
 SPV خط و نشان آمریکا در آستانه بررسی

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:

عیدی بازنشستگان بهمن ماه 
پرداخت می شود

در و پنجره سازان از مشکالت تولید می گویند

نگاهی به رشد قیمت مسکن در پایتخت

سردرگمی 
 تولیدکنندگان

 از نوسانات قیمتی

کدام خریداران 
بیشترین سود را 

بردند؟

نقش کارت های 
بازرگانی در 

ثبت سفارش چه بود؟

نامه نگاری اتاق بازرگانی با وزارت صمت

خريدار  سرپرســت ســازمان تأمین 
اجتماعی با اشاره به اینکه به محض اعالم 
رقم عیــدی بازنشســتگان، پرداخت آن 
در بهمن ماه آغاز می شــود، گفت: برای 
همسان ســازی، ۱۲ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیــاز داریم.محمدحســن زدا در 
نشست خبری خود که صبح دیروز برگزار 
شــد، گفت: در ایام دهه فجــر اقدامات 
مختلفی انجام خواهد شد که یکی از آنها، 
افتتاح بیمارستان خوی است. همچنین 
مهمترین پروژه تأمین اجتماعی این است 
که در بحــث واردات بنزین به خودکفایی 

برسیم و دیگر نیازی به واردات نیست.
وی با اشاره به اینکه ۴۲ میلیون نفر تحت 
پوشش این سازمان هســتند، گفت: ۱۴ 
میلیون بیمه شــده اصلــی و ۲۲ میلیون 
بیمه شــده تبعی داریــم. همچنین ۳.۵ 
میلیون مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفــر مســتمری بگیر تبعی 

تحت پوشش سازمان هستند.

۲۱۳ هزار نفر از تامین اجتماعی بیمه 
بیکاری می گیرند

سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی 
افزود: ۲۱۳ هزار نفــر از تأمین اجتماعی 
بیمه بیــکاری می گیرند و هــر ماه ۳۷۰ 

میلیارد تومان پرداخت می شود.
زدا گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه 
تحت پوشــش داریم و ۵۵۶ شعب تأمین 
اجتماعی، ۲۳۲ شــعبه اقمــاری و ۲۱۹ 
کارگزاری داریم.وی در مــورد پرداخت 
عیدی بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
افزود: ابتــدا باید دولت در مــورد میزان 
عیدی تصمیم بگیرد و سپس بعد از اینکه 
مبلغ اعالم شــد، ما تمام تــالش خود را 
انجام می دهیم تا در بهمن ماه این میزان 
عیدی پرداخت شــود و از قبل تمهیدات 

الزم را اندیشیده ایم.
سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در خصوص بیمــه خبرنــگاران آزاد نیز 
گفت: ایــن افراد از طریــق صندوق بیمه 
هنرمندان بیمه می شــوند، محدودیتی 
در ایــن خصــوص نداریم و اگــر وزارت 
بهداشت بار مالی آن را تأمین کند، بدون 

محدودیت بیمه خواهند شد.

همسان سازی ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اعتبار می خواهد

زدا در مــورد همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان اظهار داشــت: کارگروه 
مشــترکی با حضــور شــرکای تأمین 
اجتماعــی ایجاد شــده به طــوری که 
مدل های متفاوتی برای همسان ســازی 
در این کارگروه ها اعالم شــده اســت. بر 
اســاس برنامه ششــم، باید در خصوص 
همسان سازی بازنشســتگان اقدام کنیم 
و بار مالی بــرای ســال اول آن، ۱۲ هزار 
میلیارد تومان اســت که با تأمین اعتبار، 

اجرای آن نیز آغاز خواهد شد.
وی در خصــوص پرداخــت مطالبــات 
داروخانه ها و مراکز طــرف قرارداد افزود: 
قرار اســت از این پس، پولی که مربوط به 
مطالبات اســت، در اختیار استان ها قرار 
دهیم و با توجه به شــرایط محیطی، آن را 

اختصاص دهند.

بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی 
دولت به تامین اجتماعی

سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی در 
مورد بدهی دولت اظهار داشت: بر اساس 
میزانی که حسابرسی شــده، اصل بدهی 
تا پایان ســال ۹۴، ۸۰ هزار میلیارد تومان 
اســت که صحبت هایی در خصوص سود 
آن انجام شده که مقادیر آن متفاوت است 
و اخیراً در کمیســیون تلفیق، کارگروهی 
تشکیل شده و در مجموع در این کارگروه 
نحــوه بازپرداخت و میــزان دقیق بدهی 
مشخص خواهد شد اما در مجموع حداقل 
۱۵۰ هــزار میلیارد تومــان بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی اســت که بعد از اعالم 

کارگروه، رقم دقیق آن اعالم خواهد شد.
تأمیــن  سرپرســت ســازمان 
اجتماعــی در مــورد مطالبات 
مراکــز طــرف قــرارداد گفت: 
مراکزی کــه از ما طلــب دارند 
نگــران نباشــند، چــرا کــه ما 
طلبکاری هســتیم که ۱۵۰ هزار 
میلیــارد تومــان از دولت طلب 
داریــم، در حالی که ۵ تــا ۶ هزار 
میلیــارد بدهکاریــم و به همین 
دلیل جای هیچ نگرانی نیســت و 

ما این بدهی ها را پرداخت می کنیم.
وی گفــت: چندیــن پروژه را در دســت 
طراحی داریم که به هر طریقی از خجالت 
دوســتان دربیاییم و حقشان را پرداخت 
کنیم، به طوری که بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده اعتبار در اختیار استان ها قرار 
داده شده تا آنها مطالبات مراکز را به مرور 
پرداخت کنند به همین دلیل نمی توانیم 

رقم دقیق بدهی ها را عنوان کنیم.

۱۲ هزار میلیارد تومان از کارفرمايان 
طلب داريم

زدا در مــورد بدهی کارفرمایــان گفت: 
کارفرمایان ۱۲ هزار میلیــارد تومان در 
بخش دولتــی و خصوصی به ســازمان 
تأمین اجتماعــی بدهکار هســتند و ما 
دلمان نمی خواهد هر ســال بخشودگی 
جرایــم را اجرایی کنیم، چرا کــه آنها به 

تکلیفشان عمل نخواهند کرد.
وی گفــت: پرداخت بدهــی کارفرمایان 
هم به تولیــد داخلی و کارگــران خود 
کمک مــی کند و هم به ســازمان تأمین 
اجتماعی، بر همین اســاس تا ۴-۳ سال 
آینده ما اجــازه نمی دهیم بخشــودگی 
جرایــم اجرایی شــود.زدا تأکیــد کرد: 
کارفرمایان باید بدانند که تکالیف خود را 

با پرداخت بدهی ها انجام دهند.
وی در مورد بیمه ســرویس های مجازی 
و استارت آپ ها گفت: مشکلی که در این 
خصوص وجــود دارد این اســت که چند 
ارگان و نهاد متولی آنها هستند و هر کدام 
عنوان می کنند که این سرویس های مجازی 
مربوط به ما هســتند. هم شــهرداری و 
هم اتحادیه تاکســی تلفنی هــا مدعی 
این هســتند کــه متولی تاکســی های 

تلفنی مجازی هســتند، به همین دلیل 
پراکندگی متولی باعث شد برای بیمه این 
افراد مقداری سردرگم شویم و از همه این 
افراد خواستیم که بیایند و با آنها صحبت 
کنیم و اصال دوست نداریم برای بیمه آنها 
از روش هــای قهری و اجباری اســتفاده 

کنیم.

بخشودگی ۲ هزار میلیارد تومان از 
بدهی کارفرمايان

زدا با اشــاره به اینکه در ســال جاری ۲ 
هزار میلیارد تومان از جرایم کارفرمایان 
بخشــوده شــد، گفت: تمام تالش ما این 
است که رونق اقتصادی را به کارگاه های 
بازگردانیم، به طوری که تقسیط بدهی ها 
را به همین دلیل انجام می دهیم و در کنار 
آن اقداماتی انجام می دهیم تا کارفرمایان 
راحت تر اقدامات خود را در جهت تولید و 

کارآفرینی انجام دهند.
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی در 
خصوص افزایش حقوق بازنشســتگان نیز 
افزود: به محض اینکه دولت در مورد افزایش 
حقوق ها تصمیم گرفت و بــه ما اعالم کرد، 
آمادگی داریم آن را اجرایــی کنیم.وی در 
مورد پرداخــت ۵۰ هزار میلیــارد تومان از 
بدهی های دولت در ســال جاری نیز تأکید 
کرد: برای اجرایی شــدن این بنــد از قانون 
بودجه ســال ۹۷، ایراداتی وجود داشت که 
پس از چندین جلســه این ایرادات برطرف 
و مجددا در الیحه بودجه ۹۸ آمده اســت.

زدا گفت: در قانون برنامه ششــم آمده است 
که دولت در طــول برنامه ششــم باید کل 
مطالبات تأمین اجتماعــی را پرداخت کند 
و پرداخت بدهی ها در ســال نباید به کمتر 
از ۱۰ درصد برسد. ســاز و کار این موضوع 
فراهم شده و از ســوی دیگر دولت 
دچار مشــکالتی اســت که کار را 
ســخت کرده اســت و امیدواریم 
دولت توان پرداخت بدهی های ما 
را داشته باشد که البته ما پیشنهاد 
داده ایم کــه نیازی نیســت تمام 

پرداختی ها نقدی باشد.
وی با اشــاره بــه اینکــه ۵ هزار 
میلیارد تومان از تعهــد ۵۰ هزار 
میلیارد تومانــی دولت پرداخت 

شده است، گفت: مجلس از مرکز پژوهش 
ها خواســت که ایرادات را برطرف کنند و 
مجددا در قانون بودجه امســال پرداخت 
۵۰ هزار میلیارد تومان آمده اســت، نکته 
بسیار خوبی که در بودجه سال آینده آمده 
است این اســت که رئیس مجلس دستور 
داده که وزیر اقتصاد متولی پاسخگویی ۵۰ 
هزار میلیارد تومان باشد و این قدم مهمی 

است.

 خدمات کوتاه مدت سازمان
 به بیمه شدگان

سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در مورد خدمــات کوتاه مدت ســازمان 
به بیمه شــدگان گفت: در حال حاضر ۷ 
خدمت مانند غرامت ایام بیماری، کمک 
هزینــه ازدواج، بیمه بیــکاری و ... انجام 
می شود که فقط بیمه شدگان به یک نفر 
برای انجام کارهایشان مراجعه می کنند 
که با الکترونیکی شــدن خدمات، ظرف 
چند روز آینده دریافــت این خدمات نیز 
غیرحضوری می شــود.زدا تصریح کرد: 
بیــش از ۷۵ درصد وصولی هــای تأمین 
اجتماعــی از طریــق درگاه الکترونیک 
انجام می شود و همین موضوع باعث شده 

مراجعات کاهش پیدا کنند.
وی افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد مراجعه کنندگان 
افرادی هســتند کــه بــرای دریافت 
کمک های کوتــاه مدت مراجعه می کنند 
و قصد داریم ۶۵ سرویس را غیرحضوری 
ارائه دهیــم و در این صــورت ۶۰ درصد 

مراجعات کاهش پیدا می کند.
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی با 
اشاره به اینکه در طی هشت سال، هشت 
مدیرعامل تغییر کرد، گفت: این موضوع 
باعث شــد از برنامه عقب بمانیم و نه تنها 
نتوانســتیم خودمان را به روز کنیم، بلکه 

به دوره های بعدی نیز فشار وارد شد.
زدا گفت: در حال حاضر مســتمری ها را 
به صــورت متمرکز پرداخــت می کنیم 
و پرداخت سبد معیشــت نیز که وظیفه 
سازمان نبود اما زیرساخت ها و دیتاها چه 
از نظر ســخت افزاری و نرم افزاری آماده 
بود و توانستیم طی ســه روز به ۶ میلیون 

و ۱۵۰ هزار نفر سبد معیشت ارائه دهیم.
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جزییات قانون جدید چک

کاهش وابستگی به نفت یک فرصت است

در بودجه ۹۸ نسبت به سنوات گذشته در حوزه منابع محدودیت هایی به 
دلیل شرایط اقتصادی وجود دارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی 
و تورم هم موجب شده که بخشی از کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ 
صنعتی با رکود مواجه باشند.سقف بودجه کل کشــور برای سال ۹۸ که 
در قالب الیحه ای به مجلس ارائه شــده، حدود یــک میلیون و ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان اســت. در این الیحه، بودجه شرکت ها یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان و بودجــه عمومی حدود ۴۰۷ هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده اســت اما با توجه به شــرایط اقتصادی که امسال پشت 
سر گذاشتیم و شرایطی که برای ســال آینده به دلیل فشارهای ناشی از 
تحریم های آمریکا پیش بینی می کنیم، کاهش و عدم وابســتگی به نفت 
می تواند یک فرصت برای ما باشــد و باید به تدریج در بودجه های سنواتی 
به این ســمت حرکت کنیم.اما در بودجه ۹۸ نسبت به سنوات گذشته در 
حوزه منابع محدودیت هایی به دلیل شــرایط اقتصادی وجود دارد. این 
در حالی است که شــرایط اقتصادی و تورم هم موجب شده که بخشی از 
کارگاه های کوچک، متوســط و بزرگ صنعتی با رکود مواجه باشند و لذا 
مالیات استانی از آنها با توجه به مشکالت اقتصادی که در این حوزه وجود 
دارد، بسیار سخت است. درست اســت که در برخی موارد به دلیل فقدان 
اطالعات، شاهد فرار مالیاتی هستیم و ظرفیت مالیاتی در کشور نسبت به 
GDP )تولید ناخالص داخلی( فاصله دارد، ولی اینکه دولت بتواند برخی 
درآمدها را شناســایی و مالیات حقه را از آنها مطالبه کند کار بسیار دشوار 
و پر زحمتی است. در واقع این کار نیاز به سیســتم های جامع و کامل در 
حوزه پولی و مالی دارد که امیدواریم در ســال آینده چنین سیستم هایی 
در کشور ایجاد و برقرار شود. بنابراین در حوزه درآمدی بودجه با توجه به 
پیش بینی رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومان یک مقــدار نگرانی وجود دارد و 
بنابراین راهکار این است که به سمت درآمدهای پایدار برویم و منابع الزم 

را برای تامین هزینه های کشور ایجاد کنیم.
این در حالی اســت که با توجه به تورمی که ایجاد شــده انتظارات هزینه ای 
هم در ســال ۹۸ باال اســت. در همین حال دولت در الیحه بودجه ۹۸ بالغ بر 
۲۰ درصد افزایش دســتمزد را پیش بینی کرده که با میزان تورم موجود در 
جامعه فاصله دارد و بنابرایــن مردم انتظار دارند که این رقــم باالتر برود. هر 
چند که برخی انتظارات هزینه ای، درســت و به حق محســوب می شود ولی 
باید این انتظارات مدیریت شود. در همین راستا دولت در بودجه ۹۸ به دنبال 
این است که هزینه های واقعی را شناســایی کند، از هزینه های غیر ضروری 
جلوگیری کند تا به هدف اصلی اش که اداره کشــور، افزایش سطح معیشت و 
رشد قدرت خرید مردم است، دســت پیدا کند.اما نکته دیگر در مورد بودجه 
۹۸ این است که این بودجه نگاه به اشتغال و تحرک در تولید دارد. بنابراین در 
این الیحه پیش بینی هایی صورت گرفته که شرایط برای اشتغال زایی و ایجاد 
تحرک و پویایی در تولید فراهم شــود. همچنین استفاده از مشارکت عمومی 
و خصوصی ظرفیت دیگری است که در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است. این 
ظرفیت می تواند قسمتی از مشکالت موجود در رابطه با طرح های نیمه تمام 
را مرتفع کند. البته برای تحقق این موضوع، باید شــرایط الزم فراهم شــود و 
نواقصی که در بودجه ۹۷ در این زمینه وجود داشــت، در بودجه ۹۸ برطرف 
شــود.به طور کلی باید گفت که مدل بودجه ای که برای ســال ۹۸ ارائه شده 
مانند بودجه های سنوات قبل اســت، زیرا بودجه های ساالنه بر اساس اسناد 
باالدستی تهیه می شوند که تغییری نکرده اند. در مجموع باید امیدوار بود که 
مجلس به شفافیت بودجه سال آینده کمک بیشــتری کند و بودجه ای که با 

انتظارات مردم همراهی دارد را مصوب کند و دولت هم آن را اجرا کند.
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وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان شد
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشــور سال ۱۳۹۸ از مصوبه 
امروز این کمیســیون خبر داد که براســاس آن دولت موظف به حذف 

یارانه ثروتمندان می شود.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به موجب بند الحاقی به 
تبصره ۱۴ که به تصویب کمیســیون تلفیق رسید، دولت موظف است 
با اســتفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و 

حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
فاطمه ذوالقدر دیگر عضو کمیســیون تلفیق در گفت وگو با ایســنا، از 

افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان خبر داد.
وی افزود: اعضای کمیســیون تلفیق بودجه ۹۸ با پیشنهاد افزایش وام 

ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله موافقت کردند.
علی اصغر یوســف نژاد نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در گفت وگو 
با ایسنا، از دیگر مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس 
آن ســهم عوارض شــهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده های 
نفتی موضوع مــاده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افــزوده بعد از وصول 
ظرف مــدت یک ماه به حســاب شــهرداری های کل کشــور واریز 

می شود.
یوســف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیســیون تلفیق خبر داد که 
بر اســاس آن دولت مکلف اســت ســرمایه گذاران خارجی احداث 
نیروگاه هــای حرارتی که منشــأ تامین منابع مالــی آن ها به صورت 
کامل از خارج از کشور تامین شده و به تایید ســازمان سرمایه گذاری 
کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز رســیده اســت، اجــازه صادرات 
حداقل ۵۰درصد محصول تولیدی خود به خارج از کشــور داده شود و 
یا در صورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، خرید تضمینی آنها را 
با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد )بدون پرداخت تعدیل سالیانه( پرداخت 

کند.

بنزین در سال ۹۸ گران نمی شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۸ گفت که براساس مصوبه 
این کمیسیون قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، نفت و گاز و … نه 
در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نســبت به سال ۹۷ نخواهد 

داشت.
محمدمهدی مفتح در نشســت خبری دیروز خود در تشریح مصوبات 
کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق جلسه بعدازظهر دیروز 
و صبح امــروز را به دلیل اهمیت تبصره ۱۴ کــه قیمت های حامل های 
انرژی، یارانه و مباحث دیگر در آن مطرح است، به این تبصره پرداخت. 
کمیسیون تلفیق مصوب کرد که قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، 
نفت و گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نســبت به 

سال ۹۷ نداشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیــت تبصره ۱۴ گفت: عمده مــواردی که در الیحه 
دولت آمده بود، تصویب شد و تغییرات مختصری در آن انجام گرفت که 
برخی از آنها تأثیرات قابل توجهــی از نظر میزان تأثیرگذاری به ویژه در 

اقشار محروم جامعه دارد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق گفت: در ردیف هایی از جدول تبصره 
۱۴، در قســمت هزینه ها و پرداخت یارانه ها، کمک هایی برای آموزش 
و پرورش و مدارس در نظر گرفته شده است از جمله ۶۰ میلیارد تومان 
برای کمک به هزینه گاز مصرفی مــدارس در اختیار آموزش و پرورش 
قرار خواهد گرفت، ۳۰ میلیارد تومان برای کمک به هزینه برق مدارس 
و همچنین ۱۰ میلیــارد تومان برای کم بــه هزینه های آب مدارس در 

اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
مفتح افــزود: همچنین در مصوبــه دیگری یک هــزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان به منابع ۷ هزار میلیارد تومانی که دولت برای کاهش فقر مطلق 

خانوارها تصویب کرده بود، اضافه شد.
 به این ترتیب دریافتی تمامی خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد و 
سازمان بهزیســتی به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۷، افزایش پیدا 

کرد.
وی گفت: همانگونه که دولت پیش بینی کرده بــود، یارانه نان و خرید 

تضمینی گندم به میزان ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.
وی افزود: سهم بیمه دولت برای اقشــار خاص از جمله رانندگان حمل 
و نقل درون شــهری و برون شــهری و ۲۰ درصد افزایش کمکی که به 
رزمندگان معسر باید پرداخت می شــد، در تبصره ۱۴ و بخش یارانه ها 
افزایش یافت. عالوه بر اینکه ۲۰ درصد به دریافتی رزمندگان معسر از 
این محل اضافه می شود، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
مکلف شد که به آنها دفترچه بیمه بدهد و آنها از خدمات بیمه از طریق 

آن دفترچه استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیســیون تلفیق وارد تبصره ۱۵ 
شــده اســت و تالش می کند که تا پایان هفته جاری، گزارش خود را 

تقدیم مجلس کند.
وی در پایان گفــت: در خصوص نحوه توزیــع فرآورده های نفتی مثل 
بنزین، گازوئیــل و گاز مصرفی خانوار، هیچ تغییــری در قیمت و نحوه 

توزیع نسبت به سال ۹۷ داده نشده است.

میزان پاداش پایان سال 1۳۹7 کارکنان دولت 
تعیین شد

هیأت وزیران در جلســه عصریکشنبه که به ریاســت حجت االسالم و 
المسلمین حســن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، میزان پاداش 
آخر ســال )عیدی( کارکنان دســتگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، 
نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ســایر دســتگاه های اجرایی مشــمول 

قوانین خاص را ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد.
هیات وزیران به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی 
و قوه قضاییه و سایر دســتگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه 
داد به کارمندان خود )اعم از رســمی، ثابت، پیمانــی، خرید خدمت، 
قراردادی و موقت( اعضای هیات علمی دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش 
عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ 
۱۰ میلیون ریال به نســبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به 
عنوان پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه 

مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.
پرداخت پــاداش آخر ســال )عیدی( بــه کارکنان خریــد خدمت، 
قراردادی و موقت به نســبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۹۷ بوده 
و در هر حال میزان عیدی این گونه افــراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر 

نخواهد بود.
عالوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر ســال )عیدی( بازنشستگان، 
مســتمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث 
مســتخدمین متوفای مشــمول صندوق های بازنشســتگی کشوری، 
ســارمان تامین اجتماعی نیروهای مســلح و ســایر صنــدوق های 
بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۰ 
میلیون ریال حســب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی 

یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
الزم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب -

نامه، تمام وقت محسوب می شــود و معلمان حق  التدریس نیز نسبت به 
ساعات تدریس مشمول این تصویب  نامه خواهند بود.

شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان 
عیدی یا عناوین مشــابه عالوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای 
هیات مدیره خودداری نمایند و ســازمان حسابرسی یا حسابرسان 
قانونی شــرکت ها مکلفند نظــارت الزم در این خصــوص اعمال 

کنند.

میز خبر

وزیر نفت گفت: در خصوص بورس نفت حداکثر کاری 
که می توانستیم انجام دادیم.

بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با ایلنا در پاســخ به این 
سوال که چرا از بورس نفت استقبال نشده است، گفت: 
ما حداکثر کاری که می توانســتیم، انجام دادیم و اگر 
کســی کار بهتر و بیشتری برای اســتقبال به ذهنش 

می رسد به ما اعالم کند. 
وی ادامــه داد: مــا بــورس را ریالی عرضــه کرده و 
اندازه های حجم محموله ها را هــم کوچک کردیم. باز 

هم اگر پیشنهادات دیگری باشد، استقبال می کنیم. 
ششــم آبان امســال برای اولین بار یک میلیون بشکه 

نفت خام ســبک در بورس انرژی عرضه شد 
که در نهایت ســه خریدار، ۲۸۰ هزار بشکه 
نفت را به قیمــت هر بشــکه ۷۴ دالر و ۸۵ 

سنت خریدند.
 ۲۰ آبان ماه امســال دومین عرضه در بورس 
انجام شد و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک 
ایران عرضه و به قیمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دالر 

به فروش رسید. 
برای ســومین عرضه که اول بهمن ماه انجام شد سقف 
یک میلیون بشکه در نظر گرفته شد که بدون مشتری 

ماند.

محمودرضا خواجه نصیری معاون ســابق 
نظارت بر بورس هــا و بازارهای ســازمان 
بورس درباره دلیل فــروش نرفتن نفت در 
ســومین عرضه به ایلنا گفت: ســال های 
طوالنی فروش نفت را راســا دولت به عهده 
داشته و حلقه شــکل گرفته عمدتا دولتی 
بوده، تجربه عرضه نفت در بورس در کشور 
ما وجود نــدارد و بازیگران بزرگــی در حوزه بخش 
خصوصی تجارت و صادرات نفــت نداریم، در چنین 
شــرایطی با توجه به اینکه بورس نفت تازه اســتارت 
خورده بدیهی است ممکن  یک ابزار معامالتی ابتدای 

امر دچار مســائلی باشــد و تا بازیگران کم کم شکل 
بگیرند زمان می برد.

اسداهلل قره خانی سخنگوی کمیســیون انرژی هم در 
این باره به ایلنا اظهار داشــت: در حــال حاضر قدرت 
مانورمــان برای فــروش نفــت پایین اســت، بخش 
خصوصی ریسک باال را تحمل نمی کند چون در شرایط 
طبیعی نیستیم، به لحاظ بیمه و نقل و انتقال ارز مشکل 
داریم، درســت اســت گفته ایم امکان پرداخت ریالی 
فراهم است اما فروشــنده باید ارز را تحویل و تبدیل به 
ریال کند و به کشور منتقل کندکه این پروسه ریسک 

دارد.

حسن شــاه بیگ، کاردار جمهوری اســالمی یاران در 
چین در گفت و گو با روزنامه چاینا دیلی پرشــمارگان 
ترین نشریه انگلیســی زبان چاپ چین تاکید کرد راه 
ابریشــم جدید، همکاری دو کشــور چیــن و ایران را 

گسترش خواهد داد.
شاه بیگ در این مصاحبه با اشاره به اینکه اقتصادهای 
دو کشور مکمل یکدیگر هســتند افزود: انرژی یکی از 

بخش های مهم همکاری دو کشور محسوب می شود.
او با اشاره به ســرمایه گذاری های چین در ایران تاکید 
کرده اســت نهادهای مالی چین به ایران به عنوان یک 
بازار بزرگ با فرصت های بســیار نگاه می کنند و قول 

داده اند بــرای حمایت از اقتصــاد چین ۳۵ 
میلیارد دالر وام و سرمایه اختصاص دهند.

کاردار ایران در چیــن در این مصاحبه افزود: 
در همین راســتا یک خط اعتباری به ارزش 
۱۰ میلیارد دالر در زمینه طرح های آبیاری، 
حمل و نقل و انرژی توســط شرکت سیتیک 

چین راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه چین نیز قراردادهای 
اولیــه بــه ارزش ۱۵ میلیــارد دالر برای طــرح های 
زیربنایی اختصاص داده اســت افــزود: خط اعتباری 
مالی ۱۰ میلیــارد دالری بانک صادرات و واردات چین 

نیز از دیگر همکاری های اقتصادی دو کشور 
اســت.به گفتــه وی این خطــوط اعتباری 
بخشی از همکاری های دو کشور در راستای 
طرح راه ابریشــم نوین چین است که باید در 
مســیر پیشــبرد آن راه های ریلی، زمینی، 
ســامانه های زیربنایی و حمــل و نقل ایجاد 
شــود و بنادر و نیروگاه های بــرق بین چین 
و کشورهای آســیایی، آفریقایی و اروپایی ایجاد شود.

شاه بیگ افزود: ایران یک مســیر کلیدی، راهبردی و 
حیاتی برای شکل گیری راه ابریشم جدید چین است 
و در مرکزیت خاورمیانه قــرار دارد و می تواند کریدور 

شــمالی و جنوبی را به کریدور غربی و شــرقی مرتبط 
ســازد.کاردار ایران در چین با اشــاره به اینکه خطوط 
ریلی نیز میان دو کشــور فعال اســت تصریح کرد در 
این مســیر که از ارومچی مرکز منطقه سین کیانگ در 
شمال غرب چین تا تهران برقرار است و دو هزار و ۳۰۰ 
کیلومتر طول دارد، قطارهای راه ابریشــم در حرکت 
هســتند.به گفته وی طول این مســیر که کشورهای 
قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان را نیز 
به یکدیگر مرتبط می ســازد حدود دو هفته اســت در 
صورتی مسیر ترانزیت کاال از چین به ایران از راه دریا به 

۴۵ تا ۵۰ روز زمان نیاز است.

نفت

صادرات

پدرام صادقي  در حالی که اروپایی ها از 
 SPV بررسی سازوکار مالی ویژه موسوم به
با ایران خبر داده اند، کاخ ســفید اروپایی ها 
را تهدیــد کرده کــه در صــورت دورزدن 
تحریم های آمریکا، مشــمول مجازات های 
شدید خواهند شد و این موضوع برای اروپا 

انتخابی بین ایران و آمریکاست.
پس از خــروج آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم های این کشــور علیه ایران، ســایر 
طرف هــای مذاکره کننــده در برجــام بر 
پایبندی بــه این قرارداد تاکیــد و موافقت 
کردنــد کــه اقداماتــی را برای اســتفاده 
اقتصادی ایران از مزایای برجام انجام دهند.

در همین راســتا کشــورهای اروپایی عضو 
برجــام از ایجاد یــک ســازوکار مالی ویژه 
موسوم به SPV خبر دادند که بتواند تجارت 
ایران با کشــورهای اروپایی را تسهیل کند 
و پس از مدتی، فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا از راه اندازی 
این سازوکار تا ۱۰ آبان ماه سال جاری خبر 

داد، اما این قول او عملی نشد.
با گذشت زمان، فشارهای مقامات ایرانی بر 
اروپایی ها افزایش یافت تا جایی که مقامات 
دیپلماتیک کشــورمان اعالم کردند که در 
صورتی که اقدام عملی برای استفاده ایران 
از منافع اقتصادی برجام انجام نشود، ایران 
گزینه های دیگری از جمله خروج از برجام 

را نیز خواهد داشت.
این در حالی است که مشکل راه اندازی این 
سازوکار از ســوی مقامات اروپایی انتخاب 
میزبان این سازوکار عنوان شد، به طوریکه 
لوگزامبورک و اتریش کشورهایی بودند که 
به عنوان میزبان این سازوکار مطرح شدند، 
اما میزبانی آن را نپذیرفتند و در نهایت قرار 
شــد که آلمان و فرانســه به طور مشترک 

میزبانی این سازوکار را برعهده بگیرند.
با ادامه فشارها از ســوی ایران، موگرینی بار 
دیگر خبر از راه اندازی ســازوکار مالی ویژه 
با ایران تا پایان ســال ۲۰۱۸ میالدی خبر 
داد، اما بار دیگر اروپایی ها بدقول شــدند و 
با پایان یافتن این ســال نیز خبری از ایجاد 
ســازوکار نشــد.اما طی روزهای گذشته، 
ایجاد ســازوکار مالی ویژه با ایران جدی تر 
از قبل شده و به نظر می رســد که در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.
بر اســاس گزارشــی که بلومبرگ منتشر 
کرده، کشورهای اروپایی درصدد کمک به 
شــرکت هایی که به دنبال تجارت با ایران 
هستند برآمده اند و از سوی دیگر، از طریق 
چنین طرحی بــرای دور زدن تحریم های 

ایــران می خواهند با دونالــد ترامپ مقابله 
کنند.

این گزارش حاکی از آن اســت که این طرح 
قرار اســت امروز دوشــنبه رونمایی شده 
و ســفیران دولت های اتحادیــه اروپا آن را 
در بروکســل بررســی کنند و بــه گفته دو 
دیپلمات، ممکن است اگر تمامی ۲۸ کشور 

موافقت کنند به زودی ارائه خواهد شد.
این برنامــه برای حمایــت و حفاظت از آن 
دسته شــرکت های اروپایی که مشتاق به 
تجارت با ایران هستند، در برابر تحریم های 
آمریکا که ممکن اســت در اثــر مبادالت با 

دالر اعمال شوند، طراحی شده است.
از ســوی دیگر اعالم شــده که ســه کشور 
اروپایــی انگلیس، فرانســه و آلمــان که از 

امضاءکننــدگان توافق هســته ای با ایران 
هستند، مسئولیت این سازوکار را به عهده 
خواهند داشــت، به این گونه کــه پاریس 
میزبــان آن، آلمــان مدیریــت و انگلیس 

مسئولیت حسابرسی را خواهند داشت.
این ســازوکار به نوعی یک شــرکت تبادل 
مالی اســت که در آن، به عنوان مثال درآمد 
ایران از محل صادرات نفت به اروپا می تواند 
به طور مستقیم به شــرکت های اروپایی که 

به ایران کاال می فروشند، پرداخت شود.

آمريکا اروپا را تهديد کرد
اما این در حالی اســت که آسوشیتدپرس 
نوشته اســت که دولت ترامپ از نزدیک در 
حال رصــد تالش های اروپا برای اســتقرار 

یک کانــال پرداخــت مالــی جایگزین به 
منظور همــوار کردن مــراودات اقتصادی 
با ایــران اســت.بر اســاس گــزارش این 
خبرگزاری آمریکایی، کاخ ســفید در حال 
هشــدار دادن به اروپایی هاســت و به آن ها 
گفته اگر برای دور زدن تحریم های آمریکا 
علیه ایران تالش کنند، مشــمول تنبیه ها و 

مجازات های شدید قرار خواهند گرفت.
ایــن در حالی اســت کــه گفته می شــود 
اتحادیــه اروپا از هشــدارهای آمریکا دچار 
دســتپاچگی نشــده و در حال حرکت به 
ســمت اجرای طرح خود اســت کــه اگر 
اجرایی شــود، می تواند سبب تعمیق تنش 

در روابط فرا آتالنتیک شود.
بر اســاس آن چه آسوشــیتدپرس نوشته، 
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است که 
واشــنگتن به دنبال اجرای کامل تحریم ها 
علیه ایران اســت و بــا هر فرد یا شــرکت 

تضعیف کننده تحریم ها برخورد می کند.
تام کاتن، سناتور آمریکایی نیز، در این باره 
گفته است: انتخاب برای مراودات اقتصادی، 
انتخاب بین ایران یا ایاالت متحده اســت و 
امیدوارم کــه متحدان اروپایــی ما عاقالنه 
انتخاب کنند.تالش هــای اروپا برای ایجاد 
کانال مالی بــا ایران در حالــی به قدم های 
نهایی خود رســیده که آمریکا بــا ترس از 
اجرایی شــدن این کانال و شکست دوباره 
خود در تحریم ایران، دســت به تهدید اروپا 
زده اســت، حال باید دید که اروپایی ها در 
این میان با پایبندی به قوانین بین المللی به 
ایجاد این سازوکار مالی ادامه خواهند داد و 
آمریکا را منزوی تر خواهند کرد یا اینکه در 
مقابل تهدیدهای آمریکا کوتاه می آیند که 
ضعف اروپا در مقابل آمریکا را بیش از پیش 

نمایان می کند.

خريــدار در جلســه روز دوم بهمن ماه 
امســال، در شــورای پول و اعتبار، گزارش 
معاونت اقتصادی بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران با عنــوان »بررســی تاثیر 
اختصاص ارز حمایتی بــر قیمت کاالهای 

اساسی« ارائه شد.
نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز 
حمایتی به کاالهای اساســی در دو سطح 
شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
کشور مورد بررســی قرار گرفته، مبین آن 
اســت که تخصیص ارز حمایتی به کاالهای 
اساسی و دارو بر اساس تصویب نامه شماره 
ت۵۵۶۳۳هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیئت 
وزیران، توانســته اســت تا حدود زیادی از 
افزایش شــتابان قیمت این قبیل کاالها که 
ســهم باالتری از ســبد مصرفی دهک های 
پایین درآمــدی را به خــود اختصاص می 
دهد  جلوگیری کند ، بــه نحوی که افزایش 
شــاخص بهای این کاالها در ۹ ماهه ســال 
جاری به شــکل معنی داری در مقایســه با 

کاالهای غیر مشمول کمتر بوده است.
در گــزارش یاد شــده، به منظور بررســی 
میزان اثرگذاری سیاســت مزبور، کاالهای 

مــورد نظــر در شــاخص بهــای کاالها و 
خدمات مصرفی و شــاخص بهــای تولید 
کننده به دو گــروه »کاالهایی که به صورت 
مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند« 
و »کاالهایی که به صورت غیرمســتقیم از 
ارز حمایتی برخوردار می باشــند« تقسیم 
شــده اند.نتایج بررســی های مزبور نشان 
می دهد که شــاخص بهای اقالم مشــمول 
ارز حمایتی )اقالم مستقیم و غیرمستقیم( 
در شــاخص تولیدکننده در آذر ماه ســال 
۱۳۹۷ نســبت به اسفندماه ســال گذشته 
۳۸.۳ درصــد افزایش یافته اســت که در 
مقایســه با افزایــش ۶۱.۷ درصدی قیمت 
اقالم کاالیی غیرمشــمول نرخ ارز حمایتی 
در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح 

پایین تری قرار دارد.
همچنین، شــاخص بهای اقالم مشــمول 
نــرخ ارز حمایتــی )اقالم مســتقیم و غیر 
مستقیم( در ســبد شــاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفــی در آذر ماه ســال ۱۳۹۷ 
نسبت به اســفندماه سال گذشــته ۴۰.۴ 
درصد افزایش یافته اســت که در مقایسه با 
افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقالم کاالیی 
غیرمشــمول نــرخ ارز حمایتی در ســبد 

خانوارها در سطح پایین تری قرار دارد.
این امر نشــان می دهد کــه در صورت عدم 
اجرای سیاســت تخصیــص ارز حمایتی و 
رشد قیمت این کاالها همانند کاالهای غیر 
مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو 
قابل مالحظه ای تشدید می  شود که به نوبه 
خود می توانست اثرات بیشــتری را بر رفاه 
خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به 

همراه داشته باشد.
 بخشــی از افزایش قیمت اقالم مشــمول 
سیاست مزبور در ۹ ماهه سال جاری متاثر 
از افزایــش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رســمی 
در ســال جاری نسبت به اســفندماه سال 

گذشــته و نیز افزایش هزینه هــای تولید 
همانند هزینه های بسته بندی، حمل و نقل 
و حقوق دستمزد در ســال جاری نسبت به 

سال گذشته بوده است.
 بررسی ها نشــان می دهد که ایجاد ثبات در 
بازار ارز و کاهش نــرخ ارز در ماه های اخیر 
توانســته اســت تاثیر مناســبی بر کاهش 
نرخ تــورم بر جــای بگذارد؛ بــه نحوی که 
شــاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال 
جاری نســبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد 
کاهش داشته اســت.بهای گروه کاالهای 
غیر مشــمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت 
به آبان ماه معــادل ۹.۰ درصد کاهش و در 
مقابل بهــای اقــالم متاثــر از ارز حمایتی 

افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده اند.
در عین حال، نتایــج گزارش مزبور حاکی از 
این است که باوجود موفقیت نسبی سیاست 
تخصیــص ارز حمایتــی در جلوگیــری از 
افزایش شــدید قیمت کاالهای اساســی و 
دارو، طی آبان و آذرماه ســال جاری قیمت 
برخی اقالم مشــمول )نظیر گوشت قرمز و 
گوشت مرغ( نسبت به ســایر اقالم کاالیی 
موجود در ســبد شــاخص بهــای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به 

مراتب باالتری را تجربه کرده است.
این امر موجب شــده تا شــاخص بهای اقالم 
مشــمول ارز دولتی در ســبد شاخص بهای 
مصرف کننده )مســتقیم و غیرمستقیم( در 
آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش 
یابد کــه در مقایســه با رشــد ۴.۶ درصدی 
شــاخص بهای اقالم غیرمشــمول در سطح 
باالتری قرار دارد. مقایســه رشد بهای اقالم 
مشمول و غیرمشــمول ارز حمایتی در این 
ماه ها حاکی از بروز برخی مشکالت در حوزه 
تنظیم بازار این کاالها اســت.بر این اساس، 
اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر 
سیاســت تخصیص ارز حمایتــی بر کاهش 
نرخ تورم کاالهای اساسی و دارو، بر ضرورت 
تقویت اقدامات نظارتی در ســه حوزه قیمت 
گذاری، تأمین تا توزیــع و مقابله با صادرات 
قاچاق در راســتای بهره منــدی حداکثری 
اقشار آسیب پذیر از این سیاست تاکید کردند.

در عین حال باید توجه داشــت که سیاست 
تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه مدت 
به منظــور جلوگیــری از افزایــش قیمت 
کاالهای اساســی در زمان بروز شوک منفی 
عرضه ناشی از تحریم . و حمایت از گروه های 

کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است.

حداکثر کار را برای استقبال از بورس نفت انجام دادیم

راه ابریشم همکاری چین و ایران را گسترش می دهد



نامه نگاری اتاق بازرگانی با وزارت صمت

نقش کارت های بازرگانی در ثبت سفارش چه بود؟

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 کاهش قیمت جهانی طال از حرارت بهای سکه 
کم نکرد

قیمت هر اونس طال در آغاز فعالیت بازارها دیروز روند کاهشی در پیش 
گرفت اما این عقبگــرد از حرارت قیمت طال و مســکوکات آن در بازار 
تهران نکاست به شــکلی که هر ســکه تمام چهار میلیون و ۲۰۸ هزار 

تومان فروخته می شود.
 پرونده طــال در بازارهای جهانی هفته گذشــته صعودی بــود و با رقم 
۱۳۰۳ دالر در هر اونس پایان یافت اما دیروز این نرخ اندکی تعدیل شد 
و آنگونه که شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده در محدود ۱۳۰۱ دالر 

مبادله می شود.
با این حال بهای هر قطعه ســکه تمام طرح قدیم در بــازار تهران چهار 
میلیون و ۵۰ هزار تومان، هر نیم سکه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و هر 
ربع سکه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است و هر سکه گرمی نیز ۷۵۰ 

هزار تومان به فروش می رود.
در بازار مصنوعات طال نیز بهای هر مثقال طال یک میلیون و ۶۱۷ هزار 

تومان و هر گرم طالی خام ۱۸ عیار حدود ۳۷۳ هزار تومان تعیین شد.
اما در بــازار ارز، صرافی ها نرخ های خود را تعدیــل کردند؛ صبح دیروز 
بهای هر اســکناس دالر آمریکا ۱۱ هزار و ۸۵۰ هــزار تومان و هر یورو 
۱۳ هزار و ۷۵۰ تومــان بود که در میانه روز بهای هر کــدام از این ارزها 
۵۰ تومان کاهش یافت.دیروز در سامانه ســنا هر یورو به طور میانگین 
۱۳ هزار و ۶۷۳ تومان و هر دالر آمریــکا ۱۱ هزارو ۷۹۴ تومان فروخته 

شد و بهای حواله یورو به ۹۸۲۵ تومان و هر دالر به ۷۴۲۹ تومان رسید.
ناظران بازار ارز، بخشی از تعدیل قیمت ها را ناشی از امیدواری نسبت به 
 )SPV( راه اندازی کانال ارتباط مالی ایران و اروپا موسوم به اس پی وی
می دانند؛ در تازه ترین اظهار نظرها بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران گفته، ایران از ابتدا منتظر ســازوکار مالی اروپا نبوده 
اســت اما باید دید اروپا چگونه می تواند تاخیر خود را جبران کند؛ بهتر 

این است که صبر کرد و دید که طرف اروپایی چه چیزی را اعالم می کند.
 SPV قاســمی افزود: از ماه ها پیش قــول های زیــادی در خصوص
شنیدیم و منتظر می مانیم تا رســما توسط اروپا این موضوع اعالم شود 

اما همانطور که قبال هم گفتیم از ابتدا منتظر این مساله نبودیم.

شماره گذاری پژو پارس دوگانه سوز متوقف شد
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: ارسال 
دیرهنگام مدارک، دلیل شماره نشــدن پژو پارس دوگانه سوز از سوی 
پلیس راهور ناجاســت؛ موضوعی که در خصوص ســمند »یی.اف۷« 

دوگانه سوز نیز صدق می کند.
 در روزهای گذشته چند نفر از مشتریان ایران خودرو در تماس با ایرنا از 
تحویل نشدن خودروهای پژوپارس ثبت نامی از سوی نمایندگی های 

فروش با وجود فرا رسیدن موعد تحویل گالیه کردند.
در این زمینه، »وحید مرندی مقدم« معاون نظارت بر اجرای استاندارد 
سازمان ملی اســتاندارد در گفت وگو با ایرنا افزود: همه ساله اول بهمن 
ماه پس از بررسی مدارک خودروها، تاییدیه تمدید مجوز استاندارد به 

راهور ناجا اعالم می شود.
وی یادآور شد: امســال نیز انجام این کار در دســتور کار قرار گرفت اما 
مدارک بعضی خودروها از جمله پژوپارس دوگانه ســوز در زمان مقرر 
به سازمان ملی استاندارد نرســید؛ براین اســاس این خودرو همانند 
ســمند یی. اف۷ دوگانه ســوز در فهرســت تمدیدی ها قرار نگرفت و 
راهور ناجا نیز از شماره گذاری این خودرو جلوگیری کرد.مرندی مقدم 
خاطرنشان ساخت: در روزهای اخیر مسئوالن شــرکت ایران خودرو 
مدارک مربوط به این خودرو را به ســازمان ملی استاندارد ارسال کرده 

اند که از سوی کارشناسان این سازمان در دست بررسی است.
وی بیان داشــت: در صورت کامل بودن مدارک، نتیجه بررســی ها در 
یک هفته اعالم می شود؛ اگر مشــکلی نبود، این خودرو نیز به فهرست 

تمدیدی استاندارد سایر خودروها اضافه می شود.
پارسال ۲۵ خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و 
تیرماه امسال نیز هشــت خودرو به دلیل رعایت نکردن الزام های معیار 

مصرف سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نیافت. 

 اعتراض خریداران پژو 2۰7 
به صندوق 5۰ میلیون تومانی

جمعی از مشــتریان شــرکت ایران خودرو که پژو ۲۰۷ صندوقدار را 
پیش خرید کرده اند، در اعتراض به تفــاوت ۵۰ میلیون تومانی قیمت 
این خودرو با نمونه هاچ بک آن، دیروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تجمع کردند. معترضان می گویند اســفندماه پارسال 
نســبت به ثبت نام خرید این خودرو اقدام کردند و قــرار بود در خرداد، 

تیر، مرداد و شهریور امسال تحویل داده شود.
آنها معترضند: ایران خــودرو نه تنها خودروها در زمــان مقرر تحویل 
نداده اســت؛ بلکه پس از چند ماه تاخیر، آذرماه امســال قیمت ۱۰۴ 

میلیون تومان برای خودروی ۲۰۷ صندوقدار تعیین کرده اند.
این مشــتریان ایران خودرو با بیان اینکه زمــان تحویل خودروی ۲۰۷ 
صندوقدار خــرداد بوده نه آذرمــاه، می گویند: نرخ این خــودرو باید با 

قیمت خردادماه محاسبه شود.
معترضــان بیش از هــر چیز بــر تفــاوت ۵۰ میلیون تومانــی قیمت 
نمونه صندوقدار این خودرو بــا نمونه هاچ بک اعتــراض دارند؛ آنها در 
پالکاردهایــی که در دســت گرفته انــد، تصویری از خــودروی ۲۰۷ 
صندوقدار را کنار نمونه »هاچ بک« آن قرار داده و نوشته اند، قیمت کل 
خودروی ۲۰۷ بدون صندوق ۵۴ میلیون تومان اســت و فقط صندوق 

این خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. 
در یک ماهه اخیر، شماری از مشتریان شــرکت های خودروسازی در 
اعتراض ها به افزایش قیمت برخی از خودروها، مقابل ساختمان اصلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

1۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفتی امروز 
منتشر می شود

عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال »اوراق منفعت« شرکت ملی نفت با هدف 
تامین مالی طرح های نگهداشــت تولید میدان هــای نفتی از امروز در 

بازار سرمایه آغاز می شود.
 به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، این اوراق از ۹ بهمن ۱۳۹۷ به 

مدت سه روز کاری عرضه می شود.
اوراق منفعت از جمله ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه است؛ 
این اوراق به پشــتوانه درآمدهایی که در آینده به دست می آید، منتشر 

می شود.
درآمد حاصــل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه که بــه عنوان منافع مبنای 

انتشار این اوراق مورد استفاده قرار می گیرند تامین می شود.
نرخ علی الحســاب و نرخ بازخرید این اوراق ۱۹ درصد و پرداخت های 
دوره ای آنها هر ۶ ماه یکبار اســت؛ عرضه این اوراق از طریق فرابورس 

انجام می شود.
ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت ایران و ضامن سود آن، صندوق 

های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.
وزارت نفت برای برای تامین مالی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید 
نفت در میادین نفتی در حال بهره برداری در نظر دارد تا پایان امســال، 

۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق »منفعت« منتشر کند.
بر این اساس، در گام نخســت قرار اســت ۱۰ هزار میلیارد ریال از این 

اوراق در بازار سرمایه منتشر شود.

میز خبر

یک کارشــناس خودرو، محدودیــت در تامین منابع 
ارزی و تغییر در فرآینــد تجارت خارجی را عامل اصلی 
تاخیر در تحویل خودرو دانســت و گفت: اگرچه خرید 
قطعه زمان برشده اما مشــکل اصلی خودروسازان در 

قسمت تجارت خارجی و تامین ارز است.
فربــد زاوه در گفت و گو بــا اقتصادآنالین بــا گالیه از 
طوالنی بودن روند ثبت ســفارش مواد اولیه و قطعات 
خودرو، اظهار کرد: فرآیند ثبت ســفارش مواد اولیه تا 
اردیبهشت ماه امسال حداکثر تا ۳ماه طول می کشید 
اما این پروسه در حال حاضر به شدت طوالنی و پیچیده 

شده اســت.زاوه ادامه داد: ســازمان توسعه 
تجارت در مقابــل دوربیــن تلویزیون روند 
ثبت ســفارش را توضیح دهد، زیرا وقتی ما 
از پیچیدگی و طوالنی بودن این پروسه گله 
می کنیم حرف مــا را تکذیــب می کنند اما 
چیزی که مــا در عمل می بینیم این اســت 
که برای واردات مــواد اولیــه، از زمان ثبت 

سفارش تا دریافت کد تخصیص ارز، بیش از ۳ماه طول 
می کشــد و به این ترتیب ســفارش ما باطل می شود؛ 
درواقع ما در یک دور باطل قرار داریم.این تحلیلگر بازار 

خودرو درباره چرایی تاخیر خودروسازان در 
تحویل خودرو بیان کرد: قیمت، بحث ادامه 
حیات خودروســازان بود، بنابرایــن نباید 
تصور کنیم چون شرکت ها قیمت خودرو را 
افزایش داده اند باید طی یکی دو روز خودرو 

را به  مصرف کننده تحویل دهند.
وی همچنیــن از پیچیدگــی اختیــارت 
ارگان های دولتــی گله کرد و گفت: تمــام ارگان های 
دولتی از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، 
گمرک، بانــک عامل و بانــک مرکزی کــه در فرآیند 

تجارت خارجی دخیل هســتند فرآیند اداری پیچیده 
و متناقضی با یکدیگر دارند به طــوری که بعد از انجام 
ثبت ســفارش و واردات مواد اولیه، مشــکل اصلی در 
گمرک برای ترخیص کاال آغاز می شــود؛ در حالی که 
در گذشــته تمام این مراحل تنها در ســازمان توسعه 
تجارت حــل و فصل می شــد.زاوه همچنیــن اضافه 
کرد: با توجه به اســتانی کردن ثبت سفارشــات اخیرا 
متوجه شــده ایم که نام کاربری و رمز عبور را در اختیار 
اســتان ها قرار نداده اند و در پی ایــن موضوع برخی از 
واردکنندگان با مشکل تعویض گمرک مواجه هستند.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مجوز افزایش 
قیمت های خودرو توســط ســتاد تنظیم بازار صادر و 
اجرایی می شــود و این که چرا به یک باره این افزایش 
قیمت صورت نمی گیرد هم، پاســخی است که باید از 

خودشان دریافت کرد.
در پی این که طی مدت اخیر مرتــب قیمت خودروها 
افزایش داشــته، احمد نعمت بخش در برنامه ۱۰:۱۰ 
یکشنبه شب در رابطه با وجود مجوز برای این افزایش 
قیمت ها، اظهار کرد: افزایش قیمت هــا با مجوز اتفاق 

می افتــد و تحت تصمیم ســتاد تنظیم بازار 
اســت. بنابراین مســئول ارائــه مجوزهای 
افزایش قیمت هــا خود ســتاد تنظیم بازار 
است. تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر 
۴۵ میلیون تومان در شــورای رقابت بررسی 
و قیمت گذاری صورت می گرفــت. اما بنا بر 
مشکالتی که در شورای رقابت به وجود آمد، 

وزیر ســابق وزارت صمت در روزهای آخر وزارت خود 
در کمیته اقتصادی ســران مطرح کرد که بنا بر دالیل 

خاص موافق است که قیمت گذاری از شورای 
رقابت گرفته و به ســتاد تنظیم بازار سپرده 

شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: زمانی 
که بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد، 
اعالم شــد که خودروی ســواری به عنوان 
کاالی انحصــاری گرفتــار شــورای رقابت 
شــد در حالی که قرار بود شــورای رقابت تورم بخشی 
بانک مرکزی را هر ســه ماه یک بار گرفته و بر اســاس 

آن قیمت ها را اعالم کند؛ اما ایــن کار صورت نگرفت. 
ابتدا شــش ماهه، ســپس نُه ماهه و بعد از آن یک ساله 
شد. در انتها نیز طبق فرمولی غیرمنطقی تورم بخشی 
از بانک مرکزی گرفته و حدود پنج درصد از آن کاسته 
می شد. )۲.۵ درصد به خاطر بهره وری و ۲.۵ درصد به 
سبب کیفیت خودرو(. این در حالی است که اداره کل 
خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر اســاس معیارهای خود نشــان می دهد که کیفیت 

خودروها بیشتر نیز شده است.

و خودر

و خودر

خريدار  دبیرکل اتــاق تهران، در نامه ای 
به سرپرســت دفتــر مقررات صــادرات و 
واردات اعالم کرد: توضیحات این وزارتخانه 
در مورد مشکالت کارت های صادر شده در 
امر ثبت ســفارش، فعاالن اقتصادی را قانع 

نکرد.
طی هفته های گذشته، مسعود خوانساری، 
رئیس اتــاق بازرگانــی تهــران در نامه ای 
بــه وزیر صنعــت، معدن  و  تجــارت ضمن 
انتقاد به محدودیت های ایجاد شــده برای 
ثبت ســفارش واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی، خواستار تسهیل و تسریع در رفع 

تنگناهای پیش روی کارآفرینان شد.
ارسال این نامه که حاوی جدی ترین مطالبه 
بخش خصوصــی از وزارت صنعت، معدن  و 
تجارت در شــرایط کنونی اقتصادی کشور 
بود، پس از آن صورت گرفت که بســیاری 
از تشــکل های اقتصــادی و کارآفرینــان 
بخش خصوصی، طــی مکاتبه یــا مراجعه 
حضوری به اتاق تهران، نسبت به تنگناهای 
ایجاد شــده در ثبت ســفارش مواد اولیه و 
ماشــین آالت کارخانه های کشــور گالیه 
کرده و خواستار رسیدگی به حل مشکالت 

پیش آمده، توسط اتاق تهران شده بودند.
خالف انتظار، پاســخ مکاتبه مذکور توسط 
سرپرســت دفتر مقررات صادرات و واردات 
این وزارتخانه، به اتاق تهران ارائه شد؛ آن هم 
پاسخی که برای پارلمان بخش خصوصی به 
هیچ وجه قانع کننده نبود. این موضوع حتی 
منجر به انتقاد جدی مســعود خوانساری، 
رئیس اتاق تهــران از وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان 

این اتاق شد.
در ایــن رابطه، بهمــن عشــقی، دبیرکل 
اتاق تهــران طی نامــه ای به سرپرســت 
دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معــدن  و  تجارت، پاســخ های وی 
به درخواســت های اتــاق تهــران را مورد 
نقد قــرار داد و آن را متاثر از اینرســی عدم 
اعتمــاد و فرافکنــی اتهامــات بــه بخش 

خصوصی دانســت.وی در نامه نگاری خود 
با ســیدمهدی نیــازی، سرپرســت دفتر 
مقررات صادرات و واردات، با اشاره به اینکه 
وی دلیل »محدودیت ســقف واردات سال 
۹۷ به میانگین ســابقه واردات ســال ۹۵ و 
۹۶« را محدودیت منابع ارزی در مقایســه 
با ســال های ۹۵ و ۹۶ عنوان کــرده، آورده 
اســت: » پرســش این اســت که آیا صدور 
دســتورالعمل های کلی موکــول به اعمال 
ســلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت 
منابــع ارزی به ثبت ســفارش های یکایک 
متقاضیــان، و نادیده گرفتــن محدودیت 
تامین ناشــی از اعمال تحریم های ظالمانه 
بر رفتار فروشــندگان خارجی، نیم نگاهی 
نیز به تبعاتی نظیــر بروز بحران های کمبود 
و تورم داشته اســت؟ آیا محدودیت منابع 
ارزی، جــدا از محدودیت تامین یاد شــده، 
صرفاً با انتقال فشــار به فعــال اقتصادی و 

مصرف کننده قابل مدیریت است؟«
عشــقی در این نامه به مصوبه هیات وزیران 

مبنی بر تعیین ســقف ارزشــی ۵۰۰ هزار 
دالر برای کارت هــای بازرگانی در ســال 
اول صدور، اشــاره کــرده و آورده اســت: 
»توضیحــات ارائه شــده در مکاتبه صادره 
از ســوی آن سرپرســت محترم، از جمله 
تالش وی در جهت اتصال مبانی اســتدالل 
خود به اظهارات رییس اتــاق تهران مبنی 
بر افزایش تقاضای صــدور کارت بازرگانی 
در ســال ۱۳۹۷ و همچنین احاله موضوع 
مورد بحــث به تبــادل اطالعــات از محل 
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی، 
توجیهــی درخور بــرای اقنــاع دارندگان 
کارت بازرگانــی مزبور، که بــا صرف وقت 
و طی مراحــل و مقررات عدیــده، موفق به 
اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت 
عنوان کارت بازرگانی صادره در سال ۱۳۹۷ 
شــده  ند، فراهم نکــرده اســت.»دبیرکل 
اتاق تهران همچنیــن، به بنــد دیگری از 
پاسخ های سرپرست دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صمت بــه نامه رییس اتاق 

تهران اشــاره کرده و آورده است: »بر خالف 
آنچه در بند ۳ نامه خــود بدیهی و منطقی 
دانسته اید، شــرط وجود قرارداد بین واحد 
تولیدی و بازرگانــی جهت تامین مواد اولیه 
موضوع ثبت ســفارش، با تاکیــد مجدد بر 
موارد مندرج در متن نامه ریاســت محترم 
اتاق تهران، به دالیل ایجاد شــرایط افزایش 
ارزبری مــواد اولیــه، افزایش بهــای تمام 
شــده محصوالت تولیدی، گسترش تورم و 
محرومیت واردکنندگان از مزیت صرفه به 
مقیاس و در نهایت زیــان مصرف کننده، از 
جنس تصمیمات خلق الســاعه و متاسفانه 
این سبک تصمیم گیری آن نهاد مسبوق به 

سابقه است«.
بهمن عشــقی در این نامه با اشاره به اینکه 
به نظر می رسد، عدم کفایت ردیف اظهاری 
سال گذشته )تعرفه HS( و ارزش ثبت شده 
در ســامانه TSC به عنــوان معیار و مالک 
اعمــال محدودیت، به طــور تلویحی مورد 
تایید آن سرپرست محترم قرار دارد، آورده 

اســت: »هرچند بنا به محتوی نامه شــما، 
فعاالن اقتصادی برای حل مشــکل نخست 
می باید بــرای مدت زمانــی نامعلوم جهت 
خاتمه بررسی های کارشناسی و اجرایی به 
منظور تغییر ســقف ردیف تعرفه در انتظار 
مانده و مشــکل دوم نیز بــا توجیه ممانعت 
از خــروج بی رویــه ارز، عمــال موکول به 
برداشت کارشناسان مجری امر از محتوی 
کلی جزء )ب( بندهــای ۶-۲-۱ و ۲-۲-۶ 
دستورالعمل شــده، که طبعا نتیجه ای جز 
ســردرگمی فعــاالن اقتصــادی نخواهد 

داشت.«
دبیرکل اتاق تهــران در بخش دیگری از نامه 
خود به سرپرســت دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت، بخش هایی از پاســخ 
وی به نامه رییس اتاق تهران را »کنایه آمیز« 
عنوان کرد و آورده اســت: »این که تلویحاً، 
اعتــراض ایــن اتاق بــه محدودیــت نوع و 
میزان نیاز در چارچــوب پروانه بهره برداری 
واحدهای تولیدی را با نیاتی از قبیل احتکار 
و صادرات غیرقانونی هم راســتا، و در فرازی 
دیگر اهتمام ویژه ریاست محترم اتاق تهران 
را متوجــه بازرگانان )و نــه تولیدکنندگان( 
دانســته اید، حکایت از آن دارد که از سویی 
نگاه برخی کارگزاران اقتصاد دولتی، به رغم 
تحمیل شکســت و فقر دســتاورد، کماکان 
متاثر از اینرســی عــدم اعتمــاد و فرافکنی 
اتهامات به بخش خصوصی بوده و از ســویی 
دیگر تا رهایی از سنت »انحصار سیاست های 
دولتی حمایت از تولید به تحمیل خسران به 

تجارت« راهی طوالنی در پیش است.
وی در پایــان نامه خــود آورده اســت: »در 
خاتمــه، اطمینــان دارد، در صورتــی که 
جنابعالــی و ســایر ارکان آن وزارتخانه، با 
رعایــت انصــاف، مبانی اســتدالل خود در 
توجیه محدودیت های مورد بحث را مشمول 
بازنگری قرار دهند، در عدم کفایت آن جهت 
توجیه اذهان معترض فعاالن اقتصادی تردید 
نکــرده و این اتاق را در امــر پیگیری تضییع 

منافع اعضا خود محق خواهند دانست«.

وها پشت پرده تاخیر در تحویل خودر

و توسط ستاد تنظیم بازار صادر می شود مجوز افزایش قیمت  خودر

شاخص بورس تهران کانال 1۵9 هزار واحدی را هم از دست داد

 بازار سهام تحت تاثیر اخبار افزایش سرمایه شرکت ها
محمد امین خدابخش   شاخص بورس 
تهران دیروز را نیز همچون روزهای گذشته 
با رشدی اندک آغاز کرد. با این حال همانند 
روزهای قبل نتوانست به رشــد خود ادامه 
دهد و رفته رفته فشــار عرضه در نمادهای 
ســنگین وزن بازار با عقب نشــینی اصلی 
ترین دماســنج بازار ســرمایه منتهی شد. 
همین امر باعث شــد تا درنهایت شاخص با 
افتی ۹۶۵ واحدی تا سطح ۱۵۹ هزار و ۸۳۲ 

واحد تنزل یابد.
بــازار ســهام کشــور دیــروز در حالی به 
معامالت خــود پایــان داد کــه افت ۹۶۵ 
واحدی شــاخص بورس تهران نماگر اصلی 
بازار را دوباره به کانــال ۱۵۹ هزار واحدی 
رســاند. این افت که در ادامه ریزش نسبتا 
ســنگین دیروز روی داد بیش از هر چیز به 
دلیل معامــالت نمادهایی از گروه کانه های 
فلزی، بانکی و پتروشــیمی روی داد. بر این 
اساس بازار دیروز نیز تحت تاثیر سهم های 
دالری بــود. همین امر باعث شــد تا در روز 
جاری بیشــتر نمادها در گروه شــیمیایی، 

فلزات اساســی، کانه های فلزی و نمادهای 
پاالیشی منفی باشند. 

این نمادهــا که تا قبــل از تحریم ها همواره 
بیشــترین تاثیــر را از رونــد قیمت ها در 
بازارهای جهانی می پذیرفتند، این روزها به 
رغم بهبود نسبی شرایط جهانی در مقایسه 
با ماه های قبل، از وضعیت خوبی برخوردار 
نیســتند. دلیل ایــن امر نیــز قیمت های 
نامطلوب فروش شرکت های داخلی در این 
بازارهاســت که آینده  آنها را بیش از پیش 
با مخاطره رو به رو کرده اســت. همین هم 
باعث شــده که دیدگاه ســرمایه گذاران به 
این نمادها عمدتا منفی باشد. این اتفاق در 
شــرایطی روی می دهد که به دلیل افزایش 
نرخ برابری دالر به ریال و عدم کاهش مقدار 
فروش، به نظر نمی رسد که در صورت حفظ 
شرایط موجود در ســال آتی این نمادها با 
کاهش جدی در درآمد خود مواجه شــوند، 
از این رو به نظر می رسد که قرمزپوشی این 
نمادهــا در روزهای جاری دلیــل بنیادی 

محکمی نداشته باشد.

 بانکی ها راه رفته را بازگشتند
در گروه بانک  ها و موسســات اعتباری دیروز 
معامــالت رنگ و بــوی متفاوتــی به خود 
گرفت. نمادهــای شاخص ســاز بانکی که 
در روز گذشــته در قیمت هــای حداکثری 
خود معامله می شــدند و حتــی همچون 
»وبصادر« صف خریدی ســنگین داشتند، 
دیروز با کاهــش قیمت رو به رو شــدند. به 
طوریکه دیروز معامــالت »وتجارت« اغلب 
در محــدوده منفی چهار درصــد پیگیری 

شد و »وبصادر«، »وبملت« و »وپاسار« نیز 
مجالی برای معامله شــدن در قیمت های 

مثبت نیافتند.
 

حال خوب نفتی ها ناشی از افزايش 
سرمايه و ثبات قیمت نفت

در گــروه فرآورده های نفتــی اما وضعیت 
اندکی بهتر بــود. این گروه کــه از کنار هم 
قرار گرفتن نمادهــای تولیدکننده روانکار 
و پاالیشگاها تشکیل شــده است دیروز را با 
معامالت سبز رنگ نمادهای پاالیشی نظیر 
»شــپنا«، »شبریز« و »شــتران« روز خود 
را ســپری کرد. این نمادها کــه در روزهای 
گذشته به رغم ثبات قیمت نفت در بازارهای 
جهانی، با کاهش قیمت مواجه شده بودند، 
دیروز توانســتند اندکی از ریزش های چند 
روز قبل خــود را جبران کنند بــا این حال، 
این تنها دلیل سبزپوشی نمادهای نامبرده 
نبــود. زمزمه افزایش ســرمایه »شــپنا«، 
دیروز دلیل محکمتری برای رشــد قیمت 
این نماد فراهم کرد. گفته شــده که شرکت 

پاالیش نفت اصفهان افزایش ســرمایه ای 
۹۵ درصدی را از محل ســود انباشته انتظار 
می کشد. در میان روانکارها اما تنها یک نماد 
توانست دیروز سبزپوش شود. »شسپا« که 
دیروز همزمان با »شــپنا« مورد توجه بازار 
قرارگرفت، منتظر افزایش ســرمایه ۴۷۱ 
درصدی از محل سود انباشته است. همین 
امر باعث شــد تا این نماد تمامی معامالت 

دیروز خود را با صف خرید سپری کند.
 

ضعف تقاضا در گروه های کوچکتر بازار
به غیر از تمامــی شــباهت های معامالت 
دیروز نسبت به روز گذشــته، داد و ستدها 
در روزجاری یک تفاوت عمده نیز داشت. در 
این روز اگرچه عقبگرد نمادهای کوچکتر به 
اندازه نمادهای موثر بر شاخص زیاد نبود، با 
این حال روند معامالت این نمادها حکایت 
از افتی چشــمگیر در تقاضای آنها نسبت به 
روز گذشــته داشــت و همین امر نیز باعث 
شد تا دیروز شاخص هموزن نتواند رشدی 

مطلوب را از خود به نمایش بگذارد.



همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

واحد تقطیر سوم پاالیشگاه نفت اصفهان به بهره برداری می رسد

تولید 11/1 میلیارد مترمکعب گاز در کارنامه 9 ماهه نفت و گاز شرق

گاز ۶ استان شمالی به طور پایدار تامین می شود

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
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 آغاز تولید میعانات گازی در پاالیشگاه
 فاز ١3 پارس جنوبی 

سرپرست راه اندازی بخش خشــکی طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی 
از آغاز تولید و ذخیره سازی میعانات گازی در پاالیشگاه این طرح خبر 
داد.به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، ساســان عربی اعالم کرد: پس 
از تحقق تولید از نخستین ســکوی دریایی و تکمیل تدریجی زنجیره 
ارزش در فاز ۱۳ پارس جنوبی، تولید و ذخیره سازی میعانات گازی در 

پاالیشگاه این طرح آغاز شد.
به گفته وی، تولید میعانات گازی در پاالیشــگاه طرح توســعه فاز ۱۳ 
پارس جنوبی با توجه به بهره برداری از واحدهای تثبیت میعانات گازی 
)۱۰۳(، پشتیبان تثبیت میعانات گازی )۱۱۰( و مخازن ذخیره سازی 

این محصول )۱۴۳( صورت گرفته است.
میعانات گازی از جمله محصوالت ارزشــمند فرآوری شده از گاز ترش 
بخش فراساحل و نتیجه تحقق توسعه و بهره برداری کامل از واحدهای 
فرآیندمحور پاالیشگاهی است.سرپرست راه اندازی پاالیشگاه خشکی 
طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار کرد: با تولید این محصول، گام 
مهمی در ارزش آفرینی به تولیدات اولیه این طرح از طریق استفاده در 

صنایع پایین دستی برداشته می شود.
با بهره برداری کامل از چهار ســکوی دریایی طرح توسعه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی و فرآوری گاز این سکوها در پاالیشــگاه این طرح، روزانه حدود 

۷۵ هزار بشکه میعانات گازی تولید خواهد شد.
افزون بر تحقق اســتحصال و دانه بندی گوگرد در پایان هفته گذشته، 
اتان تولیدی فاز ۱۳ پــارس جنوبی، دیگر محصول فرآوری شــده این 
طرح، برای نخستین بار و به طور پیوســته به مجتمع های پتروشیمی 
منطقه پارس جنوبی ارسال شد.فاز ۱۳ پارس جنوبی با هدف برداشت 
روزانه ۵۶ میلیون مترمکعــب گاز ترش از میدان مشــترک،  ۷۵ هزار 
بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد و تولید ساالنه ۱.۰۵ میلیون تن 
گاز مایع )پروپان و بوتان( و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک 

واحدهای پتروشیمی توسعه می یابد.

حفر  111 حلقه چاه  نفت و گاز در 1۰ ماه امسال
سرپرســت معاونت عملیات حفاری شــرکت ملی حفاری از حفر۱۱۱ 

حلقه چاه نفتی و گازی در ۱۰ ماه امسال خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، محمد آل خمیس در بیان عملکرد 
این شــرکت در بخش عملیات حفاری گفت: متراژ حفر چاه های نفت و 
گاز با کاربست دکل های ناوگان این شرکت در ۱۰ ماه امسال در مناطق 

خشکی و دریایی کشور به  ۱۵۶ هزار و ۴۱۳ متر رسید.
وی اظهار کرد: از این تعداد چاه ۵۲ حلقه توسعه ای )جدید( و ۵۹ حلقه 
تعمیری است که ۷۹ حلقه آن در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب بــه عنوان بزرگ ترین کارفرمای این شــرکت حفاری 
و تکمیل شــد.آل خمیس همچنین به حفر و تکمیل ۱۴ حلقه چاه در 
میدان های نفتی که توســعه آنها از سوی شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت در دست اجرا اســت، ۶ حلقه در حوزه فعالیت شرکت نفت فالت 
قاره ایران، دو حلقه در میدان های تحت سرپرستی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران و ۱۰ حلقه در قالب پروژه ای از جمله در شرکت نفت و گاز 

اروندان و شرکت نفت و گاز پارس اشاره کرد.
سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری گفت: به منظور 
اجرای پروژه هشت حلقه چاه اکتشافی در وســعت عملیاتی مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دو دســتگاه حفاری سنگین شرکت 
در دو منطقه خنج در اســتان فارس و شــادگان در اســتان خوزستان 
به کار گرفته شــد که حفاری دو حلقه چاه طبق برنامه زمانبندی دنبال 
می شــود و همچنین یک دکل دیگر برای آغاز حفاری شش حلقه چاه 
اکتشافی در قالب پروژه جدید به زودی با انتقال به موقعیت تعریف شده 

وارد مدار عملیات می شود.
وی با اشاره به تالش های کارکنان این شرکت در بخش های عملیاتی، 
فنی و مهندسی و پشتیبانی برای تحقق برنامه های تبیین شده، افزود: 
در این مدت حفــاری ۱۰ حلقه چاه ۷۹ روز زودتــر از برنامه کارفرما به 

پایان رسید که از نظر اقتصادی ارزش قابل توجهی دارد.
آل خمیس با بیان اینکه شــرکت ملی حفاری هم اکنون ۷۲ حفاری 
خشکی و دریایی فوق ســنگین، سنگین و ســبک در تملک دارد، 
اظهار کــرد: دکل های حفاری این شــرکت هم اکنــون در مناطق 
عملیاتی اســتان های خوزســتان، ایالم، فارس، بوشهر و هرمزگان 
در حال حفر چاه های توســعه ای توصیفی -  اکتشــافی و تعمیری 

تکمیلی هستند.

پیشرفت 7۰ درصدی طرح اوره و آمونیاک هنگام
مدیرعامل طــرح اوره و آمونیاک هنگام از پیشــرفت ۷۰ درصدی این 

طرح طبق برنامه خبر داد.
به گزارش شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، امیرمسعود جمشیدی، 
پیشرفت فیزیکی فاز یک پتروشــیمی هنگام با تولید ساالنه ۷۲۶ هزار 
تن آمونیــاک را ۷۰ درصد عنوان کرد و گفت: فــاز دوم طرح با ظرفیت 

اسمی ۱۱۵۵ هزار تن اوره ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون پیشــرفت کلی طــرح ۷۰ درصد و مطابق 
برنامه از پیش تعیین شــده بدون تاخیر در حال اجراســت، افزود: این 

طرح با برآورد سرمایه کلی ۵۳۰ میلیون یورو اجرایی شده است.
جمشیدی با اشاره به اینکه برای رفع مشــکالت مالی در حال پیگیری 
استفاده از منابع مختلف هستیم، اظهار کرد: این طرح در زمان مقرر به 
بهره برداری خواهد رسید و از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری خواهد 

شد.
وی میزان افراد شــاغل در اجرای پروژه را۴۱۰  نفر عنوان کرد و گفت: 
این افراد به صورت مســتقیم در فرآیند ســاخت با این طرح همکاری 
می کنند و یکی از افتخــارات مجموعه ۴ میلیون نفر ســاعت فعالیت 

بدون حادثه تاکنون بوده است.
پتروشــیمی هنگام با ظرفیت تولید روزانه ۲۲۰۰ تــن آمونیاک در فاز 
اول و ۳۵۰۰ تن اوره و گرانول در فاز دوم در حال آماده سازی در زمینی 
به مساحت ۲۵ هکتار در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه( 
است و پیش بینی می شود مطابق برنامه از پیش تعیین شده فاز اول آن 

اسفند ۹۸ و فاز دوم آن شهریور ۹۹ به بهره برداری برسد.

 صرفه جویی 22 مگاواتی برق در مناطق
 نفت خیز جنوب

مدیر تولید شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنــوب از صرفه جویی ۲۲ 
مگاواتی برق در این شرکت خبر داد و گفت: نیروی برق از عوامل ارتقای 

کیفیت نفت، ایمنی و تاسیسات و امنیت مناطق عملیاتی است.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، سعید کوتی در نشست 
مشترک هماهنگی، بررسی و تصمیم سازی به منظور پایداری تولید در 
حوزه تامین برق پایدار گفت: در تابســتان امسال، شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با صرفه جویی ۲۲ مگاواتی، یاری رسان شرکت توزیع 
نیروی برق اهواز در ساعات اوج مصرف بود و این در شرایطی است که با 
وجود مشکالت متعدد توانستیم تعهدات تولیدی خود را محقق سازیم 

و از کاهش تولید جلوگیری کنیم.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون بیــش از ۹۵ درصد خطــوط انتقال برق 
شرکت از حالت پایه بتونی و چوبی به پایه فلزی تغییر یافته، اظهار کرد: 
با همکاری و هماهنگی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت توزیع نیروی 
برق اهواز، همه موانع را برداشته و سامانه توزیع برق عملیاتی و ستادی 

شرکت را توسعه خواهیم داد.

میز خبر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه روش 
کنونی توزیع یارانه ســوخت عادالنه نیســت، گفت: 
نباید برای همه نســخه واحدی پیچید؛ براساس مدل 
های مختلف مصرف و درآمد مــی توان نرخ بنزین را به 

صورت پلکانی دریافت کرد.
رشد باالی مصرف سوخت در کشور و قاچاق گسترده 
آن به کشورهای همســایه، نهادهای مسئول را تکاپو 
انداخته تا راهکاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری 

از رشد سرسام آور سوخت به ویژه بنزین بیابند.
برای مقابله با مصــرف بی رویه و قاچــاق، راهکارها و 
پیشــنهادهای مختلفی ارایه شــده کــه از جمله آنها 
احیای کارت سوخت است که گفته می شود در آینده 

نزدیک استفاده از آن اجباری می شود.

اســد اهلل قره خانی، ســخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلــس در گفت و گو بــا ایرنا درباره 
برنامه های مجلس بــرای مدیریت مصرف 
ســوخت، گفت: »تاکنــون نه دولــت و نه 
کمیســیون انــرژی مجلس طرحــی برای 
ســهمیه بندی و افزایش نرخ بنزیــن ارائه 
نکرده اند.«قــره خانی یادآورشــد: تاکنون 

طرح های مختلفی توســط نمایندگان مطرح شده اما 
هیچکدام به تصویب نرسیده اند.

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس گفت: وضعیت و 
میزان استفاده از خودرو توســط گروه ها و دهک های 
مختلف جامعه، متفاوت است، بنابراین روش پرداخت 

یارانه بنزین، نباید یکسان باشد.

قره خانــی افزود: برخی افــراد که معموال به 
دهک هــای پایین تعلق دارنــد اصال خودرو 
ندارند ضمن آنکه شــماری از افراد از خودرو 
بــه عنوان وســیله ای بــرای امــرار معاش 
اســتفاده می کنند اما گروهــی دیگر چند 

خودرو دارند.
وی ادامــه داد: براســاس روش کنونی، هر 
کسی که خودروی بیشــتری دارد، یارانه بیشتری نیز 

دریافت می کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: با توجه 
به نرخ بنزین فــوب خلیج فارس که حــدود۴۰ تا ۵۰ 
سنت در هر لیتر است، مصرف کنندگان بیشتر بنزین، 

یارانه سوخت بیشتری می گیرند.

قره خانی گفت: این در حالی است که برخی خودرویی 
ندارند که بخواهند از یارانه ســوخت استفاده کنند یا 

اینکه از یک خودرو به طور محدود استفاده می کنند.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن باید الگوهــای عادالنه 
مختلفی را براســاس میزان مصرف ســوخت، درآمد، 

معیشت تعداد خودرو و ... تهیه کرد.
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید 
طبقات باال و ثروتمند از فهرســت اخذ یارانه سوخت 
حذف شــوند، اضافه کرد: اکنون دهک های ثروتمند، 
هم یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را مــی گیرند و هم از 
یارانه سوخت استفاده می کنند درحالی که دهک های 
پایین، خودرویــی ندارند که بخواهند یارانه ســوخت 

بگیرند.

سوخت

خريدار  مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق با اشــاره به تحقق ۹۹.۵ 
درصدی برنامه تولید تکلیفی این شــرکت 
در ۹ مــاه ابتــدای امســال، از تولید ۱۱.۱ 
میلیارد مترمکعب گاز در این مدت خبر داد 
و گفت: در این ۹ ماه، روزانه به طور میانگین 
بیــش از ۴۰ میلیون مترمکعــب گاز تولید 

شده است.
ابوالحسن محمدی با بیان این مطلب افزود: 
تولید گاز در این شرکت از میدان خانگیران 
شــامل مخازن مزدوران، شــوریجه دی و 
شــوریجه بی و همچنین میــدان گنبدلی 
انجام می شــود و در مجموع، ظرفیت تولید 
روزانه در این میدان هــا بیش از ۶۲ میلیون 

مترمکعب است.
شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق به 
عنوان یکی از سه شــرکت تابع شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، افــزون بر تامین نیاز 
نیروگاه نکا و پتروشیمی بجنورد، گاز مورد 
نیاز استان های خراســان شمالی، خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان 
و بخشی از ســمنان را تامین می کند. عمده 
گاز این شــرکت از میدان خانگیران و کمتر 
از یک میلیون مترمکعب در روز نیز از میدان 

مشترک گنبدلی برداشت می شود.

 راه اندازی مرکز جمع آوری
 شوريجه دی

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
شرق با اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته 
برای راه اندازی مرکز جمع آوری شــوریجه 
دی در سال ۹۷، ابراز امیدواری کرد که این 
مرکز در دهه فجر امســال بــه بهره برداری 
برســد.محمدی به شــانا گفــت: از مرکز 
جمع آوری فعلــی به طور موقت اســتفاده 
می شــود و مرکز جمع آوری اصلی در بهمن 

ماه امسال در مدار قرار می گیرد. 
به گفته ایــن مقــام مســئول، هم اکنون 
برداشت از مخزن شوریجه دی تا سقف ۱۴ 
میلیون مترمکعب در روز امکان پذیر است و 
برنامه توســعه این مخزن نیز در دستور کار 

وزارت نفت قرار دارد.
وی همچنیــن از تفاهم با پاالیشــگاه گاز 
هاشــمی نژاد برای اســتقرار یــک واحد 
نم زدایی در جنب میــدان گنبدلی خبر داد 

و هدف از استقرار این واحد را استمرار تولید 
در این میدان مشترک اعالم کرد. 

محمدی با بیــان اینکه تعمیرات اساســی 
چاه ها و مراکــز جمع آوری این شــرکت با 
صرف حدود ۴۵ هزار نفرساعت انجام شده 
است، به برخی نتایج آن از جمله راه اندازی 
چاه هــای ۴۹ و ۶۹ خانگیــران، نظارت بر 
عملیات حفاری، تعمیــر و  تکمیل چاه های 
۷۷، ۷۶ و ۴۲ خانگیــران و اســیدکاری 
موفقیت آمیز چهار چاه تزریقی اشاره کرد و 
افزود: انجام توپکرانی هوشمند و راه اندازی 
چاه های جدید در برنامه هــای پیش روی 

این شرکت قرار دارد.

توجه به توان داخل و شناسايی 
ظرفیت های استانی

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
شرق در بخش دیگری از صحبت های خود، 
به رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی 
در این شرکت اشاره کرد و گفت: کارگاه های 
مرکــزی و کارگاه خدمات فنــی چاه های 
این شــرکت، عملکرد مطلوبی در ســاخت 
و تعمیر قطعات و تجهیزات مورد اســتفاده 
دارند و هم اکنون، بیش از ۸۵ درصد قطعات 
مورد نیاز در این شــرکت از محل تولیدات 

داخلی تامین می شود.
محمدی با اشــاره بــه نمایشــگاه اقتصاد 
مقاومتی که به همت شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق و بــا همکاری شــرکت 
شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی 
از تابســتان ســال ۹۶ در این اســتان دایر 
شده اســت، ادامه داد: هدف از برگزاری این 
نمایشگاه، شناســایی ظرفیت های استانی 
در زمینه ســاخت تجهیزات صنعت نفت به 
منظور توانمندســازی صنعتگران داخلی 

است.
تاکید شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
بر اســتفاده حداکثری از توان ســازندگان 
داخلی در حالی اســت که این شرکت، خود 
نیز در زمینه ســاخت قطعــات و تجهیزات 
نفتی یــد طوالیی دارد و  افزون بر ســاخت 
رشــته های تکمیلی و تجهیزات سرچاهی، 
بســیاری از قطعات مورد نیــاز در کارگاه 

مرکزی این شرکت ساخته می شود.

مذاکره با پارک های علم و فناوری
محمدی بــر ضــرورت ارزش نهــادن به 
پروژه هــای تحقیقاتــی و تاثیرگذاری این 
پروژه ها بر روند رفع نیازمندی های صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی هم تاکید کرد و در 

این زمینه، تعامل بیشــتر با پارک های علم 
و فنــاوری را راهگشــا دانســت.وی گفت: 
برآنیم با امضــای تفاهمنامه ای با پارک علم 
و فناوری خراسان رضوی، از توانمندی های 

این مجموعه نیز بهره مند شویم.
محمدی همچنین از پیاده ســازی سیستم 
مدیریت انرژی براســاس اســتاندارد ایزو 
۵۰۰۰۰۱ و آغاز پروژه اســتقرار و مدیریت 

امنیت اطالعات در این شرکت نیز خبر داد.

چالش  های کاری؛ از مخاطرات گاز 
ترش تا شرايط اقلیمی

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
شــرق به پیچیدگی ها و چالش های کاری 
این شرکت نیز اشاره کرد و گفت:  پراکندگی 
چاه هــا و مرزی بــودن مناطــق عملیاتی، 
اســتهالک تاسیســات، راهبــری تولید و 
تزریق در مخزن شوریجه دی، تولید عمده 
گاز از مخــزن گاز ترش مــزدوران، دوری 
از جنوب کشور و مشــکالت ناشی از تامین 
و تدارکات بــه دلیل این فاصلــه، احتمال 
بیشتر تشــکیل هیدرات گازی، مخاطرات 
مســیر تردد کارکنان )جــاده خانگیران( 
و شــرایط نامناســب آب و هوا از جمله این 
چالش هاســت که ضرورت توجه به افزایش 

انگیزه کارکنان و بهبــود رویه های کاری را 
دوچندان می کند.

بر اســاس این گزارش، غالــب گازی که به 
همت کارکنان این شــرکت تولید می شود، 
گاز ترش، ســمی و خورنده مخزن مزدوران 
است که افزون بر مخاطرات احتمالی ناشی 
از نشــت آن کــه عواقــب جبران ناپذیری 
به همــراه خواهد داشــت، خوردگی باالی 
تاسیســات، عدم امکان تخلیــه محتویات 
خطوط لوله به اتمســفر یا خاک و احتمال 
باالی تشــکیل هیــدرات گازی نیز از دیگر 
چالش های آن است. در اختیار داشتن این 
مخزن که بــه دلیل وجــود گاز ترش با ۳.۶ 
درصد H۲S و ۶.۵ درصــد CO۲ از مخازن 
نادر گازی در جهان به شــمار مــی رود، از 
ویژگی های این منطقه عملیاتی است و این 
ویژگی سبب شــده، ادوات زیادی روی هر 

یک از چاه های مزدوران قرار داشته باشد.
در زمینه شــرایط اقلیمــی و آب و هوا نیز 
خانگیران، تابستان هایی گرم و طاقت فرسا و 
زمستان هایی سرد و خشن دارد. دمای هوا 
در این منطقه در فصل تابستان تا ۵۰ درجه 
باال می رود و دمای حــدود منفی ۲۵ درجه 
نیز در زمســتان های خانگیران ثبت شده 
است. افزون بر این، بادهای تند توأم با توفان 
شــن در تابستان و برف ســنگین و کوالک 
شدید همراه با افت شــدید دما و یخبندان 
در زمســتان و ثبت کمتر از۱۸۰ میلی متر 
بارندگی در سال نیز از دیگر مشخصات آب و 

هوایی این منطقه عملیاتی است.

تاکید بر ايفای مسئولیت های 
اجتماعی

مدیرعامل شــرکت بهره  برداری نفت و گاز 
شــرق ضمن تاکید بر ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی و برشــمردن نمونه هایــی از 
آن، متذکر شــد: بخشــی از مســئولیت 
اجتماعی نیز به توجه ســازمان به کارکنان 
و خانواده های آنان مربوط می شــود که در 
این راستا در یک سال اخیر، تجهیز مدرسه 
شــهرک نفــت تندگویان )محل اســکان 
کارکنان در شهرستان ســرخس(، تجهیز 
زمین بازی کودکان و راه اندازی مهدکودک 
و بهره  منــدی از مربیــان مجــرب در این 

شهرک در دستور کار قرار گرفت.

خريدار  همزمان با چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی و با هدف افزایش 
ضریــب اطمینــان، واحــد تقطیر ســوم 
پاالیشــگاه اصفهــان و چنــد طــرح مهم 
زیست محیطی این شــرکت به بهره برداری 
می رســد.مرتضی ابراهیمــی، مدیرعامل 
پاالیشــگاه نفت اصفهان با اعــالم این خبر 
گفت: ظرفیت کلــی پاالیشــگاه اصفهان 
روزانه ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار بشــکه است که با 
راه اندازی واحد تقطیر سوم این ظرفیت در 
ســه واحد توزیع و این تغییر موجب کاهش 
بار ترافیکی خــوراک در برج هــای تقطیر 

خواهد شد.
تاکنــون خــوراک ورودی  افــزود:  وی 
پاالیشــگاه وارد دو واحد تقطیر ۱۰۰ هزار 
بشــکه ای می شــد که این موضوع موجب 
افزایش ترافیک محصوالت داخل برج های 
جداکننده در برج ها شــده بود. با راه اندازی 
واحد تقطیر ســوم، افزون بر توزیع خوراک، 
ضریب ایمنی باالتر رفته اســت و با توجه به 
جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر ســوم، 
کیفیت محصــوالت تولیدی نیــز افزایش 
خواهد یافت.ابراهیمی تصریح کرد: ظرفیت 
پاالیشی پاالیشگاه از طریق دو واحد جانبی 
غلظت شــکن و در زمان نیاز به تولید بنزین 
بیشــتر، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار بشکه  در روز 

افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه طراحی و تامین بخش 

عمده تجهیزات این واحد توسط سازندگان 
توانمند داخلی و تحت نظارت شرکت ملی 
مهندســی و ســاختمان نفت ایران صورت 
پذیرفته اســت، گفت: این واحد هم اکنون 
در مرحله راه اندازی بوده و حداکثر تا پایان 
ســال جاری وارد مدار بهره برداری خواهد 

شد.

تولید روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزين 
يورو ۵

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان بهبود 
کیفیت فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه 
اصفهــان را مهم تریــن هــدف طرح های 
بهینه ســازی در این پاالیشــگاه برشمرد و 
افزود: از ابتدای اردیبهشت امسال، کیفیت 
بنزیــن تولیدی در پاالیشــگاه اصفهان که 
روزانه ۱۱ میلیون لیتر است به سطح کیفی 

یورو ۵ ارتقا یافته است.
مرتضی ابراهیمی با اشــاره به اینکه بنزین 
باکیفیت تولیدی در پاالیشــگاه اصفهان به 
۱۲ استان کشور ارســال و توزیع می شود، 
گفت: کار تحقیقاتی ســاخت کاتالیســت 
واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان که 
تا پیش از این تحت لیسانس دو کشور آمریکا 
و فرانسه تولید می شد و یکی از های تک ترین 
کاتالیســت های صنعــت نفت اســت، با 
سرمایه گذاری پاالیشگاه اصفهان انجام و با 

موفقیت بومی سازی شد.

پروژه مهم زيست محیطی تصفیه آب 
پااليشگاه اصفهان آماده بهره برداری

مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت اصفهــان 
همچنیــن از راه انــدازی پــروژه مهــم 
زیســت محیطی تصفیــه آب پاالیشــگاه 
اصفهــان همزمان بــا چهلمین ســالگرد 
انقالب شکوهمند اسالمی خبر داد و گفت: 
ظرفیت این پروژه ۷۰۰ هزار مترمکعب در 
ساعت اســت که تا پایان بهمن ماه امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.
ابراهیمــی واحــد تصفیه آب پاالیشــگاه 
اصفهان را یکی از برترین واحدهای تصفیه 
آب صنعتی به لحاظ حجم و گستردگی در 
سطح کشور برشمرد و افزود: با بهره برداری 
از این پــروژه بخش عمــده آب مصرفی در 
چرخه پاالیش نفت خام از آب خاکســتری 
)فاضالب( شاهین شــهر اصفهــان تامین 

می شــود.وی با اشــاره به اینکــه یکی از 
مهم ترین معضــالت واحدهــای صنعتی 
در اصفهان آب اســت، گفت: تحقیقات این 
پروژه از هشــت سال گذشــته آغاز شده و 
می توان گفت پاالیشــگاه نفت اصفهان یک 
پیشــرو در اســتفاده از آب خاکستری در 

بخش صنعت به شمار می رود.

تولید روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل 
با کیفیت با راه اندازی پروژه تصفیه 

هیدروژنی گازوئیل
مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهــان همچنین 
از مذاکره با شــرکت های ســازنده داخلی 
برای راه انــدازی واحد تصفیــه هیدروژنی 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان خبر داد و گفت: 
این واحد که هدف از راه انــدازی آن حذف 
گوگرد از گازوئیل تولیدی و تولید ســوخت 
پاک اســت، هم اکنون ۹۲ درصد پیشرفت 
دارد و میزان پیشرفت واحدهای جانبی آن 

نیز ۵۲ درصد است.
مرتضــی ابراهیمی با اشــاره بــه این که 
هم اکنون به طــور میانگیــن روزانه ۱۸ تا 
۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در این پاالیشگاه 
تولید می شــود که ۲ تا ۳ میلیون لیتر آن 
یورو ۴ بوده و بــه منظور تامین ســوخت 
اتوبوســرانی در ســطح شــهر اصفهان و 
اســتان های همجوار به مصرف می رسد، 
افــزود: با راه انــدازی این واحــد، کیفیت 

تمامی گازوئیــل تولیدی در پاالیشــگاه 
به یــورو ارتقا خواهــد یافــت.وی افزود: 
نفت کوره تولیدی در پاالیشــگاه اصفهان 
حــدود ۱۸ درصــد محصــوالت تولیدی 
را تشــکیل می دهــد که طبــق تعهدات 
زیست محیطی باید به صفر کاهش یابد که 
با تکمیل طرح جامع بهبود و بهینه ســازی 
فرآیند شــرکت پاالیش نفت اصفهان این 

مهم محقق خواهد شد.
ابراهیمــی با اشــاره به اینکــه ۸۰ تا ۸۵ 
درصد قطعــات موردنیاز در پاالیشــگاه 
اصفهان بومی ســازی شــده است، گفت: 
تمامی خریدهای مربوط به احداث واحد 
تصفیــه هیدروژنی نفت گاز در گذشــته 
انجام شــده اســت و امیدواریم عملیات 
اجرایی آن بــه زودی ســرعت یابد و در 
نیمه دوم ســال ۹۸ به بهره برداری کامل 

برسد.
وی پروژه جداســازی روغن از آب )تصفیه 
روغن گیــر( و تامین بــرق پاالیشــگاه از 
نیروگاه بــه منظور صرفه جویــی در آب )با 
۹۳ درصد پیشــرفت فیزیکــی( را از دیگر 
پروژه هــای در دســت اجرای پاالیشــگاه 
اصفهــان نــام بــرد و تاکید کــرد: تمامی 
پروژه های زیســت محیطی و بهینه سازی 
پاالیشــگاه اصفهان ازســوی متخصصان 
توانمنــد داخلی و شــرکت های ســازنده 

داخلی اجرایی خواهد شد.

پرداخت یارانه بنزین باید عادالنه شود



در و پنجره سازان از مشکالت تولید می گویند

سردرگمی تولیدکنندگان از نوسانات قیمتی

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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صادرات 2۶ میلیارد دالری 5۰۰ شرکت برتر صنعتی
به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی ســهم صــادرات ۵۰۰ 
شرکت برتر صنعتی در سال گذشــته )۱۳۹۶( معادل ۲۶ میلیارد دالر 

بوده است.
بیســت و یکمین همایش معرفی شــرکت های برتر ایــران با حضور 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مدیران شرکت های برتر برگزار 

شد.
در این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری - مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی - با اشاره به سنجش شــرکت های صنعتی در ۳۳ شاخص که 
مهمترین آن میزان فروش یا درآمد اســت، گفت: بررســی ها نشــان 
می دهد ۱۰۰ شرکت اول میزان زیادی از کل فروش ۵۰۰ شرکت برتر 
را به خود اختصاص داده اند که بیانگر قدرت اقتصادی و اشــتغال زایی 

باالی این شرکت ها است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه اندازه و رشد، سود 
و بهره وری از جمله دیگر شــاخص های تعیین شرکت های برتر است، 
اظهار کرد: ارزش افزوده ۱۰۰ شــرکت اول ۱۲ درصــد تولید ناخالص 

ملی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این در حالی اســت که ارزش افزوده ۵۰۰ شــرکت برتر در 

مجموع ۱۴ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
همچنین به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی سهم صادرات 
۵۰۰ شرکت برتر صنعتی در سال گذشته معادل ۲۶ میلیارد دالر بوده 

که ۵۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی بوده است.
کیانی بختیــاری تولید اطالعات در مورد بنگاه هــای اقتصادی، کمک 
به شفاف سازی فضای کسب وکار، رتبه بندی شــرکت ها از نظر میزان 
اثرگذاری در اقتصاد ملی و گســترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی را 

از جمله اهداف رتبه بندی شرکت های برتر کشور عنوان کرد.
در ادامه این همایش مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی شــرکتهای 
برتر  با اشاره به اینکه اطالعات مورد نیاز برای رتبه بندی از صورت های 
مالی حسابرسی شده شرکت ها کســب می شود، گفت: مجموع فروش 
۱۰۰ شــرکت اول ۵۶۷ هزار ۶۴۶ میلیارد تومان اســت که ۲۴ درصد 

نسبت به سال قبل مورد بررسی )۱۳۹۵( افزایش یافته است.

تعرفه های بندری افزایش نیافته است
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تعرفه های بندری 
افزایش نیافته، اما رشــد نرخ ارز سبب شده هزینه خدمات شرکت های 

اپراتوری افزایش یابد.
 محمدعلی حسن زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: به دلیل آنکه هزینه های 
بندر با ارز محاسبه می شود، طبیعی است با افزایش قیمت ارز، هزینه های 

بندری نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بخشی از خطوط دریایی خارجی تردد خود را به بنادر 
ایران متوقف کرده اند و ایــن در افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی 
موثر بوده است، گفت: در این شــرایط برخی از کرایه های حمل و نقل 

دریایی از هزار دالر به ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دالر رسیده است.
عضو هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: این سازمان 
جزو دستگاه های دریافت کننده ارز دولتی نیست در حالی که ۵۰ تا ۶۰ 
درصد خدمات بندری به صورت ارزی محاسبه می شود؛ بنابراین برای 
تامین هزینه های بندری ســازمان بنادر طبق ضوابط و مقررات قانونی 
سقف تعرفه های بندری را هشت هزار تومان تعیین کرده تا هزینه های 

زیادی به صاحبان کاال تحمیل نشود.
حســن زاده در ادامه با اشــاره به برگزاری آیین روز چابهار در این بندر 
اقیانوسی ایران در اوایل اسفندماه امســال گفت: هدف از برگزاری روز 
چابهار تشویق ســرمایه  گذاران برای انجام ســرمایه گذاری بویژه در 
بخش های لجســتیکی در این بندر اســت.روز جهانی چابهار با حضور 
نمایندگان، سفیران و وزیران حمل و نقل برخی از کشورهای منطقه و 

جهان، اوایل اسفند ماه امسال در بندر چابهار برگزار می شود.

خط کشتیرانی الینر بین سه بندر هند با چابهار 
راه اندازی شد

مدیر کل بنــادر و دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان گفت: خط 
کشــتیرانی الینر بین بنادر بمبئی- موندرا - کاندال بــه چابهار با ورود 

نخستین کشتی به بندر شهید بهشتی راه اندازی شد.
 بهروز آقایــی در گفت و گو با ایرنا با اشــاره به اولین محموله و شــروع 
این خط کشتیرانی اظهار داشت: این کشتی کانتینری سه هزار و ۷۰۰ 
TEU )کانتینر( کاال بهمراه دارد که در بندر شــهید بهشــتی چابهار 

تخلیه می شود.
وی بیان کرد: بندر شهید بهشــتی چابهار با ظرفیت تخلیه و بارگیری 
ســاالنه هشــت و نیم میلیون تن کاال قابلیت پهلوگیری کشتی های 

اقیانوس پیما با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار تن را دارد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان گفت: در یک سال 
گذشته پس از افتتاح بندر شهید بهشتی تخلیه و بارگیری کانتینر رشد 
قابل توجهی داشته به طوریکه از ابتدای ســالجاری تاکنون نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است. 
وی ادامه داد: تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بندر شهید بهشتی از 
ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد ۸۰ درصدی 
برخــوردار اســت.آقایی تصریح کــرد: در مجموع تخلیــه و بارگیری 
کاالهای نفتی و غیر نفتی در مدت ۱۰ ماهه نخست سالجاری نسبت به 

مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد رشد داشته است.
وی افــزود: همچنین تخلیــه و بارگیری کاالهای غیــر نفتی در مدت 
مشابه از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۵ درصد رشد و صادرات و ترانشیپ 

کاالهای غیر نفتی نیز رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان ساخت جاده های 
دو بانده و ســاخت آزاد راه از بندر چابهار به کرمان، مشهد و هرمزگان، 
تکمیل راه آهن چابهار - ســرخس، ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی 
و جایگاههای سوخت را از عوامل مهم برای توسعه و آبادانی سیستان و 

بلوچستان و تسهیل در حمل و نقل کاال عنوان کرد.

بدهی 42 هزار میلیارد توماني صنعت برق
معاون هماهنگی مالی و پشــتیباتی شــرکت توانیر اعالم کرد: صنعت 

برق با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم می کند.
علی اصغر اسماعیل نیا نخســتین عامل این بدهی را »بدهی انباشته« 
و »ناترازی اقتصاد برق« به دلیــل فاصله قیمت تکلیفی فروش با قیمت 
تمام شــده ذکر کرد.وی گفت: در پایان ســال ۹۶ میانگین نرخ فروش 
برق ۶۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ســاعت و در مقابل قیمت تمام شده 
برق ۸۸۷ ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این به معنای ۲۰۷ 

ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت است.
وی واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی و باقــی ماندن بدهی های 
این نیروگاه ها برای صنعت برق را دومین عامل تراز نبودن اقتصاد برق 
دانست و افزود: در خصوصی ســازی نیروگاه ها، واحدهای واگذارشده 
بدون انتقال بدهی به خریداران عرضه شــد. معــاون هماهنگی مالی و 
پشــتیبانی شــرکت توانیر تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به 
اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام 
شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شــرکت توانیر پرداخت شود.

اسماعیل نیا اضافه کرد: عالوه بر این مشــکالت، بخشی از درآمدهای 
صنعت بــرق در پرداخت یارانه ها هزینه می شــود که این مســاله نیز 

ناترازی اقتصاد صنعت برق را تشدید می کند.

میز خبر

توجه جدی به توســعه زیرســاخت های صنعت فوالد 
ایران در طول ســال های گذشته باعث شــده که این 
محصول مهم اقتصادی در ســال ۲۰۱۸، پیشــرفتی 
قابل توجهی را به ثبت برســاند و در میان کشــورهای 
تولیدکننده فوالد در جهــان، ایران را صاحب باالترین 

درصد رشد کند.
بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده، ایران 
در سال گذشــته میالدی توانســته در قیاس با سال 
۲۰۱۷، رشــدی بیش از ۱۷ درصدی را در تولید فوالد 
به ثبت برســاند و همین عدد جایگاه ایران در میان ۱۰ 
کشــور اصلی تولیدکننده فوالد در جهــان را تثبیت 

کرده است.
آمارهای جهانی به ثبت رســیده از سال ۲۰۱۸ نشان 
می دهد که کشــورها مجموعاً در این سال بیش از یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن فوالد تولید کرده اند که این 

آمار در مقایسه با سال ۲۰۱۷، افزایشی ۴.۶ 
درصدی را نشان می دهد.

در طول ایــن مدت، هم چنــان چین خود 
را به عنوان قطب اصلــی تولید فوالد جهان 
مطرح کرده و از کل آمار به ثبت رســیده، 
بیش ۵۰ درصد از تولید جهانی را این غول 
شرق آسیا به نام خود ثبت کرده است. کل 

فوالد تولیدشده از سوی چین در سال ۲۰۱۸، بیش 
از ۹۲۰ میلیون تن بــوده که این عــدد در قیاس با 
مدت مشابه سال قبل رشــدی ۶.۶ درصدی را نشان 

می دهد.
پس از چیــن نیز هند توانســته نــام خــود را میان 
کشــورهای اصلی تولیدکننده فوالد به ثبت برســاند. 
این همســایه شــرقی ایران در طول این مدت بیش از 
۱۰۰ میلیون تن فــوالد تولید کرده و با رشــدی قابل 

قبول جایــگاه ژاپــن در رده دوم بیش ترین 
تولیدکننــدگان فــوالد را از آن خود کرده 

است.
آمارهای جهانی نشــان می دهد که آســیا با 
تولید بیــش از یک میلیــارد و ۲۷۰ میلیون 
تن فوالد هم چنان قاره محــوری در عرضه 
این کاالی مهم و حیاتی به شمار می رود. در 
میان کشــورهای اصلی تولیدکننده فوالد، رشد تولید 
اصلی ترین شــاخصه ســال ۲۰۱۸ بوده و این آمار در 
حالی به ثبت رسیده که میزان تولید فوالد در اتحادیه 
اروپا در قیاس با ســال ۲۰۱۷ کاهشی ۰.۳ درصدی را 

نشان می دهد.
اما در میان کشورهای آسیایی هرچند ایران فاصله ای 
قابل توجهی با کشــوری مانند چین دارد ولی توانسته 

بخشی از فاصله خود با هند را جبران کند.

ایران در ســال میالدی گذشــته، بیش از ۲۵ میلیون 
تن فوالد تولید کرده که در قیاس با ســال قبل، رشدی 
حدوداً ۴ میلیون تنی را نشــان می دهد. هم چنین در 
قیاس با ســال قبل ایران در عرصه فوالد افزایش تولید 
۱۷.۷ درصدی را به ثبت رسانده که در قیاس با تمامی 
کشــورهای بزرگ تولیدکننده فوالد افزایشــی قابل 

توجه به شمار می رود.
در شرایطی که رشد کل فوالد تولیدی در سال ۲۰۱۸، 
کمتر از پنج درصد بوده و چین هند نیز در مرز شــش و 
پنج درصد افزایش تولید داشته اند، رشد ۱۷ درصدی 
ایران نشان دهنده جهش قابل توجه تولید این محصول 
مهم اقتصادی کشــور در ســطح جهان است؛ کاالیی 
که چــه در تولیدات داخلی و چــه در بازارهای جهانی 
می تواند بــرای اقتصاد ایران یک نقطــه اتکای جدید 

بسازد.

تولید

محسن محروقي  تولیدکنندگان درب 
و پنجره نوســان قیمت ها و دشواری تامین 
مواد اولیه را مهمترین مشــکالت تولید در 
داخل دانســته و می گویند پیشی گرفتن 
رقبــای منطقه ای در بازارهــای صادراتی، 
عرصه را برای صادرکننــدگان ایرانی تنگ 

کرده است.
دهمین نمایشــگاه بیــن المللــی درب و 
پنجره از ســوم بهمن ماه بــا حضور بیش از 
۲۸۵ شرکت داخلی و خارجی از ۶ کشور با 
هدف معرفی ظرفیت هــای بالقوه و بالفعل 
صنایع و خدمات صنعت در و پنجره، ایجاد 
زمینه های جذب سرمایه و سرمایه گذاری، 
آشنایی با نوآوری ها و پیشرفت های صنعت 
در و پنجره، ایجاد فضــای رقابتی و ارتباط 
مســتقیم میان تولیدکننــدگان و مصرف 
کنندگان، اشــتغالزایی و یافتــن بازارهای 
جدید صادراتی و افزایش صادرات، در تهران 

برپا شد که دیروز به کار خود پایان داد.
به گفته مسئوالن، هرچند به دلیل تحریم ها در 
این دوره از نمایشــگاه شرکت های خارجی 
حضــور کمرنگ تــری نســبت دوره های 
پیشــین داشــتند اما همین محدودیت ها 
سبب شــده تا تولیدکنندگان داخلی نیز با 

مشکالتی مواجه باشند.
در حاشــیه برپایی این نمایشــگاه به سراغ 
دســت اندرکاران این صنعت رفتیم تا نقطه 
نظرات آنان را درباره شرایط حاکم بر تولید 
و بازار محصوالت ایرانــی در داخل و خارج 
کشــور جویا شــویم؛ در این رابطه رییس 
هیــات مدیره یــک شــرکت تولیدکننده 
درب و پنجره بــه ایرنا گفــت: قیمت مواد 
اولیه پتروشــیمی و مواد افزودنی داخلی، 
همچنین مــواد اولیــه خارجی بیــن ۲ تا 
چهار برابر در مــاه های گذشــته افزایش 
داشته است.یوسف بیگی افزود: ۷۰ درصد 
مواد مورد نیــز تولید داخلــی و ۳۰ درصد 
آن خارجی اســت، با این حــال در ماه های 
گذشــته توانــی برای دپــوی مــواد اولیه 

نداشتیم.
این تولیدکننده با انتقاد از حمایت نشــدن 
تولید و تولیدکننده در کشور، ادامه داد: بیمه 
تامین اجتماعی و مالیات بویــژه مالیات بر 
ارزش افزوده در این شرایط رکود بازار، سایر 

مشکالت تولیدکنندگان را تشکیل می دهد.
مالیات بر ارزش افزوده بیشــتر فاکتور بازی 
است، به طوری که برخی تولیدکنندگان آن 
را پرداخته و برخی دیگر با ترفندهایی از زیر 
بار آن شــانه خالی می کنند.وی به افزایش 
۸۰ درصدی قیمت درب و پنجره تولید این 
شــرکت اشــاره کرد و گفت: با این وجود در 
مقایسه با پارسال، فروش شرکت ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی از برنامه ریزی شــرکت 
برای صادرات به بازار ســوریه خبر داد، اما 
یادآور شــد: با بررســی بازار متوجه شدیم 
حریف تولیدکنندگان ترکیــه در این بازار 
بکر نمی شــویم، زیرا آنها از انواع و اقســام 
حمایت هــای دولتی از تســهیالت ارزان 
قیمــت گرفته تا مشــوق هــای صادراتی 
برخوردارند.وی ابراز امیدواری کرد وزارت 
امــور خارجه کــه در ماه های گذشــته به 
تشــکیل معاونت امــور اقتصــادی اقدام 
کــرده اســت، در حمایــت از صــادرات و 

صادرکنندگان گام های عملی بردارد.

کاهش کیفیت تولید مواد اولیه
نادر حبیبی دیگــر فعال اقتصــادی که به 

تولید پروفیــل های پی. وی. ســی برای 
پنجره های دوجداره اشــتغال دارد، به ایرنا 
گفت: افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته 
و ســوء اســتفاده دالالن، تامین کنندگان 
مواد اولیه را بــه ورطه نابودی کشــاند، به 
طوری کــه افزایش قیمت ۲ تــا ۱۰ برابری 
قیمت ها را شاهد بودیم و حتی این روزها با 
ثبات نسبی ارز در محدوده ۱۱ هزار تومان، 

این افزایش قیمت ها ادامه دارد.
ایــن تولیدکننده یادآور شــد: درخصوص 
ماده اولیه پی.وی.ســی هرچقدر قیمت آن 
افزایش یافت، تقاضا برای آن زیاد شــد و در 
مقابل کیفیت تولید پاالیشــگاه ها کاهش 
یافت.وی بیان داشــت: از اردیبهشــت ماه 
تاکنون قیمت انواع مــواد اولیه ۴۰۰ درصد 
رشد داشته، در حالی که قیمت محصوالت 
نهایی افزایش ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده 

است.
حبیبی گفت: فروش این شرکت در ماه های 
آذر و دی امسال صفر بوده و در مجموع در ۹ 
ماهه امسال در همسنجی با پارسال فروش 

۶۰ درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشــان ســاخت: این تحوالت در 
مجموع به ضرر تولید و مصرف کننده بوده، 

زیرا وزن و کیفیت کار بســیاری محصوالت 
موجود در بازار افت کرده و از استانداردهای 

الزم برخوردار نیستند.
ایــن تولیدکننده همچنیــن بیمه، مالیات 
و افزایش هزینه های حمــل و نقل را دیگر 
مشکالت تولید در شــرایط کنونی توصیف 
کرد و گفت: بــرای واردات مــواد مورد نیاز 
درخواســت تســهیالت حدود ۶ میلیارد 
تومانی از یکــی از بانک هــای دولتی ارائه 
دادیم، اما در مدت ۶ سال باید نزدیک به ۳۸ 

میلیارد تومان بازپس دهیم.
وی از اقدام دولــت در ممنوع کردن واردات 
کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند به 
عنوان اقدامی مثبت یاد کرد و گفت: انتظار 

می رود این حمایت تداوم داشته باشد.

قاچاق يراق آالت
حبیبی گفت: در بحث یراق آالت مورد نیاز 
تولید درب و پنجره، قاچاق بویژه از ترکیه و 
مرزهای غربی بیداد می کند و نظارتی بر آن 

وجود ندارد.
وی افزود: در سال های گذشته محصوالت 
شرکت به عراق و افغانســتان صادر می شد 
و حتی برای حضور در بــازار اوکراین برنامه 

ریزی داشتیم، اما جذابیتی که دولت ترکیه 
برای صادرکننــدگان خود ایجــاد کرده، 
در عمل صادرکننــدگان ایرانی را کنار زده 

است.
به گفته این تولیدکننده، در شرایط کنونی 
به دلیل مشــخص نبودن دستورالعمل ها و 
اجرای آنها، حتــی در خصوص صادرات هم 

نمی توان برنامه ریزی داشت.

نوسانات قیمتی و سردرگمی 
تولیدکنندگان

شــیما طاطایی، مدیــر اداری و مالی یک 
شــرکت تولیدکننده یو.پی.وی.ســی نیز 
به ایرنــا می گوید: نوســان هــای قیمتی 

مشتریان را سردرگم کرده است.
وی توضیح داد: ۳۰ تــا ۴۰ درصد مواد اولیه 
مورد نیاز تولید از خارج وارد می شــود، اما 
به دلیــل تحریم ها مواد اولیــه به صورت 
واردکننــدگان  توســط  ای  ســهمیه 

تقسیم بندی می شود.
طاطایی گفت: به موقع نرسیدن مواد اولیه 
موجب نوســان هــای قیمتی شــده و این 
نوسانات سردرگمی مشتریان در خرید کاال 
را به دنبال داشته اســت. همچنین کاهش 
تولید، از کار افتــادن خطوط تولید و تعدیل 
نیرو از دیگر مشکالت تامین نشدن به موقع 

مواد اولیه است.
وی اظهار داشــت: از آنجایی کــه پیش از 
تحریم ها به دپــوی مواد مورد نیــاز اقدام 
کردیم، تاکنون توانستیم تولید شرکت را در 
شرایط مطلوبی نگه داشته و با ثبات قیمت، 

مشتریان را حفظ کنیم.
این فعال تولیدی در عیــن حال گفت: مواد 
اولیه داخلی و خارجی تولید یو.پی.وی.سی 
۲ تا سه برابر شده و در این شرایط، تولید در 
شرایط سربه سر اســت؛ شرایطی که سبب 
شده بسیاری تولیدکنندگان از کیفیت کار 

کم کنند.
ســالیانه ۵۵۰ تن انواع محصــوالت درب، 
پنجره و پروفیــل بــه ارزش ۲۰۰ میلیون 
دالر صادر می شــود؛ عراق، هنــد و برخی 
کشورهای مشــترک المنافع، مقصد اصلی 
صادراتی ایــن محصوالت را تشــکیل 

می  دهند.

رشد قابل توجه تولید فوالد ایران در سال 2۰1۸

صادرات کفش ۴6 درصد افزایش یافت

کفش های ایرانی در پای عراقی ها و افغانستانی ها
زهرا اکرمي  عضــو هیات مدیره جامعه 
صنعت کفش ایران، از افزایش ۴۶ درصدی 
صادرات و کاهــش ۷۲ درصــدی واردات 
کفش در ۹ ماهه امســال خبر داد و عراق و 
افغانستان را از مقاصد اصلی صادرات کفش 

ایران اعالم کرد.
علی لشــکری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: صادرات انواع کفش در ۹ ماهه ســال 
جاری، معادل ۹۱.۷ میلیــون دالر بوده که 
در مقایســه با ۶۲.۷ میلیون دالر صادرات 
کفش در ســال ۱۳۹۶، حدود ۴۶.۲ درصد 

افزایش داشته است.
این عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایران، با اشــاره به افزایش ۶۹ درصدی وزن 
صادرات انواع کفش در ســال جاری، گفت: 
این در حالی اســت که میزان صادرات انواع 
کفش در ۹ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۶، از 
نظر ارزشــی و وزنی به ترتیب ۱۱.۷ و ۷.۲ 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ 

کاهش یافته بود.
به گفتــه وی، افزایــش نــرخ ارز و کاهش 
برابری ریال در مقابــل دالر، از دالیل عمده 
افزایش صادرات و کاهش واردات اســت؛ به 
طوری که در ۹ ماهه امسال، متوسط قیمت 
دالری هر کیلــو کفش از ۴.۸ بــه ۴.۱ دالر 

رسیده است.
عضو هیــأت مدیره جامعــه صنعت کفش 

ایران، هم چنین از کاهش ۷۲ درصد ارزش 
واردات کفش به کشــور خبــر داد و گفت: 
در نه ماهه امســال، تقریباً ۷.۴ میلیون دالر 
کفش به کشــور واردات شده که در مقایسه 
با واردات ۲۶.۴ میلیــون دالری این کاال در 
سال گذشــته، به ترتیب ۷۲ و ۷۱.۲ درصد 

از نظر ارزشی و وزنی کاهش داشته است.
وی افزود: این در حالی اســت که در نه ماهه 
سال گذشــته، واردات انواع کفش از ارزشی 
و وزنی به ترتیب ۱۴۶ و ۷۱ درصد نســبت 
به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا 

کرده بود.

 عراق و افغانستان مقصد اصلی
 کفش ايران

عضو هیــأت مدیره جامعــه صنعت کفش 
ایران، در ادامــه با بیان این که بــازار عمده 
صادرات کفش ایران کشــورهای همسایه 
هســتند، گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات 
کفش ایران بــه مقصد عراق و افغانســتان 
انجام می شود.وی با بیان این که مشکالتی 
که اخیــراً با بخشــنامه تعهــد ارزی برای 
صادرکننــدگان ایجــاد شــده، هم چنان 
پابرجاست، اظهار کرد: ایجاد محدودیت در 
صادرات کفش باعث شــده که شرکت های 
بازرگانی غیرتخصصی جایگزین واحدهای 
تولیدی صادرات محور شناسنامه دار شوند.

این عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایران با اشاره به این که تولیدکنندگان برای 
بازگرداندن ارز مشکلی ندارند، تصریح کرد: 
مشکل اصلی موانعی است که بانک مرکزی 
می داند و بــا علم بــه آن توجهــی به حل 

مشکالت ندارند.
وی افزود: برخــی از صادرکننــدگان اگر 
بخواهند از محــل ارز حاصــل از صادرات 
خــود، واردات انجام دهند، در مقایســه با 
تاجر یا بازرگانی که بــرای واردات کاال از ارز 
نیما استفاده می کند، عماًل تنبیه می شود؛ 
چراکه این صادرکننده باید با قیمت ارز آزاد 
واردات انجام دهــد در حالی که یک تاجر یا 

بازرگان از ارز ارزان تر استفاده می کند.
به گفته عضو هیأت مدیــره جامعه صنعت 
کفش ایــران، اگــر بانک مرکــزی در یک 

تفاهم دو جانبه بــا صادرکنندگان موضوع 
را در قالب یــک بحث کارشناســی و فنی 
مورد بررســی قرار ندهــد و بخواهد برای 
صادرکننــده تنبیه یــا تهدید قــرار دهد، 
باید نگران این باشــیم که صادرکنندگان 
ترکیــب  در  شناســنامه دار سهم شــان 
صادرکنندگان به شــدت کاهش پیدا کرد 
و ما بیش تر شاهد شرکت های شرکت های 

غیرشناسنامه دار و بازرگانی هستیم.
اواسط شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی 
از ابالغ بخشنامه ای به گمرک ها خبر داد که 
بر اســاس آن، صادرکنندگان باید با امضای 
پیمان سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل 
از صادرات را ظرف ســه ماه به کشــور وارد 
کنند؛ البته این بخشــنامه در ماه های بعد 
دستخوش تغییراتی شــد. این طرح باعث 
اعتراض صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
شــد، چراکه به گفتــه آن ها صــادرات به 
کشــورهایی همچون عراق، افغانســتان، 
کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع 
با اســتفاده از ریال جمهوری اسالمی ایران 
انجام می شــود، نمی تواند مشــمول حکم 
بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد 
و با اجــرای این دســتورالعمل، صادرات به 
کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف 

روبرو خواهد شد.

 قاچاق کفش در سال گذشته
 کاهش يافت

او در ادامه با بیان این که قاچاق در سال های 
گذشــته یکی از معضالت اصلــی صنعت 
کفش بوده است، تصریح کرد: بررسی های 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حاکی از این است 
که متوسط واردات رســمی در این سال ها 
۱۴.۵ میلیون دالر در هر سال بوده است؛ در 
حالی که بر اساس آمارهای جهانی صادرات 
کفش جهان به ایران در این سال ها متوسط 
۳۲۸ میلیون دالر بوده که نشــان می دهد 
نســبت واردات واقعی به واردات رســمی 

حدود ۲۲.۶ برابر بوده است.
این عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایران، با اشــاره به کاهش نســبت واردات 
واقعی به واردات رســمی کفش از ۲۲.۶ به 
هفت در ســال گذشــته، گفت: طبق آمار 
گمرک در ســال گذشــته واردات رسمی 
کفش معــادل ۳۸.۹ میلیــون دالر و طبق 
آمارهای جهانی صــادرات کفش جهان به 

ایران معادل ۲۶۶ میلیون دالر بوده است.
وی با بیــان این کــه یکــی از ویژگی های 
صنعت کفش قاچاق پذیر بودن آن اســت، 
تصریح کرد: تولید کفش در دهه ۸۰ به نفع 
واردات و قاچاق زمین گیر شــد، اما در دهه 
۹۰ میــزان تولید در این صنعت با نوســان 

همراه بود.
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رتبه سوم بانک آینده به لحاظ بیشترین دارایی 
میان شرکت های ایرانی

رتبه بندی بنگاه های اقتصادی بر اساس شــاخص های از پیش تعیین 
شده، آمارها و اطالعات موجود یکی از راه های تعیین جایگاه هر یک از 

این بنگاه ها در اقتصاد ملی است.
سازمان مدیریت صنعتی، از ســال ۱۳۷۷، رتبه بندی شرکت های برتر 
کشور را به صورت ســاالنه انجام می دهد. این رتبه بندی بر بستر  آمار و 
اطالعات شفاف و بررسی صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها، 
ضمن  ترسیم فضای شفاف از شــرایط اداره بنگاه های اقتصادی، درک 

عمیق تری از شاخص ها و شرایط اقتصادی آنها بدست می دهد.
در بیستمین سال رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، »بانک آینده« 
موفق شد برای دومین بار پیاپی؛ عنوان »شرکت پیشرو در ایران« را بر 

اساس روند رشد چهارساله اخیر، از آن خود کند.
همچنین بانک آینده رتبه ســوم بیشــترین دارایی، رتبه پنجم فروش 
در صنعت و رتبه دوم در بین بانک هــای خصوصی را به خود اختصاص 
داده است.اســتمرار موفقیت های بانک آینده در جلــب  نظر نهادهای 

کارشناسی و ارزیابی  کننده، گویای روند حرکت این بانک است.

بیمه البرز چهل و نهمین شرکت برتر کشور 
شناخته شد

براســاس اعالم ســازمان مدیریت صنعتی ایران،  شــرکت بیمه البرز 
امسال نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با هفت پله صعود 

نسبت به سال گذشته در رتبه ۴۹ قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، این شــرکت پیــش از این نیز طی 

چند سال گذشته در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور قرار داشت .
این گزارش حاکی اســت شــرکت بیمه البرز با فروش ۲۵ هزار و ۳۶۷ 
میلیارد ریالی، پرشــی هفت پله ای داشــت و رتبه خود را از ۵۶ به ۴۹ 
رساند.شرکت بیمه البرز ســال گذشــته نیز در میان صد شرکت برتر 
ایران قرار گرفت و با هفت پله صعود نسبت به سال ماقبل آن در رتبه ۵۶ 
قرار گرفت.بنا بر این گزارش، شــرکت بیمه البرز طی سال های ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۶ در مجموع توانسته اســت در میان یکصد شرکت برتر ۴۹ پله 

صعود کند و رتبه خود را از ۹۸ به ۴۹ برساند.
این گزارش حاکی اســت ، ســازمان مدیریت صنعتی برای بیستمین 
سال متوالی ، فهرســت شرکت های برتر کشــور را براساس سال مالی 
۱۳۹۶ اعالم کرد . در ارزیابی شرکت های بیمه، درآمد بیمه ای و درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان شاخص های مورد استفاده در نظر 
گرفته شده است که بر این اســاس بیمه البرز برای چندمین سال ، در 

لیست یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفت .

تسهیالت بانک توسعه صادرات قزوین برای 
افزایش صادرات و کاهش بیکاری

رییس شعبه قزوین بانک توســعه صادرات گفت: برای امسال صادرات 
یک میلیارد دالری برای اســتان قزوین هدف گذاری شــده است که 
بانک توســعه صادرات ایران در این اســتان با ارائه تسهیالت در بخش 
کشــاورزی، دارویی و شیمیایی نقش به ســزایی در افزایش صادرات و 

کاهش بیکاری استان ایفا کرده است.
یعقوب انیســی در گفت و گو با روابط عمومی بانک توســعه صادرات با 
اعالم این مطلب افزود: صادرکنندگان اســتان قزوین در ۹ ماهه سال 
۱۳۹۷ مبلغ ۸۵۰ میلیاردریال از تســهیالت شعبه قزوین را با متوسط 

نرخ ۱۴.۵ درصد استفاده کردند.
وی ادامه داد: مبلغ تسهیالت اعطایی در طول این مدت نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.
به گفته انیســی محصــوالت صادراتی این واحدهای تولیدی شــامل 
مصنوعات پالســتیکی ، محصوالت شــیمیایی ، محصوالت غذایی ، 
صنایع تبدیلی کشاورزی، دارویی، بهداشــتی و لوازم خانگی بوده که 
به کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، گرجستان، ترکیه، هند، 

یمن و آسیای میانه صادر شده اند.
رییس شعبه قزوین بانک توسعه صادرات درخصوص پروژه های تامین 
مالی شده توسط این شعبه از بدو تاسیس گفت : شعبه در تولید شیشه 
دارو به مبلغ هشــت میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ، در طرح رنگرزی نخ یک 
میلیون و سیصد هزار یورو و در طرح توسعه تولید کشمش ۱۰ میلیارد 

ریال تامین مالی انجام داده است.
وی درباره طرح های تامین مالی شــده در ســال جاری اظهارداشت: 
بانک توسعه صادرات در حوزه تولید شیشه بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال، 
بخش تولید پالســتیک ۱۲۰ میلیارد ریال، در زمینــه تولید چیپس و 
ســیب زمینی ۹۰ میلیاردریال و در بخش تولید نخ ۱۵۰ میلیارد ریال 
تسهیالت اعطا کرده است.بر اساس گزارش های موجود، سال گذشته 
از قزوین به ۵۲ کشور جهان صادرات انجام شــده است. در حال حاضر 

این استان ۲۲۲ صادرکننده فعال دارد.

تداوم حمایت بانک ملی ایران از تولید در سال 
حمایت از کاالی ایرانی

بانک ملی ایران در راســتای تاکیدات مقام معظم رهبری، سیاســت 
حمایت از کاالی داخلی را ســرلوحه اقدامات خود قرار داده و در همین 
راســتا در نه ماه ابتدای ســال جاری بیش از ۵۸ هزار فقره تسهیالت 
فروش اقســاطی خرید کاالی مصرفــی بادوام داخلی بــه متقاضیان 
پرداخت کرده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک ملــی ایران، این 
بانک در ۹ ماه ابتدای سال جاری تعداد ۵۸ هزار و ۲۰۹ فقره تسهیالت 
فروش اقســاطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به ارزش پنج هزار 
و ۸۴۶ میلیارد ریال تخصیص داده اســت.همچنین طی مدت مذکور 
تعداد ۷۱۱ هزار و ۴۲۶ فقره تســهیالت نیز به صورت فروش اقساطی، 
جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت شــده است 

که ارزش این تسهیالت به ۱۹۲ هزار و ۵۳ میلیارد ریال می رسد.
بانک ملی ایــران همچنین ۵۸ هزار و ۳۷۶ فقره تســهیالت ســرمایه 
در گردش برای حمایت از تولید و اشــتغال به ارزش ۱۰۸ هزار و ۵۱۷ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بانک صادرات ایران پنجمین شرکت ایران شد
بانک صادرات ایران در آخرین رتبه بندی سال ۹۷ در بین ۵۰۰ شرکت 
بزرگ ایران از نظر »شــاخص دارایی« رتبه اول، بر اســاس »شاخص 
فروش« رتبه پنجم، از منظر میزان اشــتغالزایی رتبــه دوم و بر مبنای 

شاخص ارزش افزوده جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.
به گــزارش  روابط عمومــی بانک صادرات ایــران،  در مراســمی که به 
همین منظــور با عنوان »همایش شــرکت های برتر ایــران«، در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما  با حضور مقامات دولتی، مسئوالن 
و سیاســت گذاران اقتصادی، صاحب  نظران و مدیران شرکت های برتر 
کشور برگزار شد، از شرکت های پیشرو )انتخاب شده بر اساس روند رشد 
چهار سال اخیر(، شرکت های برتر از نظر رشد سریع و دیگر شرکت های 
برتر دارای رتبه های ویژه تقدیر شــد که بر اساس نتایج به دست آمده از 
گزارش گروه کارشناســی رتبه بندی IMI-۱۰۰ ، در رتبه بندی ســال 
۱۳۹۷ ســازمان مدیریت صنعتی، بانک صادرات ایــران در بین ۵۰۰ 
شرکت بزرگ ایران از نظر »شاخص دارایی« رتبه اول، از نظر »شاخص 
اشــتغالزایی« رتبه دوم، از نظر »شــاخص فروش« در جایگاه پنجم و از 

نظر »شاخص ارزش افزوده« در جایگاه ششم قرار گرفت. 

میز خبر

 حجت اهلل مهدیان، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعــاون از پرداخت ۷۰ هــزار میلیارد 
ریالی تسهیالت از ابتدای ســال تا پایان دی ماه توسط 
بانک توســعه تعاون خبر داد.ســیدباقرفتاحی، عضو 
هیئت مدیره و تعدادی از مدیران ســتادی بانک صبح 
دیروز در نشست مشترک با اعضاء هیئت مدیره شرکت 
کارخانجات فــرآوری روغن و دانه هــای روغنی ایران 
)فردا( با اعالم مطلب فوق گفت: خلق ارزش در تأمین، 
تولید و توزیــع در بخش تعاون مســتلزم هم گرایی و 

هم افزایی اجزای مختلف در این بخش می باشد.
مهدیان در همین رابطه افزود: بخش تعاون یک پدیده 

فرا بخشی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی 
با گرایش های مختلف می باشــد و می تواند 
یک بازار جامــع از تأمین تا مصــرف نهایی 

قلمداد گردد.
وی شــرکت تعاونــی فــردا را ازجملــه 
شــرکت های تعاونــی فعــال، موفــق و از 
مشــتریان خوش حســاب بانک دانســت و 

در این خصوص گفت: برای توســعه همکاری و پاسخ 
به انتظارات این شــرکت تعاونی، بانــک در قالب حد 
اعتباری با رقم مناســب زمینه پرداخت تســهیالت 
اعتبــاری ریالــی و ارزی، صدور ضمانت نامه و ســایر 

نیازهای مرتبط با شرکت را فراهم می سازد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون ضمن تأکید بر اینکه دایره همکاری و 
ارتباط با شرکت تعاونی فردا تاکنون مناسب 
بوده و بانک خدمــات قابل مالحظه ای را در 
قالب تســهیالت اعتباری و صــدور ضمانت 
برای این شــرکت ارائه داده اســت گفت: با 
توجه به شــرایط خــاص و نقش حیاتی این شــرکت 
تعاونی در تأمین کاالی اساســی و مایحتاج ضروری، 
آمادگی حمایت بیشــتر از شــرکت تعاونی فردا برای 

پیشبرد اهداف و برنامه ها در دستور کار دارد.

مهدیان بابیــان اینکه از ابتــدا تا پایان دی ماه ســال 
جاری بانک بالغ بر هفتاد هزار میلیارد ریال تسهیالت 
اعتباری به متقاضیان و مشتریان پرداخت نموده است 
گفت: انتظار می رود این عدد تا پایان ســال به یک صد 
هزار میلیارد ریــال افزایش یابد.همچنین ســید باقر 
فتاحی عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون گفت: 
خدمات و عملیات بانکی و اعتباری بانک توسعه تعاون 
برابر با ســایر بانک های کشور است و بی تردید جوانی و 
چابکی بانک و نیروی انسانی متخصص این بانک باعث 
انعطاف پذیری و تطبیق پذیری بانک با نیازهای مالی و 

خدمات مورد انتظار مشتریان شده است.

 حیدر مستخدمین حســینی گفت: هیچ خطر جدی 
نظام بانکی ایران را تهدید نمی کند و بانک ها در معرض 

خطر ورشکستگی قرار ندارند.
 معاون اســبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو 
با خبرآنالین افزود: تهدید بانک ها و کلید زدن پروســه 
بی اعتماد کردن مردم به نظام بانکی بخشی از اهدافی 
است که در قالب جنگ اقتصادی پیگیری می شود چرا 
که در این دوره اقتصاد در تیررس دشمنان قرار گرفته 

است.
 او با اشاره به اینکه فشــارها در ناحیه اقتصاد متمرکز 
شده اســت، ادامه داد: به نظر می رسد وابستگی بیش 
از حد اقتصاد به نظام بانکی و بانک محور بودن اقتصاد 
ایران سبب شده است این خط پررنگ برای بی اعتماد 

کردن مردم به نظــام بانکی تــدارک دیده 
شود واال با وجود مشــکالتی که در بانک ها 
به چشــم می خورد، هیچ خطــری در حوزه 

ورشکستگی بانک ها را تهدید نمی کند.
  این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
مانور مخالفان نظــام در بخش های مختلف 
این نکته را آشــکار می کند که پاشنه آشیل 

اقتصاد ایران کجاســت، گفت: فرصت بسیار مناسبی 
به دســت آمده اســت تا بانک مرکزی این مساله را در 
دستور کار قرار داده و در صدد جبران مشکالت در این 

حوزه باشد.
 وی وابســتگی باالی اقتصاد به بانک ها را عاملی برای 
شــکنندگی و تهدید اقتصاد دانست و گفت: این مقطع 

در واقــع موقعیت خوبی اســت کــه بانک 
مرکزی، دولت و مجلس آســتین باال زده و 

اصالح نظام بانکی را عملیاتی کنند.
 او در توضیح این مطلــب ادامه داد:  به لحاظ 
کارکــردی، فعالیت ها، انتظــارات، اهداف 
و جایگاه بانک ها در اقتصــاد باید از وضعیت 
متمرکز خــارج شــوند؛ بی تردیــد اکنون 
بهترین موقع است که اصالح نظام بانکی را رقم بزنیم تا 
خطی که به دنبال تضعیف نظام بانکی و اقتصاد کشور 

است، ماهیت کارکردی خود را از دست بدهد.
 وی با تاکید بر اینکــه خود همواره یکــی از منتقدان 
نظام بانکی بوده است، ادامه داد: مطمئنم هیچ خطری 
ماهیت بانک ها را تهدیــد نمی کند اما باید هوشــیار 

باشیم و بدانیم کســانی که بانک ها را نشانه گرفته اند 
هدف اصلی شان اقتصاد ایران است.

 وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه بانک 
مرکزی به عنوان، بانک بانک هــا و مقام ناظر بازار پول،   
مســوولیت مراقبت از بانک ها را برعهــده دارد، گفت: 
بانک مرکزی با ابزارهایی کــه در اختیار دارد می تواند 
مانع انحرف در بانک ها شــود، به عنــوان مثال هیات 
انتظامی کــه رأی آن الزم االجراســت و رأیش مورد 

احترام قوه قضاییه هم هست.
وی گفت: از ایــن بابت بانک مرکزی هرجــا ببیند که 
شوک های داخلی و یا شوک های بیرونی، فعالیت های 
بانک ها را با قصد و هدف خاصی نشــانه رفته اند، ورود 

می کند و آن رویه را اصالح و اطالع رسانی می کند.

تسهیالت

دیدگاه

خريدار  پس از گذشــت حدود سه ماه از 
تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش 
صدور چک بالمحل و افزایش امکان وصول 
وجه چک برگشتی می شود، کم کاری هایی 
از جانب بانک مرکزی به چشم می خورد که 
کســبه و فعالین اقتصادی را با چالش هایی 

مواجه کرده است.
تصویب قانون اصــالح قانون صدور چک در 
مجلس شورای اســالمی در تاریخ ۱۳ آبان 
ماه امســال و ابالغ آن توسط رئیس جمهور 
در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری 
کســبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی 
این موضــوع، نوآوری هــای منحصربه فرد 
این قانون اســت به طوری کــه صدور چک 
بالمحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک 
برگشــتی را برای دارنده آن، ســاده کرده 

است.

 کاهش فرآيند دادرسی از ۲ سال 
به ۲۰ روز با اجرای قانون جديد چک

اولویت اصلــی قانون اصــالح قانون صدور 
چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی 
فرایند دادرســی برای چک های برگشتی 
اســت. در حال حاضر، فرایند دادرســی پر 
هزینه و وقت گیر اســت به طــوری که در 
همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق 
دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ 
چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته 
شود و از آن مهم تر آن که معموال این فرایند 
۱ الی ۲ ســال به طول می انجامد. به همین 
دلیل افراد معموال ترجیح  می دهند از خیر 
آن گذشــته و یا از راه های دیگــری مانند 
شرخری حق خودشــان را پس بگیرند که 
این بعضا موجب ضــرر هنگفت دارنده چک 
و یا بروز آســیب های اجتماعی بسیاری 

می شود.
خوشــبختانه طبق قانون جدیــد، بانک ها 
مکلف هســتند پس از گذشــت ۲۴ ساعت 

از ثبت برگشــتی و غیر قابل پرداخت بودن 
چک در ســامانه متمرکز بانک مرکزی، به 
میزان کســری مبلغ چک در حساب های 
دیگــر صادر کننــده، حتــی در بانک های 
دیگر مســدود کنند و ظــرف حداکثر ۲۰ 
روز با پیگیری قضایی، کســری مبلغ چک 
از حساب صادر کننده برداشت و به حساب 
دارنده واریز می گردد.با توجه به آنچه گفته 
شــد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای 
این قانــون می تواند تحــوالت بزرگی را در 
ساختار اقتصادی کشــور، خصوصا در بین 
کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار 
چک، پرکاربردترین و ســهل الوصول ترین 

ابزار معامله را احیا کند.

بانک مرکزی، کدام قسمت قانون را 
کامل اجرا نمی کند؟

این وضعیــت زمانی محقق می شــوند که 

تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی 
خود را طبق زمان بندی منــدرج در قانون 
انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه 
ها، بانک مرکزی اســت که با ایجاد سامانه 
صیاد در شهریور ۱۳۹۶ توانست گام موثری 
را در راستای یکپارچه ســازی دسته های 
چک بردارد. اما این تمام اقدامات الزم برای 

اجرای قانون جدید چک نیست.
در ماده ۵ قانون اصــالح قانون صدور چک 
آمده است: »به گواهینامه فاقد کد رهگیری 
در مراجــع قضائی و ثبتی ترتیــب اثر داده 

نمی شود«.
این مــاده بدان معنی اســت کــه بانک ها 
موظفند اســت از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال 
در صورت برگشــت خوردن چک آن را در 
ســامانه یکپارچه بانک مرکــزی ثبت و کد 
رهگیری عدم پرداخت چــک را در گواهی 

مربوطه ثبت نماید.

 این در حالی اســت که شــنیده می شود با 
گذشــت حدود یک ماه و نیم از الزم االجرا 
شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد 
در گواهی عدم پرداخت بانک ها مشــاهده 

نمی شود.

عدم اجرای ماده ۵ قانون به دلیل عدم 
 صدور بخشنامه مرتبط توسط

 بانک مرکزی
برای کســب اطالع دقیق تر در این زمینه، 
خبرنگار باشــگاه توانا به طور اتفاقی به چند 
شــعبه از برخی بانــک های کشــور مانند 
تجارت، ملت، صادرات و ... رفت تا از صحت 

این شنیده ها اطمینان حاصل کند.
بر اســاس این گزارش، نه تنها هیچ کدام از 
شعب مذکور این بانک ها، کد رهگیری چک 
برگشــتی را بر روی گواهی عــدم پرداخت 
درج نمی کننــد بلکه حتــی رئیس بعضی 

از این شــعب هیچ اطالعی از لزوم درج کد 
رهگیری طبق قانون جدید چــک ندارند. 
اکثر کارمندان این شــعب هم با شانه خالی 
کردن از مســئولیت، می گفتنــد تا به حال 
به چنین مطالبه ای برخــورد نکرده ایم. در 
بررســی های میدانی صــورت گرفته، تنها 
یکی از مســئولین بانک ها اطالعاتی درباره 
ایــن موضوع داشــت و دربــاره دلیل عدم 
اجــرای قانون گفت: »بانــک مرکزی هنوز 

بخشنامه مربوطه را صادر نکرده است«.

تبعات سنگین کم کاری بانک مرکزی 
برای مردم

خبرنگار ما بعد از سرکشــی اتفاقی به شعب 
بانک هــا، بازدیدی هــم از مجتمع قضایی 
شهید بهشتی داشــت تا از آنجا نیز اجرای 

دقیق قانون، رصد شود.
 طبق صحبت های صورت گرفته با ۴ وکیل 
دادگستری و کارشــناس دفتر الکترونیک 
این مجتمع قضایی، اجمــاع نظرات بر این 
بود که بدون درج کــد رهگیری بر روی 
گواهی های عــدم پرداخت بانک ها امکان 
استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه 
کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه 

وجود ندارد. 
به عبارت دیگر، کســبه و فعالین اقتصادی 
بــرای پیگیــری قضایی چک برگشــتی، 
همچنان باید ضمن پرداخــت ۳.۵ درصد 
مبلغ چــک به دادگاه و مبلــغ هنگفت حق 
الوکاله، باز هــم باید حدود ۱ تا ۲ ســال، از 
پله های دادگاه باال و پایین بروند تا شــاید 

بتوانند حق خود را بگیرند.
انتظار می رود هر چه سریعتر بانک مرکزی 
با همکاری قــوه قضائیه و ســایر نهادهای 
مرتبط بتواند قانون جدید  چک را به صورت 
کامل اجرایی کند و گام مهمی در راســتای 
رفع مشــکالت مــردم بخصوص کســبه و 

فعالین اقتصادی درباره چک بردارد.
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خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند؟

بانک ها قرض می گیرند تا سود سپرده گذار را بدهند 

سود واقعی بانک مرکزی از سپرده های مردم چقدر است؟
خريدار  اضافه برداشــت بانک ها از بانک 
مرکزی به یکی از راهکارهای ســاده برای 
نشــان ندادن ضعف در مدیریت سیســتم 
بانکی کشور تبدیل شده است. این بدهی ها 
خود منشــأ دیگری به نام بدهــی دولت به 
بانک ها دارد که آن هم ریشه در بی انضباطی 

پولی دولت ها دارد.
رشد ســریع و گســترده بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی به بیش از یک ســوم کل پایه 
پولی رســیده و در صورتی که کنترل نشود 
می تواند در آینده خود تبدیل به یک سیالب 
مهارنشدنی در حوزه تورم و افزایش قیمت 

کاالها باشد. 
آمارها نشان می دهد ســاالنه میزان ۱۵ تا 
۳۰ درصد به میزان بدهــی بانک ها به بانک 

مرکزی اضافه می شود.
 

 چرا بانک ها قرض می گیرند؟
بدهی شــبکه بانکی به بانک مرکزی، منفی 

شدن حســاب های روزانه بانک ها نزد بانک 
مرکــزی را نشــان می دهــد. از دالیل این 
مســاله فعالیت ارزی بانک ها،  تســهیالت 
ریالی و تسهیالت تکلیفی که بانک مرکزی 
به بانک ها اجبــار می کنــد،  را می توان نام 
برد. عــدم وصول مطالبات معــوق بانک ها 
نیز در شــکل گیری بدهی شــبکه بانکی 
نزد بانک مرکزی مؤثر اســت. از دیگر سو، 
عواملی چــون رکود، تحریــم، محدودیت 
اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع 
ریالی بانک ها بیشتر کرده و آن ها را به سوی 
اســتقراض بیشــتر از بانک مرکزی سوق 

می دهد.
مشکل بانک ها امروز نسبت بدهی آن ها به 
دارایی آن هاســت که بیش از حد زیاد شده 

است. 
بدهــی بانک هــا، ســپرده مردم اســت؛ 
و دارایــی آن هــا وام و امــالک و ســایر 
سرمایه گذاری های )و به عبارتی بنگاه داری 

بانک ها( آن هاست. مشــکل این روزهای 
بعضی بانک ها آن اســت که آنقــدر وام و 
امالک درآمد ندارند که هزینه بانک و سود 

سپرده ها را بپردازند. 
برخی وام ها بــه مطالبــات بانک ها تبدیل 
شده اند و برخی امالک مستأجر ندارند. لذا 
بانک ها از بانک مرکــزی قرض می گیرند تا 

سود سپرده گذار را بدهند.

 سود بانک مرکزی از قرض به بانک ها
بانک مرکزی نیــز از این قرضی که می دهد، 
در صورتــی کــه بانک هــا نتواننــد آن را 
برگرداننــد رقمی حدود ۳۴ درصد ســود 
دریافت می کند. اگر رقم ۱۲۶ هزار میلیارد 
تومــان به عنــوان بدهی بانک هــا به بانک 
مرکزی در شهریور ســال ۹۷ را با سود ۳۴ 
درصد در نظر بگیریم، عددی حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان می باشــد که ایــن رقم تنها 

سود بانک مرکزی است.
با نگاهــی به ابعــاد این موضــوع می توان 
دریافت کــه هم بانک مرکزی بــه دلیل بی 
انضباطی مالی و دریافت ســود بــاال و هم 
بانک ها بــه دلیــل بنــگاه داری نامتعارف 
و خریــد امــالک و مســتغالت و ناتوانی از 
بازپرداخت بدهی خود به مردم و یا ســپرده 
گذاران، دلیل اصلی باال رفتن پایه پولی و از 
آن طرف افزایش افسارگسیخته نقدینگی 
و در نهایت بــاال رفتن نرخ تورم در کشــور 

شده اند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 
رشــد پایه پولی و نقدینگی در بســیاری از 
جوامع ســبب باالرفتن نرخ تورم می شود 
که این نوع تورم ســبب هجوم نقدینگی به 
بازارهــای مختلف و افزایــش بی انضباطی 
پولی در جامعه و به هــم ریختگی بازارهای 

ارز، سکه، بورس، مسکن و ... خواهد شد.
البته نباید نقــش دولت در این مســاله را 
نادیــده گرفت. بدهــی دولت بــه بانک ها 
که تقریبــاً دو برابر بدهــی بانک ها به بانک 
مرکزی است، نقش عمده ای در این افزایش 
پایه پولــی و نقدینگی و تــورم دارد. دلیل 
افزایش رقــم بدهکاری دولت بــه بانک ها 
را باید در ناتوانی مالــی، بی انضباطی مالی 
و برنامه ریزی نادرســت جســت و جو کرد. 
بدهی بخش دولتــی به بانک هــا در دوره 
زمانی بین سال های ۹۲ تا ۹۷، ۱۵۶ درصد 

رشد کرده و بیشتر از ۲.۵ برابر شده است.



نگاهی به رشد قیمت مسکن در پایتخت

کدام خریداران بیشترین سود را بردند؟

مسکن
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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پیشرفت ۹۳ درصدی مسکن های مهر کشور 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور 
گفت: بطور میانگین پیشــرفت فیزیکی مســکن های مهر کشور ۹۳ 
درصد اســت که طبق تاکید ویژه رئیس جمهوری این طرح ها باید هر 

چه سریعتر تکمیل و آماده بهره برداری شود.
 علی نبیان در حاشیه سفر یکروزه خود به جنوب کرمان در گفت و گو با 
ایرنا افزود: پروژه مسکن های مهر باید تا پایان سال ۱۳۹۸ تکمیل شود 

لذا این طرح از برنامه های هیات دولت و در حال پیگیری است. 
وی ادامه داد: سال آینده، پرونده مســکن مهر به اتمام می رسد البته به 
جز، مسکن هایی که مشکل حقوقی دارند که واحد های حقوقی پیگیر 

رفع مشکالت این خانه ها نیز هستند. 
نبیان از برگزاری جشــن تکمیل مسکن های مهر ســه استان طی ماه 
جاری خبر داد و گفت: یک اســتان دیگر نیز طی ماه آینده این جشن را 

برگزار می کند. 
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشــور گفت: تشکیل نشست های 
مسکن در شهرها و اســتان ها گامی مهم در جهت تسریع بخشیدن به 
تکمیل طرح مســکن های مهر بوده که به صورت ویژه این نشســت ها 
از ســطح باال تا رده فرمانداران شهرســتان ها باید برگزار شود تا شاهد 

برطرف شدن مشکالت این طرح باشیم. 
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ســازمان ملی زمین و مســکن، اختصاص 
زمین به مردم و دســتگاه های دولتی اســت، اظهار داشــت: بر اساس 
دســتور رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرســازی این سازمان موظف 
است زمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی ۲ ســال آینده تامین کند 
که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید ، ۱۰۰ هزار واحد با همکاری 

بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده ساخته می شود. 
نبیان افزود: سازمان ملی زمین و مســکن با بنیاد مسکن بنیاد انقالب 
اسالمی تفاهم نامه امضا کرده تا به مناطقی که بنیاد مسکن اعالم می کند زمین 
اختصاص داده و در بخش باز آفرینی شــهری نیز شــرکت بازآفرینی، 
اراضی دولتی واقع در این زمین ها را به ســاخت و ساز در بافت فرسوده 

اختصاص دهد. 
رئیس ســازمان ملی زمین و مســکن کشــور بیــان کرد: وزیــر راه و 
شهرســازی به این ســازمان مجوز داده تا با حذف فرآیندهای زمان بر 
واگذاری زمین، روند اختصاص اراضی به برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد 

مسکونی تسهیل شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور 
در ســفر یکروزه خود به جنوب کرمان در نشســت بررسی مشکالت 
مســکن جنوب کرمان در اداره کل راه و شهرســازی این دیار شرکت 
و از مســکن های مهر جیرفت و زمین های ورودی این شــهر، شهرک 
عنبرآباد و مسکن های مهر شهرستان کهنوج بازدید کرد. جنوب استان 
کرمان با یک میلیون نفر جمعیت، یک ســوم مساحت استان کرمان را 
به خود اختصاص داده و اداره کل راه و شهرســازی این خطه، مستقل از 

مرکز استان، هفت شهرستان جنوبی را زیر پوشش دارد. 

کمبود ۶۰۰ هزار واحد مسکن در کشور
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی نیاز ســاالنه کشور 
به ۹۰۰ هزار واحد مســکونی را یادآورشــد و گفت: در سال های اخیر 
هر ســال ۳۰۰ هزار واحد ساخته شــده که به معنای کمبود ۶۰۰ هزار 

واحدی و یا ۷۰ میلیون مترمربع مسکن در کشور است.
 فرج اهلل رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: ارزش ۷۰ میلیون مترمربع مسکن بیش از ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان می شود. وی معتقد است که دولت با آورده خود می تواند 
این بخش را فعال کند ضمن آنکه ســاماندهی بازار ســبب می شــود 

سازندگان نیز نقدینگی آورند.
این نماینده مجلس گفت: اگر هر ســال ۵۰۰ هزار واحد بیشــتر تولید 
می کردیم این نقدینگی به سمت مسکن می رفت و عالوه بر تامین نیاز 

مسکن کشور، بازارهای مالی تحریک نمی شدند. 
وی به وضعیت مسکن مهر در کشور نیز اشــاره کرد و افزود: مهمترین 
راهبرد برای مسکن مهر فارغ از مشکالت موجود، اتمام آن است که در 
دوره وزارت آخوندی جدی گرفته نشــد و هزاران واحد ناتمام ماند که 

باعث شد معضالت مربوط به مسکن بزرگتر شود.
به گزارش ایرنا، کارشناسان و متولیان بخش مسکن معتقدند در شرایط 
کنونی می توان به جای پرداخت وام مســکن به خریداران، این منابع را 
به تولیدکنندگان مســکن پرداخت کرد تا عالوه بر تامین نیاز مصرف 
کنندگان واقعی، تولید را رونق بخشــیده و اشــتغال را افزایش دهد تا 

کمبود در بازار مسکن جبران شود.
پرداخت وام به تولیدکنندگان مسکن می توان عالوه بر ایجاد تحرک در 
ساخت و سازها، نیاز واقعی را در بلندمدت پاسخ داد و پس از ساخت نیز 

همین وام به خریداران منتقل شود تا بخشی از هزینه ها را تامین کند.
در حال حاضر آمارهای اعالم شده نشان می دهد در حالی که تقاضا در 
شهرهای بزرگ باال رفته اما عرضه کافی و مناسبی وجود ندارد. از همین 
رو کارشناســان تاکید دارند، در مناطق متوســط و کمتر برخوردار که 
مقصد بیشتر خانه اولی ها به شمار می رود، دولت مکانیسم های تشویقی 
را به سمت ســازندگانی که واحدها را با متراژهای متوسط می سازند، 
هدایت کند و این امر می تواند در زمانی ۴ ساله عالوه بر آنکه بازار عرضه 

و تقاضا را متعادل  کند، قدرت خرید را نیز به مردم باز گرداند. 
همچنین بر اســاس اعالم محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی، ۵۰۰ 

هزار واحد مسکن مهر باقیمانده تا پایان سال ۹۹ تکمیل خواهد شد.

 کمیته ارتقای ایمنی ساختمان های شهر 
تشکیل شود

رئیس کمیسیون ســالمت، محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر تهران با اشــاره به اینکه ۲۲ هزار ساختمان ناایمن توسط 
سازمان آتش نشانی در تهران شناســایی شده است،گفت: از این تعداد 
تنها ۳۰ ســاختمان ملزم به ایمن سازی شــده اند و از شرایط به نسبت 

ایمنی برخوردار هستند.
زهرا صدراعظــم نوری در یکصد و نوزدهمین جلســه علنی شــورای 
اســالمی شــهر تهران در نطق پیش از دســتور افزود: با توجه به خالء 
موجود در قوانین و مقررات، سرعت ایمن سازی این ساختمان ها کند 

است.
وی با بیان اینکه شمار بســیار زیادی از ساختمان های مرتفع قدیمی و 
ساختمان های جدید آســیب پذیری باالیی در برابر حوادث طبیعی و 
انسان ساز دارند اظهارداشــت: گزارش های سازمان آتش نشانی نشان 
می دهد اگــر حداقل هایی از اســتانداردهای ایمنی در ســاختمان ها 
رعایت شود شاید دیگر شاهد حوادثی همچون پالسکو و آتش سوزی های 

گسترده در شهر نباشیم. 
نوری یادآور شــد: بر اســاس گزارش کمیته ملی حادثه پالسکو،   ۷.۶ 
درصد منازل مجهز به سیستم اعالم حریق، ۵.۴ درصد منازل مجهز به 
شلنگ آتش نشــانی،   ۲۸.۹ درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی 
و متاســفانه ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر 

آتش هستند.
وی در ادامه به موضوع ایجاد کمیته ارتقای ساختمان های شهر اشاره 
و خاطرنشــان کرد: قرار بود این کمیته با ۱۱ عضو از دســتگاه ها و 
سازمان های مختلف تشــکیل و با برگزاری جلسه ها در جهت اصالح 
ساز و کار اجرایی نظام تعمیر و نگهداری ســاختمان های موجود شهر 
تهران و ایجاد هماهنگی و توافق بین ســازمانی بــرای وحدت رویه در 
حوزه رفع خطر ســاختمانهای پرخطر اقدام و هر ســه مــاه یکبار نیز 

گزارش اقدامات خود را به شورای اسالمی شهر تهران ارایه کند.

میز خبر

مدیر طرح و برنامه بانک مســکن گفت: برای حمایت 
از ســازندگان، انبوه سازان و نظام ســاخت و ساز بویژه 
متقاضیان بازار مســکن، طرح فروش تعهدی مصالح 
ساختمانی در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد و از آن 

حمایت می شود.
محمدحســن مرادی افزود: در شــرایط فعلی تاکید 
ویژه ای برای تدوین دســتورالعملی جامع، بدون نقص 
و شــفاف در مورد مدل های ترجیحی اجرای این طرح 
و جزییات ساز و کار پیاده ســازی آن در میان مجموعه 
مســووالن مربوط از جمله مدیــران و مقامات وزارت 
راه و شهرسازی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی و بانک 

مسکن وجود دارد.
به گفتــه وی، طرح فروش تعهــدی مصالح 
ســاختمانی تحت عنوان برنامــه »زنجیره 
تامین« یا » بازارگاه الکترونیکی مســکن« 
در ســال های گذشــته نیز مورد توجه و در 
فهرست برنامه های بانک مسکن قرار داشت 
اما اخیرا همزمان با ایجــاد نوعی هم افزایی و 

تفاهم مشــترک بین مسووالن بخش مســکن، مقام 
ارشد و مدیران مربوطه در بانک مسکن به طور ویژه در 
دستور کار بررسی و تصمیم گیری به منظور استخراج 

مدل بهینه برای اجرا قرار گرفته است.

مرادی بیــان کــرد این طــرح بــه دنبال 
درخواست مکرر انبوه ســازان برای اجرا به 
منظور تامین مصالح با شــرایط غیرنقد یا با 
شرایط خرید تعهدی و همچنین تاکید وزیر 
راه و شهرسازی، در بانک مسکن مطرح شده 
است و به دنمبال طراحی مدل جامع، بهینه 
و بدون ابهام و پس از طی مراحل اداری مورد 

نیاز، اجرا می شود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح از یــک زاویه نیازمند 
انجام کارشناســی دقیــق در مورد شناســایی افراد، 
شناســایی روابط و همچنیــن شناســایی نیازهای 

مربوط به این حوزه اســت و در وهله بعد باید سامانه ای 
برای شــکلدهی سیســتمی به ایــن روابــط )میان 
تولید کنندگان مصالح،ســازنده ونهاد مالی واســط-

بانک مسکن( طراحی شود.
مرادی گفت: گشــایش هایی در مورد تسهیل شرایط 
حقوقی و فنی برای اجرای این طــرح وجود دارد و در 
این زمینه توافقاتی شکل گرفته یا در حال شکل گیری 
است و پیش بینی می شــود این طرح در سال آینده به 
مرحله اجرا برســد.قرار است ســال آینده پروژه های 
مســکن مهر پایان یابد و در بخش باز آفرینی شــهری 

۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بنا به دستور رئیس 
جمهوری، تمام زمین های دولتی در اختیار استانداران 
قرار گرفته است تا در بخش مسکن برای آنها برنامه ریزی 
شــود.علی نبیان در نشست بررســی مشکالت بخش 
مســکن جنوب اســتان کرمان به چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: همه ما باید 
برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم تالش کنیم. 
وی تصریح کرد: اتمام مســکن های مهر، از برنامه های 
هیات دولــت و در حال پیگیری اســت و وزیــر راه و 

شهرســازی هم تاکید کردند که تا سال ۹۸ 
باید طرح های مسکن مهر در سطح کشور به 
پایان برسد از این رو تشکیل جلسات مسکن 
در شــهر ها و اســتان ها از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت. رئیس سازمان ملی زمین و 
مسکن اظهار داشت: هفته گذشته نشستی 
برای برطرف کردن مشکالت و موانع بخش 

مسکن برگزار شــد و به طور جدی پیگیر رفع سریعتر 
مشکالت موجود هســتیم. وی اضافه کرد: فرمانداران 

این موضــوع را رصد و پیگیــری کنند تا هر 
چه ســریعتر، این طرح ها تکمیل شــده تا 
تکلیفی که رئیس جمهــوری به وزرات راه و 

شهرسازی کردند؛ انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سال 
آینده، پرونده مسکن مهر به اتمام می رسد به 
جز، مسکن هایی که مشکل حقوقی دارند که 

البته پیگیر رفع مشکالت این خانه ها نیز هستیم.
نبیان افزود: تشکیل جلسات و پیگیری مستمر مشکالت 

مســکن های مهر، تاثیر زیادی در جهت بر طرف کردن 
مشکالت این بخش خواهد داشــت و با توجه به افزایش 
قیمت ها، وزیر راه و شهرسازی شخصا پیگیر این مشکل 
بوده و زمینه حضور رئیس جمهوری در این وزرات خانه 
فراهم شــد.وی عنوان کرد: در بخش باز آفرینی شهری 
تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شــامل ۲۰۰هزار واحد 
در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن 
و ۱۰۰ هزار واحد هم در طرح بازآفرینی سازمان زمین و 

مسکن در کشور ایجاد می شود.

مصالح

زمین

 مازيار شريف کیان  قیمت مسکن در 
حالی طی یک ســال افزایشــی نزدیک به 
صد در صدی را تجربه کرده اســت که هنوز 
تســهیالت خرید مســکن هیچ تغییری را 

تجربه نکرده است .
بررسی ها نشــان می دهد خریداران مسکن 
در دی ماه ســال گذشــته، درســت پیش 
از آغاز طوفــان تورمی، در طول یک ســال 
ســودی نزدیک به صد در صــد را بر مبنای 
متوســط قیمت های اعالمی بانک مرکزی 

نصیب خود کرده اند.
ریزش ارزش پول ملی و رشد بی مهابای نرخ 
ارز سبب شــد در فاصله ای نزدیک،قیمت 
مسکن افزایشــی قابل توجه را تجربه کند.

موج رشــد قیمت ها از فروردین ماه در بازار 
مســکن آغاز شــد و به نظر می رســد ، در 

ایستگاه دهم سال ۹۷ در حال توقف است .
 آغاز دوره رکود در بازار مســکن بر اســاس 
گواهی آمار و ارقام قابل پیش بینی اســت. 
بســیاری از کارشناســان بر این عقیده اند 
که افزایش شــدید قیمت ها می تواند خود 
عاملی برای بازگشــت رکود به بازار مسکن 
باشد . کاهش شــدید قدرت خرید در عین 
عدم تغییر ابزارهای کمکی برای خریداری 
این ســرمایه ای ترین کاال سبب شده است 
بازار مســکن با بحرانی دوباره، در فاصله ای 

بسیار کوتاه ربرو باشد.
 هر چند برخی صنعت ساخت و ساز در ایران 
را در آســتانه رکود می دانند اما برآوردهای 
کارشناســی نشــان می دهد هنوز پروسه 
ساخت مســکن در کشــور صنعتی نشده و 
اتفاقا تولید سنتی آن سبب می شود قیمت ها 
در این بازار باالتر از انتظار باشد. در عین حال 
افزایش شدید قیمت ها به مولفه های ساخت 
و ســاز بر نمی گردد چرا که تبدیل مســکن 
بــه کاالیی برای ســرمایه گــذاری با هدف 
پیشــگیری از کاهش ارزش پول ملی عامل 

رشد قیمت ها در این دوره بود.

 قطار رشد قیمت متوقف شد
 بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی بانک 

مرکزی متوســط قیمت خریــد و فروش 
مسکن در شــهر تهران به حدود ۹ میلیون 
و ۷۹۷ هزار تومان در دی ماه ســال جاری 
رســیده که در قیاس با دی ماه سال گذشته 
افزایشی حدود ۹۰درصد را نشان می دهد. 
با این حال پیش بینی ها داللت بر آن دارد که 
آهنگ رشــد قیمت ها در این ماه کمی کند 
شــده و احتمال کاهش قیمــت واحدهای 
مسکونی لوکس باالســت. این پیش بینی 
را فعاالن بازار مســکن در اتحادیه مشاران 
امالک اعالم کرده اند. حســام عقبایی نائب 
رییــس اتحادیــه امالک حتــی می گوید 
احتمال کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن 

لوکس در تهران وجود دارد.

 کدام منطقه پیشتاز است؟
 تهران را نمی توان شــهری واحد نامگذاری 
کرد. قیمت مســکن در منطقه یک تهران، 
یعنی گران ترین منطقــه تفاوتی نزدیک به 
۱۸ میلیون تومان نســبت به قیمت مسکن 
در ارزان ترین منطقه تهــران یعنی منطقه 

۱۸ دارد.این تفاوت شــدید قیمت نشــان 
می دهد تهران مجموعه ای از شهرهاســت 

که در یک پیکره واحد جمع شده است .
 بررســی ها نشــان می دهد میزان رشــد 
قیمت هــا در مناطــق مختلف تهــران نیز 
تفاوت بــوده در الی که خریداران مســکن 
در منطقه یک شــاهد رشــد بیش از ۱۰۰ 
درصدی قیمــت در این جغرافیــا بوده اند، 
افزایــش قیمت مســکن در منطقــه ۹ در 
حدود ۳۷ درصد بوده اســت.این رشــد به 
کشش منطقه، میزان تقاضا و ... باز می گردد. 
باالترین رشــد قیمت در ایــن دوره زمانی 
یعنی دی ماه ســال ۱۳۹۷ نسبت به دی ماه 
ســال ۱۳۹۶ متعلق به منطقه ۹ بود چرا که 
قیمت ها از ۳ میلیــون و ۴۱۳ هزار تومان در 
هر متر مربع به طور متوســط به ۷ میلیون 
و ۱۷۳ هزار متر مربع در سال جاری رسیده 

که موید رشد ۱۱۰ درصدی قیمت هاست.
 کمترین رشــد قیمت در ایــن دوره نیز به 
مطقه ۱۲ مربوط اســت.قیمت مسکن در 
دی ماه سال گذشته به طور متوسط در این 

محدوده ۳ میلیون و ۵۲۳ هــزار تومان بود 
که در سال جاری به حدود ۴ میلیون و ۸۴۶ 
هزار تومان در سال جاری رسیده است.این 
وضعیت نیز نشان دهنده رشد ۳۷ درصدی 
قیمتهاســت . در عیــن حــال ارزان ترین 
خانه های تهــران را در منطقه ۱۸ می توان 
خرید چون قیمتی حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان به طور متوســط به ازای هر متر 
مربع دارند. جدول زیر نشــان دهنده رشد 
قیمت ها در مناطق مختلــف تهران در یک 

سال منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۷ است.

قیمت خانه های الکچری می شکند
از سوي دیگر نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک استان تهران پیش بینی کرد: از نیمه 
دوم بهمن ماه جاری به بعــد احتمال اینکه 
قیمت واحدهای الکچری بــا متراژ بیش از 
۲۰۰ متر بــه باال واقع در شــهرهای بزرگ 
با کاهش حدود ۲۵ درصدی همراه شــود 
بســیار زیاد است.حســام عقبایی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: صاحبــان این واحدها به 

دلیل کمبود تقاضا و نیز رشــد نامتعارف 
قیمت ها مجبــور به کاهــش قیمت و نیز 
نزدیک تر کــردن قیمت ها به نــرخ واقعی 
هستند.وی همچنین با بیان اینکه احتمال 
افزایش قیمت مسکن در نیمه نخست سال 
آینده بسیار ضعیف اســت پیش بینی کرد 
که تا پایان امســال »رکود تورمی« در بازار 

مسکن در تهران وجود داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران در ادامه با اشــاره بــه وضعیت اجاره 
نشــینی گفت: باوجود افزایش غیرمتعارف 
نرخ اجــاره ها در ســال جاری امــا برخی 
صاحبان امــالک به دنبــال افزایش آن در 
سال آینده نیز هســتند که باید این موضوع 
را درنظر گرفت که رشــد حقوق کارمندان 
و کارگران کــه عمده طبقه مســتاجران را 
تشــکیل می دهنــد بیشــتر از ۲۰ درصد 
نخواهد بــود.وی پیش بینی کــرد که آغاز 
ساخت مسکن اجتماعی تاثیر بسیار زیادی 

بر کاهش قیمت ها در بازار مسکن بگذارد.
به گفته عقبایی روند معامــالت در دی در 
مقایســه با آذر ماه امســال با کاهش همراه 
بوده اســت.وی تاکید کرد: دولــت باید به 
سمتی برود که زیرســاخت های الزم برای 
بهره برداری بیشتر از منابع مردمی در بازار 

مسکن را به کار گیرد.
عقبایی با اشــاره به تاثیر قیمــت زمین در 
نرخ مسکن گفت: بهتر اســت هرچه زودتر 
زمین های زیرنظر وزارت راه و شهرســازی 
در اختیار انبوه ســازان قرار گیــرد زیرا در 
این صورت قیمت تمام شــده مسکن نیز با 
کاهش همراه می شود.نایب رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک اســتان تهران با اشاره به 
اینکه تســهیالتی کــه دولت برای اقشــار 
ضعیف جامعه در نظر می گیرد باید متفاوت 
با سایر اقشــار جامعه باشد، گفت: پرداخت 
یک مبلغ مشــخص برای تمام افراد جامعه 
سازگار و متناسب با موقعیت کنونی کشور 
نیست و به حتم باید این روند بازار به سمت 
و سویی پیش برود که شاهد برقراری توازن 

و تناسب در حوزه عرضه و تقاضا باشیم.

وش تعهدی مصالح ساختمانی حمایت می کند ح فر بانک مسکن از طر

زمین های دولتی در بخش مسکن استفاده می شود

قانون رضاخانی اصالح می شود؟

معامالت غیررسمی ابزار دست سودجویان
برهان محمودي  حقوقدانان معتقدند 
یکــی از دالیل وقوع زمین خــواری، وجود 
قانون قدیمی ثبت امالک و اســناد مصوب 
۱۳۱۰ و بهره گیری کالهبرداران از خألهای 
قانونی آن و همچنین معتبر شــمرده شدن 
اسناد غیر رسمی است.چندی پیش اسحاق 
جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهور در 
جلســه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، از زمین خواری به عنوان یکی از 
راه های کسب درآمدهای نامشروع یاد کرد 
و گفت: زمین خواران با اســتفاده از نفوذ و با 
شناسایی خألهای قانونی و نیز جعل اسناد 
و مدارک به سوءاستفاده های مالی و تصرف 
اراضی اقدام کرده و به ثروت های نامشــروع 

هنگفتی دست می یابند.
همچنین جوشن ســهرابی، رئیس پلیس 
اســتان بوشــهر در خبری که اخیرا منتشر 
شــده، از وقوع جرائــم زمین خــواری در 
این اســتان با اســتفاده از سندســازی و 
سوءاســتفاده از خألهای قانونــی خبر داد 

و گفت: هــزار متر مربــع از اراضی مرغوب 
دولتی به ارزشــی افــزون بــر ۵۰ میلیارد 
ریال را برخی کالهبرداران با سندســازی 
به صورت غیرمجاز تصرف کرده اند. متهمان 
با ســاخت و ســاز شــبانه اقدام به تصرف 
غیرقانونی این امالک می کردند؛ از آنجایی 
که یکی از متهمان آشــنایی کاملی به امور 
حقوقی داشــت با همــکاری ۲ متهم دیگر 
اقدام به خریــد و فروش های صوری امالک 
کرد و سپس با اعالم شــکایت و مقصر جلوه 
دادن یکدیگــر پیگیری قضایــی پرونده را 

طوالنی می کردند.
به نظر می رسد کالهبرداران با دانستن قانون 
و اســتفاده از خألهای آن، بــه زمین خواری 
اقدام می کنند و از طریق ســاخت و سازهای 
غیرقانونی و ســپس فروش آن به ثروت های 
هنگفتی می رســند. این ضعف های قانونی 
سبب شده تا زمین خواری به یکی از ابزارهای 
رایج کالهبرداری در کشــور تبدیل شود؛ به 
گونه ای که شنیدن اخبار زمین خواری برای 

مردم، رسانه ها و حتی مســئوالن، واکنشی 
را ایجاد نمی کنــد. فقط کافی اســت اخبار 
رســانه ها را پیرامون این موضوع مشــاهده 
کنید سپس متوجه می شوید که تا چه اندازه 
زمین خواری فراگیر و واکنش ها نسبت به آن 

محدود است.

خألهای قانونی زمین خواری چیست؟
 آیا در کشــور راه حلی برای مقابلــه با زمین 

خواری وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال 
باید دانســت که خالءهای قانونی چیست و 
شــیوه اســتفاده زمین خواران از این خألها 
چگونه اســت. از منظر حقوقدانان، به تصرف، 
تفکیک و تغییــر کاربری غیر مجــاز اراضی 
زمین خواری گفته می شــود. زمین خواران 
با تصرف و ســپس تفکیک زمین های منابع 
طبیعی و یا تغییر غیر مجاز کاربری زمین های 
کشاورزی، اقدام به ساخت و ساز در آن اراضی 
می کنند. پس از ساخت و تکمیل ساختمان ها 
کالهبــرداران نیازمند ابزاری هســتند تا به 
وسیله آن بتوانند خانه ها را به مردم بفروشند. 
ابزاری که آن ها اســتفاده می کننــد باید در 
کشــور دارای اعتبار بوده و همچنین در میان 
مردم قابل پذیرش باشــد. از ایــن رو تنها ی 
که دارای این دو ویژگی اســت، معامالت غیر 

رسمی نظیر قولنامه است.
با توجه بــه اینکه معامالت غیررســمی به 
دلیل اعتبــاری که در نظام قضایی کشــور 
دارنــد، می تواننــد در دادگاه هــا نیز مورد 

اســتناد قرار بگیرنــد، این اعتبار ســبب 
می شــود مردم نیز از آن به عنوان وسیله ای 
رایج برای انتقــال مالکیت اســتفاده و در 
قبال پذیــرش معامالت غیررســمی، پول 
پرداخت کننــد. از دیگر ویژگــی  مهم این 
معامالت بــی اطالعی حکومــت از وجود 
چنین معامالتی است. زیرا این معامالت در 
غیاب ناظر حکومتی منعقد شده و در دفاتر 
ثبت اسناد رســمی نیز به ثبت نمی رسند. 
ثبت نشــدن و بی اطالعی حکومت از وجود 
معامالت غیررسمی فرصت حکومت برای 
آگاهی نســبت به اراضی و مالکیت امالک 
خود را از بین می برد در نتیجه شناســایی 
و برخورد با کالهبــردارن را برای حکومت 
دشــوار می کند.بنا بر اظهارات حقوقدانان، 
عالوه بر موارد مذکور، معامالت غیررسمی 
امکان شناســایی و کشــف جرم را کاهش 
می دهد. کالهبــرداران می دانند که برای 
پاک کردن ردپای فســادهای خود باید از 

اسناد ساختگی استفاده کنند.
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گوشی های تاشو را جدي بگیرید

آینده ای که زمستان از راه می رسد

امین قیاســی  چند وقتی اســت کــه تولید 
کننــدگان معروف تلفن های هوشــمند ســراغ 
گوشی تاشــو رفته اند و هر کدام ســعی دارند با 
ساخت محصوالتی شبیه به گجت های آینده گان 
در فیلم های علمی تخیلی، توجه مخاطبین را به 
خود جلب کنند. گوگل هم با مشاهده این اوضاع 
ســعی کرده از قافلــه عقب نیافتد و به سیســتم 
عامل اندروید خود توانایی پشتیبانی از این مدل 

موبایل ها را اضافه نموده.
تا به حال اولین تلفن های هوشــمند تاشو توسط 
یک شــرکت چینی و سامســونگ )نمونه اولیه( 
رونمایی شــده اند اما شــایعات حاکی از آن است 
 MWC( که طی کنگره جهانی موبایل امســال
۲۰۱۹( در بارســلون شــاهد رونمایی مدل های 
متنوعی از گوشی های تاشو خواهیم بود و احتماالً 
قرار است شــیائومی، موتوروال و حتی اوپو نیز به 

این جمع ملحق شوند.
اما از همین حاال مشــخص اســت کــه با عرضه 
گوشی های تاشو، بازار جدیدی در عرصه موبایل 
ظهور مــی کند و رقابت شــدیدی برای کســب 
عنــوان بهترین مدل تاشــو آغاز می شــود. تابه 
حال شــایعات، خبر ها و پتنت های زیادی توسط 
شــرکت های گوناگون درباره این مدل ها منتشر 
شده که نشــان می دهد هر کمپانی سعی دارد به 

نحو متفاوتی سراغ مفهوم گوشی های تاشو برود.
به هر حال شــواهد حاکی از آن اســت که ســال 
۲۰۱۹ میالدی، آغاز دوران گوشــی های تاشــو 
خواهد بود و نوید انقالبی تازه را در بخش تولیدات 
موبایلی جهان می دهد چرا که در چند سال اخیر 
تمامی تلفن های هوشمند شبیه بهم بودند و تنها 
در زمینه محل بریدگی نمایشــگر یا دوربین های 

سلفی با یکدیگر تفاوت داشتند.
به همیــن خاطر کاربــران توجیــه خاصی برای 
خریــد مدل های جدیــد پیــدا نمی کردند و در 
نتیجه فــروش کلی این محصــوالت پایین آمد. 
حال گوشی های تاشو می توانند بار دیگر رونق را 
به این بازار بازگرداننــد و احتمال می رود کاربران 
به اســتفاده از موبایل های تاشــو عالقه بیشتری 
نشــان دهند.با توجه به آنچه گفته شــد در ادامه 
این مطلب نگاهی خواهیم داشت به گوشی های 

تاشو سال ۲۰۱۹.

رويول فلکس پای
در کمال تعجب نخستین گوشــی تاشو تجاری 
جهان توســط کمپانی نه چندان معروف چینی 
  )FlexPai( با نــام فلکس پای )Royole( رویول
معرفی شــد. این محصول در واقع یــک تبلت با 
نمایشــگر امولد انعطاف پذیر ۷.۸ اینچی بود که 

ابعاد آن پس از تا شدن به ۴ اینچ می رسید.
اولین گوشی تاشــو دنیا، به چیپست ۷ نانومتری 

اســنپدراگون ۸۵۵ مجهز شــده بود کــه ۶ یا ۸ 
گیگابایــت رم به همراه  ۱۲۸ یــا ۲۵۶ گیگابایت 

حافظه  داخلی در اختیار داشت.
این شرکت در ابتدا ســعی کرده بود رابط کاربری 
جدیدی به نام Water OS برای موبایل تاشــوی 
خود اســتفاده کند اما در این زمینه آنچنان قوی 
عمل نکرد و رابط کاربری فلکس پای به پاشــنه 

آشیل آن بدل شد.
پشــتیبانی از سیســتم عامل اندرویــد پای نیز 
نتوانســت مشــکالت آن را حل نمایــد و دالیل 
زیادی وجود داشت که نشان می داد اولین موبایل 
تاشــوی واقعی جهــان هنوز محصــول کاملی 
نیســت. برای مثال می توان به نبود قفل صفحه 
برای حالت تاشو موبایل، مشــکالت بسیار رابط 
کاربــر در هر دو حالــت و همچنیــن دوربین نه 

چندان با کیفیت آن اشاره نمود.
با این وجــود فلکس پای، اولین تــالش کمپانی 
گمنامی بــود که به رقابت با بــزرگان این صنعت 
برخواسته و نوید این را می داد که شرکت مذکور 
می تواند با درس گرفتن از اشــتباهاتش، گجت با 

کیفیتی تولید کند.

گوشی تاشو سامسونگ
سامسونگ همچنان سعی دارد عنوان بزرگترین 
تولید کننده  تلفن های هوشمند را در اختیار خود 
نگاه دارد و با تولید پیشــرفته ترین موبایل تاشو، 
قلمــروی امپراطــوری اش را به بــازار جدید نیز 

گسترش دهد.
طــرح انتخابی ایــن کمپانی کــره ای در میان 
محصوالت مشابه، پیچیده ترین مفهوم را دارد. 
نسخه آزمایشــی این محصول ســال گذشته 
در کنفرانس توســعه  دهندگان سامسونگ به 
نمایش در آمد و مشخص شــد کمپانی کره ای 
تصمیم گرفته به جای آنکه تنها یک نمایشــگر 
انعطاف پذیر در موبایلش به کار ببرد، دو صفحه 
نمایش مختلف در گوشی تاشو جدیدش تعبیه 

کند.
بدین ترتیب این موبایل یک نمایشگر ۷.۳ اینچی 
Infinity Flex )با رزولوشــن ۱۵۳۶ در ۲۱۵۲ 
اینچی و نســبت تصویر ۴.۲:۳( خواهد داشت که 
همانند یک کتاب از داخل تا می شــود و نمایشگر 
۴.۵۸ اینچــی دیگری )بــا رزولوشــن ۸۴۰ در 
۱۹۶۰ و نســبت تصویر ۲۱:۹( نیز نقش جلد این 
کتاب را ایفا خواهد کرد و گزینه کوچکی همانند 
تلفن های هوشــمند فعلی در اختیــار کاربر قرار 

خواهد داد.
از اطالعات دیگر لو رفته ایــن موبایل می توان به 
چیپست اسنپدراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۰، 
حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی و قیمت احتمالی 

۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالری آن اشاره کرد.

جالب اینجاست که نام این موبایل هنوز مشخص 
نیست اما گوشی جدیدی از سامسونگ با شماره 
مــدل SM-F9000 تاییدیه ســازمان فناوری 
اطالعات چین را دریافت کرده. بنابراین احتماالً 
جلوی نــام این موبایــل حــرف F در مقابل برند 
گلکسی حک خواهد شد اما هنوز مشخص نیست 
گوشی هوشمند سامســونگ که قرار است آینده 
را نمایان کند، گلکســی F نام خواهــد گرفت یا 

گلکسی Fold؟
به گزارش وال اســتریت ژورنال، سامســونگ به 
احتمال قوی از این موبایــل به همراه پرچمداران 
جدیدش یعنی ســری گلکســی اس ۱۰ در اول 
اســفند ماه طی کنگره جهانــی موبایل رونمایی 

خواهد کرد.

گوشی تاشو شیائومی
تا اینجای کار مشخص شد که سامسونگ و رویول 
ایده هــای متفاوتی بــرای مفهوم موبایل تاشــو 
انتخاب کرده اند اما جالب اینجاست که شیائومی 
روش کاماًل متفاوتی برای تولید گوشی تاشو خود 

در پیش گرفته.
بر اســاس ویدیو های منتشــر شــده، این تلفن 
هوشمند ســه وجه متخلف دارد و کاربر می تواند 
دو وجه کناری نمایشگر بزرگ را تا کرده و گجت 

تاشو را به موبایلی با ابعاد معمولی تبدیل کند.
به لطف این ایــده کاربر می تواند موبایل تاشــو 
شــیائومی را در جیب خود قرار دهــد اما باید در 
نظر داشــت که قرار دادن این گجت در حالت تا 
شده بســیار خطرناک خواهد بود و معلوم نیست 
شــیائومی چه روشــی برای حفاظــت از صفحه 

نمایش این موبایل بکار خواهد برد.
کمپانی چینی هنوز تاریــخ معرفی دقیقی برای 
این محصول عنــوان نکرده اما بــه احتمال قوی 
کنگره جهانی موبایل در اســفندماه امسال، زمان 

رونمایی از این محصول خواهد بود.

RAZR گوشی تاشو موتوروال
گفته می شــود کمپانی موتوروال کــه در زمینه 
تولید موبایل های اقتصادی شــهرت باالیی دارد 
هم قصد دارد ســری محبوب RAZR را بار دیگر 
زنده کنــد. در این طــرح کمپانی یاد شــده یک 
نمایشگر اولد انعطاف پذیر را روی بدنه مدل های 
RAZR  سوار می کند و تلفن هوشمند جدیدی 

می آفریند.
لنوو، کمپانی مــادر موتــوروال تحقیقات زیادی 
درباره گوشــی ها تاشــو انجام داد و احیای سری 
RAZR با صفحه نمایش تاشــو را بهترین گزینه 
فعلی موتــوروال می داند. بدیــن ترتیب موتوروال 
امیدوار است با احیای یک محصول نوستالژیک، 
توجه کاربران را به موبایل تاشوی خود جلب کند.

علم

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و 
فناوری هــای شــناختی گفت: 
کاهش بودجه های علم و فناوری 
در کشور بی سلیقگی است و این 
عدم ســرمایه گذاری برای آینده 

کشور محسوب می شود.
دکتــر مجیــد نیلــی در گفتگو 
با مهــر اظهــار کرد: در جلســه 
ای که بــا مقام معظــم رهبری 
داشــتیم دربــاره فعالیت های 
۵ سال گذشــته در حوزه توسعه 
نیروهای انسانی، زیرساخت های 
حوزه علوم شناختی، فناوریهای 
مرتبط با علوم شناختی، خدمات 

شناختی و... صحبت هایی شد.
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و 
فناوری هــای شــناختی خاطر 
نشــان کــرد: همچنیــن در این 

جلســه در خصــوص 
تحقیقــات بنیــادی و 
پایه کــه در لبــه علم 
و فنــاوری بــه عنوان 
سرمایه گذاری در حال 
انجــام اســت صحبت 
شــد. از ســوی دیگر 

در مورد قدم هــای آتی و کاربرد 
علوم شناختی در کشور و حرکت 
در مســیر علم و دانــش بحث و 
گفتگوهایــی شــد.وی گفــت: 
کاهش بودجه های علم و فناوری 
در کشور بی سلیقگی است و این 
عدم ســرمایه گذاری برای آینده 
کشور محســوب می شود.نیلی با 
بیان اینکه همــه باید تالش کنیم 
بودجه را به طور صحیح اســتفاده 
کنیم، تاکید کــرد: کاهش بودجه 

مســلما بــه توســعه 
فناوری ضربــه خواهد 
زد و ایــن در عین حالی 
اســت کــه از کمترین 
بودجه هم به درســتی 

استفاده می کنیم.
وی بیــان کــــــرد: 
خوشبختانه کار بودجه هنوز تمام 
نشده و امیدواریم دولت و مجلس 
تجدید نظری در بودجه های علم 
و فناوری داشته باشند.نیلی خاطر 
نشان کرد: از برنامه های جدی این 
است که همه باید توســعه  علم و 
فناوری را متکی بر دولت به صورت 
صرف نداننــد؛ در حوزه هایی الزم 
است که بخش خصوصی هم وارد 
شود که این نیازمند سیاستهای 
و  کشــور  ســطح  در  کالن 

دانشگاههاست.دبیر ستاد توسعه 
علوم و فناوری شــناختی با اشاره 
به میزان کاهش بودجه این ستاد 
گفــت: میزان بودجــه ۵۰ درصد 
کاهش پیدا کرده از ســوی دیگر 
بودجه امســال را به طــور کامل 
اختصاص نداده اند و تخصیص ها و 
عموما بودجه هــای ابالغی هم به 
خوبی تخصیص پیــدا نمی کند و 

این یکی دیگر از مشکالت ماست.
وی ادامــه داد: به دلیــل کمبود 
درامد دولت، بودجــه ها به موقع 
اختصاص پیدا نمــی کند؛ به هر 
حال دولت در تنگناســت ولی در 
هر حــال علوم و فنــاوری را باید 
طور دیگری نــگاه کرد زیرا علم و 
فناوری آینده ای برای نسل های 

بعدی است.

کاهش 5۰ درصدی بودجه ستاد علوم شناختی

اندروید هم به فیس آی دی مجهز می شود
 گفته می شــود سیســتم تشــخیص چهره هوشــمند به گوشی های 

اندرویدی نیز اضافه خواهد شد.
آیفون ۱۰ )ایکس( که به عنوان نخستین گوشی هوشمند مجهز به 
سیستم احراز هویت و تشخیص چهره هوشمند در جهان شناخته 
می شود، حاال به نظر می رســد که این فناوری از گوشی های آیفون 
به گوشی های مجهز به سیســتم عامل اندروید نیز منتقل خواهد 

شد.
گوگل به عنوان شــرکت توسعه دهنده سیســتم عامل اندروید اعالم 
کرده که قصد دارد فناوری و سیســتم تشــخیص چهره هوشمند و 
احراز هویت هوشمند موســوم به فیس آی دی را به قابلیت و امکانات 
سیســتم عامل اندروید اضافــه کند تا در تمامی گوشــی های جدید 
اندرویدی نیــز امکان دسترســی و بهره مندی کاربــران از آن وجود 

داشته باشد.
این فناوری هوشمند به کاربران این اجازه را می دهد تا آنها بدون نیاز 
به تایپ گذرواژه در گوشــی خود برای باز کردن قفل و رمز آن، تنها با 
گرفتن گوشــی جلوی چهره و صورت خود قفل دســتگاه خود را باز 

کنند.
بر اساس گزارش های منتشر شده در وب ســایت اندروید پلیس، هنوز 
معلوم و مشــخص نشده است که نسخه بعدی سیســتم عامل اندروید 
دقیقاً چه زمانی در دســترس کاربران و عالقمندان قــرار می گیرد اما 
گفته می شود که احتماالً در اواخر تابستان سال جاری میالدی معرفی 

و سپس عرضه خواهد شد.
این نســخه جدید از سیســتم عامل اندروید خدمات و قابلیت های 
جدیــد و منحصربفــرد دیگری نیــز دارد که می توانــد تجربه لذت 
بخش و خوبــی را برای کاربران گوشــی های اندرویــدی به ارمغان 

بیاورد.

اطالعات 1۰۰ میلیون کاربر در معرض تهدید!
 محققــان و پژوهشــگران امنیتی یک آســیب پذیــری جدید در 
اپلیکیشن ES File Explorer کشــف کرده اند که به هکرها اجازه 
می داده بــه اطالعات بیــش از ۱۰۰ میلیون کاربر دسترســی پیدا 

کنند.
این روزها که حفاظت از حریم خصوصی و اطالعات شــخصی کاربران 
از اهمیت خاص و بســزایی برخوردار شــده اســت و از طرفی دیگر، با 
گســترش روزافزون حمالت ســایبری و بدافزاری، هکرها و مجرمان 
ســایبری توانســته اند به حجم باالیی از اطالعات کاربــران در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی دســتیابی پیدا کنند، کارشناسان فعال 
در حوزه امنیت سایبری سعی دارند که با کشف و معرفی آسیب پذیری 
و حفره های امنیتی موجود در اپلیکیشــن های مختلف، شــرکت های 
توسعه دهنده آنها را از خطرات و مشکالت کنونی برنامه های خود آگاه 
و مطلع ســاخته و همچنین به کاربران نیز هشــدار دهند که در قبال 
محافظت از اطالعات شــخصی و حریم خصوصی خــود دقت و تالش 

بیشتر کنند.
 ES File Explorer اخیراً این کارشناســان امنیتی در اپلیکیشن
دو آســیب پذیری و ضعف امنیتی کشــف کرده اند که به هکرها و 
مجرمان ســایبری اجازه می داد به اطالعات بیش از ۱۰۰ میلیون 
نفر از کاربرانی که از این برنامه اســتفاده می کردند، دسترسی پیدا 
کنند و به اهداف شوم خود برسند و از داده های مذکور سو استفاده 

کنند.
بر اساس گزارش وب ســایت هکرنیوز، این اپلیکیشن که یک برنامه 
به منظور مدیریت فایل های ذخیره شــده در گوشــی های هوشمند 
اندرویدی به شــمار می رود و در فروشــگاه های اینترنتی گوگل پلی 
استور قابل دسترســی، دریافت و اســتفاده برای کاربران است، حاال 
به نظر می رســد که امنیت اطالعات کاربران را به شدت تهدید کرده 

است.
بد افزارها، باج افزارها و حمــالت DDOS از جمله تهدیدهای امنیتی 
بودند که از ســال ۲۰۱۶ کاربــران فضای مجــازی را در معرض خطر 
حمالت ســایبری قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات شــخصی و 
محرمانه آنها شده است. طبق آمار، حمالت ســایبری در سال ۲۰۱۷ 
میالدی نیز به اوج خود رسیده و حاال خبر اینکه قرار است در سال های 
آتی اوضاع از اینکه هست هم نابسامان تر شــود، بسیار نگران کننده به 

نظر می رسد.
بر اســاس گزارش فوربس، تحلیلگران فعال در حوزه امنیت ســایبری 
با اشــاره به آمار رو به رشــد و گزارش هایی که هر روزه از گوشه و کنار 
جهان از افشا و سرقت حجم عظیمی از اطالعات سازمان های مختلف و 
حساس به گوش می خورد، برآورد کرده اند که هکرهای تحت حمایت 
دولت های گوناگون در تــالش خواهند بود که بــه اطالعات موردنظر 
خود در سازمان های مربوطه دسترسی و نفوذ پیدا کنند و بدین ترتیب 
وضعیت حمالت سایبری و جاسوسی اطالعاتی در جهان رو به وخامت 

خواهد رفت.

اپل در بازار چین دست و پا می زند
 اپل تحت تأثیر افت شدید تقاضای گوشــی های آیفون در بازار چین به 

شدت تحت فشار قرار گرفته است.
چندی پیــش اخبــار و گزارش های متعــددی در خصوص کاهش 
شدید آمار فروش گوشی های هوشــمند آیفون در بازار چین منتشر 
شده بود که نشــان می داد اپل تحت تأثیر جنگ تجاری میان چین و 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین تنش های سیاســی و تجاری میان 
این دو کشــور در بازار موبایل چین به شــدت با مشکل مواجه شده 

است.
حاال بر اســاس تازه ترین آمار و گزارش هایی که مؤسســه تحقیقاتی 
آنالتیکس منتشــر کرده اســت، می توان دریافت که میــزان فروش 
گوشــی های هوشــمند آیفون در طول ســه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ 
میالدی، ۲۲ درصد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن کاهش 
و ریزش داشــته اســت و این بدان معناســت که این غول تکنولوژی 
آمریکایی در این کشور با مشــکالت و چالش های بسیاری مواجه شده 

است.
با توجه به جنــگ تجاری چین و ایــاالت متحده آمریــکا و همچنین 
قیمت باالی آیفون ۱۰ و نســل های جدیدتر آن، بسیاری از تحلیلگران 
پیش بینی کرده اند که فروش گوشــی های آیفون و ســایر محصوالت 
اپل در کشور چین دچار ریزش شــدیدی خواهد شد و کاربران چینی 
هم نســبت به مدت مشابه سال گذشــته استقبال بســیار کمتری از 

محصوالت اپل کنند.
 برخی از تحلیلگران نیز پیش تر برآورد کرده بودند که در سال ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۹ میالدی میزان فروش گوشی های هوشمند آیفون اپل در چین 
تحت تأثیر مســائل و تقابل های تجاری چین و آمریکا به شــدت افت و 

کاهش خواهد یافت.
در این گزارش که در وب ســایت south china morning post هم 
ذکر شده اســت، اپل در آخرین فصل از سال گذشــته میالدی، حدود 
۱۰.۹ میلیون دستگاه گوشی آیفون را در بازار چین به فروش رسانده و 
عرضه کرده اســت که این رقم در آخرین فصل از سال ۲۰۱۷ میالدی، 

۱۴ میلیون دستگاه گوشی بوده است.
در مجموع نیز آمار کل فروش گوشــی های آیفون در بازار این کشــور 
پهناور واقع در شــرق آســیا در ســال ۲۰۱۸ میالدی، ۳۴.۲ میلیون 
دستگاه بوده است این در حالیســت که آمار عرضه آن در سال ۲۰۱۷ 

میالدی ۳۶.۷ میلیون دستگاه بوده است.

آنالین
دستور بستن اینستاگرام به دولت ابالغ نشد

 وزیر ارتباطــات در واکنش به اظهــارات یکی از نماینــدگان مجلس 
مبنی بر تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از ســوی دولت، گفت: هیچ امر 

حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابالغ نشده است.
محمدجواد آذری جهرمــی در واکنش به نقل قول کریمی قدوســی 
نماینده مجلس از وزیر ارتباطات که اینســتاگرام به زودی فیلتر 

می شود، در توئیتر نوشت: نظر یک نهاد، نظر حاکمیت نیست.
وی ادامه داد: هیچ امر حاکمیتی بر انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام 

به دولت ابالغ نشده است.
وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوســی 
عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نســخه های فارسی تلگرام را 
طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر 
کرده اند.به گزارش مهر، جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس از وزیر ارتباطات نقل کرده که گفته به 
زودی اینستاگرام را فیلتر می کنیم و رئیس جمهور و وزیر ارتباطات در 

بحث فیلترینگ با هم اختالف نظر دارند.
وی در گفتگویی با خانه ملت اظهار داشــت: آذری جهرمی به من گفت 
اینســتاگرام را به زودی فیلتر می کنیــم. فیلتر اینســتاگرام تصمیم 
حاکمیت اســت و وزیر ارتباطات به خود من گفت بــه زودی انجامش 
می دهم.قدوســی درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینســتاگرام تاکنون 
عنوان کرد: حســن روحانی اجازه این کار را نمی دهد و رئیس جمهور 

و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختالف نظر دارند.
وی همچنین درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت 
ارتباطات نقشی در نســخه های فارســی تلگرام ندارد، نیز گفته است: 
اگر این فرد چنیــن اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیســت و 
خودش را به عنوان وزیر زیر ســوال می برد و اختیاراتش را نفی می کند. 
تمام موضوعات اجتماعی و حتی به نحوی مســائل فردی و شخصی در 
یک نظام، حکومت و ایدئولوژی، به خصــوص در عرصه منافع عمومی 
جنبه های حاکمیتی پیدا می کند و هیچکــس نمی تواند بگوید فضای 
مجازی، پیام رســان ها و هاتگرام خارج از حاکمیــت و متعلق به بخش 

خصوصی است و ما به آن کاری نداریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای تاکید 
کرد: کســانی که اکنون در هاتگرام و طالگرام مدیریــت می کنند، در 
چارچوب وزارت ارتباطات کار می کنند و همگی جزء دولت و حاکمیت 

هستند.

مدیرعامل رایتل رفت
 با توجه به انصــراف مدیر عامل اپراتور ســوم از ادامه همــکاری با این 
اپراتور و تسلیم استعفانامه اش به رئیس هیئت مدیره، مراسم تودیع وی 
و معرفی سرپرست جدید برگزار شد و ســعید کریم زاده، معاون مالی و 
منابع انســانی رایتل به عنوان سرپرســت رایتل معرفی شــد. 
کریم زاده فارغ التحصیل کارشــناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت 
ریسک دانشــگاه تهران است و چند سالی می شــود که در این شرکت 

مشغول به کار است.
محمدمهدی عطوفی که پیش تر مدیریت اپراتور سوم را بر عهده داشت 
با اعالم اینکه تغییرات اخیر در شــرکت شســتا و عدم عزم عملی این 
شــرکت در تامین منابع مالی الزم برای حیات رایتل، تصمیم گرفته تا 
این اپراتور را ترک کند. با توجه به قبول این استعفانامه، روابط عمومی 
رایتل رســما اعالم کرده که ســعید کریم زاده جایگزین فعلی او شده 

است.
عطوفی در متن استعفانامه خود که چند روز پیش تقدیم هیات مدیره 
این شرکت کرده بود چنین نوشــته اســت: با توجه به مذاکره با آقای 
دکتر رضوانی فر و تغییرات اخیر در شــرکت شســتا و عدم عزم عملی 
شستا در تأمین منابع مالی الزم برای حیات شرکت، به این باور رسیدم 
که امکان تحقق موضوع نیســت لذا جهت همراهی بــا مدیریت عالی 
شستا برای پیاده سازی راهکارهای مد نظر ایشان بدین وسیله استعفاء 
خویش را از مدیر عاملی رایتل خدمت تان تقدیم کرده و ضمن تشکر از 
تمامی حمایت ها و اقدامات حضرتعالی و اعضای محترن هیئت مدیره، 
معاونان، مدیران و همــکاران این اپراتور، موفقیت شــرکت رایتل را از 

خداوند متعال خواستارم.
اختالفاتی که در این بین صورت گرفته که در نهایت منجر به این استعفا 
و جایگزینی شده؛ همگی به موضوع »مدیریت پیمان« برمی گردد که 

قرار بود برای اولین بار در کشور در رایتل صورت بگیرد.

آغاز داوری مرحله دوم یازدهمین جشنواره وب 
و موبایل ایران 

پس از معرفــی کاندیدای یازدهمیــن جشــنواره وب و موبایل ایران، 
مرحله دوم و نهایی داوری جشنواره وب و موبایل ایران آغاز به کار کرد.

اولین رویداد داوری »جشــنواره وب و موبایل ایــران« در روزهای ۴ و 
۵ بهمن در پارک فناوری پردیس برگزار شــد. در این رویداد، شــورای 
داوری جشــنواره آثار داوری شده در مرحله اول جشــنواره را بررسی 
کردند و در نهایت ۵ نامزد برتر هر رشته مشخص شدند. حاال در مرحله 
دوم، همانند مرحله اول تمامی افرادی که دارای ســایت تائید مالکیت 
شده و یا اپلیکیشن ثبت شده در جشــنواره وب و موبایل ایران هستند، 
می توانند به عنوان داوران مرحله دوم رای خــود را ثبت کنند و از میان 
پنج کاندید هر گروه به ســایت یا اپلیکیشــنی که بیشترین شایستگی 

برای ورود به مرحله نهایی دارد را انتخاب کنند.
در این مرحله کافیســت بــرای رای دادن بــه آثار وارد پنــل کاربری 
خود شوید. شــما در هرگروه کاندیدا را مشــاهده خواهید کرد و بعد از 
بررسی های الزم و مشــاهده اثر و پروفایل اثر در جشنواره وب و موبایل 
ایران می توانید اثر مــورد نظر خود را انتخاب کنیــد. در هر گروه فقط 

قابلیت انتخاب یک سایت وجود دارد.
برگزیدگان نهایی یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران وب سایت ها 
و اپلیکیشن هایی خواهند بود که در این مرحله باالترین رای را در گروه 
خود کسب کرده باشــند. تندیس یازدهمین جشــنواره وب و موبایل 
ایران در اختتامیه این جشــنواره در تاریــخ ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ 

تقدیم حضور برنده خواهد شد.
همچنین طبق اعالم قبلی ســید محمدحسین ســجادی نیری، دبیر 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، به برگزیدگان 
حقوقی این جشــنواره عنوان »شــرکت خالق« داده خواهد شد: »به 
موجب آیین نامه شــرکت هایی که از ســوی مجموعه های تخصصی 
تعیین شده )مبادی( معرفی می شوند، به عنوان شرکت خالق پذیرفته 

شده و می توانند از مزایا و خدمات موضوع برنامه بهره مند شوند.«

۸۸۰۰ سیم کارت مزاحم قطع شد
 وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات از قطع ۸۸۰۰ ســیم کارت مزاحم 

خبر داد و گفت: آمار شکایت از پیامکهای مزاحم کاهش یافت.
  محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شــخصی خــود در توئیتر اعالم 

کرد: ۸۸۰۰ سیم کارت مزاحم دیگر شناسایی و قطع شدند.
وی همچنین اضافه کرد: آمار شــکایت از پیامک هــای مزاحم نیز کاهش 
قابل مالحظه ای داشــته است که نشــان از این دارند که سیستم به خوبی 
کار می کند. این قاطعیت را ادامه می دهیم هرچند برای برخی خوشــایند 
نباشــد. اول بهمن ماه بــه دنبال دســتور صریح رئیس جمهــور به وزیر 
ارتباطات برای قطع پیامک های تبلیغاتی، آذری جهرمی از اخطار جدی 
به دفاتر خدمات ارتباطی که با شــیوه های غیرقانونی ســیم کارت تلفن 

همراه در اختیار ارسال کنندگان پیامکهای مزاحم قرار می دهند خبر داد.

ارتباطات


