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خريدار   معــاون اول رئیس جمهور با 
اشــاره به فرا رســیدن چهلمین سالگرد 
پیروی انقالب اسالمی گفت: تاکنون راه 
دراز و دشواری پشت سر گذاشته ایم و از 
گردنه های سختی عبور کرده ایم، اگر به 
حوادثی که طی چهل سال قبل در ایران، 
منطقه و جهان اتفاق افتاده اســت نگاهی 
گذرا کنیم، می بینیم که بســیاری از این 
دوران، دوران اســتثنایی تاریخ محسوب 

می شود.
اســحاق جهانگیری در مراسم اختتامیه 
دهمین جشنواره بین المللی فارابی )ویژه 
تحقیقات علوم انســانی و اسالمی( که در 
سالن اجالس ســران برگزار شد با تاکید 
بر اهمیــت توجه به علوم انســانی اظهار 
کرد: من بــه لحاظ تخصصی بیشــترین 
دوران زندگیــم را در حــوزه صنعتــی و 
اقتصادی طی کرده ام و هر چه که بیشتر 
در این بخش حضور داشــتم به نیاز مبرم 
کشور به علوم انســانی و اجتماعی برای 
پیشبرد مسائل بیش از بیش واقف هستم 
و احســاس می کنم که این بخش از علم 
در همه مقاطع به ویــژه زمان های خاص 
نقش بسیار کارســاز و تعیین کننده برای 

عبور از مشکالت و تنگناها دارد.
وی با بیان اینکه هرچه پیچدگی های دنیا 
بیشتر می شود نیاز به علوم انسانی بیشتر 
از قبل احساس می شود، خاطرنشان کرد: 
انتظار مدیران و سیاستگذاران از نهادهای 
علمی این اســت کــه به دولتمــردان و 
شهروندان کشــور در فهم درست مسائل 
و ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت 
از آنها کمک بیشــتری کنند. قطعاً فهم 
صحیح مسائل و مشــکالت پیش نیاز هر 
اقدامی اســت و چنان چه ندانیم مشکل 
اصلی کجاست، راهکارهایی که برای حل 
آنها انتخاب کرده ایم ما را به مسیر درست 

نمی رساند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به فرا 
رسیدن چهلمین سالگرد پیروی انقالب 
اسالمی گفت: تاکنون راه دراز و دشواری 
پشت ســر گذاشــته ایم و از گردنه های 
ســختی عبور کرده ایم، اگــر به حوادثی 
که طی چهل ســال قبل در ایران، منطقه 
و جهــان اتفاق افتاده اســت نگاهی گذرا 

کنیم، می بینیم که بسیاری از این دوران، 
دوران استثنایی تاریخ محسوب می شود.

جهانگیری ادامه داد: ما جنگ هشت ساله 
را تحمل کرده ایم. همچنین شاهد جنگ 
بزرگ در خلیج فــارس بودیم که طی آن 
آمریکایی هــا و برخی کشــورهای عربی 
علیه عــراق اقداماتی انجــام دادند و آثار 
آن همچنان قابل مشاهده است. از سوی 
دیگر شاهد وقوع جنگی در کشور شرقی 
خود بودیــم که طی آن ناتــو و آمریکا در 
افغانســتان حضور یافتند و همچنان آثار 

این جنگ باقی است.
وی بــا اشــاره بــه پیدایــش گروه های 
تروریســتی مختلــف در منطقــه طی 
ســال های اخیــر، خاطرنشــان کــرد: 
گروه های تروریستی در منطقه به دنبال 
معرفی چهره ای خشــن از اسالم بودند و 
در مناطقی از جمله ســوریه و عراق ایجاد 
شــدند که اگر ایران دست به کار نمی شد 
امروز گروه تروریســتی داعش در منطقه 

قدرت و دولت داشت.
معــاون اول رئیس جمهور خاطرنشــان 
کرد: طی چهل ســال گذشــته در داخل 
کشــور نیز از گردنه های بســیاری عبور 
کردیم و به لطف خدا امروز با وجود آن که 
با تنگناهایی مواجه هستیم فرصت هایی 
در اختیــار داریــم؛ بــا فرصتهایــی که 

می توانیــم در مقابــل تنگناهای موجود 
خلق کنیم، می توان شــرایط کشور را با 

وضع بهتری پیش ببریم.
از  دیگــری  بخــش  در  جهانگیــری 
صبحت های خــود با تاکید بــر لزوم افق 
گشایی نســبت به آینده کشــور و نظام و 
ابهام زدایی نســبت به آینده کشور گفت: 
باید با کمک تفکر علمی و اراده سیاســی 
نگرانی هــای جامعه را در همــه زمینه ها 
بویژه اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی 

کاهش دهیم.
وی با اشاره به اعمال تحریم های جدید از 
سوی دولت آمریکا علیه ایران اظهار کرد: 
آمریکایی ها هم زمــان با جنگ اقتصادی 
که اخیراً علیــه ایران آغــاز کردند، یک 
جنگ روانی و رسانه ای شــروع کردند و 
مهمترین هدف شــان آن است که آینده 
ایران به ویژه آینده نســل جوان را مبهم 
جلوه دهند و تردید و نگرانی ها نســبت به 
آینده کشور را تشدید کنند؛ بنابراین باید 
تالش گسترده ای انجام دهیم تا افق های 
جدیدی پیــش روی ملت بــرای آینده 
گشوده شود و امید در میان مردم افزایش 

یابند.
معاون اول رئیس جمهــور با تاکید بر این 
که امروز زمان گفت وگو و افزایش اعتماد 
به همدیگر، خود و نظام است، خاطرنشان 

کرد: در چهل ســال گذشــته مهمترین 
سرمایه ای که برای عبور از دروان سخت 
در اختیار کشور بود ســرمایه اجتماعی 
اســت این ســرمایه اجتماعی نیز نتیجه 
قرائت دینی بود که امــام خمینی )ره( از 
اســالم ارائه کردند و حکومت اسالمی را 
حکومتــی مبتنی بر اراده مــردم معرفی 

نمودند.
جهانگیری بــا تاکیــد بر لــزوم ترمیم 
سرمایه اجتماعی کشــور، گفت: بیش از 
دولت و نهادهای رســمی، دانشمندان، 
نخبــگان و صاحب نظــران بایــد برای 
ترمیــم ســرمایه های اجتماعــی اقدام 
کنند؛ طبیعی اســت برای ایــن کار باید 
در رویکردهــا، رفتارها و ســاختارهای 

حکمرانی اصالحاتی صورت بگیرد.
وی با بیان این که گفــت و گو میان دولت 
و دانشــگاه در مراحل مختلف آغاز شده 
است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته من 
در معاونت اول ریاســت جمهوری تالش 
کردم موضوع گفت وگوی ملی را در همه 
زمینه ها مطرح کنم. چرا که فکر می کردم 
راه حل عبور از تنگناها توجه به مســائل 
داخلی و گفت و گو است؛ در همین زمینه 
جلساتی با دانشگاهیان برگزار کردم وطی 
آنها بخش هایی از چالش های پیش روی 
کشــور مطرح شــد و گفت و گوی میان 

دولت و دانشگاه شکل گرفت که این گفت 
و گو امروز نیز باید ادامه یابد.

معاون اول ریاســت جمهور بــا تاکید 
بر این که امروز به شــدت بــه همدلی و 
هم زبانی میــان نهادهــای حاکمیتی 
نیازمند هســتیم، گفت: امروز نهادهای 
حاکمیتــی مســئولیت بســیار مهم و 
تاریخی بــر عهده دارند؛ پیــش نیاز هر 
اقدامی این اســت که همــه نهادها در 
چارچوب وظایفی که در قانون اساسی 
پیش بنیی شــده عمل کنند و هر کسی 
که تصمیمی می گیرد پاســخگوی این 
تصمیمات که سرنوشت یک ملت با آنها 

رقم می خورد باشد.
جهانگیــری در ادامه گفــت وگوی میان 
نخبگان و حکومت، گفــت و گوی میان 
حکومت و مــردم و گفت و گــوی میان 
نخبگان و مردم را از نیازهای اصلی کشور 
عنوان و اظهار کرد: امروز مقطعی نیست 
که نخبگان ایران نســبت به سرنوشــت 
کشور احساس مســئولیت نکنند؛ امروز 
نخبگان باید هم به دولــت کمک کنند و 
هم در جای که الزم اســت هشــدارهای 

مربوط را اعالم نمایند.
وی ادامه داد: همچنین امروز در مقطعی 
هســتیم که به شــدت نیاز داریم صدای 
مردم حتی اگر اعتراضی نیز دارند شنیده 

و با آنها گفت و گو شود.
 امروز که در تنگناهــا قرار داریم اگر مردم 
به صحنه بیایند می توانیم از مشــکالت 
عبور نمایم. نخبگان نیز باید تالش کنند تا 
با مردم فضایی گفت و گوی ایجاد نمایند، 
البته باید توجه داشــته باشــیم که این 
گفت و گــو الزاماتی دارد کــه باید به آنها 

پایبند باشیم.
وی در پایــان اظهــار کــرد: امیــدوارم 
صاحب نظران و اندیشــمندان کشــور 
در رشــته های مختلف علوم انســانی در 
مقطع فعلی شــرایط کشــور را به خوبی 
درک کنند و تالش نمایند تا دیگران نیاز 
این شــرایط را درک کنند. ایران فرصتها 
و توانمندی های بســیار زیادی برای حل 
مشــکالت خود دارد و چنانچه همه با هم 
باشــیم حتماً دوره فعلی را می توانیم به 

خوبی پشت سر بگذاریم.

روزنامـهاقتصادی

دوشنبه      8 بهمن 1397     شماره 261     8 صفحه    1000 تومان

KHARIDAARDAILY
روزنامه اقتصادی صبح ايران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

آخرینوضعیتتحریمهواپیماییایران

خودکفاییایراندربنزین
وخلعسالحدولتمردانآمریکا

تولید بنزین در اولین سال شروع به کار دولت تدبیر و امید حدود ۵۰ و۶۰ 
میلیون لیتر به صورت روزانــه بود ولی اکنون به بــاالی ۹۰ میلیون لیتر 
رسیده اســت و به همین جهت با تحریم های ظالمانه جدید، برای بنزین 

نگرانی نداریم.
اقدامات موثر دولت تدبیر و امید بــرای افزایش تولید بنزین و خودکفایی 
درآن را باید یــک موفقیت بزرگ عنــوان کرد و با توجه به روند توســعه 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در پنج سال گذشــته باید گفت با توسعه 
چنین پاالیشگاه هایی در آینده خودمان می توانیم خام فروشی را تحریم 

 کنیم و این از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی برای ایران خواهد بود.
افزایش تولیــد بنزین از اقدامات مهــم دولت تدبیر و امید در پنج ســال 
گذشته محســوب می شــود، این در حالی است که در ســال ۹۱ حدود 
۵۲ میلیون لیتر بنزین درکشور تولید می شــد، این رقم هم اکنون به ۹۵ 
میلیون لیتر رسیده است که افزایش ۸۳ درصدی را نشان می دهد. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در صحــن علنی مجلس  با اعــالم خودکفایی در تولید 
بنزین از مهر ماه، بنزین را مثل نان شب عنوان کرد و افزایش تولید بنزین 
در دولت یازدهم و دوازدهم را بی ســابقه خواند و در این رابطه خطاب به 
نمایندگان مجلس گفت: »در سال گذشته روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین 

وارد می کردیم، اما از مهرماه امسال هیچ بنزینی وارد کشور نشده است. «
این صحبت وزیر نفت می تواند گواهی بر ارتقاء تولید بنزین در ایران باشد. 
برخی منتقدین چون نگاهشان حزبی و سیاسی است همه مسائل را سفید 
و سیاه می بینند و بر این اســاس ضروری اســت تا کارنامه دولت در این 
خصوص بدون نگاه غرض ورزانه و با نــگاه منصفانه صورت گیرد. عملکرد 
دولت در زمینه تولید بنزیــن و اهتمام برای به نتیجه رســاندن فازهای 
مختلف پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس کامال موفقیت آمیز بوده است این 
مســاله تا جایی بود که حتی رئیس جمهوری آمریکا نیز به آن پی برد که 

نمی تواند ایران را از ناحیه بنزین تحریم کند.
در فصل دوم امســال روزی ۱۲۱ میلیون لیتر و به صــورت میانگین در ۶ 
ماهه اول ســال روزی ۹۱ میلیون لیتر مصرف بنزین داشــتیم و اقدامات 
دولت برای جلوگیری از قاچاق بنزین و همچنین تالش وزارت نفت برای 
افزایش تولید آن باعث شــد تا هم اکنون در بنزین به خودکفایی برسیم و 
این مساله موفقیت بزرگ برای دولت  اســت.تولید بنزین در اولین سال 
شــروع به کار دولت تدبیر و امید حدود ۵۰ و۶۰ میلیــون لیتر به صورت 
روزانه بود ولی اکنون به باالی ۹۰ میلیون لیتر رســیده اســت و به همین 

جهت با تحریم های ظالمانه جدید، برای بنزین نگرانی نداریم.
رویه دولت روحانی و اهتمام دولت برای افزایش تولید بنزین را باید مثبت 
ارزیابی کرد و در ادامه از همین مساله هم باید درس بگیریم و ای کاش در 
دولت های مختلف به خصوص در دولت نهم و دهم بــا درآمدهای باال در 
حوزه نفت به جای یک پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ۱۰ نمونه مشابه 
از آن ســاخته بودیم. باید به ســمتی برویم که نفت مان را خام نفروشیم 
و خودمان صادرات نفت خام را تحریم کنیم. توســعه فازهای پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در سال های اخیر ماحصل تالش کارگران، مهندسین، 
طراحان، دولت و قرارگاه خاتم است که خودکفایی تولید بنزین در کشور 
را به همراه داشته است و البته این مساله به معنای کم توجهی به مدیریت 
مصرف نیســت؛ چرا که در غیراین صورت شــاهد از بین رفتن تعادل در 

تولید و مصرف بنزین به خصوص در فصل تابستان خواهیم بود.
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لوایحچهارگانهدرمجمعتشخیصنظام
تصویبمیشود

 سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی پیش بینی کرد که 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تا پایان بهمن لوایح پالرمو و CFT را 

تصویب می کند.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به جلسه روز شنبه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و به نتیجه نرســیدن اعضــای مجمع برای 
تصویب الیحه پالرمو گفــت: ما تا پایان بهمن ماه بــرای تصویب لوایح 
چهارگانه فرصت داریم و من فکر می کنم مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام تا آن زمان این لوایح را تأیید خواهد کرد.
وی اضافه کرد: البته بخشــی از موضوع به بازی اروپایی ها برمی گردد. 
آنها باید صداقت خود را ثابت کنند. نمی شــود با مــا خصوصاً در بخش 
SPV امروز و فردا کنند. اگر آنها زودتر کارشان را انجام دهند استنباط 

من این است اعضای مجمع هم در این باره تصمیم خواهند گرفت.
نعمتی ادامه داد به اعتقاد من رونــدی که برای تصویب لوایح چهارگانه 
طی شده بد نبوده است. موافقین و مخالفین در این باره صبحت کردند و 
پیامک های تهدیدآمیز هم از مجلس به مجمع منتقل شده است. آقای 
دکتر توکلی هم گفتند روزانه ۷ تا ۸ پیامک دارند. این نشان می دهد که 

فشار همه جا است.
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس در پایان گفت: دوستان ما در مجمع 
افرادی تأثیرگذار هســتند. به نظر من فارغ از همــه موضوعات لوایح 

چهارگانه به تأیید مجمع خواهد رسید.

مخالفتاولیهکمیسیونتلفیقباافزایش
قیمتبنزین

 یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۹۸ از آغاز بررسی های 
این کمیسیون در مورد ســناریوهای مختلف بنزین در سال آینده خبر 

داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: موضوع 
مربوط به حامل های انــرژی که پیش از این مراعا مانده بود در جلســه 

عصر امروز یکشنبه کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پیشــنهادهای اولیه برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ 
مورد مخالفت اعضای کمیســیون تلفیق قــرار گرفت.به گفته ی وی، 
بررسی سایر پیشــنهادها و ســناریوهای مربوط به بنزین از جمله دو 
نرخی شدن، اختصاص سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو و همچنین 

پرداخت یارانه بنزین در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد.

انتقادنمایندهمردمشاهینشهرازنحوهتوزیع
سبدکاال

 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اســالمی از نحوه  توزیع 
سبد کاال در بین مردم انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی صبح دیروز 
مجلس در تذکری بیان کرد: امروز دغدغه برخی از مردم در جامعه سبد 
کاال است. ســبد کاال در بین مردم توزیع می شــود، اما نحوه توزیع آن 
نامناسب است. گفته می شود که به همه بیمه شــدگان سبد کاال داده 
شده است اما بسیاری این سبد را دریافت نکرده اند. این نوع نحوه توزیع 

نامناسب است.

نتیجهعملکردارزیبانکمرکزیمنفیاست
 رییس کل بانک مرکزی گفت که نتیجــه عملکرد ارزی بانک مرکزی، 

۲۴۰۰ میلیارد تومان منفی است.
عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح دیروزمجلس شورای اسالمی و 
در جریان بررسی طرح اصالح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: در 
اصالحیه بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت 
خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش بینی شــده که اگر تصویب 
شــود بانک مرکزی بابت ســودی که برایش محقق نشده است مالیات 
پرداخت کند، همین باعث افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی 

در پایان سال می شود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی ۲,۴۰۰ میلیارد 
تومان منفی است لذا ما اصاًل چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن 
چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه اســت و منجر به افزایش 
پایه پولی می شود.محمد حســینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز 

گفت که این درآمد قابل احصاء خواهد بود.
در قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ۲ پیش بینی شــده بود 
که شــرکت های دولتی و بانک ها کــه در بودجه برای آنها ســود ویژه 
پیش بینی می شــود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام 
علی الحســاب مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در 
بند ۶ ماده واحده طــرح اصالح بودجه نیز بانک مرکزی مشــمول این 
قانون عنوان شده بود که البته پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی 
ابقای این حکم در اصالحیه بودجه ســال ۱۳۹۷ به تصویب نرسیده و 

این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

الزامیشدناحرازهویتتراکنشهایموبایلی
 مدیراداره نظام های پرداخــت بانک مرکزی از طرح ایــن بانک برای 
الزامی شــدن احراز هویت در تراکنش های موبایلــی در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: اجرای ایــن کار در مرحله اول می تواند مشــکالتی را 
برای افرادی به همراه داشته باشــد که سیم کارت شان به نام خودشان 
نیســت، ولی اجرای این طرح از کالهبرداری ها و ســایر مشکالت این 

حوزه می کاهد.
به گزارش ایســنا، داوود محمدبیگی درباره طرح جدید این بانک برای 
احراز هویت تراکنش های موبایلی، اظهار کرد: این طرح شــاید آسانی 
دریافت خدمات را تحت الشــعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم 

سخت کند ولی امری الزم و ضروری است.
وی ادامــه داد: هرچند تغییــر و تحول در صنعت پرداخــت با توجه به 
تنوع خدمات و انتظارات مردم امری ضروری اســت، ولی بانک مرکزی 

نمی تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.
محمدبیگی با بیــان اینکه هر چقــدر در امن کردن خدمــات بانکی، 
مقررات سفت و سخت داشته باشیم، طبیعتاً آسانی در دریافت خدمات 
کمرنگ می شــود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت هاست که در حال 
بررسی طرح احراز هویت تراکنش های موبایلی از طریق کنترل شماره 

کارت و شماره سیم کارت است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانــک مرکزی ادامه داد: می دانیم اجرای 
این کار در مرحله اول می تواند مشکالتی را برای افرادی به همراه داشته 
باشد که سیم کارت شان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از 

کالهبرداری ها و سایر مشکالت این حوزه می کاهد.
طبق اعالم بانک مرکزی، وی با بیان اینکــه اطالعات کارت های مردم 
از مهم ترین زیرســاخت های اجرای ایــن طرح بود، گفــت: در دو ماه 
اخیر و برای برقراری امنیت بیشــتر در تراکنش های کارتی، اطالعات 

کارت های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.
محمدبیگی درخصوص زمان بندی بانک مرکزی برای اجباری شــدن 
احراز هویــت در تراکنش های موبایلی، افــزود: زمان بندی اجرای این 

طرح قطعاً با آمادگی کامل زیرساخت ها مشخص خواهد شد.
این مقام مســئول در بانــک مرکزی با بیــان اینکه احــراز هویت در 
تراکنش های موبایلی نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم است، تصریح 
کرد: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد. 

میزخبر

پس از تحریم ماهان ایر از ســوی دولــت آلمان، وزیر 
راه و شهرســازی اعالم کرد که تمامی شــرکت های 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در فهرست تحریم 

قرار دارند.
پــس از آن که دولــت آلمــان اعالم کرد که شــرکت 
هواپیمایی ماهان ایــر از ســال ۲۰۱۹ میالدی دیگر 
قادر نخواهد بود برای پروازهــای خود از فرودگاه های 
این کشــور اســتفاده کند، به تازگی محمد اسالمی- 
وزیر راه و شهرســازی به صراحت بیان کرد که تمامی 
شــرکت های هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران از 

جمله ایران ایر نیز در فهرست تحریم ها قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه که ایــن قبیل اقدامات 
خالف حقوق بین الملل اســت، خاطرنشان 
کرد که آمریکا همواره در طول تاریخ چنین 
اقداماتی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام 
داده اســت و ملت ایران نیز شــاهد اقدامات 
تروریســتی و حمایت از تروریســم از جانب 

آمریکا بوده اند.
وزیر راه و شهرســازی همچنیــن در خصوص تحریم 
شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمانی ها اظهار کرد 
که در نامه ای که از سوی دستگاه متولی حوزه حمل و 
نقل هوایی آلمان به ســازمان هواپیمایی کشور ارسال 

شــد، مطالبی درج شــد که زیبنده نبود که 
البته از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری 

نیز پاسخ نامه آن تهیه و ارسال شد.
در گزارشی که نخستین بار توسط روزنامه 
بیلد آلمــان و برخی دیگر از رســانه های 
محلی منتشــر شد، اعالم شــد که دولت 
آلمان قصد دارد در راســتای تحریم های 
خصمانه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و اظهارات 
بی اساس ســرویس های امنیتی آمریکا در خصوص 
اینکه همکاری شــرکت های آلمانی بــا ماهان ایر 
امنیــت شــهروندان و مســافران آمریکایی حاضر 

در فرودگاه های آلمــان را به مخاطــره می اندازد،  
شــرکت هواپیمایی ماهان ایر را از پرواز و رفت و آمد 
از فرودگاه های این کشــور بازدارد، مسئله ای که در 
نهایت عملیاتی و بــا واکنش ســازمان هواپیمایی 
کشوری روبرو شــد تا پاســخ آن ها در نامه ای داده 

شود.
سازمان هواپیمایی کشوری، تصمیم دولت آلمان را در 
تعلیق مجوزهای پروازی ماهان به آن کشــور غیر قابل 
توجیه و غیر حرفه ای ارزیابی دانســت و آن را ناشی از 
فشار سیاســی و موضوعاتی غیر مرتبط با هواپیمایی و 

شرکت ماهان می داند.

وزیــر نیــرو از افتتاح تعــدادی طرح آبی در آســتانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب خبر داد.

رضا اردکانیان در جریان ســوال پورحســین شقالن 
نماینده مردم پارس آبــاد در مجلس در خصوص نحوه 
هزینه کرد منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی 
و حفظ حقابه داران اظهار داشت: اقدامات راهبردی در 
زمینه حفظ حقوق حقابه ایران تا کنون صورت گرفته 

است.
وزیر نیرو افــزود: در همین زمینه تعــدادی طرح آبی 
در آستانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
افتتــاح می شــود. در خصــوص موضــوع حقابه هم 
کارگروهی در وزارت نیرو فعال کردیم که مســتندات 

و مدارک الزم در حال بررسی است.
وی در ادامه سخنانش به بازدید از مناطق دارای حقابه 
اشــاره کرد و گفت: پس از بازدید از منطقه پارس آباد 
برای حقابه آن و همچنین ســایر مناطقی که موضوع 
حقابه در آن مطرح اســت به پیشرفت های خوبی نائل 

شدیم.
اردکانیان بر همین اســاس اضافه کرد: در وزارت نیرو 

ضمن نظارت کامل مسئولیت اجرای عادالنه 
حقابه را برای حفظ حقــوق حقابه داران در 

حوزه های آبریز در اولویت قرار داده است.
در مواردی که اســناد مذکور وجود نداشته 
باشــد، ســطح اراضی میــزان حق آبه های 
کشــاورزی و تصاویــر ماهــواره ای برآورد 
می شود و به عنوان یک منبع در برنامه ریزی 

طرح های حوزه آب اعمال می شود.
وزیر نیرو در ادامــه تصریح کرد: از نــگاه قانون توزیع 
عادالنــه آب، رعایت حقــوق بهره بــرداران قدیمی 
رودخانــه الزامی اســت و هیچ گونه دخــل و تصرفی 

پذیرفتنی نیست.
وزیر نیرو در ادامه با اشــاره به نحــوه هزینه کرد منابع 
مالی تخصیص داده شــده از صندوق توســعه ملی به 
طرح های مهــار آب های مرزی بیان کرد: گزارشــات 
دوره ای منظمی به ســازمان برنامــه و بودجه و منابع 
رسمی در این زمینه داده می شــود. بنده نیز هر هفته 
ســاعاتی در جلســات مربوط به ایــن طرح ها حضور 
می یابم و بر پیشرفت کارها نظارت دارم. در حال حاضر 

فعالیت ها و اقدامات چهار ساله ای بر مبنای 
اعتبارات اختصاص یافته انجام شده است از 
جمله احداث زیرســاخت های الزم مشتمل 
بر ۱۴۰ تونل انتقال آب، حفاری و ســاخت 
و نصب ۱۴۲ واحد ایســتگاه پمپــاژ اصلی و 
یک هزار کیلومتر سامانه ی انتقال اصلی آب 

برای تأمین آب کشاورزی و صنعت.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح های متعدد در این زمینه 
به بهره برداری رسیده و امکان بهره برداری طرح های 
دیگری فراهم اســت که امیدواریم به مناســبت ایام 
بزرگداشت چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی شاهد 
بهره برداری از این طرح ها باشیم. این طرح ها زمینه ی 
اشتغال مستقیم و غیر مســتقیم بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر 
را فراهم می کنــد. در زمینه ی بهره مندی شــهرها و 
روســتاهایی نواحی مرزی ما ســعی کرده ایم از حقابه 
قانونی جمهوری اســالمی صیانت کنیــم و در جهت 

تأمین آب با کیفیت اقدام کنیم.
وی افــزود: در خصــوص حقابه ها کار گــروه ویژه ای 
در وزارت نیــرو فعال اســت که مبانــی قانونی و کلیه 

اطالعات مستند را بررســی می کند. با توجه به سوال 
آقای پورحســین و تعداد دیگر از همکاران این موضوع 
تسریع می شــود و در آینده نزدیک نتیجه ی مطالعات 

اعالم می شود.
اردکانیان در ادامه اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور 
ما در زیر سایه ی بسیاری از کشورهای دنیا با آثار تغییر 
اقلیم مواجه است و مانند برخی از نقاط دنیا هنوز نگاه 
بخشــی نگری در مدیریت منابع آب وجود دارد. اولین 
نکته حائز اهمیت این اســت که ما باید بر نحوه صحیح 
مصرف و مدیریت منابع زیست محیطی کشور تمرکز 

داشته باشیم.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: یکــی از دالیل اصلی 
فاصله ی ما در مدیریــت منابع آب از آنچــه در برنامه 
توسعه تدوین شده اســت این است که ما از تأخیر قابل 
مالحظه ای در اتخاذ رویکرد مناســب در برنامه ریزی 
بــرای اعمــال مدیریتــی توأمــان عرضــه و تقاضا 
برخورداریم. در آبان سال ۱۳۸۳ یعنی حدود ۱۴ سال 
پیش رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا به تصویب 

رسید و در قانون برنامه چهارم توسعه درج شده است. 

تحریم

نیرو

خريدار  با الحــاق تبصره ای بــه ماده 
۶ قانون مبارزه با پولشــویی که روز گذشته 
ابالغ شــد، از این پس نظارت بــر عملکرد 
اشخاص مشمول این قانون افزایش می یابد.

شنبه شب حســن روحانی، رئیس جمهور 
قانون اصالح قانون مبارزه با پولشــویی را به 
قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ابالغ کرد که پیــش از آن در هیأت وزیران و 
مجلس شورای اســالمی به تصویب رسیده 

بود.
با تصویب الحاق تبصــره ای به ماده ۶ قانون 
مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت 
وزیران، رئیس جمهور تصویب این تبصره را 
در الیحه ای به رئیس مجلــس ارائه کرد تا 

تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود.
روحانــی در مقدمــه این الیحــه، هدف از 
تصویب این قانون در هیأت وزیران را اجرای 
دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشــگیری 
و مقابله با پولشــویی دانســته و نظارت بر 
عملکرد اشــخاص مشــمول قانون مبارزه 
با پولشــویی را دارای نقــش مؤثری در این 

زمینه خوانده است.
بر اســاس این تبصره که قرار است به ماده ۶ 
قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود، نهادها 
و دســتگاه های اجرایی موضــوع مواد ۵ و 
۶ قانون مانند بانــک مرکزی، بیمه مرکزی، 

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور، سازمان حسابرسی، 
جامعه حسابداران رســمی، کانون وکالی 
دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان 
نظام مهندســی، کانون کارشناسان رسمی 

دادگســتری و مرکز امور مشاوران حقوقی، 
وکال و کارشناســان قوه قضائیه که مطابق 
قوانیــن و مقــررات بر عملکرد اشــخاص 
مشمول نظارت می کنند، مکلفند عالوه بر 
انجام تکالیف اجرایی مقــرر در این قانون، 
قانــون تأمین مالــی تروریســم و مقررات 

مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت 
به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین 

و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
در ادامه، همچنین نهادها و دستگاه های یاد 
شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا 
جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعالم 

آن به مراجــع قضائــی و غیرقضایی صالح 
اقــدام کنند.قانون مبارزه با پولشــویی در 
ســال ۱۳۸۶ و همزمان با ریاست جمهوری 
محمــود احمدی نژاد و ریاســت غالمعلی 
حداد عادل بر مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب و تأیید رســید که بر اســاس ماده 
۶ این قانون، دفاتر اســناد رســمی، وکالی 
دادگســتری، حسابرسان، حســابداران، 
کارشناسان رســمی دادگستری و بازرسان 
قانونــی مکلفنــد اطالعات مــورد نیاز در 
اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب 
می کند، حسب درخواست شــورای عالی 

مبارزه با پولشویی ارائه کنند.
به این ترتیب با الحاق ایــن تبصره به قانون 
مبارزه با پولشــویی عالوه بــر وظایف این 
مــاده، نهادهــا و افراد مشخص شــده باید 
نظارت جدی تری هــم بر افراد مشــمول 
قانون پولشویی داشته باشــند و در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف، آن ها را به مراجع 
ذی صالح معرفی کنند.ایــن تبصره عالوه 
بر قانون مبارزه با پولشــویی، قانون مبارزه 
با تأمین مالی تروریســم و مقررات آن را نیز 
دربرمی گیرد و وظیفه سنگین تری بر دوش 
افراد مشخص شده اســت که باید عالوه بر 
ارائه اطالعات، وظیفه نظــارت بر این موارد 

را نیز داشته باشند.

خريدار  در الیحــه بودجه ســال ۹۸، 
مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان بــرای یارانه ها 
اختصاص یافته اســت در حالیکــه یارانه 
پرداختی برای کاالهای اساســی در ۹ ماه 

نخست سال ۹۷ به همین میزان بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به 
بررســی غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی 
و اتالف منابع در بخــش ارز ۴۲۰۰ تومانی 

پرداخته است.
در این گزارش آمده اســت: اختالف قیمت 
بین ارز ترجیحی و ارز بازار، به معنای یارانه 
ای اســت که دولــت برای مصــرف کاالی 
اساسی پرداخت می کند. اما افزایش شدید 
قیمت کاالهای اساســی نشان می دهد که 
سهم بسیار اندکی از این یارانه پرداختی به 
گروه هدف، یعنی مصــرف کننده نهایی 
می رســد و بخش عمده آن اتالف می شود. 
در حالی که اگر حتی بخشــی از این منابع 
)یارانه ضمنی مابه التفاوت نرخ ارز( در سایر 
برنامه های رفاهی و حمایتی دولت استفاده 

شود، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
مرکز پژوهش های مجلس برای درک بهتر 
این موضــوع، یارانه پرداختــی به کاالهای 
اساســی را با برخی ارقام کلی مقایسه کرده 

است.

بر اســاس اعالم وزارت صمــت، از ابتدای 
سال ۱۱.۱  میلیارد دالر ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهــای اساســی اختصاص داده 
شده است. بر مبنای قیمت ۸۰۰۰ تومان به 
ازای هر دالر در سامانه نیما )ارز اختصاصی 
به واردات ســایر کاالها( در آذرماه ۱۳۹۷، 
میزان یارانــه اختصاصی بــه ازای هر دالر 
۳۸۰۰ تومان اســت )تفاضــل ارز نیمایی 
از ارز ۴۲۰۰ تومانــی(، که با ضرب در ۱۱.۱ 
میلیارد، عــدد ۴۲۱۸۰ میلیــارد تومان به 
دســت می آید. یعنی دولت از ابتدای سال، 
در حدود ۴۲ هزار میلیــارد تومان یارانه به 

کاالهای اساسی اختصاص داده است.
این در حالی اســت که این میــزان از یارانه 
اختصاص یافته، بدون آنکــه به طور کامل 
به دســت گروه هدف، یعنی مصرف کننده 
کاالی اساسی برســد، در میان رانت جویان 
و گروه هایی که به ارز ترجیحی دسترســی 

داشته اند، توزیع شده است.
اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومــان یارانه، 
در حالی اســت که کل کسری تراز عملیاتی 
دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان 
کل درآمدهــای دولت از محــل مالیات ها 
طی هفت ماه نخست سال، ۶۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است. یعنی دولت تقریبا دو سوم 

از آنچــه از محل مالیات ها به دســت آورده 
را صرف اعطای یارانه به کاالهای اساســی 
کرده، بــدون آنکه دســتاورد قابل توجهی 
به دســت آورده باشــد.در الیحه سال ۹۸، 
مبلغ ۴۲ هــزار میلیارد تومــان برای طرح 
هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شــده 
است. یعنی یارانه پرداختی در ۹ ماه نخست 
سال ۹۷ به کاالهای اساســی به اندازه کل 
یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی ســال 

۹۸ است.

 فقرا سهمی از يارانه پرداختی
 به کاالهای اساسی نبردند

نکته دیگری که در زمینه غیرهدفمند بودن 

یارانه پرداختی به کاالهای اساســی مطرح 
است، گروه هدف این سیاست است. هرچند 
که عنوان شــد که این سیاست در دستیابی 
به هــدف اصلــی آن، یعنی ثبــات قیمت 
کاالهای اساسی، موفقیت چندانی نداشته 
است، اما حتی با فرض تحقق اهداف، یعنی 
حتی در صورتی که قیمت کاالهای اساسی 
در اثر اجرای این سیاســت ثابت می ماند، 
بازهم گروهی که بیشــترین نفع را در این 
زمینه به دســت می آورد، طبقه متوسط و 

باالتر از متوسط شهری بود و نه فقرا. 
گوشــت قرمز، مهمتریــن و گرانترین قلم 
موجود از کاالهای اساسی در شاخص قیمت 
مصرف کننده اســت. در جدول زیر  ســهم 
گوشــت قرمز از ســبد مصرفی خانوارهای 
فقیر و غیرفقیر مشــخص شــده اســت. 
همانطور کــه در جدول آمده اســت طبقه 
شــهری غیرفقیر،با ۹.۷۱ درصد، بیشترین 
سهم گوشت قرمز در ســبد غذایی را داشته 
و در مقابل طبقه روســتایی فقیر، با ۲.۳۲ 
درصد از کل هزینه هــای غذایی اختصاص 
یافته به گوشــت قرمز، کمترین ســهم را 

داشته است.
همچنین شــایان ذکر اســت بــا توجه به 
آنکه میزان کل هزینه غذایــی خانوارهای 

غیرفقیر بیش از هزینــه غذایی خانوار فقیر 
است، درصدهای ذکر شــده نیز با هم قابل 
مقایســه نبوده و میــزان کل هزینه ریالی 
خانوار شــهری غیرفقیر که صــرف خرید 
گوشــت قرمز می شــود، بســیار بیشتر از 

خانوار فقیر روستایی است.
هرچنــد در حــال حاضر طبقه متوســط 
شهری هم نیازمند حمایت هستند و دولت 
در برنامه هــای حمایتی بایــد این طبقه را 
نیز در نظر داشــته باشد، زیرا افزایش شدید 
قیمت ها باعث شــده تا جمعیت بیشتری 
دچــار فقط نســبی و یا حتی فقــط مطلق 
شــوند، اما از این نکته نیز نباید غافل شد به 
طور معمول از آنجایی که قدرت البیگیری 
و رســانه ای طبقه فقیر و به خصوص طبقه 
فقیر روستایی کمتر از طبقه متوسط شهری 
است، منابع کمتری به حمایت از این گروه 
اختصاص می یاید که اتفاقاً به حمایت های 

بیشتری نیاز دارند. 
بنابراین به نظر می رســد که این سیاســت 
نه تنها در دســتیابی به اهداف دچار مشکل 
بوده، حتی در هدف گیری نیز با ایراد مواجه 
است. به طوری که بخش اندکی از کاالهای 
مصرفی خانوار فقیر )روستایی و شهری( را 

پوشش می دهد. 

آخرینوضعیتتحریمهواپیماییایران
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کوچکترهایبورسیرشدکردند
 دیروز علیرغم افت قیمت ســهام  شــرکت های بزرگ، قیمت تعدادی 
از سهم های کوچک با رشد همراه شــد. در این بین، بانکی ها برخالف 

جریان بازار به رشد شاخص های بازار کمک کردند.
به گزارش ایسنا، دیروز شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهــران ۱۶۷۹ واحد کاهش یافــت و به رقم ۱۶۰ هــزار و ۷۹۷ 
واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۳۰ واحد رشد رقم ۲۹ 

هزار و ۵۱۳ واحدی را تجربه کرد.
رشــد شــاخص کل هم وزن در کنار کاهش نماگر اصلی بــازار بیانگر 
این است که ســهم های کوچک با رشــد مواجه شــده اند و همچنین 
شرکت های بزرگ و تأثیرگذار در بورس روند کاهشی شدیدی را تجربه 

کردند.
در همین راســتا شــرکت های فلزی، شــیمیایی، معدنی و پاالیش و 
پتروشــیمی دیروز یکدســت با کاهش قیمت ســهام روبرو بودند، اما 
بانکی ها در کنار تعدادی از ســهم های خودرویی با رشد قیمت مواجه 
شــدند. البته تقریباً نیمی از ســهم های خودرویی نیز کاهش قیمت را 

تجربه کردند.
علی رغم افزایش قیمت ها در نمادهای بانک ملت، بانک صادرات، بانک 
تجارت و تأثیر مثبت آنها بر روی شاخص کل، سهم هایی همچون فوالد 
مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و پاالیش نفت بندرعباس با افزایش عرضه مواجه شدند و کاهش 
قیمت را تجربه کردند. ایــن نمادها در نهایت به کاهش شــاخص کل 

دامن زدند.
در گروه فلــزات اساســی ۷۶ میلیون ســهم بــه ارزش ۳۳ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان مورد دادوســتد قرار گرفت و در نهایت بسیاری از 

سهم های این گروه با کاهش قیمت روبرو شد.
در گروه فرآورده های نفتی، کک و ســوخت هسته ای به جز دو سهم که 
در قیمت پایانی رشد ناچیزی را شــاهد بودند، مابقی سهم ها یکدست 

افت قیمت را تجربه کردند.
در نماد تأمین سرمایه لوتوس پارســیان که به تازگی در بورس عرضه 
شده شاهد پنج درصد رشد قیمت نسبت به روز گذشته بودیم. این نماد 

نیز به افزایش شاخص کل کمک کرد.
در گروه محصوالت شــیمیایی روند قیمت ها عمدتاً کاهشی بود و نماد 
فوالد مبارکه اصفهان، کالسیمین، مس شــهید باهنر، سرمایه گذاری 
توکافــوالد و فرآوری مواد معدنــی ایران و تعدادی دیگر از ســهم ها با 

کاهش چشمگیر قیمت ها روبرو بودیم.
اما در عین حال در گروه ســیمان، آهک و گچ بیش از نیمی از سهم ها با 
افزایش قیمت روبه رو شدند و در گروه قند و شکر نیز برخالف روند کلی 

بازار بسیاری از سهم ها رشد قیمت را تجربه کردند.
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم ۷۱۴ میلیارد تومان رســید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی 

طی ۲۰۶ هزار و ۸۲۵ نوبت دادوستد بود.
در فرابورس ایران نیز آیفکس ۲۰.۲۱ افت کرد و به رقم ۱۹۴۲ واحدی 
رســید. ارزش معامالت این بازار به رقم ۴۱۹ میلیارد تومان رســید و 
حجم معامالت رقم ۶۲۸ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد 

معامالت این بازار نیز به رقم ۲۰۳ هزار نوبت رسید.

نرخهادربازارسکهافزایشیماند
معامله گران بازار ســکه، روز یکشنبه هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید را چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان فروختند که نســبت به 

پایان معامالت دیروز افزایش نشان می دهد.
به دنبال افزایــش جهانی بهای هر اونس طال که بــه حدود ۱۳۰۳ دالر 
رسیده است، اکنون هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار 
میلیون و ۳۰ هزار تومان و هر نیم ســکه ۲ میلیــون و ۲۳۰ هزار تومان 
در بازار تهران فروخته می شــود؛ همچنین بهای هر ربع ســکه به یک 
میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و هر ســکه گرمی ۷۳۰ هزار تومان رســیده 

است.
در حوزه مصنوعات طال نیز هــر مثقال طال یک میلیــون و ۶۱۲ هزار 

تومان و هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۳۷۲ هزار تومان قیمت دارد.
در بازار از نیز صرافی های مجاز هر اســکناس دالر آمریکا را ۱۱ هزار و 
۷۹۰ هزار تومان و هر یورو را ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان می فروشند؛ این در 
حالیست که دیروز میانگین بهای هر یورو در سامانه سنا ۱۳ هزار و ۴۶۰ 

تومان و هر دالر ۱۱ هزار و ۷۳۳ تومان بود.
دیروز در ســامانه نیما حواله هــر یورو به طور میانگیــن ۹ هزار و ۶۱۷ 

تومان و هر دالر ۷ هزا رو ۹۷۳ تومان به فروش رفت.
نرخ ها در ســامانه ســنا بیانگر معامالت انجام شده توســط بانک ها و 
صرافی های مجاز کل کشــور است و در ســامانه نیما حواله های ارزی 

مبادله می شود.

سامانهمعامالتیبورسجوابگویمعامالت
سهامعدالتخواهدبود؟

 سرپرســت معاونت بازار بورس تهران درباره ســامانه معامالتی بورس 
گفت: اگر سامانه معامالت یکپارچه شــود، تسویه و تضامین را می توان 
در یک لحظه کنترل کرد. این ســامانه نیاز به تقوت دارد اما با این حال 
جوابگوی معامالت ســهام عدالت در قالب صندوق هــای قابل معامله 

است.
ســید مهدی پارچینی در گفت وگو با ایسنا، در پاســخ به اینکه اگر تا 
ماه های آینده ســهام عدالت آزاد شــود، ســامانه معامــالت بورس 
جوابگوی معامالت خواهد بود، اظهار کرد: ســهام عدالت قرار است در 
قالب صندوق قابل معامله در بورس )ETF( آزادســازی شود و سامانه 

معامالت می تواند پاسخگوی این داد و ستدها باشد.
وی در پاسخ به اینکه چقدر تقویت ســامانه معامالت را الزم می دانید؟ 
گفت: اگــر بخواهیم در ابزارســازی تنوع ایجاد کنیم با ســامانه ای که 
مبتنی بر ابزار سهام است نمی توانیم این تنوع را اجرایی کنیم. در حال 

حاضر تقویت سامانه معامالتی در حال بررسی است.
سرپرست معاونت بازار شــرکت بورس تهران ادامه داد: در حال حاضر 
بخش فنی شــرکت مدیریت بورس با دانش داخلی زیرساخت هایی را 
فراهم کرده است، اما این زیرساخت ها یکپارچه نیست. اگر این سیستم 
یک پارچه شود تسویه و تضامین را می توان در یک لحظه کنترل کرد. با 
این کار می توان به راحتی ابزارهای جدید با پیچیدگی بیشتری به بازار 
سرمایه بیاوریم. این مسیری اســت که باید برویم که امیدوارم زودتر به 

نتیجه برسیم.
پارچینی در پاســخ به اینکه آیا واقعاً تــا پایان ســال وارانت و فروش 
استقراضی در بازار سرمایه رونمایی می شــوند؟ گفت: ورود این ابزارها 
در بازار سرمایه در حال بررسی است ولی دقیقاً مشخص نیست که این 

ابزارها قبل از شروع سال جدید به بازار بیایند یا خیر.
وی در پاسخ به اینکه آیا زیر ســاخت ها برای ورود ابزار وارانت و فروش 
استقراضی به بازار فراهم است، اظهار کرد: برای ورود فروش استقراضی 
و وارانت به بازار سرمایه نیاز به زیر ساخت های معامالتی است که برای 

آنها دارد کارهایی صورت می گیرد.
سرپرســت معاونت بازار شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به 
آمارها و اطالعات شــرکت بورس از معامالت، گفت: نســبت قیمت به 
درآمد که تحلیل گرها برای ۳۰ شــرکت برتر بورســی به دست آوردند 
۴.۷ است، این عدد نسبتاً پایین است و نشان می دهد که این شرکت ها 

جای رشد دارند.
پارچینی در پایــان اظهار امیدواری کــرد که عمق بازار زیاد شــود و 

سرمایه گذاران غیر حرفه ای به صورت غیر مستقیم وارد بازار شوند. 

میزخبر

یک کارشــناس بازارهای کاالیی گفت: با توجه به روند 
مطلوب عرضه زعفران در بــورس کاال، افزایش میزان 
آشــنایی کشــاورزان با این بورس و اقدامات در دست 
اجــرا، در آینده ای نزدیک شــاهد حضور مســتقیم 
خریداران خارجی در بــورس کاال و همچنین حضور 
گســترده صادرکنندگان این محصول در تاالر بورس 
خواهیــم بود.محمد باقــری، مدیر کاالیــی و انرژی 
کارگزاری بانک کشــاورزی در این رابطــه در گفتگو 
با ایلنــا اظهار داشــت: عرضه محصوالت کشــاورزی 
به خصوص زعفــران در بورس کاال باعث شــده تا این 
محصوالت با ســازوکار بهتر مورد معاملــه قرار بگیرد 
و مکانیســم معامالتی حاکم بر بورس، کار را هم برای 
کشاورز و هم خریدار آسان کرده است؛ به عبارت بهتر 
می توان گفت کــه زعفرانکاران پس از ســال ها محل 

مطمئنی برای دادوستد محصول خود پیدا کرده اند.

وی کشــف قیمت واقعــی را از مزایای مهم 
عرضه محصوالت کشــاورزی در بورس کاال 
دانســت و درباره اینکه عرضــه زعفران در 
بــورس کاال چگونه می توانــد زمینه اتصال 
این بازار به بازارهای صادراتی را فراهم کند، 
گفت: بازار این محصول در گذشته به صورت 
ســنتی و در انحصار عده ای خاص بوده است 

که در زمان برداشــت زعفران، این محصــول را به هر 
قیمتی که می خواستند از کشاورزان و تولیدکنندگان 
خریداری می کردند و در نتیجه تولیدکنندگان به دلیل 
عدم دسترسی به بازار واقعی و فروش محصول خود به 
واسطه ها و دالالن به قیمت هایی پایین تر از نرخ های 
واقعی، سود اندکی از تولیدات خود به دست می آوردند 

و اصل سود عاید واسطه های فعال در بازار می شد.
باقری ادامــه داد: اما در دو ســال اخیر بــا راه اندازی 

معامالت فیزیکــی و همچنیــن راه اندازی 
معامالت قراردادهای آتی زعفران در بورس 
کاال، بازار این محصول به تدریج در حال گذار 
از بازاری سنتی به سمت بازاری مدرن است 
و کلیه تولیدکنندگان می توانند کاالی خود 
را درصورتی کــه از اســتانداردهای تعریف 
شــده در بورس کاالی ایران برخوردار باشد، 
مستقیم و بدون واســطه در بورس کاال عرضه کرده و 
کاالی خود را پس از کشــف قیمت واقعــی آن در این 

بستر معامالتی، به فروش برسانند.
او افزود: در آینده، زمینه  بسیار مساعدی فراهم خواهد 
شد تا خریداران این محصول در خارج از کشور بتوانند 
این کاال را بدون واســطه از طریق بورس کاالی ایران 
خریداری کرده و صادرکننــدگان نیز می توانند بدون 
واســطه و به صورت مســتقیم اقدام به صــادرات این 

محصول کنند.
این کارشــناس بورس دربــاره اینکه بــورس کاال چه 
تأثیری در رشــد تولید محصول داشــته است، گفت: 
ازآنجاکه یکی از مهم ترین مزایای بورس کاال کشــف 
قیمت واقعی بر اساس مکانیســم عرضه و تقاضا است، 
همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دغدغه ای 
برای فروش محصوالت خود در زمان برداشت نداشته 
باشند و به کمک بورس این اطمینان خاطر را دارند که 

کاالی آن ها با قیمت واقعی فروخته خواهد شد.
مدیر کاالیی و انــرژی کارگزاری بانک کشــاورزی در 
پایان تأکید کــرد: اینکه کلیه کاالهــای قابل عرضه در 
بورس کاالی ایران بایستی از کیفیت و از استانداردهای 
الزم برخوردار باشــند، تأثیر زیــادی در افزایش حجم 
تولید و همچنین افزایــش کیفیت و استاندارســازی 

کاالها از سوی تولیدکنندگان خواهد داشت.

کاال

لیال جودی  بازار جهانی طال مدتهاســت 
که تحت تاثیر سیاســت هــای اقتصادی، 
تجاری و بین المللــی دولت ترامپ حرکت 
سینوسی را تجربه می کند؛ گاهی به قدری 
افت دارد که ســرمایه گذاران را از بازدهی 
مثبت مایوس می کند و برخــی اوقات نیز 
با رشد جهشــی، خود را به مرز رکوردهای 

جدید می رساند.
با وجود تنوع ســبد ســرمایه گــذاری در 
بازارهای جهانی، هنوز طــال به عنوان یک 
سرمایه سنتی جایگاه خود را در گزینه های 
نخست ســرمایه گذاری حفظ کرده است و 
همچنــان در رقابــت تنگاتنگ بــا نفت به 
عنوان طالی سیاه و شاخص دالر آمریکا به 

پیش می رود.
این فلز گرانبها که در یکســال گذشــته به 
دلیل سیاســت های دولت ترامپ و تالش 
برای تقویت شــاخص دالر، رونــد نزولی را 
طی کرده بود، از اواخر سال گذشته میالدی 
و پس از انتشار گزارش نهادهای بین المللی 
از کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال پیش 
رو و همچنین تحــت تاثیــر تصمیم های 
سیاستمداران دوباره به سیر صعودی خود 
را در پیش گرفت و اکنون ســرمایه گذاران 

به جهش بهای طال در بازارها دل بسته اند.
بررسی ها نشــان می دهد که قیمت جهانی 
هر اونس طال در دی ماه پارســال )ابتدای 
ســال ۲۰۱۸ میالدی( حدود ۱۳۱۵ دالر 
بود که این رقم در اوایل فروردین امســال 
حتی تــا ۱۳۵۳ دالر نیز پیش رفــت اما از 
اردیبهشت ماه ســر نزولی خود را آغاز کرد 
و با ثبت رقــم ۱۲۹۲ دالر در هر اونس، یک 
کانال عقب کشــید و در نهایــت در دیماه 
امســال با رقم ۱۲۵۵ دالر ســال ۲۰۱۸ را 
پایان برد.با وجود آنکه سرمایه گذاران سال 
۲۰۱۸ را ســالی نومیدکننده برای بازار طال 
نامیدند، اما سال جدید میالدی برای عالقه 
مندان به این فلز گرانبهــا خوش یمن بود و 
رکورد قیمت های جدید تا مرز ۱۲۹۰ دالر 
را ثبت کرد به طوری که تحلیلگران امیدوار 
شــدند قیمت طال بــه زودی از مرز ۱۳۰۰ 
دالر در هر اونس عبور کنــد؛ اتفاقی که در 

روزهــای پایانی ماه نخســت میالدی ثبت 
شد و اکنون بهای هر اونس طال ۱۳۰۳ دالر 

قیمت گذاری شده است.
اینکه چرا طال این میزان رشــد قیمت را در 
کمتر از یک ماه پشت ســر گذاشت، نیاز به 
تحلیل های تکنیکال ندارد و بســیار ساده 
است؛ به طور ســنتی رقیب اصلی طال نرخ 
بهره و شــاخص دالر آمریکا بوده به طوری 
که هرگاه شاخص دالر تقویت شده، قیمت 

طال در بازارها کاهش یافته است. 
عکس این قضیه نیز وجود دارد؛ هرگاه نرخ 
بهــره در آمریکا افزایش می یابد، ســرمایه 
گذاران تمایل بیشــتری برای خرید اوراق 
قرضه این کشــور پیدا می کنند و ســرمایه 
گذاری در بخش طال کاهــش یافته و با افت 
تقاضا، بهای آن نیز روند نزولی طی می کند.

در بیش از یکســال گذشته، سیاست دولت 
ترامپ بر تقویت شــاخص دالر استوار بود؛ 
از سوی دیگر نیز فدرال رزرو)بانک مرکزی 
آمریکا( سیاســت افزایش نرخ بهــره را در 
پیش گرفت که در نهایــت منجر به تقویت 
دالر در بازارهای جهانی شــد و به دنبال آن 

بهای طال رو به کاهش نهاد.
اما دیری نپایید کــه نهادهای بین المللی از 
جمله صندوق بیــن المللی پول پیش بینی 
های خود را از آینده اقتصاد جهانی منتشــر 
کرد که از کاهش رشد اقتصادی جهان خبر 
می داد؛ به دنبــال آن بود که فــدرال رزرو 
تصمیم گرفت سیاســت افزایش نرخ بهره 
خود را در ســال ۲۰۱۹ میالدی با احتیاط 
بیشتری اعمال کند و در نتیجه امیدواری ها برای 
تقویــت دالر در بازارهــای جهانی کمرنگ 
شــد.آنگونه که خبرگزاری رویترز تحلیل 
کرده، بررســی ها نشــان می دهد فدرال 
رزرو آمریکا در ماه های آینده روند افزایش 
ســریع نرخ بهره را متوقف خواهد کرد؛ این 
در حالی اســت که این نهاد تصمیم گیر در 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸ میالدی نرخ بهره را 
چهار بار افزایش داده بــود و پیش بینی می 
شود در ســال جدید نرخ بهره را یک یا ۲ بار 

افزایش دهد.
کاهش رشد اقتصادی جهان، افت شاخص 
ســهام و تعطیلی دولت آمریــکا مهمترین 
عواملی است که موجب شده سیاستگذاران 

پولی فــدرال رزرو، در حال حاضر تصمیمی 
برای افزایش نرخ بهره نداشته باشند.

سايه جنگ تجاری بر طال
نمی توان جنگ تجاری پکن و واشــنگتن 
که از اوایل ســال ۲۰۱۸ آغاز شــد و هنوز 
فروکش نکرده اســت را از منظــر دور نگه 
داشت؛ این تنش اثر مستقیم خود را بر بازار 
طال داشت و هرگاه که سیاستمداران چین 
و آمریکا بر جنگ لفظــی خود می افزودند و 
برای کاالهــای وارداتی یکدیگــر تعرفه 
وضع مــی کردنــد، تنور قیمــت طال نیز 
گرم می شــد. برای نمونه در آخرین هفته 
دی ماه جــاری، افزایــش احتمال حصول 
توافق تجاری بین چیــن و آمریکا در پایان 
ماه ژانویه )دی - بهمــن( منجر به تضعیف 
بهای طال شــد زیرا رئیس جمهوری آمریکا 
در توئیتی اعالم کرد کــه مذاکرات تجاری با 

چین پیشرفت های زیادی داشته است.

طال از سیاست اثر می گیرد
محمد کشــتی آرای، رئیس کمیســیون 

تخصصی طــال و جواهر اتــاق اصناف نیز 
درباره شــرایط حاکم بر بازار جهانی طال به 
ایرنا گفت: روز یکشــنبه بازارهای جهانی با 
افزایش چشــمگیر بهای طال روبرو شد به 
طوری که نســبت به هفته پیــش ۲۰ دالر 
و نســبت به پنجشــنبه گذشــته ۱۵ دالر 
افزایش داشته و به ۱۳۰۳ دالر در هر اونس 

رسیده است.
وی افزود: البته تحلیلگــران از ماه ها پیش 
این پیشی بینی را داشتند که به دلیل منفی 
شــدن شــاخص های اقتصاد جهانی و نیز 
برخی شــاخص های اقتصادی در آمریکا، 
تقاضا برای ســرمایه گذاری طــال افزایش 
یافته و به دنبال افزایش تقاضا شــاهد رشد 
قیمت ها باشیم که این افزایش یک باره این 

هفته رخ داد.
کشــتی آرای تاکید کرد: در کنار تنش پکن 
و واشنگتن بر ســر تعرفه های تجاری، یکی 
دیگر از عواملی کــه تحلیلگران معتقدند بر 
بازار طال اثر گذاشــته، کاهش نیم درصدی 
استخراج طال در سال ۲۰۱۹ میالدی است.

به گفته وی، این امر سبب می شود با وجود 
تشــدید تقاضا برای سرمایه گذاری در طال، 
بازارها شاهد کاهش عرضه این فلز گرانبها 
باشند و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها 
تالش می کنند حجــم ذخایر طالی خود را 
افزایش دهند، فشــار بیشــتری بر بازار 

می گذارد.
کشــتی آرای تاکید کرد: بــه گفته برخی 
تحلیلگران در چنین شــرایطی، اگر مسایل 
سیاســی هم بر بازار طال اثر بگذارد، ممکن 
اســت بهای آن در کوتاه مدت تا مرز ۱۴۰۰ 

دالر در هر اونس نیز پیش برود.
این کارشناس صنعت طال و جواهر در پاسخ 
به اینکــه چرا طال در یکســال اخیر بیش از 
هرچیز تحت تاثیر سیاســت بوده اســت، 
گفت: این اثر پذیری طبیعی است و مسایل 
اقتصادی از امور سیاســی اثر مستقیمی 
می گیرند؛ حــال اگر ایــن درگیری های 
لفظی بــه برخوردهای فیزیکــی هم منجر 
شــود، بی تردید بر همه بازارهای اقتصادی 

و از جمله طال اثر می گذارد.

خریدارانخارجیزعفرانایرانبهبورسکاالمیآیند

بررسی اعتراضات گاه و بی گاه مشتريانی که خودرو پیش خريد کرده اند

دعوایخودروسازومشتریچهزمانیتماممیشود؟
خريدار   اعتراض مشتریان شرکت های 
خودرویی در نهایت به فعال شــدن ســتاد 
مشــتریان دو خودروســاز بــزرگ برای 
پاســخگویی به آن ها منجر شد؛ ستادی که 
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وظیفه آن را پاسخگویی و رسیدگی 

به اعتراضات تعریف کرده است.
ریشــه این اعتراضات چیست و چه عواملی 

باعث بروز چنین نارضایتی هایی می شود؟
ستاد مشتریان ایران  خودرو و سایپا در حالی 
با دستور وزارت صمت موظف به رسیدگی 
جدی به اعتراضات مشتریان شده اند که این 
اعتراضات دامنه وســیعی را دربرمی گیرد؛ 
از بدقولی شــرکت ها بــرای تحویل خودرو 

گرفته تا ادعاهایی درباره گران فروشی.
از جملــه اعتراضاتــی کــه نســبت بــه 
خودروســازها صــورت گرفتــه، می توان 
موارد شــرکت های ســایپا ســیتروئن و 
کرمان موتــور را نام برد. مســئله ســایپا 
ســیتروئن که حاال با نامه نگاری های چند 
ماهه به نظر می رســد خاتمه یافته اســت. 
دو هزار مشتری این شــرکت که خودروی 
C3 را در اردیبهشــت ماه ســال جــاری با 
پیش پرداختــی معادل نیمــی از مبلغ کل 
و به صورت علی الحســاب بــا ۶۰ میلیون 
تومان پیش خریــد کرده بودنــد، بعدها با 
اطالعیه هــای تکمیل وجه چنــد برابری و 
قیمت نهایی ۲۴۰ میلیــون تومانی مواجه 

شدند.

ماجرای خودروی پسابرجامی
حدود دو ماه پیــش و در اواخر آذر 
بود که رئیس ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
طی نامه ای به مدیرعامل شــرکت 
سایپا سیتروئن خواســتار توقف 
صــدور دعوت نامــه تکمیل وجه 
خــودروی C3 تا تعییــن تکلیف 
قیمــت خــودرو و نیــز تعهدات 
خودروســاز، در کارگــروه تنظیم 

بازار شد و در دی ماه، قیمت کارشناسی خود 
را به اطالع معاون امــور صنایع وزیر صمت 
رساند.پیشنهاد ســازمان حمایت، تعیین 
مبلغ ۸۷ میلیــون تومان به عنــوان مبلغ 
تکمیل وجه بود و قرار شد سود بسته به نوع 
قرارداد مشارکت و جریمه تأخیر از این مبلغ 
کسر شود و پرداخت سایر هزینه  ها از جمله 
عوارض و شــماره گذاری از سوی خریداران 
صورت گیرد. این پیشنهاد سازمان حمایت 
برای تصویب، ابالغ و اجــرا به وزارت صمت 

ارسال شد تا در کمیته خودرو مطرح شود.

از سازمان حمايت تا کمیته خودرو
در اواســط دی ماه، معــاون امــور صنایع 
وزیر صمــت از رئیــس ســازمان حمایت 
تولیدکننــدگان،  و  از مصرف کننــدگان 
سرپرست ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایــران و معــاون امــور اقتصادی و 
بازرگانــی وزیر صمــت برای حضــور در 

هشتمین جلســه کمیته خودرو در تاریخ 
 c3 ۱۷ دی ماه که موضــوع قیمت خودروی
نیز در دستور این جلســه قرار داشت برای 
تشکیل جلســه دعوت کرد تا نسبت به این 
موضــوع تصمیم گیری کنند و  رونوشــتی 
از این نامه به مدیــر کل دفتر صنایع خودرو 
جهت اســتحضار و هماهنگــی و نیز دبیر 
انجمن خودروسازان جهت اطالع و حضور 

در جلسه ارسال شد.

رونوشت های حاشیه ساز
این کمیتــه  قرار بــود در ۱۷ دی ماه برگزار 
شود که البته مشتریان نســبت به ترکیب 
اعضای آن نیز معترض بودند. این اعتراضات 
در حاشــیه سومین نمایشــگاه بین المللی 
خودروی تهران در شــهر آفتاب، با نام بردن 
از فردی به نام امیرحسین قناتی مطرح شد.

قناتی، مدیر کل دفتــر صنایع خودرو و نیرو 
محرکه وزارت صمت است که پیش از این، 
عضو هیأت مدیره ســایپا بود و بــه اعتقاد 

خریــداران، به دلیــل فعالیت در 
شرکت مورد اعتراض نباید در این 
رابطه تصمیم گیری کنــد. البته، 
این موضوع را می تــوان به عنوان 
حضور یک فعــال صنعت خودرو 
در این کمیتــه تعبیر کــرد که با 
چنین دیدگاهی شاید بتوان گفت 
اعتراض مشتریان در این مورد وارد 
نبوده است.۲۹ دی ماه، سایپانیوز 
فهرســت اعضای هیــأت مدیره 
شرکت های زیرمجموعه گروه خودروسازی 
سایپا را در راستای آگاه سازی افکارعمومی 
و ارائه اطالعات شــفاف، منتشر کرد که در 
این فهرســت، نامی از فرد مــورد اعتراض 

مشتریان دیده نمی شد.

نقطه پايان کمیته خودرو بر داستان 
قیمت گذاری

تعیین قیمت نهایی خــودروی C3 همچنان 
در انتظار مصوبــه کمیته خــودروی وزارت 
صمت به سر می برد که زمزمه های اعتراضات 
جدیدی در حال شنیده شــدن است. در واقع 
اعتراضــات خریــداران خودرو تنهــا به این 
شرکت ختم نمی شود و پس از مشتریان سایپا 
به عنوان خودروساز دولتی، دامنه اعتراضات به 
مشتریان شــرکت های خصوصی نیز رسیده 
اســت. به طوری که هفته گذشــته برخی از 
مشتریان شرکت کرمان خودرو اعتراض خود 
را نســبت به افزایش قیمت خودروی S5، با 

تجمع برابر ساختمان اصلی وزارت صمت به 
گوش مسئوالن رساندند.این افزایش قیمت 
در حالی صــورت گرفته که گفته می شــود 
قرارداد مشــتریان کرمان موتــور به صورت 
فروش قطعی بوده و به گفتــه عباس تابش، 
رئیس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، خودروســازها بایــد 
قراردادهای فروش قطعــی را بدون افزایش 
قیمــت و بدون انحــراف از تعهداتشــان به 

مشتری تحویل دهند.

چرا اعتراض شکل می گیرد؟
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور صنایع پس از بازدید سرزده 
خود از ستاد مشتریان دو خودروساز دولتی 
گفــت: در معاونت فروش این شــرکت ها، 
ســتادی برای تعیین تکلیف مشــتریان و 
رسیدگی به مواردی مانند تأخیر در تحویل 
و شرایط تحویل فعال اســت که مسئولیت 
این ســتادها پاســخگویی و رســیدگی به 
اعتراض مشــتریان اســت.به نظر می رسد 
مســئله اصلی که علت این قبیل اعتراضات 
اســت، ناکارآمدی در نظــام قیمت گذاری 
باشد. شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد 
تنظیم بــازار، وزارت صمت و خودروســاز، 
بسته به نوع خودرو در فرآیند قیمت گذاری 
دخیل اند و البته عوامــل دیگری مانند نرخ 
ارز و تعرفه هــای ورودی نیز از جمله عوامل 

مؤثر بر قیمت خودروها هستند.



مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد 

دوسناریوینرخرشدباتغییراتفروشنفت

کارشناسان نظر دادند

بهترینراهکارسهمیهبندیبنزینچیست؟

انرژی
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الریجانی:مجلستصمیمیبرایبنزین
نگرفتهاست

 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که مجلس شورای اسالمی درباره 
بنزین تصمیمی نگرفته است.

نادر قاضی پور در جلســه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسالمی در 
اظهاراتی، گفت: چند روزی است شایعاتی مطرح است که می خواهند 

هر روز یک لیتر بنزین به هر ایرانی بدهند.
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به وی گفت : ما 
در مجلس شورای اســالمی راجع به بنزین تصمیمی نگرفته ایم و این 
نقل قول ها درســت نیست.در روزهای گذشــته طرح ها و سناریوهای 
مختلفی از ســوی نمایندگان درباره نحوه سهمیه بندی بنزین در سال 

آینده مطرح شده است که هیچ کدام به تصویب نرسیده است.

قاچاقسوختکاهشیافت
 رئیس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از کاهش قاچاق ســوخت در 

ماه های اخیر خبر داد.
سردار علی مویدی دیروز در حاشیه مراسم ترحیم مادر سردار اسکندر 
مؤمنی، دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر - با حضور در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به پرسشی درباره قاچاق ســوخت و اقدامات انجام گرفته در 
این باره اظهار کرد: خوشبختانه در ماه های اخیر اقدامات خوبی در این 
زمینه صورت گرفته است، به طوری که نتایج این اقدامات سبب کاهش 

قاچاق سوخت شده است.
وی درباره اقدامات انجام شــده درباره برخورد با قاچاق دام و احشام نیز 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه در این زمینه نیز اقدامات قابل توجهی 
انجام گرفته و هماهنگی خوبی میــان مرزبانی گمرک نیروی انتظامی 
و دیگر نیروهای مســلح، به ویژه در مرزها و مناطق مرزی وجود دارد به 
طوری که نسبت به دوره های گذشته شــاهد هستیم که قاچاق احشام 

شیب آرام رو به کاهش را طی می کند.

عرضهمحمولههایگازوئیلوسوختهوایی
دربورسانرژی

مدیر عامل بورس انرژی گفت: یک محموله پنج هــزار تنی گازوئیل و 
یک محموله هزار تنی سوخت هوایی امروز در بورس انرژی معامله شد.

علی حسینی به صداوســیما گفت: محموله پنج هزار تنی گازوئیل به 
مقصد عراق، به قیمت هر تن ۵۱۰ دالر و محموله دوم هزار تنی سوخت 

هوایی به مقصد ارمنستان به قیمت هر تن ۵۷۰ دالر معامله شد.
وی گفت: دو عرضه گازوئیل به افغانســتان به دلیل بــاال بودن قیمت 

معامله نشد.
مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به اینکه این عرضه ها در روز های آینده 

نیز ادامه دارد، افزود: روز عرضه این محصوالت هنوز مشخص نیست.

پاالیشگاههابابنزینهزارتومانیضرردهنیستند
 مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: ما 
بنزین تولیدی پاالیشگاهها را با نرخ فوب خلیج فارس خریداری کرده و 

اختالف قیمت آن با نرخ هزارتومانی را، در قالب یارانه می پردازیم.
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی در گفتگــو با مهر، درباره اینکه با وجود افزایش نرخ تســعیر 
ارز در بودجه ســال ۹۸، آیا با افزایش هزینه پاالیشــگاه ها و در مقابل 
ثابت ماندن نرخ بنزین، پاالیشگاه ها زیان ده نمی شوند، گفت: نرخ دالر 
مورد استفاده برای برخی از هزینه های پاالیشگاهی، همان نرخ نیمایی 
است، این در حالی است که ما بنزین پاالیشگاه ها را، مطابق فوب خلیج 

فارس خریداری می کنیم.
وی با رد زیان ده بودن پاالیشــگاهها در نتیجه ثابت ماندن نرخ بنزین، 
ادامــه داد: در حقیقــت اختالف قیمــت بنزین باکیفیت اســتاندارد 
را بر اســاس نرخ فوب خلیج فــارس و قیمت تکلیفی هــزار تومانی، به 
پاالیشگاهها یارانه داده و در مقابل تولید هر فرآورده ای، به پاالیشگاه ها 

کارمزد می دهیم.
صادق آبادی در پاســخ به پرســش دیگر مهر درباره اینکــه با توجه به 
کاهش فعالیت های شــرکت ملی پتروشــیمی و همچنین تا حدودی 
شرکت ملی پاالیش و پخش، احتمال ادغام این دو شرکت وجود دارد، 

تصریح کرد: اطالعی در این زمینه ندارم.

ایرانساختیکپتروپاالیشگاهدرساحلدریای
عمانراآغازکرد

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: عملیات ساخت 
یک مجموعه بزرگ پتروپاالیشــی در منطقه جاســک )ساحل دریای 

عمان( آغاز شد.
 ایران در نظر دارد با توسعه منطقه جاسک واقع در ساحل دریای عمان، 
عالوه بر کاهش وابســتگی خود به تنگه هرمز، قدرت مانور خود در بازار 

انرژی را نیز تقویت کند.
فاصله منطقه جاســک از بازارهای جهانی نســبت به منطقه عسلویه 
بیش از یک هزار کیلومتر کمتر اســت که ایــن موضوع نقش مهمی در 

کاهش هزینه های صادرات دارد.
بر این اســاس ســاخت، پایانه بزرگ صادرات نفت در جاسک و ایجاد 
پتروپاالیشگاه )پتروشیمی- پاالیشــگاه( در این منطقه در دستور کار 

قرار گرفته است.
مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز )یکشنبه( اعالم 
کرد: با هدف تامین نیازهای کشــور و نیز رشــد صادرات ساخت یک 

مجتمع بزرگ پتروپاالیشی را در منطقه جاسک آغاز شده است.
بــه نوشــته تارنمای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، علی 
محمد بســاق زاده افزود: به توجه به وجود خــوراک نفت خام در این 
مجتمع بنزین، نفت گاز، ســوخت هواپیما، گوگــرد و نیز محصوالتی 
مانند بوتادین، محصوالت پلیمری اتیلینــی و پروپیلنی و »منو اتیلن 

گالیکول« و چندین محصول پتروشیمی تولید می شود.
بســاق زاده تاکید کرد این مجتمع با همکاری شــرکت های صاحبنام 

ساخته می شود.
وی گفت: ســاخت این مجموعه جدید به تحــول در این منطقه مهم و 

راهبردی منجر می شود.
به گزارش ایرنا، پایانه نفتی جاســک، دومین پایانه بزرگ صادرات نفت 

ایران به شمار می رود. 
اکنون پایانه خارگ مهمترین پایانه نفتی ایران به شمار می رود و بیش 
از ۹۰ درصــد صادرات نفت خام کشــور از طریق آن اســت اما با هدف 
متنوع سازی مبادی صادرات نفت، قرار است برای توسعه ظرفیت های 

صادراتی پایانه های جدید در جاسک ساخته شود.

ایرانسومینتولیدکنندهبزرگگازطبیعیجهان
طبق تازه ترین گزارش بررســی آماری شــرکت بریتیــش پترولیوم 
)بی پی( تــا پایان ســال ۲۰۱۷ میــالدی، ایــران در جایگاه ســوم 

تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان قرار دارد.
با توجه به سیاست های کالن کشور به منظور افزایش سهم گاز طبیعی 
در سبد مصرف انرژی کشور، به دلیل مزایای بی شمار آن مانند حفظ و 
پایداری محیط زیســت، توزیع عدالت اجتماعی و …، ایران به عنوان 
ســومین تولیدکننده گاز در جهان، در سال های گذشته تمرکز زیادی 

بر افزایش سهم خود در بازار گازی جهان داشته است.

میزخبر

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: امکان ورود شرکت 
ها به گفتگو با شــرکت ملی و خرید آســانتر و حتی با 
قیمت پایین تر نفت موجب می شــود خریداران وارد 
سازوکار بورس نشوند.محمدصادق کریمی در گفتگو 
با مهر با بیان اینکه فروش نفت در اتاق تاریک و به روش 
مذاکره ای به بورس نفت لطمه مــی زند، افزود:  امکان 
ورود شرکت ها به گفتگو با شــرکت ملی نفت و خرید 
آســانتر و حتی با قیمت پایین تر موجب می شــود که 
خریداران وارد سازوکاری با الزام پرداخت نقدی، وجود 
ال سی و رقابت بر سر قیمت نشوند و این مساله به زیان 

کشور است.
وی درباره عدم اســتقبال از عرضه سوم نفت در بورس 
انرژی گفت: به نظــر من دو دلیل می تــوان برای این 
اتفاق برشــمرد. اول آنکه باید پذیرفت بورس راهکار نو 

و تازه ای است و ایرادات جزئی دارد. لذا عدم 
معامله در مرحله ســوم به معنای بی فایده، 
غلط و اشــتباه بودن طراحی آن نیست. پس 
باید کار جلو برود. در مصاحبه ها اعالم شده 
که بخش خارجــی مایل بــه ورود به بورس 
بوده اما حســاب ارزی برای ایــن کار وجود 
نداشته اســت. بنابراین یا باید حساب ارزی 

در اختیارشان قرار داد یا خودشان شریک داخلی پیدا 
کنند که این کار زمان براست.

وی در ادامه افــزود: بنابراین لفظ شکســت برای این 
مرحله زود است. با این حال بایســتی کماکان عرضه 
ادامه یابــد تا گرفتاری های اجرایی آن بر طرف شــود. 
دلیل دوم به ایجاد بازار موازی فروش نفت برمی گردد. 
فروختن نفت در اتاق تاریک و بــه روش مذاکره ای به 

بورس لطمه می زند. امکان ورود شرکت ها به 
گفتگو با شــرکت ملی و خرید آسانتر و حتی 
با قیمت پایین تر منجر به این می شــود که 
خریداران وارد ســازوکاری با الزام پرداخت 
نقدی، وجود ال ســی و رقابت بر سر قیمت 
نشــوند. از این رو به نفع بخــش خصوصی 
است که با البی گری و گرفتن تخفیف، نفت 

تحویل بگیرد اما این مساله به زیان کشور است.
این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کــرد: نباید هیچ 
تســهیل و تخفیفی در ســازوکار اتــاق تاریک وجود 
داشته باشــد. نکته مهم آنکه افرادی که االن مشتری 
هستند، به مذاکره، چانه  زدن، تخفیف و مهلت گرفتن 
عادت دارند. بنابراین این روش )اتاق تاریک( برایشان 
آسان تر است. با این حال اگر عرضۀ نفت در بورس ادامه 

پیدا کند، مشــتری های خودش را پیدا می  کند و افراد 
جدیدی پیدا می  شــوند که نمی  خواهند سراغ وزارت 
نفت بروند و از ایــن طریق نفت را تحویــل می گیرند. 
گلوگاه ایــن روش هم عرضه مداوم اســت.کریمی در 
خصوص ایرادات فروش از راه اتــاق تاریک گفت: این 
راهکار دو مشکل بزرگ ایجاد می کند. اول اینکه نفت 
به باالترین قیمت فروش نمی رود. زیرا طرفین مذاکره 
می کنند. عدم تقارن اطالعاتی باعث خواهد شــد نفت 
به قیمت پایین فروخته شــود. چون شرکت نفت هم 
تحت فشار است. مشــکل دوم تحویل محموله بدون 
دریافت پول اســت. عدم گرفتن ضمانت الزم هم می 
تواند فساد ایجاد کند. روابط در این حوزه،  فردی است 
و فســادهایی که در نتیجه روابط فردی ممکن اســت 

ایجاد شود، در این حوزه هم احتمال وقوع آن هست.

بورس

پونه ترابــي  پرونده بنزیــن همچنان 
باز اســت و درحالــی که دولت همــواره بر 
اینکــه تصمیمی برای ســهمیه بندی یا دو 
نرخی کردن بنزین نــدارد، تاکید می کند، 
بهارستانی ها هر روز یک طرح جدید را برای 

سرنوشت بنزین معرفی می کنند.
تحوالت اخیر بازار ارز باعث شــد نرخ بنزین 
ایران با کشــورهای همســایه که پیش از 
این هم تفاوت داشــت تغییر چشــم گیری 
پیدا کند و ولــع قاچاقچیان بــرای قاچاق 
این فرآورده نفتی دو چندان شــد. از سوی 
دیگر میزان مصرف این فــرآورده نفتی به 
حد انفجار رسیده اســت به طوری که آمار 
مصرف بنزین هفت ماه اســت که محرمانه 

مانده و در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که طبق 
آخرین گزارش، در ایران بیش از ۴۵ میلیارد 
دالر یارانــه انرژی پرداخت می شــود؛ این 
درحالی اســت که چین با یک ونیم میلیارد 
جمعیــت، ۳۷ میلیــارد دالر یارانه انرژی 
پرداخت می کند. ۱۵ درصــد یارانه ای که 
در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می شــود 
متعلــق به ایران اســت. یعنــی ۱۰ درصد 
درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص 
می دهیــم. ۵۰ درصد یارانه انرژی به ســه 
دهک ثروتمند جامعــه اختصاص می یابد، 
این درحالی اســت که کم تر از ســه درصد 
هزینه این دهک ها، به سوخت مربوط است.

در این میــان دولــت از بازگشــت کارت 
سوخت به چرخه ســوخت گیری خبر داد 
و از مالکان خــودرو و موتورســیکلتی که 
فاقد کارت ســوخت بودند خواست تا برای 
دریافت کارت ســوخت المثنی اقدام کنند. 
اقدامی که شائبه ســهمیه بندی و دونرخی 
شدن نرخ سوخت را بین مردم ایجاد کرد اما 
دولت آن را رد کرده و همــواره بر این تاکید 
دارد کــه بنزین دو نرخی یا ســهمیه بندی 

نخواهد شد.

طرح های مجلس در يک نگاه
بر این اساس آخرین روز دی ماه بود که طرح 
سهمیه بندی بنزین در مجلس اعالم وصول 
شــد و از آن روز تاکنون مجلس نشــینان 
طرح های مختلف خــود را برای بنزین ارائه 
می کنند. در این راستا، یک عضو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ 
از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای 
بررسی موضوع سهمیه بندی بنزین خبر داد 

و تاکید کرد: هنوز تصمیمــی در این رابطه 
گرفته نشــده اســت. همچنین حسینعلی 
حاجی دلیگانی، طراح طرح ســهمیه بندی 
بنزین با تشریح جزئیات این طرح گفت که 
در صورت تصویب نهایی این طرح یک لیتر 

بنزین به هر ایرانی در روز تعلق می گیرد.
از ســوی دیگر احمد امیرآبــادی فراهانی، 
عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل 
کشور سال ۱۳۹۸ از پیشــنهاد خود برای 
اختصــاص ماهانــه ۲۴ لیتر بنزیــن به هر 
ایرانــی دارای کد ملی در ســال آینده خبر 
داد و گفت که بر اســاس این طرح افراد در 
صورت عــدم مصرف ســهمیه ســوخت، 
می توانند اعتبار خود را بــه دیگران واگذار 
کنند. همچنین محمدرضــا پور ابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری 
اســالمی پیشنهاد این کمیســیون را برای 
وضع عوارض بر مصرف ســوخت به صورت 
پلکانی در بودجه ســال آینده تشریح کرد 
و گفت: در این روش قیمت ســوخت برای 
حمل و نقل عمومی افزایش پیدا نمی کند. 
بنابراین اجرای این روش اثر تورمی نخواهد 

داشت.

کارشناسان چه می گويند؟
این پیشنهادات در حالی از سوی نمایندگان 
مجلس مطرح می شــود که کارشناســان 
حــوزه انرژی واقعــی کردن نــرخ بنزین و 

ســهمیه بندی را بهترین تصمیم درمورد 
بنزین در شــرایط فعلی کشور می دانند. در 
این راستا، عباس کاظمی، مدیرعامل سابق 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با تاکیــد بر اینکه واقعــی کردن نرخ 
بنزین بهترین راهکار اســت، به ایسنا گفت: 
۴۰ سال است گفته می شود جامعه کشش 
قیمت واقعی را ندارد و این کار انجام نشــده 
اســت. درحال حاضر همه کاالها با قیمت 
بین المللــی خریداری می شــود. البته من 

هیچ نظر خاصی در این مورد ندارم.
حسن ضیاء کاشانی، مدیرعامل اسبق شرکت 
ملی پخش نیز با اشــاره بــه تاریخچه کارت 
ســوخت به ایســنا گفت: کارتی به نام کارت 
هوشــمند ســوخت طراحی و اجرا شــد که 
نرم افزاری دارد که می تواند بــه عنوان کارت 
خودرو مورد استفاده قرار بگیرد و همه مسائل 
از جمله سرقت ماشــین تحت کنترل گرفته 
شــود. قرار بود با این کارت هر کسی با وسیله 
نقلیه خودش ســوخت گیری کند از ســوی 
دیگر قرار شــد تجهیزاتی داخــل جایگاه ها 
نصب شود تا کارت ســوخت با خودرو تطبیق 
داده شــود. این کارت می توانســت از قاچاق 

سوخت هم جلوگیری کند.

افزايش قیمت سوخت منطقی نیست
مدیرعامل اســبق شــرکت ملی پخش با 
تاکید بر این که در شــرایط کنونی کشــور 

افزایش قیمت ســوخت منطقی نیســت، 
اظهار کــرد: افزایش قیمت ســوخت با این 
قدرت خریــد فعلی مردم منطقی نیســت 
و بهترین راهــکار عملیاتی کــردن کارت 

هوشمند سوخت است.
وی با بیان این کــه با به کارگیــری کارت 
هوشمند ســوخت مصرف بنزین در کشور 
۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیــدا خواهد کرد، 
گفت: کشور باید به ناچار به سمت دو نرخی 
شدن نرخ سوخت حرکت کند. البته راهکار 
منطقی این است که قیمت انرژی در کشور 
را با سبد انرژی منطقه تطبیق دهد. این که 
نرخ بنزیــن در ترکیه ۱۰ هــزار تومان و در 
ایران ۱,۰۰۰ تومان اســت مهم ترین عامل 
قاچاق ســوخت اســت و عده زیادی که در 
شــرایط فقر به ســر می برند از این طریق 

درآمدزایی می کنند.
این تحلیلگر حوزه انــرژی با تاکید بر این که 
راهکار عاقالنه این اســت که نرخ بنزین در 
کشــور با کشــورهای پیرامــون مطابقت 
داشــته باشــد، اظهار کرد: اما نمی توان در 
این شــرایط قیمت بنزین را از هــزار به  ۹ 
هزارتومــان افزایش داد. البتــه باید به این 
توجه داشت بنزین دونرخی تبعات و فساد 
دارد و در نهایــت بعد از این کــه بنزین دو 
نرخی شــد مانند نرخ ارز تک نرخی خواهد 

شد.
وی در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای 

اسالمی در مورد اختصاص یک میلیون لیتر 
به هر ایرانی، گفت: ظاهــر این طرح حاکی 
از عدالت محوری اســت. هر فردی ســرانه 
تولید بنزین را می گیرد و افرادی که بنزین 
مصرف نمی کنند غرامــت می پردازند. اما 
این که ســازوکار این طرح چگونه عملیاتی 

خواهد شد را متوجه نشدند.
مدیرعامل اسبق شــرکت ملی پخش ادامه 
داد: بهتر اســت بــه مردم اعالم شــود نرخ 
واقعی بنزین لیتری ۴,۵۰۰ تومان اســت و 
یارانه و نرخ کنونی بنزین به افرادی که باید 
پرداخت شود. در این شرایط یک خانواده با 
هشت فرزند هشت ســهمیه بنزین دریافت 

می کند که عاقالنه و عالمانه نیست.
ضیاء کاشــانی این ســوال را مطرح کرد که 
هدف از افزایش نرخ بنزین چیست و افزود: 
باید بررسی شود هدف افزایش درآمد برای 

دولت است یا کاهش یارانه های پرداختی.
وی در ادامه با اشــاره به طرح دیگر مجلس 
شــورای اســالمی مبنی بر وضع عوارض 
پلکانی بر مصرف سوخت گفت: اجرای این 
طرح آثار تورمی روی جامعه خواهد داشت. 
باید به مــردم توضیح دهند که هدف ســه 

نرخی کردن قیمت بنزین چیست؟

سهمیه بندی، بهترين راهکار
فرید عامری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نیز بر اینکه دولت 
باید به تدریج نه تنها نــرخ بنزین بلکه نرخ 
همه فرآورده های نفتی را واقعی کند تاکید 
کرد و به ایســنا گفت: باید ســاز و کاری در 
نظر گرفته شــود که افزایش قیمتی که رخ 

می دهد در جامعه کنترل شود.
 مشــکل اساســی که همواره در زمینه نرخ 
بنزین وجود داشــته این بوده که زمانی که 
افزایش پیــدا می کــرده، بخش های دیگر 
با ضریبی بیــش از بنزیــن افزایش قیمت 
می دادنــد. بــرای مثال کرایه هــای حمل 
تغییــر می کنــد و روی بخش هــای دیگر 
تأثیر می گذارد. همه درمورد قســمت اول 
که قیمت به چه میــزان افزایش یابد بحث و 

گفت وگو می کنند.
به گفته وی درحال حاضــر بهترین راهکار 
سهمیه بندی و دو نرخی کردن نرخ سوخت 
اســت. زیرا اوالً تفاوت قیمت ها زیاد شــده 
اســت و ثانیا جامعه پذیرش افزایش قیمت 
کاالی دیگــر را که قرار باشــد بــه همه به 

صورت عام تحمیل شود را ندارد.

ســمیه رســولي  مرکز پژوهش های 
مجلــس اعالم کــرد: در صــورت صادرات 
۱.۹میلیون بشــکه نفت خام در روز، رشد 
اقتصــادی ۲.۶-درصد و با صــادرات ۱.۵ 
میلیون بشــکه ای در روز، رشــد اقتصادی 
۵.۵- درصــد برای امســال پیــش بینی 

می شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  
در گزارشــی ضمن ارزیابی اقتصاد ایران در 
۶  ماهه اول ســال جاری اعالم کرد: عملکرد 
بخــش حقیقی اقتصــاد ایــران، نازل تر از 
انتظارات قبلی بــوده و میزان کاهش تولید 
برخی صنایــع نظیر خودروســازی، قابل 

توجه بوده است.
گــزارش مـــــرکز 
پژوهش های مجلس 
می افزایــد؛ در حالی 
که ســطح اســمی 
برخی مخــارج نظیر 
و  جــاری  مخــارج 
عمرانی دولــت و نیز 
سرمایه گذاری بخش 
افزایش  خصوصــی، 
قابــل مالحظــه ای 
اســت،  نداشــته 
افزایش ســطح قیمت هــا )مصرف کننده و 
تولیدکننده(، رشد حقیقی برخی بخش ها 
نظیر ســاختمان و خدمات عمومــی را با 

کاهش بسیار مواجه کرده است.
این گــزارش با تاکیــد بر اینکــه عملکرد 
اقتصادی ســال ۱۳۹۷ متأثر از تحریم ها و 
همچنین سیاســت ها و عملکرد نامناسب 
ارزی نیمه اول سال اســت،  تصریح می کند 
که  متناســب با زمان بندی اعالم شده برای 
تحریم ها، با ارزیابی اثرگــذاری بر عملکرد 
بخش حقیقــی و تولید در ادامه ســال، در 
دو ســناریو متفــاوت آثار تحریم بر رشــد 

اقتصادی و رشــد بخش های اصلی برآورد 
شده است.

این گزارش می افزاید: تحریم های اقتصادی 
از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. 
کانال های مستقیم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد 
ایران، شــامل کاهش صادرات به خصوص 
صادرات نفتی، کاهــش واردات به خصوص 
واردات کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای 
و محدودیت های بانکی اســت. با این حال 
تبعات غیرمســتقیم تحریم ها به خصوص 
تأثیر آن بــر افزایش ســطح نااطمینانی در 
اقتصاد ایــران نیز، دارای اهمیــت بوده که 
الزم اســت در تحلیل ها مــورد توجه قرار 

گیرد.
بــا در نظر گرفتــن دو ســناریوی متفاوت 
از صادرات نفــت خام و میعانــات گازی به 
عنوان شــاخصی از میزان عمق تحریم های 
اقتصادی )بــه ترتیب صــادرات میانگین 
۱.۹ میلیــون بشــکه در روز نفــت خام و 
میعانات گازی و صــادرات میانگین روزانه 
۱.۵ میلیون بشــکه نفت خــام و میعانات 
گازی( پیش بینی می شــود در سال ۱۳۹۷ 
رشــد اقتصادی ایــران در ســناریوی اول 
۲.۶- درصد و در سناریوی دوم ۵.۵- درصد 

باشــد. ایــن میزان 
اقتصادی  رشد  برای 
بدون نفت ۰.۵ )نیم( 
و ۰.۵- درصد برآورد 

می شود. 
صنــدوق بین المللی 
پول و بانــک جهانی 
آخریــن  در  نیــز 
خود،  گزارش هــای 
رشد اقتصادی ایران 
در ســال ۲۰۱۸ را به 
ترتیــب ۱.۵- و ۱.۶- 

درصد و در ســال ۲۰۱۹ بــه ترتیب ۳.۶- و 
۳.۷- درصد پیش بینی کرده اند.

ذکر این نکته ضروری است که برآوردهای 
انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض 
تداوم شرایط موجود صورت گرفته؛ این در 
حالی اســت که به طور بالقوه سیاستگذار 
می توانــد با اتخــاذ سیاســت های فعاالنه 
مناســب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها 
و بهره گیــری از فرصت های ناشــی از آن، 

تبعات منفی را کاهش دهد.
پیش از این مرکــز پژوهش های مجلس، با 
در نظر گرفتــن همه تهدیدهــا، امکانات و 

فرصت های موجود، برنامــه ای عملیاتی با 
عنــوان »برنامه فعاالنه ضــد تحریم« تهیه 
کرده و در اختیار سیاســتگذاران ذی ربط 

قرار داده است.
 برآوردهای انجام شده نشــان می دهد که 
با فرض اجــرای برنامه مذکــور، این برنامه 
می تواند تــا ۱ درصد در ســال ۱۳۹۷ و ۳ 
درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون 

نفت را افزایش دهد. 
به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ 
تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون 
نفت در ســال جاری و سال ۱۳۹۸ می تواند 

مثبت باشد.

فروشنفتدراتاقتاریکبهبورسلطمهمیزند
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اعتبارثبتسفارشکاال۶ماههشد
 رئیس کل گمرک ضمن اشــاره به اینکه مهلت ثبت ســفارش کاال از 
این هفته از سه ماه به شــش ماه افزایش خواهد یافت، آخرین وضعیت 
خودروهای وارداتی که در اماکن گمرکی و غیر گمرکی متوقف هستند 

را تشریح کرد.
مهدی میراشرفی در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
که پیش از ظهر امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شــد با حضور در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: قطعاً اگر ما بتوانیم تجارت رســمی را تســهیل 
کرده و کنترل های غیر مزاحم را افزایش داده و به این سمت پیش برویم 

میل به تجارت قاچاق نیز کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه معتقدیم یکی از دالیل قاچاق کاال تعدد قوانین است، 
خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ سازمان در بحث تجارت رسمی تولی گری 

دارند که الزم است به این مساله توجه شود.
میر اشرفی با بیان این که ما به دنبال این هستیم تا نظارت ها و کنترل ها 
را افزایش داده و در عین حال کنترل فیزیکــی را کاهش دهیم، خاطر 
نشــان کرد: به دنبال این هستیم که در آینده تراشــه های rfid را روی 

کانتینرها نصب کنیم که انشا اهلل این طرح از چابهار آغاز خواهد شد.
میر اشــرفی با بیــان این که عمــده پرونده هــای قاچاق در کشــور 
پرونده هایی هســتند که ارزش قابل توجهی ندارند، گفــت: ما باید به 
ســمتی برویم که مقابله با دانه درشــت ها را افزایش دهیم که در این 
راستا الزم است سازمان های مســئول و متولی در بحث تجارت رسمی 
هماهنگی بیشــتری داشــته باشــند.رئیس کل گمرک در پاسخ به 
پرسشی درباره سرنوشــت خودروهای وارداتی در گمرک اظهار کرد: 
در بحث خودرو بین ۱۰ تا ۱۳ هــزار خودرو در اماکــن گمرکی و غیر 
گمرکی مانند مناطق آزاد متوقف است که ما در حال برنامه ریزی برای 
ترخیص این خودروها هســتیم و باید طوری رفتار کنیم که هم حدود 
۱۰ هزار نفری که پیش ثبت نام کرده بودند به حقشــان برسند. هم آن 
مواردی که ممکن است خودرویی با ارزش دولتی خریداری شده باشد 

شناسایی شده و ما به التفاوت آن قبل از ترخیص پرداخت شود.
رئیس کل گمرک درباره این که آیا ممکن اســت خودرویی که قاچاق 
است معدوم شــود گفت: ما بحث معدوم ســازی اتومبیل ها را نداریم، 
بلکه این خودروها ممکن است یا ترخیص شــوند یا متروکه تشخیص 
داده شوند؛ یا مرجوع شوند و یا صادر شــوند که تمام این موارد با حکم 
قانون انجام خواهد شد.وی درباره ی فعالیت پلیس گمرک نیز گفت: در 
مجموعه ما یگان حفاظت گمرک فعال اســت که فرماندهی آن تحت 

نظارت نیروی انتظامی است.
میر اشرفی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ی وضعیت واگن های مترو و 
تجهیزات آتش نشانی و اورژانس که در گمرک هستند گفت: متأسفانه 
برخــی از مباحث تحریمــی که پیش آمد ســبب کند شــدن انتقال 
خودروها و تجهیزات شــد. در واقع تا زمانی که پول به حساب فروشنده 
وارد نشــود امکان ترخیص آن وجود ندارد و حتی برخــی از موارد در 
لنگرگاهها هســتند و هنوز به گمــرک نیز نیامدند چرا که فروشــنده 

نتوانسته ما به ازای کاالی خود را دریافت کند.
وی ادامه داد: با این وجود ما درباره این موارد تالش کردیم که با تضمین 
آنها را از گمرک ترخیص کنیــم و به هیچ عنوان ایــن که گمرک مانع 
است صحیح نیست.میر اشــرفی از هماهنگی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دیگر دســتگاه های مربوطه نیز خبر داد و گفت: از این هفته 
ثبت سفارش از سه ماه به شش ماه افزایش خواهد یافت که این بسیاری 
از مشــکالت را رفع خواهد کرد و در آینده از مشکالت بعدی جلوگیری 
می شود.وی درباره  نصب دستگاه های ایکس ری در پایانه های گمرکی 
مرزی نیز گفــت: در تمام پایانه هــای گمرکی ما دســتگاه ایکس ری 
وجود ندارد، اما مثاًل در مرز بازرگان از این دســتگاه اســتفاده کرده ایم 
خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شــده و جلوی قاچاق و حتی مواردی 

نظیر قاچاق انسان نیز گرفته شده است.

صادراتصنعتی۱۳درصدافزایشیافت
 طبق جدیدترین آمار تجاری ارزش و وزن صادرات کاالهای صنعتی در 
۹ ماهه امسال به ترتیب ۱۳ و شش درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته افزایش داشته است.
جدیدترین آمار تجارت خارجی منتشر شــده از سوی سازمان توسعه 
تجارت نشــان می دهد ارزش صــادرات کاالهای صنعتــی در ۹ ماهه 

امسال ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
طبق این آمار در ۹ ماهه امســال در بخش صنعــت ۳۱ میلیون و ۸۱۳ 
هزار تن کاال صادر شده که ارزش آن معادل ۱۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون 
دالر اســت.وزن صادرات کاالهای صنعتی نیز در ۹ ماهه امسال حدود 

شش درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
در این میان صادرات بخش صنعت به ترتیب ۴۴.۷ و ۳۶.۵ درصد از کل 

ارزش و وزن صادرات محصوالت غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد.
صادرات محصــوالت غیرنفتی شــامل میعانات گازی، پتروشــیمی، 
صنعت، فرش و صنایع دستی، کشــاورزی و معدن در ۹ ماهه امسال در 
مجموع ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن و معادل ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون 
دالر بوده که نسبت به مدتمشــابه در سال گذشــته از لحاظ وزنی دو 

درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۵.۴ درصد افزایش داشته است.

مزایدهگواهیاکتشافاتمعدنیدرحاشیه
همایشبینالمللیمعدن

دومیــن همایش بین المللی اکتشــاف مــواد  معدنی امــروز با حضور 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعتگران و دست اندرکاران 
این صنعت و ســخنرانان و نمایندگانی از کشــورهای استرالیا، آلمان، 

چین، کانادا و امریکا در هتل المپیک تهران گشایش می یابد.
محمود بندرچی رئیس ســتاد برگــزاری این رویداد گفــت: دومین 
همایش و نمایشــگاه بین المللی اکتشــاف مــواد معدنــی با نگرش 
ویژه بر توســعه پایدار به عنوان یکــی از تخصصی تریــن و فنی ترین 

نمایشگاه هایی است که در خاورمیانه برگزار می شود.
وی اضافه کرد: برگزاری و بازگشایی پیشنهادات مزایده چند محدوده 
معدنی ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشــور، انتخاب 
اکتشافگران برتر، پیشکســوتان برتر اکتشــاف، حمایت از منتخبان 
ایده های ارائه شده در اســتارتاپ های علوم زمین و معدن و همچنین 
ایجاد فضاهای B2B از دیگر برنامه هــای دومین همایش بین المللی و 

نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی است.
بندرچی گفت: نمایشــگاه مواد معدنی با محوریت ضرورت بازنگری و 
بروزآوری استراتژی اکتشــاف، تسهیل قوانین و دســتور العمل های 
اکتشــاف، اســتفاده از تکنولوژی و دانش روز در حمایت از طرح های 

نوآورانه و خالقانه و توانمندسازی منابع انسانی برگزار می شود.
رئیس ســتاد برگزاری دومین همایش بین المللی و نمایشگاه اکتشاف 
مواد معدنی افزود: طبق روال برگزاری نمایشــگاه های مختلف، حدود 
۳۰درصد از ســخنرانی های این همایش و نمایشگاه تخصصی توسط 
سخنرانانی از کشــورهای اســترالیا، آلمان، کانادا، امریکا و چند کشور 
دیگر انجام می شود و چالشــی درخصوص حضور خارجی ها با توجه به 
مسائل تحریم نداشته ایم.وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با همکاری 
سازمان زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی کشور و با حمایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی، 
ســازمان نظام مهندســی معدن ایران، خانه معدن ایران و رستاک پاد 
ویژن برگزار می شــود.دومین همایش بین المللی و نمایشگاه اکتشاف 
مواد معدنی در فضایی به وســعت ۳۰۰۰ مترمربع در روز های ۸ تا ۱۰ 

بهمن ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.

میزخبر

وزیر اسبق صنعت، با بیان اینکه دولت باید راهکارهای 
تامین و تخصیص ارز را تغییر دهــد، گفت: دولت باید 
نشــان دهد که در زندگــی روزمــره مردم،خبری از 

تحریم ها نیست و فراوانی کاالها در بازار موج بزند.
مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با اشــاره به سخت تر 
شدن فضای تحریم ها و برنامه  همه جانبه آمریکا برای 
اعمال فشــار حداکثری بر اقتصاد ایران گفت: کشــور 
به معنای واقعی وارد یک جنگ اقتصادی شــده که به 
نظر می رسد این جنگ در اتاق های فکر ایران با ایاالت 
متحده آمریکا در جریان اســت؛ پــس باید خطاب به 
دولت تاکید کرد که لطفا به اتاق های فکر کشور، بیشتر 
پناه ببرید و از آنها کمک بخواهید تا بتوان راههای نو را 

برای دور زدن تحریم ها جستجو و تدبیر کرد.
عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دوره قبلی تحریم ها 
افزود: در جنگ و تحریم، فقط کافی است یک قدم جلو 
باشیم؛ به گونه ای که اتاق های فکر طرف مقابل به این 
اطمینان برسد که ما از آنها یک قدم جلوتر هستیم؛ در 
غیر این صورت اگر در موضع ضعف قرار گرفته و بدنبال 
پیوســتن به کنوانســیون ها و معاهدات بین المللی به 
خاطر تــرس از اعمال محدودیت های بیشــتر بر علیه 
ایران باشــیم و تن به مذاکراتی بدهیم کــه در آن، به 
اندازه کافی در موضع قدرت قــرار نداریم، به طور قطع 

موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد. 
غضنفری ادامه داد:  دولت باید بداند این دور 
از تحریم ها به نحوی اســت که درخواســت 
تحریم کننــده آنقــدر نانجیبانه اســت که 
نمی توان در موضــع ضعف بــا وی مذاکره 
کرد؛ بلکه ایــن دوره حتی همچــون زمان 
تحریم های هسته ای نیست که طرف مقابل 

به خاطــر  ادعای حفــظ منافع و مصالح دنیا با ما ســر 
میز مذاکره بنشیند و دســت از تحریم ها بردارد، بلکه 
درخواســتها، ناجوانمردانه بوده و زیاد خواهی است؛ 
پس اگر دولت عقب نشــینی کند، در همــه چیز باید 
عقب نشــینی کند؛ چراکه خواســته های آنها تمامی 
ندارد و همگی زیاده خواهانه است؛ اینجا است که عقب 

نشینی موجب نابودی است.
وی اظهار داشــت: در تحریم ها کافی است که یک قدم 
جلو باشــیم؛ در دوره فعلی، جنگ مــا جنگ اتاق های 
فکر اســت. دولت برای اینکه یک قدم جلو باشد، باید 
از خواب زمستانی بیرون آید و اندیشه های نو را بپذیرد 
و باور کند که می تواند موفق باشــد؛ منظور از موفقیت 
این نیســت که اقتصاد طرف مقابل را نابود کنیم؛ بلکه 
باید به روش هایی دســت یابیم که در موضع ضعف در 
تمامی حوزه های مذاکره نباشــیم. واقعیت آن اســت 

که اکنــون دولت یک قدم عقب اســت و اگر 
این یک قدم، تبدیل به دو، ســه و چهار قدم 
شود، ناچار اســت که تن به مذاکره با خواری 
و ذلت بدهد.غضنفری گفــت: این دیدگاه را 
بدون هیچگونه موضع سیاسی یا جانبدارانه 
بیان می کنم که اکنــون برای اینکه یک قدم 
جلو باشــیم، باید فراوانی کاال وجود داشته 
باشد، این نکته بسیار مهمی اســت که به لحاظ روانی، 
آثار فراوانی هم در داخل ایران و هــم در خارج از ایران 
دارد؛ همانطور که در دوره قبلی تحریم ها، در شب های 
عید نوروز آنقــدر کاال در بازار وجود داشــت که هیچ 
فردی تحریم را به لحاظ کمبود کاال احساس نمی کرد. 
فراوانی بسیاری در بازار به چشم می خورد و در زندگی 

روزمره مردم، خبری از تحریم ها نبود.
وی اظهار داشــت: علت وضعیت کنونــی که مردم در 
تامین کاالهای اساسی مورد نیاز خود احساس سختی 
و رنج دارند، این اســت که دولت تدبیر الزم را نداشته 
و نمی تواند صحنه را تحلیل کنــد؛ بلکه دولت منتظر 

معجزه است و هیچ اتفاقی را مدیریت نمی کند.
غضنفری معتقد اســت که تدبیر و تــالش دولت برای 
دور زدن تحریم هــا، در باور کردن این اســت که باید 
راهکارهای تخصیص ارز و تامین کاالهای اساســی را 

تغییر دهد. اگــر ارز یارانه ای ده برابر شــود، عده ای را 
پولدار کرده ایم؛ پس استراتژی یک قدم جلو بودن این 
است که مردم احساس کنند زندگی آنها عادی است؛ و 
این مستلزم آن است که دولت هر چه سریعتر تصمیم 

بگیرد و مشکالت پیش پای مردم را بردارد.
وی اظهار داشــت: دولت با ارز رانتی نتوانسته فراوانی 
کاال را رقم بزند. این در حالی اســت که کاالیی که وارد 
کشور شده، باید به لحاظ کیفیت و کمیت، با ارز دولتی 
سازگاری داشته باشد و کاالها جایگزین نشوند. سوال 
این است که آیا گوشت تنظیم بازاری که باید به دست 
مردم برســد، با کیفیت و قیمت مدنظــر دولت عرضه 
می شــود؟ قطعا اینطور نیست؛ متاســفانه صف های 
عریض و طویلــی بــرای دریافت کاالهــای یارانه ای 
تشکیل شده است که چنین صف هایی را زمان جنگ 

هم نداشتیم.
غضنفری گفت: این یک سیستم کمونیستی است؛ در 
حالیکه  ارز دولتی با قیمت آزاد فروخته شــده اســت. 
این فســاد آنقدر جذابیت دارد که باندهایی برای آن به 
حرکت دربیایند و ریســک آن  را به جان بخرند و افراد 
پولداری به وجود آیند. از ســوی دیگــر، چون طیف 
گســترده ای از واردکننده و توزیع کننــده وارد عمل 

شده اند، عمال این فرایند به راحتی قابل کنترل نیست.

دیدگاه

خريــدار  ســومین کنفرانــس ملــی 
فرهنگ سازمانی با حمایت از تولیدملی در 
بســتر اقتصاد مقاومتی و همچنین مراسم 
اعطای ســومین جایزه مسئولیت اجتماعی 
مدیریت، در تاریــخ ۲ و ۳ بهمن، با حمایت 
بانک پاســارگاد و در دانشگاه خاتم به همت 

انجمن مدیریت ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، 
در این کنفرانــس که با حضور اســتادان و 
کارشناســان، دانشــجویان و فعاالن حوزه 
فرهنگ سازمانی برگزار شد، مطالب بسیار 
کاربردی توســط مدیــران و اســتادان در 
خصوص موضوع کنفرانــس، پژوهش های 
صورت گرفتــه و تجربیات ســازمان های 
مختلف در این حوزه مطرح شــد. همچنین 
در بخش اختتامیه، مراسم اعطای سومین 
جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت برگزار 

شد.

 نیازمند يک تحول اساسی 
در رفتارهای سازمانی دستگاه های 

دولتی هستیم
دکتر جمشید انصاری معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 
ضمن اشــاره به لزوم ایجاد تغییر اساسی در 
مبانی و ارزش هــا در نظام های اداری گفت: 
باید پــس از ایجــاد تغییرات اساســی در 
نظام های اداری، متناسب با تغییراتی که در 
این مبانی و نوع نگاهمان به مسائل داریم، به 
ســراغ این برویم که در راستای ارزش های 
ســازمانی و رفتارهای جمعی برنامه ریزی 

کنیم. 
وی ادامــه داد: در تمــام حوزه هــا بخش 
دولتــی بزرگ تریــن ســازمان ها را دارد 
و تمــام ســازمان های دولتــی به صورت 
روزمره در رفتارهــای بنگاه های خصوصی 
ما اثر می گذارنــد و تمام اجــزای اقتصاد و 
ســازمان هایی که در حوزه های غیردولتی 
کار می کنند را تحت تأثیــر قرار می دهند. 
از ایــن رو اگر بهبــود رویه هــا و رفتارهای 
سازمانی و نیروی انســانی در بخش دولتی 
اتفــاق نیفتد، خیلی ســاده نیســت که در 
بخش خصوص برخــی از تالش ها به نتایج 

نهایی برسند.
دکتر انصاری تصریح کرد: البته بنده بسیار 
امیدوار هســتم. چراکه هم کارکنان دولت 
با نظریه ها و تفکرات جدید آشــنا شده اند و 
هم فضای مجازی و شــفافیتی که در کشور 

حکمفرما شده اســت، توقعات و مطالبات 
مــردم را به گونه ای از نظــام اداری افزایش 
داده اســت که نظام اداری برای پاسخگویی 
به این مطالبات، باید از برخــی از رفتارها و 

روش های خود دست بردارد. 
وی تأکید کرد: این کــه جامعه از ما مطالبه 
دارد و تمام ابعاد رفتاری ما را زیر نظر داشته 
و رصد می کند، یک فرصــت تاریخی برای 
نظــام اداری اســت و ما شــاهد یک تحول 
رفتــاری در مجموعه مدیــران و کارکنان 

خواهیم بود.

يک مسئول، در هر سمتی بايد 
پاسخگو باشد

حضرت آیت اهلل دکتر سیدمصطفی محقق 
داماد رییــس هیأت امنای دانشــگاه خاتم 
در این مراســم با اشــاره به مفهوم فرهنگ 
و مســئولیت های اجتماعی گفت: ابونصر 
فراهی شــاعر و ادیب در کتاب خود، معنای 
کلمه »ادب« در عربی را به کلمه »فرهنگ« 
در فارسی ترجمه کرده است. او معتقد است 
فرهنگ یعنــی آداب. در مقابــل تمدن که 
تجسم آداب اســت. وی ادامه داد: فرهنگ 
مســئولیت های اجتماعی یعنــی آنکه ما 
باید چه کنیم که احســاس مسئولیت برای 
مدیران کشــور ما یک فرهنگ شود؟ طبق 
نظر کانت، اخالق اجتماعی بدان معناست 
که فکر کنید کــه اگر ایــن کاری که قصد 

انجام آن را دارید، بقیه هم به همین صورت 
انجام دهند، چه می شود؟ 

وی در تعریف مســئولیت افزود: مســئول 
کســی اســت که آماده اســت به سؤاالت 
پاسخ دهد. مســئول یعنی کسی که آماده 
است خوانده باشــد و یک ملت در مقابل او 
خواهان باشد. مسئول کسی است که آماده 
باشد پس از قبول مسئولیت، تمام ملت حق 
دارند از او بازخواســت کنند. ما باید کاری 
کنیم که این حس در این کشــور تبدیل به 
یک قاعده شــود که هر کس ســمتی قبول 
می کند آماده باشد به ســؤاالت ملت ایران 

پاسخ بدهد.

مسئولیت اجتماعی در هر سازمان 
بايد تبديل به فرهنگ شود

دکتر فیروزه خلعت بری اقتصاددان و عضو 
کمیته علمی کنفرانس با نگاهی به پیشینه 
مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت گفت: 
ســاماندهی مفهومی یعنی گسترش تفکر 
مســئول بودن، جلــب توجه ســازمان به 
اهمیت موضوع، انتخاب الگوی برازنده برای 
نمایش مسئولیت اجتماعی و جانمایی این 
الگو در درون راهبرد یک سازمان از وظایف 
مدیر اســت. بنابراین مدیریت هر سازمان 
نخستین گروهی اســت که در هر سازمان 
باید مسئولیت اجتماعی را در زمره وظایف 

خود قرار دهد و در مقابل آن پاسخگو باشد.

دکتر خلعت بری ادامه داد: یک مدیر وظیفه 
دارد تفکر مورد نظر خــود را بفهمد، درک 
کند، گسترش دهد و به عنوان یک رویه در 

سازمان خود ترویج دهد. 
سرمایه انســانی باید آن تفکر را بپذیرد و با 
مدیر همدلی کند. نه به دلیــل قانون بلکه 
به صورت یک باور در درون او نهادینه شود. 
به همین دلیل هم اســت که بحث فرهنگ 
به میان می آید. وی افــزود: انتخاب الگوی 
مسئولیت اجتماعی در سازمان باید از میان 

الگوها باشد. 
مدیریــت باید الگــوی برازنــده ی خود را 
انتخاب کند و الگوی انتخاب شده را در میان 
وظایف ســازمان جانمایی کند. در اجرا نیز 
باید نظارت بر حسن اجرای برنامه ها وجود 
داشته باشــد و گام به گام ارزیابی شود. وی 
در ادامــه به نظریه هــا و نگرش های مطرح 

شده در این خصوص اشاره کرد.

بزرگ ترين سرمايه  بانک پاسارگاد، 
فرهنگ سازمانی و سرمايه انسانی 

آن است
دکتــر مجیــد قاســمی رییــس انجمن 
شــورای  رییــس  و  ایــران  مدیریــت 
سیاســت گذاری کنفرانــس در خصوص 
جایــگاه سرمایه انســانی در تقویت قدرت 
اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد. وی با اشاره 
اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها گفت: 

موضوع سرمایه انسانی، اساسی ترین بحث 
در مدیریت و مهم تریــن عامل موفقیت در 
هر سازمانی اســت. این بحث در سطح ملی 
بسیار حائز اهمیت اســت. چراکه یک ملت 
با فرهنــگ می توانند اهداف ملــی را بهتر 
پیش ببرند. وی با اشــاره به این موضوع که 
قطعا فرهنگ ســازمانی و سرمایه انســانی 
که دو مقوله جدایی ناپذیر از هم هســتند، 
از زمان پیدایش و فعالیت بانک پاســارگاد، 
بزرگ ترین ســرمایه این بانک   است ادامه 
داد: مقاومــت بنگاهی، توانایــی بنگاه در 
پیش بینی اســت. در حقیقــت توانایی در 
پیش بینــی ضربه هــا، آماده ســازی برای 
مقابله بــا ضربه هــا، نشــان دادن واکنش 
نسبت به این ضربه ها و برقراری تعامل برای 
سازگارســازی بنگاه با این ضربه ها اســت. 
ضربه هایی که می توانند همواره ما را تهدید 
و توانایی رقابت ما را زائل کنند که در نهایت 
به نابودی ما ختم خواهد شــد. این مفاهیم 
برگرفته از اقتصاد مقاومتی هســتند. امروز 
شاهد هستیم بســیاری از بنگاه های مطرح 
و بزرگــی که پیش از این بخش وســیعی از 
بــازار را در اختیار داشــته اند، دیگر مطرح 
نیستند و با شکســت مواجه شده اند. به نظر 
می رســد دلیل آن این است که این بنگاه ها 
نتوانســتند خود را برای مقابلــه با ضربه ها 

آماده کنند.
رییس دانشــگاه خاتم افزود: به عنوان مثال 
رقابت، یک ضربه  اســت کــه دائما در حال 
مشت زدن به سازمان اســت. مدیران ما در 
بانک پاســارگاد همواره مراقب این هستند 
که از بازار رقابتی ناســالم پولــی که ایجاد 
شده است ضربه نخورند. در این مسیر حتی 
یک روز را نیز نبایند از دســت بدهند چون 
مشخص نیست که در آینده بتوانند آن یک 
روز را جبران کرده و از آسیب های احتمالی 

آن جلوگیری کنند.
مدیرعامــل بانک پاســارگاد تصریح کرد: 
خواســته  یک بنــگاه مقاوم، بازگشــت به 
بالندگــی و تــداوم فعالیت تــوأم با قدرت 
رقابت ظرف کوتاه ترین زمان ممکن است. 
توانایــی واکنش به چالش هــای متفاوت، 
توانایی پیش بینی ضربه های مخرب ساخت 
و هویت بنگاه، توانایی یادگیری از تجربه ها 
و توانایی مشاهده و ارزیابی دقیق رخدادها 
از ویژگی های هر ســازمان مقاومتی است 
که همگی توســط سرمایه  انســانی صورت 

می گیرد.

چطوردرتحریمها،یکقدمجلوباشیم؟

در نامه اتاق بازرگانی تهران به وزير صنعت مطرح شد

راهکارهایبخشخصوصیبرایتسهیلفعالیتواحدهایتولیدی
خريدار  رئیــس اتاق بازرگانــی تهران 
در نامه ای به وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
راهکارهایــی را بــرای تســهیل فعالیت 
واحدهای تولیدی در شرایط فعلی ارائه و از 
این مقام دولتی خواست تا مقدمات اجرایی 

شدن آن را پیگیری کند.
مســعود خوانســاری در این نامه از دولت 
خواسته که با پیگیری راهکارهای عملیاتی 
که اتــاق بازرگانــی تهران به آن رســیده، 

مشکالت واحدهای تولیدی را حل کند.
در این نامه بــه افزایش مــدت اعتبار ثبت 
سفارش از ســه به شش ماه اشــاره شده و 
این موضــوع به عنــوان یک راهــکار مهم 
در بهبود شــرایط تولیدی کشــور یاد شده 
اســت. رئیس اتاق بازرگانی تهران از دولت 
خواسته که اعتبار ثبت سفارش واحدهای 

تولیدی را شــش ماه دیگر و بدون دریافت 
کارمزد افزایش دهد.همچنین بخشــی از 
مشــکالت تولیدکنندگان به ماشین آالت و 
مواد اولیه ای باز می گــردد که در هفته های 
گذشــته امکان ترخیص آنها فراهم نشده 
اســت. خوانســاری از رحمانی خواسته که 
این کاالها که در گمرکات متوقف شــده و 
فاقد ثبت سفارش هســتند، به شکل فوری 
ترخیص شــوند تا تولیدکننــدگان بتوانند 
نیازهــای اولیه خــود برای فعــال کردن 
واحدهای تولیدی شــان را در اختیار داشته 

باشند.
یکی دیگر از مشکالتی که در طول ماه های 
گذشــته تولیدکنندگان با آن دست و پنجه 
نرم کرده اند موضوع ارز بوده اســت. در این 
زمینه نیز از وزیر صنعــت، معدن و تجارت 

خواسته شده که تا ســقف ۱۰۰ هزار یورو و 
متناســب با پروانه بهره برداری واحدهای 
تولیدی، امکان ثبت ســفارش بدون نیاز به 
انتقــال ارز فراهم شــود.بخش دیگر از این 
نامه به تولیدکنندگانی اختصاص یافته که 

صادرات محور فعالیت می کنند. خوانساری 
از دولت خواســته که فرآینــد ورود موقت 
مواد اولیه و تجهیــزات تولیدکنندگانی که 
کاالهــای وارد کرده را به صــادرات مجدد 
اختصاص می دهند را تســهیل کند. به طور 
خاص اتــاق بازرگانی تهران درخواســت 
کرده که این فرآیند در گمــرک به کمتر از 
۲۴ ســاعت کاهش یابد تا تولیدکنندگان 
بتوانند مــواد اولیه مــورد نیاز خــود را در 
کوتاه ترین زمــان ممکن دریافــت کرده و 
نســبت به ورود آنها به فرآینــد صادرات، 
اقدامــات الزم را انجــام دهند.بر اســاس 
آخرین ارزیابی های صورت گرفته شاخص 
فضــای کســب وکار در ایــران در قیاس با 
کشــورهایی که در این حوزه مورد بررسی 
قرار می گیرند، بار دیگر به عدد ۱۲۰ نزدیک 

شده که نشان دهنده دشــوار شدن شرایط 
برای فعالیت بنگاه های اقتصادی اســت. با 
باالرفتن نرخ ارز صادرکنندگان اعالم کردند 
که در صــورت فراهم شــدن مقدمات الزم 
می توانند با باالبردن میزان صادرات، نسبت 
به وارد کردن ارز مورد نیاز کشور اقدام کنند.

با توجه به باال رفتن فشار تحریم ها در طول 
ماه های قبل یکی از اصلی ترین دغدغه هایی 
که دولت در بخش خصوصی داشته، موضوع 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات بوده است. 
بر اساس دستورالعمل عرضه بانک مرکزی 
صادرکننــدگان بــه چهار گــروه مختلف 
تقسیم شده اند و هر یک از آنها می توانند در 
کنار وارد کردن بخشی از ارز خود به سامانه 
نیما، نســبت به قیمت گذاری توافقی آن و 

فروش ارز اقدام کنند.



در جلسه فعاالن اقتصادی با مدير عامل بانک توسعه صادرات مطرح شد
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برگزاریهشتمینهمایشنظامهایپرداخت
باحمایتبانکسامان

   هشــتمین دوره همایش بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت 
روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه با حمایت ویژه بانک سامان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، این بانک در راستای حمایت از 
فرهنگ و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران و باهدف ترویج علمی و 
کاربردی این صنعت مطابق سال های گذشته از برگزاری این همایش 

حمایت کرده است.
این گزارش می افزاید، محور های اصلی ایــن همایش فناوری زنجیره 
بلوک و دفاتر توزیع شــده، رمز ارزها، ســامانه  های پرداخت جایگزین، 
فناوری هــای مالــی، پرداخــت و بانکداری بــاز، تقلب، پولشــویی، 

کاله برداری و روش های مقابله با آن و تحول دیجیتال است.
در غرفه اختصاصی گروه مالی سامان در نمایشگاه جانبی این همایش 
نیز عالقه مندان و حاضــران با جدیدترین دســتاوردها و فناوری های 

عرصه پرداخت و خدمات نوین حوزه ارتباطات آشنا خواهند شد.
شایان ذکر اســت بانک ســامان با ارائه خدمات و محصوالت متنوعی 
مانند موبایلت، سامانیوم، تل بانک، دستگاه های خودگردان و...همواره 
توســعه بانکداری الکترونیک را جز محورهای اصلی توسعه کسب وکار 

خود قرارداِد است.
هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای 
۹ و ۱۰ بهمــن ۹۷ در مرکز همایش های بین المللــی برج میالد تهران 

برگزار می شود.

اعطایلوحتقدیرجایزهمسئولیتاجتماعی
مدیریتبهبیمهپاسارگاد

 ســومین کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با حمایت از تولید ملی در 
بســتر اقتصاد مقاومتی و همچنین مراســم اعطای ســومین جایزه 
مســئولیت اجتماعی مدیریــت، در تاریــخ ۲ و ۳  بهمن، بــا حمایت 

بانک پاسارگاد و در دانشگاه خاتم برگزار شد.
بر اســاس گزارش های دریافتی، تقدیرنامه کنفرانــس ملی فرهنگ 
 ســازمانی با حمایت از تولید ملی به شرکت بیمه پاســارگاد اعطا شد. 
این قدردانی به پاس تالش بی شــاعبه بیمه پاســارگاد در راســتای 
ایفای تعهدات، اقدامات انســان دوســتانه و عملکرد مناسب در زمینه 

مسئولیت های اجتماعی ، به این شرکت اعطا شده است.
در این کنفرانس که با حضور اســتادان و کارشناســان، دانشجویان و 
فعاالن حوزه فرهنگ ســازمانی برگزار شد، مطالب بســیار کاربردی 
توسط مدیران و اســتادان در خصوص موضوع کنفرانس، پژوهش های 
صورت گرفته و تجربیات ســازمان های مختلف در ایــن حوزه مطرح 
شــد. همچنین در بخش اختتامیه، مراســم اعطای ســومین جایزه 

مسئولیت اجتماعی مدیریت برگزار شد.

بازدیدمدیرعاملبیمهمیهنازشعباستانمرکزی
مدیر عامل بیمه میهن به اتفاق هیات همراه در سفر به استان مرکزی از 

شعبه شهرهای اراک و ساوه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، در این بازدید، داریوش محمدی 
به اتفاق هیات همراه در بازدید از شعب اراک و ساوه و دیدار با کارکنان، 
نمایندگان و مشتریان اســتراتژیک شــرکت ، تصمیمات الزم جهت 

بهبود عملکرد شعب توسط مدیرعامل شرکت اتخاذ نمودند.
همچنین در ادامه بازدید از استان مرکزی مدیرعامل شرکت با مدیران 
بنیاد مسکن استان مرکزی دیدار و در جریان نحوه خدمات بیمه میهن 

به کارکنان بنیاد مسکن قرار گرفت.

رشد۴۱درصدیشعببیمهدانادرمشهد
شــعب بیمه دانا درشهر مشهد درســه ماهه پاییز ســال جاری بیش 
از۴۱درصد رشــد را تجربــه کرده اند که بیشــترین رشــد مربوط به 

بیمه های عمر انفرادی و حوادث انفرادی است.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حمید مالدار رییس شــعبه آزادی 
مشــهد با اعالم این خبــر گفت:باتوجه به اینکه فصــل جدید فعالیت 
شرکت از مهرماه ســال جاری آغاز شــده که یکی از شاخص های آن، 
تقویت حس همکاری وهمدلی اســت، نتایج آن را براساس آمار حاصل 

شده می توان درقالب رشد ۴۱درصدی مشاهده کرد. 
وی با تشریح عملکرد شــعبه آزادی مشــهد افزود: درحال حاضر ۵۰ 
هزار بیمه شده در ســطح استان خراســان رضوی از خدمات بیمه دانا 
استفاده می کنند که امیدواریم با بکارگیری شیوه های جدید و مناسب 
خدمت رســانی، از بازار بالقوه بیمه های اشخاص ســهم حداکثری را 

جذب کنیم .
وی گفت: شعبه آزادی در ۱۰ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۱۰درصد رشد داشته که بیشترین میزان آن رشد مربوط 

به رشته های عمر انفرادی و حوادث انفرادی است.
مالدار، سهم این شعبه از کل پرتفوی منطقه ۲در سال  ۹۶را ۳۴  درصد 
و در ۹ماهه امسال ۲۴درصد ذکرکرد و افزود: شعبه آزادی مشهد برای 
فعالیت های ســال آینده خود در نظردارد ضمن همســو بودن با شعبه 
صدور اموال )شعبه احمدآباد( به منظور حفظ ترکیب مناسب پرتفوی 
در مشهد، با هدف حفظ و  افزایش سهم بازار،گسترش و توانمندسازی 

شبکه فروش و تعامل با بیمه گذاران، فعالیت های خود را افزایش دهد.
شعبه آزادی مشــهد بیمه دانا از ســال ۱۳۹۲به صورت تخصصی در 

زمینه صدور و خسارت بیمه های اشخاص فعالیت می کند.
استان خراسان رضوی با داشــتن ۸ درصد جمعیت کشور و شهر مشهد 
به عنوان دومین کالن شــهر بعد از تهران از پتانسیل مطلوبی در زمینه 
فعالیت بیمه ای برخوردار است.آزادی، آبکوه و احمدآباد، سه شعبه ای 

است که در شهر مشهد فعالیت دارند.

جشنوارهارمغاندیویژهمشتریانوکارکنان
گروهمالیدی

مشــتریان و کارکنان گروه مالی دی در قالب جشــنواره ارمغان دی از 
تخفیف ویژه بیمه بدنه خودرو برخوردار می شوند.

به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛ در جشنواره ارمغان 
دی که با هدف رضایتمندی مشــتریان برگزار می شــود مشــتریان و 
کارکنان گروه مالی دی از تخفیفات ویژه بیمــه بدنه خودرو برخوردار 
می شوند که این خدمات در شهر تهران توســط شرکت خدمات بیمه 

امید بنیان دی و در استان ها توسط شعب بیمه دی اجرایی می شود.
بر اساس این گزارش، مشتریان می توانند با مراجعه به شعب بانک دی 
نسبت به اخذ معرفی نامه برای ارائه به شعب بیمه دی اقدام نمایند و در 
شهر تهران نیز به منظور رفاه مشتریان و سهولت در تردد ، شماره تماس 
مشاورین شرکت خدمات بیمه ای امید بنیان دی )مجری طرح( توسط 
شعب بانک دی در اختیار مشــتریان قرار می گیرد که مشاورین ضمن 
تماس با مشــتریان و هماهنگی برای بازدید از خودرو نسبت به صدور 

بیمه نامه اقدام خواهند کرد. 
این جشــنواره با ۴۰ درصد تخفیف عالوه بر ســایر تخفیفات مقرر )با 
رعایت سقف ۷۰ درصد( از بهمن ماه سال جاری به مدت سه ماه برگزار 
می شــود و در پایان به قید قرعه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ۴ نفر از بیمه 

شدگان اعطاء خواهد شد.
با حضور محمدرضا کشــاورز، مدیرعامل بیمه دی، احمد عبدالهیان، 
مدیرکل ســرمایه گذاری و امور شــرکت های بانــک دی و جمعی از 
مدیران بانــک و بیمه از طرح جشــنواره ارمغان دی ویژه مشــتریان و 

کارکنان گروه مالی دی رونمایی شد.

میزخبر

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران به منظور بررســی عملکرد شــعبه مرکزی 
بوشهر و تبیین راهکارهای مناسب برای تحقیق اهداف 
و سیاســت های تدوین شــده در فرصت باقی مانده از 
سال ضمن بازدید از این شــعبه بیان داشت: چنانچه 
سبد محصوالت بانک به درســتی و با روشهای کارآمد 
به جامعه اطالع رسانی شود، گسترش روزافزون دامنه 
مشتریان را به دنبال خواهد داشــت.به گزارش روابط 

عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
اکبری از اقدامات صورت گرفته برای اجرای 
کامل سیاست های اعتباری در استان تقدیر 
کرد و گفت: الزم اســت تا همکاران تمامی 
تالش خود را برای ارائــه خدمات مطلوب تر 
به مشــتریان به کار گیرند.وی ضمن تاکید 
به ویژگی های مثبــت بانکداری الکترونیک 

و تاثیر آن در تسهیل دسترســی مشتریان به خدمات 

گفت: در بســتر بانکــداری اجتماعی باید 
ساختار بانکداری مدرن اجرا و تمام خدمات 
به صورت غیرحضوری با استفاده از ابزارهای 
روز الکترونیکی و مجازی به مشــتریان ارائه 
شــود.مرتضی اکبری تصریح کــرد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران یک مجموعه کامال 
اجتماعی اســت و با آحاد مردم جامعه سر و 
کار دارد و خدمات و سبد محصوالت این بانک به نحوی 

طراحی شده که پاسخگوی تامین مایحتاج نیازمندان 
واقعی باشــد، از این رو بر همه همکاران واجب اســت 
تا در مواجه با مشــتریان و ارباب رجــوع، اصول کامل 

مشتری مداری و سجایای اخالقی را رعایت کنند.
در این بازدید، آمار عملکرد و فعالیت های انجام شــده 
در خصوص بازاریابــی، جذب منابع جدیــد، کنترل 
مصارف و پیگیری وصول مطالبــات مورد ارزیابی قرار 

گرفت و رهنمودهای الزم ارائه شد.

مدیرعامــل بانــک ملی ایــران گفت: »حفــظ تولید 
و اشــتغال با حمایت از واحدهــای صنعتی« و »حفظ 
منافع مشتریان و سپرده گذاران نظام بانکی« دو روی 

یک سکه اند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد 
رضا حســین زاده در همایش بررسی مشکالت ترهین 
اراضی واقع در شهرک های صنعتی و آسیب های وارده 
در امر وصول مطالبات که در ســالن حافظ بانک ملی 
ایران با حضور محمود شایان و مسعود خاتونی اعضای 
هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد، 
به مشــکالت تولیدکنندگان در اثر نوســانات نرخ ارز 
اشاره و خاطرنشــان کرد: بانک ها همواره حامی تولید 
کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با 

منافع سایر شرکای بانک از جمله سپرده گذاران باشد.
وی به اهمیت همکاری نظام بانکی با همه تصمیم گیران 
در حوزه مطالبات معوق اشاره کرد و افزود: بخش قابل 
توجهی از مطالبــات معوق بانک ها بــه فعاالن حوزه 

صنعت، تولید و واردات مربوط اســت و نظام 
بانکی هم همراهــی الزم را با آنها دارد، چون 

شرایط اقتصادی روز را درک می کند.
حســین زاده ایجاد شــهرک های صنعتی 
و تجمیــع چندیــن واحد تولیــدی در یک 
مجموعه را اقدامی بسیار درست در راستای 
افزایش بهره وری و اســتفاده بهینه از منابع 

موجود خواند و گفت: خوشــبختانه هم وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت و هم معاونان ایشــان بــه خوبی به 
مســائل حوزه تولید و نظام بانکی واقفنــد و از این رو 
تعامل خوبی برای حل مشــکالت این بخش ها ایجاد 
شده است.مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین به لزوم 
بررسی و رفع ابهامات موجود در نحوه وصول مطالبات 
از واحدهای صنعتی اشــاره کرد و گفت: نحوه تملیک 
و جانشــینی از طریق اجرای ثبــت، چگونگی ایفای 
تعهدات طرف قرارداد از حیــث تکمیل طرح، خلع ید 
طرف قــرارداد و بدهی طرح ها در زمان جانشــینی از 

جمله مسائلی هستند که بانک ها در مواجهه 
با واحدهای تولیدی بدهکار با آن درگیرند.

حســین زاده با تاکید بر این کــه بانک ها از 
همه ظرفیت های قانونــی از جمله مذاکره، 
امهال و تقسیط برای جلوگیری از تعطیلی یا 
تملیک واحدهای تولیدی استفاده می کنند، 
گفت: تملیک، آخرین راهکار ما در مواجهه با 
بدهکارانی اســت که به هیچ وجه نمی خواهند پول 
بیت المال را برگردانند، لــذا ما باید منافع کلی بانک را 

نیز در نظر بگیریم.
در ادامه این همایــش، معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با تقدیر از حمایت هــای بی دریغ بانک 
ملی ایران از واحدهای تولیــدی، گفت: اعضای هیات 
مدیره بانک ملی ایران در کارگروه رفــع موانع تولید، 
همواره به دنبــال ارائه راهکارهایی بــرای برون رفت 

واحدهای صنعتی از مشکالت هستند.

محســن صالحی نیا با بیان این که نحوه تامین سرمایه 
ثابت یا سرمایه در گردش، موضوعی است که هر واحد 
تولیدی از بدو تاسیس و در طول دوره فعالیت خود با آن 
مواجه است، ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، این 
موضوع جدی تر هم شــده و هماهنگی بیشتر با نظام 

بانکی برای برون رفت از وضعیت موجود را می طلبد.
به گفته وی، واحدهای تولیدی باید کیفیت محصوالت 
خود را به روز نگه دارنــد تا بتواننــد در فضای رقابتی 
موجود ادامه حیات بدهند؛ از سوی دیگر، بانک ها نیز 
می توانند از حداکثر ظرفیت هــای قانونی برای حفظ 

تولید و اشتغال موجود استفاده کنند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران هم به عنوان سخنران 
بعدی این همایش با اشاره به این که پیش از این فعاالن 
اقتصادی می توانستند با تامین نقدی ۱۰ درصد اعتبار 
اســنادی، کاالی مورد نظر خود را وارد کنند، گفت: این 
عدد امروز به ۱۳۰ درصد رســیده و طبیعی اســت که 

شرایط کنونی با شرایط پیشین متفاوت است.

قرضالحسنه

تولیدملی

خريدار  در جلسه مشــترک مدیرعامل 
بانک توســعه صادرات ایران با اعضای اتاق 
بازرگانی یاســوج مقرر شد سه پروژه بزرگ 
ملی برای اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
تعریف شــود تا ظرفیت تولیــد، صادرات، 
اشــتغالزایی و ارزآوری این استان افزایش 

یابد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران، مدیرعامل این بانک در جمع 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی اســتان 
یاســوج در اتاق بازرگانــی، صنعت، معدن 
و کشاورزی این شــهر گفت: از اهداف مهم 
برگزاری این جلسه، شنیدن نظرات شفاف 
بخش خصوصــی و تعامل نزدیــک با این 

بخش است.
دکتر علی صالح آبادی با اشــاره به عملکرد 
چهل شعبه این بانک در سراسر کشور گفت: 
بررسی ها نشــان داده که سطح عملکرد هر 
شعبه متناســب با ظرفیت های اقتصادی 

استان مورد نظر رابطه مستقیم دارد.
وی خاطر نشــان کرد: تالش بانک توسعه 
صادرات شکوفایی بیش از پیش ظرفیت های 
اقتصادی صادراتی در اســتانهای مختلف 
اســت و یافتن راهکارهای موثر برای رشد 
و توسعه صادرات در اســتانهای مختلف در 

دستور کار این بانک دارد.
صالح آبادی گفت: بر این باورم که صادرات، 
یک ضرورت برای کشور محسوب می شود 
و در واقع اشــتغال پایدار، توســعه در گرو 
رشــد صادراتی اســت؛ در طول دهه های 
متمادی ســایه اقتصاد نفتــی، مانع ورود 
به عرصه توســعه صادراتی شــده و تنها در 
کمتر از دو دهه، تا حدی نگاه ها به ســمت 

صادرات کاالی غیر نفتی جلب شــده است 
اما کماکان تا رســیدن به ایده آل ها فاصله 
داریم،اما بدون تردید این توان در صادرات 
کشــور وجود دارد که ارز مورد نیاز کشور را 
تامین کرده و تا حد قابل توجهی کشور را از 

درآمدهای نفتی بی نیاز کند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات در ادامه 
به یکی از مهمترین پروژه های تامین مالی 
شده توسط این بانک، در یاسوج اشاره کرد 
و گفت: پتروشــیمی گچســاران یکی از 
طرح های مهمی است که با در نظر گرفتن 
۲۲۰ میلیون یورو تسهیالت، عملیاتی شده 
است؛ این واحد صنعتی در حدود ۲۴ درصد 

ظرفیت نفت و گاز استان را پوشش می دهد 
و علی رغم محدودیت هــای ارزی تا امروز 
تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
و همه تــالش ما بر این مهم متمرکز شــده 
که این پروژه هر چه زودتــر به بهره برداری 

برسد.
وی یادآور شــد:۱۵۰ میلیون یورو از منابع 
مورد نیاز پتروشــیمی گچســاران را بانک 
توســعه صادرات و ۷۰ میلیون یــورو را نیز 
بانک تجارت بر عهد گرفته اســت؛ در واقع 
تامین مالی این پروژه در قالب کنســریوم 
دو بانک صورت پذیرفتــه و مدیر آن بانک 

توسعه صادرات است.

علی صالــح آبادی افزود: حضــور ما بعنوان 
متولی تامین مالی صادرات در استان بیانگر 
آمادگی بانک توســعه صادرات برای کمک 
و حمایت از صادرات اســت و عالقه مندیم 
در مســیر ارائه این خدمات، ســهل ترین و 
سریع ترین شرایط را برای فعاالن اقتصادی 
فراهم کنیم؛ ما هیچ چشمداشتی به منابع 
استان یاســوج نداریم و در واقع بانک نیازی 
به این کار ندارد حتی ایــن آمادگی را دارد 
از اســتانهای دیگر برای پیشــبرد اهداف 

صادراتی این استان منابع جذب کند.
وی اعالم کــرد: در حــال حاضر نســبت 
پرداخت تســهیالت بانک توسعه صادرات 

به سپرده ها شش برابر است و پیرو حمایت 
همه جانبه از صادرات غیر نفتی، این نسبت 

را افزایش نیز خواهیم داد.
به گفته مدیرعامل بانک توســعه صادرات، 
بانک توســعه صادرات به هیــچ عنوان در 
تخصیص منابع، ســهمیه بندی ندارد؛ هر 
استان بســته به ظرفیت ها و قدرت جذب 
در حوزه توســعه صادرات مــی تواند منابع 
بیشــتری را از بانک دریافت کند. حتی در 
برخی اســتانها پس از بررســی های انجام 
شــده حجم تسهیالت تا ســه برابر افزایش 
یافته است.صالح آبادی تصریح کرد: برخی 
از ضوابط بانکی، کشوریســت و بانک اجازه 
دخل و تصرف در آن را ندارد، اما در مواردی 
مانند مالک قــرار گرفتن گــردش مالی، 
وثائق، صدور ضمانت نامه هــا و معوقات تا 
حد زیادی در اختیــار بانک بوده و همکاری 
های الزم در این ارتباط با مشــتریان انجام 

خواهد شد.
وی گفت: بانک توســعه صادرات آمادگی 
دارد پروژه هایی با ظرفیــت صادراتی را در 
استان یاسوج حمایت کند که در این راستا 
همــکاری و تعامل متقابل شــعبه و فعاالن 

اقتصادی ضروری است.
در این جلســه به پیشــنهاد رئیــس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
یاسوج مقرر شد سه پروژه در سطح استان در 
بخش های محصوالت باغی، صنایع دستی 
و گردشــگری طراحی و طرح توجیهی آن 
به بانک توسعه صادرات ارســال شود تا در 
یک کار گروهی مورد بررســی قرار گیرد تا 
زمینه های رونق تولیدی و صادراتی استان 

فراهم شود.
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در همايش آموزشی وهم انديشی سراسری پزشکان بیمه ايران تشريح شد 

راهبردهایجدیدبیمهایرانبرایتعالیبیمههایدرمانوتوسعهبیمههایزندگی
خريدار  دوره آموزشــی و هم اندیشــی 
سراسری پزشــکان بیمه ایران با محوریت 
بررسی راهکارهای ساماندهی ساختاری و 
تعالی بیمه های درمان و توســعه هدفمند 

بیمه های زندگی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی بیمــه ایران، در 
این همایش که با حضــور پورکیانی رئیس 
هیات مدیــره و مدیرعامــل، مبرقعی عضو 
هیات مدیــره، زاهدنیا معــاون فنی، اناری 
مدیرکل بیمه های اشخاص، یاوری معاون 
امور اجرائی بیمه های اشــخاص و پزشکان 
همکار واحدهای اشــخاص بیمــه ایران از 
سراسر کشــور در محل همایش های ایران 
زمین برگزار شــد، مدیرعامــل بیمه ایران 
در ســخنانی، اولین گردهمایی باشــکوه 
پزشــکان بیمه ایران را نشانه توانمندی این 
شرکت دانست.پورکیانی با اظهار امیدواری 
نسبت به اینکه بر اســاس برنامه اعالم شده 
با تشــکیل کارگروه های اساسی، معضالت 
شــرکت در زمینه درمان با هم اندیشــی و 
تعامل حاضران در همایش بررسی شود و به 
راهکار های جدیدی برای کاهش خسارت 
درمان برســیم، از خدمات ارزشمندی که 

پزشــکان همکار برای بیمه ایران 
و مردم داشــته اند قدردانی کرد.

رئیس هیات مدیــره بیمه ایران 
بیان داشــت: در حــال حاضر با 
تغییرات اساســی که در شرکت 
به وجود آمده به ســمت فروش 
بیمه هــای درمان که ســود ده 
هســتند می رویم و بــرای این 
منظــور ســازماندهی بخــش 
پزشــکان  اشــخاص وخصوصا 
واستفاده الزم وکافی از تخصص 

آنها می تواند ما را به این هدف برساند.
 

ثبت نام روزانه 200 نفربرای نمايندگی 
بیمه های زندگی

زاهدنیــا، معاون فنــی بیمه ایــران هم در 
ســخنانی، برگزاری جلســات کارشناسی 
با حضور متخصصین رشــته بیمه درمان را 
نشانه بالندگی وپویایی شرکت در این رشته 
عنوان کرد وگفت : علی رغم اختالف نظراتی 
که در حوزه  کارشناســی  در همه رشته ها 
وجود دارد، مباحث علمی واقتصادی وجمع 
آوری مجموعه نظــرات  وعملیات ها منجر 

به ایجاد یک برنامه منسجم در حوزه بیمه های 
عمر و درمان خواهد شــد. به عبارتی ادغام 
دومقولــه اقتصــاد درمان واقتصــاد بیمه 
منجربه تولیــد مدیریت بهینــه اقتصادی 

وحرفه ای در بیمه های اشخاص می شود.
وی، اســتراتژی و راهبرد اتخاذ  شده توسط 
بیمه ایران برای حفظ ســهم ۱۰درصدی 
پرتفوی خود از بیمه های درمان را تصمیمی 
درســت ارزیابی کــرد و گفــت: امیدوارم 
با  برنامــه ریزی مناســب صــورت گرفته 
وهمچنین تعیین محدویت ها دربازار هدف، 
انتخاب ریســک های مناســب، مراقبت، 
کنترل های سیستمی وکاهش اشتباهات 

کارشناســی و فرآیندی شــاهد 
نتایــج مثبتی در این رشــته 

بیمه ای باشیم.
معاون فنی بیمــه ایران موفقیت 
مدیریــت بیمه های اشــخاص 
در زمینه کاهش خســارت های 
درمان را  ناشی از برقراری انضباط 
و منظم ســازی امور دانســت و 
گفت: خــارج کردن ســازمان از 
زیان دهی وتغییــرات راهبردی 
برای شــبکه فروش وکم کردن 
فروش بیمه هــای درمان که به درســتی 
انجام شــد وهمچنین قطع سرویس دهی 
به مشتریانی که تاخیر ۴۵ روزه در پرداخت 
حق بیمه داشته باشــند با فداکاری مدیران 
وکارشناســان خصوصا پزشــکان شرکت 
صورت گرفــت ونتایج بســیار خوبی برای 
شرکت در برداشته اســت.زاهد نیا با اشاره 
به رشد دو برابری ســهم بیمه های زندگی 
از پرتفوی شرکت افزود: با تدبیری که اخیرا 
برای جذب نمایندگان فــروش بیمه های 
زندگی صورت گرفته است، این نمایندگان  
با نظارت وآموزش های اســتانی و با کنترل  

و نظــارت نمایندگی های جنــرال فعالیت 
خواهند کرد ودر حال حاضــر روزانه ۲۰۰ 
نفربــرای نمایندگی بیمه هــای زندگی در 
سراســر کشــور ثبت نام مــی کنند.پیش 
از ســخنرانی مدیرعامل بیمه ایــران و در 
ابتدای این همایش، دکتــر اناری مدیرکل 
بیمه های اشــخاص بیمه ایران در سخنانی 
گفت: هدف از برگزاری این دوره ها حرکت 
در جهت  تغییرات اســتراتژیک، رسیدن به 

سود و خروج از زیان است .
مدیرکل بیمه های اشخاص، همت، غیرت، 
همیت، دانــش وتعصب مثــال زدنی بدنه 
کارشناســی وکارکنان بیمه ایران را یکی از 
امتیازات  ویژه این شرکت برشمرد وافزود: 
مدیریت ریســک ،کنترل خسارت، تعامل 
مثبت با مراجع درمانی در چارچوب طرح های 
منطقی و توام با نظارت هوشمندانه در بستر 
نرم افزاری پویا و جامــع در بخش درمان 
و نیز تهیه و تدوین محصوالت متناســب 
با نیــاز جامعــه وتســهیل فرآیند فروش 
برای رســیدن به جایگاه واقعی در بخش 
بیمه های زندگــی از اهــداف اصلی این 

گردهمایی است.
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خانههایکندرسالآیندهباگازگرممیشود
 مدیرعامل شــرکت گاز البرز گفت: اهالی روســتای کندر بهمن سال 

آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
حســین تقی نژاد اظهار کرد: کلنگ پروژه گازرسانی به روستای کندر 
در آخرین روز دی ماه امسال به زمین زده شــده و پیش بینی می شود 
در صورت تخصیص به موقع اعتبــار و عدم بروز مانعی خاص، اهالی این 

روستا زمستان سال آینده گازدار شوند.
وی ادامه داد: طول پروژه گازرســانی به این روســتا حدود ۱۵ هزار و 
۴۰۰ متر اســت و با ۱۲ کیلومتر خط تغذیه ای تا ورودی روستای کندر 
ادامه پیدا می کند.مدیر عامل شــرکت گاز البرز در ادامه با اشاره به باال 
بودن هزینه گازرسانی به روستاهای اطراف سد امیر کبیر گفت: هزینه 
گازرسانی به روستاهای باالی سد امیر کبیر بیش از ۸۰ میلیارد تومان 
برآورد شده اســت.این مســئول اظهار کرد: با تامین این اعتبار و انجام 
عملیات گازرسانی، ۳۸ روســتا و یک شــهر از گاز طبیعی برخوردار و 
با کپســول های خانگی خداحافظی می کنند.وی افزود: در حال حاضر 
روســتاهایی مثل ارنگه، والیت رود، آزادبر، کیاسر، گچسر، سپهساالر ، 

مهنه ده، نشترود و آیگان در منطقه جاده چالوس بی گاز هستند.
تقی نژاد ابراز کرد: برای تســریع در فرایند گازرســانی به این روستاها 
عالوه بر تامیــن اعتبار باید مجوزهــای الزم برای حفــاری در جاده و 

هماهنگی با دستگاه های مرتبط ضروری است.

تعرفهعوارضوبهایخدماتشهرداریفردیس
اصالحشد

رئیس کمیســیون حقوقی و امالک نظارت و ارزیابی شــورای اسالمی 
شهر فردیس گفت: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهرداری در 
نشست شورای شهر اصالح شد.ســید حسن افتخاریان در یکصدو سی 
پنجمین نشست شورای اسالمی شهر فردیس افزود: شهرداری با توجه 

به تورم و وضعیت اقتصادی و خدماتی نرخ تعرفه ها را تغییرمی دهد.
وی افزود: هر سال شــهرداری موظف اســت تا پایان دی ماه دفترچه 

تعرفه عوارض و نرخ خدمات را تقدیم صحن شورای شهر کند.
رئیس کمیســیون حقوقــی و امــالک نظــارت و ارزیابی شــورای 
اســالمی شــهر فردیس گفــت: درایــن دفترچــه از جملــه تعرفه 
آموزشی،درمانی،خدماتی و عوارض برای بافت فرسوده تخفیفات ویژه 

ای را شورای در نظر گرفته شده است.
افتخاریان افزود: با توجه به رکود بازار ســاخت و ســاز و طبق ماده ۵۹ 
قانون رفع موانع تولیــد تخفیفات ویژه ای را برای شــهروندان در نظر 
گرفته ایم و ســاکنان فردیس می توانند با پرداخت ۲۰ درصد عوارض 
نسبت به احداث بنا در بافت فرســوده اقدام کنند.شهر۵۰۰ هزار نفری 

فردیس در جنوب شرقی کرج مرکز البرز واقع است.

اولینپارکملیکرجتابستانسالآینده
بهرهبرداریمیشود

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کرج گفت: اولین 
پارک ملی کرج در صورت تخصیص به موقع اعتبار تابستان سال آینده 

بهره برداری می شود.
پیمان بضاعتی پور با اشــاره به وجود ۲۷۳ پارک در کالن شــهر کرج، 
گفت: در این کالن شــهر ۲۰ پارک بزرگ و ۲۵۳ پارک محله ای وجود 
دارد.وی با اشاره به سرانه فضای ســبز مناطق مختلف کرج، گفت: در 
حال حاضر مناطق یک، هشت و دوازده شهری جزو مناطق برخوردار از 

فضای سبز شهری هستند.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کرج همچنین 
افزود: مناطق هفت، دو و ۹ شهری نیز جزو مناطق کم برخوردار فضای 
ســبز هســتند.به گفته بضاعتی پور در مناطق برخوردار از فضای سبز 
شهری شاهد وجود باغات قدیمی هســتیم درحالی که در مناطق کم 
برخوردار با تراکم مســکونی مواجه بوده و همین موضوع به دور توسعه 
فضای سبز در این محالت را ُکند کرده است.وی با تأکید بر اینکه توسعه 
فضای سبز در مناطق کم برخوردار با جدیدت پیگیری می شود، گفت: 
اعتبار مناســبی برای احداث پارک در این مناطق تخصیص داده شده و 
پارک محله اخترآباد در حال اجرا اســت.رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهرداری کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه پارک ملی 
کرج در منطقه جهانشهر در حال احداث اســت، گفت: جهانشهر جزو 

مناطق مستعد توسعه فضای سبز شهری است.
به گفته بضاعتی پور عملیات ســاخت اولین پارک ملی کرج بانام ایران 
کوچک از دو سال گذشته آغازشــده و پیش بینی می شود با تخصیص 

به موقع اعتبار تا تابستان سال آینده به بهره برداری برسد.

قطعبیرویهدرختهادرآزادراهتهران-شمال
مدیر کل منابع طبیعــی البرز گفــت: قطع بی رویه درختان مســیر 
پروژه های کنارگذر چرمشهر-آبیک یا آزادراه تهران - شمال، در تضاد 
با توسعه پایدار اســت.حامد فرضی اظهار کرد: تا چند سال پیش با حفر 
چاه ۶۰ متری به آب می رسیدیم اما امروز باید بیش از ۲۶۰ متر زمین را 

بکنیم تا به آب برسیم.
وی ادامه داد: متاســفانه اســتفاده بی رویه از منابع آبی باعث کاهش 
سطح آب های زیرزمینی شده که این امر خطرات زیادی چون نشست 

زمین، کاهش پوشش گیاهی و خشکسالی را در پی دارد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال طی چند مدت اخیر شــاهد نشست ۲۳ 
متری دشت ســاوجبالغ بوده ایم که این امر نتیجه ای جز غیر قابل نفوذ 
شدن زمین در پی ندارد.وی ابراز کرد: متاســفانه به دلیل خودخواهی 
انســان ها در بهره برداری از منابع طبیعی طی چند دهه گذشته شاهد 
قطع بی رویه درختان، رشد قارچ گونه ساختمان ها، کاهش منابع آبی و 
... در کرج بوده ایم که همه اینها باعث شده این شهر از هویت باغشهری 

خود فاصله بگیرد.
این مسئول اضافه کرد: متأســفانه در فرآیند اجرای پروژه های عمرانی 
اســتان مثل   کنارگذر چرمشــهر-آبیک یــا آزادراه تهران – شــمال 
پیوست های محیط زیستی رعایت نمی شود و همین باعث شده تعداد 

زیادی درخت در مسیر این پروژه ها قطع شود.
فرضی خاطر نشــان کرد: موهبت هــای خدادادی صرفــاً متعلق به ما 
نیستند و نسل های بعدی هم سهمی از آنها دارند به همین دلیل باید در 
بهره برداری از آنها حساســیت الزم را به خرج دهیم وگرنه تا دهه های 

بعدی شهرهای امروزی جایی برای زندگی نخواهند بود.

برگزاریآزمونمتمرکز
در۳۴مرکزعلمی-کاربردیالبرز

رئیس دانشگاه علمی کاربردی اســتان البرز با اشاره به برگزاری آزمون 
متمرکز در مراکز علمی-کاربردی استان گفت: هدف از برگزاری آزمون 

هماهنگ بررسی سطح کیفت تدریس در مرکز های مختلف است.
پیمان آراســته در خصوص برگزاری آزمون متمرکز در دانشــگاه های 
علمی -کاربردی گفت: دانشــگاه علمی- کاربردی برای بررسی سطح 
آموزش و کیفیت آن در سراسر کشــور هر سال به برگزاری آزمون های 

متمرکز و هماهنگ در سطح یک استان اقدام می کند.
وی افزود: امسال شاهد برگزاری این آزمون در ۳۴ مرکز دانشگاه علمی 
-کاربردی سطح استان البرز هســتیم که تاریخ برگزاری این آزمون از 
ابتدای ترم تحصیلی مشــخص بوده و برای همه دانشــجویان منابع و 

سرفصل های یکسان تعیین شده است.

میزخبر

شهردار کرج گفت: اوراق مشارکت و سهام برای تامین 
مالی پروژه ها و طرح های در دســت اجرا منتشــر 

می شود.
علی اصغر کمالی زاده در جلســه هیئت عالی سرمایه 
گذاری که در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی برگزار شــد، افزود: یکی از فرصت های مناسب 
سرمایه گذاری و کمک به تامین مالی پروژه ها، فروش 
اوراق مشارکت است تا از این طریق شهرداری فرصت 
بیشتری برای تســریع در پیگیری اهداف خود به ویژه 

در اجرای پروژه های عمرانی داشته باشد.

ایــن مســئول اظهار کــرد: فــروش اوراق 
مشــارکت یکی از گزینه هــای اصلی تامین 
مالی پروژه هــا و پرداخت بخشــی از بدهی 

بانک شهر است.
شهردار کالنشــهر کرج در بخش دیگری از 
صحبتهایش بــر ضرورت مطالعــات امکان 
ســنجی اقتصادی بر روی پروژه هــا  تاکید 

و گفت: بــرای جلوگیری از صرف زمــان و هزینه زیاد، 
انجام مطالعات امکان سنجی توصیه می شود .

کمالی زاده بیان کرد: در این راســتا پیشنهاد می شود 

تا مطالعــات پایه ای و تفصیلــی راهبردی و  
همچنین مطالعات توسعه ای و فنی و ارزیابی 
اقتصادی  توســط کارشناسان تهیه و سپس 

اقدام شود.
وی بــا بیان اینکه ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی می تواند تاثیر قابــل توجهی در 
پیشــبرد اهــداف و برنامه های شــهرداری 
داشته باشد، یادآور شد: یکی از مهمترین رویکردهای 
شهرداری برنامه ریزی  الزم جهت استقبال از سرمایه گذاران، 
با هدف توسعه شــهر بخصوص در بخش حمل و نقل 

است .این مســئول حضور ســرمایه گذاران را عاملی 
برای رونق اقتصادی شهر دانست و خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر پروژه های شــاخص و با اهمیتی در دستور 
کار شهرداری جهت جذب ســرمایه گذار قرار گرفته 
داری  یــی و ا ز رونــد اجرا و بخــش زیــادی ا
ین پروژه ها صورت گرفته اســت.کمالی زاده افزود:  ا
فرصت هــای ســرمایه گذاری خوبی داریــم که برای 
معرفی این فرصت ها تمام تالش خود را به  کار خواهیم 
بســت تا عالوه بر ایجاد درآمد برای شهرداری ، توسعه 

شهر و رفاه هرچه بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه فعال شــهردار اسبق 
کرج متهم اســت و مجرم نیســت گفت: اگر این فرد 

مجرم باشد از وی حمایت نخواهم کرد.
محمد جواد کولیوند، نماینده مــردم کرج در مجلس 
شــورای اســالمی در برنامه »البرز من سالم« شبکه 
رادیویی البرز اظهــار کرد: از دســتگاه قضایی گله ای 
دارم چراکه اگر کســی بر اساس مســائل مالی گرفتار 
شده نبایســتی  ۸۴ روز در زندان بماند بلکه باید پس از 
تحقیقات پرونده به دادگاه رفته و آنچه دادگاه رای می 

دهد اجرایی شود.
وی تصریــح کرد: وقتی اتهامی به شــخصی 
زده می شــود باید صبــر کنیم تا اســناد و 
مدارک بررسی شده و در دادگاه درستی آن 

ثابت شود.
کولیوند اضافه کــرد: در خصــوص پرونده 
شــهردار ســابق پرونده در مرحله در حال 

تحقیقات اســت و موضوع اتهامی در خصــوص ارز و 
قراردادهای شهرداری کرج نیست.

نماینــده مردم کــرج در مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص اســتیضاح شهرداری 
ماهدشــت گفت: به نظرم اختــالف نظر در 
شهرداری ها و شــوراهای البرز که به سمت 
اســتیضاح کشیده می شــود کار را دشوار 

می کند.
وی افزود: آئین نامه جدیدی وزارت کشــور 
از هیئت وزیران مصوبه ای برای تعیین شهردار گرفته 
اســت تا مصوبات طوری باشــد که کمتر به ســمت 

استیضاح شهردار برویم.
کولیونــد با اشــاره بــه اینکــه در مورد اســتیضاح 
شهردارماهدشت باید فکری کرد: گفت: در این زمینه 
از شهروندان ماهدشــت عذرخواهی می کنیم و سعی 

داریم  این مشکل را هر چه سریعتر برطرف کنیم.
نماینده مردم کرج در مجلس  شــورای اســالمی در 
ادامه گفت: شوراها قدری ظرفیت مشورتی خود را باال 
ببرند و این را بدانند اگر اســتاندار یا نماینده ای پیگیر 

مشکالت شهری هستند دخالت در امور نیست.

شهرداری

تریبون

الهام حســن آبی  رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان البرز ار راه انــدازی ۱۳۰ 
تخت »آی ســی یو« در اســتان خبــر داد.

حمید درفشی در نشســتی خبری با اشاره 
به اینکه ســه بخش اصلی آمــوزش، درمان 
و بهداشت از وظایف ما اســت، اظهار کرد: از 
سال ۹۰ با شکل گیری استان البرز دانشگاه 
علوم پزشکی نیز شــکل گرفت و مسئولیت 
بخش هایی را به عهده گرفته است.وی بابیان 
اینکه با نوســازی و ارتقای بیمارستان های 
اســتان در حال حاضر به عنوان مجهزترین 
مراکز درمانی و آموزشــی فعالیت می کنند، 
گفت: پــس از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اســالمی تاکنون در دو بخــش خصوصی و 

دولتی ۱۷ بیمارستان در البرز فعال شده اند.

وجود سه هزار و 530 تخت بستری و 
غیر بستری در البرز

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان البرز 
اضافه کرد: از ســه هزار و ۵۳۰ تخت بستری 
و غیر بســتری در این بیمارستان ها بیش از 
دو هــزار تخت در بخش دولتی مشــغول به 
خدمات رسانی هســتند، حدود ۱۹۷ هزار 
و ۴۰۰ مترمربع فضای آموزشــی، درمانی، 
بهداشــتی و اداری بعد از انقالب اســالمی 
در استان البرز ساخته شــده است.درفشی 
گفت: ظرف ســه سال گذشــته به خصوص 
در دوره طرح تحول ســالمت یــک هزار و 
۴۰۰ تخت بیمارســتانی در استان تجهیز، 
بهره برداری و ساخته شده اســت. این آمار 
بســیار خوبی اســت و در کنار این تخت ها 

آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش های دیگری 
نیز راه اندازی می شود که نیاز دارد نیروهای 
متخصص استخدام شــوند.وی بابیان اینکه 
هیچ بیمــاری از اســتان البرز بــرای نبود 
تخت »ای.ســی.یو« به تهران منتقل نشده 
اســت، اضافه کرد: ۱۳۰ تخت آی سی یو در 
بیمارســتان های اســتان راه اندازی شده 
است.با احداث ســه بیمارســتان در البرز 
۳۰۰۰ هــزار تخت به ســرانه درمان اضافه 
می شودرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
البرز گفت: یک هزار و ۱۰۰ متخصص و فوق 

تخصص، ۱۴۵ آزمایشــگاه تشخیص طبی، 
سه هزار پزشــک عمومی و یک هزار و۲۰۰ 
دندان پزشــک در اســتان البرز مشغول به 
خدمت رسانی هستند.درفشــی بابیان این 
مطلب که طی دو ســال آینده ۳ بیمارستان 
در استان البرز ساخته می شــود و به سرانه 
درمانی اســتان اضافه می شــود، افــزود: با 
تأســیس بیمارســتان ۳۰۰ تختخوابــی 
فردیس، ۲۶۰ تختخوابی سیدالشهدا و ۱۶۰ 
تختخوابی کمال شهر بیش از سه هزار تخت 
در بخش دولتی اضافه خواهد شد.وی ادامه 

داد: سرانه تخت در البرز چهار درصد به ازای 
هر هزار نفــر بود که این رقم در کشــور ۱.۶ 
اســت ولی با افتتاح این مراکز سرانه تخت 

بیمارستانی در استان البرز به ۱.۹ می رسد.

30 مرکز اورژانس در استان البرز 
احداث می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان البرز 
با اشــاره به اینکه ارتقای نــاوگان اورژانس 
اســتان به جد پیگیری شــده است، گفت: 
۵۵ پایگاه اورژانــس، ۱۱۵ پایگاه اورژانس 

شــهری و جــاده ای، ۶۰ آمبوالنس، چهار 
موتور آمبوالنــس، دو اتوبوس آمبوالنس و 

یک فروند بالگرد به استان اضافه شده است.
درفشــی اضافه کرد: ۳۰ مرکــز اورژانس تا 
پایان دولــت به مجموعه هــای پایگاه های 
اورژانس اســتان اضافه می شود.وی بابیان 
اینکه با توسعه دندانپزشکی سیار در سطح 
اســتان خدمات خوبی ارائه شــده اســت، 
افزود: سیســتم دندانپزشــکی ســیار در 
مناطق محروم ۱۱ هــزار بیمار را به صورت 
رایگان تحت پوشش قرار داده است.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان البرز گفت: 
۱۱۰ میلیارد تومان توسط خیرین در حوزه 

سالمت استان هزینه شده است.

شش بیمارستان مجهز به »ام. آر. آی« 
و »سی. تی. اسکن« 

درفشــی همچنین بابیان اینکه بیش از ۹۵ 
درصد از سطح مناطق شــهری و روستایی 
تحت پوشش شبکه سالمت هستند، گفت: 
۲۴ پزشــک، ۱۱۷ بهورز، ۷۹ پزشک و ۲۶ 
دندان پزشــک در مناطق محروم مشغول 
خدمت هســتند.وی ادامــه داد: ۷۵ خانه 
بهداشــت، ۹۳ پایگاه بهداشــت روستایی، 
۷۸ مرکز خدمات جامع سالمت و ۴۰ مرکز 
خدمات جامع سالمت در مناطق روستایی 
و حاشــیه راه اندازی شــده اســت.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان البرز گفت: 
شش بیمارستان در استان مجهز به »ام. آر. 
آی« و »سی. تی. اســکن« هستند و تمامی 

بیمارستان ها آزمایشگاه دارند.

انتشاراوراقمشارکتوسهامبرایتامینمالیپروژههایکرج

شهرداراسبقکرجفعالمجرمنیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مطرح کرد

عملکردمثبتکشاورزانالبرزینسبتبهآمارکشوری

مديرکل کتابخانه های عمومی استان البرز خبر داد

پرداختنیمدرصددرآمدشهرداریکرجبهکتابخانهها

فريبا حسن آبی  رئیــس سازمان جهاد 
کشاورزی استان البرز با اشــاره به عملکرد 
مثبت کشــاورزان البرزی نســبت به آمار 
کشوری، گفت: متوســط عملکرد در هکتار 
محصوالت زراعی در البرز باالتر از ۲۵ تن در 
هکتار است که این رقم در کشور حدود ۱۳ 
تن است.ســید مجید موسوی در خصوص 
توسعه کشت کلزا به عنوان گیاه دانه روغنی 
که دارای روغن خوراکی اســت، اظهارکرد: 
ایــن گیــاه در حــدود ۴۶-۴۰ درصد در 
ارقام مختلف می باشــد که بعنوان یکی از 
راهکارهای اساســی افزایــش تولید روغن 

خوراکی در داخل کشور تلقی می شود.
وزارت  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 

جهادکشــاورزی در تالش اســت با توسعه 
کشــت و افزایش عملکرد این محصول در 
واحد سطح، بتوانیم به این مهم دست یابیم.

موســوی ارقام پر بازده را بعنــوان یکی از 
راهکارهای ضروری بــرای افزایش عملکرد 
در واحد سطح عنوان نمود و گفت: این مهم 
با بکارگیــری ارقام و ارقــام هیبرید اصالح 

شده داخلی و خارجی میسر خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه اســتان البــرز نیز 
در راســتای سیاســتهای ابالغــی وزارت 
کشاوزری روند توسعه کشت این محصول را 
در دســتور کار قرارداده است، گفت: در سال 
زراعــی ۹۳-۹۲ مقدار کاربرد بــذر هیبرید 
)با توان تولید باال و یکنواختی در رســیدن( 

در ســطح مزارع اســتان صفر بوده در حالی 
که این میزان در ســال زراعی جاری به ۵۴ 
درصد افزایش یافته اســت.رئیس سازمان 

جهاد کشــاورزی اســتان البرز خاطرنشان 
کرد: در همین خصوص بــرای ایجاد انگیزه 
در بین کشــاورزان جهت توسعه کشت کلزا 
با دو هدف اصلی خوداتکایی در تولید روغن 
خوراکی کشــورو حفظ حاصلخیزی خاک 
برای پایدار نمــودن تولید گنــدم اقدامات 
بسیار خوبی انجام گرفته اســت.وی اضافه 
کــرد: این اقدامات شــامل افزایــش مراکز 
خرید کلزا در ســطح استان، پرداخت بموقع 
و ســریع وجه محصول تحویلــی )حداکثر 
۴۸ ســاعت پس از تحویل محصول(، تأمین 
بذور اصالح شده OP و هیبرید به مقدار مورد 
نیاز از منابع داخلی و تولید کنندگان معتبر 
خارجی، پرداخت یارانه برای بذور مصرفی، 

اعطــای یارانه )وام بالعوض( بــه میزان ۵۰ 
درصد قیمت دستگاههای کارنده های کلزا 
و اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش برای 
کشت کلزا به مبلغ حدود ۳۰ میلیون ریال به 
ازای هر هکتار در نظر گرفته شــده است.این 
مقام مسئول در ادامه گفت: پیش بینی می شود در 
ســال زراعی جاری ۱۴۲۰ تن کلزا در استان 
تولید و برداشت شــود.رییس سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان البرز به عملکرد مثبت 
کشــاورزان البرزی نســبت به آمار کشوری 
اشاره کرد و گفت: متوسط عملکرد در هکتار 
محصوالت زراعی در البرز باالتر از ۲۵ تن در 
هکتار اســت که این رقم در کشور حدود ۱۳ 

تن است.

خريدار   مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان البرز از پرداخت نیم درصد درآمد 
شــهرداری کرج به کتابخانه هــا به صورت 
تهاتــر در قالــب واگــذاری چهــار فضای 

کتابخانه ای خبر داد.
احمدعلی هراتــی در آخرین اقدامات برای 
احداث کتابخانه مرکزی کرج اشــاره کرد 
و گفت: تحقــق این مهم یکــی از آرزوهای 
دیرین مردم فهیم کالن شــهر کرج است، 
خوشــبختانه با پیگیری های انجام شــده 
واگذاری زمین برای احداث این کتابخانه از 

سوی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 
قطعی شده است.

وی تأکیــد کــرد: زمیــن محــل احداث 
کتابخانه مرکزی کــرج در خیابان اردالن 
ششم واقع است که دو هزار و ۶۶۰ مترمربع 
وســعت دارد، همچنیــن با عنایــت ویژه 
اســتاندار البرز به زودی مراسم کلنگ زنی 

برگزار می شود.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
البرز بابیــان اینکه مقدمــات کلنگ زنی 
کتابخانــه مرکــزی کــرج فراهم شــده و 

به زودی تاریخ دقیق اعالم می شود، گفت: 
تالش می کنیــم این مهم تا پایان امســال 

عملیاتی شود.
هراتی با اشــاره بــه امکانــات موجود در 
ســاختمان کتابخانــه مرکــزی کــرج، 
گفت: در طراحــی ســاختمان کتابخانه، 
ســالن های وســیع مجزای مطالعه برای 
کودکان، نوجوانان و بزرگ ســاالن و ایجاد 
قرائت خانه هایــی با وســعت کافی مدنظر 

است.
وی در بخــش دیگری با اشــاره به اهمیت 

توســعه فضاهای کتابخانه ای استان، گفت: 
کتابخانه عمومی بخش آسارا واقع در جاده 
چالوس در دهه مبارک فجر امســال افتتاح 
خواهد شد، برای تحقق این مهم مجوزهای 
الزم اخذشــده و تجهیز فضای کتابخانه ای 

آسارا نیز دنبال شده است.
کتابخانه عمومی آسارا در زمینی به وسعت 
۳۰۰ مترمربع احداث شــده استمدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان البرز با تأکید 
بر اینکه کتابخانه عمومی بخش آســارا در 
مســاحتی ۳۰۰ مترمربعی احداث شــده 

است، گفت: این کتابخانه دارای بخش های 
ویژه کودک، نوجوان و بزرگ ســال اســت، 
ایجاد سالن مخزن و ســال مطالعه مجزای 
خواهران و برادران نیــز از دیگر بخش های 

این کتابخانه به حساب می آید.
هراتی ادامه داد: خوشــبختانه با همکاری 
و تعامل مدیریت شــهری کــرج مقدمات 
حق انتفــاع چهــار فضــای کتابخانه ای 
زیرمجموعه مدیریت شــهری بــه اداره 
کل کتابخانه عمومی اســتان البرز دنبال 

می شود.
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از احیای بیماران تا ارتباط خودروها 

آرزوهاییکه5Gبرآوردهمیکند

 خريدار  فناوری ارتباطی نســل پنجم در راه 
اســت و به زودی زندگی مردم جهان را متحول 
می کنــد. اپراتورهای تلفــن همــراه ارائه این 
خدمات را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده اند تا خدمات 

جدیدی را به کاربران ارائه دهند.
پیش بینی می شود در ســال ۲۰۱۹ در بسیاری 
از شــهرهای بزرگ جهــان خدمــات مذکور به 
شهروندان عالقمند ارائه شــود و در سال ۲۰۲۰ 

شاهد همه گیر شدن فناوری 5G خواهیم بود.
با استفاده از فناوری مخابراتی نسل پنجم سرعت 
بارگذاری و ارسال اطالعات به شدت افزایش می یابد 
و تاخیر در انتقــال داده ها و برقــراری ارتباط از 
طریق شبکه های بی ســیم کاهش چشمگیری 
می یابد.در ادامه بــه معرفی خدماتی می پردازیم 
که با استفاده از شبکه های 5G قابل ارائه هستند 
و مبنای استفاده گسترده از فناوری های تازه ای 

خواهند بود که زندگی ما را ساده می کنند.

دسترسی به اينترنت واقعا پرسرعت
اگر چه با اســتفاده از شــبکه های نســل چهارم 
سرعت دسترسی به اینترنت واقعا افزایش یافته، 
اما این ســرعت به خصوص در محله های شلوغ 
شــهرها و نقاط پرجمعیت کافی نیست و تراکم 
شــهروندان می تواند بر کیفیت خدمــات تاثیر 
چشمگیری بگذارد. اما ارائه خدمات نسل پنجم بر 
روی چند طیف فرکانسی متفاوت این مشکل را تا 

حد زیادی برطرف می سازد.

 تسهیل استفاده از خودروهای خودران
خودروهای خودران با اســتفاده از شــبکه های 
ارتباطی نســل پنجم مــی توانند بــه راحتی با 
یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده های خود را رد 
و بدل کنند. صحبت کــردن خودروها با یکدیگر 
موجب می شــود تا آنها بتوانند اطالعات مربوط 
به شــرایط جاده ها را از یکدیگــر دریافت کنند و 

مسیریابی بهتری داشته باشند. 
اگر خــودروی خودرانی ناگهان ترمــز کند، این 
اطالعات از طریق شــبکه های قدرتمند نســل 
پنجم به ســرعت به خودروهای پشتی منتقل 
می شــود و از هرگونه برخورد وتصادم جلوگیری 
می شود. این تحول می تواند ساالنه جان هزاران 

نفر را نجات دهد.
 

افزايش امنیت عمومی
شهرداری ها و کارکنان ادارات مختلف می توانند 
با استفاده از شــبکه های نســل پنجم کارآیی و 
بهره وری خود را افزایش دهند. پیگیری ســریع 
امور در حال انجام به طور بی ســیم با اســتفاده 
از حســگرهای نصب شــده در اماکــن عمومی 
یکی از مزایای فناوری 5G اســت. از سوی دیگر 
حسگرهای یادشــده می توانند در صورت وقوع 
ســیل، قطع بــرق ناگهانــی و غیره به ســرعت 
اطالعــات مربوطه را به مقامات مســئول منتقل 
کنند. انتقال داده هــای دوربین های نظارتی نیز 

می تواند با سرعت باالیی رخ دهد.

کنترل از راه دور ماشین آالت سنگین
تاخیر بسیار کم شبکه های نســل پنجم باعث 
می شود تا کنترل ماشین آالت سنگین از راه دور 
با سرعت باالیی ممکن شــود و این تحول باعث 
می شود بتوان ماشین آالت یادشده را در محیط 
های خطرناک مســتقر و بدون به خطر انداختن 

جان انسانها از آنها استفاده کرد.

انقالب در دنیای بهداشت و درمان
ارتباطات ســریع و بــدون تاخیر باعث می شــود 
جراحی از راه دور دیگر تنها یک رویا نباشــد و حتی 
در نقاط دورافتاده دنیا ممکن شود. احیای بیماران، 
از راه دور و معاینــه بیماران با اســتفاده از فناوری 
واقعیت مجازی تنها برخی از مزایای همه گیر شدن 
شبکه های 5G است. از ســوی دیگر بیمارستان ها 
هم می توانند با اســتفاده از شــبکه ای از حسگرها 
بیماران بستری شده را کنترل کنند، پزشکان می توانند با 
تجویز استفاده از قرص های کوچک قابل حرکت در 
بدن روند درمان افراد را بررسی کنند و به طور کلی 

فرایندهای درمانی را بهبود بخشید.
 

تحول اينترنت اشیا
5G اینترنــت اشــیا را هــم متحول مــی کند و 
حسگرهای نصب شده بر روی انواع لوازم و کاالها 
از این طریق هم به منابع گسترده تری دسترسی 
خواهند داشــت و هم راحــت تر مــی توانند با 

یکدیگر تبادل داده کنند.

ارتباطات

رایانه

 مدیرعامــل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت گفت: در سال ۹۸، 
نرخ ارائــه پهنای بانــد اینترنت 
به اپراتورهــای ارتباطی افزایش 

نخواهد یافت.
صادق عباسی شاهکوه در گفتگو 
با مهر با بیــان اینکه بنا نداریم در 
سال ۹۸ نرخ پهنای باند اینترنت 
را افزایش دهیم، اظهار داشــت: 
برای کاهش قیمت تعرفه پهنای 
باندی که به اپراتورهای ارتباطی 
فروخته می شــود هنــوز برنامه 

مشخصی در دست نیست.
وی افزود: بــرای کاهش تعرفه ها 
باید میزان درآمــد و هزینه ها را 
ارزیابی کرده و پس از آن در مورد 
کاهش قیمت تصمیم گیری کنیم 
اما آنچه مسلم اســت روال چند 
سال اخیر در زمینه هزینه تعرفه 
پهنای بانــد به ســمت کاهش 

قیمت بوده است.

عباســی شــاهکوه با 
اشــاره بــه اینکــه در 
پیشــنهادی  الیحــه 
 ،۹۸ ســال  بودجــه 
هزینه و درآمد مربوط 
به شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت در کلیات 

بودجه آمده اســت، ادامــه داد: 
موضوع قیمت گــذاری خدمات 
بــا ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویی اســت. در 
الیحه بودجه ۹۸، ســهم دولت 
از پهنــای باند به صــورت مجزا 
مشــخص نشــده و تنها درآمد و 
هزینه کل شــرکت و سود سهام 

دولت برآورد می شود.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطات 
زیرساخت با اشــاره به اینکه نرخ 
پهنای باند در ســال ۹۶، کاهش 
۲۵ درصدی داشته است، افزود: 
از اول آذر سال ۹۶ قیمت پهنای 

بانــد داخلــی و نیــز 
انتقــال حدود  هزینه 
۲۵ درصد کاهش پیدا 
کرد. از ســوی دیگر در 
سال ۹۷ نیز در شهریور 
مــاه با اصــالح مصوبه 
تنظیــم  کمیســیون 
مقررات بر مبنای محاسبه پیک 
ترافیک اینترنت، شــاهد کاهش 
۱۸ درصــدی هزینــه اپراتورها 
بودیم. در این مصوبه پیش از این 
مصرف پهنای باند برای هر پیک 
ترافیک در هر شهر محاسبه می 
شــد اما پس از آن برای کمک به 
تمرکز زدایی، مصرف پهنای باند 
به صورت یکجا محاســبه شد. از 
این حیــث این مصوبــه کاهش 
هزینه را برای اپراتورها به همراه 

داشت.
وی یادآور شــد: برای سال آینده 
نیز پــس از گذشــت چنــد ماه 

اول سال و متناســب با وضعیت 
درآمدی، اصالحاتــی روی نرخ 
پهنــای بانــد خواهیم داشــت 
و هرچــه اپراتورهــا از شــبکه 
زیرساخت ارتباطی کشور بیشتر 
اســتفاده کنند، طبیعتاً کاهش 
تعرفــه را در زمینه پهنــای باند 

خواهیم داشت.
عباســی شــاهکوه گفت: برای 
ســال ۹۸، پیــش بینــی الیحه 
بودجه برای شــرکت ارتباطات 
زیرساخت حدود ۲۵۰۰ میلیارد 

تومان است.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت، تعرفه 
پهنای باند مختص به اپراتورهای 
ارتباطی است و در زمانی که این 
تعرفه کاهش پیدا کند اپراتورها 
نیز مــی تواننــد قیمــت نهایی 
مصرف کننــده را در همین حد 

کاهش دهند.

رئیــس ســازمان نظــام صنفی 
 ICT رایانه ای کشور گفت: حوزه
در اوج بحران هــای اقتصــادی 
کشور از رشد قابل قبول و جهش 
برخوردار بوده و توانســته اســت 
فرصت اشــتغال و رونق اقتصادی 
را فراهــم کند.محمدباقــر اثنی 
عشــری در مراســم اختتامیــه 
نهمیــن نمایشــگاه الکامپ در 
اردبیل اظهار کرد: ســازمان نظام 
رایانه ای کشــور در ۳۰ اســتان 
تشــکیل شــد، به طوری که هم 
اکنون ۱۵ هــزار نفر عضــو این 
سازمان بوده که عمده آنها فعاالن 

بخــش خصوصــی در 
حوزه IT هســتند.وی 
با بیــان این که در حوزه 
ICT به رغم شــرایط 
متفــاوت  اقتصــادی 
کشور روند روبه رشدی 
را شاهدیم، خاطرنشان 

کرد: ما در ۴۰ ســال اخیر با پنج 
بحران اقتصــادی روبــرو بودیم 
اما در چهــار دوره گذشــته این 
بحران، با وجود رکــود تورمی در 
جامعه، ICT توانســته است ۱۷ 
درصد رشــد کند.رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور بیان 

کرد: در شرایط کنونی 
نیز به رغــم تنگناهای 
اقتصــادی در جامعه، 
این حــوزه روبــه جلو 
حرکت کرده اســت که 
ما نمونه این بالندگی را 
در نمایشگاه نهم الکامپ 
در اردبیل شــاهد و ناظر هستیم.

اثنی عشــری افزود: ما پیش بینی 
 IT می کنیم تا افق ۱۴۰۴، ســهم
را در بازار دو برابر کنیم که در این 
زمینه باید از تشــکیل شرکت ها 
و فروشــگاه های زنجیــره ای در 
حوزه IT حمایتی جدی داشــته 

باشــیم.وی گفت: در نشســتی 
که رئیــس جمهور کشــورمان با 
مسئوالن وزارت فناوری اطالعات 
داشتند، شعار پیش به سوی ایران 
دیجیتالــی مطرح شــد که همه 
متعهد به اجرایی شدن این شعار 
شوند.رئیس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور تصریح کرد: در این 
نشست، روی موضوعات مختلف 
به ویــژه فیلترینــگ و ضرورت 
حرکــت به ســمت نظــام نوین 
الکترونیکی و دیجیتالی صحبت 
شــد و همه اذعان کردنــد که ما 

راهی جز نیل به این سمت نداریم.

نرخپهنایبانداینترنتگراننمیشود

سهمITدربازاربهدوبرابرمیرسد

اپلموزیکبهگوشیهایاندرویدیآمد!
 اپل که به انحصارگرایی در محصوالت، اپلیکیشــن و ســرویس هایش 
مشهور است، حاال به نظر می رسد که قصد دارد شیوه قبلی خود را تغییر 
دهد و برنامه اپل موزیک را برای کاربران گوشی های اندرویدی نیز قابل 

دسترسی قرار دهد.
برنامه های پخش و استریم آنالین موســیقی که این روزها از استقبال 
و محبوبیت بی نظیری برخوردار شــده اســت، حاال به نظر می رسد آن 
دسته از اپلیکیشن هایی که تاکنون تنها بر روی پلت فرم سیستم عامل 
آی اواس قابل دسترسی و اســتفاده بوده اند، نیز به فکر توسعه پلت فرم 

خود افتاده و دسترسی آن برای کاربران اندرویدی نیز آزاد شده است.
بدون شــک اپلیکیشــن اپل موزیک یکی از آن برنامه هایی است که از 
طرفداران بســیاری برخوردار بوده و خبری که بــه تازگی در خصوص 
توســعه پلت فرم اندرویدی آن در فضای مجازی منتشــر شده است، 
خیل عظیمی از کاربران گوشی و دستگاه های اندرویدی را خوشحال و 

خشنود خواهد کرد.
بر اســاس گــزارش وب ســایت phonearena، نســخه اندرویدی 
اپلیکیشــن اپل موزیک به صورت آزمایشــی و بتــاورژن از تاریخ ۲۴ 
ژانویه سال جاری میالدی بر روی فروشــگاه آنالین و اینترنتی گوگل 
پلی استور قرار گرفته اســت و عالقمندان قادر خواهند بود جدیدترین 

به روزرسانی این اپلیکیشن را از پلی استور دریافت کنند.
بدون شــک، کاربران منطقــه آمریکای شــمالی که شــامل ایاالت 
متحده آمریــکا و کانادا می شــود، از بزرگترین طرفــداران و کاربران 
اپلیکیشن های استریم موســیقی همچون اپلیکیشن اسپاتیفای و اپل 
موزیک به شــمار می روند. ایاالت متحده به تنهایــی حدود ۴۰ درصد 
از درآمد ســرویس های موســیقی در جهان را به خود اختصاص داده 
اســت. از بزرگترین رقبای اپل موزیک، می توان به اسپاتیفای و پاندورا 
اشــاره کرد که آنها نیز ســهم قابل توجهی از بازارهای مرتبط با پخش 
آنالین موســیقی را به خود اختصاص داده اند و رقابت تنگاتنگی میان 

آنها درگرفته است.

دررقابتویزباگوگلمپکدامیکپیروز
میشوند؟

 به نظر می رســد که گوگل قصد دارد قابلیت هایی را به نرم افزار نقشــه 
گوگل مپ خود اضافه کند که همگی مدتهاست در برنامه محبوب نقشه 

جغرافیایی موسوم به ویز )waze( وجود دارد.
گوگل با افزودن قابلیت و ویژگی های شــگفت انگیز و منحصر بفردی 
که در برنامه گوگل مپ اضافه کرده اســت، بدین منظور خواسته نظر و 
توجه خیل عظیمی از کاربران برنامه های نقشه های آنالین جغرافیایی 
در جهان را به سمت و ســوی خود جلب کند و بدین ترتیب به تکمیل و 

بهبود پلتفرم اپلیکیشن گوگل مپ بپردازد.
حاال به عقیده بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران فعــال در حوزه 
فناوری، گوگل تصمیم گرفته است که با ایجاد تغییر و تحوالتی سازنده 
و مفید در پلتفرم خود، به جنگ بــا برنامه ویز ) Waze ( بپردازد و بدین 
ترتیب در این رقابت تنگاتنگ پیروز میدان شــود. آنها بــر این باورند 
که گوگل علی رغم تصاحب امتیاز و ســهام اپلیکیشــن ویز، هنوز هم 
قصد دارد که برنامه اختصاصی خود، گــوگل مپ، را که به صورت پیش 
فرض بر روی گوشی های هوشمند اندرویدی نصب و مورد استفاده قرار 
می گیرد، بهتر و پیشــرفته تر از ویز معرفی کند و در همین راســتا نیز 

تالش های زیادی کرده است.
بر اساس گزارش وب سایت phonearena، گوگل در چند ماه گذشته 
قابلیت های جدیــدی همچون نمایــش محدودیت ســرعت و اعالم 
تصادفات جاده ای و خیابانی در مسیر موردنظر را به پلت فرم گوگل مپ 
اضافه کرده است که هم اکنون می توان گفت که گوگل مپ بسیاری از 
قابلیت و ویژگی های ویز را دارد و به نظر می رسد که می خواهد جایویز 
را در میان کاربران و عالقمندان به اپلیکیشــن های نقشــه جغرافیایی 

بگیرد.

تالشفیسبوکبراییکپارچهسازیاینستاگرام
واتساپوفیسبوکمسنجر

 فیس بوک از شــرکت هــای زیرمجموعه خــود یعنی اینســتاگرام و 
فیس بوک مســنجر درخواســت کرده که آنها نیز برخی از قابلیت های 

امنیتی و کاربردی واتس اپ را به پلت فرم خود اضافه کنند.
به نظر می رســد که فیس بوک تصمیم گرفته اســت که شــرکت های 
زیرمجموعه خود را بیشــتر از پیش هماهنگ و یکپارچه سازی کند تا 
کاربران بتوانند از قابلیت های مشابه این سه اپلیکیشن بهره مند شده و 

ارتباطات بهتری را در این پلت فرم ایجاد کنند.
یکی از قابلیت های مهمی که مارک زوکربرگ، مؤســس و مدیرعامل 
فیس بوک از شــرکت های زیرمجموعه خود درخواســت کرده است، 
end-to-end en-قابلیت امنیتی رمزنگاری فوق پیشــرفته موسوم به 
cryption است که هم اکنون در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ وجود 
دارد و به کاربران این اطمینان خاطر را می دهد تا هیچ گونه دسترســی 

به اطالعات آنها وجود نداشته باشد.
فیس بوک همچنین بر لزوم افزودن قابلیت امنیتی رمزنگاری پیشرفته 
ســخن گفته و از این دو شــرکت زیرمجموعه خود یعنی اینستاگرام و 
فیس بوک مسنجر نیز درخواست کرده اســت که در اسرع وقت چنین 
ویژگی به پلتفرم خود اضافه کنند و فرایند محافظت از حریم خصوصی 

و اطالعات شخصی کاربرانشان را تسهیل و بهبود ببخشند.
شــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ در 
ســال ۲۰۱۴، ۱۹ میلیارد دالر کســب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با 
معرفی و افزودن قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این 
پیام رسان محبوب بوده است. طبق تازه ترین آمار منتشر شده در ژانویه 
۲۰۱۸، پیام رســان واتس اپ هم اکنون میزبان حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون کاربر فعال در ماه است.
بر اســاس گزارش وب ســایت the verge ، اپلیکیشــن پیام رســان 
واتس اپ که یکــی از محبوب ترین و پرطرفدارترین پیام رســان های 
جهان اســت نیز از قابلیت Encryption End- تو آخــر یا رمزنگاری 
پیشرفته پشــتیبانی می کند و از پروتکل های پیشرفته ای برای حفظ 
حریم شخصی کاربرانش برخوردار است. این اپلیکیشن که برای تمامی 
سیستم های عامل اندروید، iOS و ویندوز قابل استفاده است، در سال 
۲۰۱۶ میالدی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان را گرفت. واتس اپ 
از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات 
مبادله شــده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده 
بوده و مکالمات و اطالعات شخصی و خصوصی آن ها از سوی نهادهای 

دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.

هکرها۳۴/۶میلیونپوندازمردمانگلیس
کالهبرداریکردند

 در ۶ ماه آوریل تا ســپتامبر ۲۰۱۸ میالدی، قربانیان حمالت سایبری 
در انگلیس ۳۴.۶ میلیون پوند خسارت دیده اند. هکرها با هدف گرفتن 
شــبکه های اجتماعی عالوه بر پول، اطالعات کاربران را نیز سرقت 

می کنند.
طبق اعالم سازمان Action Froud  طی بازه زمانی آوریل تا سپتامبر 
۲۰۱۸ میــالدی، قربانیان جرایم ســایبری در انگلیــس حدود ۳۴.۶ 
میلیون پوند خسارت دیده اند.ســازمان Action Froud ، مرکز ملی 

گزارش دهی کالهبرداری و جرایم سایبری در انگلیس است.

آنالین
مانکنمجازیخریدآنالینراتسهیلمیکند

 آمازون حق امتیاز اختراع اپلیکیشینی را برای خرید آنالین لباس ثبت 
کرده که با توجه به عکس های سلفی کاربر یک مانکن مجازی از او می سازد و 

لباس های مختلف را بر تن آن نشان می دهد.
خرده فروشی آنالین آمازون مشغول توســعه یک اپلیکیشن مد است 

که صنعت خرید آنالین لباس را دگرگون می کند.
این اپلیکیشــن به کاربران اجازه می دهد تا لباس های مورد نظر را روی 
یک مانکن مجازی آزمایش کنند. مانکن مجازی نیز با توجه به تصاویر 

شبکه های مجازی ابداع می شود.
در همین راستا این شرکت آمریکایی یک حق امتیاز اختراع در انگلیس 
ثبت کرده تا بر اساس آن با اســتفاده از عکس های سلفی و تقویم های 

آنالین کاربر، لباس های مورد پسند یا استفاده او را پیش بینی کند.
این اپلیکیشــن تصاویری که روی موبایل یا کامپیوتر ذخیره شده اند 
را جســتجو می کنند تا یک تصویر واقعیت افزوده از مشتری بسازد که 
لباس های فروشــگاه های مختلف را به تن می کند. به این ترتیب کابر 

دیگر نیازی ندارد هنگام خرید به اتاق پرو برود.
طبق اسناد مربوط به حق امتیاز مشــتری می تواند با کشیدن انگشت 
خود روی نمایشگر دستگاهش ، لباســی که بر تن مانکن مجازی دیده 

می شود  بپسندند یا نپسندند.
این نرم افزار  در حقیقت بــه عنوان یک کارمند خرید شــخصی  برای 
کاربر عمل می کند  و تصاویری از او را در لباس هایی مختلف نشــان 

می دهد.

جولیامحبوبترینزبانبرنامهنویسی۲۰۱۸شد
 زبان برنامه نویســی جولیا که مدت زمان زیادی از شکل گیری آن 
نمی گذرد، در ســال ۲۰۱۸ از نظر سرعت رشــد تمامی رقبای خود را 

پشت سر گذارده است.
زبان برنامه نویســی جولیا در سال ۲۰۰۹ توســط محققان دانشگاه ام 
آی تی ابداع شد و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ در دسترس عموم قرار 

کرفت.
این زمان برنامه نویسی منبع باز به سرعت در حال رشد است و در حال 

تبدیل شدن به یکی از ده زبان برنامه نویسی محبوب دنیاست.
 Python اگر چــه جولیا هنوز به انــدازه زبان برنامه نویســی همچون
محبوب نیســت، اما فعال در فهرســت ۵۰ زبان برنامه نویسی برتر دنیا 
جای دارد و صاحب نظران مــی گویند آینده ای درخشــان در انتظار 

جولیاست.
در ســایت Julia Computing شرکتی که توســط چهار خالق زبان 
برنامه نویسی جولیا تاسیس شــده، جولیا زبان برنامه نویسی توصیف 
شده که از توانمندی های کمی زبان های R  و  Python، سرعت تولید 
و به نتیجه رســاندن زبان جاوا و قدرت زبان سی پالس پالس برای حل 

مشکالت مربوط به حجم باالی داده و تحلیل آنها برخوردار است.
میزان بارگذاری زبان برنامه نویســی جاوا از ژانویه سال ۲۰۱۹ به بعد 
۷۸ درصد رشد کرده و از ۱.۸ میلیون بار به ۳.۲ میلیون بار رسیده است.

از جولیا برای پردازش انبوهی از داده در ابررایانه ها اســتفاده می شود و 
به عنوان مثال از آن برای شبیه سازی ۱۸۸ میلیون ستاره و کهکشان در 
ابررایانه ای به نام کوری استفاده شده اســت. برای این کار از ۶۵۰ هزار 

هسته پردازشی ابررایانه مذکور استفاده شده است.
این زبان برنامه نویســی در حــوزه هایی همچون تولیــد خودروهای 
خودران، مسیریابی انواع وســایل نقلیه، تولید ربات ها، چاپگرهای سه 
بعدی، ابزار مرتبط با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، هوش مصنوعی 

و غیره کاربرد دارد.

بارگذاریبدافزارازطریقمرورگرکروم
غیرممکنمیشود

 مهندسان گوگل در حال افزودن قابلیتی تازه به مرورگر کروم هستند 
که بارگذاری مخفیانه انــواع برنامه ها را از طریق این سیســتم عامل 

غیرممکن می کند.
تغییرات انجام شــده مربوط به موتور متن باز مرورگر کروم یا کرومیوم 
است که موجب می شود سایت های آلوده دیگر قادر به انتقال کدهای 

معیوب و مخرب به رایانه های کاربران نباشند.
قرار اســت قابلیت یادشده به نســخه ۷۳ مرورگر کروم افزوده شود که 
در ماه مارس یا آوریل عرضه خواهد شــد. انتقال بدافــزار به رایانه های 
کاربران معموال از طریق بارگذاری ناخواســته و مخفیانه برخی داده ها 

در زمان مراجعه کاربران به سایت های آلوده صورت می گیرد.
در مواردی برخی سایت ها دارای کدهایی هســتند که در تبلیغات 
آنها مخفی شــده و از این طریق به رایانه فرد بازدیدکننده منتقل 
می شــوند. قرار اســت این خدمات به تمامی نســخه های مرورگر 
کروم به غیر از نســخه ســازگار با سیســتم عامل iOS اضافه شود. 
نسخه سازگار با تولیدات اپل مرورگر کروم مبتنی بر موتور وب کیت 
سافاری و نه موتور کرومیوم اســت و لذا افزودن چنین قابلیتی به آن 

ممکن نیست.
پیش از این مرورگرهایــی ماننــد Internet Explorer و فایرفاکس 
خدمات یادشــده را از ســال ۲۰۱۵ ارائه می کردند و انتظار می رود در 
آینده عالوه بر کــروم، اوپرا، ویواالدی، بریو، اج مایکروســافت و برخی 

مرورگرهای دیگر هم این خدمات را ارائه دهند.

هشداردرموردآلودگیویپیانهای
فروشگاهگوگل

 در شرایطی که بســیاری از کاربران برای بارگذاری برنامه های وی پی 
ان به فروشــگاه گوگل پلی مراجعه می کنند، بررسی ها نشان می دهد 

برخی از این اپلیکیشن ها آلوده به بدافزار هستند.
در شرایطی که اندروید محبوب ترین سیستم عامل تلفن همراه جهان 
است و حدود ۸۸ درصد از کاربران گوشی های هوشمند از آن استفاده 
می کنند، بارها به کاربران این سیستم عامل در مورد استفاده از برنامه های 
رایگانی که حتی از طریــق گوگل پلی در دسترسشــان قرار می گیرد 

هشدار داده شده است.
بررسی های امنیتی نشــان داده که برنامه های فروشگاه گوگل پلی 
لزوما امنیت کامــل ندارند و در مواردی حاوی ویــروس یا بدافزار 

بوده اند.
تحقیقات سایت Top۱۰VPN بر روی ۱۵۰ برنامه وی پی ان محبوب 
گوگل پلی نشــان داده که اگر چه این برنامه ها داده هــای کاربران را 
رمزگذاری می کنند، اما ممکن اســت حاوی بدافزار یا ویروس باشند یا 
حتی داده های رد و بدل شــده افراد را در اختیار افراد و گروه های ثالث 

قرار دهند.
۲۷ برنامه وی پی ان در این مجموعه حاوی بدافزار یا ویروس بوده اند و 

مشکالتی را برای کاربران ایجاد کرده اند. 
لذا در مجموع ۱۸ درصد از برنامه های وی پی ان محبوب اندروید آلوده 

هستند.
عالوه بر این ۲۵ درصد از کل این برنامه هــا برخی اطالعات خصوصی 

کاربران را در اختیار اشخاص ثالث قرار می دهند.
 از جمله این اطالعات می توان به آدرس آی پی کاربر اشاره کرد که می 

تواند به افشای هویت فرد منجر شود.
از ســوی دیگر ۸۵ درصد از برنامه های وی پی ان گوگل پلی خواستار 
دسترســی هایی بوده اند که بــه آنها نیاز نداشــته انــد. از جمله این 
دسترسی ها می توان به دسترســی به دوربین و میکروفون تلفن همراه 

اشاره کرد.

اپلیکیشن


