
ایران؛ بهشت هنرهای تجاری
رئیس جمهور در وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات:

نسازیم در جهان  شبکه ای، درخت ممنوعه 

کارشناسان هشدار می دهند 

کارشناسان مطرح کردند

نگرانی ها از تغییر 
وکار بیمه  ساز

شخص ثالث

۱۸هزار میلیارد 
تومان زیان انباشته 

وسازان برای خودر

مسکن در کجا 
ارزان تر از ایران 

است؟

 نگاهی به قیمت آپارتمان از هنگ کنگ
 تا پاکستان

خریدار  رئیس جمهــور ارتباطات و 
فناوری اطالعات را نمــاد تحول جوامع 
در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه 
مقاومــت در برابر فناوری هــا و تحوالت 
نوین، رویکــردی قدیمی اســت، تاکید 
کرد: شناخت درســت و فرهنگ سازی، 
تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکالت 

فناوری است.
حجت االســالم و المســلمین حســن 
روحانی دیروز در دیدار وزیــر، معاونین 
و مدیــران وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با تاکیــد بر اینکه »مبــارزه با 
خواســت عموم مردم، شــرعی و قانونی 
نیست«، اظهارداشت: فناوری های نوین 
منافع زیــاد و خطرات محــدودی دارد  و 
ما نمی توانیم زندگــی مردم را از تحوالت 

فناوری و ارتباطی جدا کنیم.
روحانی با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهــرا)س(، گفت: تغییر 
نام چندباره این وزارتخانه نشــان دهنده 
آن اســت که این مجموعه راهی طوالنی 
را در دل تغییــرات تکنولوژیک طی کرده 
و به ترتیب از وزارت پست به وزارت پست 
و تلگراف و بعد تلفن و امــروزه به وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات تغییر نام و 

مأموریت داده است.
رئیس جمهــور افــزود: زمانــی که این 
وزارتخانــه فقط متولی پســت، تلگراف 
و تلفن بــود، حکومت ها چندان نســبت 
به آن احســاس دردســر نمی کردند اما 
با اختراع رادیــو از آنجا که مــردم دیگر 
می توانســتند از فواصل دور و کشورهای 
دیگر که تحت حاکمیت حکومت کشــور 
خودشــان نبود، پیام بگیرند، دردســر 
حکومت ها شروع شــد و گویا اولین بار در 
ایران این پهلوی اول بوده است که دستور 
اعمــال فیلترینگ برای رادیــو به عنوان 
نوظهورترین رسانه عصر خودش را صادر 

کرده بود.
روحانی اظهار داشــت: پیشرفت و تکامل 
رسانه ها، با این دست مخالفت ها متوقف 
نشــد و به عنوان مثال در جریان مبارزات 
انقالبــی ملــت ایران شــاهد اســتفاده 
گســترده از ضبــط صــوت و نوارهای 
کاســت بودیم. این فنــاوری اطالعات و 

ابزار ارتباطات و انتقــال اطالعات بود که 
پیام انقــالب ملت ایــران را خیلی راحت 
و ســریع منتقل می کرد.رئیس جمهور 
با بیان اینکــه مقاومــت در برابر فناوری 
ها و تحــوالت نوین، رویکــردی قدیمی 
است ، افزود:عادت انســان ها در استفاده 
از یک امــکان و وســیله گاهــی به طور 
طبیعی تبدیل به حق می شود که هر نوع 
مخالفت با آن اقدامی نادرســت از سوی 
اســتفاده کنندگان به حســاب می آید 
و از ســوی دیگر نیز عده ای همواره با هر 
پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند 
و ایــن دو خصیصــه اجتماعــی، عرصه 
ارتباطــات و تجهیــزات ارتباطاتی را نیز 
شامل شده و شــاهد هستیم که همچنان 
عده ای بــا پدیده هایی جدیــد بویژه در 
زمینه فناوری هــای ارتباطی و اطالعاتی 

مخالفت می کنند.
روحانی تصریح کرد: درســت اســت که 
هر پدیده جدیدی ممکن اســت در کنار 
فواید زیادش خطراتی نیز داشــته باشد 
اما این معقول نیست که در برابر احتمال 
بروز یک آسیب یا خطر، اســتفاده از ابزار 
یا امکانی که فواید زیــادی دارد را به طور 
کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه 
نیســت که همه عالم گوش بــه فرمان ما 
باشــند تا ببینند که چه زمانی اســتفاده 
از یک امــکان یا ابزار جدیــدی را ممنوع 
می کنیم تا آنها نیز دیگر از آن اســتفاده 
نکنند!رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: 
به طور طبیعی مــردم اســتفاده از ابزار 
و امکانات جدیــد را بر مبنــای نیاز، نوع 
تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می کنند 
و اساســاً وقتی امکانات و ابــزار جدیدی 
ایجاد می شود، نمی شــود به مردم گفت 
کــه از آن اســتفاده نکنند بلکــه راهکار 
صحیح، آموزش روش صحیح اســتفاده 
از آن امکان و چگونگــی راه های پرهیز از 

خطرات آن است.
روحانی گفت: امــروز زندگی همه مردم 
جهان در بســتر فضای مجازی شــکل و 
شــیوه جدیدی یافته که دائم نیز در حال 
تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه 
فضای مجــازی با زندگی مــردم عجین 
شده و دیگر نمی شــود فضای مجازی را 

از زندگــی مردم جدا کــرد. دیگر این امر 
قابل تحقق نیســت که حاکمیت از مردم 
بخواهد به عنوان مثال موبایل را به خاطر 

برخی آسیب هایش کنار بگذارند.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه مبــارزه با 
خواســت عموم مردم، شــرعی و قانونی 
نیســت،  اضافه کرد: برخی فکر می کنند 
اختیاراتی از آســمان دارند تا بر زمینی ها 
هر فرمانی که می خواهند صادر کنند، اما 
خداوند به پیامبر خاتــم )ص( نیز تأکید 
کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مأمور 
ابالغ پیام هســتی و مردم در پذیرش یا رد 
آن ، مختار هســتند. نمی توان با خواست 
عمومی مردم مبــارزه کرد و ایــن کار نه 

شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود.
روحانی اظهار داشــت: اگر کسی بخواهد 
مردم را مجبور به کاری کند دیگر اسم آن 
ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که 
اســاس دین، فهم، درک و سپس پذیرش 
و انتخاب اســت و البته این اصل بر همه 
اصل های عرصه های دیگر صادق و حاکم 
اســت. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر 
مسأله ای که آســیب هایی دارد به دنبال 
فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن 

و راه های پرهیز از آسیب هایش هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز شــاهد 
آن هســتیم که عده ای از فضای مجازی 
در راســتای منافع شــخصی و گروهی 
خودشان اســتفاده نامناسب می کنند و 
براســاس برخی تحقیقات انجام شــده، 
لحن عمومی مردم کشــورمان در فضای 
مجازی نســبت بــه دیگر کشــورهای 
پیشرفته نامناسب تر اســت که باید برای 

آن نیز فکری شود.
روحانی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی 
مخاطرات اســتفاده از یک امکان و ابزار 
جدید برای کســی کــه تازه شــروع به 
اســتفاده از آن می کند، بیشــتر از کسی 
اســت که به اســتفاده از آن امکان و ابزار 
جدید عادت کرده است، بخصوص اگر از 
همان آغاز در اختیار قرار گرفتن این ابزار 
و امکان جدیــد بخواهیم درخت ممنوعه 
نیز بــرای آن تعریف کنیم کــه آن وقت 
خود ایــن درخت ممنوعــه عاملی برای 
تحریک استفاده کننده به کشف دلیل این 

ممنوعیت است که می تواند مخاطرات و 
آسیب ها را بیشتر کند.

رئیس جمهور گفــت: باید قبول کنیم که 
اشــتباه  کردیم  فکر کردیــم اگر بگوییم 
اســتفاده از فالن امکان ممنــوع بوده و 
فیلتر اســت همه به آن گوش می کنند. 
دیدیم کــه پــس از فیلتر هــر امکانی، 
فیلترشکن آن ایجاد شــد و هر چه تالش 
کردیم به طــور روزانه فیلترشــکن های 
جدید ارایــه شــد و در نتیجــه ، زیان و 
آســیبی که بویژه به جوانان و فرزندان ما 
از ناحیه استفاده از فیلترشکن ها وارد شد 
، بیشتر از زمانی اســت که به طور عادی 
مثاًل از همان نرم افزاری که فیلترکردیم،  

استفاده می کردند.
روحانــی ادامــه داد: راه پیشــگیری از 
مخاطــرات ابزارهای ارتباطــی جدید، 
فیلترینــگ نیســت، بلکــه باید ســواد 
رســانه ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان 
و البته والدین و همــه جامعه را باال ببریم 
تا بتوانند در کنار اســتفاده مناسب از این 
امکانات، از مخاطرات و آسیب های آن نیز 

در امان بمانند.
رئیس جمهور با بیان اینکــه  انحصار در 
هیچ پدیده ای جواب نمــی دهد؛ چه در 
رســانه و چه در فناوری ، اظهارداشــت: 
امروزه شــاهد آن هســتیم که استفاده 
از موبایــل در ایران نســبت بــه خیلی 
کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل 
مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد 
نداریم، فقط یک صدا و ســیمای دولتی 
داریم و مردم برای دسترسی آزادانه تر به 
اطالعات به استفاده از موبایل و دسترسی 
به فضای مجــازی از طریــق آن، هجوم 
آورده اند و لذا شاهد بروز تورم در استفاده 
از موبایــل و فضای مجازی هســتیم. اگر 
گروه ها و دســته های مختلف در کشــور 
رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف 
و سخن خود را از آن طریق بیان می کردند 
و آن وقت بــه طور طبیعی ایــن تورم در 
زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی 

بوجود نمی آمد.
روحانی با تأکید بر اینکه باید این رویه ها 
اصالح شوند، تصریح کرد: البته باید همه 
به ضرورت اصالح این رویه هــا و روندها 

برســیم. امروز هنوز همه بــه این نتیجه 
نرســیده ایم که انحصار در هــر زمینه و 
موضوعــی مضر اســت؛ بایــد در زمینه 
گردش اطالعــات، آزادی بیشــتر ایجاد 
کنیم و البته نیاز اســت که نظارت در این 

زمینه نیز به طور قانونمند تقویت شود.
رئیس جمهور خاطر نشــان کــرد: وقتی 
گردش آزاد اطالعات رواج یابد و نظارت بر 
آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم 
بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس 
و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای 
بی اخالقی های خود سوء استفاده کند و یا 
از سوی دیگر شــاهد آن نخواهیم بود که 
عده ای به طور فله ای  با یک ســیم کارت 
پیامک هــای تبلیغاتی انبوه بفرســتند و 
وقت و عمر مردم را تلف کننــد؛ اینگونه 
اتالف وقت و عمر مردم و آزار و اذیت های 
بی حساب شرعاً حرام اســت و راه مقابله 
با آن ایجاد فضــای آزاد و البته قانونمند 
نشــر اطالعات و نظارت قانونی و دقیق بر 

آن است.
روحانی با اشــاره به اهمیــت بهره گیری 
هر چه بیشــتر و مؤثرتر از فضای مجازی، 
گفت: فضای مجــازی و عرصه دیجیتال 
امروز نه بخــش و شــاخه ای از اقتصاد، 
بلکه بســتر و پایه ای اصلی و اساسی برای 
اقتصاد است از سوی دیگر فضای مجازی 
می تواند همه مردم و فعــاالن اقتصادی 
را توانمند کند و زیربنای مناســب برای 
تســریع و تســهیل تعامالت اقتصادی، 
علمی و فرهنگی باشــد. امروز همچنین 
فضای مجازی یک ابــزار مؤثر برای ایجاد 
عدالت اســت چرا که با اتصال یک روستا 
به اینترنت پرسرعت امکان بهره مندی از 
خیلی از امکانات کشــور برای روستائیان 
نیز همانگونه که برای شهرنشینان فراهم 

است، فراهم خواهد شد.
رئیــس جمهور افــزود: فضــای مجازی 
زیربنای بســیاری از تحوالت اقتصادی و 
توسعه متوازن پایدار خواهد بود و در کنار 
توانمندســازی همه مردم  فارغ از محل 
سکونت شان می تواند به گسترش عدالت 
اجتماعی کمک کرده و با ایجاد شفافیت 

به مبارزه مؤثر با فساد کمک کند.
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کابل کشی فیبر نوری منازل رایگان شد

آنهایی که َتن به شفافیت نمی دهند

شفافیت، ســالم ســازی و پاســخگویی عالوه بر اینکه باعث پیشرفت و 
توسعه کشور می شــود و زمینه های اعتمادســازی در میان مردم را نیز 
فراهم می کند اما با این وجود دســتگاه هایی هســتند که از تَن دادن به 
این مهم طفره مــی روند.افزایش روزافزون هزینه هــا و محدودیت منابع 
درآمدی، وضعیت مالی کشــور را در شرایط دشــواری قرار داده است که 
برای برون رفــت از این وضع دشــوار اقدامات مختلفی را می بایســت در 
دســتور کار قرار داد که یکــی از مهمترین و اساســی ترین این اقدامات، 
حرکت به سمت شفاف سازی، پاســخگویی و تقویت انضباط مالی است 
که دستگاه های مختلف ناچار به تبعیت از آن هستند؛ مساله ای که دولت های 
مختلف در 40 سال از عمر جمهوری اسالمی همواره شعار عمل کردن به 
آن را سر داده اند اما در پایان کار شــرایط به گونه ای رقم می خورد که در 

عمل بعضی از دستگاه ها تَن به چنین کاری نمی دهند.
اما مشکل از کجاست؟ آیا در قانون کشور به این مساله توجه نشده و یا اینکه 
چنین دستگاه هایی قدرتی فراتر از دیگر قدرت ها دارند یا به نحوی دولتی 
درون یک دولت هستند که با وجود استفاده از بخش زیادی از بودجه کشور 
خود را ملزم نمی دانند که بخواهند پاسخگو باشــند و یا اینکه در خصوص 
دخل و خرج خود شــفافیت سازی کنند، »قانون انتشــار و دسترشی آزاد 
به اطالعات« در 1388 خورشــیدی در کشــور به تصویب رســید و تمام 
دستگاه ها ملزم به تبعیت از آن شده اند؛ قانونی که براساس آن »مؤسسات 
عمومی مکلفند اطالعــات موضوع این قانون را در حداقــل زمان ممکن و 
بدون تبعیض در دسترســی مردم قرار دهنــد« و »اطالعاتی که متضمن 
حق و تکلیف برای مردم اســت باید عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق 
انتشــار و اعالن عمومی و رســانه های همگانی به آگاهی مردم برســد«. 
همچنین مؤسســه عمومی یا خصوصی باید به درخواســت دسترسی به 
اطالعات در ســریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان 
پاســخ نمی تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. 
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به 
پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات، به تصویب هیأت 
وزیران می رســد«. پس ما در حوزه قانون هیچگونه مشکلی نداریم و برای 

حل مساله باید به دنبال علت هایی دیگر باشیم.
جالب اینکه سامانه ای به نام »ســامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« 
نیز شکل گرفته که با ورود به این ســامانه و عضویت در آن می توان سواالت 
خود را از دستگاه های مختلف پرسید اما مشکل از همینجا شروع می شود 
که تعدادی از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند؛ دستگاه هایی که از 
شهرداری ها گرفته تا بانک مرکزی، آستان قدس رضوی، بانک های مختلف 
مانند مهر، پاســارگاد و مهراقتصاد، شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
مجمع جهانی اهل البیت و ... جزو آن هســتند و می توان لیست بلندباالیی 
از آنها را تهیه کرد.در یک بررســی آماری از 1230 دستگاه و نهاد در کشور، 
فقط 526 دستگاه از نظر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به مردم 
پاسخگو هستند و عملکرد شــفافی دارند؛ یعنی چیزی کمتر از 43 درصد. 
بنابراین با چنین آماری باید هم انتظار داشت که هر روز »سلطانی« جدید 
در قامتی نو و تازه عرض اندام کند. از این رو نباید تنها به ایجاد نهادهایی برای 
مبارزه با فساد و رشوه خواری دل خوش کرد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد 
که ایجاد چنین دستگاه هایی بتواند حتماً سطح فساد اقتصادی را کاهش 
دهد بلکه عامل اصلی و تعیین کننده شــفافیت و فراهم نمودن دسترسی 
مردم به اطالعات است چراکه مهمترین فسادها در زمان ها و مکان هایی به 
وجود می آیند که این ایده وجود داشته باشد که نظارت و ناظر مشاهده گر 

رفتارهای خالف قانون آنها نیست.       ادامه در صفحه 2
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آنهایی که َتن به شفافیت نمی دهند
   ادامه از صفحه یک

در نتیجه کالن ترین فسادها و ســلطان ها در تاریکی هایی رشد و نمو 
پیدا می کنند که هیچ شفافیتی در کار نیست. 

با توجه به چنین وضعیتی یکی از مهمترین کارکردهایی که دســتگاه های 
مختلف باید داشــته باشند مســوولیت پذیری اســت؛ یعنی خود را 
در قبال مردمی که تمام چشــم امید خود به آنها دوخته اند، مســوول 
بدانند و شفافیت داشته و پاســخگو باشــند اما آمارهایی که در مورد 
عدم متصل شدن آنها به ســامانه انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات 
وجود دارد نشان می دهد که این دســتگاه ها به دالیل مختلف از ارایه 
چنین کارکردهایــی طفره می رود در صورتی کــه باید نیک بدانند که 
پیشرفت و توسعه در ســایه اعتماد مردم به آنها به دست می آید و این 
اعتمادسازی هم به وجود نخواهد آمد مگر اینکه شفافیت وجود داشته 
باشد.نتیجه چنین وضعیتی این می شود که کشور ثروتمندی همچون 
ایران با داشتن درآمدهای سرشار در حوزه های مختلف، سطح زندگی 
مردم آنچنان که شایسته است در حد مطلوبی قرار ندارد و هر روز شاهد 
فساد در حوزه های مختلفی هستیم. ایجاد نابسامانی و فساد در واردات 
خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش فروش طال و ...به صورت کلی 
ناسالم شدن چرخه اقتصاد نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. مگر 
می توان باور داشت که طی چند ماه با چنین وضعیتی در حوزه اقتصاد 
روبرو باشیم و هر روز قیمت ها روند صعودی پیدا کنند و یا اینکه فسادی 
جدید رو شــود. بنابراین باید با همکاری قوه قضاییــه، مجریه و مقننه 
نوعی اراده مبنی بر ایجاد شفافیت در دستگاه های مختلف به وجود آید 

تا شاهد سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی باشیم.

 صرافی های متخلف
 پاشنه آشیل توسعه اقتصادی

تاثیر بازار ارز بر اقتصاد کشور کتمان ناپذیر اســت و بی ثباتی این بازار 
هر از چند گاهی، شــوک های اقتصادی شــدیدی را بر پیکره جامعه 
تحمیل می کند. صرافی ها به عنوان حلقه واســط برای توزیع ارز میان 
بانک مرکزی و متقاضیان از جایگاه خاصی برخوردارند اما در این میان 
نظارت دقیق بر نحوه عملکرد این صنف، ضمن شفاف سازی اقتصادی 

می تواند به کاهش مفاسد اقتصادی بیانجامد.
 هر از چند گاهی همســو با دشــمنان خارجی، فرصت طلبانی نیز در 
داخل کشور با موج سواری بر شــرایط تحریم به ثروت اندوزی و سوء 
اســتفاده اقتصادی می پردازند که فشار ناشــی از این منفعت طلبی، 
مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر را با مشکل مواجه می کند و ثبات 
اقتصادی و اجتماعی کشــور را هدف زیاده خواهی های خود می سازند.

شــماری از صرافان متخلف در ماه های اخیر با بهره گیری از جو روانی 
پدید آمده به وسیله دستگاه های تبلیغاتی بیگانه به کسب ثروت های 
بادآورده پرداختند که بــا اقدام و برخورد به موقــع نیروهای امنیتی و 
همکاری بانک مرکزی، دســتگیر و محاکمه شــدند.در ادامه به روند 

پیگیری و رسیدگی به جرایم شماری از این افراد می پردازیم.

دستگیری و محاکمه پنج صراف متخلف
در بحبوحه خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش جو روانی علیه ایران 
شــماری از صرافی ها هم راستا با مفســدان و دالالن دالر و ارز به ایجاد 

اختالل در بازار اقدام کردند.
 این افراد با همکاری تعدادی از دالالن و سوءاستفاده از کارت های ملی 
افراد مختلف، ارز هــای مداخله ای بازار را تصاحب مــی کردند و با این 

اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و کاال های اساسی شده بودند.
 احسان صفوی امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن 
قاینی فرزند ســید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی 
فرزند محمود از جمله ایــن افراد بودند که پس از طــی مراحل قانونی 
دستگیر و محاکمه شدند. مجموع مبالغ مربوط به این پنج متهم مبلغ 

151 میلیون و 112 هزار و 674 دالر را شامل می شد.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد که بخشی از ارز خریداری و ثبت شده 
در سامانه سنا به نام افرادی اســت که از اقشار کم درآمد جامعه هستند 
و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشــخاص قرار 
گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار می دادند و 
آنها نیز به دریافت ارز و جا به جایی وجوه از طریق کارت های بانکی این 

اشخاص اقدام می کردند.
 این افراد با در اختیار گرفتن کارت های ملی و بانکی اشــخاص متعدد و 
با همکاری دالالن، مبالغ را به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت 
صوری خریداری می کردند و در نهایت ارز به وســیله صرافی های مورد 

نظر یا دالالن تصاحب می شده است.
ســرانجام در 30 دی 1397 خورشــیدی پس از اقدامــات امنیتی و 
اطالعاتی، شــعبه ســوم دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم مفسدان و 
اخاللگران اقتصادی به ریاســت قاضی اسداهلل مسعودی احکام احسان 
صفوی، بهزاد بهرامی، سید مازن قاینی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی 

را صادر کرد. 
بنابر این احکام، اتهام احســان صفوی امیر، مشارکت در اخالل در نظام 
ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 
41 میلیون و 643 هــزار و 390 دالر به طور صوری با سوء اســتفاده از 
کارت های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، 
بوده اســت. براســاس این حکم، وی محکوم به تحمل 10سال حبس 
تعزیری، ضبط مبلــغ 2 میلیارد ریال از وجوه تحصیل شــده به طریق 
خالف قانون به نفع دولت و تحمل 74ضربه شالق تعزیری و محرومیت 

دائم از هرگونه خدمات دولتی شد.
بهزاد بهرامــی دیگر متهمی به شــمار می رود که تحــت عنوان اتهام 
مشــارکت در اخالل در نظام ارزی کشــور به صورت عمــده به تحمل 

10سال حبس تعزیری محکوم شده است. 
همچنین ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خالف قانون 
تحصیل کــرده به نفع دولت و تحمــل 74 ضربه شــالق تعزیری و نیز 
پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشــت میلیارد ریــال معادل چهار برابر 
مبلغ تحصیل شــده بخش دیگری از حکم صادر شــده درباره این فرد 
محسوب می شود. ســیدمازن قاینی به تحمل 9 سال حبس تعزیری، 
74 ضربه شــالق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد 
و 600 میلیون ریال، مجید انصاری پیر ســرایی به تحمل 9 سال حبس 
تعزیری، 74 ضربه شــالق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد 
ریال و پیمان ارغوانی به تحمل هفت ســال حبــس تعزیری، 74 ضربه 
شــالق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد ریال بخش دیگری از 

احکام قطعی محکوم شده اند. 

عملیات پلیسی علیه اخاللگران ارزی
ماموران پلیس آگاهی تهران در عملیاتی گســترده بر علیه اخاللگران 
و دالالن بازار ارز پایتخت در بهمن 1396 خورشــیدی، 90 ســوداگر 
ارزی را در پایتخــت دســتگیر و 10 صرافی را پلمپ کردنــد و به 16 
صرافی اخطار پلمب دادند. در جریان این عملیــات بیش از 500 هزار 
ارز مختلف از متهمان کشف شد و تعدادی از ســرکرده ها شناسایی و 
دستگیر شدند.دستگیری این افراد به دلیل معامالت »صوری« و سعی 
در ایجاد التهاب در بازار ارز اعالم شــد که طبق مقررات بانک مرکزی و 
دســتورالعمل های ابالغی به صرافی ها، فعالیتشان ممنوع بوده است. 
افزایش قیمت ارزهــای عمده در حالی صورت می گیــرد که به عقیده 
مسووالن اقتصادی دولت، این افزایش قیمت ها منشاء هیجانی و روانی 

دارد.
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تحلیل

   ادامه از صفحه یک
روحانی اظهار داشــت: چندیــن بار تأکید 
کردم که باید هــر فرد یــا مجموعه ای که 
درخواست دریافت ارز دولتی برای واردات 
دارد از همان لحظه ثبت درخواست ، مراحل 
بررسی و تأیید درخواســت، در اختیار قرار 
دادن ارز، خرید کاال، انتقال آن، ترخیص از 
گمرک، انبار و نحوه و میــزان توزیع در بازار 
را به طور دقیق و بــه روز در فضای مجازی 
ثبت کند تا امکان فساد و ســوء استفاده به 
حداقل برســد. دولت نیز در راستای تحقق 
یکی از بزرگترین شــعارهایش یعنی ایجاد 
شفافیت لوایح مورد نیاز را در دست بررسی 
دارد تــا به مجلــس تقدیم شــوند. رئیس 
جمهور همچنین با اشــاره به مصوبه اخیر 
شورای عالی فضای مجازی در زمینه تالقی 
و تبادل اطالعات اظهــار امیدواری کرد که 
این مصوبه هر چه ســریع تر و به طور کامل 
اجرایی شود.روحانی با اشــاره به سفر خود 
به کشــور مالزی در حدود 30 سال پیش و 
پیشــرفت های این کشــور در آن دوره در 
زمینه فناوری اطالعات، گفت: با اســتفاده 
از فناوری اطالعات سرمایه گذاری و اجرای 

قراردادها تسهیل می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید تالش 
و حرکت بزرگی را در راســتای اســتفاده از 
فنــاوری اطالعات در بخش هــای مختلف 
انجام دهیم، اظهار داشت: اینکه می گوییم 
فیلتر وجود نداشــته باشــد به معنای این 
نیســت که این فضا بدون حساب و کتاب و 
نظارت باقی بمانــد بلکه هــم باید نظارت 
کافی داشته باشــیم و هم باید به کسانی که 
از فضای مجازی استفاده می کنند، آموزش 
های صحیح را ارایــه دهیم.روحانی افزود: 
امروز سواد داشتن تنها منحصر به خواندن و 
نوشتن نیست بلکه نحوه استفاده صحیح از 
فضای ارتباطی و فضای مجازی هم به نوعی 

سواد مخصوص به خود را نیاز دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یک منبع 
بزرگی از اطالعــات از طریق تلفن همراه در 
اختیار افراد بویژه نوجوانان و جوانان اســت 
و گاهی آنها در بسیاری از مسایل اطالعات 
بیشتری داشته و جلو می افتند، خاطر نشان 
کرد: امــروز مســئوالن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات وظیفه ســنگینی را برای 
ارایه امکانات الزم به مــردم بردوش دارند و 
باید برای توســعه دولت الکترونیک تالش 
کنند، چرا کــه دولت الکترونیــک حقیقتاً 

خواست و اراده مردم است.
روحانی ادامه داد: درباره اســتفاده از دولت 
الکترونیــک در موضوع ســالمت و ایجاد 
شبکه های مرتبط در این راســتا که بسیار 
حائز اهمیت اســت بارها با وزیر ارتباطات 
صحبت کــردم و این کاری اســت که باید 
انجام شود تا مردم با آسودگی بیشتر و بدون 
نیاز به انجام آزمایش هــا و کارهای تکراری 

بتوانند در مکان های مختلف، به ســالمت 
خود رسیدگی کنند.رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه راه حل رفع بســیاری از مشکالت 
جامعه، تقویت، توســعه و ســالمت دولت 
الکترونیک اســت، گفت: ما ناچاریم تحولی 
بزرگ در این راســتا ایجاد کنیــم که البته 

دولت به طور کامل از آن پشتیبانی می کند.
روحانی بــا بیان اینکه دولت برای توســعه 
فضای مجازی و افزایش پهنای باند در کشور 
فشارهای فراوانی را تحمل کرد، اما در برابر 
همه آنها ایستاد، افزود: هر تصمیمی در هر 
دستگاهی برخالف آن اتخاذ می شد دولت 
مخالفت می کرد و مردم اگر امروز به راحتی 
می توانند از ایــن فضا اســتفاده کنند باید 
بدانند دولت یازدهــم و دوازدهم از آبروی 

خود در این راستا مایه گذاشت.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مراقبت و 
صیانت از این دستاوردها و واگذاری امور به 
مردم، تصریح کرد: به جز امور زیرســاختی 
که نیاز به تالش و فعالیت بخش های دولتی 
دارد، بایــد تولید محتوا را به مــردم واگذار 
کنیم و در حقیقت رســانه، فضای مجازی، 
کتاب، تئاتر و ســینما هر کدام باید وظیفه و 
کار خود را انجام دهند و هیچ یک جایگزین 
هم نمی شــوند و همه باید بتواننــد از این 
فناوری اســتفاده کنند.روحانی اشــتغال 
جوانان بویژه افراد تحصیلکــرده را یکی از 
مســئولیت های مهم مســئوالن دانست و 
گفت: امروز آمار رســمی بیکاری در کشور 
در مجموع حدود 11.7 دهم درصد اســت، 
اما اگــر در اقشــار مختلف ماننــد جوانان 
تحصیلکرده یا زنان و نوجوانان وارد شــویم 

می بینیم که این آمار افزایش می یابد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت ما این 
است که باید برای همه شــغل ایجاد کنیم، 
گفت: روزگاری که بخواهیم بگوییم خانم ها 

باید فقط در خانه باشــند و حــق آمدن در 
جامعه را ندارند، گذشته است.

روحانی با اشــاره به اینکه همــه باید اصول 
مربــوط به خــود را حفــظ کننــد، گفت: 
متأسفانه در مسأله حجاب ،اول از زن شروع 
می کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه 
هــرز دور می کند، اما مــا می رویم و بخاطر 
حجاب دختران و زنان را دستگیر می کنیم.

رئیس جمهــور ادامه داد: اســاس حجاب 
برای امنیت زن اســت همانطور که خدا در 
قرآن می فرماید، حجاب را برای جلوگیری 
از آســیب زن قرار داده تا مورد آزار و اذیت 
عده ای مریض قرار نگیرند. همه آنچه درباره 
حجاب در قرآن آمده بــرای حمایت از زن 
اســت اما به گونه ای رفتار شده که انگار باید 
چماقی بر سر زن باشد و این بخاطر آن است 
که مساله حجاب را درست در جامعه تبیین 
نکردیم.روحانی با بیان اینکه زنان در برخی 
امور سالمت بهتری نسبت به مردان دارند، 
گفت: باید برخی امور را کــه مربوط به زنان 
اســت و آنان بهتر می توانند انجام دهند ، به 
آنها واگذار کنیم، به گونه ای که براســاس 
تجارب گذشته در وزارتخانه ها تاکنون هیچ 
فساد مالی از ســوی زنان در مسئولیت های 

مختلف دیده نشده است.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه بایــد از همه 
نیروهای خــالق جامعه اســتفاده کنیم، 
اظهــار داشــت: هر کجــا مســئولیتی به 
جوانان و بانوان واگذار شــد، ضرر نکرده ایم 
و نمونه بارز آن حضور یــک جوان به عنوان 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات اســت؛ 
کم داشــتیم وزیری در این سن مسئولیت 
را به عهده بگیرد و موفق باشــد و مدیران با 
تجربه هم مدیریت او را قبول داشته باشند 
و امروز یک نیروی جوان، بــا ایمان، ایثار و 

ایستادگی در این بخش مدیریت می کند.

روحانی افزود: شرط اول ما با آقای جهرمی 
در هنــگام پذیــرش مســئولیت وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات این بود که 
باید در راستای ایجاد شغل تالش مضاعفی 
داشته باشد و ایشان قول داد که ساالنه صد 

هزار شغل را ایجاد کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایه گذاری 
و ایجاد مشــاغل بزرگ نیاز به افرادی زیاد 
و ســرمایه ای باال دارد، گفت: یک شــرکت 
نوپــا و یا یک اســتارتاپ و ســرمایه اندک 
می تواند اشتغال ایجاد کرده و خود به مرور 
زمان ســرمایه آفرین شــود و راحت ترین و 
کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشــتغال نیز 
همین اســت.روحانی با اشــاره به ضرورت 
تالش در راســتای توســعه گردشگری به 
عنوان بخشــی مهم در کشــور کــه باید با 
اســتفاده از آن نشــاط اجتماعی و اشتغال 
ایجاد شود، گفت: فناوری اطالعات می تواند 
در زمینــه معرفــی جاذبه هــای طبیعی و 
تاریخی کشــور و آثار باســتانی، مؤثر بوده 
و موجب جــذب گردشــگران و راهنمای 
آنان باشــد.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
امروز در برخــی زمینه هــای علمی مانند 
ســاخت خودرو، هواپیما و صنایع فضایی با 
پیشــرفت های روز دنیا فاصله داریم، افزود: 
خوشــبختانه در بخش آی تی و آی سی تی 
بــه ســرعت فاصله هــا در حــال کاهش 
هســتند و خدماتی که امروز به مردم ارایه 
می شــود در برخی زمینه ها با کشــورهای 
پیشرفته مشابه اســت.روحانی با اشاره به 
اینکه براســاس گزارشــات و آمارها روزانه 
تعداد زیــادی از افراد بــرای انجام کارهای 
خود بــه ادارات مراجعــه می کنند، گفت: 
باید با اســتفاده از دولت الکترونیک میزان 
مراجعات حضــوری مردم را بــه اداره ها و 
دستگاه ها به حداقل ممکن برسانیم.رئیس 

جمهور تأکید کرد: باید زمینه ها و امکانات 
الزم برای فعالیــت جوانان و انســان های 
مســتعد و باانگیزه و تحصیل کرده را فراهم 
کنیم تا بتوانیم به رتبه  علمی که در شــأن 

ملت ایران است، دست پیدا کنیم.
روحانی با اشــاره به اینکه ملــت ایران در 
بسیاری از زمینه ها مانند دمکراسی، حضور 
در پای صندوق رأی، تأســیس دانشگاه ها 
و دارالفنون هــا، روزنامه هــا و آزادی ها در 
منطقه پیشتاز بوده و در بسیاری از حوزه ها 
پیشــرفت های خوبی داشــته است، خاطر 
نشــان کرد: امروز نه تنها در زمینه مسایل 
فناورانــه، بلکه در موضوعــات اجتماعی از 
جمله برگزاری انتخابات  مختلف، پیشرفت 
در علم و تحقیقات و سطح کیفی دانشگاه ها، 
موفقیت ها و رشد خوبی داشــته ایم و باید 
تالشــی مضاعف داشــته باشــیم تا شاهد 

ایرانی پیشرفته و آبادتر باشیم.
پیش از ســخنان رئیس جمهــور مهندس 
محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گزارشی از دستاوردها و 
اولویت های اصلی این وزارتخانه در اجرای 
برنامه ها و طرح هــای مختلف و چالش های 
پیش رو ارایه و از حمایت ها و پیگیری های 
دکتر روحانــی در زمینه برنامــه مرتبط با 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات تقدیر 
کرد. بر اســاس گــزارش وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، توســعه قابل توجه 
دسترسی همگانی به ارتباطات، توسعه های 
روســتایی و افزایش پهنای باند اینترنت از 
جمله دستاوردهای این وزارتخانه در دولت 

یازدهم و دوازدهم است.
تکمیل دسترســی همگانی، ســهم حوزه 
آی ســی تی از تولید ناخالص ملی، توسعه 
خدمات مبتنی بــر فنــاوری اطالعات به 
عنوان کلید حــل ابرچالش های کشــور، 
تحول دیجیتــال، آغــاز معمــاری نوین 
نهادهــای اقتصــاد دیجیتال در کشــور، 
ایجــاد پارک هــای اقتصــاد دیجتــال، 
تقویــت شــتاب دهنده ها و صندوق های 
تدویــن  خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری 
الیحه های مهم حفاظت از داده و نوآفرین، 
ابتکارعمــل برای ایجاد پیمــان منطقه ای 
چهارجانبه میــان ایران، روســیه، ترکیه 
و جمهوری آذربایجان، آزادســازی منابع 
داده ای دولت برای استفاده کسب و کارهای 
بخــش خصوصــی، توســعه کاربردهای 
صنعت فضایــی، رویکرد جدیــد در دولت 
الکترونیک، جوان گرایی و شایسته ساالری 
و پیگیری طرح های چهارگانه اشــتغال از 
جمله اولویت های مورد پیگیری در وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات است.
همچنین برخی از معاونین و مدیران وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز گزارشی از 
روند اقدامات و فعالیت های انجام شــده در 

حوزه های تحت مدیریت خود ارایه کردند.

خریدار تغییر ســازوکار قانــون بیمه 
شــخص ثالث نگرانــی هایــی را در میان 
مردم موجب شده اســت و به همین خاطر 
کارشناســان معتقدند که فرد محور کردن 
این بیمه نیازمند توجه همه جانبه به ابعاد، 

مزایا و معایب آن است.
 طبق نظر کارشناســان از آنجایی که بیمه 
شــخص ثالث بســیار فراگیر بوده و تقریباً 
کلیه آحاد جامعه را به نوعی در بر می گیرد، 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت. بنابر این 
اعمال هرگونه تغییری در آن باید با احتیاط 
صورت گیرد، زیــرا چنانچه تغییرات اعمال 
شــده به افزایش حق بیمه منجر شود این 
افزایش می تواند نه تنها خود هزینه ای اضافی 
بر خانواده هــا تحمیل کنــد بلکه موجب 
افزایش قیمــت در موارد دیگر نیز بشــود.

در ارزیابی ریســک بیمه شــخص ثالث دو 
عامل راننده و اتومبیل تأثیرگذار هســتند. 
کارشناسان معتقدند که تأثیر راننده یعنی 
عامل انسانی بیشتر از اتومبیل است. با این 
وجود در ایران تنهــا اتومبیل در تعیین حق 

بیمه دخالت داده می شود. 
در کشــورهایی نظیر کشــور مــا به دالیل 

گوناگون قوانیــن راهنمایی و رانندگی 
چنــان که بایــد رعایت نمی شــود، به 
همین به گفته کارشناســان لزوم توجه 
به عوامل رفتاری و شــخصیتی راننده 
نظیر ســن، جنسیت، شــغل و غیره در 
تعیین حق بیمه بیشتر است و بنابر این 
در تعیین حق بیمه از هــر دو عامل باید 
استفاده شود. به همین خاطر در قانون 
جدید بیمه شــخص ثالــث تأکید روی 
فرد بوده و به اصطالح این بیمه شخص 

محور می شود.

تاریخ بیمه شخص ثالث در کشور
در ایران از ســال 1347 هجری شمسی به 
بعد که موضوع اســتفاده گسترده از وسایل 
نقلیه و توسعه حمل و نقل کشور پیش آمد، 
تصمیم گرفته شــد که مقرراتــی در زمینه 
تأمین خســارت زیان دیــدگان تصادفات 
رانندگی به تصویب برسد. با توجه به اجباری 
بودن اجرای بیمه شخص ثالث در کشورهای 
دیگر و موفقیت این الگو، مجلس شــورای 
ملی وقــت قانون بیمه اجباری مســوولیت 
دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث 

را مورد تصویب قرار داد و زمینه مناسب برای 
تأمین خسارت زیان دیدگان را بنا نهاد. پس 
از گذشت حدود چهل سال از زمان تصویب 
قانون شــرایط و تغییراتی که در حمل و نقل 
و استفاده از وسایل نقلیه به وجود آمده بود و 
همچنین نگرش به مسائل اسالمی و شرعی 
در کشــور پس از انقالب اســالمی ضرورت 
آن به وجود آمــد که قانون یاد شــده مورد 

بازنگری قرار گیرد.
بــه همین خاطــر الیحــه اصــالح قانون 
»مســئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی در مقابل شــخص ثالث در 

تیرماه ســال 1383 در قالب الیحه دو 
شــوری تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شــد. بررســی این الیحه از پاییز سال 
1384 در کمســیون هــای تخصصی 
مربوطه در مجلس آغاز شــد. در نهایت 

در سال 1386 به تصویب رسید.
بعــد از آن اخیــراً صحبــت از اجرای 
آزمایشــی جدیدترین قانــون بیمه از 
ســال آینده می شــود. در قانون جدید 
بیمه شــخص ثالث تخفیــف های عدم 
بروز خســارت خودرو بــه مانند قانون 
قدیم اعمال خواهد شد، اما تخفیف ها به 
جای آنکه برای وســیله نقلیه تعلق باشد به 
بیمه گذار )راننده یا همــان خریدار بیمه( 
تعلق می گیــرد. راننــده می تواند تخفیف 
بیمه شــخص ثالث را به خــودروی خود یا 
خانواده اش )همســر، فرزندان و یا والدین( 
منتقل کنــد. آنچه در آیین نامــه ماده 18 
قانون جدیــد بیمه شــخص  ثالــث آمده 
این اســت که برخالف گذشــته کــه بیمه 
شــخص ثالث به خودرو تعلــق می گرفت و 
در پرداخــت حق بیمه شــخص ثالث برای 
راننــدگان تفاوتــی وجود نداشــت و همه 

باید رقم مشــخصی را پرداخت می کردند، 
براساس دستورالعمل جدید، حق بیمه این 
رانندگان متفاوت خواهد بود. زیرا این حق 

بیمه به فرد تعلق می گیرد نه خودرو. 

باال بودن آمار تصادفات و افزایش 
هزینه بیمه ها 

به نظر می رســد که هزینه های باالی بیمه 
ها و ارتباط آن با آمــار تصادفات جاده ای در 
شخص محور کردن بیمه شخص ثالث تأثیر 
زیادی داشته اســت. طبق نظر کارشناسان 
گســترش زندگــی ماشــینی و افزایــش 
روزافزون ترافیــک در جاده هــا در مقابل 
فواید اقتصادی و رفاهی گسترش ارتباطات 
و ســرعت جابجایی کاال و مسافر به سرعت 
بر تعداد و شــدت تصادفات رانندگی افزوده 
اســت. از این رو بحث تصادفات و ضایعات 
مالــی و جانی ناشــی از آن بــه یکی از 
چالش های جوامع بشــری تبدیل شــده 
اســت به گونه ای که طبق گزارش سازمان 
بهداشــت جهانــی در ســال هــای اخیر 
تصادفات رانندگی به عنــوان نهمین عامل 

مرگ و میر در جهان شناخته شده است.

با بخشــنامه جدیــد بانــک مرکزی، پرداخت ســود 
ســپرده های کوتاه مدت، از اول بهمن، از روزشــمار به 
ماه شمار تغییر و پولهایی که کمتر از یکماه هم در بانک 

بمانند،بر مبنای کمترین مانده سود می گیرد.
با بخشــنامه جدیــد بانــک مرکزی، پرداخت ســود 
سپرده های بانکی از روزشــمار به ماه شمار تغییر کرده 
است. در واقع، اگر سپرده گذاری، پیش از موعد یکماه 
از سپرده خود برداشــت کند، بانکها مکلف به پرداخت 

سود به او نیستند؛ بنابراین شرط ارایه سود از 
سوی نظام بانکی به سپرده های کوتاه مدت، 
ماندگاری حداقل یکماهه در شــعب بانکی 
است.بر اساس بخشنامه ای که شورای پول و 
اعتبار، اول دیماه تدوین و به نظام بانکی ابالغ 
کرده بود، معیار پرداخت ســود سپرده های 
سرمایه گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار 

تغییر یافته و بنابراین اگر یک ســپرده یک ماه تمام را 

در شــعب بانکی باقی بماند، می تواند ســود 
دریافت کند که این نــرخ هم البته ده درصد 
اســت.پیش از ایــن مصوبه شــورای پول 
و اعتبار، شــعب بانکــی در صــورت واریز و 
برداشــت از حســاب های کوتاه مدت، سود 
روزشــمار را در پایان هر ماه واریز می کردند، 
اما اکنون این گونه نیســت و شــرایط تغییر 
کرده است.محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانکها 

و موسســات اعتباری خصوصی در گفتگو با مهر گفت: 
از امروز بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تغییر شیوه 
پرداخت سود به ســپرده های کوتاه مدت، از روزشمار 
به ماه شمار اجرایی می شود که بر اســاس آن، اگر یک 
مشتری سپرده خود را تا پیش از موعد یکماهه از بانک 
برداشت کند، سود آن به نحوی محاسبه خواهد شد که 
میانگین کمتریــن میزان مبلغ مانده در حســاب طی 

روزهای یک ماه را محاسبه و به آن سود تعلق می دهند.

سرمایه

پول هایی که کمتر از یک ماه در بانک بمانند هم سود می گیرند
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صادرات کاال از بازارچه مرزی سومار متوقف شد
فرماندار گیالنغرب گفت: صادرات کاال از بازارچه مرزی ســومار از روز 
یکشنبه )ســی ام دی ماه( تا اطالع ثانوی از سوی طرف عراقی متوقف 

شده و هم اکنون فعالیت های تجاری در این مرز انجام نمی شود.
 کوروش محمودیان در گفت و گو با ایرنا افزود: بازارچه مرزی ســومار 
از طرف جمهوری اســالمی ایران باز است و مشــکلی ندارد، ولی طرف 
عراقی از روز گذشــته به دلیل مشــکالت داخلی خود اقدام به بستن و 

متوقف کردن فعالیت های صادرات کاال در این مرز کرده است.
وی اظهار داشــت: رایزنی های الزم از طریق استان و مسئوالن ارشد با 
مقامات عراقی انجام شــده و هنگ مرزی نیز با کالنتر مرزی مستقر در 
مرز سومار پیگیر هســتند تا بازهم شاهد از سرگیری صادرات کاالهای 

غیرنفتی از این مرز باشیم.
نماینده عالی دولت در گیالنغــرب ادامه داد: از تمامــی تاجران فعال 
در بازارچه مرزی ســومار می خواهیم که تا اطــالع ثانوی از آوردن 
محموله های صادراتی بخصوص اقالم فاســد شدنی و لبنی به این مرز 

خودداری کنند تا متضرر نشوند.
محمودیان بیان کــرد: به محض اعالم طرف عراقی برای از ســرگیری 
فعالیت های صادراتی به تجار اطالع رسانی الزم می شود تا بازهم شاهد 

انجام مبادالت تجاری در این مرز باشیم.
مرز سومار نزدیک ترین مرز کشورمان به مرکز عراق و همچنین عتبات 
عالیات اســت.مرز ســومار همچنین نزدیک ترین مرز کشور به بغداد 
محسوب می شود که کمترین فاصله را به کربالی معال و استان های جنوبی 
عراق دارد.بخش سومار در فاصله 90 کیلومتری شهر قصرشیرین واقع 
شده و با عراق 86 کیلومتر مرز مشــترک دارد. این بخش دارای 2 شهر 

سومار و نفت شهر و 13 روستاست. 

 دولت مکلف به ساماندهی حقوق مدیران 
و هیات مدیره شرکت های دولتی شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای این کمیسیون دولت 
را مکلف کردند در سال آینده حداکثر طی یک ماه حقوق مدیران عامل 
و اعضای هیات مدیره شــرکت های دولتی و شــرکت های وابسته به 

نهادهای عمومی غیردولتی را ساماندهی کند.
 محمــد مهدی مفتح در نشســت خبری مصوبات جلســه دوشــنبه 

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1398 کل کشور را تشریح کرد.
وی اظهارداشــت: طبق مصوبه امروز کمیســیون تلفیق دولت مکلف 
شد ظرف حداکثر یک ماه نسبت به ســاماندهی حقوق مدیران عامل 
و اعضای هیات مدیره موظــف و غیرموظف شــرکت های دولتی و 
شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کند و آن را در 
سه سطح ابالغ کند. وی یادآور شد: این شرکت ها موظف هستند حقوق ها را 

بر این مبنا تنظیم و پرداخت کنند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس ادامه داد: در مصوبه دیگری ورود 
مواد اولیه، ماشــین آالت، نهاده های کشــاورزی، دارو، سموم و آفات 

نباتی بدون انتقال ارز در سال آینده مجاز شد.
مفتح خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد درآمد سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای از محــل آموزش فرهنگی و خدمات مشــاوره ، صدور، 
تعویض و تمدید گواهینامــه مهارت به عنوان درآمــد اختصاصی این 

سازمان محسوب شود.
وی ادامه داد: اعضای این کمیســیون در مصوبه دیگری وزارتخانه های 
علوم و بهداشت را مکلف کردند شرایط الزم را برای شرکت پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد در نمایشــگاه های بین المللی برای عرضه 

توانمندی های آنها ایجاد کنند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 98 همچنین اظهار داشت: 
نمایندگان در مصوبه دیگــر در رابطه با ایجاد ضمانت برای بازگشــت 
ارز واحدهایی که مکلف بــه بازگرداندن ارز ببعد از صادرات هســتند، 
تصویب کردند اگر آنها در موعد مقــر ر ارز را بر نگرداندند به ازای هر ماه 
تاخیر دو درصد به مبلغ اضافه شود و اگر اعاده ارز بیش از یک سال طول 
بکشد، مصداق خیانت در امانت تلقی می شود و مجازات متناسب انجام 

خواهد شد.

کارآفرینان ایران و ترکیه گفت وگو می کنند
همایش گسترش تجارت منطقه ای ترکیه و ایران با حضور کارآفرینان 
دو کشــور به میزبانی تجار ترکیه ای دوم بهمن ماه /22 ژانویه/ در وان 

برگزار می شود.
 به گزارش خبرگــزاری آناتولی، همایش گســترش تجارت منطقه ای 
ترکیه و ایــران 22 ژانویه /دوم بهمن/ با حضور حــدود 100 کار آفرین 
ترک و ایرانــی در عرصه های مختلــف در دفتر انجمــن صنعتگران و 

بازرگانان مستقل ترکیه »موسیعاد« در وان برپا خواهد شد.
در این نشست نمایندگان آژانس توسعه شــرق آناتولی »داکا« ضمن 
معرفی ویژگی ها این منطقه از فرصت های ســرمایه گذاری آن سخن 

خواهند گفت.
زکی گوورجین، رئیس کمیسیون روابط بین المللی و تجارت خارجی 
موسیعاد با اشــاره به تمایل این انجمن برای گسترش تجارت و حجم 
تجاری بین دو کشور گفت: امیدوارم این نشست سهم مهمی در ارتقای 

سطح مبادالت تجاری دو کشور پیدا کند. 
وی افزود: تا پایان امســال در این زمینه نشســت های متعددی برگزار 
خواهیم کرد.گورجین با اشاره به دفاتر نمایندگی موسیعاد در تهران و 
تبریز اظهار داشت: با نهادهای مختلف ازجمله سازمان های مردم نهاد 

قراردادهای دو جانبه داریم. 
وی گفت: از اتاق تعاون ایران و گروه دوســتی پارلمانی ترکیه و ایران به 
دلیل همکاری و حمایتشــان در برگزاری ایــن همایش قدردانی 
می کنیم.گفتنی اســت حجم مبادالت تجاری ترکیه و ایران در ســال 

2018 در سطح حدود 8.76 میلیارد دالر تحقق یافت.
روابط ایران و ترکیه در ســال 2018 از منظر سیاسی و اقتصادی فرایند 
رو به رشــدی را طی کرد به طوری که مناســبات دو کشور همسایه در 

بسیاری از زمینه ها به شکل کم سابقه ای توسعه یافت.
روابط ایران و ترکیه در سال گذشــته با انجام نزدیک 40 سفر مقامات 
ارشد و وزرای دو کشــور پیگیری شــد و عالوه بر این، مقامات ارشد دو 
کشور در 12 مورد نشســت بین المللی در کشور مقابل شرکت کردند و 
با حضور در این اجالس ها سطح روابط دوجانبه را به شکل ملموسی به 

هم نزدیک تر کردند.
با وجود توسعه مناسبات ایران و ترکیه، دولت آمریکا با اعزام هیات های 
سیاسی مختلف سعی کرد تا ترکیه را در تحریم علیه ایران با خود همراه 

کند که این تالش ها با مخالفت ترکیه ناکام ماند.
مقامات ترکیه از زمان خروج آمریکا از برجام اعالم کردند که با سیاست 
های واشــنگتن در تحریم ایران همراهی نکــرده و مطابق منافع ملی 
خود اقدام خواهند کرد.پس از اعالم اعمــال تحریم های یکجانبه علیه 
ایران توسط آمریکا، مقامات رســمی ترکیه در موضع گیری های خود 
همگامی مطلوبی با ایران در مقابل تحریم های اعالم شده از خود نشان 
داده و با اظهار نظرهای شایســته، عمق روابط نزدیک دو کشــور را به 
نمایش گذاشتد به طوری مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه 
گفت که به صراحت اعالم کرده ایم که تحریم آمریکا علیه ایران را اجرا 

نخواهیم کرد.
در کنار این محدودیت هایی که آمریــکا در زمینه تعرفه صادرات فوالد 
بر ترکیه اعمال کرده اســت، مقامات واشــنگتن اعالم کرده بودند که 
خریداران نفتی ایران از جمله ترکیه نیز مشمول تحریم آمریکا خواهند 
شد ولی در آستانه پایان یافتن مهلت قانونی آمریکا ترکیه و هفت کشور 

دیگر را از اعمال تحریم خرید نفت از ایران معاف کرد.

میز خبر

رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواســت 
کرد تا با تشکیل کمیته ای متشکل از فعاالن اقتصادی 
و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تالش برای تســهیل 

بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
چالش بر ســر بازگشــت ارز حاصل از صادرات میان 
صادرکنندگان و بانک مرکزی در شــرایطی همچنان 
پابرجا است که بخش عمده ای از فرآیند باز کردن این 
گره، در دست وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و 
تجارت اســت؛ به نحوی که هم اکنون صادرکنندگان 
بحث های زیادی بر ســر عدم ثبت سفارش ارز حاصل 
از صادرات خود برای واردات کاالهای مورد نیاز کشور 
که نام آنها در فهرســت کاالهای مجاز بــرای واردات 
گنجانده شــده، دارند و این موضوعی است که علیرغم 
تاکید معــاون اول رئیس جمهور، هنوز از ســوی رضا 
رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجــارت حل و فصل 

نشده است.
اما گره دیگر بر سر راه بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپســند، 
سکاندار آن است و عدم اصالح نرخ های پایه صادراتی 
برمی گردد. به این معنا که صادرکنندگان معتقدند که 
نرخ های پایه گمرکی در شــرایط کنونی، منجر به این 

شده که صادرکنندگان تعهد باالتر از میزان 
صادرات خود را به صورت پیمان بســپارند 
و این امر، بازگشــت ارز حاصل از صادرات را 
بر مبنای تعهدی که داده اند، دچار مشــکل 

می کند.
حال اما عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی از اتاق بازرگانی درخواســت کرده تا 

با تشکیل کمیته ای متشکل از فعاالن اقتصادی، وزرای 
اقتصاد و صنعت، بار دیگر تالش برای تسهیل بازگشت 

ارز صادراتی از سر گرفته شود.
محمد الهوتــی، عضو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در گفتگو با مهر، از 
درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
برای تشکیل کمیته ای 4جانبه به منظور حل مشکالت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی 
که ارز به ســامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده 
نشــود، منابع ارزی بانک مرکزی بــا محدویت مواجه 
شــده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد 
شد؛ لذا روز شنبه هفته جاری، در تماس از دفتر رئیس 
کل بانک مرکزی با رئیس اتــاق بازرگانی ایران برقرار 
شده، مقرر گردیده تا کمیته ای شکل گیرد تا با حضور 

رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران 
و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکالت پیش رو 
را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند 
که هم صادرکننده ارز خــود را بیاورد و رفع 
تعهد ارزی نماید، و هــم دولت به منابع ارزی 

مورد نظر خود دست یابد.
وی افــزود: با ایــن تالش رئیــس کل بانک 
مرکزی مبنــی بر ایجاد کمیته جدید که به پیشــنهاد 
فعاالن اقتصــادی در جلســه دو هفته قبــل با بانک 
مرکزی صورت گرفته اســت، چنانچه دســتگاههای 
دیگر از جملــه وزارت صمت و اقتصــاد حضور فعالی 
داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
چالش های آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، روند 

بازگشت ارز به کشور تسهیل می گردد.
الهوتی ادامــه داد: اولین موضوعی که در بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات به کشــور وجــود دارد، وضعیت 
نابسامان ثبت سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان 
برای واردات کاالهایشــان است، ضمن اینکه بازگشت 
ارز بــرای صادرکنندگانی که کار تولیــدی ندارند نیز 

اکنون امکان پذیر نیستند.
وی موضوع دیگر که به عنوان ســد راه بازگشــت ارز 

حاصل از صادرات به شــمار می رود را قیمت های پایه 
صادراتی دانست و خاطرنشــان کرد: اگر در جلسه ای 
که قرار است برگزار بشــود، بتواند این مشکالت را حل 
کند، به طور قطع روند بازگشــت ارز به کشور بیش از 

گذشته سرعت خواهد یافت.
 البته هنوز زمان برگزاری اولین جلســه و جزئیات آن 
مشخص نیست.   اگر دوســتان دولتی با اختیار تام به 
جلســه بیایند در هر موردی مشــکالتی که طرح 
می شــود با تصمیم گیری در همان جلســه مشکل را 
برطرف نمایند، چالش بازگشــت ارز صادراتی مرتفع 

خواهد شد.  
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: همانطور که 
پیش از این نیز بارها اعالم شــده، اختالفی که اکنون 
میان صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات وجود دارد، این نیســت که دولت 
می خواهــد ارز حاصل از صــادرات به کشــور بیاید و 
صادرکننده نمی خواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر ســر 
روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و 
بارها تاکید کرده اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات 
باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام 

وجود دارد.  

صادرات

هادی ســلگی  اجــرای معافیت های 
مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر و موســیقی 
در شرایطی بدون قید و شرط ادامه می یابد 
که یک حســاب سرانگشتی از درآمد برخی 
کنســرت ها نشــان می دهد هرکدام آنها 

حدود 200 میلیون تومان فروش دارد.
 بــا اینکــه یکــی از اصلی تریــن عناصر 
پایدارسازی منابع عمومی بودجه، حرکت 
به سمت گســترش منابع مالیاتی و کاهش 
وابســتگی به فروش دارایی های سرمایه ای 
مانند نفت و گاز اســت، اما به نظر می رسد 
این پیشــرفت آن چنان حاصل نشده است. 
کارشناســان معتقدند بن بست درآمدهای 
مالیاتی عمدتــاً به دو دلیــل معافیت های 
غیرضروری و بخشی )کلی و غیرمنعطف( و 
فراریان مالیاتی حادث شده است. در بخش 
معافیت ها بســیاری از بنگاه های پردرآمد 
کشــور از زیر چتــر مالیات کنار گذاشــته  
شده اند؛ همان طور که این موضوع در زمینه 
فراریان هم به شکل دیگری دیده می شود. 
یعنی بخش هایی که در ســطوح باالترین 
درآمدزایی ها طبقه بندی می شوند، انگیزه 

فرار از قانون را پیدا کرده اند.
ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان و مرکــز علمی کاربردی 
جهاد دانشــگاهی فارس اخیراً گزارشــی 
منتشر کرده که نشــان می دهد »بر اساس 
مطالعات علمی انجام شده در سال 1393، 
جراحان پالســتیک و قلب، دندان پزشکان 
فوق تخصــص، طراحان لباس و مدرســان 
کنکور زیست شناســی در صدر مشــاغل 

پردرآمد ایران قرار داشته اند.«
موضوع فــرار مالیاتی در بخش پزشــکی و 
عدم استفاده از دستگاه POS )کارت خوان( 
موضوعی اســت که در چند ســال گذشته 
به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شــده 
است. تشخیص این موضوع به دلیل ارتباط 
عموم مردم بــا مطب هایی که علنــاً از پول 
نقد اســتفاده می کنند و مراجعــان خود را 
به همین منظور به دســتگاه های خودپرداز 
نصب شــده در همــان ســاختمان ارجاع 
می دهند، بسیار ساده بوده است.این موضوع 
در گزارش هــای فراوانــی پیگیری شــده، 
اما هنوز به نتیجه ای نرســیده اســت. حتی 
قرار بود مجلس شورای اســالمی، استفاده 
از دســتگاه کارت خوان را برای پزشــکان 
اجباری کند، اما در نهایت کفه قدرت به نفع 
پزشکان ســنگینی کرد و طرح با رأی منفی 

مواجه شــد.در این گزارش به یکی از اجزای 
کوچک بخــش اول ناکامی هــای مالیاتی، 

یعنی معافیت ها می پردازیم.

معافیت های غیرضروری
بر اســاس مــاده 139 قانــون مالیات های 
مســتقیم، فعالیــت گروه هــای هنری و 
فرهنگــی از پرداخت مالیات معاف اســت. 
این مــاده تصریح می کنــد »فعالیت های 
انتشــاراتی، مطبوعاتــی، قرآنــی )دارای 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
دســتگاه های ذی ربط(، فرهنگی و هنری 
که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی انجام می شوند، از پرداخت مالیات 
معــاف اســت.«این مصوبه شــامل همه 
کنسرت ها، فیلم های ســینمایی و خانگی 
و امثالهم می شــود که در حــال حاضر در 
برخی موارد جزو پول سازترین فعالیت های 

اقتصادی محسوب می شود.
بر اساس اعالم رسمی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در سال 1395 
بیــش از 1221 مجوز اجــرای صحنه ای 
برای موسیقی صادر شــده است. در بخش 
فروش اینترنتی بلیت اجراهــا تقریباً 70 تا 
80 درصد این فروش  از طریق وب ســایت 
ایران کنســرت صورت می گیــرد. به طور 
متوسط هر کنســرت به مدت سه شب اجرا 
می شود که میانگین استقبال کنندگان آن 

یک هزار نفر است.

درآمد 500 میلیون تومانی اجرای 
موسیقی

تقریباً هر کنســرت بین 2 هــزار و 500 تا 
ســه هزار نفر مخاطب دارد. از سوی دیگر، 
مراجعه به وب ســایت های رســمی فروش 
بلیت کنسرت ها نشــان می دهد که قیمت 
بلیت ها در جایگاه هــای مختلف از حداقل 
45 هزار تا 170 هزار تومان اســت. قیمت 
بلیت ُجنگ ها و کمدی های نمایشــی نیز 
رقمی بین 70 تا 300 هــزار تومان دارد. از 
همیــن رو، اگــر میانگیــن مخاطبان یک 
کنسرت را 2 هزار و 500 نفر در نظر بگیریم 
و میانگین قیمت بلیــت را 80 هزار تومان، 
یک حساب سرانگشــتی به ما می گوید که 
درآمد یــک کنســرت 200 میلیون تومان 
می شــود. این مبلغ بدون کســر هزینه ها و 
ســایر موارد اســت.عالوه بر فروش بلیت، 
خوانندگان از محل اسپانسرینگ )حمایت 
مالی( هم کســب درآمد می کنند. در مورد 
برندهای خارجی، آمار و ارقام اسپانسرینگ 
بسیار باال است، اما برندهای داخلی بین 80 
تا 120 میلیون تومان در یک شــب هزینه 

تبلیغات پرداخت می کنند.
به عبارتــی، برگزاری یک کنســرت با یک 
اسپانســر داخلی بین 300 تا 350 میلیون 
تومان از محل اسپانســرینگ بــرای تهیه 

کننده درآمدزایی می کنــد. البته برگزاری 
یک کنســرت هزینه های بسیاری هم برای 

گروه برگزار کننده دارد.

ارتقای هنر فاخر یا کمک به ترویج 
عامه پسندها

یکی دیگر از مشــاغل پردرآمــد، تولیدات 
سیمایی اســت که فقط برخی از مجری های 
آن دســتمزدهای یک صد میلیون تومانی در 
ماه دارنــد. همچنین گفته می شــود فروش 
کاراکترهای معروف عروســکی قیمت هایی 
باالی چهــار میلیارد تومــان دارد.این موارد 
تنها بخشــی از نمونه هایی اســت که با لغو 
معافیت هــای آن می تــوان گامــی بلند در 
راستای افزایش و پایدارســازی درآمدهای 
دولتــی برداشــت. اقدام مذکــور همچنین 
می تواند حرکتی اساســی در زمینه کاهش 
نابرابری های ناموجه در جامعه باشد.هر چند 
معافیت های مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر 
و موســیقی پیش از این می توانست به عنوان 
روشــی برای ارتقای فرهنگ ملــی و فاخر 
تلقی شــود، اما در حال حاضر با گســترش 
موسیقی  های عامه پســند و تجاری شدن آن 
به عنوان یکی از منابع سرشار درآمدی، ادامه 
این گونه معافیت ها ضروری به نظر نمی رسد.

منافات با کاهش وابستگی
این موضــوع در جایی اهمیت بیشــتری 

می یابد که ســال آینده اقتصاد کشور تحت 
تحریم هایــی قــرار می گیرد کــه کاهش 

وابستگی بودجه به نفت را حیاتی می کند.
ســید محمدهادی ســبحانیان، مدیرکل 
دفتر بودجــه مرکز پژوهش هــای مجلس 
در ایــن زمینه می گویــد: یکی از اســناد 
باالدســتی، سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی است که بر اساس آن دولت باید به 
سمت اصالح نظام مالیاتی حرکت کند. در 
حالی که دولت با همیــن چارچوب قدیمی 
نظام مالیاتی جلو مــی رود و تنها تغییر در 
الیحــه 1398 این بــوده که متناســب با 
افزایش تورم، درآمدهــای مالیاتی افزایش 
یافته است. یعنی اصالحی در معافیت های 
مالیاتی یا تالشــی برای افزایــش پایه های 
مالیاتــی صــورت نگرفته اســت. در حالی 
که بســیاری از معافیت های مالیاتی واقعاً 
قابل اصالح است.ســبحانیان در این رابطه 
اضافه می کند: در حــال حاضر طبق قانون، 
هنرمنــدان از پرداخــت مالیــات معاف 
هســتند، یعنی اگر یک خواننده، کنسرت 
میلیــاردی برگزار کند هیچ گونــه مالیاتی 
نمی پردازد. این معافیت بر اساس ماده 139 
قانون مالیات های مســتقیم اعمال شده که 
مطابق بــا آن، همه فعالیت هــای هنری و 

فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شده اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی دیگر 
از ایــن معافیت ها مدارس و دانشــگاه های 
غیرانتفاعی اســت کــه هیچ گونه ضرورتی 
برای آن وجود ندارد. وی در این مورد اضافه 
می کنــد: همچنین بعضــی از حرفه ها هم 
وجود دارد که از پرداخــت مالیات معافیت 
دارند، مانند پزشــکان که خیلی وقت است 
مالیات گیری از آن ها به شــکل یک مطالبه 
اجتماعی درآمده اســت. برخی از مطب ها 
به منظــور پرداخت نکردن مالیــات از قرار 
دادن دستگاه کارت خوان امتناع می کنند. 
این موضوع باعث می شــود ســال به سال 
میزان مالیــات مؤدیان و خوش حســابان 
بیشتر شــود و بر نارضایتی آن ها دامن زده 
شود. هم اینکه در شــرایط رکودی به این ها 
فشار بیشــتری آورده می شود. در حالی که 
برای تصمیم گیری و اجــرای این برنامه هم 
منطق و هم مطالبه اجتماعــی وجود دارد 
و دولت می تواند خیلی راحــت با تهیه یک 
ســازوکار قانونی بــه این هدف برســد، اما 
متأسفانه هیچ گونه اراده ای برای حرکت به 

سمت آن وجود ندارد.

تالش دوباره برای بازگشت ارز صادراتی

رئیس اتحادیه پوشاک تهران:

بازار عید با تولید داخلی اشباع می شود
خریــدار رئیــس اتحادیــه صنــف 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک 
تهران گفــت: برای ایــام نوروز بــه دلیل 
توزیع حجم گســترده ای از مواد اولیه بین 
تولیدکننــدگان به هیچ عنــوان با کمبود 
پوشــاک در بــازار مواجه نیســتیم و تمام 
کاالهــای ایرانی بــازار داخلی را اشــباع 

خواهند کرد.
 ابوالقاســم شــیرازی با بیان اینکه قیمت 
گــذاری کاال بــرای ایــام نوروز همیشــه 
براســاس عرضه و تقاضا صورت می گیرد، 
افزود: زمانی که تقاضا از سوی مردم افزایش 
پیدا می کند علیرغم وجود نظارت بر قیمت ها 
در بازار و نیز تعهد تولیدکننده به رعایت نرخ 
اعالم شده اما باز هم به دلیل افزایش تقاضا 

تغییراتی در قیمت ها ایجاد می شود.
وی ادامه داد: ما با برخــی از اقدامات مانند 
برگزاری نمایشــگاه و نیز فروش های فوق 

العاده که در روزهای پایانی سال در دستور 
کار قرار می گیــرد به شــدت مخالفیم اما 
باالخره این اقدامات از جمله مواردی است 
که از سوی مسئوالن برای تنظیم بازار شب 

عید در نظر گرفته شده است.
شیرازی معتقد اســت که قیمت گذاری ها 
در بازار باید به صورت آزاد باشــد تا مردم از 
طریق مقایســه قیمت و نیز کیفیت بهترین 

کاالها را معیار خرید خود قرار دهند.
رئیس اتحادیــه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشــاک تهران افزود: از چند 
ماه گذشته بسیاری از کارگاه های تولیدی 
به دلیل کمبــود مواد اولیــه رو به تعطیلی 
بودند اما با تاســیس کارگــروه تامین مواد 
اولیه پوشاک باعث شــد تا چراغ امیدی در 
دل تولیدکنندگان روشــن شود و به کمک 
این کارگــروه به روند تولیــدات خود ادامه 
دهند.وی در ادامه به ایرنا گفت: طی دو ماه 

گذشته به دلیل تشکیل کارگروه تامین مواد 
اولیه و عرضه پارچه مابین تولیدکنندگان نه 
تنها با کمبود پوشاک در بازار مواجه نشدیم 
بلکه به دلیل وفور این کاال در بازار، بسیاری 
از مغازه داران اقدام بــه حراجی های مکرر 

برای فروش کاالهای در اختیار خود کردند.
شــیرازی اظهار داشــت: در برخی از موارد 

در بازار بــا اعتراض هایــی در زمینه گرانی 
پوشاک همراه شــدیم که علت آن ناشی از 
هجمه هایی بود که برای مبارزه با کاالهای 

وارداتی قاچاق در پیش گرفته بودیم.
رئیس اتحادیــه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشــاک تهران با بیان اینکه 
مبارزه با کاالی قاچاق همیشــه در اولویت 
برنامه های ما قرار داشــته است، گفت: طی 
یک ماه گذشــته هجمه هــای زیادی برای 
جمع آوری بــا کاالی قاچاق مطرح شــد، 
این موضوع باعث جمــع آوری کاالهای در 
اختیار فروشــندگان، کمبود کاال در بازار و 
نیز افزایش قیمت ها شــد که خوشبختانه 
به صورت موقتی شاهد این موارد در سطح 

بازار بودیم.
رئیس اتحادیــه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشــندگان پوشــاک تهران نبود حدود 
صنفی را بــه نفع مصرف کننده دانســت و 

اعالم کــرد: وجود چنــد واحدهای صنفی 
مشــابه در کنار یکدیگر باعث می شــود تا 
مصرف کننده از طریق مقایســه به انتخاب 
کاالی موردنظــر خــود بپــردازد که این 
موضوع باعث افزایش تالش تولیدکنندگان 

برای ارتقای کیفیت کاالهایشان می شود.
وی با تاکید بر آنکه مــا مخالف ایجاد حدود 
صنفــی بــرای واحدهای صنفــی موجود 
هســتیم، افزود: تاکنــون در هیچ کجای 
دنیا حدود صنفی بــرای واحدهای صنفی 
تعیین نشده اســت بلکه باید اجازه دهند تا 
واحدهای صنفی آزادانــه در کنار یکدیگر 

قرار بگیرند و به انجام رقابت بپردازند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: ایجاد رقابت 
زمینه گسترده تر شدن میدان انتخاب مردم 
را فراهم می کند به همین دلیل برداشــته 
شدن حدود صنفی از جمله خواسته های ما 

نسبت به واحدهای صنفی است.



با حضور معاون اول رئیس جمهوری
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آغاز سومین عرضه نفت خام در بورس انرژی
 ســومین عرضه نفت خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه در 

روز و با قیمت پایه هر بشکه 52.42 دالر آغاز شد.
عرضه  محموله یک میلیون بشــکه ای نفت خام در بورس انرژی طبق 

اطالعیه بورس انرژی آغاز شد.
در نوبت اول عرضه نفت خام در بورس انرژی که در ششم آبانماه امسال 
انجام شــد،  جمعا 280 هزار بشــکه نفت خام از محموله یک میلیون 

بشکه ای عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.
در نوبت دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی در بیســتم آبانماه امسال 
هم در مجموع 700 هزار بشــکه نفت خام عرضه شده از سوی شرکت 

ملی نفت ایران خریداری شد. 
در ســومین عرضه نفت کــه در بورس انرژی آغاز شــده اســت، یک 
میلیون بشــکه نفت خام به قیمت پایه هر بشــکه 52.42 آماده عرضه 
به مشــتریان اســت.با توجه به اینکه عرضه نفت در بورس، تجربه ای 
تازه در کشور ماست، کارشناسان شــرط موفقیت این شیوه و استقبال 
بخش خصوصی از آن را تداوم عرضه نفــت در بورس عنوان می کنند و 
معتقدند بی نظمی در عرضه و مســتمر نبودن عرضه موجب می شود 
بخش خصوصی برای حضور در این عرصه اطمینان کافی نداشته باشد. 
امیرحسین تبیانیان، نماینده شــرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت 
در بورس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم اینکه عرضه نفت خام سبک 
از ساعت 2:30 امروز در بورس انرژی آغاز شده است، گفت: تا این لحظه 
خریداری برای نفت اعالم آمادگی نکرده اســت و با تأیید شرکت ملی 
نفت ایران مجوز تمدید ســاعت عرضه اخذ و به بورس انرژی اعالم شده 

است.
وی ادامه داد: میزان عرضه نفت خام یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
است که کمترین حد ســفارش خرید 35 هزار بشکه بوده که خریداران 

می توانند با ضریب این پایه نفت بیشتری نیز خریداری کنند.
به گفته این مقام مسئول، شــرکت ملی نفت هنوز مجوزی برای زمان 
پایان این عرضه اعالم نکرده اســت.ضمن اینکه اعالم حضور خریداران 

که تابع اطالعیه شرکت ملی نفت هستند، بر عهده بورس انرژی است.
تبیانیان قیمت هر بشکه را بر اساس اطالعیه شــرکت ملی نفت ایران 
52.42 دالر اعالم کرد و اظهارداشــت: در زمینه معامالت تابع قوانین 

بورس انرژی هستیم.

ژاپن واردات نفت از ایران را آغاز کرد
 رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ژاپن نیــز واردات نفت از ایران را 
از امروز آغاز کرد، گفــت: به تدریج درآمدهای جدیــد نفتی به چرخه 

تجاری وارد می شود.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشــت اینستاگرامی 
خود نوشــت: بعد از کشــورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه امروز 
ژاپن نیز  عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. به تدریج درآمدهای 
جدید نفتی در کنار دهها میلیــارد دالر منابع فعال بانک مرکزی در نزد 
بانکهای خارجی که پشــتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، 

به چرخه تجاری وارد می شود. 
وی در ادامه پیام خود نوشــت: صــادرات غیرنفتی کشــورمان نیز با 
تفاهماتی که صادرکننــدگان با همکاران من می کننــد به تدریج در 
خدمت واردات کشــورمان قرار می گیرد. قبال خدمت مردم عزیزمان 
عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت 

اسکناس در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند.
همتی تاکید کرد: البتــه عوامل مختلفی در داخــل و خارج مأیوس از 
تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا تالش مــی کنند با ایجاد جو روانی و دادن 
پالس های منفی بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار بدهند.رییس کل 
بانک مرکزی همچنین نوشت:نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز، 
کم رمق بودن تقاضا در صرافی ها و نزخ سازی دالالن در قضای مجازی 

است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می کشد!

 انتقال روزانه ۴۰۰ میلیون لیتر نفت 
و فرآورده  نفتی

مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: هم اکنون 
به طور میانگیــن روزانه 400 میلیون لیتر نفــت و فرآورده های نفتی با 
خطوط لوله نفت کشــور منتقل می شــود که این رقم در مقایسه با 40 

سال گذشته، 830 درصد رشد داشته است.
عباسعلی جعفری نسب در آستانه چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی اظهار کرد: میزان انتقال فرآورده های نفتی در ابتدای 
پیروزی انقالب، ســاالنه 6 میلیارد لیتر بود که این رقــم هم اکنون به 

بیش از 56 میلیارد لیتر در سال رسیده است.
وی تصریح کــرد: در زمینه انتقال نفت خام نیز هــم اکنون 66 میلیارد 
لیتر در ســال نفت خام با خطوط لوله منتقل می شــود که این رقم در 

ابتدای انقالب 25 میلیارد لیتر بود.
مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ¬ با بیان اینکه انتقال 
نفت خام به پاالیشگاه ها و انتقال فرآورده ها به مبادی مصرف دو وظیفه 
اصلی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت است، افزود: تاکنون حدود 
14 هزار کیلومتر خطوط لوله در سراســر کشور احداث شده که نسبت 

به پیش از پیروزی انقالب اسالمی رشد خیره کننده ای داشته است.
جعفری نســب ادامه داد: در ابتدای انقالب اســالمی طول خطوط لوله 
انتقال نفت خام 2250 کیلومتر بــود که این میزان هم اکنون به 4500 

کیلومتر رسیده است.
وی درباره خطوط لوله انتقــال فرآورده های نفتی هــم گفت: پیش از 
پیروزی انقالب تنهــا 2 هزار و 800 کیلومتر خطــوط لوله برای انتقال 
فرآورده های نفتی احداث شــده بود که این میزان پــس از انقالب به 9 

هزار و 500 کیلومتر رسیده که تقریبا بیش از سه برابر شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون سراســر کشور به جز ســه استان خراسان 
جنوبی، بوشــهر و سیســتان و بلوچستان زیر پوشــش خطوط انتقال 
شرکت نفت هستند، افزود: هم اکنون روزانه 400 میلیون لیتر فرآورده 
در کشور منتقل می شود که اگر همین میزان قرار بود با تانکر و نفتکش 

منتقل شود، به بیش از 60 هزار تانکر نیاز داشتیم.

آغاز ساخت پروژه ۴۳ کیلومتری خط انتقال گاز 
۳۰ اینچ صنایع فوالد 

ســاخت پروژه 43 کیلومتری خط انتقال گاز 30 اینــچ صنایع فوالد 
صنایع فوالد بوتیای ایرانیان در استان کرمان با حضور مدیر گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران و قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 

گاز آغاز شد.
خط لوله انتقال گاز 30 اینچ باغین - زرند به طول تقریبی 40 کیلومتر 
از حوالی شهر باغین تا کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان با هدف گازرسانی 
به این کارخانه احداث می شــود؛ در این پــروژه 300 هزار مترمکعب 
عملیات خاکی شامل حفاری و مسیرسازی و 3 هزار و 500 مترمکعب 

بتن ریزی انجام خواهد شد.
خط لوله یادشده از ایســتگاه تاسیســات گازی موجود در منطقه ای 
واقع در غرب شــهر کرمــان )20 کیلومتری محور کرمــان - باغین( 
آغاز می شــود و در مجاورت خــط لوله 12 اینچ موجــود باغین - زرند 
امتــداد می یابد و پس از عبور از غرب شــهر اختیارآبــاد و در مجاورت 
حصار  آمادگاه شــهید باهنر ادامه می یابد.این خط لوله ســرانجام در 
40 کیلومتری شهر زرند و شــمال کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان پایان 
می یابد و انشــعابی به قطر 20 اینچ و طول تقریبــی 2 هزار و 750 متر 

به منظور گازرسانی به کارخانه فوالد یادشده در نظر گرفته شده است.

میز خبر

رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت بر ضرورت به کارگیری 
نیروهای جــوان و خالق در صنعت نفــت تاکید کرد و 
گفت: صنعت نفت در کشــور باید به یــک صنعت تراز 
اول جهانی تبدیل شــود.به گزارش پژوهشگاه صنعت 
نفت، جعفر توفیقی در افتتاحیه چهارمین گردهمایی 
ساالنه جوانان ایران در شورای جهانی نفت به اهمیت و 
جایگاه صنعت نفت در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت 
نفت ایــران در دهه هــای متمادی توانســته خدمات 
گسترده ای را در حوزه های اقتصادی، علمی و فنی ارائه 

کند و به نوعی تکیه گاه اقتصاد کشور است.
وی با بیــان این که صنعــت نفت ایــران با 
ویژگی های جهانی از نظــر صنعتی، علمی و 
فناوری فاصله دارد، افزود: همواره باید تالش 
کرد که این فاصله ها جبــران و صنعت نفت 
ایران بــه یک صنعت در تــراز جهانی تبدیل 
شود، این موضوع مستلزم آن است که بتوانیم 

از نیرو های جوان، خالق و با ایده های بســیار نو در این 
صنعت بهره مند شــویم.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 

تصریح کرد: حضور کمیتــه جوانان ایران در 
شورای جهانی نفت، فرصت مناسبی را ایجاد 
می کند کــه بتوانیم به شــبکه های جهانی 
متصل شــویم و از ایده های متنوع و خالقانه 

جوانان استفاده حداکثری را داشته باشیم.
توفیقی افزود: پژوهشگاه آمادگی دارد که با 
برخورداری از نیرو های توانمند و همچنین 
زیر ساخت های علمی و فنی بســیار پیشرفته موجود، 

حمایت های مختلفی را از جوانان داشته باشد.

وی تاســیس مرکز نوآوری در پژوهشگاه صنعت نفت 
را یکــی از اقدام های اخیر این مجموعــه در این حوزه 
دانســت و گفت: این مرکز این زمینه را ایجاد می کند 
تا پژوهشــگاه بتواند افــزون بر ظرفیت هــای خود، 
ظرفیت های جدیدی از جوانان با اســتعداد کشــور و 
کارآفرینــان توانمند را در این مرکــز جذب و از طریق 
شــتاب دهنده ها و شــرکت های دانش بنیان، دانش و 
فناوری های جدیدی را ابــداع کند و در صنعت نفت به 

عنوان یکی از صنایع راهبردی کشور توسعه دهد.

وهش پژ

خریدار ایران 80 درصد سوخت صنعت 
بانکرینــگ در خلیج فــارس را تامین 
می کند با این وجود ســهمی 10 درصدی 
از درآمدهــای آن دارد و 27 میلیــارد دالر 
درآمد عمــده این صنعت بــه جیب امارات 
می رود.فعالیــت در صنعت بانکرینگ، یکی 
از بهترین و مطلوب ترین فرصت های پیش 
روی ایران جهت کسب درآمد و ارتباط مؤثر 
با جهان به شــمار می رود. با توجه به اصول 
سرمایه گذاری در دنیا، الزم است حاکمیت 
دولتی ضمن تامین زیرســاخت های اولیه، 
زمینه ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

صنعت بانکرینگ ایران را فراهم کند.
سوخت رســانی با کشتی ها و شــناورهای 
کوچــک و بــزرگ در دریــا و یا اســکله را 
بانکرینگ می گویند. تامیــن آب و آذوقه، 
ارائه خدمات فنی و مهندســی، پزشــکی 
و بهداشــتی، امکان اســکان خدمه اسکان 
و تعویــض خدمه کشــتی، جمــع آوری 
پســماندهای نفتی و زباله های کشتی و ... 
از جمله خدمات جانبی بانکرینگ هســتند 
که هر یک می توانند زمینه ساز درآمدهای 
باالیی باشــند. خطوط ســاحلی طوالنی 
در شمال و جنوب کشــور، تردد نفتکش ها 
و کشــتی های حامــل کاالهــای تجاری، 
موقعیت استراتژیک آب های سرزمینی به 
لحاظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق 
مناسب سواحل، موقعیت ممتازی را جهت 
گسترش و توسعه این صنعت پیشرو کشور 

قرار داده است.
علی رغــم ظرفیت هــای فراوان ایــران در 
توسعه بانکرینگ، متاســفانه سهم کشور از 
این صنعت زیر 10 درصد اســت. موضوعی 
کــه مصطفی کشــکولی، رئیــس انجمن 
صنعت بانکرینــگ ایــران درخصوص آن 
اظهار داشت: » در برنامه های پیش رو سهم 
ایران از بانکرینگ منطقه باید به 50 درصد 
افزایش یابد یعنی به حدود 10 میلیون تن 
برســد«. وی ادامه داد: » در حالی که سهم 
کنونی ما از بانکرینگ خلیج فارس ســاالنه 
تنها حدود 2 میلیون تن اســت. به راحتی 
می توان با اعمال ســازوکارهای ســاده ای 
این درصد را به دســت آورد«. سهم پایین 

ایران درحالی است که 80 درصد از سوخت 
مورد نیاز صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج 
فارس از ایران تامین می شود. کشور امارات 
)بندر فجیــره( با درآمدزایــی 27 میلیارد 
دالری یکه تاز صنعــت بانکرینگ در خلیج 

فارس است.

درآمد 10 میلیارد دالری ایران از 
صنعت بانکرینگ

برآوردها نشــان می دهد جمهوری اسالمی 
ایران می تواند درآمد 10 میلیارد دالری در 
سال از محل صنعت بانکرینگ داشته باشد. 
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، شناسایی 
مناطــق ویژه و اســتراتژیک بــرای صنعت 
بانکرینگ یکــی از راه های خودنمایی جهت 
کسب سهم تجاری از بازار این صنعت است. 
در همین راستا، بررسی موقعیت ژئوپلیتیک 
و ظرفیت های بالقوه بنادر ایران و ســرمایه 
گذاری بــر روی آن ها بــرای بازپس گیری 
سهم ایران از صنعت بانکرینگ خلیج فارس 
بسیار مهم است. با توجه به مطالعات صورت 
گرفته، حدود 12 بنــدر ایرانی برای عملیات 
بانکرینگ دارای جایگاه مناســب تشخیص 

داده شــده اند.  مهم ترین بنــدر ارائه دهنده 
عملیات بانکرینــگ در ایــران بندرعباس 
اســت و بعد از آن نیز مهم ترین بندر، بندر 
قشم می باشد. طبق آمارارائه شده در سال 
2016 مقــدار بانکرینگ ایــران در حدود 

4.4 میلیون تن بوده است.

ابزارهای توسعه صنعت بانکرینگ
توســعه صنعــت بانکرینــگ در کشــور 
نیازمند فراهم شــدن پیش نیازهایی است. 
برخی از این پیش نیازهــا متاثر از موقعیت 
جغرافیایی و طبیعی کشــور است و برخی 
دیگر به دلیل ماهیت زیرســاختی، نیازمند 
سرمایه گذاری هستند. نزدیکی به خطوط 
کشــتی رانی، وجود آبخور مناســب برای 
پهلوگیری انواع کشــتی ها، ارائــه زنجیره 
کامل خدمات ) هتلینگ( و ارائه ســوخت با 
قیمت و کیفیت مناسب ازجمله مهم ترین 

این پیش نیازها هستند.

 بانکرینگ فرصت راهبردی
 برای ایران

موقعیــت جغرافیایــی و ژئوپلیتیکی یکی 

از مهم ترین مزیت های ایران برای توســعه 
صنعت بانکرینگ است.

 ســهم 50 درصدی ایران از سواحل خلیج 
فارس، فاصله 5 مایلی ساحل ایران ) اسکله 
سلخ – جزیره قشــم( از خطوط کشتیرانی، 
امــکان پهلوگیری کشــتی های غول پیکر 
در سواحل ایران و سوخت باکیفت ازجمله 
مهم ترین مولفه هــای جغرافیایی و طبیعی 
تاثیرگذار بر توســعه صنعت بانکرینگ در 

ایران است.

مزایای توسعه صنعت بانکرینگ
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، توسعه 
صنعت بانکرینگ دارای مزیت های فراوانی 
برای ایران اســت. افزایــش تولید ناخالص 
ملی، اشــتغال زایی و ارزآوری، جلوگیری 
از خروج ارز از کشــور، کاهش وابســتگی 
به خارج و وابســته شدن کشــتی های 
بین المللی به خدمــات بانکرینگ ایران و 
افزایش قدرت حاکمیت سیاسی و اجتماعی 
در منطقه، توسعه مناطق ساحلی و دریایی 
ازجمله مزیت های ســرمایه گذاری در این 

صنعت است.

صنعت بانکرینگ ایران قربانی 
سهل انگاری 

علی رغم ظرفیت هــای جغرافیایی و طبیعی 
فراوان، توســعه صنعت بانکرینــک در ایران 
مغفول مانده اســت. با گذشــت بیش از 12 
ســال از ارائه طرح جامع بانکرینگ و ابالغ 5 
شیوه نامه و تاکید بر آن در برنامه های پنجم و 
ششم توسعه، همچنان سهم ایران از صنعت 
بانکرینگ خلیج فارس قابل توجه نیســت و 
کمتر از یــک پنجــم هدف گذاری ها محقق 
شده اســت. در همین راستا، ســید احسن 
علوی، رئیــس کمیتــه حمل ونقل مجلس 
شورای اســالمی گفت: » هیچ توجیهی برای 
عدم راه اندازی صنعت بانکرینــگ در ایران 
وجود ندارد. سواحل خلیج فارس فرصت بی 
نظیری برای توســعه این صنعت در کشــور 
است. به اعتقاد ما ســهل انگاری مسئولین، 
دلیل کــم توجهی بــه موضــوع بانکرینگ 
دریایی بوده اســت. در همین راستا، اعتراض 
خودمان را به مدیرعامل ســازمان بنادر و 

دریانوردی گوشزد خواهیم کرد«.

بانکرینگ تنها سوخت رسانی نیست
 هادی حق شــناس، معاون سازمان بنادر و 
دریانوردی کشــور درباره توســعه صنعت 
بانکرینگ در کشور با محوریت بندرچابهار 
و جزیره قشــم گفت: اگر هدف ما از توسعه 
و ورود به صنعــت بانکرینگ تنهــا تامین 
سوخت کشتی ها باشــد، باید گفت که این 
صنعت فراتر از مقوله تامین ســوخت بوده و 
سایر خدمات نظیر تعمیرات، تغییر کارکنان 
کشتی، هتلینگ و ... را نیز در بر می گیرد. هرچند 
که 30 درصد هزینه های حمل و نقل مربوط 
به تامین سوخت اســت، اما تامین سوخت 
تنها نیاز این کشــتی ها نیست و برای اینکه 
بتوان در این صنعت ورود کرده و بقا داشت 
باید مجموعه ای از خدمات را ارائه داد.ایران 
به دلیل گستردگی سواحل، در جغرافیایی 
واقع شده اســت که هر کشــتی که در خلیج 
فارس تردد می کند، از کنار بندر شهید رجایی 
یا جزیره قشــم عبور خواهد کرد. بنابراین این 
دو نقطه را می توان دو نقطه طالیی برای آغازو 

توسعه صنعت بانکرینگ دانست.

خریدار خط انتقال گاز کهنوج - جیرفت 
با هدف گازرســانی بــه شهرســتان های 
جیرفــت، فهــرج و نرماشــیر در اســتان 
کرمان با حضور اســحاق جهانگیری افتتاح 
شــد.خط انتقال گاز کهنــوج - جیرفت، با 
حضــور اســحاق جهانگیری، معــاون اول 
رئیس جمهوری، بیژن زنگنــه، وزیر نفت و 
حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران افتتاح شــد، این خط لوله وظیفه 
گازرســانی به سه شهرســتان و 78 روستا، 
2 شــهرک صنعتی و یک جایگاه عرضه گاز 
طبیعی فشــرده )CNG( در جنوب استان 

کرمان را به عهده خواهد داشت.
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، مجری 
اصلی این خط لوله 20 اینچی اســت که از 
نیروگاه کهنــوج آغاز و تــا جیرفت به طول 
تقریبــی 71 کیلومتر ادامــه دارد.این خط 
لوله با ظرفیت انتقــال 7 میلیون مترمکعب 
گاز و با فشــار یک هــزار و 400 پوند بر اینچ 

مربع )PSI( طراحی شده است.تهیه و تامین 
مصالح اختصاصی پــروژه، تحصیل اراضی، 
عملیات مکانیکی و لوله گــذاری، حفاظت 
کاتدیک، اجــرای فیبر نــوری، تزریق گاز و 
راه اندازی، دوره نگهداری یک ساله، تحویل 
موقت و قطعی خط اصلی و چهار ایســتگاه 
تقلیل فشــار )CGS(، یک ایستگاه النچر، 
یک ایســتگاه دریافت کننده، پنج ایستگاه 
شیر بین راهی و سه انشعاب به همراه اجرای 
10 کیلومتر خط انتقــال KV 20 از جمله 
اقدام های انجام شــده برای نهایی شدن این 
طرح است.خط انتقال گاز کهنوج - جیرفت 
8 ایستگاه دارد که شامل ایستگاه فرستنده 
توپک، انشــعاب شــهرک صنعتی کهنوج، 
ایســتگاه های تقلیل فشــار، ایستگاه های 
شیر بین راهی، ایستگاه حفاظت کاتدیک و 
ایستگاه گیرنده توپک است.اجرای این خط 
لوله بر اساس پیمان PC به مبلغ 78 میلیارد 
و 840 میلیون تومان از خــرداد ماه 1396 

آغاز شــد که با اتمام آن، افزون بر گازرسانی 
صنعتــی، شهرســتان های جیرفت، فهرج 
و نرماشــیر در اســتان کرمان از نعمت گاز 

بهره مند می شوند.

 خط انتقال گاز کهنوج - جیرفت
 به توسعه زیرساخت های استان 

کرمان کمک می کند
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران مزیت 

افتتــاح خــط لولــه انتقــال گاز کهنوج-
جیرفت را توسعه زیرســاخت ها در جنوب 
استان کرمان دانســت و گفت: ما به عنوان 
خدمتگزار مردم در شــرکت ملی گاز شعار 
چهل ســالگی پیروزی انقالب اســالمی را 

برای صنعت گاز در نظر گرفته ایم.
حســن منتظر تربتــی در آیین رســمی 
بهره بــرداری از خــط لولــه انتقــال گاز 
کهنوج-جیرفت گفت: اســتان کرمان 71 
شــهر دارد که تا پیش از آغاز بــه کار دولت 
یازدهم 36 شــهر گازرســانی شــده بود و 
امروز 53 شــهر گازدار شــده و 13 شــهر 
دیگر نیز پیمانکار اجرایــی دارد همچنین 
3 شهر تا پایان ســال و باقیمانده شهرها در 
بهار سال بعد گازرســانی خواهند شد.وی 
درباره گازرسانی به اســتان کرمان توضیح 
داد: گازرسانی روســتایی استان کرمان  در 
ابتــدای دولت یازدهم بســیار محدود بود، 
اما در دولت های یازدهــم و دوازدهم آقای 

زنگنه بر توســعه گازرســانی روستایی در 
مناطق کم برخوردار تاکید بســیار زیادی 
داشتند.معاون وزیر نفت در امور گاز تعداد 
روستاهای گازرسانی شــده استان کرمان 
در ابتــدای فعالیت دولــت یازدهم را 391 
روســتا اعالم کرد و گفت: اکنــون 1073 
روستا به شــبکه گاز متصل شده اند و امروز 
نیز 78 روستای دیگر از نعمت گاز برخوردار 
خواهند شــد، افــزون بــر ایــن عملیات 
گازرسانی به 310 روستای دیگر در استان 

کرمان نیز در حال اجراست.
تربتی درباره افتتاح خط انتقال گاز کهنوج 
_ جیرفــت توضیح داد: این طرح دو ســال 
پیــش کلنگ زنی شــد و نهایی شــدن آن 
اتفاق ویژه ای است که با پیگیری های آقای 
زنگنه به ســرانجام رسیده است، به گونه ای 
که همه طرح ها در زمان مقرر خودشــان با 
پیگیری وزیر نفت اجرایی می شــوند و هیچ 

طرحی متوقف نمی شود.

صنعت نفت ایران باید در تراز جهانی قرار گیرد

طرح سهمیه بندی بنزین با تشریح جزئیات این طرح 
گفت  که در صورت تصویب نهایــی این طرح یک لیتر 

بنزین به هر ایرانی در روز تعلق می گیرد.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایســنا، در 
توضیح طرح پیشنهادی خود در خصوص سهمیه بندی 
بنزین، اظهار کرد: پیش بینی ما بر ایــن بود که اگر بنا 
است سهمیه بندی صورت بگیرد ارزش اصلی به انسان 
ها داده شود نه به خودرو و سرمایه. دولت ممکن است 
بگوید که کارت سوخت احیا شده اســت و به ازای هر 
کارت سوخت سهمیه بنزین داده شود، اما ما می گوییم 

این سهمیه را به خودرو ندهید،  بلکه سهمیه 
بر اســاس کد ملی بــه سرپرســت خانوار 
اختصاص یابــد. فارغ از این کــه آن خانواده  
خودرو دارد یا خیــر.وی اضافه کرد: بنزینی 
که به قیمت هــزار تومان ارائه می شــود بر 
اساس فوب خلیج فارس بین 50 تا 55 سنت 
قیمت گذاری شــده که حدود شــش هزار 

تومان می شــود. بنابراین افراد با خرید یک لیتر بنزین 
هزار تومانی پنج هزار تومان یارانه دریافت می کنند. ما 

معتقدیم این یارانه باید به فقرا داده شود.

وی با بیــان این که بر اســاس بررســی ها 
20 درصــد از مردم کشــور اصال خــودرو و 
موتورســیلکت ندارند، خاطرنشــان کرد: 
همچنین 20 درصد از مردم بیش از سهمیه 
تعیین شــده بنزیــن مصــرف می کنند. ما 
می خواهیــم این 20 درصد ســهمیه اضافه 
روی آن 20 درصد قبلی سرشــکن شود. در 
چنین شــرایطی اگر قیمت بنزین احیانا افزایش پیدا 
کند این به ضرر افراد ضعیف نیســت،  بلکه به نفع آنها 
خواهد بود، زیرا هر قدر قیمت باالتر برود مابه التفاوتی 

که آنهــا می توانند دریافت کنند بیشــتر اســت و در 
اندوخته شان قرار می گیرد.این عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه در ادامه یادآور شــد: در این طرح پیش بینی 
شــده اســت که به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به 
حساب سرپرست خانوار واریز شــود که بر این اساس 
یک خانواده  چهار نفره در ماه 120 لیتر بنزین سهمیه 
دارنــد و می توانند هر قدر می خواهند از این ســهمیه 
مصرف کنند. طبــق پیش بینی ها این ســهمیه ها در 
کارت افراد قرار می گیرد و می توانند تمام یا بخشــی از 

آن را به قیمت آزاد بفروشند و یا صادر کنند. 

سوخت

ح سهمیه بندی بنزین جزئیات طر
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آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد
شــرکت آلومینیوم المهــدی و طرح هرمزال به »شــرکت مدیریت 

پروژه های نیروگاهی ایران)مپنا(« واگذار شد.
به گزارش سازمان خصوصی سازی، به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات 
از سوی خریدار قبلی سهام شــرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 
)شرکت فروآلیاژ گنو( و حال شدن دین مشــارالیه، سازمان خصوصی 
ســازی اقدام به انتشــار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی 
نموده و پس از بررســی پیشــنهادهای رســیده، قرارداد جایگزین با 

»شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی)مپنا(« منعقد گردید.
سازمان خصوصی سازی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را در 
حالی به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مپنا( واگذار کرده 

که برای این واگذاری مزایده ای برگزار نشده است.

ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است
 مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ممنوعیت واردات پوشاک، کفش و ســایر کاالهای نهایی  حوزه صنایع 
نساجی و پوشــاک که در شــرایط حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود 

ندارد، به قوت خودباقی است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، افســانه محرابی اظهار کرد: 
براساس مصوبات ســتاد اقتصاد مقاومتی، محدودیتهای موجود منابع 
ارزی و در راســتای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای ضروری، 
اساسی و مواداولیه؛ ثبت  ســفارش کاالهای گروه چهارم شامل 1339 

ردیف تعرفه، ممنوع شد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه مصوبه مذکور به قوت خود باقی است 
و نظر به توانمندی های تولید داخلی در تامین انواع پوشــاک مورد نیاز 
کشــور و لزوم حمایت از تولیدات داخلی به ویژه در مقطع کنونی، ثبت 

سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشــاک وزارت صنعت در پایان با نگاهی به 
آمار صادرات پوشــاک تصریح  کرد: در 9 ماهه اخیــر 4 هزار و 600 تن 
پوشاک به ارزش 48 میلیون دالر صادر شده که از نظر وزنی 59 درصد 

و از نظر ارزشی 24 درصد رشد داشته است.

 واردات ملزومات خطوط تولید 
تا سقف ۳۰۰ میلیون دالر مجاز شد

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم  کرد: ثبت ســفارش واردات 
مواد اولیه، قطعــات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا ســقف 300 

میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال 1398 مجاز است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشــاد مقیمی با اعالم  این 
خبر گفت: هیات وزیران این تصمیم را به منظور تســهیل فرآیند تولید 
و به پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و استناد اصل 138 قانون 

اساسی مصوب کرد.
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: 
به موجب این مصوبه، واردات مواد اولیه، قطعــات و ملزومات ضروری 
خطوط تولید با تایید وزارت صمت و اعالم منشاء ارز به بانک مرکزی تا 

سقف مشخص شده، جهت ترخیص کاال مجاز است.
مقیمی اظهار امیدواری کرد: با ابالغ ایــن مصوبه صاحبان صنایع برای 
تامین قطعات و مــواد اولیه ضروری خود با دغدغــه کمتری می توانند 
اقدام به واردات مواد اولیه کنند .وی این مصوبه را در راســتای کاهش 
بروکراســی اداری و تســریع در تامین مــواد اولیه مــورد نیاز صنعت 
برشمرد و خاطرنشــان کرد: مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران 
قابل اجرا بوده و واحدهای تولیدی می توانند با تایید وزارت صمت اقدام 

به واردات مواد مورد نیاز تولید کنند.

 دیر رسیدن مدارک علت پالک نشدن
 سمند EF7 است

 معاون ســازمان ملــی اســتاندارد نبود مــدارک در زمــان تمدید 
تاییدیه های استاندارد را علت تمدید نشــدن استاندارد سمند دوگانه 

سوز EF7 اعالم کرد.
وحید مرندی مقدم در پاسخ به این پرسش که پلیس راهور علت پالک 
نشدن سمند EF7 را عدم تایید ســازمان ملی استاندارد بیان می کند، 
گفت: یکم بهمن هر ســال مدارک خودروها را بررسی و تاییدیه تمدید 
مجوز اســتاندارد را به راهور ناجا اعالم می کنیم امســال هم این کار را 
کردیم، اما از آنجا که مدارک بعضی از خودروها از جمله ســمند دوگانه 
سوز EF7 در موعد مقرر به دســت ما نرسید لذا در فهرست تمدیدی ما 

قرار نگرفت.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد ســازمان ملی استاندارد اضافه کرد: 
اخیرا مدارک این خودرو هم برای ما ارســال شــده که همکاران ما در 
حال بررسی آن هستند و اگر مشکلی نباشــد و مدارک کامل باشد این 
خودرو هم در مدت یک هفته به فهرســت تمدیدی تاییدیه استاندارد 

بقیه خودروها اضافه می شود.

مصوبه خودروهای در گمرک مانده اصالح شد
 با مخالفت بانک مرکــزی مبنی بر واردات بدون انتقــال ارز و ترخیص 
خودروهایی که ثبت ســفارش آنها تا تاریخ 16 دیماه انجام شــده بود، 

هیات وزیران این مصوبه را اصالح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.
هیات وزیران در مصوبه ای جدید، اصالحاتی را بر روی بخشــنامه قبلی 
خود در حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده، انجام داد 
که به این ترتیب، مبنای زمانی ترخیص خودروهــا از 16 دیماه به 16 

مردادماه تغییر کرد.
در مصوبه قبلی هیات وزیران، در تبصره بند یک آمده بود: خودروهایی 
که تا تاریخ ابالغ ایــن تصویب نامه)16 دیمــاه( دارای قبض انبار بوده 
و با رویه بانکی تامیــن ارز گردیده اند، با پرداخــت مابه التفاوت نرخ ارز 
دریافتی با نرخ ســامانه ســنا در روز ترخیص، با ثبت ســفارش بانکی 
قابل ترخیص می باشــند. هر نوع تخصیص ارز جدید بــرای این ثبت 

سفارش ها ممنوع است.
اما اکنون در مصوبه جدید اصالح شده دولت آمده است: هیأت وزیران 
در جلســه  97/10/23 به پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگســتری و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کــرد: در بنــد )1( تصویب نامه شــماره 137161 . ت 
56023 هـ مــورخ 1397.10.16 عبارت »تا تاریــخ ابالغ این تصویب 

نامه« به عبارت »1397.5.16« اصالح می شود.
 خبرگزاری مهر 25 دیماه با انتشــار خبری، از مخالفت رئیس کل بانک 
مرکزی با مصوبه خودرویی دولت بــرای ترخیص خودروهای وارداتی 
در گمــرک مانده خبر داده بــود و اعالم کرده بود کــه وی، اجازه ورود 
بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را 

نخواهد داد.
 در واقع، اســتدالل بانک مرکزی این بود که واردات بــدون انتقال ارز 
موجب می شود منشــا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد 
و این در حالی است که طی ماههای گذشــته تمام تالش مصروف این 
شــده بود که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی 
کشور را بدســت بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می دهد 
خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشــور شــوند، بهانه تازه ای 

برای بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.

میز خبر

رئیس پژوهشــکده پولــی و بانکی گفــت: قوانین و 
مقــررات مرتبط با بالک چین در حال تدوین اســت و 
مسائل فقهی و شرعی آن نیز در نظر گرفته شده است. 

علی دیواندری در نشســت خبری با خبرنگاران گفت: 
نحوه اثرگذاری بالک چین به عنوان انقالب دیجیتال 
آینده دنیا در دســتور کار پژوهشــکده پولــی و بانک 
مرکزی قرار دارد و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در 
حال تدوین اســت؛ ضمن اینکه مسائل فقهی و شرعی 

آن نیز در نظر گرفته شده است. 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نظام های رمزارز 
بر روی ســاختار اقتصادی ایران نیز اثرگذار اســت و 
مســائل مربوط به پول و تجارت را متاثــر می کند، در 
رابطه با این موضوع باید به این نکته اشــاره کرد که در 
حوزه رمزارزها کنترل نمی تواند حالت متمرکز داشته 
باشــد و با الهام از تفکرات جدید امــروزه اعتقاد بر این 
اســت که تکنولوژی بالکچین بر کنترل غیر متمرکز 

حاکم است.
وی افزود: بالکچین از جذابیت مناسبی برخوردار است 

و باید راجع به فرصتهــا و تهدیدهای آن فکر 
کرد که بر این اســاس موضوع بانکداری باز و 
مقررات گذاری در حوزه بانــک مرکزی نیز 
باید مدنظر قرار گیرد؛ ضمــن اینکه مقابله 
با پولشــویی نیز باید در کنار آن دیده شــود 
و ایجاد زیرســاختهای مرتبط با آن پیگیری 

شود.
دیواندری ادامه داد: در پژوهشــکده پولی و بانکی، به 
فین تک توجه خاص شده؛ چراکه بی توجهی به آنها ما 

را به جایی نمی رساند.
وی با بیان اینکه رمزارزها واقعیتی است که وجود دارد 
و یکی از کارکردهای آن جدی گرفتن رمزارزهای ملی 
است که به نظر می اید باید جدی تر وارد شد گفت: اگر 
نگران آثار ســو آن هســتیم باید برای آن فکری کرد و 

تصمیم گرفت.
دیواندری گفت: رمزارزها امکان خوبی فراهم می کند 
ولی تاکنون رمزارز ملی به نتیجه خاصی نرســیده که 
بتوان آن را منتشــر و بازار را به سمت آنها هدایت کرد. 

این در حالی اســت که ما با محــدود کردن 
رمزارزها نمی توانیم آنهــا را کنار بگذاریم؛ 
چراکه در دنیا آنها به رسمیت شناخته شده 
و برای آنها مقررات گذاری کرده اند؛ در دنیا 
نیز راجع به ارزرمز موضع گرفته شده است، 

در حالیکه در ایران مجوز فعالیت ندارند.
رییس پژوهشــکده پولــی و بانکــی افزود: 
به تدریج که ما آثار و کارکرد بــالک چین را درک می 
کنیم، نسبت به آن فعال شــده ایم؛ در حالیکه مفهوم 
انتقال ارزش را متحول کرده و اگرچه اغلب بانکهای ما 
به سمت تمرکزگرایی و کنترل واحد حرکت کرده اند 
اما این تکنولوژی در نظام بانکی دنیا در حال گسترش 

است.
وی افــزود: واقعیتها اگر مورد توجه قــرار نگیرند، آنها 
خود را به ما تحمیل می کنند؛ در حالیکه بانک مرکزی 
باید واقعیت هــا را بپذیرد؛ به خصــوص اینکه بانکها 
باید به تدریج به ســمتی روند که فین تک، رمزارزها، 

بالکچین و ابزارهای آی تی پایه را مدنظر قرار دهند.

دیواندری گفت: رمزارزها مورد توجــه قرار گرفته اند 
و برخی از آنهــا قابلیت ماینینگ نــدارد. ما هم بعنوان 
پژوهشــکده پولی و بانکی البته در حوزه رمزارزها در 
مرحله مطالعاتی اســت ، البته نمــی خواهیم رمزارز 

مجزا داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجــه به مقــررات و محدودیتهایی 
که دنیا در حوزه پول در نظر گرفته اســت، ما هم نمی 
توانیم پولی را عرضه کنیم که پشــتوانه نداشته و بدون 
نظارت باشــد؛ پس باید کارکردهــای کالن را در کنار 
کارکرد پول در نظــر گرفت. البته برخــی موضوعات 

مرتبط با رمزارزها چالش جدی دنیا است.
دیواندری با بیــان اینکه موضوع تحریم جدا اســت و 
برخی قدرتهای دنیا می خواهند اعمال فشار از طریق 
بانکها بر ایران داشته باشند، گفت: حجم عملیات ما به 
گونه ای نیســت که با بالکچین بتوان تحریم را دور زد؛ 
بالک چین هم برای این سیســتم درست نشده است 
و هنوز عمومی نیســت و طرفهای تجــاری به صورت 

گسترده با آن کار نمی کنند.

رمزارز

خریدار سخنگوی کمیســیون صنایع 
مجلــس گفــت: صنعت خودروی کشــور 
نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون 

چنین مدیریتی نبوده است.
سعید باستانی با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری ســیما بــا بیان اینکــه راهبرد 
صنعت خودرو به مفهــوم واقعی نداریم که 
مدیر بخواهــد بر مبنــای آن حرکت کند، 

تاکید کرد: صنعت خودرو، راهبرد ندارد.
وی با بیان اینکه سهام داری در شرکت های 
خودروســازی ما به مفهــوم واقعی رعایت 
نمی شــود، گفت: دولت حــدود 14 و نیم 
درصد در ایران خودرو و 16 درصد در سایپا 
ســهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت 
است بنابراین اســاس مشکل خودروسازان 
از این جا آغاز می شود. دولت باید به میزان 

سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن.
باســتانی بــا بیــان اینکــه ســایت های 
خودروسازی که در کشــور طراحی و اجرا 
شده است اصاًل صرفه اقتصادی ندارد، گفت: 
تکلیف ما با صنعت خودروســازی مشخص 
نیســت که مونتاژ کاریم یا طــراح و تولید 

کننده؟
حســن قره یی نماینــده خودروســازان 
هم با حضور در ایــن برنامه با بیــان اینکه 
خودروســازی پیچیــده تریــن صنعــت 
دنیاست گفت: خودروســازی شامل تعداد 
زیادی قطعه ســاز و غیر قطعه ساز و زنجیره 
توزیع است و دو خودروساز بزرگ کشور در 
مجموعه حــدود 1300 نمایندگی توزیع 
دارند و بیــش از 1500 واحــد تولیدی هم 

برای خودرو سازی کار می کنند.
وی با اشــاره به اینکه عوامــل زیادی مانند 
قانون، دولت و ســهولت کسب و کار بر روی 
صنعت خودروســازی اثرگذار است، افزود: 
ایران در سهولت کسب و کار در جهان رتبه 

124 اما کره جنوبی، رتبه چهارم را دارد.
قره یی اضافه کرد: به مدیران صنعت خودرو 
با توجه بــه پیچیدگی های ایــن صنعت از 

نمره 100 بیش از 75 نمره می دهم.
وی با بیان اینکه باید قانون خودرو بازنگری 
شــود، گفت: صنعت خودروی کشــورمان 

برنامه و راهبرد دارد.

مونتاژکاری صرفه اقتصادی ندارد
ابوالفضــل خلخالــی اســتاد دانشــگاه و 
کارشــناس خودرو هم در ارتباط تصویری 
با این برنامه بــا بیان اینکه حــدود 2 هزار 
شــرکت با هم باید کار کنند تا محصوالت 
خودرویی وارد بازار شــوند، گفــت: این ها 
شبکه ای را تشــکیل می دهند که در مرکز 
آن خودروســاز قرار دارد اگر هر کدام از این 
شــرکت ها درســت کار نکند نمی توانیم-

خودروی مناسب را تولید کنیم.
وی با اشــاره به اینکه دانــش فنی، فناوری 
و تجربه ها و توانمندی هــای خوبی داریم، 
افــزود: متاســفانه در حلقه اصلــی که به 
خودروساز ختم می شــود ضعف مدیریتی 

داریم و مدیریت حرفه ای نبوده است.
خلخالــی با تاکیــد بــر اینکه مدیــر باید 
تحصیــالت دانشــگاهی مرتبط داشــته 
باشــد، گفــت: در بخــش هــای مختلف 
صنعــت خودروســازی مــا در برخــی 
 مــوارد این گونه نیســت حتــی در یکی از 

شــرکت های خودروســازی، شــخصی با 
لیسانس پرســتاری مدیریت بخشی از آن 

شرکت را بر عهده داشت.
وی افزود: در مدیریت ها به ویژه در صنعت 
خودروســازی شایسته ســاالری رعایت 

نمی شود.
خلخالی گفت: اهدافی برای ســال 1404 
درباره صنعت خودروســازی داشــتیم اما 
محقق نشده اســت. در 20 ســال گذشته 
در طرح های مختلف توســعه محصوالت 
جدید این گونه به نظر می رســد که دستی 
پشــت صحنه اســت که می خواهــد این 
موضوع محقق نشــود علت آن این است که 
صنعت خودروســازی ســودآور است. 
زیرساخت ها و دانش فنی خوبی در کشور 

در زمینه خودروسازی وجود دارد.
وی افزود: تنها حالتی که خودروســازی 
مــی تواند اقتصادی باشــد این اســت که 
طراحی و توســعه محصــوالت بومی انجام 

شود و مونتاژ، صرفه اقتصادی ندارد.
خلخالــی بــا بیــان اینکه مدیریــت غلط 
خودروساز یکی از موانع سهولت کسب و کار 

اســت، اضافه کرد: یکی از بزرگترین موانع 
پیش روی قطعه سازان کشورمان، مدیریت 

غلط خودروسازی ماست.

صنعت خودرو، سیاسی است
امیرحســین کاکایی، اســتاد دانشــگاه و 
کارشناس خودرو نیز در ارتباط تلفنی با این 
برنامه گفت: متاسفانه دو خودروساز بزرگ 
کشــورمان خصولتی هســتند و مدیریت 
خودروسازی کشورمان نمی تواند مبتنی بر 
علم مدیریت باشــد بلکه باید مبتنی بر علم 
سیاست باشد زیرا سیاســتمداران در این 

موضوع دخالت می کنند.
وی افــزود: هنوز نمی دانیم خودروســاز ما 
باید مونتاژ کار خوبی باشــد یا طراح خوبی 

و همه چیز را خودش طراحی کند؟
کاکایی اضافه کرد: دولــت اجازه نمی دهد 
مدیرعامل شــرکت خودروســاز آن گونه 
کــه باید برنامه هــای علمی، مهندســی و 

مدیریتی خود را اجرا کند.
صنعــت  گفــت:  خــودرو  کارشــناس 
خودروســازی کشــور در شــرایط فعلی 

تحریم، در طراحی و تولید بــه روز مره گی 
دچار شده است.

کاکایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری 
افزود: اگر ترامپ رئیس جمهور امریکا برای 
ما مشــکل ایجاد نکرده بود امســال مردم، 
ابتکارات خودروسازی کشــورمان را حس 

می کردند.
وی ادامه داد: این صنعت در 4 ماه گذشــته 
به علت سیاســت غلط قیمت گذاری بیش 

از 10 هزار میلیارد تومان زیان داده است.
کاکایی بــا بیــان اینکه ســاختار صنعت 
خودروســازی مشــکل دارد، افزود: دولت 
باید شرکت های خودروسازی را خصوصی 
ســازی کند و بــه کمک مجلــس، قوانین 
خودرو را به روز کند و راهبــرد ملی ایجاد و 

تکلیف صنعت خودرو سازی مشخص شود.

زیان انباشته 18 هزارمیلیارد تومان 
دو خودروساز

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی هــم در ادامه 
ســخنان خــود در ایــن برنامــه گفــت: 
خودروسازان سالیانه 5 هزار و 200 میلیارد 
تومان هزینــه تامین مالی دارنــد که عدد 
باالیی اســت و یکی از خودروسازان 8 هزار 
و یکی دیگر 10 هزار میلیــارد تومان زیان 

انباشته دارند.
باســتانی افزود: قرار بود پراید حدود 8 سال 
پیش از رده خارج شــود چرا هنــوز خارج 

نشده است؟
قره یی نماینده خودروســازان هم در ادامه 
ایــن برنامه گفــت: اگر دولت متناســب با 
تورم، قیمت ارز را واقعی کند حتماً بخشــی 
از قطعاتــی که وارد کشــور می شــود 

داخلی سازی می شوند.
وی افــزود: در هیچ جای جهــان، داخلی 

سازی، صدر در صد نیست.
خلخالی کارشناس خودرو هم با بیان اینکه 
مدیریت غلط موجب شــده است که قطعه 
ســازان لطمه بخورند، گفــت: قابل قبول 
نیست که خودروســازان 15 هزار میلیارد 

تومان به قطعه سازان بدهکار باشند.

باید در تدوین مقررات بالک چین فعال تر عمل کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبر داد

افزایش ۱۵ درصدی صادرات در ۸ ماهه نخست سال
خریدار  رئیس کنفدراســیون صادرات 
ایران با بیان این که افزایــش نرخ ارز باعث 
شــد صادرات غیرنفتی کشــور در 8 ماهه 
نخست سال رشد خوبی داشته باشد، گفت: 
کشورهای عراق و سوریه از بازارهای خوب 
برای صادرات محصوالت ایرانی است که با 
برنامه ریزی درســت می توان یک فرصت 

اقتصادی مناسب برای کشور بوجود آورد.
محمد الهوتی اظهار کــرد: نگاهی به آمار 
8 ماهه نخســت صادرات غیرنفتی، رشــد 
15 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان 
می دهد که البته دلیل آن بیشتر به افزایش 
نرخ ارز در این مدت برمی گردد اما این آمار 
در ماه نهم یک مرتبه کاهش پیدا کرده و به 

رشد 5 درصد رسیده است.
عضو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایران دربــاره دالیل 
کاهش صادرات در آذرماه نســبت به 8 ماه 
نخســت ســال هم گفت: یکی از دالیل آن 
ایجاد موانع صادراتی اســت که بخشــی از 
این موانــع در اثر جهش هــای غیرانتظاری 
نرخ ارز و بخشی دیگر به شــتابزدگی ها در 
تصمیم گیری ها برمی گــردد؛ برخی از این 
تصمیم ها سختگیرانه و محدود کننده بوده 
اســت و از جمله می توان به »تعهد سپاری 
ارزی«، »دســتوالعمل هایی که در مهرماه 

سال گذشــته صادر اما از فروردین ماه سال 
جاری اجرا شــد«، »باال بودن نرخ پایه های 
صادراتی در گمرک های کشور« و »محدود 
شدن ثبت سفارش برای استفاده از ارزهای 
صادراتی به بهانه های اولویت 3« اشاره کرد.

پایه های صادراتی باید کاهش یابد
وی افزود: عــالوه بر آن، تعدیــل پایه های 
صادراتی نیز بسیار اهمیت دارد زیرا قیمت 
واحد دالر اظهارنامه های صادراتی از 4200 
تومان دالر بــه حدود 9 هــزار تومان تغییر 
کرده و به نرخ »نیما« رسیده است بنابراین 
باید پایه های صادراتــی حداقل 30 درصد 
کاهش یابد. در این شرایط، صادرکنندگان 
شــفاف و خوشــنام نمی توانند محصوالت 

خود را صادر کنند.
عضو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایــران در ادامه درباره 
عواملی کــه باعث شــده صادرکنندگان از 
مجموع 33 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
تنها 7 میلیارد دالر را در ســامانه نیما ثبت 
کنند، گفت: مــواد اولیه بخــش زیادی از 
صادرات کشــور، داخلی است  اما مواد اولیه 
این کاالها براســاس نرخ آزاد ارز محاســبه 
می شــود. برای مثــال بزرگترین صادرات 
غیرنفتــی کشــور در بخش کشــاورزی، 

خشکبار و پسته است. قیمت پسته در بازار 
با نرخ ارز آزاد از بازارهــای جهانی هم باالتر 
اســت. بنابراین صادرکننده ای که این کاال 
را با ارز آزاد خریــداری می کند به طور قطع 
نمی تواند در سامانه نیما ارز خود را با نرخ 8 

هزار تومان به فروش برساند.
وی اضافه کرد: عالوه بر آن، در ســامانه نیما 
ارز به صراف واگذار می شــود. بســیاری از 
خریداران ما به ویژه در بازارهای اروپایی به 
هیچ عنوان حاضر نیستند پول را به حساب 
یک صراف و یا شــرکت تجاری واریز کنند 
بلکه پول را تنها به حساب تولید کننده واریز 
می کنند. بنابراین در صــادرات این بخش، 

امکان عرضه ارز به سامانه نیما وجود ندارد.
به گفته الهوتی بانک مرکــزی چند روش 

دیگر بــرای بازگشــت ارز صادراتی پیش 
بینی کرده اســت که شــامل »واردات در 
مقابل صادرات«، »واگــذاری ارز صادراتی 
بــه واردکننــده« و یــا »بدهــی های 
ارزی« می شود  اما متاســفانه این روش ها 
قفل اســت. بــه طورکلی اســتفاده از 
سیاست های تنبیهی و یا بستن حساب های 
صادرکنندگان یا تســهیالتی که از بانک ها 
دریافت مــی کنند در عمــل باعث تعطیل 

شدن واحدها می شود.
وی معتقد اســت دولــت در قالــب بانک 
مرکــزی، وزارت صمــت و وزارت اقتصاد  
باید مشــکالت را حل  کرده و فضــا را برای 
صادرکننده باز کنند تــا بتواند ارز خود را به 
چرخه اقتصادی برگرداند و در مقابل بانک 
مرکزی هم با تزریق منابع بیشتر ، مدیریت 

بازار را به صورت بهتری در دست بگیرد.

تاثیر مشکالت تحریم در بازارهای 
عراق کمتر است

عضو شــورای گفتگو در ادامه با اشــاره به 
توجه به بازارهای صادراتی و پیشی گرفتن 
ایران از ترکیه در صادرات غیرنفتی به عراق 
اظهار کرد:  افزایش حجم صادرات ایران به 
عراق یک دســتاورد مهم است زیرا توانسته 
ایم ترکیه را پشت ســر بگذاریم. با باال رفتن 

نرخ ارز، قیمت ها رقابتی شــد. عالوه بر آن 
عراق و افغانستان در بخشــنامه های قبلی 
از ورود ارز به ســامانه نیما مستثنی بودند. 
البته در بخشــنامه جدید، ارز صادراتی به 
این کشــورها اگر بــاالی 10 میلیون دالر 
باشــد باید به ســامانه نیما ارائه شود. پیش 
از این بخشــنامه، جذابیت برای بازار عراق 
و افغانستان بیشــتر بود. در کنار این موارد، 
مشــکالت تحریم هم در این بازارها برای ما 
کمتر است زیرا با این کشورها رابطه بهتری 

داریم و همسایه ما هستند.

جهش صادرات به سوریه با ارائه 
خدمات فنی و مهندسی

رئیس کنفدراســیون صادرات افزود: عالوه 
بر عراق، کشور ســوریه نیز قابلیت بسیاری 
باالیی برای تبدیل شــدن به بــازار هدف 
صادرات غیرنفتی محصوالت ایرانی را دارد. 
در طول 8 سال جنگ، بیشتر شهرهای این 
کشور ویران شده و ما در بازسازی این کشور 
می توانیم بهره برداری باالیی داشته باشیم. 
ایــران در بخش خدمات فنی - مهندســی 
صادرکننــدگان مطرح و خوشــنامی دارد 
که اگر زیرســاخت های صــادرات به این 
کشــور فراهم شــود، موقعیت خوبی برای 

صادرکنندگان ایرانی فراهم خواهد شد.
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متناظر با افتتاح حساب
بانک کشــاورزی در راســتای بهبود و ارتقای خدمات مالی و به منظور 
جلب رضایتمندی مشتریان، از ابتدای بهمن ماه سال جاری موعد واریز 
ســود ســپرده ها را از پایان ماه به تاریخ متناظر با افتتاح حســاب 

تغییر می دهد.
به گزارش روابــط عمومی بانک کشــاورزی، این خدمــت نوین که از 
جمله خدمات بانک های پیشرو و مســتلزم محاسبات دقیق روزشمار 
و جداگانه برای هر حساب سپرده اســت، کمک شایانی به مشتریان به 
ویژه مشتریان شــرکتی برای انجام امور مربوط به تسویه حساب های 

مالی، واریز حقوق کارکنان و ... خواهد بود.

خالقیت عامل تحرک بازار بیمه  ای
عنصر خالقیت موجــب تحرک بازار بیمه ای، توســعه این صنعت و در 

نهایت رضایت بیمه شدگان می شود.
به گــزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مجید مشــعلچی فیروزآبادی در 
پنجمین همایش مدیریت ریســک و بیمه با رویکــرد بازار)چالش ها و 
راهکارها( ضمن بیان این مطلب، تصریح کــرد: برگزاری همایش های 
تخصصی و علمی راهکاری برای توسعه خالقیت و نواوری صنعت بیمه 

است.
وی ریسک و بیمه را قرین یکدیگر دانســت و گفت: بیمه گری، اتکایی، 
رشد تکنولوژی نوین، نیروی انسانی و غیره از ریسک های صنعت بیمه 
هستند.مدیرعامل بیمه کوثر افزود: ریسک های صنعت بیمه درون زا و 

برون زا و حل مشکالت در این صنعت دورن گراست.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی با تاکید بر این امر که شناخت شاخص ها 
در بازار بیمه نخستین گام مدیریت ریسک اســت، تصریح کرد: برخی 
فعل و انفعاالت مثل سود ســپرده، تحریم، نقدینگی ســرگردان و ارز 
کشور از مولفه های ناشــی از حکمرانی و شــاخص هایی از قبیل رشد 
تکنولوژی نوین و اســتارت آپ ها مولفه های غیرحاکمیتی هستند که 

باید در بازار صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: رشــد ســریع تکنولوژی های نوظهور، ضرورت 
تحلیل داده ها، تعامل حرفه ای با مشــتری، توســعه شــبکه فروش و 

بازاریابی مدرن ازجمله شاخص های اصلی مدیریت ریسک است.
مدیرعامل بیمه کوثر با بیــان اینکه با کنار یکدیگر قــرار دادن پازل ها 
می توان بــازار را تعریف کرد، گفت: اکنون در مســیر توســعه پلکانی 
صنعت بیمه قرار داریم که با بهره مندی از عنصر نواوری رشــد سریع و 

تحولی صنعت بیمه میسر خواهد شد.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی یاداورشــد: در همایش های گذشــته 
مباحثی از قبیل دارایی های نامشــهود، بیمه هــای زندگی، اتومبیل و 

مباحث مالی و امسال دغدغه بازار بیمه مطرح شد.  

باجه بانک سینا در یاسوج به بهره برداری رسید
در مراسمی با حضور مقامات استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد، 
نمایندگان بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی، مدیر منطقه فارس، 
بوشــهر و کهگیلویه و بویراحمد و اهالی محل، باجه بانک سینا در شهر 

یاسوج به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این باجه در راستای سیاست های 
بنیاد مستضعفان مبنی بر ایجاد توسعه پایدار در مناطق کمتر برخوردار 
و به منظور ارائه بهینه خدمات و حمایت از طرح های اشــتغالزا در این 

منطقه ایجاد شده است.
آقای فیلی معاون عمرانی استانداری اســتان کهگیلویه و بویراحمد در 
این مراســم ضمن قدردانی از فعالیت ها و اقدامات بانک سینا در کمک 
به توسعه اشتغال در مناطق روستایی، حضور بانک سینا را در این شهر 
مغتنم برشــمرد و ابراز امیدواری کرد این حضور بــرای مردم منطقه 

منشاء آثار و برکات خوبی باشد. 
آقای شاکری مدیر منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد هم با 
تشریح اقدامات بانک سینا در زمینه توســعه اشتغال مناطق روستایی 
گفت: بانک ســینا از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری و بنیاد علوی، تسهیالت 
یارانه دار را در اختیار متقاضیان ایجاد طرح های اشــتغال زا در مناطق 
روستایی قرار می دهد که در همین راســتا در منطقه فارس، بوشهر و 
کهگیلویــه و بویراحمد تا 22 دی ماه جاری تعــداد 183  طرح به مبلغ 
1 هزار و 270 میلیارد ریال مصوب شــده که از ایــن تعداد 167 طرح 
به مبلغ 1 هزار و 124 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد شــده است. 
همچنین 49 طرح از طرح های یادشــده به مرحله بهره برداری و تولید 

رسیده است.

»همراه نوین« به روزرسانی شد
نسخه جدید اپلیکیشــن »همراه نوین« به روزرسانی شد و با خدمات و 

امکانات جدید در دسترس هموطنان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در نسخه جدید اپلیکیشن 
»همراه نویــن« که از تاریخ ســی ام دی مــاه، با قابلیت اجــرا بر روی 
سیستم های Android و IOS در دســترس قرار گرفته است کاربران 
می تواننــد از امکاناتی چون پشــتیبانی آنالین، ایمیل کردن لیســت 

تراکنش ها و تشخیص قبض استفاده نمایند. 
امکان درج انتقاد و پیشنهاد توســط کاربران، امکان انتخاب بازه زمانی 
برای صورت حساب سپرده، امکان جستجو در دفترچه اطالعات، اتصال 
به ســامانه پیوند و امکان تقســیم تراکنش به تراکنش های جزئی تر از 

دیگر قابلیت های نسخه جدید »همراه نوین« است.
بر اساس این گزارش ســامانه موبایل بانک پیشین بانک اقتصادنوین از 
تاریخ یکم بهمن ماه 97 غیرفعال شده و هموطنان عزیز می توانند برای 
دریافت و نصب اپلیکشــن »همراه نوین« به تــارگاه اصلی این بانک به 

نشانیwww.enbank.ir/mobile  مراجعه کنند. 
همچنین کارشناســان مرکز 24 ســاعته ارتباط با مشــتریان بانک 
اقتصادنوین به شماره 48031000-021 آماده راهنمایی مشتریان در 
استفاده از این سامانه و پاسخگویی به سواالت احتمالی هموطنان عزیز 

در این رابطه هستند.

تندیس نقره ای نخستین جایزه ملی 
حسابرسی داخلی برای بانک انصار

 چهارمین کنگره سراســری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی 
داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که هدف اصلی آن ارائه مبنایی 
برای مقایســه تطبیقــی واحدهای حسابرســی داخلی بر اســاس 
شــاخص های اســتاندارد اســت، در مرکز همایش های بین المللی 
پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد و واحد حسابرسی داخلی بانک انصار 

تندیس نقره ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.
چهارمین کنگره سراســری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی 
داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که هدف اصلی آن ارائه مبنایی 
برای مقایســه تطبیقــی واحدهای حسابرســی داخلی بر اســاس 
شــاخص های اســتاندارد اســت، در مرکز همایش های بین المللی 
پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد و واحد حسابرسی داخلی بانک انصار 

تندیس نقره ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.
در این کنگره که با حضــور رئیس و مدیران واحد حسابرســی داخلی 
بانک انصار و جانشــین و روســای ادارات معاونت نظارت و بازرســی 

برگزارشد، از مدل حسابرسی داخلی بانک انصار رونمایی شد.

میز خبر

شــرکت هایی که ریســک نامتناســب و غیرمنطقی 
می پذیرنــد، نمی تواننــد در حوزه مدیریت ریســک 

ادعایی داشته باشند.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
بیمه مرکــزی، دکتــر غالمرضــا ســلیمانی که در 
پنجمین همایش مدیریت ریســک و بیمــه با رویکرد 
بازار)چالش هــا و رویکردهــا( ســخن مــی گفت با 
اعالم ایــن مطلب افزود: مدیریت ریســک یک فرایند 
سیستماتیک است و در سایه شــناخت تحلیل دقیق 
و فنی محقق خواهد شــد. رئیــس کل بیمه مرکزی، 

توانگری مالی، قدرت توزیع ریســک و درک 
وضعیت ریســک ها را از مولفــه های اصلی 
مدیریت ریسک دانست و تصریح کرد: قبولی 
ریسک باید متناسب با میزان سرمایه باشد و 
شــرکت های بیمه با توجه به تورم و افزایش 
ضریب خسارات در کشور باید برای افزایش 

سرمایه خود تمهیدات کافی را بیاندیشند.
 دکتر غالمرضا ســلیمانی افــزود: در بحث حاکمیت 
شرکتی به تمامی شرکت های صنعت بیمه تاکید شده 
که کمیته های مدیریت ریســک را راه اندازی و فعال 

کنند. وی فلسفه وجودی شرکت های بیمه 
را پوشش ریسک های موجود دانست و گفت: 
شــرکت های بیمه عالوه بر پوشش ریسک 
بیمه گــذاران و شــرکتهای دیگــر باید 
ریسک های درون شــرکتی را نیز به خوبی 
پوشش بدهند. دکتر ســلیمانی با قدردانی 
از تالش شــرکت بیمه کوثر برای اســتمرار 
برپایی همایش مدیریت ریسک و بیمه این تعامل های 
بیمه ای را از راهکارهای جدی حل مشــکالت صنعت 
بیمه دانست. رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری 

از ســخنان خود با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی 
ده ای بــرای تعییــن تعرفه هــای بیمه ای  را ا
ندارد، خاطرنشــان کرد: شــرکتهای بیمه باید بدانند 
پوشش ریسک با نرخ پایین مشکالت بسیاری را برای 
آنها در پی خواهد داشــت و به همین خاطر باید از نرخ 
شکنی پرهیز کنند و به هر قیمتی دنبال جذب پرتفوی 
نباشند. با فعالیت اســتارت آپ ها و شبکه های آنالین 
فروش بیمه، سهم شبکه ســنتی فروش صنعت بیمه 
کم خواهد شد و فعاالن این صنعت از همین امروز باید 

به فکر خالقیت و نوآوری باشند.

حجت اله مهدیان، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعــاون درچهارمین نشســت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و تعدادی 
از مدیران بانک توســعه تعاون با اعضاء و هیئت مدیره 
اتحادیــه سراســری بازرگانی و شــرکت های تعاونی 
صاحبان حرفه )تولیــدی( درودگران و مبل ســازان 
سراســر کشــور که در محل اتحادیه برگزار شد گفت: 
وظیفه بانک توســعه تعاون ارائــه خدمات تخصصی و 

بانکی به تعاون گران است.
مهدیان بابیان اینکــه برگزاری جلســات کاربردی و 
تخصصی ویژه هر اتحادیه راهگشای فعالیت برای بانک 

و اتحادیه خواهد شــد گفت: شنیدن صدای 
مشــتریان و تبدیل کردن صدای مشتریان 
به خدمت مستلزم برقراری ارتباط منسجم 
و هدفمند می باشــد و با برگزاری جلسات، 
زمینه تحقق منافع مشترک برای اتحادیه و 

بانک توسعه تعاون فراهم می شود.
مدیرعامل بانک توســعه تعــاون گفت: عزم 

و اراده الزم در بانک توســعه تعاون برای تعامل بهتر و 
بیشتر با بخش تعاون وجود دارد و با وسیع شدن ارتباط 
و تعامل بهتر و بیشــتر موجب تقویت و توانمندسازی 

هر دو گروه خواهد شد.

وی ضمــن تأکید بر اینکه اشــراف و آگاهی 
بر ظرفیت ها و توانمنــدی و نقاط قوت توأم 
بااطالع بر محدودیت هــا، مضایق، انتظارات 
و درخواست ها، اثربخشــی خدمات را بهتر و 
بیشتر می کند افزود: سرعت در ارائه خدمات 
و تسهیل و تســریع در خدمات کمی و کیفی 
موردنیاز جامعــه هدف به ویــژه اتحادیه ها 
سراسری مستلزم درک متقابل و تفاهم و تعامل در امر 

عملیات و اجرا می باشد.
مهدیان خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر یکی از 
مشکالت موجود بر سر راه فعالیت بانک توسعه تعاون، 

محدودیت منابع و سرمایه این بانک دولتی، تخصصی 
و توسعه ای اســت که متأســفانه ظرفیت سرمایه ای 
موجود بانک، پاســخگوی همــه نیازهــا و انتظارات 
تعاون گران نمی باشــد و برای بهبود ایــن وضع الزم 
اســت عالوه برافزایش سرمایه بانک توســعه تعاون و 
باال بردن توان وام دهی بانک، منابع ســپرده ای تعاون 
گران نیز به صورت منابــع ارزان، پایدار و دیرپا در بانک 
توســعه تعاون تجمیع گردد تا با تلفیق سرمایه و منابع 
سپرده ای، این بانک بتواند نقش توسعه ای و تخصصی 
خود را در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در عرصه 

تولید و اشتغال به درستی ایفا نماید.

خریدار  بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های 
اجتماعــی خود، همچون ســال گذشــته، هزینه  چاپ 
سررســید و تهیه هدایای تبلیغاتی را به بازسازی مناطق 
زلزله زده کشــور و کمک به مناطق محــروم اختصاص 

می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، خسرو رفیعی 
مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این بانک  ضمن 

اعالم این خبر گفت: بانک پاســارگاد با توجه به 
رویکرد خود نســبت به ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و با توجه به اهمیت بازسازی مناطق 
زلزلــه زده و همچنین لزوم کمــک به مناطق 
محروم و آسیب دیده ی کشــور، همچون سال 
گذشــته هزینه چاپ سررســید و تهیه اقالم 

و هدایــای تبلیغاتی را به این امر اختصــاص می دهد و با 

این اقدام ارزشــمند، گامی مؤثر در راســتای 
کمک بــه هم میهنان آســیب دیده و آبادانی 
کشور برخواهد داشــت. رفیعی تصریح کرد: 
عالوه بــر ایــن بانک  پاســارگاد به عنوان یک 
بانک سبز معتقد اســت حفاظت و پاسداری از 
محیط زیســت و منابع طبیعی از رسالت های 
این بانک اســت و با اجتناب از چاپ سررســید می تواند 

نقش قابل توجهــی در جلوگیــری از قطــع درختان و 
تخریب محیط زیســت داشته  باشــد. اقدامات این بانک 
در ارایه خدمات بانکــداری  الکترونیــک و تالش برای 
نهادینه ســازی فرهنگ بهره مندی از این خدمات نیز در 
جهت حفاظت از محیط زیســت، کاهــش آلودگی هوا، 
کاهش رفت  و آمدهای غیرضروری و جلوگیری از اتالف 

وقت و انرژی مشتریان صورت می گیرد.

بیمه

بانک

خریدار  معــاون امور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با تاکید بر اینکــه بانک ملی ایران، 
بانک اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران و 
عصای نظام اقتصادی کشــور است، گفت: 
باید تــالش کنیم تــا تســهیالت تکلیفی 

مضاعفی بر دوش این بانک قرار نگیرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، 
عباس معمار نژاد در نشســت خود با مدیر 
عامــل ، اعضــای هیــات مدیره،معاونان، 
مدیران امور و روسای ادارات کل بانک ملی 
ایران که بــه منظور ارایه صــورت وضعیت 
بانک در ســاختمان سردار اســعد برگزار 
شد، با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه 
اقتصادی اســت که باید بحث ســودآوری 
آن نیز مدنظر قرار گیرد، گفــت: این بانک 
بازوی حمایتی دولت و اصلــی ترین بانک 
کشــور اســت و بحث مطالبات از دولت در 
این بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی ملــزم به پیگیری 
آن است.وی با اشــاره به کاهش قابل توجه 
 )NPL( نسبت مطالبات معوق به تسهیالت
در بانک ملی ایران افزود: نســبت مطالبات 
معوق به تســهیالت در بانک ملی ایران طی 
چند ســال اخیر روندی کاهشــی داشته و 
تالش برای وصــول مطالبات باید همچنان 
مورد توجه باشــد. همچنیــن قیمت تمام 
شــده پول نیز در این بانک رونــد نزولی در 

پیش گرفته که باید ادامه یابد.

معمارنژاد بــا تاکید بر لزوم بهینه ســازی 
شعب بانک ها اظهار کرد: بر اساس مطالعات 
صورت گرفتــه در وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی بر پایه شــاخص هــای تولید ملی، 
وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام 
بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه 
باشــد که تمامی بانک ها باید بهینه سازی 
شــعب خود را در دســتور کار قرار دهند و 
اقدامات بانک ملی ایران نیز در این راســتا 

باید ادامه داشته باشد.
مدیرعامــل بانک ملــی ایران نیــز در این 
نشســت با بیان اینکه این بانــک متعلق به 
همه مردم ایران اســت، گفت: بــا توجه به 
گســتردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران 
در کشــور، انتظارات از این بانک برای رفع 

چالش ها و مسایل کشور باالست.
دکتر حســین زاده با تاکید بــر اینکه بانک 
ملی ایران با هدف کمک به توســعه کشور 

راه اندازی شده اســت، افزود: این بانک در 
بسیاری از بخش ها از ســوی دولت به آحاد 
مردم خدمت رســانی می کند از این رو ، در 
بسیاری از مناطق محروم و دور دست کشور 
به منظور خدمت رسانی به هموطنان اقدام 
به تاســیس شــعبه کرده در حالی که این 

شعب توجیه اقتصادی ندارند.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک 
ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست 

یافته که در راستای آن طی دو سال گذشته 
نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشــته 
بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز صفر بوده 
است. این در حالی است که باتوجه به حجم 
عظیم تسهیالت تکلیفی، خط اعتباری نیز 

به این بانک اختصاص نیافت.
حســین زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از 260 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی 
ایران بابت ذخایر قانونــی نزد بانک مرکزی 
است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی 
دیگــر بانک هــا و حتی معــادل منابع کل 
یک بانک اســت. با توجه به گسترده بودن 
تکالیف بانک ملی ایــران و همچنین میزان 
بدهی های دولت به این بانک درخواســت 
داریم بخشــی از این ذخایر آزاد شــوند تا 
بتوانیم دســت واحدهای تولیدی بیشتری 

را بگیریم.
مدیرعامل بانــک ملی ایــران همچنین با 
اشــاره به برگزاری نخســتین رویداد ملی 
شــو در بهمن ماه سال گذشــته بیان کرد: 
در« ملی شــو 2 » که کمتر از یک ماه آینده 
برگزار می شود، ســری دیگر از دستاوردها، 
محصوالت و خالقیت هــای این بانک که در 
نظام بانکی کشور بی ســابقه است، عرضه 

خواهیم کرد.
در ادامه این نشســت، گزارشی از وضعیت 
منابع و عملکرد بانک در بخش های فناوری 
اطالعات، مالی و... از ســوی اعضای هیات 

مدیره و مدیران امور بانک ارایه شد.

فلسفه وجودی شرکت های بیمه پوشش ریسک های موجود است 

وظیفه بانک توسعه تعاون ارائه خدمات تخصصی و بانکی به تعاون گران است

اختصاص هزینه تهیه هدایای تبلیغاتی بانک پاسارگاد به بازسازی مناطق زلزله زده 

با حضور بیش از 86/73  درصد صاحبان سهام

مجمع عمومی بانک دی برگزار شد
خریدار  مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده بانک دی با حضور بیش از 86/73 
 درصد صاحبان ســهام در هتــل المپیک 

تهران برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات 
بانک دی، با برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده بانــک دی، صورت های 
مالی منتهی به 30 اســفند 1396 بانک به 
تصویب رسید. در این جلســه که عصر روز 
یکشنبه 30 دی ماه 1397با حضور بیش از 
86/73 درصد از سهامداران و یا نمایندگان 
قانونی آنها و نمایندگان ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی و به 
ریاست رضا سهم دینی رئیس هیئت مدیره 
بانک برگزار شد، ســهامداران صورت های 
مالــی منتهی به پایــان اســفند 1396 را 

تصویب کردند.
محمدرضا قربانی ، مدیرعامل بانک دی در 
این مجمع ضمن ارائه گزارشــی از اقدامات 
صورت گرفته توســط هیئــت مدیره بانک 
دی در سال مالی 1396و ترسیم روند رو به 

رشد بانک به تشریح اقدامات اساسی بانک 
پرداخت.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به این که  بانک 
دی ،دارایی های ارزشمندی دارد که ارزش 
افزوده ایجاد شــده در قیمت آن ها به دلیل 
افزایش نرخ ارز  نســبت به زمــان واگذاری 
به بانک ، ســود قابل توجهــی را برای بانک 
و ذینفعان به ارمغان مــی آورد گفت: بانک 
با فــروش دارایی های مــازاد به چند هدف 
مهم از جمله اصالح ســاختار مالی و بهبود 
وضعیــت کفایت ســرمایه که از مــوارد و 
الزامات بانک مرکزی اســت، دست خواهد 

یافت.
وی افــزود: نیــروگاه برق دماونــد، بزرگ 
ترین نیروگاه ســیکل ترکیبی خاورمیانه ، 
کوهستان پارک مشهد، برج شایان و پروژه 
چشم تهران از جمله دارایی های بانک دی 
هســتند که می تواند مبنای مناسب و قابل 
دفاعی برای پوشــش زیان بانک و خروج از 

مشمولیت ماده 141قانون تجارت باشند.
قربانی بازگشــایی نماد بانک دی را پس از 

دو سال در راســتای اجرای تکالیف مجمع 
و صیانــت از منافع ســهامداران از اقدامات 
اساسی بانک در ســال جاری برشمرد که با 
پیگیری های مســتمر هیئت مدیره تحقق 

یافت.
وی حمایت از قیمت سهام پس از بازگشایی 
نماد را که خواسته ســهامداران در مجمع 
پیشین بود از اقدامات اساسی هیئت مدیره 
بانک برشمرد و گفت: قیمت هر سهم بانک 
پس از بازگشــایی نماد 60 تومان بود که به 

150 تومان افزایش یافته و حاکی از رشــد 
150 درصدی است.

مدیرعامل بانــک دی کاهش بهــای تمام 
شــده پول را در حالیکه به صورت هم زمان 
منابع بانــک با افزایش چشــمگیری رو برو 
بوده است از دیگر دستاوردهای بانک عنوان 
کرد.قربانــی در بخش دیگــری از گزارش 
عملکرد مجمع تشکیل کارگروه ویژه وصول 
مطالبــات  را یکــی از مهم تریــن اقدامات 
بانک دی در ســال جاری دانست و گفت: با 
تشــکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات که 
با تمرکز بر تعیین تکلیف پرونده های معوق 
و مشــکوک الوصول و در راســتای افزایش 
سرمایه و ســودآوری انجام شد، بخش قابل 
توجهــی از مطالباتی که در ســنوات پیش 

ایجاد شده بود، وصول شد.
وی افزود: طی یک سال گذشته 75 جلسه 
کارگروه ویژه وصول مطالبات  تشکیل شده 
که  172 پرونده مطالباتــی غیرجاری  بالغ 
بر 49000 میلیــارد ریــال تعیین تکلیف 
و مبلــغ  7.230 میلیارد ریــال از مطالبات 

غیرجاری به صــورت نقدی وصول شــده 
اســت.همچنین ضمــن اصــالح عملکرد 
شــرکت های گروه مالی دی بــا تمرکز بر 
برنامه و بودجه و پایش مســتمر، از ظرفیت 
آن ها در راستای وصول مطالبات غیرجاری 
استفاده شــد و با پیگیری های مستمر این 
کارگروه ، 12000 میلیــارد ریال مطالبات 
بانک از نیروگاه برق دماند وصول شــد و به 
طور کلی 4700میلیارد ریــال مطالبات از 

بانک ها احیا شده است.
قربانــی در ادامه ایــن گزارش با اشــاره به 
تغییرات ســاختاری بانک گفت: ســاختار 
بانک ، ساختاری گســترده بود و از چابکی 
الزم برخوردار نبود و به همین منظور سعی 
کردیم ابتدا ســاختار را  به ساختار چابک و 
فعال تبدیل کنیم و بــه موازات آن برای این 
که خدمات رســانی مطلوب برای مشتریان 
داشته باشــیم و سیاســت های پولی بانک 
مرکزی را رعایــت کنیم و خدمات حرفه ای 
متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهیم، اصالح 

رویکرد  و ابزار ها را در اولویت قرار دادیم.
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 امکان افزایش وام مسکن زوجین
 تا ۳۰۰میلیون تومان

 رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه الزمه رونق بازار مسکن، 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین 

باید به 300 میلیون تومان افزایش یابد.
محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت 
تسهیالت مســکن در کشــور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش 
قدرت خرید هســتند، زیرا با افزایش 90 درصدی قیمت مسکن، مردم 
توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکالت خانواده ها افزوده 

است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: امروز اگر به 
دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هســتیم باید بازار مسکن 
رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این است که توان مالی خریداران 

باال برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.
وی بر ضرورت افزایش ســرمایه مالی بانک های ارائه کننده تسهیالت 
مســکن تأکید کرد و گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه 
روبه رو هستند و این مســئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز 

خواهد بود.
رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تســهیالت مســکن و کاهش 
قدرت خریــد متقاضیان موجب افزایش قیمت مســکن در ســال 98 
می شود، گفت: مجلس به ویژه کمیســیون عمران مجلس بارها اعالم 
کرده که امروز بازار مســکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش ســقف 
تسهیالت مسکن است، اما مسئوالن بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی 

این مسئله می دانند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأســفانه قیمت مسکن 
در کالنشهرها به ویژه تهران افزایش چشــمگیری داشته و این مسئله 
خانواده ها را از خرید مســکن منصرف کرده، حال به نظر من تسهیالت 
مسکن با توجه به قیمت کنونی امالک، حداقل باید 50 درصد افزایش 
یابد.رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی یک زوج 
برای خرید مســکن می توانند حدود 160 میلیــون تومان وام دریافت 
کنند، حال به نظر من این میزان تسهیالت باید برای یک زوج به حدود 

300 میلیون تومان افزایش یابد.

 رشد۱2/6 درصدی صدور پروانه ساختمان
 در تابستان امسال

 مرکز آمار ایران اعالم کرد: شهرداری های کشــور تابستان امسال 33 
هزار و 457 پروانه ساختمان صادر کردند که نسبت به تابستان پارسال 

12.6 درصد و نسبت به بهار امسال 2.4 درصد رشد داشته است.
مرکز آمار ایران نتایج طرح گرد آوری اطالعات پروانه های ســاختمانی 

صادر شده توسط شهرداری های کشور را امروز )یکشنبه( منتشر کرد.
پیش بینی شهرداری های کشور این بود که تابستان امسال 94 هزار و 
932 پروانه احداث واحد مسکونی صادر شود که این پیش بینی نسبت 
به تابستان پارسال 15.4 درصد و در مقایســه با بهار امسال 4.7 درصد 

رشد داشت اما این میزان محقق نشد. 
متوسط کشوری تعداد واحد مســکونی در هر پروانه  احداث ساختمان 

2.8 واحد بود.
مجموع مســاحت زیربنــا در پروانه های صادرشــده بــرای احداث 
ســاختمان  در تابســتان امســال حدود 17 هزار و 660 هزار مترمربع 
بود که نسبت به فصل گذشته 1.3 درصد و نســبت به تابستان پارسال 

حدود 14.4 درصد افزایش یافت. 
براساس این گزارش، شــهرداری تهران پیش بینی کرده بود تابستان 
امســال، 21 هزار و 47 پروانه واحد مسکونی صادر شــود که نسبت به 
فصل گذشته حدود 7.1 درصد و نسبت به تابستان پارسال حدود 12.1 
درصد افزایش داشــت. مجموع مســاحت زیربنا در پروانه های احداث 
ساختمان  صادرشده از سوی شهرداری  تهران در تابستان امسال بیش 
از سه هزار و 882 هزار مترمربع بودکه نسبت به بهار امسال حدود 9.8 

درصد و نسبت به تابستان پارسال حدود 9.6 درصد بیشتر شد. 
متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های ساختمان 
7.3 واحد و متوسط مســاحت زیربنای این دســته از پروانه ها در دوره  

مورد بررسی حدود 1343 مترمربع بود.
مرکز آمار ایران اعــالم کرد پارســال 322 هــزار و 962 پروانه واحد 
مسکونی از سوی شهرداری های سراسر کشور صادر شد که 2.1 درصد 

نسبت به سال 1395 کاهش یافت.
داده ها نشان می دهد پارسال مجموع مســاحت زیربنا در پروانه های 
صادر شده ســاختمانی حدود 59 میلیون و 746 هزار مترمربع بود که 

نسبت به سال 1395 از کاهش 4.1 درصدی برخوردار شد. 

واکنش منفی اوراق تسهیالت مسکن به لغو 
افزایش وام

 اوراق تسهیالت مســکن در معامالت ابتدای این هفته نسبت به هفته 
گذشــته با کاهش قیمت مواجه شــد که برخی این ریزش قیمت را به 

منتفی شدن افزایش سقف تسهیالت مسکن مرتبط می دانند.
بازار اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن با نماد تسه در معامالت 
یکشنبه با کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه 
رو شــد. به گونه ای که در چند نماد معامالتی با کاهش 4 هزار تومانی 
قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معامالت مربوط به این نماد سراســر 

قرمزپوش شد.
در حالی که از ابتدای هفته گذشــته قیمت اوراق تسهیالت مسکن در 
بازار سرمایه با قیمت های 58 تا 61 هزار تومانی در جریان معامالت قرار 
داشــت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست 
های خبری نمایشگاه مسکن، شهرســازی و بازآفرینی شهری یکی از 
مقامات شــبکه بانکی کشور از منتفی شــدن افزایش سقف تسهیالت 
خرید مســکن خبر داد، نوک پیــکان نمودار قیمــت معامالت اوراق 

تسهیالت مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.
اگرچه کارشناسان مســکن معتقدند کاهش شــدید تعداد معامالت 
مســکن نیز در کاهــش قیمت اوراق تســهیالت بی تأثیر نیســت. به 
خصوص که حامد مظاهریان معاون ســابق مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعالم کرد: بازار 
مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود باالترین 

مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.
روز یکشــنبه قیمت هر برگه تسهیالت مســکن صادره در بهمن 95 با 
نماد تســه 9511 به 53 هزار و 212 تومان رسید که نسبت به معامالت 
روز شنبه یکهزار تومان و نســبت به هفته گذشته 3 هزار تومان کاهش 

داشته است.
همچنین نمادهای معامالتی تســه 9607 )اوراق تســهیالت مســکن 
صادره در مهر ماه سال گذشــته(، 9605 )اوراق تسیالت مسکن صادره 
در مرداد ماه 96(، 9604 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در خرداد 96(، 
9704 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در تیرماه امسال( و 9608 )اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در آبان 96( در معامالت امروز در بازه 64 هزار 
تومانی قرار داشتند که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته بین 3 تا 4 
هزار تومان کاهش قیمت دارد. یکشنبه بیشتر نمادهای معامالتی اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در سال جاری در بازه 65 هزار تومانی قرار دارند 
و کاهش 2 تا 3 هزار تومانی نســبت به معامالت هفته گذشــته را تجربه 
کرده اند.گرانترین برگه تسهیالت مســکن در معامالت امروز فرابورس 
متعلق به نماد معامالتی تســه 9709 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 

آذر ماه امسال( بود که به قیمت 59 هزار تومان به فروش رسید.

میز خبر

یک تحلیلگر بازار مسکن به نبود شرکت های بزرگ یا 
ســرمایه گذاران تخصصی در بازار اجاره ایران اشاره و 
تاکید کرد: بازار اجاره به دلیــل بازدهی کم، جذابیتی 

برای سازندگان ندارد.
نوســان های اقتصادی که از اواخر ســال گذشته و در 
ادامه امســال ابتدا دامن بازار ارز و سکه را گرفت و پس 
از آن به ســایر بازارهای موازی مانند بورس، مســکن، 
خودرو و ... نیز سرایت کرد تا قیمت ها در برخی بخشها 

100 درصد رشد را ثبت کند. 
در کنار این رشــد قیمت ها، شاهد دو رقمی شدن تورم 
در کشــور بودیم به طوری که گزارش مرکز آمار بیانگر 
تورم 18 درصدی در آذرماه است.آمارها نشان می دهد 
بیشــترین افزایش قیمت در بازارهای مسکن، سکه و 
ارز به ثبت رسیده است. در این میان، مسکن نه تنها در 
قیمت گذاری برای خرید و فروش، گرانی را تجربه کرد 
بلکه طبق روال، دامنه آن به بازار اجاره نیز رسید و توان 

مستاجران را کاهش داده است.
در همین زمینه مهدی ســلطان محمــدی، تحلیلگر 
بخش مســکن درباره تاثیر تورم ســاخت و ساز و تورم 
عمومی بر اجاره بهای مســکن، گفت: دلیل این تاثیر 
آن اســت که اجاره نوعی بازدهی بازار مســکن برای 

ســرمایه گذاری به شــمار می آیــد که این 
بازدهی ســاالنه به صورت ناخالص 5 درصد 
اســت که با کســر هزینه های نگهــداری و 
مالیات و ... به 3 درصد بازدهی خالص اجاره 

می رسد.
وی ادامــه داد: بنابرایــن بــا افزایش قیمت 
مســکن، یا باید انتظار داشــته باشــیم این 

بازدهی کاهش یابد که ممکن نیست و یا اینکه اجاره بها 
نیز افزایش پیدا کند زیرا به طور تاریخی مشاهده شده 
که این بازدهی در حدود 5 درصد نوسان می کند و زیر 

4 درصد و باالی6 درصد نرفته است. 
ســلطان محمدی افزود: از همین رو نمی توان انتظار 
داشت با تغییرات قیمت ها در بازار، نرخ بازدهی اجاره 

تغییرات قابل مالحظه ای داشته باشد.
وی مداخلــه دولــت در قیمت گــذاری اجاره بهــا را 
باعث اخالل بیشتر دانســت و گفت: مداخله دولت در 
قیمت گذاری به جز اینکه عرضــه را دچار توقف کرده، 
مشکالت بیشــتری را برای مســتاجران ایجاد و نقل و 
انتقالت و قراردادهای غیررســمی را بیشتر می کند، 
بنابراین باید با پرهیز از قیمت گذاری دستوری، اجازه 

داد این بازار کارا باقی بماند.

این تحلیلگر حوزه مســکن افزود: مشــکلی 
که وجــود دارد اینکه میزان عرضه مســکن 
اجاره ای به اندازه کافی نیســت در حالی که 
تقاضا در شــهرهای بزرگ باال رفته اما عرضه 
کافی و مناســبی وجود ندارد، بنابراین الزم 
اســت سیاست هایی تدوین شــود که تولید 

مسکن را به قصد اجاره دهی افزایش دهد.
وی ادامه داد: اکنون بیشــتر اجاره توسط خانوارهایی 
انجام می شــود که براســاس پس انداز بــرای دوران 
بازنشستگی یک یا دو واحد مســکن دارند و یا کسانی 
که خانــه ای را خریده اما به لحاظ مالــی از محل اجاره 
آن واحد، اقساط را می پرازند و یا بخشی از هزینه خرید 
را تامین کرده اند.  ســلطان محمدی با بیان اینکه جای 
شــرکت های بزرگ یا ســرمایه گذاران تخصصی در 
بازار اجاره ایران خالی اســت، تاکید کــرد: دولت باید 
سیاســت گذاری هایش در جهتی باشــد که این بازار 
تقویت و حمایت شــود تا عرضه بیشتری در بازار اجاره 
اتفاق بیافتد. به گفتــه وی، ســخت گیری ها در بازار 
اجاره، فقط عرضه را محدود می کنــد و فضا از این نیز 
بدتر خواهد شد.وی ادامه داد: دولت می تواند وام های 
ارزان قیمت را در اختیار سازندگانی قرار دهد که قصد 

حضور در بازار اجاره دارند زیرا به دلیل بازدهی کم بازار 
اجاره، چندان جذابیتی برای سازندگان ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افرادی که خانه 
را اجاره می دهند به دنبال منافع اجاره نیســتند بلکه 
می خواهند ســرمایه خود را در مقابل تورم محافظت 
کنند، گفت: همچنیــن دولت می توانــد زمین هایی 
را بــرای ســاخت خانه هــای اســتیجاری در اختیار 
ســرمایه گذاران قرار دهــد و یا با ارائه مشــوق هایی، 
سازندگان را به اجاره بخشــی از خانه های ساخته شده 
ترغیب کند. وی افزود: سیاســت های اعمال شده در 
کشــورهای توســعه یافته تا اندازه ای موثر بوده است 
اما باید دانســت که این سیاست ها کوتاه مدت نیست و 

مداخله در بازار نرخ اجاره نیز نمی تواند کارا باشد.
ســلطان محمدی ادامه داد: با این حــال کاری که تا 
حدی می تواند در کوتاه مدت بر بــازار اجاره تاثیرگذار 
باشــد و دغدغه مســتاجران را کم کند این است که به 
مستاجر اجازه داده شــود در خانه ای که اجاره کرده تا 
زمانی که صاحب خانه نیازی ندارد، ســکونت داشــته 
باشد و هر سال باتوجه به تورم، نرخ اجاره افزایش یابد؛ 
در واقــع قراردادهــای بلندمدت اجــاره می تواند 

باشد. کمک کننده 

مسکن

خریدار  مســکن نه فقط در ایران که در 
تمامی کشورهای جهان کاالیی سرمایه ای 
یا بــه عبارت دیگــر ســرمایه ای ترین کاال 

محسوب می شود.
 دولت ها همواره برنامه های ویژه ای را برای 
تامین مسکن مورد نیاز اتباعشان در دستور 
کار قــرار می دهنــد و برخی کشــورها که 
اتفاقا نیاز به پذیرش مهاجر دارند، مســکن 
را ابزاری برای تشــویق متقاضیان دریافت 

اقامت می دانند.
هر چند مســکن در ایران به دلیل نامتوازن 
بودن عرضــه و تقاضــا از موقعیت خاصی 
برخوردار است و ســرمایه گذاران این بازار 
تنها مصرف کنندگان نیستند اما برآوردها 
حکایــت از آن دارد که قیمت مســکن در 
دیگر کشــورها نیز در قیاس با دستمزدها 
گاهی تبدیــل تقاضای بالقوه بــه بالفعل را 

سخت می کند.
اهمیت مسکن در ســبد خانوار سبب شده 
اســت تا مرکز مطالعات ساختمان و مسکن 
جهانی هر ســاله شــاخصی  به نام شاخص 
قیمت مسکن تهیه کند و به مقایسه قیمت 
مســکن در کشــورهای مختلف بپردازد. 
بر مبنای شــاخص قیمت مســکن در سال 
2018 متوسط قیمت هر متر مربع مسکن 
در پایتخت ایران برابر بــا 2070 دالر بوده 
اســت که در رده بندی دنیا از نظر متوسط 
قیمت هر مترمربع مســکن جایــگاه 48 را 

داشته است.
باید توجه داشــت ایــن بــرآورد در زمانی 
صورت گرفته اســت که اقتصاد ایران هنوز 
با طوفان تورمی و رشــد بی مهابای قیمت 

ارز روبرو نبود .
 افزایش شدید قیمت ارز و ریزش ارزش پول 
ملی بی تردید هر چند سبب می شود قیمت 
مسکن در قیاس با دیگر کشــور را به لحاظ 
دالری ارزان تر شــود اما زمینه را برای باال 

رفتن قیمت در قیاس با قدرت خرید فراهم 
می کند. به عبارت دیگر دالر گران در ایران، 
سبب می شود این کشــور برای کسانی که 
درآمد دالری دارند و به ریال خرج می کنند 
کشور ارزانی باشــد. برآوردها حکایت از آن 
دارد که مســکن در قیاس با قــدرت واقعی 

درایران،  خریــد 
کاالیــی بســیار 
ن قیمــت  ا گر
محسوب می شود.

آمارهــا موید این 
نکتــه اســت که 
در ســال گذشته 
قیمــت هــر متر 
مربع مســکن در 
ایران کمتــر از 4 
تومان  میلیــون 

بود که با رشد شدید قیمت ها به بیش از 10 
میلیون تومان در سال جاری رسیده است. 
در این مطالعه مسکن به صورت آپارتمان یا 
ساختمان مسکونی چند واحدی تلقی شده 
است و قیمت خرید زمین یا خانه ویالیی در 

نظر گرفته نشده است.

گران ترین مسکن در جهان کجاست؟ 
 در این طبقه بندی، هنگ کنگ گران ترین 
قیمت خرید و فروش مســکن در جهان را 
به خود اختصاص داده اســت. هر متر مربع 
آپارتمان در این کشــور به طور متوســط 
قیمتی در حدود 29 هزار و 180 دالر دارد. 
هنگ کنگ اقتصادی شکوفا و پررونق 
دارد و حضور سرمایه گذاران خارجی 
در این کشــور بازار امالک را در آن با 
رونقی ویژه روبرو ساخته است . برخی 
برآوردها نشــان می دهد مشــتریان 
بــازار امــالک هنگ کنگ بیشــتر 
چینی هــا، ژاپنی ها، روس ها و ســایر 

آسیایی ها هستند.

قطر و امارات گران تر از ایران
 طبق این گزارش متوســط قیمت هر 

مترمربع مســکن در پایتخت کشور امارات 
2705 دالر و در قطر برابر با 4558 دالر بود 
ولی  خرید هر متر مربع ســاختمان در دیگر 
همســایگان ایران هزینه ای کمتر از ایران 
داشــت.به نظر می رســد گرانی مسکن در 
امارات متحده عربــی و قطر به فراگیر بودن 
فعالیت تجاری و حضور شرکت های متعدد 
چند ملیتی در این کشــورها باز می گردد. 
گذشــته از این دو کشــور بهای مسکن به 
طور متوســط در عراق، روسیه، ارمنستان، 
ترکیه، آذربایجان، قزاقســتان و پاکستان 
در ســال 2018 ارزان تر از ایران بوده است. 
برخی دیگر از کشورها البته آمار مشخصی 

از قیمت مسکن ارائه نکرده اند. 
به عنوان مثال مردم روســیه بــرای خرید 
هر  متر مربع مســکن در مرکز شــهرهای 
مهم این کشــور به طور متوسط باید 1390 
دالر بپردازنــد و عراقی ها با پرداخت1289 
دالر به ازای هر متر مربع مســکن می توانند 
صاحب خانه شــوند. متوســط قیمت هر 
متر مربع مسکن در کشــور ارمنستان برابر 
بــا 1194 دالر، در ترکیــه 1049 دالر، در 
آذربایجان برابر با 1328 دالر، در قزاقستان 
958 دالر، در گرجســتان 937 دالر و در 

پاکستان برابر با 756 دالر امریکا بود.
 در این گزارش آمده است که تنها 89 کشور 
آمارهــای دقیقی در مورد قیمت مســکن 
ارایه داده اند و ایران در میان این کشــورها 

جایگاه 48 را دارد. 
این رده بندی از باالترین قیمت مسکن که 
به پایتخت کشــور هنگ کنــگ اختصاص 
دارد شــروع شــده اســت و در انتهای این 
فهرســت مصر قــرار دارد. قیمت مســکن 
در مصر به طور متوســط در قیــاس با دیگر 
کشــورها اندک اســت و مصری ها به ازای 
خرید هر متر مربع واحد مسکونی باید 598 

دالر آمریکا بپردازند.

 سیاست های کنترل تب اجاره بهای مسکن چیست؟

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

ح ارائه کارت مصالح ساختمانی به انبوه سازان جزییات طر
خریدار  معاون وزیر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه برای اجــرای طرح کارت مصالح 
ســاختمانی به منابع مالی 7500 میلیارد 
تومانی نیاز داریم که بخشی از آن از تبصره 
8 بودجــه و امکانات ســازمان ملی زمین و 
مسکن،  شرکت باز آفرینی شهری و شرکت 
عمران شــهرهای جدید تامین می شــود،  
گفت: برآوردها نشان می دهد این روش 25 
تا 30 درصد قیمت تمام شده تولید مسکن 

را کاهش می دهد.
امیر امینی دربــاره جزئیات طــرح کارت 
مصالح ساختمانی و ســاز و کار اجرای این 
طرح اظهارداشــت: روش تهاتری از طریق 
ارائه کارت مصالح به سازندگان پیشنهادی 
بنیاد مسکن برای ســاخت 100 هزار واحد 
مســکونی اســت که اگر با موفقیت به اجرا 
برســد به ســایر پروژه ها هــم تعمیم داده 

می شود.
وی افــزود: یکی از شــیوه ها بــرای اجرای 
پروژه های ساخت واحدهای مسکونی تعهد 
داده شــده، اســتفاده از بازار تهاتری است 
و برای اجرای این پروژه بایــد منابع مالی را 
به بازار تولید مصالح متصل و از ســوی دیگر 
هم انبوه ســازان را به این بازار معرفی کنیم. 
قاعدتا وقتی که به صــورت انبوه این مصالح 
ساختمانی ارائه شــود تخفیفاتی هم در آن 

اعمال خواهد شد.  
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 

دولت یعنی وزارت راه و شهرســازی در این 
پروسه مســئولیت نظارت را بر عهده دارد، 
گفت: وظیفه ما این است که منابع را به بازار 
متصل کنیم و از سوی دیگر انبوه سازان را به 

این بازار معرفی کنیم.

ارائه تخفیف 10 درصدی در مصالح 
ساختمانی

وی در پاســخ بــه این ســوال کــه میزان 
تخفیفات چقدر خواهد بــود، به ایلنا گفت: 
میزان تخفیــف در این مصالح بســتگی به 
میزان اعتمــاد ایجاد شــده دارد اینکه چه 
تصامینی ارائه شــود و میزان مداخله دولت 
چقدر باشــد. معتقدم در بــدو کار می تواند 
چیزی حدود پنــج تا 10 درصــد از هزینه 

مصالح را کاهش دهد.
امینی با تاکیــد بر اینکه گــردش مالی که 
در بازار مصالــح به وجود می آیــد از میزان 
تخفیف ها بســیار مهم تر اســت و می تواند 
موثرتــر عمــل کند،اظهار داشــت: وقتی 
ســازندگان مســکن به بازار متصل  شوند، 
تولیدکنندگان مصالح از فروش محصوالت 
خود مطمئن می شوند و یک گارانتی فروش 
به وجــود می آیــد بنابراین تولیــدات هم 
مستمر خواهد شــد. وقتی تولید استمرار 
پیدا کنــد، عرضــه افزایش پیــدا می کند 
بنابراین طبیعی اســت که در این پروســه 

قیمت به سطح معقولی برسد.

طرح کارت مصالح 30 درصد از قیمت 
تمام شده تولید مسکن را کاهش می دهد

معاون وزیر راه و شهرســازی درباره اینکه 
این سازوکار تا چه حد می تواند قیمت تمام 
شده مسکن را کاهش دهد، گفت: برآوردها 
نشــان می دهد این روش 25 تا 30 درصد 

قیمت تولید را کاهش می دهد.
روش،  ایــن  اجــرای  بــا  افــزود:  وی 
تولیدکننــدگان به تناســب نیــاز در بازار 
مسکن، نسبت به عرضه مصالح ساختمانی 
اقــدام می کنند بنابراین بــا افزایش عرضه 
متناســب با نیاز بازار قیمت ها کاهش پیدا 
می کند. از ســوی دیگر با این برنامه عرضه 
مســکن افزایش می یابد و از التهابات و جو 

روانی بازار می کاهد.
معاون برنامه ریــزی و مدیریت منابع وزارت 
راه و شهرســازی ادامه داد: اگر قیمت تولید 

مســکن یک میلیون و 500 هزار تومان در 
هر مترمربع باشــد برآوردهای اولیه نشان 
می دهد که این روش می تواند 400 تا 500 
هزار تومــان از قیمت را کاهــش دهد. البته 
عده ای هم بر این باورند که قیمت ســاخت 
مســکن در هر مترمربع 2 میلیــون تومان 
است. به هر حال این ســازوکار می تواند 30 
درصد از این قیمــت را کاهش دهــد. باید 
توجه داشته باشیم که مصالح سهمی در این 
قیمت دارند و عواملی چــون قیمت زمین، 
انشعابات، عوارضی هر یک در قیمت مسکن 

سهم تعیین کننده ای خواهند داشت.

نرخ سود کارت مصالح برای 
انبوه سازان یارانه ای خواهد بود

وی درباره نرخ بهره برای انبوه سازان در این 
روش گفت: نرخ بهره به میزان کمک دولت 
به این پروژه بستگی دارد. اگر دولت نخواهد 
در ارائه تسهیالت و نرخ ســود آن یارانه ای 
پرداخــت کند نرخ ســود کارت مصالح هم 
چیزی حدود 18 درصد خواهــد بود اما به 
طور قطع باید دولت نســبت به ارائه یارانه 
برای این طرح اقدام کند تا مشارکت بخش 

خصوصی هم توجیه پذیر باشد.

اجرای کارت مصالح 7500 میلیارد 
تومان منابع می خواهد

امینی در پاســخ به این ســوال کــه منابع 

مالی این طــرح از کجا تامین خواهد شــد، 
اظهار داشــت: برآوردهای ما این است که 
منابع مالــی برای اجــرای کارت مصالح در 
ابتــدای کار چیزی حــدود 7500 میلیارد 
تومان باید باشــد. محل تامین این منابع در 
ظرفیت های تبصره 8 الیحه بودجه سال 98 
و امکاناتی که سازمان ملی زمین و مسکن، 
شرکت بازآفرینی شــهری و شرکت عمران 

شهرهای جدید دارند دیده شده است.

انتخاب انبوه سازان برای دریافت 
کارت مصالح در شرایط رقابتی

وی در پاسخ به ســوال دیگر مبنی بر اینکه 
چگونــه از ایجاد رانــت احتمالــی در این 
پروژه جلوگیری می کنید و بر چه اساســی 
انبوه سازان برای ارائه کارت مصالح انتخاب 
می شوند؟ گفت: انبوه سازان در یک شرایط 
رقابتی انتخاب خواهند شد. قراردادی بین 
انبوه ســاز و بازار تامین مصالح برای اجرای 
یک پــروژه خاص منعقد می شــود و حواله 
دریافت مصالح به انبوه ســاز داده می شود 
که پس از اجرای پروژه بایــد منابع مالی را 

برگشت دهند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی تاکید کرد: 
اگر این سازوکار در پروژه احداث 100 هزار 
واحد مسکونی بنیاد مسکن موفق عمل کند 
در ســایر پروژه ها هم از این روش استفاده 

خواهیم کرد.



 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

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

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

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
سه شنبه     2 بهمن  1397    شماره 257

فناوری
روزنامه اقتصادی صبح ایران

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

kharidaar.ir@gmail.com

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

کابل کشی فیبر نوری منازل رایگان شد

معصومه بخشــی پور  مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران گفــت: یک میلیــون خط تلفن 
ثابت که طی 4 سال اخیر بدون کارکرد باقی مانده 
بود، تخلیه شد.مجید صدری در نشست خبری با 
بیان اینکه تلفن های ثابت بــدون کارکرد تخلیه 
و به شــبکه مخابرات بازمی گردد، گفت: طی یک 
سال اخیر موضوع تعیین تکلیف تلفن های بدون 
کارکرد را که حدود 4 ســال بالاســتفاده مانده 

بودند در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامــه داد: پس از 3 بار اخطار بــه مالکان این 
خطوط نســبت به تخلیه آن ها اقدام کرده تا این 

خطوط به مشترکان دیگر واگذار شود.
صدری با بیــان اینکه یک میلیون شــماره تلفن 
از این طریق تخلیه و به شــبکه بازگردانده شــده 
است، خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری و آبونمان 
خطوط تلفن ثابت ســاالنه رقم باالیی اســت که 
خطوط تلفن بــدون کارکرد باعث ضــرر و زیان 
مخابرات می شــود و برای این شــبکه ، هزینه به 
همراه دارد.وی گفــت: هزینه حق اتصال و قیمت 
هر خط تلفنی که سلب امتیاز شده است با بدهی 

خط از محل آبونمان تهاتر خواهد شد.

تالش مخابرات برای برگرداندن حکم 
دیوان عدالت

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران درباره اجرای 
رای دیوان عدالت اداری برای لغو دریافت هزینه 
آبونمان از مشترکان گفت: در زمینه این حکم در 
حق مخابرات اجحاف شــده است و این رای برای 
ابطال مصوبه ســازمان تنظیم مقــررات بوده که 

مخابرات مجبور به اجرای آن شده است.
صدری ادامه داد: لغو دریافت آبونمان از مشترکان 
صد درصد به ضرر مخابرات اســت و درآمد 700 
میلیارد تومانی ساالنه مخابرات را کاهش می دهد. 
از این جهت ما نمی توانیم در مخابرات توسعه انجام 
دهیم و به همین دلیل در تالش برای بازگرداندن 
این حکم هســتیم.وی گفت: ما مجبوریم قانون را 
اجرا کنیم و هم اکنون نیــز در حال طراحی کردن 
سیستم ها به نحوی هستیم که حکم دیوان عدالت 
را اجرایی کنیم امــا در کنار آن تالش می کنیم که 
با کمک وزیر ارتباطات و مذاکــره با دیوان عدالت 
بتوانیم ایــن رای را بازگردانیم چــرا که دریافت 
هزینه آبونمان برای نگهداری و توســعه شــبکه 

مخابراتی کشور صرف می شود.

تبدیل ودایع مشترکان به سهام در دست 
بررسی است

مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایــران در مورد 

موضوع تبدیل ودایع مشــترکان تلفــن ثابت به 
سهام که در چند سال گذشــته مطرح شده بود و 
رقمی معادل 3500 میلیــارد تومان برآورد 
می شــد، گفت: این موضوع در دســت بررسی 
حقوقی اســت در صورتی که به جمع بندی برسد 

آن را رسانه ای می کنیم.
صدری در پاســخ به اینکه احتمال تبدیل شدن 
ودایع تلفــن ثابت به ســهام تا چه حــد قطعی 
است، گفت: فعاًل پاسخ شــفافی برای این موضوع 
نداریم و تصمیم بــرای آنکه مبلــغ ودیعه تلفن 
ثابت به صورت ســهام به مردم داده شود، یکی از 
راهکارهایی اســت که پیش از این مطرح شده و 
هم اکنون نیز در دســت بررسی حقوقی قرار دارد 
که در صورت جمع بندی نهایی آن را در رسانه ها 

اعالم می کنیم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران از راه اندازی 
مرکز تماس 118 به زبان عربی و انگلیســی خبر 
داد و گفت: با توجه به ظرفیت های 118، دو زبان 
عربی و انلگیسی را به این مرکز اضافه می کنیم تا 
توریست ها و مردم غیرفارسی زبان بتوانند برای 
دریافت اطالعــات به این مرکز تمــاس مراجعه 
کنند.وی گفت در همیــن حال طرح تدوین ثبت 
مشــاغل در 118 به زودی کلید مــی خورد که 
بتوانیم از ظرفیت های 118 برای اطالع رســانی 

مشاغل استفاده کنیم.

کابل کشی فیبر نوری منازل رایگان شد
صدری با اشــاره به اینکه طرح اجرای فیبر نوری 
منــازل هم اکنون با ســرعت بیشــتری در حال 
انجام اســت، گفت: بــرای واگذاری یــک و نیم 
میلیون پورت فیبر نوری سرمایه گذاری کردیم. 
از آنجائیکه هزینه کابل کشــی طرح فیبر نوری 
منازل برای مردم گــران بود، در طــرح ویژه ای 
هزینه کابل کشــی را رایگان کرده تا در هر جایی 
از ایران که مردم بخواهند درخواســت سرویس 
دسترسی فیبر نوری داشته باشــند بتوانیم آن را 

اجرایی کنیم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایــران گفت: حتی 
در برنامــه داریم که هزینه مودم نیــز برای مردم 
به صورت رایگان و یا تقســیطی انجام می شــود 
و تعرفــه های ســرویس فیبر نــوری را نیز با 
تعرفــه های ADSL یکســان کردیم.وی ادامه 
داد: ارائه سرویس فیبر نوری منازل طی یک سال 

گذشته 200 درصد افزایش داشته است.
صــدری همچنین از توافــق با ارائــه دهندگان 
خدمات اینترنت )شــرکت های FCP( خبر داد 
و گفت: آنچه که رگوالتوری، شــرکت مخابرات 

را موظف کرده بود در زمینــه ارائه خدمات طبق 
مصوبه بیت اســتریم انجام داده ایــم و در تهران 
و ســایر مراکز اعالم می کنیم کــه آمادگی صد 

درصدی برای اجرای این مصوبه را داریم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبلغ الوصولی 
مخابرات را با شرکت های اینترنتی 130 میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: وصول باالی 90 درصد 

این مبلغ حل شده است.
وی همچنین با اشاره به برنامه های مخابرات برای 
حمایت از کســب و کارهای نوپا و همکاری با پیام 
رسان های داخلی گفت: تفاهم نامه ای با سه پیام 
رسان داخلی برای استفاده از خدمات آنها منعقد 
کرده ایم که بر پایه آن کاربران مخابرات می توانند 
از بستر این پیام رســان ها برای دریافت خدمات 
مخابرات اســتفاده کنند.صدری همچنین گفت: 
مخابرات آمادگی دارد تا در طرح ارتباط رســانی 
روستایی به تمامی روستانشــینان تلفن ثابت در 
یک زمان بندی معقول ارائه دهد. بر این اســاس 
متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه خدمات 
روســتایی اجباری، تقاضای خود را برای دریافت 

خط تلفن به مخابرات ارائه دهند.

15 میلیون قبض کاغذی حذف می شود
مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایــران در مورد 
حذف قبــوض کاغــذی تلفن به دنبال دســتور 
وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون حدود 98 درصد 
مشــترکان مخابرات قبوض خــود را به صورت 
غیرحضوری پرداخت می کنند امــا با این وجود 
ما طبق وظایفی که از قبل داشته ایم 15 میلیون 

قبض تلفن ثابت در هر دوره صادر می کنیم.
وی گفت: به دنبال این هســتیم کــه این قبوض 
به طور کامل حذف شــود و مردم تنهــا از روش 
غیرحضوری نســبت به صورتحساب خود متعلق 

شده و آن را پرداخت کنند.
صدری ادامه داد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی 
این امکان نیز وجود دارد که بتوانیم با شرکت های 
پرداخت الکترونیک قــرارداد ببندیم تا به محض 
صدور قبوض هزینه آن از حســاب مشــترکان با 

اجازه خودشان برداشت شود.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: بیش از 
30 میلیون مشترک تلفن ثابت داریم و به صورت 
مرحله ای در حال حذف قبوض هســتیم.صدری 
از پیشنهاد شــرکت مخابرات به سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی برای افزایش تعرفه 
های تلفن در ســال آینده خبر داد و گفت: تعرفه 
های مخابراتی بسیار پایین اســت و ما پیشنهاد 

داده ایم که این تعرفه ها را عادالنه تر کنیم.

اینترنت

وزیــر ارتباطات با ارائه گزارشــی 
به رئیــس جمهــور در خصوص 
دســتاوردهای حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطات گفت: هیچ 
نقطه ای در شــبکه ملی اطالعات 
وجــود نــدارد کــه کیفیتش از 
کیفیت خدمــات اینترنتی بهتر 
نباشد.محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
پس از بازدید صبح دیروز حســن 
روحانی رئیس جمهور از نمایشگاه 
»دســتاوردهای کسب وکارهای 
آینده« و نشســت بــا معاونان و 
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، خطاب به رئیس جمهور 
گفت: براســاس تأکیدات و نگاه 
راهبردی شــما در دولت حرکت 
بزرگــی را در حــوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعــات در دولت های 
یازدهم و دوازدهم شــاهد بودیم 
که یقیناً از مهم ترین دســتاوردها 

ایــن  اســت. 
را  دســتاورد 
مستقیما  مردم 
زندگـــــی  در 
لمــس  خــود 
می کننــد.وی 

بــا ارائــه گزارشــی از خدمات و 
دســتاوردهای حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و بــا بیان اینکه 
ســرمایه گذاری بیــش از 200 
هزار میلیارد ریــال در این حوزه 
انجام گرفته که بیش از 75 درصد 
آن توســط بخش خصوصی و 25 
درصد آن توسط دولت بوده است، 
افزود: در ابتــدای دولت یازدهم 
10 میلیون نفر بــه اینترنت پهن 
باند ثابت دسترســی پیدا کردند، 
این در حالی اســت که قبل از آن، 
4 میلیون مشــترک از این امکان 
برخوردار بودنــد. درپایان دولت 
یازدهم نیــز 36 میلیــون نفر به 

پهن  اینترنــت 
باند دسترســی 
داشته و پهنای 
بانــد بین الملل 
از 73 گیگابیت 
به 900 گیگابیت 
در ثانیه رســید.جهرمی تکمیل 
دسترســی همگانــی و توســعه 
کاربردهای فناوری اطالعات را از 
جمله اهداف این دولت برشــمرد 
و ادامه داد: توســعه دسترســی 
روســتاهای کشــور از طریــق 
اینترنت پهن بانــد را از 36 درصد 

به 66 درصد رساندیم. 
پوشش ارتباطی جمعیت شهری 
نیز از 50 درصد بــه 100 درصد 
رســید و تمام شــهرهای کشور 
امــروز به خدمــات نســل 3 و 4 
اینترنــت همراه دسترســی پیدا 
کرده اند.وزیــر ارتباطات تصریح 
کرد: دسترســی خدمات نســل 

4 اینترنت همراه از 710 شــهر 
به 1242 شهر رســیده و پهنای 
باند اینترنت در این دولت از 900 
گیگابیــت بــه 1500 گیگابیت 
رســیده و 2 هزار و 200 کیلومتر 
فیبرنــوری جدید بین اســتانی 
نیز احداث  شــده است. درهمین 
حال ظرفیت انتقال شــبکه ملی 
اســتانی 2.4 دهم برابر و ظرفیت 
هســته شــبکه ملی اطالعات 3 

برابر شده است.
وزیر ارتباطات بــا تاکید بر اینکه 
مردم می توانند نشــانه های آغاز 
تحول دیجیتــال را ببینند، ادامه 
داد: امــروز یک و نیــم میلیون 
ســفر را فنــاوری اطالعــات در 
کشــور مدیریت می کند؛ روزانه 
20 میلیــارد تومــان خریدهای 
اینترنتــی داریــم؛ 6 میلیــون 
 VOD مشــترک تلویزیون های

داریم که در حال رشد هم هست.

کیفیت شبکه ملی اطالعات به اینترنت بین الملل رسید

قابلیت جدیدی به گوگل مپ اضافه می شود
 گوگل قابلیت جدیدی را به برنامه نقشــه موســوم به گوگل مپ خود 
اضافه کرده است تا ســرعت مجاز رانندگی در بزرگراهها و خیابان ها را 

برای کاربران نمایش دهد.
اپلیکیشن نقشه گوگل )گوگل مپ( یکی از قدرتمندترین و کامل ترین 
برنامه های نقشــه جغرافیایی اســت که به کاربران در سراســر جهان 

موقعیت های موردنظرشان را نشان داده و آن ها راهنمایی می کند.
حاال گوگل بعنوان توسعه دهنده اپلیکیشن گوگل مپ به تازگی اعالم 
کرده اســت که قابلیت جدیدی را به هر دو پلتفرم اندرویدی و آی اواس 
آن اضافه کرده تا به کاربرانش اجازه دهد که از محدودیت سرعت مجاز 
در خیابان و بزرگراههای مورد نظر خود آگاه و مطلع شوند.گوگل بدین 
منظور خواسته با افزودن قابلیتی که مشابه آن در اپلیکیشن ویز وجود 
دارد، نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران برنامه های نقشه های آنالین 
جغرافیایی در جهان را به سمت و ســوی خود جلب کند و بدین ترتیب 

به تکمیل و بهبود پلتفرم اپلیکیشن گوگل مپ بپردازد.
نحوه عملکرد این قابلیت بدین صورت است که کاربران با نزدیک شدن 
به دوربین های کنترل سرعت در خیابان، معابر و بزرگراهها اخطاری از 
سوی این اپلیکیشــن دریافت کرده و می شنوند. البته این به روزرسانی 
در حال حاضر تنها در کشــورهای دانمارک، انگلستان و ایاالت متحده 
آمریکا قابل استفاده است و بر اســاس گزارش های منتشر شده در وب 
سایت تک کرانچ، این قابلیت به زودی برای کاربران تمامی کشورهای 

جهان در دسترس قرار خواهد گرفت.

فیس بوک هوش مصنوعی را اخالقی می کند!
 به نظر می رســد که فیس بوک تحت تاثیر تشــدید نگرانی های جهانی 
در خصوص زیر پاگذاشتن اخالق در فناوری هوش مصنوعی ، تصمیم 

گرفته یک موسسه پژوهشی در همین راستا ایجاد و راه اندازی کند.
بدون شــک یکی از پر ســر و صداترین و جنجالی تریــن فناوری های 
Google I/ جدیدی که گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان و رویداد

O۲۰۱۸ از آن رونمایی کرد، نسخه آزمایشی فناوری گوگل دوپلکس 
بود که مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی فوق پیشرفته بوده 
و قادر است بسیار شــبیه به انســان صحبت کند و همانند یک دستیار 
صوتی به مخاطبــان موردنظر کاربــران تماس گرفتــه و دقیقا با آنها 

همانند یک انسان مذاکره کرده و به گفت وگو بنشیند.
صدای گوگل دوپلکس آنقدر شبیه به انسان بوده و هوشمندانه است، به 
گونه ای که توسط مخاطبان روبات بودن و مصنوعی بودن مکالمات آن، 
کامال غیر قابل تشخیص است. پس از معرفی و رونمایی از این محصول 
جدید، بالفاصله جنجال های بســیاری در فضــای مجازی بوجود آمد. 
آنها بر این باورند که این فناوری فوق پیشــرفته و فوق هوشمند، بسیار 
غیر اخالقی بوده و مرزهای اخالقیات را زیر پا خواهد گذاشــت چراکه 
کاربران می توانند بســیاری از جرائم را بدین صورت انجام بدهند بدون 

آنکه طرف مقابلشان متوجه شود این یک روبات بوده است.
به گفته کارشناســان و تحلیلگران فعال در این حوزه، این چالش های 
اخالقی می تواند عواقب ناگوار پیشــرفت تکنولوژی و علم در سالهایی 
نه چندان دور را به ما گوشــزد کند. یک تکنولوژی که می تواند بســیار 
شبیه به انسان عمل کند، صحبت کند، با مخاطب موردنظر موضوعات 
مختلف بحــث و مذاکره کند، به طــور قطع می تواند در آینــده ما را با 

مشکالت و معضالت بزرگی مواجه سازد.
بر اســاس گزارش فوربس، حاال به نظر می رسد که فیس بوک به عنوان 
یکی از بزرگترین غول های تکنولوژی در جهان تصمیم گرفته است به 
نگرانی های امنیتی در خصوص توســعه فناوری های نوینی همچون 
هوش مصنوعی پاسخ داده و به منظور ارتقای امنیت سایبری، حفاظت 
از اطالعات و حریــم خصوصی کاربران و همچنیــن رعایت اخالقیات 
موسسه و مرکزی تحقیقاتی و پژوهشــی جدیدی را ایجاد و راه اندازی 
کند که در آن متخصصان و دانشــمندان فعال در این حوزه به بررسی 
دقیق فعالیت های هــوش مصنوعی پرداخته و بــا تحقیقات جدید به 

رعایت بیشتر مسائل اخالقی در این فناوری کمک بسزایی کنند.  
گفته می شود فیس بوک بدین منظور قصد دارد سرمایه گذاری کالنی 
به ارزش 7.5 میلیون دالر را اختصاص دهد تــا در حوزه هایی همچون 
بهداشت و درمان، تکنولوژی و همچنین حقوق بشر تعامل میان بشر و 

هوش مصنوعی بیشتر از بیش شود.

شیائومی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 
تمرکز می کند

 شــیائومی اعالم کرده که قصد دارد مبلغی معادل 1.457 میلیون دالر 
را در زمینه فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سرمایه گذاری کند.

لی جون، مدیر ارشــد اجرایی و موسس شرکت شــیائومی که یکی از 
بزرگترین غول های تکنولــوژی چینی نوظهــور در عرصه فناوری به 
شــمار می رود، به تازگی اعالم کرده اســت که این شــرکت قصد دارد 
تا پنج ســال آینده مبلغی معــادل 1.457 میلیــون دالر را در زمینه 
توســعه فناوری های نوینی همچون اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی 
سرمایه گذاری کند.بر اســاس گزارش های قبلی، سریع ترین نرخ رشد 
در عرصه اینترنت اشیا به کشــور چین تعلق دارد که قرار است تا سال 
2020 میالدی مجموع کل دســتگاه های متصل به اینترنت اشــیا در 

چین به عدد هشت میلیارد دستگاه برسد.
با اینکه در سال های اخیر، شیائومی روند رو به رشد و عملکرد موفقیت 
آمیزی در زمینه عرضه و فروش گوشــی های هوشــمند در بازارهای 
جهانی را به نام خود به ثبت رســانده اســت، اما حاال با رکود بازارهای 
موبایل بــه نظر می رســد که تمرکــز و توجه شــرکت های غول های 
تکنولوژی و تولیدکنندگان گوشــی به ســمت و ســوی فناوری های 

دیگری همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سوق داده شده است.
این شــرکت در آخرین گزارش خود اعالم کرده است که در حال حاضر 
بالغ بر 132 میلیون گجت هوشمند و دســتگاه متصل به اینترنت اشیا 
در جهان به این برند تعلق دارند که بیــش از 20 میلیون نفر کاربر فعال 
روزانه مبتنی بــر پلتفرم IoT مصرف کنندگان بــه آن متصل بوده و از 

خدمات آن بهره می برند.

تیغ آمریکا علیه هواوی تیزتر می شود!
 به نظر می رسد که سیاست مداران کاخ ســفید و قانون گذاران ایاالت 
متحده آمریکا درصدد افزایش تحریم های اقتصادی و ممنوعیت کامل 
و همیشــگی فعالیت مخابراتــی و فروش محصوالت شــرکت چینی 

هواوی در این کشور هستند.
هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توســعه دهنده تجهیزات مخابراتی 
و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل در جهان محسوب می شود، در 
طول یک ســال اخیر از ســوی دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 
بسیاری از کشورهای هم پیمانش به شــدت تحت فشارهای سیاسی 
و تجاری قرار گرفته اســت و بســیاری از این کشــورها اعم از آمریکا، 
کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی از کشــورهای اروپایی استفاده 
از محصوالت هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی و فعالیت این شــرکت 
چینی را تحت تاثیر اتهامات جاسوســی برای دولت چین و نقض حریم 
خصوصی کاربران، ممنوع اعالم کرده اند .بر اســاس گزارش وب سایت 
اندروید پلیس، حاال به نظر می رســد که هواوی حاال بیشتر از پیش از 
سوی قانون گذاران و سیاست مداران آمریکایی تحت فشار قرار گرفته 
چراکه بســیاری از نماینــدگان دو حزب و همچنین مجلس ســنا 
تصمیم گرفتــه و اعالم کرده انــد که شــرکت های چینی هواوی و 
زدتی ای تحــت تاثیر عوامــل مختلفی باید با تحریــم های جدی و 

سخت گیرانه بیشتری مواجه شوند.

آنالین
اخطار جدی وزیر ارتباطات به دفاتر متخلف 

ارائه کننده سیم کارت
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ارســال پیامک های تبلیغاتی 
مزاحم، به دفاتر خدمات ارتباطی متخلف در این حوزه اخطار جدی لغو 

مجوز داد.
محمدجواد آذری جهرمی پس از انتقاد صبــح دیروز رییس جمهوری 
درباره پیامک های تبلیغاتی مزاحم و عدم رعایت حقوق شهروندان در 
این حوزه، در توییتی بــه دفاتر خدماتی ارتباطی در ارائه ســیم کارت 

اخطار جدی لغو مجوز داد.
آذری جهرمی نوشــت: اخطار جدی به دفاتر خدمــات ارتباطی که با 
شیوه های غیرقانونی سیم کارت تلفن همراه در اختیار ارسال کنندگان 
پیامک های مزاحم قرار می دهند؛ جریمه »لغو مجوز« بدون اغماض و 
پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابالغ و از 

امروز اجرایی خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی صبح دیروز در دیدار وزیر، 
معاونین و مدیــران وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در بخشــی 
از سخنانش خاطر نشــان کرد: وقتی گردش آزاد اطالعات رواج یابد و 
نظارت بر آن تقویت شــود، دیگر شــاهد آن نخواهیم بود که هر کسی 
یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناســنامه بتواند از این عرصه برای 
بی اخالقی های خود ســوء اســتفاده کند و یا از ســوی دیگر شاهد آن 
نخواهیم بود که عــده ای به طور فله ای  با یک ســیم کارت پیامک های 
تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتالف 
وقت و عمر مردم و آزار و اذیت های بی حســاب شــرعاً حرام است و راه 
مقابله با آن ایجــاد فضای آزاد و البته قانونمند نشــر اطالعات و نظارت 

قانونی و دقیق بر آن است.

افزایش ۱۰ درصدی حجم بسته های اینترنتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اصالح قیمت  بسته های اینترنتی و 

افزایش 10 درصد حجم بسته ها بدون تغییر قیمت خبر داد.
کاربران اینترنــت موبایل اخیرا از افزایش قیمت بســته های اینترنتی 
شکایت داشــته و معتقدند اپراتورهای همراه در اقداماتی غیرقانونی و 
بدون رعایت حق مصرف کننده، قیمت بســته های اینترنتی را افزایش 
می دهند. این موضوع چندین بار به مسووالن منتقل شده و محمدجواد 
آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - هم قول پیگیری و 

اصالح تعرفه ها را داده است.
وزیر ارتباطات پیــش از این دربــاره  این که آیا نظارتی بر بســته های 
اینترنتی که اپراتورهــا ارائه می کننــد، وجود دارد، بیــان کرده بود: 
نظارت دقیق است و کم فروشی نداریم. طبق گزارش سازمان تنظیم و 
مقررات درباره بسته های اینترنتی و مکالمه ها، در گذشته سهم مصرف 
فناوری اطالعات در زندگی مردم 2.1 درصد ســبد خانوار بوده اســت 
اما با افزایش تعرفه هــا و تعرفه مکالمات و بســته های اینترنتی که در 
چارچوب مصوبات ســازمان تنظیم مقررات بوده، این رقم حدود 0.3 
درصد افزایش یافته اســت. درآمــد اپراتورها هم هفت تــا 10 درصد 

افزایش داشته است.
آذری جهرمی که وعده ی پیگیری و اصالح تعرفه گــذاری را داده بود، 
امروز در صفحه توئیتر خود نوشــت: مردم از افزایش قیمت بسته های 
اینترنتی شــکایت دارند. با آغاز مدیریت هزینه ها در اپراتورها، از هفته 
گذشــته اصالح قیمت ها آغاز شــد. فعال با همان قیمت ها، 10 درصد 
حجم بیش تر اضافه شده اســت. کاهش هزینه ها در اپراتورها با جدیت 

پیگیری می شود.
البته این تغییرات در حالی اســت کــه اخیرا اپراتورهــای اینترنتی از 
وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضــی  و معتقدند تعرفه باالی صوت 
در اپراتورهای موبایل حاشــیه ســود خوبی در این بخش ایجاد کرده 
و به آن ها کمک می کند کــه بخش دیتای موبایل را پوشــش داده و با 

قیمت هایی پایین تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند.

برگزاری دومین نمایشگاه کار ایران با حمایت 
ویژه همراه اول

دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز )4 تا 6 بهمن ماه( با حمایت 
ویژه همراه اول از ساعت 9:30 تا 16:30 برگزار می شود.

اهداف این نمایشــگاه که توسط دانشگاه صنعتی شــریف در مجتمع 
نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران برگزار می شود، »رویایی مستقیم 
کارجو و کارفرما«، »کمک به بهبود ارتقا برند کارفرمایان«، »تســهیل 
فرایند جذب و اســتخدام«، »معرفی فرصت های شــغلی موجود در 
بازار کار«، »معرفی ســازمان ها و ادارات مرتبط و نیمه مرتبط با رشته 
تحصیلی«، »ایجاد یــک محیط حرفــه ای و با کیفیت بــرای تعامل 
بیشتر بین کارجویان و کارفرمایان«، »ایجاد حس مثبت مشارکت در 
کارفرمایان«، »برپایی کارگاه های آموزش کار و کاریابی« عنوان شده 

است.
در دومین نمایشگاه کار ایران، همراه اول با شعار »یک همکاری معتبر« 
و برپایی غرفه ای بزرگ در سالن »تهران« بوســتان گفتگو با خدماتی 
همچون »برگــزاری کارگاه با موضوعات متنــوع«، »ارائه فرصت های 
شغلی، مشاوره شغلی، آشنایی با محیط شغلی و شغل های همراه اول« 

و »فرصت ارتباط مستقیم با مدیران همراه اول« حضور دارد.
گفتنی اســت در نمایشــگاه »ایران تلکام« ســال گذشــته، رئیس 
کمیسیون اجتماعی شــورای اســالمی با تقدیر از عملکرد اپراتور اول 
گفته بود: »با توجه به فعالیت های گســترده همراه اول، اشــتغالزایی 
باالیی هم ایجاد شــده اســت و ما به عنوان متولی اصلی اشــتغال در 

مجلس از این اپراتور تقدیر می کنیم«.

تعویض اینترنت دایل آپ با فیبر نوری
 با گذشــت بیش از یک دهه از ورود اینترنت به ایــران، اکنون تا حدی 
فناوری فیبرنوری با ســرویس های دایل آپ و ADSL جایگزین شده 
و اگرچه هنوز به تمام منازل نرســیده اســت، اما انتظــار می رود طی 

سال های آینده این روند همه گیر شود.
برخی از مســووالن تا همین چند ســال پیش معتقد بودند که فناوری 
اطالعــات و اینترنت، جــزو کاالهای لوکس محســوب می شــود و 
اینترنــت 128 کیلوبیتی هم برای دسترســی مردم کافی اســت؛ اما 
اکنون این دیدگاه ها تغییر کرده اســت. بر این اســاس، طی سال های 
گذشته، روند استفاده از اینترنت از ســرعت های کیلوبیتی در اینترنت 
دایال آپ، رفته رفتــه جای خود را به فناوری ADSL داد که ســرعتی 
به مراتب بیش تر داشــته و ســرعت هایی تا 521 کیلوبیــت بر ثانیه و 
حتی 16 مگابیت را هم پوشــش می داد؛ اکنون اما نوبت به فیبر نوری 
است کهجایگزین ADSL شود و ســرعت هایی به مراتب باالتر را برای 

کاربران به ارمغان بیاورد.
فیبر نوری بستر انتقالی است که امکان انتقال دیتای پرسرعت باالتر از 
گیگابیت در آن وجود دارد. یعنی اگر تاکنون اینترنت نهایتا 20 مگابیت 
بر ثانیه سرعت داشــت، با فیبر نوری این امکان وجود دارد که سرعت 
تا 1000 مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه هم به مشــتری تحویل داده 

شود.
شــبکه دسترســی بر پایه فیبر نوری )FTTH( تحت عنوان تانوما در 
ایران، از سال گذشــته افتتاح شده که اینترنت پرســرعت برای دانلود 
فیلم و نرم افزار، تلفن تصویری، مشــاهده برنامه های زنده تلویزیونی با 
کیفیت HD و ۴K، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش 
و پزشــکی از راه دور و اینترنت اشیاء، از جمله ســرویس های قابل ارائه 

به صورت هم زمان بر بستر فیبر نوری قابل ارایه است.

ارتباطات


