
تعویق رای گیری »پالرمو« سیاسی بود؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

 مخالفان شفافیت 
در اقتصاد زیرزمینی فعالند

 قاچاق دام  باعث شده قیمت بازار داخلی
 سر به فلک بکشد

معامالت مسکن متوقف شد 

دستمان به گوشت 
نمی رسد

خانه در سراشیبی 
ارزانی

واکاوی ساختار حکمرانی 
انرژی در ایران

تشکیل وزارت انرژی تا چه اندازه ضروری است؟

 خريدار نایــب رییس اتــاق بازرگانی 
ایران گفت: برای اینکه بتوانیم در شــرایط 
ســخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را 
با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشــورهای 
همســو را برقرار نگه داریم، پیوســتن به 
بپیوندیم.پدرام ســلطانی  اف ای تــی اف 
افزود: برای اینکه در این شــرایط بتوانیم 
کانال بانکی و مالی را با اتحادیه اروپا و چین 
و کشورهایی که اراده دارند از ما نفت بخرند 
باز نگه داریم، نیازمند این هســتیم که در 
چهارچوب اف ای تــی اف، عملیات پولی و 

بانکی ایران کم ریسک شناخته شود.
 وی در توضیح این مطلــب گفت: در غیر 
این صــورت هزینه ها به حــدی افزایش 
می یابد که تاحد زیــادی جلوی تعامالت 

پولی و بانکی را می گیرد.
 ســلطانی اضافه کرد: از آن طرف با توجه 
به اینکه در تنگنای تحریم ها قرار داریم و 
این تنگنا می تواند تشدید شود یا آثار غیر 
قابل پیش بینی را در آینده داشــته باشد 
که ما در شــرایط کنونــی آگاهی کاملی 
از ان نداریم، پس بایــد اقتصاد را طوری 
مدیریــت کنیم که در بعــد داخلی نیز از 

شفافیت خارج نشویم.

منتفع مبارزه با پولشويی کیست؟
 نایب رییــس اتاق بازرگانــی ایران ادامه 

داد: من این را قبال هم گفتم که بیشترین 
نفع مبارزه با پولشویی به اقتصاد داخلی، 
مردم و بنگاه های سالم و البته خود دولت 
می رســد. او در توضیح این مطلب ادامه 
داد: مبارزه بــا پولشــویی درآمد دولت 
را افزایــش می دهد و چرا که پولشــویی 
ناشــی از اقتصاد زیرزمینی است و دولت 
اگر بتواند وضعیت اقتصــادی، فرارهای 
مالیاتــی، تراکنش هــا و ... را رصد کند، 
در این شــرایط بحرانی بــا افزایش قابل 

مالحظه درآمدها روبرو می شود.
 این فعال اقتصــادی گفت: بخش مهمی 
از این افزایش درآمد ناشــی از پیشگیری 
از فرار مالیاتی اســت و از این محل امکان 

اداره کشور فراهم می شود.
 او گفت: این موضوع مســاله ای اقتصادی 
اســت و باید در محافل فنــی، حقوقی و 
اقتصادی درباره آن صحبت شــود و حتی 
حقوقدان ها به میدان بیایند اما متاسفانه 
موضوع بیش از حد در کشور سیاسی شده 
است و شاهدیم که بیشتر در تریبون های 
سیاسی محل نزاع شده است.او تاکید کرد: 
اف ای تی اف بخشی از موضوعات بین الملی 
را پوشــش می دهد اما موضوع تنها این 
نیست. ما از سال ۱۳۹۱ قانونی داریم که 
به مرحله اجرا درآمده اســت اما جا دارد 
این قانون درســت تر  و دقیق تر پیگیری 

شــود تا ســایه شــوم این پدیده مخرب 
اجتماعی  از ســر اقتصا ما برداشته شود و 
اقتصاد ایران به ورطه اقتصاد زیرزمینی و 

عدم شفافیت بیشتر کشیده نشود.  

چهره واقعی مخالفان اف ای تی اف را 
نمی شناسیم

سلطانی با اشاره به تبارشناسی منتقدان 
پیوســتن به اف ای  تی اف و قوانین ناظر بر 
پولشــویی به خبرآنالین گفت: این رفتار 
را باید در رفتارشناسی اپوزیسیون دولت  

بازیابی و شناسایی کرد.
 وی در توضیح این مطلــب ادامه داد: این 
رفتار شناخته شده و جا افتاده اپوزیسیون ها 
در تمامی کشورها و البته با غلظت بیشتر 
در ایران اســت که تمامی اقدامات دولت 
را زیر ســئوال ببرند و نیمه خالی عملکرد 

دولت مستقر  به رخ بکشند.
 او گفت: همان طور که گفتم این رفتارها 
در ایران پررنگ تر اســت به طوری که تا 
جایی پیــش می روند کــه تعابیری مثل 
خیانــت و زیر چتر دولــت خارجی رفتن 
و امثــال این ها را به کار می برند و ســطح 

گفتمان را به جای ناشایستی می رسانند.
او افزود: البته من پیش از این هم گفته ام 
و باز هم تکرار می کنم معتقدم کسانی که 
منفعت اصلی از عدم الحاق به اف ای تی اف 

را می برند اصال خودشــان را برجســته 
نمی کنند چون ذات کار ســیاه و اقدامات 
غیرقانونــی در حقیقت چــراغ خاموش 
حرکت کردن اســت اما انچــه این گروه 
می خواهند را اپوزیســیون دولت مستقر 
خواسته یا ناخواسته با مخالفت شدید و با 

مالحظات سیاسی انجام می دهند.
وی ادامه داد: بی تردید ما چهره منتفعان 
را  چندان آشــکار نمی شناســیم چون 
معموال این دسته افراد ســعی می کنند 
تا جایی که امــکان دارد عملیات و چهره 
خــود را مخفی نگه دارند امــا از جایی 
که مــی تواننــد مخالفــت و مزاحمت 
خودشان را برای اقدامات دولت در مسیر 

ساماندهی کنند.

مذاکره بی فايده است، به گشايش 
داخلی فکر کنیم

او در بخــش دیگــری از ســخنانش به 
ضرورت اتخــاذ تدابیری بــرای مقابله با 
تحریم های آمریکا اشاره کرد و گفت: باید 
واقعیات را در نظــر گرفت. تحریم کنونی 
بــا تحریم های پیشــین فــرق دارد. من 
معتقدم در شــرایط کنونی و با شناختی 
که از  رفتار فعلی دولت امریکا پیدا کردیم 

مذاکره کمکی به ما نمی کند.
 نایب رییس پارلمان خصوصی اضافه کرد: 

رفتار ترامپ اصوال بیشتر در برخوردهای 
این چنینی شــبیه کاری اســت که با کره 
شــمالی کرد؛ اقدامات وی بیشتر به ژست 
و عکس ختم می شــود تا تصمیم و توافق 
واقعــی. او ادامــه داد: ممکن اســت ابتدا 
وانمود کنند عالقمند به مذاکره هســتند 
اما هدف این است که ظفرمندانه خودشان 
را به همه دنیا نشــان بدهند اما شــاید در 
پروســه طوالنی مدت با حفظ فشارها بر 
اقتصاد ایران به تدریج توافق هایی حاصل 

شود که نمی توان بدان دل بست.
او گفــت: پــس اســتراتژی درســت و 
تصمیم به جا این اســت که ما دســت به 
گشــایش های داخلی بزنیــم. مطمئنا 
تصمیمات زیــادی را مــی توانیم برای 
بهبود اقتصاد و گشایش تنگنای اجتماعی 
بگیریــم. ســلطانی با اشــاره بــه اینکه 
پارادوکس هایــی در اقتصاد و ســاختار 
اجتماعــی و حاکمیتی محــل ناامیدی 
و نگرانی و کاهــش ســرمایه احتماعی 
شده اســت، گفت: اگر از درون خودمان 
را یکپارچه و قوی کنیــم قطعا در میدان 
مذاکــره می توانیم بهتر ظاهر شــویم و 
اختالالت را طوری مدیریت کنیم تا طرف 
مذاکره کننده فکر نکنــد چنان در تنگنا 
هســتیم که هر امتیازی را می تواند از ما 

بگیرد.

وزنامـه اقتصادی ر
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و و رنو خاک می خورد تجهیزات پژ

ورت نگاه ملی  محدودیت درآمدهای نفتی و ضر
به بودجه

برای تکمیل و اتمام پروژه های موجود حــدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم اما اعتباری که برای ســال آینده در اختیار داریم 
۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع مشکل در اینجاست که تعداد 
قابل توجهی از این پروژه ها به دلیل همین نگاه های منطقه ای و اســتانی 

در سال های گذشته کلنگ زنی شده است.
واقعیت این اســت که کشــور ما از اوایل ســال جاری در شرایط خاص 
و حساسی قرار گرفته اســت که این شرایط برای ســال آینده هم تداوم 
خواهد داشت. شرایط از آن جهت خاص و حساس است که آمریکا در یک 
اقدام خصمانه و یک سویه، از توافق نامه برجام خارج شده است. همچنین 
رییس جمهور این کشــور تحریم هــای ناعادالنه ای را علیه کشــورمان 

اعمال کرده که به هر حال تاثیراتی را بر اقتصاد کشورمان داشته است.
بنابراین مجموع شرایط کشور به گونه ای رقم خورده که مجلس نمی تواند نگاه 
منطقه ای و استانی به الیحه بودجه سال آینده داشته باشد، امسال منابع 
درآمدهای نفتی ما محدود شــده که پیش بینی می شــود این وضعیت 
برای سال آینده هم تداوم داشته باشد. بنابراین چاره ای جز این نداریم که 
همین وضع موجود را مدیریت کنیم، اصوال جدا از بحث تحریم ها و مشکالت 
ناشی از آن، برای نجات کشــور راهی جز این نداریم که نگاه های محلی را 

دور بریزیم و نگاه ملی به بودجه داشته باشیم.
این در حالی اســت که برای تکمیل و اتمام همین پــروژه های موجود 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیــارد تومان اعتبار نیــاز داریم اما اعتباری 
که برای سال آینده در اختیار داریم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. 
در واقع مشکل در اینجاست که تعداد قابل توجهی از این پروژه ها به دلیل 
همین نگاه های منطقه ای و اســتانی در ســال های گذشته کلنگ زنی 

شده است.  
آسیب دیگر ناشــی از نگاه های منطقه ای و اســتانی این است که همین 
منابع محدود هم تکه پاره می شــود و در نتیجه سالی ۴۰ درصد از همین 
۴۰ هزار میلیارد تومانی هم خسارت تاخیر پروژه ها است. اما واقعیت این 

است که اگر در گذشته نگاه ملی داشتیم چنین اتفاقی رخ نمی داد.
اما یکی از مشــکالت ما در رابطه با این موضوع، نداشتن آمایش سرزمین 
است. اگر آمایش سرزمین داشــتیم و با هم تفاهم می کردیم امروز جر و 
بحثی هم رخ نمی داد. در همین رابطه به نظر می رســد که اگر بخشی از 
بودجه استان ها به سمت آمایش سرزمین و سایر ضرورت ها برود، بخشی 

از مشکالت فعلی هم حل و فصل خواهد شد.
تالش ما در کمیسیون تلفیق بودجه هم این اســت که نگاه ملی به الیحه 
بودجه ۹۸ حاکم باشد و حتی االمکان از حاکم شدن نگاه های منطقه ای و 
استانی جلوگیری کنیم. این موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق 
مجلس به آن عقیده و بــاور دارند و تالش خواهند کرد کــه آن را اجرایی 

کنند.

سرمقاله

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد
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مهرداد الهوتی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون نتیجه به پایان رسید

یــک کارشــناس اقتصادي گفــت: بانک های کشــور 
مشــکالتی دارند اما این احتمال که فرو بپاشــند، صفر 
اســت. از نظر فنی و اجرایی امکان فروپاشــی بانک های 
کشــور وجود ندارد و چنین احتمــال و امکانی، محقق 
نمی شود.ســعید لیالز در پاســخ به این پرسش که »با 
توجه به شــایعات و شــبهاتی که برخی افــراد در مورد 
نظام بانکی کشــور ایجاد می کنند و نمونه اخیر آن را در 
خصوص یکی از بانک های خصوصی شــاهد بودیم، آیا 
خطر فروپاشــی بانک های کشــور را تهدید می کند؟«، 
گفت: من معتقــدم هیچ کــدام از بانک های کشــور با 
خطر فروپاشــی مواجه نیســتند و اقتصاد ایران از خطر 
فروپاشی بانک ها عبور کرده اســت. به خصوص در ۶ ماه 
گذشته، افزایش ارزش دارایی های بانک ها موجب شده 

با تجدید ارزیابی دارایی ها، ترازنامــه بانک ها یا متعادل 
شــده یا حتی در مــواردی مثبت نیز شــود. یعنی االن 
دارایی شبکه بانکی به قیمت تجدید ارزیابی شده، تمام 
کسری های ایجاد شده در ۱۵ ســال گذشته را پوشش 
داده و به یک تراز جدید رســیده اســت.لیالز ادامه داد: 
من هرگز معتقد نیستم که خطر فروپاشی هیچ کدام از 
بانک های ایران را تهدید می کند. ممکن است که در اثر 
بحث های سیاســی و برخی خبرسازی های رسانه ای، 
مثل موردی که به تازگی برای یکی از بانک ها به وجود 
آمد، به صورت مقطعی فشــاری به وجود بیاید اما هیچ 
اتفاقی نمی افتد زیرا به نظر مــن اوال بانک مرکزی در 
حفاظت از بانک ها تســلط جدیدی پیدا کرده اســت، 
ثانیا ما از مقطع خطر فروپاشــی کامال عبور کرده ایم.

این اقتصــاددان ادامه داد: به لحــاظ علمی اصال مردم 
پول شــان را از بانک خارج نمی کننــد و تصور خروج 
پول از بانک ها یک تصور عوامانه اســت. پول از بانک ها 
خارج نمی شــود بلکه در نظام بانکی از یک شــکلی به 
شــکل دیگر تغییر می کند. مثال از سپرده بلند مدت به 
سپرده کوتاه مدت تبدیل می شود. یا مردم پول شان را 
از بانک می گیرند و خودرو می خرند. در این صورت هم 
پول را به حســاب بانکی خودروسازان وارریز می کنند. 
یا طال و ســکه می خرند، باز هم باید پول شان را به یک 
حســاب بانکی که صراف اعالم می کنــد، واریز کنند. 
در نتیجه پول در شــبکه بانکی کاهش پیدا نمی کند و 
خارج نمی شود. مردم پول شان را می گیرند که کاالیی 
خریداری کنند، خب آن فروشــنده هم در نظام بانکی 

کشــور حســاب بانکی دارد. از نظر علمی اصال پول از 
شبکه بانکی کشور، خارج نمی شــود.لیالز در پاسخ به 
تاثیر شــایعات بر نظام بانکی، گفــت: این خبرها فقط 
مقداری تالطم ایجــاد می کند اما نتیجــه کلی آن در 
نظام پولی کشور بی تاثیر است.  بنا بر این خطری برای 
فروپاشی بانک های کشور وجود ندارد. من این حرف را 
با اطمینان می گویم. این بحث خطر فروپاشــی نظام 
بانکی و بانک های کشور 2 سال است که به عنوان یک 
چالش مطرح شده و من 2 سال است که تاکید می کنم 
این امکان وجود ندارد. به ویژه با اتفاقاتی که در ســال 
۱۳۹7 افتاد و منجر به تعدیل ترازنامه بانک ها شــد و 
االن ترازنامه بانک هــا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 

یا متعادل شده یا اصال مثبت شده است.

نظام بانکی

وپاشی هیچ بانکی را تهدید نمی کند خطر فر

فراتر از کاغذ
www.kharidaar.ir



حسین راغفر:

باید نظام سهمیه بندی را اجرا کنیم

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون نتیجه به پایان رسید

تعویق رای گیری »پالرمو« سیاسی بود؟

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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FATF در خان آخر
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط بــا اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و اکنون تصمیم گیری در 
باره سرنوشــت نهایی آن به خان آخر یعنی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام رسیده است.
طبق نظر برخی از صاحبنظران امروزه هیچ کشــوری نمی تواند بدون 
پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاســی و... با نظام جهانی، از شرایط 
اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود. از این رو به باور آنها پیوستن ایران 
به برخی از کنوانسیون های بین المللی از ضروریات امروز است. این امر 
به ویژه در مورد روابط اقتصادی بسیار مهم بوده و نمی توان بدون رفتار 
در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشــور را از بحران ها و مشــکالت 

پیش رو نجات داد.
اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشــوری داشته باشد 
می تواند در جهت بهره مندی از مزایــای اقتصاد بین الملل تالش کند. 
در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشــته باشد رسیدن 
به اهداف توســعه اقتصادی که در برنامه های مختلف توسعه گنجاده 
شده اســت دشــوار خواهد بود. برای مثال قرار گرفتن در لیست سیاه 
FATF و معرفی به عنوان کشوری پر ریســک امکان تعامل سازنده و 
مثبت اقتصادی با دنیا تضعیف خواهد شد. به نظر می رسد که به همین 
خاطر اســت که تصویب این لوایح از میان طیف های مختلف سیاسی 

موافقان سرسختی دارد.
»الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرائم ســازمان یافته«، 
الیحه الحــاق ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریســم یا 
همان CFT، »الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی« و »الیحه اصالح 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم« چهار الیحــه معروف به لوایح 

چهارگانه مرتبط با FATF هستند.
محمد باقــر نوبخــت معــاون رئیس جمهــور گفته اســت: موضوع 
عادی شــدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء اهلل 
آرزو می کنیــم همانند دو الیحــه ،اصالح قانون مبارزه با پولشــویی و 
 CFT اصالح قانون مبارزه با تروریســم، دو الیحه دیگــر یعنی پالرمو و
نیز قانون شوند.در یکی از آخرین تالش ها، محمد شریعتمداری - وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی – به رســانه ها گفته است: از سوی تعدادی 
از وزرا، نامه ای تقدیم رهبری شــده  که مفاد آن، تقاضا برای تسریع در 
رســیدگی به لوایح باقیمانده FATF یعنــی CFT و پالرمو در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است. 
الزم به ذکر اســت که گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امســال، در پایان 
نشســت عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیــه ایران را تمدید 
کرد و حاال ایران تنها تــا 2۰ بهمن فرصت دارد تا بــا تصویب دو الیحه 

باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده کند.

توپ FATF در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام
شــورای نگهبان ایراداتی به ویژه به CFT وارد کرده بــود که برخی از 
موافقان و مخالفان CFT بر این عقیده هســتند که ایرادات شــورای 
نگهبان غیر قابل رفع اســت. برای مثال در این مورد مجتبی ذوالنوری، 
رئیس کمیته هسته ای مجلس در گفت وگو با رسانه ها گفت: »با توجه 
به اینکه ایرادات شــورای نگهبان به اصل کنوانســیون بوده و اصل این 
کنوانسیون غیر قابل تغییر است، ایرادات شورای نگهبان به این الیحه 

قابل رفع نیست«. 
همچنیــن محمود صادقــی، از نمایندگان تهران در مجلس شــورای 
اسالمی طی یادداشــتی گفته است: »ایراداتی که شــورای نگهبان به 
الیحه CFT گرفته، اصال قابل رفع نیســت زیرا قانون داخلی نیست و 
مجلس فقط می تواند قوانین داخلی را اصالح کند و بنابراین این ایرادات 
قابل رفع نیست. در واقع ما با یک کنوانسیون بین المللی مواجه هستیم 

که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد کند«. 
به همین خاطر، پس از بازگشــت از شــورای نگهبان و اصرار مجلس بر 
مصوبات خود، دو الیحه مربوط به FATF ، یعنی الیحه کنوانســیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( و الیحه الحاق دولت 
جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی جرایم 
ســازمان یافته )پالرمو( هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشــخیص 

نظام و در حال بررسی است.
طبق نظر کارشناسان نقش مجمع تشــخیص مصلحت نظام به عنوان 
داور بین مجلس و شورای نگهبان بیانگر فلسفه وجودی این نهاد است. 
اما در موضوع FATF، مجلس تشخیص مصلحت نظام با تعیین هیأت 
عالی نظارت برای بررســی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های 
کلی ابالغی به چالشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شد و مناقشاتی 

را بر انگیخت.
موافقان CFT معتقدند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی 
نظارت به نمایندگی از آن تنها در حین بررسی الیحه در کمسیون های 
مختلف مجلــس می تواند اظهار نظــر کند. در غیر ایــن صورت بعد از 
بازگشــت از شــورای نگهبان به مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود 

قابل ارجاع به مجمع خواهد بود. 
در حال حاضــر تصویب دو الیحه باقی مانده بســتگی بــه نظر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دارد و به همین خاطر نظر به اهمیت این لوایح 
برای کشــور از جهت مراودات مالی و ارتباطات بانکی با دیگر کشورها 
قرار است که در جلسه ای مســئوالن ذیربط دولتی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع ســوالی و ابهامی 

خصوص لوایح یاد شده دارند، پاسخگوی آنها باشند.

FATF؛ نهادی استعماری يا ضرورتی تاريخی
در موافقت و مخالفت با برآورده کردن خواســته های FATF از سوی 
کشورمان صحبت های زیادی شده است. سخنان برخی از مخالفان از 
روی دلسوزی بوده و می شود با توضیحات دولت و مسوولین مربوطه در 
این زمینه اقناع الزم صورت بگیرد. اما ممکن است برخی مخالفت ها از روی 
غرض ورزی باشد چرا که منافع عده ای با پیوستن ایران به کنوانسیون های 

مرتبط با این موضوع به خطر می افتد. 
در این مورد به گزارش رسانه ها وزیر امور خارجه مخالفان را به دو دسته 
تقســیم کرده اســت. از نظر آقای ظریف بعضی از آنها از روی دلسوزی 
فکر می کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز 
هستند که به خاطر منافع شــخصی خود مخالفت می کنند. وگر نه به 
تشخیص هر کارشناســی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور 
است. در داخل نفع آن در این است که شــفافیت ایجاد می شود. یعنی 
روشن می شود که پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند 
بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند 

بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. 
علی مطهری، نایب رییس مجلس شــورای اســالمی نیــز در یکی از 
جدیدترین موضع گیری های خود به رسانه ها گفت: عده ای می گویند 
که تصویب الیحه الحاق به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
خیانت به کشور است و این الیحه استعماری است در حالی که واقعیت 
چیز دیگری است. مسووالن کشور باید این موارد را برای مردم توضیح 
دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این الیحه چه مشــکالتی 
برای بانک های ما و مردم ایجاد می شــود. وی در ادامه اظهار داشــت: 
تصویب این الیحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند 

حزب اهلل و حماس ندارد.
به اعتقاد مسوولین موافق با FATF، اگر درنهایت الیحه CFT تصویب 
شود، ما از لحاظ اســتانداردهای مبارزه با پولشــویی این امکان را پیدا 
می کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست 
سیاه است، خارج شــویم. بنابراین می توانیم زیرساخت های قانونی را 

فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. 

تحلیل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شــورای عالی کار را 
یکی از تجلــی گاه های تعامل میــان بخش کارگری، 
کارفرمایی و دولت دانست و گفت: براساس قانون، این 
رابطه ســه جانبه گرایانه باید تقویت شــود و نیازی به 

دخالت و دستکاری ندارد.
محمد شریعتمداری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
دولت الیحه ای را با هدف افزایش تعــداد نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی در شــورای عالی رفاه به مجلس 

شورای اسالمی ارسال می کند.
وی، مهمترین وظیفه قانونــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را برگزاری جلسه های شــورای عالی کار به 
صورت منظــم و ماهانه عنوان و اضافــه کرد: »همواره 

بر تقویت روابط ســه جانبــه گرایانه میان 
نماینــدگان کارگری، کارفرمایــی و دولت 
تاکید داشــته ایم اما در برخــی زمینه ها از 
جمله تعییــن هیات امنای ســازمان تامین 
اجتماعی دچار ضعف و نقص قانونی هستیم 
که برای عبور از این نقص بازگشــت به قانون 
سابق تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی 

ضرورت دارد.«
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــه ضرورت افزایش 
تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات امنای 
صندوق ســازمان بازنشستگی کشــوری اشاره کرد 
و افزود: البته پیش از تغییر قانون، نســبت به افزایش 

تعــداد نماینــدگان این دو بخــش با هدف 
تعامــل بیشــتر و تقویت روابط ســه جانبه 

گرایانه اقدام شده است.
شــریعتمداری گفت: با برگزاری انتخابات، 
تعداد نمایندگان کارگــری و کارفرمایی در 
هیات امنای صندوق ســازمان بازنشستگی 
کشــوری افزایش پیــدا کــرده و اکنون 2 
نماینده بخش کارگری و یک نماینــده کارفرمایی در 

هیات امنا حضور دارند. 
وی افزود: پیــش از اصالحات قانونی، تالش شــد تا با 
اســتفاده از اختیــارات وزیر تعاون نســبت به تقویت 

تعامل سه جانبه گرایانه اقدامات خاصی انجام شود.

جلســه های شــورای عالی کار براســاس قانون باید 
ماهانه و بــه طور منظم برگزار شــود؛ اگر ســه نفر از 
اعضای شــورا تقاضای برگزاری جلســه فوق العاده 
داشته باشند، این جلسه می تواند در ماه بیش از یکبار 

برگزار شود.
از زمان تصدی محمد شــریعتمداری بــه عنوان وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، تاکنون چهار جلســه 
شورای عالی کار برگزار شده است که وزیر در جلسه 22 

آبان ماه و 2۳ دیماه امسال شرکت کرد.
در آخرین نشســت دی ماه، بر سر افزایش حق مسکن 
کارگران توافق اولیه حاصل شــد اما بر ســر میزان آن 

جمع بندی حاصل نشد و به جلسه آینده موکول شد.

کار

زهر ترسايی  الیحــه پالرمو دیروز برای 
دومین بار در دستور کار مجمع قرار گرفت 
اما جمع بندی نهایی دربــاره این الیحه به 

جلسه بعد موکول شد.
 جلســه دیروز مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام برای بررســی الیحــه پالرمو در حالی 
برگزار شــد که این جلسه با حضور گسترده 
دولتی ها همراه بود تــا جایی که رئیس کل 
بانــک مرکزی هــم در این جلســه حضور 

داشت.
در این جلســه محمدجواد ظریــف، وزیر 
امور خارجه، فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد 
از الیحــه پالرمو دفاع کردند و این مســئله 
را نیاز فعلی کشور دانستند. عالوه بر دولتی ها، 
مجلســی ها و کمیســیون های تخصصی 
مجمع نیز به ایراد نظرات خــود درباره این 
الیحــه پرداختند امــا وقت بــه اظهارنظر 
اعضای مجمع نرسید، به همین دلیل اتخاذ 
تصمیم نهایی درباره پالرمو به جلســه بعد 

موکول شد.
ســید مصطفــی میرســلیم درگفتگــو با 
خبرآنالین کمبــود وقت را علــت تعیین 
تکلیف نشدن الیحه پالرمو در جلسه دیروز 
مجمع عنوان کرد و گفت: در جلســه دیروز 
ابتدا کمیســیون های تخصصــی مجمع، 
دولت و مجلس دیدگاه هــای خود را درباره 
اینکــه تصویب پالرمو به مصلحت اســت یا 
خیر، اعالم کردند اما بــه دلیل کمبود وقت 
ادامه بررسی به جلســه بعد مجمع موکول 

شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون اظهارنظر اعضای 
مجمع و رای گیری نهایی اعضا درباره الیحه 
پابرمو باقی مانده اســت، ادامه داد: احتمال 

دارد هفته آینده جلســه مجمع برای ادامه 
رســیدگی به الیحــه پالرمو برگزار شــود 
لبتــه دبیرخانه بایــد در این باره  کــه ا

تصمیم گیری کند.

عوامل سیاسی دلیل به تعويق افتادن 
پالرمو نبود

در همیــن زمینــه حشــمت اهلل فالحت 
پیشــه، رئیس کمیســیون امنیــت ملی 
وسیاســت خارجی در گفت وگو با رسانه ها 
با اشاره به بررســی الیحه پالرمو در جلسه 
شــنبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
گفت: رأی گیری در مورد الیحه پالرمو در 

جلســه امروز انجام نشــد و به تعویق افتاد 
زیرا باید هنــوز نظرات دولــت و مجلس و 
ســایر نهادها به صورت کامل مورد بررسی 

قرار گیرد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی در مجلس در پاســخ به این سوال 
مبنی بر اینکــه آیا علت بــه تعویق افتادن 
بررسی این الیحه در مجمع تشخیص وعده 
جدید اروپــا مبنی بر اجرای SPV اســت، 
گفت: بررســی این الیحه به دالیل فنی در 
مجمع تشــخیص به تعویق افتــاد و عوامل 
سیاســی دلیل تعویق در بررسی این الیحه 

نبود.

فاصله بین نظرات آقايان بیشتر از آن 
بود که بتوان به نتیجه رسید

احمد توکلی دیگر عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام نیز در تشــریح جلسه دیروز 
با بیان اینکه محور اصلی در جلســه مجمع 
بررسی الیحه پالرمو بود گفت: نتیجه گیری 

در مورد آن به جلسه بعد موکول شد.
وی در مورد چرایی به نتیجه نرســیدن در 
جلسه دیروز گفت: فاصله بین نظرات آقایان 
بیشــتر از آن بود که بتوان به نتیجه رسید.

توکلی همچین در پاســخ به این پرسش که 
آیا ظریف موفق شــد اعضا را قانــع کند یا 
خیر، گفت: فکر می کنم همین طور باشــد 

و توانست اعضا را قانع کند.

جلسه ديروز مجمع فوق العاده نبود
نکته دیگری که درباره جلسه دیروز مجمع 
می توان به آن اشــاره کرد این است که رسانه ها 
از واژه »جلســه فوق العاده« برای پوشش 
اخبار این نشســت اســتفاده کردند، حال 
آنکه محمــد فروزنده نظر دیگری داشــت. 
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با رد فوق العاده بودن جلســه دیروز مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، گفت: این جلسه 

عادی بود و اکثریت اعضا نیز حاضر بودند.
اعضــای مجمــع در حالی دیــروز الیحه 
پالرمو را بــرای دومین بار در دســتور کار 
صحن مجمع قرار دادند که هفته گذشــته 
دو کمیسیون سیاســی- دفاعی- امنیتی و 
حقوقی-قضایی پس از انجام بررســی های 
کارشناســی این الیحه را خالف مصلحت 
کشور برشمردند. با این حال به گفته احمد 
توکلی ظریف وزیر امور خارجه امروز در قانع 
کردن اعضای مجمع موفقیت بوده اســت 
موضوعی که مــی توان آن را بــه فال نیک 
گرفت. حال باید منتظــر نظر نهایی اعضای 

مجمع در جلسه بعدی ماند.
با همه ایــن اوصاف برخالف پیــش بینی ها 
بررســی الیحه پالرمو در مجمــع به پایان 
نرســید و همچنان این الیحه در دستور کار 
مجمع مصلحت نظام قرار دارد تا در جلســه 
بعدی تعیین تکلیف شــود. ایــن در حالی 
اســت که کمتر از 2۰ روز تا پایان ســومین 
مهلت FATF به ایران زمــان باقی مانده و 
همچنان سرنوشــت CFT در هالــه ای از 

ابهام قرار دارد.

 خريدار حســین راغفر مي گوید:  کسانی 
که غارت و چپاول می کنند حتما ما را »هو« 
خواهند کرد یا گوش خــود را می گیرند تا 
نشــنوند و این گروه در دولت هم نفوذ دارند 
بنابراین هیــچ انتظاری از دولــت نداریم و 
بنده به صراحت اعالم می کنم انتظار داریم 

رهبری خود دخالت کند.
حسین راغفر در نشســت هفتگی موسسه 
دین و اقتصاد با انتقاد از گزارش اخیر مرکز 
پژوهش هــای مجلس گفت: اخیــراً مرکز 
پژوهش های مجلس گزارشــی را منتشــر 
کرده است که بر این اســاس دولت امسال 
2۱ میلیارد دالر برای ارز خواهد داشــت که 
۱۴ میلیارد دالر آن برای کاالهای اساســی 
اختصاص داده می شــود. امــا منطق این 
گزارش بر این استوار اســت که چون  فساد 
وجــود دارد و  دولت توان نظــارت کافی بر 
ارزهای تخصیص یافته را نــدارد، بنابراین 
ایــن منابع به مســیرهای دیگــر منحرف 
می شــود به طوری کــه از ۱۱ میلیارد دالر 
کاالی ارز تخصیــص یافته بــرای کاالهای 
اساسی در ۹ ماهه اول بســیاری از کاالها به 
کشور برنگشته یا کاالهای دیگری وارد شده 
و یا اگر وارد شده مجددا به کشورهای دیگر 
صادر شــده اســت همچنین کاالهای وارد 
شــده هم نه با ارز ۴2۰۰ تومــان  بلکه با ارز 

بازار آزاد محاسبه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین نتیجه گیری می شود 
که این ۱۴ میلیارد دالر که بسیار ارزشمند 
است در شــرایط اقتصادسیاسی کنونی را با 
نرخ ۸ هزار تومان وارد کنیــم تا فاصله بین 
۴2۰۰ تومان و ۸۰۰۰ تومان حذف شــود 
و بخش قابل توجه آن بــه منابع دولت وارد 
شــود. البته این  تنها راه حل ارایه شــده در 
این گزارش نیســت، راه حل دیگر  این است 
که یارانه به مردم و مصرف کنندگان نهایی 
پرداخت شود و یا فرمول ترکیبی ارائه شده 
که بخشــی از آن به صورت کاالی اساسی و 

بخشی به صورت یارانه پرداخت شود.
راغفــر تصریــح کــرد: فرض اساســی در 
محاســبات این گزارش این اســت که اگر 
نــرخ ارز از ۴2۰۰ تومان به ۸ هــزار تومان 

که نرخ نیمایی اســت افزایش یابد نرخ تورم 
تنها ۶ درصد افزایش می یابد البته این را بر 
روی برخی اقالم محاســبه کرده اند. در این 
سه دهه حاکمیت سیاست های نئولیبرالی 
همواره شــاهد بودیــم بــرای جااندازی  
سیاســت ها همواره آمارســازی می کنند، 
باز نیز اینگونه اســت و ایــن افزایش تنها ۶ 
درصدی جای بحث دارد چه ســهمی برای 
کاالهای اساســی در نظر گرفتند؟ ســهم 
دارو یا گوشــت چگونه محاسبه می شود؟ 
فرض اساسی در این گزارش یک نقد خیلی 
جدی به وجود دولت است هرچند که در آن 
به صورت مستقیم ذکر نشــده است اشاره 
شــده چون دولت نمی تواند فساد را کنترل 
کند و نظــارت بر مســیرها و کانال های ارز 
تخصیص یافته نــدارد، بیاییم عمال مردم را 

تنبیه کنیم.
این اســتاد دانشــگاه در تاثیرات افزایش 
نرخ ارز کاالهای اساســی گفــت: افزایش 
قیمت ارز از ۴2۰۰ تومــان به ۸۰۰۰ تومان 
تورم باالیــی را به جامعــه تحمیل می کند 
که قربانیــان اصلی آن طبقات متوســط و 
فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند 
و جالب آنکه بــرای خالی نبــودن عریضه 
از تولید هم دفاع می کننــد و می گویند که 
افزایش ۴2۰۰ به ۸ هــزار تومان جلوگیری 
از ضربه رانت به تولید اســت. اگر نرخ ارز از 
۴2۰۰ تومان به ۸ هــزار تومان افزایش پیدا 
کند فکر می کنند همه چیز ثابت اســت در 
حالی که قیمت ها افزایش می یابد که یکی 
از آنها افزایش نرخ ارز حداقــل به ۱۵ هزار 
تومان اســت و اینکه تورم بــاال نخواهد بود 

حرف کامال بی ربطی است.
وی افزود: بنابراین ماحاضر هســتیم تا هر 
مجمعی که حاضر هستند موضوع را به بحث 
بگذاریم که پیشــنهاد ما در بین نمایندگان 
است تا مشخص شود که این گزارش مقدمه 
چینی برای رانت بزرگی برای کسانی است 
که متهم هســتند. در بستر اقتصاد سیاسی 
کنونی هر راه حلی در چهارچوب به اصطالح 
بازار آزاد جــز تخریب بیشــتر کار دیگری 

نمی کند.

این اقتصاددان با انتقاد از کارکرد تخصیص 
منابع ارزی گفــت: برخی از مســئولین ما 
ادعای بســیار متناقض دارند، ابتدا گفتند 
ارز کافی داریم و همــه را تضمین می کنیم 
سپس گفتند یک دالر ارز کاغذی نداشتیم 
حتی افزایش قیمت ارز در یک دوره  خاص 
به دلیل نبود همین ارز بوده اســت در حالی 
کــه در همیــن دوره بر اســاس گزارش ها 
2۰ میلیارد دالر به بــازار تزریق می کنند و 
آن نیز در قالب واردات خــودرو و موبایل از 
کشور خارج می شود. حتی دادستان کشور 
گزارش داد که شرکتی که در طول یک ماه  
که تاسیس شــده بود چند میلیون دالر ارز 

می گیرد که کاال وارد کند که نمی کند.
وی با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست، 
افزود: در صورت اتخاذ چنین سیاست هایی 
قطعا تورم تشدید می شود و تولیدکنندگان 
نابود می شــوند اولین اتفاق این اســت که 
منابع ریالی مورد نیــاز بنگاه های تولیدی 
که به شــدت به تســهیالت بانکی وابسته 
هستند دو برابر می شــود. با افزایش نرخ ارز 
یا عمال فعالیت شان را متوقف می کند یا آن 
را کاهش می دهند که آثار ســوء برای تولید 
دارد. ایــن برنامه در واقع با هدف توســعه و 
تشویق واردات صورت می گیرد. پیشنهاد ما 
این است که کشــوری که ۸۰ میلیارد دالر 
واردات با 2۰ میلیارد دالر درآمد ارزی دارد 
یک شــکاف عمیق ارزی دارد بنابراین باید 
این شــرایط غیرعادی را سیاست گذاران ما 
بپذیرند در حالی که به آن تن در نمی دهند 
چــون اگــر بپذیرنــد باید سیاســت های 

متناسب با آن را نیز اتخاذ کنند از جمله آن 
محدود کردن واردات اســت و به نظر بنده 
بســیاری از کاالهای وارداتی را باید محدود 
کرد. نمی توان از یــک طرف مافیای واردات 
خودرو وجود داشته باشــد و از سوی دیگر 
بگوییم نرخ ارز محدود اســت خوب معلوم 
اســت که اینها ارز می خواهند، یا نهادهای 
پرقدرتی به نظــام تخصیص منابع فشــار 
می آورنــد و ارز را می بلعنــد و به جای غلط 
می برند در حالی که نیازهای اساسی جامعه 

می ماند.
راغفر با تاکید بر سهمیه بندی کاالها گفت: 
در شــرایط کنونی باید بپذیریم شــرایط 
اضطراری اســت و اگر مســئوالن به جنگ 
اقتصادی بــاور دارند و اعتقــاد دارند نظام 
جهانی به دنبال آســیب زدن به نظام کشور 
است و از هر تالشــی فروگذار نیست که ما 
تمام شواهد آن را مشــاهده می کنیم، هیچ 
راه حلی جز ســهمیه بندی کاال نداریم. چرا 
از این  سیاست گریزان هســتند؟ به خاطر 
اینکه سفره ای پهن شــده و تمام نهادهای 
تشکیل شده در طول جنگ را شسته و کنار 
گذاشته تا به اسم بازار و اقتصاد آزاد به غارت 

و چپاول پردازند.
وی ادامه داد:  کســانی که غــارت و چپاول 
می کنند حتما مــا را »هــو« خواهند کرد 
یا گوش خود را می گیرند تا نشــنوند و این 
گروه در دولت هم نفوذ دارند بنابراین هیچ 
انتظاری از دولــت نداریم و بنده به صراحت 
اعالم می کنم که انتظار داریم رهبری خود 
دخالت کند. دولتی که در شــرایط کنونی 
2۰ میلیارد دالر اختصاص می دهد و حاضر 
نیست نام کسانی که فساد کرده اند را اعالم 
کند به شــدت در مقابل این سهمیه بندی 
مقاومت خواهد کــرد. باید توجه داشــت 
کســانی که این منابع ارزی ارزشــمند را 
تخصیص دادند و از کشــور خارج شده، چه 
کســانی هســتند؟ بانک مرکزی، وزارت 
صنعت معدن و تجارت و دستگاه های دیگر 

مانند گمرک  که از مریخ نیامده اند.
این اســتاد دانشــگاه الزهــرا تصریح کرد: 
بنابرایــن تنهــا راه حــل، بازگشــت بــه 

نظام ســهمیه بندی اســت بــه نحوی که 
حداقل هایی بــرای عموم مــردم تضمین 
کند. اتفاقی که در سی سال گذشته به ویژه 
سیزده سال اخیر بوده فرســایش سرمایه 
اجتماعی اســت اعتماد عمومــی به هم، به 
مردم و مســئولین کاهش یافته و به شدت 
مستهلک شده اســت. یکی از اقدامات موثر 
در بازسازی این اعتماد این است که دولت و 
حاکمیت نشان دهند که حافظ منافع همه 
مردم و طبقات به ویژه طبقات فرودســت 

جامعه است.
وی متذکر شد: بازســازی اعتماد عمومی 
تنها از ایــن طریق اتفــاق می افتد. افزایش 
نرخ ارز روی مخارج و هزینه های دولت تاثیر 
خواهد گذاشت چون دولت متقاضی اصلی 
نرخ ارز است و کسری بودجه دولت به شدت 
افزایــش می یابد صرف نظــر از اینکه پیش 
بینی بودجه برای درآمدهای نفتی و مالیاتی 
غیرواقعی اســت بنابراین دولت مجبور به 
استقراض از بانک ها می شــود در حالی که 
دولت ادعا می کند که از بانک ها اســتقراض 
می کند این چه فرقی می کند بانک ها نیز از 

بانک مرکزی استقراض خواهند کرد.
وی با اشــاره به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس گفت: نکته دیگر که در این گزارش 
آمده تثبیــت نــرخ ارز در ۸ هــزار تومان 
اســت که قطعاً با افزایش نرخ ارز از ۴2۰۰ 
به ۸۰۰۰ تومــان آن نیــز در ۸۰۰۰ تومان 
تثبیت نخواهد یافت و افزایش خواهد یافت 
در شــرایطی تحریمی و کاهش درآمدهای 
ارزی همچنین کســری بودجه دولت این 
گزارش بر این استوار است که اثرات جانبی 
ندارد و تنهــا تورم ۶ درصد بــاال می رود در 
حالی که این تمام سیســتم اقتصادی را  به 
هم می ریزد.این اســتاد دانشــگاه با بیان 
اینکه می توان با ۱۰ میلیــارد دالر نیازهای 
اساسی کشــور را تامین کرد، گفت: مبنای 
محاســبه این ۱۴ میلیارد دالر از کجا آمده 
است، محاسبات ما نشان می دهد که با ۱۰ 
یا کمتر از آن  می توان نیازهای اساســی را 
تامین کرد و آن ۴ میلیــارد دالر را می توان 

صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور کرد.

شورای عالی کار نیازی به دخالت ندارد
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ایران دهمین فوالدساز بزرگ جهان شد
 آمار انجمن فوالد جهان )ورلداستیل( نشان داد تولید فوالد خام جهان 
با رشد قوی اکثر مناطق از جمله چین، ۴.۶ درصد در سال 2۰۱۸ رشد 

کرد.
ورلداستیل که کشورهای عضوش حدود ۸۵ درصد از فوالد جهان را 
تولید می کنند اعالم کرد چین که نیمی از فوالد خام جهان را تولید 
می کند سال میالدی گذشــته ۹2۸.۳ میلیون تن فوالد تولید کرد 
در حالی که تولید جهانی به یک میلیــارد و ۸۰۸ میلیون و ۶۰۰ تن 

رسید.
سایر مناطق بجز اتحادیه اروپا رشد قابل توجهی را تجربه کردند. تولید 
این منطقه ۰.۳ درصد در سال 2۰۱۸ در مقایسه با سال 2۰۱7 کاهش 

یافت و به ۱۶۸.۱ میلیون تن رسید. 
صنعت فوالد به ارزش حدود ۹۰۰ میلیارد دالر در ســال، معیاری برای 

سنجش سالمت اقتصادی است.
رأس استراچان، اقتصاددان مؤسســه »کپیتال اکونومیکس« گفت: به 
دلیل ضعف تقاضا و تعطیلی کارخانه های فوالدســازی عمدتاً در چین، 

ما شاهد رشد ضعیف تری در سال 2۰۱۹ خواهیم بود.
خاورمیانه ۳۸.۵ میلیون تن فوالد در ســال 2۰۱۸ تولید کرد که ۱۱.7 

درصد نسبت به سال 2۰۱7 باالتر بود.
ایران 2۵ میلیون تن فوالد در سال 2۰۱۸ تولید کرد که ۱7.7 درصد در 
مقایسه با سال 2۰۱7 افزایش داشــت و دهمین فوالدساز بزرگ جهان 
شــد. تولید ایران در دســامبر ۱۴.۱ درصد بر مبنای سال به سال رشد 

کرد و به 2.2۶ میلیون تن رسید.
ترکیه که هشتمین فوالدســاز بزرگ جهان اســت، ۳7.۳ میلیون تن 
فوالد در سال 2۰۱۸ تولید کرد که ۰.۶ درصد در مقایسه با سال 2۰۱7 

کاهش نشان داد.
تولید در هند که از ژاپن به عنوان دومین فوالدساز بزرگ جهان سبقت 
گرفت، ۴.۹ درصد در ســال 2۰۱۸ رشــد کرد و به ۱۰۶.۵ میلیون تن 

رسید. تولید ژاپن با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۰۴.۳ میلیون تن بالغ شد.
در آمریکا که چهارمین فوالدساز بزرگ جهان است، تولید فوالد با رشد 
اقتصادی مطلوب و تعرفه 2۵ درصدی واشــنگتن روی واردات فوالد، 

۶.2 درصد در سال 2۰۱۸ رشد کرد و به ۸۶.7 میلیون تن رسید.
ورلداستیل در اکتبر پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای فوالد 
در ســال 2۰۱۸ و 2۰۱۹ را دو برابر کرد اما متذکر شــد که تنش های 

تجاری روی این دورنما سایه افکنده است.
بر اســاس گزارش رویترز، اقتصاددانان می گویند رشد موانع تجاری در 
فوالد و سایر بخش ها، ممکن است رشــد اقتصاد جهانی را فلج کند در 
حالی که برای فوالدسازان، کندی رشد چین که نیمی از فوالد جهان را 

مصرف می کند مایه نگرانی است.

تکذیب افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران گفت: قیمت بلیت پروازهای 
داخلی تغییر نداشــته اســت و متقاضیان می توانند برای اطالع از نرخ 

بلیت ها به سایت این انجمن مراجعه کنند.
 در روزهای اخیر برخی سایت های خبری اعالم کردند که قیمت بلیت 
پروازهای داخلی برای تعطیالت بهمن ماه به 2 یا سه برابر افزایش یافته 

است.
در این رابطه مقصود اسعدی ســامانی در گفت و گو با ایرنا ضمن رد این 
افزایش قیمت ها، افزود: قیمت حداقل و حداکثر بلیت تمام مسیرهای 
داخلی در ســایت این انجمن قابل مشاهده اســت؛ اگر قیمت بلیت ها 

بیشتر از این نرخ ها باشد تخلف محسوب می شود.
دبیر انجمن شــرکت هــای هواپیمایی ایــران اضافه کــرد: اگر بلیت 
پروازهای داخلی با قیمت بیشــتری به متقاضیان عرضه شود مسافران 
می توانند در ابتدا به دفاتر مرکزی شــرکت ها مراجعه کنند در غیر این 
صورت شــکایت آنها از طریق سایت این انجمن و ســازمان هواپیمایی 

کشوری قابل رسیدگی است. 
وی با بیان اینکه هرســاعت پرواز برای شــرکت های هوایی معادل ۵۰ 
دالر به ازای هر مســافر هزینه دارد، گفت: ممکن اســت قیمت برخی 
از بلیت ها به دلیل خدمات بیشــتری که به مســافران ارائه می شود به 
عنوان »فرس یا بیزنس کالس« با قیمت بلیت پروازهای عادی متفاوت 

باشد.
اسعدی سامانی اظهارداشت: هرچند افزایش تقاضا در بازار بر قیمت ها 
نیز تاثیرگذار است اما همه شرکت های هوایی ملزم شده اند طبق نرخ های 
اعالم شده در ســایت این انجمن بلیت های خود را به متقاضیان عرضه 

کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران تاکید کرد: جدول دامنه نرخ 
بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور در سایت این انجمن وجود 
دارد و مســافران نباید بلیت های خود را بیش از ایــن نرخ ها خریداری 

کنند.

 بیشترین شکایات مردمی از نانوایان
 و میوه فروشان 

مدیرکل رســیدگی به تخلفــات و امــور تعزیرات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره به جدیدترین آمار شکایات 
و عملکرد سازمان حمایت در آذرماه ســال جاری نسبت به ماه گذشته 
گفت: آذر ماه امســال جمعاً 2۳ هزار و ۱۱7 فقره شــکایت مردمی در 
خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱2۴ ستاد خبری 
اســتان ها در بخش کاال و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته 
که از مجموع شکایات واصل شده در مدت مذکور، ۸7 درصد در بخش 

کاال و ۱۳ درصد در بخش خدمات بوده است.
غالمرضا صارمیان تصریح کــرد: نان و میوه و ســبزیجات و همچنین 
رســتوران های غذاخوری و تعمیرگاه های خودروهای سبک به ترتیب 
بیشترین سهم شکایات را براساس نوع خدمات بخود اختصاص داده اند 
و نیز گرانفروشــی و تقلب در صدر عناوین تخلف گزارشهای دریافتی 

قرار گرفته است.
این مقام مســئول همچنین درباره مصالحه قبل از شــکایات نیز 
عنوان کرد: از مجموع شکایات رسیدگی شــده که منجر به تخلف 
شده اند، هفت درصد از شکایات با برآورد ارزش بیش از 7۳ میلیارد 
ریال در کارگروه های رسیدگی اســتانی منجر به مصالحه و جلب 
رضایت شاکیان شــده و به تبع از تشــکیل و ارجاع پرونده اجتناب 

شده است.
مدیرکل رســیدگی به تخلفات و امور تعزیرات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه نتایج بررســی 
شکایات به شــاکیان در اولین فرصت اعالم می شــود یادآور شد: 
ســتادهای خبری مســتقر در ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها آماده دریافت شکایات و گزارشهای مردمی تا پایان وقت 
اداری و در تهــران نیز تا ســاعت 2۱ شــب و بعد از آن سیســتم 
پیامگیــر آمــاده ثبت و ضبــط شــکایات و گزارشــات احتمالی 

شهروندان است.
صارمیان یکــی از رســالتهای مهم ســازمان حمایــت را ایجاد ثبات 
اقتصادی در جامعه از طریق بازرســی و نظارت بــر تمامی واحدهای 
عمده و خرده فروش و تسریع در رسیدگی به تخلفات و فرهنگ سازی و 
گسترش نظارتهای مردمی عنوان و اظهار کرد: براین اساس شهروندان 
محترم می توانند با مشــاهده هرگونه تخلف اقتصــادی از قبیل گران 
فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر 
تخلفات اقتصادی از طریق ســامانه ۱2۴ مسئوالن ذیربط را در جریان 

قرار داده تا رسیدگی الزم صورت گیرد.

میز خبر

معاون نظارت، امــور حقوقی و قراردادهای ســازمان 
خصوصی ســازی جزئیات واگذاری شرکت آلومینیوم 

المهدی و طرح هرمزال را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان خصوصی ســازی، 
سید محمد حسینی گفت: پس از این که خریدار قبلی 
شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نتوانست به 
برخی از تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی سازی 
بر اســاس قانون و مطابق اختیارات خود که در قرارداد 
واگذاری این شــرکت نیز درج شــده بود، در راستای 
استیفای حقوق دولت و مطالبات این سازمان اقدام به 

واگذاری مجدد این مجتمع کرد.
معاون نظارت، امــور حقوقی و قراردادهای ســازمان 

خصوصی ســازی افزود: بنابراین ســازمان 
خصوصی ســازی به وکالت از سوی خریدار 
قبلی اقــدام به انتشــار فراخــوان عمومی 
واگــذاری مجتمــع آلومینــوم المهدی و 
طرح هرمــزال در دو نوبــت و در تاریخ های 
۹7/۹/2۱ و ۹7/۹/2۴ در روزنامــه هــای 

کثیراالنتشار کرد.
وی ادامه داد: بر این اســاس ۴ متقاضــی برای خرید 
این مجتمع اعالم آمادگی کردنــد که در نهایت پس از 
بررسی های متعدد، گروه مپنا به دلیل اهلیت باالتری 
که نسبت به ســایر متقاضیان داشــت به عنوان برنده 
نهایی تشــخیص داده شد.معاون ســازمان خصوصی 

ســازی گفت: در این خصوص نیــز نماینده 
گروه مپنا در حــال حاضــر در این مجتمع 
مســتقر شــده و در حال انجام تشــریفات 

مربوط به نقل و انتقال این شرکت است.
ســید محمد حســینی، عضو هیات عامل 
سازمان خصوصی ســای در رابطه با این که 
چرا برای واگذاری مجدد این شرکت مزایده 
برگزار نشــده اســت، افزود: به دلیل این که سازمان 
خصوصی ســازی شــرکت آلومینیوم المهدی و طرح 
هرمزال را به وکالت از خریدار قبلی واگذار کرده است، 
بنابراین الزامی برای برگذاری مزایده جهت فروش این 
شرکت وجود نداشت. ضمن این که هیات واگذاری نیز 

این اختیار را به هیات عامل این ســازمان داده است که 
به هر ترتیب قانونی برای استیفای حقوق دولت، سهام 
آن دســته از خریداران را که از ایفــای تعهدات قانونی 

خود استنکاف می کنند اقدام نماید.
حســینی گفت: بر این اســاس بــا توجه بــه این که 
حساسیتهایی در خصوص شرکت آلومینوم المهدی و 
طرح هرمزال وجود دارد، این گونه تشــخیص داده شد 
که عالوه بر تمکن مالی، اهلیت خریدار نیز مدنظر قرار 
بگیرد که خوشبختانه گروه مپنا مجموعه این موارد را 
دارا اســت.وی اظهار امیدواری کرد که حضور شرکت 
مپنا در شــرکت آلومینوم المهدی و طــرح هرمزال به 

توسعه سرمایه گذاری در این مجموعه منجر شود.

خصوصی سازی

 خريــدار قاچــاق دام به کشــورهای 
همسایه باعث شــده حتی واردات گوشت 
نیز نتواند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. 
کار به جایی رســیده که جابه جایی دام بین 
اســتان ها نیز ممنوع شــده اســت! ماجرا 
چیســت و دولت برای حل مشکل چه کرده 

است؟
بعد از اینکه در ماه های اخیــر بازارهای ارز 
و طال دچار جهش های مداوم شــد، به تبع 
آن، بازارهای کاالیی هــم در امان نماندند و 
بســیاری از کاالهای تولید داخل و وارداتی 
ســیر افزایش قیمت را در پیــش گرفتند. 
دولت در ایــن شــرایط وارد عمل شــد و 
بــا اولویت قــرار دادن کاالهای اساســی و 
اختصاص ارز دولتــی ۴2۰۰ تومانی برای 
واردات آن ها، قیمت مــواد خوراکی اصلی 
خانوارها را تا حدودی کنتــرل کرد. اما این 
سیاست هنوز نتوانســته آن طور که انتظار 
می رفت از رشــد قیمت کاالهای اساســی  

مانند گوشت جلوگیری کند.
اما موضوع آن طور نیســت که برخی سعی 
دارنــد آن را به دخالت های دولــت در بازار 
مرتبط کنند. این گروه که قباًل مدعی بودند 
با آزادســازی قیمت ارز، صادارت شــکوفا 
می شــود، حال که با کمبود دام گوسفندی 
و قاچاق گسترده آن به کشورهای همجوار 
مواجه شده اند، می گویند دولت در این بازار 
هم نباید دخالت کند تا قیمت دام خود را با 
همان قیمت صادراتی در کشــور به فروش 
برســانند؛ موضوعی که اجــرای آن ممکن 
اســت امنیت غذایی کشــور را با مشــکل 

روبه رو کند.
کاهش ارزش پول ملی، صــادرات و قاچاق 
به خــارج را باصرفه کرده اســت، اما همین 
قاچاقچی ها و صادرکننــدگان غیرقانونی 
سود خود را از حمایت های دولتی در بخش 
تولید و نهاده ها کســب می کنند. یعنی اگر 
قرار بــود نهاده ها و خــوراک دامی با قیمت 
ارز آزاد بــه تولیدکنندگان برســد، در این 
صورت امکان نداشــت صادرات برای آن ها 
تا این حد منفعت داشته باشد. اینکه دولت 
به منظور تنظیم بــازار و همچنین حمایت 
از تولیدکننده ها، نهاده هــای دامی را با ارز 
۴2۰۰ تومانی وارد کند و همــان دام ها به 
کشــورهای دیگر قاچاق شــود، با یکدیگر 

همخوانی ندارد.
آن طور که نماینده مردم ورامین در مجلس 
گفته، قیمت هر کیلوگرم دام زنده به دلیل 
افزایش قیمت ارز در عراق حدود ۱7۰ هزار 

تومان اســت و همین امر برای قاچاقچیان 
دام ایجاد انگیزه کرده اســت. به گفته سید 
حسین نقوی حســینی خروج دام از کشور 
تنها یک جــرم اقتصادی نیســت، بلکه به 
دلیل فقدان دام در منطقه و افزایش قیمت 
گوشــت یک موضوع امنیتی است که باید 
توسط مســئوالن اجرایی و نظارتی با دقت 

بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

ممنوعیت جابه جايی دام بین استان ها
با اینکه خارج کــردن دام غیرقانونی اعالم 
شــد، اما همچنان خبرها مبنی بر گسترش 
آن حتی از مبدأ تهران است. بدین معنی که 
دالالن دام، بزرگ ترین بازار مصرفی کشور 
)تهران( را رها کرده و هزینه و ریسک حمل 
دام از این استان تا کشورهای عراق و ترکیه 

را به دلیل سود باالی آن پذیرفته اند.
به همین دلیــل بود که چنــد روز پیش در 
جلسه شورای تأمین استان تهران برخورد 
جدی با این قاچاقچیان در دســتور کار قرار 
گرفت. در این جلسه، جابه جایی دام ها بین 
استان های کشور ممنوع اعالم شد و نامه ای 
با امضــای وزیر کشــور و معاون سیاســی 
امنیتی وزارت کشــور به کلیه استانداری ها 
و نیروی انتظامی ابالغ شــد کــه نظارت بر 
جابه جایی دام زنده در اســتان ها تشــدید 

شود.
بــر همین اســاس، در حال حاضــر خروج 
دام زنده از اســتان نیز ممنوع و مقرر شــده 

اگر اســتانی کمبود گوشت داشــته باشد، 
نیاز خود را اعالم کند و پــس از هماهنگی، 
الشه گوشت برای آن اســتان ارسال شود 
و جابه جایی دام زنده حتی بین اســتان ها 

به طور کلی ممنوع شد.
باید دید که بعد از اجــرای این ممنوعیت ها 
چه اتفاقی برای بازار گوشــت خواهد افتاد. 
آیا امکان دارد قیمت گوشــت قرمز کاهش 
پیدا کند؟ یکی از مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی معتقد است که این قانون تازه به 
اجرا درآمده و برای تأثیرگذاری بر بازار باید 

مدتی از اجرای آن بگذرد.

سود چهار برابری؛ انگیزه قاچاقچیان
با این حال عباس پشــم فروش، کارشناس 
حوزه دام معتقد اســت دولــت نمی تواند 
موفقیت زیــادی در زمینــه جلوگیری از 
قاچاق دام کســب کنــد. وی در گفت وگو 
با ایرناپــالس توضیح داد: روزهــا یک گله 
گوســفند را بر ســر مرزها می برند سپس 
با تاریک شــدن هوا آن ها را بــرای خروج 
بارگیری می کنند. او معتقد اســت مسئله، 
سود چهار برابری  اســت که قاچاقچیان از 
این راه مــی برند و اینکه مرزها بســیار باز و 

رها هستند.
در این زمینه احمد خانی، کارشناس روابط 
عمومی گمــرک نیز به ایرنــا گفت: گمرک 
صرفــاً در ورودی و خروجی های رســمی 
مســتقر اســت و این تنها بخش کوچکی از 

مرزهای ما را پوشــش می دهد. وی افزود: 
در زمینه حمل دام هم چیــز قابل پنهان و 
اســتتاری وجود ندارد که بتواند از مبادی 

گمرکی خارج شود.
بنابراین وظیفه اصلــی جلوگیری با قاچاق 
دام، اکنون در دســت پاســگاه های مرزی 
اســت. به هر روی کارشناسان معتقدند این 
امکان در حال حاضر به طــور کامل وجود 
ندارد و بهترین اقدام برای جلوگیری از این 

روند تنظیم قیمت هاست.
عباس پشــم فروش بــر این باور اســت که 
در حال حاضر کــه به عید نــوروز نزدیک 
می شــویم هــم بایــد هرچه ســریع تر به 
واردات دام زنده روی بیاوریم. به گفته وی، 
دامپزشــکی اکنون در حــال پیگیری این 
موضوع اســت و قرار است واردات گوشت از 

کشورهای رومانی و استرالیا انجام شود.

پیشنهاد خريد گوشت داخلی با يورو!
وی گفــت: وضعیت قاچاق چنان فشــاری 
بر بازار گوشــت آورده که قیمــت مرغ هم 
از آن در امــان نبوده اســت. در حال حاضر 
به منظــور تشــویق تولیدکننده های مرغ 
اعالم کرده ایم که هــر تولیدکننده در ازای 
تحویل یک کیلوگرم گوشت مرغ در داخل، 
هفت کیلوگرم ذرت و چهار کیلوگرم سویا با 

قیمت دولتی می گیرد.
این کارشــناس امور دام با بیان اینکه مرغ 
زنــده هم با مســئله قاچاق روبه رو اســت، 

گفت: پیشــنهاد ما این اســت کــه دولت 
همان طور که هر کیلوگرم گوشت مرغ را به 
قیمت یک ونیم یورو از کشورهای خارجی 
خریداری می کنــد، بــه تولیدکننده های 
داخلی نیــز قیمت یــک یورو را بــرای هر 
کیلوگرم پیشــنهاد دهد. در این صورت هم 
تولید افزایش می یابد و هم مســئله قاچاق 

حل می شود.
وی گفت: گوشــت دام به صورت الشه هم 
با قیمت هــر کیلو ۵.7 یورو وارد می شــود. 
در حالی که با همین قیمــت و حتی کمتر 
از آن می توان تولیدکننده های داخلی را از 

قاچاق منصرف کرد.

ارزانی گوشت با واردات هفتگی 
گوسفند زنده

در همین حال مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام گفت: برنامه ریزی صورت گرفته تا 
هفته ای ۵۰ هزار راس گوســفند زنده وارد 
شــود و به زودی با عرضه گوشــت آن ها به 
قیمت ۴۰ هزار تومان، شاهد ارزانی گوشت 
قرمز در بازار خواهیم بود و با افزایش عرضه 
درصددیم تا مردم کمتر در صف های عرضه 

گوشت تنظیم بازاری بمانند.
حمید ورناصری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کــرد: در هفته های اخیر شــوک قیمتی به 
دالیل مختلف در بازار گوشــت قرمز ایجاد 
شــد که دالیل مختلفــی از جمله اختالف 
نرخ ارز و تشــدید قاچاق دام زنده داشــت، 
اما شرکت پشــتیبانی امور دام به بازار ورود 
کرد و همچنان در این بــازار حضور خواهد 
داشت.وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو 
گوشت گوســاله منجمد به قیمت 2۹ هزار 
تومان عرضه می شــود و گوشــت گوسفند 
تازه وارداتی نیــز کیلویی ۴۰ هزار تومان در 
فروشگاه های زنجیره سازمان میوه و تره بار 

و مراکز مشخص قیمت دارد.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
اظهار کرد: برنامه ریــزی ای صورت گرفته 
تا بتوانیم به صــورت هفتگی ۵۰ هزار رأس 
دام زنده سبک وارد کنیم و به زودی قیمت 

گوشت قرمز کاهش خواهد یافت.
به گفته وی دام زنده ســبک وارداتی توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام کشتار شده و به 
قیمت حدود ۴۰ هزار تومان در میادین میوه 
و تره بار، فروشــگاه های زنجیره ای و مراکز 
مشخص شــده عرضه خواهد شد که مسلماً 
قیمت گوشــت قرمز را در هفتــه جاری به 

صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد.

ح هرمزال به مپنا جزئیات واگذاری آلومینیوم المهدی و طر

وزیر اقتصاد در جمع فعاالن اقتصادی هرمزگان:

صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است
 خريدار وزیر امــور اقتصــاد و دارایی با 
اشــاره به تراز تجاری مثبت ۹۰۰ میلیون 
دالری کشــور در ســالجاری، گفــت: در 
۱۰ ماهه امسال در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشــته با وجود تحریم ها علیه ایران، 
صادرات غیرنفتــی افزایش داشــته و ۸۵ 
درصد واردات کشــور نیز مربــوط به مواد 

اولیه است.
فرهاد دژپسند در جمع ســرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی هرمزگان اظهار داشــت: 
با وجود تــالش های دشــمنان این تحریم 
ها نتوانســته صادرات نفتی کشور را به صفر 
برســاند بلکه همچنان ادامــه دارد. وی با 
تاکید بر اســتفاده از ظرفیــت های مناطق 
آزاد گفــت: باید پیشــرفت اقتصــادی در 
مناطق آزاد به گونه ای باشد که سود حاصل 
از آن برای توسعه اقتصاد کشور تزریق شود. 
دژپسند با اشاره به تراز تجاری مثبت ۹۰۰ 
میلیون دالری کشور در سالجاری، این امر 
را با توجه به رشــد آمار صادرات غیر نفتی 
کشور در مقایسه با مدت مشــابه ۱۰ ماهه 

سال گذشته، بسیار ارزشمند دانست.
وی تصریح کرد: این تــراز مثبت تجاری، از 
آنجا که نــه بخاطر کاهــش واردات بلکه، با 
افزایش صادرات رخ داده، بســیار معنا دار 
اســت. وزیر اقتصاد و دارایی معضل قاچاق 

را از جمله مشــکالت پیش روی ســرمایه 
گذاران داخلی و تولید کنندگان عنوان کرد 
و گفت: قاچاق ضربه های بسیاری به اقتصاد 
کشور وارد می کند که باید برنامه ریزی های 

بهتری برای مقابله با آن صورت گیرد. 
دژپســند ادامه داد: به منظور مقابله هر چه 
بیشتر با قاچاق در حال تجهیز گمرک های 

کشور به تکنولوژی های مدرن هستیم.
وی در خصوص تسریع پرداخت تسهیالت 
از سوی بانک ها ابراز داشــت: بانک ها معوقه های 
بســیاری دارنــد کــه در صــورت وصول 
مطالباتشان می توانند تسهیالت مورد نیاز 

را به بخش اقتصادی تزریق کنند. 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی خطاب به 
سرمایه گذاران حاضر در این نشست گفت: 
باید برای سرعت بخشی و توسعه اقتصادی 
برنامــه ریزی کنید. دژپســند با اشــاره به 
فرارســیدن سالگرد چهل ســالگی انقالب 
اسالمی افزود: در جنگ ایران و عراق حتی 
یک وجب از خاک کشورمان را به دشمنان 
ندادیم و اکنون آمریــکا با ایجاد این تحریم ها 

نمی تواند اقتصاد کشور را از پای درآورد.

 هرمزگان بايد به قطب جذب
 سرمايه گذاری خارجی تبديل شود 

وزیر اقتصــاد و دارایی در بخــش دیگری 

از صحبت هــای خود یکــی از فرصت های 
طالیی درهرمزگان را جذب سرمایه گذاری 
های خارجی عنوان کرد و افزود: برای جذب 
ســرمایه گذاری باید از وجــود مزیت ها و 

فرصت ها استفاده مطلوب کرد. 
دژپســند بیان داشــت: هرمــزگان دارای 
قابلیت هــای اقتصادی بســیاری اســت 
و در شــرایط تحریم نیز مــی تواند به نگین 

اقتصادی کشور تبدیل شود. 
وی با اشاره به اینکه بندر شهید رجایی ۳۴ 
درصد از بار اقتصادی کشــور را به دوش می 
کشد، خاطر نشان کرد: هرمزگان نسبت به 
سایر استان های دیگر از ظرفیت های باالی 
اقتصادی برخوردار اســت و مــی تواند به 

قطب اقتصادی درکشور تبدیل شود. 

2400 واحد تولیدی توسط بانک ها 
تملک شده است 

اســتاندار هرمــزگان نیز در این نشســت 
با اشــاره به اینکــه بانک هــا 2۴۰۰ واحد 
تولیدی در استان را تملک کرده اند، افزود: 
این کار باعث از بین رفتن تولید و اشــتغال 
شده اســت. فریدون همتی افزود: در صورتی 
که بانک ها  قســط های بلند مدتی را برای 
ســرمایه گذاران در نظر گیرند باعث تحول 
در اقتصاد کشور شده و و افزایش اشتغالزایی 
را به دنبال دارد. وی با اشاره به سرمایه های 
راکــد دولتــی و غیردولتــی در هرمزگان 
تصریح کرد: اگر اختیار تهاتر به ما داده شود 
می  توان از این سرمایه  های راکد بهره  برداری 

بهتری داشت. 
نماینده عالی دولــت در هرمزگان به نقش 
مهم این اســتان در تزریق بودجه عمومی 
کشور اشــاره و افزود: در سال گذشته 2۰۰ 
هزار میلیارد ریــال از درآمدهای گمرکی، 
بنــادر و درآمدهــای عمومی اســتان به 
صندوق بودجه کشــور تزریق شد که یک 

دهم مجموع بودجه کشور است. 
 همتی با بیان این که هیج ســهمی از ارزش 
افزوده واحدهای نفتی هرمــزگان نداریم، 
گفت: خواســتار آن هســتیم که بخشی از 
ارزش افزوده به بخش تولید این اســتان با 

اصالح قوانین اختصاص یابــد که می  توان 
این موضوع را در مجلس دنبال کرد. 

50 درصد مازاد درآمد به هرمزگان 
برگردد 

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این نشســت ابراز داشت: 
براســاس برنامه پنجم توســعه ۵۰ درصد 
مازاد درآمد باید به استان هرمزگان برگردد 

که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. 
احمد مرادی همچنین قرار گرفتن اســتان 
هرمزگان به عنوان جزو پنج استان پردرآمد 
کشــور و از آن طرف واقع شــدن در بین سه 
استان فقیر و محروم کشــور بعد از سیستان 
و بلوچستان و بخشــی از کرمان را ناعادالنه 
خواند. به گفته وی، ۵7 هزار خانواده اســتان 
هرمــزگان زیرپوشــش کمیته امــداد امام 
خمینی )ره(هســتند. این نماینده مجلس 
همچنین از تعیین تکلیف موضوع آلومینیوم 
المهــدی پس از ســه ســال توســط وزیر 
اموراقتصادی و دارایی قدردانی کرد. افزایش 
مالیات ها، نحوه تســهیالت بانکی، باالبودن 
بهره های بانکی و بی ثباتی نرخ دالر بخشــی 
از مهم تریــن دغدغه های ســرمایه گذاران 
و نماینــدگان اصنــاف و فعــاالن اقتصادی 
هرمزگان در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی بود.
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 عرضه گازوئیل و سوخت هوایی در بورس
 با حجمی باالتر از قبل

 مدیرعامل بورس انرژی گفت: عرضه امروز گازوئیل و سوخت هوایی در 
بورس با حجمی باالتر از دفعات گذشته انجام خواهد شد.

علی حسینی، گفت: این عرضه اول گازوئیل و سوخت هوایی در بورس 
انرژی نیســت، اما این عرضه با حجم باالتری نسبت به دفعات گذشته 
انجام می شود. اخبار تکمیلی این عرضه در ســاعت ۱2 و بعد از فروش 
ارایه می شــود.در بورس انرژی، کاالهــای بوتان، پروپــان و گاز مایع 
صنعتی پتروشــیمی بندرامام، آیزوریســایکل، آیزوفید و حالل ۴۰۴ 
پاالیش نفت تبریز، آیزوفید، آیزوریسایکل و بلندینگ نفتا حالل ۴۱۰ 
پاالیش نفت شــیراز، حالل ۵۰2 و ۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، ســی او 
پاالیش نفت شــازند، حالل ۵۰۳ پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی 
و حالل ۴۰2 پاالیش نفت کرمانشــاه، نفت گاز و سوخت هوایی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینــگ بین الملل بازار فیزیکی 

بورس انرژی عرضه می شوند.

 آغاز ارسال اتان پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی
 به مجتمع های پتروشیمی 

 مجری طرح توســعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از آغاز ارســال اتان تولیدی 
پاالیشــگاه این فاز به مجتمع های پتروشــیمی منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس خبر داد.
پیــام معتمد اظهار کرد: خوشــبختانه تولید و ارســال پیوســته اتان 
پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی با توجه به بهره برداری از خط لوله انتقال 
اتان پاالیشگاه های پارس 2، آغاز شــده است و یکی دیگر از محصوالت 
ارزشمند این طرح با هدف بهره مندی در چرخه صنایع پایین دستی، به 

مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی منتقل می شود.
وی با اشــاره به بهره برداری از واحد تولید اتان فــاز ۱۳ پارس جنوبی 
در اواخر آذرماه امســال )2۵ آذرمــاه( و اتصال پاالیشــگاه این فاز به 
خط لوله انتقال اتان پارس 2 به مجتمع های پتروشــیمی، اظهار کرد: 
باتوجه به آماده نبــودن این خط لوله تا پیش از ایــن، اتان تولیدی این 
طرح با هدف حفــظ ارزش محصول تولیدی و جلوگیــری از هدر رفت 
آن، به شبکه سراسری انتقال گاز تزریق می شد.بر اساس اعالم شرکت 
نفت و گاز پارس، بــا بهره برداری کامل از واحدهــای تولید اتان فاز ۱۳ 
پارس جنوبی، روزانــه 27۵۰ تن اتان تولیدی پاالیشــگاه این طرح به 

مجتمع های پتروشیمی ارسال خواهد شد.

ادامه خرید نفت ژاپن از ایران تا دو ماه آینده
 رئیس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاه های ژاپنی تحت معافیتی 
که ژاپن در نوامبر از آمریکا دریافت کرد، تا مــارس به خرید نفت از ایران 
ادامه خواهند داد.ژاپن ماه میالدی جاری خرید نفت ایران را ازسرگرفت 
و شرکت های »فوجی اویل« و »شوآشل ســکی یو« محموله های نفت 
ایران را در نفت کشی بارگیری کردند که نهم فوریه به ژاپن خواهد رسید.
بر اساس گزارش هلنیک شیپینگ، تاکاشــی تسوکیوکا، رئیس انجمن 
نفت ژاپن گفت: صنعت پاالیش نفت ژاپــن همچنان از دولت می خواهد 
معافیت از تحریم هــای آمریکا علیه صادرات نفت ایــران را پس از پایان 
مــدت ۱۸۰ روز در مه، تمدید کنــد. با این حال پاالیشــگاه های ژاپنی 
می توانند از سایر کشورهای خاورمیانه نفت مورد نیاز خود را تأمین کنند.

آخریــن محموله نفــت ایــران در اوایل اکتبر بــه ژاپن رســید، زیرا 
پاالیشــگاه ها و بانک های ژاپنی تالش داشــتند کلیه مبادالت مربوط 
به نفت را پیش از آغاز تحریم های آمریکا تســویه کنند. پاالیشگاه های 

ژاپنی معموالً گریدهای مدیوم و سنگین را وارد می کنند.

میز خبر

عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: طــرح توزیع 
روزانه یــک لیتر به هــر ایرانی، نه تنها هیــچ دردی از 
جامعه دوا نمی کند، بلکه انگیــزه را از تولیدکنندگان 

و فعاالن اقتصادی می گیرد.
مجید کیانپور، عضو کمیســیون عمــران مجلس، در 
واکنش به مطرح شدن طرح ســهمیه بندی بنزین در 
مجلس، گفت: در شــرایط کنونی طرحی مانند طرح 
ســهمیه بندی بنزین نه تنهــا به نفع مردم و ســطح 
پایین جامعه نیســت، بلکه اینگونه اقدامات و سیاست 
ها، بر افزایش فقر در در کشــور و تشدید تضاد طبقاتی 

اثرگذار خواهد بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: متأسفانه در ادوار گذشته، 
سیاست دولت ها همواره توزیع پول و اعتبار 
میان مردم بوده و قطعا ایــن رویکرد اقدامی 
اشــتباه و بر ضد اقتصاد جامعه است، زیرا با 
این استراتژی و اقداماتی مانند توزیع روزانه 
بنزین، به جای توزیع ثــروت در میان مردم، 

فقر گسترش داده می شود.
وی گفت: امروز به جای اختصــاص اعتبارات کالن در 
حوزه صنایع، تولید و اشتغال، تنها به دنبال توزیع پول 
میان مردم هســتیم، از طرف دیگر در دهه ۸۰، قانون 

هدفمند کــردن یارانه ها در کشــور اجرایی 
شــد که هدف اصلی آن ســاماندهی یارانه ها 
و اختصاص بودجــه به بخش هایــی مانند 
صنعت و تولید کشــور بود، اما این سیاست 
به سرانجام نرســید و امروز از این قانون تنها 
توزیع پول به مردم باقی مانده و عمال دهک های 

بیشتری به بودجه کشور وابسته شدند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه 
هر دولتی متناســب بــا تفکــرات و رویکردهای خود 
سیاســت های جدیــدی را در حوزه هــای مختلف 
اقتصادی اجرایی می کند، این در حالی است که مردم 

در این امور تصمیم گیری نمی کنند، اما در کشــوری 
مانند ســوئیس مردم پــس از برگــزاری رفراندوم با 
دریافت یارانه نقــدی مخالفت کرده و ترجیح دادند که 
این اعتبار برای تقویت اقتصاد و صنعت کشــور هزینه 

شود.
وی با اعالم اینکه دولت ساالنه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهان پرداخت می کند، گفــت: به طور حتم تا 
زمانی که مشــکالت اقتصادی به صورت ریشه ای حل 
نشــود، اختصاص یارانه تنها بر مشــکالت کشور 
می افزاید و مردم به جای ثروتمند تر شــدن، هر روز 

فقیرتر می شوند.

ســخنگوی کمیســیون انرژی گفت: در حال حاضر 
قدرت مانورمان برای فروش نفت پایین اســت، بخش 
خصوصی ریسک باال را تحمل نمی کند چون در شرایط 
طبیعی نیستیم، به لحاظ بیمه و نقل و انتقال ارز مشکل 
داریم ، اینها مســائلی اســت که ممکن اســت جرات 
و جســارت را از بخش خصوصی بگیرد اما در کل باید 
گفت بورس نفت فتح باب خوبی اســت و باید بتدریج 
موانع را برطرف و شــرایط کار را تســهیل کرد.اسداله 
قره خانی در گفت وگو بــا ایلنا، دربــاره فروش نرفتن 
نفت در ســومین عرضه در بورس اظهار داشت: انتظار 

نداشتیم در ابتدای کار عرضه، در بورس نفت 
توفیقات کامل داشته باشیم  دو فروش قبلی 
به صورت نســبی در ابتدای کار خوب است. 
اما مالحظاتی وجود دارد که کار را ســخت 
کرده اســت، ما در شــرایط تحریم هستیم، 
پاالیشــگاه هایی که نفت مــا را می خرند به 
دنبال عرضه مستمر هســتند، قیمت ها نیز 

باید مناسب باشــد، خریداران نفت نمی خواهند رصد 
شوند، انتقال ارز هم مزید بر علت است، زیرساخت های 
عرضه هم هنوز تکمیل نشده است.وی با بیان اینکه ما 

باید رفته رفته مشــکالت و موانع را برطرف 
کنیم، افزود: مثال در عرضه اول اعالم کردیم 
۸۰ درصــد ارزی و 2۰ درصد ریالی، به دلیل 
مشــکالتی که حــادث شــد در عرضه دوم 
پرداخت ها را به ۸۰ درصد ریالی و 2۰ درصد 
ارزی تغییــر دادیم و در عرضه ســوم امکان 
پرداخت همــه پول به صورت ریالی میســر 
شد.سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
اگر کســی قرارداد خرید امضا کرد باید به این فکر کند 
به چه طریقی کار را با فروشــنده ادامه دهد، وضعیت 

ال سی و انتقال ارز چگونه است، اینها مسائلی است که 
چون در مرحله اولیه هســتیم، وجود دارد.نگرانی های 
بخش خصوصی و دولتی برای فروش نفت یکی نیست. 
در برخی جاها بخش خصوصــی راحت تر می تواند کار 
کند، قدرت چانه زنــی و انعطاف بیشــتری دارد، اگر 
قیمت مناســب بخرد می تواند تخفیفات الزم را اعمال 
کند ولی بخــش دولتی این تــوان را نــدارد  بنابراین 
ســخت تر معامله می کند در مقابل اگر مشکل بوجود 
آمد بخش خصوصی تاب و تحمل پذیرش ریســک ها 

را ندارد.

سوخت

صادرات

 خريدار بــا توجه بــه اینکــه نهادهای 
مختلفی متولی انرژی در کشــور هستند، 
تشکیل وزارت انرژی یا تقویت شورای عالی 
انرژی می تواند به ساماندهی و برنامه ریزی 

برای این حوزه، کمک بیشتری کند.
بررسی ســاختار حکمرانی انرژی در ایران، 
مستلزم تبیین مفهوم حکمرانی و تمایز آن 
از مفهوم تصدی گــری در نهادهای دولتی 
اســت. با توجه به اینکــه تا قبــل از ابالغ و 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تمامی 
وظایف مربوط بــه حاکمیت و تصدی گری 
را به عهده داشــت، در بخش های مختلف 
از جملــه انرژی نتوانســته اســت وظایف 
حاکمیتی خود را به درســتی انجام دهد و 
مشــکالت عدیده ای در این حوزه به وجود 

آمده است.
نکته حائز اهمیت آن اســت که در سال های 
گذشــته، اقدامــات خوبی بــرای کاهش 
نقش هــای تصدی گری نهادهــای دولتی 
و تقویــت شــئون حاکمیتی آن هــا انجام 
شــده اســت که نمونه آن، واگذاری برخی 
پاالیشــگاه هــا و نیــروگاه ها بــه بخش 
خصوصی اســت؛ بــا این حال، مشــکالت 
مربوط به خصوصی سازی، کماکان به قوت 
خود باقی اســت و بحث پیرامون آن نیاز به 

بررسی بیشتری دارد.

نهادهای متولی انرژی، قبل و بعد از 
انقالب اسالمی

ساختار حکمرانی انرژی وابسته به نهادهای 
متولی انرژی در هر کشــوری اســت. این 
نهادها را می تــوان در دو دوره زمانی قبل و 
بعد از انقالب اســالمی ایران بررســی کرد. 
شــکل گیری نهادهای متولی انرژی قبل از 

انقالب اسالمی شامل مراحل زیر است:
تاســیس شــرکت ملی نفت ایران در سال 

۱۳27 پس از ملی شدن صنعت نفت.
طرح تشــکیل شــورای عالی نیرو در سال 
۱۳۴2 که بعد از تاســیس وزارت آب و برق 
منتفــی شد.تاســیس وزارت آب و برق در 

ســال ۱۳۴2 که از جمله وظایف آن، اجرا و 
نظارت بر طرح های آب و برق بوده است.

تصویب مصوبه شورای عالی انرژی در سال 
۱۳۴۶ با مدیریت ســازمان برنامه وقت که 

این مصوبه، هیچ وقت اجرایی نشد.
پیشنهاد تشــکیل شــورای ملی انرژی در 
سال ۱۳۴7 توسط وزارت آب و برق که هیچ 

وقت مورد توجه واقع نشد.
پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی توسط بانک 
جهانی بین ســال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ ، با 
توجه به طرح مطالعات جامع انرژی توسط 

موسسه مطالعاتی استنفورد.
تشــکیل وزارت نیــرو در ســال ۱۳۵۳ بر 
اســاس مطالعات موسســه اســتنفورد و 
واگذاری تمامی امور مربوط به انرژی اعم از 
صیانت و بهره برداری بهینه از منابع انرژی 
کشــور، برنامه ریزی کالن انرژی کشــور، 
تعیین الگوی مصرف انــواع انرژی، تدوین 
اســتاندارها و مقــررات الزم بــرای تولید، 
مصرف و تبدیل انرژی در تمامی حوزه های مربوط 

به انرژی، بــه این وزارت خانه در راســتای 
تشــکیل این وزارت خانه و واگذاری تمامی 
امور مربــوط به انرژی به آن، شــرکت ملی 
نفت موظف شد برنامه های تولید، پاالیش 
و توزیع نفت و گاز را به اطــالع وزارت نیرو 

برساند.
تصویــب مصوبه هیــات وزیــران مبنی بر 
تشکیل شــورای هماهنگی انرژی در سال 
۱۳۵۶ با توجه به نیاز کشور به برنامه جامع 
انرژی که با توجه به تحــوالت آن دوره این 

شورا هیچ وقت تشکیل نشد.

سیر تحول نهادهای متولی انرژی بعد 
از انقالب اسالمی

اما بایــد توجه داشــت که بعــد از انقالب 
اسالمی نیز، با رشــد تقاضای انرژی همواره 
تصمیم گیــری و تصمیم ســازی در حوزه 
انرژی یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران 
بوده اســت. ســیر تحول نهادهای متولی 
انرژی بعد از انقالب اســالمی به شــرح زیر 

است:تشــکیل وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ 
توســط دولت موقــت و واگــذاری تمامی 
مســایل مربوط به حاکمیت در حوزه های 

نفت و گاز به این وزارت خانه.
تصویب مجدد شــورای هماهنگی انرژی به 
ریاست نخست وزیر وقت در سال ۱۳۶۱ که 
در عمل گزارشــی از این شورا منتشر نشد و 

این شورا هیچ وقت شکل نگرفت.
تشکیل شوراهای هماهنگی انرژی و تعیین 
الگوی مصرف انرژی و برنامه ریزی انرژی از 

سال ۱۳۶7 بعد از جنگ تحمیلی.
عدم موافقت با ادغام وزارت خانه های نفت 
و نیرو و تشــکیل وزارت انرژی و پیشــنهاد 

تشکیل شورای انرژی توسط وزارت نیرو.
تشکیل شورای عالی انرژی توسط مجلس 
شــورای اســالمی برای تمرکز سیاســت 
گذاری در بخش انرژی در ســال ۱۳۸۱ که 
تجربه این شــورا و عملکرد آن نشان داد که 
این شورا نتوانسته اســت بعد از گذشت ۱۶ 

سال به اهداف خود دست یابد.

لزوم وجود نهادی برای يکپارچگی 
حاکمیت انرژی در کشور

علی طاهری، کارشــناس انرژی در گفتگو 
با مهر با بیان اینکه سیر تاریخی شکل گیری 
نهادهــای متولی انــرژی قبــل از انقالب 
نشــان می دهد که بخش انرژی در کشــور 
به صــورت یکپارچه مدیریت نمی شــده و 
همواره سیاست مداران، دغدغه هماهنگی 
و یکپارچگی در حوزه انرژی را داشــته اند، 
گفــت: حاکمیت با ایجــاد و یا پیشــنهاد 
تشــکیل برخی نهادها، همواره سعی کرده 

است که این خالء را پر کنند.
وی افــزود: بعد از انقالب اســالمی همواره 
مشــکالت این حوزه محســوس بــوده و 
همچنــان تشــکیل نهادهــای مختلف 
نتوانسته اســت این خالء را پر کند؛ ضمن 
اینکه نهادهای مختلف در تصمیم ســازی 
و تصمیــم گیــری بخش انــرژی دخیل 
هســتند. در این میان باید توجه داشت که 
وزارت خانه های نفت، نیرو، جهادکشاورزی، 
صمت هر یــک در زمینه هــای تخصصی 
انرژی مربوط به خود بــه ترتیب نفت و گاز، 
بــرق، تجدیدپذیــر، انرژی های زیســت 
توده و ذغال سنگ فعال هســتند.به گفته 
این کارشــناس انرژی، آنچه در ســاختار 
حکمرانی انرژی در کشــور قابل مشــاهده 
بوده، بیانگر این اســت که نه تنها یک نهاد 
مشخص، وظیفه سیاست گذاری در حوزه 
انــرژی را به عهده ندارد، بلکــه در درون هر 
زیربخش نیز همچنان وظایف سیاست گذاری 
و عملیاتی بــه صورت تفکیک نشــده بین 
وزارت خانه ها و شــرکت های تابعه صورت 
می گیرد.طاهری تصریح کــرد: با توجه به 
بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد دو 
گزینه پیش رو برای حل مشکل هماهنگی و 
یکپارچگی مدیریت انرژی در کشور تشکیل 
وزارت انرژی یا تقویت شــورای عالی انرژی 
اســت که باید هر چه سریع تر ســاز و کار 
اجرایی شــدن آن مورد بررسی موشکافانه 

قرار گرفته و اجرایی شود.

خبر خوش وزیر نفت

ایران از قطر جلو افتاد
خريدار برداشــت گاز از میــدان گازی 
پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشــترک 
است، از ســال ۱۳۸۰ در هر دو کشور آغاز 
شد و تا شش ســال بعد همتراز بود، اما پس 
از آن به مدت هشت ســال قطر در برداشت 
گاز از بزرگ تریــن میــدان گازی جهان از 
ایران پیشــی گرفت و در حالی که ظرفیت 
تولید گاز قطر در میدان پــارس جنوبی در 
آن هشت ســال، به ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
رســید، ظرفیت تولید ایران 2۸۵ میلیون 
مترمکعب در روز بود. طبــق آخرین گفته 
وزیر نفــت، ایران از قطر در پــارس جنوبی 
پیشــی گرفته اســت.میدان گازی پارس 
جنوبی یکــی از بزرگ تریــن منابع گازی 
جهان است که برروی خط مرزی مشترک 
ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله ۱۰۰ 
کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته 
است. در ســال ۱۳۶۹ با حفر نخستین چاه 
اکتشــافی در این میدان و براســاس نتایج 
حاصل از لرزه نــگاری، وجود گاز مورد تایید 

قــرار گرفت. وســعت این میــدان ۹7۰۰ 
کیلومتر مربع بوده که بخش متعلق به ایران 

به ۳7۰۰ کیلومتر است.
براســاس آخرین برآوردهای انجام شــده، 
ذخیره درجــای این بخش، حــدود ۱۴.2 
تریلیــون مترمکعــب و هم چنیــن دارای 
ذخیره ای بالغ بر ۱۹ میلیارد بشکه میعانات 
گازی است. با توجه به وســعت این میدان 
توســعه آن در فازهای مختلــف مطابق با 
برنامه های پنج ســاله توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و بــا هدف 
تامین تقاضای روبه رشــد گاز طبیعی، اعم 
از مصارف داخلی در کشــور و تزریق آن به 
میادین نفتی به منظــور صیانت از مخازن و 
هم چنین صادرات گاز در دستور کار وزارت 

نفت قرار گرفته است.
تولیــد گاز طبیعی از میــدان گازی پارس 
جنوبــی، از ســال ۱۳۸۰ با تولیــد حدود 
دو میلیــون مترمکعب در روز آغاز شــده 
که درنتیجــه بهره بــرداری از فازهای این 

میدان، میزان تولید گاز غنــی ایران از این 
میــدان مشــترک، در حال حاضــر طبق 
آخرین گفته های بیژن زنگنه، از کشور قطر 
پیشی گرفته اســت.زنگنه در آیین رسمی 
بهره بــرداری از خط انتقــال گاز کهنوج  – 
جیرفت اظهار کرد کــه در دولت یازدهم و 
دوازدهم، معادل ۱۴ فاز اســتاندارد پارس 
جنوبی عملیاتی شده است و مقدار برداشت 
گاز از این میدان مشترک از رقم روزانه 2۸۰ 

میلیون مترمکعب در پایان ســال ۱۳۹۱ به 
رقم کنونی حــدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز رســیده کــه این به معنای پیشــی 

گرفتن از کشور قطر است.

 جزئیات فازهايی که توسط ايرانی ها 
به بهره برداری رسیدند

تکمیــل و افتتاح فازهــای ۱۵ و ۱۶ میدان 
گازی پارس جنوبی، با بیــش از 7۰ درصد 
ســهم ســاخت داخل در اجرای این پروژه 
اســت که این رقم تاکنون باالترین میزان 
سهم ســاخت داخل در اجرای پروژه های 
میدان گازی پارس جنوبی به شمار می رود. 
بهره بــرداری از فاز ۱2 پــارس جنوبی که 
از لحــاظ ظرفیــت پاالیــش گاز طبیعی 
بزرگترین طرح توسعه این میدان است. در 
اجرای طرح مذکور ۶7 درصد ارزشــی کار 
توسط ظرفیت های ایرانی به انجام رسیده 
اســت. هم چنین تولید نفت خــام از الیه 
نفتی میدان پارس جنوبی، در ســال های 

اخیر آغاز شده است.

برداشت تجمعی 1348 میلیارد 
مترمکعب از پارس جنوبی

اما برداشــت تجمعی گاز تــرش از پارس 
جنوبی، ۱۳۴۸ میلیارد مترمکعب اســت. 
تولیــد گاز از ابتدای توســعه میدان گازی 
پارس جنوبی تا ســال ۱۳۹2 معادل ۵۹۶ 
میلیــارد مترمکعب بوده که در پنج ســال 
اخیر به بیــش از دو برابر رســیده اســت. 
میانگیــن برداشــت روزانــه گاز از پارس 
جنوبــی، ۵۸۳ میلیون مترمکعب اســت 
که 7۰ درصد ســبد انــرژی کشــور را در 
برمی گیرد. براســاس تکلیــف وزارت نفت 
و شــرکت ملی نفت ایــران، افزایش روزانه  
۸۵ میلیون مترمکعب گاز در دســتور کار 
است که تا امروز افزایش ظرفیت تولید 2۸ 
میلیون مترمکعب از فاز ۱۴، محقق شــده 
و افزایش ظرفیــت ۵۶ میلیون مترمکعب تا 

اواسط بهمن ماه محقق می شود.

ح سهمیه بندی بنزین مردم را فقیر می کند طر

وش نفت نیستیم نگران فر
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تاثیر طرح ساماندهی بازار خودرو در کاهش 
التهاب بازار 

عضــو کابینه دوازدهــم در پاســخ به اینکــه در برخــی خبرها آمده 
خودروسازی در کشــور نفس های آخر خود را می کشد، پاسخ داد: این 
خبر را تایید نمی کنم؛ اما خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت 

نیاز دارد.
رضا رحمانــی درباره تاثیر تصویب طرح ســاماندهی بــازار خودرو در 
کاهش التهاب بازار این کاال، گفت: این طرح شــامل نکات خوبی است 
و حتی برخی از مواد آن از برنامه های بلندمدت وزارت صمت است، اما 
باید به این نکته نیز توجه شود که این طرح ناظر بر اصالح ساختار است 

و برای نتیجه بخش بودن به زمان نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: طرح ســاماندهی خودرو ناظر بر 
تعهدات جدید نیســت بلکه به دنبال اصالح کل صنعت خودروسازی و 

قطعه سازی داخلی است.
وی تاکید کرد: در شــرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و 

نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
عضــو کابینه دوازدهــم در پاســخ به اینکــه در برخــی خبرها آمده 
خودروسازی در کشــور نفس های آخر خود را می کشد، پاسخ داد: این 
خبر را تایید نمی کنم؛ اما خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت 
نیاز دارد این صنعت مشــکالتی مانند تامین ارز، جا به جایی ارز، تامین 

مواد اولیه و... دارد و نیاز است همگی از این صنعت حمایت کنند.

بررسی شکایت خریداران پژو سیتروئن در 
کمیسیون اصل نود 

این هفته در کمیسیون اصل نود شکوائیه جمعی از خریداران خودروی 
پژو سیتروئن مورد بررسی قرار می گیرد.

نشست با مسوالن ذی ربط در خصوص شــکوائیه جمعی از خریداران 
خودروی پژو سیتروئن، بررســی گزارش تهیه شده در خصوص قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و طرز کار دستگاه های 
متولی در اجرای قانــون مذکور از برنامه های کمیســیون اصل نود در 

هفته جاری است.

 آغاز شرایط ویژه فروش محصوالت
 مدیران خودرو

 از روز شــنبه ۶ ام بهمن ماه ۹7 فروش ویژه محصوالت مدیران خودرو 
به مناسبت دهه مبارک فجر با ارئه تسهیالت ویژه و منعطف به صورت 
محدود جهــت خرید این محصــوالت در اختیار مشــتریان قرار داده 

خواهد شد.
بر اساس اطالعات ارائه شده واحد فروش، مشــتریان می توانند جهت 
خرید خودرو هــای ام وی ام ایکس 22 ، ام وی ام ایکــس۳۳ اس و ام وی ام 
۳۱۵ از روش هــای متنوعی با پرداخت ۴۰ درصــد قیمت محصول 

بهره مند شوند.
 شرکت مدیران خودرو برای تســهیالت ۶۰ درصدی محصوالت خود، 
دو روش مختلف را ارائه نموده اســت. مشــتریان می توانند با پرداخت 
۱۰ درصــد قیمت محصول در قالــب یک چک دوماهه بــدون بهره از 
تسهیالت ۵۰ درصدی ارزش خودرو بهرمند شده و یا تمامی ۶۰ درصد 
مابقی قیمت محصول را به عنوان تســهیالت استفاده نمایند. در هر دو 
روش بازپرداخت مدت زمان ارائه شده برای استفاده از تسهیالت تا ۴۸ 

ماه منعطف می باشد.
تحویل این خــودرو ها فوری بــوده و از زمان ثبت نــام و تکمیل پیش 

پرداخت و مدارک الزم طی مدت ۳۰ روز صورت خواهد گرفت.
الزم به ذکر اســت کلیه محصوالت برنــد ام وی ام از گارانتی ۳ ســاله 
یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر برخوردار بوده و همچنین ســرویس اولیه 

کلیه خودرو ها برای مشتریان رایگان خواهد بود.
شرکت مدیران خودرو با سابقه ۱۵ ساله فعالیت در حوزه خودرو یکی از 
با سابقه ترین شرکت های خودروســازی است که طی سال های اخیر با 
ایجاد شبکه سراسری نمایندگان و پشتیبانی قطعات همواره مشتریان 

را همچون اعضای یک خانواده حمایت کرده است.
مشــتریان میتوانند با مراجعه به وبسایت شــرکت مدیران خودرو به 
آدرس www.mvmco.ir از نزدیک تریــن نمایندگی  محل مورد نظر 

خود مطلع شوند.

 استانداردهای ۸۵گانه خودرویی
 متوقف نمی شود

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد اعالم کرد، قرار نیست استانداردهای 
۸۵گانه خودرویی به دلیــل چالش هایی از جملــه تحریم ها به تعویق 

بیافتد.
نیره پیروزبخت اعالم کرد: ســازمان استانداردبراســاس روش های 

بازرسی خود در حال ارزیابی اولیه خودروهای تولید داخل است.
وی ادامه داد: بررســی خودروها برای آزمون رعایت اســتانداردهای 
۸۵ گانه ادامه دارد و در حال حاضر قرار نیســت به دلیل شرایط خاص 

تحریم به تاخیر افتد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بازرســی اســتانداردهای ۸۵ گانه 
خودرویی مطابق برنامه از پیش اعالم شــده ســازمان ملی استاندارد، 
از یکم دی ماه آغاز شــد؛ با اجــرای این طرح،خودروســازان موظفند 
یا خودروهای غیراســتاندارد و بی کیفیت خود را با این اســتانداردها 

منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
به گــزارش ایرنــا، جلوگیــری از تولیــد خودروهای بــی کیفیت و 
غیراســتاندارد از حدود ۱۵ سال پیش در دســتور کار قرار گرفت و در 
آغاز ۱۱ استاندارد به طور اجباری اعالم شد که پس از مدتی به ۶۳ مورد 

رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
عالئم و وســایل هشداردهنده ی شنیداری، وســایل دید غیر مستقیم 
و نصب آن ها، اســتحکام صندلی ها، تکیه گاه ها و پشت سری ها، چراغ 
شب نما، قالب های بکسل، چراغ مه شــکن جلو، چراغ مه شکن عقب، 
سیستم برفک زدا و مه زدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر 

از جمله این استانداردهاست.

دولت دست از تصدی بر بازار خودرو بردارد
 رئیس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی گفت: دولت دســت از 

تصدی بر بازار خودرو بردارد.
حمیدرضا فوالدگر در ستاد اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
اســتان لرســتان با بیان اینکه قرار بود با اصل ۴۴ انقالب اقتصادی 
شود، اظهار کرد: سال هاست که در جلســات مختلف تاکید می شود 
که دولت از بخش دخالت و تصدی گری به بحــث نظارت ورود پیدا 

کند.
وی  با اشــاره به اینکه دولت در بازار خودرو و انتخاب مدیر ســهم دارد، 
ادامه داد: دولت باید دست از ســر خودرو بردارد و اجازه دهد که رقابت 

پذیری به وجود آید.
فوالدگر در بخشی دیگری از ســخنان خود خاطر نشــان کرد: قانون 
»حداکثر اســتفاده از توان تولید داخل« اخیرا در مجلس تصویب شده 
است. برخی از ایرادهای قانون هایی که در گذشته در این خصوص بود با 

کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی رفع کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: در مورد مسائل 
بانکی اگر در ســتاد تسهیل چیزی تصویب شــد بانک ها ملزم هستند، 

انجام دهند.

میز خبر

ســازمان حمایت از مصرف کنندگان از شــرکت های 
خودروساز خواست تا زمان تحویل خودرو های معوق 

را به مشتریان اعالم کنند.
شــهرام میرآخورلــو، معاون بازرســی و رســیدگی 
به تخلفات ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: خودروســازان ملزم هســتند 
به تعهدات خود در قبال مشــتریان پاســخ دهند. اگر 
زمان این تعهدات، سررسید شده باشد باید قیمتی که 
در پیش فروش عادی ذکر شــده برابر بــا قیمت زمان 

تحویل مندرج در قرارداد باشد.
وی اظهار داشــت: اخیرا بازرســانی در شــرکت های 
خودروساز از سوی ســازمان حمایت مســتقر شده اند 
و مقرر شــده که ۸۰ درصــد از میزان تولیــد روزانه 
خودروســازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و 2۰ 

درصد نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش 
فوری عرضه شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی 
قانــون حمایــت از حقوق مصــرف کننده، 
خودروساز باید در قرارداد های پیش فروش 
جدید به گونــه ای رفتار کند کــه بتواند در 
موعد مقرر، خودرو مورد نظر را به مشــتری 

تحویل دهد و از ایــن پس زمان تحویــل خودرو های 
پیش فروش شده باید کامال مشخص باشد.

عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگانبا اشــاره به مشکالتی که تحریم ها برای 
خودروســازان به وجود آورده است، گفت: اگر به دلیل 
اعمال تحریم هــا، خودروســازان نمی توانند خودرو 
خاصی را به مشــتریان تحویل دهند باید نســبت به 

جایگزینــی خــودرو پیش فروش شــده با 
خودرویی دیگر هم تراز با ســلیقه و رضایت 
مشــتری اقدام کننــد و به طور کلــی باید 

رضایت مصرف کننده جلب شود.
وی افزود: ممکن اســت خودروساز به دالیل 
تحریم و یا مشــکالت تامیــن قطعه، امکان 
تولید یک خودرو خاص را نداشــته باشــد، 
ولی نباید برای معرفی خودرو جایگزین، به مشــتری 
تحمیلی صــورت گیرد.میرآخورلوبا بیان اینکه ممکن 
است یافتن راهکار های مناسب برای مقابله با تحریم ها 
و تامین قطعات مورد نیاز خودروســازان نیازمند زمان 
بیشتری باشــد افزود:، اما آنچه مهم است و باید اتفاق 
بیفتد این است که شــرکت های خودروساز باید برای 
خودرو های پیش فروش سررسید شده، زمان تحویل 

جدیدی را بــرای مصــرف کننده مشــخص کنند و 
رضایت مصرف کننده را در ایــن زمینه جلب نمایند و 

مشتریان به تمام حق و حقوق خود برسند.
عضو هیات مدیره ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در ادامه اظهار داشــت: قطعا وزارتخانه 
تمهیداتی را برای حل مشکالت خودروسازان در جهت 
دور زدن تحریم ها و یا در قالب اعطای ارز و یا تسهیالت 
ریالی اتخاذ می کند تا تیراژ تولید خودرو به شرایط قبلی 
خود بازگشته و چرخه تولید متوقف نشود.وی در پایان 
گفت: متاســفانه در پیش فروش های قبلی، مشکالتی 
در زمینه تولید برخی خودرو ها و یا تامین قطعات آن ها 
موجب ایجاد التهاب در صنعت خودرو شد، ولی تالش 
می کنیــم از این پس، بــا هدف کســب رضایت کامل 

مشتریان، دوره زمانی تحویل کامال مشخص باشد.

وش فر

محبوبه فکــوري  یک مقام مســئول 
در صنعت قطعــه ســازی با بیــان اینکه 
تجهیزات قرارداد پژو و رنو در کارخانه های 
قطعه سازی خاک می خورد، گفت: سازمان 
گسترش و خودروسازان اگر از فرانسوی ها 

تضمین گرفته اند، عملیاتی کنند.
فرهاد بهنیا در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: دو شــرکت رنو و پژو که قراردادهایی 
را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد 
باالیی خودرو در بــازار بکر ایران فروختند و 
رفتند به نحوی کــه برآوردها حکایت از آن 
دارد که رنو ۱۱۵ هزار دســتگاه و پژو ۳۰ تا 
۴۰ هزار دســتگاه خودرو فروختند؛ مردانه 

بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشــور در پاســخ به 
ســؤال مهر گفت: بارها پیش از نهایی شدن 
قراردادهــای پــژو و رنو، از خودروســازان 
و مقامات ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایع ایران ســؤال کردیم که آیا با توجه به 
بدعهدی های قبلی خودروسازان فرانسوی 
در دوران تحریــم ســال هــای ۹۰ و ۹۱، 
تضامین الزم از آنها اخذ شــده است؟ بسیار 
محکم پاســخ می دادند که آنها قصد ماندن 

دارند و تضمین های الزم گرفته شده است.
وی تصریح کرد: انجمن آن روزها به شــدت 
بر روی اخذ تضامین اصرار داشــت؛ اکنون 
این دو خودروســاز فرانســوی، بازار ایران 
را رها کرده و تمــام خودروهایی که پلتفرم 

مشترک دو کشور بودند، رها شده اند.
بهنیا ادامه داد: بســیاری از قطعه ســازان 
قدیمی به واســطه اعتمادی که به سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران و وزارت 
صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید 
تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و 
پژو کردنــد و اکنون تجهیزاتشــان خاک 

می خورد.
بهنیــا ادامــه داد: مطابق بــا هزینه های 
پرداخت شــده، غرامــت باید از ســوی دو 
شــرکت فرانسوی، خودروســازان ایرانی و 
وزارت صنعت به قطعه سازان پرداخت شود، 
پس اگر مقامــات دولتی و خودروســازان 
تضامین کافی اخذ کرده انــد، اکنون وقت 
عملیاتی کردن آنهاســت و اگر این تضامین 
اخذ نشــده باید جوابگو باشــند و ما به قوه 

قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد.

وی افزود: اکنــون باید به پــژو ورنو درس 
جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که 
تضامین الزم را نگرفته اند باید جواب دهند.

بهنیا گفت: اکنون زمان آن است که از محل 
تضامین، غرامت دریافت کنیم.

 پژو 301 را با خودکفايی کامل
 تولید می کنیم

بهنیا در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار 
مهر مبنی بر آخریــن وضعیت حضور قطعه 
ســازان در تولید پژو ۳۰۱ گفت: خودروی 
پژوی ۳۰۱ به همت مرکــز تحقیقات ایران 
خودرو به قصد خودکفایی صددرصدی در 
حال پیگیری اســت و قطعه ســازان ایرانی 
نیز در رابطه با تولید آن مــورد مذاکره قرار 

گرفته اند.
وی ادامه داد: بیشتر قطعات استراتژیک پژو 
۳۰۱ همچون ABS و ایربگ قرار اســت در 

کشور تولید شود.

خبر خوش برای قطعه سازان
ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو کشــور از موافقت 
مدیرعامل ایران خودرو بــرای تعدیل 7۰ 
درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به 
افزایش نرخ خودرو خبــر داد و گفت: مجوز 

الزم دریافت شــده تا قطعه ســازان با ارائه 
مدارک مثبته بتواننــد تا 7۰ درصد افزایش 

نرخ قرارداد داشته باشند.
وی افزود: وضعیت آشــفته فعلــی در بازار 
خودرو به دلیل این بود که قطعه ســازان با 
افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شدند و البته 
تدابیر الزم و تصمیم گیــری به موقع نیز در 
حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، 
چرا که در ابتدای ســال خودروســازان از 
شــورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی قیمت خودرو را داشــتند که مورد 
تصویب قرار نگرفت و متاسفانه در ماه های 
بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو 

در بازار، کار ادامه یافت.
بهنیــا گفــت: بارهــا شــورای رقابــت با 
درخواســت خودروســازان مخالفت کرد و 
متاسفانه سود این مخالفت به جیب دالالن 
رفت به نحوی که برآورد می شود دالالن 7 
هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری 

صحیح و به موقع، سود برده باشند.
وی ادامــه داد: اکنون خوشــبختانه با نظر 
مســاعد ایران خودرو قرار بر این اســت که 
قراردادهای خودروســازان تعدیل شود که 
امیدواریم ایــن موضوع بــه زودی اجرایی 
گردد، این در شرایطی اســت که میانگین 
قیمت آلومینیــوم در ســال ۹۶، ۶ هزار و 

۱۰۰ تومــان، و امســال 2۳ هــزار تومان، 
ورق فوالدی در ســال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و 
امسال ۴۸۰۰ تومان، ســرب سال گذشته 
7۵۰۰ تومان و ســال جاری 2۸ هزار تومان 
و مواد پلیمری در ســال ۹۶، ۴ هزار تومان  
و ۱۴2۰۰ تومان در ســال ۹7 بوده است که 
این امر کاهــش ۶۰ تا 7۰ درصــدی تیراژ 

تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشــور معتقد است: 
عرضه خــودرو به کف قیمــت، تقاضا را باال 
می برد و همین امر منجر به ایجاد حاشــیه 
بازار شده است، به نحوی که خودروی کف 
کارخانه که بــا قیمت 2۴ میلیــون تومان 
عرضه می شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی 

دالالن در بازار فروخته می شد.  

 خودروسازان بايد خودروها را 
با چه قیمتی عرضه کنند؟

این مقام مســئول در صنعت قطعه سازی 
افــزود: خودروهایی که تا قبل از شــهریور 
ســال ۹7 فروخته شــده اند باید با قیمت 
قرارداد تحویل داده شــوند و خودروهایی 
که از شــهریور تا دی ماه فروخته شــده اند 
باید بــا ۳۰ درصد افزایش نرخ به مشــتری 
ارائه گردند و این در شرایطی است که تمام 

خودروهــای فروخته شــده از اول بهمن با 
قیمت هــای جدید به دســت مشــتریان 
خواهد رســید.بهنیا بــا بیــان اینکه هنوز 
با ســایپا به توافقی بــرای تعدیل قرارداد 
قطعه سازان نرســیده ایم، گفت: به دلیل 
شــرایط خاص و تغییر و تحوالت مدیریتی 
در ایــن خودروســاز هنوز موفــق به جمع 
بندی افزایــش قیمــت در قراردادها برای 
قطعه سازان نشده ایم اما امیدواریم با ورود 
مدیرعامل جدید این موضوع به ســرانجام 
برســد.وی از تصویب پرداخــت ۱۱ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت به دو خودروساز 
بزرگ کشــور خبر داد و گفت: از این رقم ۴ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ریالی بعالوه 
7 هــزار میلیــارد تومان تســهیالت ارزی 
اســت که برای واردات مواد اولیه اختصاص 
می یابد بر این اســاس ایران خودرو 2 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت ریالــی دریافت 
خواهد کرد کــه با توافق صــورت گرفته با 
مدیرعامل این شرکت، قرار است ۸۵ درصد 
این مبلغ به قطعه ســازان پرداخت شود که 
البته این خودروســاز قــول پرداخت تا ۹۰ 

درصد را هم داده است.
وی اظهارداشت: طلب واقعی خودروسازان 

کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

چرا قیمت خودرو افزايش يافت؟
بهنیا در پاسخ به این ســؤال که چرا قیمت 
خودرو افزایــش یافت، گفت: بــا توجه به 
گرانی مــواد اولیه و ارز و مخالفت شــورای 
رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو، نرخ 
به یکباره افزایــش یافت، ضمن اینکه پکیج 
دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فوالد و 
پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان 
کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع 
در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر 
گذاشته است، البته دالالن هم جو می دادند 
که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشــیه 

بازار را به دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار ســفته بازی 
می شــود، رانت خواران پیدا خواهند شد و 
به نظر می رسد مســبب اصلی این موضوع 
کسانی هســتند که اجازه دادند فضای بازار 

به این شکل پیش رود.
بهنیا گفت: نه خودروســاز و نه قطعه ساز از 

قیمت های کنونی خودرو راضی نیستند.

و های معوق به مشتریان اعالم زمان تحویل خودر

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

و نداریم برنامه ای برای ثبت سفارش خودر
 خريدار سرپرســت ســازمان توســعه 
تجارت اعالم کرد: با توجه به این که خودرو 
جزو نیازهــای ضــروری و مصرفی جامعه 
به شــمار نمی رود، فعال هیچ برنامه ای برای 
از ســرگیری فعالیت ســایت ثبت سفارش 

واردات خودرو وجود ندارد.
محمدرضا مــودودی در نشســت خبری 
صبح دیروز اظهــار کرد: خوشــبختانه در 
طول هفته های گذشــته بــا موافقتی که از 
جلسه مشــترک و دســتورات ارائه شده از 
ســوی معاون اول رئیس جمهوری نهایی 
شــد، مجوز تخلیه گمــرکات از تعدادی از 
خودروهای باقی مانده در گمرک صادر شد 
که البته اجرایی شــدن این فرآیند منوط به 
نهایی شــدن تصمیمات در جلسه سران قوا 
بود که امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آن 

مشخص شود.
وی ادامه داد: البتــه تصمیماتی که گرفته 
شــده فعاًل در رابطه با خودروهایی اســت 
که قبل از تاریخ ۱۶ مردادمــاه ۱۳۹7 وارد 
گمرک شده اســت و باید یک برنامه ریزی 
جداگانه ای نیز برای خودروهایی که پس از 

این تاریخ وارد شده اند، انجام شود.
سرپرست سازمان توســعه تجارت درباره 
امــکان از ســرگیری فعالیت ســایت ثبت 
ســفارش واردات خودرو نیز گفت: با توجه 
به این که کشور در شرایط اقتصادی خاصی 

به ســر می برد و ما نیاز داریم کــه واردات را 
اولویت بندی کنیــم، در حال حاضر خودرو 
جزو اولویت هــای مصرفی مردم به شــمار 
نمی رود از ایــن رو فعاًل برنامــه ای برای از 
ســرگیری فعالیت ســایت ثبت سفارش 

خودرو پیش بینی نشده است.
مــودودی درباره آخریــن وضعیت واردات 
الستیک مورد نیاز خودروهای سنگین نیز 
توضیح داد: خوشــبختانه عملکرد ماه های 
گذشــته ما اینگونــه بوده که کســری ها و 
کمبودهای موجود در این بازار که از ماه های 
قبل شکل گرفته بود تا حدی زیادی برطرف 
شده است. اساسی ترین مشکل در این بازار 
این بود که تا قبل از این شــرکت های بزرگ 
واردات کننده ما در حوزه واردات الستیک 

فعالیت نمی کردند.
وی ادامه داد: با توجــه به برنامه ریزی دولت 
برای برطــرف کــردن این مشــکل چند 
شــرکت واردکننده ایرانی به طور رســمی 
وارد این حوزه شدند و خوشــبختانه الاقل 
کمبودهای ماه های قبل امروز جبران شده 

است.
سرپرست سازمان توســعه تجارت درباره 
ابهام های مطرح شده در آمارهای صادراتی 
ســال ۱۳۹7 نیز توضیح داد: ما باید تالش 
کنیم که رشــد آمارهــای صادراتــی را با 
مقیاس های رســمی ســازمان های اصلی 

کشــور تطبیق دهیم و امروز گمرک اعالم 
کرده کــه کمیته نرخ گذاری فعــال در این 
بخش آماده است تا نظر بخش های مختلف 
اقتصادی کشور را جویا شــده و در صورت 
رســیدن به یک جمع بندی نهایی پایه های 
نرخ گذاری در حوزه های صادراتی را تغییر 
دهد.مودودی بــا بیان این که متأســفانه 
یک رقابت منفی میان فعــاالن اقتصادی و 
صادراتی ایران به وجود آمده است، توضیح 
داد: برای مثال در حوزه آبزیان سال گذشته 
هر کیلو میگوی ایرانی ۳.۵ دالر در هر کیلو 
به فروش می رســید که رقمــی نزدیک به 
۱۳ هزار تومان می شــد، اما در سال جاری 
با توجــه به افزایــش نرخ دالر تعــدادی از 
صادرکنندگان فعال در ایــن حوزه قیمت 
خود را پایین آوردند و این در حالی است که 

نیازی به این کاهش قیمت وجود نداشــت، 
زیرا نیاز جهانــی این مســاله را قبول کرد. 
صادرکنندگان ما در یــک رقابت نزدیک با 
خودشــان قیمت ها را پاییــن آوردند و این 

مساله به ضرر اقتصادی ایران است.
وی ادامــه داد: در حــوزه زعفــران نیز در 
شــرایطی که ما ۹۴ درصد از تولید جهان را 
داریم با همین رقابت منفــی و نرخ گذاری 
اشــتباه بعضاً بازار مورد نیاز شــرکت های 
ایرانی از دسترس شــان خارج شده و همین 
مســاله به زیان شــرکت های داخلی تمام 

شده است.
سرپرســت ســازمان توســعه تجارت در 
پاسخ به سوالی درباره فعالیت شرکت های 
خارجی در زمینه واردات کاالهایی همچون 
برنج اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی 
ما قاعدتاً از هرگونــه فعالیتی که تأمین نیاز 
ضروری مــردم را تضمین کنــد، حمایت 
خواهیم کرد و اگــر با وجــود تحریم های 
بین المللی شــرکت های خارجی باشند که 
با رعایت کردن قوانیــن داخلی ایران امکان 
تأمین این نیازها را داشته باشــند، قطعاً از 

آنها استقبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: براســاس آمارهــای بانک 
مرکزی در ســال جاری تأمین ارز رســمی 
برای واردات کاالهای ضــروری ۴2 درصد 
رشــد داشــته، ولی با ایــن وجود مــا باید 

مراقب باشــیم که در این زمینه سودجویی 
صورت نگیــرد و ارزی که با نــرخ دولتی به 
واردکنندگان تعلق می گیرد در نهایت تنها 

به تأمین نیازهای ضروری مردم بپردازد.
مودودی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی 
پیگیری طــرح واردات در ازای ارز حاصل از 
صادرات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط 
کشــور در حال حاضر موضوع بازگشت ارز 
از یک توصیه به یک خواســته و نیاز رسمی 
بدل شده اســت. ما تعهد داریم که ارز مورد 
نیاز کارخانجات را به منظور باال بردن میزان 
اشــتغال تأمین کنیم، اما این که ارز تأمین 
شود ولی به کشــور بازنگردد قطعاً در حوزه 
برنامه ریزی های صورت گرفته خلل ایجاد 
می کند از این رو حمایت ما از صادرکنندگان 
ادامه خواهــد داشــت، امــا در عین حال 
موضوع بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی 

کشور نیز به شکل جدی دنبال می شود.
سرپرست ســازمان توســعه تجارت ادامه 
داد: در موضوع اســتفاده از واردات به جای 
بازگرداندن ارز صادراتی نیــز بانک مرکزی 
ســوال هایی دارد که باید برایش یک پاسخ 
نهایی ارائه شود. این که واردات بدون انتقال 
ارز کــدام یــک از نیازهای اقتصــاد ایران را 
برطرف می کند قطعاً مسأله ای مهم و جدی 
است که در صورت نهایی شدن، ارزیابی های 

بعدی در رابطه با آن انجام خواهد شد.



هشداري که باید جدي گرفته شود

پذیر در کمین سپرده های مردم صندوق های خطر

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 وام قرض الحسنه آنی؛ بدون ضامن
 با کارمزد ۲درصد

 بانــک قرض الحســنه مهر ایــران در راســتای تقویت قــدرت مالی 
هموطنان، طرح 2 در یک را با اعطای 2 وام قرض الحسنه با یک سپرده 
اجرا می کند.در طرح »2 در یک«، متقاضیان می توانند با ســپرده گذاری 
مبلغی در بانک قرض الحســنه مهر ایران به صورت آنــی تا ۹۰ درصد 
از مبلغ ســپرده خود را بدون ضامن و با کارمــزد ۱ تا 2 درصد وام قرض 

الحسنه دریافت کنند.
در این طرح، مشتریان در حداکثر 2۴ ساعت وام قرض الحسنه خود را 

دریافت خواهند کرد.
این طرح بیان می کند که مشــتریان با یک بار ســپرده گــذاری، 2 بار 
وام قرض الحســنه دریافت کرده و بر این اساس، مشــتری در دریافت 
تسهیالت نخســت خود تا حداکثر ۹۰ درصد مبلغ ســپرده گذاری را 

بدون نیاز به ضامن و با بازپرداختی تا سقف ۶۰ ماه دریافت خواهد کرد.
در طرح 2 در یک، وام دوم نیز بر اســاس میانگین ما به التفاوت سپرده 
مشتری با وام دریافتی به عالوه اقســاط وصولی و پس از تسویه وام اول، 
تسهیالتی با کارمزد ۴ درصد و با بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه پرداخت 

می شود.

سرمایه گذاری ۶۵۰۰۰ میلیارد ریالی بانک صنعت 
و معدن در صنایع خوزستان

مدیر عامل بانک صنعت و معدن از سرمایه گذاری انجام شده در استان 
خوزستان خبر داد و اظهار داشــت: ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت، به 
۱۵ طرح تولیدی بزرگ این استان پرداخت شده که از این میان ۵ طرح 

به بهره برداری رسیده و ۱۰ طرح دیگر در دست انجام است.
مهری رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک که در بازدید از طرح های 
منتخب این استان و دیدار با صنعتگران سخن می گفت، ضمن تسلیت 
به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا )س( عنوان کرد: بانک صنعت و 
معدن در اجرای طرح رونق تولید در این استان، رتبه نخست را در کشور 
دارا می باشد و با تفویض اختیارات انجام شده به شعب این روند سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: این اســتان در دوران جنگ تحمیلی متحمل هزینه 
های بسیاری برای کشورمان شده است؛ وظیفه ماست که برای جبران 
این هزینه ها با استفاده از قابلیت باالی این اســتان برای ایجاد صنایع 
زیرســاختی و بزرگ، زمینه آبادانی و اشــتغال پایــدار در این منطقه 
را فراهــم کنیم.وی گفت: این بانــک به عنوان یک بانک توســعه ای و 
تخصصی توجه ویژه ای بــه تخصیص بهینه منابــع ومتعاقباً اهلیت و 
صالحیت صنعتگران و متقاضیان دریافت تسهیالت دارد؛ کارآفرینان 
و متولیان تولیــد، فرماندهان جنــگ اقتصادی هســتند و وظیفه ما 

حمایت از آنان در شرایط حساس کنونی است.
مهری بیان داشــت: این اســتان در صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی، 
رتبه اول را در کشــور دارا می باشــد که می توان با ایجاد مجتمع های 
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی در قالب پارک های صنعتــی، معدنی و 
شــیمیایی زمینه ایجاد فرصت های شغلی مناســب و پایدار و توسعه 

استان را فراهم کرد.
وی ادامه داد: همچنین استان خوزستان رتبه دوم صنایع آهن و فوالد 
را در کشــور دارد که ســرمایه گذاری در احداث واحدهای مدرن این 
صنعت و سایر صنایع پایین دستی، افزون برافزایش کمیت محصوالت 

سبب ارتقای کیفیت آنها و افزایش امکان صادرات خواهد شد.
مهری با اشــاره به اینکه این اســتان به لحاظ صنایع مربوط به بخش 
کشاورزی نیز از ظرفیت مطلوبی برخوردار اســت، تصریح کرد: وجود 
مزارع نیشکر شــرایط الزم را برای ایجاد واحدهای تولید کاغذ، نئوپان 
و فیبر فشــرده، خوراک دام، الکل، تولید ســرکه، تولید قارچ از باگاس 
نیشکر و کارخانجات دســتمال کاغذی مهیا نموده است، همچنین از 

پتانسیل بخش کشاورزی برای ایجاد صنایع غذایی میتوان بهره برد.

۴۷۴ شعبه به نظام بانکی اضافه شد
 تعداد شعب بانک های کشــور، از 2۳ هزار و 7۵ شعبه در بهمن ماه سال 
گذشــته به 2۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در بهمن ماه ســال جاری رسیده که 
حاکی از ایجاد ۴7۴ شــعبه جدید توســط بانک ها، در یکسال گذشته 

است.
به گزارش بانک مرکزی، تعداد شعب بانک های کشور، از 2۳ هزار و 7۵ 
شعبه در بهمن ماه سال گذشــته به 2۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در بهمن ماه 
سال جاری رسیده که حاکی از ایجاد ۴7۴ شعبه جدید توسط بانک ها، 

در یکسال گذشته است.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم حکایت از آن دارد که تعداد شعب 
بانک ها در حالی طی یکســال گذشــته افزایش یافته که دولتمردان و 
سیاســت گذاران چندین بار بر لزوم کاهش تعداد شــعب بانکی تاکید 
کرده اند. در آخرین اظهار نظر نیز عبــاس معمارنژاد معاون امور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد بیان داشــته که بر اســاس 
مطالعات صورت گرفتــه در وزارت امــور اقتصادی و دارایــی بر پایه 
شــاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشــور، تعداد شعب نظام 
بانکی کشور باید در مجموع ۱2 هزار شعبه باشد که تمامی بانک ها باید 
بهینه سازی شعب خود را در دســتور کار قرار دهند.در صورتی که قرار 
باشد تعداد شعب بانکی به ۱2 هزار شعبه کاهش یابد، باید حدود نیمی 
از شعب بانک ها تعطیل شــوند؛ در حالی که عملکرد بانک ها در یکسال 
گذشته نشان داده که سیاست های دیگری را دنبال می کنند و هرچند 
برخی بانک ها به ویژه بانک های دولتی شعب خود را کاهش داده اند اما 

در مجموع شاهد افزایش تعداد شعب بانک ها بوده ایم.

بانک مرکزی در گلوگاه های پرداخت حضور دارد
 یک مسئول در بانک مرکزی، از برنامه ریزی برای تغییر و تحول جدی 
در صنعت پرداخت خبر داد و گفت: این بانک، مقررات پرداخت ســاز، 
پرداخت یار و پرداخت بان را با مشــورت فعاالن این حوزه، تدوین کرده 

است.
داوود محمدبیگــی، در خصــوص برنامــه ایــن بانک بــرای حضور 
سیستم های پرداخت جایگزین در کشور، گفت: طبعاً حضور بازیگران 
جدید در عرصه پرداخت، در ســال های آینده مورد توجه تمام کشورها 

به خصوص کشور ما است.
وی با بیان اینکه همــواره در ایران، بازیگران اصلــی صنعت پرداخت 
بانک ها و شــرکت های psp بوده اند، افزود: هم اکنــون دیگر بازیگران 
فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیســتند؛ چرا کــه تغییر و تحوالت رخ 

داده موجب شده تا انتظارات مردم نیز تغییر کند و افزایش یابد.
 psd۲ مدیر اداره نظام های پرداخت بانــک مرکزی در همین ارتباط به
اشــاره کرد و گفت: به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات مردم و البته 
تنوع در خدمات، اتحادیه اروپا نیز به صورت جدی فعالیت خود را روی 

psd۲ آغاز کرده است.
محمدبیگی با اشاره به فین تک ها و پیام رسان های مالی از جمله بالک 
چین ادامه داد: سیســتم های پرداخت فعلی، مبتنــی بر تکنولوژی ها 
و سیاســت های قبلی اســت؛ ولی بانک مرکزی بنا دارد که تغییرات و 

تحوالت جدی در این حوزه صورت گیرد.
وی با اشــاره به اینکه در تمامی اســناد مذکور، نحوه نظارت بر صنعت 
پرداخت و فعاالن حاضر در این صنعت به روشــنی دیده شــده است، 
گفت: بانک مرکزی برخــی از امور را به شــرکت های پرداخت واگذار 
کرده اســت اما در گلوگاه های اصلی که به پــول و امنیت مردم ارتباط 

دارد، بانک مرکزی با قدرت حضور خواهد داشت.

میز خبر

شــورای پول و اعتبار قرار اســت بــه زودی در مورد 
تائید صالحیت مدیران بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکــی تصمیم بگیــرد و بانک مرکــزی و وزارت 
اقتصاد، در حــال تهیــه پیش نویس دســتورالعمل 

مربوطه هستند.
موضوع انتخــاب مدیرعامل و هیات مدیــره بانک ها 
را شــاید بتوان یکی از چالش برانگیــز ترین بحث های 
مرتبط با عملکرد بانکها دانســت؛ بــه خصوص اینکه 
ظرف ســال های اخیر، این موضوع بــه دلیل تخلفات 
مالی و انحرافــات برخی بانکها، از حساســیت باالیی 

برخوردار شده است.

تا پیش از این، بر اســاس قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال ۹۵، 
انتخاب مدیرعامل و هیات مدیــره بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری، پس از صدور تائید 
صالحیت حرفه ای و وثاقــت و امانت آنان از 
سوی بانک مرکزی، امکان پذیر بوده است.بر 
اساس آنچه که در دستورالعمل های مرتبط 

با این موضوع در بانک مرکزی موجود اســت، این افراد 
باید حداقل دارای ده سال ســابقه در زمینه های مالی، 
بانکی و بازرگانی بوده و دانشنامهکارشناســی مرتبط 

داشته باشند.

قرار است اصالحاتی در این زمینه به تصویب 
برسد تا بر اساس وضعیت کنونی نظام بانکی، 
بتوان شــرایط احــراز صالحیــت حرفه ای 
مدیران عامل و هیات مدیــره بانکها را تغییر 
داد. بر همین اساس است که بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده اند 
تا پیشنهادات الزم را در این رابطه به شورای 
پول و اعتبار ارایــه دهند تا بتوان ایــن ضوابط را مورد 

بازنگری قرار داد.
یک مقام مســئول در نظام بانکی از تالش عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای اصالح شــرایط 

تائید صالحیت حرفه ای مدیران عامل بانکها و اعضای 
هیات مدیره خبــر داد و گفت: بانــک مرکزی در حال 
حاضر بــا همــکاری وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
ضوابط و مقــررات مربوط به این موضوع را در دســت 
تدوین دارد.وی افزود: این ضوابط به زودی برای ســیر 
تشریفات قانونی به شــورای پول و اعتبار ارایه خواهد 
شد. اما آنگونه که در بخشــنامه های بانک مرکزی هم 
آمده است، یکی از مهمترین تغییرات در دستورالعمل 
مذکور، الحاق تبصره ای به حکم مربوط به شرایط سنی 
داوطلبان عضویت در هیات مدیره ها و تصدی ســمت 

مدیرعامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.

دبیر کل بانک مرکــزی گفت: مطالعات و بررســی ها 
دربــاره تکنولوژی بالکچیــن، انجــام و نظاماتی هم 

تعریف شده که در حال نهایی شدن است.
محمد طالبی در پاســخ به این ســوال که مطالعات و 
بررسی ها درباره تکنولوژی بالکچین در بانک مرکزی 
در چه مرحله ای قرار دارد، خاطرنشــان کرد: در بانک 
مرکزیایران بررســی و مطالعات خوبی درباره آن انجام 
و نظاماتی هم تعریف شــده که در حال نهایی شــدن 
است؛ اما باید توجه داشــت که به هر حال بحثی داریم 
به عنوان CryptoCurrency که مبتنی بر تکنولوژی 

بالکچیــن هســت امــا خــود تکنولوژی 
بالکچیــن عــالوه بــر ارزهــای رمزینه، 
زمینه هــای دیگــری را نیز در حــوزه مالی 
فراهــم می کند که این دومی مهمتر اســت 
و در بانک مرکزی در حال بررســی ضوابط و 

مقررات آن هستیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا تصمیمی 

راجع به ارز ملی مبتنی بر بالکچیــن در بانک مرکزی 
اتخاذ شده یا خیر؟ گفت: مطالعاتی که درباره بالکچین 
در بانک مرکزی انجام می شود متمرکز است و نتایجش 

هر چه باشــد، اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد 
درباره ارزهای جهانروا اعالم می شود، چراکه 
هنوز مطالعــات به مرحلــه مقررات گذاری 

نرسیده است.
طالبی تاکید کرد: موضوع ارز رمزینه فضای 
خاصی است و ساده  نیست، لذا به نظر می آید 
نمی توان خیلی زود درباره آن قضاوت کرد، 

بلکه نیازمند بررسی بیشتر است.
Cryp�دبیر کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه بحث 
toCurrency ها )ارزهــای رمزینه(ی جهانروا مطرح 

Cryp�شده ، ادامه داد:  هم اکنون کشــورها به سمت 
toCurrency های ملی و نشــنال حرکت کرده اند که 
تحوالتی را ایجــاد خواهد کرد و همچنیــن بازارهای 
ســرمایه به ســمت ابزارهایی رفته اند کــه مبتنی بر 
بالک چین اســت. وی درباره کارکرد همایش هایی که 
راجع به این موضوع توسط بانک مرکزی برپا می شود، 
گفت: این همایش ها می تواند دیدگاه صاحب نظران را 
راجع به این مســاله جمع آوری کند که در عصر جدید 
مبتنی بر تکنولوژی بالک چین، چه اتفاقی برای نظام 

مالی ما رخ خواهد داد.

بانك مرکزی

رمزارز

 خريدار  بعد از خالی ماندن صندوق های 
ســرمایه گذاری خطرپذیر و عــدم اعتماد 
ســرمایه گذاران حرفه ای به سرمایه گذاری 
در این صندوق ها، برخــی تالش می کنند 
که این صندوق ها را از طریق ســپرده های 
بانکی عامه مردم پر و حتی بــا منابع بانکی 
صندوق هــای خطرپذیر جدید تاســیس 
کننــد؛ اقدامی که می تواند بــه نا ترازی هر 
چه بیشــتر صورت های مالی بانک ها دامن 
بزند و سپرده های مردم عادی را در معرض 

ریسک های باال قرار دهد.
ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، قانونی 
اســت که عده ای در بازار ســرمایه مدت ها 
اســت تالش می کننــد بندهایــی از آن از 
بین برود تا ســهامداران عمــده بانک ها یا 
شرکت هایی که ســهامداران عمده بانکی 
دارنــد بتوانند صنــدوق ســرمایه گذاری 
از جملــه صندوق هــای ســرمایه گذاری 
خطرپذیر تأســیس کنند تا با تأسیس این 
صندوق ها بخشــی از منابع مــردم عادی 
که در بانک ها ســپرده شــده به سمت این 

صندوق ها سرازیر شود.
قانون برنامه ششــم توســعه مدت ها است 
جلوی دســتبرد این عده به منابع مردم در 
بانک ها را گرفته اســت. اما اگــر این قانون 
لغو شــود یا به هــر طریقی دور زده شــود 
صندوق هایی پر از پول خواهد شــد که دو 
سال است حتی ســرمایه گذاران حرفه ای 
ریسک شــان را معقــول ندیدنــد و در آن 

سرمایه گذاری نکردند.
در حــال حاضر بــا توجه بــه صورت های 
مالــی حسابررســی شــده صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر که رسماً در کدال 
منتشر شده است، مخاطبان این صندوق ها 
که سرمایه گذاران حرفه ای هستند ریسک 
این صندوق هــا را زیاد بــرآورد کردند و در 
نهایــت در این صندوق ها ســرمایه گذاری 
نکردنــد و در نهایــت VC هــا نیمه خالی 
مانده اند. اما همین سرمایه گذاران وقتی به 
منابع مردم عادی در بانک ها دسترسی پیدا 

کنند می گویند که مگــر نیاز صندوق های 
خطرپذیــر مجموعاً چقدر اســت که اجازه 
نمی دهید این صندوق هــا را با مبالغ بانکی 

تأسیس یا پر کنیم؟!
اگــر مدیــران شــرکت هایی کــه یکی از 
ســهامداران عمده اش بانکی ها هســتند 
 )VC( بتواننــد صندوق های خطرپذیــر
تأســیس کنند یا مدیر صندوق شــوند با 
دسترســی هایی که به منابع بانکی دارند به 
راحتی می توانند بخشــی از منابع بانک ها 
که مردم با هدف سپرده های کم ریسک در 
بانک ها ســپرده کرده اند را در صندوق های 
پر ریسک VC ســرمایه گذاری کنند و این 
منابع را تحت ریســک های بسیار شدیدی 
قرار دهند؛ آن هــم در زمانی کــه به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی، صورت های مالی 
بانک های ما از ناترازی رنج می برند و زیان ده 
هســتند.Fitch  مؤسســه ای رتبه بندی 
بین المللی اســت که مســئوالن سازمان 
بورس، بانک و بیمه مرکزی ســال ها تالش 

کردنــد که به ایــران بیاید و شــرکت های 
ایرانی را هم رتبــه بندی کنــد؛ به طوری 
که در تیر ماه ســال ۱۳۹۵ )ســال 2۰۱۶ 
میالدی( اکبر کمیجانی، قائــم مقام بانک 
مرکــزی در حاشــیه اجــالس بین المللی 
اقتصــاد در ســنپترزبورگ گفــت کــه 
نمایندگان مؤسسه Fitch همچنین سابقا 
به ایران آمده بودند تا شــرایط اولیه اقتصاد 
ایران را مــورد ارزیابی قرار دهنــد و تاکید 
کرد که مؤسســه Fitch در حال بررســی 
پیشرفت ها در بخش اقتصادی و همچنین 

در بخش بانکی ایران است.
رئیس ســابق بیمه مرکزی که امروز رئیس 
بانک مرکزی است نیز سابقا در گفت وگویی 

با ایسنا، به این موضوع اشاره کرده بود.
عالوه بر ایــن در آن زمان یک ســخنگو از 
مؤسســه Fitch به بلومبرگ گفته بود که 
در حال گفت وگو با ایران هســتند اما فاش 
نکرده بــود دقیقاً چــه زمانی بــه عملیات 

رتبه بندی در ایران خواهند پرداخت.

این مؤسســه به تازگی با استناد به آمارهای 
بانک های ایــران در ســال 2۰۱۶ میالدی 
اعالم کــرده که ایــن بانک هــا وضعیتنابه 
هنجــاری در وضعیــت کفایت ســرمایه و 
تســهیالت غیر تجاری دارند. طبیعتاً ورود 
منابع بانکی بــه صندوق های خطرپذیر این 

شرایط را می تواند وخیم تر کند.
اما در مقطعی که عزم ملی باید بر آن باشــد 
که نظام بانکی جــان بگیرد و در مقطعی که 
مســئوالن عالی رتبه کشــور از لزوم کمک 
جهادی به اقتصــاد می گویند و رئیس بانک 
مرکزی اعالم می کند که کشــور در جنگ 
اقتصادی قرار دارد، عده ای ســعی می کنند 
قســمتی از منابع عامه مردم در بانک ها را 
تحت ریســک های شــدید قرار دهند. در 
عین حال این افراد در زمانی که خودشــان 
می خواهند از جیب خــود در صندوق های 
خطرپذیر سرمایه گذاری کنند به هیچ وجه 

به این ریسک ها تن نمی دهند.
به نظر می رســد با باز شــدن این راه و ورود 

هــر چنــد انــدک ســرمایه های بانک به 
صندوق های با ریســک باال، کم کم با عادی 
شدن شرایط، مبالغ سرمایه گذاری بانک ها 
در صندوق های خطر پذیــر افزایش یابد و 
ســپرده های مردم تحت ریســک های باال 
قرار گیــرد. در نتیجه منطقاً ایــن راه برای 
هیچ شخصی و هیچ مبلغی نباید باز شود تا 
ســرمایه های عامه مردم تحت ریسک های 
مضاعف قرار نگیرد؛ لذا باید دید که نهادهای 
ناظر و مسئوالن مربوطه نسبت به اقدام این 

افراد چه موضعی خواهند گرفت.
بهمن پارسال بود که ایســنا با امیر هامونی  
مدیرعامــل فرابــورس ایــرا ن  دربــاره 
ارزش گذاری اســتارتاپ  هــا گفت وگویی 
تفصیلی داشــت. در آن زمــان بیش از 2۰ 
صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر از اداره 
ابزارها و نهادهــای مالی فرابــورس ایران 
موافقــت اصولی گرفتــه بود امــا اکثریت 
آن ها بــه علــت نبــود ســرمایه و اعتماد 
ســرمایه گذاران حرفه ای، پذیره نویســی 
نکرده بودنــد و تا امروز نیــز این صندوق ها 
نتوانستند منابع مالی برای پذیره نویسی به 

دست آورند.
اما در آن زمان هامونــی تاکید کرده بود که 
منابع مورد نیاز این صندوق های خطر پذیر 
وجود دارند و این منابع غیر بانکی هستند و 
هزار میلیارد تومان از این منابع آماده است 
که تا پایان سال ۱۳۹۶ جذب صندوق های 

خطر پذیر شوند.
ولی سال ۱۳۹۶ تمام و آمار سرمایه گذاری 
در VCهــا تغییــر نکــرد و تا امــروز که 
ســال ۱۳۹7 در حــال اتمام اســت، آمار 
ســرمایه گذاری در این صندوق ها نسبت به 

آن زمان تغییر محسوسی نداشته است.
اکنون در شــرایطی که وعده هزار میلیارد 
تومانی از منابع غیــر بانکی در صندوق های 
خطر پذیر ناکام مانده، مدیرعامل فرابورس 
ایران اعالم کرده که گفت وگوهایی صورت 
گرفته تا صندوق های خطــر پذیر بتوانند از 

منابع بانکی تأمین مالی کنند.

گام جدید همتی برای اصالح شیوه تعیین هیات مدیره بانک ها

آخرین وضعیت طراحی رمزارز ملی

در راستای شفاف سازی عملیات مالی و بانکی صورت گرفت

سناریوی مدیریت ریسک در بانک تجارت
 خريــدار واحــد مدیریت ریســک در 
بانک تجــارت، تحــت نظر مســتقیم قائم 
مقام مدیرعامــل این بانــک وظیفه رصد و 
شناســایی ریســک های مختلفی همچون 
ریســک عملیاتی، اعتباری، بــازار، تطبیق 
و نقدینگــی را برعهده دارد.سیســتم های 
مدیریت ریسک در ســازمان های امروزی 
بنا به فعالیت و ماموریت ســازمان، عالوه بر 
شناسایی ریســک ها و تعیین کیفیت شان، 
تأثیرات آتی ریســک های مختلــف را نیز 
پیش بینی می کنند. هدف از فرایند مدیریت 
ریســک کاهش آثار زیان آور یک فعالیت از 
طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث 
ناخواســته و برنامه ریزی بــرای اجتناب از 
آن ها است. در این میان اگر مدیریت ریسک 
به طور منظم برای شناســایی مشــکالت 
احتمالــی و یافتــن راه حــل آن هــا انجام 
شــود، به راحتی فرایند هــای دیگر ازجمله 
سازمان دهی، برنامه ریزی، بودجه و کنترل 

هزینه را کامل خواهد کرد.

بانک تجارت با توجه به ارتباطات تنگاتنگ 
با کارگــزاران بیــن المللــی و بانک های 
خارجی و در راستای همگامی رفع نیازهای 
مشتریان خود در سالهای اخیر برای افزایش 
انطباق با استانداردهای بین المللی صنعت 
مالی و بانکــداری بین المللــی برنامه های 
مختلفی را به اجــرا درآورده که از آن جمله 
می توان به تشکیل کمیته مدیریت ریسک 
و کارگروه ارتقاء گزارشــگری مالی مطابق 
با اســتانداردهای IFRS ، تشــکیل واحد 
ویژه به روز رســانی و تطبیق استانداردهای 
اجرایی و عملیاتی بانک تجــارت با آخرین 
اســتانداردهای روز بانکــداری بین المللی 
)Compliance( و اجــرای کامل قوانین 
مبارزه با پولشویی مطابق دستورالعملهای 
بانک مرکزی در سطح شــعب و واحدهای 
ارزی اشــاره کرد.ایــن بانک در راســتای 
شفاف ســازی عملیات مالــی و بانکی خود 
همواره اطالعــات مربوط بــه صورت های 
مالی بانــک و شــرکت های زیرمجموعه و 

گزارش هیــأت مدیره به مجمــع عمومی، 
اطالعات اســتخراجی از صورت های مالی 
بانک به تفکیک سرفصل، اطالعات مربوط 
به مدیریت ریســک و اطالعــات مربوط به 
حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی خود 
را از طریق پایگاه اطالع رسانی رسمی بانک 
تجارت و همچنین ســایت کدال ســازمان 
بورس و اوراق بهادار در اختیار سهامداران، 

مشتریان و سایر کاربران قرار می دهد.

واحد مدیریت ریســک در بانــک تجارت، 
تحت نظر مستقیم قائم مقام مدیرعامل این 
بانک وظیفه رصد، پیش بینی و شناســایی 
ریسک های مختلف را برعهده دارد. اقدامات 
این واحد معطــوف به ریســک عملیاتی، 
اعتباری، بازار، تطبیق و نقدینگی است و از 
جمله وظایف و ماموریت های واحد مدیریت 
ریسک تهیه و تدوین اســتراتژی ها با توجه 
به اهداف بانک، ارائه راهکار های مناســب 
برای کنترل ریسک، ارتقاء دانش کارکنان 
در واحد های ذیربط و نحوه مدیریت آن و... 
است. این فرایند طی سال های اخیر به ویژه 
پس از تخلف صورت گرفته در بانک تجارت 
اســتان کرمان با دقت نظر و گســتردگی و 

پوشش باالتر و دقیق تری به انجام می رسد.
در این میــان واحدهایــی در بانک تجارت 
همچون مدیریت های امور بازرسی، حراست 
نیز در کنــار واحد مدیریت ریســک وظیفه 
نظارتی خــود را در بخش هــای مختلف ایفا 
می کنند. بنابراین بــرای کاهش بروز برخی 

اتفاقــات و رصد اتفاقات اعتباری در شــعب 
ســامانه اعتباری و اعتبار ســنجی داخلی 
با همــکاری مدیریــت های امــور فناوری 
اطالعــات و اعتباری تجهیز شــده و قابلیت 
کنترل درخواســت متقاضیان را در هنگام 
دریافــت تســهیالت اعتبــاری دارد. این 
ســامانه احتمال دخل و تصرف توسط شعب 
و مشتریان در مفاد قرارداد را به حداقل می رساند 
و از طریــق آن مدیــران بانک از رونــد ارائه 
خدمات و تسهیالت توسط شعب آگاهی پیدا 
می کنند و چنانچه رفتــاری خاص یا مبهم 
در پرونده تســهیالتی مشــاهده شود توسط 
آنها پیگیری می شــود. برنامه دیگری تحت 
عنوان«اندازه گیری اشتها و حدود ریسک« 
یکی دیگر از راه های پیشگیری از تخلفات در 
حال راه اندازی اســت. در این برنامه چنانچه 
مدیریت و یــا شــعبه ای بیشــتر از حدود 
اختیارات تعریف شــده خود اقــدام به ارائه 
تســهیالت کند توســط واحد های نظارتی 

مورد رصد و بررسی قرار می گیرد.



معامالت مسکن متوقف شد 

خانه در سراشیبی ارزانی

شهر
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بودجه پیش بینی شده برای بخش مسکن چگونه 
هزینه شود؟

کمیســیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشــنهاد دولت در مورد بودجه 
بخش مسکن موافقت کرده است، کارشناســان معتقدند منابع جدید 
باید با دقت کافی برای حل مشکالت و معضالت این بخش مهم اقتصاد 

کشور هزینه شود.
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه سه شنبه 2۵ دی 
ماه خود با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن 
موافقت و یکی از بندهای اصلی در تأمین منابع مالی تکمیل مســکن 

مهر را رد کرد.
دولت در قالب بند »ب« تبصره ۸ الیحه بودجه ۹۸ تقدیمی به مجلس 
برای تکمیل پروژه های مســکن مهر و اجرای طرح هــای بازآفرینی 
شهری و احیای بافت های فرسوده و مسکن اجتماعی و حمایتی، منابع 

زیر را پیش بینی کرده بود:
۱. ۵ هزار میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به سرمایه 
بانک عامل مســکن تبدیل شــده و بانک مذکور از محل این سرمایه، 

تسهیالت الزم برای اهداف ذکر شده را پرداخت کند.
2. وزارت راه و شهرســازی ۱.۵ هــزار میلیارد تومــان حاصل از محل 

فروش و تهاتر اراضی و امالک خود را در این موارد هزینه کند.
۳. زمیِن واحدهای مســکن مهر در صورت درخواســت مالکان اعیانی 
واگذاری قطعی شــده و منابع حاصل از آن صرف اجرای طرح های فوق 

شود.
۴. وزارت راه و شهرســازی طــی قراردادهایــی با بانک هــای عامل و 
صندوق های تامین مالی، در زمین های متعلق به خود، طرح های جامع 
و تفصیلی اجرا و منابع حاصل از محــل فروش عرصه و اعیان طرح های 

تکمیل شده را صرف اجرای طرح های فوق کند.
ســیدعلی ادیانی عضو هیئت رئیسه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۹۸ درباره بررسی پیشنهادات تأمین مالی بخش مسکن از سوی دولت 
و رد یا تصویب بخشــی از آنها بــا بیان اینکه اعضای این کمیســیون با 
عمده پیشنهادات دولت در بند ب تبصره ۸ الیحه بودجه موافقت کردند 
گفت: کمیسیون تلفیق بودجه استفاده از منابع حاصل از فروش و تهاتر 
اراضی دولتی را به دلیل مغایرت با اصول ۵2 و ۵۳ قانون اساسی رد کرد.

وزارت راه و شهرسازی اشتباهات سال های اخیر در بخش 
مسکن را اصالح کند

در همین ارتباط مهدی غالمی، کارشــناس مسکن در گفت و گو با مهر 
اظهار داشت: متاسفانه در چند ســال اخیر به بخش مسکن توجه الزم 
انجام نشد. رکود تولید و عرضه مســکن، عدم اتمام پروژه های مسکن 
مهر، عدم اجرای مالیات های تنظیمی این حوزه مانند مالیات بر خانه های 
خالی و مالیات بر عائدی ســرمایه )CGT(، دســت به دست هم داد تا 
هزینه تامین مسکن برای بســیاری از خانواده ها بسیار سنگین شود. 
بنابراین پیش بینی بودجه مناســب برای رونق تولید مســکن و البته 
هزینه صحیح آن، می تواند موجب حرکت به ســمت حل مشــکالت و 

کمبودهای این بخش شود.
وی در مورد نحوه هزینه بودجه تخصیص داده شــده به بخش مسکن 
گفت: با توجه بــه منابع در نظر گرفته شــده برای مســکن در بودجه 
۹۸، نحوه اجرای آن اهمیت بســیاری دارد و آیین نامه اجرایی آن باید 
با نگرش صحیح و دقیق آماده شود تا این منابع که در واقع بیت المال و 
منابع مردم است، برای حل مشــکالت و معضالت بخش مسکن کشور 

هزینه شود.

طرح های پیش بینی شده در بودجه به صورت مشارکتی 
عملیاتی نشود

غالمی با اشاره به مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای استفاده 
از زمین های دولتی برای انجام طرح های جامع و تفصیلی و استفاده از 
منابع حاصل از فروش عرصه )اراضــی( این طرح ها به دارندگان اعیانی 
واحدهای مسکن مهر گفت: دولت می تواند با سیاستگذاری صحیح به 
گونه ای این طرح ها را اجرا کند که هم عرضه )تولید( مســکن با هزینه 
تمام شــده صورت پذیرد و هم پروژه ها در زمان کمتری به اتمام برسد. 
البته این موضوع در صورتی محقق می شــود که پــروژه ها به صورت 

مشارکتی اجرا نشود.
وی درباره علت مخالفت خــود با اجرای طرح های ســاخت و احداث 
مسکن به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تصریح کرد: در پروژه هایی 
که سازندگان قرار است پروژه ها را بر اساس قیمت تمام شده و مشخص 
تحویل دهند و در مالکیت و فروش پروژه دخالت نداشته باشند، سود و 
بهره خود را تنها در ساخت و تکمیل پروژه می بینند. بنابراین انگیزه ای برای 
طوالنی کردن زمان ســاخت و فروش واحدهای آماده شــده در زمان 

گران شدن قیمت ها نخواهند داشت.

افزايش سرمايه بانک عامل مسکن برای مسکن مهر هزينه 
شود نه تسهیالت دهی

غالمی در مورد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط 
بازگشتی مســکن مهر نیز گفت: این افزایش ســرمایه باید برای رونق 
تولید مسکن و خانه دار شدن محرومان و اقشــار متوسط هزینه شود. 
تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و بهسازی و نوسازی 
واحدهــای غیرمقاوم روســتایی از جمله این موارد اســت. هم اکنون 
۵۰۰ هزار خانواده همچنان منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود 
هســتند. از طرفی در حالی که دولت موظف بوده ساالنه 2۰۰ هزار وام 
برای بهسازی و نوسازی واحدهای روســتایی پرداخت کند، در سال های 

اخیر حتی نصف این تکلیف قانونی دولت هم اجرا نشده است.
وی افزود: این موارد باید در آیین نامه اجرایی که توســط هیئت دولت 
تصویب می شــود، به خوبی دیده شــود. در غیر این صورت بانک عامل 
بخش مسکن تمایل دارد این ســرمایه را صرف اعطای تسهیالت خرید 
مســکن کند. چنانچه بنابر اظهار نظر مســئوالن این بانک، از ابتدای 
دولت یازدهم تاکنون در حالی که حدود ۱۵۰ هزار وام ســاخت مسکن 
به سازندگان پرداخت شــده اســت، بیش از ۸۱۰ هزار وام خرید اعطا 
شده اســت. این در حالی اســت که این میزان وام خرید و البته در کنار 
آن افزایش چندین برابری مقدار آن، موجب رونق تولید مســکن نشد و 

تبعات تورمی آن هم برای بازار مسکن گران تمام شد.

اشتباهی که کمیسیون تلفیق با عدم تصويب امکان تهاتر 
اراضی شهرهای جديد مرتکب شد

غالمی در مورد عدم مجوز مجلس به دولت بــرای فروش و تهاتر زمین 
های وزارت راه و شهرســازی در شــهرهای جدید نیز گفت: از ظرفیت 
زمین های دولتی مخصوصا در شــهرهای جدید می تــوان برای حل 
مشکالت واحدهای باقی مانده مســکن مهر، حداکثر استفاده صورت 

پذیرد، بدون اینکه مالکیت آن ها به واسطه فروش یا تهاتر واگذار شود.
غالمی افزود: در یکی دو ســال اخیر زمین های موجود در این شهرها 
ارزش بســیاری پیدا کرده اســت. آن چه می تواند کلید حل مشکالت 
پروژه های مســکن مهر در شهرهای جدید باشد، اســتفاده صحیح از 
ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه اســت. دولت مــی تواند امکان 
اســتفاده از زمین های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در 
ازای تامین خدماتی مانند ساخت و تحویل مدرسه، بیمارستان، سینما، 
کتابخانه، مســجد و ... اســتفاده از فرصت های تجاری و اقتصادی این 

زمین ها را به خود آن ها دهد.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در این صورت از آنجایی که بخش 
خصوصی تمایل دارد هر چه ســریعتر از منافع اقتصادی این پروژه ها 
بهره مند شود، خدمات مورد نظر هم با سرعت بیشتری تامین می شود. 

گزارش

معــاون اداره کل تجهیز منابع مالــی، فنی و اقتصادی 
شرکت بازآفرینی شهری ایران نحوه دریافت تسهیالت 
ساخت و خرید مسکن در بافت های فرسوده را تشریح 
و گفت:با کدپستی و کد جام از واقع شدن ملک خود در 

بافت فرسوده آگاهی یابید.
مجتبی عباســی با اشــاره به اینکه بر اســاس برنامه 
بازآفرینی شهری تسهیالت مشــارکت مدنی ساخت 
در کالنشــهرها ۵۰ میلیون تومان و در ســایر شهرها 
۴۰میلیون تومان بدون نیاز به سپرده گذاری ارائه می 
شــود، گفت: با همراهی دولت نرخ سود این تسهیالت 
به ۵۰درصد نرخ ســود شــواری پول و اعتبار کاهش 

یافته است.
معــاون اداره کل تجهیز منابع مالــی، فنی و اقتصادی 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران افزود: تســهیالت 
مشارکت مدنی ساخت با نرخ ســود ۹درصد در دوره 

مشــارکت 2 تا ۳ ساله ســاخت در محدوده 
های هدف بازآفرینی پرداخت می شود.

معــاون اداره کل تجهیز منابــع مالی، فنی 
و اقتصــادی شــرکت بازآفرینی شــهری 
ایــران، اظهارکــرد: همچنین تســهیالت 
ودیعه اســکان موقت به منظور جا به جایی 
افراد از مســکن خود در طول دوره ساخت، 

در کالنشــهرها به مبلغ 2۰میلیون تومان و در ســایر 
شــهرها به مبلغ ۱۵میلیون تومان با نرخ سود ۹درصد 

به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: بــه دلیل افزایش هزینه هــای تولید در 
سال اخیر بر اساس توافق با بانک مسکن، مقرر شد تا با 
استفاده از منابع داخلی بانک سقف دریافت تسهیالت 
برای انبوه ســازان افزایــش پیدا کند. بر این اســاس 
ســازندگان حرفه ای می توانند در صورت استفاده از 

تکنولوژی های نوین در شهر تهران عالوه بر 
دریافت تسهیالت ۵۰ و ۴۰میلیون تومانی با 
سود ۹درصد،مجموعا تا سقف ۱۱۰میلیون 
تومان  تســهیالت بــدون ســپرده گذاری 
دریافت کنند.به نحوی که مازاد تســهیالت 
بافت فرسوده تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان با 
نرخ سود ۱۸ درصد و یا مصوبه شورای پول و 

اعتبار محاسبه می شود.
به گفتــه وی، همچنیــن انبوه ســازانی کــه دارای 
صالحیت حرفه ای و پروانه انبوه ســازی هســتند نیز 
می توانند تا ســقف ۹۰میلیون تومان از این تسهیالت 
استفاده کنند.ســازندگان که در مراکز استانها و شهر 
های بــاالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت و ســایر شــهر ها 
فعالیت می کنند مبالغ آنها نیز مختلف اســت که می 

توانند به بانک مسکن شهر های خود مراجعه کنند.

عباسی با اشاره به تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم به منظور خرید مسکن اظهارکرد: در این زمینه نیز 
با کمک دولت توانستیم نرخ ســود را برای متقاضیان 
کاهش دهیم بنابراین افــرادی که می خواهند در بافت 
فرسوده ملک بخرند از حمایت دولت برخوردار هستند.

معــاون اداره کل تجهیز منابع مالــی، فنی و اقتصادی 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران بیان کــرد: میزان 
تسهیالت خرید مســکن صندوق یکم در شهر تهران 
۸۰میلیون، شــهرهای بزرگ با جمعیــت باالی 2۰۰ 
هزار نفر، ۶۰ میلیون تومان و ســایر مناطق شهری ۴۰ 

میلیون تومان، با نرخ سود ۶ درصد، پرداخت می شود.
وی با اشــاره به نحوه دریافت تســهیالت از صندوق 
پس انداز یکم، بیان کرد: در این روش افراد می توانند 
با سپرده گذاری به مدت حداقل یک سال از تسهیالت 

این صندوق استفاده کنند.

تسهیالت

 خريدار بررســی جدیدترین آمار وزارت 
راه و شهرســازی حاکــی از آن اســت که 
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن طی دی 
ماه امسال نسبت ماه پیش از آن ۱.۵ درصد 
افزایــش یافته، در برخی مناطق متوســط 
قیمت نســبت به آذرماه کاهــش یافته که 
نشــان از آغاز دوره رکــود غیرتورمی بازار 

مسکن دارد.
بر اســاس آمار وزارت راه و شهرسازی طی 
دیماه امسال متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در مقایســه با ماه پیش از 
آن )آذرماه ۹7( بالغ بــر ۱.۵ درصد افزایش 
یافته است. در آذرماه امسال قیمت متوسط 
هر مترمربع واحد مســکونی در مناطق 22 
گانه تهران ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بود 
که در دیماه به ۹ میلیون و 77۸ هزار تومان 

افزایش یافته است.
مقایســه متوســط قیمت در دیماه امسال 
با ماه مشابه ســال گذشــته و دیماه ۹2 به 
ترتیب حکایت از افزایــش ۸۹.۹ درصدی 
و ۱۶۱ درصد دارد. تعــداد معامالت انجام 
شده در دیماه امســال نیز ۵۸۰۰ فقره بوده 
که نسبت به دیماه ســال قبل ۶۵.۶ درصد 
و در مقایسه با دیماه ســال ۹2 بالغ بر ۳2.۹ 

درصد کاهش یافته است.
بر اســاس آمار وزارت راه و شهرســازی که 
بانــک مرکزی طــی هفته پیــش رو آن را 
دوباره منتشر می کند متوسط قیمت واحد 
مســکونی در منطقه یــک از 22 میلیون و 
2۵۵ هزار تومان با ۳.2 درصد رشــد به 22 
میلیــون و ۹7۴ هزار تومــان افزایش یافته 
اســت. در مناطــق 2، ۳، ۴، ۵، ۶، 7 و ۸ نیز 
متوســط قیمت به ۱۴ میلیون و ۹۱۳ هزار 
تومان، ۱7 میلیون و 2۳۴ هــزار تومان، ۹ 
میلیون و 7۳2 هزار تومان، ۱2 میلیون و ۶۶ 
هزار تومان، ۱۳ میلیون و 2۹۸ هزار تومان، 
۸ میلیون و 7۹۹ هزار تومــان و ۹ میلیون و 

۱۳۸ هزار تومان افزایش یافته است.
در منطقه ۹ متوســط قیمت هــر مترمربع 
واحد مســکونی به ۶ میلیــون و ۳7۴ هزار 
تومــان، در منطقه ۱۰ متعوســط قیمت با 
رشــد منفی 2۳ صدم درصد به ۶ میلیون و 
۳2۴ هزار تومان و در منطقه ۱۱ متوســط 
قیمت هر مترمربع ۶ میلیــون و ۴7۵ هزار 
تومان برای اولین ماه زمســتان ثبت شده 

است.
در منطقه ۱2 که تا پیش از این روند افزایش 

قیمت طی ماه های ســپری شــده از سال 
۹7 تکرار شــده در دیماه با رشد منفی ۸.۱ 
درصدی بــه ۴ میلیــون و ۸۵2 هزار تومان 
کاهش یافتــه اســت. در آذرماه امســال 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در این منطقه ۵ میلیون و 2۸2 هزار تومان 

بود.
در منطقه ۱۳ نیز قیمت هــا نزولی بوده؛ در 
این منطق متوسط قیمت با رشد منفی ۱.2 
درصدی بــه ۸ میلیــون و ۴۸۹ هزار تومان 
کاهش یافته است. همچنین در منطقه ۱۶ 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
از ۴ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان با رشد منفی 
2 درصدی به ۴ میلیــون و 72۰ هزار تومان 
کاهش یافته اســت. در منطقه 2۰ متوسط 
قیمت هر مترمربع با رشد منفی ۳ درصدی 
به ۴ میلیــون و ۴۹۴ هزار تومــان کاهش 

یافته است.
در منطقه 22 نیز متوســط قیمت با رشــد 
منفی بیش از ۸.۵ درصدی از ۹ میلیون و ۳۰ 
هزار تومان بــه ۸ میلیون و 2۵7 هزار تومان 

کاهش یافته است.
بازار مســکن پس از افزایش سرســام آور 
قیمت ها طــی ماه های گذشــته وارد دوره 
رکود خود شــده اســت. البته ایــن رکود 
برخــالف پیــش بینــی برخی فعــاالن و 
دست اندرکاران بازار مســکن از نوع تورمی 

نیست. کاهش قیمت در برخی مناطق 22 
گانه پایتخت بیانگر پیش بینی اشــتباه این 

افراد از آینده نزدیک بازار مسکن است.

آپارتمان های تهران در چه رنج قیمتی 
پرطرفدارترند؟

 در حالی که معامالت مســکن در تهران ۶۴ 
درصد کاهش یافت، قیمت ها رشدی باالتر 

از ۹۰ درصد را پذیرا بود.
 وضعیتی که بســیاری از کارشناسان بدان 
صفت رکود تورمــی را می دهند، حاال دامن 
بازار مسکن را گرفته است. رشد قیمت ها در 
عین کاهش شدید معامالت بازار مسکن را 

در شرایطی تازه قرار داده است.
 بررسی ها نشــان می دهد حجم معامالت 
مســکن از ۱۹ هزار فقره در دی ماه ســال 
گذشــته به ۶72۱ فقــره در ســال جاری 
کاهش یافته اســت، با این حال متوســط 
قیمت مســکن از ۵ میلیــون و ۱۰۰ هزار 
تومان در تهران به بیش از ۹ میلیون و 7۹۰ 

هزار تومان رسیده است.
 

 نوسازها همچنان پرطرفدار
بر اساس گزارش ارائه شــده از سوی بانک 
مرکــزی واحدهای مســکونی تا ۵ ســال 
ساخت همچنان پرطرفدارترین ها در بازار 
مسکن هســتند به طوری که ۴۳.۵ درصد 

از معامالت بــر این واحدها متمرکز شــده 
است. شش تا ۱۰ ســاله ها نیز ۱۶.۴ درصد 
از معامــالت را به خود اختصــاص داده اند. 
کمترین حجم معامالت اما از آن واحدهای 
مسکونی اســت کحه بیش از 2۰ سال عمر 

دارند.
در عین حال در دی ماه ســال جاری 2۹22 
واحد مســکونی با عمر کمتر از ۵ ســال در 
تهران معامله شــده اند که در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل کاهشی برابر با ۶۸.۹ درصد 

را نشان می دهد.

پرطرفدارترين محدوده قیمتی
 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی 
معامله شده بر حســب قیمت یک متر مربع 
بنا در دیماه ســال جاری حاکی از آن است 
که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵۰ 
تا ۶۰ و ۶۰ تا 7۰ میلیون ریال به ازای هرمتر 
مربع بنا هر کدام با سهم یکسان ۱۰ درصد، 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را به خــود اختصاص داده انــد و دامنه های 
قیمتی ۴۰ تا ۵۰ و 7۰ تــا ۸۰ میلیون ریال 
نیز هر کدام با سهم یکســان ۸.۳ درصدی 
در رتبه های بعدی قــرار گرفته اند. در این 
ماه، توزیع حجم معامــالت به گونه ای بوده 
است که ۵۸.7 درصد واحدهای مسکونی با 
قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع 

واحد مسکونی شهر تهران ۹۸ میلیون ریال 
معامله شده اند.

 گزارش بانک مرکزی نشــان مــی دهد در 
ده ماهه ســال ۱۳۹7 نیز تعــداد معامالت 
آپارتمانهای مســکونی شــهر تهــران به 
۱۰۴.۶هزار واحد مســکونی بالغ گردید که 
در مقایسه با مدت مشــابه سال پیش از آن، 
۳۰.۵ درصد کاهش نشــان می دهد.در این 
ماه شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شــهری نســبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۹ و ۱7.۱ 

درصد رشد نشان می دهد.

 کاهش قدرت خريد بالی جان
 بازار مسکن

رشــد قیمت مســکن و در ادامه آن کاهش 
قدرت خرید در یک ســال گذشــته باعث 
شــد تا روند معامالت روز به روز کمتر شود 
بطوریکه تعداد معامالت مســکن تهران در 
آذر ماه نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۶۱ 

درصد کاهش نشان دهد.
رشــد قیمت مســکن که از اواخر روزهای 
تابستان ۹۶ آغاز شــد و در زمستان و سپس 
در اردیبهشــت و خرداد ماه امســال به اوج 
خود رسید باعث شــد تا بازار مسکن در یک 
رکود تورمی شــدیدی فرو بــرود بطوریکه 
آمار دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در گزارش خــود از تحوالت 
مسکن شــهر تهران نشــان داد که تعداد 
معامالت مســکن ۶۱،۳ درصد نســبت به 

مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
بنا به گفته کارشناسان مسکن، رشد قیمت 
مسکن در یک سال گذشته موجب کاهش 
بیش از پیش قدرت خرید مسکن شده است 
بنابراین دولت باید چــاره ای برای باال بردن 
قدرت خرید مسکن و خروج بخش مسکن 

از رکود بیاندیشد.
اگر چه افزایش ســقف تســهیالت خرید 
مســکن بنا به گفته اکثر کارشناسان و وزیر 
راه و شهرســازی موجــب افزایش قیمت 
مسکن خواهد شد اما هنوز دولت راهکاری 

برای این موضوع ارائه نکرده است.
اســالمی وزیر راه و شهرســازی در طی دو 
ماه گذشــته همواره بر اجرای طرح کارت 
اعتباری مصالح ساختمانی سخن گفته اما 

هنوز از آن طرح رونمایی نکرده است.

 جزئیات تسهیالت ساخت و خرید مسکن در بافت های فرسوده

با امضاي یک تفاهم نامه مقرر شد

وه های هدف تامین ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن گر
 خريدار با انجــام تفاهمی قرار شــد با 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، حدود 
۱۰ هزار مســکن برای گروه های هدف در 
استان کرمان ساخته شــود، در این طرح از 

هیچ وامی استفاده نمی شود.
ســازمان برنامــه و بودجه دیــروز میزبان 
مســئوالنی از کمیته امداد امام )ره( و بنیاد 
مسکن بود و تفاهم نامه ای در رابطه با تأمین 
مســکن در مناطقی از استان کرمان منعقد 

شد.
طبق ایــن تفاهم نامــه ۱۰ هــزار واحد در 
اســتان کرمان ساخته می شــود که حدود 
۵۰۰۰ خانه برای افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امــام )ره( و ۵۰۰۰ خانــه دیگر برای 
خانواده های محروم این مناطق اختصاص 

دارد.
برای ســاخت این ۱۰ هزار واحد مسکونی 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی 
شــده که 2۵۰ میلیــارد آن از محل بودجه 
عمومی و از سوی ســازمان برنامه و بودجه، 
۱2۵ میلیارد تومــان از طریق کمیته امداد 
امام )ره( و ۱2۵ میلیارد دیگر از سوی بنیاد 

مسکن تأمین مالی خواهد شد.
در این مراســم محمدباقــر نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به اینکه 

دولت تمرکز خود را بر شهرها قرار نداده و به 
روســتاها نیز توجه دارد، گفت: به طور حتم 
از مهم ترین برنامه های ما تأمین مســکن و 
حل مســائل آن به ویژه در مناطق محروم 

است.
وی این راهم گفت که طرح ساخت ۱۰ هزار 
واحد مســکونی در این تفاهم نامه عمدتاً به 
جنوب کرمان مربوط است، ولی امیدواریم 
در مناطقــی از سیســتان و بلوچســتان و 

هرمزگان نیز اجرایی شود.
در ادامه مراسم علیرضا تابش، رئیس بنیاد 
مســکن با اعالم اینکه این ۱۰ هزار مسکن 
پیش بینی شــده تا یکســال تحویل داده 
می شــود، گفت: باید برای معیشــت مردم 
فکری اساســی کرد و امیدواریــم بتوان در 
کنار استان کرمان، در ســایر استان ها نیز 

چنین طرح هایی را اجرا کرد.
همچنین فتــاح، رئیس کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( نیز با بیان اینکه این یک طرح 
استثنایی اســت که در آن از وامی استفاده 
نشــده و با مشــارکت دولت و دو نهاد انجام 
می شــود، گفت: اینکه ۱۰ هزار واحد را در 
نظر گرفتیم به این بر می گردد که برآوردها 
نشــان داد با این تعداد تا حدی مشــکالت 

مسکن در این منطقه برطرف می شود.

10 هزار واحد مسکونی را حداکثر 
يکساله می سازيم

رییس ســازمان برنامــه و بودجه بــا بیان 
اینکه پیشــرفت را صرفا در آبادانی شهرها 
نمی دانیم، گفت: برای توســعه سیســتان 
و بلوچســتان، هرمزگان و خراسان جنوبی 

نیاز به برنامه ریزی داریم.
محمدباقــر نوبخــت در مراســم امضای 
تفاهم نامه با کمیته امداد و بنیاد مســکن 
برای ســاخت ده هزار واحد مســکونی در 
روســتاهای اســتان کرمان، اظهار داشت: 
کمتر از دو هفتــه دیگر دهه پنجــاه نظام 
جمهوری اســالمی آغاز خواهد شد و ما ۴۰ 

سال خدمت را پشت سر گذاشتیم.

رییس ســازمان برنامه و بودجه افزود: طی 
۴۰ سال گذشته اقدامات اساسی در کشور 
انجام شد. امروز توسعه، هم هدف مشترک 
کشــورها و هم معیاری بــرای رتبه بندی 

کردن کشورهاست.
وی ادامه داد: آخرین نسخه توسعه، توسعه 
انســانی است. بر اســاس معیارهایی که در 
توسعه انســانی تعریف شــد، سه شاخص 
مهم شــامل آمــوزش، بهداشــت و درآمد 
سرانه کشور، تلفیق می شود و این شاخص 
را تشکیل می دهد و هر ســال سازمان ملل 

کشورها را از این نظر رتبه بندی می کند.
نوبخت افزود: در حالی وارد دهه ۵۰ انقالب 
شــده ایم که جمهوری اســالمی علیرغم 
جنگ، موانع اقتصادی و ترورها نســبت به 
دو دهه گذشــته در هر سه شاخص از جمله  
شاخص انسانی موفق بوده است به گونه ای 
که طی ۱7 ســال ۳۸ درصد رشد داشته ایم 

و در رتبه باالی توسعه انسانی قرار گرفتیم.
معاون رییس جمهور گفــت: از نظر علمی 
در جایگاه ۱۵ جهان و از نظر شــتاب علمی 
در منطقه، اول هستیم. از نظر ابعاد مختلف 
فناوری های نو و فضایی در رتبه دوم منطقه 
هستیم و بر اســاس آخرین آمار اعالمی از 
ســوی صندوق بیــن المللی پــول از نظر 

اقتصادی هجدهمین اقتصاد بزرگ هستیم 
و تا سال 2۰2۱ در جایگاه ۱۵ قرار خواهیم 
گرفت.وی بــا بیان اینکه پیشــرفت خود را 
صرفا در آبادانی شهرها نمی دانیم و روستاها 
نیز مدنظر هســتند، افزود: طی سفری که 
به کرمان داشــتم خدماتی ارائه شده بود اما 
هنوز بخشــی وجود دارد که باید یک اقدام 
مجدد و برنامه ویــژه ای بــرای آن درنظر 
گرفت. یکی از ایــن اقدامات ضروری، توجه 

به مسکن در جنوب کرمان است.
وی ادامه داد: طبــق برآوردهــا و در قالب 
تفاهم نامه ای که امروز امضا شــد،  ۱۰ هزار 
واحد مســکونی در اســتان کرمان ساخته 
خواهد شــد تا کپرها تا حدودی جمع آوری 

شوند.
نوبخت افزود: ظرف حداکثر یک سال، این 
تعداد واحد مسکونی را افتتاح خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور با اشــاره به اقدامات 
کمیتــه امدادو بنیــاد مســکن در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه و کرمان، گفت:  تمرکز 
در این تفاهم نامه روی جنوب کرمان است 
اما مشــکالت مختص کرمان نیســت بلکه 
برای مناطقی همچون هرمزگان، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان حتی اطراف 

شهرهای بزرگ نیاز به برنامه ریزی داریم.
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گلکسی اس 10 سامسونگ و هرآنچه از آن انتظار داریم

یک غول بی شاخ و دم

 مبین احمدی گوشــی های خانواده گلکسی 
S10 سامســونگ بدون هیچ شــک و شبهه ای 
جــزو موردانتظارتریــن  محصوالتی هســتند 
که تاریخ عرضه آن ها برای نیمه نخســت ســال 
جاری میالدی تعیین شــده است. انتظار می رود 
که سامســونگ به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های گوشی های هوشمند در سراسر 
دنیا، پرچمدار جدیدش را با ویژگی هایی شاخص 
و درخورتوجــه همراه کند تا مــردم به خرید این 

محصول، ترغیب شوند.
این غول کــره ای دنیای فنــاوری اگر می خواهد 
کــه گلکســی اس ۱۰ در زمــره پرفروش ترین 
گوشی های اندرویدی ســال 2۰۱۹ جای گیرد، 
الزم اســت به تک تک ویژگی های این محصول 
توجهی ویژه داشــته باشــد و اس ۱۰ را نسبت به 

نسل قبل به شکلی قابل توجه ارتقاء دهد.
گوشــی های خانــواده گلکســی اس ۱۰ بــا 
مجموعــه ای از ویژگی هــای جــذاب و جدید و 
احتماال پیشــرفت هایی درخورتوجــه در زمینه 
عمر باتــری، عملکــرد کلی و کیفیــت دوربین 
همراه خواهند شد؛ این محصوالت پتانسیل این 
را خواهند داشــت که عملکردی خارق العاده در 

زمینه فروش از خود برجای بگذارند.
سامســونگ چند هفته پیش با ارسال دعوت نامه 
به زومیــت و دیگر رســانه های معتبــر دنیای 
فناوری، اعــالم کرد کــه قصــد دارد به صورت 
رسمی در روز یکم اســفندماه ۱۳۹7 از پرچمدار 
جدید خود پرده برداری کند. درحالی که هنوز تا 
برگزاری این مراسم مهم فاصله داریم، بهتر است 
فرصت را غنیمت شمریم و انتظارات مان را از این 

گوشی ها بیان کنیم. 

گلکسی اس 10 در چهار مدل متنوع روانه 
بازار خواهد شد

بر اساس شایعه های اخیر، کره ای ها در پی عرضه 
چهار مدل مختلف از گوشــی گلکســی اس ۱۰ 
هستند؛ یکی از این گوشــی ها احتماال گلکسی 
اس ۱۰ ای )E Galaxy S10( نام خواهد داشت 
و به عنــوان ضعیف ترین مدل پرچمــدار جدید 
سامسونگ شناخته خواهد شــد. اس ۱۰ ای که 
در برخی رســانه ها از آن به عنوان گلکســی اس 
۱۰ الیت یاد می شــود طبق شنیده ها از نمایشگر 
تخــت ۵.۸ اینچ به همــراه دوربیــن یگانه بهره 

می گیرد.
گوشــی دیگر، گلکســی اس ۱۰ معمولی است 
که می توانــد یکــی از پرفروش ترین هــای این 
خانواده باشــد. طبق آنچه برخی رسانه ها به نقل 
از منابعــی مؤثــق گفته انــد، اس ۱۰ معمولی از 
نمایشــگر خمیــده ۶.۱ اینچ به همــراه دوربین 
اصلی دوگانــه بهره خواهد گرفت. گلکســی اس 
۱۰ پالس )+Galaxy S۱۰( و گلکســی اس ۱۰ 
ایکــس )X Galaxy S10( دیگر مدل های اس 
۱۰ خواهند بود که به ترتیب به نمایشگرهای ۶.۴ 

و ۶.7 اینچی مجهز خواهند شد.
شــاید بتوان گفت که گلکسی اس ۱۰ ایکس قرار 
است بیشــتر از دیگر گوشــی های خانواده اس 
۱۰ در مرکز توجه باشــد؛ خصوصــا از این جهت 
 5G که گوشــی موردبحث نخســتین گوشــی
سامسونگ و یکی از نخستین محصوالت 5G در 
سراسر دنیا به شمار می آید و با داشتن مشخصاتی 
مثل دوربین چهارگانــه و حداکثر ۱2 گیگابایت 

حافظه رم، واقعا یک غول بی شاخ و دم است.

بررسي ظاهري
بهتر است بررسی ویژگی های گلکسی اس ۱۰ را 
از طراحی پنل جلویی آغاز کنیم. بر این اســاس 
ظاهرا مدل پالس قرار اســت همچنــان از زبان 
طراحی چند سال اخیر سامســونگ بهره بگیرد 
و به نمایشگری خمیده )مشــابه آنچه پیشتر در 
گلکســی اس ۹ و اس ۹ پــالس دیده ایم( مجهز 
شــود. با این حال تفــاوت مهمی بین نمایشــگر 
اس ۱۰ پالس با نســل قبل وجود خواهد داشت؛ 
درســت حدس زدید، منظور همان روزنه باالیی 

اســت که احتماال در مدل پــالس به دلیل وجود 
دوربین سلفی دوگانه، حالتی بیضی مانند به خود 

خواهد گرفت.
همچنین شاهد کاهش درخورتوجه حاشیه های 
باال و پایین نمایشــگر خواهیم بــود، خصوصا از 
این جهت که حاشــیه باالیی دیگر قرار نیســت 
میزبان دوربین ســلفی باشــد. تمامی این موارد 
دست به دســت هم خواهند داد تا اس ۱۰ پالس 
از لحاظ ظاهر کلی، حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشــد و در نگاه اول حس خوبی را به کاربر 
منتقل کند؛ گرچــه به دلیل وجود روزنه ســیاه 
بیضی شکل، ممکن اســت برخی از کاربران با این 
گفته موافق نباشند.ظاهرا اس ۱۰ و اس ۱۰ پالس 
قرار است از لحاظ طراحی کلی، بسیار به هم شبیه 
باشند. در واقع هردوی این اسمارت فون ها دارای 
نمایشگر اینفینیتی-اُ خواهند بود و در پنل پشتی 
از ســه دوربین اصلی بهره خواهند گرفت. تفاوت 
کلیدی بین گلکســی اس ۱۰ با اس ۱۰ پالس - 
صرف نظر از اندازه کلی - به دوربین سلفی و شکل 

روزنه نمایشگر بر می گردد.
در زمینه اندازه، بدیهی اســت که اس ۱۰ پالس 
قرار اســت بزرگ جثه تر باشــد. بر این اســاس، 
ظاهرا مــدل پالس پرچمدار جدید سامســونگ 
از نمایشــگر ۶.۴ اینچ و مدل معمولی از نمایشگر 
۶.۱ اینچ بهره خواهند گرفــت؛ همچنین این دو 
گوشی به ترتیب دارای ابعادی معادل ۱۵7.7 در 
7۵ در 7.۸ میلی متــر و ۱۴۸.۹ در 7۰.۹ در 7.۸ 
میلی متر خواهند بود.حال بهتر اســت نگاهی به 
شایعه های اخیر در مورد طراحی کلی پنل پشتی 
گلکسی اس ۱۰ بیاندازیم. پیش بینی می شود که 
دوربین اصلــی اس ۱۰ و اس ۱۰ پالس همچون 

گلکسی نوت ۹ دارای طراحی افقی باشد.

دوربین چهارگانه 
اس ۱۰ معمولی احتماال دارای دو دوربین اصلی 
)با لنز معمولــی و لنز تله فوتــو( و اس ۱۰ پالس 
دارای ســه دوربین اصلی )با لنزهــای معمولی، 
تله فوتــو و عریض( خواهند بــود. مدل 5G طبق 
شــنیده ها از چهــار دوربین بهــره می گیرد که 
تاکنون به مشــخصات دوربین چهارم اشــاره ای 
نشده اســت، با این حال پیش بینی می کنیم که 
از نوع تشــخیص عمق به منظور ثبت افکت بوکه 
باشــد. مورد مهم دیگر در مورد اس ۱۰ و اس ۱۰ 
پالس، به حســگر اثر انگشــت آن ها بر می گردد؛ 
حسگری پیشــرفته که ظاهرا در درون نمایشگر 
جای گذاری شــده است. این حســگر احتماال از 
نوع اولتراسونیک خواهد بود تا از این طریق دقت 

بیشتری داشته باشد.
در ضمن پیش بینی می شــود که هر دو گوشــی 
دارای بدنه ای شیشــه ای با فریــم آلومینیومی 
باشند. به عالوه در قســمت پایینی این گوشی ها 
احتماال شــاهد درگاه USB Type�C به همراه 
اســپیکر و جک ۳.۵ میلی متری هدفون خواهیم 
بود. گوشــی های آینده سامســونگ در قسمت 
باالیی از میکروفونی کوچک و خشاب سیم کارت 
بهره خواهند گرفت. کلیدهــای کم و زیاد کردن 
صدا، کلید پاور و کلید مخصوص دســتیار صوتی 
هوشــمند بیکس بی نیز در قســمت های کناری 

حضور خواهند داشت.

اسکنر اثر انگشت
هیچ شکی نداریم که ســه مدل گلکسی اس ۱۰ 
)یعنــی اس ۱۰ ای، اس ۱۰ معمولــی و اس ۱۰ 
پالس( دارای یک حسگر بیومتریک خواهند بود، 
اما نحوه قرارگیری این حســگر در این گوشی ها 
با یکدیگــر فرق خواهد داشــت. مــدل پایه که 
نمایشگری ۵.۸ اینچ دارد، قرار است از یک حسگر 
اثر انگشت بهره ببرد که احتماال در قسمت کناری 
آن و روی کلید پاور جای خواهد گرفت. ما چنین 
 Z5 رویکرد طراحی را قبال در خانواده اکســپریا
سونی و همچنین گوشی گلکســی ای 7 2۰۱۸ 

سامسونگ هم دیده بودیم. 
افزون بر این، شــایعه ها می گویند که گلکســی 

اس ۱۰ با نمایشــگر ۶.۱ اینــچ و اس ۱۰ پالس با 
نمایشــگر ۶.۴ اینچ به حســگر اثر انگشت در زیر 
نمایشــگر مجهز خواهند شد، یعنی چیزی شبیه 
به آنچه پیشتر در دســتگاه هایی نظیر ویوو نکس 
شــاهد آن بوده ایم. پیش بینی ها می گویند که در 
سال 2۰۱۹ حسگر اثر انگشــت داخل نمایشگر 
قرار اســت به شــدت رواج یابد و در دستگاه های 

باال رده مورداستفاده قرار گیرد. 

مقاومت در برابر نفوذ آب
از آن جایی که کره ای ها در گوشــی های پیشین 
خود از اســتاندارد IP برای مقاومت در برابر نفوذ 
آب و گردوغبار اســتفاده کرده اند، ســخت است 
فکر کنیم که آن هــا بخواهنــد در جدیدترین و 
مدرن ترین دستگاه هایشــان یک قــدم به عقب 
بردارند و از چنین اســتانداردی - به  هر دلیلی که 

شده - استفاده نکنند. 
به احتمــال بســیار زیــاد، گلکســی اس ۱۰ 
سامسونگ به استاندارد IP68 مجهز خواهد شد 
تا از این طریق مقاومت درخورتوجهی از خود در 
برابر نفوذ آب و گردوغبار نشــان دهد. بهره مندی 
از اســتاندارد IP68 به این معنــا خواهد بود که 
پرچمدار جدید سامســونگ مقاومت کاملی در 
برابر نفوذ گردوغبــار و همچنین مقاومت در برابر 
نفوذ آب تا عمق بیش از یک متر را از خود نشــان 

خواهد داد. 

نمايشگر
ارزان قیمت ترین مدل خانواده گلکسی اس ۱۰ به 
نمایشگری ۵.۸ اینچ مجهز خواهد شد و همانطور 
که پیش تر گفتیم، این نمایشگر قرار نیست از نوع 
خمیده باشد. هنوز نمی دانیم که پنل گلکسی اس 
۱۰ ای قرار اســت دارای وضــوح فول HD پالس 
باشــد یا کیو HD پالس، با این حــال پیش بینی 
 HD می کنیم که این گوشــی از نمایشــگر فول
پالس بهره بگیرد، خصوصا از این جهت که چنین 
نمایشــگری نســبت به آن یکی نمایشگر، هزینه 
کمتری روی دست سامسونگ می گذارد و به تبع 

هزینه نهایی دستگاه هم پایین می آید.
همچنین گفته می شــود که این نمایشگر دارای 
نســبت تصویر ۱۸.۵:۹ خواهد بــود و به فناوری 
ســوپر AMOLED تجهز خواهد شد. حتی اگر 
از مشخصات نهایی نمایشگرها مطمئن نباشیم، 
در مورد یک موضوع با قطعیت می توانیم ســخن 
بگوییــم؛ بــا در نظر گرفتن ســابقه درخشــان 
سامسونگ در تولید نمایشگرهای با کیفیت، هیچ 
شــکی نداریم که نمایشــگرها قرار است یکی از 
نقاط قوت مهم گوشی های خانواده گلکسی اس 
۱۰ باشــند و تجربه ای مثال زدنی را به مشتریان 

این شرکت کره ای ارائه دهند.

مشخصات سخت افزاری
انتظار می رود که سامسونگ طبق سنت چندین 
ساله خود، گوشــی های خانواده گکسی اس ۱۰ 
را در نقاط مختلف جهان با تراشــه  های مختلفی 
روانه بازار کنــد. مدل هایی از این گوشــی ها که 
برای عرضه در ایاالت متحده آمریکا تدارک دیده 
شده  اند، به تراشه جدید و قدرتمند اسنپدراگون 
۸۵۵ کوالــکام تجهیز خواهند شــد، از طرفی در 
دیگر نقاط جهان از جمله آســیا، این گوشــی ها 
دارای تراشــه اختصاصی اکسینوس سامسونگ 
خواهند بود.شایعه های اخیر می گویند که تراشه 
استفاده شده در نســخه بین المللی گلکسی اس 
۱۰ معمولی، اکســینوس ۹۸2۰ اســت. گفتنی 
 )GPU( اســت که واحد پــردازش گرافیکــی
موجود در این تراشــه، توســط خود سامسونگ 
تولید نمی شــود؛ ایــن درحالی اســت که طبق 
گزارش هــای اخیــر، کره ای هــا از مدتی پیش 
به فکر ســاخت GPU اختصاصی افتاده اند تا در 
دستگاه های آینده خود از آن بهره بگیرند. در حال 
حاضر گفته می شــود که GPU استفاده شده در 
 Mali G76 خانواده گلکســی اس ۱۰، قرار است

آرم باشد.

 آیفون ریفربیش شده چه تفاوتی با آیفون
 آکبند دارد؟

 مبین احمدی  آیفون های اپل یکی از محبوب ترین گوشی های بازار 
هستند و در ایران نیز طرفداران به خصوص خود را دارند. از سال گذشته 
و به دنبال جهش قیمت دالر، قیمت آیفون ها نیــز به صورت تصاعدی 
ســیری صعودی گرفت و تهیه آن ها برای عده کثیری از کاربران ایرانی 

تبدیل به رؤیا شد.
در همیــن حیــن بود کــه برخــی فروشــندگان بــرای جلب توجه 
کاربران، شــروع به واردات آیفون های ریفربیش شــده کردند و شمار 
درخورتوجهی از آن ها )نه همه شان( گوشــی های ریفربیش شده را به 

نرخ گوشی های آکبند روانه بازار کردند.
با در نظر گرفتن چنین رخدادهایی، بهترین کار ممکن این اســت که 
خود ما به عنوان کاربر، نحوه تشــخیص آیفون ریفربیشد را یاد بگیریم 
تا برخی فروشندگان ســودجو نتوانند چنین دستگاه  هایی را به قیمت 
آیفون آکبند به ما بفروشــند. ســؤال اصلــی اینجا اســت که چگونه 
می توانیــم از آکبند بودن آیفون مان مطمئن باشــیم؟ یــا این که اگر 
به دنبال خرید آیفون جدید هستیم، چگونه می توانیم ریفربیشد بودن 

آن را تشخیص دهیم؟
آیفون هــای ریفربیش شــده )Refurbished iPhone( در واقــع 
آیفون هایی هســتند کــه پس از رفــع نقــص، مجددا توســط اپل 
بسته بندی شــده و به فــروش رســیده اند. ایــن آیفون هــا معموال 
جزو دســتگاه هایی هســتند که به هر دلیلی توســط کاربــران اپل 
بــه نمایندگی هــای ایــن شــرکت بازگردانــده شــده اند. به هنگام 
بازگردانده شدن این دستگاه ها، مهندســین اپل دست به کار می شوند 
و با رفع مشکالت، آن ها را مجددا به عنوان یک آیفون سالم، بسته بندی 

می کنند و این بار با قیمتی پایین تر به فروش می رسانند.
این یعنی آیفون ریفربیش شــده عمال مشــکلی در عملکرد کلی ندارد 
و برخالف تفکر بعضی افراد، آیفون تقلبی به شــمار نمی آیند. موضوع 
اصلی به ســودجو بودن برخی افــراد بر می گردد، جایــی که برخی از 
فروشنده ها سعی می کنند آیفون های ریفربیش شده را با قیمت آیفون 

آکبند، به کاربران بفروشند. 

آيفون ريفربیش شده از نگاه وب سايت اپل
اپل در سایت رســمی خودش توضیحات مهمی را در مورد آیفون های 
ریفربیشد ارائه داده است که در ادامه  توجه شما را به  آن جلب می کنیم:

تمامی آیفون های ریفربیش شده دارای باتری و قاب جدید هستند و تا 
یک سال از ســوی خود اپل، گارانتی دارند. هزینه ارسال این دستگاه ها 
]در آمریکا و دیگر کشــورهایی که اپل در آنجا فروشــگاه رسمی دارد[ 
رایگان است و در صورت معیوب بودن، کاربر می تواند آن ها را بازگرداند. 
آیفون های ریفربیش شــده ای که به بــازار عرضه می شــوند، تمامی 
آزمایش هــای مربوط به عملکــرد صحیح را با موفقیــت گذرانده اند و 
قطعات جدید به کار رفته در آن ها توســط خود اپل ساخته شده و اصل 
اســت )البته تعویض  قطعات فقط در موارد ضــروری انجام می گیرد(. 
به عالوه این آیفون ها به صورت کامــل در جعبه ای جدید با تمامی لوازم 

جانبی و کابل ها، بسته بندی شده اند.
از همین رو دانستن نحوه تشخیص آیفون ریفربیشد امری مهم است و 
همه باید به آن توجه کنند. اما پیش از بررســی این موضوع، بهتر است 
نگاهی به معایب خریــد آیفون های ریفربیشــد بیاندازیم. جدول زیر 

می تواند در این زمینه کمک یار شما باشد:

معايب آيفون های ريفربیش شده 
۱.این دســتگاه ها معمــوال دارای قطعات جایگزین شــده هســتند، 
قطعاتی که در برخی مواقع ممکن اســت عمر مفیدشان همچون عمر 
مفید قطعات اصلی نباشــد.2.آیفون های ریفربیش شده ممکن است 
همچنان معیوب باشند؛ موضوعی که طبیعتا می تواند تجربه کاربری را 

به شکلی منفی دست خوش تغییر کند.
۳.ضمانت نامــه آیفون هــای ریفربیش شــده همچــون ضمانت نامه 

آیفون های آکبند نیست و موارد کمتری را پوشش می دهد.
۴.به طور کلی، نمی توان از آیفون های ریفربیش شــده انتظار داشت که 
همچون آیفون های آکبند تــا مدت زمانی طوالنی جواب گوی نیازهای 

کاربر باشند و بی مشکل کار کنند.

 بررسی شماره مدل دستگاه
در حالت کلی تشخیص این که یک آیفون ریفربیش شده است یا خیر، 
کاری سختی نیست. شــما می توانید به سادگی با نگاهی به شماره مدل 
دســتگاه تان به این موضوع پی ببریــد. در واقع اگر یــک آیفون از نوع 
ریفربیش شده باشد، پسوند خاصی در شماره مدل آن دیده می شود که 
این موضوع را به خوبی برای مان مشخص می کند. گفتنی است که این 

آموزش برای آیپد هم صدق می کند.
ابتدا منوی تنظیمات را باز کنید، ســپس وارد بخش General شوید 
و روی About ضربه بزنید؛ با ایــن کار، وارد صفحه ای جدید خواهید 
شــد که در آن جا اطالعات مختلفی در مورد مدل دســتگاه، نســخه 

سیستم عامل و موارد دیگر دیده می شوند. 
در این صفحه به دنبال عبارت Model بگردید، وقتی آن را پیدا کردید 
عبارت دیگری را در کنار آن خواهید دید که در واقع مدل نامبر دستگاه 
شما است؛ عبارت موردبحث چیزی شبیه به MN57۲LL/A خواهد 
بود. حرف اول این عبارت مشــخص می کند که دســتگاه شــما تازه، 
ریفربیش شده، تعویض شده یا حتی شخصی سازی شده است )منظور 
از آیفون شخصی سازی شده، آن دســته از آیفون ها است که به صورت 
محدود تولید شــده اند و گاهی اوقات روی بدنه آن ها حکاکی به چشم 

می خورد(.جدول زیر می توانید در این زمینه شما را راهنمایی کند:
شماره  مدل دســتگاه را )که چیزی شــبیه به MN57۲LL/A است( 

پیدا و به حرف اول آن توجه کنید؛ این حرف، N ،F ،M  یا P خواهد بود
M : دستگاه شما، آیفون آکبند و کامال جدید است.

F : آیفون شــما توســط یکی از اپراتورهای موبایل یا شرکتی شخص 
ثالث، ریفربیش شده است.

N : آیفون شما توسط خود شرکت اپل ریفربیش شده است.
P : دستگاه شما، آیفون شخصی  سازی شده اســت و این یعنی احتماال 

روی بدنه آن حکاکی وجود دارد.

 بررسی شماره  سريال دستگاه
 General در این روش کافی است وارد منوی تنظیمات شوید، به بخش
بروید و در آنجا روی About ضربه بزنیــد. در این بخش دنبال عبارت 
Serial Number بگردیــد، در کنار آن عبارتی متشــکل از چندین 
حرف و عدد را به فرم ABCDEFG8HJ84 خواهید دید. این عبارت 

را یادداشت کنید.
در مرحله بعد باید وارد آدرس checkcoverage.apple.com شوید 
و شماره سریال دســتگاه خود را در باکس وســط صفحه وارد کنید. در 
نهایت کد انتهای صفحه را در باکس مخصــوص به خودش وارد کنید و 

روی گزینه Continue کلید کنید تا وارد مرحله بعد شوید.
در صفحه نهایی برخی عبارت ها را خواهید دید؛ به طور کلی اگر آیفون 
This phone has not been acti� »شما آکبند باشــد، عبارتی نظیر 

vated« را در باالی صفحه مشاهده خواهید کرد. 
البته ما در هر صورت روش نخســت را بیشتر پیشــنهاد می کنیم؛ چرا 
که اگر آیفونی قبال اکتیو شده باشــد، لزوما به این معنی نیست که آن 
دســتگاه ریفربیش شــده اســت؛ با این حال این روش می تواند دست 
ســودجویانی را که قصد دارند آیفوِن استفاده شده را به عنوان آیفون نو 

به شما بفروشند، رو می کند.

گوشی
چرا ما انسان ها به ربات  ها آسیب می رسانیم؟

 بابک  قهرمانی   شاید همه ما درباره انتقام ربات ها از انسان و شورش 
آن ها مقاله هایی خوانده و فیلم هایی دیده باشــیم؛ اما در دنیای واقعی، 

این انسان ها هستند که به ربات ها آسیب می رسانند.
به عنوان برخــی از اخبار ماه های گذشــته دقت کنید: »ســر رباتی را 
کنار جاده ای )هیچ بــات( در فیالدلفیا بریدند«؛ »بــه ربات نگهبان در 
ســیلیکون ولی حمله کردند«؛ »افرادی در سن فرانسیســکو به ربات 

نگهبان حمله کردند و سرتاپایش را با ُسس تنوری پوشاندند«.
سؤالی که پیش می آید این است: چرا مردم به ربات ها، به ویژه ربات های 
انســان نما، حمله می کنند؟ این پدیده مختص ایــاالت متحده آمریکا 

نیست؛ بلکه در همه نقاط جهان دیده می شود.
 برای مثال، در یکی از مراکز خرید در اوزاکا ی ژاپن، ســه پســر با تمام 

توان به جان ربات انسان نما افتاده بودند.
 در مســکو نیز، مردی با چوب بیس بال به رباتی آموزگار به نام آالن تیم 
حمله کرد و ربات درحالی کــه روی زمین افتاده بــود، تقاضای کمک 

می کرد.
چرا ما این  گونه رفتار می کنیم؟ آیا مخفیانه از این موضوع می ترســیم 
که ربات ها شــغل هایمان را بگیرند؟ آیا از این می ترسیم که جوامع ما را 
دگرگون کنند؟ از این می ترســیم که ربات ها در آینده تک تک حرکات 
ما را با توانایی های رو به رشدشــان و حس شــرورانه ای کنترل خواهند 

کرد؟ شاید همین طور باشد!
آریســتوتل جورجســون، کمدین شــبکه های اجتماعــی می گوید 
ویدئو هایی کــه او از حمله مردم بــه ربات ها آپلود می کنــد، در میان 
محبوب تریــن پُســت های اینســتاگرامی اش قــرار دارد. به گفتــه 
جورجسون، بیشتر بازخوردهای مخاطبان در بخش دیدگاه ها، بازتابی 

از ترس آن ها از شورش ربات ها است.
جورجســون می گوید برخی افــراد در بخش دیدگاه هــا می گویند با 
کتک زدن ربات ها موافق هســتند: بعضی ها می گوینــد ما باید آن ها را 
کتک بزنیم تا هیچ وقت خیال شورش به سرشان نزند. بااین حال، گروه 
دیگری هستند که می گویند نباید این کار را بکنیم؛ چون وقتی ربات ها 

این ویدئو ها را ببینند، عصبانی می شوند.
آگنیشکا ویکوفســکا، دانشــمند علوم اعصاب و رفتارهای شناختی و 
Interna�(  عضو هئیت تحریریه مجله بین المللی رباتیــک اجتماعی
tional Journal of Social Robotics( معتقد است مخالفت انسان  
مقابل ربات  انگیزه ها و شکل های مختلفی دارد؛ اما همه آن ها بازتابی از 
همان روشی هستند که انسان ها به یکدیگر صدمه می زنند. بدرفتاری 
با ربات ها شاید از همان روان شناسی قبیله ای نشئت گرفته باشد؛ یعنی 

همان مفهوم خودی ها و غیرخودی ها. 
ویکوفسکا می گوید: شما مأموری دارید؛ رباتی که در شاخه ای جداگانه 

از انسان ها قرار گرفته است.
 بنابراین، ممکن است خیلی راحت درگیر مکانیزم روان شناختی طرد 
شوید؛ چون فکر می کنید آن ها خودی نیستند. این موضوعی است که 
باید درباره اش بحث کرد: غیرانســانی کردن ربات ها حتی درحالی که 

آن ها انسان نیستند.

ربات نگهبان
آنچــه باعــث تناقــض می شــود، این اســت کــه تمایلمــان برای 
غیرانســانی کردن ربات ها از غریزه ما برای قائل شدن صفات انسانی به 

آن ها سرچشمه می گیرد. 
نایت اســکوپ )Knightscope(، بزرگ تریــن ســازنده ربات هــای 
نگهبان در ایاالت متحده آمریکا اســت؛ سازنده همان ربات هایی که در 

سن فرانسیسکو به دو دستگاه از آن ها حمله کردند. 
ویلیام ســانتانا لی، مدیراجرایی این شــرکت می گوید خودش سعی 
می کند با محصوالتش به نوعی رفتار نکند که انگار موجودات باشعوری 

هستند؛ اما مشتریان او نمی توانند جلوی خود را بگیرند. وی می گوید:
درواقع، بخش بزرگی از مشــتریان ما درنهایت روی این ماشین ها اسم 
می گذارند. برای مثال، می دانم افراد اسم هایی مانند هولمز و واتسون، 
 CX3PO نام یکی از شرکت های ساخت دکور( و( CB۲ ،ُرزی، استیو

)نام یکی از خودروهای شرکت مزدا( را روی این ربات ها گذاشته اند.
ویکوفسکا می گوید این دشــمنی با ربات ها که از تمایل به نسبت  دادن 
صفات انســانی نشــئت گرفته ممکن اســت بازتاب دهنده ســندرم 
فرانکشتاین باشد. ما از ربات ها می ترسیم؛ چون آن ها را به خوبی درک 

نمی کنیم؛ چون کمی شبیه ما هستند؛ اما کامال مثل ما نیستند.
فردریــد کاپالن، رئیــس بخش علوم انســانی دیجیتال در مؤسســه 
اکوپلی تکنیک در لوزان ســوئیس، مقاله ای با این عنوان نوشته است: 
»چه کســی از ربات های انســان نما می ترســد؟« در ایــن مقاله، وی 
می گوید مردم کشورهای غربی به خود به چشم ماشین های بیولوژیکی 
دانا نگاه می کنند و شــاید به همین دلیــل، از درک تفــاوت بین ایده 
انسان بودن و ماشین ها عاجزند. او در مقاله خود به موضوع جالبی اشاره 
کرده است: سیســتم عصبی انسان بعد از کشــف الکتریسیته به خوبی 

فهمیده شد. 
دی ان ای )DNA( لزوما به صورت شــکل آنالوگ کدهای کامپیوتری 
تفسیر شده است و قلب انســان اغلب به صورت پمپ مکانیکی توصیف 
می شود. کاپالن معتقد اســت در هر بُعدی از علم ما خودمان را در آینه 

ماشین هایی که می توانیم بسازیم، می بینیم.
این نظریه نمی تواند دلیــل تخریب ماشــین ها و ربات هایی را توضیح 
دهد که شبیه انسان نیستند. در ایاالت متحده آمریکا، َده ها خراب کار 
به خودروهای خودران در آریزونا ســنگ پرتــاب کرده اند. برای مثال، 
گزارش های رســیده از سن فرانسیســکو به این نکته اشاره می کند که 
راننده ها از قصد بــا خودروهای خودران تصادف می کنند. شــاید این 
برخوردهای خشــن با ربات ها ناشی از احســاس ترس ما از بیکاری یا 

انتقام باشد. 
در مقاله ای که ســال گذشــته اقتصاددانان MIT و دانشگاه بوستون 
منتشر کردند، به این موضوع اشاره شده که چگونه اضافه شدن ربات به 
محیط های اقتصادی فرصت شــغلی ۶ کارگر را ازبین می برد. کارگر ان 
یقه آبی، یعنی کارگرانی که بیشتر به کارهای یدی اشتغال دارند، بیش 

از دیگران درمعرض بیکاری قرار می گیرند.
 در مارس گذشته، خودرویی خودران در آریزونا با خانمی برخورد کرد 
که به مرگ او منجر شــد. بعد از آن حادثه، افکار عمومی به شدت به این 

فناوری حساس و ستیزه جو شد. 
برای مثال، شــخصی ویدئویــی را در یوتیــوب آپلود کرده بــود که با 
تکان دادن اســلحه خود در هوا، دلیل تنفر خود از ماشــین ها را همین 

تصادف اعالم می کرد.
بدرفتاری با ربات های انسان نما ممکن اســت پرهزینه و نگران کننده 
باشد، بااین حال، از دیدگاه ویکوفسکا شــاید راه حلی برای این موضوع 

وجود داشته باشد.
 او با اشــاره به یکی از تجربه های یکی از همکارانش در زمینه ربات های 
تعاملی، داســتانی تعریــف می کنــد. او می گوید: اخیــرا در کالس 
مهدکودک، ربات به کودکان معرفی شــد؛ اما کودکان تمایل عجیبی 

برای انجام رفتارهای خشن با ربات داشتند.
 برای مثــال، با پا به آن ضربــه می زدند و اصال با آن رفتــار مهربانانه ای 

نداشتند. 
این رفتار کودکان با ربات ها ادامه داشــت تا اینکه یکی از پرســتاران 
مهدکودک نام گذاری ربات ها را شــروع کرد. بعــد از آن، ربات ها دیگر 
فقط ربات نبودند؛ بلکه اندی و جو و سالی بودند و رفتار خشن کودکان 
متوقف شــده بود. این موضوع بسیار جالب اســت. انگار که نام گذاری 
ربات هــا بالفاصله باعث شــده بــود آن ها کمی به جمــع خودی ها 

نزدیک تر شوند.

گجت


