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بررسی دالیل کنار گذاشتن ایران از برخی 
مسیرهای ریلی و جاده ای

خريدار   معاون اول رییــس جمهور با 
اشــاره به اینکه باید افق بزرگتری را برای 
کشــور ترســیم کنیم اظهار کرد: باید به 
جایگاهی در شان ملت ایران در دنیا دست 

پیدا کنیم.
اســحاق جهانگیــری در آئیــن افتتاح 
کارخانه فوالدســازی بردسیر با بیان این 
که جشــن های انقالب از حساسیت ویژه 
ای برخوردار هســتند، گفــت: تاکنون 
آمریکا در دشمنی با ایران از هیچ اقدامی 
کوتاه نیامده و ســدهای زیادی بر سر راه 
انقالب اســالمی برای نرسیدن به اهداف 

خود ایجاد کرده است.
وی با بیــان این که برجام نشــان داد که 
مســئله هســته ای  جمهوری اســالمی 
ایران تنهــا یک بهانه بــرای آمریکایی ها 
برای فشــار آوردن به جمهوری اسالمی 
بود اظهار کرد: دیدیم برخی از سیاسیون 
آمریکایی اعالم کردند کــه نمی گذاریم 
جمهوری اسالمی جشن 40 سالگی خود 
را بگیرد و کارهای مهمی هم در این زمینه 
انجام دادند اما به کوری چشــم دشمنان، 
جشن 40 ســالگی انقالب اســالمی را با 

شکوه تر از گذشته برگزار خواهیم کرد.
جهانگیری با اشــاره به اینکه آمریکایی ها 
اعالم کردنــد که جنگ اقتصــادی علیه 
نظــام و ملت ایــران با هدف فروپاشــی 

جمهوری اســالمی را آغاز کردند، ادامه 
داد: آمریکایــی ها اگر یک مقــدار تدبیر 
داشته باشند و مراسم هایی مانند افتتاح 
های امروز مــا را نگاه کننــد، می فهمند 
نه تنها موفق نبوده اند، بلکــه ایران را در 
مسیر پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر نیز 

قرار داده اند.
وی با اشــاره به اینکــه آمریکایــی ها از 
ســال 90 و91 تحریــم هــای عظیمی 
علیه جمهوری اســالمی آغــاز کردند و 
بعد از تعلیق برجام، دوبــاره تحریم های 
اقتصادی  را علیه ایران آغاز و شرکت های 
متعــدد ایرانی را در لیســت تحریم های 
خود قرار دادند گفت: امروز شاهد هستیم 
در سیســتم خزانه داری آمریکا 400 نفر 
برروی مدیریت تحریــم های جمهوری 
اسالمی ایران مشغول به فعالیت هستند 
و در سراســر دنیا نیز دفتری بــه عنوان 
مدیریــت تحریم های ایــران راه اندازی 

کردند.
معاون اول رییــس جمهور بــا تاکید بر 
اینکه منکر شرایط سخت کنونی جامعه 
نیســتیم، اما می توانیم با برنامه ریزی و 
مدیریت این شرایط ســخت را پشت سر 
بگذاریم اظهار کــرد: معتقدیم می توانیم 
با انســجام به گونــه ای عمــل کنیم که 

آمریکایی ها به هدف خود نرسند.

وی از برگزاری با شــکوه مراسم های 22 
بهمن سخن به میان آورد و بیان کرد: یکی 
از وظایف مهم در شرایط کنونی این است 
که افق روشنی برای نســل جوان و آینده 
خود بگشــاییم و امروز مهمترین رسالتی 
که بــر دوش قوای ســه گانــه و نخبگان 
سیاسی ، اقتصادی، دانشگاهی و ...  است، 
موضوع تقویت و ترســیم امید در جامعه 

خواهد بود.
جهانگیری از برنامه های دقیق جمهوری 
اســالمی در این راســتا خبر داد و اظهار 
کرد: ما امروز بر مشــکالت کشور اطالع و 
اشراف کامل داریم و می دانیم مردم با چه 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند، اما 
برای رفع این مشــکالت نیز برنامه های 
متعددی داریم تا مردم از این گرفتاری  های 

معیشتی بیرون بیایند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: یکی 
از کارهای مهم در شرایط کنونی؛ جریان 
توسعه کشور است. توسعه کشور زمینه های 
مختلــف دارد کــه در وزارت خانه های 
ذیربط این موضوعات مطرح و اولویت ها و 
برنامه های هر وزارتخانه مشــخص شده 
تا وضعیت های طبیعــی و غیر طبیعی و 
کانون های توسعه ای هر نقطه پیش بینی و در 
راستای اجرایی شــدن آنها گام برداریم.

وی با تشــریح ظرفیت ها و پتانسیل های 

جمهــوری اســالمی اظهار کــرد: ایران 
بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا و منطقه 
را در اختیار دارد، ایران سنگ آهن دارد و 
از همه مهمتر نیروهای انسانی متخصصی 
دارد که  می توانند ایــن زنجیره فوالدی 
را بدون اتکا به خارجی هــا تکمیل کنند.

معاون اول رییــس جمهور بــا تاکید بر 
ذخیره نیروی انســانی فنی که در سطح 
کشــور داریم  اظهار کرد: برای ســاخت 
تجهیزات کارخانه در خیلی از رشته های 
صنعتــی از جمله صنعت فــوالد، معدن 
و ... عالوه بر ظرفیت هــای خدادادی، از 
ظرفیت نیروی انسانی بســیار خوبی در 
سطح کشــور برخوردار هســتیم که 
مــی توانیم بــا برنامه ریزی مناســب و 
درست در جهت توسعه و پیشرفت کشور 

گام برداریم.
جهانگیری به عــدم اقتصادی بودن تولید 
برخی از تجهیزات در کشــور اشاره و بیان 
کرد: امــروز توانمندی ایــران در حدی 
اســت که متخصصین ما در بســیاری 
از رشــته های صنعتی از ابتدا تا انتهای 
اجرای کار مدیریت می کننــد و باید این 
بخش ها را به کانون های توســعه تبدیل 
کنیم.این مقام مسئول با اشــاره به رتبه 
دوم کشــور در تولید فوالد آهن اسفنجی 
در دنیا تصریح کرد: امروز در حوزه نیروگاه 

سازی جمهوری اســالمی به خودکفایی 
کامل دســت یافته و به معدود کشورهای 
نیروگاه ســاز در دنیا تبدیل شده که همه 
این موارد  تنها بخشــی از دســتاوردهای 
جمهوری اسالمی اســت و نشان دهنده 

توانمندی مهندسی کشور است.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خود با 
اشــاره به اینکه آمریکایی هــا در روزی 
جنگ اقتصادی را آغاز کــرده اند که تنها 
در همین روز کارخانجات کشــور  3 هزار 
میلیــون تن فــوالد را تولید مــی کنند، 
گفت: چنین کشوری قابل تحریم نیست 
و ما نیز اجــاز نخواهیم داد کســی ملت 
ایران را تحقیر کند. ما مــی توانیم با روح 
خودباوری توســعه کشــور را رقم بزنیم، 
اما بایــد خودمان هم مراقــب رفتارهای 
خودمان باشــیم. ممکن است چند رانت 
خوار خود را وارد سیستم دولتی یا بخش 
خصوصی کنند؛ اما مــا وظیفه داریم که 
چنین افرادی را شناســایی و از سیستم 
حذف کنیم و از زمانی که مدیری از وجود 
چنین فردی در سیستم خود اطالع پیدا 
کرد و اقدام برای حذف آن نکند، پنداشت 
ما این اســت که این مدیر با آن رانت خوار 
همدست است، پس باید به گونه ای رفتار 
کنیم کــه دامن جمهوری اســالمی را از 

فساد پاک کنیم.
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وش آیفون نگرانی اپل از کاهش فر

وی یخ های نازک وپا؛ حرکت ر ایران و ار

همه هواداران رویکرد منزوی ساختن دوباره ایران در جامعه بین المللی، 
کانون توجه خود را متمرکز بر کنفرانس »صلــح و امنیت در خاورمیانه« 

کرده اند.
این کنفرانس قرار اســت 13 و 14 فوریه )24 و 2۵ بهمن( در ورشو برگزار 
شــود. کنفرانس ورشــو که به ابتکار »دونالد ترامپ« و با دعوت از سران 
کشورهای جهان قرار اســت با تمرکز بر موضوع ایران برگزار شود، اکنون 
به مثابه تیغی تبلیغ شده که به واســطه آن یا نظام سیاسی ایران مجبور به 
تغییر در سیاست هایش شــود و یا به ایجاد اجماع جهانی دوباره علیه این 
کشور منجر خواهد شد. اما آیا این سناریو مطابق با خواست های مخالفان 

ایران تحقق می یابد؟
گزارش اخیر »گروه بین المللی بحران« که در ایاالت متحده منتشر شده، 
بر ناکامی واشــنگتن در واداشــتن ایران به خروج از برجام ،انزوای دوباره 
این کشــور و نیز عدم تغییر در رفتار ایران تأکید کرده اســت. این وضع 
سبب شــده تا ناظران تأکید کنند که دولت ترامپ برای تحقق اهدافش 
به همراهی اروپا به شــدت محتاج اســت. در این حال تالش اروپا به رغم 
همه اختالفاتش با ایران، ترغیب این کشــور به ماندن در توافق هسته ای 
 )spv(است. خبرها حکایت از آماده سازی طرح اقدام مالی اروپا )برجام(
در روزهای آینده دارد. همچنین گفته شده بسیاری از رهبران اصلی ترین 
کشــورهای اروپا یعنی فرانســه، آلمان و بریتانیا نه تنها با سیاست های 
واشــنگتن در برجام و بالتبع آن ایران موافق نیســتند، بلکه ممکن است 
بســیاری از رهبران کشــورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان نیز در ورشو 
حضور نیابنــد. رهبران اتحادیه اروپــا عالوه بر موضوع ایران، برداشــت 
خصمانه ای از انتخاب ورشــو به عنوان میزبان اجالس یاد شده دارند. در 
نظر اروپائیان، واشنگتن در صدد ایجاد و تعمیق شکاف میان شرق و غرب 
اروپاست و به این ترتیب می خواهد کیان اتحادیه اروپا را به چالش بکشد. 
اما این وجه امیدوار کننده برای ایران در مقابله با سیاست های واشنگتن 
است. وجه دیگر به روابط کنونی ایران و اروپا مربوط است که مانند حرکت 
روی یخ های نازک اســت. روابط این دو، درحال حاضر بســیار متفاوت از 
اردیبهشت ســال جاری )مه 191۸(اســت که ترامپ خروج دولتش از 

برجام را اعالم کرد.
اتحادیه اروپا به ویــژه تروئیکای اروپایی ) فرانســه، آلمــان و بریتانیا( به 
همراه اکثریت اعضای این اتحادیــه، اصلی ترین معترضان خروج امریکا از 
برجام بوده و هستند. آنان اقدام واشــنگتن را به مثابه تجدیدنظرطلبی در 
رفتار ابرقدرتی تفســیر کردند که به تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده 
و جامعه جهانی را با خطــر بی ثباتی روبرو می کند. از این رو شــاهد چند 
تغییر تاکتیکی در سیاســت های اجرایی دولت ترامپ بوده ایم که عبارتند 
از تغییر لحن واشــنگتن از تشــدید تحریم ها تا تهدید بــه انتخاب گزینه 
نظامی، اعزام ناوهای جنگی به منطقه، سفرهای دوره ای مقام های دولت 
ترامپ به منطقه و دیگر کشورهای تأثیرگذار در جامعه جهانی و سرانجام 
تالش برای تشــدید اختالفات میان ایران و اتحادیه اروپا به منظور همراه 
شــدن اروپائیان در مخالفت با برجام و بالتبع آن ایران.همراهی لهستان، 
مجارستان، آلبانی با سیاست های دولت ترامپ البته قابل توجیه است ولی 
تالش برای تأثیرگذاری بر روابط ایران با هلند، دانمارک و اتریش هشــدار 
دهنده بوده و این تصور را تقویت می کند کــه حرکت روی یخ های نازک، 
بسیار هشدار دهنده تر از گذشته شــده است. تا برپایی اجالس ورشو زمان 
زیادی باقی نمانده است. واشنگتن می کوشــد از گسل های ایجاد شده در 

روابط ایران و اروپا به عنوان فرصتی موقعیت ساز بهره برداری کند.
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جالل خوش چهره
تحليلگر مسائل بين المللي

وزیر راه و شهرسازي افشاگري کرد

جدیدترین بررســی های اقتصادی صــورت گرفته از 
سوی اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که اقتصاد 
ایران روند دور شــدن خود از شــاخص های رشد را در 

سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته با توجه به بررسی 
متغیرهای موجــود در حوزه تولیــد ناخالص داخلی 
احتماال ایران در سالی که پیش رو خواهد بود، همچنان 
فاصله اش را با روند رشد ســال 1390 ادامه می دهد و 
احتماال شــاخص های تولید در هر ســه حوزه اصلی 

منفی باقی می ماند.
بر اساس برآوردهای بین المللی صورت گرفته، اقتصاد 
ایران در ســال 2019 در حوزه تولید ناخالص داخلی 
نسبت به سال قبل از آن کاهش 3.۶ درصدی را تجربه 

خواهد کرد.
اگر این پیش بینی ها به وقوع بپیوندد، این سومین باری 
اســت که اقتصاد ایران در ســال های پس از پیروزی 
انقالب اســالمی دو ســال پیاپی دچار رکود می شود. 
پیش از این، این تجربه از ســال های 13۶3 تا 13۶۵ و 

1391 و 1392 رخ داده بود.
بررســی ها نشــان می دهــد که اگــر اقتصــاد ایران 
می توانست روندی را که از ســال 1390 آغاز کرده بود 
ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص داخلی کشور 

به رقمی بسیار باالتر می رسید.
همچنیــن پیش بینی ها نشــان می دهد کــه پس از 
عبور از این ســال، اقتصاد ایران در سال های 2020 و 
2021 احتماال روند رشــد مثبت به خود می گیرد؛ هر 

چند هنوز در قیاس با تعداد زیادی از کشورها در حوزه 
رشد اقتصادی شرایط قابل دفاعی ندارد. برای مثال در 
سال 2019 که احتماال اقتصاد ایران به رشد منفی 3.۶ 
خواهد رسید، اقتصاد عراق رشد ۶.2 درصدی را تجربه 

خواهد کرد.
در حوزه تولیدات کشــاورزی در تابستان سال 139۷ 
میزان تولید در قیاس با تابســتان پارسال 4.1 درصد 
کاهش یافته همچنین در بهار و تابســتان امسال برای 
دو فصل پیاپی تولیدات کشاورزی ایران روند کاهشی 
به خود گرفته اند که با توجه به کاهش میزان کل تولید 
در قیاس بــا ســال 139۶ این موضوع نشــان دهنده 

تشدید رکود در بخش کشاورزی است.
در حوزه صنعــت نیز از ابتدای ســال 139۵ تا انتهای 

ســال 139۷ شــاخص تولید فصلی تنها در دو فصل 
مثبت بوده که باالترین رقم به زمستان سال 139۶ باز 
می گردد. در سال جاری نیز صنعت مانند کشاورزی در 
دو فصل بهار و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به 

نظر می رسد رکود در این حوزه تشدید شده است.
در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان 139۵ 
تا تابستان سال 139۷ نسبت به مقدار پایه سال 1390 
کاهش نشان می دهد، همچنین در حوزه مقدار تولید 
هر چند برخی فصول افزایش میزان را نشــان می دهد، 
اما به نظر می رســد با توجه به این که باالترین آمار در 
پاییز سال 139۶ به ثبت رسیده است در این بخش نیز 
تولیدات نسبت به هدف گذاری های ابتدایی رشد قابل 

توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.

اتاق

احتمال رکود اقتصادی در سال ۹۸



دستور ویژه پوتین برای گسترش تبادالت با ایران

وسیه از هند می گذرد! کاالی ایرانی برای رسیدن به ر

وزیر راه و شهرسازي افشاگري کرد

فساد گسترده در وزارت راه 

اقتصاد
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انتقاد الریجانی از عدم همکاری برخی 
کمیسیون ها برای دائمی کردن قوانین آزمایشی

 رئیس مجلس شورای اســالمی در پاســخ به تذکر حسینعلی حاجی 
دلیگانی از عــدم همکاری کمیســیون ها برای دائمی کــردن قوانین 

آزمایشی انتقاد کرد.
حســینعلی حاجی دلیگانی در جلســه علنی عصر مجلس شــواری 
اسالمی در تذکری با استناد به ماده 1۶3 آیین نامه داخلی مجلس بیان 
کرد: ای کاش در خصوص قوانین آزمایشی دیگر که اکنون زمان اجرای 
آنها به پایان رســیده اســت نظیر الیحه مدیریت بحران اقدامی برای 

روشن شدن تکلیف انجام شود.
وی در ادامه اظهار کرد: مدتها است که قانون مدیریت بحران در کشور 
نداریم. همان طور که همه مستحضر هستند بدقانونی بهتر از بی قانونی 
اســت. اکنون باید پرســید که آیا همه دخل و تصرف هایی که تاکنون 

انجام شده است قانونی بوده است .
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: با این که دولت الیحه قانون 
مدیریت خدمات کشــوری را یک سال اســت که به مجلس ارائه کرده 
است همچنان در کمیسیون باقی مانده است. هیات رئیسه باید نظارت 

بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند.
رئیس مجلس شواری اسالمی در پاســخ به وی بیان کرد: در خصوص 
دائمی کردن قوانین آزمایشــی چندیــن بار با کمیســیون ها مکاتبه 
کرده ایم اگر کمیســیون ها از این پس نظر خود را به موقع ارائه ندهند 

دائمی کردن این قوانین را در دستور می گذاریم.
وی ادامه داد: مدت اجرایی شــدن بعضی از قوانین آزمایشی طی شده 
و ما چندین بار با کمیســیون ها مکاتبه کرده ایم. اگر کمیسیون ها نظر 
خود را ارائه نکننــد ما نیز موضوع را در دســتور کار می گذاریم. چرا که 

ادامه این روند موجب بی قانونی می شود.

مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان 
امور عشایر

 نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از ســازمان امور عشایر مخالفت 
کردند.

گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران در 
دستور کار جلسه علنی روز )سه شنبه( مجلس قرار گرفت که بعد از ارائه 
توضیحات نماینده متقاضیان تحقیــق و تفحص، نمایندگان با 93 رای 
موافق، ۷0 رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع 20۵ نماینده حاضر با 

انجام این تحقیق و تفحص مخالفت کردند.
نحوه اعطای تسهیالت به عشــایر، نحوه خرید و توزیع علوفه، چگونگی 
مصارف و منابع سازمان و نحوه توزیع نهاده های دامی در بین عشایر از 

جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
شــهاب نادری به عنوان نماینده متقاضیان ایــن تحقیق و تفحص در 
توضیح دالیــل طرح این تقاضا گفــت: در حال حاضــر میزان مصرف 
گوشت کشور 900 هزار تن اســت که صد هزار تن آن را وارد می کنیم. 
این در حالی اســت که اگر عشــایر را تقویت کرده بودیم کشور در این 

زمینه به خودکفایی می رسید.
وی با بیان اینکه سیاســت های غلط موجب شــده جامعه عشایری در 
آستانه فروپاشی قرار گیرد، اضافه کرد:  سوال این است که چه اقدامات 
حمایتی از سوی ســازمان امور عشایر برای عشایر کشــور انجام شده 
است. چه کاری برای تامین علوفه  دامهای عشــایر در ایام خشکسالی 
انجام شده است. به نظر می رسد که عشایر به امان خدا رها شده اند و رد 

پایی از خدمت برای آنها دیده نمی شود.
نماینده پاوه با بیان اینکه برخی از عشــایر حتی آب خوردن هم ندارند، 
گفت: متاسفانه عشایر نتوانســتند از تسهیالت استفاده کنند. در حالی 

که توجه به نقش معنوی آنها ضروری به نظر می رسد.
نادری همچنین ویدیویــی را در مانیتورهای مجلــس از حضور خود 
در جمع عشــایر به نمایش گذاشــت، در جریان پخش این ویدیو علی 
الریجانی با اشــاره به بخش هایی که تصاویری از شهاب نادری را نشان 

می داد، به مزاح گفت: البد این هم ایل نادری است.

 الزام وزارت نیرو به تهیه سند آمایش آب
 تا ۳ ماه آینده

 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس الزام وزارت 
نیرو به تهیه ســند آمایش آب کشور ظرف ســه ماه آینده با محوریت 
تخصیــص آب را به عنوان مهمترین تصمیم جلســه این کمیســیون 

درباره تنش های اخیر آبی در برخی از استان های کشور مطرح کرد.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به جلســه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس برای بررسی موضوع آب گفت: 
بعد از تنش هــای آبی در چهارمحال و بختیاری و اصفهان کمیســیون 
امنیت ملی جلســه ای را ســال گذشــته برگزار کرد که خروجی آن 
تشــکیل کمیته امنیت آب بود. اخیرا نیز هیاتی از کمیسیون سفری به 

استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری داشت.
وی افزود: بر همین اساس کمیســیون امنیت ملی جلسه ای را با حضور 
وزرای نیرو و کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور، معاونت امنیتی وزارت کشــور و استانداران استان های 
دارای تنش آبــی و نماینــدگان این اســتان ها یعنــی چهارمحال و 

بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان برگزار کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: 
این جلسه بالغ بر سه ساعت به طول انجامید و حتی در مقاطعی به دلیل 
ادعاهای مختلف نمایندگان جلســه به تنش و چالش جدی کشید. در 
نهایت مقرر شــد که وزارت نیرو ظرف ســه ماه آینده سند آمایش آب 
کشــور را تهیه کند کما اینکه وزیر اعالم کرد که چندی اســت این کار 
را انجام داده اســت با این وجود تاکید شــد که در طول تهیه این سند 

گزارشاتی به اطالع نمایندگان درباره جزئیات آن داده شود.

سوئیس سازوکار مالی مستقل خود با ایران را 
آماده کرد

یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعالم کرد این کشور به دنبال 
ایجاد یک کانال مالی مســتقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون 
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوئیس از آماده شــدن این 

سازوکار خبر داد.
 شریف نظام مافی اعالم کرد که ســازوکار مالی دو کشور آماده فعالیت 

شده است.
وی به ضرورت تزریق پول به کانال مالی ســوئیس اشــاره کرد و گفت: 
اکنون پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد؛ بیشــتر پول های ایران 

در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، چین و کره جنوبی است.
به گفته وی، در صورت ورود پول نفت ایران از آســیا به اروپا، کانال مالی 

سوئیس بالفاصله آغاز به کار خواهد کرد.
رئیس اتاق مشــترک ایران و ســوئیس افزود: در دوره قبلی تحریم ها 
زمانی که سوئیس قصد داشت کانال مالی مشــابهی راه اندازی کند، به 
بانک هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت 

فرصت داده شد تا پول های ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این پرسش که 
آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده 
گفت: هنوز زمان مشخصی اعالم نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از 

سوی ایران به این مکانیسم مالی است.

میز خبر

خريدار   وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 
در جریان بودن ســه طرح تحقیق و تفحص 
مجلس از زیرمجموعه هــای این وزارتخانه 
گفت: سرنوشت ۶0 هزار تن قیر تحویلی به 

وزارت راه وشهرسازی نامعلوم است.
محمد اســالمی در نشســت بــا مدیران 
حراســت های تابعه وزارت راه و شهرسازی 
با بیان اینکه وظیفه حراست وظیفه مهمی 
اســت تصریح کــرد: هیچ تردیــدی نباید 
داشــت که مهم ترین عاملی که می تواند به 
انقالب ضربه بزند از بین بردن مشــروعیت 
نظام است و دشــمن از بدو پیروزی انقالب 
همــواره تالش کرد تــا مشــروعیت نظام 
جمهوری اسالمی را زیر سؤال ببرد و سال ها 
ســعی کرد تا بگوید که نظام ایــران دارای 
مشروعیت نبوده و این نظام حاکم خواست 
تمامی مردم نیســت.وی با بیان اینکه رانت 
و رانت خواری، امضاءهــای طالیی و فامیل 
بازی جلوه های زشت فساد هستند تصریح 
کرد: یک راه خدشه به مقبولیت نظام، برهم 
زدن مناســبات رســمی و انتقال دادن این 
مناســبات به کانال های غیر رسمی بود که 

در قالب تحریم اتفاق افتاد.

برجام، ايران را از شمول قطعنامه های 
سازمان ملل خارج کرد

اسالمی تصریح کرد: دولت در این چند ساله 
تمهیداتی در پیش گرفت تا بتواند از فضای 
تحریم خارج شــده و بهانه ها را از دشــمن 
بگیرد؛ اوج این تمهیــدات در برجام خود را 
نشان داد و ما را از فصل ۷ منشور ملل متحد 
خارج کرده و به لغو قطع نامه های ســازمان 
ملل متحد انجامید که می توان این مسئله را 

مهم ترین دست آورد برجام دانست.
وی با اشــاره به برخی اتفاقات گذشــته در 
وزارت راه و  شهرســازی گفت: اتفاقاتی که 
در گذشته در این وزارت خانه افتاده است به 
عملکرد کشور لطمه زده و به همین خاطر 3 
تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسالمی 
در مورد عملکردهای ســازمان های تابعه و 
خود وزارت خانه در مجلس در جریان است 

که باید به آن ها رسیدگی شود.

 60 هزار تن قير به وزارت راه دادند
 اما فقط به 3 پيمانکار داده شد

وزیــر راه و شهرســازی مهم تریــن ایــن 
بحث های غیرشــفاف را موضوع اختصاص 
قیر دانســت و افزود: موضوع تخصیص قیر 

بسیار ســؤال برانگیز شده است زیرا در چند 
سال گذشته ۶0 هزار تن قیر به وزارت راه و 
شهرسازی تخصیص یافته بااین حال طبق 
گزارش ها همه این میزان فقط به 3 پیمانکار 
اختصاص یافتــه اســت و حوالــه قیرهای 
تحویلی نیز در حســاب ایــن پیمانکاران 
منظور نشده است که همین عامل مشخص 
است که فســادی در کار بوده و باید توسط 

حراست تذکر داده می شد.

 چرا اقدامات گذشته وزارت راه
 پُر ابهام است؟

وی با طرح این پرســش که چرا باید اعمال 
ما غیرشــفاف باشــد و پاســخ درستی به 
دســتگاه های نظارتی نیــز ندهیم، تصریح 
کرد: چرا درگذشــته اجازه داده شده است 
که مسائل آن مقدار پر ابهام باشد و اقدامات 
به گونه ای صورت گیرد که راهی جز تحقیق 
و تفحص برای مجلس باقی نگذارد البته این 
تحقیق و تفحص ها یک ســالی است که در 
مجلس در جریان اند و پاســخ های گذشته 
قانع کننده نبوده که همین امر باعث شده تا 
این مسئله به صحن برود و رای گیری برای 

آن صورت گیرد.

 سازمان بازرسی هم در کنار مجلس
 به وزارت راه ايراد وارد کرده است

اســالمی ادامــه داد: در کنــار تحقیــق و 

تفحص های مجلــس باید دقــت کرد که 
بازرسی کل کشور نیز موارد بسیاری را از این 
وزارت خانه ســوال کرده اما وزارت خانه به 
ســواالت آن ها جواب نداده و باعث تنش در 

این حوزه نیز شده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بابیان اینکه 
اتفاقات روی داده از دو عامل مدیریت ناآگاه 
و یا مشکالت سیســتم خارج نیست افزود: 
درصورتی که مدیر ناآگاه باشــد به وســیله 
تذکر متوجه اشــتباه خود خواهد شد ولی 
اگر سیســتم دارای ایراد اســت این مسئله 
به حراســت بازمی گردد که چرا نتوانسته به 

مسائل اشراف داشته باشد؟
وی تصریح کرد: درواقع پذیرفته نیست که 
حراست از مســائل مختلف و گوناگونی که 
در حوزه وزارت راه و  شهرســازی می گذرد 
بی اطالع باشــد البته گاهی دیده شده است 
که مردم زودتر از حراســت به مســئولین 
مسائل را گوشــزد کرده اند که این مسئله با 
ماهیت حراست که باید همیشه و 24 ساعته 
بر مسائل اشراف داشته باشد مغایر بوده زیرا 
اگر اتفاقی در شــرف تکوین باشد از اتفاقات 
کوچک شــروع خواهد شــد و اگر در همان 
وهلــه اول جلوی آن گرفته شــود به بزرگ 

شدن مسئله منجر نخواهد شد.
اســالمی با تأکید بر اینکه باید حراست به 
دنبال عوامــل برخی از اتفاقات باشــد و در 
صورت یافتن عامل اصلی به ســوی اصالح 

آن گام بردارد اظهار کرد: اتفاقی نباید روی 
دهد که الزامات ایمنی در آن رعایت نشــده 
باشــد و در شــرایط عادی در مسائل یومیه 
باید همه مســائل طبق چک لیســت انجام 

شوند.

 حراست هيچ مالحظه ای در برخورد
 با فساد نداشته باشد

وی با اشــاره به اینکه هیچ مالحظه ای نباید 
با فاسد داشت و باید طبق سیستم و ضوابط 
به گونه ای رفتار شود که فساد در نطفه خفه 
شــده و از بین برود گفت: همــه عملیات و 
مسائل باید به صورت درســت در وزارت راه 
و شهرسازی رعایت شــود به این خاطر که  
اگر مشکلی وجود دارد یا در مدیریت فردی 
یا در سیستم معیوب است که باید به وسیله 

شما این مشکالت یافته و حل شوند.
اســالمی نکته بعدی حائز اهمیت را انگیزه 
خدمتی در نیروهــای وزارت خانه خصوصاً 
حراست دانست و تأکید کرد: نباید بگذاریم 
در انتصابات و برخورداری ها تبعیضی رواج 
یابد و شایسته ساالری باید محقق شود زیرا 
این عمل را ما در وزارت خانه با شروع به کار 
کمیســیون انتصابات آغاز کرده ایم و بدون 
تصویب این کمیســیون هیــچ انتصابی را 
انجام نمی دهیم. کارکرد کمیسیون مربوطه 
بر اســاس یــک ضابطه شــکل گرفته و آن 
شایسته ساالری و دوری از فساد است البته 

باید این کمیسیون ها در سازمان های تابعه 
و استان ها نیز شــکل  بگیرد و جلسات آن با 

حضور رئیس حراست برگزار شود.

 ورود حراست وزارت راه
 به پرونده های زمين خواری

وزیر راه و  شهرسازی دیگر وظیفه حراست 
را کمک به تحقق وعده دولــت و وزارت راه 
و شهرسازی برای ســاخت 400 هزار واحد 
مسکن در کشور دانســت و افزود: برخی از 
پرونده های مسکن و زمین در کشور ممکن 
اســت معارضین 30 ســاله داشــته باشد 
که  در آن ها مــردم گرفتارشــده اند و باید 
شیوه ای اتخاذ شــود که با شناسایی مشکل 
و گیر موضوع  توسط حراست و یافتن عامل 
گرفتاری مردم به رفع آن ها مبادرت شــود 
تا از رفت وآمدهای اضافی مــردم که باعث 

زحمت برای آن هاست جلوگیری شود.
وی بابیان اینکه در حوزه ریل، جاده، هوایی 
و دریایی نیز ما با مردم در ارتباط مســتقیم 
هســتیم، گفت: باید به دنبال آن باشیم که 
مشــکالت در این حوزه ها به ســرعت حل 
شــوند به طور مثال در حوزه هوایی باید در 
مورد تأخیرهای به وجود آمــده در پروازها 
به مردم پاسخگو باشــیم و اگر فردی مردم 
را در بی خبری قرارداد کــه باعث اعتراض و 
از دست رفتن ســرمایه های انسانی خواهد 
شد این رفتار ناپسند توسط حراست گوشزد 
شده  تا مسئله کوچک به یک بحران تبدیل 
نشــود همچنین در حوزه حفــظ اموال و 
رسیدگی به وســایل همراه مســافران نیز 
حراست مسئول اســت تا در کمترین زمان 
امنیت کامل وسایل سپرده شده به هواپیما 
یا راه آهن و یا هر وســیله نقلیه عمومی را که 
زیر نظر وزارت راه و  شهرســازی به فعالیت 

می پردازد به دست مردم برساند.

اعتراضات کاميونداران به خاطر 
غفلت از پاسخگويی به آنها بود

اسالمی با اشــاره به اینکه در بحث کامیون 
داران نیز همین غفلت از رســیدگی و پاسخ 
گوئی باعث آن مشکالت شد، افزود: نباید ما 
اجازه دهیم که این مشــکالت دوباره تکرار 
شــوند و مهم تریــن نکته ای کــه در حوزه 
سرمایه انســانی و مقبولیت عمومی وجود 
دارد مســئله پیش بینی و پیشگیری است 
که این دو مســئله مهم از کانال حراســت 

پیگیری می شوند.

خريدار   نماینــده ویژه روســیه در امور 
کریدور شــمال-جنوب حجــم مبادالت 
تجــاری و اقتصادی بین دو کشــور ایران و 
روسیه را بسیار کم و خواند و گفت: این حد از 
مبادالت برای دو کشور مثل ایران و روسیه 
که ارتباطات بســیار نزدیکی در حوزه های 

مختلف دارند، بسیار ناچیز است.
دوب ویــک دیمیتری در دیــدار با فعاالن 
اقتصادی سمنان و برخی از مدیران اجرایی 
مرتبط در اتاق بازرگانی ســمنان، با اظهار 
تعجب و شــگفتی از عدم حضــور کاالهای 
ایرانی در بازارهای روسیه اظهار کرد: امروز 
در بازارهای روســیه کاالها و تولیدات اکثر 
کشورها حضور دارد اما متاسفانه محصوالت 
تولیدی ایران با وجود کیفیت مناســبی که 
دارند، تاکنون نتوانســته اند از طریق ایران، 

به این بازار بزرگ راه بیابند.
وی با اشــاره به اینکه کاالهــا و محصوالت 
تولیــدی زیادی از ایــران از طریــق دیگر 
کشورها به روســیه صادر می شــود ادامه 
داد: این در حالی اســت که عالوه بر روابط 
ویژه بین دو کشــور بزرگ ایران و روســیه، 
فاصله بین ایران و روســیه بســیار کمتر از 
آن کشورها اســت.نماینده ویژه روسیه در 
امور کریدور شــمال-جنوب با بیان اینکه 
امروز گوجه ایران از طریق ترکیه و یا برخی 
موادمعدنی و دیگــر محصــوالت ایران از 
طریق کشور چین به روسیه صادر می شود 
افزود: ایــن واقعیت خنده داری اســت که 

محصوالت ایرانی از این کشور همسایه 
روســیه به کشــورهایی مثل ترکیه، 
چین، هنر و...برود و بعــد از آنجا به نام 

آن کشورها وارد بازار روسیه شود.
وی با بیــان اینکه کشــورهای زیادی 
هســتند که امروز از محصــوالت ایران 
استفاده و یا حتی سوءاستفاده می کنند 
ادامــه داد: ایــران کشــور ثروتمند و 
قدرتمندی است که کاالها و محصوالت 
با کیفیت متعددی تولیــد می کند که 
بازار روســیه نیز به آن نیاز دارد اما این 

کاالها برای رســیدن به روسیه از کشورهای 
دیگر سردرمی آورند و بعد از این طی مسیر به 
روسیه می رسند.دیمیتری فاصله کوتاه بین 
ایران و روسیه را یک مزیت ویژه خواند و افزود: 
این فاصله در برخی مناطق روســیه درست 
به این می ماند که شــما از سمنان کاالیی به 
تهران ارســال کنید.نماینده ویژه روسیه در 
امور کریدور شمال-جنوب با اذعان به اینکه 
باید موانعی که سبب می شود کاالهای ایرانی 
به طور مســتقیم به روســیه صادر نشوند را 
برطرف کنیم، ادامه داد: روســیه برای حذف 
این موانع عزم جدی دارد و فلسفه حضور من 
در ایران و ســفر به برخی استان ها و از جمله 

سمنان نیز در همین راستا است.

ميوه های ايرانی برای صدور به روسيه 
تا هند می روند

وی با بیان اینکه پیش از ســمنان با فعاالن 

اقتصادی اســتان گیالن دیداری داشــتم 
اضافه کرد: این اســتان از تولیــدات باغی و 
کشــاورزی زیادی برخوردار است و فاصله 
گیالن تــا روســیه فاصله بســیار ناچیزی 
اســت اما جالب اســت که بدانید میوه ها و 
محصوالت کشاورزی این منطقه و از جمله 
پرتقــال و کیوی آن به هند ارســال و بعد از 

طریق هند وارد روسیه می شود.
وی با بیان اینکه روسیه موز، کیوی، پرتقال 
و بســیاری از میوه ها را وارد می کند گفت: 
بخش زیادی از این محصوالت از ایران صادر 

و با یک واسطه به کشور روسیه می رسند.
دیمیتری با طرح این پرســش که چرا این 
محصوالت بــا کیفیت ایرانی کــه به فاصله 
کمــی از روســیه تولید می شــوند به روز و 
مستقیم از ایران به روسیه صادر نمی شوند 
افــزود: جــواب دادن به این پرســش مثل 
داســتان هزار و یک شب اســت و همواره 
یک دلیل برای آن وجود دارد و جالب است 

که این دالیــل، عمدتا دالیل ســاده و 
پیش پاافتاده ای است.

وی با بیان اینکه ما نتوانســتیم از این 
منظر ارتباط خوبی با همدیگر داشــته 
باشــیم بیان کرد: بدیهی است که این 
مشــکالت یک روزه حل نمی شوند لذا 
پیشنهاد من این اســت که اهدافی را 
برای توســعه روابط تجاری و اقتصادی 
تعریــف کنیم و در طول ســال 2019 

بکوشیم که به این اهداف دست بیابیم.

محصوالت ايرانی مثل هوا برای روسيه 
ضروری هستند

وی با اشاره به لزوم ایجاد یک کمیته مشترک 
برای پیگیری این مهــم و رفع موانع پیش رو 
خاطرنشان کرد: روسیه برای تحقق این مهم 
جدی اســت و لذا ما آمادگی داریم که در این 
کمیته بــرای رفع موانع و مشــکالت کمک 
کنیم.نماینده ویژه روســیه در امور کریدور 
شمال-جنوب با بیان اینکه محصوالت ایرانی 
از کیفیت بســیار باالیی برخوردارند افزود: 
روســیه به این محصوالت نیاز دارد و در واقع 
این محصوالت ایرانی برای کشــور روسیه به 

مثابه هوا می مانند و به آن نیاز دارد.
وی به اقدامات طرف روســی در این ارتباط 
اشاره و اظهار کرد: در روســیه بانکی تحت 
عنوان »اکســین بانک« تاســیس شــده و 
موظف شــده که برای ایران یــک فاینانس 
نامحــدود در نظر بگیرد. لــذا این فاینانس 

می تواند به گسترش فعالیت های تجاری و 
اقتصادی بین دو کشور کمک شایانی کند.

دستور ويژه پوتين برای مبادالت 
تجاری با ايران

دیمیتری با بیــان اینکه روســیه از طریق 
این بستر ایجاد شــده می تواند تجهیزات، 
تکنولوژی، پول و...به ایران بفرســتد گفت 
طــرف ایرانــی نیــز می تواند به ســهولت 
محصوالت خــود را به بازار بزرگ روســیه 
منتقل کند.این مشــاور دولتی روســیه با 
اشــاره به شــکل گیری یک کمیته بین دو 
دولت گفت: مــن به عنوان عضــوی از این 
کمیته آمادگی دارم که اطالعات مربوط به 
ظرفیت ها و همچنیــن موانع و راه حل های 
آن را هــم بــه کمیتــه مذکــور و هــم به 

وزارتخانه ها و مسووالن روسی منتقل کنم.
وی با اشــاره به برخی اقدامات آغاز شــده 
درخصوص افزایش مــراودات تجاری بین 
دو کشور گفت: امســال 10 هزار تن گوشت 
گوسفند از روســیه به ایران صادر می شود و 
دولت روســیه برنامه ریزی کرده تا 202۵ 
این رقــم را به 1۵0 هزار تــن افزایش دهد.

وی از دســتور ویژه پوتین برای افزایش دو 
برابری فروش محصــوالت به ایران خبر داد 
و تصریح کرد: در حــال حاضر 2۵0 هزار تن 
محصوالت روســیه به ایران صادر می شود 
که براساس این دستور ویژه رئیس جمهور 

باید به دو برابر افزایش بیابد.

وزیر نفت در واکنش به یک نماینده مجلس شــورای 
اســالمی که مدعی مخالفت وزارت نفت با فروش این 
محصول در بورس بــود، گفت: به )نصــراهلل( پژمانفر 
گفتم اطالعیــه عرضــه را خدمت شــما می دهیم تا 
هرگونه می خواهید اصالح کنیــد تا ما همانطور عرضه 

کنیم.
بیژن زنگنــه عصر ســه شــنبه در حاشــیه امضای 
قراردادهای توسعه و نگهداشت مخازن نفتی در پاسخ 
به ایرنا افزود: ما مــی خواهیم نفت خــام را در بورس 

بفروشیم.
زنگنه درباره صادرات نفت فروخته شــده در 
بورس نیز تصریح کرد: بحث آنها )درباره این 

موضوع( پایان یافته است.
نصراهلل پژمــان  فر، عضو کمیســیون تلفیق 
مجلس شــورای اســالمی، درباره سخنان 
وزیر نفت در جلسه شــنبه کمیسیون تلفیق 

اعالم کرد: زنگنه در این جلســه گفته است خودمان به 
خریداران گفته بودیم نفت را از بورس انرژی بخرند اما 

حاال می گوییم که نخرند! 
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره 
طرح مجلس برای ســهمیه بنــدی بنزین 

گفت: این طرح را تاکنون ندیده ام.
وی درباره نظــر وزارت نفت بــرای اعطای 
ســهمیه بنزین به افراد به جای خودرو اعالم 

کرد: )این موضوع( جای بحث دارد.
زنگنه در پاسخ به ســوال دیگری درباره پیشنهاد تهاتر 
نفت خام با بدهی های بخش خصوصی در بورس انرژی 

گفت: هر کــس می خواهد می تواند نفــت را از بورس 
انرژی خریداری کند.

وی درباره تسویه پول عرضه های قبلی نفت در بورس 
نیز اعالم کرد: این کار انجام شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی مدعی 
شــده بود: نبودن خریدار نفــت در بورس، ســناریو 
شرکت ملی نفت برای بســتن         مسیر فروش این کاالی 
اســتراتژیک از طریق بــازار متشــکل و تحت نظارت 

بورس انرژی است.

نفت

زنگنه: نفت را هر طور بگویید در بورس عرضه می کنیم



در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد

مقصران اصلی افت شاخص بورس

بازار
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تثبیت سکه در کانال چهار میلیون تومانی
نرخ ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید با وجود تعدیــل در معامالت 
دیروز بازار تهران، بهای آن در کانال چهار میلیون تومانی قرار دارد و به 

ارزش چهار میلیون و 140 هزار تومان عرضه می شود.
بازار طالی تهران دیروز نیز تحت تاثیر بهای جهانی این فلز گرانبها بود 
و سبب شد برخی مســکوکات افزایش قیمت را تجربه کنند و شماری 

دیگر با تعدیل نرخ ها روبرو شوند.
بنابر اعالم شــبکه خبری بلومبرگ، بهای هر اونس طــال در بازارهای 
جهانی به یکهزار و 2۸4 دالر و ۶9 ســنت رســید، که علت اصلی آن را 
می توان در بهبود روند مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن از سویی و نیز 
منتفی شــدن احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا در دو هفته آینده که 

نشست فدرال رزرو برگزار می شود، جست و جو کرد.
دیروز در بازار تهران، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار 
میلیون تومان فروخته شد که نســبت به دوشنبه افزایش داشت و وارد 
کانال جدید قیمتی شد؛ هر نیم ســکه نیز 2 میلیون و 1۵0 هزار تومان 
فروخته شد که نسبت به پایان معامالت دوشنبه کاهش نشان می دهد.

معامله گران دیروز هر ربع ســکه را یک میلیون و 130 هزار تومان و هر 
قطعه ســکه گرمی را ۷10 هزار تومان عرضه کردند که نشان می دهد 

بهای ربع سکه تغییری نداشته و سکه گرمی رشد کرده است.
همچنین در بــازار ارز، صرافی های مجاز قیمت فروش هر اســکناس 
یورو و دالر آمریکا را نسبت به دوشــنبه تغییر ندادند؛ هر یورو 13 هزار 
و 300 تومان و هر دالر آمریکا 11 هــزار و ۶۵0 هزار تومان به خریداران 

عرضه شد.
روز دوشنبه در ســامانه ســنا هر یورو 13 هزار و 39۸ تومان و هر دالر 
آمریکا 11 هزار و ۶4۵ تومان به طور میانگین فروخته شده و در سامانه 
نیما بهای حواله یورو به 9 هزار و 4۸9 تومان و حواله دالر به هشت هزار و 
سه تومان رسید.نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معامالت انجام شده توسط 
بانک ها و صرافی های مجاز کل کشور است و در سامانه نیما حواله های 

ارزی مبادله می شود.

 شاخص بورس با رشد ۸۸۳ واحدی دوباره 
مثبت شد

شاخص بورس دیروز با رشــد ۸۸3 واحدی نسبت به روز قبل به جایگاه 
1۶2 هزار و ۸0۵ پله ای صعود کرد.

در معامالت دیــروز 2 میلیارد و 1۷1 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش پنج هــزار و 441 میلیــارد ریــال در 139 هزار نوبت 

دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( که در آن ارزش ســهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شاخص می گذارد، 2۵۶ رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن 
ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، 

یکسان در نظر گرفته می شود، 2۶۸ واحد افزایش یافت.
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز 1۸۸ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور یک هزار و 222 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی 
از سهام قابل معامله شــرکت ها در بورس را نشــان می دهد.شاخص 
بازار اول مربوط به شــرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد 
سهام آزاد شــناور ۷۶۵ واحد رشد کرد و شــاخص بازار دوم بورس نیز 
یک هزار و 210 واحد افزایش یافت.در معامالت دیروز نمادهای رمپنا 
)مپنا(، وتجارت )بانک تجارت(، فخوز )فوالد خوزســتان(، حکشــتی 
)کشتیرانی( و وبصادر )بانک صادرات( بیشترین تاثیر مثبت را داشته و 
شاخص را باال بردند، در مقابل، فارس)هلدینگ خلیج فارس( و شاراک 
)پتروشیمی اراک( با بیشــترین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص 
شدند.گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 

۵۸۶ میلیون سهم به ارزش یک هزار و 12 میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه خودرو بــه ارزش ۶۷9 میلیارد ریال و شــیمیایی به ارزش ۵10 

میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
گروه فلزات اساسی با دادوســتدی به ارزش 3۵0 میلیارد ریال در رده 
چهارم معامالت دیــروز قرار گرفت.گــروه فرآورده هــای نفتی نیز با 

معامالتی به ارزش 2۷0 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
معامالت دیروز شــاخص فرابورس )آیفکس( 9 واحد رشــد کرد و در 
جایگاه یک هزار و 9۸0 واحدی قرار گرفت. در ایــن بازار بیش از ۵9۷ 
میلیون ســهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از پنج هزار و ۷02 میلیارد 
ریال دادوســتد شــد.همچنین در معامالت دیــروز نمادهای میدکو 
)هلدینگ معدنی خاورمیانه(، زاگرس )پتروشــیمی زاگرس( و مارون 
)پتروشیمی مارون( بیشترین تاثیر مثبت و دماوند )تولید برق دماوند( 

و هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( باالترین تاثیر منفی را بر جا گذاشتند.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه در ارومیه 
افتتاح می شود

 رئیس اتاق بازرگانــی ارومیه از افتتاح اتاق بازرگانی مشــترک ایران و 
ترکیه در ارومیه خبرداد.

حسن انتظار در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه و واحد های نمونه 
کیفی اســتاندارد که دراتــاق بازرگانی ارومیه برگزار شــد افزود: اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و ترکیه  که قبال در تبریز فعال بود در ســال 

جاری در ارومیه افتتاح خواهد شد. 
انتظار با اشاره به اینکه اســتان به دلیل همرزی با کشور های هم مرز با 
اروپا موقعیت خوبی برای تبــادالت دارد تصریح کرد: فعالین اقتصادی 
آذربایجان غربی در اســرع وقت نســبت به تهیه و یا تمدید کارت های 
بازرگانی خود اقدام کنند تا بتوانیم در ســریع ترین زمان ممکن شرایط 

انتقال اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه به ارومیه را فراهم کنیم.
وی با اشــاره به اینکه برخی بخشــنامه ها،  تولید کنندگان را فلج کرده 
است خاطرنشــان کرد:  تصمیم گیری های کالن، خرد جمعی و تفکر 
سیستمی در تصمیم گیری های اقتصادی مورد توجه قرار نمی گیرد تا 

از ظرفیت های بخش خصوصی در این موضوع استفاده شود.
رییس اتاق بازرگانی ارومیه، اقتصاد شــفاف را ابــزار اصلی ارتباطات 
بین المللی  ذکر کرد و افزود: روابط اقتصادی کشــورمان با بســیاری از 
کشورها بهتر شــده و امیدواریم قدم های موثرتری در این زمینه برای 

اعتالی اقتصاد کشور و دست یابی به بازار اروپا  برداشته شود.

هزینه حقوق کارکنان دولت چقدر است؟
 دولت برای ســال آینده با افزایش حقوق کارمنــدان باید تا 11۵ هزار 
میلیارد تومــان برای حقوق کارکنان رســمی و پیمانــی و تا ۵0 هزار 
میلیارد تومان بابت عیــدی پرداخت کند. برای ســال 139۸ دولت تا 
متوسط 20 درصد برای افزایش حقوق کارکنان پیش بینی کرده است 
که در نهایت این رقم می تواند نســبت به حداکثر 20 درصدی که برای 
افزایش در ســال جاری پیش بینی شده بود، مجموع هزینه های جاری 
دولت را افزایش دهد.این در حالی اســت که براساس آخرین گزارشی 
که سازمان برنامه و بودجه منتشــر کرده دولت برای سال آینده حدود 
11۵ هزار و ۸00 میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و 
قراردادی پیش بینی کرده اســت که این رقم در مقایســه با 93 هزار و 
200 میلیارد تومان ســال جاری تا 24 درصــد افزایش دارد.همچنین 
برای پرداخت حقوق بازنشســته های کشوری و لشــکری در سال بعد 
تا ۶۷ هزار و ۶00 میلیارد تومان در الیحه بودجه وضع کرده اســت که 

نسبت به رقم پرداختی در سال جاری 32 درصد افزایش دارد.

میز خبر

رئیس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی تهران کاهش 
حضور دولــت در اقتصاد را بهترین راهــکار برای عبور 
از شــرایط موجود دانســت و گفت: هر اقتصادی برای 
پیشــرفت و پیگیری اهدافــش نیاز به یــک راهبرد 
بلندمدت دارد و آنچه در طول ماه های گذشــته اتفاق 
افتاده نشــان می دهد که اقتصاد ایران از این چارچوب 
فاصله ای طوالنی دارد.مهــدی پورقاضی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: اگر مســیری را کشورهای توسعه 
یافته و حتی کشورهایی که در طول سال های گذشته 
پیشرفت داشته اند، ببینیم متوجه می شویم که هریک 
از این کشورها با چه برنامه و هدف گذاری به این سمت 

حرکت کرده اند. وقتی کشوری مانند ترکیه 
بــرای ســال های طوالنی تــالش می کند 
شــرایطی برای فعاالن اقتصادی خود فراهم 
کند که در مسیر تســهیل صادرات حرکت 

کنند، قطعا ما در این رقابت جا می مانیم.
به گفته وی آنچه در طول ماه های گذشــته 
اتفاق افتاده نیز نشــان می دهد کــه نه تنها 

اقتصاد ایران از این نگاه راهبردی دور است که حتی در 
فاصله ای کوتاه با دستورالعمل ها و قواعد متناقض عمال 
همان فضای فعالیت گذشــته را نیز از بین برده و همین 

امر اقتصاد کشور را با در جا زدن مواجه کرده است.

رئیس کمیســیون صنعــت اتاق تهــران با 
بیان اینکه کاهش حضــور دولت در اقتصاد 
بهترین راهکار برای عبور از این شــرایط به 
شمار می رود، گفت: متاســفانه در کشور ما 
نه تنها نشــانه ای از برنامه ریزی دولت برای 
خروج از اقتصاد وجود نــدارد که حتی وقتی 
شرایط بر هم می خورد این حضور به شکلی 
بدون برنامه افزایش مــی یابد. برای مثال بخش زیادی 
از تمرکز وزارت صمت در طول این ماه ها به این خالصه 
شده که قیمت برخی اقالم مصرفی مانند مرغ و گوشت 
را چگونه مدیریت کند. در شــرایطی که اقتصاد ایران 

برای تداوم حضور خود در بازارهای جهانی نیاز به یک 
برنامه دقیــق دارد، ما درگیر قیمت گــذاری کاالهای 
مصرفی هســتیم.پورقاضی با اشاره به ارتباط مستقیم 
حضور در بازارهای جهانی با افزایش کیفیت کاالهای 
تولیدی، تاکید کرد: وقتی مــا محدودیت ایجاد کنیم 
و نتوانیم شــرایط را برای توسعه حضور خود در اقتصاد 
جهانی فراهم کنیم، تولیدکننده صرفا برای داخل کار 
می کند و در عین حال مجبور اســت که به وابســتگی 
به دولت تــن دهد. نتیجه این مســئله کاهش کیفیت 
کاالهاســت که قطعا در کوتاه مدت و بلندمدت برای 

اقتصاد ایران نتایج منفی قابل توجه دارد.

اتاق

خريدار   یک کارشــناس بازار سرمایه با 
تشــریح عوامل تاثیر گذار بر افت شــاخص 
بورس، گفت: ناتوانی بانک هــا در برآورده 
کردن انتظارات ســهامداران، شناســایی 
سودهای ســنگین توســط خودروسازان، 
نگرانی از ریسک های سیاسی و توقف رشد 
نــرخ ارز از مهم ترین عوامــل ایجاد کننده 
فضای منفی بر بازار معامالت و افت شاخص 

به شمار می روند.
بازار بورس دوشنبه یکی از بدترین روزهای 
معامالتی خود را پشــت ســر گذاشــت و 
شــاخص با افت ســه هزار و ۶۵2 واحدی 
نسبت به دیروز به جایگاه 1۶1 هزار و 922 
پله ای ســقوط کرد.افت شــدید شاخص 
بــورس در معامــالت دوشــنبه در حالی 
رخ داد که بســیاری از شــرکت ها در پایان 
زمان انتشــار گزارش های 9 ماهه توانسته 
بودند عملکرد مطلوبــی را از خود به نمایش 
بگذارند اما به علت فضای منفی ایجاد شده، 

آنها نیز با افت قیمت مواجه شدند.
درباره چرایی این افت، علت های مختلفی 
بیان می شــود که از جمله آنها می توان به 
غلبه فضــای هیجانی بر بازار، توقف رشــد 
نرخ ارز، افزایش ریســک های سیاســی، 
اعالم شناســایی زیان های سنگین توسط 
شرکت های خودروسازی، ابهام در افزایش 
ســرمایه بانک ها و سرنوشت تسعیر نرخ ارز 

برای بانک ها اشاره کرد.

عوامل تاثيرگذار بر افت شاخص 
یک کارشــناس بازار ســرمایه در این باره 
گفــت: در چرایی افــت شــاخص عوامل 
مختلفی دخالــت دارند کــه از جمله آنها 

کاهش اثرگذاری نرخ ارز است.
ایمان مقدســیان افزود: شــاخص بورس 
از تیرماه امســال بــا افزایش نــرخ ارز یک 
انگیزه و محرک قوی برای رشــد پیدا کرد 
که رشد شاخص تا سقف 19۵ هزار واحد را 
نیز به دنبال داشت اما با توقف رشد نرخ ارز، 
محرک قوی برای تقویت شاخص بورس از 

بین رفت و معامالت افت کرد.
این کارشــناس بــازار ســرمایه ادامه داد: 
شــاخص بورس پــس از اصــالح، حدود 

20 درصد از ســقف خود را تا اوایل دی ماه 
از دســت داد و تا رقم 1۵4 هزار واحد افت 
کرد اما از اوایل دی، شاخص بورس با شیبی 
مالیم توانســت بخشــی از افت قیمت ها را 

جبران کند.

تفاوت رشد شاخص در فصل تابستان 
با دی ماه

این کارشناس بازار ســرمایه گفت: بورس 
پس از افت چند ماهه توانســت در دی ماه 
امسال رشد کند، اما نحوه رشد آن تفاوت هایی 

با رشد شتابان فصل تابستان داشت.
مقدسیان افزود: نقدینگی و حجم معامالت 
در بورس در دی به شــدت افــت کرده بود، 
در حالی کــه در معامالت فصل تابســتان 

نقدینگی باالیی وجود داشت.
وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشــت 
که در معامالت فصل تابستان، شرکت های 
صادرات محور نقش اصلی و مهم را در رشد 
شاخص داشتند اما در رشد دی ماه بانک ها 

پیشتاز بودند.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: بانک ها 
تحت تاثیر ادعاهــای مربوط بــه افزایش 

ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
و همچنین امکان تســعیر ارز بر اساس نرخ 
ســامانه نیما با اقبال فعاالن بازار ســرمایه 

مواجه شدند و رشد کردند.
مقدسیان یادآوری کرد: در گزارش های 9 
ماهه بانک ها که بتازگی منتشر شده است، 
مشخص شــد این انتظارات در گزارش ها 
لحاظ نشده و از افزایش سرمایه خبری نبود 
و همچنین نرخ تسعیر ارز در آنها همچنان 

بر مبنای ارز 4200 تومانی خواهد بود.
وی گفت: پس از انتشار گزارش های 9 ماهه 
مشخص شد بانک ها نتوانسته اند خواسته ها 
و انتظارات ســهامداران را تحقق بخشند، 
بنابراین فضایی منفی در بازار سرمایه شکل 

گرفت.

گزارش های 9 ماهه مثبت شرکت ها
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: البته 
برخــی صنایــع و شــرکت های بورســی 
توانســتند گزارش های 9 ماهــه مطلوبی 
را ارایه کنند و حتــی فراتــر از انتظارات و 
پیش بینی ها، ظاهر شــوند که این موضوع 
می تواند در تقویت بازار ســرمایه تاثیرگذار 

باشد.مقدســیان اضافه کرد: برخی شرکت ها 
گزارش های مثبتی را ارائــه کرده بودند اما 
به علت فضــای منفی ایجاد شــده در بازار 

سرمایه آنها نیز با افت قیمت مواجه شدند.

نقش ريسک های سياسی بر فضای 
منفی معامالت

این کارشناس بازار سرمایه درباره ریسک های 
سیاسی پیش روی بازار ســرمایه اشاره کرد و 
گفت: در برخی بخش ها ریسک های سیاسی 
پررنگ تر شــده که این موضوع نیز در ایجاد 
هیجان منفی بر بازار معامالت تاثیر گذار بوده 
است.مقدســیان با بیان اینکه بازار به شدت 
تحوالت سیاســی را رصد و در روند معامالت 
لحاظ می کند، افزود: باید توجه داشــت این 
تاثیرگذاری ها همیشــه منفــی نخواهد بود 
مانند اعــالم خبر خروج آمریــکا از برجام در 
اردیبهشت ماه که مدتی پس از اعالم این خبر، 

روند صعودی شاخص بورس آغاز شد.

راه های جذب نقدينگی در بازار 
سرمايه

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به 

گزارش های مثبت ارائه شده در میان و بلند 
مدت می توان حرکت بازار ســرمایه را رو به 

باال پیش بینی کرد. 
مقدســیان درباره جذب نقدینگی به بازار 
ســرمایه گفت: باید برخــی نهادهای مالی 
واســطه که حکم بازارســاز دارند، فعالیت 

خود را در بورس گسترش دهند.
وی ادامه داد: همچنین باید سهم بازارهای 
آتی و معامالت آتی نیز در بازار سرمایه ایران 
افزایش یابد که متاســفانه چندان توســعه 
نیافته اند.این کارشناس بازار سرمایه اضافه 
کرد: زیرساخت های بازار ســرمایه نیز باید 
تقویت شــود، اکنون در برخی روزها هسته 
معامالت دچار مشــکل می شــود که باید 
رفع شود.وی از بهبود شــاخص های کالن 
اقتصادی نیــز به عامل دیگــر تاثیرگذار بر 
رونق بازار سرمایه یاد کرد و گفت: بخشی از 
چالش ها و مشکالت بازار سرمایه در خارج 
از بورس ریشه دارند و به اقتصاد کالن کشور 

مربوط می شود که باید بهبود یابد.

تاثير مثبت حذف سود روزشمار بانکی
این کارشــناس بازار ســرمایه درباره تاثیر 
حذف سود روزشمار بانکی نیز گفت: توقف 
پرداخت ســود روزشمار توســط بانک ها، 
همچنین سایر تصمیم های مربوط به سود 
بانکی می تواند به ســود بورس باشــد، زیرا 
بانک های بورســی می توانند سود کمتری 

پرداخت کرده و تراز مالی شان بهبود یابد.
مقدســیان افزود: همچنین این سرمایه های 
بانکــی مــی تواننــد در صنــدوق های 
ســرمایه گذاری بورسی و سایر ارکان بازار 

سرمایه جذب شوند.
وی ادامه داد: اگرچه بازار سهام برای سرمایه 
گــذاری کوتاه مدت مناســب نیســت اما 
سیاستگذاران بورسی می توانند با طراحی 
ابزارهای مختلف مالی و سرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری بخشی از این 

سرمایه ها را به سوی خود جذب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم انداز 
حرکت بازار ســرمایه نیز گفــت: اگر اخبار 
سیاسی منفی منتشر نشود بازار می تواند 

دوباره در مدار صعودی قرار بگیرد.

کیفیت کاال را استراتژی باال می برد نه دخالت دولت

پیشنهاد به سران سه قوه ارائه شد

ح اتاق بازرگانی و اصناف برای تنظیم بازار جزئیات طر
خريدار  روســای اتاق بازرگانی و اصناف 
با ارســال نامه ای به ســران قــوا طرحی را 
ارائه دادند کــه در قالب آن بتــوان تنظیم 
بازار کاالهای اساســی را به شــکل موثری 
انجام داد.غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ 
ســعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و 
غالمرضا حســن پور، رئیس سازمان بسیج 
اصناف و فعاالن اقتصادی با ارســال نامه ای 
به سران ســه قوه، طرحی را ارائه دادند که 
در قالب آن تنظیم بازار کاالهای اساســی 
برای دهک های درآمدی متوسط و ضعیف 

جامعه به شکل موثری انجام گیرد. 
متن کامل این طرح را که به ســران سه قوه 

ارائه شده است، منتشر کرد:
طرح تأمین و توزیع ارزاق، کاالهای اساسی 

و ضروری مردم
بیان مسئله

تأمیــن کاالهای اساســی موردنیاز جامعه 
با تکیه بر اولویــت تأمین نیازهای اقشــار 
ضعیف و متوســط جامعه به ایــن اقالم از 
ضروری تریــن اقدامات اقتصــاد مقاومتی 
در زمــان مواجه با بحران های ایجاد شــده 

توسط دشمنان انقالب اسالمی می باشد.
تجربه موفق دهه های گذشته چه در زمان 
انقــالب و زمان مواجه با جنــگ تحمیلی و 
چه در بحران های ایجاد شده در اوایل دهه 
جاری به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه 
ابرقدرت هــا، این ضــرورت را جهت اقدام 
سریع و با استفاده از تکنولوژی های جدید، 

بیش از پیش عیان می سازد.
اجتناب از دولتی کردن اقتصاد و نیفتادن در 
دام اقتصادهای دولتی که بســیار پرهزینه، 

پرخطر و پرفســاد و اشــتباه می باشــد از 
ضروریات این اقدامات بــوده که همواره از 
سوی ریاســت محترم جمهور و دولتمردان 

دولت تدبیر و امید به آن تأکید شده است.
بدیهی است ظرفیت های بالقوه و بالفعل سه 
تشکل سراســری تخصصی یعنی اتاق های 
بازرگانی، اصناف ایــران و تعاون کامال برای 
انجام این کار عظیم و ضــروری ملی کافی 
بوده و تجربیات فشــرده و متمرکز اعضای 
حاضر در این سه تشکل تخصصی به عنوان 
ســرمایه هایی می بایســت توسط دولت 
جمهوری اســالمی ایران به خدمت گرفته 

شود.
رشــد بی رویه قیمت های کاالهای اساسی 
در چند ماه گذشــته و عــدم توفیق کافی 
نهادهای رســمی در برخورد بــا این پدیده 
و حتی کنترل آن و مفاســد ایجاد شده در 
مهار بحران اقتصــادی و عدم اســتفاده از 
تجربیات اعضای این ســه تشــکل بزرگ 
بوده، بزرگترین دلیل بــرای عدم تکرار این 
اشــتباهات با واگذاری امر به این سه تشکل 

اقتصادی می باشد.
البته وظایف ذاتی دولــت که برنامه ریزی و 
نظارت بر انجام کار می باشد، در طرح جاری 
در نظر گرفته شده و مســلم است که نقش 
هدایت، برنامه ریزی و نظــارت دولت قابل 

حذف نمی باشد.
توقع مــردم و جامعــه فعــاالن اقتصادی 
متشکل در این ســه نهاد از ریاست محترم 
جمهوری اســالمی ایران و مدیران ارشــد 
نظام، اعتماد عملی بیــش از پیش به توان و 
تخصص جامعــه فعاالن اقتصادی کشــور 

گردآمده در این سه اتاق می باشد.

تنظيم بازار کاالهای اساسی
الف-جامعه هدف طرح:

جامعه هدف گــذاری شــده در این طرح 
که شــامل دهک های درآمدی متوســط و 

ضعیف جامعه می باشند عبارتند از:
الف-کارکنان و حقوق بگیران وزارتخانه ها، 

سازمان ها و نهادهای دولتی
ب- فرهنگیــان و کارکنان وزارت آموزش و 

پرورش
ج-کارمنــدان نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران اعم از ارتش، ســپاه، نیروی 

انتظامی، بسیج
د-کارگران و افراد تحت پوشــش سازمان 

تأمین اجتماعی
هـ-خانواده های تحت پوشــش ســازمان 

بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره(
به حمداهلل بانک اطالعاتی نســبتا کاملی از 
این خانوارها در کشــور موجود می باشد که 
با رفع برخی اشــکاالت کوچک کامال قابل 

اعتماد و عملیاتی می باشد.
ب: برنامه ریزی، تصویب برنامه و نظارت بر 

انجام کار

ســتاد تنظیم بازار کشــوری به ریاســت 
معاون اول رئیس جمهور در ســطح کشور 
و با عضویت وزرای محتــرم صنعت، معدن 
و تجــارت، جهــاد کشــاورزی، ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، رئیــس کل بانک 
مرکزی، دادستان کل کشــور، نایب رئیس 
اول مجلس شورای اســالمی، روسای اتاق 
های بازرگانی، اصناف و تعاون، ســتادهای 
تنظیم بازار استانی در هر استان به ریاست 
اســتاندار و عضویت مدیران استان، اعضای 
ستاد تنظیم بازار کشــوری در سطح استان 
تشکیل و این ســتادها مســئولیت برنامه 
ریزی و تأمیــن کاالهای مشــمول، میزان 
تولید داخلــی، میــزان واردات موردنیاز و 
قیمت فــروش هر کدام را در ســطح ملی و 

سطح هر استان به عهده خواهند داشت.
ج: تأمین ارز و ریال مورد نیاز پروژه

بانــک مرکزی جمهــوری اســالمی ایران 
وظیفه تأمین ماهانــه حداقل ۸00 میلیون 
یورو مورد نیــاز این طرح را عهــده دار می 
باشــد. واردکنندگان می تواننــد در قبال 
ارائه ضمانت های مورد تأیید بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، تســویه حساب 
خریدهای انجام شده را حداکثر تا شش ماه 
پس از ترخیص و با سود تعیین شده توسط 
ســتاد تنظیم بازار انجام دهند. در صورتی 
که سود تعیین شــده کمتر از سود مصوب 
شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار 
کشــوری چگونگی تأمین مابــه التفاوت را 

تعیین تکلیف می نماید.
د: واردات مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز

برای تولید کاالهای این طرح، واردات مواد 
اولیه توسط مباشــرین که سابقه انجام این 

کار را در سنوات قبل داشــته و با تشخیص 
صالحیت مراجع ذیربط انجام می گردد.

هـ:خرید و جمع آوری مــواد اولیه تولیدی 
کشور، سازمان های تعاون روستایی کشور، 
استان و شهرستان مسئولیت خرید، جمع 
آوری و تحویل نهاده های تولید داخل کشور 
اعم از گنــدم، ذرت، جو و ســویا را به عهده 

خواهند داشت.
و: قیمت گذاری، نظارت بر حسن انجام کار 
و تسویه حســاب با مباشرین واردات، تولید 

و توزیع
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان مسئولیت قیمت گذاری در 
کلیه مراحل اجرایی، نظارت بر حسن انجام 
کار و تسویه حساب های مقطعی و نهایی با 
هر کدام از مباشران اعم از مباشران واردات، 

تولید و توزیع را به عهده خواهد داشت.
ز: تولید و فرآوری کاالهای مورد نیاز

دامداری هــا، مرغداری ها، کشــتارگاه ها 
و صنایــع تبدیلــی مربوطــه و واحدهای 
تولیدی مشــمول طرح اعم از کارخانجات 
لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فرآوری 
گوشت قرمز، سفید با تصویب ستاد تنظیم 
بازار اســتان و عقد قرارداد با سازمان جهاد 
کشــاورزی و صنعــت و معــدن و تجارت 
استان، مسئولیت تولید و فرآوری کاالهای 

موردنیاز را به عهده خواهد داشت.
ح: توزیع مواد اولیه و کاال

واحدهــای توزیعی بــا معرفی اتــاق های 
اصناف و تعاون و تصویب ستادهای تنظیم 
بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت، 
مسئولیت توزیع مواد اولیه و کاال را به عهده 

خواهند داشت.



هفته آینده محقق می شود

انتشار 1٠هزار میلیارد ریال اوراق منفعت

پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان است 

اولین پاالیشگاه سبز کشور

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 توجه ویژه به سازندگان و پیمانکاران داخلی 
در طرح های افزایش تولید

 وزیر نفت از استفاده حداکثری توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در 
طرح های نگه داشت تولید خبر داد.

بیژن زنگنه در مراسم امضای 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت، با بیان این که چهار درصد کل اعتبارات طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت به بحث مســئولیت های اجتماعی تعلــق می گیرد، افزود: 

نوسازی تاسیسات نفت هم در این طرح مدنظر قرار دادیم.
وی افزود: هنر واقعی این اســت که با امکانات موجود و بدون فشــار به 
بودجه عمومی، با خالقیت برای کشــور ثروت آفرینی کرد؛ کاری که در 

این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر نفت، با تاکیــد بر این که یکی دیگر از اهــداف در این طرح، اصالح 
EPC/ روش اجرای طرح ها و فاصله گرفتن از روش امانی و اجرا در قالب

EPD به معنای واقعی اســت، افزود: پرداخت به پیمانکاران بر اســاس 
تکمیل زنجیره ای از کار خواهد بود.

زنگنه تاکید کرد: اســتفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان 
داخلی در اجرای این طرح بســیار مورد تاکید اســت. کمی طرح را به 
تاخیر انداختیم تا زمانی که با اجرای ایــن طرح ها، نفت بیش تر به مدار 

می آید، بتوانیم این نفت را به بازار روانه کنیم.
وی تصریح کرد: اجرای طرح افزایش تولید و توانمندسازی پیمانکاران 
طرح پیام روشنی به بیگانگان و برخی داخلی هاست که تالش می کنند 

با تحریم در دل مردم نگرانی ایجاد کنند.
وزیر نفت، با اشاره به برنامه خود در دولت دوازدهم اظهار کرد: در ابتدای 
وزارتم در دولت دوازدهم، ایده ای را با همکارانم با هدف اشــتغال زایی و 
ایجاد تحرک میــان پیمانکاران ایرانی با اســتفاده از توان مالی داخلی 

مطرح کردم.

قراردادهای سوآپ  نفت خام تمدید نشده است
 مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، آخرین اخبار از 
مذاکرات صورت گرفته در مورد ســوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی 
را تشریح کرد. وی گفت که قراردادهای ســوآپ  نفت خام هنوز تمدید 

نشده است.
عباسعلی جعفری نسب در گفت وگو با ایسنا، درباره سوآپ نفت خام به 
منطقه تهران با بیان این که ســوآپ فعال و درواقع چند ماهی است که 
متوقف شده اســت، اظهار کرد: امور بین الملل باید بتواند قراردادهای 
جدید را امضا کند که ســوآپ برقرار شــود. فعال قراردادهایی که تمام 
شــده تجدید نشــده اند و مذاکره در این حوزه برعهده امور بین الملل 

وزارت نفت است.
وی هم چنین درباره ســوآپ نفت کرکوک گفت: سوآپ نفت کرکوک 

هم فعال متوقف است.
بر اساس این گزارش، سال گذشــته و پس از هفت سال وقفه در سوآپ 
نفت ایران، 3۶0 هزار بشــکه نفت خام از طریق خط لوله 32 اینچ نکا، 
ساری، ری سوآپ و به پاالیشگاه تهران وارد شد. آخرین اخبار از سوآپ 
نفت خام به منطقه تهران، اوایل ســال حاکی از آن بود که سه میلیون 
و 300هزار بشــکه نفت خام به این منطقه سوآپ شده است. هم چنین 
سوآپ نفت کرکوک که بعد از فراز و نشیب های بسیاری صورت گرفت، 

۷00 هزار تن تحویل داده و سپسمتوقف شد.
به گفته ســیدحمید حســینی - عضو اتــاق بازرگانی ایــران و عراق 
- بعید است که ســوآپ از ســرگرفته شــود، زیرا عراق در حال انجام 
هماهنگی های الزم برای صــادرات نفت کرکوک از خط لوله کرکوک_

جیحان اســت. ایران هم عالقه چندانی ندارد سوآپ از سر گرفته شود، 
هم چنین عالقمند نیست که سهم صادرات خود را به عراق بدهد و نفت 

عراق را صادر کند.

 پیشنهاد بخش خصوصی برای مواجهه
 با چالش های کنونی صنعت نفت

فعاالن بخش خصوصی حوزه انرژی به ارائه راهکارهایی جهت توســعه 
بیش تر این صنعت و راهکارهای برون رفت از مشــکالت فعلی اقتصاد و 

بخش انرژی کشور پرداختند.
حسن کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران در نشست تخصصی ســرمایه گذاری در حوزه انرژی و مدل 
همکاری شــرکت های کوچک و متوســط داخلی و خارجــی که در 
حاشــیه پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش برگزار شد، با 
اشاره به تاریخچه رشــد اقتصادی چین گفت: این کشور با ایجاد اصالح 
در چارچــوب  حقوقی و قانون تجــاری در مناطق ویــژه و آزاد، اصالح 
نظام بانکی بدون تــرس از بروکرات هــا و ایدئولوگ ها و پذیرش بخش 
خصوصی به عنوان یک نهاد نجات بخش، توانســت تغییرات بزرگی را 
در اقتصاد خود بعد از مائو، ایجاد کند و این راه پس از شیائدشنگ ادامه 

یافت.
وی با بیان این که چین الگویی موفق در جذب ســرمایه گذاری خارجی 
در قرن بیســت و یکم اســت، اظهار کرد: ثمرات این عمل، کاهش فقر، 
تامین رفاه نســبی در این کشــور و کاهش نابرابری ها بــود. برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور و به خصوص بخش انرژی و صنعت نفت، باید 
ابتدا نگاهمان را اصالح کنیم و ســپس به اصالح امور جاری کشــور در 

چارچوب قوانین بپردازیم.
در ادامه، محمدمهدی مظفــر، فعال بخش خصوصی بــا بیان این که 
اکنون در مواجهه با صنعت نفت، با صنعتی ورشکسته روبه رو هستیم، 
اظهار کرد: این صنعت برای همگام شــدن با برنامه ششــم توسعه، به 
بیش از ۸0 میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد؛ ازسوی دیگر دولت حدود ۵۵ 

میلیارد دالر بدهی به بخش خصوصی دارد.
وی، با اشــاره به چالش های پیش روی اقتصاد ایران گفت: اســتقراض 
دولت، کاهش واگذاری  شــرکت های دولتی و کاهش ســهم صندوق  
توســعه ملی از منابع حاصــل از ارز صــادرات، در کنــار ناآمادگی و 
غیرشفاف بودن شرکت های داخلی و منطبق نبودن صورت های مالی 

با مدل های بین المللی از جمله مشکالت داخلی است.

نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی در کیش 
گشایش یافت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی با هدف معرفی فرصت ها 
و ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری با مشارکت 140 شرکت 

داخلی و خارجی، دوشنبه شب در کیش گشایش یافت.
 در این نمایشــگاه که به مــدت 4 روز برپا خواهد بــود، نمایندگانی از 
کشورمان و ۷ کشــور اروپایی و آســیایی در فضایی به وسعت 1۸ هزار 
مترمربع آخرین دســتاوردها و فناوری های مرتبط با صنایع نفت، گاز، 

پاالیش، پتروشیمی،آب، برق و انرژی نو را ارائه کرده اند. 
در حاشــیه برگزاری ایــن رویداد علمــی و اقتصادی نشســت های 
تخصصی با محورهای ســرمایه گذاری در حوزه انرژی، تسهیالت ویژه 
به شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی و تجزیه و تحلیل اقتصاد جهان 
و ایران برای ارائه برنامه های راهبردی با حضور کارآفرینان، صنعتگران 

و شرکت های دانش بنیان ایرانی برگزار خواهد شد.
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش شــرکت های ملی 
نفت، گاز، صنایع تجهیزات نفت، شرکت ملی حفاری ایران، نفت فالت 
قاره، توربین انرژی، لوله ســازی اهواز، مهندسی و توسعه نفت، مناطق 
نفت خیز جنوب، کاالی نفت، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش انرژی 

پاسارگاد، حفاری شمال، و ده ها شرکت دیگر نیز حضور دارند.

میز خبر

رییس ســازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به 
ســرمایه  ایرانیان خارج از کشــور، گفت: بسیاری از 
ایرانی ها در آمریکا سرمایه کالنی دارند و اگر صنعت 
نفت به آن ها تضامین کافی بدهد، می توانند سرمایه 
خود را برای انجــام پروژه های نفتی بــه ایران وارد 

کنند.
رضــا خیامیان در مراســم آغــاز بــه کار پانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی انــرژی کیــش با اشــاره به 
تحریم هــای آمریکا و شــرایط کنونی کشــور، اظهار 
کرد: قطعا در این شــرایط، شــرکت های بزرگ نفتی 
که سهامداران شــان شــرکت های آمریکایی هستند 
مانند شــل، توتال و بی پی، در ایران حاضر نمی شوند. 
حتی دایلم که یک شرکت کره ای اســت، زمانی که با 
تحریم هــای آمریکا مواجه شــد، ایــران را ترک کرد، 

بنابراین ما نباید به شــرکت های بزرگ نفتی 
متکی شویم.

وی افــزود: بهتریــن کاری کــه می توانیم 
انجام دهیم و پیشــنهاد آن را هم به ریاست 
جمهوری داده ایم، این است که شرکت هایی 
کوچک و متوســط ایرانی را با شــرکت های 
کوچک و متوســط اروپایی برای تشــکیل 

شرکت های مشترک و پیشــبرد پروژه های نفت و گاز 
جوینت کنیم.

رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این که 
یک پروژه بزرگ را می توان به تعداد زیادی از پروژه های 
کوچک تقســیم کرد، اظهار کرد: ســپس می توان هر 
کدام از پروژه ها را در اختیار یک شــرکت گذاشت که 
با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی جوینت شوند. 

البته اگر تکنولوژی انجــام پروژه ها در ایران 
موجود است، شــرکت های ایرانی می توانند 
به تنهایــی انجام دهند، اما اگــر نیاز به ورود 
تکنولوژی بــود، می توانند با شــرکت های 

اروپایی جوینت شوند.
خیامیان بــا تاکید بر لــزوم راه اندازی کانال 
مالی بین ایران و اروپا، گفت: همه این اهداف 
به شرطی محقق می شود که مســائل مالی بین ایران و 
اروپا حل شود. پیش از این با کمیسیونر انرژی اتحادیه 
اروپا هم صحبت کردیم. اگر این کانال راه اندازی شود، 
شــرکت های کوچک و متوســط اروپا که ارتباطی با 
آمریکا ندارند، آمادگی خود را برای حضور در بازار نفت 

و گاز ایران اعالم کرده اند.
وی ادامــه داد: مــا درصــدد بودیم در ســمیناری از 

شــرکت های متوســط و کوچک دعوت کنیم. 110 
شرکت هم برای حضور در این ســمینار اعالم آمادگی 
کردنــد و منتظریم کانال مالــی بین ایــران و اروپا به 
نتیجه برســد. در این صورت می توانیم تعداد زیادی از 

شرکت های اروپایی را به ایران دعوت کنیم.
رییس ســازندگان تجهیزات صنعت نفت، با اشاره به 
موقعیت جزیره کیش، گفت: یکــی از بهترین نقاطی 
که می توان از آن برای جوینت ونچــر و انتقال فناوری 
اســتفاده کرد، جزیره کیش اســت. کیش پتانســیل 
مناســبی برای این کار دارد و درصورتی که مسووالن 
منطقه آزاد کیش کمــک و همکاری کننــد، این کار 
به راحتی انجام می شــود و فضایی ایجاد می شــود که 
شــرکت های ایرانی و اروپایی همکاری مشترک خود 

را شروع کنند.

نمایشگاه

زهرا حبيب پور  مدیر HSE پاالیشگاه 
نفت ســتاره خلیج فارس گفت: در ساختار 
HSE شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس 
از ابتدای پــروژه تمام هم و غــم مجموعه 
این بوده اســت، ســاختاری قوی متناسب 
با مگاپروژه بودن آن ایجاد شــود و با تدوین 
خط مشــی ســاختاری و اصولی اچ اس ای 
پروژه و اجرای زیرساختی قوی متناسب با 
ریسک های موجود در ســطح پروژه انجام 

بگیرد.
مهرداد دهیاری درحاشــیه بازدید از سایت 
پاالیشگاه نفت ســتاره خلیج فارس با بیان 
اینکه همواره با حمایت قاطع، همیشــگی 
و همه جانبــه مدیریت عامــل و مدیریت 
عملیــات مجموعــه روبــه رو بــوده ایم، 
عنوان کــرد: آنان همــواره ذهنیت پویایی 
نسبت به مسائل HSE داشــته اند، ما نیز با 
تشــکیل کارگروه های تخصصی نسبت به 
اشرافیت به روند عملیات اجرایی در بخش 
کانستراکشن، پیش راه اندازی و راه اندازی 
توانستیم سه فاز را بدون وقوع حادثه ای به 

اتمام رسانیم.
وی در خصوص تعداد نیروی HSE، افزود: 
بیش از 2۸0 نیرو در ســاختار پروژه داریم 
و حدود 120 نفــر نیروی آتش نشــان در 
شیفت های مختلف پاالیشــگاه را پوشش 
داده اند.دهــداری با بیان ایــن که نظارت و 
مدیریــت اچ اس ای در بخش های مختلف 
پاالیشگاه متفاوت است، ادامه داد: بخش های 
کانستراکشن، پیش راه اندازی و راه اندازی 
رویه های اجــرای خاص خــود را دارند. به 
عنوان مثال هر واحــدی که در بخش پیش 
راه انــدازی، کانستراکشــن و اجرا تکمیل  
می شــود موارد مرتبط با ایمنی کار آن نیز 
درجلســات ارزیابی ریســک و جلســات 
تخصصی با مســئول مربوطــه آن انجام 
می شــود ســپس بر مبنای آن اکشن پلن 
خاصی انجام شــده تا یــک واحد ایمن 

راه اندازی شود.
وی با اشــاره به این که احتمــال وقوع تمام  
ریسک های موجود در صنعت در پاالیشگاه ها 
نیز وجود دارد، تصریح کرد: همکاران بخش 
اچ اس ای توانســته اند با تالش شبانه روزی 
واحد ها به صورت ایمن راه اندازی شــوند و 
درصد وقوع ریســک خطر را کاهش دادند. 
مجوزهای تخصصی که برای کارکنان صادر 
می شــوند به صورت کلی ایــن مجوزها به 

پرمیت های ســردو گرم تقســیم بندی 
می شوند.

مدیر اچ اس ای پاالیشگاه نفت ستاره خلیج 
فارس با بیان این که شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس بنا به اذعان آزمایشــگاه های 
معتمد سازمان محیط زیست و پارامترها و 
آزمایشات انجام گرفته به عنوان پاالیشگاه 
سبز کشور معرفی شده اســت، اظهار کرد: 
پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج فارس طبق 
عنــوان بزرگترین پاالیشــگاه جهان، الزم 
است که بزرگترین ســاختار آتش نشانی را 

نیز دارا باشد.
دهداری با اشــاره به این که این پاالیشگاه 
نه تنهــا در مقایســه با صنایع غــرب بلکه 
در مقایســه با تمام پاالیشــگاه های کشور 
از پیشــرفته ترین و بیشــترین امکانات و 
تجهیزات برخوردار است، افزود: بیش از 13 
خودروهای آتش نشــانی به روز و پیشرفته 
به همراه 120 نفر پرسنل در این پاالیشگاه 

وجود دارد.
وی با بیان ایــن که تیم هــای امدادنجات 
به صــورت تخصصی آموزش هــای الزم را 
گذرانده انــد، عنوان کــرد: واحدهای 
آتش نشــانی و آمبوالنس های نفت ستاره 
خلیج فارس آماده کمک رســانی به ســایر 
صنایع غرب استان بوده و تاکنون به هنگام 
بروز مشکالت و نیاز آن ها، تیم های امداد و 

نجات آتش نشانی و آمبوالنس اعزام شده اند.
مدیــر اچ اس ای پاالیشــگاه نفت ســتاره 
خلیــج فارس خاطرنشــان کــرد: تاکنون 
هیچ مخاطره جانی در این پاالیشــگاه رخ 
نداده اســت. با ایجاد یک ساختار قوی، بروز 
مخاطرات جانــی را در این مجموعه کاهش 
داده و اجــرای هر پلن جدید را با تشــکیل 
جلســه ارزیابی ریسک و اکشــن پلن رفع 

موانع انجام داده است.
وی در خصــوص فرهنگســازی آموزش، 
اظهار کــرد: روزانه تی بی ام، بــرای تقریبا 
1۵00 نفرکارگر برگــزار و جوایزی هفتگی 

به آنها اهدا می شود.
دهداری با بیان این کــه هر فردی به هنگام 
ورود به پاالیشگاه باید دوره ایمنی مقدماتی 
را طی کرده باشــد، ادامه داد: ما تنها به این 
دوره های از پیش سپری شــده افراد اکتفا 
نمی کنیم و خود دوره هــای دیگری برای 
آنان برگزار می کنیم در واقع  هدف ما تولید 

ایمن واستمرار در تولید ایمن است.
وی در پایان گفــت: صیانــت از کارکنان، 
تجهیزات و امکانات و اســتقرار یک ساختار 
برای داشــتن تولیدی ایمن از اولویت های 

این پاالیشگاه است.
همچنین در ادامه رییس ایمنی و جانشین 
اچ اس ای پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
عنوان کرد: آموزش کارکنان این پاالیشگاه 

را بنــا به حجــم نیــروی کاری، تداخالت 
کاری و حجــم کاری موجــود در مباحث 
کانستراکشــن و راه اندازی آن نمی توان با 

آموزش سایر پاالیشگاه ها مقایسه کرد.
صالحی ادامه داد: فراهم سازی نیروی کاری 
مورد نیاز و مدیریت آن، به این صورت است 
که باید آموزش کافی را قبل از شروع به کار 
و در حین کار به آنان داده باشیم تا ذهنیت 
ایمنی کار برای کارکنان شــفاف باشد. هر 
فردی که به سایت وارد می شود، با توجه به 
نیاز سنجی انجام گرفته، ماتریس آموزشی 
برای آنان تهیه شده و بر اساس آن ماتریس 

هرفرد آموزش های الزم را می گذراند.
وی اظهار کرد: برخی از آمــوزش ها قبل از 
شــروع به کار، تحت عنوان تونل آموزشی 
توسط نیروهای جدیدالورود طی می شوند. 
در این بخش بر اساس هرشغلی سرفصل های 
آموزشی تعیین شــده است و افراد بر اساس 

آن، از این تونل ها عبور می کنند.
صالحی خاطرنشــان کرد: آموزش ایمنی، 
یکی از ملزومات کار در پاالیشــگاه اســت. 
افرادی کــه تمامــی دوره هــای الزامی و 
اختیاری مباحث آموزشــی اچ اس ای را  را 
می گذرانند اچ اس ای پاســپورت دریافت 
می کنند و بــه عنوان همیــار اچ اس ای در 

سایت درنظر گرفته می شوند.
رییس ایمنی پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج 

فارس با بیان ایــن که رکورد بیــن المللی 
بیش از 40 میلیــون نفر ســاعت آموزش 
بدون حادثــه مربــوط به این پاالیشــگاه 
اســت، عنوان کرد: راه اندازی بدون حادثه 
در ســه فاز پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج 
فارس در بین صنایع پاالیشــگاه های نفتی 
کشور نیز متعلق به پاالیشــگاه نفت ستاره 
خلیج فارس بوده و این رکورد براســاس 
شــاخص های اچ اس ای کسب شده است 
که رکوردی بی سابقه در سطح کشور تلقی 

می شود.
وی ادامــه داد: عالوه بر رکورد نفرســاعت 
آموزشــی بدون حادثه، این پاالیشگاه بنا به 
تولیدات خود رکورد بی نیــازی به واردات 
سوخت را از آن خود کرده اســت، البته در 

تالش هستیم این رکورد را بهبود ببخشیم.
صالحی افزود: پاالیشگاه نفت ستاره خلیج 
فارس که بــه عنوان بزرگترین پاالیشــگاه 
میعانات گازی جهان اســت، دستاوردهای 
بزرگی در جهان دارد. در حوزه اچ اس ای نیز 
با توجه به 14 ســال تجربه کاریم به جرأت 
می گویم کارهای انجام شــده در حوزه اچ 

اس ای بی نظیر است.
وی اظهارکرد: دو مرکز پزشــکی و بهداری 
نیــز در ایــن پاالیشــگاه موجود اســت و 
متخصصان در آن آماده کمک رســانی در 

مواقع بروز حادثه هستند.
صالحی بیان کرد: در ارزیابی ریسک که قبل 
از ایمنی کار مطرح اســت شعارما این است 
که بایــد از همان ابتدا و فــاز اول همه با هم 

به استمرار کارهمراه با ایمنی کمک کنیم.
رییس ایمنی پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج 
فــارس در خصــوص نیاز ســنجی و به 
کار گیری نیروهای بومی  اچ اس ای، تصریح 
کرد: بر اساس سیاســتی که مدیریت عامل 
نسبت به جذب نیرو داشــته اند، اولویت با 
نیروهای بومی بوده است و در بخش ساخت 
و راه اندازی ۸0 نفر نیروی اچ اس ای مشغول 
کارند که هم اکنون ۵0 درصد نیروهای در 

حال فعالیت بومی استان هستند.
وی افــزود: بســیاری از افــراد در حال 
فعالیت از ســایر پاالیشــگاه هــا در این 
پاالیشگاه با تسهیل شــرایط و تخصیص 
امکاناتــی در مصاحبــات تخصصی کتبی 
و شــفاهی شــرکت کرده اند و به صورت 
گلچین شــده در این پاالیشگاه به فعالیت 

مشغول شده اند.

 خريدار معاون توســعه و مهندســی 
شــرکت ملی نفت ایران از انتشــار 10هزار 
میلیارد ریال اوراق منفعت در مسیر تامین 
مالی طرح نگه داشــت و افزایش توان تولید 

در هفته آینده خبر داد.
رضا دهقان در مراســم امضای قراردادهای 
طرح نگهداشــت و افزایش تولیــد نفت، با 
بیان این که در مســیر تامیــن مالی طرح 
نگهداشــت و افزایش توان تولیــد نفت در 
میدان های نفتی در حــال بهره برداری، تا 
پایان امســال 30 هزار میلیارد ریال اوراق 
منفعت منتشر می شــود، گفت: ۸0 درصد 
تامین مالی هر یک از بســته های قراردادی 
این طــرح، از طریــق SPV )صبااروند( که 
قرارداد آن به صورت بیع متقابل با شــرکت 
ملی نفت ایران امضاء شده، تامین می شود و 
20 درصد آن باید از طرف پیمانکاران طرف 

قرارداد تامین شود.
وی افزود: هفته آینده 10 هزار میلیارد ریال 
اوراق منفعت منتشر می شود و امیدواریم تا 
پایان سال نیز 29 هزار میلیارد ریال دیگر از 

این اوراق منتشر شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران تصریح کــرد: SPV از طریق اوراق و 
دیگر روش ها بــرای تامین ۸0 درصد منابع 

مالی مورد نیــاز در اجرای این طرح 
اقدام خواهد کرد.

دهقان با بیــان این که ایده اولیه این 
طرح از ســوی وزیر نفــت و با هدف 
ایجاد جبهه کاری برای پیمانکاران 
و ســازندگان داخلی مطرح شــد، 
افزود: این ایده ســال گذشــته، در 
دســتور کار قرار گرفــت و پیرو آن 
کارگروه هایی به این منظور تشکیل 
و در تیرماه سال 9۷، مصوبه شورای 

اقتصاد دریافت شد.
وی، به 33 بســته کاری تعریف شــده در 
این طرح اشــاره کرد و گفــت: از این میان، 
2۶ بسته کاری در حوزه فعالیت شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، چهار بســته کاری 
در حوزه شرکت نفت فالت قاره ایران و سه 
بســته کاری در حــوزه کاری نفت مناطق 
مرکزی ایران اســت. عمــده فعالیت ها رو 
سطحی اســت، به طوری  که در اجرای این 
بسته های کاری، در مجموع 2۸0 حلقه چاه 
حفاری و بیش از 1۷00 حلقــه چاه تعمیر 

می شود.
معاون توســعه و مهندسی شــرکت ملی 
نفت ایران، ســرمایه گذاری مصوب طرح را 
۶,2 میلیارد دالر اعالم کــرد و گفت: 9۷9 

میلیون دالر نیز هزینه تامین مالی در تعهد 
دولت است.

دهقان، میزان افزایش تولید روزانه حاصل 
از اجرای کامــل 33 بســته کاری را حدود 
2۸0 هزار بشــکه و تولیــد تجمعی برآورد 
شده را 410 میلیون بشکه عنوان کرد که در 
مجموع بیش از 20 میلیارد دالر درآمدزایی 
به همراه خواهد داشــت. به گفتــه وی، به 
منظور اســتفاده از توان سازندگان داخلی، 
دو فهرســت تجهیزات داخلــی تهیه و به 

قراردادها ضمیمه شده است.

امضای 9 قرارداد طرح نگهداشت و 
افزايش توان توليد نفت

شــرکت ملی مناطــق نفت خیــز جنوب 

و شــرکت نفــت مناطــق مرکزی 
ایران امروز، 9 قــرارداد از مجموعه 
قراردادهــای طــرح نگهداشــت و 
افزایش تــوان تولید نفــت را امضاء 

کرد.
بر این اساس، شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب بــرای پروژه های 
کبــود، گچســاران خامــی، اللی 
آســماری، نرگســی، منصــوری 
آســماری و رامشــیر با پنج شرکت 
ایرانی قــرارداد امضــا می کند و قــرارداد 
پروژه های دانان، سعادت آباد و نفت شهر نیز 
بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و سه 

شرکت ایرانی امضا می شود.
طرح نگاهداشــت و افزایش تولید با هدف 
حفظ و افزایش میزان تولیــد از میادین در 
دست بهره برداری کشور در ایجاد اشتغال با 
پیش بینی مبلغ سرمایه گذاری بیش از ۶.2 
میلیارد دالر در طول ســه سال تعریف شده 
است. این طرح شامل 33 پروژه است که 29 
پروژه در بخش خشــکی و 4 پروژه در بخش 

سراساحل را شامل می شود.
این پروژه ها بــا میانگین ســرمایه گذاری 
حــدود 220 میلیــون دالر و در محدوده 
جغرافیایی ۷ اســتان نفت خیز کشور اجرا 

خواهد شد. پیش بینی می شــود با اجرای 
آن ها، تولید نفت خام کشور به طور متوسط 
بیش از 2۸0 هزار بشکه در روز افزایش پیدا 
کنند که اضافه درآمد روزانــه 14 میلیون 

دالر را در پی خواهد داشت.
مهم ترین فعالیت های پیش بینی شده در 
این طرح شــامل نصب و ارتقای تاسیسات 
فتح االرضی، اجرای خطوط لوله نفت وگاز 
عملیات حفــاری، تعمیــر و تکمیل چاه 
نصــب و ارتقــای تجهیزات ســرچاهی و 
اجــرای جاده های دسترســی و موقعیت 

چاه هاست.  
در این رســتا شــرکت ملی نفت بعد از اخذ 
مجوزهای الزم، به تهیه و انتشــار اســناد و 
برگزاری مناقصات 10 پــروژه از مجموعه 
پروژه های ایــن طرح اقــدام کــرد که به 
تعیین تعدادی از شــرکت های اکتشاف و 
تولید و حفاری به عنــوان برنده مناقصات 
مذکور منجر شــد. این پروژه ها که در حوزه 
عملیاتی شرکت های ملی مناطق نفت خیز 
جنوب )۶ پروژه(، نفــت مناطق مرکزی )3 
پروژه( و نفت فالت قــاره )1پروژه( تعریف 
شده است، مجموع سرمایه گذاری مستقیم 
وغیر مســتقیم حدود یک میلیــارد دالر را 

شامل خواهد شد.

وژه های نفتی ج از کشور برای پر استفاده از سرمایه ایرانی های خار



در گفت و گو با کارشناسان محیط زیست و کشاورزی مطرح شد

انتظار 12 ساله برای ممنوعیت صادرات خاک

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 5
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 پایان تصدی گری دولت در صنعت خودرو تا 
سه سال آینده 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت را مکلف کردند طی سه سال 
با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی 
تولید ملی، کار و ســرمایه ایرانی تصدی گری خود را بر صنعت خودرو 

خاتمه دهد.
 نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اســالمی به ادامه 
بررسی طرح یک فوریتی ســاماندهی صنعت خودرو )ساماندهی بازار 
خودرو( پرداختند و ماده 2 ایــن طرح را بــا 113 رای موافق، 3۶ رای 

مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلســی ها روز دوشــنبه کلیات و ماده یک این الیحه را بررســی و 

تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان در ماده 2 این الیحه، دولت مکلف است طی مدت 
سه سال از الزم االجرا شــدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های 
کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 و اصالحات 
بعدی آن و سیاســت های کلی تولید ملی، کار و ســرمایه ایرانی زمینه 
رقابت پذیــری در صنعت خــودرو را به نحوی فراهــم کند که تصدی 
گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاســت گذاری و 

تنظیم گری انجام دهد.
بر اســاس این گزارش نمایندگان از صبح دیروز مشــغول بررسی ماده 
2 این طرح بودنــد که نهایتا پس از دو ســاعت و 30 دقیقه پیشــنهاد 
حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن 

را تصویب کردند.

کارخانه 2.5 میلیون تنی گندله سازی بوتیا 
کرمان افتتاح شد

همزمان با چهل ســالگی انقالب کارخانه 2 میلیــون و ۵00 هزار تنی 
گندله ســازی بوتیای ایرانیان صبح دیروز با حضور اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد.
 این آیین با حضور اســتاندار کرمان، برخی نمایندگان مردم در مجلس 

شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن و مدیران برگزار شد. 
عملیات ساخت این کارخانه از اردیبهشت ســال 94 آغاز و در تیر سال 
جاری به اتمام رسید و محصول آن گندله سنگ آهن است که از معادن 

داخل استان و استان های همجوار تامین می شود. 
ظرفیت ســاالنه تولید کارخانه 2 میلیون و ۵00 هزار تن اســت و برای 

احداث آن ۷00 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است. 
با بهره برداری از این طرح 300 نفر به طور مســتقیم و حدود سه هزار و 

۵00 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود. 
از جمله محصوالت کارخانه فوالد بوتیــای ایرانیان )میدکو( در کرمان 

محصوالت شمش آهن، گندله و آهن فوالدی است. 
شــرکت میدکو بزرگترین هلدینگ خصوصی صنعتی و معدنی کشور 
اســت که از ســال 13۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف ســرمایه 

گذاری در بخش معادن وصنایع معدنی کشور فعالیت می کند. 
اســحاق جهانگیری روز دوشــنبه به همراه تعدادی از اعضای کابینه 
دولت در سفری 2 روزه برای افتتاح تعدادی طرح های بزرگ زیربنایی 

در نقاط مختلف استان کرمان از فرودگاه جیرفت وارد این استان شد. 

پروژه ملی فوالدسازی بردسیرکرمان افتتاح شد
پروژه ملی فوالدسازی بردسیر با تولید ساالنه یک میلیون تن محصول 
شمش فوالدی پس از پنج سال عملیات اجرایی در آستانه چهل سالگی 
انقالب با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز 

افتتاح شد.
 در این آیین وزیر صنعت، معدن و تجارت، اســتاندار کرمان و جمعی از 

مسئوالن نیز حضو داشتند.
پروژه فوالدســازی بردســیر با ظرفیت یک میلیون تن تولید ســاالنه 
محصول شمش فوالدی با سرمایه گذاری یکهزار و ۵00 میلیارد تومان 
از سال 92 توسط شرکت میدکو کلنگ زنی شد و اینک به بهره برداری 

رسیده است. 
با اجرای این طرح برای حدود ۶00 نفر اشتغال مستقیم و برای ۶ هزار و 
۵00 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است. مراحل اجرای این پروژه 
از طراحی تا راه اندازی پروژه، نصــب و راه اندازی کوره قوس الکتریکی 
140 تنی بدون حضور ســوپروایزر و با تکیه بر دانش بومی، راه اندازی 
پست 400 کیلوولت در ارتفاع 2 هزار متر از ســطح دریا و طراحی سه 

بعدی کامل پروژه برای نخستین بار در ایران، بوده است. 
همچنین این کارخانــه دارای یکی از بزرگتریــن جرثقیل های حمل 
ذوب در مقایســه با پلنت های مشابه، اســتفاده از اتوماسیون و کنترل 
ســطح 2، دارای پلنت FTP جهت کاهش آالیندگی زیست محیطی، 
اجرای سازه ســالن ذوب با وزن 20 درصد کمتر از نمونه های مشابه و 

تامین تجهیزات با آخرین تکنولوژی دنیا است.
مجتمع احیای مستقیم و فوالدسازی بردســیر )وابسته به میدکو( در 

کیلومتر 20 بردسیر و در ابتدای جاده نگار قرار دارد. 

 رشد ۳7 درصدی صادرات چدن، آهن و فوالد
 در ۹ ماه

بررســی آمار تجارت خارجی در مدت 9 ماهه 9۷ )منتهی به آذر( نشان 
داد که ارزش صــادرات چدن، آهــن و فوالد در این مدت به رقم ســه 
میلیارد و ۷1 میلیون دالر رســید که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 

3۷ درصدی را ثبت کرد.
 جداول آماری گمرک ایران نشان می دهد، ارزش صادرات چدن، آهن 
و فوالد در مدت مورد بررسی ســهم 9,2 درصدی از کل ارزش صادرات 

غیرنفتی را از آن خود ساخت.
همچنین در این مدت، ارزش صادرات غیرنفتی بــه رقم 33 میلیارد و 
3۵۸ میلیون دالر رسید که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته رشد ۵,4 

درصدی را نشان می دهد.
مجموع صادرات وزنی 9 ماهه امســال، ۸۶ میلیون و 940 هزار تن بود 
و نسبت به مدت مشابه پارســال )۸۸ میلیون و ۷19 هزار تن(، افت 2 

درصدی داشت.
براســاس آمار گمرک ایران، در 9 ماهه امســال یک میلیــارد و 2۵0 
میلیون دالر محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد غیرممزوج صادر شد 
که از نظر ارزشی ســهم 3,۷ درصدی از کل صادرات این دوره را به خود 
اختصاص داد.میزان صادرات محصوالت نیمه تمام این اقالم نسبت به 

9 ماهه پارسال رشد 39 درصدی داشت .
بررسی آمار 9 ماهه نشان می دهد که در 9 ماهه امسال ارزش صادرات 
سنگ آهن و کنســانتره های آن ۵۷۸ میلیون دالر بود که 1,۷ درصد از 

ارزش کل صادرات غیرنفتی در این دوره را به خود اختصاص داد.
ارزش صادرات سنگ آهن و کنســانتره های آن در این مدت نسبت به 

مدت مشابه پارسال افت 29 درصدی دارد.
آمارهای گمرک در این مدت نشــان می دهد، در زمینه صادرات نمک، 
گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان ۶۵2 میلیون دالر جذب ارز 
صورت گرفت که ســهم 2 درصدی از کل ارزش صادرات 9 ماهه امسال 

را به خود اختصاص دادند.
ارزش صادرات اقالم یاد شده در دوره این گزارش نسبت به 9 ماهه 9۶ ) 

منتهی به آذر( رشد چهار درصدی دارد.
مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 9 ماهه امســال 
بیش از هفت میلیارد و 2۸۸,1 میلیون دالر ثبت شــد، که نســبت به 

مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.

میز خبر

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعــت بناب گفت: دولت به 
دلیل تثبیــت قیمت ها و جلوگیــری از افزایش قیمت 
به طور دستوری وارد بازار شــد و سمت عرضه را دچار 
مشــکل کرد که این امر رفته رفته ســمت تقاضا را نیز 
متاثر کرد. این در حالی اســت که بازار به واسطه شوک 
ارزی و تورمی در اوایل سال، واکنش افزایش قیمت در 
حوزه فوالد را در پیش گرفت در حالی که دولت در آن 
هنگام باید مکانیسم بازار را بر عهده عرضه و تقاضا قرار 

می داد.
ســید ابوتراب فاضل در گفت وگو با ایلنــا با بیان اینکه 
قیمت در اقتصاد، دســتوری نیست، افزود: فرصتی که 
از گرانی نرخ ارز برای صادرات حاصل شد، برای صنعت 

فوالد یک فرصت طالیی به شــمار می رفت و 
فوالدسازان می توانســتند از آن بهره ببرند و 
بازارهای صادراتی را قبل از آغاز تحریم های 

جدید فتح کنند. 
از سوی دیگر، در بازار داخلی تقاضای واقعی 
وجود نداشــت؛ زیرا پروژ ه هــای عمرانی و 
ساخت و ساز بســیار کم شــده بود. وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به ایــن موضوعات توجه نکرد 
و با سیاست گذاری اشتباه، سمت تقاضا را تحت شعاع 

قرار داد.
وی ادامه داد: در این مدت با صدور دســتورالعمل های 
مختلف مانند قیمت گذاری دســتوری، باعث شــدند 

تا وضع فوالدســازان سخت تر شــود و این 
شــرایط، در نهایت منجر بــه گرانی قیمت 
فوالد شد که ســود آن به جای تولیدکننده 

تنها عاید دالالن می شد.
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب معتقد 
است که با دســتورالعمل های جدید وزارت 
صمت، وضعیت بازار فوالد رو به بهبود است، 
اما در این بین فرصت حاصله برای صادرات از دســت 

رفته، زیرا تحریم های جدید اعمال شده است.
فاضل افزود: امیدواریم با سیاستگذاری جدید وضعیت 
بهتر شود. زیرا بازار از ســمت تقاضا دیگر کشش ندارد 
و در یک ماه گذشــته با یک بازار کم تقاضا و سردرگم 

مواجه ایم که بنگاه های کوچک را دچار مشــکل کرده 
است.

وی با اشــاره به چشــم انداز 1404 برای صنعت فوالد 
گفت: هدف گذاری کــه برای تولیــد ۵۵ میلیون تن 
فوالد صورت گرفت، چندین فرض برای آن پیش بینی 
شــده بود؛ ابتدا این که رشــد اقتصادی کشور در چند 
ســال متولی ۸ درصد باشــد. این به معنــای افزایش 
تقاضا و بازارهای صادراتی اســت. در حالی که کشــور 
دچار تحریم شــد و فرض های موجود محقق نشد. به 
طور مثال، سال گذشــته از 2۵ میلیون تن فوالد تنها 
10 میلیون تن صادر شــد. این میزان در شرایط خوب 

صادراتی صورت گرفت. 

رئیس امور بازرســی اصناف گفت: هــم اکنون حجم 
تامین و توزیــع قطعات تقلبی خودرو در بــازار به مرز 
هشــدار رســیده که باید بــرای آن تدبیــری فوری 

اندیشیده شود.
علیرضا نیک آئین با اشــاره به اینکــه کمبود قطعات 
اصلــی در بازار زمینه را برای ســود جویــی متخلفان 
فراهم کرده اســت افزود: این افــراد قطعات تقلبی بی 
کیفیت را در بســته بندی هــای قطعات اصلــی و با 
نشــان های معروف به بازار عرضــه می کنند به نحوی 
که این قطعــات حتی برای تعمیــر کاران خودرو قابل 

تشخیص نیست.
وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه های خودرو 
برای تشــخیص این قطعات وجود نــدارد گفت: این 
موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم 

به بازرســی اصنــاف و اتحادیه های مربوطه 
شده است.

رئیس امور بازرســی اصناف افزود:  این تقلب 
بیشــتر در قطعات حســاس تعلیق و ترمز 
خــودرو وجود دارد کــه به دلیل نداشــتن 
اســتانداردهای الزم و گیرایی کم در هنگام 

ترمز می تواند بسیار خطرناک باشد.
نیک آیین با اشــاره به اینکــه ما آمادگــی الزم برای 
همکاری با ســازمان های ذیصالح به منظــور مقابله 
با ســودجویان را داریم ادامه داد: در بین این قطعات، 
فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید 
برای مصرف کنندگان می شــود، زیــرا همین فیلتر 

می تواند موتور خودرو را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه بخشــی از این قطعات در کشور تولید 

و بخشی نیز وارد می شــود گفت: توان تولید 
شرکت های قطعه ساز داخلی به اندازه حجم 
تولید خودرو نیســت بنابراین این بخش نیاز 
به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه 
را برای ســودجویی متخلفــان فراهم کرده 

است.
رئیس امــور بازرســی اصناف افــزود:  نبود 
خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضالت این بخش 
است به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید 
قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت خسارات 
زیادی می شوند، زیرا امکان تشــخیص قطعه تقلبی از 

اصلی وجود ندارد.
نیک آیین گفت: ورود قطعه اصلی به کشــور به دلیل 
روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات 

به سختی انجام می شــود و این در حالی است که ما با 
نزدیک شــدن به شــب عید و نیاز خودروها به آماده 
ســازی برای مســافرت، با کمبود قطعات هم مواجه 

هستیم.
وی خریــد از قطعه ســازان اصلی را راهــکار مقابله با 
قطعات تقلبی در بازار دانست و افزود: قطعه در گمرک 
وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم 

بسیار کم انجام می شود.
رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به نیاز ماشین های 
راه سازی، مسافربری و کامیون ها به قطعات با کیفیت 
ادامــه داد:  با نزدیک شــدن به پایان ســال و شــروع 
سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی 
آماده سازی ها و تعویض قطعه دارند که حتما باید برای 

این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

تولید

و خودر

 خريدار  در شــرایطی که صــادرات و 
خروج خاک از کشــور منع قانونــی ندارد، 
یک مســئول در وزارت جهادکشــاورزی 
امیدوار است با تایید نهایی الیحه حفاظت 
از خاک در شــورای نگهبــان آن هم پس از 
12 ســال، ســدی در برابر خروج این منبع 
تجدیدناپذیر و ذخیره طبیعی کشور ایجاد 

شود.
مجلس شــورای اســالمی این هفته برای 
تامین نظر شــورای نگهبان الیحه حفاظت 
از خــاک را اصالح کرد و بــرای تایید نهایی 
به شورای نگهبان فرســتاد؛ این اصالحات 
اغلــب در مــوارد مربــوط بــه ممنوعیت 
انتقال خاک به خارج از کشــور و همچنین 
محکومیــت متخلفــان بــه مجازات های 

تعزیری بود.
منوچهــر گرجــی، مشــاور معــاون وزیر 
جهادکشاورزی در امور خاک در این باره به 
ایرنا اظهار داشت: بحث ممنوعیت صادرات 
و خروج خاک بــه ویژه خــاک حاصلخیز 
کشاورزی از 12 سال پیش در الیحه خاک 
دیده شــد که تصویب و قانونی شــدن آن 
در این مدت در دســت پیگیــری بود و باید 
گفت تاکنون منع قانونی برای خروج خاک 

حاصلخیز کشاورزی از کشور نداشته ایم.
وی با اعالم اینکه چند روز پیش الیحه خاک 
دوباره در مجلس اصالح و به شورای نگهبان 
ارسال شد، اظهار داشــت: در صورت اتمام 
مراحل قانون گــذاری و ابــالغ آن، تدوین 
آیین نامه های مورد نیــاز اجرایی آن بین ۶ 

ماه تا یکسال زمان می برد.
گرجی درباره اینکه آیا خاک به شکل قاچاق 
از کشور خارج می شود، اظهار داشت: پیش 
از ارایه الیحــه حفاظت از خــاک، احتماالً 
خروج قاچاق خاک از کشــور انجام می شد 
زیرا حدود پنج سال پیش معاون آب و خاک 
وزارت جهاد کشــاورزی وقت در نامه ای به 

گمرک جمهوری اســالمی ایران خواستار 
ممنوعیت خروج خاک از کشور شد.

وی با بیــان اینکــه چندی پیــش رئیس 
جمهوری نیز به خروج خاک از کشور اشاره 
کرد و گفت: آمار گمرک نشــان می دهد که 
خاک حاصلخیز از مبادی قانونی خارج نمی شود.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
خاک گفت: البته کشــور دارای خاک های 
معدنی است که خروج آنها از کشور به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود به 
طور مثال در جزیره هرمز در جنوب کشــور 
دارای خاک های رنگی هســتیم که ممکن 
اســت فعاالن بخش معدنــی بتوانند این 
خاک ها را از مبادی رســمی کشــور خارج 

کنند و اشکالی نداشته باشد.
وی افزود: ایــران در زمره مناطق خشــک 
و نیمه خشک به شــمار می رود که به طور 

معمول خاک حاصلخیز و مــواد آلی کمی 
دارد؛ از ایــن رو معتقدیم بایــد با مدیریت 

وضعیت خاک کشور اصالح شود.
گرجی بــا تاکید بر اینکه خاک کشــاورزی 
کشــور نیازمند اصــالح و مدیریت صحیح 
اســت، گفت: اکنون مناطق مختلف کشور 
ما دارای خاک های آلی، متوســط و حتی 
نامرغوب اســت که کیفی ترین خاک ها به 
مناطق شــمالی، زاگرس و البــرز مربوط 

می شود.
وی خاک حاصلخیز کشــاورزی را از منابع 
پایه، ذخایر طبیعی و اســتراتژیک کشــور 
برشــمرد و افزود: خروج این منبع تجدید 
ناپذیر از کشــور عالوه بر پیامدهای زیست 
محیطی، ضربه به بخش کشاورزی و امنیت 
غذایی است و می تواند در آینده منافع ملی 

کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

اداره کل آب و خاک تشکيل می شود
مشــاور معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی 
از مشــکالت در حوزه حفاظت از خاک را 
نبود تشــکیالت اداری منسجم برشمرد 
و گفت: تشــکیل اداره کل خاک از سوی 
وزیر جهادکشــاورزی بــه معاونت آب و 
نیم  ا ســت تا بتو بالغ شــده ا خاک ا
یــی برای اصــالح و مدیریت  برنامــه ها

خاک داشته باشیم.
گرجی اظهار داشــت: ما به دلیل نداشــتن 
شاخص شناسایی و نقشه خاک نمی توانیم 
حاصلخیزی خــاک کشــورمان را با دیگر 
کشــور بســنجیم زیرا این موضوع نیازمند 

تهیه نقشه خاک است.
وی افزود: بیشتر کشــورها حدود ۶0 تا ۷0 
سال پیش نقشه خاک کشــور خود را تهیه 
کردند؛ ما اکنون فاقد چنین نقشه ای هستیم 

و اگر بخواهیم همین امروز کار را آغاز کنیم، 
اجرای آن بین 10 تا 20 ســال زمان می برد 
یعنی ما 100 سال از کشــورهای دیگر در 

این زمینه عقب هستیم.
به گفتــه این مقام مســئول، نبــود خاک 
حاصلخیــز و مرغــوب مشــکالتی اعم از 
ریزگردها، رســوب رودخانه هــا، تلفات 
ماهی ها، از بین رفتن شــیالت و پرشــدن 

سدها را برای کشور به دنبال داشته است.

فرسايش خاک نگران کننده است 
گرجی با یادآوری اینکــه حفظ خاک برای 
تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت باالیی 
برخوردار است، اظهار داشت: در دنیا بیشتر 
از هرچیز به موضوع حفاظــت از منابع پایه 
همچــون آب و هــوا پرداخته می شــود 
زیرا مطالعات نشــان می دهد که ســرعت 
فرسایش، آلودگی و تخریب خاک سریعتر 
از تجدید آن است به طوری که برای تشکیل 
یک سانتی متر خاک به طور متوسط بیش 

از ۵00 سال زمان نیاز است.
وی یکی دیگر از دغدغه مهم را فرسایش 
خاک عنــوان کــرد و افزود: ســاالنه 2 
میلیارد تــن خاک مورد فرســایش قرار 
می گیــرد در حالی که متوســط جهانی 
آن 2,۵ تــن در هکتار اســت؛ اگر فرض 
کنیم ســالی یک میلیون تن خاک حتی 
به صورت قاچاق از کشــور خارج شــود، 
در مقایسه معضل فرســایش خاک چیز 

ناچیز است.
کارشناســان محیــط زیســت و بخــش 
کشــاورزی بــر این باورنــد: ابــالغ قانون 
»حفاظت از خــاک« که در انتظــار تایید 
شورای نگهبان است، می تواند به سدی در 
مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، 
بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی 

قاچاق خاک تبدیل شود.

برخی دستورالعمل ها فرصت صادرات فوالد را از بین برد

و به مرز هشدار رسید قطعات تقلبی خودر

در دیدار وزیران ارتباطات دو کشور مطرح شد

نیاز عراق به فناوری ایران
 خريــدار  وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در دیدار بــا وزیر ارتباطات عراق با 
اشاره به دستاوردهای فضایی و ماهواره های 
سنجشی، این دستاوردها را زمینه مناسبی 

برای همکاری مشترک با عراق عنوان کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در دیدار نعیم ثجیل یسر، 
وزیر ارتباطات عراق با اشــاره به این که هم 
اکنون زمان بازســازی عراق اســت، گفت: 
زمینه های توسعه بســیاری در عراق وجود 
دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز عزم جدی 
بــرای توســعه همکاری هــا در حوزه های 

مختلف دارد.
وی با اشــاره به این که اقتصــاد دیجیتالی 
یکی از عرصه های اقتصادی مهم دنیاست، 
افــزود: مــا در ایــران در حــال مطالعه و 
برنامه ریزی در این حوزه هستیم و عراق نیز 

با توجه به نیروهای جوان و با استعداد 
فضای خوبی برای توسعه دارد و ایران 
آماده همکاری مشترک در این حوزه 

با عراق است.
آذری جهرمی، تصریح کرد: ترانزیت 
و امنیت ســایبری هم از حوزه هایی 
اســت که می توانیم با کشــور عراق  

همکاری داشته باشیم.
وی ســرمایه گذاری در حــوزه تلفن 
ثابــت و موبایــل عــراق را از دیگــر 

زمینه های همکاری بین دو کشــور عنوان 
کرد و پیشــنهاد داد: برای پیشرفت کارها 
کارگروه مشــترکی بین دو کشور تشکیل 
شــود.وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
با اشــاره به دســتاوردهای فضایی کشور و 
ماهواره های سنجشی، تاکید کرد: در ایران 
از فنــاوری فضایی در حوزه هــای مدیریت 

منابع آب، بهبود کشاورزی و محیط زیست 
استفاده می شود و با توجه به شرایط کشور 
عراق این دســتاوردها می توانــد برای این 

کشور نیز بسیار کاربرد داشته باشد.
آذری جهرمــی در ایــن دیــدار از وزیــر 
ارتباطات عــراق دعــوت کرد بــه همراه 
شــرکت های عراقی در نمایشــگاه الکامپ 

ایران در سال آینده شرکت کنند.

عراق به فناوری و تکنولوژی 
ايران نياز دارد

نعیم ثجیل یســر، وزیــر ارتباطات 
عراق نیز در ایــن دیدار با اشــاره به 
مذاکراتی که با شــرکت های ایرانی 
برای همکاری در حــوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات عراق داشــته است، 
گفت: امیدواریم بــا همکاری وزارت 
ارتباطات ایران، زمینه فعالیت و مشــارکت 

شرکت های ایرانی در عراق فراهم شود.
وی با اشــاره به این کــه عــراق در دوران 
بازســازی قــرار دارد، افزود: مــا در حوزه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، عقــب 
ماندگی های بســیاری داریم و به همکاری 
و فناوری هــای ایران در حــوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات بسیار نیاز داریم.
وزیــر ارتباطــات عــراق تصریــح کــرد: 
شــرکت های ایرانــی می تواننــد در حوزه 
شبکه فیبرنوری، نســل سوم و چهارم تلفن 
همراه، گذرگاه هــای بین الملل، پهنای باند 
اینترنت و زیرســاخت های ارتباطی عراق 

سرمایه گذاری و مشارکت کنند.  
بر اساس اطالعات سایت وزارت ارتباطات، 
وی، به چشم انداز روشن همکاری  با کشور 
ایران اشــاره کــرد و افــزود: ظرفیت های 
تخصصی در فنــاوری اطالعات ایران وجود 
دارد و امیدواریم با انجام پروژه های مشترک 
این تکنولوژی ها را به عــراق منتقل کنیم.

وزیر ارتباطات عراق در پایــان این دیدار از 
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات ایران 
برای سفر و پیگیری مذاکرات و توافقات به 

عراق دعوت کرد.



سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

تکلیف بدهی شرکت های دولتی به بانک ها

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 رکورد جدید سودآوری بیمه »ما« با رشد
 107 درصدی

 بر اســاس گزارش منتشر شــده در ســایت کدال، بیمه »ما« با تحقق 
ســود خالص ۵01 میلیارد ریالی در نه ماهه ابتدای سال جاری،   درصد 
از آخرین پیش بینی ســال 9۷ را پوشش داده اســت که این امر نشان 

دهنده رشد 10۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است
به گزارش روابط عمومی، شــرکت بیمه »ما« با ثبت ســود خالص ۷۷ 
درصدی در شــش ماهه ابتدایی سال 9۷ نســبت به دوره مشابه سال 
گذشــته و ثبت درآمد 122 میلیارد ریالی صرفا از محل بازده پورتفوی 
سهام  در مهرماه ســال جاری، یک رکورد تاریخی بر جای گذاشت و  با 
ادامه روند سودآوری خود به یک رکورد جدید دست یافت.طبق اعالم 
این گزارش  شــرکت بیمه »ما« عالوه بر دارا بودن رتبه سوم شفافیت 

مالی در بین شرکت های بیمه، رتبه اول توانگری را نیز در اختیار دارد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان 
خوزستان سفر می کند

 حســین مهری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
به اتفاق هیأت همراه امروز چهارشنبه به استان خوزستان سفر خواهد 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن، وی در این سفر 
که به منظور بررسی وضعیت صنایع اســتان یاد شده صورت می گیرد 
از واحدهای بزرگ این استان که با تســهیالت بانک صنعت و معدن 
به بهره برداری رسیده و یا در دست انجام است، بازدید خواهد کرد و از 
نزدیک با کارآفرینان و فعاالن اقتصــادی در حوزه های مختلف صنعت 

این استان به گفتگو خواهد نشست.

عملکرد درخشان دو شعبه بانک توسعه صادرات 
در گیالن 

رییس شعبه رشت بانک توســعه صادرات گفت: دوشعبه بانک توسعه 
صادرات در گیالن بــا پرداخت بیش از ۵00 میلیارد ریال تســهیالت 
ریالی در بخش سرمایه در گردش در یکســال اخیر گام های مثبتی در 

تقویت تولید صادرات محور برداشته است.
تورج محســن نیا در گفت و گو با روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
با اعالم این مطلب افزود: این بانک در دوشــعبه گیالن موفق به جذب 

بیش از ۷0 درصد صادرکنندگان استان شده است.
محسن نیا درخصوص پروژه های تامین مالی شــده توسط این شعبه 
از بدو تاســیس گفت: ارائه تســهیالت اندازی یک خط تلــه کابین در 
الهیجان با تامین مالی یــک میلیون و ۷10هــزار یورویی و یک خط 
ســورتمه و تله کابین در منطقه نمک آبرود با تامین مالی یک میلیون و 
۸90 هزار یورو از جمله تســهیالت این بانک در حوزه رونق گردشگری 

و اشتغالزایی است.
محســن نیا اضافه کرد: اســتقرار خطوط تولید پارچــه در محل یک 
شرکت تولیدی استان نیاز به 4 میلیاردریال تسهیالت داشته است که با 

تامین مالی بانک توسعه صادرات، به انجام رسیده است.
رییس شعبه رشت بانک توســعه صادرات تصریح کرد: خرید 4 فروند 
کشــتی باربری به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقــل بار با حمایت ۸ 
میلیون یورویی این بانک صورت پذیرفته است.تامین مالی پروژه هایی 
چون نیروگاه ســیکل ترکیبی گیالن به مبلغ 2۵0 میلیون یورو، طرح 
توسعه تولید سیمان با 210 میلیاردریال تسهیالت ریالی و 21 میلیون 
دالر تســهیالت ارزی، احداث ســردخانه با ۸ میلیاردریــال و احداث 
سیلوی غالت با 1۷ میلیاردریال از جمله مواردی است که رییس شعبه 

رشت بانک توسعه صادرات به آنها اشاره کرد.

افزایش خالص درآمد تسهیالت و 
سپرده گذاری بانک صادرات 

 خالص درآمد تســهیالت و ســپرده گذاری بانک صــادرات ایران در 
گزارش های 9 ماهه نخســت ســال 9۷ نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1۸۸ درصد افزایش یافت.
 به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اســاس صورت های 
مالی منتشره بانک صادرات ایران در ســامانه کدال، درآمد تسهیالت 
اعطایی و ســپرده گذاری در گزارش دوره ای 9 ماهه ســال جاری 1۵ 
درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش سود سپرده های پرداختی به 
میزانی کمتر از درآمد مذکور، خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری 
روند مثبتی به خود گرفته و نســبت به مدت مشابه ســال قبل، 1۸۸ 

درصد افزایش ثبت کرده است.
در همین حال، نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی سال 9۷ کمتر از 
نرخ نیمایی محاسبه شده است و در صورتی که این نرخ در صورت های 
مالی اعمال شود، بهبود اساسی در صورت های مالی بانک ایجاد خواهد 
شــد که اعمال این نرخ پس از هماهنگی هــای الزم، احتماالً در پایان 

سال صورت خواهد گرفت.
بنا بر ایــن گزارش، زیان عملکــردی بانک صادرات ایــران طی همین 
دوره نسبت به مقطع مشــابه ســال قبل با کاهش 34 درصدی همراه 
شد که عمل به برنامه ها و اســتراتژی های ابالغی شبکه بانک طی یک 
سال گذشته، در سرعت گرفتن روند کاهش زیان موثر واقع شده است. 
همچنین جمع دارایی های بانک در پایان آذرمــاه به حدود 200هزار 
میلیارد تومان رسیده است.بر اســاس این گزارش، بانک صادرات ایران 
در جهت خروج از بنــگاه داری، اقدام به واگذاری برخی شــرکت های 
غیرابزاری خود کرده به نحوی که ســهام بانک در 12 شــرکت واگذار 
شده و برنامه ریزی برای فروش هفت شرکت دیگر نیز انجام شده که این 

موضوع موجب افزایش خالص سود سرمایه گذاری ها خواهد شد.

امضای تفاهمنامه ساخت و تکمیل مدارس 
شهدای بانک ملی ایران در کردستان

تفاهمنامه ساخت و تکمیل مدارس شهدای بانک ملی ایران در استان 
کردستان به امضا رسید.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراســم که با حضور 
رییس اداره امور شعب بانک در استان کردســتان، مدیرکل نوسازی و 
تجهیز مدارس و رییس مجمع خیرین مدرســه ساز استان برگزار شد، 
ضمن تاکید بر گســترش روابط متقابل و افزایش ســطح همکاری ها، 
تفاهمنامه ساخت مدرسه سه کالسه روستای رشــیدآباد شهرستان 
دیواندره با اعتباری بالغ بــر دو میلیارد ریال و تکمیل پروژه مدرســه 
ابتدایی سه کالسه روستای کوخ شیخ االســالم از توابع شهرستان بانه 
با اعتبار یک میلیارد ریال امضا شــد.علی اشرف یوسفی قیاسی رییس 
اداره امور شــعب بانک در اســتان کردستان ضمن اشــاره به فعالیت 
های غیرانتفاعــی بانک ملــی ایران در راســتای تحقق مســئولیت 
های اجتماعی، از آغاز کلنگ زنی مدرســه شــهدای بانک در روستای 

رشیدآباد در ایام دهه مبارک فجر امسال خبر داد.
ابراهیم حسامی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان نیز 
در مراســم امضای این تفاهمنامه، از عزم مدیران بانک ملی ایران برای 

مشارکت در اقدام پسندیده مدرسه سازی تقدیر کرد.
اقدام خیرخواهانه بانک ملی استان کردستان در زمینه مدرسه سازی 
از سال 1391 با ساخت مدرســه ابتدایی معلم ســنندج آغاز شد و در 
سال 1394 نیز مدارس روستاهای جنبان، حسن ساالران و مازوجدار 
از توابع شهرستان ســقز و مدرسه شــهدای بانک در روستای سلسی 

شهرستان مریوان به بهره برداری رسید. 

میز خبر

»ســامانه پایش لحظه ای بانک تجارت در کنار حضور 
فیزیکی بازرسان این بانک در شــعب سراسر کشور از 
هرگونه تخلف و ســوء اســتفاده احتمالی پیشگیری 

کرده است.«
علی کی النی، معاون نظــارت مدیرعامل بانک تجارت 
در گفت وگویــی با اشــاره به جزئیــات پرونده تخلف 
صورت گرفته در یکی از شــعب این بانــک در کرمان 
گفت: کشف این تخلف در سال 1392 در ابتدا از سوی 
بازرســان این بانک و همچنین با همــکاری نهادهای 
نظارتی و همکاری قوه قضائیــه صورت گرفت که پس 
از بررســی و آسیب شناسی توســط متخصصان بانک 

تجارت، نواقــص و ایراداتی در ســه بخش 
ســاختارها، فرآیندها و سیستم ها شناسایی 
شــد. در اولین اقدام عملی، ساختار استقرار 
بازرسان باز تعریف و روش گزینش، انتصاب 
و اســتقرار بازرســان مســتقر در تمامــی 
اســتان ها به صورت حضور تمام وقت آنها در 

دستور کار قرار گرفت.
معاون مدیرعامل بانــک تجارت با بیــان اینکه حرفه 
بانکــداری دارای ریســک های متعــدد از جنبه های 
گوناگون بوده و بانک ها همواره در معرض آسیب های 
مختلفی هســتند، افزود: بر این اســاس نگاه نظارت و 

کنترل بر عملکرد شــعب بانــک تجارت از 
حالت کنترل های گذشــته بــه دوره زمانی 
گذشته نگر، حال نگر و آینده نگر تغییر یافت 
و عالوه بر آن، سامانه بازرسی متمرکز تحت 
عنوان سیســتم پایش از راه دور نیز در مرکز 
راه اندازی شــد، تمامــی تراکنش های مهم 
در شعب بانک سراسر کشــور تحت نظر قرار 
گرفت و با اســتفاده از سیســتم های تقلب یاب، دامنه 
نظارت به طور روزانه گســترش داده شد. در واقع نحوه 
نظارت از روش بررسی تصادفی به روش کشف رویداد 
به صورت هدفمند تغییر وضعیــت داده و تالش هایی 

صورت گرفت تا زمان کشف رویدادها به حداقل برسد.
کی النی با بیــان اینکه در ســال های اخیــر انتخاب 
بازرسان بانک تجارت از بین قوی ترین کارکنان انجام 
شــده اســت افزود: بهترین ها از طریق روش آزمون و 
مصاحبه به عنوان بازرس انتخاب شــده اند و به منظور 
به روزرســانی دانش بازرســان، آنها به صورت مستمر 
به همایش های تخصصی و دوره های آموزشــی اعزام 
می شوند.معاون مدیرعامل بانک تجارت گفت: پس از 
وقوع تخلف کرمان در سال 1392 تغییراتی اساسی در 
زمینه نحوه صدور ضمانتنامه و چک ها ایجاد و کنترل  و 

نظارت چندین برابر شد.

بیش از هــزار پایانه مرتبط با دســتگاه های کارتخوان 
متخلف کــه دارای تراکنــش غیرمجاز و مشــکوک 
تشخیص داده شده اند، توسط شــاپرک مسدود شده 
اســت.پس از موفقیت های چشــم گیری که شــبکه 
پرداخت الکترونیک کشــور در شناســایی و انسداد 
درگاه های پرداخــت الکترونیک غیرمجاز و متخلف به 
دست آورد، همان گونه که اعالم شده بود اعمال نظارت 
دقیق تر و شــدیدتر بر رفتار پذیرندگان دستگاه های 
کارت خوان نیز در دستور کار شــاپرک و شرکت های 

پرداخت الکترونیک قرارگرفته است.
نخســتین ســری از گزارش های دوره ای از 
اعمال ایــن نظارت ها نشــانی دهی مجموع 
پایانه های دارای تراکنش غیرقانونی بر روی 
دستگاه های کارت خوان که تا پایان دی ماه 
سال جاری توســط واحد نظارت بر شبکه در 
شاپرک مسدود شده به 1009 پایانه رسیده 

اســت.عالوه بر این 14۶ پایانه فعال با ابــزار موبایلی و 
۵۷۶۸ پایانه تعریف شــده بــرای درگاه های پرداخت 

اینترنتی نیز مسدود شــده که به این ترتیب 
تعداد کل پایانه های مســدود شده از ابتدای 
سال 9۶ تا پایان دی ماه سال جاری به ۶923 

پایانه رسیده است.
از میــان پایانه های مســدود شــده در ابزار 
پذیرش موبایلی، حــدود 100 پایانه یعنی 
تقریبــا ۷0 درصــد متعلق به یک شــرکت 
ارائه دهنده خدمات پرداخت و در پایانه های متصل به 
درگاه های اینترنتی نیز حدود 300 پایانه یعنی تقریبا 

30 درصد مرتبط با یک شرکت پرداختی بوده است.
از این تعداد پایانه مسدود شده در ابزار پذیرش اینترنتی 
دو شــرکت پرداختی هر یک پایانه های مسدود شده ای 
نزدیک به هزار پایانه و دو شرکت دیگر نیز هر یک حدود 
900 پایانه داشــته اند. به این ترتیب حدود 4000 هزار 
پایانه متعلق به 4 شــرکت پرداختی بوده است.گفتنی 
اســت بر اســاس نتایج این پایش، تذکرات الزم برای 
افزایش نظارت و دقت این شــرکت ها بــر پذیرندگان 

مرتبط با آن از سوی شاپرک داده شده است.

نظارت

شبکه بانکی

 خريدار  در حالی بانک ها مدعی هستند 
که بدهی شــرکت ها و موسســات دولتی 
به آنها از حــدود 3۷ هزار میلیــارد تومان 
می گذرد که دولت معتقد اســت این مبلغ 
را نبایــد جزئــی از بدهی اش به سیســتم 
بانکی تلقــی کرد، چراکــه ضامن پرداخت 
تسهیالت و مسئولیت آن خود شرکت های 

دولتی هستند.
بودجه باالی شــرکت های دولتی و رشدی 
که بــه هر دلیلی بــرای آن در ســال آینده 
پیش بینی شده است، کارائی این شرکت ها 
برای دولــت و اثر آن بــر اقتصــاد را مورد 
توجه قــرار می دهد؛ بــه طوری که برخی 
کارشناســان معتقدند این قبیل شرکت ها 
نه تنها ســودآوری ندارند، بلکــه هزینه ها 
و زیان های قابــل توجهی را هــم با خود به 
همراه داشــته اند و در این بین برای جبران 
بخشی از کسری منابع، هر ســاله بر میزان 

بدهی آنها به بانک ها افزوده شده است.
 طبــق آخرین گــزارش بانــک مرکزی در 
مهرماه ســال جاری، بدهی بخش دولتی به 
شــبکه بانکی به بیش از 29۷ هزار میلیارد 
تومان می رســد که تا 3۷ هزار میلیارد آن 
مربوط به شــرکت ها و موسسات وابسته به 

دولت است.
این در شرایطی اســت که در کنار اختالف 
نظری که در رابطه با  رقــم بدهی دولت به 
بانک ها وجود دراد در رابطه با همین بدهی 
شــرکت ها وموسســات دولتی نیز هموراه 
بحث هایــی وجود داشــته اســت. این در 
حالی است که بودجه مربوط به »شرکت ها 
و موسســات انتفاعی وابســته بــه دولت و 
بانک ها« در بودجه سال آینده حدود 12۷4 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با این حال توضیحاتی که ســازمان برنامه 
و بودجــه به ایســنا دربــاره ماهیت بدهی 
شــرکت ها وموسســات دولتی به بانک ها 
ارائه کرده است، از این حکایت دارد که این 
شــرکت ها در این باره کامال مستقل بوده و 

مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.
بنا بر اعــالم ســازمان برنامــه و بودجه به 
استناد قانون محاسبات عمومی ۵0 درصد 
از سهام شــرکت ها مربوط به دولت است اما 
به لحاظ شخصیتی کامال مستقل هستند؛ 

به طوری کــه مجمــع عمومی داشــته و 
براساس قانون تجارت اداره می شود و اصول 

حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است.
در این حالت رابطه شــرکت های دولتی با 
سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت 
مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت 
دولتــی رابطه ای با سیســتم بانکــی دارد 
برای انجام فعالیت خــود از جمله دریافت 
تســهیالت یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن 
نیز خود شرکت است و تسهیالت در حساب 
بانکی به حساب خود شرکت ثبت می شود؛ 
از این رو اطالق بدهی شــرکت بــه بانک با 

عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست.
طبــق این توضیحــات، برخی شــرکت ها 
به عنوان مباشــر دولت هســتند و عملیات 
مربوط بــه آن را انجــام می دهنــد، با این 
وجود اگر الزم باشــد برای انجــام وظایف 
تکلیفــی دولت تســهیالتی دریافت کنند، 
بازپرداخــت آن با تضمین خــود دولت بود 
ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره 
ذکر می شــود که بازپرداخت اصل و ســود 
تســهیالت دریافتی بر خود شرکت هاست 
حتی اگر مباشــر دولت باشد و آن را تضمین 
کند. با این حال  اگرشــرکت بــه هر دلیلی 

نتوانــد بازپرداخت را انجام دهــد دولت در 
سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده 
بازپرداخت خواهد کرد.گفتنی است؛ بدهی 
دولت به بانک ها بر اســاس آنچــه بانک ها 
مدعی می شوند و رقمی که دولت می پذیرد 
متفاوت بوده و در نهایت گزارش ســازمان 
حسابرســی اســت که مورد تائید دولت به 
عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.طبق 
آخرین گزارش تائید شده مربوط به سازمان 
حسابرســی، دولت حدود 93 هزار میلیارد 
تومان به شــبکه بانکی بدهی دارد که البته 

این رقم در ادامه افزایش یافته است.

جزئيات تاييد شده مطالبات 12 بانک  
از دولت 

 مطالبــات بانک هــا از دولت محــدود به 
پرداخت این بدهی و راهکارهای تسویه آن 
نیست، بلکه در این بین اختالف آماری بین 
آنها مورد توجه اســت؛ چراکه دولت نحوه 
محاســبه بانک ها را قبول ندارد و هر رقمی 
برای پرداخت بدهی خود را مشروط به تائید 
ســازمان حسابرســی می داند؛ تاجایی که 
اختالف ادعای بانک ها و رقم حسابرســی 
شــده گاها تا ۶0 هزار میلیــارد تومان هم 

می رســد.گرچه بدهی دولت به بانک ها در 
دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به 
روالی عادی تبدیل شــده است، اما انباشت 
آن طی سالیان گذشته و تســویه نشدن از 
ســوی دولت، موجب انجمــاد بخش قابل 

توجهی از دارایی بانک ها شده است.
بر این اساس بارها رؤسای کل بانک مرکزی 
خواســتار ورود دولــت به برگشــت منابع 
بانک ها شــده اند، ولی نبود منابع کافی نزد 
دولت برای تســویه بدهی خود باعث عقب 
افتادن این جریان شده تا اینکه سال 139۵ 
در قانون بودجه مصوب شــد که بخشی از 
بدهی دولت به بانک ها از محل منابع ناشی 
از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک 
مرکزی تسویه می شود که گزارش عملکرد 
آن نشــان می دهد حدود 13 هزار میلیارد 

تومان عملیاتی شده است.
در ادامه نیز ســازمان برنامــه و بودجه در 
قوانین بودجــه، راهکارهایی بــرای ادامه 
تســویه بدهی دولت گنجانده اســت و در 
ســال آینده نیز این روند را ادامــه داده اند 
کــه در رأس آن، بهادارســازی این بدهی 
قرار دارد تا بتواند منابــع منجمد بانک ها را 
به گــردش درآورد. در این بین اختالف نظر 

ســازمان برنامه و بودجه و بانک ها در مورد 
میزان بدهــی قابل توجه اســت؛ جایی که 
ســازمان برنامه بودجه رقم مــورد ادعای 
بانک ها به دالیلی از جمله نحوه محاســبات 
نمی پذیــرد و در این رابطــه تاکید دارد که 
»طبق مصوبه هیات دولــت نباید با بدهی 
دولت مانند مشتریان برخورد و سود مرکب 
محاســبه شــود«. در حالی که بانک ها این 
کار را انجــام می دهنــد؛ بنابراین دولتی ها 
گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند 
پرداخت قبول دارند و بر مبنای آن تســویه 
بدهی را انجام می دهند.اما آخرین گزارش 
از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک ها و ارقام 
حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی 
در شش سال اخیر که در اختیار خبرگزاری 
ایســنا قرار گرفته و مربوط به پایان ســال 
گذشته است، از اختالف آمار  قابل توجهی 
در برخی مــوارد بیــن ادعــای بانک ها و 
سازمان حسابرســی حکایت دارد.بر اساس 
این گزارش، در پایان ســال 1391 بانک ها 
حدود 3۸ هــزار و ۵۵0 میلیــارد تومان به 
عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده اند 
که در نهایت بعد از حسابرسی به 30 هزار و 

۸00 میلیارد تومان کاهش یافته است.
این رقم در ســال 1392 معــادل ۵3 هزار 
و 300 میلیــارد تومان بوده که ســازمان 
حسابرســی رقم نهایی را حدود 42 هزار و 

۷۶0 میلیارد تومان اعالم کرده است.
همچنیــن بــرای ســال 1393 بانک هــا 
ادعــای طلــب ۶۸ هــزار  و ۵00 میلیارد 
تومانی داشــته اند که از این رقم ۵4 هزار و 
۷00میلیــارد تومان مورد تائید ســازمان 

حسابرسی قرارگرفته است.
برای ســال 1394 نیز طلبی کــه بانک ها 
اعالم کرده اند به 113 هــزار میلیارد تومان 
می رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷2 

هزار میلیارد آن را تائید کرده است.  
همچنیــن برای ســال 139۵ معادل 1۵2 
هــزار میلیارد تومــان از ســوی بانک ها به 
عنوان طلــب از دولت ادعــا کرده اند که در 
نهایت ســازمان حسابرســی با کسر حدود 
۶0 هزار میلیاردی ایــن رقم، فقط 93 هزار 
میلیارد تومــان را پذیرفته که دولت موظف 

به تسویه آن است.

تغییرات نظارتی و پیشگیرانه بانک تجارت

جزییات شناسایی پایانه های غیرمجاز در کارتخوان ها

از اول بهمن آغاز شد

ونیک بانک ایران زمین ح جشنواره بانکداری الکتر طر
 خريدار  جشنواره الکترونیک بانک ایران 
زمین با هدف توسعه بانکداری الکترونیک، 
و با امکان مشارکت کلیه مشتریان بالفعل و 
بالقوه این بانک به مدت ســه ماه برگزار و در 
پایان و هنگام برگزاری جشنواره به شرکت 

کنندگان هدایا و جوایزی اهدا می شود.
طــرح جشــنواره بانکــداری الکترونیک 
بانک ایران زمین با هدف توســعه بانکداری 
الکترونیک و رضایــت کاربران الکترونیکی 
به مدت ســه ماه از 1 بهمن مــاه 9۷ تا 31 

فروردین ماه 9۸ اجرایی شد.
مشــتریان این بانــک در مــدت برگزاری 
جشــنواره در صورت انجام عملیات خرید 
شارژ یا پرداخت قبوض از طریق همراه بانک 
امتیاز دریافت می کنند و بر اســاس آن، در 
قرعه کشــی جوایز ارزنده این جشــنواره 
شرکت خواهند کرد. بســتههای تشویقی 

که در این طرح در نظر گرفته شــده اســت 
شامل: کارت هدیه، بســته های اینترنتی، 
کمک هزینــه خرید تلفن همــراه، و جایزه 
ویژه است.در این طرح خدمات همراه بانک، 
در4 بخش خدمات سپرده ، خدمات کارت، 
خدمات چک و ســایر خدمات تعریف شده 
است.1- خدمات سپرده شــامل؛ دریافت 
صورتحساب، دریافت مانده حساب، امکان 
انتقــال وجه عادی و مســتمر و دســته ای 
، انتقال وجه ســاتنا و پایا ، انتقــال وجه به 
شماره موبایل، دریافت اطالعات تسهیالت، 
پرداخت اقســاط، پرداخت قبــض، خرید 
شارژ، گزارش نموداری حســاب، ویرایش 
سپرده بانکی، کارپوشه، گزارش تراکنش های 
مربوط به ســپرده و تولیــد بارکد دو بعدی 
اســت.2- خدمات کارت شــامل؛ دریافت 
مانــده کارت، انتقال وجــه کارت به کارت، 

پرداخت قبض، شارژ مستقیم سیم کارت، 
خرید شــارژ ســیم کارت، ویرایش کارت 
بانکی، مســدودی کارت، گــردش کارت، 
لیست حســاب های متصل به کارت، غیر 
فعال ســازی کارت، تغییر رمز دوم کارت و 

تولید بارکد دو بعدی است .

3- خدمات چک شــامل؛ تاریخ سررســید 
چک، ثبــت تاریــخ مؤثر چک، اســتعالم 
چک، ثبــت مبلغ چک، درخواســت چک، 
مسدودی چک و مشاهده دسته چک است.

4- سایر خدمات این طرح شــامل ؛ به روز 
رسانی اطالعات حساب، لیست حساب ها، تغییر 
رمز حســاب، تغییر نام کاربری، محاســبه 
شــبا، نمایــش نزدیکترین شــعبه، انجام 
امور خیریــه، نمایش نــرخ ارز و تغییرات، 
باجه دیجیتال، باشــگاه مشتریان، افزودن 
و  اســکنر  هــا،  اعــالن  مخاطبیــن، 

غیرفعال سازی نرم افزار است.
روش های کســب امتیــاز بــرای کاربران 
به شــرح زیر است:کســب امتیاز از طریق 
خرید شــارژ و پرداخت قبــض )به صورت 
نامحدود ( با ضریب تراکنــش ۵، پرداخت 
اقساط تسهیالت )ســقف تراکنش 4 مرتبه 

در هفته و حداقل 1,000,000 ریال در هر 
تراکنش (با ضریب 3، انتقال وجه شــتابی 
)ســقف انتقال وجــه 4 مرتبــه در هفته و 
حداقل 1,000,000 ریال در هر تراکنش( 
با ضریب 2، انجــام امور خیریــه )حداقل 
تراکنش 100,000 در هفته ( با ضریب 1و 
نصب اپلیکیشــن )یکبار در طول دوره ( با 

ضریب 100 خواهد بود.
شــرط حضور در قرعه کشــی پایان هفته، 
کسب حداقل ۵0 امتیاز تا پایان همان هفته 
اســت و حداقل امتیاز الزم برای شرکت در 
قرعه  کشــی پایان دوره 300 امتیاز است. 
همچنین در صورت افزایش امتیاز شــانس 
برنده شدن کاربران بیشتر خواهد شد. الزم 
به ذکر اســت ؛ مشــتریانی که از قبل اقدام 
به نصب اپلیکیشــن نموده اند، 100 امتیاز 

نصب برای آنها لحاظ خواهد شد.
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 ارائه الیحه بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت
 به شورای شهر

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با حضور در هفتاد و سومین 
جلسه شورای رشت با اشاره به تدوین بودجه سال 9۸ شهرداری رشت 
اظهار کرد: تمام تالشمان را به کار گرفته ایم تا در امور شهر خللی ایجاد 

نشود.
بهارمســت با بیان اینکه بودجه شهرداری رشت طی ســالهای اخیر با 
روند افزایش غیر اصولی بسته شد، افزود: متاسفانه این اقدامات موجب 
شد که شهرداری رشــت امروز گرفتار بدهی های هنگفت شده و تحقق 

بودجه شهرداری رشت نیز طی این سالها بسیار اندک بوده است.
سرپرست شهرداری رشــت از تحقق چهارصد میلیارد تومانی بودجه 
شهرداری رشت در ســه ماهه آخر 9۶ و 9 ماه سال 9۷ خبر داد و گفت: 
بودجه شهرداری رشت با شــهرهای هم تراز خود مانند همدان فاصله 
فراوانــی دارد و در این دوره بــه منظور جلوگیری از تداوم مشــکالت 
شهرداری رشت تالشمان را در راســتای ارائه و تحقق بودجه منطقی 

به کار گرفته ایم.
بهارمســت بودجه پیشنهادی شهرداری رشــت برای سال 9۸ را ۶۸۵ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این بودجه پیشــنهادی در مقایســه 
با سال گذشــته 30 درصد کاهش یافته که 4۶ درصد بودجه مربوط به 

امور جاری و ۵4 درصد مربوط به امور عمرانی است  .

وستایی استان  وژه شهری و ر افتتاح 7۳5 پر
گیالن در دهه فجر 

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن اظهار داشت: با 
تالش و پیگیری و همدلی مدیران ارشــد ســتادی ، اجرایی و کارکنان 
پر تالش شرکت ، تعداد ۷32 پروژه برق رســانی شهری و روستایی در 
خصوص احداث و اصالح شــبکه فشــار ضعیف هوایی و زمینی، شبکه 
فشار متوسط هوایی و زمینی و نصب ترانسفورماتور های هوایی، زمینی 
و کمپکت و تبدیل سیم مســی به کابل خودنگهدار جمعا به مبلغ بیش 
از 390 میلیارد ریال و 3 پروژه به مبلغ بیش از 11میلیارد ریال در دهه 

مبارک فجر افتتاح و به بهره برداری می رسد. 
مهندس طالبی افزود: در راســتای تحقق شــعار دولــت تدبیر و امید 
مبنی بر محرومیت زدایی و ارائه خدمات به مناطق محروم ، ســعی شد 
3 روستا که در مناطق صعب العبور و کوهستانی شهرستانهای تالش و 

رودبار قرار دارند ، تامین برق شان در دست اقدام قرار گیرد. 
مهندس طالبی از برق رســانی بــه ۶3 خانوار روســتایی در چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی خبرداد و تصریح کرد: از این تعداد، 
روســتاهای برون باال و وســی از توابع شهرســتان تالش و روســتای 
گردالت از توابع شهرســتان رودبار  بوســیله انرژی خورشیدی تامین 
برق می گردند. وی ادامه داد: تا پیش از دهه مبارک فجر 139۷ ، تعداد 

روستاهای برق دار استان گیالن 2۵۵۷ روستا بود . 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن یاد آور شد: تمامی 
روستاههای باالی 20 خانوار طبق سرشماری سال ۸۵ در سال 13۸9 
برق دار شدند و درحال حاضر برق رسانی به روستاه های زیر 10 خانوار 
پس از تامین اعتبار به ترتیب اولویت و درصورت اخذ مجوز از ســازمان 

منابع طبیعی  در دست است.
شــرکت توزیع نیروي برق اســتان گیالن در حال حاضر بیش از یک 
میلیون و 400 هزار مشترک دارد که از این مقدار حدود ۷۸ درصد کل 
مشترکین را ، مشــترکین خانگي تشکیل مي دهند و بیشترین فراواني 

را در سطح استان گیالن به خود اختصاص داده اند .

 انتصاب مدیر جدید امور آب و فاضالب
وستایی رشت  ر

رحمان حســین نیا به عنوان مدیر امور آبفار شهرستان رشت منصوب 
شد.

طی حکمی از سوی محب علی رنج ور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی گیالن و در مراســمی با حضور معاونین منابع انسانی و بهره 
برداری این شــرکت، رحمان حســین نیا به عنوان مدیر امــور آبفار 
شهرستان رشت معرفی شد.حسین نیا پیش از این در ستاد شرکت آب 

و فاضالب روستایی گیالن مشغول بکار بود.

اقصی نقاط استان گیالن از نعمت گاز بهره مندند
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن با بیان اینکه این شرکت در پاییز 
امسال بیش از 12 هزار ۷00 مشترک جدید جذب کرده است گفت: با 
جذب این میزان مشترک مجموع مشــترکین گاز در استان از مرز یک 

میلیون و 44 هزار مشترک عبور کرده است.
حسین اکبر خاطرنشان ساخت: هم اکنون تمام شــهرها بجز ماسوله 
)بعلت دارا بودن بافت تاریخی( و یک هزار و 942 روســتای اســتان از 
نعمت گاز بهره مند هســتند و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی 

استان از نعمت گاز طبیعی 94,2 درصد است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن با بیان اینکه استان گیالن هم 
اکنون در پایان عملیات توســعه گاز قرار  دارد گفت: جذب بیش از یک 
میلیون مشترک در کمتر از 40 ســال و گازرسانی به اقصی نقاط استان 
به ویژه روستاها کار بسیار بزرگی اســت که در گیالن به انجام رسیده و 
این افتخاری است که در ســایه انقالب شکوهمند اسالمی  محقق شده 

است.
مهندس اکبر ادامه داد: همزمان با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه 
گازرســانی در گیالن، پروژه بزرگ دیگری در دســتور کار شرکت گاز 
استان قرار گرفته و آن  نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز 

طبیعی در میان کلیه مشترکان گاز گیالنی است.

ع کشاورزی دزفول زیر آب رفتند 1۸5 هکتار از مزار
مدیر اداره جهاد کشــاورزی دزفول با اشــاره به افزایش دبی رودخانه 
دز گفت: حدود 1۸۵ هکتار از مزارع این شهرســتان زیر آب رفتند و با 

خسارت مواجه شدند.
احمد زارعی در خصوص خســارت وارده به مزارع این شهرستان در اثر 
افزایش دبی آب رودخانه دز اظهار کرد: در اثر بارش های اخیر در استان، 
دبی آب رودخانه دز افزایش پیدا کرده اســت و این موضوع باعث وارد 

شدن خساراتی به مزارع کشاورزان در شهرستان شد.
وی با اشــاره به اینکه حــدود 1۸۵ هکتار از اراضی کشــت شــده در 
شهرســتان زیر آب رفتند، افزود: حدود 1۶۵ هکتــار از مزارع گندم و 
حدود 20 هکتار از مزارع کلزا به دلیل افزایــش دبی رودخانه دز دچار 

آبگرفتگی و خسارت شدند.
مدیــر اداره جهاد کشــاورزی دزفول تصریــح کرد: با توجــه به اینکه 
همچنان دبی آب رودخانه دز باال اســت، آن بخش از مزارعی که به زیر 
آب رفته اند، همچنان در زیر آب هســتند و امکان خارج کردن آب از آن 

مزارع وجود ندارد.
زارعی ادامه داد: برای جمع بندی میزان دقیق خســارت های وارد شده 
در اثر ورود آب به مزارع شهرستان منتظر کاهش دبی رودخانه هستیم 

و پس از آن میزان دقیق خسارت ها را برآورد خواهیم کرد.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش دبــی رودخانه همچنین بــه برخی از 
زیرســاخت ها و زهکش هــا، انهار ســنتی و کانال های آبرســانی نیز 
خسارت هایی را وارد کرده اســت اما در این زمینه نیز برای اعالم دقیق 

میزان خسارت های واردشده باید منتظر کاهش دبی آب باشیم.

میز خبر

رئیس اتاق اصناف تهــران از آمادگی برای تنظیم بازار 
شــب عید خبر داد و گفت : برای این که کسبه آسیب 
دیده ســاختمان پالســکو بتوانند تســهیالت 300 
میلیون تومانی مصوب شده را دریافت کنند، اقدامات 
الزم انجام شــده و آنها در حال گرفتــن وام های خود 
هستند، اما برای پیگیری مصوبات دیگر ابالغی به اتاق 

نشده است.
قاسم نوده فراهانی در حاشیه نشست هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران در پاســخ به این سوال ایسنا، مبنی بر این 
که اتاق اصناف چه کاری برای پیگیری مطالبات کسبه 
آسیب دیده پالسکو انجام داده اســت؟ اظهار کرد: گر 

چه آنهایی که مصوبات پالســکویی ها را دو 
ســال پیش تصویب کرده اند باید پاســخگو 
باشــند، اما در حال  حاضر برای تســهیالت 
300 میلیــون تومانــی مصوب شــده کار 
خوبی انجام شده اســت و کسبه می توانند  با 
تشــکیل پرونده در اتحادیه های تخصصی 
خود و دریافــت تاییدیــه از اتــاق اصناف 

تهران وام هــای 300 میلیون تومانی مصوب شــان را 
بگیرند  که البته هم اکنون این کار در حال  انجام اســت 
و پالســکویی ها در حال  دریافت تسهیالت بانکی  شان 

هستند.

وی با اشاره به این که پیش از این اتاق اصناف 
ایران در حال پیگیری وام های 300 میلیون 
تومانی پالســکوی  ها بود که اخیــرا به اتاق 
اصناف ایران واگذار شــده است، افزود: دیگر 
مصوباتی که برای پالسکویی ها ابالغ کرده اند 
به اتاق اصناف تهران ارتباطی ندارد. به عنوان 
مثال کسبه آســیب دیده پالسکو مقرر شده 
بود تا مالیات های آنها بخشــوده شــود و گفته می شد 
که اتاق اصناف باید نسبت به شناســایی و معرفی آنها 
برای برخورداری از معافیت مالیاتی اقدام کند، اما هنوز 
چیزی در این زمینه  به اتاق اصناف تهران ابالغ نشــده 

است و اگر این ابالغ صورت بگیرد کار را انجام خواهیم 
داد.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامــه صحبت های خود 
درباره چگونگی تنظیم بازار شــب عیــد و این که اتاق 
اصناف می تواند چه کاری در این زمینــه  انجام دهد، 
توضیح داد: اگر تامین کنندگان کاال برای بازار شــب 
عید از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت  و دیگر دســتگاه های متولــی کاال را به موقع 
و به انــدازه تامین کنند، به اتاق اصنــاف وظیفه ای در 
این زمینه  محول شود آمادگی کامل برای تنظیم بازار 

شب عید را داریم.

اصناف

حامــد حيدری  چــرا ایــران از برخی 
مســیرهای ریلی و جاده ای کنار گذاشــته 
شده؟ تحریم های آمریکا در این زمینه مؤثر 
بوده یا ما زیرســاخت های الزم را در اختیار 

نداریم؟
راه الجورد میان افغانســتان، ترکمنستان، 
آذربایجان، گرجستان و ترکیه برای کاهش 
موانع ترانزیتی و تجارتی و همچنین توسعه 
عملیات مشــترک گمرکی بین کشورهای 
یاد شــده به بهره بــرداری رســید؛ آنچه 
افغانســتان آن را راه بدیــل ترانزیتی برای 
دسترسی به بنادر و برای »کاهش وابستگی 
افغانستان به کشورهای همسایه« نامید. در 
واقع ســرمایه گذاری ۷4۵ میلیون دالری 
کشــورهای یاد شــده یکی از مســیرهای 

ترانزیتی را از ایران گرفت.
اســتفاده هند از بندر چابهار و دسترســی 
از طریق خــاک ایران به بازار افغانســتان و 
کشــورهای آســیای میانه نیز تا کنون به 
میزان مورد انتظار عملیاتی نشــده اســت. 
افزون بر این، موارد دیگــری نیز وجود دارد 
که مســیرهای ریلی و جــاده ای جایگزین 
نســبت به ایران طراحی شــده و برخی نیز 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
باید پرسید چه دالیلی وجود دارد که ایران 
از مســیرهای ریلی و جاده ای کنار گذاشته 
می شود؟ علی گلستانی، کارشناس مسائل 
بین الملــل در ایــن رابطه بــه ایرناپالس 
می گوید: ترکیبی از عوامــل مختلف باعث 
شــده تا راه هــای جایگزین ایــران مورد 
اســتفاده قرار گیرد. بخشــی از این مسئله 
بــه اعمــال محدودیت هــای بین المللی 
برمی گردد، به طوری که پروژه های انتقالی 
و ترانزیتی اعم از کریدور شــمال-جنوب یا 
طرح خط لوله صلح به واســطه مخالفت ها و 
ممانعت های ایاالت متحــده آمریکا تقریباً 

عملیاتی نشد.
وی می افزایــد: بخشــی از کار نیــز به این 
برمی گردد کــه مــا متوجه این مســائل 
نیستیم و زیرســاخت های خود را برای این 
کار آماده نکرده ایم. در حالی که یک کشور 
بسیار عقب مانده تر از نظر زیرساختی مانند 
پاکستان بســیاری از طرح های توسعه ای 
داخل کشور خود را به طرح های بین المللی 
پیوند زده است. پاکستان ابتکاراتی با چین و 
عربستان داشته و توانسته امتیازات ویژه ای 
بگیــرد و مقصد ســرمایه گذاری های انبوه 
باشــد و نیازهای اصلی زیرســاختی کشور 

خود را از این طریق رفع کند.
گلســتانی در این رابطه اضافه می کند: در 
ســال 201۵ عملیات ضرب عــزب ارتش 
پاکستان علیه تروریســت های فعال داخل 

و خارج پاکســتان انجام شــد. این عملیات 
نگرانی عمده کشورهای ســرمایه گذار در 
رابطه با عملیاتی شدن طرح های اقتصادی 
کالن را رفع کرد و نشان داد دولت پاکستان 
می تواند امنیت ســرمایه آن هــا را تضمین 
کند. دولت این کشــور از آن ســال به بعد با 
این عملیــات و عملیات های مشــابهی که 
انجام داد، گرفتاری های خــود را رفع کرد 
و سایر کشــورها به این نتیجه رسیدند که 
می شــود در پاکستان نیز ســرمایه گذاری 
کرد. این در حالی است که ما شالوده امنیتی 
منطقــه و شــاه راه ترانزیتی هســتیم، اما 

نمی توانیم از این موارد استفاده کنیم.

کسی منتظر ما نمی ماند
این کارشناس مســائل بین الملل با هشدار 
درباره اینکه در ســطح بین الملل بدیل های 
ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی ایران تعریف 
شــده، اظهار می کند: معادالت در ســطح 
بین الملل با مسائل داخلی متفاوت است. در 
سطح بین الملل کشوری که نیاز به منفعتی 
دارد، سریعاً آن را پیگیری می کند. دولت ها 
به دنبال بیشینه ســازی منافع خود هستند 
و در این مســیر تعلل نمی کنند. اکنون نیز 
دهلــی این کار را کــرده و در حــال متنوع 
کردن ســبد انرژی خود است. پاکستان نیز 
قراردادهایــی خیلی جدی با عربســتان و 
چین منعقد کرده است. اگر ما در این زمینه 
کار نکنیم، فرصت های بیشتری را از دست 

می دهیم.
گلستانی درباره تعریف مســیرهایی که از 
ایران عبور  کند، می گوید: چنین طرح هایی 

باید در سطح کالن بررســی شود، حداقل 
باید وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و راه 
و شهرســازی در یک کارگروه وارد تعریف و 
اجرای چنین طرحی شــوند. حتی می شود 
در ســطوح باالتر به این مســئله پرداخت، 
یعنی یک طرح به عنــوان پروژه کالن ملی و 
یک سند باالدســتی تعریف شود تا اهمیت 
پیدا کند.وی در این رابطــه اضافه می کند: 
ممکن است برخی از افراد که در بخش های 
مختلف در حال انجــام فعالیت هایی در این 
راستا هســتند، متوجه اهمیت این مسئله 
نباشــند و اطالعی از آینده فضای منطقه و 
بین الملل نداشــته باشــند. حتی خیلی از 
افراد نیز در ســطوح مختلف کارشناســی، 
اطالعات غلطی دارند که در مواردی مبنای 
تصمیم گیری می شوند. باید با نگاه به آینده 
و شناخت روندهای موجود تصمیمی اتخاذ 
شــود که نه تنها در حال حاضر، بلکه برای 
آتی هم توجیه داشــته باشــد و این حلقه 

مفقوده بسیاری از تصمیم های ما است.

 کارشکنی های آمريکا عليه
 طرح های ايران

رحمت شعبانی، کارشــناس مسائل حمل 
و نقل جاده ای نیز با اشــاره به تأثیر مسائل 
سیاســی در این مــورد می گویــد: اغلب 
تصمیمات منطقه ای که گرفته می شــود، 
متأثر از فشار و تحریم هایی است که آمریکا 
علیه کشــورمان اعمال می کند. در رابطه با 
تمام کشــورهایی که می خواهیــم با آن ها 
مراوداتــی را برقرار کنیم و مســیرهایی را 
تعریف و تقویت کنیم، آمریکا کارشــکنی 

می کند.وی درباره مســیر جاده ابریشــم 
اظهار می کنــد: برخــی آن را یک فرصت 
می بینند و مســیر هند، چابهار، افغانستان 
و آســیای میانه را یک مســیر با دسترسی 
مناسب می دانند که اگر راه آهن ما به چابهار 
متصل شــود، می توانیم جنوب شرقی آسیا 
را از طریــق بنــدر چابهار به افغانســتان و 
شمال آن کشــور متصل کنیم که می تواند 
به آســیای میانه و حتی چین نیز دسترسی 
ایجاد کند. می توانیم این مســیر را به عنوان 
فرصت بنگریم و آن را توســعه دهیم. حتی 
می توان برای کشــورهای منطقــه نیز این 

مسیر ترانزیتی را احیا کنیم.

مسير ايران راحت تر بود، اما...
شــعبانی با یادآوری این که مســیر دیگر 
در ایــن زمینه ترکیــه، ایران، قطر اســت، 
می گوید: بعد از محاصــره اقتصادی قطر به 
رهبری عربستان، یک توافق سه جانبه بین 
ایران، ترکیه و قطر ایجاد شــد. قطر در وهله 
اول، مایحتاج خود را از مسیر هوایی می برد 
که هزینه آن زیاد می شــد. در مسیر زمینی 
نیــز در دســترس ترین و راحت ترین مرز 
ایران بود. قرار بــود از طریق مرزهای ترکیه 
و ایران و با استفاده از فاصله نزدیک بین قطر 
و بوشهر، یک مســیر را دایر کنیم که البته 
حاضر هم شــد و بخش زیادی از محموله ها 

نیز از این نقطه ارسال شد.
وی با اشــاره به برخی مشــکالت سیاسی 
بین ایران و قطــر اظهار می کنــد: آمریکا 
خیلــی دارد روی تصمیمــات این کشــور 
اثر می گذارد. بیشــتر مباحــث نیز مربوط 

به حوزه هــای امنیتی و حاکمیتی اســت، 
به طوری که احتمال حمله نظامی از ســوی 
عربســتان و متحدین آن، قطــر را تهدید 
می کرد و قطر به سمت آمریکا کشیده شد، 
زیرا یک متحــد راهبردی و اســتراتژیک 

برایش محسوب می شد.
این کارشناس مسائل حمل و نقل جاده ای 
در این باره اضافــه می کند: قطر به جای مرز 
ایران، مســیر عراق را احیا کرد که شــامل 
ترکیه، عراق، بنادر جنوبی عراق به ســمت 
قطر است. حتی اخیراً مسیرهای کشتیرانی 
بین ترکیه و قطر را پیش بینی کرده اند. البته 
درست اســت که هزینه کمتر می شود، اما 
زمان بیشتری صرف می شــود، زیرا مسیر 

ایران برای قطر سهل تر و نزدیک تر بود.

چرا از مسير ايران استقبال نمی کنند؟
وی دربــاره عوامل توســعه نیافتن صنعت 
حمل و نقل کشــور می گوید: بــا توجه به 
تحریم هایی کــه بر ایران اعمال شــده بود 
و کشــورهایی که با ما مراوده داشته باشند 
در لیســت تحریم ثانویه قــرار می گیرند، 
مشکالتی برای کشورهای همسایه ما ایجاد 
شد. متأسفانه ما در توسعه حمل و نقل خود 

با مشکالتی جدی مواجهیم.
شــعبانی در ایــن زمینــه می افزاید: حتی 
کشــورهای آســیای میانه که می توانند با 
ترانزیــت از مســیر ایران به آب هــای آزاد 
دسترسی داشته باشــند، در پی مسیرهای 
جایگزیــن بوده اند که تجارت بــه اروپا را از 
مسیر کشورهای آسیای میانه انجام دهند یا 
از مسیرهای دریایی که زمان بر و طوالنی تر 
هم هست استفاده کنند. این در حالی است 
که مسیر ایران برایشــان ارزان تر و راحت تر 

است.
این کارشناس مسائل حمل و نقل جاده ای با 
یادآوری اینکه در ترانزیت، عامل های زمان 
و هزینه مؤثر اســت و با توجه به این عوامل، 
ایران بهترین مســیر بود، اظهار می کند: از 
آنجایی که ما تحت فشار تحریم های آمریکا 
و متحدینــش هســتیم و از تحریم  ها تأثیر 
پذیرفته ایم، سایر کشورها برای استفاده از 

مسیر ایران استقبال زیادی نمی کنند.

زيرساخت هايمان آماده است
وی درباره کیفیت راه های کشــور تصریح 
می کند: مــا از نظر زیرســاختی مشــکل 
زیادی نداریم، اما از نظر اداری ممکن است 
مشکالتی داشته باشیم. هماهنگی هایی که 
در پایانه های مرزی و بنادر باید انجام شود، 
همچنین سیســتم اداری پیچیده ای که در 

ایران وجود دارد، از جمله این موارد است.

پرداخت وام ۳00 میلیون تومانی به کسبه پالسکو

در نشست سندیکای شرکت های ساختمانی مطرح شد

رقابتی با انبوه سازان نداریم
برهان محمــودی  رئیس ســندیکای 
در  گفــت:  ســاختمانی  شــرکت های 
قراردادهایی کــه پیمانکاران پــروژه های 
عمرانی با دولت امضا مــی کنند، در صورت 
تسویه نقدی، ســود پیمانکار از پروژه 10 تا 

1۵ درصد است.
به گــزارش مهر، منوچهــر ملکیانی فرد در 
نشست نکوداشت هفتادمین سال تأسیس 
سندیکای شرکت های ســاختمانی ایران، 
با بیــان اینکه وزارت راه و شهرســازی ما را 
در نشســت اخیر وزیــر راه با انبوه ســازان 
دعوت نکرد، اظهار داشــت: دولــت نباید 
برای سندیکایی که ۷0 ســال سابقه دارد، 
تصمیم گیری کند بلکه باید در یک مســیر 

شفاف با یکدیگر قدم بزنیم.
وی با اشاره به برگزاری گفت وگوهای دولت 
با بخش خصوصی افــزود: ما در برخی از این 
گفت وگوها حضور داشته ایم ولی به عنوان 
بخش خصوصی حرف خودمان را می زنیم و 

دولت هم کار خودش را انجام می دهد.
رئیس سندیکای شــرکت های ساختمانی 
با بیان اینکه تشــکل های بخش خصوصی 

در شــرایط فعلی تحریم ها می توانند کمک 
بزرگی به دولت و مردم کنند تا بر تحریم ها 
غلبه کنیم، ادامه داد: متأســفانه در برخی 

مواقع دولت اعتقادی به این موضوع ندارد.
ملکیانی فرد درباره جزئیات کارت اعتباری 
مصالح ســاختمانی که قرار است به فعاالن 
صنعت ساخت وساز داده شود، گفت: ما در 
جریان جزئیات این کارت نیســتیم اما باید 
این کارت بــرای خرید مصالح اســتاندارد 
در ســاختمان اســتفاده شــود چون اگر 
مصالح غیراســتاندارد خصوصاً آهن آالت 
در ســاختمان بــه کار بــرود، کل صنعت 

ساخت وساز با شکست روبرو خواهد شد.
وی درباره قیمت تمام شــده ساخت وساز 
گفت: در حــال حاضر امــکان تعیین نرخ 
قطعی برای هزینه ساخت وساز وجود ندارد 
چون هیچ ثباتی در بازار مصالح ساختمانی 
نداریم و هر روز ممکن اســت نرخ مواد اولیه 
ساخت وساز و نهاده های ساختمانی تغییر 
کند.به گفته رئیس سندیکای شرکت های 
ساختمانی، در زمانی که مسکن مهر ساخته 
می شد، دولت قیمت پایه ســاخت را 300 

هزار تومان بــه ازای هر مترمربــع تعیین 
کرد و پیمانکاران را در فضایــی قرار دادند 
که مجبور شــدند با این قیمــت کار کنند. 
معلوم است ســاختمانی که با متری 300 
هزار تومان ساخته می شود، از چه کیفیتی 

برخوردار خواهد بود.
ملکیانی فــرد درباره صــدور خدمات فنی 
و مهندســی گفــت: ۸0 درصــد صادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی از طریــق 
شرکت های عضو در سندیکای شرکت های 

ساختمانی انجام می شود.

این فعال ساخت و ســاز در پاسخ به پرسش 
مهــر مبنی بــر رقابــت میان ســندیکای 
شرکت های ســاختمانی و سایر تشکل های 
صنفی حوزه ساخت و ساز مانند انبوه سازان 
افــزود: مــا هیــچ رقابتی بــا هیــچ یک از 
تشــکل های صنفی این بخش نداریم بلکه 
معتقدیم در شــرایط تحریــم، همه فعاالن 
ســاخت و ســاز را باید دور هم جمع کنیم تا 
از شــرایط فعلی عبور کنیم.بــه گفته وی، 
هزینه تمام شده ســاخت مسکن در صورت 
انبوه ســازی، با کاهــش روبــرو خواهد بود 
ولی به طور کل در هر پروژه هزینه ســاخت 
و ســاز متفاوت اســت و به عوامل مختلفی 
مانند قیمت نهاده های ســاختمانی، محل 
اجرای پــروژه و کیفیت اجرا بســتگی دارد.

در ادامه این نشســت ایرج گالبتونچی،دبیر 
سندیکای شرکت های ســاختمانی با بیان 
اینکه کل فعالیت هــای پیمانکاری به دلیل 
کاهش بودجه عمرانی در ســال های اخیر با 
رکود مواجه بوده اســت، در پاسخ به پرسش 
خبرنگار مهر درباره تفاوت تسویه پروژه های 
عمرانی به صورت نقدی و اوراق اسناد خزانه 

اسالمی افزود: پیمانکاران قراردادهای خود 
را با دولت به صورت سود 10 تا 1۵ درصدی 
امضا می کنند که این در حالت تسویه نقدی 
اســت اما دولت به جای پرداخــت نقدی به 
پیمانکاران پروژه های عمرانی، اوراق اســناد 
خزانه اسالمی پرداخت می کند که این اوراق 
با نرخ تنزیل باالیی به فروش می رســد.دبیر 
سندیکای شرکت های ســاختمانی یادآور 
شد: متوسط نرخ تنزیل اوراق اخزا 2۵ درصد 
است و ما از ســال 94 تاکنون 100 میلیارد 
تومان اخزا دریافــت کرده ایم که 2۵ درصد 
آن بابت نرخ تنزیل از بین رفته اســت ضمن 
اینکه سازمان امور مالیاتی از نرخ تنزیل هم 
مالیات می گیــرد و نحوه محاســبه مالیات 
شــرکت های پیمانکاری، رقمی است که به 
طور کلی به شــکل اوراق دریافت کرده ایم و 
نرخ تنزیل را از آن کســر نمی کند.این فعال 
صنعت ســاخت و ســاز خاطرنشــان کرد: 
اوراق مشــارکت و اوراق اسناد خزانه در انواع 
مختلف و با سررســیدهای گوناگون منتشر 
می شود اما عمدتاً اوراقی به ما واگذار می شود 

که سررسید آنها چهار ساله است.
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آیا گوشی  های اندرویدی ارزان  قیمت ارزش خرید دارند؟

وش آیفون نگرانی اپل از کاهش فر

 احمدرضا فرهبد  کاهش فروش گوشی  های 
آیفون در ماه های اخیر، باعــث نگرانی اپل درباره 
آینده این گوشــی ها شده اســت. آیا گوشی های 
آیفــون و ســایر گوشــی  های هوشــمند دیگر 

محبوبیت گذشته خود را ندارند؟
تابستان سال گذشــته، ارزش بازار اپل از مرز یک 
تریلیون دالر گذشت و این غول فناوری نخستین 
شرکت سهامی عام غربی است که چنین موفقیت 
بزرگی کسب کرده است. بااین حال، این موفقیت 
چنــدان دوام نداشــت و در نوامبــر، ارزش بازار 
شــرکت با روند نزولی مواجه شد و به کمتر از یک 

تریلیون دالر رسید.
Ap� )هفته گذشــته، تیم کوک، مدیرعامل اپل 

ple(، پیش بینی  اپل از گزارش مالی پاییز 201۸ 
را کاهش داد. این اتفاق بــرای اولین بار طی یک 
دهه گذشــته رخ داد. همین موضوع باعث شــد 
ارزش ســهام اپل بیش از 10 درصد کاهش پیدا 

کند و وضعیت بازار سهام را به هم بریزد.

ارزش سهام بازار اپل در ماه های اخير بيش 
از 10 درصد کاهش يافته است

تیم  کوک کاهش درآمد اپل طــی 3 ماهه چهارم 
ســال 201۸ را ناشــی از کاهش ســرعت رشد 
اقتصادی چین خوانده کــه درحدود 1۸ درصد  از 
فروش محصوالت این شرکت را دربرگرفته است. 
تحلیلگران با اشاره به کاهش رشد اقتصاد جهانی 
به این نکته اشــاره کرده اند که جنگ تجاری بین 
آمریــکا و چین نیز درحال  تأثیرگذاری بر شــیو ه 
خرید مردم اســت.بر کسی پوشــیده نیست که 
گوشی های هوشمند در یک دهه اخیر، تحوالت 
گســترده ای در حوزه های مختلــف ایجاد کرده 
اســت: از خرید و برقراری ارتباط بــا دیگران در 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی گرفته تا 
سیاســت گذاری ها و تعیین خط مشی ها و حتی 
محاسبات. گوشی های هوشــمند پس از ظهور، 
تا مدت ها جزو پر فروش تریــن محصوالت بودند 
و همیشــه طرفداران خود را داشــتند؛ اما اکنون 
به نظر می رسد این گجت های محبوب که زمانی 
وسیله ای شگفت انگیز محسوب می شدند، پس از 
یک دهه محبوبیت، به پایان راه رسیده اند و دیگر 

جذابیت چندانی ندارند.

محبوبيت گوشی های هوشمند 
درمقايسه با قبل کاهش يافته است

همان طورکه در نمودار زیر مشــاهده می  کنید، 
فروش جهانی گوشــی های هوشــمند در تمام 
مدت ســال گذشــته، روند نزولی داشــته و این 
نخستین باری است که فروش این محصوالت در 
تمام مدت یک ســال، چنین روندی داشته است. 
تحلیلگران بازار معتقدند این وضعیت در ســال 
2019 بدتر خواهد شــد و استقبال از گوشی های 
هوشمند کمتر می شــود. پیش بینی های جدید 
اپل )Apple( نشــان می دهد گوشی های آیفون 
)iPhone( این شرکت نیز تحت تأثیر آشفته بازار 

گوشی های هوشمند قرار می گیرند.
طبق گفته پیر فراگــو )Pierre Ferragu(، یکی 
از تحلیلگران شرکت تحلیلی نیو استریت ریسرچ 
)New Street Research(، همــه تحلیلگران 
فعال در زمینه صنایــع مرتبط با فناوری معتقدند 
اســتقبال از فناوری های جدید برای نخستین بار  
در زمینه های مختلف ازجمله تلویزیون و خودرو 
و گوشــی  های هوشمند در مقایســه با سال های 
گذشــته اصال چشــمگیر نیســت. وی درادامه 

گفته هایش افزود:
زمانی کــه دومیــن نســل از وســیله ای عرضه 
می شود، افراد بیشتر از آن اســتقبال می کنند و 
این امر باعث افزایش اشــتیاق و عالقه آن ها برای 
خرید مدل های جدیدتر می شــود؛ اما ویژگی  ها 
و فناوری های ارائه شــده مهندس ها و شرکت ها 
به سرعت باعث ایجاد بازده نزولی تولید می شود. 
به عبارت ِدیگر، ممکن اســت در ابتدا استقبال از 
ویژگی های جدید زیاد باشد؛ اما این استقبال در 

سال های بعد به تدریج کاهش می یابد.

فــروش رایانه های شــخصی که قبــل از ظهور 
گوشی های هوشــمند محبوبیت زیادی داشتند 
و جزو محصوالت پرفروش  بــازار رایانه بودند، در 
سال 2011 به اوج خود رســید. ازآن پس، مردم 
دیرتر رایانه های خــود را با رایانــه جدید عوض 
می کردند؛ زیرا در آن سال، این رایانه ها به تکامل 
کامل رســیده بودند و اکثر انتظــارات کاربران را 
برآورده کردند. تصور می شود چنین اتفاقی برای 
گوشــی های هوشــمند نیز در حال وقوع است و 
هرچه آن ها پیشرفته تر شوند، مردم دیرتر گوشی 

جدید می  خرند.
طبق آمار منتشرشده شــرکت تحلیلی دیگری 
 ،)CCs Insight( به نام سی ســی اس اینســایت
زمان استفاده کاربران کشورهای اروپای غربی از 
گوشی هایشان از 2۶ ماه در سال 2010 به 39 ماه 

در سال 2019 افزایش یافته است.

امروزه کاربران درمقايسه با گذشته 
گوشی های خود را ديرتر عوض می کنند

درحال حاضــر، تنها طرفداران متعصب گوشــی  
های آیفون تمایل دارنــد از جدیدترین و بهترین 
مدل های این گوشــی ها اســتفاده کنند و حتی 
برخی از آن ها شــب قبل از آغاز روز عرضه گوشی 
جدید، تــا صبح پشــت مراکز عرضــه می مانند 
تا نخســتین افرادی باشند که گوشــی جدید را 
می خرنــد. این درحالی اســت کــه برخورداری 
گوشــی های دیگر از ویژگی هــای کامال جدید و 
منحصر به فرد که گاهی اوقات هم به بیان جمالت 
طنزآمیز منجر می شــود، باعث جذب طرفداران 
گوشــی  های آیفون به سمت گوشــی های دیگر 
می شــود. به عنوان  مثال، نوکیا قصد دارد گوشی 
متفاوتی با پنج دوربین عرضه کند و این کار نوکیا 
را می توان با شــرکت تولیدکننده وسایل اصالح 
مو و سر مقایسه کرد که همیشــه تعداد تیغ های 

محصوالتش را افزایش می دهد.
درضمن، گجت های زیاد دیگری که هر ســال در 
نمایشگاه های فناوری مختلف درمعرض نمایش 
گذاشته می شــوند، برای فروش بیشتر با یکدیگر 
رقابــت می کنند که مردم دوســت دارند به جای 
خرید گوشــی جدید، پولشــان را بــرای خرید 
آن ها صرف کنند. این گجت هــا تنوع زیادی هم 
دارند؛ از سیســتم های دســتیار خانگــی مانند 
دســتیار مجازی اکو )متعلق به شرکت آمازون( 
گرفته تا تخته اســکیت های باتری خور و وسایل 

اتوماسیون سازی خانگی.
زمانی که وضعیت کنونی اپــل را در زمینه عرضه 
و فــروش گوشــی  های آیفون با زمانی  مقایســه 
کنیم که یکی از تولیدکننــدگان برتر رایانه بود، 
متوجه می شــویم احتماال آینده خوبی در انتظار 
این بخش از شرکت و سهام دارانش نیست. زمانی 
اپل در تولید رایانه های شــخصی ســرآمد همه 
شرکت ها بود و تعداد بی شــماری از رایانه هایش 
را با قیمت هنگفتی می فروخت. بااین حال پس از 
مدتی، کاربران دیگر مانند گذشته از این رایانه ها 
اســتقبال نمی کردند و فقط طرفداران متعصب 
اپل وفادار بودند. چندی بعد، اپــل در این زمینه 
شکســت خورد و شــرکت هایی مثــل آی بی ام 
بــا رایانه هــای ارزان قیمت تر مثــل رایانه های 
ویندوز یا ســایر سیســتم عامل ها، گوی سبقت 
را از اپِل پیشــتاز ربودند. اکنون نیز شرکت های 
چینی تولیدکننده گوشــی  های هوشمند، مانند 
شــیائومی و هواوی که به تدریج مشهور شدند، با 
گوشــی های باکیفیت خود با نسخه های متفاوت 
اندروید و قیمتی بســیار ارزان تر از گوشــی های 

آیفون، نگرانی بزرگی برای اپل هستند.
تیم هات، عضو واحد تحقیقاتی GSMA متعلق 
به اتحادیه ای تجاری درباره اپل چنین می گوید: 
قیمت گــران گوشــی های آیفون همیشــه در 
بیشترین حدش بوده اســت و این موضوع برای 
قشــر ثروتمند جامعه نیز کامال محسوس است و 
فقط مشتریان وفادار حاضرند پول بیشتری برای 

خرید این گوشی ها پرداخت کنند.
واضح  اســت گوشــی های هوشــمند وسیله ای 

شــخصی تر و پرکاربردتر از رایانه های شــخصی 
هســتند. البته، اپل هنوزهم رویکرد خود درباره 
عرضه گوشی های گران قیمت را مصمم تر از قبل 
دنبال می کند و امیدوار است این اقدام باعث شود 
قیمت گران گوشــی های آیفون، کاهش فروش 
آن ها را به دلیل اســتقبال کم جبران کند. به نظر 
می رســد این رویکرد تاحدودی مؤثر بوده است. 
بررسی های اولیه نشان می دهد آیفون ایکس اس 
مکس )iPhone XS Max( با قیمت پایه 1099 
دالر درمقایسه با مدل قدیمی ترش، یعنی آیفون 
ایکس اس  )iPhone XS(  که 100 دالر ارزان تر 

است، فروش بیشتری تجربه کرده است.
حتی برای مشــتریان متمّول اپل نیز این رویکرد 
دورازانتظار اســت. بخش زیــادی از درآمد اپل 
ازطریق فروش ســخت افزار تأمین می شود. در 3 
ماهه سوم ســال 201۸، ۵9 درصد از درآمد ۶3 
میلیارد دالری این شرکت به فروش گوشی  های 
آیفون مربوط بود. البته، این آمار وابستگی اپل به 
فروش گوشی های آیفون را کمتر از میزان واقعی 
نشان می دهد و درکنارش به بخش ارائه خدمات 
مرتبط با این گوشــی ها نیز باید توجــه کرد که 
در حال توسعه است و 1۶ درصد از درآمد شرکت را 
تأمین می کند. درضمن، کوک خواستار این است 
که وسعت این مراکز تا ســال 2020 درمقایسه با 

سال 201۶ دوبرابر شود.
درحال حاضر، هدف این بخش توســعه خدمات 
پس ازفروش و افزایش درآمد اپ اســتور است که 
هر دو ارتباط مســتقیمی با گوشــی های آیفون 
دارند. اپل درصدد است این دســته از خدماتش 
را توســعه دهد و احتماال تا اواخر ســال جاری، 
سرویســی بــرای اســتریم کردن برنامه هــای 
تلویزیونی راه انــدازی می کند. سامســونگ که 
حقیقتا رقیب سرســختی برای اپل محســوب 
می شــود، در ششــم ژانویه امســال اعالم کرد 
 )iTunes( به زودی، امکان اســتفاده از آیتونــز
و فروشــگاه آنالین فیلــم و موســیقی اپل، در 

تلویزیون های این شرکت فراهم خواهد شد.
در حال حاضــر، اپــل عالوه بــر تمرکز بــر بازار 
گوشــی های هوشــمند، فعالیت خود در زمینه 
عرضه ســایر گجت های هوشــمند مثل وسایل 
دســتیار خانگی را نیز آغاز کرده است. البته، اپل 
در این زمینه دربرابر شــرکت های مطرحی مثل 
گوگل و آمازون حرفی بــرای گفتن ندارد. آماری 
 Apple( رســمی برای میزان فــروش اپــل واچ
Watch( دردســت نیســت؛ اما طبق گفته بن 
اســتنتون )Ben Stanton(، یکی از تحلیلگران 
کانالیــس)Canalys(، ایــن محصــول ســود 
سرشــاری برای اپل دارد و بخش عمده ای از بازار 
فروش ساعت های هوشــمند را ازآِن خود کرده 
اســت.این موضوع راه را برای ورود اپل به بخش 
گجت های مختص ســالمتی نیز همواره کرده و 
این شــرکت گجتی برای کنتــرل ضربان عرضه 
کرده اســت. البته، وضعیت حاکــم بر این بخش 
با بازار کاالهای مصرفی مرتبط بــا فناوری کامال 
تفاوت دارد. تیم هات اذعــان کرده هدف آرمانی 
و رؤیای اپــل، عرضه پلتفــرم جدیــد رایانه ای 
برای خودنمایی در بازار و تکــرار دوباره موفقیت 

گوشی های آیفون است.
درحالی که قیمت گوشــی  های آیفون پیوســته 
رونــد افزایشــی دارد، قیمــت گوشــی های 
اندرویدی درحال کاهش اســت؛ گوشی هایی که 
در حال حاضر ۸۵ درصد از بازار گوشی را تصاحب 
کرده اند. اکنون برندهای مختلف این گوشــی ها 
را با تنــوع گســترده ای عرضه می کننــد و رده 
قیمتی آن ها از کمتــر از 100 دالر تا 1000 دالر 
)گوشــی های پرچم دار( متغیر است.این موضوع 
رقابت ســختی در میــان شــرکت های مختلف 
ایجاد می کنــد و این رقابت با شکســت برخی از 
محصوالت در جذب مشتری سخت تر می شود و 
درنهایت، جنگ قیمتی بزرگی در میان شرکت ها 
درمی گیرد کــه ارائه تخفیف های چشــمگیر و 
کاهش ســریع قیمت محصــوالت جدید، حتی 

گوشی های قدرتمند و پرچم دار را درپی دارد.

فوروارد پیام در واتس اپ ممنوع!
 به نظر می رســد که اپلیکیشــن واتس اپ قصد دارد به منظور مقابله با 
انتشــار اخبار کذب محدودیت جدیدی را در قابلیت فوروارد و ارسال 

پیام ها در این پیام رسان ایجاد کند.
واتس اپ که یکی از محبوب ترین اپلیکیشــن های پیام رسان در جهان 
به شــمار می رود، به نظر می رســد که به منظور جلب نظــر و رضایت 
کاربرانش هر از گاهــی اقدام به انتشــار به روزرســانی های جدیدی 
می کند تا به کاربران اجــازه دهد از قابلیت های جــذاب و جدیدی در 

پلت فرم مورد استفاده خود بهره مند شوند.
غول های تکنولوژی متعددی در سراســر جهان در چند ســال اخیر با 
اتهاماتی همچون انتشــار اخبار کذب و دروغین مواجه شــده اند که به 

دنبال آن تحت فشارهای سیاسی فراوانی نیز قرار گرفته اند.
حاال به نظر می رسد که اپلیکیشــن پیام رسان واتس اپ تصمیم گرفته 
اســت که در راســتای مقابله با نشــر اخبار کذب و دروغین در فضای 
مجازی، محدودیت جدیدی را به پلتفرم این پیام رسان بیفزاید تا بدین 
ترتیب کاربران نتوانند یک پیام واحد را بیشــتر از ۵ بــار و برای ۵ نفر 

ارسال و به اصطالح فوروارد کنند.
بر اســاس گزارش وب ســایت the verge ، مدیران و مقامات ارشــد 
واتس اپ بر ایــن باورند که چنین قابلیــت و محدودیت جدیدی بدون 
شک کمک بسزایی در جلوگیری از انتشار و ارســال اخبار و گزارش هایی 
که صحت آنها از لحاظ خبری تایید نشــده، خواهد کرد و بدین ترتیب 
جوامع و دولت های زیادی را از چالش ها و مشــکالت پیش روی خود 

دور می کند.
به نظر می رسد این روزها با توجه به نقش بسیار پررنگی که شبکه های 
اجتماعی، رسانه ها و پیام رســان ها در انتشار اخبار و همچنین شایعات 
ایفا می کنند، فشار مضاعفی از سوی جوامع بین المللی برروی غول های 
تکنولوژی و شــبکه های اجتماعی وارد می شــود و اینطــور که پیش 
می رود انتظار می رود قانون گذاران در کشــورهای پیشرفته که میزبان 
این غول های تکنولوژی و شــبکه های اجتماعی هســتند نیز قوانین و 
مقررات ســختگیرانه تری را در قبال آنها وضع کننــد.در این چند ماه 
گذشــته شــبکه های اجتماعی گوگل و فیس بوک پس از شناســایی 
اخبار نادرســت و کذب، به شــدت مورد انتقاد واقع شــده اند البته در 
این حمالت، فیس بوک تنها نیســت و شــبکه های اجتماعی دیگری 
همچون اینستاگرام، توییتر، اســنپ چت و یوتیوب نیز زیر تیغ و آماج 
حمالت منتقدان قرار گرفته اند.شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن 
و تصاحب شرکت واتس اپ در سال 2014، 19 میلیارد دالر کسب کرد 
و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افــزودن قابلیت های جدید بدنبال 
جذب و حفظ طرفــداران این پیام رســان محبوب بوده اســت .طبق 
تازه ترین آمار منتشر شــده در ژانویه 201۸، پیام رسان واتس اپ هم 

اکنون میزبان حدود 1 میلیارد و 300 میلیون کاربر فعال در ماه است.

اسپاتیفای هم بالک می کند
 اســپاتیفای قابلیت جدیدی را به پلت فرم این اپلیکیشن افزوده است 
تا به کاربرانش اجازه دهد از خواننده هایی که مورد عالقه آنها نیستند، 

آهنگ جدیدی دریافت و مشاهده نکنند.
اپلیکیشن پخش آنالین موسیقی اسپاتیفای )Spotify( که هم اکنون 
یکی از پرطرفدارترین و بهترین برنامه ها از نوع خود به شــمار می رود، 
حاال به تازگی اعالم کرده است که قابلیت و امکان جدیدی را به پلتفرم 
این اپلیکیشــن فزوده و اضافه کرده اســت تا به کاربرانش این امکان را 
بدهد تا در صورت عدم عالقه به خواننده و یا گروه موسیقی مربوطه ، از 

آنها آهنگ و آلبوم جدیدی مشاهده و دریافت نکنند.
این بدان معناســت که کاربران رایگان و مشــترکان پولی اپلیکیشن 
پخش انالین موســیقی اســپاتیفای قادر خواهند بود بــا انتخاب نام 
خواننده و گروه موسیقی موردنظر و کلیک بر روی گزینه مسدودسازی 
) Block ( آنهــا را بــالک کنند تا در دفعــات بعــدی ، الگوریتم های 
هوشمند و خودکار تشخیص موسیقی موردعالقه کاربران ، به آنها هیچ 
آهنگ و آلبوم جدیدی را که از سوی خواننده و گروه موسیقی مذکور و 

بالک شده منتشر شده است، نمایش داده نشود.
 ،iOS  ،نرم افزار و اپلیکیشن اسپاتیفای که برای سیستم عامل اندروید
ویندوز و مک قابل استفاده و اجراست، به کاربران این امکان را می دهد 
تا به صورت کامال قانونی با رعایت حق کپی رایت و ناشران موسیقی، به 
صورت آنالین موســیقی های مورد عالقه خود را جست وجو کرده و به 

آن ها گوش بسپارند.
اپلیکیشــن اســپاتیفای در ســال 200۶ میالدی در ســوئد تاسیس 
و راه اندازی شد و از آن ســال تاکنون نیز توانسته اســت توجه و عالقه 
میلیون ها کاربر موبایل را به خود جلب کنــد و موجب رضایت و تجربه 

لذت بخش آنها در گوش سپردن به موسیقی های موردنظرشان شود.
بــر اســاس گــزارش وب ســایت the verge ، از بزرگتریــن رقبای 
اسپاتیفای، می توان به اپل موزیک و پاندورا اشاره کرد که آنها نیز سهم 
قابل توجهی از بازارهــای مرتبط با پخش آنالین موســیقی را به خود 

اختصاص داده اند اما هنوز به جایگاه اسپاتیفای دست پیدا نکرده اند.
بدون شــک، کاربران منطقــه آمریکای شــمالی که شــامل ایاالت 
متحده آمریــکا و کانادا می شــود، از بزرگترین طرفــداران و کاربران 
اپلیکیشن های اســتریم موسیقی همچون اپلیکیشــن اسپاتیفای به 
شــمار می روند. ایاالت متحده به تنهایی حــدود 40 درصد از درآمد 

سرویس های موسیقی در جهان را به خود اختصاص داده است.

گوگل در فرانسه 50 میلیون یورو جریمه شد
 کمیســیون حفاظت از اطالعات و حریم خصوصی کاربران در فرانسه، 

شرکت آمریکایی گوگل را ۵0 میلیون یورو جریمه کرد.
هر چند که این نخســتین باری نیســت که گوگل به علت نقض برخی 
از قوانین وضع شــده در منطقه یورو و اتحادیه اروپا جریمه شده است، 
فرانسه نخستین کشور اروپایی اســت که به صورت مستقل، این غول 
تکنولوژی امریکایــی را تحت تاثیر عدم رعایــت حفاظت از اطالعات، 
حریم خصوصی و داده های کاربران در این کشــور به پرداخت جریمه 
نسبتا هنگفتی معادل ۵0 میلیون یورو معادل ۵۷ میلیون دالر، محکوم 
کرده است.بر اساس گزارش های منتشــر شده، این جریمه با استناد به 
قانون اتحادیه اروپا که از روز 2۵ ماه مه ســال 201۸ میالدی اجرایی و 
اعمال شده اســت، صورت پذیرفته اســت. این قوانین امکان کنترل و 
نظارت بهتر به منظور حفاظت از اطالعات شــخصی کاربران را فراهم 
می کند. شــرکت های مربوطه در صورت نقض ایــن قوانین، به میزان 

چهار درصد از درآمد کل آنها جریمه خواهند شد.
کمیســیون ملی انفورماتیک و آزادی اینترنت در فرانسه )CNIL( در 
این خصوص اعالم کرده اســت که گوگل به دلیل عدم شفافیت سازی 
و اطالع رســانی ناکافی و عدم جلب رضایت کاربران فرانســوی برای 

شخصی سازی تبلیغات آنالین و اینترنتی جریمه شده است.
بر اســاس گزارش واشنگتن پســت، چندی پیش بود که اتحادیه اروپا 
گوگل را به علــت انحصارطلبی تجاری پنج میلیــارد دالر جریمه کرد. 
مقامات اتحادیه اروپــا در این زمینــه اعالم کردند گــوگل به منظور 
ارتقای محصوالت، سرویس ها و اپلیکیشن خود در کنار سیستم عامل 
اندروید، از اســتفاده آزادانه و منصفانه کاربــران اینترنت از خدمات و 

سیستم های عامل شرکت های رقیب خود جلوگیری کرده است.
 البته گوگل هم تنها شرکتی نبود که توســط اتحادیه اروپا جریمه شد 
بلکه شرکت های دیگری همچون ایســوس، فیلیپس، دینون و مارانتز، 
و پایونیــر نیز به علــت رفتارهــای ضدرقابتی و خــودداری از تحویل 
موجودی به خرده فروشان آنالینی که قصد ارائه محصوالت تخفیف دار 

را داشتند، جریمه شده بودند.

آنالین
پرونده  قاچاق گوشی بسته شد

 طرح رجیستری یا شناســنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور که 
در طول سال های گذشــته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، باالخره 
به صورت کامل برای گوشی ها اجرایی شــد و به گفته مسووالن، سهم 
قاچاق ایــن کاال را به عدد تقریبی صفر رســاند و اکنــون در حال طی 

مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است.
رجیســتری یا شناســنامه دار کردن گوشــی ها و پس از آن تجهیزات 
ســیم کارت خور، به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسووالن 
ارائه شده بود که ابتدا در سال 13۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت های 
قبلی اجرای ناموفقی داشت. اگرچه محمود واعظی هم در دوران وزارت 
خود از اقدامات انجام شــده برای تکمیل این طرح اطالع داد، درنهایت 
این مســوولیت برعهده وزیر جوان دولــت دوازدهم نهاده و از ســال 

گذشته در چندین مرحله اجرایی شد.
طرح رجیستری گوشــی های تلفن همراه، با هدف شناسنامه دار شدن 
یکــی از پرمصرف ترین کاالهای وارداتی کشــور و مبارزه سیســتمی 
با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا شــد. درواقع مهم ترین هدف 
اجرای رجیســتری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشــی عنوان 
شــده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شــماره ســریال گوشی در 
رگوالتوری، درصــورت واردات غیرقانونی موبایل، ســیم کارت روی 
آن فعال نشــده و توســط اپراتورهای تلفــن همراه، خدماتــی به این 
دستگاه های تلفن ارایه نمی شود. البته مقرر شــد پس از اجرای موفق 
این طرح برروی گوشــی ها، برای سایر تجهیزات ســیم کارت خور هم 

مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیســتری در ســال 13۸۵ کــه برمبنای 
IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی های موبایل، شناسه گوشی های 
قاچاق را به شناسه یک گوشــی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم 
امکان پیگیری گوشی مســروقه از بین برده می شد و هم با یک شناسه، 
می توانستند ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان که 
 IMEI در همان تجربه پیشــین، حدود 120 هزار گوشــی تنها با یک
ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت 
به صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر می رســد، زیرا 
شبکه فقط به زوج معتبر ســیم کارت و گوشی سرویس می دهد و جعل 

IMEI نیز فایده ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا قبل از اجرای طرح، ســاالنه 10 میلیون گوشی تلفن 
همراه در بــازار ایران به فروش می رســید که 90 درصــد آن از مبادی 
غیررسمی وارد کشور می شــد. ارزش این بازار به شــش میلیارد دالر 
می رســید و اظهارنظرهای رسمی نشــان می داد که تنها 10 درصد از 
این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس داده های گمرک 
ایران، در سال 139۶، ارزش واردات گوشــی های تلفن همراه، از ۵1۸ 
میلیون دالر، معادل 1۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای 
اجرای طرح تاکنون ۶01 میلیون دالر معــادل 22۷۵0 میلیارد ریال 

است.
به اعتقاد کارشناســان، جلوگیری از قاچــاق کاال و افزایش درآمدهای 
ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه رشــد گوشــی های تلفــن همراه و 
ضابطه مند شدن بازار، کنترل سالمت گوشی های موجود و جلوگیری 
از حضور گوشی های تقلبی زیان آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید 
و فروش، قابلیت ردیابی گوشــی های ســرقتی، بازگشت شرکت های 
بین المللی به ایران و قانونمند شــدن بازار از جملــه مزیت های طرح 

رجیستری محسوب می شود.
هم چنین، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس 
از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشــی به صورت آنالین 
برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از 

دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.

آخرین اخبار از تشدید برخورد با ارسال کنندگان 
پیامک های تبلیغاتی

 رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشدید برخورد با 
ارســال کنندگان پیامک های تبلیغاتی پس از دستور رییس جمهوری 

خبر داد.
محمدجــواد آذری جهرمی پس از انتقــاد رییس جمهــوری درباره 
پیامک های تبلیغاتــی مزاحم و عدم رعایت حقوق شــهروندان در این 
حوزه، در توییتی به 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.
اما حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی در دیدار وزیر، معاونین 
و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در بخشــی از سخنانش 
خاطر نشان کرده بود: وقتی گردش آزاد اطالعات رواج یابد و نظارت بر 
آن تقویت شود، دیگر شــاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به 
طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای بی اخالقی های 
خود سوء اســتفاده 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 کنند؛ اینگونــه اتالف وقت و عمر 
مردم و آزار و اذیت های بی حســاب شرعاً حرام اســت و راه مقابله با آن 
ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطالعات و نظارت قانونی و دقیق 

بر آن است.
دیروز هم حســین فالح جوشــقانی با اشــاره به موضوع پیامک های 
تبلیغاتی گفت: این موضوع بحث تازه ای نیست و با توجه به این که افراد 
و شرکت های کوچک راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات 
در اختیار ندارند، به ارســال پیامک های تبلیغاتــی روی می آورند که 

باعث مزاحمت برای مردم شده است.
وی افزود: پیش از این افراد و شــرکت ها با ایجاد ســامانه هایی اقدام به 
ارســال پیامک های تبلیغاتی به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه 
ســتاره ۸00 مربع با درخواســت مردم اقــدام به مســدود کردن آن 

سامانه ها کردیم.
فالح جوشقانی ادامه داد: اما این کار باعث شــد افراد به سمت استفاده 
از ســیم کارت های شخصی بروند و با ارســال پیامک های با حجم زیاد 
مزاحمت های بســیاری را برای مردم ایجاد کردند که همین موضوع با 
واکنش  رییس جمهوری و دســتور وی برای برخورد با این پیامک های 

تبلیغاتی مزاحم همراه شد.
رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات 
افزود: به طور مشخص از یکسال گذشــته تاکنون اقدامات زیادی را در 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کار بستیم، هم چنین 
با ایجاد ســامانه هایی اقدام به شناسایی سرشــماره های پیامک های 
مزاحــم کردیم کــه درنهایت توانســتیم باالی ۷0 هزار ســیم کارت 

تبلیغاتی مزاحم را قطع کنیم.
فالح جوشقانی با اعالم این که از یک هفته پیش برخورد با این پیامک ها 
تشدید شــده اســت، تصریح کرد: آســتانه هایی را که برای شناسایی 
ســیم کارت ها ایجاد کرده بودیــم، افزایش دادیم تا ســیم کارت های 
مزاحم بیش تری را شناســایی کنیم و در همین مدت شناســایی سیم 

کارت های مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.
وی افزود: ما برای مقابله با این موضوع به تامین سیم کارت ها هم ورود 
کردیم که یکی از حلقه های تامین ســیم کارت ها، اپراتورها و دیگری 

دفاتر ارتباطی آن ها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.

ارتباطات


