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وزیر نفت: 

خريدار در آستانه دهه فجر و چهلمین 
ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
مرقد مطهر امام خمینــی)ره( بنیانگذار 
کبیر انقالب اســالمی حضور یافتند و با 
قرائت نماز و قرآن، یاد آن عزیز سفر کرده 

را گرامی داشتند.
رهبر معظم انقالب اســالمی همچنین با 

حضور بر مزار شــهیدان گرانقدر آیت اهلل 
بهشــتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 
هفتم تیــر، علو درجات آنــان را از درگاه 

خداوند متعال مسألت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در گلزار 
شهیدان انقالب اســالمی، دفاع مقدس، 
شــهیدان مدافع حرم و شهدای حج سال 
۱۳۶۶ حضــور یافتند و بــا درود به ارواح 

پاک مجاهــدان راه حق، برای اســتمرار 
نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ 
ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب 

اسالمی، دعا کردند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبــری، در پایان این برنامه، 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ســخنان 
کوتاهــی به طــرح یکسان ســازی قبور 

مطهر شــهدا اشــاره کردند و فرمودند: 
یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران 
گلزارهای شــهدا انجــام می دهند، این 
کار غلط یکسان ســازی قبور شهدا است. 
این]جا[ خوب است؛ همین درست است، 
بیایند صاحبان این شــهدا، پدرانشــان، 
مادرانشان، فرزندانشــان،  همسرانشان، 
عالمتی داشــته باشند، عکســی داشته 

باشــند، این خوب است. این شکل، شکل 
طبیعی است. هیچ لزومی ندارد که ما این 
]عالمت ها[ را صاف کنیم، به خیال اینکه 
می خواهیم زیباســازی کنیــم. زیبایی 
هر جایی و هر چیزی به َحَســب خودش 
است؛ زیبایی انســان،  زیبایی باغ،  زیبایی 
قبرســتان، زیبایی هر چیــزی را باید به 

َحَسب خودش محاسبه کنیم.

وزنامـه اقتصادی ر
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آغاز دهه فجر مبارک

ونق بندر چابهار نیاز به مدیریت یکپارچه دارد چرا ر

فاز نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار باالخره پس از ۱۲ سال، ماه 
گذشــته رســما مورد بهره برداری قرار گرفت. این اقدام در شرایط فعلی 
اقتصاد کشور اقدام رو به رشدی اســت. براساس پیش بینی های رسمی، 
این فاز با ظرفیت هشــت و نیم میلیون تن آغاز به کار کــرده اما ظرفیت 

فعلی بیش از یک میلیون و نیم تن نیست.
براســاس اظهارات مدیرکل بنــادر و دریانوردی چابهار بــرای افزایش 
ظرفیت فعلی بار نیازمند زمان و کوشــش بیشتری  هســتیم. به عبارت 
دیگر، شاید پنج ســال بطول انجامد که ظرفیت هشت و نیم میلیون تنی 
این بندر تحقق یابد. این از معضالت داخل بندر است اما همه مشکالت به 
همین محدوده درون بندر ختم نمی شــود.بخش دیگری از مشــکالت، 
فقدان خطوط جاده ای مناســب برای افزایش چنین باری در این استان 
اســت که به رغم اینکه پهناورترین استان کشور اســت اما با ۱/۶ درصد 
کمترین میزان بزرگراه های این کشــور را داراســت. اخیرا مدیرکل راه و 
شهرسازی سیستان و بلوچستان هم گفته تنها برای فاز اول بندر چابهار، 
روزانه دو هزار کامیــون و ســاالنه ۸۰۰ هزار کامیــون حداقل ۱۰ تنی 
ترافیک جاده هاســت که برای نرم ظرفیت ۸ میلیون تنــی بندر چابهار 
پیش بینی شده است اما با ظرفیت اســمی  ۱۵ تا ۲۰ میلیون تنی فاصله 
زیادی دارد.از ســوی دیگر، جاده های دسترسی و شــریان های حیاتی 
سیستان و بلوچســتان و به ویژه بلوچستان اساســا توان کشش بار بندر 
شهیدبهشتی را ندارند؛ در حوزه جنوب اســتان و جاده های دسترسی به 
چابهار تنها ۵۴ کیلومتر بزرگراه وجود دارد و بقیــه راه ها تماما دوطرفه و 

بعضا بسیار قدیمی، خطرناک، فاقد شانه و کامال غیراستاندارد است.
از ســوی دیگر، از الزامات ارتقا این بندر احداث دو خط ریل است که می تواند 
گره مواصالتی بندر چابهار با دیگر نقاط استراتژیک کشور را بگشاید. یکی 
از این محورها خط ریل ۵۸۰ کیلومتری زاهدانـ  چابهار است که با پیش 
بینی ســرمایه گذاری ۷۴ هزار میلیاردی، پس از ۸ ســال تنها ۳۵ درصد 
پیشرفت داشته است و در خوشبینانه ترین پیش بینی ها، ده سال بطول 
خواهد انجامید تا خط این ریل به بندر چابهار برسد. محور بعدی  ]زاهدان 

ـ تربت حیدریه[ ناامیدکننده تر از آن است که به گزارش آید.
بخش دیگری مربوط به ســرمایه گذاری هندی هاست که تاکنون آورده 
مشخصی نداشته اند و تابه امروز دولت ایران معوض دولت هند سرمایه گذاری 
کرده است. این در حالی اســت که قرار بود هندی ها ۵۰۰ میلیون دالر و 
در فاز اول ۹۵ میلیون دالر سرمایه گذاری کنند که تاکنون روزنه ای از انتقال 
چنین ســرمایه هایی دیده نمی شود. از ســوی دیگر، تضامین های الزم 
و قوانین اداری دست و پاگیر دســتگاههای دولتی ایران مدت ها بود که 
دست هندی ها را بسته و دو طرف را سردرگم کرده بود امری که با اعتماد 
نسبی متقابل و در فرایند پیشــروی کار قطعا از یکسال گذشته قابل رفع 
بود.بنابرایــن چنانچه این تاخیرهــا به همین صورت ادامــه یابد نه تنها 
توسعه واقعی بندر به تعویق می افتد بلکه از فرصت طالیی استفاده از آب های 

آزاد در موقعیت تحریم هم نمی توان چندان بهره ای برد.
شاخص های دیگر توسعه استان، فالکت بارتر از آن است که به آمار و ارقام 
بیاید. مهمتر از همه بیش از ۵۰ هزار از ۱۱۲ هزار نفری ســاکنین چابهار 
در سکونتگاه های غیررســمی در حاشیه این شــهر زندگی می کنند. از  
جمعیت داخل محدوده شهر نیز تنها ۲۳ درصد به آب بهداشتی دسترسی 
دارند و دیگــر نیازهای ضروری کــم و بیش در همین استانداردهاســت 

بنابراین برای حل آن نیاز به یک اراده ملی و عزم جدی است.
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سرمقاله

مجید يوسفی
تحلیلگر صنعت حمل و نقل

INSTEX  در پاریس راه اندازی شد

 رئیس مجلس: 

جلوی استخدام در بخش های دولتی را گرفتیم
 رئیس مجلس بــار دیگر با تاکیــد بر اینکه 
باید دولت کوچک و چابک داشــته باشیم، 
گفت: بــه همین دلیل جلــوی نیرو گرفتن 
بخش هــای دولتــی را گرفته ایــم و جای 

بازنشسته ها اجازه جذب نیرو ندادیم.
علی الریجانی در دیدار با فعاالن اقتصادی، 
نخبگان و مسئوالن استان آذربایجان شرقی 
که در تاالر »جمهوری« اســتانداری برگزار 
شــد، با تاکید بر اینکه باید امیدآفرینی در 
جامعه افزایش یابد، اظهار داشــت: گاهی 
در رسانه ها نکاتی بیان می شود که طبیبانه 
نیست، انساِن مسئول، باید درد را بشناسد و 
با نگاه طبیبانه دنبال حل آن باشد چراکه با 

سیاه نمایی به نتیجه نمی رسیم. 
وی بــا اشــاره به اینکــه انقالب اســالمی 
مهم تریــن حادثه قرن بــود، افــزود: ما از 
شــرایط خاصی به اینجا رسیدیم، وضعیت 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدی داشتیم 
که در شــان ایران نبود، انقالب اســالمی با 
مردم ســاالری این را واژگون کرد، هرچند 

ایراداتی وجود دارد ولی تالش های فراوانی 
برای بهبود وضعیت کشــور و مردم صورت 

گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی مردم ساالری 
و استقالل ایران اسالمی را دستاورد بزرگی 
دانست و ابراز داشــت: ایران روی استقالل 
خود پافشــاری کــرد و از یــک حکومت 
دیکتاتوری وابســته به یک کشور مستقل 
تبدیل شــد که نباید این موضوع را کوچک 
شــمرد. داشــتن بی هزینه هم نیست و در 

دنیای امروز با عزت نمی توان زندگی کرد.
وی با اشــاره به اینکه دشمنان می دانند که 
ایران سالح هسته ای ندارد ولی دنبال بهانه 
برای هجمه به ایران هســتند خاطر نشان 
کرد: تردید نــدارم در مقابــل آمریکایی ها 
اگر رفتــاری مانند تعدادی از کشــورهای 
همســایه داشــته باشــیم، آمریکا بعد از 

دریافت پولشان تحقیرشان کردند.
الریجانی با بیان اینکــه آمریکایی ها توافق 
کرده ولی توافقاتشان را برهم می زنند گفت: 

تنها با برجام این رفتار را نداشــتند، بلکه با 
چین و اروپا و... هــم همین کار را می کنند و 
یک ناهنجاری بین المللی را شاهد هستیم.  

وی بــا تاکید بــر اینکــه ایــران در نظام 
بین المللی مسئولیت شناسانه عمل و پخته 
اقدام کرد چراکه ننشســت تا تروریست ها 
اطرافمان را آلــوده کنند، گفــت: ایران به 
جای انفعال در این موضع، فعال بود و اجازه 
توسعه غده سرطانی جدید را نداد و در نطفه 

خفه کــرد. رئیس قوه مقننه بــا بیان اینکه 
از ابتدای انقــالب در حــوزه اقتصادی در 
بسیاری از بخش ها موفقیت زیادی داریم، 
خاطر نشان کرد: در گذشته ۴ یا ۵ شهر آباد 
داشتیم و بقیه رها شده بود ولی امروز با نگاه 
عدالت محوری با عدالت به همه توجه کرد 
و روستا و شهرها را آباد کرد. در بخش هایی 
نارســایی داریم که مربوط به داخل است و 

باید اصالح شود.
وی در ادامه، با تاکید بر اینکه موضوع بودجه 
مشکل بزرگ کشور اســت و باید سال آینده 
اصالح ســاختار بودجه پیگیری شود، اذعان 
کرد: بودجه  جاری فربه داریــم و باید دولت 
کوچک و چابک داشــته باشــیم تــا دولت 
بودجه خور نشود. اکنون ۲.۵ میلیون کارمند 
داریم و باید یک تئوری داشــت تــا با ایجاد 

فرصت موازی، از ارتزاق از دولت کم کنیم.
الریجانــی افــزود: جلــوی نیــرو گرفتن 
بخش هــای دولتــی را گرفته ایــم، جای 
بازنشســته ها اجازه جذب نیــرو ندادیم به 

دنبال اصالح ســاختار بودجه هستیم که به 
ســادگی رخ نخواهد داد ولی باید  کارهای 

کارشناسی عظیمی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ســال آینده باید دولت 
الکترونیک باید راه بیفتــد و وزارتخانه های 
دولت به هم وصل شود تا جلوی فرار مالیاتی 
را بگیریــم افزود: اگــر بتوانیــم، تنفس به 
تولیدکنندگان باید بدهیــم ولی نمی توان 

کشور را بدون مالیات هم اداره کرد.
رئیس قــوه مقننــه تصریح کرد: شــرایط 
اقتصادی و اجتماعــی اقتضای حذف یارانه 
را نمی دهد و افــزودن یارانه هم برای گران 

شدن محصوالت نیازمند کارشناسی است.
وی موضوع اعطای اختیارات در اســتان ها 
را مورد اشــاره قرار داد و گفــت: در مجلس 
نمی توانیــم دولــت را ملزم بــه واگذاری 
اختیارات کنیم چراکه قانون اساســی این 
موضوع را بــه وزرا واگذار کرده اســت. این 
موضوع را در جلسه ســران قوا مطرح کردم 

ولی نتیجه نداشت. 

در نشســت چالش های اقتصاد صنعت برق، معضالت 
حوزه انرژی، نظام یارانــه ای و قیمت گذاری برق مورد 

بررسی قرار گرفت.
نشســت تخصصی چالش های اقتصــاد صنعت برق در 
پژوهشگاه نیرو برگزار شــد. در این جلسه فعاالن حوزه 
نیرو به ارائه نقطه نظرات خــود در خصوص قیمت برق، 
نحوه قیمت گــذاری برق، یارانه بخش انرژی، ســاختار 
وزارت نیرو، سیاســت هــای متناقض حوزه بــرق و ... 
پرداختتد.حقی فــام معاون هماهنگی توزیع شــرکت 
توانیر در این نشست با بیان اینکه اقتصاد برق ذی نفعان 
متعددی از بخش دولتــی، خصوصی، خصولتی و ... دارد، 
افزود: اقتصاد برق باید بتواند نقشه تجاری تمام این بخش ها 

را پوشش دهد تا بدون تنفس مصنوعی سرپا بمانند.
حقی فام با اشــاره به یکی از مهم تریــن چالش های 

بخــش انرژی، گفــت: یکی از مهــم ترین 
چالش های ما این است که در نظام یارانه ای 
ســهم بخش های مختلف واضح نیست. به 
عنوان مثال صادرات پتروشیمی ها مشخص 
است اما میزان یارانه ای که نیروگاه ها به این 

حوزه می دهند گفته نمی شود.
حقی فام با بیــان اینکه در نظــام یارانه ای 

شــفافیت وجود نــدارد، تصریح کرد: بخــش هایی 
سوبســید انرژی دریافت می کنند که پنهان هستند و 
ما این صنایع را بزرگ می کنیــم در حالیکه اگر یارانه 
انرژی نبود اصال این صنایع بزرگ نمی شــدند و از  آن 
طرف بخش هایی در حال سقوط هستند که این صنایع 

را با سوبسید انرژی سرپا نگه داشته اند.
وی با تاکید بر اینکــه هماهنگی بین سیاســت ها در 

مجموعه بخش انرژی وجود نــدارد، افزود: 
ارتباط بین ذی نفعان در این حوزه نادرست 
است. هر بخشی در حال اجرای قانون مدنظر 
خودش است و ســیگنال مثبتی را به بخش 

خصوصی برای سرمایه گذاری نمی دهیم.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: 
یکی از معضالت صنعت برق بخشــی نگری 
اســت. در ارتباط با رگوالتری باید از تمــام جوانب به 

موضوع نگاه کنیم.
در ادامه این نشست نیز حیدری مدیرکل دفتر سرمایه 
گذاری و تنظیم مقــررات بازار آب و بــرق وزارت نیرو 
اظهار داشــت: تاکنون ۸۰ هــزار مــگاوات ظرفیت 

نیروگاهی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار کیلومتر مدار ساخته ایم.
وی افزود: ما به طرق مختلف در منابع و مصارف شــرکت ها 

ردپا برای ســرمایه گذاری دولتی می گذاریم و تعهد و 
بدهی و ظرفیت ایجــاد و این مجموعــه را به دولت 
منتقل می کنیم.حیدری ادامه داد: ســال گذشته در 
سه یا چهار نوبت مجموع بدهی شرکت های مجموعه 
برق به سیســتم بانکی را با یک مصوبه دولت به دولت 
منتقل کردیــم. بر این اســاس در یک نوبــت ۶ هزار 
میلیارد تومان، در دو نوبت ۸ هــزار میلیارد تومان و در 
نوبت ســه و چهار حدود ۴ هزار میلیــارد تومان بدهی 
به دولت منتقل شــد. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و 
تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو گفت: در این 
صورت دولت بدهکار سیستم بانکی می شود و در ادامه 
این چرخه، به نقدینگی و تورم دامن زده می شود. این 
مساله به این مثابه است که از جیب مصرف کننده پول 

برداشته و ما به التفاوت را پرداخت می کنیم.

و نیر

انتقال بدهی شرکت های برق به دولت
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ونق بندر چابهار نیاز به مدیریت یکپارچه دارد چرا ر
  ادامه از صفحه يک

شــاید مهمترین حلقه مفقوده وجود یک فرماندهی اقتصادی است که 
طی سال های گذشــته بنا به اختالفات و تشــتت در تصمیم گیری ها 

بارها تغییر و جابجا شده است.
تنها در یک مورد ســازمان منطقه آزاد چابهار از زمان تاســیس آن در 
۱۳۷۲ تاکنون ۱۳ مدیرعامل و هیات مدیره تغییر داده است کم و بیش  
هر دو ســال یک بار دســت به چنین تغییری زده اســت، به نحوی که 
در طرح عمران توســعه ســواحل مکران وزارت دفاع و نیروی دریایی 

مشترکا دبیری این کارگروه را برعهده گرفته اند.
آنچه که به قلم آمد تنها بخشــی از معضالت اساســی چابهار است و به 
بســیاری از معضالت خرد و کالن این منطقه اشــاره نشــده است. اما 
براســاس همین مباحث، اگر دولت می خواهد ایده های بلندپروازانه ای 
همچون راه اندازی کارخانجات پتروشیمی، شیالت، فرودگاه بین المللی، 
حمل و نقــل و ترانزیت، نیروگاه برق و توســعه بندر چابهــار را در این 
منطقه در دســتور کار قرار دهد و براســاس طــرح آمایش جمعیت ۲ 
میلیون نفر را از سراسر کشــور به دالیل مختلف به این منطقه بکشاند 
باید دست به یک اقدام اساســی تری بزند. تصمیمی که می تواند گام های 
آغازین خروج از یک بن بســت منطقه ای را رقم زند؛ مدیریت یکپارچه 
دستگاههایی همچون سازمان منطقه آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی 
و اداره کل گمــرکات که عمدتا بــا جابجایی کاال و انتقال آن ســروکار 
دارند. این اقدام الگوی بسیار شفابخش برای دیگر گره های کشور است 
که با جرح و تعدیلی در نقاط کشــور  قابلیت تعمیم پیدا می کند. رویه ای 
که در اغلب مناطق آزاد جهان تجربه شــده و به شــتاب، قوام و نظارت 
دقیق امور منتهی گشته است واال با چنین سردرگمی و مدیریت قرون 
وســطایی نمی توانیم حلقه واســط ایران، هندوســتانـ  افغانستان و 

آسیای میانه باشیم.

تاکید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا بر بومی سازی 
تجهیزات مترو

فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیا با بیــان اینکه در حال حاضر در کشــور 
در حوزه بومی ســازی مترو سیســتم عقب ماندگی وجود دارد گفت: 
امیدواریم با بومی ســازی تجهیزات مترو جلوی خروج ارز برای واردات 

تجهیزات اجرا پروژه های مترو بگیریم.
سردار سعید محمد  در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخش زیر ساخت های 
مسکن مهر پردیس  و اجرای فاز مطالعات متروی تهران پردیس با بیان 
اینکه بــه زودی کلنگ اجرای پروژه مترو به زمین زده می شــود گفت: 
شــهرهای جدید اقماری تهران از پتانسیل های بسیار باالیی برخوردار 

هستند که می توانند برای تهران ظرفیت سازی کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین در زیر ســاخت جدید شهر حمل ونقل 
اســت که در نبود این حمل ونقل ها هزینه های گزافی تحمیل می شود 

بنابراین بحث مترو به صورت جدی دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه در ده سال گذشته به بحث ساخت مترو تهران پردیس 
مطرح بوده است گفت: امیدوارم این پروژه طبق برنامه زمانبندی شده 
در قرارداد به اجرا برســد.وی ادامه داد: فاز اول فاز مطالعاتی اســت که 
آغاز شده است فازهای بعدی احداث ۲۵ کیلومتر تهران پردیس است و 

در فازهای بعدی هم سایر زیر ساخت ها تامین و احداث می شود .
وی با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم االنبیا بــا تمام توان در خدمت مردم 
اســت گفت: یکی از دغدغه های ما در بحث پروژه مترو عقب ماندگی از 
بومی سازی مترو سیستم اســت که امیدواریم با حمایت دستگاههای 

مختلف این عقب ماندگی جبران شود.

جزئیات توافق تهران و دمشق برای انجام 
معامالت بانکی بدون دالر

دمشق و تهران موافقتنامه ای را امضا کردند که شامل قرارداد همکاری 
استراتژیک اقتصادی در حوزه صنایع، تجارت و کشاورزی می شود.

پایگاه خبری »نیشین« با اشــاره به توافق ایران و ســوریه که در سفر 
جهانگیــری به این کشــور منعقد شــد در گزارشــی نوشــت: ایران 
قراردادهای اقتصادی و تجاری با ســوریه منعقد کرد؛ زیرا دمشــق به 
دنبال همکاری با متحدان خود برای کمک به بازســازی خسارت های 

جنگ هشت ساله است.
ایران و سوریه در مورد انجام معامالت بانکی با استفاده از ارزهای داخلی 
و انجام تجارت بدون دالر به توافق رســیده اند، همین طور دو کشــور 

تصمیم گرفته اند روابط تجاری و سرمایه گذاری خود را عمیق تر کنند.
دمشق و تهران موافقتنامه ای را امضا کردند که شامل قرارداد همکاری 

استراتژیک اقتصادی در حوزه صنایع، تجارت و کشاورزی می شود.
به گفته اســحاق جهانگیری معاون رییس جمهور که در روزهای اخیر 
به سوریه ســفر کرده بود؛ این توافقنامه یک توافق بسیار مهم در حوزه 

روابط بانکی بین دو کشور است.
وی در این باره اظهار کرد کــه مقامات هر دو کشــور تاکید کردند که 

معامالت بانکی بین کشورها به سرعت اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی سوریه، ضمن تاکید بر اهمیت این قرارداد تصریح 
کرد که این توافق گامــی در جهت  غلبه بر موانــع در روابط بانکی بین 
دمشق و تهران محسوب می شــود.جهانگیری هم خاطرنشان کرد که 
ایران همچنین به بازسازی نیروگاه های این منطقه کمک خواهد کرد و 

یک کارخانه جدید را در استان الذقیه  ایجاد می کند.
عالوه بر این، دو یادداشــت تفاهم بین مقام های راه آهن دو کشــور و 
همچنین برای ارتقاء سرمایه گذاری ثبت شد. در طول بحران جاری در 
سوریه، ایران مستشاران نظامی را برای کمک به مبارزه با تروریست ها 

با توجه به در درخواست رسمی دمشق به سوریه فرستاده است.
بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه، در ماه ژوئن گذشته به شبکه خبری 
العالم گفت که ایران پایگاه های نظامی در سوریه ندارد، اما اگر ما نیاز به 

چنین چیزی داشته باشیم در این زمینه تردید نخواهیم کرد.

کلنگ احداث نیروگاه 5۲۲ مگاواتی تربت 
حیدریه به زمین زده شد

هم زمان با سفر وزیر نیرو به استان خراســان رضوی و آغاز ایام اهلل دهه 
فجر کلنگ احداث نیروگاه راشد تربت حیدریه به زمین زده شد.

محســن طرزطلب، مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی در حاشیه 
آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار داشــت: همزمان با آغاز جشــن 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی و با حضور وزیر 
نیرو عملیات اجرایی نیروگاه ۵۲۲ مگاواتی سیکل ترکیبی راشد تربت 
حیدریه آغاز شــد.وی افزود: این نیروگاه شامل دو واحد گاز هرکدام به 
ظرفیت ۱۷۶ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات خواهد 
بود و پیش بینی میشود تا این نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ با شبکه سراسری 
سنکرون شــود.طرزطلب هدف از ســاخت این نیروگاه را تامین برق 
مطمئن و پایدار شبکه سراسری برق کشور به خصوص استان خراسان 
رضوی عنوان کرد و افزود: این پروژه با ســرمایه گذاری موسسه تامین 
آتیه کارکنان صنعت برق خراســان و تعاونی اعتبار برق خراســان در 

زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــرکت مپنا پیمانکار این پروژه اســت، افزود: بانک 
صنعت و معــدن به عنوان بانــک عامل تعیین و تخصیــص مبلغ ۲۱۵ 

میلیون دالر در سال ۹۶ توسط صندوق توسعه ملی مصوب شده است.

سرمقاله

میز خبر

دبیر ســتاد توســعه روابط اقتصادی ایران بــا عراق و 
ســوریه، با اشاره به ســفر اخیر اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور به دمشــق، اظهــار کرد: در 
جریان این ســفر عالوه بر امضای چندین سند تفاهم، 
برای اولین بار اتاق مشترک ایران و سوریه نیز با حضور 
فعاالن بخش خصوصی دو کشور در عرصه اقتصادی و 

تجاری تشکیل شد.
حســن دانایی فر، در گفت وگو با ایسنا، با ارائه جزئیاتی 
از سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به سوریه، گفت : 
روز یکشنبه و دوشــنبه با حضور محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی ایران و همچنین وزیر اقتصاد و تجارت 
سوریه بعد از هفت سال کمیسیون مشترک اقتصادی 

دو کشور برگزار شــد و گفت وگوهای خوبی 
بین مقامات دو کشــور در حــوزه تجارت و 

اقتصاد صورت گرفت.
وی همچنیــن با بیــان اینکه با ســفر آقای 
جهانگیــری بــه ســوریه کمیتــه عالــی 
همکاری های دو جانبه به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور ایران و همچنین نخست وزیر 

ســوریه در روز سه شنبه تشکیل جلســه داد، تصریح 
کــرد: در جریان این رایزنی ها چندین ســند مهم بین 
مقامات دو کشور به امضا رســید که یکی از مهم ترین 
اسناد که به امضای معاون اول رئیس جمهور و نخست 
وزیر ســوریه رســید ســند همکاری های اقتصادی 

راهبردی دراز مدت بین دو کشور بود.
وی با اشاره به اینکه در این سند به موضوعات 
گســترده ای در ارتبــاط با روابــط اقتصادی 
و تجاری بین دو کشــور اشــاره شــده است، 
ادامه داد: تصور بر این داریــم که امضای این 
موافقت نامــه زمینــه را برای حضــور هر چه 
بیشــتر شــرکت های ایرانی در بــازار جذاب 
سوریه فراهم می کند چرا که بر اساس برخی از برآوردها، 
بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد دالر برای راه اندازی چرخه تولید 
و بازسازی این کشور مورد نیاز است و شرکت های ایرانی 
می توانند از این بازار به خوبی اســتفاده کنند.دانایی فر 
با بیان اینکه در جریان این ســفر، نشست هایی نیز بین 

تجار دو کشــور در بخش خصوصی برگزار شد و مسائل و 
مشکالتی که بعضاً در روابط تجاری وجود دارد، از سوی 
تجار مطرح و در ارتباط با آنها بحــث و گفت وگو صورت 
گرفت، اضافه کرد: در این ســفر این زمینه فراهم شد که 
برای اولین بار اتاق مشــترک ایران و ســوریه با حضور 
بخش خصوصی تشکیل شــود و همچنین انجمن تجار 

دو کشور فعالیت خود را آغاز کند.
وی در پایان بــار دیگر تاکید کــرد: زمینه برای حضور 
شــرکت های بخش خصوصی ایران درس وریه فراهم 
است و مقامات دمشق نیز بر این موضوع تاکید کرده اند 
و در همین چارچوب الزم اســت که بخش خصوصی 

تالش جدی برای استفاده از این فرصت داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به ســمت 
وحدت و یکپارچگی حرکت کنیم، اما هنر این است که 

بگذاریم کار و تولید ادامه یابد.
محمد شــریعتمداری در دیدار با تشکل های کارگری 
استان مازندران، از حمایت های ارزشمند تشکل های 
کارگری قدردانی کرد و افزود: کارگران ســتون فقرات 

تولید در کشورند. 
وی با تاکید بر اینکه باید برای آینده بهتر تالش کنیم، 
خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که با یک نظام سلطه 
روبرویم که راهبرد تحریم را انتخاب کرده و فکر می کند با 
این راهبرد می تواند شــکنندگی ایجاد کند؛ اما سخت 
در اشتباه است. وزیر تعاون خاطرنشان ساخت: جریان 

تولید نیازمند آزاد بــودن نقل و انتقال پول و 
وجود روابط بانکی با جهان اســت؛ همچنین 
صادرات نیازمند وجود بازاری در این بخش 
اســت.وی با تاکید بــر اینکه باید مســیر و 
شــرایطی را فراهم کنیم که کشور به پیش 
برود، افــزود: مقاومت می کنیــم اما در این 
شــرایط نباید خودمان را تحریم کنیم، بلکه 

تا جای ممکن باید کشــور را به مســیر درست هدایت 
کنیم.شریعتمداری اضافه کرد: کارگر باید راضی باشد 
و با عشــق کار کند؛ در غیر این صورت، کارگر ناراضی، 
کارفرما را بدبخت کرده و کاالی بــی کیفیت را به بازار 
ارائه می کند. یکــی از موارد اســتاندارد نبودن تولید 

درکشــور ما همین راضی نبــودن کارگران 
از شرایطشــان اســت. کارگری که فکرش 
مشغول معاشش اســت نمی تواند به تولید 

درست فکر کند.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی درباره 
بازنشســتگان نیز گفت: نباید آینده کشور با 
بحرانی روبرو شــود که جوانان آینده شان را 
تیره و تار دیده و تصمیم به فرار از کشور یا یاس بگیرند؛ 
بر این اساس باید به مســایل بازنشستگان و حداقل ها 
و حقوق آنان توجه شــود. وی ادامه داد: در تحریم ها، 
بیشترین فشار بر محرومان، مستضعفان و مددجویان 
اعم از معلوالن و خانــواده های بی سرپرســت و زنان 

سرپرســت خانوار و همچنین دارندگان حقوق ثابت، 
کارگران، کارمندان و بویژه بازنشستگان است. 

شــریعتمداری هشــدار داد: »اعالم خطر می کنم هر 
تصمیمی که حفظ اشتغال موجود را با محدودتر کردن 
جریان تامین مواد اولیه به خطر بیاندازد، در خط نظام 

سلطه و استکبار است.«
وی ادامــه داد: امروز نه تنهــا هر تصمیــم، بلکه هر بی 
تصمیمی و تاخیــر در تصمیمی که موجب شــود نقل و 
انتقال وجوه مشــکلتر، ارتباطات بانکــی و پولی و مالی 
محدودتر، ورود مواد اولیه گرانتــر و محدودتر و صادرات 
نفتی و غیرنفتی مشــکلتر و تولید و اشــتغال در کشور 
محدودتر شود، کمک به نظام سلطه و ظلم به مردم است.

اتاق

کار

رسانه های آلمانی به نقل از منابع  خريدار
آگاه از ثبت رسمی کانال ویژه پرداخت اروپا 

و ایران خبر داد.
در حالیکه خبرگزاری هــای خارجی اعالم 
کرده اند کانال مالی ایــران و اروپا که ابزاری 
برای حمایــت از مبادالت تجــاری نامیده 
می شود به زودی اجرایی خواهد شد، برخی 
رسانه های آلمانی از ثبت و اجرای این ساز و 

کار طی ساعات گذشته خبر داده اند.
در همیــن حــال، یورونیــوز بــه نقل از 
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که »سازوکار 
حمایت از مبادالت تجاری« توسط آلمان، 
فرانسه و بریتانیا نهایی شده و قرار است روز 

پنجشنبه به صورت رسمی ثبت شود.
با اینکــه هنوز جزئیــات رســمی از نحوه 
عملکرد این ســازوکار وجود ندارد اما گفته 
می شود که مقر این گروه در پاریس فرانسه 
مســقر خواهد بود و مدیریت اجرایی آن را 
آلمان بر عهــده دارد، بریتانیا نیز ریاســت 
کمیته نظــارت را بر عهده خواهد داشــت. 
همچنین این گــروه در آلمان نیز شــعبه 

خواهد داشت.
به گزارش خبرگــزاری فرانســه مدیر این 
ســازوکار یکــی از کارشناســان بانکی از 

فرانکفورت آلمان است.
قرار اســت وزیران خارجه سه کشور آلمان، 
فرانســه و بریتانیا روز پنجشنبه در حاشیه 
نشست بوداپســت یک بیانیه مشترک در 

این باره صادر کنند.
این خبر پــس از آن که مایا کوتســیانچیچ 
سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که این ساز و 

کار وارد مرحله نهایی شده است، اعالم شد.
هایکو مــاس، وزیر خارجه آلمــان روز ۲۸ 
ژانویه گفته بود که ایــن مکانیزم هنوز ثبت 
نشــده اســت اما به زودی ثبــت و اجرایی 

خواهد شد.
دور دوم تحریم هــای ایــاالت متحده که با 
هدف تضعیف بخش نفتی ایــران طراحی 

شده بود در تاریخ پنجم نوامبر سال گذشته 
اجرایی شد. 

شــبکه خبری آلمانی NDR پنجشــنبه 
اعالم کرد که آلمان، فرانســه و بریتانیا، به 
صورت رسمی کانالی به منظور تبادل مالی 
IN�با ایران ایجاد کرده اند و نــام این کانال 

STEX است.
بنابــر ایــن گــزارش، INSTEX  مخفف 
 Instrument in Support of Trade
Exchanges یــا همان »ابزار پشــتیبان 
فعالیت های تجاری« است. طبق اطالعاتی 
که NDR به دســت آورده اســت، پاریس 
میزبــان کانال مالی اســت و یــک بانکدار 
برجسته آلمانی هم مسئولیت آن را بر عهده 
دارد. بریتانیا هم رئیس هیئت نظارت است 
و از هر کدام از این کشــورها هــم یک نفر از 
وزارت امور خارجه حضور خواهد داشــت. 
دیگر کشــورهای اروپایی هم می توانند به 

این سه کشور بپیوندند.
این ابزار به بانک ها این امکان را می دهد که 
به رغم تحریم های آمریکا با ایران همکاری 
داشته باشــند اما به زعم اروپایی ها چنین 
اقدامی چنــدان آســان نخواهد بــود. اما 
اتحادیه اروپا این کانال را بــه منزله پیامی 
برای تهران و واشــنگتن تلقی می کند. این 
کانال مالی، در مرحله نخســت اقالم غذایی 
و دارویــی و ابزار پزشــکی را در بر می گیرد 

و می تواند دامنه فعالیت آن گسترش یابد.
بنابر این گــزارش ، این ســازوکار ویژه که 
تاکنون با عنوان spv از آن یاد می شــد با نام 
جدید اینس تکس راه اندازی می شود که به 
معنای ابزار حمایت از تبادالت تجاری است.

این خبر پس از آن منتشر شده است که مایا 
کوچیانچیک ســخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در هفته جاری گفته 
بود که روند راه اندازی سازوکار ویژه مالی با 

ایران در مراحل نهایی قــرار دارد. این کانال 
بدین گونه خواهد بود که فرانســه میزبان 
آن خواهد بود، یک بانکــدار بزرگ آلمانی 
مســئولیت هدایت آن را به عهــده خواهد 
داشــت و انگلیس نیز بر ایــن روند نظارت 

خواهد داشت.
به گزارش ان دی آر، منابــع مطلع گفته اند 
که این ســازوکار قرار اســت به آن دسته از 
بازرگانان و تجــاری که روابــط اقتصادی 
قانونی و مشروعی با ایران دارند، اجازه دهد 
بدون نقض تحریم های آمریکا این روابط را 
پی گیری کنند. همچنین، ســازوکار ویژه 
مالی با ایران قرار است نقل و انتقاالت مالی 
در آن بخش هایــی که هــدف تحریم های 
آمریکا نیست را ممکن ســازد، شامل اقالم 

غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی.
این رســانه آلمانــی در ادامه گــزارش داد 
که راه اندازی SPV قرار اســت در جلســه 

غیررســمی وزیران امورخارجــه اتحادیه 
اروپا که روز پنج شنبه در بخارست، پایتخت 
رومانــی گرد هــم می آیند در کنــار بحث 
و رایزنــی درخصوص رویکــرد یک پارچه 
اتحادیه در قبال رخدادهای ونزوئال مطرح 

شود.
پیش تر یــک مقــام ارشــد آمریکایی که 
خواست نامش فاش نشــود به خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفته بود که واشــنگتن 
تحریم های خود علیه ایران را به طور کامل 
اجرا و با هر فرد یا نهادی که این تحریم ها را 

تضعیف کند مقابله خواهد کرد.
بنا به گزارش آسوشــیتدپرس، کاخ سفید 
بــه اروپایی ها در مــورد ثبــت و راه اندازی 
SPV تذکر داده و اعالم کرده بود اگر آن ها 
بکوشند تحریم ها علیه ایران را دور بزنند با 
جریمه ها و اقدامات تنبیهی سنگین مواجه 
خواهند شد.دولت آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ 
از توافق هسته ای با ایران برجام خارج شد و 
در پی این تصمیم تحریم ها علیه ایران را که 
به واســطه اجرای توافق هسته ای رفع شده 

بودند، بازگرداند.

جزئیات ثبت کانال ارتباطات مالی 
آلمان، انگلیس و فرانسه با ايران

در همین حال ســفیر ایران در انگلیس نیز 
از نهایی شــدن ثبت کانال ارتباطات مالی 

آلمان، انگلیس و فرانسه با ایران خبر داد.
حمید بعیدی نژاد در حســاب توییتر خود 
نوشت: بر اســاس اطالعات رســمی، ثبت 
کانال ارتباطــات مالی آلمــان، انگلیس و 
فرانسه با ایران به پایان رسیده و طی ساعات 

آینده اعالم خواهد شد.
IN�  وی افزود: مقر ایــن نهاد مالی بــا نام

STEX کــه کوتاه شــده عبــارت »ابزار 
تبادالت تجاری« است در پاریس بوده، هر 
سه کشــور اروپایی ســهامدار آن هستند و 

رئیس آن فردی آلمانی است.

خريدار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
ســال ۹۸ مجلس شورای اســالمی با بیان 
اینکه هنــوز درباره نرخ بنزیــن تصمیمی 
گرفته نشده اســت، گفت: مجلس و دولت 
هنوز به یک مدل اجماعــی برای تغییر نرخ 

بنزین نرسیدند.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بودجه 
شــامل دو بخش شــرکت ها و موسسات و 
بودجه عمومی دولت است، افزود: بر اساس 
الیحه بودجه ســال ۹۸، بودجــه عمومی 
دولت در ســناریوی نخست با فروش روزانه 
یک و نیم میلیون بشــکه نفت به قیمت هر 
بشــکه ۵۴ دالر و درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد 
تومان و ســناریوی دوم با فرض فروش نفت 
به قیمت باالتر و درآمــد ۴۴۷ هزار میلیارد 
تومان است.وی ادامه داد: از این مبلغ حدود 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول نفت و حدود 
۱۵۰ هزار میلیارد تومــان مالیات و گمرک 
و ۵۰ هزار میلیارد تومان ســایر درآمدهای 

دولت و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از 
طریق فروش اوراق مشارکت است.

تاجگــردون افــزود: در صــورت افزایش 
۲۰ درصدی حقــوق کارکنــان دولت، از 
ایــن ۴۰۷ هزار میلیارد تومــان، ۳۱۰ هزار 
میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق و 
مزایاســت. ۶۰ هزار میلیارد تومان هم برای 
فعالیت هــای عمرانی و بقیــه برای حقوق 

جاری دستگاه هاست.
وی دربــاره افزایش ۲۰ درصــدی حقوق 
کارکنان دولت گفت: این را مانند ســال ۹۷ 
به صورت پلکانی تصویــب کردیم تا همه با 
هم برابر نباشند اما امسال دولت برای همه، 
۲۰ درصــد افزایش حقــوق را لحاظ کرده 
است.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۹۸ مجلس شورای اســالمی افزود: با توجه 
به اینکه نرخ تورم امسال باالست سعی می 
کنیم کف معافیت مالیاتــی را باالتر ببریم 
و حقوق حدود ۲ میلیــون و ۷۰۰ هزار یا ۳ 

میلیون تومــان را از پرداخت مالیات، معاف 
کنیم که این موضوع چهارشنبه ۱۰ بهمن 

تعیین تکلیف می شود.
تاجگردون درباره نرخ حامل های انرژی هم 
گفت: حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان وجــود دارد که از این میــزان یارانه 
مربوط به انرژی از جملــه، آب، برق، نفت و 
بنزین و مانند آن تقریبــاً نزدیک به بودجه 

کل کشــور اســت که این موضوع منطقی 
نیست اما نماینده ها و دولت مالحظه مردم 

را می کنند.
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹۸ 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار  مالیاتی  
داریم، گفــت: تکالیفی بــرای دولت برای 

وصول این مالیات ها قرار دادیم.
تاجگردون در ادامه سخنان خود در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری با بیــان اینکه دولت و 
مجلس در پی افزایش نرخ مالیات نیستند، 
افزود: پایــه های مالیاتی را باید گســترش 
دهیم.وی با اشــاره به اینکه فرار مالیاتی در 
کشورمان بسیار باالســت، ادامه داد: گروه 
گســترده معافیت های مالیاتــی داریم که 
باید پاالیش شود. لیستی را در حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ مورد در این زمینــه تهیه کردیم تا 
دولت، آن ها را پاالیش کنــد. این کار برای 

اصالح ساختاری بودجه الزم است.

تاجگردون با بیان اینکه در ســال آینده ۲۱ 
میلیارد دالر درآمــد نفتی داریــم، افزود: 
دولت می خواهــد ۱۴ میلیــارد دالر آن را 
با نرخ ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی بــه کاالهای 
اساســی  اختصاص دهــد و از ایــن میزان 
حدود ۶ میلیارد دالر فقط برای دارو و روغن 
اختصاص می یابــد اما با این حــال تورم و 
افزایش قیمت این کاالها تا ۵۰ درصد است 
و این به معنای آن است کسانی که این ارز را 
دریافت کرده اند نفع آن را برده اند اما مردم 

فشار آن را تحمل کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
بدهی های دولت حدود ۲۸۲ هزار میلیارد 
تومان اســت و مطالبات او هم حدود ۱۳۹ 
هزار میلیارد تومان اســت بنابراین خالص 
بدهی های دولت حدود ۱۴۲ هزار میلیارد 

تومان است.
وی افزود: مجلس ســعی می کند بودجه را 

مردمی تر و به اقشار ضعیف توجه کند.

بازار سوریه برای بخش خصوصی یک فرصت است

شریعتمداری: بگذاریم کار و تولید ادامه یابد
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 جزئیات کمک دولت به بنگاه های اقتصادی 
در سال۹۸

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور جزئیاتی از برنامه دولت درباره 
کمک به بنگاه های اقتصادی در سال ۹۸ را تشریح کرد.

محمدباقــر نوبخت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور، در 
گفت وگویی با تأکید بر اینکه دولت تســهیالت ارزان قیمت در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار می دهد، گفت: در تبصره ۱۸ بودجه ســال ۹۸ 
بالغ بر ۶۵هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شــده است که می توان 
این منابع را به صورت بالعوض، وجوه اداره شــده و یارانه سود پرداخت 

در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.
وی با بیان اینکه تمــام پیش بینی ها برای اینکه بــه بنگاه های کوچک 
کمک شود در الیحه بودجهسال ۹۸ دیده شده است، افزود: امیدواریم 

بتوانیم در سال آینده به صورت عملی از این واحدها حمایت کنیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با بیان اینکه بــرای حمایت از 
بنگاه های کوچــک و زودبازده بیــن وزارت صنعــت و بانک مرکزی 
هماهنگی کامل وجود دارد، ادامه داد: بخش صنعت یکی از بخش های 
موجود اقتصاد کشــور اســت و کنار بخش صنعت، بخش کشاورزی و 
خدمات نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید بتواند به تمامی این واحدها 

سرویس ارائه دهد و منابع مالیآنها را تأمین کند.
نوبخت در پایان خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی تالش می کند از منابع 

موجود در کشور استفاده کرده و  توزیع و تخصیص بهینه داشته باشد.

منتظر اقدام بانک مرکزی در بازار ارز باشید
 رئیس کل بانک مرکری در هشــداری به نوسان گیران و دالالن بازار ارز 
گفت که این بانک در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شــده را عملیاتی 

خواهد کرد.
در پست جدید اینســتاگرام همتی آمده اســت: این روزها متأسفانه 
برخی افراد و صاحب منصبان و بعضاً ذینفعان به تریبونی که دسترسی 
پیدا می کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی و روانی دشــمنان علیه 
کشــورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان 

به تصویر می کشند.
 عوامل اقتصــادی و توانایی مداخله بانک مرکــزی، نرخ هایی که امروز 
توســط فرصت جویان و در فضاهای مجازی مطرح می شود را ماندگار 
نمی داند. به مردم توصیه می کنم دارایی خود را در معرض ریسک بازار 

ارز قرار ندهند.
دالالن و نوسان گیران هم ســوار بر این گونه القائات و بزرگ نمایی ها، 
بحث هایی مانند تأثیر رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه ها، کسب و 

کار خود را، با فروش ارزهای باال خریده خود، رونق می دهند.
بانک مرکزی همچنــان که تا به حال نیز نشــان داده اســت در موقع 
مقتضی تدابیر پیش بینی شــده را عملیاتی خواهد کــرد. زمان و نوع 
مداخله را بانک مرکزی تعیین می کند، نه فضا ســازی دالالن و فرصت 

جویان.

راهکار وزیر اقتصاد برای کوچک سازی دولت
 وزیر امــور اقتصادی و دارایی با بیــان اینکه تنها راه کوچک ســازی و 
کاســتن از بار وظایف دولت، واگذاری  شــرکت های دولتی نیســت، 

گفت:در اقتصاد، گرفتار روش ها و برداشت های سنتی هستیم.
فرهاد دژپسند در جلسه هم اندیشــی مجموعه مدیران وزارت اقتصاد 
اظهار داشــت: تنها راه کوچک ســازی و کاســتن از بار وظایف دولت، 
واگذاری  شــرکت های دولتی نیســت، بلکه در مواردی که خصوصی 
سازی با مشکل مواجه اســت، می توان از واگذاری مدیریت و شراکت با 

بخش خصوصی هم استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هر چه بخش خصوصی گسترده تر و  توانمند تر باشد، 
مایه افتخار ما در وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر و نیز رقابتی تر 
کردن اقتصاد کشور است، افزود: مجموعه دولت تا جایی که می تواند، 
باید تصدی های اقتصــادی و اجتماعی را به بخــش خصوصی واگذار 

کند.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه تمام گالیه ها و شــکوائیه ها برای این 
اســت که در اقتصاد، گرفتار روش ها و برداشت های سنتی هستیم، 
اظهار داشت: ما ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال 
هســتیم که باعث افزایش بهره وری، شــفافیت، روان سازی امور، 
کاهش هزینه ها و مبارزه با فســاد می شــود و حکم ســکوی پرش 

اقتصاد کشور را دارد.
دژپســند در ادامه، ضمن تاکید بر برگــزاری دوره های آموزش ضمن 
خدمت برای مدیــران وزارتخانه در  حوزه های تخصصی، از اشــراف و 
تســلط کامل به حوزه کاری و قوانین و برخــورداری از اعتماد بنفس 
در اجرای قوانیــن و دفاع از قلمرو و حیطه وظایــف وزارتخانه به عنوان 

شرایط اصلی تصدی آنان یاد کرد.
مدیران حاضر در جلســه نیز ضمن بیان نظرات و پیشــنهادات خود، 
مباحثی چون اصالح و بازنگــری قوانین مربوط به گمرکات کشــور، 
مناطق آزاد، کاهش هزینه های تولید بــرای فعاالن اقتصادی، حرکت 
از »مدیر محوری«  به ســوی »کارمند محوری«  در نظــام اداری و ... را 

مطرح کردند.

شرط مهار بازار کاالهای اساسی چیست؟
 یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است؛ تا زمانی که بازار ارز به سمت 
تک نرخی شدن حرکت نکند، بســیاری از مشکالتی که امروز در حوزه 

تأمین کاالهای اساسی به وجود آمده ادامه دار خواهد بود.
سید رضی حاجی آقامیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ابتدای 
اجرایی شــدن این طرح نیز پیش بینی کرده بودیم که چنین اتفاقاتی 
رخ خواهد داد. زیرا وقتی امــکان تغییر نرخ ارز در بــازار داخلی وجود 

داشته باشد، این تحوالت محتمل است.
وی ادامه داد: وقتی یــک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانــی می گیرد، اما 
می تواند محصــول را با نرخ نیمایی عرضه کند یــک اختالف قیمت دو 
برابری شــکل گرفته و همین مسئله قیمت تمام شــده کاال را افزایش 
می دهد. اگر این موضوع از دایره انصاف خارج شــود نرخ ها امکان باالتر 

رفتن نیز پیدا می کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تنها پیشــنهاد و راهکار کوتاه مدت 
موجود در شرایط اقتصادی فعلی تک نرخی شدن ارز است، اظهار کرد: 
حتی اگر قیمت ها در شرایط تک نرخی از ارز رسمی باالتر رود نیز امکان 
تصمیم گیریدقیــق و نظارت بر فعالیت ها به وجــود می آید. ما حتی به 
دولت پیشــنهاد دادیم که اگر قصد دارد نرخ ارز رســمی را حفظ کند، 
الاقل نرخ بازار نیما و سنا و بازار آزاد را یکی کند تا مشکالت این چنینی 

به وجود نیاید.
آقامیری با اشاره به شکل گیری رانت در بازارهای بدون نظارت، گفت: 
وقتی امکان دریافت ارز ارزان پیش بیاید برخی افراد تالش می کنند با 
اســتفاده از رانتی که دارند به این منابع دســت یابند و همین امر بستر 

سودجویی را فراهم می کند.
وی با بیان اینکــه وزارت صمت به عنــوان ارائه دهنــده این مجوزها 
باید شــرایط را برای نظارت فراهم کند، گفت: قطعــاً فرایند واردات و 
ارز تخصیص یافته به کاالهای اساســی با مجوز ایــن وزارت خانه و در 
چارچوب ثبت سفارش انجام شده است، از این رو به طور دقیق می توان 
مشخص کرد چه افرادی چه میزان ارز دریافت کرده اند و عملکردشان 

چگونه بوده است. 
در نهایت اما تا زمانی که نــرخ ارز با یک تعیین تکلیــف نهایی رو به رو 
نشــود، احتمال به وجود آمدن مشــکالت این چنینــی وجود خواهد 

داشت.

میز خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایــی با بیان اینکه در این مدت 
که در وزارت اقتصاد و دارایی هســتم تالش کردیم که 
در مســئله ارز ثبات برقرار کنیم، گفت: خوشــبختانه 

ثبات نسبی در مسئله ارز در کشور برقرار شده است.
فرهاد دژپســند در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
سیستان و بلوچســتان یک موقعیت طالیی همچون 
منطقه آزاد چابهار را دارد، چابهار یک نقش استراتژیک 
برای کشــور و سیستان و بلوچســتان می تواند داشته 

باشد.

وزیر امور اقتصاد  و دارایی گفت: سیســتان و 
بلوچســتان قابلیت های گوناگونی دارد که 
می توانیم این قابلیت هــا را به منصه ظهور 
در بیاوریــم و بازدیدهایــی از چابهار و دیگر 
مناطق این استان به همین منظور انجام می 

شود.
وی افــزود: در این ســفر ضمن آشــنایی با 

شرایط و مشــکالتی که منطقه آزاد چابهار با آن مواجه 
اســت، راهکارهایی برای برون رفت از این مشــکالت 

پیدا خواهیم کرد.
دژپســند اظهار داشت: در ســفر ۲ روزه ای 
که در خدمت مدیــران عالی و مردمان خوب 
سیستان و بلوچســتان هســتیم ان شااهلل 
بتوانیم به یک بســته های فکری و سیاستی 
برســیم که بتوانیم در مراحــل بعدی برای 
برون رفت از مشــکالت این نقطــه از ایران 

اسالمی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که در زمان بررســی 

صالحیت به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی در مجلس 
شورای اسالمی مطرح کردم این بود که این وزارتخانه باید به 
گونه ای اداره شود که ضمن حفظ نقش ستادی خود، در 
عمل بتواند با کف اقتصاد جامعه آشــنا و درگیر باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشــت: در این ســفرها از 
نزدیک مســائل و مشکالت مناطق، اســتانها و فعاالن 
اقتصادی بررســی و راه حل هایی را پیــدا می کنیم و 
نهادهای اقتصادی نیز بدون واســطه مشکالتشان را با 

وزیر در میان بگذارند.

وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه بایــد بتوانیم در 
جهت عمران و آبادانی کشــور بیشــتر و کارآمدتر از 
گذشــته ایفای نقش کنیم، گفت: دولت ۲ برنامه برای 

خانه دارکردن ارزان مردم را در دستور کار دارد.
محمد اســالمی در مراســم آغــاز عملیــات اجرایی 
ـ پردیس  زیرساخت های شــهری و قطار برقی تهرانـ 
با تبریک فرارسیدن ســالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
اظهار کــرد: تکلیــف ویژه مــا کارآمدســازی نظام 
جمهوری اسالمی است و باید بتوانیم در جهت عمران 
و آبادانی کشــور بیشــتر و کارآمدتر از گذشته ایفای 

نقش کنیم.

وی ادامه داد: انقالب اســالمی عزت مردم، 
عمران ســرزمین و تحقق شــعار استقالل، 

آزادی جمهوری اسالمی را دنبال می کند.
وزیــر راه و شهرســازی با بیــان این که باید 
به ارتقــای کیفیــت زندگی مــردم توجه 
ویژه ای شــود، تصریح کرد: شهرهای جدید 
باید تمام امکانات را داشــته باشــد تا مردم 

بتوانند زندگی آرامی را تجربه کنند، در این راســتا به 
زیرساخت ها، حمل ونقل و کسب و کارهاست.

وی با یــادآوری این کــه چندین مرحله ســاماندهی 
شــهرک های صنعتی و واحدهای صنعتــی تهران در 

دســتور کار دولت بوده اســت، گفت: باید 
اســتقرارهای غیرضــروری بــا طرح های 
مشــوق دار در محیط های مجاز اسکان داده 
شوند.اســالمی مجموع قراردادهای امروز را 

۲۰۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
وی همچنیــن در جمع خبرنــگاران با ابراز 
اینکه در بخــش تولید مصالح ســاختمانی 
در رکود هســتیم و در تــالش برای ایجاد بــازار برای 
تولیدکننــدگان این بخش هســتیم، دربــاره کارت 
اعتباری مصالح ســاختمانی افزود: امــروز در بخش 
مصالح ســاختمانی رکود داریم و کارت اعتباری برای 

این بوده تا سیســتم ها و مشــوق هایی را برای کنترل 
قیمت تمام شده مسکن اجرا کنیم.

وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: این طرح برای کاهش 
قیمت اقشــار هدف اجرا می شــود، در راهــکار دوم 
نیــز زمین هایی را به ســازندگان واگــذار می کنیم تا 
فعالیت آنها بازدهی اقتصادی داشــته باشد.۴۰ درصد 
قیمت ساخت واحدهای مســکونی مربوط به مصالح 
ساختمانی اســت که ما در طرح کارت اعتباری مصالح 
را به صورت انبوه بــا تخفیف ۱۵درصــدی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می دهیم و این امر به همان اندازه 

باعث کاهش قیمت مسکن می شود.

ارز

مسکن

خريدار ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
الیحه بودجه ۹۸ از مصوبه این کمیســیون 
برای اختصاص ۴۰ هزار فقره وام مســکن 

بازنشستگان خبر داد.
محمدمهدی مفتح در نشست خبری خود 
و در تشــریح آخرین مصوبات کمیســیون 
تلفیــق اظهــار کرد: بــه موجــب مصوبه 
کمیســیون تلفیق بانک مسکن مکلف شد 
۴۰ هزار فقره وام مســکن به بازنشستگان 
لشــکری، کشــوری و تأمیــن اجتماعی 
اختصاص دهد مشروط به این که ۵ سال از 
بازنشستگی آنها گذشته باشد و در ۱۰ سال 
گذشــته خود یا همسرشــان وامی نگرفته 
باشــند و مســتمری بازنشستگی شان هم 
کمتر از ۳ میلیون تومان باشــد. ســود این 
وام در تهران ۹ درصد و در مراکز اســتان ها 
۷ درصد و در سایر شهرها و روستا ۴ درصد 

خواهد بود.
وی اضافــه کــرد: طبــق مصوبــه دیگر 
کمیســیون تلفیق مقرر شــد شــرکتهای 
تابعه وزارت ارتباطات اجازه داشــته باشند 
با تأیید وزیر ۱۴۰ میلیــارد تومان از منابع 
داخلی شان را برای کمک به سرمایه گذاری 
خطرپذیر اختصاص دهند تا بتوانیم رونقی 
برای تشکیل شرکت ها و توســعه اشتغال 

داشته باشیم.
به گفته مفتــح در مصوبه دیگــری وزارت 
ارتباطات از طریق ســازمانهای توسعه ای و 
شرکتهای تابعه مکلف شد طرح های دولت 
الکترونیک، توســعه خدمــات الکترونیک 
و پروژه هوشمند ســازی مدارس را تأمین 

اعتبار کند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه اضافه 
کرد: در مصوبــه دیگر دولت مجاز شــد از 
طریق ســازمانهای توســعه ای در راستای 
ایجاد اشــتغال و رونــق تولید بــا رعایت 
سیاســتهای کلی اصل ۴۴ نسبت به اجرای 
طرح های ســرمایه گذاری زیرســاختی و 
نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت های 
منطقه ای و آمایش ســرزمین بــا اولویت 

مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.
نماینده مردم تویســرکان همچنین اضافه 
کرد: در مصوبه دیگر وزارت کار مکلف شــد 
سامانه خدمات حمایتی را ایجاد کند و کلیه 
خدمات حمایتی که دســتگاه های دولتی 

حتی آستان های مقدس، نهادهای انقالبی 
و سایر دستگاه هایی که کمک های حمایتی 
می دهند، کمک هایشــان را با ذکر کد ملی 

افراد در آن سامانه ثبت کنند.
به گفته وی در مصوبــه دیگر به دولت اجازه 
داده شــد تا ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی 
خود را در قالب یارانه ســود وجه اداره شده 
یا کمک بالعوض برای اجــرای پروژه های 
مصوب تخصیص دهد تــا رونقی در اجرای 
پروژه ها بویژه ســرمایه گــذاری در مناطق 

کمتر توسعه یافته ایجاد شود.
مفتــح ادامــه داد: طبــق مصوبــه دیگر 
کمیسیون تلفیق که در یکی دو روز گذشته 
به شکل اشــتباه منعکس شــده بود بانک 
مرکزی از محل ســپرده های قرض الحسنه 
بانک های عامل ۵ هزار میلیارد تومان برای 
اعطای وام قرض الحسنه تخصیص می دهد 
که ۳.۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط کمیته 
امــداد و ۱.۵۰۰ میلیــارد تومان توســط 
سازمان بهزیســتی برای طرح های اشتغال 
زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی 
با اولویت زنان سرپرســت خانوار اختصاص 
می یابد تا میزان قابل توجهی از مشــمولین 
و افراد تحت پوشش ســازمان بهزیستی و 

کمیته امداد با طرح اشتغالزا خودکفا شوند.

به گفته وی کمیســیون تلفیق بعد از ظهر 
امــروز یا نهایتــاً فردا بررســی تبصره های 
الیحه بودجه ۹۸ را به اتمام خواهد رســاند 
و گزارش آن را به صحــن علنی ارائه خواهد 

کرد.
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
سال ۹۸ هم چنین از مصوبه این کمیسیون 
خبــر داد که بر اســاس آ ن رشــد حقوقی 
تمامــی حقوق بگیران در ســال آینده ۲۰ 

درصد خواهد بود.
محمد مهدی مفتــح در تشــریح آخرین 
مصوبات کمیســیون تلفیق گفت: بر اساس 
مصوبه کمیســیون مقرر شد ارز تخصیصی 
برای دارو مانند کاالهای اساســی در ازای 
هــر دالر ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان محاســبه 
شــود، بنابراین ارز تخصیصی بــه دارو هر 
دالر ۴.۲۰۰ تومان در ســال آینده محاسبه 

می شود.
وی اضافه کــرد: کمیســیون تصویب کرد 
رشد حقوقی تمامی حقوق بگیران در سال 

آینده ۲۰ درصد باشد.
به گفته سخنگوی کمیســیون تلفیق، در 
رابطه با مالیات نیز کمیسیون تصویب کرد 
که تا حقوق دو میلیــون و۷۵۰ هزار تومان 
درآمدها از پرداخت مالیات معاف شــوند و 

ســایر ســطوح درآمدی که از دو میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان بیشــتر اســت در ۴ طبقه 
دسته بندی شــد؛ از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد 
نســبت به حقوق هایــی کــه از دو میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان بیشــتر اســت مالیات 

پرداخت می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای 
اســالمی ادامــه داد: همچنین مقرر شــد 
عوارض خروج از کشــور مرزنشینان مطابق 
سال ۹۷ محاسبه شود؛ در سال ۹۷ عوارض 
خروج از کشــور مرزنشینان همانند افرادی 
است که برای زیارت عتبات عالیات مشرف 
می شــود.به گفته وی طبــق مصوبه دیگر 
کمیسیون تلفیق، مقرر شد یک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان بــه صندوق بیمه محصوالت 
کشــاورزی تخصیص پیدا کند؛ همچنین 
در راستای ایجاد تســهیالت برای واگذاری 
پروژه ها به بخش خصوصی مقرر شــد بهای 
محصول پروژه از قیمت گذاری معاف شود. 
پروژه هایی که به بخش خصوصی واگذاری 
می شــود وقتی به تولید می رســد فروش 
تولیــدات از قیمت گذاری معاف می شــود 
و در صورتی که دولــت قیمت گذاری کند 
و قیمــت کمتر از قیمــت بازار باشــد باید 

مابه التفاوت آن را پرداخت کند.

مفتح اضافه کرد: در مصوبه دیگر وزارت راه 
و شهرسازی مکلف شــد عالئم، نشانه ها و 
تابلوهای راهنمایی و هشداردهنده را برای 

معلوالن در مکان های ضروری نصب کند.
وی یــادآور شــد: همچنیــن مقرر شــد 
دســتگاه های اجرایی مکلف باشــند تمام 
اطالعــات مربوط بــه حقــوق، فوق العاده 
مستمر و غیرمستمر کارکنان اعم از رسمی، 
قــراردادی و پیمانی را در اختیار ســازمان 
برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی 

و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
ســال ۹۸ اضافه کرد: بــا توجه بــه اینکه 
حجم قابل توجهــی از بودجــه، مربوط به 
شرکت های دولتی است، کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۹۸ چند حکم برای بررســی 
این شــرکت ها در ســال آینــده تنظیم و 

تصویب کرد.
بــه گفتــه وی در مصوبه دیگــری، وزارت 
اقتصاد و دارایی موظف شد سامانه یکپارچه 
اطالعات شــرکت های دولتی را حداکثر تا 
شهریور ۹۸ ایجاد کند. شرکت های دولتی 
موظف هستند اطالعات شناسه ای اعضای 
مجمع عمومی، صورت هــای مالی مصوب، 
بودجه تفصیلی، حقوق و مزایا و سایر موارد 
را در این سامانه قرار داده و هر ۳ ماه یک بار 
اطالعات را به روز کننــد. همچنین وزارت 
اقتصاد مکلف شــد تا خرداد ۹۸ دسترسی 
دیوان محاسبات به این سامانه را برقرار کند. 
همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان 
برنامه و بودجه مکلف شــدند هر ۶ ماه یک 
بار گزارش عملکرد شــرکت های دولتی را 
به کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات 

و اقتصادی مجلس گزارش دهند.
این نماینــده مجلس ادامه داد: مقرر شــد 
وزارت اقتصاد و دارایی و ســازمان برنامه و 
بودجــه پرداختی به مدیرعامــل، معاونان 
و مدیران مالی شــرکت های دولتــی را به 
خزانه اعــالم کنند. همچنین در راســتای 
نظم بخشــی به حسابرسی شــرکت های 
دولتی مقرر شــد پرداخت هرگونه پاداش 
و مزایای رفاهی به اعضــای هیئت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت های دولتــی صرفاً بر 
مبنــای افزایــش بهره وری شــرکت های 

دولتی باشد.

ثبات نسبی در باز ار ارز  برقرار شد 

دو برنامه دولت برای خانه دارکردن ارزان مردم

با دستورالعمل جدید دولت

وها باز می شود؟ گره ترخیص خودر
خريدار دســتورالعمل جدیــد اجرایی 
مصوبه هیئت وزیــران در مورد خودروهای 
بالتکلیــف در گمرک، بانک هــای عامل را 
موظف به دریافت تعهدنامه از واردکنندگان 
و دریافت و تســویه مابه التفــاوت نرخ ارز 
دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص کرده 
اســت؛ اما این همه ماجرا را نمی تواند حل 

کند.
موضوع تعییــن تکلیــف خودروهای دپو 
شده وارداتی مدتی است که از سوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت پیگیری شــده و 
مصوباتی از شــورای عالی ســران سه قوه و 
هیأت وزیران را هم اخذ کرده اســت، با این 
حال بانک مرکزی به دلیل مشخص نبودن 
شیوه تأمین ارز این خودروها با این واردات 
عظیم خودرو مخالفت کرده است و باید دید 
که چه ســازوکاری برای حل مشکل تأمین 

ارز این خودروها در پیش گرفته خواهد شد.
به نظر می رســد با الزام بانک های عامل به 
دریافت تعهدنامه از واردکنندگان و دریافت 
و تســویه مابه التفاوت نــرخ ارز دریافتی با 
ســامانه ســنا در روز ترخیص هم مشکل 
اصلــی واردات ایــن خودروها کــه همانا 
نامشخص بودن محل تأمین ارز برای خرید 
آنها است حل نخواهد شــد، چراکه در این 
دســتورالعمل اجرایی فقط درباره تسهیل 

عملیات بانکی دستوراتی داده شده است.
نهــم بهمن مــاه، دســتورالعمل اجرایی 
مصوبه هیــأت وزیــران در مــورد تعیین 
تکلیــف خودروهــای دپو شــده و ضوابط 
ورود و ترخیــص خودروهــا از گمــرکات 
مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر 
اعالم شــد که به تأیید وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز رســید و ضوابط مرتبط با ثبت 

سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض 
انبار اماکــن گمرکی و مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی ابالغ شــد.در دستورالعمل جدید 
وضعیت خودروهایی که تا پیش از ۹۷.۵.۱۶ 
دارای قبــض انبار هســتند، تعیین تکلیف 
شــده و مشخص شــده تا کلیه خودروهای 
وارداتی باید تمــام ضوابط فنــی مربوطه 
نظیر استاندارد، محیط زیست و آالیندگی 

را رعایت کرده و دارای قــرارداد گارانتی و 
خدمات پس از فــروش در نمایندگی های 

مجاز باشند.
همچنیــن قید شــده که ســال ســاخت 
خودروها مالک عمل برای ثبت ســفارش، 
ترخیص و شــماره گذاری نخواهــد بود و 
بانک های عامل موظف هســتند با دریافت 
تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به دریافت 
و تســویه مابه التفاوت نــرخ ارز دریافتی با 

سامانه سنا در روز ترخیص اقدام کنند.
خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان 
نگهداری در گمرکات در اختیار ســازمان 
امــوال تملیکی قــرار گرفته انــد هم مجاز 
شــده اند که با رعایت ضوابط و مقررات این 
دســتورالعمل ترخیص شــوند. همچنین 
مبنای حقــوق و عوارض بر اســاس مبنای 
قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه 

عملیات ثبت ســفارش و ترخیص در سال 
۱۳۹۸ صــورت پذیرد، ضوابــط و مقررات 
تعرفه ســال آینده مبنــای تعیین حقوق و 

عوارض گمرکی خواهد بود.
دســتورالعمل اجرایی هیــأت وزیران در 
مورد تعیین تکلیف خودروهای انبارشده و 
ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی 
اعالم شد که در آن ممنوعیت ثبت سفارش 
و واردات خودروهایی که از ســال ســاخت 

آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد.
رفع ممنوعیــت از واردات خودروهایی که 
یک سال از ســاخت آنها می گذرد در حالی 
اســت که طبق ماده ۷ اصالحــی آئین نامه 
ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات 
خودروهایی که از ســال ســاخت آنها یک 

سال گذشته باشد، ممنوع است.



وزیر نفت: 

وشنگری داد نامه ۷۲ نماینده مجلس، فرصت ر

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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جزئیات عرضه میعانات گازی در بورس
 بعد از عرضه نفــت خام در رینگ صادراتی بورس، ایــن بار وزارت نفت 
با هدف تنوع سازی روش های فروش و مشــارکت بخش خصوصی در 

فروش تصمیم به عرضه میعانات گازی در این رینگ کرده است.
ششم آبان ماه امســال برای نخســتین بار یک میلیون بشکه نفت خام 
سبک در بورس انرژی عرضه شــد که در نهایت سه خریدار، ۲۸۰ هزار 
بشکه نفت به قیمت هر بشــکه ۷۴ دالر و ۸۵ ســنت را معامله کردند. 
دومین عرضه نیز در بیســتم آبان ماه صورت گرفت و ۷۰۰ هزار بشکه 
نفت خام ســبک ایران، به قیمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دالر به فروش رسید. 
ا تفاقی که پــای بخش خصوصی را بــه فروش نفت باز کــرد و نفتی ها 
رضایت خود را از این اتفاق ابراز و اعالم کردنــد که این فرآیند ادامه دار 
خواهد بود. از سوی دیگر بورسی ها نیز اعالم کردند این عرضه ها به طور 
منظم انجام می شود که با این کار، بخش خصوصی بتواند وارد معامالت 

نفت خام شود.
وزارت نفت در ۲۳ دی ماه در اطالعیه ای اعالم کرد که ســومین نوبت 
عرضه نفت خام در بورس یکم بهمن ماه با تغییراتی نسبت به عرضه های 
قبلی صورت خواهد گرفت. قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
در حجم های ۳۵ هزار بشــکه ای بــا قیمت پایــه ۵۲.۴۲ دالر به ازای 
هر بشــکه عرضه شــود و در این عرضه، عالوه بر امکان تسویه حساب 
با ارزهای بین المللی، امکان تســویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ ســنا 
محقق شــود. هم چنین دوره تسویه حســاب معامالت نیز از ۶۰ به ۹۰ 
روز افزایش یافت. ســومین عرضه نفت خام در بــورس در موعد مقرر 
صورت گرفت، اما مشتری پیدا نکرد. قرار است چهارمین عرضه در ۱۵ 

بهمن ماه صورت بگیرد.
در عرضه چهارم عالوه بــر تغییرات ایجاد شــده، امــکان جدیدی با 
هماهنگی ســازمان بورس صورت گرفته که بر اســاس آن مشتریان 
می توانند در صورت تأمین پیش پرداخت بــه روش های دیگر از جمله 
تأمین معادل ارزی آن، با تائیدشرکت ملی نفت قبل از عرضه از پرداخت 
پیش پرداخت معاف شــوند و در صورت موفقیت در انجام معامله پیش 
پرداخت را به صــورت ریالی طبق اطالعیه عرضــه پرداخت کنند. این 
موضوع کمک می کند خریدارانی که منابع ارزی در اختیار دارند قبل از 
عرضه ارز خود را به ریال تبدیل نکنند و در صورت انجام معامله این کار 
صورت گیرد؛ لذا هزینه های تبدیل ارز به ریال و برعکس در صورت عدم 

انجام معامله از عهده خریدار برداشته خواهد شد.
مهم ترین هدف از عرضه نفت خام در بورس تنوع ســازی روش فروش 
بوده اســت و برای تحقق بیشــتر این هدف وزارت نفت این بار تصمیم 
به آغاز عرضــه میعانات گازی در رینگ صادراتی بــورس انرژی گرفته 
است. به گفته امیرحسین تبیانیان - نماینده شــرکت ملی نفت ایران 
- این شرکت در راســتای اجرای بند ۱۳ سیاست کلی اقتصادمقاو متی 
در خصوص تنوع در روش های فروش و مشــارکت بخش خصوصی در 
فروش و اجرای ماده ۴ قانون ششم توسعه کشــور و همچنین در ادامه 
مسیر توجه به تقاضای بازار و مشــارکت بخش خصوصی در صادرات، 
پس از عرضه نفت خام، عرضه میعانات گازی را در دستور کار قرار داده 

است.
وی افزود: شــرکت ملی نفت ایران تصمیم دارد با عرضه میعانات گازی 
در رینگ صادراتی بورس انرژی، سبد متنوعی از محصوالت را در اختیار 
خریداران قرار دهد و با انتشار اطالعیه، این عرضه به زودی انجام خواهد 
شد. به گفته تبیانیان به نقل از شــرکت ملی نفت جزئیات در روزهای 
آینده اطالع رســانی خواهد شد و پیش بینی می شــود طی هفته های 

آینده نخستین عرضه در بورس انرژی انجام شود.

افتتاح پاالیشگاه گازی بیدبلند درنیمه اول ۹۸
 یک مقام مسئول در صنعت پتروشــیمی با اعالم اینکه نیمه اول سال 
آینده پاالیشــگاه گازی بیدبلند افتتاح می شود، گفت: تجهیزات مورد 

نیاز تأمین شده و مشکلی با تحریم ها نداریم.
محمود امین نژاد مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس در نشست 
خبری با اعــالم اینکه نیمه اول ســال آینده این پــروژه افتتاح و 
به بهره برداری می رسد، گفت: توسعه شــرکت های زیرمجموعه به 
دلیل نبود نقدینگی کافی انجام نشده بود و به همین دلیل ۱۶ سال این 
توسعه زمان برد، این در حالی است که اکنون با جمع آوری گازهای فلر 
قصد داریم تا عالوه بر بهره برداری پــروژه کنونی، به پروژه های ان جی 

ال ورود کنیم.
وی ادامه داد: با استفاده از جمع آوری گازهای فلر می توانیم با ۶۳ تا ۶۵ 

درصد ظرفیت طرح فعالیت داشته باشیم.
این مقام مســئول با بیان اینکه از مجموع ۳ میلیــارد دالری که در این 
پروژه ســرمایه گذاری شــده، ۲.۲ میلیــارد دالر آن از طریق صندوق 
توســعه ملی با عاملیت پنج بانک تأمین شــد، اظهارداشت: باقیمانده 
سرمایه مورد نیاز نیز از طریق سهامداران داخلی تأمین شد. تجهیزات 
مورد نیاز نیز تهیه شــده بود اما به دلیل نبود پول نمی توانستیم آنها را 

مورد استفاده و بهره برداری قرار دهیم.
مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس گفت: اصلی ترین تجهیز این 
پاالیشگاه، کمپرسورهاست و ۲۰ کمپرســور از شرکت زیمنس آلمان 

تهیه شد.
این مقام مسئول در پاســخ به خبرنگار مهر در مورد مشکالت واردات 
این کمپرســورها در دوره تحریم ها تصریح کرد: از آنجا که ســفارش 
آنها به بیش از دو سال گذشــته بازمی گردد، عمده این تجهیزات وارد 
شده و مشــکلی در دوره تحریم ها نداریم، البته باید گفت که ۶۵ درصد 

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه از بخش داخلی تهیه شده است.
وی ادامه داد: طی ۲۲ روز کاری توانستیم ال سی به ارزش یک میلیارد 

دالر گشایش و ۱۵ روز بعد ۲۵ میلیون یورو از آن برداشت کنیم.
امین نژاد تمام پیمانکاران این پروژه را ایرانی اعالم کرد و افزود: برخی از 
تجهیزات مانند ُکلدباکس از فرانسه تهیه شده اند اما در مقابل در حوزه 
لوله های مورد نیاز خط انتقال گاز با وجــود آنکه نمونه خارجی آن ۳۰ 
درصد ارزان تر از نمونه داخلی بود، اما اولویت را به ساخت داخل داده و 
اوراق فوالد آن را از فوالدسازی های داخلی تهیه کرده و ساخت آن نیز 

در لوله سازی های داخلی انجام شد.
به گفته وی، تاکنون ۲.۷ میلیارد دالر در این پروژه هزینه شــده است و 
۱۹۸ سازنده ایرانی در آن فعالیت دارند. جمع آوری گازهای فلر ضمن 
اینکه از آلودگی هوا جلوگیری می کند، حدود ۹ میلیون متر مکعب در 
روز گاز تصفیه شــده در این پاالیشــگاه را به منظور تزریق به چاه ها در 

اختیار میدان آغاجاری قرار می دهیم.

آغاز عملیات اجرایی فازهای ۳ و ۴ نیروگاه 
سهند بناب

 مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید بــرق آذربایجان شــرقی از آغاز 
عملیات اجرایی فازهای ۳ و ۴ نیروگاه سهند بناب با حضور وزیر نیرو در 
این شهرستان خبر داد.ناصر معینی در جلسه شورای اداری شهرستان 
بناب با اشاره به کلنگ زنی این فازها در ایام مبارکه دهه فجر اظهار کرد: 
نیروگاه بناب از پیشرفته ترین نیروگاه هاســت که از این نوع نیروگاه ها 
هشت مورد در کشــور در حال احداث اســت.وی با بیان اینکه جهت 
اجرای این پروژه نیروگاهی، یک هــزار و ۵۰۰ میلیون دالر اعتبار پیش 
بینی شده اســت، افزود: این واحد نیروگاهی از لحاظ مصرف منابع آب 
از کم مصرف ترین نیروگاه ها بوده و مصــرف آب آن کمتر از چهار لیتر 
آب در ثانیه اســت.معینی، ظرفیت نیروگاه را ۵۰۰ مگاوات اعالم کرد 
و افزود: فازهای جدید این نیروگاه آالیندگی زیســت محیطی کمتری 
دارند و مدت زمان اجرای این طرح ۱۸ ماه اســت که واحد بخار آن نیز 

ظرف سه سال وارد مدار خواهد شد.

میز خبر

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از راه اندازی ۴۰ جایگاه عرضه ســی ان جی 
همزمان با چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی 
و هوشمندسازی ۴۰۰ جایگاه سی ان جی تا پایان سال 

۹۷ خبر داد.
حمید قاسمی ده چشــمه گفت: تاکنون ۲ هزار و ۴۴۹ 
جایگاه عرضه گاز طبیعی فشــرده )ســی ان جی( در 
کشور به بهره برداری رســیده است که با راه اندازی ۴۰ 
جایگاه از ۱۲۸ جایگاه در حال ساخت کشور، همزمان 
با چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی این تعداد 

به ۲ هزار و ۴۸۹ جایگاه می رسد.
وی همچنیــن از راه اندازی چهــار جایگاه 
عرضه کوچــک مقیــاس ســی ان جی در 
محل هــای پرتــردد مانند ایســتگاه های 
تاکســیرانی، میدان هــای میــوه و تره بار و 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی به مناسبت 
ایام دهــه  فجر خبــر داد و گفــت: از جمله 

مزایای این جایگاه ها که حدود ۶۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ 
مترمکعب در ســاعت ظرفیت دارند و تعداد مخازن و 
امکانات جانبی و رفاهی آنها در مقایســه با جایگاه های 

بــزرگ کمتر اســت، ارائه خدمــات مدرن 
ســوخت گیری به شــهروندان، حل مشکل 
گرانــی زمین در کالنشــهرها و شــهرهای 
بزرگ، هوشمند ســازی جایــگاه و کاهش 
تعداد مخــازن و دیسپنســرها و همچنین 
ساده ســازی نحوه ورود و خروج خودروها به 
جایگاه   بــا قرارگیری تجهیــزات در ارتفاع و 

سرانجام کاهش هزینه های سرمایه گذاری است.
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درباره میــزان ســرمایه گذاری در جایگاه های 

کوچک مقیاس افــزود: رقم ســرمایه گذاری در یک 
جایگاه کوچک با ۶۰۰ هزار مترمکعب ظرفیت، حدود 
یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومان بدون انشــعاب 
اســت که این رقم در جایگاه کوچک مقیاس با ۱۵۰۰ 
مترمکعب ظرفیت بــه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 

 می رسد.
قاسمی ده چشــمه همچنین از هوشمندسازی ۴۰۰ 
جایگاه عرضه سی ان جی تا پایان ســال در کشور خبر 
داد و گفت: تاکنون ۴۰ جایگاه عرضه ســی ان جی در 

کشور به طور پایلوت هوشمندسازی شده است.

سوخت

خريدار وزیر نفت گفــت: نامه ۷۲ نفر از 
نمایندگان ایــن فرصت را ایجــاد کرد تا با 
حفظ مراودات صادرات نفت کشــور، پاسخ 
برخی مسائل مطرح شده را به افکار عمومی 

بدهیم.
بیژن زنگنه در حاشیه نشست هیئت دولت 
در جمع خبرنــگاران درباره جــواب نامه 
۷۲ نفر از نمایندگان به ســران قــوا درباره 
ناکارآمــدی وزیر نفت اظهار کــرد: این کار 
فرصتی به ما داد تا برخی مــوارد را به مردم 
توضیح دهیــم و برخی مســائل که به طور 

منظم پچ پچ می شد جواب داده شود.
وی با بیــان اینکه هر فردی کــه موضوعی 
را بیان می کند باید با ســند و مدرک باشد، 
ادامه داد: هرچند این صحبت ها با ســند و 
مدرک نیست، اما جواب الزم را می دهیم و 
تا آنجا که بتوانیم سعی می کنیم به زبانی که 
مشــکلی برای مراودات صادرات نفت پیش 
نیاید، بگوییم که واقعیت چیست. همه این 
موارد اتهام اســت و جواب افکار عمومی را 

می دهیم.
وزیر نفــت با تاکیــد دوباره بــر اینکه هیچ 
نامه ای دربــاره لوایح پالرمــو، اف ای تی اف 
)FATF( و سی اف تی )CFT( امضا نکرده 
اســت، تاکید کــرد: این دروغی اســت که 
عــده ای گفته اند و جالب اینکــه پس از راه 
انداختــن دروغ، بدون هیــچ دلیلی بر آن 

اصرار می کنند.
وی افزود: بــه هیچ وجه نامــه را برای امضا 
پیش من نیاورده اند که بگویم امضا می کنم 
یا نمی کنم. حتی برخــی گفته اند این نامه 
۷۲ نماینده هم به همین دلیل بوده است اما 

من نامه ای امضا نکرده  ام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره چرایی 

این فضاســازی ها گفت: دلیل این کارها را 
خودتان بهتر از من می دانید.

انتشار اوراق منفعت برای نگهداشت 
تولید

زنگنه درباره انتشار یک هزار میلیارد تومان 
اوراق منفعت نیز گفت: مجوزی از شــورای 

اقتصاد بــرای طرح های ســرمایه گذاری 
در نگهداشــت  و افزایــش تــوان تولید در 
میدان های در حال بهره بــرداری با اتکا به 
درآمدهای آینده حاصــل از افزایش تولید 
همین میدان ها داشــتیم که براساس ماده 
۱۲ قانون رفــع موانع تولیــد، ۶.۲ میلیارد 

دالر است.

وی گفت: با اجرای ایــن طرح ها، درآمدی 
باالی ۲۰ میلیارد دالر به وجود می آید که از 
این مقدار با در نظر گرفتن هزینه های مالی، 
بــاالی ۷ میلیــارد دالر بازپرداخت خواهد 

داشت.
وزیر نفت افزود: نخســتین دســته از این 
قراردادهــا هفته گذشــته بــه ارزش ۱.۲ 
میلیارد دالر امضا شد و انتشار هزار میلیارد 
تومان اوراق منفعت از این جهت اســت که 
پول الزم برای اجرای قرارداد را جمع کنیم 
تا در آینده از محل درآمــد حاصله، اصل و 

فرع آن را بپردازیم.
وی با بیان اینکه این قراردادها با پیمانکاران 
ایرانی امضا شــده اســت، ادامه داد: سطح 
ســاخت داخل در ایــن قراردادها بســیار 
باالســت؛ یکی از اهداف مان در کنار تولید 
نفت، ایجاد اشــتغال و کار بــرای صنایع و 

پیمانکاران داخلی بوده است.
زنگنه تاکید کرد: اکنون نــه فقط در بنزین 
خودکفا هســتیم، بلکــه به دلیــل فصل 
زمستان، تولید از مصرف بیشتر شده است. 
از همین رو مــدام بر ذخایر بنزین کشــور 
اضافه می شــود. هم اکنون با وجود آنکه فاز 
سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس به طور کامل راه اندازی نشــده است، 
اما روزانــه ۳۰ میلیون لیتر بنزیــن از این 

پاالیشگاه دریافت می کنیم.

وزی انقالب بهره برداری از ۴۰ جایگاه عرضه سی ان جی در ۴۰ سالگی پیر

کارشــناس ارشــد 
گفــت:  اقتصــادی 
همــان  زنگنــه 
زنگنه ای است که تا 
حدود یک ماه پیش، 
به دلیل امتیاز ندادن 
و امتیــاز گرفتن در 

اوپک، قهرمان ملــی بود؛ همان 
زنگنــه ای که ۹۰ درصد رشــد 
اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ســال 
۹۵ مرهــون عملکــرد او بوده؛ 
چه چیــزی عوض شــده؟ چه 
اتفاقی افتاده که نظر نمایندگان 

مجلس تغییر کرده است؟
ســعید لیــالز در گفت وگــو با 
نفت خبــر، در واکنش بــه نامه 
۷۲ نفــر از نمایندگان مجلس به 
سران قوا در اعتراض به عملکرد 
وزیر نفت، عنوان کــرد: زنگنه، 
همان زنگنــه  ای اســت که در 
کوتاه تریــن مــدت ممکــن به 
نحوی در بخــش نفت عمل کرد 
که رشــد اقتصادی کشــور در 
ســال ۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسید 
و اعالم شــد ۹۰ درصد این رشد 
اقتصــادی حاصــل از افزایش 

صادرات نفت بوده است. 
تــا همین یــک ماه پیــش که 
اجالس اخیر اوپک برگزار شــد، 
همــه می گفتند زنگنــه در این 
اجالس بدون امتیاز دادن، امتیاز 
گرفت و قهرمان ملی است. حال 
در این مدت چــه اتفاقی افتاده 
که نظــر نماینــدگان مجلس 

تغییر کرده است؟
وی ادامــه داد: برخــی مباحث 
نفــت، بســیار  بــه  مربــوط 
فوق تخصصی اســت، به طوری 
کــه نه مــن، نــه هیچ یــک از 
نمایندگان مجلــس صالحیت 
اظهارنظر دربــاره آن را نداریم 
و بــرای صحبت در ایــن زمینه 
باید حتمــا با اجــزای حقوقی، 
اقتصادی و سیاسی وزارت نفت 
مشــورت کرد و حتــی ممکن 
است نفت به دلیل برخی مسائل 
امنیتی نخواهد درباره موضوعی 
اظهارنظر کند. آنچه مسلم است 
تمــام دســتگاه های امنیتی و 
نظارتــی و دســتگاه رهبری بر 

مســئله نفت، اشــراف 
صددرصدی دارند.

لیــالز یــادآور شــد: 
دســتگاه های نظارتی، 
کاهش  کوچک تریــن 
انگیزشــی را به سرعت 
رصد می کننــد و اصال 
ســوال من این است که چرا باید 
رفتار آقای زنگنــه تغییر کرده 
باشد. من کوچک ترین تغییر یا 
خللی در اراده زنگنه و تیم شــان 
صادرات  حداکثرســازی  برای 

نفت نمی بینم.
وی در واکنــش به بخشــی از 
این نامه مبنی بــر »روی خوش 
نشان ندادن شــخص وزیر نفت 
به روســیه«، این برداشــت را 
ســاده انگارانه توصیــف کرد و 
نهایت ساده اندیشــی  افــزود: 
اســت اگر تصور کنیم در برخی 
مســائل کالن از جملــه نحوه 
رابطه بــا روســیه، زنگنــه به 
تنهایــی تصمیم گیری می کند. 
تصمیماتی در این ســطح، ابعاد 
دیپلماتیک،  فنــی،  امنیتــی، 
اقتصادی و ... دارد که وزیر نفت 
تنهــا در ابعاد فنــی و اقتصادی 
نقــش دارد. راجــع بــه رب 
گوجه فرنگی که حرف نمی زنیم؛ 
همان قــدر که پــول نفت مهم 
اســت، ژئوپلیتیک آن هم مهم 

است.
لیالز بــا ابــراز مخالفــت با هر 
رویکــردی مبنی بــر مقدس یا 
شر نشان دادن روســیه، یادآور 
شــد: روسیه همســایه بزرگ و 
مهم ایران اســت کــه توجه به 
آن اجتناب ناپذیــر اســت و این 
واقعیــت را همه اجــزای نظام 
می دانند، اما اینکــه فکر کنیم 
زنگنه در باب مســائلی از جمله 
ارتبــاط با روســیه بــه تنهایی 
تصمیم می گیرد، ساده اندیشی 

است.
این کارشــناس اقتصــادی در 
بخش دیگــری از صحبت های 
خود، به سوالی درباره عرضه نفت 
در بورس انرژی پاسخ داد و گفت: 
عرضه نفت خام در بورس انرژی 

به لحاظ سمبیلک خوب است. 

است زنگنه  همان  زنگنه 
دیدگاه
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 ممنوعیت واردات کاالهای گروه چهارم حتی 
در مناطق آزاد و ویژه

بانک مرکزی در اطالعیه ای با توجه به واردات کاال از مناطق آزاد اعالم 
کرد: واردات کاالهای گروه چهارم حتــی در مناطق آزاد تجاری و ویژه 

اقتصادی نیز ممنوع است.
پیرو صدور مجوز واردات کاالهای گــروه چهارم به برخی از مناطق آزاد 
تجاری و  ویژه  اقتصادی توسط تعدادی از مسئوالن استان های مرتبط 
آن مناطق، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد در جلســه هیات دولت، 
تخلف برخی از این مناطق مطرح شــد و نظر دولت همچنان بر ممنوع 
بودن ورود این کاالها به کشــور حتی در مناطــق آزاد تجاری و ویژه ی 
اقتصادی است. به گزارش ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، 
کاالهای وارداتی در چهار گروه ساماندهی شدند؛ گروه کاالیی نخست 
مربوط به کاالهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای 

ناشی از فروش نفت تامین می شود.

ثبت سفارش کاال در استان ها با کارت بازرگانی 
تهران ممکن شد

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعــالم  کرد: 
صنعتگرانی که کارت بازرگانی اســتان تهــران را دارند ولی واحدهای 
تولیدی آنها در استان های دیگر مستقر است، می توانند ثبت سفارش 

کاال را در استان محل استقرار واحد تولیدی انجام دهند.
 فرشاد مقیمی در نشست بررسی چگونگی تایید ثبت سفارش و تامین 
مواد اولیه واحدهای تولیدی افزود: این تصمیم به منظور تسهیل ورود 
مواد اولیه مورد نیاز به کشــور و توسعه ظرفیت تولید صنایع اتخاذ شده 

است.
در این نشســت تخصصی ضمن تشــریح چالش ها و مشــکالت ثبت 
سفارش کاال، بر تسریع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید و مقرر 

شد ثبت سفارشات واحدهای تولیدی حداکثر در یک هفته تایید شود.
همچنین وضعیت زیرساخت های الکترونیکی ســامانه جامع تجارت 
الکترونیک مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شــد تا آغــاز هفته آینده 
اصالحات مورد نیاز در این بخش به منظور تسهیل امور صاحبان صنایع 
انجام شود .برپایه این گزارش، با اصالحات زیرساختی در سامانه جامع 
الکترونیک، ثبت ســفارش واحدهای تولیــدی دارای کارت بازرگانی 
اســتان تهران که واحدهای تولیدی آنها در دیگر اســتان ها مســتقر 

هستند، به همان استان ارجاع می شود.
همچنین مقرر شــد هرگونــه هماهنگی با معاونت امــور صنایع برای 

تسریع در امور واحدهای تولیدی و بازرگانی معمول انجام شود.
به منظور تســریع در امور واحدهــای تولید و بازرگانی نیز مقرر شــد 
هرگونه تفویض اختیار و اصالح دستور العمل که برای این موضوع الزم 

است با هماهنگی معاونت امور صنایع به استان ها واگذار شود.
ارتقای زیر ســاخت هــای الکترونیکی اســتان تهران نیــز از جمله 

موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

 موافقت با ورود کاال، مجوز ترخیص نیز 
تلقی می شود

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بر اجرای مصوبات صورتجلسه 
مشــترک فی مابین گمرک جمهوری اســالمی ایران، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و بانک مرکزی تأکید کرد.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا منطقه خلیج فارس، خطاب 
به ناظرین حوزه های نظارت در گمرکات استان، مدیران کل و مدیران 
گمرکات اجرایی، اظهــار کرد: با عنایت به مفاد مــاده ۸ قانون مقررات 
صادرات و واردات مبنی بر اینکه واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از 
دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً 
به وزارت صنعــت، معدن و تجارت مراجعه کننــد و تبصره ۱ ذیل آنکه 
تاکید کرده موافقت بــا ورود کاال، مجوز ترخیص نیز تلقی شــده و نیاز 
به اخذ مجوز جداگانه نیست، همچنین مســتند به مفاد تبصره ۲ ذیل 
ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون صدراالشاره و بند ۵ مصوبات صورتجلسه 
مشــترک فی مابین گمرک جمهوری اســالمی ایران، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی، چنانچه در زمان اظهار کاالهای تجاری 
به گمرک )در هنگام انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کاال( منقضی 
شود، گمرکات کشور نسبت به پذیرش مجوز ثبت سفارش مذکور اقدام 
مقتضی معمــول و از هدایت مراجعین بــه وزارت صمت جهت تمدید 

مجوز ثبت سفارش خودداری کنند.

میز خبر

زمانی که ادغام وزارتخانه بازرگانــی در وزارت صنایع 
و معادن صــورت گرفت، زیرســاخت های الزم وجود 
نداشت و به همین علت، نتیجه مطلوب نیز از این اقدام 
حاصل نشد. شــدیداً موافق این ایده دولت هستم که 

می خواهد این دو وزارتخانه را از یکدیگر تفکیک کند.
سال ۱۳۹۰ بود که وزارتخانه بازرگانی در وزارت صنایع 
و معادن ادغام شــد و وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
ایجاد شــد. آن ادغــام در زمان خــود موافقانی جدی 
داشــت، به طوری که رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران، 
ضمن مناسب دانستن شــرایط و زمان ادغام، خواستار 
هماهنگی و انطباق وزارتخانه هــای بازرگانی و صنایع 
و معادن پس از فرآیند ادغام شــده بود. وی گفته بود: 
ادغام وزارتخانه ها در راستای برنامه پنجم توسعه، باید 
به گونه ای باشد که در نهایت منجر به کاهش بروکراسی 
اداری در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی شود. 
نگاه پارلمان بخش خصوصی به ادغام تجارت و صنعت 

مثبت است و از آن حمایت خواهد کرد.
این در حالی اســت که در طول این هفت سال چندین 
بــار انتقاداتی بــه این ادغام از ســوی فعــاالن بخش 

خصوصی و مســئوالن به این ادغام صورت 
گرفتــه و اغلب بر یک موضوع اســتوار بوده: 
حوزه بازرگانی فدای صنعت شــده و گاهی 

هم برعکس!
به هر حال، دولت ابراز تمایل کرده که وزارت 
بازرگانی از وزارت صمت تفکیک شود. حسن 
روحانی، رئیس جمهور در دیداری که آذرماه 

با مدیران ارشــد وزارت راه و شهرسازی داشت، اظهار 
کرد: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه  رسیدیم که 
برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و 
صنعت و معدن و تجارت باید بــه دو وزارتخانه تبدیل 
شوند که الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی دادیم. 
ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل 

و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
روحانی در آن جلسه همچنین گفت: االن هم این کار 
را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی همراهی نکردند. به نفع کشور بود که 
در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در 
شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمندیم، اما 

صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه 
وجود دارد و کار پیش نمی رود.

این یکی از دفعاتی بود که مســئله تفکیک 
وزارت صمــت فعلی مطرح شــد. اکنون که 
بحث تحریم ها جدی تر شــده، ایــن کار تا 
چه اندازه ضــرورت دارد؟ ایرناپالس در این 
زمینه با یحیی آل اســحاق، وزیــر بازرگانی 
دولت ششم گفت وگو کرده اســت. آل  اسحاق در این 
زمینه می گوید: هدف از ادغــام وزارتخانه بازرگانی در 
وزارتخانه صنایــع و معادن که در ســال ۱۳۹۰ انجام 
شد، کاهش تعداد کارمندان دولت از یک سو و از سوی 
دیگر تسهیل روابط بین بخش های صنعتی و بازرگانی 
بود. در واقع قــرار بود در چارچوب یــک وزارتخانه به 
فعالیت  های مربوط به این دو بخش به صورت مؤثرتری 

رسیدگی شود.
وی در ایــن رابطه می افزایــد: در رابطه بــا هدف اول 
باید بگویم که عماًل کوچک ســازی اتفاق نیفتاد و آن 
دو وزارتخانــه با ســازمان های زیرمجموعه شــان در 
کنار یکدیگر با نامی جدید کارشــان را ادامه دادند. در 

رابطه با هدف دوم نیز نه تنها توفیق حاصل نشــد، بلکه 
انتصاب مدیرانی که از تخصص کافی در حوزه بازرگانی 
برخوردار نبودند، باعث آســیب بــه فعالیت های این 

بخش شد.
آل اسحاق با اشــاره به مشــکالتی که در حوزه تأمین 
برخی کاالهــا وجود دارد، می گوید: هم اکنون شــاهد 
هســتید که قیمت ها در بازار گوشت شــدیداً افزایش 
پیدا کرده و قــدرت خرید مردم در ایــن زمینه به طرز 
قابل توجهــی کاهش پیدا کرده اســت. این مســئله 
تنها محدود به این کاال نیســت و چنــد وقت یک بار با 
مشــکالتی از این دســت در رابطه با کاالهای مختلف 
مواجه می شویم که این ناشــی از ناکارآمدی مدیریت 

در بخش بازرگانی است.
وی همچنیــن اظهار می کنــد: باید توجــه کنیم که 
بخش زیــادی از فعالیت های مرتبط بــا صنعت نیز در 
واقع مربوط به حوزه بازرگانی اســت. فعالیت هایی از 
جمله واردات کاالهای اولیه و ماشــین آالت مورد نیاز 
واحدهای تولیدی و همچنین صــادر کردن تولیدات 
کارخانه های مختلف در حوزه بازرگانی جای می گیرد. 

دیدگاه

خريدار   آمار گمرک نشــان می دهد در 
ســال جاری کاهش واردات مواد اولیه قابل 
توجه بوده که طبق گفته کارشناسان ریشه 
این کاهش به افت قدرت خرید مردم برمی 
گردد؛ روندی که می توانــد تهدیدی برای 

حوزه اشتغال در کشور باشد.
پیشــی گرفتن حجم صادرات نســبت به 
واردات در تمام کشــورها در میــان آمار و 
ارقام اقتصادی یک شاخص مثبت محسوب 
می شود و نشانه ای از خودکفایی آن کشور 
می تواند باشد اما آیا این برتری صادرات به 
واردات و تراز مثبت تجاری در تمام شرایط 
به نفع اقتصاد است؛ سوالی که اقتصاددان ها 
و فعاالن اقتصادی در پاســخ به آن صراحتا 

گزینه خیر را انتخاب می کنند. 
هر چند کــه وابســته کردن کشــورها به 
محصوالت و خدمات مــی تواند به افزایش 
قدرت یک کشور منجر شود اما خودکفایی 
به معنای کاهش واردات به هر قیمت و از هر 
طریقی نیست. در کشورهایی که تولید کاال 
به ویژه کاالهای پر مصرف و اساســی نیاز به 
واردات واردات مواد اولیه دارد، کاهش این 
واردات منجر به گرانی محصول نهایی برای 
مصرف کننده خواهد شــد و این به معنای 
خروج بازار از تعادل است. از سوی دیگر هم 
کاهش مواد اولیه به هر دلیلی باعث کاهش 
تولید و در نهایت کاهش اشــتغال در کشور 
می شــود که به طور قطع افزایش بیکاری 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعددی 

برای دولت به همراه خواهد داشت. 
ایران هر چند در طول ســال های گذشته 
توانسته اســت در بســیاری از حوزه ها به 
خودکفایی برســد اما هنوز هــم در تولید 
برخی از اقالم و کاالها نیــاز به واردات مواد 
اولیه دارد که این نیاز حتی در کشــورهای 
توســعه یافته و پیشــرفته هم وجود دارد 
و اساســا تامین تمــام زنجیــره تولید یک 
محصــول صرفه اقتصــادی نــدارد. اما در 
طول چند سال گذشته به ویژه امسال حجم 
واردات کاال بــه طور چشــم گیری کاهش 
یافته اســت که گفته می شــود حجم قابل 
توجهی از آن محموله هــای مرتبط با مواد 

اولیه است. 
طبق گزارش های رسمی ســازمان بنادر و 
دریانوردی که بخش قابل توجهی از کاالها 
از این مبادی وارد کشــور می شود، در دوره 
ده ماهه ابتدای سال جاری ۱۱۱ میلیون تن 
عملیات بندری داشتیم که در بخش تخلیه 

و بارگیــری محموله های نفتی نســبت به 
مدت مشابه در سال گذشــته ۱۱.۷ درصد 
این عملیات کاهش پیدا کــرده و در بخش 
عملیات بنــدری محموله هــای غیر نفتی 
۱۳.۵ درصد کاهــش عملیــات بندری را 
تجربه کردیم. در مجموعه عملیات بندری 
در کلیه بنادر کشــورمان ۱۳ درصد کاهش 
یافته که عمدتا به دلیــل محدودیت هایی 
اســت که در حوزه تجارت کشورمان اعمال 
شــده و این کاهش عملیات بیشتر به حوزه 
کاهــش واردات برمی گــردد و عمده این 
کاالهایی کــه واردات آنها کاهــش یافته از 

اقالم مرتبط با مواد اولیه هستند. 
چند تفســیر از کاهش واردات مــواد اولیه 
مطرح شــده اول اینکه نیازی به واردات این 
کاالها نبوده و با کنتــرل واردات این کاالها 
می توان جلــوی خــروج ارز را گرفت. عده 
ای دیگر بر این باورند که بــا اعمال تحریم 
ها کشــورهای مبدا از واردات کاال به ایران 
امتناع می کنند. موضوع دیگری که مطرح 
شده این اســت که با توجه به فاصله ارز نیما 
و ارز دولتــی و بــازار آزاد و طوالنــی بودن 
پروســه ثبت ســفارش، فعاالن اقتصادی 
دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه 

ندارند. 
در این میــان برخی می گوینــد مهم ترین 
عامل کاهش واردات مــواد اولیه و در نهایت 
تولید محصول نهایی، نبــود تقاضا در بازار 

ایران است که ریشه در کاهش قدرت خرید 
مردم دارد. 

واردات و ارتباط آن با نرخ بیکاری 
مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران در گفت وگو با ایرنا درباره عوامل 
موثر در کاهش واردات مــواد اولیه و اثرات 
آن در بازار گفت: اینکــه ۸۵ درصد واردات 
کاال به یک کشــور از دسته کاالهای واسطه 
ای و مرتبط با مواد اولیه باشــد برای اقتصاد 
آن کشور عالمت بدی محســوب می شود 
و نشــان می دهد کــه تولید در آن کشــور 
وابســتگی به خارج دارد و در سمت عرضه 

مشکل ایجاد می کند. 
وی ادامــه داد: برخــالف تصورها کاهش 
واردات مواد اولیه تنها مربوط به امســال و 
پس از افزایش نرخ ارز نبوده اســت. آمارها 
نشان می دهد که مواد اولیه در سال ۹۶ هم 
نسبت به ســال ۹۵ واردات کمتری داشته 
اســت. هر چند این کاهش میزان واردات با 
افتخار اعالم می شــود و می گویند که تراز 
تجاری کشــور در حال بهبود است اما این 
آمار بسیار نگران کننده است چراکه ریشه 

ان در کاهش تقاضا در بازار است. 
این فعال اقتصادی با اشــاره دو شوک ارزی 
در سال های ۹۰ تا ۹۷ اظهار داشت: در این 
مدت دو بار ارزش پول کشــورمان به شدت 
کاهش یافــت و به دنبال آن قــدرت خرید 

مردم هم افــت کرده اســت و همین عامل 
منجر به کاهش تقاضا در بازار می شود. این 
کاهش تقاضا در بازار هر چند امسال شدت 
پیدا کرده است اما در سال های گذشته هم 

به وضوح دیده می شد. 
حریری افزود: حتی میــزان قاچاق کاال هم 
در این مدت رو به کاهش بوده اســت شاید 
بخشی به اقدامات پیشــگیرانه دولت برای 
کنترل قاچاق برگردد اما موضوع این است 
که واقعا خرید کاهش یافته است. به همین 
دلیل میزان قاچاق از ۲۴ میلیارد دالر امروز 

به ۱۲ میلیارد دالر رسیده است. 
عضو هیــات نمایندگان اتاق ایــران با بیان 
اینکه به طور قطع بخشی از کاهش واردات 
مواد اولیه در ســال جاری به موضوع اعمال 
تحریم ها بر می گردد، گفت: درســت است 
که شرایط ورود کاال به کشور سخت تر شده 
است و همین موضوع هم بر افزایش قیمت 
تمام شــده آن منجر می شود. از سوی دیگر 
هم اساسا سیاســت بانک مرکزی در حوزه 
تخصیص ارز تعویق واردات است و به همین 
دلیل پروسه ثبت ســفارش به یک بازی مار 
و پله تبدیل شده اســت که زمان تخصیص 
ارز را بســیار طوالنی می کند و به طور قطع 
این رفتار و این پروسه اتفاقی نیست چراکه 
هدف بانک مرکــزی کاهــش تقاضای ارز 

است. 
حریری ادامه داد: واضح اســت که اگر برای 

کاالیــی تقاضا وجود داشــته باشــد به هر 
نحــوی واردات آن انجام می شــود مانند 
ســیگار که هر چند کاالی قاچاق است اما 
همواره به دلیــل وجود تقاضــا، عرضه آن 

بدون مشکل انجام می شود. 
عضو هیــات نمایندگان اتاق ایــران افزود: 
برای مواد اولیه هم همینطور است اگر برای 
کاالی نهایی تقاضا وجود داشته باشد دولت 
هــم از واردات آن حمایــت خواهد کرد. در 
شرایطی که رکود بر بازار حاکم است کاهش 
واردات مواد اولیه هم طبیعی است و هر چند 
موضوعاتی مانند تحریم، ارزش نرخ ارز برای 
واردات، سخت شدن واردات در این موضوع 
دخیلند اما موضوع اصلی همان نبود تقاضا 

در بازار است. 
وی با بیــان اینکه مهــم تریــن پیامد این 
موضوع افزایش بیکاری در کشــور اســت، 
گفت: با کاهش تقاضا میزان تولید در بنگاه 
های مولد و کارخانه ها کاهش پیدا می کند 

و این به معنای تعدیل نیروی کار است. 
حریری با بیان اینکه اقتصــاد ایران اقتصاد 
جان سختی اســت، اظهار داشــت: عالیم 
شرایط نامساعد اقتصادی در کشورمان در 
حال پیدا شدن اســت و با هر تکانه ای این 
عالیم با ابعاد بیشتری خود را نشان می دهد 
اما باید این موضوع هم گفته شود که اساسا 

اقتصاد ایران اقتصاد جان سختی است. 

ضرورت شناسايی نیاز بازار 
هر چند کاهــش واردات در این شــرایط 
عالمت خوبی برای بازار نیســت اما در این 
میان عده  ای معتقدند کــه کاهش واردات 
به  معنای کاهش واردات اقالم غیرضروری 

به کشور است. 
این اظهار نظر در شرایطی می تواند درست 
و منطقی باشد که آمار های اقتصادی کشور 
نشان  دهنده رشــد اقتصادی، رونق تولید و 
کاهش رکود و تورم باشد که در حال حاضر 
هیچ یک از ایــن عالیم در اقتصاد کشــور 

دیده نمی شود. 
بنابراین واقعیت این است که کاهش واردات 
نشان از خودکفایی کشور نیست و نمی تواند 
نشانه خوبی در تجارت خارجی کشور باشد 
و اگر واردات کاال هایی کــه چرخ صنعت و 
کارخانه های کشور را به حرکت درمی آورد 
کاهش پیدا کند به همان میــزان، اقتصاد 
کشــور تضعیف و رکود صنعت در کشــور 

تشدید خواهد شد. 

ورت تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ضر

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد

تسهیل مقررات برای افزایش صادرات فوالد
خريدار   به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه 
صادرات کشــور نه تنهــا با موانــع فراونی 
روبروســت، بلکه برخی از بازارها به خاطر 
صدور بخشــنامه هایی از ســوی دولت، از 
دست رفته است. اما بانک مرکزی به دنبال 
تسهیل مقررات در این زمینه بوده تا بتوان 
راهکارهایی را پیدا کرد که تحریم ها را دور 

زده و بتوانیم مجددا صادرات را رونق دهیم.
حمیدرضــا عظیمیان با اشــاره بــه اینکه 
صادرات کشــور نه به سبب دستورالعمل ها 
و بخشــنامه ها، بلکه بــه دلیــل اینکه در 
تحریم های ثانویه آمریکا، نــام فوالد ایران 
قرار دارد، متوقف شده اســت گفت: فوالد 
اکنون نمی تواند جنــس را به نام خود صادر 
کند و اگر هم صادرات وجود داشــته باشد، 
با مشــکل حمل مواجــه اســت. البته اگر 
حتی مشــکل حمل نیز رفع گردد، بیمه آن 

مشکل ساز خواهد شد.
وی با بیان ایــن مطلب که حتــی با وجود 

رفع همه این مشــکالت، پول و ارز حاصل 
از صادرات نمی تواند به کشــور وارد شــود، 
گفت: بنابراین طرف هایی که از شرکت های 
بــزرگ در ایــران، کاال خریــد می کنند، 
نمی تواننــد پــول را پرداخت کــرده و به 
حســاب های ما واریز کنند. به همین روی 
مذاکراتی با وزارت صمــت و بانک مرکزی 
صورت گرفتــه تــا بتــوان راهکارهایی را 
پیدا کرد که تحریم هــا را دور زده و بتوانیم 

صادرات را رونق دهیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در گذشــته 
فوالد مبارکه ۱۵ الــی ۲۰ درصد تولید خود 
را صادر و از طریق صــادرات، نیازهای ارزی 
خود را که شــامل مواد اولیــه و تجهیزات 
بوده، تأمین می کرده است. این موضوع که 
مبارکه توانســته خود و صنایع وابســته به 
خود را بدون اتکای بــه دولت، اداره کند و از 
توقف کار جلوگیری کند، بسیار مناسب بود. 
اما در حال حاضر مشکل این است که چون 

خود ارز حاصل از صادرات نداریم، سیستم 
بانکی نیز با تنگناهایی کــه برای تأمین ارز 
در سامانه نیما مواجه شده و نمی تواند از ما 
پشتیبانی کند. اما در آخرین صحبت هایی 
که هفته گذشــته بــا معــاون ارزی بانک 
مرکزی صورت گرفته، درخواست شده که 
اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان 
خارج از شــبکه نیما، با هم توافــق کرده و 

اطالعات کامل را در اختیــار بانک مرکزی 
قرار دهنــد؛ بنابراین قرار اســت که بانک 
مرکزی در یــک دســتورالعمل جدید این 

موضوع را ابالغ کند.
عظیمیان میــزان تولیــد در کارخانه های 
اصلی مبارکــه در ۹ ماهه امســال را حدود 
۶.۳ میلیــون تن دانســت و گفــت: حدود 
۷۰۰ هزار تن صادرات فوالد داریم که از آن 
حدود ۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش 
کاالهای خود را دریافت کرده ایم که معادل 
حدود ۲۰ درصد ارز اســت. هدف مان برای 
سال آینده نیز حفظ تولید موجود یا اندکی 
افزایش تولیــد اســت.وی در رابطه با حل 
مشکالت برای جلوگیری از کاهش صادرات 
در سال آینده، به ایسنا گفت: با توجه به این 
که این موضوع بســتگی به فضای سیاسی 
کشور و مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا دارد، 
اگر به نتیجه برســد، از آن کانال می توانیم 
کار را پیش ببریم. واقعیت آن اســت که ما با 

آمریکا کار نمی کردیم؛ بلکه با اروپا، آسیای 
دور و آسیای میانه و آفریقا کار کرده و کاری 
هم به آمریــکا نداریم، پس اگــر این کانال 
مالی بــا اروپا که به زودی راه اندازی شــود، 

مشکالت ما از آن طریق قابل حل است.
مدیرعامــل فوالد مبارکه معتقد اســت که 
به نظر می رســد ســال آینده بازار و صنعت 
فوالد کشــور با مشــکالتی مواجه شــوند 
که از نظــر کاهش مصرف ممکن اســت بر 
برخی تولیدکننــدگان اثر بگــذارد. اما در 
این رابطه فکر شــده که با تولید محصوالت 
خاص، این کمبود را جبــران کنیم. در واقع 
محصوالتی کــه ارزبری خارجــی دارند و 
تکنولوژی خاصی می خواهند را با همکاری 
با چند صنعت مرتبط همچــون نفت، گاز و 
پتروشیمی و لوازم خانگی، محصوالت دیگر 
را جایگزیــن تولید فعلی کنیم تــا بتوانیم 
حفره ایجاد شده در فروش محصوالت خود 

را پر کنیم.



در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک عنوان شد
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بانک آینده در میان بانک های کشور رتبه سوم را 
کسب کرد

در رتبه بندی یکصد شرکت برتر بانک پارســیان در مقام نخست گروه 
بانک ها قرار دارد. بانک صــادرات در این رتبه بنــدی در رده دوم قرار 

گرفته و بانک آینده نیز در مقام سوم قرار گرفته است.
 پس از این ســه بانک، بانک هــای کارآفرین، تجارت، انصار، ســینا، 
کشاورزی، رفاه کارگران و اقتصادنوین در رده های چهارم تا دهم گروه 

بانکی یکصد شرکت برتر قرار دارند
 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.

اعالم اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره 
پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی

قرعه کشی نهمین هفته از جشــنواره پرداخت های الکترونیکی بانک 
کشاورزی روز دوشنبه اول بهمن  ماه برگزار و ۲۲۲ نفر برندگان جایزه 

یک میلیون ریالی مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، جشــنواره پرداخت های 
الکترونیکی بانک کشــاورزی از ۲۰آبان آغاز و تا ۲۴ بهمن ادامه خواهد 

داشت.
دارندگان کارت های الکترونیکی این بانک در مدت برگزاری جشنواره 
در صورت انجام عملیات خرید شــارژ یا پرداخت قبوض از طریق درگاه 
های پرداخت الکترونیکی بانک کشاورزی شامل اینترنت بانک، همراه 
بانک، کیوســک بانک و خودپرداز )ATM(، امتیاز دریافت می کنند 
و بر اســاس آن، در قرعه کشــی جوایز ارزنده این جشــنواره شرکت 
خواهند کرد؛ همچنین با ثبت نام و عضویت در باشــگاه مشتریان بانک 

کشاورزی، امتیاز افراد افزایش خواهد یافت.

موفقیت بانک توسعه صادرات در ارزیابی عملکرد 
بانک های دولتی

 دربررســی عملکرد بانک های دولتی در ســال ۱۳۹۶ که به تازگی از 
سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است، عملکرد بانک 

توسعه صادرات موفق و خوب ارزیابی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صــادرات، در نتایج نهایی این 
ارزیابی بانک توســعه صادرات در مقام دوم بین شش بانک دولتی قرار 

گرفته است.
این بانک در ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی بانک های دولتی 
در ســال ۹۶، از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز اختصاصــی ۹۵۷ امتیاز را از آن 

خود کرده است.
همچنین بانک توســعه صادرات و با دریافــت ۱۵۹۲ امتیاز از مجموع 
۲۰۰۰ امتیاز، حــدود ۸۰ درصد از اهداف کمی مدنظــر در ارزیابی یاد 

شده را محقق کرده است.

بانک دیجیتال، تفکر دیجیتالی می خواهد
اولین جلســه نمایندگان منتخب شعب اســتان های فارس، بوشهر و 
کهکیلویه و بویراحمد، پیرامون جشــنواره پایانه های فروش با حضور 
علیزاده و فاطمی معاونین استان در راســتای بررسی مشکالت پایانه 

های فروشگاهی برگزار شد.
در ابتدای جلسه علیزاده معاون استان ضمن اشــاره به اهمیت مقطع 
زمانی باقیمانده تا پایان ســال، نقش همکاران صف را بسیار با اهمیت 
خواند و گفت: کارکنان صف به عنوان سربازان خط مقدم، نقشی تعیین 
کننده در پیشــبرد اهداف بانک دارند. وی همچنین با اشاره به اهمیت 
آموزش در پیشرفت یک سازمان بیان کرد: سازمان های آموزش محور 
همواره ســازمان هایی پویا و موفق خواهند بود. از ایــن رو از کارکنان 
انتظار می رود ضمن توجه به بخشــنامه ها و اطالعیــه های صادره، در 
زمینه بانکداری مدرن اطالعات خود را به روز نماینــد و در انتقال این 

اطالعات به مشتریان شعب همواره کوشا باشند.
در ادامه نماینده بازاریابی اســتان به اهمیت نقش دستگاه های پایانه 
فروش اشــاره کرد و گفت: این دســتگاه ها می تواند به عنوان ابزاری 
جهت جذب منابع پنهان بسیار تاثیر گذار باشد. بنابراین کلیه همکاران 
بایستی در راســتای اهداف جشــنواره پذیرندگان پایانه فروش قدم 
برداشته تا ضمن کاهش هزینه های جاری بانک، نسبت به درآمدزایی 

و افزایش منابع ارزان قیمت اقدامات الزم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه دســتیابی به بانک دیجیتال، تفکر دیجیتال 
می خواهد، گفت: از کلیه همکاران مســتقر در شــعب انتظار می رود 
تســلط الزم و کافی در ارائه و انتقال محصوالت متنــوع بانک در حوزه 

بانکداری دیجیتال داشته باشند.

بیمه آسیا رتبه اول گروه موسسات بیمه ای را 
کسب کرد

یمه آسیا برای پنجمین سال متوالی ، رتبه اول گروه موسسات بیمه ای 
شرکت های برتر ایران را کسب کرد. 

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و بنابر اعالم مرکز رتبه بندی شرکت های 
برتر سازمان مدیریت صنعتی، بیمه آسیا دربیست و یکمین سال رتبه 
بندی شرکت های برتر ایران و در میان ۱۰۰ شــرکت برتر کشور با در 
نظر گرفتن ۳۳ شاخص وهشت پله صعود ، برای پنجمین سال متوالی، 

رتبه اول گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران را کسب کرد.
در مراســمی که با حضور مسئوالن ســازمان مدیریت صنعتی و مرکز 
رتبه بندی شــرکت های برتر ، مدیران عامل شــرکت های برترایران و 
فعاالن اقتصادی  کشــور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شد، بیمه آســیا برای پنجمین ســال متوالی به عنوان رتبه اول 

گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران معرفی شد.
بنابر اعالم ســازمان مدیریت صنعتی ، هدف از رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران شــفاف ســازی فضای کســب و کار و جایگاه اقتصادی 
شــرکت های ایران و رتبه بنــدی آن ها از نظر میــزان تاثیرگذاری در 
اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کســب و کار بنگاه های 

اقتصادی بیان شده است .

از بانک سامان در جشنواره مردمی »بانک محبوب 
من« حمایت کنید

پنجمین دوره جشــنواره »بانک محبوب من« به عنــوان بزرگ ترین 
رویداد نظرســنجی عمومی در حوزه برترین بانک هــای ایرانی از ۱۵ 

دی ماه آغازشده و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد
به گزارش روابط عمومی بانک سامان جشــنواره ملی، »بانک محبوب 
من« به عنوان یکی از برنامه های رســمی بانک های کشــور هرساله در 
قالب یک نظرســنجی اینترنتی برگزارشده و مشــتریان شبکه  بانکی 
کشور با پاســخ دادن به ۸ ســؤال مهم در خصوص خدمات بانکی، در 
آن شــرکت می کنند. جشــنواره »بانک محبوب من« نخستین بار در 
ســال ۱۳۹۰ برگزار شد و در چهار دوره قبل با مشــارکت هزاران نفر از 
مشــتریان شــبکه  بانکی از سراســر ایران، به عنوان رویدادی خاص 
که داوری آن صرفــاً مبتنی بر آرای مردمی بود توانســت به بانک ها در 

شناخت هر چه بهتر دیدگاه های مشتریان یاری رساند.

میز خبر

رئیس کل بانــک مرکــزی از تدوین سیاســت های 
رمزارزها و نهایی شدن آن ها خبر داد و گفت: به زودی 
از کارت های بانکی مغناطیســی به ســوی کارت های 
بانکی هوشــمند مهاجرت می کنیم.عبدالناصر همتی 
در پیامی ویدئویی به همایش بانکــداری الکترونیک 
و نظام هــای پرداخــت، با اشــاره به عــدم حضورش 
در این همایش به دلیل ســفر غیر قابــل پیش بینی به 
سوریه و همراهی با معاون اول رئیس جمهوری، اظهار 
کرد: ســامانه های پرداخت و تســویه از اقدامات مهم 
سیســتم بانکی کشور اســت که در دو بعد می تواند به 
بانک مرکــزی کمک کند که کمک این ســامانه ها در 
مرحله اول از دید نظارتی اســت.وی افزود: در بحران 
ارزی که اواسط سال در کشــورمان رخ داد و هم زمانی 

بــا تحریم های غــرب، مشــکالتی را برای 
کشــورمان ایجاد کرده بود، به لطف خداوند 
توانســتیم با اصالح ابــزار پرداخت، آرامش 
نســبی را بر بــازار ارز حاکــم کنیم.رئیس 
کل بانک مرکزی با بیــان اینکه مرحله دوم 
کمک بــه ســامانه های پرداخت و تســویه 
به نظام بانکی، کســب و کارهای این بخش 

اســت، گفت: روزانه ۲۰۰ میلیون تقاضا به این بخش 
وارد می شــود که می تواند به تقویت کسب و کارهای 
نوین کمک کند.همتی همچنین یکی از اتفاقات مهم 
حوزه بانکی را برداشت مســتقیم عنوان و اظهار کرد: 
در حال حاضر در اغلب بانک ها ایــن موضوع عملیاتی 
شــده و این ابزار را می توانیم به عنوان ابزار و بستر مهم 

برای اســتارت آپ ها تلقی کنیم که البته این 
سیســتم می تواند دغدغه فعاالن این حوزه 
را برای جمع آوری وجوه حاصل از کســب و 

کارشان برطرف کند.
وی با اشاره به تدوین سیاست های رمز ارزها 
تصریح کرد: سیاســت نامه رمــز ارزها روز 
قبل روی ســایت بانک مرکــزی قرار گرفت 
و بناســت بعد از جمع بندی نظرات در این همایش، از 
سوی بانک مرکزی نهایی شود.رئیس کل بانک مرکزی 
در ادامه از مهاجرت از کارت های بانکی مغناطیسی به 
کارت های هوشمند خبر داد و گفت: تبدیل کارت های 
مغناطیســی به کارت های هوشــمند می تواند کمک 
خوبی بــه نظام بانکی کنــد و عالوه بر ارتقای ســطح 

امنیت، امکان پرداخت همــراه امن را در جامعه فراهم 
می کند.

به گفته او، این تکنولوژی در داخل کشــور بومی ســازی 
شــده و تحوالت خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد 
کرد.همتی با اشــاره به ایجاد پلت فرم برای بالک چین ها 
ادامه داد: این اقدام نیز از دیگــر برنامه های بانک مرکزی 
است که می تواند در کنار همراهی و هم فکری شرکت های 
فناوری، بستر خوبی را برای بانکداری الکترونیک و کسب 
و کارهای نوین فراهم کند.به گفتــه وی، بانک مرکزی به 
این جمع بندی رســیده که به عنوان ناظر و سیاست گذار 
عمل کند و این امکان را به فین تک هــا بدهد تا در زمینه 
توسعه فناوری و … آزادی عمل بیشتری داشته باشند و 

در مقابل نظارت را محکم تر کنیم.

بانک

خريدار  قائــم مقام بانــک مرکزی پنج 
اقدام مهم اخیر بانــک مرکزی برای کاهش 

التهابات ارزی و سفته بازی را تشریح کرد.
اکبــر کمیجانــی در هشــتمین همایش 
بانکــداری الکترونیــک بــا بیــان اینکه 
بالک چیــن ماهیــت ارتباطــات نهادی و 
شــیوه دفترداری را در هســته نظام های 
پولــی و مالی هــدف گرفته اســت، اظهار 
کــرد: فین تک ها نیــز مســیرها، ابزارها و 
محصــوالت نهایی و ارتباط با مشــتریان را 

متأثر می سازند.
وی با اشــاره به تحوالت بین الملل در حوزه 
نظارت بانکی گفت: در چند ســال گذشته 
در جهان، نظارت بانکــی تحوالت عمیقی 
را از ســر گذرانده کــه به ســختگیرانه تر 
شــدن مقررات و لــزوم توجه بــه جزئیات 
منجر شــده اســت. از طرف دیگر در ایران 
نیز نوســانات شــدید در بازارهای دارایی 
به ویــژه ارز و طال، در ماه هــای اخیر و ورود 
تقاضاهای سفته بازانه ناشــی از پول های با 
منشــأ نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده 
و در حــال تصویب مبــارزه با پولشــویی و 
فســاد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق 
مبادالت پولی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ 
به گونه ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا 
تا انتها بــرای نهادهای ذیربط مشــخص و 

شفاف باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشــاره به تدوین 
مقــررات جدیــد در حــوزه تراکنش های 
بانکی و چک های تضمینی تصریح کرد: این 
اقدامات در کاهش التهابــات ارزی و توقف 
نسبی فعالیت های ســفته بازی موفق بوده 
اســت. از این رو، تســری این قوائد به سایر 
ابزارهــای پرداخــت و تراکنش های پولی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
کمیجانی فناوری را به عنــوان راه حل این 
قبیل مســائل معرفــی و اظهار کــرد: اگر 
پدیده ای غیرقابل نظارت و بالقوه خطرناک 
برای مقاصد پولشــویی نظیر بیت کوین به 
وجود می آید، بالک چین به عنوان یک زیر 
ساخت اعتماد، می تواند مشکل شفافیت در 

معامالت و تبانی را حل کند.
وی افــزود: بــرای حــل پیچیدگی هــای 
فناوری، تکیه صــرف بر توانایــی ذهنی و 
عملی ناظر کافی نیســت، بلکــه برای حل 
مشکالتی که ممکن است فناوری جدیدی 
به وجــود آورد باید از خــود فناوری کمک 

گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه کاربرد 
فناوری برای نظــارت، مســتلزم تعامل و 
همگامی توأمان کســب و کار مقــام ناظر 
اســت، گفت: در این زمینه، مقام ناظر باید 
خطوط و چارچوب های کاربست فناوری و 
ارائه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و 
با شفافیت مشخص کند و از سوی دیگر باید 
به عنوان عضوی از نظامــی فناوری محور، 
خود در ایجاد زیرســاخت ها و سامانه های 

محوری پیشگام باشد.
کمیجانــی در ادامــه با اشــاره بــه نحوه 
تدوین چارچوب ها و توســعه سامانه های 
مختلفی که توســط بانک مرکزی رونمایی 
شده اند، تصریح کرد: انتشــار پیش نویس 
سیاست نامه بانک مرکزی در خصوص رمز 
ارزها، برقــراری نظام هویت ســنجی افراد 
در پرداخت های غیرحضوری با اســتفاده 
از اتصال کارت ها به شــماره تلفن همراه و 
کد ملی، تدوین و انتشــار استاندارد جدید 
 ،EMV پرداخت هــای کارتی مبتنــی بر
معرفی بستر توســعه محصول با استفاده از 
فناوری زنجیره بلوک و راه اندازی ســامانه 
سپند به عنوان زیر ساخت برداشت مستقیم 
مواردی هســتند که پــس از زحمات چند 
ســاله در این فاصله به بهره برداری رسیده و 

از آن ها در این همایش رونمایی می شود.

 اهمیت استفاده از پول ملی 
در حوزه رمزارزها

معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی 
تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده 
از پول ملــی در حوزه رمزارزهــا برای بانک 

مرکزی مهم است.
ناصــر حکیمــی در هشــتمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 
با بیــان اینکه در مقررات گــذاری با فعاالن 
اقتصــادی معاملــه می کنید، گفــت: اگر 
مقررات بــدی بگذارید که محــدود کننده 
کسب و کار باشد کســی وارد نمی شود، اگر 
در اجرای آن زور هم نداشــته باشید، هیچ 

کس آن را اجرا نمی کند.
وی با بیان اینکــه در مقررات گذاری تعامل 
بین رگوالتور و مصرف کننده ایجاد می شود، 
اظهار کرد: در نهایت با جمع بندی این دو به 
نتیجه می رسیم، در کشور ما قوانین زیادی 
وجود دارد کــه هیچ وقت اجرا نمی شــود 
و علت این اســت که زور اجــرای آن وجود 

ندارد.
حکیمی افزود: مقررات گــذاری خوب این 
است که شما با ذی نفعان وارد مذاکره شوید، 
چنانکه مسائل نظارتی از جمله پولشویی و 
جایگزین نشــدن ارز دیگری به جای ریال 
در حوزه رمزارزها بــرای بانک مرکزی مهم 
اســت، اما راجع بــه موارد دیگــر می توان 

صحبت کرد.
معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی 
با بیــان اینکــه در همه جای دنیا ســرعت 
فعالیت های اقتصادی بیشــتر از قانون گذار 
اســت، دربــاره قانون گــذاری در زمینه 
رمزارزها، اضافه کرد: مــا باید خطوط خود 
را مشــخص کرده و در قلعه خود بایستیم و 
می گوئیم که در این قلعــه خطوط قرمزی 

داریم و باید رعایت شود.
حکیمی دربــاره درخصوص بحــث اوپن 
ای پی آی هــا نیــز تصریح کــرد: همه فکر 
می کنند این موضوع یک انقالب اســت که 
البته هســت اما خطوط قرمز در این بحث، 
امنیت اســت که باید توجه ویــژه ای به آن 

داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه علت وجودی سیســتم 
مالی اعتماد اســت، گفت: اگر اعتماد را از 
این سیســتم بگیریــم، همه چیــز خراب 
می شــود، به همیــن دلیل مــا می گوئیم 
براســاس قواعد psd ۲ بحث احراز هویت و 
مجوز دادن بــه تراکنش ها را کماکان بانک 

انجام می دهد.
معــاون فناوری های نویــن بانک مرکزی 
با تاکید بــر اینکــه بایــد کاری کنیم که 
هرکسی از اطالعات اســتفاده کرد نتواند 
سوءاســتفاده کند، گفت: مقررات گذاری 
برای این حوزه ســاده اســت، اما در عین 

حال خیلی باید در مورد آن فکر شــود تا به 
آن سادگی برســیم، ما نباید وارد جزئیات 
شــویم، چراکه ورود قانون گذار به جزئیات 
یعنی وارد شــدن به باتالقی که در آن گیر 

خواهد افتاد.
حکیمی بــا بیــان اینکــه از بیــن بردن 
کارمزدهــا و رایگان کــردن تراکنش هــا 
بــرای مصرف کننده نهایی اشــتباهی بود 
که دوباره بازگشــت آن بسیار سخت است، 
اظهار کرد: یکی از مشــکالت این است که 
اصناف کارمزد نمی دهند و هــر زمانی هم 
می خواهیــم برای آن ها کارمــزد بگذاریم، 
قبول نمی کننــد و به نوعــی در مقابل آن 

مقاومت می کنند.
وی افــزود: هــر کســب و کاری نیــاز به 
فرش مانــی دارد و بایــد از محصوالتی که 

می فروشد، درآمد کسب کند.
 از ســوی دیگر کارمزد گذاشتن در شرایط 
اقتصادی فعلی بــرای خدماتی که تاکنون 
رایگان بوده، کار ســختی اســت و تبعات 

اجتماعی دارد.
به گفته معــاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی در حال حاضر تمرکز بر این اســت 
که خدمات جدیدی مثل برداشت مستقیم 
و رمزارزها تعریف شده و روی آن ها کارمزد 

گرفته شود.
حکیمــی با اشــاره بــه تفاوت بیــن طرح 
کریدیت ترانســفر و برداشــت مســتقیم، 
گفــت: انتقال اعتبــار یا همــان کریدیت 
ترانسفر پایا است و از ســال ۱۳۸۸ در حال 
کار اســت، اما در برداشت مستقیم اول یک 
مجوز باید صادر شــود که نیــاز به طراحی 
ســامانه مجــوز دارد، بعــد از آن ذی نفع 
درخواست را می فرســتد که می خواهد از 
شــما پول بگیرد و بعد جریان ســوم اتفاق 
می افتد کــه همــان فرآیندی اســت که 
در انتقال اعتبــار انجام می شــود؛ در واقع 
انتقال اعتبار ۳۰ درصد از جریان برداشــت 

مستقیم است.
 fresh وی با بیان اینکه راه حــل برای ایجاد
money سرویس جدید است، تصریح کرد: 
فین تک ها برای برخی حوزه های دیگر مثل 
بازار سرمایه که فعالیت شان در آن آزاد هم 
هست حضور دارند اما پا نگرفتند با این حال 
در صنعت پرداخت، کار و رشــد می کنند، 
چراکه رگوالتور برای آن ها فضا ایجاد کرده 

که البته نقد نیز به آن وجود دارد.

کارت های بانکی هوشمند می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

ونیکی تضمین شد احراز هویت در بانکداری الکتر
خريدار  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشــاره به راه اندازی ســرویس برداشــت 
مستقیم از ســوی بانک مرکزی گفت: جمع 
آوری مستقیم وجوه برای فعاالن اقتصادی از 

این طریق فراهم می شود.
محمد آذری جهرمی، در هشتمین همایش 
بانکداری الکترونیکی بــا بیان اینکه مصوبه 
دولت در مــورد رفع انحصــار PSP ها ابالغ 
شده است، گفت: بانکداری فیزیکی مبتنی 
بر شعبات بوده که این شعبه ها، هزینه بسیار 
باالیی دارند، این در حالی است که اگر هزینه 
شعب کاهش یابد، تسهیالت با نرخ کمتر در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد؛ پس چالش 
موجود فیمابین این مســاله که نظام بانکی 
ایران را به ســمت الکترونیکی ســوق داده 
و شــعب را الکترونیکی کنــد، چالش احراز 
هویت اســت؛ در حالیکه زیرساخت سامانه 
شاهکار آماده شده و در اختیار بانک مرکزی 

قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات افزود: 
امنیت با راه اندازی سامانه شاهکار در نظام 
بانکی تضمین می شود، چراکه با ترکیبی از 
شاخصه های هویتی و مرکز تبادل اطالعات 
دولت الکترونیک، شــرایطی را فراهم می 
آورد که احراز هویت به خوبی صورت گیرد. 
این در حالی اســت که بانکــداری مجازی 

در این روش، با تصدیــق هویت پیش برده 
خواهد شد.

وی با اشاره به راه اندازی سرویس برداشت 
مستقیم از سوی بانک مرکزی گفت: جمع 
آوری مستقیم وجوه برای فعاالن اقتصادی 
از این طریق فراهم می شــود. این موضوع 
درآمدهای ناســالمی را به بخش ارتباطاتی 
ما از جمله شرکتها »وس« ارایه می کرد، به 
این معنا که تولیدکنندگان محتوا انحصاری 
را در اپراتورهــا به وجــود آورده بودند. این 
در حالی اســت که وقتی که کسب و کارها 
خدماتی را ارایه می کنند، به راحتی قابلیت 

جمع آوری وجوه وجود دارد.
آذری جهرمی گفــت: اقتصاد فین تک های 
ما در یکســال گذشته رشــد قابل توجهی 
داشــته اســت، به این معنا که بر اســاس 
آمارهــای بانــک مرکــزی از پرداختهای 
الکترونیکی در حوزه فین تک ها، حکایت از 
آن دارد که فین تک ها در حال گرفتن سهم 
بیشــتری از حوزه پرداختهای الکترونیکی 
هستند. البته در فین تک ها جز در فین تک های 
حوزه پرداخت موفق نبوده ایم. بلکه زمینه 
های دیگری برای رشــد فعالیت آنها وجود 

دارد که باید موانع را از سر راه آنها برداریم.
وی اظهــار داشــت: سیاســتگذاری ما در 
کشــور برای تســهیل خدمات بانکداری 

الکترونیکی و رشد کسب و کارهای مبتنی 
بر خدمات مالی به نظر می رسد که کارنامه 
موفق و خوبــی را به ثبت رســانده که البته 
دولت تسهیل گر است و کار اصلی را فعاالن 

بخش خصوصی انجام می دهند.
این مقــام مســئول در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، از تشکیل کمیته ای برای 
جلوگیــری از فیلتر خبــر داد و گفت: برای 
اولین بار در کشور کمیته آنتی فیلتر تشکیل 
شده است تا بتوان شکایت ها در حوزه های 
مختلف را رسیدگی کنیم، امروز با توجه به 
تســهیالتی که نظام پرداخت الکترونیکی 
فراهــم کرده اســت، زیرســاخت فعالیت 
های غیرمجاز نیز همین بســتر قرار گرفته 
اســت و در هر موضوعی نیز البته معایب و 

دســتاوردهای مثبت وجــود دارد، این در 
حالی است که سایت های شرط بندی نیز بر 
همین زیرساخت شکل گرفته اند و از جمله 
البته باید به سیستم فروش فیلترشکن نیز 

اشاره کرد.
آذری جهرمی گفت: یــک موانعی ایجاد 
می شود تا جلوی فعالیت های ناسالم گرفته 
شود، اما عمال اتفاقی که رخ می دهد جلوی 
فعالیت سالم گرفته شــده و فعالیت ناسالم 
نیز راه خــود را پیدا می کنــد، این در حالی 
است که یکی از راهها بستن فین تک است، 
در حالیکه کســی که این بســتر را فراهم 
کرده، اطالعی نــدارد کــه از آن برای چه 
منظوری استفاده می شود، پس الگوریتم های 
هوشمند باید کسب و کارها را بیمه کنند تا 

سره از ناسره تشخیص داده شود.
وی اظهار داشت: بر اســاس آمارهای بانک 
مرکزی اقتصاد فین تک  در یک ســال اخیر 
رشد بسیار زیادی نســبت به سال گذشته 
داشته و فین تک ها امروزه یکی از پایه های 
اصلی اقتصاد دیجیتال به شــمار می رود؛ 
این در حالی اســت که در ایران فین تک ها 
حوزه پرداخت رشد قابل توجهی داشته ا ند اما 
در سایر حوزه ها رشــد قابل توجهی حاصل 
نشــده که نیاز است این دســته مشکالت 
حل شــود.آذری جهرمی با بیان اینکه باید 

خدمات بانکداری الکترونیک تسهیل شود، 
گفت: حرکت و سیاســتگذاری به ســوی 
تســهیل خدمات بانکــداری الکترونیک و 
رشــد خدمات مالی است. دولت تسهیل گر 
به شــمار می رود و اقدامــات اصلی در این 
حــوزه را بخش خصوصی انجــام می دهد؛ 
این درحالی است که بســیاری از سایت های 
قمار  شــرط بندی از درگاه هــای بانکی 
استفاده می کردند که با توجه به جلوگیری 
از فعالیت آنهــا، وزارت ارتباطــات و بانک 
مرکزی اقداماتی را در حوزه سرکوب سایت های 
شرط بندی و حذف درگاه های بانکی انجام 

دادند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با 
بیان اینکــه کمیته در دولــت و بخش های 
دولتی برای بررسی شــکایت های فین تک 
تشکیل شده اســت، گفت: در هر موضوعی 
دســتاوردهای منفی و مثبت وجود دارد و 
نظام بانکداری باید رشــد پیدا کند تا بتواند 
جلــوی فعالیت کســب و کارهای ناســالم 
را بگیرد و از آن طرف کســب و کار ســالم را 
رونق ببخشــد؛ اما موانعی ایجاد می شود که 
بتوان جلوی فعالیت های ناسالم گرفته شود 
اما متاســفانه اقدامات در این راستا برعکس 
جواب می دهد و شاهد آن هستیم که کسب 

و کارهای ناسالم بیشتر رونق می گیرد.
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جنگل کاری حلقه دره اولویت شهرداری
شهردار کرج با اشاره به اینکه شــهرداری اخیرا متهم به دفن زباله ها در 
مرکز دفن زباله حلقه دره شده است، گفت: جنگل کاری این محل باید 

در اولویت اقدامات شهرداری باشد.
علی اصغر کمالی زاده در جلســه شــورای معاونین اظهــار کرد: انجام 
اقدامات زیســت محیطی در مرکز دفن حلقه دره ضروری است و باید 
به ســرعت پیگیری و محقق شــود.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در 
این محل زباله ارگانیک و طبیعی ریخته شــده و به نوعی کود طبیعی 

محسوب می شود، رشد درخت در این محل خوب خواهد بود. 
شــهردار کرج در ادامه از اقدامات سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج جهت توســعه و حفاظت از فضای سبز قدردانی 

کرد و گفت: اجرای طرح گردشگری بیجی پیگیری شود.
کمالی زاده از ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهری و سازمان 
فرهنگی به منظور اکران بنرهای مناســبتی در دهه فاطمیه، قدردانی 
کرد.وی افزود: با توجه به نزدیکی به ایام دهه فجر و سمپاشی دشمنان 

علیه انقالب اسالمی، تبلیغات محیطی باید مطلوب و تاثیرگذار باشد.

جانمایی ستاد امربه معروف فردیس در یکی از 
فرهنگسراهای شهر

شــهردار فردیس گفت: مدیریت شــهری می تواند اتاقــی در یکی از 
فرهنگسراهای شهر را برای استقرار ســتاد امربه  معروف و نهی از منکر 

اختصاص دهد.
منوچهر غفاری در نشست ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان 
فردیس که در دفتر امام جمعه این شهرســتان برگزار شــد، با اشاره به 
اینکه مدیریت شهری فردیس در راستای اســتقرار و تجهیز دبیرخانه 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر همکاری الزم را خواهد داشت، اظهار 
کرد: در جلسه گذشــته مقرر شد شــهرداری مشکین دشت نسبت به 
استقرار مکان این ستاد اقدام کند و شهرداری فردیس نیز اقدامات الزم 

را برای پشتیبانی و تجهیز آن انجام دهد.
وی با اشــاره به اهمیت امربه معروف و نهی از منکــر در جامعه، تصریح 
کرد: مدیریت شــهری فردیس برای اجرای این فریضه در شهر، از هیچ 
تالشی فروگذار نیست.شــهردار فردیس بابیان اینکه مدیریت شهری 
فردیس می تواند اتاقی از یکی از فرهنگســراهای شهر را برای استقرار 
ســتاد امربه معروف و نهی از منکر در اختیار این ستاد قرار دهد، اضافه 
کرد: در این صورت، شهرداری مشکین دشت نسبت به تجهیز آن اقدام 
کند.غفاری در بخش دیگری بابیان اینکه مدیریت شــهری فردیس به 
امربه معروف و نهی از منکر توجه ویــژه ای دارد، عنوان کرد: این مهم در 

مجموعه شهرداری رعایت می شود.
به گفته وی تکریم ارباب  رجوع یکی از اقدامــات مورد تأکید مدیریت 

شهری فردیس است. 

۱۰ هکتار به فضای سبز کرج افزوده می شود
رییس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری کرج از 

افزایش ۱۰ هکتاری فضای سبز؛ همزمان با دهه فجر خبر داد.
پیمان بضاعتی پور اظهار کرد: همزمان با دهه فجر چند پروژه سازمان 
ســیما منظر به بهره برداری می رســد که بازخورد آن توسعه چندین 
هکتاری فضای سبز است. این مسئول در تشــریح پروژه های در حال 
بهره برداری به احداث پارک هشــت و نیم هکتاری مهر اشــاره کرد و 

گفت: این پروژه تا کنون ۹۰  درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی همچنین از افتتاح ایســتگاه طبیعت با مساحت سه هکتار یاد کرد 
و افزود: ایســتگاه همگام و ایســتگاه کوهیار نیز با ۹۷ درصد پیشرفت 

فیزیکی در دهه فجر افتتاح می شود
پارک بین فازی مهرشهر با مساحت سه و نیم هکتار از دیگر پروژه های 
آماده افتتاح در دهه فجر بود که بضاعتی پور به آن اشــاره کرد و گفت: 

۸/۱ هکتار از این پروژه در این ایام به بهره برداری می رسد.
بضاعتی پور اضافه کرد: از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر می توان 
به بهره برداری از پارک چمران ) حاشــیه رودخانه ( اشــاره کرد که تا 

کنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

۴5۰ برنامه فرهنگی ورزشی در چهل سالگی 
انقالب اسالمی اجرا می شود

 امیر غفرانی با بیان این که » انقالب اســالمی همچون تمام عرصه ها، 
بهار ورزش کشــور نیز بود »، از اجرای بیــش از از ۴۵۰ برنامه فرهنگی 
ورزشی توسط اداره کل ورزش و جوانان البرز در دهه مبارک فجر خبر 

داد.
امیر غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان البرز اظهار کرد: همه ما 
اعم از مسئوالن و مردم می بایست خدا را شاکر باشیم که چهلمین فجر 

انقالب شکوهمند اسالمی را در سال ۹۷ شاهد خواهیم بود.
وی افزود: انقالب اســالمی توانســت در تمامی ابعاد و زمینه ها اثرات 
شگرف و پیشرفت و توسعه ی کشور در همه بخش ها را با حفظ شرف و 

عزت ایران اسالمی به همراه داشته باشد.
غفرانی با بیان این که انقالب اســالمی همچون تمــام عرصه ها، بهار 
ورزش کشــور نیز بود، ادامه داد: حوزه ی ورزش و جوانان نیز همچون 
تمام عرصه های کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی رونق و توسعه ای 
چشــمگیر به خود گرفت که حجم باالی افتخار آفرینی ورزشکاران در 

طول این چهل سال بزرگترین نمود این مهم است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار افتخار آفرینی ها، توسعه فضاهای ورزشی 
کشــور در کنار افزایش چشــمگیر تعداد رشــته های ورزشی فعال، 
ورزشــکاران، مربیان، داوران و ... از دیگر دســتاوردهای بزرگ انقالب 

اسالمی در حوزه ورزش است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشــاره به تدارک ویژه این اداره 
کل برای فجر چهلم انقالب اســالمی گفت: در دهه مبارک فجر امسال 
بیش از ۴۵۰ برنامــه ی فرهنگی ورزشــی توســط اداره کل ورزش و 

جوانان استان البرز اجرایی خواهد شد.

برگزاری مانورهای تخصصی مقابله با حوادث
 در استان البرز

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری البــرز از برگــزاری مانورهای 
تخصصی برای مقابله با حوادث احتمالی در استان خبر داد.

مهدی مهرور بابیان اینکه مانورهای اطفای حریــق وامداد و نجات در 
ساختمان های بلندمرتبه شهر جدید هشــتگرد، مانور واکنش سریع 
وامداد و نجات شــرکت پخش فرآورده های نفتــی و مانور زلزله وامداد 
و نجات در شــش شهرســتان البرز برگزار می شــود، افزود: این اقدام 
به منظور آموزش و آماده ســازی برای مدیریت بحران در شهرستان ها 
پیش بینی شده اســت.وی ادامه داد: دریکی از این مانورها که به صورت 
پایلوت در شهر هشــتگرد برگزار شد، دســتگاه های شرکت کننده در 
مانور، تخلیه و اســکان اضطراری، تریاژ بنــدی )اولویت مجروحان(، 

راپل، کمک های اولیه، انتقال و رهاسازی را مرور کردند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری البرز بابیان اینکه پیشگیری بهتر از 
درمان اســت، افزود: برگزاری این نوع مانورها نقش بسزایی در یادگیری و 
آگاهی بخشی اقشار مختلف مردم دارد و ما باید افزایش آگاهی و آموزش به 
مردم را در اولویت برنامه خود قرار دهیم .مهرور ضمن تشکر از فرمانداران، 
شهرداران و نهادهای امدادی و خدماتی در برپایی این مانور، تصریح کرد: 
الزم است این گونه مانورها در تمامی شهرهای شهرستان و استان به صورت 

ویژه اجرا شود تا تمامی دستگاه ها در مقابله با بحران تمرین کنند.

البرز

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
شرایط موجود مخالف استانی شدن انتخابات مجلس 

هستم.
عزیز اکبریــان در جمع خبرنگاران و در پاســخ به این 
سؤال که آیا با استانی شــدن انتخابات مجلس شورای 
اسالمی موافق هســتید؟ اظهار کرد: با شرایط موجود 

بنده موافق نیستم.
وی در بخــش دیگــری ضمــن مخالفت بــا افزایش 
نماینده هــای مجلس، گفــت: در حالی بــا این مهم 

مخالف هســتم که اگر تعــداد نمایندگان 
استان افزایش یابد قدرت رأی آوری بنده نیز 
افزایش پیدا می یابد، اگر نفر دوم نشــوم نفر 
سوم یا چهارم می شود ولی این قبیل طرح ها 

باید اصولی ارائه شود.
نماینــده مردم کــرج در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به تحقیقات و مطالعات 

علمی انجام شــده در این خصوص، گفت: در بسیاری 
از کشــورهای دنیا با دو مجلس روبه رو هستیم، اگر ما 

نیز مجلسی داشته باشیم که از هر استان دو 
نماینده و از تهران پنج نماینده در آن باشــد، 
مجموع نماینده های این مجلــس به ۶۵ تا 
می رســد، این مجلس قابلیت استانی شدن 

دارد.
اکبریان اضافه کرد: اســتانی شدن انتخابات 
مجلس هزینــه انتخابــات را بــاال می برد 
به طوری که یک کاندیدا باید در همه شهرســتان های 

استان ستاد برپا کند.

وی با اشاره به اینکه برخی استان ها پهناور بوده و بیش 
از ۲۰ فرمانداری دارند، گفت: با استانی شدن انتخابات 
هزینه هــا باال مــی رود به همیــن منظــور باید طرح 

کارشناسی شده ارائه شود که باعقل جور دربیاید.
نماینــده مردم کرج در مجلس شــورای اســالمی در 
بخش دیگری با تأکید بر اینکه برخی مدعی شــده اند 
کــه کاندیداها ائتــالف کنند، گفت: حال این ســؤال 
مطرح می شود که آیا در کشور ما ائتالف یا حزب شکل 

می گیرد؟

دیدگاه

مازيار شريف کیان توسعه زیرساخت 
های بندری و حرکت در مسیر اقتصاد دریا 
محور از جمله مهمترین راهبردهای دولت 
است و از همین رو بندرها نقش بسیار مهمی 

در تحقق اهداف پیش بینی شده دارند.
بر اساس آمارهای موجود حدود ۹۰ درصد 
واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق 
بندرها انجام می شود که این آمار نشان دهنده 
نقش بسزای حمل و نقل دریایی در توسعه 

اقتصادی کشور است.
در حقیقت بندرها یکی از اصلی ترین حلقه های 
زنجیره اقتصاد در هر کشــوری هســتند و 
توســعه بندرها به عنــوان دروازه ارتباطی 

کشورها از اهمیت باالیی برخوردار است.
به برکت پیروزی انقالب اســالمی و با علم 
دولــت ها مبنی بــر نقش مهــم بندرها در 
پویایی اقتصاد، رشــد و توســعه بندرهای 
کشورمان در دو دهه گذشته روندی شتابان 

و رو به جلو بوده است.
بر پایه اعالم ســازمان بنــادر و دریانوردی، 
پیش از انقالب تنهــا ۲۳ میلیون تن تخلیه 
و بارگیری از بنادر ایران انجام می شــد، اما 
 اکنون این میزان به بیــش از ۲۳۰ میلیون 
تن افزایش یافته اســت که ایــن آمار خود 

موید رشد و گسترش فعالیت بنادر است.

انقالب اسالمی و بندر شهید رجايی 
یکی از مهمترین بندرهای کشــور که از آن 
به عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران یاد می 
شود، مجتمع بندری شهید رجایی است که 
اگر چه آغاز فعالیت آن به ســال های پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی باز می گردد، اما 
رشد و توســعه آن به برکت پیروزی انقالب 
اســالمی بوده و امروز این بندر، مهمترین و 
راهبردی ترین بندر تجاری ایران اســالمی 

است.
مجتمع بندری شــهید رجایی بــه عنوان 
بندر مهــم و راهبــردی در ۲۳ کیلومتری 
غرب بندرعبــاس، بزرگترین و مجهزترین 
بندرکانتینری کشور اســت که به تنهایی 
بیش از ۳۰ درصد از بار اقتصادی کشــور را 

به دوش می کشد. 
درشــرایطی که بیــش از ۹۰ درصد جابه 
جایی محموله های تجاری کشور از طریق 
حمل و نقل دریایی صــورت می گیرد، بندر 
شــهید رجایی به تنهایی عهــده دار بیش 

از ۵۳ درصد حجــم کل این مبــادالت در 
زمینه ترانزیت، واردات، صادرات و ســایر 

فعالیت های بندری است.
در حال حاضر موقعیــت ممتاز جغرافیایی، 
دسترســی به آب های آزاد جهان از طریق 
خلیج فارس، اتصال به شــبکه بین المللی 
راه آهن و جاده ابریشــم، برخــورداری از 
تجهیــزات و امکانات مــدرن، همجواری با 
منطقه آزاد کیش و قشم و بنادر حوزه خلیج 
فارس، بندر شــهید رجایی را بــه پایگاهی 
راهبردی و منحصر به فرد در منطقه تبدیل 
کرده اســت.عملیات ســاخت بندر شهید 
رجایی توســط یــک شــرکت ایتالیایی با 
تعریف سه مرحله توسعه ای در سال ۱۳۵۴ 
با ظرفیت نهایی ۲۴ میلیون تن تعریف شد 
و در ســال ۱۳۶۳ به مرحله بهــره برداری 
رســید.اولین ترمینال کانتینری این بندر 
مهم در ســال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید 
و در ســال ۱۳۶۷ تبدیل بــه منطقه ویژه 
اقتصادی شد.در ســالهای پس از پیروزی 
انقالب اســالمی اقدام های قابل توجهی در 
جهت رشد و توســعه این بندر انجام شد و 
پروژه مرحله اول توسعه بندر در سال ۱۳۸۱ 

کلید خورد و سال ۸۶ به بهره برداری رسید.
در ســال ۱۳۹۲ نیز بهره برداری از مرحله 
دوم توسعه بندر شهید رجایی آغاز شد که با 

اجرای این مرحله ، ظرفیت کانتینری بندر 
شهید رجایی به حدود شش میلیون تی ای 

یو کانتیر رسید.
در نتیجه ایــن حرکت راهبــردی عالوه بر 
رونق گرفتن تعامل های بین المللی ایران با 
کشورهای غربی در دوره پسابرجام و تامین 
تجهیزات استراتژیک اســکله های مرحله 
۲، طی سه چهار ســال اخیر برای جمعیتی 
نزدیک به چهار هزار نفر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم شغل ایجاد شد.
مجتمع بندری شــهید رجایی در وضعیت 
فعلی ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع وســعت 
دارد که در ۲۲۰ هکتار محوطه بارانداز و ۲۴ 

هکتار آن انبار مسقف ساخته شده است.
این بندر با ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه 
بیــش از ۱۰۰ میلیون تــن کاال، به تنهایی 
بیش از ۵۸ درصد عملیــات غیر نفتی، ۴۳ 
درصد عملیات نفتی و ۸۵ درصد از عملیات 

کانتینری بنادر کشور را برعهده دارد.

 توسعه شتابان بندر شهید رجايی
 با اجرای مرحله سه توسعه

یکی از مهمتریــن طرح های توســعه ای 
کشــور در ســالهای پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، مرحله سه توســعه بندر شهید 

رجایی است.

احــداث زیرســاخت های مرحلــه ۳ بندر 
شــهید رجایی در جریان نخســتین سفر 
دکتــر حســن روحانی رییــس جمهوری 
اسالمی ایران به اســتان هرمزگان )ششم 
اســفندماه ۹۲( در دســتور کار قرار گرفت 
و پس از انجام یکســری مطالعات، کمتر از 
یکسال بعد )بهمن ماه ۹۳( عملیات عمرانی 
این طرح عظیــم بندری با حضــور معاون 
اول رییس جمهوری، شــروع شد و مرحله 
اجرایی آن اســفند ماه پارســال با حضور 

رییس جمهوری کلید خورد.

بندر شهید رجايی، بندری مهم و 
راهبردی برای ايران اسالمی است

رییس جمهوری اســفند ماه پارســال در 
مراســم صدور فرمان آغاز عملیات اجرایی 
این طرح با اشــاره به نقش مهم بندر شهید 
رجایی در اقتصاد کشــور، گفت: این بندر، 
بندری مهم و راهبردی برای کشــور و نقش 

آن، نقشی ملی است.
حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی 
اظهار داشت: این طرح، بندر شهید رجایی 
را که بندری راهبردی برای ایران اســالمی 
اســت به مرکز بزرگ حمل و نقل و ترانزیت 
کاال به کشــورهای شمالی و شــرقی ایران 

تبدیل می کند. 

وی با تاکید بر تکیه و توان داخلی در پیشبرد 
و اجرای امور، خاطرنشــان کرد: امروز ایران 
اسالمی به مدد بهره مندی از جوانان غیور و 
متخصص و متعهد در جایگاه بســیار باالیی 

در منطقه قرار دارد.
معــاون اول رییس جمهوری نیز در ســفر 
آذرماه امسال به هرمزگان در بازدید از بندر 
شهید رجایی با اشاره به اهمیت استان های 
مــرزی در واردات و صادرات کشــور گفت: 
هرمزگان یکــی از مهم ترین اســتان های 
مرزی است که حیات اقتصادی کشور به آن 

وابسته است.
اسحاق جهانگیری با تاکید به برنامه ریزی های 
انجام شده برای توســعه بندر شهید رجایی 
گفت: براساس برنامه های پیش بینی شده 
این بندر قابلیــت پهلوگیــری بزرگترین 
کشتی ها را پیدا خواهد کرد تا این شناورها 
بتواننــد در بندر شــهید رجایــی عملیات 

تخلیه و بارگیری را انجام دهند.

اشتغالزايی برای بیش از هفت هزار نفر 
 با اجرای مرحله سه توسعه 

بندر شهید رجايی
مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان در 
خصوص مرحله سه توسعه پایانه کانتینری 
بندر شــهید رجایی به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: این طرح از محل منابــع داخلی 
سازمان بنادر و دریانوردی و بدون استفاده 
از بودجه های نفتی کشــور در دست انجام 

است.
اهلل مرداد عفیفی پور تصریــح کرد: با پایان 
این طــرح در بــازه زمانی ۳۶ مــاه ، امکان 
پهلوگیری همزمان سه کشتی بسیار بزرگ 
اقیانوس پیمای نســل هفتم جهان با ۴۰۰ 
متر طول، ۱۷.۵ متر آبخور و ۱۸هزار و ۴۰۰ 

کانتینر ظرفیت فراهم می شود. 
عفیفی پور بیان داشــت: با بهــره برداری 
کامل از این طرح برای هفــت هزار و ۵۰۰ 
نفر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
اشتغالزایی صورت می گیرد.مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: با اجرای 
این طرح بزرگ دریایی و بندری، گامی مهم 
برای افزایش ســهم ایران در بــازار تجارت 
جهانی و ارتقــای جایــگاه بزرگترین بندر 
کانتینری ایران در میان ۱۰۰ بندر برتر دنیا 

برداشته خواهد شد.

ج با استانی شدن انتخابات  مخالفت نماینده مردم کر

رئیس اتاق بازرگانی البرز:

ظرفیت های تولیدی البرز به جهان معرفی شده است
فاطمه حسن آبی   رئیس اتاق بازرگانی 
البرز گفت: ظرفیت های بازرگانی، صنعتی، 
کشــاورزی و معادن اســتان طی سه سال 
گذشــته به بیش از ۴۰ هیات تجاری جهان 

معرفی شده است.
رحیم بناموالیی با اشــاره به حضور مستمر 
هیات های تجاری کشــورهای مختلف در 
اتاق بازرگانی البرز افزود: مذاکرات اعضای 
این هیات های تجــاری و بازدیــد آنان از 
نمایشــگاه دائمی توانمندی های تولیدی 
و صنعتی البرز بستر بســیار مناسبی را در 
مسیر گســترش تعامالت تجاری با فعاالن 

اقتصادی استانمان فراهم کرده است. 
وی معرفــی توانمنــدی هــای تولیدی ، 
صنعتی و کشاورزی البرز را اولویت نخست 
و مهمترین رســالت اتاق بازرگانی اســتان 
عنــوان کرد.بنــا موالیی ادامــه داد: طبق 
برنامه ریزی هــا در بــدو ورود هیات های 
تجاری خارجی نشســت های تخصصی با 
هدف گسترش تعامل تجاری و بازرگانی در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی گفــت: بازدید از واحد هــای تولیدی و 
نمایشــگاه توانمندی های صنعتی استان 
مســتقر در اتــاق از برنامه هایی اســت که 
همواره در سفر هیات های تجاری به استان 

مد نظر قرار گرفته است .
رئیس اتــاق بازرگانی البرز بیان داشــت: 
تاکنون بیش از ۱۹ تفاهــم نامه همکاری با 
کشور های مختلف در زمینه های گسترش 
روابط تجاری و توسعه تجارت اعضا ، علمی و 

آموزشی امضا شده است.

بناموالیی خاطرنشــان کــرد: هیات های 
تجاری پس از توافق از کشــورهای مختلف 
جهان از جمله فرانســه ، ایتالیا، لهســتان، 
استونی، پرتغال، اکراین، بوسنی، کرواسی، 
روســیه، هند، چین، کره جنوبی و از جمله 
هیات هائی بودند که به اســتان البرز سفر 
کرده اند.وی اضافه کرد: همچنین هیات های 
تجاری بــا محوریت اتاق البرز به کشــورها 

مختلف اعزام شده اند. 
 

سیاست حمايتی نظام از بخش تولید 
راهگشای مشکالت اقتصادی

بناموالیی با اشــاره بــه انبــوه موانع و 
چالــش های پیــش روی بخــش تولید ، 
اشــتغال و صادرات گفت: این موانع حاصل 
تداوم اجرای برخی قوانین و دســتور العمل 
های قدیمی و کهنه ای اســت که با شرایط 
کنونی اقتصاد کشور هماهنگی و همخوانی 
ندارد.وی افزود: در فرمایشات رهبر معظم 
انقالب بارهــا ضرورت اســتفاده از نظرات 
بخش خصوصی در رفع مشکالت اقتصادی 
تاکید شده و چند ماهی اســت که سران و 
مجریان قوای سه گانه نیز سیاست حمایت 
از بخش تولید و اشــتغال را در دســتور کار 
قرار داده انــد ، لذا امیدواریم با مشــارکت 
بخش خصوصی و حاکمیــت، چالش های 

اقتصادی برطرف شود. 
وی خاطر نشــان کرد: با وجود مشکالت و 
دســت انداز های موجود در مسیر توسعه ، 
اتاق بازرگانــی البرز طی دوره چهار ســاله 
اخیر در مســیر گســترش روابــط تجاری 

خارجی با هدف شناســایی بیشتر بازارهای 
هدف و افزایش صادرات غیر نفتی اســتان 

حرکت های درخور توجهی داشته است.
بناموالیی گفت: ایجاد و گســترش ارتباط 
نزدیک بــا ســفارتخانه ها و رایــزن های 
اقتصــادی جمهوری اســالمی در خارج از 
کشور و برقراری روابط گسترده با اتاق های 
بازرگانی کشورها و نیز ارائه مشاوره به تجار 
و بازرگانان برای تســهیل تجارت از جمله 
بخشــی از اقدامات موثری است که توسعه 
صادرات محصوالت تولیدی استان را همراه 

داشته است. 

نمايشگاه توانمندی های تولیدات 
استان زمینه ساز صادرات 

رئیس اتاق بازرگانی البــرز در بخش دیگر 
از اظهاراتش با اشــاره به برپایی نمایشگاه 
توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی 
استان در اتاق استان گفت: با توجه به اینکه 
هیات های تجاری خارجی در سفر به البرز 

به دلیل محدودیت زمانی موفق به مشاهده 
انواع محصوالت اســتان نمی شوند، لذا در 
بازدید از این نمایشــگاه با توانمندی های 
بخش تولید البرز آشــنا و بستر برای توسعه 

صادرات فراهم می شود.
وی افزود: البرز نخســتین استانی است که 
در کشــور اقدام به برپایی نمایشگاه دایمی 

در اتاق بازرگانی کرده است .
وی گفت: در این نمایشــگاه برای هر واحد 
تولیدی صادرات محور یک مکان مناســب 
درنظر گرفته شــده تا محصوالت تولیدی 

خود را در دید بازدید کنندگان قرار دهد.
وی افــزود: محصــوالت صنایــع دارویی، 
غذایی، خودرو، ســاختمانی، پالســتیک، 
رنگ، صنایع دســتی، دامی، کشــاورزی، 
الکترونیکی، آرایشی، بهداشتی و بسته بندی از 
جمله محصوالتی است که در این نمایشگاه 

به نمایش گذاشته می شود.

اتاق بازرگانی درپی تاسیس دانشگاه 
مستقل علمی و کاربردی 

بناموالیی از مراحل پیگیری برای تاسیس 
و راه اندازی واحد مســتقل دانشگاه علمی- 
کاربردی اتاق بازرگانی البرز در رشته های 

مرتبط با حوزه کسب و کار خبر داد .
وی گفت: با توجه بــه نیاز مبرم بخش تولید 
اســتان به رشــته های فنــی و تخصصی ، 
تاسیس این دانشگاه مســتقل توسط اتاق 
البرز را در دست بررسی و اقدام قرار داده ایم. 
وی افزود: پارلمان بخــش خصوصی البرز 
همچنین در مسیر تقویت بنیه علمی بخش 

تولید اســتان تفاهم نامه هــای همکاری با 
موسسات و سازمانهای دولتی  ، دانشگاه ها 
و موسســات علمی ، آموزشــی و پژوهشی 

استان به امضاء رسانده است.
وی افزایش فضای فیزیکی و توسعه و تجهیر 
امکانات اتاق بازرگانی اســتان را گامی مهم 
در ارائه خدمات مطلوبتر به فعاالن اقتصادی 

به ویژ در بحث صادرات عنوان کرد.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصــی البرز 
افزود: تاسیس شرکت ســهامی نمایشگاه 
بین المللی البرز و تجمیــع توانمندی های 
تولیــدی و صادراتــی در طراحــی و اجراء 
سایت این نمایشگاه با محوریت اتاق البرز و 
تشکلهای خصوصی از دیگر اقداماتی است 
که بســتر را برای توســعه اقتصادی استان 

مهیا کرده است.

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار 
پیامدهای تحريم ها را کمرنگ می کند

بناموالیی با تاکید بر ضــرورت اتخاذ تدابیر 
الزم  برای خنثی یا کم اثر کردن پیامد های 
تحریم اقتصــادی گفــت: پیگیری جدی 
برای اجرایی شدن کامل مفاد قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار قطعا در مقابله با 

تحریم های ظالمانه اثر بخش خواهد بود. 
وی بحث و بررسی مشــکالت کسب و کار 
در نشست های گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی و پیگیــری تصمیمات و مصوبات 
این شــورا تا حصــول نتیجــه را از وظایف 
اولویت دار پارلمان بخــش خصوصی البرز 

ذکر کرد.
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با همکاري وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی رئیس جمهوری

کمیته ضد فیلترینگ تشکیل شد

خريدار   وزیر ارتباطــات با بیان این که گاهی با 
اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت های فعالیت های 
سالم گرفته می شــود و ناســالم ها به نحو دیگر 
کارهای خود را ادامه می دهنــد، گفت: اکنون با 
همــکاری معاونــت حقوقی رئیــس جمهوری، 
کمیته ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشــکیل 

شده است.
محمدجــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در هشــتمین همایش ساالنه 
بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت که در 
مرکز همایش های برج میالد برگزار شــد، اظهار 
کرد: در جلســه اخیر با معاون رئیــس جمهور و 
وزرای حوزه ارتباطات و اقتصادی، به جمع بندی 
برای توسعه اســتفاده از بالک چین رسیدیم که 
در جلسه بعدی کمیســیون اقتصاد مشخص و به 

مجلس ارائه می شود.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با اشــاره به 
چالش احراز هویــت در بانکــداری الکترونیک 
گفت: امروز زیرساخت ســامانه شاهکار در دولت 
الکترونیکی آماده شده و در اختیار بانک مرکزی 
کشــور قرار گرفته می تواند که امنیــت را برای 

بانکداری الکترونیکی به ارمغان بیاورد.
او با بیان این که بانکــداری الکترونیکی یک حوزه 
بین بخشی بین حوزه بانکی و فناوری است، گفت: 
در یک ســال اخیر در حوزه سیاست گذاری های 
حــوزه ارتباطــی بانکی، بــه پیشــنهاد وزارت 
ارتباطــات، آئین نامه رفــع انحصــار از PSP ها 
به تصویب رســید که کمک شــایانی برای رشد 
فین تک ها یا شــرکت های فناوری مالی است که 
بتوانند فعالیت گســترده تری آغاز کنند. مصوبه 
دولت ابالغ شــده و بانک مرکــزی در حال تهیه 

آئین نامه است.
وی ادامه داد: از طرفی همه ما می دانیم بانکداری 
الکترونیکی هزینه تمام شــده کمتری نســبت 
به بانکــداری فیزیکی دارد زیرا آن هــا مبتنی بر 
فعالیت شعبات فیزیکی هستند. با کم شدن این 
هزینه ها، شــما توانمند خواهید بود تســهیالت 
بیش تری در اختیار صنعــت از جمله متقاضیان 
و بخــش خصوصی قــرار دهید.جهرمــی تاکید 
کرد: احراز هویت بر اســاس اطالعات موجود در 
ثبت احوال و ســامانه های مخابراتی با ترکیبی از 
شاخصه های هویتی در مرکز تبادل اطالعات در 
دولت الکترونیک شــکل گرفته که توانسته یک 
پیشران بســیار مهم در دولت الکترونیک باشد. 
اکنــون می توانیم بانکــداری الکترونیــک را با 

تصدیق هویت پیش ببریم.

راه اندازی سرويس برداشت مستقیم
وی با اشــاره به راه اندازی سرویس دایرکت دبیت 

)پرداخت مســتقیم( توســط بانک مرکزی بیان 
کرد: این ســرویس که اکنون توســط ۱۸ بانک 
فعال شــده، به بخش فناوری کمک می کند. این 
سرویس برای کســب و کارها این امکان را فراهم 
می کند که به مشــتریان اجازه دهند اشــتراک 
ماهانــه را از بانک ها بگیرند و بــا کاربرد پایین در 

اختیار سرویس دهنده بگذارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیح داد: در 
حال حاضر تولیدکننده محتوا از جمله نویسنده 
کتاب هشــت درصد از تولید محتــوا را دریافت 
می کند و جمع آوری پول از طریق اپراتورهاســت 
که ۳۰ درصد دریافت می کننــد، در این اقتصاد، 

تولیدکنندگان محتوا رشد نمی کنند. 
البتــه برخــی معتقدنــد راه اندازی ســرویس 
پرداخت مســتقیم به ضرراپراتورهاست اما باید 
اشــاره کرد این موضوع درمجموع به نفع بخش 

فناوری است.
آذری جهرمــی بــا بیــان این که بخشــی از این 
درآمدها بــرای اپراتورها درآمدهای ناســالمی 
ایجاد کــرده بود، افزود: برای مثال شــرکت های 
VAS )خدمات ارزش افزوده( به دلیل نبود شیوه 
نامناسب، راه نامناســبی برای جمع آوری درآمد 
تولیدکنندگان محتوا بودند. امروز بانک مرکزی 
این امــکان را فراهــم کرده کــه تولیدکنندگان 
محتــوا بتواننــد بــه راحتیدرآمدهــای خود را 

جمع آوری کنند.
وی با بیان این کــه اقتصاد فین تک ها در ســال 
گذشته رشــد قابل توجهی داشــته، افزود: آمار 
بانک مرکزی از حــوزه پرداخت های الکترونیک 
و خصوصــاً فین تک هــا در حال صعود اســت. 
فین تک ها در عرصه اقتصــاد دیجیتال از عناصر 
مهم هستند که در حال شــکل گیری اند. البته در 
حوزه رشد آن ها خیلی موفق نبودیم و باید موانعی 

که دارند را تسهیل کنیم.
 سیاست گذاری ما تســهیل قوانین است و رشد 
کسب وکارهای قوانین مالی کارنامه موفقی بوده 
اما جاری رشــد دارد. البته دولت تنها تسهیل گر 
اســت اما اصــل کار را بخش خصوصــی انجام 
می دهد که بــا وجود تمامی موانع، رشــد زیادی 

داشته است.
تشکیل کمیته ضدفیلترینگ برای کسب وکارها

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با اشــاره 
بــه فعالیت های ناســالم در حــوزه الکترونیکی 
خاطرنشــان کرد: با همــکاری معاونت حقوقی 
رئیس جمهــوری، کمیته ای بــرای جلوگیری از 

فیلترینگ تشکیل شده است.
 واقعیت این اســت که امروز با توجه به تسهیالت 
نظام پرداخت الکترونیکی زیرســاخت بسیاری 
از کســب وکارهای مجــازی هــم می تواننــد 

همین بســتر باشــد. همانطور که در حال حاضر 
سایت های شرط بندی و یا فیلترشکن ها از همین 

زیرساخت ها استفاده می کنند.
آذری جهرمی ادامــه داد: البته نظــام بانکداری 
باید تالش کند جلوی آن ها را بگیــرد. اما گاهی 
مواضعــی از جمله بــا اعمال فیلترینــگ گرفته 
می شــود که جلوی فعالیت های ناسالم را بگیرند 
اما عماًل تنها جلــوی فعالیت های ســالم گرفته 
می شــود و ناســالم ها به نحو دیگر کارهای خود 
را ادامــه می دهند. اکنون با تشــکیل این کمیته 
تالش شــده جلــوی فیلتــر شــدنفین تک ها و 

کسب وکارها گرفته شود.

 فیلترينگ اينستاگرام مشکالت را 
حل نمی کند

 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیان این که 
فیلترینگ باید در جایی که الزم اســت، استفاده 
شــود، گفت: دیدگاه ما درباره اینستاگرام همین 
اســت و فکر می کنیم در حال حاضــر یک اقدام 
یک جانبه و فیلتر کردن، به تنهایی مشــکالت را 
حل نمی کند، بلکه باعث ایجاد چالش های دیگر 

در سایر حوزه ها می شود.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشــیه همایش 
بانکداری الکترونیک، دربــاره  احتمال لغو فیلتر 
تلگرام گفــت: درباره این موضوع، باید دســتگاه 
قضائی باید بررســی کند اما آخرین صحبتی که 
ما شنیدیم، همان بود که دادســتانی اظهار نظر 
کرد که علــل فیلترینگ هنوز برطرف نشــده که 
بخواهیم رفع فیلتر کنیــم و هنوز هم چیزی به ما 

ابالغ نشده است.
وی درباره مباحث مطرح شــده دربــاره فیلتر 
اینســتاگرام نیز بیان کرد: درباره اینستاگرام، 
مالحظاتــی از دیدگاه هــای مختلــف مطرح 
می شــود؛ برخی مطرح می کنند که استفاده 
از اینســتاگرام تبعاتی دارد و تهدیداتی در این 
فضا وجود دارد، البته بسیاری هم معتقدند این 
فضا کاربردهای زیادی دارد و کســب وکارهای 
زیادی در آن هســت و ابزار مهمــی در زندگی 
روزانه شان به شــمار می رود؛ هر دو گروه اعالم 

نظر می کنند.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات ادامه داد: 
مرجع تصمیم گیری در این باره، کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه است که تاکنون تشکیل نشده 
است؛ در شــورای عالی فضای مجازی هم به این 
مســاله پرداخته نشده و دادســتانی هم حکمی 

درباره این مساله صادر نکرده است. 
فیلتر شدن یا نشــدن اینســتاگرام هم ماجرای 
امروز و دیروز نیست و از ســال ۱۳۹۲ درباره آن 

بحث می شود.

اینترنت

مدیــرکل حفاظــت از حقــوق 
تنظیم  ســازمان  مصرف کننده 
مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
اعالم کرد: نتایج ارزیابی هفتگی 
ســامانه ثبت و پاســخگویی به 
شــکایات ۱۹۵ نشان می دهد در 
بازه زمانی ۲۸ دی مــاه تا پنجم 
بهمن مــاه، بیش ترین شــکایت 
مشــترکین مربــوط بــه حوزه 
اینترنــت و کم تریــن شــکایت 
مربوط به حوزه خدمات پســتی 

است.
ســیدمحمد امامــی با اشــاره 
به این کــه ۱۶۸۷ شــکایت در 
طول هفته گذشــته در ســامانه 
۱۹۵ ثبت شــده افزود: در حوزه 
خدمــات اینترنــت پرســرعت 
ثابت، بیش ترین شکایت مربوط 
به شــرکت های مخابرات ایران، 

صبانــت، پیشــگامان 
ارتباطــات،  توســعه 
های وبــو  آســیاتک، 

پارس آنالین است.
وی، دربــاره موضــوع 
این شــکایت ها گفت: 
مربوط  شــکایت های 

به حوزه اینترنــت در پنج بخش 
پشــتیبانی، مالــی، مشــکالت 
مربــوط بــه قــرارداد، کیفیت 
ســرویس و عدم ارائــه خدمات 
کــه  می شــوند  دســته بندی 
بیش ترین شــکایت درباره این 
شرکت ها به مشــکالت قرارداد 
شــامل عدم جمع آوری سرویس 
و کیفیــت ســرعت اینترنــت 

پرسرعت اختصاص دارد.
مدیــرکل حفاظــت از حقــوق 
مصرف کننده رگوالتوری افزود: 

اینترنــت  حــوزه  در 
تلفــن  اپراتورهــای 
بیش تریــن  همــراه، 
شــکایت مشــترکین 
از اپراتــور همــراه اول 
مربوط به بســته های 
اینترنتی و عدم اطالع 
مشترکین از فعال سازی بسته، در 
اپراتور ایرانسل، مربوط به کیفیت 
ســرویس و ســرعت عدم پایین 
ارسال و دریافت دیتا و در اپراتور 
رایتــل، مربــوط به بســته های 
اینترنتی و تفاوت حجم استفاده 
شده با هزینه در نظر گرفته شده، 

بوده است.
بنا بــر اعــالم ســازمان تنظیم 
مقــررات ارتباطــات رادیویی، 
امامــی بــا اشــاره بــه این که 
شــکایت های مربوط بــه حوزه 

تلفن همــراه در ســامانه ۱۹۵ 
در بخش هــای بســته مکالمه، 
بســته پیامکــی، رومینگ ملی 
و بین المللی، ترافیــک داخلی، 
ســرویس ارزش افــزوده، ترابرد 
پذیری، پیامک متنی، بسته های 
ترکیبی، کیفیــت مکالمه، عدم 
پاسخگویی، سامانه ۸۰۰، قبض 
و صورتحســاب و عدم آنتن دهی 
دســته بندی شده اســت اظهار 
کرد: بررســی های انجام شــده 
نشان می دهد بیش ترین شکایت 
از اپراتورهــای تلفــن همــراه 
درباره عدم آنتن دهــی، قبض و 
صورتحســاب بوده و در شرکت 
ایرانســل و رایتل نیز بیش ترین 
شــکایت درباره ترابرد پذیری و 
عدم امکان برگشــت بــه اپراتور 

قبلی ثبت شده است.

بیش ترین شکایت مردم از اینترنت است

 دستیار گوگل به فناوری تشخیص چهره 
مجهز می شود

 شواهد به دســت آمده از اپلیکیشــن گوگل، از به کارگیری زودهنگام 
فناوری تشخیص چهره در دستیار گوگل خبر می دهد.

 احتماال گوگل بــه زودی برای تکمیل دســتیار صوتی اش سیســتم 
تشــخیص هویت مبتنی بر چهــره را به ســرویس Assistant اضافه 
می کند. شــواهد این خبر از جدیدترین نســخه آزمایشی اپلیکیشن 
Google به دست آمده که کدهایی در آن به قابلیتی به نام تطبیق چهره 

)Face Match( اشاره می کنند.
متأســفانه جزئیات دقیقی از این سیســتم دردســترس نیست؛ ولی 
باتوجه به معنی نام آن، می توان حدس زد که این قابلیت روش جدیدی 
به دستیار گوگل )Google Assistant( برای تشخیص هویت صاحب 
خود اضافه کند. کاربران می توانند درســت مانند قابلیت تطبیق صدا 
)Voice Match( به دســتیار گوگل آموزش دهند تــا چهره آن ها را 
تشخیص و با اســتفاده از آن، اقداماتی مثل تأیید هویت هنگام ورود به 

دستگاه های مختلف را انجام دهند.
کدهای به دست آمده از جدیدترین نســخه آزمایشی اپلیکیشن گوگل 
نشــان می دهد این قابلیت، تنها به یک دســتگاه محدود نیست؛ بلکه 
کاربران می توانند در دستگاه های متعددی از آن بهره ببرند که دستیار 
گوگل آن  ها را می تواند تشــخیص دهد. این سیستم حتی ممکن است 
به افــراد مختلفی که از یک حســاب گوگل اســتفاده می کنند، اجازه 
بهره مندی از قابلیت تطبیق چهره را بدهد. مسلما برای استفاده از این 
سرویس به دســتگاهی نیاز اســت که به دوربین مجهز باشد. بنابراین، 
تقریبا هر گوشــی یا تبلتی می تواند از این ســرویس جدید برخوردار 
شود؛ ولی از آنجاکه دستیار شخصی Google Home Hub از دوربین 

بی بهره است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.
فعال مشخص نیســت قابلیت تطبیق چهره چه زمانی به دستیار گوگل 
اضافه می شود. حتی ارائه این سرویس قطعی نیز نیست؛ ولی مشخص 
اســت گوگل در حال کار روی آن اســت. احتماال مدت ها است که این 
قابلیت درحال توســعه دهی است و شــاید این فرایند تا مدتی طوالنی 
ادامه داشــته باشــد. باتوجه به نگرانی های امنیتی بالقوه این فناوری 

جدید نمی توان درباره زمان عرضه آن نظر قطعی داد.

اپل در حال توسعه سرویس اشتراک بازی است
ظاهرا اپل در حال توسعه سرویس اشــتراک بازی است و قصد دارد در 

بازار شلوغ بازی حرفی برای گفتن داشته باشد. 
 ظاهرا به نظر می رســد اپل با معرفی سرویس جدید اشتراک بازی خود 
قصد دارد به جمع شرکت هایی همچون سونی،مایکروسافت، نینتندو 
و EA  بپیوندد. براســاس اعالم  Cheddar، طی چند ماه گذشــته اپل 

مذاکراتی را با توسعه دهندگان در مورد این موضوع آغاز کرده است. 
وضعیت قیمت، فهرســت بازی ها و پلتفرم )پلتفرم هایی(  که سرویس 
روی آن کار می کند، هنوز مشــخص نشده است. شــبکه خبری چدار 
اعالم کرد که این پروژه در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد ولی به نظر 
می رسد کوپرتینونشین ها قصد دارند چنین برنامه هایی را دنبال کنند. 
گزارش چدار حاکی از آن  اســت که اپل با توســعه دهندگان نیز برای 
انتشــار برخی بازی ها صحبت کرده تا در حوزه توزیع و بازاریابی برخی 

عناوین بازی ها نیز بتواند حضور موثری داشته باشد.
تا زمانی که جزییات بیشــتری در مورد تصمیم جدید اپل متشر نشود، 
اطالعات گزارش جدید شــبکه خبــری اینترنتی چــدار تنها در حد 
خبر غیررســمی و شــایعه باید مورد توجه قرار گیرد. ولی همین خبر 
غیررسمی نشان می دهد که اپل تصمیم های جدیدی گرفته و به شدت 
در حال سرمایه گذاری در بخش خدمات و سرویس های خودش است. 
از آنجایــی که اپل قصد دارد شــرایطی را برای کاربــران فراهم آورد تا 
بتوانند در صورت نداشتن تلویزیون اپل هم از سرویس استریم ویدئویی 
اپل برای تماشای ویدئوها اســتفاده کنند؛ در نمایشگاه CES امسال 
شــاهد بودیم که تعدادی از تولیدکنندگان تلویزیون های هوشــمند 
اعالم کردند سیســتم های آن هــا بــا AirPlay ۲ کار خواهند کرد. 
ال جی نیز پشــتیبانی از AirPlay ۲ را بــه تلویزیون های ۲۰۱۹ خود 
خواهد آورد. همچنین تلویزیون های اندرویدی سونی از AirPlay ۲ و 

HomeKit اپل پشتیبانی می کنند. 
تیم کوک اعالم کرده بود که اپل ســال ۲۰۱۹ ســرویس های جدیدی 
را معرفی خواهد کرد. به نظر می رســد اهالی کوپرتینو در ســال جاری 
میالدی در حال توســعه سرویس اشــتراک خبر و نشــریه هستند. 
براساس آخرین اخبار، اپل سرویس اشتراک روزنامه و مجله را زمستان 

امسال ارائه می کند. 
شرکت های بسیاری در تالش هســتند تا بتوانند همانند نتفلیکس که 
در ســرویس های اســتریم ویدئویی حرفی برای گفتن دارد، در حوزه 
سرویس های بازی پیشــرو باشــند. اپل قصد دارد با معرفی سرویس 
جدید اشــتراک بازی، گامی بلند در این زمینه بردارد. بازار بازی، یکی 
از بازارهای رو به رشــد اســت و باتوجه به اینکه اپل قصد دارد عالوه بر 
صنعتســخت افزار ازطریق ســرویس های جدید خــود درآمد خوبی 
کسب کند، به این حوزه توجه ویژه ای نشــان داده است. باوجودی که 
اپل آمار دقیقی از میزان فروش گوشــی های آیفون ارائه نمی دهد؛ ولی 
به نظر می رسد که نمودار فروشش وضعیت رو به رشدی ندارد. ازاین رو 
کوپرتینونشین ها قصد دارند با معرفی سرویس های جدید این مشکل 

را تاحدی مرتفع کنند. 

موبایل های آینده نیاز به باتری ندارند
دســتگاهی به ضخامت چند اتم از مواد نیمه رسانا ابداع شده که 
می تواند سیگنال های وای فای را به الکتریسیته تبدیل کند. با توسعه 

این فناوری موبایل و لپ تاپ های آینده نیاز به باتری ندارند.
به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، دانشــمندان با کشــفی جدید 

می توانند سیگنال های رادیویی را به برق تبدیل کنند.
این کشف ســبب می شود موبایل ها و دســتگاه های مختلف نیازی به 
باتری نداشــته باشــند و البته این روشــی کامال نوین برای استفاده از 

فناوری های هوشمند است.
محققان آمریکایی یک دستگاه آنتن یکسو ســاز ) rectenna( از ماده 
نیمه رسانا ساخته اند که ضخامت آن فقط چند اتم است. سیگنال های 
وای فای به وســیله یک آنتن یکپارچه دریافت و به جریان DC تبدیل 

می شود که مناسب مدارهای الکترونیکی است.
این دســتگاه را می توان برای تولیــد موبایل، لپ تاپ، دســتگاه های 
پزشکی و فناوری های پوشیدنی استفاده کرد که نیازی به باتری ندارند. 
با توجه به انعطاف پذیری دســتگاه می توان آن را طوری ســاخت که 
محوطه بزرگی را پوشــش دهد.به گفته محققان، این دستگاه می تواند 

نقش مهمی در آینده دستگاه های هوشمند الکترونیکی داشته باشد.
پروفســور »تومــاس پاالســیوس« از  MIT می گوید: اگــر بتوان 
سیســتم های الکترونیکی ســاخت که دور یک پل پیچیده می شوند 
یا یک بزرگراه  یا دیوارهای محل کار را به طور کامل می پوشــانند، در 
این صورت چگونه باید برای این دستگاه های الکترونیکی انرژی فراهم 
کرد؟ ما روشی نوین برای برق رسانی به سیستم های الکترونیکی آینده 
داریم و برای این منظور از انرژی وای فای اســتفاده مــی کنیم زیرا به 
راحتی با مناطق گسترده یکپارچه می شــود و به این ترتیب می توان 

تمام محیط اطراف را هوشمند کرد.
 در آزمایش های انجام شده این دستگاه هنگامیکه در معرض سیگنال های 
وای فای معمولی قرار گرفت، حدود ۴۰ میکــرووات برق تولید کرد. این 
میزان برق برای روشــن کردن نمایشــگر موبایل یا  فعال کردن تراشه 
سیلیکونی کافی است. این تحقیق در ژورنال Nature منتشر شده است.

آنالین
رونمایی از پوستر و شعار همراه اول در جشنواره 

فیلم فجر
 در مراسم نشست خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از پوستر و 

شعار همراه اول رونمایی شد.
  به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسم 
نشست خبری سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر که در پردیس ملت 
تهران برگزار شد، با حضور شــاهین آرپناهی مدیرکل ارتباطات همراه 
اول، ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره و جمعی از خبرنگاران از پوستر 
و شعار اپراتور اول تلفن همراه کشــور که »حامی هنر ایران زمین« بود 

رونمایی شد.
در این مراسم شــاهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات همراه اول با بیان 
اینکه بنای همراه اول حمایــت از آثار فاخر هنــری و فرهنگی و ورود 
حامیانه به فعالیت های برجســته این حوزه است، اظهار داشت: خیلی 
خوشحالم که امروز در کنار سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر هستیم 
که در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی حتماً جشنواره 
خاصی خواهد بود.وی افزود: این اولین ورود همــراه اول به حوزه های 
محتوایی، هنری و فرهنگی نبــوده و قطعاً آخری هم نخواهد بود و بنای 
ما در حوزه حمایتگری و مســوولیت اجتماعی این اســت که بیش از 

گذشته به این مقوله بپردازیم.
در ادامه مراســم ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره سی و هفتم با اشاره 
به اینکه افتتاحیه جشنواره ۹بهمن ماه و اختتامیه ۲۲ بهمن ماه خواهد 
بود، بیان داشــت: قرار اســت ۱۳ بهمن ماه مهمانــی بزرگی با حضور 
تمامی کســانی که در ۳۷ سال اخیر ســیمرغ برده اند برگزار شود. وی 
افزود: در این دوره جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و اصحاب رســانه، 
همراه اول پردیس ملت را بصورت ویژه تحت پوشش ارتباطی خود قرار 

داده است.

 اعضای جدید هیئت مدیره ایرانسل
 انتخاب شدند

براســاس اعالم روابط عمومی ایرانســل، بیژن عباســی آرند و حمید 
توفیقی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره ایرانسل انتخاب شده اند.

 روابط عمومی ایرانســل از ایجاد تغییراتی در هیئت مدیره این شرکت 
خبر داد؛ بدین ترتیب که اکنون دکتر بیژن عباســی آرند و دکتر حمید 

توفیقی، به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره ایرانسل انتخاب شده اند.
از مدتی پیش، شــنیده ها حکایت از آن داشــتند که بیژن عباسی آرند 
به زودی جانشــین علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل کنونی ایرانسل 
خواهد شد. دزفولی از ۱۳ ســال پیش تاکنون مدیریت اجرایی اپراتور 
دوم کشورمان را برعهده داشت و اکنون به نظر می رسد که ورود عباسی 
آرند به جمع هیئت مدیره ایرانسل، گمانه زنی ها در آستانه بدل شدن به 

حقیقت باشند.
بیژن عباسی آرند، دانش آموخته مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه 
شیراز در مقطع کارشناسی در کنار مهندسی برق - مخابرات از دانشگاه 
تربیت مدرس در مقطع کارشناســی ارشــد و دکتری اســت. عباسی 
آرند از ســال ۱۳۹۰ تاکنون جزو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق 
و مخابرات تربیت مدرس به حساب می آید و در زمینه های آنتن، رادار و 
مدارات پسیو مایکروویو پژوهش می کند. ناگفته نماند که بیژن عباسی 
آرند پیش تر، ِســمت مدیرعاملی شــرکت صاایران شــیراز را برعهده 

داشت.

قطع بیش از ۹ هزار سیم کارت مزاحم
 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات شــمار قطع ســیم کارت های شــخصی که اقدام به ارسال 

پیامک های تبلیغاتی می کردند را بیش از ۹ هزار سیم کارت اعالم کرد.
ســید جمال هادیان گفت: هرچنــد پیش از این نیز ســامانه ۸۰۰#* 
در ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان مشــاهده و لغو 
خدمات ارزش افــزوده و امکان دریافــت پیامک هــای تبلیغاتی را از 
سرشــماره های دارای مجوز فراهم می کرد اما رواج اســتفاده از سیم 
کارت های شــخصی برای ارســال پیامک تبلیغاتی و فروش کاالها و 

خدمات موجب گالیه و شکایت تعدادی از هموطنان شده بود.
وی افزود: هر چند سامانه ۱۹۵ شــکایت های فراوانی از مزاحمت های 
این نوع پیامک ها دریافت می کند،  اما تعداد شــماره های شخصی که 

چنین پیامک هایی ارسال می کنند بسیار زیاد است.
هادیان گفت: پیرو جلســه حضوری رئیس جمهور بــا وزیر و مدیران 
وزارت ارتباطــات در این وزارتخانه و دســتور رئیــس جمهوری برای 
جلوگیری از مزاحمت های پیامکی، ســامانه خودکار تشخیص پیامک های 
مزاحم در ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی با مشــورت 
جمعی از صاحب نظران با تنظیمات جدید آغاز به کار کرد و اصالحاتی 

نیز در فرآیند دریافت شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ اعمال شد.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات ادامــه داد: یک روز پس از 
دستور رئیس جمهور  و با آغاز کار ســامانه خودکار تشخیص پیامک های 
مزاحم در همان روز اول قریب به ۵۸۰۰ سیم کارت متخلف قطع شد و 
در حال حاضر هم شناسایی و قطع ســیم کارت های متخلف همچنان 
ادامه دارد و تاکنون بیش از ۹ هزار سیم کارت متخلف شناسایی و قطع 

شده است.
وی ادامــه داد: هموطنان در صــورت دریافت پیامک هــای تبلیغاتی 
مزاحم می توانند شماره مربوطه را با استفاده از سیم کارت خودشان به 
سرشــماره ۱۹۵ پیامک کنند تا پس از بررسی و اثبات تخلف، نسبت به 

قطع شماره متخلف و برخورد با صاحب آن اقدام شود.
هادیان افزود: وزارت ارتباطات ارســال پیامک هــای تبلیغاتی بدون 
اجازه دریافت کننده را مصداق تجــاوز به حق الناس می داند و پیگیری 
و برخورد با متخلفان را در دســتور کار خود قرار داده است و در مقابله با 

این پدیده از همه هموطنان کمک می طلبد.

تعداد سیم کارت ها از جمعیت ایران فراتر رفت!
 اگرچه برخورداری از ســیم کارت در ابتدای ظهورش، لوکس و گران به 
نظر می رسید، اما اکنون تعداد سیم کارت ها از جمعیت موجود در ایران 

هم پیشی گرفته است.
آمار منتشرشده توسط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
نشان می دهد از سال ۱۳۹۲ تا شهریورماه سال جاری، تعداد مشترکان 
سیم کارت های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۹۱ میلیون 

رسیده است. 
البته این آمار نشان دهنده ســیم کارت های فعال است، در حالی که از 
میان ســیم کارت های فروخته شده توســط اپراتورها، شاید نزدیک به 
نیمی از آن ها غیرفعال باشــد، یعنی ممکن است کاربری سیم کارتی را 

خریداری کرده و برای مدتی از آن استفاده نکند.
از طرفی، ضریب نفوذ ســیم کارت از ۸۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش 
از ۱۱۱ درصد در شــهریورماه رسیده اســت. اما بیش تر بودن ضریب 
نفوذ سیم کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می دهد که تعداد سیم کارت های 
موجود از جمعیت ایران، بیش تر اســت که این موضوع اگرچه می تواند 
حاکی از چندســیم کارته بودن افراد باشد، اما نشان می دهد به احتمال 
زیاد کمتر کســی در ایران حضــور دارد که حتی یک ســیم کارت هم 

نداشته باشد.
بررســی ها نشــان می دهند کــه تقریبــاً از میان ســیم کارت های 
فروخته شــده توســط اپراتورها، حــدود نیمــی از آن هــا غیرفعال 
اســت. به طوری که از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شــماره 
فروخته شــده، ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب 

نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴.۱۳ درصد اعالم شده است.

ارتباطات


