071180151 بعنوان بازرس 
اصلى و خانم سانيا افضلى به شماره ملى 0079294979 بعنوان بازرس على 

البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314010)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  المللى  بين  داروگ  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102618858 ملى  شناسه  و   220584
عمومى فوق العاده مورخ 1397,07,15 و مجوز به شماره 791 , 1 , الف ش ت 
مورخ 97,07,17وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
سرمايه شركت از مبلغ 750000000ريال به مبلغ 50000000000 ريال 
منقسم به 1000000 سهم 50000 ريالى با نام تماماً پرداخت شده از محل 
مطالبات حال شده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
و  تكميل  الذكر  فوق  تاريخ  در  افزايش سرمايه  لحاظ  از  ثبت  ذيل  و  اصالح 

امضاء گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314011)

آگهى تغييرات شركت كيان آتيه پرداز نوين با مسئوليت محدود 
 14005934267 ملى  شناسه  و   493737 ثبت  شماره  به 
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
: ترازنامه و حساب  1397,04,14 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
سود و زيان سال مالى منتهى به سال 1396 مورد تصويب 

قرار گرفت. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314004)

آگهى تغييرات موسسه بنياد وقف تربيت و رشد به شماره 
استناد  به   14006257158 ملى  شناسه  و   39935 ثبت 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397,04,30 
مورخ97,8,1   139711 به شماره  وزارت كشور  تاييديه  و 
زيان  و  و حساب سود  ترازنامه   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
كاليه  محمود  حميد  آقاى  رسيد.  تصويب  به   96 مالى  سال 
و  اصلى  بازرس  عنوان  به   0057718237 ملى  كد  به 
به   0067286208 ملى  كد  به  گرگانى  جعفرى  ميثم  آقاى 
عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314007)

دولتى  غير  بنياد  تجارى  غير  موسسه  تغييرات  آگهى 
شناسه  و   35426 ثبت  شماره  به  مبنا  تعالى  و  فرهنگ 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004723907 ملى 
شماره  مجوز  و   1397,04,28 مورخ  ساليانه  عادى  عمومى 
139689 مورخ 97,8,1 وزارت كشورتصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - ترازنامه منتهى به تاريخ 1396,12,29 به تصويب 
 0533043662 ملى  كد  به  طاهرى  حامد  -آقاى  رسيد. 
ملى  كد  به  مسلمى  محمد  آقاى  و  اصلى  بازرس  عنوان  به 
مدت  براى  البدل  على  بازرس  عنوان  به   0013142291

يكسال انتخاب گرديدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (314008)

مدیرعامــل بیمــه نویــن گفت: 
ارزش آفرینــی مهم تریــن وجه 
مشــتری مداری اســت و هدف 
ما نیز ارائــه ســطح متمایزی از 
خدمات به بیمه گذاران مان است.

هم اندیشــی  نشســت  در 
مدیــران بانــک ملی ایــران و 
شــرکت بیمه نوین در اســتان 
مازندران پیشــنهادات اجرایی 
و پیاده ســازی کارآمــد قرارداد 

همکاری مشترک طرح شد.
حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل 
بیمه نویــن نیز ضمن اشــاره به 
اهمیت نحــوه خدمت رســانی 
گفت: ارزش آفرینــی مهم ترین 
وجه مشــتری مداری اســت و 
هدف ما نیز ارائه سطح متمایزی 
از خدمات به بیمه گذاران اســت. 
خدمت رســانی به مجموعه بانک 
ملی ایران به عنوان قدیمی ترین 
ســازمان اقتصادی کشــور نیز 
افتخــار مــن و همکارانــم در 
بیمه نویــن اســت.وی در ادامه 
عــالوه بــر تشــریح فعالیت ها و 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
در حــوزه همکاری بــا این بانک 

خاطرنشــان کرد: تمــام نیازها 
و دغدغه هــای کارکنــان بانک 
ملی ایــران به صــورت دقیق در 
شــرکت بیمه نوین پایش و برای 
رفع ســریع آن برنامه ریزی های 
الزم صــورت گرفتــه اســت. 
بایــد تأکیــد کنم عــزم و همت 
مجموعه بیمه نوین انجام هرچه 
بهتر تعهــدات و ایجــاد رضایت 
 حداکثری در بین بیمه شــدگان 
بانک ملی ایران اســت.همچنین 
حبیــب اهلل رشــید ارده؛ معاون 
منابع انســانی بانک ملــی ایران 
با بیــان این کــه امــروزه فقط 
اســتفاده و معرفی فناوری های 
نویــن نمی تواند مزیــت رقابتی 
سازمان ها تلقی شود، گفت: ارائه 
آموزش های متناسب با خدمات 
و محصوالت جدیــد به کارکنان، 
توانمندسازی،  جانشین پروری، 
اســتعدادیابی و کارآمدسازی 
نیروی انسانی، شایسته ساالری 
و گزینــش بهتریــن نیروها از 
پارامترهایی اســت که می تواند 
ســازمان ها را در مقابــل رقبا 

موفق کند.

 هدف بیمه نوین ارائه سطح متمایزی 
از خدمات به بیمه گذاران  است 

بیمه



مالیات، قفل خانه های خالی را باز می كند؟

خریدار در دسترس نیست

شهر
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صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه      5 دی  ۱۳۹۷    شماره 252

 مناقصه انتخاب پیمانکار رشت-آستارا
 برگزار می شود

 وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار 
رشت - آســتارا، از بهره برداری از خط آهن قزوینـ  رشت در هفته اول 

اسفندماه خبر داد.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از پروژه های ریلی درباره پروژه راه آهن 
قزوینـ  رشت اظهار داشــت: این پروژه، پروژه مهمی است و جزو پنج 
پروژه ای اســت که دولت وعده داده بود که پنج مرکز استان را به شبکه 

ریلی وصل کند.
وی افزود: در ســال گذشته شبکه ریلی به ســه مرکز استان کرمانشاه، 
آذربایجــان غربی و همــدان متصل شــد و دو مرکز اســتان گیالن و 
آذربایجان شــرقی نیز در ادامه این پنج پروژه، به شــبکه ریلی متصل 
خواهند شــد.وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: پروژه راه آهن قزوینـ  
رشت با اعتباری بالغ بر ٢٠٠٠ میلیارد تومان ســرمایه گذاری، به نرخ 

ثابت احداث شده است.
به گفته اســالمی، نکته حائز اهمیت این پروژه این است که همزمان با 
احداث این خط، پروژه دو خطه شــدن مسیر کرجـ  قزوین نیز در دست 
اجراست که سال آینده در مدار قرار می گیرد و با اتصال این خط به خط 
آهن قزوین به تهران، ظرفیت جابجایی بار و مســافر در مسیر قزوین- 

تهران افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: امروز برای بازدید از این مســیر ریلــی آمده ام که در 
حال تکمیل است و کارهای فنی، ســاختمانی و اجرایی آن را از نزدیک 
مشــاهده کنم؛ امیدوارم با توجه به ضرورتی که احداث مسیر رشت به 
آستارا دارد، این مسیر تا آستارا ادامه یافته و فراخوان مناقصه و انتخاب 

پیمانکار احداث خط آهن رشت به آستارا، جزو برنامه های ما است.
اسالمی یادآور شد: محور قزوینـ  رشتـ  آستارا یک محور استراتژیک 

است که ما را به قفقاز، آسیای میانه و اروپا متصل می کند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشــان کرد: در تالش هستیم تا مسیر طبق 

وعده داده شده، در هفته اول اسفند افتتاح شود.

رشد قیمت مسکن در آذرماه نسبت به پارسال ۹2 
درصد شد

 بررســی معامالت مسکن پایتخت در آذرماه نشــان می دهد میانگین 
قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشــته نســبت به ماه مشابه سال 
قبل،٩٢ درصد و نسبت به آبان ماه امسال ۵ درصد افزایش داشته است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار معامالت 
مسکن آذرماه تهران را اعالم کرد. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته 
٦٩۵٠ فقره معامله مســکن در شــهر تهران به امضاء رسید و میانگین 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در پایتخت ٩ میلیون و ٦3١ هزار 

تومان ثبت شده است.
با توجه به اینکــه در آبان ماه ٧٠١٧ فقــره معامله در تهــران به ثبت 
رســیده بود، شــاهد کاهش یک درصدی میزان معامــالت در آذرماه 
هســتیم. در زمینه قیمت نیز در آبان ماه میانگین قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در پایتخت ٩ میلیون و ١٨۵ هزار تومان بود که با این 
حساب، میانگین قیمت در آذرماه نســبت به آبان ماه ۵ درصد افزایش 
داشــته اســت.  گران ترین منطقه پایتخت در آذرماه امسال ، منطقه 
یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن ٢٢ 
میلیون و ٢۵۵ هزار تومان به ثبت رسیده است و ارزان ترین منطقه نیز 
با میانگین 4 میلیون و ١٠٠ هزار تومــان به ازای هر مترمربع، به منطقه 

١٨ اختصاص داشته است.
بیشــترین تعداد معامله نیز در منطقه ۵ با ٨٧٩ فقره معامله  و کمترین 

تعداد معامله مسکن نیز در منطقه ١٩ با 4٧ فقره انجام شده است.
نگاهی به میانگین قیمت ها در سایر مناطق شهر تهران نشان می دهد 
تمام مناطق تهران در آذرماه نســبت به آبان افزایش قیمت داشته اند 
ولی تعداد معامالت نسبت به ماه گذشــته به میزان بسیار کمی کاهش 
داشته است.بیشترین ریزش تعداد معامالت نســبت به ماه گذشته به 

منطقه ۵ با حدود ١٠٠ فقره معامله اختصاص دارد.
در آذرماه سال گذشــته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵ 
میلیون تومان اعالم شده بود که براین اساس، شاهد رشد ٩٢ درصدی 
میانگین قیمــت در پایتخت هســتیم؛ همچنین تعــداد معامالت در 
آذرماه سال گذشته ١٧ هزار و ٩4٩ فقره بود که از کاهش ٦١ درصدی 

معامالت در اذرماه امسال حکایت دارد.

سرپرست سازمان زمین شناسی تعیین شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی »علیرضا شهیدی« را به عنوان 
سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور منصوب 

کرد.
 شــهیدی متولد ۱۳۴۷ در شــیراز اســت.  وی پیش از ایــن معاونت 
زمین شناسی ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور را به 
عهده داشت. شهیدی مدرک کارشناســی زمین شناسی را از دانشگاه 
اصفهان، کارشناسی ارشد چینه و فســیل را از پژوهشکده علوم زمین 
گرفت. مدرک دکترای تکتونیک از دانشــگاه پیر و ماری کوری فرانسه 

در سوابق تحصیلی وی دیده می شود.
پیش از این در بیســت و ســوم آذرماه کامبیز مهدی  زاده از سوی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون وزیر و رییس ســازمان زمین 
شناسی و اکتشــافات معدنی منصوب شــده بود.این انتصاب به سبب 
انتساب مهدی زاده به رییس جمهوری )داماد وی( با انتقادهایی روبرو 

شد تا اینکه مهدی زاده سه روز بعد از سمت خود استعفا کرد.
وی در نامه اســتعفای خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته بود: 
»از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید 
که در این وزارتخانه همراه تان باشــم کمال تشــکر و قدردانی را دارم. 
اجازه می خواهم از خدمت تان مرخص شــوم و به فعالیت های علمی و 

پژوهشی خود در سنگر قبلی ام ادامه دهم.« 

وضع 66 درصد دشت های کشور بحرانی است
تداوم خشکســالی ها، افت بارندگی هــا و تخلیه روزافــزون منابع آب 
زیرزمینی موجب شده که بر پایه اعام وزارت نیرو، از میان ۶۰۹ دشت 

کشور، ۴۰۴ منطقه در شرایط بحرانی قرار گیرد.
 اکنون برداشــت از چاه  های غیرمجــاز حدود هفت میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب برآورد می شــود. از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون شــمار 
دشت های ممنوعه حدود ۲ برابر شده اســت. بر اساس ارزیابی صورت 
گرفته، بیشترین دشــت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی در استان  های 
فارس بــا ۹۰ و کرمان با ۳۷ دشــت قرار دارد.  خراســان  رضوی با ۳۳، 
اصفهان با ۲۶ و خراســان  جنوبی با ۲۵ دشــت رده های بعدی را از آن 
خود کرده اســت.طبق برنامه ششــم توســعه باید کاهش ۱۱میلیارد 
مترمکعبی بهره  برداری از آب های زیرزمینی صورت بگیرد تا به تعادل 
در این بخش دســت پیدا کنیم.با جلوگیری از برداشــت چهار میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون مترمکعــب آب از چاه های غیرمجاز مــی توان حدود 
۴۰ درصد این برنامه را محقــق و نقش مهمی را در تعادل بخشــی به 
آبخوان های کشور ایفا کرد.از ابتدای ســال تاکنون ۲۳ دشت به جمع 
دشت های ممنوعه کشور افزوده شــده و هرگونه توسعه بهره برداری از 

منابع آب های زیرزمینی در این مناطق ممنوع است.
ادامه فشــار به منابع زیرزمینی موجب شــده اســت کسری تجمعی 
آبخوان  های زیرزمینی کشــور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برســد که 
حدود ۱۰۶ میلیارد مترمکعب از این کســری در ۲۰ ســال اخیر اتفاق 

افتاده است.

میز خبر

حوری قاســمی  در حالی کــه برخی 
مســئوالن عقیده دارند با گرفتن مالیات از 
خانه های خالی می توان رونق را به این بازار 
بازگرداند، اما کارشناســان این حوزه بر این 
باورند که گرفتن مالیات گره ای از مشــکل 
مســکن باز نخواهد کرد.داستان خانه  های 
خالی  به ویژه در شــهرهای بزرگ همچنان 
پرتکرار اســت و هر روز نیــز راهکاری برای 
بازگردانــدن این خانه ها بــه چرخه عرضه 
و تقاضای بازار مســکن مطرح می شــود. 
طرح هایی که البته تا کنــون نتیجه نداده و 

هر روز بر تعداد این خانه ها افزوده می شود.
با این حــال همچنــان صحبت هایی برای 
گرفتن مالیــات از این خانه هــا با هدف باال 
بردن هزینه نگهــداری خانه خالی به گوش 
می رسد و این در شرایطی است که به گفته 
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک، بازار 
مســکن با کاهش تقاضا روبه روست؛ تا آنجا 
که حجم معامــالت در آذرمــاه ٢4 درصد 
کمتر شده است. بنابراین ممکن است حتی 
اگر خانه های خالی برای اجاره یا فروش در 
دســترس قرار گیرند بازهم قفــل آن ها باز 
نشــود.از همین رو برخی اعتقاد دارند اخذ 
مالیات از خانه های خالی مشکلی را از بازار 
مســکن حل نخواهد کرد، زیرا بیشــتر این 
خانه ها مربوط به واحدهایی بــا متراژ باال و 
در مناطق گران است و این در حالی است که 
تقاضا بیشتر برای واحدهای کوچک و ارزان 

قیمت وجود دارد.
همچنین این افــراد معتقدند که شــرایط 
اقتصــادی مانــع از وجود خریــدار در بازار 
مســکن شــده و حتی اگر تقاضا به دو برابر 
شرایط فعلی برسد، باز هم خریداری نیست 
که به ایــن عرضه پاســخ دهــد.در مقابل، 
موافقان گرفتن مالیات از خانه های خالی بر 
این باورند که اگر این کار با شناسایی درستی 
صورت گیرد، می تواند به رونق بازار مسکن و 

تحرک در صنایع وابسته منجر شود.

 مالیات خانه های خالی 
تبدیل به قانون شود

علیم یارمحمدی، دبیر کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با 

ایرنا، در همین مورد با اشاره به اینکه گرفتن 
مالیات از خانه هــای خالی فاکتور مهمی در 
بهبود بازار مسکن اســت، گفت: این کار تا 
حدود ۵٠ درصــد بر بازار مســکن اثرگذار 
اســت.وی با بیــان اینکه بحــث مالیات بر 
خانه های خالــی، در کارگروه مربوطه رصد 
می شــود، ادامه داد: برای اینکه آثار گرفتن 
مالیات بر خانه های خالی، مشــهود باشــد 

باید تبدیل به قانون شود.
یار محمــدی افــزود: البته بایــد مالیات را 
افرادی که نقش ســوداگری در بازار مسکن 
دارند یا افرادی که بیشتر از نیاز خود دارای 

مسکن هستند بپردازند.

مسکن؛ كاالی اساسی یا سرمایه ای
وی تأکید کرد: مســکن کاالیی اساســی 
اســت و نباید نگاه لوکس یا ســرمایه ای به 
آن وجود داشته باشــد، اما اکنون شاهد آن 
هستیم که جایگاهش به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل شده اســت.به گفته دبیر کمیسیون 
عمران مجلس شورای اســالمی، مالیات بر 
خانه های خالی می تواند ایــن نگاه را تا حد 
زیادی کاهــش دهد، اما باید توجه شــود با 

گرفتن این مالیات به ســازندگان مســکن 
صدمه ای نرسد و بی انگیزه نشوند.وی ادامه 
داد: کلیات این قانون به تصویب رســیده و 
درباره جزئیات آن در حال بحث و گفت وگو 
هســتیم. در واقع بحث اصلی این است که 

کدام طیف مشمول این قانون می شوند.

مشکل، شناسایی خانه های خالی است
یارمحمــدی با بیــان اینکه در شناســایی 
خانه های خالی با مشــکل مواجهیم، افزود: 
بنابراین الزم است شناســایی با دقت انجام 
شود تا خانه های خالی واقعی مشمول قانون 
باشــند، در غیر این صورت انبوه سازان ضرر 
خواهند کرد.وی به تســهیل پیش فروش 
مســکن نیز اشــاره کرد و گفت: با این کار 
تحرک در بازار بیشــتر می شــود و از آنجا 
که بیشترین اشــتغال در این صنف است، 
با حرکت بازار مســکن، ســایر بخش های 
اقتصاد نیز فعالیت بیشتری خواهند داشت.

کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تأکید کــرد: وزارت راه و شهرســازی اقدام 
خوبی را آغاز کرده تا ۵٠٠ هزار واحد مسکن 
مهر را تا اواســط ســال آینده تکمیل کند. 

همچنین ساخت ۵٠٠هزار واحد مسکونی 
دیگر را در برنامه دارد.

خانه های خالی متقاضی ندارد
با این حال، کارشناسان این حوزه می گویند 
که مشکل بازار مسکن کمبود عرضه نیست 
که با گرفتن مالیات، صاحبان خانه ها وادار 
به عرضه ملک خود شــوند. بــه عقیده این 
افراد، قیمت تمام شــده باال در کنار ناتوانی 
اقشار جامعه برای خرید مسکن باعث شده 
تا وضعیت مسکن این گونه باشد و در حالی 
که قیمت ها هر روز بیشتر می شود، بازار هر 

لحظه خالی از خریدار شود.
در همین مورد، فردین یزدانی، مدیر علمی 
طــرح جامع مســکن کشــور می گوید که 
گرفتــن مالیات از خانه هــای خالی کمکی 
به آشفتگی بازار مســکن نمی کند و در واقع 
رابطه ای بیــن مالیات خانه هــای خالی با 

وضعیت مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکــه مالیات بر خانه های خالی 
تنها هزینه خالی نگه داشــتن این خانه ها 
را باال می برد، گفت: این در حالی اســت که 
خانه های خالی ، معموالً گران قیمت هستند 

و مشــکل در خانه هایی با قیمت متوسط و 
پایین اســت، بنابراین حتی اگر اخذ مالیات 
باعث شــود که این خانه ها به چرخه عرضه 
وارد شــوند، باز هم تأثیری بر قدرت خرید 

مردم نخواهد داشت.

افزایش وام، خانه را گران تر می كند
یزدانی ادامه داد: مشــکل از بی پولی مردم 
و گرانی مصالح است. در شــرایط فعلی در 
بخــش عرضه، تــورم وجــود دارد و گرانی 
مصالح قیمت تمام شــده مسکن را افزایش 
داده اســت، در بخش تقاضا نیز دچار ضعف 
مفــرط برای خریــد هســتیم و در نتیجه، 
عدم تعادل وجــود دارد.به گفتــه یزدانی، 
افزایش وام مســکن نیز کمکــی نمی کند، 
زیرا خانواری که معاشش را با سختی تأمین 
می کند چطور می توانــد بازپرداخت 3٠٠ 

میلیون تومان وام مسکن را انجام دهد.
وی افزود: افزایش وام بانکی ممکن اســت 
در شــرایط تورمی تا حدی به تحرک تقاضا 
بینجامــد، امــا در وضعیت فعلــی، باعث 
می شــود افزایش قیمت بیشــتری ایجاد 

شود، زیرا کل اقتصاد بی ثبات است.

تردید در آمار خانه های خالی
مهــدی ســلطان محمدی، تحلیلگر حوزه 
مســکن نیز با یزدانی هم عقیده اســت. وی 
در گفت وگو با ایرناپالس گفــت: این رکود 
ربط خاصی به مالیات خانه های خالی ندارد 
و حتی اگر خانه ای خالی باشــد که بتوان از 
آن اســتفاده کرد، باز هم تقاضا وجود ندارد. 
از سوی دیگر، شناسایی این خانه ها نیز کار 
بسیار دشواری اســت.وی به سامانه معرفی 
خانه های خالی اشــاره کرد و افزود: وزارت 
مسکن و شهرســازی چندین بار موظف شد 
این خانه ها را شناســایی کند، اما موفق نشد 
این ســامانه را به نتیجه برساند و اکنون قرار 
است این وظیفه به شهرداری ها محول شود.

ســلطان محمدی ارقام اعالم شــده برای 
خانه های خالی را نادرســت دانست و ادامه 
داد: بســیاری از این خانه هــا، خانه دوم و 
تکمیل نشــده هســتند یا اســتفاده های 

دیگری از آنها می شود.

نشــانگرهای بازار مسکن شهر 
تهران حاکی از آن اســت که این 
بازار پس از آنکــه ظرفیت خود 
را از دســت داده در مسیر ثبات 
قیمت قرار گرفتــه و مالکانی که 
بدون وجود مشــتری، نرخ های 
پیشــنهادی را باال می برند صرفا 
به دنبال افزایش اســمی قیمت 
بــرای هماهنگی بــا انتظارات 

تورمی هستند.
قیمت ها در بازار مســکن تهران 
در شــرایطی بــه باالترین حد 
خود یعنــی متــری ٩ میلیون 
و ٦3١ هــزار تومــان در آذرماه 
١3٩٧ رســیده کــه معامالت 
افت ٦4 درصدی را تجربه کرده 
اســت. با این حال سرعت رشد 
قیمت ها کاهش یافته و از  هشت 
تا ٩ درصد ماهیانه به پنج درصد 
رسیده است. خروجی این روند، 
رکود شدید بازار مسکن را در پی 
خواهد داشــت که احتماال برای 
١٠ تا ١٢ فصــل گریبان فعاالن 
این بــازار را می گیــرد. برخی از 
بازندگان این جریــان، دو گروه 
صاحبــان واحدهای نوســاز و 
سفته بازان هستند که به عنوان 
عامــل ثانویــه در جهش قیمت 
مســکن نقش ایفا کردنــد. این 
گروه که معموال بــا خرید چند 
واحد مسکونی به فعالیت در بازار 
ملک مشغولند دیگر نباید برای 
١٢ فصل روی بازدهی ســرمایه 
خود حساب کنند و تنها با حفظ 
مســکن به عنوان دارایی ثابت، 
خــود را در برابر اثــرات تورمی 

مصون نگه می دارند.
اما روند فعلی بازار مسکن، اندک 
متقاضیــان واقعی را به ســمت 
آپارتمان های ارزان قیمت سوق 
داده و به همین دلیل در آبان ماه 
و آذرماه شــاهد سرایت گرانی به 
مناطق جنوبی تهران بودیم. اما 
این رونــد نیز نمی توانــد پایدار 
باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در 
مناطق جنوبی به مراتب پایین تر 

از محله های شمال شهر است.
از ســوی دیگر گفته می شــود 
مقایســه شــاخص اجاره بها با 
قیمت واحد مســکونی نشــان 

می دهد کــه قیمــت امالک به 
باالترین حد خود طی ٢٢ ســال 
اخیر رســیده و احتماال در نقطه 
اوج خود قــرار دارد. بنابراین در 
ماه هــای آینده طبیعتا شــیب 
صعــودی قیمتها بایــد مالیم تر 
شــود تا نهایتا در مسیر مستقیم 
یا حتی نزولی قــرار گیرد. تجربه 
ســالهای بعــد از ١3٩١ کــه با 
نوســانات نرخ ارز مواجه بودیم 

وضعیت مشابهی را رقم زد.
هم زمان با پــرش قیمت دالر در 
نیمــه دوم ســال ١3٩١ قیمت 
مســکن شــهر تهران نیز روند 
افزایشــی بــه خود گرفــت؛ به 
طوری که در زمســتان ١3٩١ 
شــاخص رشــد نرخ دالر ١١١ 
درصد و شــاخص رشــد قیمت 
مســکن شــهر تهران نسبت به 
زمان مشابه ســال قبل از آن ٧٢ 

درصد ثبت شد. 
در همان زمان معامالت مسکن 
در بهمن مــاه ١3٩١ با 3٦ هزار 
فقره به اوج خود رســید. سپس 
رونــد نزولی به خــود گرفت؛ به 
طوری که در بهمــن ماه ١3٩٢ 
خرید و فروش مسکن در تهران 
با افت ١4٨ درصدی نســبت به 
ماه مشابه ســال قبل از آن به ١4 
هزار و ۵٠٠ فقره رســید. همان 
موقع قیمت ٨.4 درصد افزایش 
پیدا کرد که پایین تر از شــاخص 
تــورم در آن ســال محســوب 

می شد.
در ادامه نرخ دالر دچار نوسانات 
ماهیانه شد و به دنبال انتظارات 
مذاکــرات  از  ناشــی  روانــی 
هســته ای قیمت دالر در برخی 
مقاطع در پایان ســال ١3٩٢ تا 
٢٩٠٠ تومان نیــز کاهش یافت. 
در این فاصله رشد قیمت مسکن 
نیز افت محسوســی پیدا کرد؛ به 
طوری که روند افزایش ســالیانه 
آن بین منفی یک تا مثبت هشت 
درصــد بــود و در اکثــر مقاطع 
پایین تر از نرخ تورم قرار داشت. 
در عین حال بــا توجه به ماهیت 
دیرپذیری بازار مسکن، این بازار 
فاصله قیمتی خود را با نرخ دالر 

پر کرد.

بازار مسکن در مسیر آرامش
مسکن
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برای افزايش جذابیت پادكست چه راه هايي پیش رو داريد؟

رقابت در دنیای پادکست ها

 بنفشــه نیک بخت  پادکســت ها بــه عضو 
جدایی ناپذیــر هــر کســب وکار موفــق تبدیل 
شده اند. برای افزایش تعداد دانلودهای پادکست 
باید دنبــال راهکاری باشــید کــه مخاطبان به 
شنیدن آن تشویق شــوند.این روزها وباگ ها با 
گذشت زمان محبوبیت خود را ازدست می دهند؛ 
اما طرفداران پادکست ها بیشتروبیشتر می شوند. 
این، یعنــی رقابــت در تولید پادکســت جذاب 
زیاد شــده و این افراد باید بیشــتر از هر زمانی به 
فکر ایده های جدید باشــند. در ادامه این مقاله ، 
راه هایی را بررسی می کنیم که جذابیت پادکست 

را افزایش می دهند.

 1. مهمان مرتبط با موضوع پادكست 
دعوت كنید

اینفلوئنســرها یا افراد مشــهور در شــبکه های 
اجتماعی مانند توییتر و اینســتاگرام و فیسبوک 
معموال جذابیت پادکســت را افزایش می دهند و 
برخاف تصور، دعوت در چنیــن برنامه هایی را 
باســرعت می پذیرند. تنها نکته ای که باید درنظر 
بگیرید این اســت که افراد شایســته ای را دعوت 
کنید. معموال هر پادکســتی دربــاره موضوعی 
خاص محتــوا تولید می کند و بدیهی اســت باید 

از اینفلوئنســرهای فعال در همــان زمینه کمک 
بگیرد.

بعد از تولید محتوای مدنظر، از مهمانان بخواهید 
پادکســت را در شــبکه های اجتماعی شــان 
به اشــتراک بگذارند و طرفدارانشان را به شنیدن 
آن دعوت کنند. این کار باعــث جذب مخاطبان 

آن ها به شبکه شما می شود.

2. از تکنیک های مخصوص برنامه های 
رادیویی استفاده كنید

کانال هــای رادیویی می دانند شــنوندگان خود 
را چگونه بــا فایل هــای صوتی ســرگرم کنند. 
این کانال هــا هنوزهم فعالیت دارنــد و محبوب 
هســتند؛ بنابراین، بد نیست از تکنیک های آن ها 
درس بگیرید. به عنوان مثال، مشخصات خاص و 
منحصربه فرد پادکست ذهن شــنونده را هر دو تا 
پنج دقیقه درگیر می کند و جذابیت آن را افزایش 
می دهد. پادکســت ها معموال بعــد از راه اندازی، 
طرفداران زیادی دارند؛ اما بعد از چند قســمت، 
بخش درخورتوجهی از مخاطبان خود را ازدست 
می دهند؛ ولــی کانال هــای رادیویــی معموال 

شنوندگان ثابتی دارند.
محدودیت زمانی در ســاخت پادکســت وجود 
ندارد؛ اما معموال پادکســت های بیــن ۱۸ تا ۳۰ 

دقیقه عملکرد بهتــری دارند. به عنــوان مثال، 
Giant Bombcast یکی از پادکســت های بسیار 
محبــوب در زمینــه بازی های ویدئویی اســت 
که هر قســمت آن ســه ســاعت و با طنز همراه 
است. طوالنی بودن این پادکســت تأثیری روی 
محبوبیت آن نگذاشته؛ زیرا شنوندگان چشم انداز 
آن را به خوبی درک کرده اند. باوجوداین، اگر قصد 
دارید پادکســتی به تازگی ضبــط کنید، هرچه 

مدتش کوتاه تر باشد، بهتر است.

3. قسمت های بعدی پادكست را مرتب 
منتشر كنید

پادکســت های زیادی با اینکه حتــی محتوای 
خود را در آی تونز منتشــر می کننــد؛ اما مرتب 
به روزرســانی نمی شــوند. اگر فرصت نمی کنید 
قســمت های بعدی را تهیه کنید، بهتر است چند 
قسمت ازپیش ضبط شــده برای چنین روزهایی 
درنظر بگیرید. وقتی پادکست دلخواه شنوندگان 
در روز موعــود منتشــر نشــود، به آن دلســرد 
می شوند و اخبار مربوط به آن را دنبال نمی کنند. 
بنابراین، انتشار قسمت های مختلف پادکست را 
مرتب و طبق برنامه پیش ببرید و چند قســمت 
ازقبل ضبط شــده برای اتفاقات پیش بینی نشده 

داشته باشید.

وی واتس َاپ وهی ر  توسعه قابلیت مکالمه گر
 در آیفون

 واتس َاپ بعد از رونمایی بی ســروصدای تصویر در تصویر برای کاربران 
اندرویــدی، اینک مکالمه گروهــی برای دارنــدگان آیفون به صورت 

کنفرانس ویدئویی یا صوتی را سهل الوصول تر کرده است.
در آپدیت جدید برای سیســتم عامل آی او اس کاربران آیفون با کلیک 
روی آیکون مکالمه در سمت راست باالی اپلیکیشن می توانند مکالمه 

صوتی یا ویدئویی را با ۴ نفر به طور هم زمان داشته باشند.
ایــن قابلیت در روی آیکــون اصلی تلفــن Calls روی آیفــون نیز در 
دســترس بوده و کاربر با انتخاب فــرد موردنظر از لیســت کاربران در  
Contacts  می تواند مکالمــه ویدئویی یا صوتــی به صورت کنفرانس 
داشته باشد.قرار است این قابلیت برای کاربران اندرویدی نیز به زودی 

راه اندازی شود.

وش آیفون در آلمان ممنوعیت فر
 با رأی دادگاهی در مونیخ ممکن است فروش برخی از مدل های آیفون 

در آلمان ممنوع شود.
به دنبال پیروزی حقوقی کوآلکوم در چیــن علیه اپل، دومین پیروزی 
تراشه ساز آمریکایی محقق می شــود تا اپل نتواند برخی از آیفون های 

خود را بفروشد. 
بر این اســاس اپــل در دادگاه محکوم به نقض برخی ثبــت اختراعات 
سخت افزاری کوآلکوم شد و دادگاه به اپل دستور داد تا آیفون های خود 
ازجمله آیفون ۷ پاس، ۸، ۸ پاس و ایکس را از فروشــگاه های آلمانی 
جمع آوری کند.طبق قوانین آلمان، کوآلکوم باید ۶۶۸.۴ میلیون یورو 
به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار مقامات قضایی قرار داده تا حکم 
ممنوعیت اپل برای فروش آیفون ها را دریافت کند، امری که با توجه به 

تعطیات سال نو و کریسمس، چند روز طول خواهد کشید.
اپل اعام کرده است که نســبت به رأی دادگاه اعتراض می کند، اما هر 
زمان که کوآلکوم ضمانت نامه مالی را تقدیم دادگاه کند، حکم ضمانت 
اجرایی پیدا می کند.به دنبال این خبر ســهام اپل ۰.۶ درصد افت کرده 
و به ۱۵۹.۸۹ دالر در هر سهم رسید. از آن سو سهام کوآلکوم با ۱ درصد 

رشد به ۵۷.۲۲ دالر در هر سهم رسید.

 آغاز جنبش جهانی خاموش کردن توئیتر
 در شب کریسمس

Yuletide log- خاموش کردن توئیتر و شبکه های اجتماعی موسوم به 
off سنتی در عصر مدرن شده است.

امسال نیز مانند سال گذشته کاربران تصمیم گرفته اند تا در تعطیات 
کریسمس و سال نو توئیتر و شبکه های اجتماعی خود را خاموش کنند.

به عقیده این گروه از کاربران االن بهترین فرصت برای کنار گذاشــتن 
توئیت و توئیت بازی است و رسم شــده است تا کاربران از سراسر جهان 
در این ایام خود را از شــبکه های اجتماعی »آف« کننــد تا تعطیات 

بهتری داشته باشند.
ایده Yuletide تبدیل به یک سنت جهانی در عصر مدرن شده و خروج 
از توئیتر و ســایر شــبکه های اجتماعی در این ایام فرصت بیشتری به 
مردم می دهد تا دور میز کریسمس بیشتر بنشینند و گوشی های خود 
را کنار بگذارند.بسیاری از افراد مشهور در اکانت های توئیتر خود پست 

خداحافظی گذاشته اند.

دانلود یك میلیاردی چت ویدئویی »گوگل دوو«
 تعداد دانلود اپلیکیشــن چت ویدئویی Google Duo از مرز ۱ میلیارد 

گذشت.
با گذشــت ۲ ســال از عمر چت ویدئویی گوگل تعداد دانلودهای آن از 

۱ میلیارد دانلود گذشت تا رکوردی دیگر برای غول آی تی ثبت شود.
جوالی ۲۰۱۷ بود که تنها ۱۰۰ میلیون کاربر این نرم افزار را نصب کرده 
بودند اما ضمن نصب های جدید باید گوشــی های تازه راهی بازار شده 
را نیز به فهرســت افزود که به صورت پیش فرض ایــن برنامه را در خود 
جای داده اند.تنها ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر »گوگل دوو« 

را نصب کردند که رکوردی تازه محسوب می شود.
 Google گوگل در کنفرانس توســعه دهندگان ۲۰۱۶ این برنامه را با

allo رونمایی کرد اما در مقایسه کسی از Allo استقبال نکرد.
گوگل بــا آپدیت نرم افزار اجــازه مکالمه ویدئویی کاربــر اندرویدی با 
کاربر دارنده آی او اس روی آیفون را فراهم کرده اســت.گوگل دوو چت 
ویدئویی با رزولوشن ۷۲۰ مهیا کرده و برای سرعت پایین اینترنت خود 
را به طور خودکار سازگار می کند. مکالمه کاربر رمزگذاری شده است و 
ضمن پشتیبانی از دستیار صوتی گوگل، بین اینترنت همراه و وای فای 

در صورت الزم به طور خودکار سوئیچ می کند.

وسافت  وش دیتای کاربران فیس بوک به مایکر فر
ون و اسپاتیفای  آماز

 اسناد منتشرشده توســط نیویورک تایمز نشــان می دهد فیس بوک 
دیتای خصوصی کاربــران را بدون اطاع آن ها بــه کمپانی های بزرگ 

آی تی فروخته است.
صدهــا صفحه از اســناد داخلــی کمپانــی فیس بوک که به دســت 
نیویورک تایمز رســیده، نشــان می دهد چگونــه اطاعات خصوصی 
کاربران بــا کمپانی های بزرگ ســیلیکون ولی مانند مایکروســافت، 

آمازون و اسپاتیفای به اشتراک گذاشته شده و معامله شده است.
در حالی این معامات تجاری توســط فیس بوک بــا غول های آی تی 

انجام شده که به کاربران هیچ اطاعی دراین باره داده نشده است.
بر این اساس فیس بوک به موتور جســتجوی بینگ مایکروسافت این 
اجازه را داده اســت تا اســامی و جزییات دیتای دوســتان فیس بوکی 
کاربــران را ببیند. همچنیــن این اجازه بــه نتفلیکس و اســپاتیفای 
داده شــده اســت تا بتوانند پیام های خصوصی کاربــران فیس بوک را 
بخوانند.طبق این اســناد آمازون توانســته دیتای خصوصی کاربران و 
دوستان فیس بوکی کاربران را بخواند و یاهو نیز دوستان فیس بوکی را 

به اصطاح استریم کرده و ردیابی کند.
همه این هــا در حالی رخ داده کــه فیس بوک بعد از ماجرای رســوایی 
کمبریج آنالیتیکا بــا صراحت اعام کرد دیتای خصوصــی کاربران را 

مورد تجارت قرار نمی دهد.

ویدی برای  استفاده مدیران اپل از گوشی اندر
ویس موسیقی توسعه سر

 اخیراً دیده شده که سامسونگ برای تبلیغ گوشی هایش روی توئیتر از 
آیفون اســتفاده می کند. اما حاال همه چیز برعکس شده، چراکه اپل از 

گوشی اندرویدی استفاده می کند.
ســرویس موســیقی اپل در پاســخ به یکــی از خواننــدگان توئیتی 
منتشــر کرد که زیر نوشته بود از گوشــی اندرویدی برای ارسال پست 
استفاده شــده است.بر کسی پوشــیده نیســت که کاربران اندرویدی 
می توانند آهنگ های موجود در سرویس موسیقی اپل را به نوعی دانلود 
کنند اما باورکردنی نیســت که کارمندان ارشد اپل از گوشی اندرویدی 

برای پاسخ دادن به مشتریان و شرکای تجاری استفاده کنند.
این موضــوع در فضای مجازی باعــث جاروجنجال میــان طرفداران 
هرکدام از برندها شــده و به طنز گفته می شــود که اپل در آینده برای 

تبلیغ جدیدترین آیفونش از گوشی اندرویدی استفاده خواهد کرد!

آنالین
تفاهم نامه همکاری ایرانسل و اللیگا تمدید شد

ایرانســل در ادامه و گســترش فعالیت های خــود در حوزه ورزش 
تفاهم نامه همکاری با سازمان لیگ اسپانیا، اللیگا را تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ســال گذشته تفاهم نامه همکاری با 
دو هدف دسترسی به محتوای اختصاصی اللیگا به واسطه لنز ایرانسل 
و استعدادیابی در جهت بهبود کیفیت فوتبال در ایران در میان جوانان 
بین ایرانسل و اللیگا امضا شده بود که با تمدید این تفاهمنامه، ارائه این 

خدمات به مدت یک سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
 در یک سال گذشته و پس از تفاهم نامه ایرانســل و اللیگا عاقه مندان 
به روزترین محتواهای فوتبالــی در ایران از طریــق نرم افزار کاربردی 

»لنز« توانستند به محتواهای مد نظر خود دسترسی داشته باشند.
همچنین ایرانسل با برگزاری سه دوره استعدادیابی با حضورستارگان 
فوتبال دنیا و مربیان مطرح اللیگا در ایران پس از ارائه آموزش های نوین 
فوتبالی اولیه درکمپ های ســه روزه مدارک رسمی اللیگا-ایرانسل را 
برای حضور در ایــن دوره ها را به بیش از ۲۷۰ نفــر از نوجوانان ۸ تا ۱۶ 

سال ارائه کرد.
ایرانســل با توجه به این تفاهم نامه  این امکان را فراهم کرده اســت تا 
مشترکان با شماره گیری کددستوری #۵*۳* از خدمات ارزش افزوده 
مرتبط نیــز بهره بگیرند تــا عاوه بر دریافت اطاعات مورد نیازشــان 
درباره لیگ فوتبال اسپانیا در قرعه کشی های مختلف با کسب امتیازات 
گوناگون شرکت داده شــوند. عاقه مندان به جدیدترین اطاعات روز 
در زمینه فوتبال برای کسب اطاعات بیشر در مورد برنامه های بعدی 
همکاری ایرانســل و اللیگا می توانند به وب ســایت ایرانسل به نشانی

irancell.ir مراجعه کنند.

ایرانسل جایزه کرسی یادگیری دیجیتال یونسکو 
را دریافت کرد

 ایرانســل موفق به دریافت تندیس ســازمان برتر در نخستین »جایزه 
ملی یادگیری دیجیتال« یونسکو شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانســل، نخســتین جایــزه ملی یادگیری 
دیجیتال در ایران توســط کرســی آموزش و یادگیــری الکترونیکی 

یونسکو و در سه محور فرد، سازمان و دستاورد تاثیرگذار برگزار شد.
ایرانســل در این ارزیابی، به دلیل فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب 
برای آموزش دیجیتال از جمله سیستم جامع آموزش دیجیتال داخل 
ســازمان )iLearn(، اپلیکیشــن دانا و لنز و نیز تهیه محتوای آموزشی 
برای کارکنان به صورت دیجیتال حائز شرایط الزم برای دریافت جایزه 
شــناخته شد.نخســتین دوره جایزه ملی یادگیری دیجیتال با هدف 
فرهنگ ســازی در زمینه آموزش و یادگیــری الکترونیکی و معرفی و 
تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توســعه و ارتقای جایگاه یادگیری 

دیجیتال برگزار شد.
ارزیابی اهــدای این جایزه در آبــان ۹۷ انجام و مراســم پایانی آن روز 
دوشنبه ۲۶ آذر در سالن همایش های مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران 
برگزار شــد. در این مراســم، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات، 
صادق عباســی شــاهکوه مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت، 
علی اکبر جالی رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیک یونسکو و 

تنی چند از مدرسان حوزه یادگیری دیجیتال حضور داشتند.

جایگزین داخلی اینستاگرام شکل گرفت
 دبیر شــورای عالی فضای مجازی بــرای مذاکره با شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام از شکل گرفتن جایگزین مشابه داخلی این شبکه اجتماعی 

خبر داد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از درخواست 
مذاکره با شــبکه اجتماعی اینســتاگرام و مکاتبات اولیه با آن ها خبر 
داد. البته به گفته وی، هنوز قراری با آن ها گذاشــته نشده و سخنی نیز 
به میان نیامده است. وی همچنین از لزوم وجود شبکه اجتماعی داخلی 
جایگزین برای اینستاگرام و شکل گرفتن آن خبر داد. دبیر شورای عالی 
فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات به نتیجه نرسند، 
گفت: دنبال این هســتیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه 
داخلی شکل گرفته اســت.وی همچنین با اشــاره به مخالفت جامعه 
مذهبی کشور درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام عنوان کرد:به هرحال 
تعداد درخورتوجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل 
دارند. اثرگذاری خودشــان را هم دارنــد و صدایی دارند که شــنیده 
می شــود. معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل تری بدهیم؛ چون پلتفرمی 
مثل اینستاگرام متعلق به َده سال قبل اســت که تازه به نتیجه رسیده 
اســت . درعین حال،  آنچه اآلن ارائه کنیم، ســه ســال دیگر به نتیجه 
می رســد و بالغ می شــود. بنابریان به ناچار تا آن زمان، آنچه ارائه کنیم 

درمقایسه با اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود.
در همین فضا، توییتــر نیز از برخی لحاظ پلتفرمی عقب افتاده اســت. 
این پلتفرم با فناوری ۱۴۰ کاراکتر کارش را شــروع کرده بود که نگاهی 
قدیمی را می رســاند. البته خودشان را بازســازی کرده اند؛ اما مفهوم 
آن »میکروباگ« اســت که قدیمی محسوب می شــود. درعین حال، 
نباید روی موضوعی خاص تمرکز کنیم. اگر به شــرکت فیسبوک نگاه 
کنید، متوجه می شوید یک نوع پیام رســان ندارد. این پلتفرم چند نوع 
پیام رسان برای خانواده ها، سیاســت مداران و حوزه های اقتصادی و... 

دارد.

حمایت از پیام  رسان  های داخلی وارد مرحله 
بعدی می شود

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات حمایت فنی از پیام رسان های 
داخلی را کافی ندانســته و حمایت سایر دســتگاه های مسئول را الزم 

می داند.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، از ارائه بسته ای 
شــامل حمایت های فنی و غیرفنی بــرای مرحله بعــدی حمایت از 
پیام رسان های داخلی خبر داد. به گفته وی، تاکنون دو پیام رسان از بین 
هفت پیام رسان برای حمایت بیشتر انتخاب شده اند و حمایت از آن ها 
با ارائه بســته ای وارد مرحله بعد خواهد شد که جزئیات آن را مرکز ملی 

فضای مجازی اعام می کند.
وی همچنین حمایت فنی از پیام رســان های داخلی را کافی ندانسته و 
معتقد است سایر دیگر دستگاه های مســئول نیز باید از آن ها حمایت  
کنند. وی گفت:بخش فنی حمایت را وزارت ارتباطات انجام می دهد و 
سایر بخش ها را دیگر دستگاه های مسئول انجام خواهند داد. معتقدیم 
همه داستان بحث فنی نیســت و اگر این طور بود، امروز آن ها با سی تا 
چهل سرور می توانستند َده میلیون نفر کاربر را پوشش دهند. اما کاربر 
کجاست؟ اگر مشکل فقط فنی و سخت افزاری بود، امروز این مشکات 
وجود نداشــت و حداقل َده میلیون نفر کاربر داشتند؛ اما وضعیت فعلی 
نشان می دهد مشــکل در جاهای دیگری اســت که مرکز ملی فضای 
مجــازی در حمایت جدیــد پای کارآمدن دســتگاه های دیگر را رصد 

می کند؛ زیرا در مرحله نخست دستگاه های دیگر پای کار نیامدند.
معاون وزیــر ارتباطات همچنیــن عنوان کرد نوع حمایــت دراختیار 
خود پیام رســان ها قرار گرفته تا معماری سخت افزاری شان را بیاورند 
و با حضور خودشــان، متخصصان حوزه و کارشناسان مرکز ملی فضای 
مجازی آنچه واقعا ازلحاظ زیرســاخت فنی نیاز دارند، با مدیریت مرکز 
ملی فضای مجازی در اختیارشــان قرار بگیرد. وی گفت:یعنی چیزی 
نیست که بخواهیم بگوییم صد یا دویست سرور به آن ها می دهیم؛ زیرا 
دو دغدغه داریم: نخســت اینکه نیاز مندی آن هــا را تأمین کنیم و دوم 

اینکه بیت المال را بیهوده حرام نکنیم. 

ارتباطات


