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گروه شــهر   هر چند محدودیت های 
ارزی بازار خرید ملک در خارج از کشــور 
را بــرای ایرانیان اندکی کســاد کرده اما 
همچنان تقاضا برای خرید ملک در دیگر 

کشورها باالست.
کشــورهای اطــراف ایــران، مهمترین 

مقاصد ایرانیان برای خرید خانه هاست.
با ایــن حال رییــس اتحادیه مشــاوران 
امــاک تاکیــد دارد اقبــال ایرانیان به 
خرید ملک در ترکیه، گرجستان، قبرس 
، ارمنستان و البته اســپانیا باالتر از سایر 
نقاط است و در نتیجه فعالیت برای جذب 

مشتری در این نقاط نیز باالست.
 وی با تاکید بر اینکــه طرفین با آگاهی از 
این نکته، تاش دارند شــرایطی را برای 
خرید ملــک ایرانیــان فراهــم کنند اما 
هموطنــان باید مراقبتی جــدی در این 

حوزه به عمل بیاورند .
 مصطفــی قلــی خســروی در گفتگو با 
خبرآناین در توضیــح این مطلب افزود: 
در داخل کشــور اگهی هــای فراوانی با 
هدف ترغیب ایرانیان بــه خرید ملک در 
خارج از کشور منتشر می شــود اما نکته 
مهم این اســت که فعالیت بــرای فروش 
خانه بــه ایرانیان در خارج از کشــور غیر 
قانونی است و مشاوران اماکی که دارای 
جواز کســب و پروانه فعالیت هســتند، 

چنین اقدامی را نمی توانند انجام دهند.
 وی ادامــه داد: طبق قانون  هیچ مشــاور 
اماک دارای جــواز حــق معامله ای که 
منجر به خروج ارز از کشور شود را ندارد و  
تحت هیچ شرایطی چنین اقدامی صورت 
نمی گیرد اما باید بگویم کــه عده ای بی 
اعتنا به قانون این اقدامات را در دســتور 
کار قرار مــی دهند که البتــه در حیطه 

اختیارات ما نیست.
وی با اشــاره به اینکــه از ابتدای ســال 
جاری تا کنون ایرانی ها هشت هزار واحد 
مســکونی در ازمیر خریداری کرده اند، 
گفت: من معتقدم کــه این وضعیت برای 
کشور ما فاجعه است چرا که با وجود نیاز 
ما به ســرمایه ها برخی برای خرید خانه 
ســرمایه های ارزی را از کشور خارج می 

کنند .
 او در توضیح دالیل اســتقبال ایرانیان از 

خرید ملک در خارج گفــت: نکته مهمی 
در این حوزه وجــود دارد کــه باید بدان 
توجه کــرد. برخی این اقبال را ناشــی از 
مسائل اجتماعی و فرهنگی می دانند در 
حالی که من معتقدم بایــد به مولفه های 

اقتصادی نیز در این حوزه توجه داشت .
 وی در توضیح این مطلــب ادامه داد: به 
عبارت دیگر ارزان تر بــودن قیمت ملک 
در خارج از ایران نســبت به داخل ایران 
خصوصا تهــران، برخی را بــه این نتیجه 
می رساند که بهتر است در خارج از کشور 
ملکی بخرند.در حقیقــت خرید ملک در 
خارج از ایرانیان بسیار سهل الوصول تر از 
خرید ملک در مناطق گران قیمت تهران 

است .
رییس اتحادیه مشــاوران اماک تاکید 
کرد: البته باید توجه داشــت بسیاری از 
خریداران خانه در خــارج از ایران با پوچ 
بودن ادعاها در خصــوص تبعات مثثبت 
خرید ملک روبرو می شوند، در عین حال 
پیش تر نیز کســادی بازار مسکن دوبی 
بســیاری از ایرانیانی کــه در این بخش 

سرمایه گذاری کردند را متضرر کرد. 
او اضافه کرد: بــرای ممانعت از تداوم این 
وضعیت الزم است تدابیری برای افزایش 
سرمایه گذاری در ســاخت و ساز صورت 
گیرد ، خرید ملک در داخل کشور اقدامی 
در راستای توســعه اقتصاد ملی است چرا 
که ملک را نه مانند ارز و نه مانند طا نمی 
توان از کشــور خارج کرد و در عین حال 
رونق خانه ســازی صدها رشته صنعتی را 
تحرک بخشیده و اشتغالزایی را در کشور 

افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد از پروســه 
ساخت و ساز در داخل کشور تدارک دیده 
می شــود، ادامه داد: این عرضه و تقاضای 
نامناســب و البته عدم مدیریت مناسب 
بازار است که سبب می شــود قیمت ها با 

جهش های شدید روبرو شود .
 خسروی گفت: برای مقابله با این وضعیت 
الزم اســت جدا از اقدامات نظارتی مانند 
پیشــگیری از خروج ارز ، اقداماتی برای 
متعارف شدن قیمت مســکن در داخل 
کشــور نیز فراهــم شــود، در عین حال 

باید توجه داشت ســازندگان مسکن در 
کشــورهای هدف ایرانیان در راســتای 
ایجاذ جذابیت اقداماتی را در دســتور کار 
قرار می دهنــد و الزم اســت در ایران نیز 

سازندگان به این مهم توجه نمایند.

ایرانی ها امسال ۳۶۵۲دستگاه خانه از 
ترکیه خریداری کردند

ایرانی ها در ســال ۲۰۱۸ به میزان ۳ هزار 
و ۶۵۲ دســتگاه خانه از ترکیه خریداری 
کردند که پــس از عراق دومین کشــور 
بــزرگ خریدار مســکن در این کشــور 

محسوب می شود.
به گزارش دیلی صباح، ســال گذشــته 
وضعیت بازار مســکن در ترکیه به لطف 
تســهیات بانکــی و ســرمایه گذاران 
خارجــی وضعیــت مطلوبــی داشــت. 
فروش مسکن در ســال ۲۰۱۸ در ترکیه 
در مقایسه با سال گذشــته، ۷۸.۴ درصد 
رشد داشــت که یک رکورد بی سابقه ای 
محسوب می شــود. براســاس آمارهای 
مؤسســه داده هــای ترکیه موســوم به 
ترک َســت که روز گذشــته منتشر شد، 
ســال گذشــته ۳۹ هزار و ۶۶۳ دستگاه 
آپارتمان بــه ســرمایه گذاران خارجی 
فروخته شــده که این رقم در سال ۲۰۱۷ 
تعداد ۲۲ هزار و ۲۳۴ دســتگاه آپارتمان 
بود. در ۳ ماهه نخســت ســال گذشــته 
۵ هــزار و ۲۹۸ دســتگاه آپارتمــان به 
خارجی ها فروخته شــد که این رقم در ۳ 

ماهه دوم به ۶ هزار و ۱۵۸ دستگاه رسید.
خارجی ها ۱۲ هزار و ۳۳۹ دســتگاه در ۳ 
ماهه سوم و ۱۵ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۳ 

ماهه چهارم خریداری  کردند.
براساس این گزارش، اســتانبول بهترین 
گزینه انتخاب بــوده که خارجی ها تمایل 
به خرید داشتند، پس از آن آنتالیا، بورسا، 
آنکارا و یالووا مقاصد بعدی فروش مسکن 

در ترکیه بودند.
عراقی ها سال گذشته بیشــترین میزان 
خرید مســکن از ترکیه را داشــتند این 
کشــور با ۸ هزار و ۲۰۵ دســتگاه خرید 
۲۰.۷ درصد از کل فروش مسکن ترکیه به 
خارجی ها را به نام خودشــان ثبت کردند 
. پس از عراقی ها، ایــران دومین خریدار 

بزرگ مسکن در ترکیه بین سایر کشورها 
بود که ۳ هزار و ۶۵۲ دســتگاه خریداری 
کردند، پــس از آن ســعودی ها با خرید 
۲ هزار و ۷۱۸ دســتگاه در جایگاه ســوم 
و روس ها بــا ۲ هزار و ۲۹۷ دســتگاه در 

جایگاه چهارم قرار گرفتند.

هزینه ساخت مسکن به ۲.۵ تا ۴ میلیون 
تومان رسید

ایــن در حالی ســت که هزینه ســاخت 
مسکن به ۲.۵ تا ۴ میلیون تومان رسیده 

است.
رییس انجمن انبوه ســازان استان تهران 
درباره تدوین طرح فروش اعتباری مصالح 
ســاختمانی گفت: جزییات طرح خرید 
اعتباری هنوز مشــخص نیســت، البته 
در ظاهر قرار اســت به جــای اینکه بابت 
کارکرد به انبوه ســازان، وجــه نقد داده 
شود؛ گویا قرار است کارت های اعتباری 

مصالح بدهند. 
 ایرج رهبر با بیان این مطلب افزود: به نظر 
می رســد در نظر دارند بین کارخانه های 
تولیدکننده مصالح ســاختمانی و بانک 
ها قراردادی بســته شــود که بانک ها در 
مقابل دریافت حوالــه ، پول کارخانه ها را 

پرداخت کنند. 
 وی افــزود:  اینکــه نحــوه پرداخت پول 
کارخانه ها از ســوی بانک هــا و ... به چه 
صورتی باشد، هنوز مشخص نیست و بنده 
اطاعی ندارم . اما احتماال این مســاله به 
سازنده ها مربوط نباشــد زیرا سازنده ها 
اگر کارت های اعتباری را دریافت کنند، 
به جــای پرداخت وجه خریــد مصالح به 
فروشــنده می دهند که بتواند از بانک ها 

وصول کند. 
وی تاکید کــرد: البته به نظر می رســد 

بیشتر شبیه کوپن خرید مصالح باشد. 
وی در پاســخ به این ســئوال که آیا ارایه 
کارت هــای اعتبــاری خریــد مصالح 
موجب رونق و ســاخت و ساز خواهد شد 
یا خیر، بیان کرد: به دلیل مشخص نبودن 
مکانیزم اجرای این طرح نمی توان پیش 

بینی دقیقی داشت. 
وی تاکید کرد: مشــخص نیســت که به 
جای تسهیات بانکی قرار است پرداخت 

شــود یــا در مقابــل کارکــرد و صورت 
وضعیت به انبوه ســازان پرداخت خواهد 

شد.  
رهبر اظهار کرد: باید توضیحات بیشتری 
درباره این طرح ارایه شود تا بتوان تصمیم 
گیری کــرد اگر قرار اســت بــه عنوان 
تسهیات به ســازندگان ارایه شود، نحوه 

تخصیص آن چگونه است؟  
وی در پاسخ به این سئوال که اگر حمایت 
صورت گیرد و تســهیات ارایه شود، آیا 
انبوه ســازان توان ســاخت نیاز ساالنه 
کشور به مسکن را برآورده سازند یا خیر، 
توضیــح داد: بله این امــکان وجود دارد؛ 
اکنون از نظر فنی در کل کشــور بیش از 
۴۵۰هــزار نفر مهندس فــارغ التحصیل 
شــده از دانشــگاه ها داریــم و در تهران 
۱۱۷ هزار مهندس عضو ســازمان نظام 
مهندسی هستند و در کنار آنها کادر فنی 
مانند تکنیســین ها و کارگران حرفه ای 
هم هستند که تعداد زیادی را تشکیل می 
دهند. ما در سال های قبل و به ویژه پروژه 
مسکن مهر نشان داده ایم که از توان فنی 

و حرفه ای برخورداریم. 
رییس انجمن انبوه ســازان استان تهران 
ادامه داد:  برای نمونه در پروژه مسکن مهر 
بخش کوچکی از نیروهای مهندســی ما 
وارد این پروژه شــدند، یعنی پیمانکارانی 
که کارهای عمرانی و اســتانی انجام می 

دادند به این مقوله وارد نشدند. 
همچنین بخشــی از انبوه ســازان دارای 
پروانه در سطح شــهر و عضو انجمن انبوه 
ســازان وارد مسکن مهر شــدند و تعداد 
۲میلیون واحد را در دست اقدام داشتند 
که اگر با مشکات سلیقه ای و تصمیمات 
وزارت راه و شهرســازی بعد از دولت دهم 
برخورد نمی کردیم، شــاید کار مســکن 
مهر به شکل اصاح شــده ادامه می یافت 
و ۲میلیون واحد نیز به اتمام می رســید و 

تحویل داده بودیم. 
وی خاطر نشــان کرد: قدرت نیروی فنی 
و مهندسی ما آنچنان زیاد است که از حد 
معمول مورد نیاز در کشــور بسیار بیشتر 
است. به فکر افتاده ایم که صدور خدمات 
فنــی و مهندســی را به خارج از کشــور 

اجرایی کنیم. 
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مبارزه با قاچاق پوشاک به کجا رسید؟

بیماری نظام بانکی؛ علت است یا معلول؟

 این روزها باز هم زمزمه هایی مبنی بر اصاح نظام بانکی به گوش می رسد. 
این نخستین بار نیســت که ضرورت و الزام این اصاح مطرح می شود. اما 
پرسش اساسی این اســت که آیا نظام بانکی ریشــه مشکات اقتصادی 

کشور است یا نتیجه آن؟
این روزها در خصوص اصاح نظام بانکی و اجــرای دقیق قانون بانکداری 
بدون ربا، بحث های زیادی در ســطوح مختلف مطرح است. مشهود است 
که پیشــنهاددهندگان این گونه اصاحات، عمدتاً بر اســاس برداشتی 
که از معضــات اقتصادی و بانکــی دارند، نظرات اصاحی خــود را ارائه 
می کنند. به عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس 
به تبع انتظار موکان خود، در درجه اول به »اشتغال« و در اولویت دوم به 
»تورم« اهمیت بیشــتری می دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، 
دائماً قوانینی تصویب کرده و می کنند کــه بانک ها را مکلف به اعطای وام 

بیشتر به بخش های اقتصادی با تضامین سهل و آسان تر می کند.
به عبارت دیگر، برآیند کلی قانون گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله 
اشتغال بوده و هست. در شــرایط فعلی نیز که به طور جدی بحث اصاح 
نظام بانکی مطرح اســت، آن ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک ها می دمند 
و اصاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشــتر توســط سیستم بانکی به 
بخش های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال 
فعلی می دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصاح نظام بانکی یعنی اصاح 
نحوه اداره بانک ها در چارچوب اعطای تســهیات بیشــتر با نرخ ســود 
پایین تر یا استمهال بدهی تســهیات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی 
که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق الســاعه اســت، مسئله ای در 

جریان و در عین حال نامشهود است.
اصاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شــرایط سیاســی و 
بحران های غیراقتصادی اســت، مفهومی ندارد و نمی تواند مشــکات 
ریشــه ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می پــردازد. برای نمونه، در 
تمام برهه های زمانی، دغدغه بیشــتر دولت مردان و مجلسیان نرخ سود 
بانکی است، در حالی که نرخ ســود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی 
است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده 
تسهیات یا بازده الزم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی کند یا گاهی 
تسهیات را در معامات ســفته بازی به  کار گرفته و سودهای شیرین)!( 
این معامات اجازه نمی دهد تســهیات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا 
زمانی که مسئله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول 
مطالبات بانکی ارائه نشــود، اصاح نرخ ســود بانکی و به تبع آن، اصاح 

بخشی از نظام بانکی کارایی الزم را نخواهد داشت.
از ســوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشــی از همین اصاح 
نظام بانکی در نظر گرفته می شــود، به دالیل مختلف گاهی ریشــه ای، 
اجرایی نیســت. یکی از این دالیل بنیادین به تعریف ربــا برمی گردد که 
به نظر می رسد تعریف مشــخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال 
مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معامات 
پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون 
ربا نامید می شود، در اقتصادی که دائماً دارای نوسانات باالی تورمی است 

زیر سؤال می برد.
دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکــداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود 

اسامی و نقش بانک ها به عنوان واسطه گر مالی است. 
   ادامه در صفحه ۲
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وپا قول نیست! قول ار

بررسی شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی

بازار کار ایران چقدر مردانه است؟

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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   ادامه از صفحه اول
اگر بانک ها را طبــق قوانین اجرایــی موجود به واســطه اینکه وکیل 
سپرده گذاران هستند، واسطه گر بدانیم )که در واقع متضمن این نقش 
هستند( پس هر گونه سود و زیان ناشــی از به کارگیری وجوه به وسیله 
بانک ها باید در نهایت به ســپرده گذار تعلق گیرد. این در حالی اســت 
که بنگاه ها در اقتصادی که به دالیل مختلف سیاســی و ســاختاری، 
بازده الزم را ندارد و عمــًا بازده بخش های مولد آن بســیار پایین تر از 
تورم اســت، چگونه می توانند بــه بانک، به عنوان وکیل ســپرده گذار 
سود دهند تا بانک هم بعد از برداشــت حق الوکاله خود، باقی مانده آن 
را به ســپرده گذار دهد؟ نتیجه این می شود که قانونگذاران ما برای حل 
مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقســام قوانین، زیان وارده را متعلق به 
بانک می دانند و بانک را مکلف می کنند که قبــل از به کارگیری وجوه 
ســپرده گذاران به صورت وکالتی و مشخص شــدن نتیجه سود و زیان 
عملیات ناشی از آن، سود را به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهد 
و احتمال به انتفاع نرســیدن ســرمایه گذاری ها را خود تقبل کند؛ آن 
هم در سرمایه گذاری هایی که بازگشــت اصل آن هم با ریسک سنگین 

روبه رو است.
جمع بندی اینکــه نظام بانکــی ما بیمار اســت، اما ایــن بیمار، خود 
معلول علت هــای دیگری اســت. تا زمانی کــه اقتصــاد از یک ثبات 
دائمی برخوردار نشــود و متغیرهای کان اقتصادی مرتباً نوسان های 
بزرگ داشــته باشــند و ســرمایه گذاری های مولد نتواننــد بازدهی 
باالتر از نرخ ســود بانکی و حداقل نرخ تورم کســب کننــد و از طرفی 
فرهنگ رو به گســترش کسب سودهای آنی و یک شــبه از معامات و 
ســرمایه گذاری های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصاح نظام بانکی 
در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تاش ها برای آن بی ثمر خواهد 

بود.

جاده های اصلی به بزرگراه تبدیل می شوند
 وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از برنامه های اولویت دار این وزارتخانه 
تبدیل مسیر اصلی جاده هایی با بار ترافیکی سنگین به بزرگراه بویژه در 

استان بوشهر است.
محمد اســامی در حاشــیه افتتاح بزرگراه گناوه - دیلم استان بوشهر 
افزود: ایمن سازی و باال بردن راندمان سفرها از اهداف تبدیل جاده های 
اصلی به بزرگراه است که درچند سال گذشته این پروژه پیوسته انجام 

شده است. 
وی اظهارداشت: قطعه ۶۱ کیلومتری افتتاح شده بزرگراه گناوه - دیلم 
باقیمانده از بخش ساحلی کریدور شــرقی غربی جنوب کشور است که 

در استان بوشهر به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک رفت. 
وی اظهارداشت:اتصال اســتان بوشهر به شــبکه ریلی کشور از دیگر 
برنامه های اولویت دار وزرات راه وشهرســازی اســت که این پروژه در 
دست اجراست و عملیات اجرایی بخشــی از قطعات آن روز جاری آغاز 

خواهدشد. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: درخصوص بافت های فرسوده و مسکن نیز 
باتوجه به برنامه گسترده ای که برای رونق بخشیدن به تولید آن در نظر 
گرفته شده ، در استان بوشــهر نیز با تعریف برنامه ای که در این زمینه 
شده شتاب گرفته تا هم توســعه راهها ، اتصال ریلی و هم تولید مسکن 

در این استان رونق پیدا کند. 

1088 کیلومتر کریدور جنوب کشور تکمیل شد
معاون رئیس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشورگفت: ازمجموع 
یک هزار و ۶۴۶ کیلومتر پروژه کریدور ســاحلی جنوب کشور یکهزار و 

۸۸ کیلومتر تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
محمدرضا کدخدازاده در حاشــیه آیین افتتاح بزرگــراه گناوه - دیلم 
اســتان بوشــهر در گفت وگو با ایرنا افزود: این کریــدور از مهم ترین 
کریدورهای کشــور اســت که در موازات آب های جنوبی کشــور، از 

شلمچه تا کنارک را دربر می گیرد. 
وی یادآورشــد: در زمان حاضر حدود ۳۳ قطعــه از کلیدر بطول ۸۲۷ 

کیلومتر دردست اجرا است. 
کدخدازاده اظهارداشــت: حدود ۳۹۰ کیلومتر طول کلیدر دراستان 

بوشهر است که بخشی از آن به اتمام رسیده و یا مشغول بکار است. 
وی گفت:قطعه ۶۱ کیلومتری بزرگراه گناوه - دیلم از برنامه های مورد 
توجه این حوزه از ابتدای ســال بوده و در هر بخشی که به اتمام رسیده 
بخاطر مــردم زیربار ترافیک رفتــه و ۵ کیلومتــر آن باقیمانده بود که 

تکمیل و به بهره برداری می رسد. 
معاون رئیس شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
اضافه کرد:برنامه ریزی برای زیر بار ترافیک رفتن حدود ۴۸ کیلومتر از 

این کلیدر در استان های مختلف تا پایان سال انجام شده است . 
وی یادآورشد: بزرگراه گناوه به دیلم با اعتبار ۱۲۶ میلیاردتومان توسط 

قرارگاه سازندگی موسسه الهادی احداث و افتتتاح می شود. 
کدخدازاده گفت: سهولت در حمل و نقل و جابه جایی ،کاهش تصادف 
جاده ای ،باالبردن سطح ایمنی در نقل و انتقاالت کشور از عمده اهداف 

پروژه بزرگراه گناوه - دیلم است. 
وی افزود: برای اجرای این طرح ۳۵۱ هــزار مترمربع خاکبرداری، یک 
میلیون و ۱۱۶ هزار مترمکعب خاکریزی، ۱۶۱ هزار تن آســفالت، ۳۶ 
هزار و ۵۰۰ مترمکعب بتن انجام و ۱۲۰ دستگاه آبرو و یک دستگاه پل 

خاص احداث شده است. 

و   ایران خودر
قطعه سازان را دعوت به مشارکت کرد

 گروه صنعتی ایران خودرو در فراخوانی از همه قطعه ســازان کشــور 
دعوت کرد تا بــا هدف مقابله بــا تحریم ها، در داخلی ســازی قطعات 

پیشرفته خودرو )های تک( مشارکت کنند.
به گزارش ایران خودرو، دعوت به همکاری قطعه ســازان در راســتای 
تحقق اهداف و سیاست های تعیین شده اقتصاد مقاومتی، بهره مندی 
از توان، اســتعداد و دانش متخصصان کشــور بویژه در دوران ســخت 
تحریم های ظالمانه و به منظور حمایت از توســعه تولید ملی بویژه در 
دستیابی به فناوری های برتر در عرصه صنعت، از قطعه سازان توانمند 

کشور است.
در ادامه این دعوت به همکاری آمده اســت: ایران خودرو نمایشــگاه 

دائمی برای عرضه و معرفی قطعات خودکفا نشده برپا کرده است.
بر این اساس، هدف از برگزاری این نمایشــگاه، آشنایی قطعه سازان و 
صنعتگران پرتوان کشور با قطعات پیشرفته با عمق ساخت کم و اعام 
آمادگی برای تأمین این بخــش از قطعات به منظــور مقابله با تحریم 
های بین المللی اســت تا بومی  ســازی بخش هــای اصلی محصوالت 

خودروسازان کشور توسط قطعه سازان داخلی انجام شود.
در پایان آمده اســت: ســازندگانی کــه آمادگی همــکاری در جهاد 
خودکفایی تولید قطعات پیشــرفته را دارند، می توانند برای کســب 
اطاعات بیشــتر به پایگاه اینترنتــی sapco.com/career مراجعه 

کنند.

سرمقاله

میز خبر

  مدیرعامل مرکز ملی شــماره گــذاری کاال و خدمات 
گفت: سیاست این مرکز در چارچوب حمایت از کاالی 
ایرانی و رونق بخشــیدن به صادرات غیرنفتی کشور و 

شکست سیاست تحریم دشمن دنبال می شود.
حســین پاریاب با بیان این مطلب افــزود: امروز این 
آمادگی در مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات به 
وجود آمده که چنانچه دولت درخواست داشته باشد، 
تا پایان ۱۳۹۸ تمــام محصوالت تولیدی کشــور در 
سامانه نشانه گذاری، ردیابی و رهگیری کاال قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برآورد می شــود تحت پوشــش قرار 
گرفتن تمام کاالهــا، هزینه ای بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد 
ریال داشته باشــد که این امر درآمدی بالغ بر ۳۰۰ تا 

۴۰۰ میلیارد ریالی را به همراه خواهد داشت.
امروزه دولت های مختلف در ســطح جهــان یکی از 
برنامه های خود را برخورد با قاچاق کاال اعام کرده اند 
و این مهم می تواند از درون، شــیره وجود هر اقتصادی 
را متاشی سازد، مگر اینکه سیاســت های اصولی در 

برخورد با آن پیاده شود.
پاریاب گفت: جمهوری اســامی ســال هاست که از 
پدیده قاچاق کاال در رنج و آسیب قرار دارد، از همین رو 
چنانچه »کدگذاری کاال« بــرای همه اقام که اجرایی 
شــود، از عرضه کاالی تقلبی و قاچاق در شبکه توزیع 

جلوگیری مــی کنــد و حمایــت از تولید، 
اشــتغال و رشــد اقتصادی را بدنبال خواهد 

داشت.
براساس آمارهای غیر رسمی پیش بینی می 
شود ســاالنه ۱۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق 

وارد کشور می شود.
دســت اندرکاران اقتصادی برخورد جدی و 

مســتمر را با این پدیده مخرب اقتصادی، ضروری می 
دانند و برخورد های مقطعی و کوتاه مدت، پاســخگو 

نیست.
مدیرعامل مرکز ملی شــماره گــذاری کاال و خدمات 
ایران یادآور شد: پس از پیاده سازی سامانه اصالت کاال 
برای مدیریت دارایی های ثابــت در زنجیره کاالهای 
مورد استفاده در شــبکه نیروی برق کشور، مرحله بعد 
حوزه های خودرو، تجهیزات و سیستم های مربوط به 

آن است.
آمارهای غیر رسمی حاکی از وجود بیش از ۲۰ میلیون 
دستگاه خودرو در سطح کشور است و از این رقم افزون 

بر چهار میلیون دستگاه سهم شهر تهران می شود.
پاریاب اضافه کــرد: اصالت کاال در هربخشــی اعم از 
خودرو یا دیگر بخش های مهم، سبب می شود مصرف 
کننــده کاالی خریداری شــده را بــا اطمینان خاطر 

مصرف کند و هیــچ گاه کاالی تقلبی و غیر 
واقعی از فروشنده دریافت نمی کند.

به گفتــه مدیرعامل مرکز یاد شــده، امروز 
واسطه ها و دالالن پوشاک و نساجی ایران را 
به شیوه قاچاق به یکی از کشورهای همسایه 
غربی منتقل و ســپس با تقلب و به شــیوه 
قاچاق با سه برابر قیمت تولید، بار دیگر وارد 
کشــور می کنند. وی افزود: کاالی نساجی و پوشاک 
ایران در کشور مربوطه با برچســب تقلبی و به عنوان 
برند خارجی وارد می شود و با قیمت های غیر واقعی به 

مصرف کننده اجحاف می شود.
پاریاب گفت: امروز صادر کننــده ایرانی چندان نمی 
تواند بــرای کاالی خــود بازاریابی کنــد و بازارهای 
متنوعی را تجربه کند، اما هنگامی که شــماره گذاری 
شــود، از طریق ســازمان GS۱ که این مرکز به عنوان 
نماینده ایران عضویت آن را دارد، کاال به ۱۷ زبان زنده 
دنیا معرفی می شــود و یک تولید کننده استانی با این 
ســامانه در ســطح بین المللی معرفی می شــود و در 

گستره جهانی برای کاالی خود می یابد.
وی خاطرنشان ساخت: برآورد می شود، شبکه جی اس 
یک زمینه صدور دهها کشــور را فراهم سازد و هرچند 
دشمن برای ایران با ابزار تحریم محدودیت بازار فراهم 

سازد، اما این مساله دربرگیری جهانی نخواهد داشت و 
چندان هم عمر نمی کند.

مدیرعامل مرکز ملی شــماره گــذاری کاال و خدمات 
ایران توضیح داد: جمهوری اســامی چهار دهه از عمر 
خود را پشت سرمی گذارد و سیاست توسعه صادرات را 
دنبال می کند که این مهم زمینه گســترش ارتباطات 
بین المللی را به دنبال خواهد داشت و یکی از ابزارهای 
تحقق این سیاست، شفاف سازی و فراهم سازی امکان 

رهگیری و ردیابی کاالست.
براســاس آمارهای منتشــر شده رســانه ای، پارسال 
ارزش صادرات غیر نفتی به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون 
دالر رسید که نســبت به سال ۹۵ رشدی ۶.۵ درصدی 

را ثبت کرد.
گمرک جمهوری اســامی ایران اعام کرد: ۹ ماهه ) 
پایان آذر( ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن کاالی غیرنفتی 
به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دالر صادر شــد که 
از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۴ درصد 
رشد داشــت. همچنین میزان واردات در این مدت ۲۳ 
میلیون و ۸۷۱ هــزار تن کاال بــه ارزش ۳۲ میلیارد و 
۶۲۰ میلیون دالر بود که در مقایســه با مدت مشــابه 
سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۱۳.۲ درصد 

و از نظر ارزشی ۱۵.۹ درصد کاهش یافت.

صادرات

مریم الســادات علــم الهدی   بیشــتر 
صندلی های کاس های دانشــگاه را اشغال 
کرده اند، دو و نیم واگــن ابتدا و انتهای قطار 
هم کــه در تصرف آ ن هاســت، فرصت های 
شــغلی را هم یکی یکی از مــردان نان آور 
خانواده می گیرند و تا چنــد وقت دیگر هم 
پایشان به ورزشــگاه ها باز می شــود، این 
تصوری اســت که از زنان وجــود دارد! آیا 
مشــارکت اقتصادی زنان، همانی است که 

در نگاه اول دیده می شود؟
شــعارهای زیادی درباره افزایش ســطح 
تحصیــات زنــان و مشــارکت آن ها در 
اقتصاد می شــنویم، این شــعارها زمانی با 
صدای بلندتر تکرار می شوند که یک زن در 
پســت های باالی مدیریتی منصوب شود. 
می توان به ســادگی پذیرفت که انتصاب در 
پســت های با اهمیت یا اشــتغال در طیف 
گســترده ای از مشــاغل تخصصی و حتی 
ســاده، به مهارت ها و توانمندی های افراد 
مرتبط است، نه جنسیت آن ها. اما همیشه 
آنچه باید باشد با آنچه وجود دارد هماهنگ 
نیســت. ایرناپاس پس از بررسی وضعیت 
اشــتغال فارغ التحصیان دانشــگاهی، به 
بررسی تفاوت های جنســیتی در بازار کار 

پرداخته است.

بازار کار مردانه ایران
در همه جوامع، درجاتی از نابرابری جنسیتی 
به نفع مــردان دیده می شــود کــه عوامل 
مؤثر بر آن را می تــوان در محیط اقتصادی، 
آموزشی و فرهنگی جست وجو کرد. کاهش 
این نابرابری  ها، یکی از موارد مهم در ســطح 
توسعه انسانی کشورها است و برنامه توسعه 
ملــل متحــد )UNDP( در اندازه گیــری 
شاخص توسعه انسانی کشــورها، نابرابری 
جنســیتی را نیز در نظر می گیرد. به عنوان 
مثال، در ســال ۲۰۱۷، نرخ مشارکت زنان 
در اقتصــاد، در نروژ که بیشــترین امتیاز در 
شاخص توسعه انسانی را دارد، ۶۰.۸ درصد 
بوده که در مقایسه با مردان، تنها ۶.۸ درصد 

کمتر اســت. این در حالی اســت که به طور 
معمول و با صرف نظر از موارد استثنا، هر چه 
رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی بدتر 
می شود، شــکاف بین نرخ مشارکت مردان و 
زنان افزایش می یابد. UNDP کشــورها را 
در چهار گروه توسعه انســانی »بسیار باال«، 
»باال«، »متوســط« و »پایین« قرار می دهد 
که ایران در ســال ۲۰۱۷ در گــروه دوم قرار 
داشــت و نرخ مشــارکت زنان در این گروه، 
۵۵ درصد اســت که ۲۰.۵ درصــد از مردان 
کمتر اســت. با این وجود، این شــاخص در 
ایران نشان دهنده شــکاف جنسیتی باالیی 
در بین زنان و مردان است. بررسی داده های 
UNDP نشــان می دهد نرخ مشارکت زنان 
در ســال ۲۰۱۷ در ایران، ۱۶.۸ درصد بوده 
که در مقایســه با نــرخ ۷۱.۴ درصدی برای 

مردان، رقم پایینی است.

آمارهای داخلی چه می گویند؟
ایرناپــاس با پایــش داده هــای »نتایج 

آمارگیــری نیــروی کار« کــه به صورت 
ساالنه توســط »مرکز آمار ایران« منتشر 
می شــود، شــاخص های بازار کار را برای 
دوره ۱۰ ســاله ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۶ مــورد 
بررســی قرار داده که نتایج حاصل از این 
بررســی نیز، وجود نابرابری جنسیتی در 
بازار کار ایران را تأیید می کند. محاسبات 
نشان می دهد ترکیب جنسیتی جمعیت 
باالی ۱۰ سال کشــور، تقریباً به طور برابر 
توزیع شــده، اما میانگین نرخ مشــارکت 
مردان در این دوره، بیش از چهار برابر نرخ 

مشارکت زنان بوده است.
میانگین نرخ مشــارکت مردان در دوره ۱۰ 
ســاله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، حــدود ۶۳ درصد 
بوده که این مقدار برای زنان تنها حدود ۱۴ 
درصد است. شاخص »سهم شاغان« نیز از 
مردانه بودن بازار کار ایران خبر می دهد، به 
این معنی که به طور میانگیــن، از هر ۱۰۰ 
نفر شاغل در این ۱۰ سال، ۸۴ نفر مرد و ۱۶ 

نفر زن بوده اند.

تحصیالت برابر، اشتغال نابرابر
همان طور که گفته شــد، یکــی از عوامل 
مؤثر در اشــتغال، ســطح تحصیات است. 
انتظــار می رود به طــور میانگیــن، افراد با 
تحصیات مشابه، فرصت های مشابهی در 
بازار کار داشته باشند و تفاوت درون گروهی 
قابل توجهی وجود نداشته باشد، اما چنین 
تفاوت هایی در گروه های مختلف تحصیلی 
وجود دارد و زنان و مــردان گروه تحصیلی 

مشابه، حضور متفاوتی در بازار کار دارند.
اگر افــراد را در ســه گــروه »بی ســواد و 
کم ســواد«، »آموزش عمومی« و »آموزش 
عالی« قرار دهیم، در هر ســه گروه، شــاهد 
نابرابری بــه نفع مردان هســتیم. میانگین 
جمعیت بــاالی ۱۰ ســال در ســال های 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ نشــان می دهــد با وجود 
اینکــه ۴۶ درصد از جمعیــت با تحصیات 
آموزش عمومی را زنان تشــکیل می دهند، 
نرخ مشــارکت آن ها تنها ۹ درصد است و از 
هر ۱۰۰ نفر شــاغل در این گروه تحصیلی، 

۱۰ نفر زن هستند. وضعیت زنان در بازار کار 
با افزایش تحصیات از آمــوزش عمومی به 
آموزش عالی تا حــدودی بهبود می یابد، اما 
شــکاف بین زنان و مــردان همچنان وجود 
دارد. در گروه با تحصیات آموزش عالی نیز 
نرخ مشارکت زنان حدود ۳۷ درصد و تقریباً 
نصف مردان و سهم شــاغان به نسبت ۳۰-
۷۰ و به نفع مردان است. سؤال اینجاست که 
چه عاملی باعث پیشرفت ُکند شاخص های 

بازار کار در بین زنان شده است؟

چرا بازار کارمان مردانه است؟
بررسی کشورهایی که به ســطوح باالتری 
از توســعه اقتصادی انتقال یافته اند، نشان 
می دهد حضور نیروی کار آموزش دیده و با 
تحصیات مناسب، به عنوان یکی از اجزای 
سرمایه انســانی در گذار این کشورها مؤثر 
بوده و در این میان نمی تــوان نقش زنان را 
به عنوان نیمی از جمعیــت، نادیده گرفت. 
با این حال، کشــورهایی کــه نتوانند از این 
ظرفیت اســتفاده کنند، از ایــن مرحله با 
تأخیر بیشــتری عبور خواهند کرد. عاوه 
بر این، هزینه هایی کــه صرف آموزش زنان 
با تحصیات باال می شــود، بازده اجتماعی 

مورد انتظار را نخواهد داشت.
یکی از عوامــل پایین بــودن عرضه نیروی 
کار زنان را می توان ســایر نقش های آن ها 
دانســت. مطالعات نشــان می دهــد زنان 
متأهل و زنان متأهــل دارای فرزند، عرضه 
نیروی کار کمتری نســبت به ســایر زنان 
دارند و از طرف دیگر، ســطح دســتمزدها 
نیز انگیزه ورود به بازار کار و از ســوی دیگر، 
کاهش ســاعاتی را که زنان به اموری غیر از 
اشتغال می پردازند برایشان ایجاد نمی کند. 
محاسبات نشــان می دهد بخش زیادی از 
نرخ بیکاری فارغ التحصیان دانشــگاهی 
مربوط به زنان است و انتظار می رود با تغییر 
و اصاح پذیرش رشــته های دانشگاهی و 
ارائه رشــته های کاربردی متناسب با بازار 

کار ایران، شاهد بهبود این وضعیت باشیم.

گروه اقتصــاد   در حالی کــه قول های 
اتحادیه اروپا برای ایجاد ســازوکار مالی با 
ایران دیگر تکراری شده و چندان اطمینانی 
به آن نیســت، اما اروپا به تازگی اعام کرده 
که ســازوکار مالی ویژه موسوم به SPV در 

آستانه راه اندازی است.
 اروپا تاکنــون چندین بار بــرای راه اندازی 
 SPV سازوکار ویژه مالی با ایران موسوم به
قول های مساعدی را به ایران داده، اما هنوز 
با گذشت بیش از دو ماه و نیم از قول ابتدایی 
این اتحادیه، ایــن موضوع به مرحله اجرایی 

نرسیده است.
اما این بار کار به جایی رســیده که ایران به 
دنبال اقدام اجرایی واقعی از سوی اروپاست 
و اگر ایــن اتفاق به ســرانجام نرســد، این 
احتمال وجود دارد که ایــران روابط خود با 
اتحادیه اروپا را تا سطح قابل توجهی کاهش 

دهد.
از ســوی دیگر، اتحادیه اروپا هم بارها اعام 
کرده که به برجام پایبنــد بوده و با قدرت به 
دنبال این اســت که ایران بتوانــد از منافع 
اقتصادی برجام اســتفاده کنــد، چرا که به 

نظر آن ها برجام تنهــا راه دیپلماتیک برای 
جلوگیری از آنچه که فعالیت های هسته ای 

ایران خوانده اند، است.
در حالی که ایران طی روزهای گذشــته با 
حساســیت بیشــتری موضوع راه اندازی 
SPV را دنبــال می کند، یک ســخنگوی 
اتحادیه اروپا اعام کرده که ایجاد سازوکار 
مالی با ایران در مرحله نهایی خود قرار دارد 
و به زودی اجرایی می شــود؛ اما این حرفی 
است که پیش از این نیز موگرینی، مسئول 
سیاســت  خارجی اتحادیه اروپا چندین بار 
به آن اشــاره کرده بود، اما در عمل اتفاقی از 

سوی اتحادیه اروپا نیفتاده است.
اخیرا یک ســخنگوی اتحادیــه اروپا اعام 
کرده کــه کانال ویژه مالی اروپا موســوم به 
SPV در آســتانه راه اندازی است و اتحادیه 
اروپا به اجــرای برجــام برای احتــرام به 
قراردادهای بین المللی و امنیت مشــترک 

بین المللی پایبند است.
وی با بیــان اینکــه از ایران هــم انتظار 
دارد تا نقش ســازنده ای را در این زمینه 
ایفــا کند و بــه اجــرای تمــام تعهدات 

هســته ای اش ادامه دهد، گفــت: برجام 
طبق اهدافی که برای آن تعریف شده کار 
می کند و ایران را از دســت یابی به ساح 
هســته ای بازداشته اســت؛ همانطور که 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی نیز ۱۳ 
بار در گزارش های متوالی بر اســاس یک 
نظام راستی آزمایی دقیق تایید کرده که 

ایران به تعهداتش پایبند است.
وی افزود: جمهوری اســامی ایران همواره 
تاکید کرده اســت که برنامه هسته ای اش 
صلح جویانه بــوده و گزارش هــای آژانس 

بین المللی انرژی اتمــی نیز هیچ انحرافی را 
در آن نشان نمی دهد.

این ســخنگوی اتحادیه اروپــا همچنین 
در خصوص اقدامات اروپا نیز گفته اســت: 
ما قوانین مسدود ســازی و تسهیات مالی 
بانک ســرمایه گذاری اروپا را به روزرسانی 
کردیم، همچنین اعضــای اروپایی برجام 
از جمله فرانســه، آلمان و انگلیس به حفظ 
و نگهداری مراودات مالی موثــر با ایران، به 
ویژه برای ایجاد کانال مالی ویژه موســوم به 
SPV متعهد هســتند و این سازوکار اینک 

در آخرین مراحل راه اندازی قرار دارد.
به گفته وی، این اتحادیه همچنین در حال 
تکمیل ســازوکار ویژه مالی است که تبادل 
مالی ایران با شــرکت های اروپایی و جهان 
را بدون آســیب دیدن از تحریم های آمریکا 

تسهیل می کند.
موگرینی پیش از این وعده اجرای سازوکار 
ویژه مالی با ایران را برای ۱۳ آبان امســال و 
پایان سال گذشته میادی اعام کرده بود، 
اما با گذشتن از زمان این وعده ها هنوز هیچ 
اتفاق مشــخصی در حــوزه SPV نیفتاده 

است و همین امر سبب شده تا نتوانیم روی 
قــول اروپایی ها برای اجرای این ســازوکار 

حساب کنیم.
آمریکا از ابتدای ســال جاری بــا خروج از 
برجام، تحریم های جدیــدی را علیه ایران 
اعمال کرد و عاوه بر فشار بر بازار ارز و طا، 
تاش کرده تا صادرات نفت ایران را بســیار 
کاهش دهد که البته تاکنون چندان موفق 

نبوده است.
پس از ایــن اقــدام، اتحادیه اروپا و ســایر 
اعضــای ۱+۵ بــه جــز آمریکا بــر حفظ و 
پایبندی بــه برجام تاکیــد کردند و گفتند 
که از برجام حمایت می کنند و اروپا نیز قول 
 SPV  ایجاد ســازوکار مالی ویژه موسوم به
برای تسهیل تجارت ســایر کشورها با ایران 

را داد.
اما با گذشــت ماه ها از این قــول، هنوز این 
ســازوکار به مرحله اجرایی نرسیده و ایران 
کماکان در انتظار یک اقدام عملی از ســوی 
اروپاســت، هر چند که شــاید کاسه صبر 
دیپلماسی ایران نیز ظرفیت خاص خودش 

را داشته باشد.

ونق صادرات شماره گذاری کاال و خدمات برای حمایت از تولید و ر



سامانه صدور کارت های بازرگانی در هاله ای از ابهام

سرنوشت مبهم ۳۰هزار میلیارد تومان از درآمد دولت

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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بررسی الیحه بودجه ۹۸ نشــان می دهد، کل ســود و مالیات وصولی 
دولت از بانکهای دولتی در ســال آینده حــدود ۲۲۳۰ میلیارد تومان 

است.
 بر اساس الیحه بودجه سال ۹۸ کل درآمد بانکهای دولتی حدود ۱۰۵ 
هزار میلیارد تومــان و کل هزینه ها نیز نزدیک بــه ۱۰۲ هزار میلیارد 
تومان میباشد. همچنین جمع کل سود )قبل از کسر مالیات( بانکهای 
۹ گانه دولتی حدود ۳هزار میلیارد تومان اســت. مالیات وصولی پیش 
بینی شده از این ۹ بانک حدود ۷۴۵ میلیارد تومان براورد شده است. بر 
اساس محاسبات ســازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد سود ویژه متعلق 
به دولت نیز نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان اســت. گفتنی اســت کل 
درامد دولت از محل سود بانکها ۲۲۳۰ میلیارد تومان بوده و مابقی سود 

نیز متعلق به بانکهاست.
بیشترین سهم مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه به بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران اختصاص دارد. ســهم مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه این 
بانــک از کل مالیات و ۵۰درصد ســود ویژه معــادل ۸۷ درصد ) ۱۹۵ 
میلیارد تومان ( اســت . رتبه بعدی به بانک توسعه صادرات اختصاص 
دارد. سهم مالیات و۵۰درصد ســود ویژه این بانک از کل مالیات و ۵۰ 
درصد سود ویژه بانک ها در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶ درصد) 

۱۳۵میلیارد تومان ( است .

 اولویت در معافیت های گمرکی
 با تولیدکنندگان است

 رییس کل گمــرک ایران با تاکید بــر مبارزه با هرگونــه قاچاق کاال از 
مبادی رسمی گفت: معافیت های گمرکی به تولیدکنندگانی داده می 
شــود که امکان تولید محصوالت و مواد اولیه وارداتی را در داخل کشور 

ندارند.
مهدی میراشــرفی به برنامه هــای گمرک ایران در راســتای حمایت 
از تولید اشــاره کرد و افزود: گمرک ایران به عنــوان تصمیم گیرنده و 
وضع کننده معافیت های گمرکی نیست، اما می  تواند پیشنهادهایی را 
پس از بررسی بازخوردهای قوانین و معافیت ها از سازمان های ذیربط 

دریافت و ارائه کند.
رییس کل گمــرک ایران اظهار داشــت: در پیشــنهادهای گمرک به 
صورت مشخص، معافیت ها به سمت تولیدکنندگان هدایت می  شود؛ 
درواقع معافیت برای تولیدکنندگانی اعمال می شــود که امکان تولید 

محصوالت مورد نیاز را در داخل کشور ندارند.
میراشــرفی درخصوص قاچاق کاال و برنامه های مقابله با آن نیز گفت: 
امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشــور مواجه نیستیم و در این 

زمینه گمرک ایران با هرگونه قاچاق مقابله می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت: در بحث مناطق 
آزاد نیــز گمرک مکلف به حضور اســت و بر ورود و خــروج کاال در این 

مناطق نظارت خواهد کرد. 
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را کسب کرد و ژاپن در رتبه دوم قرار 

گرفت.
اکنون مبادی عمده ورودی کشــور به ایکس ری مجهز شده اند. مبادی 
مهم گمرکی به ۱۶ دستگاه ایکس ری مجهز شدند و ۲۳ دستگاه، متولی 
صدور مجوز برای ترخیص کاال هســتند و ۲۴ نــوع عوارض مختلف در 

فرایند صادرات و واردات دریافت می شود.

راه اندازی معامالت تهاتری و حق امتیاز در بورس
رئیس کمیســیون ســرمایه گذاری اتــاق تهران گفت: پیاده ســازی 
معامات تهاتــری، معامات حــق امتیاز، اوراق خرید دین و توســعه 
معامله اوراق بهــادار مبتنی بر کاال، در دســتور کار بورس کاالی ایران 

قرار دارد.
فریال مســتوفی در گفتگو با مهر، گفت: یکی از مشــکات اساســی، 
واســطه گری های مخرب اســت که فعاالن اقتصــادی از این موضوع 
بسیار ناراحت هستند؛ زیرا در بســیاری از موارد، سود اصلی را واسطه 
ها بدون گذاشتن ســرمایه آنچنانی می برند، در صورتی که زحمت کار 
را تولید کنندگان می کشــند. در این میان می توان با افزایش جذابیت 
بازارهای مالی، واسطه ها را به سمت این بازارها سوق داد تا تولید کشور 

و محصوالت مهم و اساسی از ورود واسطه ها در امان باشند.
رئیس کمیســیون ســرمایه گذاری اتاق تهران تصریح کــرد: از دیگر 
مســائلی که طی این ســال ها برای اقتصاد و تولید کشور معضل ایجاد 
کرده، مســئله قیمت های دستوری اســت؛ این اتفاق به تازگی نیز بار 
دیگر در اقتصاد امتحان شد و نارضایتی فراوان فعاالن بازار سرمایه را به 

همراه داشت.
مستوفی گفت: در اصل هیچ قیمت گذاری نباید دستوری باشد و اصوال 
در علم اقتصاد همیشــه قیمت را عرضه و تقاضا باید مشخص کند چون 
اگر نرخ دستوری باشد، مســائل دردسرساز زیادی در بخش های دیگر 
به وجود می آیــد. وی تصریح کرد: بایــد دوران فعالیت های مخفی در 
اقتصاد پایان یابــد که در حوزه بازارها اگر عمــده محصوالت در بورس 
کاال عرضه شود، امکان مانیتورینگ مبادالت برای همه ایجاد می شود 

و بسیاری از مشکات کنونی خاتمه می یابد.
مســتوفی افزود: هدف اصلی از راه اندازی بــورس کاالی ایران، اصاح 
ساختارهای ســنتی در اقتصاد و اجرای سیاست های خصوصی سازی 
و آزادی اقتصادی بوده اســت، به طوریکه می توان گفت با تاسیس این 

بورس حرکت به سمت اقتصاد بازار محور آغاز شد.

 ادامه پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه
 در سال٩8

بر اساس اعام سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در لوایح بودجه ۹۷ 
و ۹۸ حذف یارانه خانوارهای پردرآمــد را پیش بینی کرد اما اجرای آن 

منوط به تصویب مجلس است.
 ســازمان برنامه و بودجه کشــور در گزارشــی نحوه اصاح صف یارانه 

بگیران را برای سال ۹۸ توضیح داد.
در این گزارش آمده اســت: در تبصره ۱۴ الیحه بودجه ســال ۱۳۹۷، 
دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه 
نموده بود که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس محترم 
شورای اســامی همراه نشــد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال 

۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تصویب شد.
در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصــره ۱۴ الیحه بودجه 
پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه 
کشور را از طریق تفویض اختیار به اســتانداران برای حذف سه دهک 
باالی درآمدی دراســتان ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد 
آن در همان استان پیشــنهاد نموده اســت، لذا در هر دو سال اجرای 
برنامه ششم توســعه، دولت به وظیفه خود عمل نموده است اما اجازه 

قانونی برای اجرا را نداشته است.
در صورت تصویب این مــاده قانونی در مراحــل تصویب الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸، زمینه اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه برای دولت 

در سال ۱۳۹۸ فراهم خواهد شد.

میز خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مشکاتی که کشور با 
تحریم ها دســت و پنجه نرم می کند اشاره کرد و گفت: 
در حوزه صادرات نفتی به شــدت دچار مشکل هستیم 
به گونه ای که از ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشــکه نفت که 
برای هر روز در سال ۱۳۹۷ که ۴۷ میلیارد دالر درآمد 
نفتی در بودجه ســال جاری پیش بینی شــده بود؛ در 

حاضر به شدت فاصله گرفته ایم.
 محمدباقر نوبخت شــامگاه پنجشــنبه ۲۷ دی ماه در 
آخرین برنامه ســفر خود به جنوب استان کرمان و در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )ویژه جنوب استان( 
گفت: برای حل مشکات جنوب استان باید مسئولین 

مسایل مورد نیاز توسعه جنوب را به تهران ارایه دهند.
وی با یــادآوری بازدیدهــای خود و هیــات همراه از 
منطقه جنوب اســتان کرمان عنوان کــرد: ۱۶ طرح 
برای توسعه جنوب اســتان از سوی دولت تعریف شده 
که ۶۸۶ میلیارد تومان برآورد اولیــه اعتبار مورد نیاز 

اجرای این ۱۶ طرح است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از اباغ ۳۰ 
میلیــارد تومان کمــک هزینه بــرای خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امداد اســتان ظــرف یک ماه 
آینده خبر داد و ادامه داد: با ایــن اعتبار نمی توانیم 
عدم توسعه یافتگی اســتان را برطرف کنیم، لذا سفر 

دیگری به جنوب استان برای برنامه ریزی 
جهت توســعه بیشــتر این منطقه خواهم 

داشت.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا اشــاره به 
خشکسالی های پیاپی جنوب استان کرمان 
و بروز مشــکات عدیده در این راســتا برای 
کشاورزان منطقه اظهار کرد: شورای نگهبان 

برای استمهال وام های کشاورزی اعام کرده است که 
سقفی برای این موضوع مشخص شــود، لذا در مرحله 
نخســت بانک مرکزی ۲ هــزار میلیــارد تومان برای 
استمهال وام های کشــاورزی کل کشور تصویب کرده 

است.
نوبخت از اهداف بازدیدهای استانی و منطقه ای سخن 
به میان آورد و بیان کرد: مســئولین ملــی باید برنامه 

ریزی های خود را به مسئولین استان ارایه دهند.
وی از مشــکاتی که کشــور با تحریم ها دست و پنجه 
نرم می کند، سخن به میان آورد و عنوان کرد: در حوزه 
صادرات نفتی به شدت دچار مشــکل هستیم به گونه 
ای که از ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشــکه نفت که برای هر 
روز در ســال ۱۳۹۷ که ۴۷ میلیــارد دالر درآمد نفتی 
در بودجه سال جاری پیش بینی شــده بود؛ در حاضر 
به شــدت فاصله گرفته ایم و فقط توانسته ایم در سال 

جاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر 
کنیم که نه تنها با مشــکل مقدار کم فروش 
نفت مواجه ایم بلکه امکان انتقال ارز حاصل 
از فروش نفت به داخل کشور را نیز نداشته یا 

به سختی انجام می شود.
معاون رئیس جمهوری بــه تبیین تحریم 
های هواپیمایی کشــور و مشــکاتی که 
هواپیماهــای ما با ایــن موضوع دارنــد، پرداخت و 
بیان کرد: برای صادرات نفت مجبوریم که از کشتی 
استفاده کنیم، اما کشــتیرانی ما نیز تحریم است این 
در حالی است اگر کشتی نیز برای صادرات نفت پیدا 
کنیم باید کشــتی را بیمه کنیم امــا بیمه های ما نیز 

تحریم هستند.
وی تحریم های دشمن را بســیار بی رحمانه دانست و 
بیان کرد:  ۴۲۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم 
و امروز متوجه شدم که درآمد برخی از خانوارها از این 
محل تامین می شود لذا به پرداخت این یارانه به مردم 

افتخار می کنم.
نوبخت با ابراز امیدواری از اینکه با مدیریت از این گردنه 
سخت عبور خواهیم کرد، خطاب به مسئولین گفت: آیا 
این سختی که امروز کشور دچار آن است به علت سوء 
مدیریت ماست یا بی خردی و بی رحمی دشمن است؟ 

شاهدیم که ترامپ مشــکاتی برای کشور خود ایجاد 
کرده است و دولت آمریکا تعطیل شده است، بنابراین 
ما مقصر نیستیم همچنین از سال ۱۳۹۲ همه تاش ما 
براین بود که همه زنجیره هایــی که از تحریم ها به پای 
ملت ایران قفل شــده بود؛ را رفع کنیم اما امروز با این 

پدیده شوم آمریکایی )ترامپ( مواجه شدیم.
وی خاطر نشــان کــرد: امــروز به یکســری مصارف 
ضروری نیــاز داریم کــه مجبوریم آنهــا را از خارج از 
کشور وارد کنیم این درحالی اســت که صادرات نفت 
ما محدود شــده، لذا انتظار داریم از صادر کنندگان و 
تولیدکنندگان در کنار ما باشــند تا این اوضاع سخت 
نامتعارفی که در تاریخ کشــور بی ســابقه بــود را به 

سامت بگذرانیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور ادامه داد: متاسفانه 
در شرایط ســختی از لحاظ بین المللی قرار گرفته ایم 
به طوری که حتی شــاهد هســتیم تا با فردی مذاکره 
می کنیم به طــوری که اگر امشــب صحبــت کنیم 
دشــمنان آنها را فردایــش تهدید می کننــد و او را از 

همکاری با ما منصرف می کنند.
وی در پایــان خطاب بــه بخش خصوصــی گفت: از 
بخش خصوصی می خواهیم کــه ارز خود را در چرخه 

اقتصادی ملی بیاورند.

بودجه

محســن محروقی  کارت های بازرگانی 
یکبار مصرف روز بــه روز قدرت می گیرند و 
دعوای اتاق های بازرگانی باســازمان های 
صمت اســتانها برای این موضوع بیشــتر 
و بیشتر می شــود؛ در حالیکه ســامانه ای 

طراحی شده که این مشکل را حل کند.
کارت هــای بازرگانی این روزها نامشــان 
بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان ها است. 
دولت می گویــد که برخی بــرای فرارهای 
مالیاتــی و عدم پرداخت حقــوق و عوارض 
گمرکی، به اســتفاده از ایــن کارتها روی 
آورده اند؛ اتاق بازرگانــی هم می گوید که با 
مقررات ســختگیرانه دولت برای بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، بســیاری به استفاده 
از کارت های بازرگانــی یکباره مصرف روی 
آورده اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر 

روی بازرگانان شناسنامه دار بیشتر شود.

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی 
صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دســتگاههای 
دیگر بر این باورند که راه اندازی ســامانه ای 
منســجم برای صدور و تمدیــد کارت های 
بازرگانی می تواند راه را بر همه این دغدغه ها 
ببنــدد و کار را بــه نحوی پیــش ببرد که 
نتوان مشکل دیگری را بر ســر راه عملکرد 
کارت های بازرگانی دید؛ بــه همین خاطر 
سامانه ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم 
لینک موثری با اتاق هــای بازرگانی برقرار 
نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می تواند 
مشکل صدور کارت های بازرگانی بامحل 

را حل و فصل نماید.
آنگونه که قانون می گوید، مسئولیت صدور 
کارت های بازرگانی با اتاق بازرگانی اســت 
و تائید نهایی آن در دســت ســازمان های 
صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع 
سبب شده تا ســازمان های صنعت مدعی 
باشــند که مســئولیت صــدور کارت های 
بازرگانی با آنها نیســت و اتاق های بازرگانی 
هم صرفا خــود را یک اپراتور بــرای صدور 
کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشــند 
که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر 

تائید نهایی را بر صــدور کارتهای بازرگانی 
می زنند و بنابراین اگر مشــکلی هم وجود 

دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.
نکتــه حائز اهمیــت در این میــان، بند ط 
مــاده ۶ قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اســت که صحبــت از طراحی ســامانه ای 
متصل به اتاق های بازرگانی و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســت که می تواند 
یــک فرآیند شــفاف را پیــش روی صدور 
کارتهــای بازرگانی قــرار داده و ریســک 
صدور کارت های بازرگانــی یکبار مصرف 
را به حداقل برســاند. در ایــن میان مطابق 
با آنچه که در فرآیند طراحــی و راه اندازی 
این سامانه در نظر گرفته شــده است، اتاق 
بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطاعات 
به ســازمان های صنعت، معدن و تجارت را 
دارد، در حالیکه اتــاق بازرگانی هم معتقد 
اســت که ســامانه ای را خود بــرای صدور 
کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و ســامانه 
طراحی شــده مطابق بــا قانون مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز، باید با این ســامانه موجود 
در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که 
اختافات آغاز می شــود و کار به ســرانجام 

الزم نمی رسد.

۳0 هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای 
صوری از درآمد دولت می بلعند

در ایــن میان ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت می گوید که گاهی اوقات با مشاهده 
تخطی در اســتفاده از کارتهــای بازرگانی، 
مراتب را جهــت ابطال کارت بــه اتاق های 
بازرگانی ارجــاع می دهد، امــا بعضا چند 
ماه زمان سپری می شــود تا ابطال به دست 
اتاق های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در 
همین مدت زمان، باز هــم کارت بازرگانی 
مســتحق ابطال، به حیــات خــود ادامه 
می دهــد و تخلفات زیادی را ممکن اســت 

رقم بزند.
بررســی های صورت گرفته از سوی مراجع 
ذی صاح هــم البته بــه نوعی ایــن گفته 
ســازمان های صنعــت، معــدن و تجارت 
را تائید می کنــد و گواه آن هــم، ۳۰ هزار 
میلیارد تومان پول اســت که از کف دولت 
می رود و به نوعی ۲۸ هــزار میلیارد تومان 
آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای 
بازرگانی بدون نام و نشان اســت و دو هزار 

میلیــارد تومــان آن هم به عــدم پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی مربوط می شود که 
سوءاستفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی، 

از حقوق و درآمدهای دولتی می بلعند.
در ایــن میــان ســامانه ای کــه بــه این 
منظور طراحی شــده چنانچــه در دعوای 
ســازمان های صنعت، معــدن و تجارت و 
اتاق بازرگانی به نتیجه برســد، می تواند به 
ســرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری 
جلوگیری کرده و شــرایطی را فراهم آورد 
که دارنــده کارت بازرگانی، به شــفافیت 
اطاعات خــود را به ســامانه ارایــه داده و 
در واقع، بــا لینکی که میان ســازمان های 
امور مالیاتی و گمرک جمهوری اســامی 
ایران برقرار می شــود، از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری شود، اما مســئوالن و مشاوران 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر این باورند 
که اگرچه ســازمانهای صمــت، همکاری 
خوبی را برای راه اندازی این سامانه صورت 
داده اند، امــا اتاق های بازرگانــی هنوز هم 
گام های موثــری برنداشــته اند و علیرغم 
جلســات مکرری که میان اتــاق بازرگانی، 
وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده 

اســت، اما کار هنوز به نتیجه الزم نرسیده 
است.

در واقع راه اندازی این سامانه سبب خواهد 
شــد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی 
جلوگیــری شــود و چنانچه کــه مدارک 
متقاضی کامل هم باشــد، ظرف ده دقیقه 
بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی 
که ســامانه میان تمامی مراجع به صورت 
آناین برقرار خواهد کــرد، از صدور کارت 
بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری 
شــود؛ اینجا اســت کــه می توان بســاط 

کارتهای بازرگانی صوری را برچید.
تمــام این هــا در شــرایطی اســت که در 
شــهریورماه امســال، شــورای راهبردی 
انفورماتیــک وزارت صمت نیــز برای حل 
مشکل تبادل اطاعات میان وزارت صمت و 
اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده 
است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت 
به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی 
که در آذرماه امســال نیز جلســاتی مجدد 
میان دولت و اتــاق بازرگانی برگزار شــده 
که مقرر شــده تا ظرف مــدت یکماه بتوان 
این لینک را برقرار کرد. حــال این یک ماه، 
چند روزی است که تمام شده و کار منتظر 
اجرایی شدن از ســوی اتاق بازرگانی ایران 

است.

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای 
بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دســت اندرکاران سامانه 
ســاماندهی کارتهای بازرگانــی حکایت 
از آن دارد کــه از ۳۸ هــزار کارت بازرگانی 
۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین 
موضوع نشان می دهد که فرارهای مالیاتی 
کارتهای بازرگانی از کجا آب می خورد. البته 
این اطاعات از تقاطع گیری های ســامانه 
فعلی صــدور کارتهای بازرگانــی با برخی 
سامانه های ســازمان امور مالیاتی و گمرک 

به دست آمده است.
بنابراین چنانچه ســامانه طراحی شده ذیل 
قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز راه اندازی 

شود، این مشکات کمتر خواهد شد.

در حوزه صادرات نفتی مشکل داریم

فعاالن بخش خصوصی مطرح کردند

چالش های بازگشت ارز حاصل از صادرات
گروه بــازار  فعالین اقتصــادی نرخ پایه 
صادراتی که توسط گمرک تعیین می شود 
را یکی از علل اصلی بازنگشتن ارز حاصل از 

صادرات می دانند .
بهرام شــکوری عضو اتاق ایران گفت: اینکه 
ارز حاصل از صادرات برنگردد جای ســوال 
دارد. در زمان های گذشــته هــم که دولت 
کنترلی بر بازگشــت ارز نداشت، ارز حاصل 
از صادرات بر می گشــت؛ توسعه و اشتغال 
در کشــور و افزایش آمار های تولید حاصل 

برگشت ارز حاصل از صادرات است.
او افزود: ما ۳۳ میلیــارد دالر صادرات نفتی 
در ۹ ماه اول امســال داشــته ایم که از این 
مقدار نزدیــک ۹ میلیارد دالر به ســامانه 
برگشــته اســت. همه عاقمند به برگشت 
ارز هســتند اما اختاف ارز و افزایش قیمت 
ارز موجب شــده مشــکاتی برای فعالین 
اقتصادی ایجاد شود که اگر موانع را برداریم 

ارز راحت تر به کشور بازخواهد گشت. 
شــکوری در ادامه گفت: فعالین اقتصادی 

معتقدند پیمان ســپاری بر اساس نرخ پایه 
صادراتی گمرک تعیین می شود درحالیکه 
فعالین در شــرایط تحریم که امکان ارتباط 
بانکی ندارند،کمتر از رقم اعام شده فروش 
دارند همچنین نرخ پایــه صادراتی و مهلت 
۳ ماهه فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه 
کرده اســت بنابراین تعامل بیــن دولت و 
بخــش خصوصــی موجبات برگشــت ارز 

حاصل از صادرات را راحت تر خواهد کرد.
سید فرید موســوی نماینده مجلس دیگر 
مهمان برنامه گفــت: کوتاهی ها در کنترل 
بازار ارز از ســوی بانک مرکزی نابســامانی 
هــا و التهــاب در جامعه ایجــاد کرد.بانک 
مرکزی دیر هنگام ورود کرد اما ورود خوبی 
داشت که به صورت نسبی تقاضا و عرضه را 

مدیریت کرد.
او افزود: محدودیت هــا تاثیر زیادی بر بازار 
داشــت و ورود دســتور العمل های اباغی 
بانــک مرکــزی هم چالــش هایــی برای 

صادرکنندگان بوجود آورد.

موسوی گفت: در شــرایط جنگ اقتصادی 
عرضه و تقاضا باید به درستی مدیریت شود 
و هم دولــت و هم بخــش خصوصی اذعان 
دارند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور 
بازگردد اما باید در این زمینه درک درست 
و واقع بینانه ای از شــرایط موجود داشــته 

باشیم. 
او گفــت: دولت بایــد آرامش روانــی را در 
جامعه ایجاد کند و برای رفــع این دغدغه 
ها نمی توانیم بر اســاس رویه های گذشته 

عمل کنیم، دولت نیز نمــی تواند هر روز با 
اباغ دســتورالعمل و بخشنامه های جدید 
ســردرگمی در جامعه و بازار ایجاد کند.از 
طرفی هم دولت مواردی کــه بیان می کند 
بیانگر این است که ارز حاصل از ۳۳ میلیارد 
دالر صادرات غیر نفتی بســیار ناچیز است 
که هم دولت و بخــش خصوصی باید در این 
زمینه واقعیت ها را مــد نظر قرار دهند و هم 
افزایی بین بخــش خصوصی و دولت در این 
شرایط الزم اســت تا مدیریت خوبی بر بازار 

صورت گیرد.
مــودودی سرپرســت ســازمان توســعه 
تجــارت در ارتبــاط تلفنی دربــاره تاکید 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات و مشکات 
صادرکنندگان گفت: بانــک مرکزی بعلت 
اینکه کانون تبادل اســت باید نیاز کشور به 
مواد اولیه را از محــل ارز حاصل از صادرات 

تامین کند.
او گفت: در شرایط فعلی کشــور نیاز است 
کــه ارز حاصل از صادرات بــه چرخه تولید 

برگردد.
سرپرست ســازمان توســعه تجارت گفت: 
صادرکنندگان نیز در چرخه برگشت ارز به 
دلیل شرایط تحریم مشــکل دارند بنابراین 
نیاز است بخش خصوصی به دولت و بانکها 
نزدیکتر شود و در جهت رفع دغدغه دولت 

کمک کند .
او گفت: اگر ارز حاصل از صــادرات بر نمی 
گردد می تواننــد در تامین مــواد اولیه در 

بخش تولید کمک کنند.
مودودی با بیان اینکــه بانک مرکزی نیاز به 
شــفافیت دارد و باید مطمئن شــود که ارز 
حاصل از صادرات به کشــور برگردد گفت: 
فعالین اقتصادی مــی توانند برای اطمینان 
دادن به بانــک مرکزی با تهیه مــواد اولیه 

همکاری کنند. 
او افزود: در شــرایط تحریــم و تنش ارزی 
ایجاد شــده در کشور مشــکاتی در کشور 
ایجاد شــده که برگرداندن ارز بــه موقع به 

چرخه صادرات کمک خواهد کرد.



تولید روزانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب گاز

نفت و گاز شرق؛ شریان گاز در شمال کشور

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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طبق جدیدترین گزارش ماهانــه اوپک تولید نفت ایران در دســامبر 
سال ۲۰۱۸ به ۲.۷۶۹ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران 

حدود ۸ دالر در هر بشکه ارزان شد.
گزارش اوپک بر مبنای آمار منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت ایران 
در ماه میادی گذشــته به ۲.۷۶۹  میلیون بشکه در روز رسید که ۱۵۹ 
هزار بشکه در روز در مقایســه با تولید ۲.۹۲۸ میلیون بشکه در روز در 

نوامبر، کاهش داشت.
میانگین تولید نفت خام ایران در سه ماهه چهارم سال میادی گذشته 
۳.۰۱۰ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۳.۶۰۳ میلیون بشکه 

در روز در سه ماهه سوم، کاهش داشت.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشــکل از ۱۴ کشــور 
است در دسامبر ۳۱.۵۸ میلیون بشکه در روز بود که ۷۵۱ هزار بشکه در 
روز نسبت به ماه پیش از آن کاهش نشــان داد. تولید نفت در عربستان 
ســعودی، ایران و امارات متحده عربی کاهش یافت، در حالی که تولید 

عراق افزایش داشت.
قیمت نفت سنگین ایران در دســامبر ۵۴.۸۴ دالر در هر بشکه بود که 
۷.۹۹ دالر یا ۱۲.۷ درصد در مقایســه با ۶۲.۸۳ دالر در نوامبر کاهش 
داشت. میانگین قیمت نفت ســنگین ایران ۶۷.۹۷ دالر در سال ۲۰۱۸ 

در مقایسه با ۵۱.۷۱ دالر در سال ۲۰۱۷ بوده است.

رشد ۳۳ درصدی سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۸
ســبد نفتی اوپک در ســال ۲۰۱۸ نســبت به ســال پیش از آن رشد 

چشمگیری را شاهد بود و برای دومین سال متوالی افزایش یافت.
اوپک در گزارش ماهانه خود اعام کــرد این افزایش تحت تاثیر کاهش 
تولید داوطلبانه تحت اعامیه همکاری و همچنین رشد مطلوب اقتصاد 
جهانی و رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۸ بود که از عوامل بنیادین 

بازار پشتیبانی کرد.
با این حال ارزش سبد نفتی اوپک در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ به 
شدت کاهش یافت که به دلیل ابهامات فزاینده پیرامون پیش بینی های 
رشــد اقتصاد جهانی بود که با تنش ژئوپلیتیکی و تاثیر منفی احتمالی 
اختافات تجاری آمریکا و چین روی اقتصاد جهانی تشدید شد. تمامی 
این عوامل در افت شــدید قیمتها و نزول بازارهای سهام جهانی سهیم 
بودند در حالی که ســطح ذخایر نفت کشــورهای ســازمان توسعه و 

همکاری اقتصادی )OECD( نیز باال رفت.
ارزش ســبد نفتی اوپک به طور میانگین در سال ۲۰۱۸ به ۶۹.۷۸ دالر 
در هر بشکه رسید که ۱۷.۳۵ دالر در هر بشــکه یا معادل ۳۳.۱ درصد 
در مقایسه با ســال ۲۰۱۷ افزایش داشت. ارزش ســبد نفتی اوپک در 
دســامبر ۵۶.۹۴ دالر در هر بشــکه بود که نســبت به ۶۵.۳۳ دالر در 

نوامبر، ۸.۳۹ دالر یا ۱۲.۸ درصد کاهش نشان داد.
میانگین قیمت نفت ســنگین ایــران ۶۷.۹۷ دالر در ســال ۲۰۱۸ در 
مقایسه با ۵۱.۷۱ دالر در ســال ۲۰۱۷ بوده است. قیمت نفت سنگین 
ایران در دســامبر ۵۴.۸۴ دالر در هر بشــکه بود که ۷.۹۹ دالر یا ۱۲.۷ 

درصد در مقایسه با ۶۲.۸۳ دالر در نوامبر کاهش داشت.
در میان سایر گریدهای سبد نفتی اوپک، گرید عرب الیت ۷۰.۵۹ دالر 
در هر بشکه در سال ۲۰۱۸ در مقایســه با ۵۲.۵۹ دالر در هر بشکه در 
سال ۲۰۱۷ بود. میانگین قیمت نفت ســبک بصره نیز ۶۸.۶۲ دالر در 
هر بشکه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۵۱.۸۷ دالر در هر بشکه در سال 

۲۰۱۷ بود.

قیمت نفت خام ۲درصد سقوط کرد
پس از اعام این که تولید نفت خام آمریکا به رقم بی سابقه ۱۲ میلیون 
بشکه در روز نزدیک شــده اســت، با نگرانی از تضعیف تقاضا به ویژه با 
اختافات تجــاری آمریکا و چین، قیمت نفت حدود ۲ درصد ســقوط 

کرد.
روز پنج شــنبه، پس از اعام این که تولیــد نفت خام آمریــکا به رقم 
بی ســابقه ۱۲ میلیون بشــکه در روز نزدیک شده اســت، با نگرانی از 
تضعیف تقاضا به ویژه با اختافات تجاری آمریــکا و چین، قیمت نفت 

حدود ۲ درصد سقوط کرد.
قیمت هر بشــکه نفت خام برنت دریای شــمال، بنچ مارک بین المللی 
قیمت نفت، تا ســاعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران، ۱.۱۲ دالر یا ۱.۸۳ درصد 
ســقوط کرد و به ۶۰.۲۰ دالر رســید. قیمت پیش خرید هر بشکه نفت 
خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، ۱.۱۴ دالر یا ۲.۱۸ 
درصد ســقوط کرد و به ۵۱.۱۷ دالر رسید. در شــرایطی قیمت نقدی 
هر بشــکه نفت خام ســبک بصزه ۶۱.۶۹، دالر، نفت سبک عربستان، 
۶۰.۸۶ دالر و نفت کویت ۵۷.۷۸ دالر فروخته شد، قیمت هر بشکه نفت 

سنگین ایران با تخفیف باال، ۵۳.۶۰ دالر به فروش رفت. 

احتمال کمبود عرضه نفت جدی است؟
طبق گزارش جدیدی که از سوی بانک امریکا مریل لینچ منتشر شده، 
مازاد عرضه نفت در حال معکوس شــدن اســت و ممکن است بازار با 

کمبود عرضه مواجه شود.
 این بانک ســرمایه گذاری اعام کرده که ریزش قیمــت نفت در اواخر 
ســال ۲۰۱۸ تنها به دلیل مشــکل اشــباع عرضه نبوده بلکه عوامل 
غیربنیادین دیگری در این اتفاق دخیــل بوده اند که می توان به فروش 
قراردادهای خرید از ســوی صندوق های پوشــش ریســک و سایران 
مدیران بازار مالی و همچنین واهمه و ابهامات در بازارهای مالی اشــاره 
کرد. در نتیجه، بازار نفت بار دیگر در ســه ماهه چهــارم با مازاد عرضه 

روبرو شد.
به گفته تحلیلگران بانــک امریکا مریل لینچ، با ایــن حال ۱.۳ میلیون 
بشــکه در روز مازاد عرضه در ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۱۸ در حال 
معکوس شــدن اســت. در حقیقت کاهش تولیدی که از ســوی گروه 
اوپک پاس به اجرا گذاشــته شده، ممکن اســت باعث کمبود اندک 
عرضه نفت در ســال ۲۰۱۹ شــود. قراردادهای خرید و فروش در بازار 
نفت گویای بدبینی سرمایه گذاران به چشم انداز رشد بیشتر قیمت ها 
است. قیمت نفت برنت به باالی ۶۰ دالر در هر بشــکه بهبود یافته و ما 
پیش بینی میانگین قیمت ۷۰ دالر در هر بشــکه برای ســال ۲۰۱۹ را 
حفظ می کنیم. پیش بینی های قیمت نفت بسیار متفاوت است اما ده ها 
بانک سرمایه گذاری با این نکته موافق هســتند که ریزش قیمت نفت 
در اواخر دســامبر که برنت را به حدود ۵۰ دالر رساند، بیش از حد بوده 
است. بانک امریکا مریل لینچ، انتظار دارد قیمت نفت برنت به ۷۰ دالر 

در هر بشکه بازگردد.
با این حال تحلیلگران این بانک ســرمایه گذاری خاطرنشان کردند اگر 
نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۳.۵ به ۲ درصد کاهش پیدا 

کند، نفت برنت ممکن است تا رکورد ۳۵ دالر در هر بشکه سقوط کند.
در مقطع فعلی هیچ کس انتظار ندارد رشــد اقتصــاد جهانی تا این حد 
ســقوط کند اما شمار رو به رشــدی از شاخص ها نشــان می دهند که 
احتمال افت رشــد اقتصادی وجود دارد. آمار کاهش صادرات و واردات 
چین در دســامبر مایوس کننده بوده اســت. صادرات این کشــور در 
دسامبر بر مبنای ســاالنه ۴.۴ درصد و وارداتش ۷.۶ درصد کاهش پیدا 
کرد که نشان داد رشــد دومین اقتصاد بزرگ جهان اندکی آهسته شده 

است.

میز خبر

هانیه موحد   شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز شــرق به عنوان یکی از سه شرکت تابع 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، افزون 
بــر تامین نیاز نیــروگاه نکا و پتروشــیمی 
بجنورد، گاز مورد نیاز استان های خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
مازندران، گلســتان و بخشــی از سمنان را 
تامین می کند. ستاد شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق در مشهد مســتقر است و 
عمده گاز این شــرکت از میدان خانگیران و 
کمتر از یک میلیون مترمکعب در روز نیز از 
میدان مشترک گنبدلی برداشت می شود. 
ابوالحســن محمدی، مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفــت و گاز شــرق می گوید: 
»این شــرکت هم اکنون با بهره مندی از ۶۳ 
حلقه چاه، از ظرفیت تولیــد روزانه بیش از 
۶۲ میلیون مترمکعب گاز برخوردار اســت 
و در ۹ ماهه امســال، روزانه به طور میانگین 
بیــش از ۴۰ میلیون مترمکعــب گاز تولید 

کرده است.«
 میــدان گازی گنبدلــی در فاصلــه ۲۵ 
کیلومتــری جنوب شــرقی شهرســتان 
ســرخس و در نزدیکی مرز ترکمنســتان و 
منطقــه عملیاتی خانگیران با وســعت ۲۵ 
کیلومتر در ۷۵ کیلومتر، در ۲۵ کیلومتری 
شمال غربی شهر مرزی سرخس واقع شده 
است. میدان خانگیران دارای مخازن گازی 
مجزای مزدوران، شــوریجه بی و شوریجه 
دی اســت که ایــن مخازن در دشــت ها و 
تپه ماهورهــای جنوبــی و غربــی مجاور 
شهرستان سرخس واقع شده اند. در اختیار 
داشــتن مخزن بزرگ مزدوران که به دلیل 
وجود گاز ترش با ۳.۶ درصــد H۲S و ۶.۵ 
درصد CO۲ از مخازن نادر گازی در جهان 
به شــمار می رود، از ویژگی های این منطقه 
عملیاتی اســت و این ویژگی ســبب شده، 
ادوات زیــادی روی هــر یــک از چاه های 
مزدوران قرار داشــته باشــد. البته ناگفته 
نماند که از حیث میزان ســولفید هیدروژن 
)H۲S(، میدان تنگ بیجار در رتبه نخست 
میدان های گازی ایران قــرار دارد و مخزن 
مزدوران پس از تنگ بیجار، ترش ترین نوع 

گاز کشور را تولید می  کند.
 هم اکنــون روزانــه حــدود ۱.۷ میلیون 
مترمکعــب گاز از مخــزن شــوریجه بی 
برداشــت می شــود. درباره طرح تزریق و 
برداشــت گاز از مخزن شــوریجه دی هم 
که بارها شــنیده ایم. در هشت ماه نخست 

امســال، روزانــه به طور میانگیــن بیش از 
۹ میلیون مترمکعــب گاز بــه این مخزن 
تزریق شده و هم اکنون برداشت روزانه گاز 
تا ۱۴ میلیون مترمکعب هــم از این مخزن 
امکان پذیــر اســت. ضمن این کــه برنامه 
توســعه شــوریجه دی نیز با هدف افزایش 
تزریق و برداشــت گاز در دستور کار وزارت 

نفت قرار دارد.
 غالــب گازی که بــه همت کارکنــان این 
شرکت تولید می شــود، گاز ترش، سمی و 
خورنده مخزن مزدوران اســت که افزون بر 
مخاطرات احتمالی ناشــی از نشــت آن که 
عواقــب جبران ناپذیری به همــراه خواهد 
داشــت، خوردگی باالی تاسیســات، عدم 
امکان تخلیــه محتویات خطــوط لوله به 
اتمســفر یا خاک و احتمال باالی تشــکیل 
هیــدرات گازی نیــز از دیگــر چالش های 
مرتبط با آن به شــمار مــی رود. در جریان 
بازدیــد از چاه شــماره ۲۰ میــدان گازی 
خانگیــران، از علــی صابــری راد، رئیس 
اداره بهره بــرداری دربــاره دیگــر مصائب 
کار در ایــن منطقه عملیاتی می پرســم و 
او افزون بر مخاطــرات کار در جوار مخزن 
گاز ترش مزدوران، به آب و هوای خشــک و 
متغیر منطقه اشــاره می کند: »خانگیران، 
و  طاقت فرســا  و  گــرم  تابســتان هایی 
زمستان هایی ســرد و خشــن دارد. دمای 
هوا در این منطقه در فصل تابســتان تا ۵۰ 

درجــه باال مــی رود و دمای حــدود منفی 
۲۵ درجه نیز در زمســتان های خانگیران 
ثبت شده اســت. بادهای تند توام با توفان 
شــن در تابستان و برف ســنگین و کوالک 
شدید همراه با افت شــدید دما و یخبندان 
در زمستان، عاوه بر آن که شرایط سختی را 
بر کارکنان تحمیل می کند، عملیات تولید 
گاز را هــم پرمخاطره می  ســازد.« به گفته 
وی، میزان بارندگی در ایــن منطقه، کمتر 

از ۱۸۰ میلیمتر در سال است.
 اما این حجم از مخاطرات تاکنون چه تبعات 
و تلفاتی داشته اســت؟ محمدتقی علیپور، 
رئیس ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و 
پدافند غیرعامل شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز شــرق با اســتناد به گزارش عملکرد 
ســاالنه این مجموعه می گوید: »در ســال 
۹۶، هشــت حادثه پرســنلی و در هفت ماه 
ابتدای امســال، پنــج حادثه پرســنلی در 
گزارش HSE شــرکت بهره بــرداری نفت 
و گاز شرق درج شــده که اغلب این حوادث 
با درمان ســرپایی کارکنــان خاتمه یافته 
است.« صحبت مدیرعامل پیشین شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق را به یاد دارم که 
می گفت »کار در مخزن مزدوران طی بیش 
از ســه دهه که از بهره برداری آن می گذرد، 
منجر به هیچ تلفات انســانی نشده است«؛ 
پرواضح است چنین دستاوردی جز در سایه 
رعایت الزامات ایمنی ممکن نمی شــود. به 

گفته علیپور، این شــرکت در بخش ایمنی، 
بهداشت و محیط زیســت خود، مطالعات 
مخاطرات و راهبری تاسیســات فرایندی 
موســوم بــه HAZOP را انجــام داده و 
پروژه های پژوهشــی متعــددی را با هدف 
پاکسازی خاک های آلوده به آالیندگی های 
نفتــی و پاکســازی گودال هــای هرزآب 
باقیمانده از عملیات حفــاری دنبال کرده 
است. البته تنگناهایی هم پیش روی حوزه 
HSE این شرکت قرار دارد که در رأس آن، 
کمبود ایستگاه های آتش نشانی خودنمایی 
می کند. همچنین با توجه بــه قرار گرفتن 
مخــازن در نیمه دوم عمرشــان، باید برای 
اســتهاک تاسیســات هم فکر جدی کرد. 

ایمنی در نفت باید حرف نخست را بزند.
 از مخازنی گفتیم که در نیمه دوم عمر خود 
قرار دارند. به طور مثال مخزن شــوریجه 
دی کــه امروز به واســطه ذخیره ســازی 
گاز به منبــع مطمئنی بــرای تامین گاز 
در ماه های ســرد سال بدل شــده، تا سال 
۹۳ شاهد برداشــت بیش از ۹۰ درصد از 
ذخایر قابل اســتحصالش بوده اســت. به 
این ترتیب این پرســش مطرح می شــود 
که گزینه های آتی بــرای تامین پایدار گاز 
در شــمال شرق کشور چیســت؟ فرشید 
خیبری، مدیر عملیات شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق، بهترین گزینه را توسعه 
میدان ها و الیه های مخزنــی جدید مثل 

میدان تــوس عنــوان و ابــراز امیدواری 
می کند طرح توســعه این میــدان هرچه 
زودتر کلید بخــورد. میدان گازی توس در 
۱۰۰ کیلومتری شــمال شرق شهر مشهد 
و جنوب میدان هــای خانگیران و گنبدلی 
واقع شده. این میدان در سال ۱۳۸۸ کشف 
و یک حلقه چاه اکتشــافی در آن حفاری 
شده اســت. تفاهمنامه مطالعاتی آن نیز 
اخیرا بین شــرکت نفــت مناطق مرکزی 
ایران و پتروپارس امضا شــده و پتروپارس 
در حال تدوین و ارائه طرح جامع توســعه 
میدان است؛ میدانی که سال ها انتظارش 
برای اجرای عملیات توســعه ای از سوی 

آستان قدس به سرانجام نرسید. 
 شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق در 
تعمیر و ساخت کاالها و قطعات نفتی هم ید 
طوالیی دارد. اداره خدمات فنی این شرکت 
متشــکل از دو واحد عملیــات و تعمیرات 
ســرچاهی و درون چاهی، اسفندماه ۱۳۷۹ 
تشکیل و از همان زمان، مسئول تامین همه 
خدمات مورد نیاز ســرچاهی و درون چاهی 
به چاه های تولیدی/ تزریقــی میدان های 
گازی خانگیران و گنبدلی شــد. مشارکت 
در پروژه بومی سازی فناوری ساخت ادوات 
رشته تکمیلی، راه اندازی دستگاه فشارسنج 
الکترونیکی حافظه دار، طراحی و ســاخت 
دکل شبیه ســاز عملیــات چاه پیمایــی، 
ساخت، بازسازی و تغییر کاربری دستگاه ها 
و ابزارهای مختلف متناســب با نیاز، احیای 
ادوات تکمیلی و تاج چاه ها و بومی ســازی 
گریس های مورد اســتفاده برای روانکاوی 
شــیرآالت تاج چاه را می توان از مهم ترین 
فعالیت های این واحد برشــمرد. در کارگاه 
عملیات و تعمیــرات درون چاهی فرصتی 
دســت می  دهد تــا در گفت وگو بــا رئیس 
اداره خدمــات فنــی چاه های شــرکت، از 
فعالیت های شان جویا شوم. بهروز راهداری 
که فارغ التحصیل مهندسی نفت از دانشگاه 
صنعت نفت اســت، به نکته جالبی اشــاره 
می کند: »سال ها قبل، همه تجهیزات ما از 
برندهای آمریکایــی و اروپایی بودند، اما در 
یک دهه اخیر، به قــدری رویکرد داخلی در 
شرکت توسعه یافته که امروز از صفر تا صد 
عملیات بازســازی و تعمیرات درون چاهی 
و ســرچاهی را خودمان راهبری می کنیم. 
به جرأت می گویم کیفیت کار ســازندگان 
داخلی بســیار قابل قبول، رضایت بخش و 

قابل اتکاست.«

وشیمی راهگشای موانع  شرکت ملی صنایع پتر
توسعه صنعت است

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: این شرکت راهگشای موانع پیشرفت 
طرح های پتروشیمی است و همه تاش خود 
را برای برطرف کردن مشکات و چالش های 

واحدهای پتروشیمی به کار می گیرد.
 بهــزاد محمــدی در نشســت هماهنگی با 
مدیران عامل طرح های فاز ۲ پتروشــیمی 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: به دلیل ســابقه کار در 
واحدهای عملیاتی، همه چالش ها و مشــکات پیش روی پیشرفت 

طرح ها را  درک می کنم.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهگشای موانع 
پیشرفت طرح هاســت، افزود: این شــرکت بدون توجه به مالکیت 
پروژه ها، راهکارهای تســهیل فرآیند توســعه صنعت پتروشیمی را 
اتخاذ می کند.  معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی، به ۵۴ مجتمع 
تولیدی با حدود ساالنه ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور 
اشاره و تصریح کرد: ۶۴ طرح صنعت پتروشــیمی کشور شامل پنج 

طرح زیرساختی، ۶ پروژه خوراک و ۵۳ طرح پتروشیمی است.
محمدی با اشــاره به ۴۱ طرح فعال با پیشــرفت بــاالی ۲۰ درصد 
در  صنعت پتروشــیمی، ادامه داد: از این تعــداد، ۲۱ طرح در فاز ۲ 
پتروشــیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد که نشــان 
دهنده ســهم باالی ۵۰ درصدی این منطقه از کل توســعه صنعت 

پتروشیمی کشور است.
به گفته وی، صنعت پتروشــیمی به عنوان یک صنعت مولد و اولویت 
نخست کشور در حوزه ارز آوری و اقتصاد، حائز اهمیت است و وزارت 
نفت و شرکت ملی صنایع پتروشــیمی توجه و حساسیت ویژه ای به 

توسعه و تکمیل طرح های این صنعت دارند.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشــاره بــه اینکه با 
همکاری و بررســی چالش هــای پروژه های پتروشــیمی، به زودی 
به ســمت برطرف کردن مشــکات واحدها خواهیم رفت، افزود: در 
ماه های آینده مســیری را ایجاد خواهیم کرد تا واحدها با مشکات 

کمتر و بازدهی بیشتر به اهداف خود برسند.
محمدی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی همه مشکات 
و چالش های واحدهای پتروشــیمی رصد می کنــد، گفت: حضور و 
بازدید مداوم از طرح های پتروشــیمی فاز۲ پتروشیمی منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس تا بهره برداری از آنها ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، همه تاش شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که 

بتواند نقش حاکمیتی خود را در توسعه صنعت به خوبی ایفا کند.
بهزاد محمدی، معــاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی به همراه جمعی از مدیران ارشد این شرکت، در سفر دو 
روزه خود به عسلویه از شــهرک پردیس جم و طرح های پتروشیمی 
دنا، کیمیای پارس خاورمیانه، ســبان، هنگام و همچنین مجتمع 
پتروشــیمی جم بازدید کــرد و در جریان آخرین روند پیشــرفت و 

چالش های پیش روی آنها قرار گرفت.

وشیمی پتر



 بازار ایران حیات خلوت فروش پوشاک بی کیفیت

مبارزه با قاچاق پوشاک به کجا رسید؟

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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در حالی که گروه خودروسازی ســایپا هفته گذشته قیمت محصوالت 
پرتیراژ خودرا ۳۰ درصد افزایش داده بود مجددا با صدور اباغیه ای در 

تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصوالت را دوباره افزایش داد.
طبــق بخش نامه  اباغی این شــرکت به نمایندگی هــای فروش خود 

قیمت های جدید محصوالت به شرح زیر است:
۱. پراید ۱۳۱ اس ای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان
۲.  پراید ۱۳۲ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳.   پراید ۱۱۱ اس ای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
۴. پراید ۱۵۱ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۵ .تیبا صندوق دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان
۶. تیبا دوگانه سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان

۷. تیبا دو رینگ فوالدی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۸. ساینا رینگ فوالدی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان

 تثبیت ۳۰۴ هزار شغل
 با حمایت از ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: طی ۹ ماهه امســال با حمایت هــای موثر از یک هزار و 

۴۰۰ بنگاه مشکل دار، شرایط تثبیت ۳۰۴ هزار شغل فراهم شد.
 کریم یاوری در کارگاه آموزشــی بیمه بیکاری که در شهرســتان آمل 
برگزار شد با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ ســال تعادل بین منابع و مصارف 
بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شــد، اظهار کــرد: از زمان اجرای 
قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ تا ســال ۱۳۸۱ بین منابع و مصارف 
تعادل وجود داشت که این تعادل طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ میزان 

مصارف از منابع پیشی گرفت.
وی تصریح کرد: در مــدت زمانی که عدم تعادل بیــن منابع و مصارف 
بیمه بیکاری بود ۷۵۰ میلیارد تومان کســری وجود داشت که به مرور 

طی سال های اخیر این زیان های انبار شده جبران شد.
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشــی و تعامل و همفکری و 

عملکرد ارائه شده از شهرستان ها باعث رسیدن به این مهم شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است، 
افزود: یکی از وظایــف وزارت تعاون صیانت از نیروی کار اســت و این 

صیانت فقط منحصر به دعاوی حقوق کار نیست.
یاوری با اشاره به حمایت  تسهیات به بنگاه های اقتصادی برای تثبیت 
اشتغال در ۹ ماهه امسال، از تثبیت ۳۰۴ هزار شغل طی این مدت خبر 
داد و گفت: برای تثبیت اشــتغال در ۹ ماهه اول امسال ۱۸۲۰ میلیارد 

تومان تسهیات به بنگاه های اقتصادی پرداخت شد.

محدودیت های صادرات کاغذ رفع می شود
معاون صنایع وزیر صمت ضمن بررسی چالش ها و مشکات پیش روی 
صنعت کاغذ و کارتن از اتخــاذ تمهیداتی برای رفع ممنوعیت صادرات 

این محصول خبر داد.
فرشــاد مقیمی در نشســت مشــترک با ســندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوای ایران و انجمــن مدیران صنایع کارتــن و ورق ایران که 
با حضور نیازی مدیــر کل دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صمت برگزارشد، اظهار داشــت: صنعت کاغذ در کشور در حوزه تولید 
در شرایط مناســبی قرار داشــته و با توجه تاکید تشکل های تخصصی 
این صنعت به ایجاد ثبات قیمــت در بازار و تولید مــازاد برنیاز داخلی 
تصمیمات جدیدی در حوزه کاغذ اتخاذ شــد که با این تصمیم بخش 
قابل توجهــی از محدودیت های مربوط به صــادرات این محصول رفع 

می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،با اشــاره به ضرورت برنامه ریزی 
برای دورنمــای صنعت، افزود: پیــش بینی از وضعیــت صنعت کاغذ 
مستلزم ارایه اطاعات دقیق از سوی ســندیکا و تشکل های تخصصی 
است و باید دغدغه های این بخش قبل از بروز مشکل از سوی سندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران و انجمن مدیــران صنایع کارتن و 

ورق ایران در اسرع وقت به وزارت صمت اعام شود.
وی به افزایش میزان تولید و صادرات در این بخش اشــاره کرد و گفت: 
بســترهای الزم برای توســعه ظرفیت تولید این صنعت وجود دارد و 
تشکل های تخصصی می توانند پیشــنهادات کارشناسی خود را با ارایه 
راهکارهای اجرایی به این بخش اعام نمایند تا براســاس گزارش های 
کارشناســی برنامه ریزی جامعی برای بهبــود وضعیت صنعت کاغذ با 

همکاری سندیکا و اتاق بازرگانی صورت گیرد.
مقیمی تشکیل شرکت های مدیریت صادرات را در توسعه صادرات این 
صنعت موثر برشــمرد و افزود: تولیدکنندگان با توجه به ظرفیت های 
موجــود در این صنعت با تشــکیل شــرکت های مدیریــت صادرات 
می توانند بخش عمده ای از دغدغه های مربوط به صادرات کاغذ را حل 

کنند.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر تســهیل 
فرآیند تامین مواد اولیه این صنعت گفت: با توجه به وابســتگی صنعت 
کاغذ بســته بندی به کاغذ باطلــه و عدم تکافوی کاغــذ باطله داخلی 
در تأمین نیاز کل کشــور، تســهیل شــرایط واردات و رفع مشکات 
تولیدکنندگان با برخی از قوانین سازمان حفاظت محیط زیست مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت.
مقیمی افزود: سندیکای کاغذ از جمله تشــکل های متحدی است که 
می تواند به صورت متمرکــز واردات مواد اولیه را انجــام دهد و وزارت 

صمت نیز برای همکاری با این سندیکا اعام آمادگی می کند.

ورود بورس جدید به اقتصاد کشور
معاون دبیرخانه مناطق آزاد گفت: در تاشیم در سه حوزه بانک، بورس 
و بیمه بتوانیم با هماهنگی نهادهای داخلی، آرامش روانی برای حضور 

سرمایه گذاران خارجی و بانک ها و بیمه های خارجی را فراهم کنیم.
 اکبر افتخاری درباره حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد 
ایران اظهار داشــت: حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد 
تابع قوانین خاص خود است؛ البته مناطق آزاد می توانند به محلی برای 

شکل گیری نهادهای مالی خارجی تبدیل شوند.
افتخاری با بیان اینکه در مسیر تاســیس بانک، بیمه، نهادهای مالی و 
حتی بورس های خارجی در مناطــق آزاد محدودیت هایی وجود دارد، 
اظهار داشت: دســته ای از محدودیت ها مربوط به بسترسازی و ایجاد 
زمینه برای فعالیــت بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی خارجی اســت. 
باید ببینیم که آیا بانک یا بیمه خارجی حاضر اســت با توجه به شرایط 

اقتصادی ایران در مناطق آزاد کشور فعالیتی داشته باشد یا خیر.
وی ادامه داد: ما همچنین در حال بررســی حضور شرکت های بیمه و 

شعب آنها به همراه سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد هستیم.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بحث 
ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد را بحثی جدی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: ایجاد بازار بورس بین المللی در مناطق آزاد در حال بررسی در 
کمیسیون دولت است تا به عنوان بورس جدیدی وارد فضای اقتصادی 
کشور شــود. ســرمایه گذاران خارجی می توانند در این بورس حضور 

داشته و سهام شرکت های داخلی و خارجی در آن عرضه می شود.

میز خبر

مازیار شــریف کیان  مبارزه بــا قاچاق 
پوشاک از ابتدای زمســتان کلید خورد و با 
وجود البی های گســترده و کارشــکنی ها 
در اجرای آن تاکنون ۷۵ فروشــگاه عرضه 
کننده پوشــاک قاچاق، از سازمان تعزیرات 

تذکر گرفتند.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیستم آذرماه 
در اطاعیه اعام کرد: برای پشتیبانی همه 
جانبه از توســعه اشــتغال و تولید کاالهای 
دارای صرفه اقتصادی، به دنبال اقدام های 
پیشــگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کاال، 
برخورد جدی بــا عرضه برندهــای محرز 
پوشــاک قاچاق از ابتدای دی ماه در دستور 

کار این ستاد قرار گرفته است. 
این دســتورالعمل بســتری فراهم کرد تا 
چارچوب فعالیت نشــان های تجاری فعال 
در کشور مشخص و زمینه ای برای فعالیت 
و عرض اندام تولیدکنندگان پوشاک داخلی 

فراهم شود. 
طرح مقابله با قاچاق پوشــاک با اســتقبال 
تولیدکننــدگان داخلــی و کارشــکنی 
واردکنندگان و ذینفعان فعال در این عرصه 
روبه رو شــد به طوری که نائب رئیس هیات 
مدیــره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی 
و پوشــاک از البی های قدرتی کــه در این 
خصوص وجود داشــته خبر داد و گفت که 
این افراد مانع اجرای این دســتورالعمل در 

سه ماه گذشته شده است. 
»بهرام شهریاری« بیست و ششم آذرماه در 
نشستی با خبرنگاران گفت »ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و سازمان حمایت به دنبال 
مبارزه با قاچاق پوشــاک هستند؛ اما همین 
امروز به ما اطاع دادنــد که برخی ذینفعان 
سعی می کنند با مذاکره با مسئوالن دولتی 
همچون وزیر کشور مانع از مبارزه با پوشاک 

قاچاق در سطح عرضه شوند.« 
وی افزود: »این افراد ســعی می کنند توجه 
مسئوالن و مصرف کنندگان را از قاچاق به 
سمت نبود مواد اولیه و اختال در بازار شب 

عید سوق دهند.« 

 مشکلی در تامین مواد اولیه نداریم 
نایب رئیس هیات مدیــره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی درباره تامین مواد اولیه به 
ایرنا، گفت: تامین مواد اولیه در همه صنایع 
از دغدغه های تولیدکنندگان اســت اما هم 

اکنون مشکلی در تامین مواد اولیه نداریم. 
شــهریاری همچنین در خصوص تشکیل 

کارگروه تامین مواد اولیه، گفت: تشــکیل 
این کارگــروه اقدام خوبی بود و پیشــنهاد 
ما هم این اســت که هرکســی می تواند در 
این زمینه کمک کند وارد میدان شــود اما 
برخی گمانه زنی ها وجود دارد که کاالهای 

تملیکی توسط این کارگروه عرضه شود.
شــهریاری گفت: همانطور که بارها گفتم 
طرح مباحثی همچون کمبــود مواد اولیه 
برای انحراف بازار از مقابله با قاچاق است در 
حالی که با توجه به کاهش نــرخ ارز و ثبات 
قیمت امیدواریم که مشــکلی در این زمینه 

نداشته باشیم. 
موردنیــاز  پارچــه  تامیــن  کارگــروه 
تولیدکنندگان پوشاک با همکاری کارگروه 
تامین مواد اولیه پوشــاک و بــا همراهی و 
مشــارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اتاق اصناف و هیات امنای بازار تهران از ۲۴ 

آبان ماه سال جاری آغاز به کار کرد. 
در مرحلــه اول این کارگــروه حواله تامین 
پارچه جین بــا قیمت مناســب )۲۰ هزار 
تومان زیر نرخ بــازار( بــه تولیدکنندگان 
تحویل داده شد و در جلســه این کارگروه، 
تولیدکنندگان پوشــاک بیش از ۱۰۵ هزار 
متر پارچه پیراهنــی و مانتویی را به قیمت 
هر متر ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کردند 
در حالی که قیمت هر متــر آن در بازار ۳۰ 

هزار و ۵۰۰ هزارتومان است. 
مرحلــه دوم توزیــع پارچــه موردنیــاز 

تولیدکنندگان پوشــاک در کارگروه تامین 
مواد اولیه پوشــاک اجرایی و ۱۰۵ متر انواع 
پارچه های پیراهنی و مانتویی نهم دی ماه 

در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت.

 حضور شعبان بی مخ ها در قاچاق پوشاک
شــاهرخ جعفری، عضو اتحادیــه تولید و 
صادرات نساجی و پوشــاک نیز درباره طرح 
مبارزه با قاچاق پوشــاک، گفــت: قاچاق 
پوشاک به دلیل ســودآوری باالی آن جزو 
قاچاق های اول اســت که خیلی ها از طریق 

آن امرار معاش می کنند. 
وی افزود: برای مقابله با قاچاق پوشاک باید 
بدنه دولت و بخش خصوصی با هم همکاری 
کنند البته در این میان »شــعبان بی مخ« 
هایی نیــز داریم کــه در حد اســتانداری، 
فرمانداری و ریاســت جمهــوری البی می 

کنند. 
این فعــال در عرصه تولید پوشــاک گفت: 
تاکنون ۴۲ شرکت خارجی فعال در صنعت 
پوشــاک نشــان های تجاری خود را ثبت 
کرده اند اما برخی از شــرکت های نامعتبر 
که از قاچاق سود فراوان می برند، تمایلی به 

ثبت شرکت ندارند. 
جعفــری گفت: ســتاد مرکزی مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز با وجود کارشــکنی ها بی 
محابا حرکــت می کند چرا کــه اگر در این 
زمینه کوتاهی کنیم، باید در آینده با قاچاق 

پوشاک به صورت یک هنجار برخورد کنیم. 
وی توضیح داد: در ۲ ســال گذشته برخی 
فروشگاه ها تنها اقدام به برداشتن تابلوهای 
خود کردند امــا همچنان اقــدام به فروش 

کاالهای خود می کنند. 

 7۵ فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق 
تذکر گرفتند

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کاال 
و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ، گفت: ۷۵ 
فروشگاه عرضه پوشــاک قاچاق در تهران 
تذکــرات الزم را دریافت کردند همچنین با 
مدیران مجتمع های تجــاری برای تفهیم 
قانون و جمع آوری پوشاک قاچاق جلساتی 

برگزار شده است.
عبدالمجیــد افتخــاری افزود: قرار اســت 
از ین هفتــه، کارگروه عملیاتــی با حضور 
نیروی انتظامی، قاضــی تعزیرات، نماینده 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
و نماینــدگان ســازمان حمایــت مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان و اتاق اصناف 
وارد عمل شــود و از واحدهایی که با وجود 
تذکرات قانونی همچنان بــه فعالیت خود 
ادامه داده اند، کاالهــای قاچاق جمع آوری 

و واحدهای صنفی پلمب شوند.
رئیس کمیته قضایی طــرح مبارزه با عرضه 
پوشاک قاچاق اظهار داشت: تاکنون پرونده 
ای در این مــورد به تعزیرات ارجاع نشــده 

اســت و بیشــتر واحدهای غیرمجاز و فاقد 
نمایندگی پــس از تذکر و هشــدار، تابلوها 
را پایین آوردند و کاالهــای قاچاق را جمع 

کردند. 
اجتهــادی یادآور شــد: هدف ایــن طرح، 
جمــع آوری و مقابله با برندهای پوشــاک 
اســت که قاچاق بــودن آنها محرز اســت. 
محرز بــودن قاچاق از این جهت اســت که 
این برندها مجــوز فعالیت از وزارت صنعت، 
معدن، تجــارت در داخل کشــور ندارند و 
دفتر نمایندگی برندهای خارجی نیســتند 
و از طرفی، ورود پوشــاک هم کــه ممنوع 
است بنابراین مشخص است این پوشاک از 
مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده است. 

 بازار ایران حیات خلوت فروش پوشاک بی 
کیفیت شده است 

یکی از مزیت های پوشــاک قاچاق قیمت 
مناســب و گاهــی ارزان آن بــرای مصرف 
کننــدگان اســت، »رامیــن جوانــرود« 
درخصــوص برنامه تولیدکننــدگان برای 
کاالهای با قیمت مناســب بــه ایرنا، گفت: 
قبول دارم کــه برخی کاالهــای قاچاق با 
قیمت پاییــن تر از تولید داخــل در اختیار 

مصرف کنندگان است، اما به چه قیمتی؟
وی تاکید کــرد: بازار ایــران حیات خلوت 
پوشاک بی کیفیت شــده است و بسیاری از 
پوشاک در کشورهای دیگر خریداری ندارد 
با یک دهم قیمت در ایران فروخته می شود. 
این فعال در صنعت پوشاک گفت: چنانچه 
با کاالهای قاچاق مقابله شــود بســیاری از 
تولیدکنندگان خرد می تواننــد وارد بازار 
شــوند و در نتیجه بازار رقابتی به وجود می 
آیــد و در نتیجه کاالها با قیمــت و کیفیت 
مناســب در اختیار مصرف کننــدگان قرار 

می گیرد.
 مدیرکل نســاجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از صــادرات ۸۹۱ میلیون 
دالری کاالهــای نســاجی و پوشــاک در 
۹ ماهه امســال و رشــد ۲۶ درصدی آن در 

همسنجی با پارسال خبر داد.
محرابی افزود: بیشــترین حجــم صادرات 
در حوزه کاالیــی انواع کفپــوش، کفش و 

پایپوش، پارچه و نخ بود.
به گفته این مســئول، بیشــترین رشــد 
صــادرات در این مدت در مــورد کاالهایی 
مانند انواع نخ، انواع پتــو، کفش و پایپوش 

به ثبت رسید.

 محصوالتی که کمتر از ۴۰ درصد آن
 ساخت داخل باشد را حمایت نمی کنیم

وزیــر صنعت معــدن و تجارت با اشــاره به 
سیاست دولت در راســتای تمرکز زدایی و 
اینکه برنامه هــای خوبی در آینــده داریم، 
گفت: محصوالت خودرویــی و لوازم خانگی 
که کمتــر از ۴۰ درصد آن ســاخت داخل 

کشور باشد را حمایت نخواهیم کرد.
 رضا رحمانی اظهار کرد: کاری که شما انجام 
می دهید و اینکه از یک نفر تا هر چند نفری را که بر سرکار گذاشته اید 
بســیار با ارزش اســت و به عنوان یک ایرانی همیشه می گویم دست 
شما را می بوسم. شرایطی پیش آمده و مشکاتی را داریم که بخشی 

از آن همیشه هست و بخشی از آن یک حرکت جمعی را می طلبد.
وی ادامه داد: وظیفه ما این است که مشــکات را پیگیری کنیم، اما 
بنابر گفته امام راحل مامور به پیگیری هســتیم نه مامور به نتیجه، ما 
پیگیر امور هستیم و تاش خودمان را هم انجام می دهیم و از خداوند 

می خواهیم آن را به نتیجه منجر کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی 
قرار داریم گفت: به تعدیل کارگر حساسیت دارم. دراین باره صحبت 

نکنید. تاش ما بر این است که وضع موجود را حفظ کنیم.
رحمانی با بیان اینکه سیاست دولت تمرکز زدایی است افزود: زمانی 
که وارد وزارتخانه شــدم ۶۰ درصد از برنامه تولید عقــب بودیم و با 
هرجایی که تماس می گرفتم می گفتند روبه تعطیلی هســتیم، اما 

اکنون جلوی روند نزولی گرفته شده است.
وزیر صمت در رابطه با تســهیات برای صنایع یادآورشــد: در طرح 
رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مســتثنی شده اند. بدین معنا 
که اگر چک برگشــتی یا بدهی غیر جاری دارنــد بانک به این دالیل 
نمی تواند به آنها تســهیات پرداخت نکند. اما به شرط اینکه بتواند 

تولید کند و بازار فروش هم داشته باشند. 

تولید



 سهام بانک صادرات ایران، از نقدشونده ترین سهام ها 
در بورس است

وم استفاده از ابزارهای نوین برای اطالع رسانی خدمات  لز
 بانک ملی ایران

حجت اله صیدی با بیان اینکه بانک صادرات 
ایــران در حال حاضــر جایــگاه مطلوبی در 
بورس دارد، گفت: ســهام این بانک، یکی از 
نقدشونده ترین ســهام ها با افزایش باالتر از 

۱۴۰ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
مدیرعامل این بانک در ســفر خود به استان مازندران، 
با اشــاره به اینکه موفقیت هــای نظام بانکــی و پولی 
به صورت گروهی تحقق پذیر اســت، افــزود: در پس 
موفقیت های بانک صادرات ایران، شــبکه منســجم و 

کارکنان خدوم این بانک در سراسر کشور قرار دارند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به شرایط حساس کشور 
این بانک ریشــه دار با همت و تاش مدیران و کارکنان 
توانمند، چالش ها را پشت سر گذاشته و توانسته جایگاه 
مناسبی را در بین بانک های کشــور به خود اختصاص 

دهد.
صیدی در خصوص حرکت به ســمت سوددهی گفت: 
باید بهای تمام شــده  پول را به وســیله افزایش منابع 
ارزان قیمــت، پاییــن آورده و نرخ مؤثر تســهیات را 

افزایش داد.  

مدیرعامل در ادامه افزود: بانک صادرات ایران 
به واســطه مزیت های رقابتی همچون تعدد 
شــعب، پراکندگی خوب و جانمایی مناسب 
آن ها، می تواند نقش بســزایی را در اجرایی 

کردن اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
صیــدی در ادامه ســخنان خود، با اشــاره 
به ظرفیت هــای بالفعل و بالقوه در اســتان 
مازندران گفت: کســب موفقیت های ایــن مدیریت، 
نشــان از همت واال و توانمندی مدیران و کارکنان آن 

دارد. 
مدیرعامل ضمن اشــاره به تاش کل شبکه در جهت 
رســیدن به اهداف ســازمان، عملکرد مدیریت شعب 
اســتان مازنــدران را در بخش هــای منابــع، وصول 
مطالبات، تعهــدات، ضمانت نامه ها و... مطلوب ارزیابی 
کرد و افــزود: امیدواریم این مدیریت تا پایان ســال با 
رسیدن به اهداف اباغی به استان ممتاز تبدیل شود و 
در سال آینده نیز بتواند در شبکه بانکی استان به عنوان 

بانکی ممتاز به ارائه  خدمات بپردازد. 
وی در این ســفر ضمن بازدید از شعب این مدیریت، در 
جریان فعالیت و عملکرد آن ها و روند ارائه خدمات  این 

بنگاه اقتصادی به مشتریان قرار گرفت.

مدیرعامــل بانک ملــی ایران بــر ضرورت 
اســتفاده از روش های نوین در حوزه اطاع 
رســانی تاکید کرد و گفت: امروز محصوالت 
بسیار متنوعی در بانک ملی ایران وجود دارد 
که نیازمند تبلیغات گسترده و اطاع رسانی 

کامل به مشتریان و مردم است.
 به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، 

دکتر محمد رضــا حســین زاده در جمــع مدیران و 
کارکنان روابط عمومــی این بانک با اشــاره به این که 
فضای مجــازی، ظرفیت بســیار خوبی بــرای اطاع 
رســانی اســت، اظهار کرد: روابط عمومــی بانک ملی 
ایــران از دیرباز در فضــای اینترنت بســیار فعال بوده 
و امروز نیز از این ظرفیت اســتفاده مــی کند، اما نباید 
به حد کنونی راضی باشــیم، بلکه باید از پتانسیل های 
مغفول نیز حداکثر استفاده را داشته باشیم. وی افزود: 
خوشــبختانه ســاختار روابط عمومی بانک ملی ایران 
متحول شده و جزو ساختارهای پیشرو در بانک است، 
بنابراین همه زیرســاخت ها برای جهش آن به خوبی 

فراهم است.
حسین زاده با اشاره به این که کار کردن در حوزه روابط 
عمومی به عشــق، تاش شــبانه روزی، هنــر و عاقه 

نیاز دارد، تاکید کرد: روابــط عمومی فعال و 
تهاجمی مطلوب ماست.

مدیرعامل بانــک ملی ایران بــر لزوم اطاع 
رسانی خدمات بانک به مشتریان تاکید کرد و 
گفت: بسیاری از خدمات بانک درون سازمان 
ارائه می شود، اما این خدمات برای کارکنان 
مبهم اســت که روابط عمومی باید در اطاع 
رسانی آنها نیز پیشتاز باشــد. به گفته وی، ارتباط بانک 
ملی ایران با رسانه ها پیوســته و دائم است، اما نباید به 
شرایط کنونی قانع باشــیم، بلکه باید از ظرفیت رسانه 
ها برای تشریح خدمات بانک حداکثر استفاده را داشته 
باشیم. حسین زاده پیام رسان بله را ظرفیت بی بدیلی 
برای معرفی محصوالت بانک ملی ایران خواند و گفت: 
امروز اپلیکیشن ۶۰، سامانه بام و بانک آفیسر، در نظام 
بانکی منحصر به فرد هســتند، بنابرایــن هر چه برای 

معرفی آنها کار کنیم، کم است.
در این نشســت، سعد اله عیســی زاده مدیر امور حوزه 
مدیریت و روابــط عمومی بانک ملی ایــران نیز با ارائه 
گزارشــی از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش، بر لزوم 
استفاده حداکثری از توان کارکنان این بخش در جهت 

منافع بانک تاکید کرد.

 پیامدهای نبود »کیف پول الکترونیکی«

کارت بانکی یا پول نقد؟

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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عملیاتی می شود
رییس کل بانک مرکزی اعام کرد که حســب دستور رییس جمهوری 
و به منظور مقابله با یکی از گلوگاه های فساد و آسیب در فرآیند تجارت 
خارجی کشــور و نیز براســاس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی 
برای آماده ســازی ســامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه 

آماده عملیاتی شدن شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتــر همتی اظهار کرد از آنجا 
که تخصیص و تأمین ارز بــه منظور واردات کاال و خدمــات مورد نیاز 
کشور انجام می شود، متاســفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده 
های زیادی صورت گرفته اســت و برخی به بهانه واردات کاال و خدمات 
مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه 
پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کاال به کشور وارد نکرده اند. 
با به کارگیری این ســامانه تمام بانک هــا، وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا و 
ســازمان امور مالیاتی به اطاعات و عملکرد واردکنندگان دسترســی 

خواهند داشت. 
رییس کل بانــک مرکزی افــزود: از ایــن پس یکی از شــاخص های 
اعتبارســنجی مشــتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی 
موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی 
واردکننده، با عدم ارایه خدمات، همراه شــده و به مراجع ذیربط اعام 

خواهد شد. 
از ســوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در 
تجارت کشــور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. دکتر 
همتی در پایان یادآور شــد که با عملیاتی شــدن این ســامانه فرآیند 
تجارت خارجی کشور به صورت سیســتمی تکمیل خواهد شد و نقش 

بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.

وگاه خورشیدی آراد سیرجان  بهره برداری از نیر
با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی آراد شهرســتان سیرجان با حضور 
دکتر صادق زاده معاون وزیر نیرو و رئیس ســازمان ســاتبا، حسن پور 
نماینده مردم ســیرجان، مدیرعامل بانک توســعه تعاون و مسئولین 

استانی و شهرستانی صورت گرفت.
حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در مراسم بهره داری از این نیروگاه که با حضور دکتر صادق زاده معاون 
وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، حســن پور نماینده مردم سیرجان و 
مسئولین اســتانی و شهرســتانی برگزار شد بانک توســعه تعاون را 
یکی از بانک هــای فعال درزمینه تأمین منابع بــرای ایجاد و راه اندازی 
نیروگاه های تولید برق با اســتفاده از انرژی پاک یادکــرد و دراین باره 
گفت: بانک توســعه تعاون با انعقاد تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی از 
محل منابع این صندوق کمک های قابل توجهی به صنایع زیرســاختی 
ازجمله تولید بــرق با ایجاد نیــروگاه ترکیبــی و اســتفاده از انرژی 

خورشیدی نموده است.
مهدیان در ادامه بابیان اینکه بانک توســعه تعاون طی سه سال گذشته 
در حمایت و کمک به پروژه های نیروگاهی بادی و خورشیدی فعالیت 
قابل قبولی داشته اســت گفت: این بانک طی دو ســال گذشته و سال 
جاری زمینه بهره برداری ۱۴ نیروگاه بادی و خورشیدی از یک مگاواتی 

تا صد مگاواتی را با تأمین مالی فراهم نموده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشــاره به مشارکت بانک توسعه تعاون 
در دو طرح نیمه ملی انتقال آب خلیج فارس و انتقال آب از سد صفا رود 
جهت کمک به تأمین آب منطقه و اســتان گفت: تعهدات بانک توسعه 
تعاون به ترتیب در ایــن دو طرح نیمه ملی انتقــال آب از خلیج فارس 
۱۸۰۰ میلیارد ریال و پروژه انتقال آب از ســد صفــا رود ۶۰۰ میلیارد 

ریال می باشد.
وی با اشاره به نقش حمایتی بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیات 
خرد گفت: این بانک آمادگــی دارد تا از محل منابع صندوق توســعه 
ملی، منابع داخلی و عاملیت طرح های ملی اشــتغال روســتایی پایدار 
و اشتغال فراگیر تســهیات اعتباری به طرح های معرفی شده از سوی 

استان پرداخت نماید.

30درصد از بودجه بیمه دانا در پاییز امسال 
محقق شد

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دانا با تأکید برضرورت افزایش سرمایه 
این شــرکت به منظور ارتقای ظرفیت نگهداری ریسک و بهره مندی از 
ظرفیت قبولی اتکایــی، از تحقق ۳۰ درصدی بودجه در ســه ماه اخیر 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ، دکتر رضا جعفری در جلسه شورای 
مدیران با تشــریح عملکرد و مصوبات هیأت مدیره گفت : با ورود مجدد 
دکتر کاردگر به شرکت ، شاهد تحوالت مثبت و امیدوارکننده ای بودیم 
که تحقق۳۰ درصدی بودجه درفصل پائیز یکــی از تحوالت مثبت به 

شمار می رود .
وی افزود : این در حالی اســت که در ۶ ماه اول سال جاری مجموعاً ۴۷ 
درصد بودجه محقق شــده بود،اما در مدت یاد شده به طور متوسط هر 

ماه ۱۰ درصد از بودجه پیش بینی محقق شده است.
رئیس هیات مدیره بیمه دانا اظهار داشــت : همچنیــن در ۹ ماه اخیر، 
متوسط رشد آماری شــرکت بالغ بر۲۷درصد شده که ناشی از رشد ۵۵ 

درصدی فروش در سه ماهه اخیر است.
دکتر جعفــری ، ضرورت تقویت حس کارمحوری و نهادینه شــدن آن 
در تمامی ابعاد شــرکت را مورد تأکید قرارداد و ابراز امیدواری کرد : با 
اقدامات انجام شده و تقویت حس همکاری و همدلی ، کارنامه مطلوب 

و امیدوارکننده ای به سهامداران شرکت ارائه شود .
وی تشــکیل کمیته های ریســک ، جبران خدمات کارکنان ، تطبیق 
مقررات و حسابرســی داخلی که مــورد تأکید اساســنامه حاکمیت 

شرکتی است، را از اقدامات مهم و مثبت اخیر بر شمرد .

چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک آینده

در پی برگزاری مراســم قرعه کشی چهارمین جشــنواره حساب های 
پس انداز قرض الحسنه بانک آینده در روز یک شنبه به تاریخ ۲۲ مهرماه 
سال جاری، طی مراســمی، جوایز این دوره از جشــنواره، به برندگان 

خوش شانس اهدا شد.
روز دوشــنبه ۲۴ دی ماه سال جاری، مراســم اهدای ۲۰ کمک هزینه 
خرید واحد مســکونی هر یــک به ارزش یــک میلیارد ریــال، ۱۵۰ 
دستگاه خودروی ســواری پژو پارس ســال، ۲۰۰ کمک هزینه خرید 
صنایع دســتی پنج میلیون ریالی و ســایر جوایز نقدی و غیرنقدی با 
حضور تعدادی از مشــتریان، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران 
و کارکنان بانک آینده برگزار و برندگان خیراندیش تهرانی، جوایز خود 
را دریافت کردند.  برندگان خیر شهرستانی، ظرف روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه، ۲۵ و ۲۶ دی ماه جاری، در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان 

و اهواز، جوائز خود را جداگانه دریافت کردند.

میز خبر

رئیس اداره بازاریابی بانک توســعه صــادرات مطرح 
کرد: مشــتریان بانک توســعه صادرات می توانند از 
سرویس های سامانه این بانک متصل به سامانه تسویه 
الکترونیکی آنایــن ریالی برای خرید مــواد اولیه و یا 
فروش محصوالت تولیدی خود در بورس کاال استفاده 

کند.
 مســعود عبدیان در پنل معرفی خدمات بانک توسعه 
صادرات ایــران در جمع فعاالن اقتصادی اســتان یزد 
به تشریح روند استفاده مشــتریان این بانک از سامانه 
تســویه الکترونیکی آناین معامات ریالی در بورس 
کاال پرداخت و گفــت: متقاضی خریــد کاال از بورس 
کاال می تواند حســاب وکالتی خود را از بانک توســعه 
صــادرات معرفی کرده، ۱۰ درصد مبلــغ خرید کاال را 

قبل از شــرکت در حراجی به حساب بانک 
توســعه صادرات بپردازد، در ادامه توســط 
بورس بلوک شــده و در صورت برنده شدن 
در حراجــی، ۹۰ درصد دیگــر قیمت کاال را 
به حســاب کارگزاری واریز کند و در واقع از 
طریق سامانه بانک توســعه صادرات تسویه 
کند. وی اضافه کرد: مشتریان می توانند در 

صورت تمایل به فــروش کاالی خود در بورس کاال می 
توانند حساب شخصی خود را در بانک توسعه صادرات 
به بورس کاال بعنوان حســاب متمرکز خــود معرفی 
کنند؛ به این معنا که پول واریزی مشــتریان مختلف 
برنده در حراجی کــه در بانک های متفاوت حســاب 
بانکی دارند در نهایت به حساب شرکت مشتری بانک 

توســعه صادرات واریز شود و تســویه آن از 
طریق بانک توسعه صادرات انجام می پذیرد.

عبدیــان اظهار داشــت: ایــن خدمت می 
توانــد گــردش حســاب مشــتریان بانک 
توســعه صادرات را آســان تر کرده و دیگر 
نیازی به خــروج مشــتری از بانــک برای 
این منظورنیســت.فرقی نــدارد این خرید 
تســهیاتی باشــد و چه از طریق منابع شخصی انجام 
بگیرد در هر صورت مشــتری می تواند از این سرویس 
بهره مند شود. مسعود عبدیان یاداور شد: در موارد ذکر 
شده، حتی اگر کارگزار مشــتری، کارگزاری دیگری 
جز کارگزاری بانک توســعه صادرات بود، کماکان می 
تواند از ســامانه بانک توســعه صادرات ایران استفاده 

کند و مشــکلی در جریان دریافت ســرویس از طریق 
سامانه نخواهد داشــت. به گفته رئیس اداره بازاریابی 
بانک توسعه صادرات ایران، کســانیکه از سامانه بانک 
توسعه صادرات استفاده کرده و در عین حال کارگزاری 
این بانک را نیز بعنوان کارگــزار خود در بورس انتخاب 
کرده اند می توانند پس از اعتبارسنجی از سوی بانک، 
می توانند تسهیات خرید از بورس کاال از بانک توسعه 
صادرات دریافت کنند؛ عبدیــان گفت: در حال حاضر 
دو گروه از مشتریان بانک توســعه صادرات که دارای 
حســاب های فعال بودند، برای دریافت تسهیات ۱۸ 
درصدی خرید از بورس کاال به شــعب معرفی شــده 
اند مدت زمان تخصیص تســهیات به این مشتریان 

حداکثر ۴۵ روز است.

بورس

 لیال جودی    »کارت می کشــید؟« این را 
فروشــنده ای می گوید که برای پس دادن 
بقیه پول مشــتری، ســکه و اسکناسی در 
دخل خود ندارد؛ کارت مشتری را می گیرد 

و می گوید »دوره پول نقد به سر آمده«.
این داســتان هر روز تکرار می شود؛ فرقی 
ندارد شــهر باشد یا روســتا همه فروشنده 
ها چند تایــی کارتخوان در فروشــگاه دپو 
کرده اند و بــا یک خط تلفن بــه همه بانک 
های کشور وصل می شــوند؛ البته بسیاری 
هم مدرن تر شده و کارتخوان های بی سیم 
آورده اند و یا برای اینکه مشــتری خیالش 
بابت هک نشــدن رمز کارتش راحت باشد، 
صفحه کلید رمز جداگانه روی پیشــخوان 

گذاشته اند.
توسعه بانکداری الکترونیک در ایران بسیار 
سریعتر از آنچه که تصور می شد اتفاق افتاد 
و از نیمه نخســت دهه هشــتاد به سرعت 
رشــد کرد و شــکلی که اکنون به ازای هر 
ایرانی حداقل پنج کارت بانکی وجود دارد؛ 
حاال همه داستان ها به کارتخوان فروشگاه 
ها ختــم نمی شــود؛ اینترنــت و ابزارهای 
موبایلی هم آمده اند اما هنوز ســهم اصلی 
را در تراکنش های بانکــی، کارتخوان ها در 

اختیار دارند.
پیشــرفت ها طوری بوده فقــط در آذرماه 
امســال بیش از یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون 
تراکنش در شــبکه شــاپرک روی داده که 
ارزش ریالــی آن افزون بر ۲ هــزار میلیارد 
تومان اســت و نکته مهمتر اینکه کارتخوان 
هــا ســهمی بیــش از ۸۸ درصــد در این 

مبادالت دارند.
اما داســتان به همین جا ختم نمی شــود؛ 
درســت اســت که با همین تراکنش های 
رایگان و پرداخت های آناین بســیاری از 
دغدغه های تامین اســکناس و سکه برای 
مردم کم شده و دیگر فروشنده بخاطر نبود 
پول ُخرد غرولند نصیب مشــتری نمی کند 
اما در پس همین پیشــرفت هــا، آمارهای 
دیگــری از تحمیل هزینه هــای گزاف این 
پرداخت های آســان بر نظام پولی کشــور 
حکایت دارد؛ رویه ای کــه در نهایت هزینه 
تمام شده پول را در شبکه بانکی باال می برد.

آنگونه کــه آمارهای شــرکت الکترونیکی 
پرداخت کارت )شــاپرک( مــی گوید؛ در 
همین آذرمــاه گذشــته ۲۶.۸۱ درصد از 
تراکنش هایــی که از طریــق کارتخوان ها 
انجام شــده، زیر ۵ هزار تومان بوده و بانک 
ها بابت هر یک از ایــن تراکنش ها که تعداد 
آن به ۴۴۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۵۵۳ فقره 

بوده ۷۰ تومان کارمزد به پرداخته اند.
این میزان برای تراکنش هــای بین ۵ هزار 

تا ۲۵ هزار تومان بــه ۳۸.۴۲ درصد از کل 
تراکنش ها می رســد یعنی ۶۳۱ میلیون و 
۴۱۸ هزار و ۲۲۶ فقــره تراکنش در آذرماه؛ 
با این اوصاف بیــش از یک میلیارد تراکنش 
در شبکه شاپرک به صورت آناین رد و بدل 
می شود در حالی که ارزش این تراکنش ها 

کمتر از ۲۵ هزار تومان است.

 هزینه 10 هزار میلیارد تومانی تراکنش ها 
برای بانکها

داستان آنجا غم انگیزتر می شود که بدانیم 
بیش از ۹۰ درصــد تراکنش هایــی که از 
طریق کارتخوان ها انجام می شــود کمتر از 

۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد.
بر ایــن اســاس بانک هــای پذیرنــده و 
صادرکننده کارت در حالی سالی نزدیک به 
۱۰ هزار میلیارد تومان بابت کامزد تراکنش 
ها هزینه می کنند که به عقیده کارشناسان 
به همین میزان نیز صرف پایداری شــبکه و 

آناین بودن پرداخت ها می شود.
این در حالی است که در سایر کشورها، این 
مشــکل با طراحی کیف پــول الکترونیکی 
حل شده که به شــکل آفاین پرداخت ها 
را انجام می دهد، تا هزینه پایداری شــبکه 

کمتر شود.

 کارتخوان اجاره ای، کاغذهای رایگان
طبق آمارهای شــاپرک، در پایــان آذرماه 
امسال تعداد کارتخوان های فعال در کشور 
به بیش از هفت میلیون دســتگاه رســیده 
اســت که اســتان های تهران، خراســان 
رضــوی، اصفهــان، فــارس و مازنــدران 

بیشترین تعداد را در اختیار دارند اما مشکل 
اینجاســت که تعــداد واحدهــای صنفی 
سراســر کشــور حدود ســه میلیون واحد 

برآورد می شود.
شــاید این ارقام در ظاهر مشــکلی نداشته 
باشــد اما اگر بدانیم بانک ها بابت اجاره هر 
دستگاه مبلغی را به شــرکت های پرداخت 
می پردازنــد و کاغذ مورد اســتفاده در آنها 
- کــه وارداتی اســت - رایــگان در اختیار 
فروشــندگان قرار می گیرد، مشکل خود به 

خود آشکار می شود.
براساس روش معمول در ســایر کشورها، 
پذیرنــدگان )عرضــه کننــدگان کاال و 
خدمات( برای اســتفاده از ابزار کارتخوان 
فروشــگاهی نه تنها ناچار به خرید یا اجاره 
دستگاه کارتخوان هســتند بلکه موظفند 
هزینه های نصــب و نگهــداری و نیز بهای 
کاغذ رول مورد اســتفاده در آن را از جیب 
خــود بپردازند؛ در نتیجه در این کشــورها 
توجه به بهره وری در بــه کارگیری این ابزار 

بسیار بیشتر است.
اما در ایران به واســطه مداخلــه بانک ها 
در این امــر نه فقط کارتخــوان به صورت 
رایــگان در اختیار پذیرنــدگان قرار می 
گیــرد، بلکه همــه هزینه هــای مربوطه 
حتی رول کاغذ رســید نیز بــه رایگان در 
اختیــار پذیرنــدگان قرار مــی گیرد. به 
دنبال این رویکرد شــاهد تعدد دســتگاه 
های کارتخوان در فروشگاه ها و در نتیجه 
افزایش دســتگاه های کم تراکنش و فاقد 
تراکنشــیم که خود هزینه های جانبی را 

بر شبکه بانکی کشور تحمیل می کند.

متاســفانه بی تفاوتی فروشــنده و یا حتی 
اســتقبال از افزایــش کارتخــوان هــای 
فروشگاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از یک 
سو و الزام شرکت پرداخت )PSP( به نصب 
کارتخوان بدون توجه به کارایی آن، ناشــی 

از قراردادهای این شرکت ها با بانکهاست.
در مجموع این رویکرد سبب شده تا پدیده 
هایی همچون تعدد کارتخوان نصب شــده 
در هر فروشــگاه و وجود کارتخوان های کم 
تراکنش و فاقد تراکنش تشــدید شــود در 
حالی که اجاره ماهانه این دستگاه ها به طور 

متناوب از سوی بانک پرداخت می شود.

 ابزارهای سنتی پرداخت تضعیف شده اند
محمدرضــا جمالــی، تحلیلگر سیســتم 
های پرداخــت و بانکی در این بــاره به ایرنا 
می گوید: یکی از اشــکاالتی که سبب شده 
مردم عادی برای پرداخت های بسیار ُخرد 
به انجام تراکنش های رایــگان روی آورند، 
این است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود 
یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس )پول خرد( 
را به درســتی انجام نداده و حتی می توان 
گفت که این ابزار ســنتی را تضعیف کرده 

است.
وی در بیان مضرات فراگیرشــدن استفاده 
از تراکنش ها بــرای هر نوع نقــل و انتقال 
پول مثــال زد: فرض کنید یک اســکناس 
پنج هزار تومانی داشــته باشیم که حداقل 
در ۳۰۰ معامله استفاده می شود در نتیجه 
یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان از تولید 
ناخالص داخلی با آن انجام می شود؛ هزینه 
چاپ یک اســکناس برای بانــک مرکزی 

۸۰ تومان اســت پــس هزینه هــر معامله 
برای بانک مرکزی ۲.۵ ریال می شــود اما 
اگر این اســکناس نباشــد و بخواهیم ۳۰۰ 
تراکنش بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن 
کارمزد تراکنش بانکی به میزان ۷۰ تومان 
در مجموع ۲۱ هــزار تومان کارمزد از طرف 
شرکت های پرداخت، شــتاب و شاپرک به 

بانک ها تحمیل می شود.
وی با بیان اینکه شــتاب و شاپرک سالی ۲ 
هزار میلیارد تومان بابت تراکنش ها درآمد 
دارند، اظهار داشــت: همین میزان پول، به 
میزان ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان از قدرت 
اعتباردهی بانک ها با فرض آســتانه ســود 
یک درصد، از تســهیات دهی بانک ها می 

کاهد.

 سالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه 
نگهداری از زیرساختها

این کارشــناس صنعت پرداخت ادامه داد:  
براساس آمار و ارقام ســال گذشته، در کنار 
هزینه ۱۰ هــزار میلیارد تومانــی کارمزد 
تراکنش هــای بانکی، هر ســال به همین 
میزان نیز هزینه صــرف نگهداری و ارتقای 
زیرساخت های ســامانه متمرکز و سوییچ 
های بانکــداری الکترونیک بانــک ها می 
شود که ساالنه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد 

تراکنش ها را پوشش دهد.
وی تاکید کــرد: وقتی قرار باشــد برای هر 
میزان تراکنشــی یعنی از ۱۰۰ تومان تا ۵۰ 
میلیون تومان همه اســتانداردهای امنیتی 
مبادالت بانکی رعایت شود، هم کار سخت 
تر می شــود و هم هزینه ها باال می رود که 
نتیجه مســتقیم آن باال رفتــن هزینه تمام 
شدن پول در کشور و در نتیجه افزایش نرخ 
سود تســهیات بانکی و سود پرداختی و در 
نهایت افزایش نقدینگی است که به تبع آن 

تورم ایجاد می شود.
جمالی گفت: در نظــام کنونی پرداخت در 
ایران، وقتی بابت یک خریــد، کارت بانکی 
در پایانه فروشــگاهی کشــیده می شود، 
بخشــی از کارمزد را باید بانک صادرکننده 
کارت بدهد تا با آن هزینه شــتاب و شاپرک 
را بپــردازد و بقیه پــول از بانــک پذیرنده 
حسابی که پایانه فروشــگاهی به آن وصل 
اســت، پرداخت می شــود؛ ایــن در حالی 
اســت که در مدل ویزاکارت و مسترکارت، 
کارمزد بین شــرکت پرداخت )پی اس پی( 
و بانک صادرکننده کارت تقســیم می شود 
و از ذینفــع یعنی فروشــنده، دریافت می 
شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از 
کارت استفاده کرده و می توانند از پول نقد 

استفاده کنند.

وش در بورس کاال تسهیل گری بانک توسعه صادرات برای خرید و فر



مقاومت  در برابر شفاف سازی

بازار داغ باردزدی در پایانه های بار

شهر
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 7
تکمیل راه آهن شلمچه - بصره در انتظار W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rشنبه       29   دی  1397    شماره 255

تصمیم طرف عراقی
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه منتظر تصمیم طــرف عراقی برای 
تکمیل راه آهن شلمچه به بصره هســتیم، گفت: پروژه اتصال راه آهن 
خرمشــهر به بصره عراق از پروژه های مهم و اولویت دار دولت اســت و 

رئیس جمهوری نیز بر اجرای آن تاکید ویژه دارد.
 محمد اسامی در حاشیه بازدید از پروژه مســکن مهر آبادان در جمع 
خبرنگاران بر استفاده از پسکرانه ها برای توسعه تجارت به ویژه صادرات 
به کشــور عراق تاکید کرد و اظهار کرد: برای تکمیل راه آهن شلمچه به 
بصره مصمم هســتیم و دولت اهتمام ویژه ای بــرای تکمیل این پروژه 
دارد. وی با بیان اینکه منتظر تصمیم طرف عراقی برای تکمیل راه آهن 
شلمچه به بصره هستیم، افزود: پروژه اتصال راه آهن خرمشهر به بصره 
عراق از پروژه های مهم و اولویت دار دولت اســت و رئیس جمهوری نیز 

بر اجرای آن تاکید ویژه دارد.
اسامی اظهار کرد: راه آهن خرمشهر از طریق شلمچه و عبور از اروند به 
بصره و خط آهن کشــور عراق متصل می شود و توافقات اولیه این پروژه 

نیز انجام شده و تامین مالی آن نیز توسط ایران انجام خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه با اشــاره به برنامه های وزارتخانه عنوان 
کرد: واگــذاری زمین های دولتی با جذب مشــارکت بخش خصوصی 
برای ساخت مسکن مهر از جمله برنامه های دولت برای تکمیل و اتمام 

کار مسکن مهر است و به دنبال آن هستیم تا این طرح را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به بحث الیروبی اروند تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران 
ســهم خود از این موضوع را انجام داده اســت و اکنون منتظر عمل به 

تعهدات از سوی طرف عراقی هستیم.
اســامی ادامه داد: خارج ســازی مغروقه هــا از اروند رود آغاز شــده 
اســت و در این زمینه باید با همســایه های عراقی از طریق دیپلماسی 
هماهنگی های الزم صــورت بگیرد تا کشــتیرانی مانند گذشــته در 
رودخانــه اروند رونق بگیرد و شــاهد تردد کشــتی ها در این رودخانه 

باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی به دنبال 
آن هستیم تا ظرفیت و کاستی های پروژه های در حال اجرا را شناسایی 
کرده و مشکات را گره گشــایی کنیم، گفت: در این سفر از پروژه های 
مربوط به راه، مســکن، بازآفرینی شــهری آبادان و خرمشــهر بازدید 

کردیم و تصمیمات بسیار خوبی نیز اتخاذ شد.

وه چهار به مناطق آزاد و ویژه  ورود کاالهای گر
اقتصادی متوقف شد

گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمرکات سراسر کشــور اعام کرد:تا 
از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کاالهــای گروه۴ به مناطق آزاد 
تجاری-صنعتــی و ویژۀ اقتصادی تا فراهم شــدن شــرایط مورد نظر 

خودداری کنند.
به گزارش گمرک ایران، بر اساس این بخشــنامه که خطاب به ناظرین 
حوزه های نظارت گمرکات اســتان ها ، مدیران کل و مدیران گمرکات 
اجرائی مســتقل در خصوص گمرکات اجرائی مســتقر در مناطق آزاد 
کیش، قشــم، چابهار، اروند، انزلی ، ارس و ماکو و مناطق ویژۀ اقتصادی 
اباغ شد، در راستای رسیدگی به مســائل و مشکات فیمابین مناطق 
آزاد تجاری -صنعتــی و ویژۀ اقتصادی و گمرکات اجرائی مســتقر در 
این مناطق، اتخــاذ تصمیم درخصوص رویه های موجــود و با توجه به 
مشــکات گمرکات در نحوۀ اجرای بخشــنامه های مرتبط ، جلســه 
مشــترکی با حضور نمایندگان تام االختیار،  بانــک مرکزی جمهوری 
اســامی ایران، دبیرخانۀ شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژۀ اقتصــادی، وزارت صنعت معدن و تجــارت و گمرک جمهوری 
اســامی ایران در تاریــخ ۲۷ دیمــاه ۱۳۹۷ در محل بانــک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران تشکیل شد.
بر این اساس طبق صورتجلسۀ مذکور مقرر شــد، صرفاً پس از استقرار 
کامل گمرک در مبادی ورودی مناطــق آزاد و ویژۀ اقتصادی، موضوع 
مصوبۀ مربوط به امکان ثبت ســفارش بدون انتقال ارز، گمرک نسبت 
به صدور مجوز ترانزیت و ورود کاالهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژۀ اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.
بر اساس مفاد بخشنامه یاد شــده، اســتقرار کامل گمرک جمهوری 
اســامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژۀ 
اقتصادی به اذعان گمرکات اجرائی مســتقر در ایــن مناطق به صورت 
کامل در برخی موارد محقق نشــده اســت و به موجب این بخشنامه، 
موکداً تأکید شــده ، گمرکات اجرائی کشــور از صــدور هرگونه مجوز 
ترانزیت و ورود کاالهای گروه ۴ بــه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژۀ 

اقتصادی خودداری کنند.
همچنین طبق مفاد بند ۶ صورتجلســۀ مذکور ، مقرر شــد با توجه به 
ممنوعیــت ترانزیت و ورود کاالهــای گروه ۴ به مناطــق آزاد تجاری 
- صنعتــی و ویــژۀ اقتصادی و ســرزمین اصلــی مطابق بنــد ۵ این 
صورتجلسه، وزارت صمت سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش 

کاالهای گروه ۴ در این مناطق تعیین کند.

آغاز توزیع محموله های پرتقال در سراسر کشور 
خ مصوب  با نر

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران از آغاز بارگیری و 
حمل پرتقال اســتان مازندران به مقصد اســتان های سراســر کشور، 
در چارچوب طرح تنظیم بازار میوه روزهای پایانی ســال و شــب عید 

خبرداد.
به گزارش ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران، حسین شیرزاد با 
تأکید بر تأمیــن کامل میزان ۳۰ هــزار تن پرتقال تامســون مصوب 
کمیته راهبــردی اظهار داشــت: با توجه بــه اعام نیاز اســتانها این 
مقدار پرتقال تأمین شــده حدود ۲۰درصد بیشتر از سرجمع تقاضای 
مناطق مختلف کشــور به میزان ۲۶۷۵۰ تن بوده اســت که حمل آنها 
طبق برنامه ریزی دقیق انجام شده از روز ۲۷ دیماه به مقصد ۲۲ استان 
کشور آغاز خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشــاروزی، درباره چگونگی 
ســاماندهی ناوگان حمل و نقل محموله های پرتقال طرح تنظیم بازار 
از مبدأ اســتان مازندران تصریح کرد: از طریق اخذ استعام بها و تعیین 
تعرفه حمل و نقل جاده ای و پس از برگــزاری مناقصه عمومی ، انجمن 
صنفی کامیونداران اســتان مازندران به عنــوان پیمانکار اصلی جهت 
حمل محموله های پرتقال شمال انتخاب شده ، در عین حال مذاکرات 
الزم با شرکت جهاد نصر و تعدادی از شــرکتهای معتبر حمل و نقل به 
عمل آمده تا در ایام پرترافیک و زمان پیک حمل و نقل، از ناوگان تحت 
پوشــش آنها نیز بمنظور تأمین کامیونهای مورد نیاز بــا همان تعرفه 

مصوب استفاده بهینه به عمل آید.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: حمل محموله 
پرتقال بطور کامل با کامیونهای یخچالدار صورت گرفته و روزانه حدود 
۵۰ الی۷۰ دســتگاه کامیون ، هر یک با میانگیــن ظرفیت ۲۰ تن، کار 
انتقال حــدود ۳۰ هزار تن پرتقال تامســون را بمدت حــدود یک ماه 
برعهده خواهند داشت. مسئول اجرای طرح تنظیم بازار میوه ۹۷-۹۸ 
کشــور در خصوص پراکنش توزیع و ذخیره سازی پرتقال در استانهای 
مختلف گفت : اســتانهایی نظیر تهران ، اصفهان ، آذربایجان های غربی 
و شــرقی ، البرز و خراســان رضوی بترتیب از ۴۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تن حائز 

رتبه های اول تا ششم در این زمینه هستند.

میز خبر

رئیس ســازمان نقشــه برداری گفت:در برخی مواقع 
خطوط لوله گاز، آب رســانی و انتقال نفت را از نقاطی 
عبور داده ایم که وجود فرونشست در آن مناطق باعث 
شده خطر شکست و آسیب جدی به این خطوط وجود 

داشته باشد.
مسعود شفیعی در گفت و گو با مهر، در خصوص وجود 
فرونشســت در خطوط لولــه گاز و آب رســانی اظهار 
داشــت: در برخی مواقع خطوط لوله گاز، آب رسانی و 
انتقال نفت را از نقاطی از کشور عبور داده ایم که وجود 
فرونشست در آن مناطق باعث شــده خطر شکست و 
آسیب جدی به این شــریان های حیاتی وجود داشته 
باشد و حتی گزارش شــده که برخی کشاورزان سعی 
دارند از طریق پُر کردن شــیارهای ناشی از فرونشست 
با خاک، در زمین های زراعی خــود با این پدیده مقابله 

کنند که روش درستی نیست.
رئیس ســازمان نقشــه برداری کشــور افزود: راهکار 
اصلی تدقیق پایش هــا در مناطــق مختلف خصوصا 
محدوده هایــی که در معرض فرونشســت هســتند، 

تجدیدنظــر جــدی در برداشــت آب های 
زیرزمینی و تغییر الگوی اســتقرار جمعیت 

و فعالیت در کشور است.
وی تصریح کرد: هر نوع ســازه ای در ســطح 
زمیــن چه بافــت فرســوده و چه نوســاز،  
می تواند در اثر پدیده فرونشســت آســیب 
ببینند، زیرا نوع آســیب به گونه ای اســت 

که میــزان اســتحکام ســازه چنــدان تعیین کننده 
نیســت و تغییر ارتفاع زمین، کل ســازه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. شــفیعی اظهار داشــت: تاش می کنیم 
در اطلس هایی که  درباره وضعیت فرونشســت زمین 
در نقاط مختلف تهیــه می کنیم به صورت عینی تعداد 
جمعیت انســانی حاضر در منطقه و بناهای حساس را 
ذکر کنیم. اما تاکنون به صورت مشــخص در رابطه با 
بافت های فرسوده اطاعاتی جمع آوری نشده که البته 
ســعی میکنیم در اطلس های بعدی این موضوع را نیز 

مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: برای احداث بســیاری از خطــوط انتقال به 

ما مراجعه می شــود و نقاط کنترل زمینی و 
ترازیابی را برای طراحی مســیر از ما دریافت 
می کننــد؛ در گذشــته که چنــدان پدیده 
فرونشســت جدی نبود، ســعی شد طی دو 
دهــه، دو مرحله عملیــات ترازیابی تجدید 
شــود و می توان گفت که داده ها هر ۵ یا ۱۰ 
ســال یک بار به روز می شــد، اما به تدریج 
متوجه شــدیم این داده ها در پاره ای از مناطق با خطا 
مواجه  هســتند و به دلیــل فرونشســت، ارتفاع نقاط 

دستخوش تغییر شده است.
معاون ســازمان برنامــه و بودجه کشــور در خصوص 
احتمال فرونشست در زیرســاخت های ریلی کشور، 
اظهار داشت: تاکنون محدوده فرونشست را با مناطقی 
که خطوط ریلــی از آنها عبور کرده انــد، به طور دقیق 
تطبیق نداده ایم اما در مراجعات میدانی  که همکاران ما 
داشته اند، بنابر اظهار کارشناسان حوزه راه آهن متوجه 
شدیم، به دلیل مواجه شــدن با پدیده فرونشست، در 
مواردی ناچار شده اند اصاحاتی را در خطوط راه آهن 

داشته باشند.
وی با بیــان اینکه در شــرایط کنونــی، ظرفیت های 
اجرایی ســازمان نقشــه برداری کشــور برای انجام 
مطالعات میدانی و تکمیل و تکرار مشاهدات ترازیابی 
همچون دهه ۶۰ ،۷۰ و ۸۰ شمسی نیست، گفت: باید 
  )GNSS(توأم با گسترش ایســتگاه های ماهواره ایی
ژئودینامیک، تکرار اندازه گیری های ثقل و اســتفاده 
از روش تداخل ســنجی راداری، ترازیابی را در فواصل 
زمانــی کوتاه تری تکــرار کنیم و اطاعات به دســت 
آمده را در اختیار بخش های ذینفــع قرار دهیم تا قبل 
از طراحی مســیر، ضریب های تعدیل یــا اصاحی را 
برای نقاط ارتفاعی، متناسب با نرخ فرونشست در نظر 
بگیرند که البته با توجه به پراکنده بودن مناطق تحت 
تأثیر فرونشست و پهناور بودن کشورمان، کار پرهزینه 
ای اســت. اما همچنــان جایگاه حاکمیتی ســازمان 
نقشه برداری کشور ایجاب می کند که شبکه ترازیابی 
سراســری را برای نیازهای پایه حوزه عمرانی کشور، 

به روز نگهداری کند.

زمین

برهان محمودی  مســئوالن حوزه حمل 
و نقل می گویند بخش عمــده بار ورودی به 
پایانه های بار در بنادر کشور بدون بارنامه به 
مقاصد حمل می شود و رانندگان ثبت شده 
در سیستم نوبت دهی، سهمی از حمل این 

بارها ندارند.
 بیش از ۱۰ ماه از آغــاز اعتراضات رانندگان 
خودروهــای باری ســنگین جــاده ای و 
کامیون ها بــه دالیل صنفی و معیشــتی 
می گذرد؛ اگرچه بســیاری از مــوارد مورد 
نظر کامیونداران از ســوی دستگاه های ذی 
ربط از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، وزارت راه و شهرســازی، گمرک، 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، ســازمان 
تأمین اجتماعی، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کمیسیون عمران مجلس و سایر 
ارگانها تا حد زیادی برطرف شــده است که 
مهمترین مــورد آن، اباغ نحوه محاســبه 
کرایه حمل بــار بر اســاس تن-کیلومتر از 
سوی سازمان راهداری به ادارات کل حمل 
و نقل و پایانه های اســتانی در آذرماه بود، 
با این حال برخی راننــدگان معتقدند هنوز 
برخی مشکات پایانه های بار به خصوص در 
پایانه بار شهید رجایی به عنوان اصلی ترین 
مرکز ورود و خــروج بار به کشــور برطرف 

نشده است.

نظر کامیونداران: فروش بار خارج از نوبت 
در پایانه بار شهید رجایی ادامه دارد

بســیاری از رانندگان کامیــون می گویند: 
کارمندانــی که پیــش از آغــاز اعتراضات 
کامیونــداران در بخش »اعام بــار« پایانه 
شهید رجایی حضور داشــتند، همچنان به 

کار خود ادامه می دهند.
به گفته راننــدگان کامیــون، در حالی که 
بخش عمده ای از کامیونــداران بین یک تا 
دو هفته در پایانه بار شــهید رجایی منتظر 
دریافت بار هستند، به ناگهان چند کامیون 
معــدود می توانند خارج از نوبــت، بارهای 
مهم و با کرایه حمل باال را به خود اختصاص 

دهند.
به اعتقاد کامیونداران، سه اشکال عمده بار 
فروشــی، توزیع بار خارج از نوبت و دریافت 
کمیســیون اضافــه همچنــان و علی رغم 
اعتراضات گسترده ماه های گذشته آنها، در 
برخی پایانه های بار خصوصا پایانه بار شهید 

رجایی به قوت خود باقی مانده است.

الریجانی: گزارش دارم با اسم که چه کسی 
در پایانه بار خیانت می کند

علــی الریجانــی رئیس مجلس شــورای 
اسامی در مراســم گرامیداشت روز حمل 
و نقل )۲۶ آذر( در جمــع رانندگان کامیون 
و مقامات ارشــد وزارت راه و شهرسازی در 
حوزه حمل و نقــل، با بیــان اینکه فعالیت 
های  حمل و نقل باید شــفاف سازی شود، 
گفت: در گزارشی ادعا شــده بود که برخی 
کامیونداران ۷ تــا ۸ روز در بنــادر معطل 
می شــوند تا بار بگیرند اما برخی در همان 
روز بار دریافــت می کنند. ایــن دغلبازی 
است، فســاد است، شفاف ســازی نیست و 
انگیزه راننــدگان را کاهــش می دهد. اگر 
باری وجود ندارد باید بــرای همه به صورت 
علی السویه بار نباشــد اما اگر یکی احساس 
می کند دیگری توی خط می زند و دزدکی 
بار می برد ولی برخی دیگر بایــد ۷ تا ۸ روز 
بمانند تا بــار بگیرنــد، ایــن کار را خراب 

می کند.
رئیس مجلس شورای اسامی افزود: آقای 
اســامی محکم پای این موضوع بایستید. 
آقای حسن نیا بازرسی خاص بگذارید. اسم 
دارم که چه کسی در کجا این کار را می کند. 
آقای حســن نیا اگر نام این فرد را می دانید 
پیگیری کنید و اگر نمی دانید من گزارش را 

به شما بدهم؛ این کار خیانت است.

اگر سامانه های راهداری و گمرک متصل 
شوند، بخش مهم مشکالت رانندگان کم 

می شود
در همیــن خصوص غامحســین دغاغله، 
مدیر کل حمل کاالی ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه دو ســه بندر کشور، مهم 
ترین مبادی ورود بار به کشــور محســوب 
می شــوند که رانندگان کامیون از سراسر 
کشــور به آنجــا مراجعه می کننــد، اظهار 
داشــت: بنادر شــهید رجایی و بنــدر امام 
خمینــی )ره( دو گلوگاه اصلــی ورود بار به 

کشور هستند.
وی ادامه داد: ســازمان راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای در راســتای اجرای عدالت و 
جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، چند 
اقدام را طی سال گذشته و جاری انجام داده 

است.
این مقام مســئول در ســازمان راهداری و 
حمل و نقــل جاده ای به تشــریح وضعیت 
توزیع بار در پایانه بار شهید رجایی به عنوان 
گلوگاه اصلی بار کشــور پرداخت و گفت: ۴ 
مدل حمل بــار در بندرعباس داریم. در این 
بندر، ترخیــص کاران پــس از طی مراحل 
قانونــی ترخیص بــار و پرداخــت عوارض 
دولتــی واردات کاال، برای انجــام آخرین 
مرحله حمــل کاال به شــرکت های حمل و 

نقل مراجعه می کنند.

۴ روش اصلی حمل کاال در بنادر
دغاغله توضیح داد: اولین مدل حمل کاال در 
این بندر، ترانزیت داخلی است. به این معنا 
که یک بار از گمــرک منطقه ویژه اقتصادی 
شــهید رجایی به ســایر گمرکات، مناطق 
آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی کشــور حمل 
می شــود. این نوع از کاالها با بارنامه حمل 
می شوند اما در ســالن های اعام بار و نوبت 
قرار نمی گیرند به دلیــل اهمیت ترانزیت، 
چند سال اســت که ترانزیت در سالن نوبت 
بار قرار نمی گیرد. این روش از قبل هم اجرا 
می شــده و رانندگان در حال حاضر به این 

موضوع اعتراضی ندارند.
دغاغله تصریــح کرد: مــدل دوم حمل بار 
در بندر شــهید رجایی، کاالهــای عبوری 
یــا ترانزیت خارجی اســت. ایــن کاالها با 
بارنامه حمل نمی شــوند بلکه بــا راه نامه یا 
CMR حمل می شــود. بنابراین ترانزیت 
داخلی و خارجی مشــمول ضوابط سالن بار 

نمی شوند.
وی ادامه داد: مدل ســوم حمل بار در بندر 
شــهید رجایی، کاالهای شــهری اســت. 
کاالهایی کــه از اســکله بندر به ســمت 

انبارهای موجود در بنادر و گمرک شــهید 
رجایی حمل می شــوند. در این مدل هم به 
دلیل آنکه مســیر کوتاه است، بارنامه صادر 
نمی شــود و برای دریافت آن به سالن بار و 

نوبت مراجعه نمی کنند.
به گفتــه دغاغله، مدل چهــارم حمل کاال، 
همان مدلی اســت که مورد اقبال رانندگان 
است و مســتقیما زیر نظر سازمان راهداری 
قــرار دارد؛ در روش حمــل داخلــی بــار 
رانندگان به ســالن بار و نوبت دهی مراجعه 
کرده و بــار را به اقصی نقاط کشــور منتقل 
می کنند. برای این مــدل بارنامه صادر می 
شود؛ ترخیص کاران به شرکت های حمل و 
نقل مراجعه می کنند و شرکت ها هم تعهد 

بارگیری را بر عهده می گیرند.
وی افــزود: علی رغــم اینکــه عمده ترین 
رانندگان کامیون در کشور، به مدل چهارم 
تعلق دارند، اما عمده ترین بار کشور در این 
روش قرار نــدارد. به این معنا که قســمت 
اعظم بارهای موجود در بندر، برای استریپ 
و انبار، به انبارهای اطــراف پایانه حمل می 
شــود؛ بخش کمتــری از بار اســتریپ، به 
ترانزیت های داخلــی و خارجی تعلق دارد 
و نهایتا بخش کمی به حمل داخلی بار تعلق 

می گیرد.
مدیرکل حمل کاالی بار سازمان راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای تأکید کرد: بنابراین 
در مدل چهارم، عرضــه و تقاضای حمل بار 
همخوانی ندارد. راننده زیــاد و بار محدود 

است.

نوبت دهی مجازی شروع شده است
وی ادامه داد: ســازمان راهداری برای رفع 
تبعیــض در پایانه های بار چنــد کار انجام 
داده اســت. نخســتین اقدام این بود که از 
دو ســال پیش نوبت دهی مجازی را از بندر 
شهید رجایی شروع و به بنادر امام خمینی 
)ره( و بوشــهر تعمیم دادیم. تا پیش از آغاز 
نوبت دهی مجــازی، راننــدگان کامیون، 
بدون بار از شهرســتان محل اقامت خود به 
بندرعباس برای گرفتــن نوبت مراجعه می 
کردند. بعد از گرفتن نوبت، دو اتفاق رخ می 
داد؛ یا منتظر رسین نوبت خود می شدند یا 
مجددا بدون بار به شهرســتان محل اقامت 
خود بازمی گشتند و منتظر می ماندند تا ۱۰ 
ـ ۱۵ روز آینــده که نوبت آنها می شــد و باز 
هم بدون بار به بندرعباس بازمی گشــتند تا 

بارگیری کنند.
دغاغله افزود: برای رفع این مشــکل، نوبت 
دهی مجازی را راه انــدازی کردیم که یک 
اپلیکیشــن موبایلی است؛ شــماره موبایل 
همه راننــدگان در آن رجیســتر شــده و 
راننده هــا می توانند از محــل اقامت خود، 
نسبت به زمان فرا رســیدن نوبتشان مطلع 

شــوند و ۲۴ ســاعت قبل از نوبت به پایانه 
مراجعه می کنند. با انجــام این کار، جلوی 
ترددهای اضافه گرفته و مصرف ســوخت 

کمتر شد.
وی درباره ایراداتی که راننــدگان به توزیع 
بار وارد مــی دانند، گفــت: در حال حاضر 
نوبت دهی در ســالن های اعام بــار را به 
حالت سیستمی و بدون دخالت افراد تبدیل 
کرده ایم. بلکه بر اســاس کارت هوشمند، 
سیستم به افراد نوبت می دهد. مانیتورهای 
بزرگی هم در سالن های بار تعبیه کرده ایم 
و بارهایــی که شــرکت های حمــل و نقل 
دریافت کرده اند، در این مانیتورها به اطاع 
رانندگان می رسد و رانندگان می توانند بار 

مورد نظر خود را انتخاب کنند.

رانندگان کامیون، خود را با اثر انگشت 
معرفی می کنند

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، 
با بیان اینکــه در سیســتم های توزیع بار، 
ســامانه اثر انگشــت هم تعبیه شده است، 
افزود: با این روش دیگر کسی نمی تواند بار 
انتخاب شده از سوی یک راننده را به راننده 
دیگری واگذار کند. این کار را جدیدا شروع 
کرده ایم و کمتــر از دو هفته اســت که راه 

اندازی شده است.
علیرغم فعال شدن سیســتم مکانیزه نوبت 
دهی بــه راننــدگان، اما ترخیــص کاران 
گمــرک هیچ تکلیفــی برای ارجــاع بار به 

سیستم نوبت دهی ندارد.
در همین ارتباط، دغاغله با اشــاره به مجزا 
بودن وظایف گمرک و ســازمان راهداری، 
به حضور ترخیص کاران اشاره و اظهار کرد: 
برای ترخیص کاران هیچ تکلیفی نیست که 
باید انتخاب ماشین را به صورت سیستمی و 
حضور در پایانه بار و نوبت دهی به رانندگان 
انجام دهند. این معضــل به جزیره ای عمل 
کردن دســتگاه هــای حاکمیتــی در این 
حوزه شامل راهداری و گمرک برمی گردد. 
بنابراین راننده ها مثا ۱۰ روز اســت که در 
نوبت قرار دارند ولی ناگهان راننده دیگری با 
همکاری صاحب کاال وارد گمرک شده،بار 

را بدون آنکه نوبت بگیرد، حمل می کند.

معضل ناشی از فقدان ارتباط سیستمی 
بین گمرک و راهداری است

اقــدام ترخیــص کاران در عــدم رجوع به 
سیستم مکانیزه نوبت دهی ناشی از فقدان 
ارتباط سیســتمی بین گمرک و ســازمان 

راهداری است.
مدیرکل حمل کاالی بار سازمان راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای در ایــن زمینه به 
خبرنگار مهر توضیح داد: فقدان ارتباط بین 
سیستمی بین گمرک و ســازمان راهداری 

به عنــوان حلقــه مفقوده رفع مشــکات 
رانندگان، به این معضات دامن زده است.

وی ادامه داد: گمرک باید به ماشینی اجازه 
تردد بدهد که فرآیند نوبت دهی را در پایانه 
بار طی کرده و برای حمل بار معرفی شــده 
باشد اما این اتفاق نمی افتد. به همین دلیل 
یک راننــده ۱۰ روز منتظــر دریافت نوبت 
می ماند و راننده دیگــری در این ۱۰ روز، دو 

سرویس بار حمل می کند!

گمرک به توافقات با سازمان راهداری 
پایبند نیست

به گفتــه ایــن مقام مســئول، ســازمان 
راهداری نمی تواند در حــوزه گمرک ورود 
کند. دغاغلــه گفت: ما بیش از ۱۵ جلســه 
با مســئوالن گمرک داشــته ایم و چندین 
بار صورت جلســه کردیم که ســامانه های 
دو دســتگاه به هم متصل شود و خودرویی 
بتواند بار از گمرک دریافت کند که سازمان 
راهداری زمان رســیدن نوبــت آن را تأیید 
کرده باشــد اما متاســفانه این اتفاق هنوز 
نیفتاده اســت. آخرین جلســه راهداری با 
گمــرک در بندر شــهید رجایــی در اوایل 
تابســتان امســال و با حضور مدیران ارشد 
ســازمان راهداری بــا مدیــرکل گمرک 

هرمزگان بود.

منکر وجود فساد در پایانه بار نیستم
آیا همه مشکات ناشــی از کوتاهی گمرک 
در برقرار ارتباط سیستمی است؟ و در پایانه 

بار بساط تمام فسادها برچیده شده است؟
دغاغله پاســخ می دهد: منکر وجود فســار 
در پایانــه های بار نیســتم و نمــی خواهم 
همه کمبودهــا را گردن گمــرک بیندازم،  
اما با متصل شــدن راهداری بــه گمرک، 
بخش اعظم تبعیض ها میان رانندگان رفع 
می شود. اگر بار کم اســت باید برای همه به 
یک اندازه کم باشد نه اینکه وقتی راننده ای 
بیش از دو هفته در پایانه بندر شهید رجایی 
منتظر دریافت بار اســت، ناگهان می بیند 
۱۰۰ خودرو بدون رعایت نوبت، بار دریافت 
کرده اند. اما اگر ایــن ارتباط میان راهداری 
و گمرک برقــرار شــود، ۴ روش حمل بار 
)ترانزیت داخلــی، ترانزیت خارجی، کاالی 
شــهری و حمل داخلی بار( شفاف خواهد 
شــد. به این صورت کــه بارهایــی که قرار 
اســت با CMR حمل شــوند، مجزا شده و 
ســایر انواع بارهای موجود در بنادر ملزم به 

دریافت بارنامه می شوند.

روش عجیب بار دزدی برخی کامیونداران
دغاغله یادآور شــد: برخی کامیون هایی که 
باری را بــدون بارنامه به عنوان بار شــهری 
از اســکله به انبارهای اطــراف بندر حمل 
می کنند، همین بار را بعدا خودشــان بدون 
دریافت بارنامه از پایانه بار سازمان راهداری 
و رعایت نوبت، از همان انبار دریافت کرده و 

به محل مورد نظر حمل می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مشکل 
باردزدی قابل حل اســت، گفت: راه برطرف 
شدن این مشــکل، هماهنگ شدن گمرک 
با سازمان راهداری اســت به این صورت که 
از ابتدا این باری که تحت عنوان بار شــهری 
به انبارهای بنادر منتقل می شــوند، از ابتدا 
تحت نظارت ســازمان راهداری باشــند و 
رابطــه اختصاصی میان ترخیــص کاران با 
شرکت های حمل و نقلی یا برخی رانندگان 
قطع شده و به صورت سیستماتیک بتوانند 
از طریــق ســامانه نوبت دهــی راهداری 

بارهای شهری را از انبارها خارج کنند.
وی تصریح کرد: یک موضوع دیگر این است 
که در سراسر کشور بار کم ولی ناوگان زیاد 
است که سبب می شــود بهره وری ناوگان 

حمل و نقل جاده ای کاال بسیار کم باشد.

ونشست در مناطق گذر خطوط لوله گاز و آب فر



 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

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

 نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دائمی
 کوچه خورشید،پاک ۳۸، طبقه سوم
 تلفن:  ۸۸۹۱۶۹۵۶    نمابر: ۸۸۹۱۶۹۵۷
سازمان آگهی ها:  تلفن:  ۶۶۵۶۷۷۶۳

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
شنبه       29   دی  1397    شماره 255

فناوری
روزنامه اقتصادی صبح ایران

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

kharidaar.ir@gmail.com

»پیام« به سرعت الزم برای قرار گرفتن در مدار نرسید

»سفیر« حامل دوستی می شود

گروه فناوری  مدیرکل توسعه فناوری سازمان 
فضایی با بیــان این کــه ماهواره پیــام از طریق 
ماهواره بر به سرعت الزم برای قرار گرفتن در مدار 
نرســید، گفت: در ماهواره پیام نیازی به تراستر 
نداشتیم و حتی اگر این ماهواره مجهز به تراستر 
هم بــود، باز هم ســقوط می کرد؛ چــون پیام به 

سرعت الزم نرسید.
دکتــر مجتبی ســرادقی در گفت وگو با ایســنا، 
قرار گرفتن در مــدار ۵۰۰ کیلومتری را از اهداف 
پرتاب ماهواره پیام دانست و افزود: در صورتی که 
پیام در مدار ۵۰۰ کیلومتــری قرار می گرفت، به 
مدت دو ســال بدون اعمال نیــروی جدیدی در 

مدار باقی می ماند.
وی با تاکید بــر اینکه برای قــرار گرفتن پیام در 
مدار، این ماهواره باید به ســرعت الزم ۸ کیلومتر 
در ســاعت می رســید، اظهار کرد: این سرعت را 
ماهواره بر به ماهواره اعمــال می کند و از آنجایی 
که جــوی در این مــدار وجود نــدارد، ماهواره با 

سرعت اولیه به دور مدار می گردد.
ســرادقی اضافه کرد: ماهواره پیام به این سرعت 
نرسید؛ از این رو این ماهواره آماده تزریق به مدار 

نشد.
مدیر کل توســعه فناوری فضایی سازمان فضایی 
خاطرنشان کرد:  اگر ماهواره به سرعت مورد نظر 
نرسد، ســقوط کرده و به زمین برخورد می کند و 
اگر به بیش از ســرعت الزم برســد، از مدار خارج 

شده و به سمت سایر سیارات می رود.
وی با بیان اینکه در پرتاب روز سه شنبه، ماهواره 
پیام به ســرعت الزم نرســید، یادآور شــد: این 
ماهواره ســقوط کرد و محل دقیق ســقوط آن را 
نمی توان اعام کرد؛ ولی بر اســاس محاســبات، 
احتمال دارد کــه این ماهــواره در اقیانوس هند 

سقوط کرده باشد.
ســرادقی در خصوص موتورها و پیش رانش های 
پیــام، گفــت: در برخــی ماهواره هــا زمانی که 
ماموریتهای بیشــتری هدف گذاری می شــود و 
یا می خواهیــم مدار را تغییر دهیــم، موتورهایی 
که شــبیه پرتابگرهای کوچک هســتند، نصب 

می شوند.
به گفته وی، این موتورها هم تنظیمات مداری را 
انجام و هم وضعیت ماهواره ها را در وضعیت قابل 

انتظار قرار می دهند.
ســرادقی اضافه کرد: زمانی که ارتفــاع مداری 
ماهواره افزایش می یابد، طول عمر ماهواره نیز از 
۲ به ۵ سال افزایش می یابد و زمانی از این موتورها 
استفاده می شــود که ماهواره در مدار قرار گرفته 

باشد و می خواهیم ماهواره را حفظ کنیم؛ ولی در 
پروژه پیام تصحیح مداری تعریف نشده بود.

ســرادقی با تاکید بر اینکه در ماهواره پیام نیازی 
به تراستر نداشتیم، خاطر نشــان کرد: حتی اگر 
این ماهواره مجهز به تراســتر بود، باز هم سقوط 

می کرد؛ چون پیام به سرعت الزم نرسید.
مدیر کل ســازمان فضایی ایــران در عین حال با 
بیان اینکه در این پرتاب در مرحله نهایی مشکل 
کوچکی ایجاد شده بود، افزود: عملکرد ماهواره بر 
خوب بوده است و ماهواره بر سیمرغ قابلیت حمل 

محموله های تا ۲۰۰ کیلوگرم را دارد.
سرادقی ادامه داد: در پرتاب ماهواره مشکل فنی 
در ماهواره بر برای رساندن ماهواره به مدار ایجاد 

شد.
وی با بیان اینکه ماهواره دوستی دانشگاه شریف 
نیز با ماهواره بر بومی پرتاب خواهد شــد، اظهار 
کرد: این ماهواره با ماهواره بر سفیر به مدار تا ۳۵۰ 

کیلومتری پرتاب خواهد شد.
به گفته وی، مــدار حضیض این ماهــواره ۲۵۰ 
کیلومتر و اوج مداری آن ۳۵۰ کیلومتری خواهد 

بود.
مدیر کل توســعه فنــاوری ســازمان فضایی  در 
پاسخ به این ســوال که آیا قرار است ماهواره پیام 
مجددا از سوی دانشــگاه امیرکبیر ساخته شود، 
پاسخ داد:  توان ســاخت این ماهواره در دانشگاه 
امیرکبیر موجود است و هدف ســازمان فضایی 

توسعه زیر ساخت های فضایی است.

ارتباط پیام با ایستگاه زمینی از زمان پرتاب
رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره 
پیام از زمان پرتاب با ایستگاه زمینی ارتباط برقرار 
کرد، گفت: در پرتــاب ماهواره پیــام، ماهواره بر 

نتوانست سرعت الزم را اعمال کند.
دکتر مرتضی براری در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکه ماهواره دوستی دانشگاه صنعتی شریف در 
نوبت بعدی پرتاب قرار دارد، افــزود: این ماهواره 
نیز قرار اســت با ماهواره بر بومی پرتاب شــود و 

مراحل پرتاب این ماهواره در حال انجام است.
براری در خصوص میزان قــدرت ماهواره برهای 
بومی، اظهار کــرد: ماهواره بر بومی ســفیر قادر 
اســت ماهواره های تا وزن ۵۰ کیلوگرم را در مدار 
۲۵۰ تا ۳۵۰ کیلومتر و ماهواره برهای سیمرغ نیز 
می توانند ماهواره های ۱۰۰ تــا ۲۰۰ کیلوگرم را 

در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار دهند.
رییس ســازمان فضایی ایران، به پرتاب ماهواره 
پیام اشــاره کرد و یادآور شــد: زمانی که ماهواره 

قرار است در مدار قرار گیرد، باید ماهواره بر با یک 
سرعت خاصی ماهواره را به مدار تزریق کند.

وی بــا تاکید بر اینکــه در پرتاب ماهــواره پیام، 
ماهواره بر نتوانســت ســرعت الزم را اعمال کند، 
یادآور شد: این امر نشــان می دهد که اشکال در 

ماهواره نبوده است.
به گفته رییس ســازمان فضایی، از زمانی که پیام 
پرتاب شــد، از همان لحظه اطاعات این ماهواره 

دریافت و ارتباط آن با ایستگاه زمینی برقرار شد.
براری تصریح کرد: همان طور که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات تاکید داشتند، به صورت جدی، 
توسعه زیر ســاخت های فضایی بومی در اولویت 
برنامه های ما قرار دارد و با ســرعت روند توســعه 

فضایی را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه پرتاب بامداد امروز تجربه موفقی 
برای مــا بود، افــزود: در عرصه فضایــی به دلیل 
پیچیدگی هایی که هم ماهــواره و هم ماهواره بر 
دارند، هــر حرکتی در ایــن زمینــه، رو به جلو 
اســت و هیچ حرکتی منجر به شکست نمی شود 
و دســتاوردهایی که در پرتاب امروز به دســت 
آوردیم، به ما کمک خواهد کرد که مشکات خود 

را در فرآیندهای بعدی برطرف کنیم.
رییس ســازمان فضایی تاکید کرد: پرتاب امروز، 
به ما جرات داد که بــا توان داخلی هــم ماهواره 
عملیاتی بســازیم، هم ماهواره برهــای عملیاتی 
طراحی کنیم و هم بتوانیم ماهواره و ماهواره برها 

را با هم تطبیق دهیم.
براری با بیان اینکه در پرتاب ماهواره پیام اشکال 
جزیی ایجاد شــد، اظهار کرد: ما در حال برطرف 
کردن این اشــکال خواهیم بــود، ولی مهمترین 
دستاورد این پرتاب این بود که دانشمندان کشور 
به دانش طراحی و ســاخت ماهــواره و ماهواره بر 

دست پیدا کردند.
وی اضافه کرد: ایــن گفته به این معنا اســت که 
ســاخت ماهــواره و ماهواره بر در زمان بســیار 
کمتری امکان پذیر خواهد بــود. تیم تحقیقاتی 
پیام اکنون قادر خواهند بود که این ماهواره را در 

مدت ۶ ماه بسازند.
به گفته وی، قرارداد طراحی و ســاخت ماهواره 
پیام در ســال ۱۳۸۷ منعقد شــد و قرار بود این 
ماهواره با همکاری مشــترک دیگر کشــورها و 
با پرتاب گــر خارجی صورت گیرد، ولی تا ســال 
۱۳۹۱ هیچ کشــوری حاضر به همکاری نشد؛ از 
این رو تیم تحقیقاتی داخلی بر اساس توان خود 
اقدام به طراحی و ساخت ماهواره و هم ماهواره بر 

کردند.

وهش پژ

دبیرکل شــورای عالــی علوم، 
تحقیقات و فنــاوری گفت: نحوه 
فرآیند تقســیم و توزیع بودجه 
پژوهشــی کشــور در جلســه 
کمیسیون های دائمی این شورا 

بررسی شد.
 مسعود برومند در حاشیه جلسه 
کمیســیون های دائمی شورای 
عتف در جمــع خبرنگاران گفت: 
در جلسه کمیسیون های دائمی 
شورای عتف موضوع نحوه توزیع 
و تقســیم بودجه پژوهشــی در 
کشور بررسی و قرار شد در جلسه 
آینده این موضوع بررسی نهایی 
شــود. وی افزود: باید مشــخص 
شــود که بودجه های پژوهش و 
فنــاوری برای چــه برنامه هایی 

هزینه می شود.
دبیرکل شــورای عالــی علوم، 
تحقیقات و فنــاوری تاکید کرد: 

بایــد بودجــه هــای 
پژوهش و فنــاوری به 
چالــش های کشــور 
و برنامــه هــای آینده 

نگرانه اختصاص یابد.
برومند اظهار داشت: در 
این جلسه تنها موضوع 

به صورت اولیه مطرح شــد و در 
جلســه آینده بررسی بیشتری بر 
روی آن صــورت مــی گیرد. وی 
خاطرنشــان کرد: همچنین در 
این جلسه شــاخص های مناطق 
ویژه علم و فنــاوری مورد بحث 
قرار گرفت و قرار شد این موضوع 
به صــورت دقیــق و کامــل در 
کمیســیون های دائمی شورای 

عتف بررسی شود.
دبیرکل شــورای عالــی علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
همچنین قرار است در خصوص 

مناطــق ویــژه علم و 
فنــاوری مســتندات 

الزم فراهم شود.
برومنــد عنــوان کرد: 
درحال حاضر ۵ منطقه 
ویژه علــم و فناوری در 
کشور تعیین شده است 
اما در جلسه شــورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری شاخص های 

این مناطق باید تصویب شود.
وی اظهــار داشــت: درخصوص 
ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری 
اســتان ســمنان نیز تصمیمی 

گرفته نشد.
معاون پژوهشــی وزارت علوم با 
اشاره به تدوین گزارش شاخص 
های علــم و فنــاوری گفت: این 
گزارش در شــورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری ارائه شــد و 

مورد توجه نیز قرار گرفت.

برومنــد افزود: در این جلســه از 
اعضا خواســته شــد تا شاخص 
های مربوط به این برنامه را مورد 
بررســی قرار دهند و در جلســه 

آینده نظرات خود را ارائه کنند.
وی عنوان کــرد: بــرای تدوین 
گــزارش شــاخص هــای علم و 
فنــاوری ماه هــا فعالیت صورت 
گرفته تــا بتوانیــم در این زمینه 
برنامه مدون داشــته و براساس 
آن مشخص شود دستگاه ها چه 
برنامه های پژوهشــی و فناورانه 

ای دارند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم گفت: در این جلســه بحث 
اولیه مطرح و قرار شــد اســناد و 
طرح های تهیه شــده برای اعضا 
ارســال و در جلســه فوق العاده 
کمیســیون های دائمی شورای 

عتف بررسی نهایی شود.

وهشی در کشور بررسی فرآیند بودجه بندی پژ

۳۰میلیون خط تلفن در کشور فعال است
آخرین آمار و اطاعات بخش ارتباطات و فناوری اطاعات که ازســوی 
ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعام شده، نشــان می دهد که ۳۰ 
میلیون خــط تلفن ثابت در کشــور وجود دارد و ۸۵ درصد روســتاها 

ارتباط دارند.
آمار و اطاعات بخش ICT کشــور تا پایان نیمه اول امســال از سوی 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشــر شــد. این آمار 
وضعیت نفوذ تلفن ثابت در کشــور را از سال ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار 

داده است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت درکشــور ۳۷.۲۹ درصد اعام شده و بررسی ها 
نشــان می دهد که هم اکنون ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۵۹ خط تلفن 
ثابت در کشور دایر و فعال بوده و ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت نصب شده 
است. این درحالی است که تعداد خطوط منصوبه در سال ۹۲ حدود ۳۲ 
میلیون و ۳۰۰ خط و تعداد خط دایری در این سال، ۲۸ میلیون و ۴۰۰ 
خط بوده اســت. این به این معنی است که درســال ۹۲ شمار خطوط 
منصوبه تلفن ثابت حدود ۳۲ میلیون خط بوده که طی ۵ ســال، شمار 
خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸ میلیون خط رســیده اما ازاین تعداد، 
حدود ۳۲ میلیون خط دایر و فعال است. با این وجود ضریب نفوذ تلفن 
ثابت با شــیب خطی همراه اســت. به این معنی که ضریب نفوذ تلفن 
درسال ۹۲ حدود ۳۶.۹۹ درصد بوده و امسال به ۳۷.۲۹ درصد رسیده 
اســت. در این آمار، تعداد روســتاهای دارای ارتباط )حداقل یک خط 
تلفن ( و دارای تلفن خانگی، طی ســالهای ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار 
گرفته است. این بررسی نشــان داده است که ۸۵.۲۲ درصد روستاهای 
کشور دارای ارتباط هستند. به بیان دیگر ارتباطات در ۵۲ هزار و ۵۹۹ 

روستای کشور برقرار است.
این درحالی است که در سال ۹۲ شــمار روستاهای دارای تلفن خانگی 
۴۹ هزار و ۱۷۹ روستا و شمار روســتاهای دارای ارتباط حدود ۵۲ هزار 
و ۹۱۶ روســتا اعام شده است. هم اکنون با گذشــت ۵ سال، وضعیت 
توســعه ارتباطات تلفن ثابت در کشور سیر نزولی داشــته و ۴۷ هزار و 
۷۷۲ روســتا دارای تلفن خانگی و ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستا دارای ارتباط 

هستند.

انعقاد تفاهم نامه در راستای بومی سازی 
کاتالیست های ایرانی

تفاهم نامه ای بین پــارک فناوری پردیس و انجمن فوالد در راســتای 
بهره مندی از کاتالیست های ایرانی منعقد شد.

در سومین همایش دوساالنه بومی ســازی کاتالیست و فرآیند احیای 
مستقیم آهن که  توسط یک شــرکت دانش بنیان در کیش برگزار شد 
تفاهم نامه ای در راستای استفاده هر چه بیشــتر  از کاتالیست ها بین  
انجمن فوالد و صندوق توســعه فناوری های نویــن پردیس)در پارک 

فناوری پردیس( منعقد شد.
همچنین در این همایــش از تمبر اختصاصی یادبود بومی ســازی در 
صنعت کاتالیست و تمبر یادبود ایران ساخت رونمایی شد تا این گام در 
بومی ســازی و خوداتکایی صنعت فوالد کشور و پیشرفت عرصه دانش 

بنیان در حافظه ایران اسامی، ماندگار شود.
ســومین همایش دوساالنه بومی ســازی کاتالیســت و فرایند احیای 
مســتقیم آهن که به مدت ۲ روز و  با حضور فعاالن صنعتی و شــرکت 
های دانش بنیان برگزار که در آن  زمینه تعامــل و گفتگو میان فعاالن 
این حوزه  بــرای ورود به تولید محصوالت جدیدتــر و حضور در عرصه 

بین المللی را فراهم شد.

آینده فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی بررسی شد

بر اساس مطالعات انجام شده تغییرات فناورانه را می  توان در سه دسته 
اصلی و سه پیشراِن کان همچون هوشــمند سازی، دیجیتالی شدن و 

پایداری دسته بندی کرد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ســتاد توسعه 
فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشــمند سازی این معاونت در 

گزارشی به بررسی آینده پژوهی این حوزه پرداخته است. 
در این گزارش آمده اســت، نمی  توان آینده را بدون تغییرات فناورانه 
تصور کرد. ظهور روندهای فناورانــه اثرگذار بر حوزه  های مختلف، ابزار 
جدیدی را خلق کرده است که این ابزار، هم نیازهای جدید را در جامعه 
خلق کرده و هم مدل های جدید کســب وکار را با خــود برای حوزه های 
مختلف به ارمغان آورده اســت. مروری اجمالی بر روندها و فناوری های 
مختلف، به خوبی نشان از آن دارد که در کمتر از یک دهه، فناوری جهان 
را دوبــاره تغییر می دهد و در نتیجــه این تغییرات، بازیگــران و قواعد 

گذشته، قدرت خلق تصویر آینده را ندارند.
بر اســاس مطالعات انجام شــده و روندهای  فناورانه  پیِش رو، تغییرات 
فناورانه را می  توان در سه دسته اصلی و سه پیشرانِ کان دسته  بندی 
 )Digitalization(دیجیتالی شدن ، )Smartness(کرد. هوشمندی
، و پایداری)Sustainability( را می  توان فصل مشترک همه روندهای 

اثرگذار بر حوزه  ها و صنایع مختلف در آینده دانست.
هر کدام از محورهــای فوق، به تنهایی و یا به صورت مشــترک بر حوزه  
های کســب  و کار اثر می  گذارند، بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند 
کرد، خدمــات و محصوالت جدیــد ارائه می  شــوند و اکوسیســتم 
کسب وکار دســتخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. این پیشران ه 
تغییر، موجب پیدایش مفاهیمی در اقتصاد و کســب وکار شده  اند که 
امروزه فراوانی آن در ادبیات سیاســت گذاری علم و فناوری چشمگیر 
و قابل توجه اســت. درواقع می  تــوان اینگونه عنوان کرد که اســاس 
اقتصاد مبتنی بر دانش و نــوآوری را بر چهار بعد اصلــی به نام اقتصاد 
 Circular(اقتصــاد چرخشــی ، )Digital Economy(دیجیتــال
Economy( ، اقتصاد اشــتراکی)SHARING ECONOMY( ، و 
اقتصاد ســبز)Green Economy( می  توان تصویر کرد که هر کدام، 
متأثر از روندهــا و تغییرات فناورانه، حوزه  های جدید کســب وکار را با 

خود به ارمغان خواهند آورد.

دانشگاه اکسفورد با هواوی قطع همکاری کرد
در ادامه تنــش ها میان آمریکا و شــرکت هــواوی، این بار دانشــگاه 
اکسفورد اعام کرده از این پس کمک هزینه های تحقیقاتی از شرکت 

هواوی را قبول نمی کند.
به گزراش انگجت، هواوی با مقاومت روزافزونی از سوی دولت آمریکا و 
کشورهای دیگر روبرو است. در این میان دانشگاه اکسفورد نیز به جمع 
گروه ها و ســازمان هایی که روابط خود را با این شرکت چینی محدود 
کرده اند، پیوسته اســت. این دانشــگاه اعام کرده از هم اکنون کمک 
هزینه های تحقیقاتی یا کمک های مالی شــرکت هواوی را قبول نمی 
کند. ممنوعیت مذکور ناشــی از نگرانی عمومی اســت که در ماه های 

اخیر درباره شراکت های انگلیس با هواوی به وجود آمده است.
هرچند اکسفورد کمک های مالی جدید قبول نمی کند اما پروژه های 
در حال اجرای آن متوقف نمی شود و همچنان ادامه می یابد. این موارد 
شامل دو پروژه است که دانشــگاه تایید کرده و  هواوی ۶۹۲ هزار پوند 

سرمایه برای آنها هزینه می کند.

میز خبر

وید فاش شد توئیت های خصوصی کاربران اندر
باگی در توئیتر ســبب شــده توئیت های خصوصی برخــی از کاربران 

دستگاه های اندروید از ۲۰۱۴ تاکنون افشا شود.
به گزارش انگجت، باگی در توئیتر از ســال ۲۰۱۴ میادی، توئیت های 

خصوصی برخی از کاربران اندروید را افشا کرده است.
توئیتر این مشــکل را در بخش Help Center خود فاش کرده اســت. 
البته باگ مذکور از ۱۴ ژانویه برطرف شده اســت. همچنین کاربرانی 
که از دستگاه های iOS یا نسخه دســک تاپ توئیتر استفاده کرده اند، 
نسبت به این باگ ایمن بوده اند. این مشکل زمانی ایجاد شده که برخی 
از کاربران توئیتر که از اپلیکیشــن اندروید اســتفاده می کنند، سعی 
کردند تنظیمات  حســاب کاربری خود را تغییر دهند و ایمیل آدرس 
خود را آپدیت کنند. پس از انجام این تغییرات، توئیتر  گزینه »حفاظت 
از توئیت ها« )Protect  your Tweets( را در حساب کاربری فرد غیر 
فعال می کرد. این مشکل برای کاربران دســتگاه های اندرویدی اتفاق 
افتاده که تنظیمات حســاب کاربری خود را بین ۳نوامبر ۲۰۱۴ تا ۱۴ 
ژانویه ۲۰۱۹ تغییر داده اند.  این شــبکه اجتماعــی کاربرانی که تحت 
تاثیر این باگ بوده اند را مطلع کرده است، اما به کاربرانی که قصد دارند 
Pro�  توئیت های خود را خصوصی نگه دارند، توصیه می کند تا گزینه

tect your Tweets را دوباره کنترل کنند.

۲ باگ جدید در واتس اپ کاربران را نگران کرد
واتس اپ با دو باگ روبرو شده است. کاربران اندروید ادعا می کنند پیام 
های آنان ناگهان حذف می شــود و کاربر دیگری ادعــا می کند پس از 

خرید سیم کارت جدید، می تواند تاریخچه پیام صاحب قبلی را ببیند.
به گزارش دیلی میل، به نظر می رســد پیام رســان واتس اپ با دومین 
باگ در هفته جاری روبرو شده است. این باگ ها پیام های کاربران را در 

معرض خطر افشا قرار می دهند.
درهمین راســتا »ابی فولر« یکــی از کارمندان خدمــات وب آمازون 
جزئیاتی نگران کننده از این شــکاف در توئیتر به نمایش گذاشت. این 
شکاف امنیتی سبب می شود هنگامیکه فرد ســیم کارت را می خرد، 
پس از وارد شدن به حســاب کاربری  واتس اپ، پیام های صاحب قبلی 

آن روی نمایشگر موبایل ظاهر می شود.
هنوز مشخص نیست فولر تنها فردی است که با این مشکل مواجه شده 
اســت یا خیر. فولر این مشکل را با جزئیات در حســاب کاربری توئیتر 
خود توضیح داده است.  البته به گفته فولر موبایل او کاما نو است. فولر 
در پیامی در توئیتر نوشته است: با شماره موبایل جدیدم وارد واتس اپ 
شدم و تاریخچه پیام های شــماره قبلی را می توانستم ببینم! به نظرم 
مشــکلی وجود دارد. حال نمی دانم واقعا چند بار ایــن موضوع اتفاق 
افتاده است؟ و اینکه آیا هر کسی که شــماره موبایل قبلی مرا در اختیار 

دارد، می تواند به تاریخچه واتس اپ من هم دسترسی داشته باشد؟
این درحالی است که طی روز های گذشــته کاربران واتس اپ از حذف 

شدن ناگهانی پیام هایشان در دستگاهه ای اندروید شکایت داشتند.
 به نظر می رسد این اختال فقط در موبایل های اندروید می افتد و پیام 
های قدیمی و جدید را حذف می کند. نخســت تصور می شد پیام ها به 
دلیل وجود یک باگ حذف می شــوند اما واتس اپ این موضوع را تایید 

نکرده است.

موتورال موبایل تاشوی ۱۵۰۰ دالری می سازد
یک تولید کننده موبایل قصد دارد نسخه جدیدی از موبایل تاشو خود را 
دوباره تولید کند. تلفن هوشمند جدید دارای نمایشگری تاشو است که 

وسط آن لوال دارد و با قیمت ۱۵۰۰ دالر عرضه می شود.
به گزارش وال اســتریت ژورنال، قرار اســت دوبــاره موبایل »موتورال 

ریزر«)Motorola Razr( تولید و عرضه شود.
شــرکت موتورال) متعلق به لنوو( اکنــون تصمیم دارد نســخه ای از 
محبوب ترین موبایل تاشــوی خود را با قیمت ۱۵۰۰ دالر عرضه کند. 

موبایل جدید با نمایشگری تاشو عرضه می شود.
 لنوو اعام کرده مشــغول همکاری با شــرکت »وریزون« است تا این 
دستگاه را بسازد. »موتورال موبیلیتی« بخش تلفن هوشمند این شرکت 
سال گذشــته حق امتیاز اختراع جدیدی برای یک نمایشگر ثبت کرده 

که تا می شود و وسط آن لوالیی وجود دارد.
به غیر از نمایشگر تاشو،  جزییات اندکی فاش شــده است.  عاوه برآن 
قرار است فقط ۲۰۰ هزار نسخه از این موبایل تاشو تولید شود. طبق این 
گزارش موبایل تاشو جدید قرار اســت از فوریه سال جاری میادی در 
آمریکا عرضه شود. البته موبایل هنوز در مرحله آزمایش است، بنابراین  

زمان عرضه دستگاه ممکن است تغییر کند.

وم« پس از ۳ سال ورگر »کر  نقص امنیتی مر
 رفع شد

گوگل پس از سه سال از اولین گزارش نقص امنیتی مرورگر »کروم«، با 
انتشار وصله امنیتی، این نقص را برطرف کرد.

به گزارش مرکز ماهــر، گوگل اخیرا یــک نقص امنیتــی در مرورگر 
»کروم« اندرویدی را وصله کرده اســت که اطاعــات مربوط به مدل 
ســخت افزاری گوشــی های هوشمند، نســخه  ســفت افزار و به طور 

غیرمستقیم سطح وصله  امنیتی دستگاه را افشا می سازد.
این نقص اولین بار سه ســال پیش، در ماه می سال ۲۰۱۵ گزارش شده 
 Chrome بود؛ اما تا سه سال نادیده گرفته شــد. تا زمانی که کارکنان
متوجه شــدند اطاعاتی که مرورگــر کروم دســتگاه های اندرویدی 

منتشر می سازد خطرناک است.
Night�این نقص ابتدا توسط محققان امنیتی شرکت امنیت سایبری 
 User-Agent کشــف شــد. آن ها دریافتند که رشــته های watch
مرورگر کروم نسخه های اندرویدی دارای اطاعات بیشتری نسبت به 

نسخه های دسکتاپی آن است.
رشــته های User�Agent مرورگر کروم اندرویدی عاوه بر جزئیات 
مرورگر کروم و اطاعــات مربوطه به نســخه  سیســتم عامل، دارای 
اطاعات مربوط به نام دستگاه و شماره ساخت سفت افزار آن نیز است. 
شماره ساخت ســفت افزار نه تنها برای شناسایی دســتگاه بلکه برای 
شناسایی سرویس گیرنده و کشــور نیز می تواند استفاده شود. شماره 
ساخت به راحتی از وب ســایت های سازنده و ســرویس گیرنده  تلفن 
همراه قابل دستیابی اســت. عاوه براین، با دانســتن شماره ساخت، 
مهاجمان می توانند شــماره دقیق ســفت افزار را تعیین کنند و به طور 
غیرمستقیم تعیین کنند دســتگاه در حال اجرای چه سطحی از وصله 
امنیتی اســت و دســتگاه، متأثر به چه آســیب پذیری هایی است. لذا 
چنین اطاعات حساسی هرگز نباید در رشته  User�Agent گنجانده 
شوند. مهندســان گوگل این نقص را با حذف شــماره ساخت از رشته  
User�Agent مرورگر کروم اندرویدی برطرف ســاختند و در اواسط 
ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، با انتشار نســخه  Chrome ۷۰، بی سروصدا به 
کاربران ایــن مرورگر عرضه کردنــد. البته این رفع نقــص هنوز کامل 
نیست. رشــته های نام دســتگاه هنوز وجود دارند. عاوه براین، هر دو 
 Custom و WebView رشته  نام دستگاه و شماره ســاخت هنوز در
Tabs وجود دارند. WebView و Custom Tabs اجزایی اندرویدی 
و نســخه های پایین تر موتور Chrome هســتند که برنامه های دیگر 

می توانند درون کد آن ها تعبیه شوند.

میز خبر


