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 جهش های صنعت آب و برق
 در جشن چهل سالگی انقالب

تعیین مزد با چانه زنی یا برای جبران قدرت خرید؟

در چهلمین بهار انقالب به ثمر می نشیند

 کارگران
 در انتظار تحقق 

وعده وزیر کار

 احیای رانت 
به بهانه تحریم

ح  ۲۰ طر
توسعه ای صنعت 

پاالیش ایران 

قیر از بورس کاال خارج می شود؟

خريدار وزیر نیرو گفت: رتبه کشــور 
در چهل سال گذشته از نظر تولید برق از 
رتبه 38 جهانی به جایگاه چهاردهم ارتقا 
یافته اســت و اکنون با همه همســایگان 

خود ظرفیت تبادل برق داریم.
رضا اردکانیان در نشســت خبری دیروز 
خــود در وزارت نیرو با مقایســه عملکرد 
این وزارتخانه در چهل سال گذشته افزود: 
همین روزها میزبان وزیر برق عراق برای 
نهایی کردن یک برنامه ســه ساله جهت 
اصالح سیســتم برق این کشور خواهیم 
بود و این همکاری شامل ساخت نیروگاه، 
بازســازی نیروگاه و کاهش تلفات شبکه 

برق این کشور می شود.
وی اظهار داشت: ظرفیت نصب شده ما از 
هفت هزار مگاوات در اول انقالب، اکنون 
به 80 هزار مگاوات رســیده یعنی 11.4 
برابر افزایش یافته است؛ در این سالها، اوج 
بار مصرف شبکه )پیک( نیز تغییر کرده و 
از سه هزار و 480 مگاوات در سال 57، به 

57 هزار و 90 مگاوات رسیده است.
عضو کابینــه دولــت دوازدهــم اظهار 
داشــت: اوج بار مصرف برق در کشور در 
حالی 16.4 درصــد افزایش یافته که این 
مصــارف در بخش صنعت، کشــاورزی، 
خانگی بــوده اســت.اردکانیان گفت: در 
ســال 1357جمعیت روســتایی کشور 
19 میلیون نفر بود و 4 هزار و 367 روستا 
برق داشت و بخش قابل توجهی از نعمت 
برق محــروم بودند که اکنــون جمعیت 
این بخش به 21 میلیون نفر رسیده و 50 
هزار و 97 روســتا از نعمت برق برخوردار 
هســتند. وی اضافه کــرد: در بخش انرژی 
های پــاک، یک هــزار مــگاوات نیروگاه 
بوشــهر به مدار آمده و افزایــش ظرفیت 
نیروگاه های اتمی جزو سیاســت های 
کشــور اســت؛ نیروگاه های تجدید پذیر 
نیز در این ســالها افزایش پیدا کرده است 
و برنامه داریم تا پایان برنامه ششم توسعه 
به پنج هزار مگاوات برسانیم.عضو کابینه 
دولت دوازدهــم با اشــاره بــه اینکه 
این ظرفیت ها، شــرایط مناسبی برای 
فعالیت شــرکت های خصوصی فعال در 
زمینه صنعت برق اســت، گفت: ظرفیت 
شــرکت های فعال در صنعت برق در 40 
سال پیش 65 شرکت بود و امروز به 875 

شرکت رسیده است.
وی اضافه کرد: آنچــه تاکنون در صنعت 
بــرق رخ داده، فقط اکتفای مــا به تامین 
برق کشــور خودمان نیســت و در صدد 
تبدیل شــدن بــه مرکز )هــاب( انرژی 
منطقه هســتیم؛ در این زمینه مذاکراتی 
با فدراســیون روســیه انجام داده ایم و 
سعی داریم سیســتم برق ایران و روسیه 

را سنگرون )متصل( کنیم.
اردکانیان ادامــه داد: به تازگی الیحه یک 
فوریتی الحاق ایران به اوراسیا به تصویب 
مجلس رســید؛ اتحادیه ارواسیا در سال 
93 شــکل نهایی خود را پیدا کرده است؛ 
این اتحادیه، مــدل کوچکتری از اتحادیه 
اروپاست اما از لحاظ ســاز و کار و ضوابط 
و مقررات شــبیه اتحادیه اروپا حرکت 
می کند؛ اکنون 40 کشور در صف الحاق 
به این اتحادیه هستند و اکنون جمهوری 
اسالمی ایران هم به عنوان عضو مرتبط با 

این اتحادیه پذیرفته شده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: 
پس از الحاق کامل به این اتحادیه، فرصت 
می کنیم محصوالت خود را در عرصه های 
مختلف به این بــازار منتقل کنیم و عماًل 
این بازار بــه عنوان یــک منطقه تجاری 

عمل خواهد کرد.
اردکانیان گفت: الحــاق ما به این اتحادیه 
همزمان با اتصال برقی، ظرفیت مناسبی 

را در اختیار کشور قرار خواهد داد.
وی اضافه کــرد: در زمینه انــرژی های 
تجدیدپذیــر، به رغم نوســانات نرخ ارز، 
خوشبختانه با ســاز و کار جایگزینی که 
پیش بینی شــد و حمایت های دولت، ما 
این مسیر را با ســرعت و قدرت بیشتری 
دنبال خواهیم کرد و حتی برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، این امکان را فراهم می 
کنیم که با استفاده از شبکه انتقال انرژی 
که با کشــورهای همســایه وجود دارد، 
عالوه بر مصارف داخلی، خودشــان قادر 
باشــند با قراردادهایی که با کشــورهای 
همســایه تنظیم مــی کنند نســبت به 

صادرات انرژی اقدام کنند. 
وزیر نیرو بیان کرد: صنعــت برق و انرژی 
ایران که امــروز 65 درصــد آن در بخش 
خصوصی صــورت می گیرد، در آســتانه 
یک تحول بزرگ اســت؛ به ایــن معنا که 
ظرفیت های وسیع تری به کار گرفته شود 
و بازار وســیع تری در اختیار صنعتگران 
این بخش قرار گیرد.عضــو کابینه دولت 
دوازدهم اظهــار داشــت: بکارگیری این 
ظرفیت الزاماتــی دارد؛ فعاالن این بخش 
تجربــه هــای ناموفــق دارند کــه باید 
درس های آن را بکار گیرنــد و بدانند که 
حضور در منطقه نیازمنــد همکاری ها و 
همپوشــانی ها و نگاه به آینده بلند مدت 
است.اردکانیان گفت: از سال 92 تاکنون، 
ارزش ســرمایه گذاری های انجام شده از 
منابع دولتی و غیردولتــی در بخش برق 
150 هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ در 
پنج ســال و نیم اخیر، کار نــه تنها کند 
نشده بلکه با سرعت بیشــتری کار انجام 
شده اســت.وزیر نیرو اظهار داشت: تعداد 

مشترکان برق از 29 میلیون مشترک به 
36 میلیون مشترک رسیده است و حدود 
12 مــگاوات هم به ظرفیت نصب شــده 
نیروگاه ها اضافه شــده و بیــش از 2 هزار 
و 500 روســتاهای ما برق دار شده اند؛ به 
شکلی که روستای 10 خانوار به باال بدون 

دسترسی به برق نداریم.

ظرفیت سددهای کشور به 52 
میلیارد مکعب رسید

وزیر نیرو گفت: از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، ظرفیت سدهای کشور 
نیــز از 13 میلیــارد متر مکعــب به 52 

میلیارد متر مکعب رسیده است.
عضــو کابینه دولت دوازدهم با اشــاره به 
اینکه یکــی از کارکردهای این ســدها، 
کنترل سیالب اســت، اظهار داشت: در 
روزهــای اخیر ســدهای خوزســتان از 
خســارت های جانی و مالــی جلوگیری 
کــرد. اردکانیــان در بخــش دیگری از 
ســخنان خود گفت: در چهار دهه پیش 
ســطح تحت پوشش شــبکه های اصلی 
آبیاری و زهکشی 553 هزار هکتار بوده و 
امروز 2 میلیون و 350 هزار هکتار رسیده 
است؛ این مســاله نقش مهمی در امنیت 
غذایــی دارد.وی اضافه کــرد: در دولت 
تدبیر و امید، ظرفیت نیروگاه های برقابی 
نیز از 10 هزار و 260 مــگاوات به بیش از 

12 هزار مگاوات رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش مهم آب، مصارف 
شرب و بهداشت است، گفت: ما به عنوان 
یک کشــور خشــک و نیمه خشک، قادر 
باشــیم در مناطق خاص سیســتم دو 
شــبکه ای داشته باشــیم و آب شرب در 

بخش بهداشت مورد استفاده قرار نگیرد.
عضو کابینــه دولــت دوازدهــم اظهار 
داشت: یکی از مهمترین شاخص های ما، 
جمعیت تحت پوشش شبکه های آب در 
شهرهاست؛ اکنون 99.5 درصد جمعیت 
شهری تحت پوشش شــبکه آب سالم و 
پایدار هستند. اردکانیان گفت: در بخش 
روســتایی اتفاق بزرگ و شگفت انگیزی 
رخ داده است؛ بالغ بر 75 درصد جمعیت 
روستایی از آب ســالم و پایدار بهره مند 
هستند در حالی که در چهار دهه قبل این 

درصد فقط 12 درصد بوده است. 
وی اضافه کــرد: در زمینــه جمع آوری 
فاضالب، دستاورد غرور آمیزی داشته ایم؛ 
تعداد تصفیه خانه شــهری مــا در چهار 
دهه پیش از چهار تصفیه خانه با جمعیت 
محدود می رسید ولی امروز 217 تصفیه 
خانه فاضالب شهری در مدار بهره برداری 
است؛ تاثیر این تصفیه خانه، نه فقط در راستای 
حفظ محیط زیســت، بلکه مطمئن ترین 

منبع تامین آب صنایع است.
وی ادامــه داد: در دولت تدبیــر و امید، از 
مقطع سال 92 تاکنون 20 تصفیه خانه آب 
شهری و 49 تصفیه خانه فاضالب را به مدار 
موجود اضافه کرده ایم و تعداد هشت هزار و 
970 روستا با جمعیت نزدیک به 6 میلیون 
نفر از آب شــرب پایــدار بهره مند شــدند.
عضو کابینه دولت دوازدهــم در ارتباط با 
ظرفیت های ایجاد شــده در تولید و تجهیز 
بخــش آب و آب و فاضــالب در چهار دهه 
اخیــر، اظهار داشــت: در بخش خصوصی، 
تعــداد کارخانــه هــای تولیدکننندگان 
تجهیزات آب و فاضالب از 200 شــرکت به 

یک هزار و 200 شرکت رسیده اند.
وی در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی، 
گفت: کارنامه ما در مقایســه با هدف ها 
و انتظارات ایــن طــرح، کارنامه موفقی 
نیســت.اردکانیان اظهار داشت: بسیاری 
از عرصه ها از جمله منابع آب زیرزمینی، 
یک نســخه در ســطح ملی ندارد؛ مساله 
بعدی این است که منابع ما کفاف فعالیت 
در آن مقیاس را نمــی دهد؛ از مدتی قبل 
توافقی با وزارت جهادکشاورزی کرده ایم 
که روی چند منطقه متمرکز شویم و همه 
نیازهای آن منطقه را در بخش منابع آب 

زیرزمینی مورد توجه قرار دهیم.

دو خط قرمز وزارت نیرو برای 
صادرات برق

اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص 
صادرات برق، گفت: ما در مواقعی که اوج 
مصرف بار نیســت، به همه کشــورهای 
همســایه از جملــه عراق، افغانســتان و 
پاکستان که متقاضی هســتند و قرارداد 

داریم، صادرات انجام می دهیم. 
وزیر نیــرو ادامه داد: از حیــث فنی هیچ 
مشــکلی در این زمینه هــا نداریم و در 
حداکثر ظرفیت خطوط مــا این موضوع 
در حال انجام اســت؛ برای ترتیبات مالی 
آن هم محدودیــت بــرای دریافت دالر 
آمریکا وجود دارد اما راهکارهای متعدد و 
متنوعی برای سایر ارزها و شیوه ها وجود 

دارد که در حال انجام است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: 
ما دو خط قرمز در ایــن زمینه داریم؛ یک 
اینکه در مواقع نیاز کشور ما به هیچ وجه 
صادرات نخواهیم داشت و دوم اینکه برق 

رایگان به هیچ کس نمی دهیم.
اردکانیان در خصوص اصالح تعرفه ها نیز 
گفت: این تعرفه ها به دولت ارایه شده و در 
کمیسیون ها مورد تائید قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار است که 
موضوع اصالح تعرفه هایمان برای تامین 

منابع مالی نیست بلکه مدیریت مصرف را 
دنبال می کند.وزیر نیــرو ادامه داد: برای 
مدیریت مصرف برق در تابســتان ســال 
آینده قرار است سه هزار مگاوات با اجرای 

12 برنامه مدیریت مصرف کنترل شود.

 آب يک کاالی اقتصادی و اساسی
 به شمار نمی آيد

عضو کابینــه دولت دوازدهم در پاســخ 
به پرسشــی دیگر مبنی بر اینکه »برنامه 
شما مدیریت مصرف بود اما با ساخت سد 
و موضوع انتقال آب، بــر مدیریت عرضه 
تمرکز دارید«، گفت: »من به نمایندگان 
و رئیس جمهوری وعــده داده ام که هیچ 
طرحــی اجرایی نخواهد شــد مگر اینکه 

پشتوانه کارشناسی داشته باشد«.
اردکانیان در پاسخ به انتقادی در خصوص 
احداث سه سد در استان مازندران، گفت: 
ما دنبال این هســتیم که کشــت برنج را 
در غیرمناطق شــمالی محدود و متروک 
کنیم؛ به شــکلی که خود کشاورزان این 
کار را به صرفــه نبینند؛ آیــا نباید برای 
تولید برنج کشــور در مناطق شــمالی، 

ظرفیت های مورد نیاز را آماده کنیم؟ 
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که »چرا با 
توجه به اینکه بیشترین هدررفت آب در 
بخش کشاورزی رخ می دهد، بر مدیریت 
مصرف تمرکز می کنیــد؟« اضافه کرد: 
یکی از نقاط ضعف و پاشــنه آشیل ما این 
است که آب یک کاالی اقتصادی شمرده 
نمی شود.وی ادامه داد: نخستین برداشت 
از این سخن این اســت که تعرفه های آب 
را می خواهیم افزایش دهیم؛ این درست 
نیســت؛ باید کشــاورز آب را یک کاالی 
ارزشــمند یارانه ای بداند؛ چطور اســت 
که کشاورز در مصرف کود و سم مدیریت 
داشته باشد اما در مورد آب به این موضوع 

توجه نداشته باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: 
با وجود اینکه ما یک کشــور خشــک و 
نیمه خشک هستیم، میزان صادرات آب 
مجــازی از ایــران از واردات آب مجازی 
بیشتر اســت؛ این مســاله را باید باز و از 

اختالف نظر بین دستگاهی خارج کرد.
اردکانیــان گفت: مــن و رئیس صندوق 
توســعه ملی به محمد نهاوندیان مشاور 
اقتصادی رئیس جمهوری نامه ای نوشته ایم 
که با توجه به تغییر نــرخ ارز و با توجه به 
اینکه کاالهای مورد نیاز و ضروری تولید 
برق و آب، در گروه یک کاالیی به حساب 
نیامده اند، تعدادی قرارداد با سازندگان و 
تولیدکنندگان بســته ایم که زمان و مواد 
انعقاد آن منطبق بــا ارز قبلی بوده و االن 

ساخت آن با مشکل مواجه شده است.

وزنامـه اقتصادی ر
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۳ هدف مهم اقتصادی دولت

شفافیت، فسادزدایی و ایجاد اعتماد

این خبر بــر روی یکی از ســایت های خبــری آمده بود که بــه گزارش 
خبرگزاری رویترز، دولت عربستان سعودی اعالم کرد: عملیات مبارزه با 
فساد که در سال 2017 به دستور محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آغاز 

شده بود، به پایان رسید.
بر اســاس این گزارش در این عملیات بیش از 100 میلیارد دالر از اموال 
منقول و غیرمنقول و هم چنین پول نقد مصادره شــده است. از میان ده ها 

شاهزاده سعودی که در طی این عملیات بازداشت شدند:
-  87 نفر اتهاماتشان را پذیرفته اند و با دولت سعودی به توافق رسیده اند

-  8 نفــر از پذیرش اتهامــات خــودداری کرده اند که پرونــده آن ها به 
دادستانی عربستان سعودی ارجاع شده است

-  56 پرونده هم هنوز بالتکلیف اند.
در ادامه این گزارش گفته شــده: در ســال 2017 بیش از 200 شاهزاده 
و مقام تجاری ســعودی بازداشــت و برخی از آن ها در هتــل مجلل ریتز 

کارلتون در ریاض تحت حصر قرار گرفتند.
در مجمع جهانی اقتصاد در داووس قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی مطرح نشد بلکه تمرکز عربستان برای نشان دادن تأمین 
امنیت ســرمایه گذاری خارجی که یکی از اهداف بســیار مهم محمد بن 
سلمان است مانور شــده بود و پایان یکباره مبارزه با فســاد هم پیامی به 

سرمایه گذاران برای حضور در عربستان است.
این متن خبری بود که منتشــر شــد. اما نتیجه گیری: با انتشار این خبر 
ظاهرا بن سلمان راه را برای جذب ســرمایه گذاران به عربستان باز کرده، 
اما برای کدام ســرمایه گذار؟ ســرمایه گذاری که دنبــال تحقق اهداف 
شخص بن سلمان باشد؟ در این خبر به ســادگی نشان می دهد که قانون 
در عربستان توســط بن سلمان حکم می شــود و او حاکم است و بسته به 
تصمیم او، هر کاری را که برای هرکسی که بخواهد انجام می دهد؟ ممکن 
است سرمایه گذار هم مشمول این قانون نوشــته و یا نانوشته بن سلمان 

شود.
اما از طرف دیگر در همسایگی شمالی عربســتان و آن سوی خلیج فارس 
یعنی ایران. ظاهرا ایران هم برای مبارزه با فســاد یک کارهایی کرده. اما 
سراغ خرده پاها رفته؟ این هم شاید سیگنالی و راهی برای سرمایه گذران 

باشد. اما کدام و چه نوع سرمایه گذار؟
در جمع بندی این یاداشــت می خواهم نتیجه بگیرم: این قانون سرمایه 
است. سرمایه گذار زمانی در جایی ســرمایه گذاری و یا مشارکت می کند 
که در آن کشور، قانون محکم، هدف مشــخص، برنامه اجرایی، ابزار برای 
کارکردن، منافع و ســود و مهم تر از این ها، امنیت و تعهدات الزم و محکم 
داخلی و یین المللی برای بازگشت ســرمایه اش فراهم باشد. با این وصف، 
ما برای جذب ســرمایه گذار خارجی یــا ســرمایه گذاری ایرانیان که در 
خارج از کشــور پول و ثروت دارنــد و طبق گفته ها حــدود 500 میلیارد 
دالر است، یا سپرده های حبس شــده حدود 1800 هزار میلیارد تومانی 
در حساب های بانک های داخلی  که نســبتا بیکار و متاسفانه مولد تورم و 
نقدینگی است، و برای هدایت اینها به ســمت و سوی سازندگی و آبادانی 
و رفع اســتضعاف و فقر و محرومیت و در نهایت توسعه یافتگی کشورمان 

ایران چقدر موفق بوده ایم؟
به آمارهای قدرت اقتصادی و توانمندی تجاری و کیفیت تولید و خدمات 
ملی که مراجعه می کنیم می بینیم فقط حرف زده ایم؟ و متاسفانه رقبای 

منطقه ای که از ما عقب تر بودند االن از ما خیلی جلوتر هستند؟
   ادامه در صفحه 2

سرمقاله

سیدجمشید اوشال
تحلیلگر مسائل اقتصادي

اروپا با راه اندازي کانال مالی نقشه سیاست جهان را تغییر داد



در گفت و گو با آلبرت بغزیان مطرح شد

وپا چه تاثیری بر بازار ارز می گذارد؟  کانال مالی ایران و ار

اروپا با راه اندازي کانال مالی نقشه سیاست جهان را تغییر داد

نمایش قدرت ایران در جهان

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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شفافیت، فسادزدایی و ایجاد اعتماد
   ادامه از صفحه اول

 متاســفانه هنوز خودمان را باور نکردیم و به خودمــان اعتماد نداریم؟ 
گفتیم ما می توانیم. اما فقط گفتیم و ظاهرا شــل دادیم یا شــل کردیم 
و فعال نتوانستیم کشــور اول منطقه بشــویم؟ باید مصمم باشیم و به 
جای حرف های کوچک و خاله بازی ها که وقت ارزشــمند ملت بزرگ 
ایران را به هدر داده، به اهداف بلند و باور به همــت بلند خودمان برای 

توسعه یافتگی کشور متکی باشیم.
باید با عمل شعار ما می توانیم را محقق کنیم. قدم اول در این حرکت با 
شفافیت و فسادزدایی و ایجاد اعتماد و حرکت هدفمند است. دوستان 
باور کنید اگر دیگران که امروز مدعی هستند توانستند، ما باور کنیم با 
این همه امکانات خدادادی خیلی خیلی بهتر می توانیم، اما به شــرطی 

که بخواهیم. لیس لالنسان اال ما سعی.

تخصیص بودجه فقط بر پایه اولویت ها
 رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تخصیص های بودجه فقط 
بر پایه اولویت ها انجام می شــود، گفت: دولت باید سال آینده 62 هزار 

میلیارد تومان بودجه را بین 71 هزار پروژه تقسیم کند.
محمدباقر نوبخت با اشــاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه 
تخصیص ها ابزاری تنبیهی و تشویقی در دستان رییس سازمان برنامه 
و بودجه است، اظهار داشت: ممکن اســت دستگاهی بگوید که سازمان 
برنامه و بودجه میزان بودجه درخواستی را در اختیار من قرار نداده و این 
موضوع می تواند صحیح باشد چرا که سازمان برنامه و بودجه تنها به یک 
دستگاه بودجه تخصیص نمی دهد، بلکه موظف است همه دستگاه ها را 
مدنظر قرار دهد.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای منابع 
محدود، باید ســهمیه بندی و اولویت بندی کرد، افــزود: تخصیص ها 
باید بر پایه اولویت ها انجام شود، به عنوان نمونه 62 هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای طرح های عمرانی در ســال 98 در نظر گرفته شده در حالی 
که بالغ بر 71 هزار پروژه ناتمام در کشــور وجــود دارد.این عضو کابینه 
دولت دوازدهم با طرح ســوالی مبنی بر اینکه چگونه باید منابع 62 هزار 
میلیارد تومانی را بین 71 هزار پروژه تقسیم کرد، گفت: باید پروژه ها را 
اولویت بندی کرد و بر همین اساس هم عمل کرد به این ترتیب پروژه هایی 
در اولویت قرار گیرند که امســال و ســال آینده عملیات عمرانی آنها 
تمام می شود، اینگونه است که اولویت ها در مالحظات سازمان برنامه و 

بودجه برای توزیع و تخصیص منابع مدنظر قرار می گیرد.

محافظت از قدرت خرید مردم
 رئیس کل بانــک مرکزی گفت: این بانک با تمام تــوان در پی طراحی، 
تصویب و به کارگیری ابزارهای الزمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل 

و قدرت خرید مردم را محافظت کند.
عبدالناصر همتی با انتشــار پیامی در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
تورم، در شــرایط کنونی اقتصاد، دغدغه مهم کشــور است. البته تورم 
در ایران کال ریشــه تاریخی داشته و عمدتا ناشــی از نوع سیاست های 
اقتصادی و مبتنی بر تبدیل ریالی درآمدهای نفتی کشــور و تخصیص 
بخش مهمی از ارزهای ناشی از آن به واردات غیرضروری یا پروژه های 
غیرمولد بوده اســت.رئیس کل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: بر 
کسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل 
جدی سیاســت های مالی و پولی و نیز دسترســی بانــک مرکزی به 
ابزارهای قوی و روزآمد اســت. در کنار تالش های ماه های اخیر برای 
خنثی ســازی تاثیرات تحریم، ســاماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول 
ملی، بانک مرکزی با تمام توان در پی طراحــی، تصویب و به کارگیری 
ابزارهای الزمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم 

را محافظت کند.
همتی در بخش پایانی پیام خود نوشت: ســاماندهی اعتبارات بانکی، 
مدیریت قیمت پول با اســتفاده از عملیات بازار باز و کنترل نوســانات 
نرخ ارز، هر کدام قدم های جدی برای کنترل نرخ تورم اســت که بانک 

مرکزی بر اساس قواعد علم اقتصاد آنها را پیش می برد.

دالیل افزایش قیمت طال و سکه در هفته  گذشته
 رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره وسکه تهران 
اعالم کرد که در هفته ای که گذشــت قیمت طال و سکه روند افزایشی و 
رو به رشدی را تجربه کردند که ناشی از نوسانات نرخ ارز و اونس جهانی 

طالست.
ابراهیم محمد ولی گفــت: در هفته ای که گذشــت افزایش قیمت در 
بازار سکه و طال مشــاهده شــد که باعث رکود در بازار مصنوعات طال 
و جواهر، کاهش قــدرت تصمیم گیری و خرید در بیــن مردم و فعاالن 
بازار شده است که به نفع هیچ کسی نیســت و امیدواریم وضعیت بازار 
بهتر و نوسانات کنترل شــود.وی افزود: قیمت هر گرم طالی 18 عیار 
در هفته ای که گذشــت از حدود 347 هزار تومان به حدود 380 هزار 
تومان در عصر روز گذشته )پنجشنبه( رسید. همچنین هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید که سه میلیون و 970 هزار تومان در اوایل 
این هفته معامله می شــد، قیمتش عصر دیروز به چهار میلیون و 290 
هزار تومان افزایش یافت.رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و ســکه تهران ادامه داد: البته هر اونس طال در بازار جهانی 
نیز در هفته ای که گذشت روند پر نوسانی را تجربه کرد؛ به گونه ای که با 
وجود اینکه نرخ آن در ابتدای هفته جاری حدود 1095 دالر بود، دیروز 

عصر به 1285 دالر رسید و روند کاهشی نسبت به روز قبلش داشت.
محمد ولی، این نوسانات قیمتی ناشی مدیریت نه چندان صحیح بازار 
ارز و نوسانات در این بازار است و گفت: امیدواریم در روزها و هفته های 
باقی مانده تا عید نوروز بازار ارز و وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه ای 
مدیریت شود که مردم توان خرید داشته باشند و آرامش به بازار برگردد 
که مسلماً مســائل بین المللی مانند FATF و دیگر مذاکرات و توافقات 

پیش رو در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود.

تشکیل 6949 پرونده قاچاق در 9 ماهه امسال
آمارهای منتشر شده از عملکرد بازرسی ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها نشان می دهد در 9 ماهه امســال 6 هزار و 949 پرونده 
قاچاق تشکیل شــده اســت. در این مدت 2 میلیون و 591 هزار و 111 
مورد بازرسی از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها انجام 
شده که 290 هزار و 72 مورد آن بازرســی های کشف قاچاق بوده است.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شــده همچنین 66 هــزار و 779 مورد 
گشت مشترک با همکاری سایر دســتگاه ها و ارگان ها از جمله تعزیرات 
حکومتی، شــبکه های بهداشت و درمان، ســازمان دامپزشکی، نیروی 
انتظامی و بازرسی اصناف به انجام رسید.ارزش ریالی پرونده های قاچاق 
تشکیل شــده در 9 ماهه امســال 6659 میلیارد ریال برآورد شده است.
پیشــتر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود، بیشترین ارزش 
ریالی کاالهای قاچاق کشف شده شهریورماه امسال مربوط به گروه های 
لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشــتی، مواد خوراکی و صنایع غذایی 
و لوازم  یدکی بود.در شهریورماه بیشــترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق 
کشــف شــده به ترتیب مرتبط با گروه های لوازم خانگی با سه هزار و 6 
میلیارد ریال بود. لوازم آرایشــی و بهداشــتی با یک هزار و 904 میلیارد 
ریال، مواد خوراکی و صنایع غذایی بــا 103 میلیارد ریال و لوازم  یدکی با 
60 میلیارد ریال در رده های بعدی قرار گرفت. ارزش کشــفیات سیگار، 

توتون، تنباکو و محصوالت دخانی نیز 33 میلیارد ریال بود.

سرمقاله

میز خبر

  وزیر اقتصاد گفت: رویکرد جدی دولت این اســت تا از 
مســیر کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال را محقق 

کند.
فرهاد دژپسند در جلسه شــورای گفتگو و نشست هم 
اندیشی فعاالن اقتصادی و تجار سیستان و بلوچستان 
که در زاهدان برگزار شــد، گفت: جنوب شرق و شرق 
کشور به ویژه سیســتان و بلوچستان از نظر زیرساخت 
ها محروم هســتند و به برکت انقالب اســالمی تحول 
بنیادی در ســرمایه گذاری دولت در این استان ایجاد 

شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رونق ســرمایه 
گذاری و تولید، رویکــرد جدی دولت اســت تا از این 
مســیر شــاهد کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال 
در کشور باشــیم. دژپســند تصریح کرد: سیستان و 

بلوچســتان از ظرفیت هــای فراوانی نظیر 
تجارت، معادن، اقتصاد آب، کشاورزی و غیره 
برخوردار است که می توان با سرمایه گذاری 
در این بخش ها، توسعه، اشــتغال و تولید را 

برای منطقه به ارمغان آورد.
وی بــا بیان اینکه سیســتان و بلوچســتان 
همچنین از ســرمایه انســانی مطلوبی نیز 

برخوردار اســت گفت: اگر برنامه راهبردی مناســب 
برای استان تدوین و بر روی آن نظارت و پیگیری الزم 
صورت گیرد می توان شاهد پیشرفت این نقطه از ایران 

اسالمی بود.
 وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه هدف دولــت، با حمایت از 
تولید و ســرمایه گذاری، کمک همــه جانبه به مردم 
است اظهار داشــت: بهبود فضای کسب و کار، کاهش 

آسیب های نظام مالیاتی و گمرک با رویکرد 
ایجاد رونق و تســهیل شــرایط کسب و کار 

مورد توجه قرار دارد.
دژپسند تاکید کرد: سیستان و بلوچستان با 
برخورداری از فرصت قرار گرفتن در منطقه 
مرزی و داشــتن تنها بندر اقیانوسی کشور 
و دسترســی به بازارهای آســیای میانه می 
تواند سرمایه های خارجی را با سودآوری خوب جذب 
کند؛ راه موثر برای رفع شکاف ســرمایه و ایجاد موتور 
رشــد منطقه، ســرمایه گذاری خارجی در سیستان و 

بلوچستان است.
وی افــزود: تنها منابع دولتی  ســبب رفع مشــکالت 
سیستان و بلوچستان نمی شــود، بلکه همت و بسیج 
همه ی افراد و بخش خصوصی را می طلبد. دژپسند با 

بیان اینکه سیستان و بلوچستان هم اینک در رده های 
نخست جذب ســرمایه گذاری خارجی در کشور قرار 
دارد گفت: می توان ضمن جلب نظر ســرمایه گذاران 
خارجی با استفاده از تسهیالت بانکی و منابع صندوق 
توسعه ملی و ترکیب این سرمایه ها، توسعه این استان 
را رقم زد. دژپسند با اشــاره به تسهیالت اعطایی بانک 
ها در سیستان و بلوچســتان اظهار داشت: در 9 ماهه 
نخست امسال 14 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 

در این استان پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد با اشــاره به ســرمایه گذاری در سیستان 
و بلوچســتان خاطر نشــان کرد: رمز جهــش اقتصاد 
سیستان و بلوچستان ســرمایه گذاری است و ضروری 
است تا یک دروازه مشترک بین ایران و پاکستان ایجاد 

شود.

تجارت

مونا مشــهدی رجبــی   راه اندازی 
کانال مالی اروپا برای ایــران را حاال برخی 
کارشناسان تغییر نقشه سیاست در جهان 

می دانند.
پایان ســلطه یک جانبه آمریکایــی ها بر 
غرب، با راه اندازی کانــال مالی ایران و اروپا 
معنا یافته اســت چرا که اروپا نشان داد در 
پایبندی به قواعد بین المللــی بنایی برای 

دنباله روی از آمریکا را ندارد.
با گذشــت ســه ماه از آغاز تحریــم نفتی و 
بانکی ایران توســط امریکا، باالخره ســاز و 
کار مالی اروپا به منظــور برخورداری ایران 
از منافع مالی برجــام و تجــارت قانونی با 
کشورهای دیگربه خصوص در زمینه غذا و 
دارو  راه اندازی شد. این ســاز و کار در قالب 
شرکتی ایجاد شده اســت که سرمایه اولیه 
آن 3 هزار یورو اســت و هیات نظارتی بر آن 
اعضایی از کشــورهای بریتانیا و فرانســه و 
آلمان هســتند. ولی تمامی 28 کشور عضو 
اتحادیــه اروپا ایجــاد این ســاز و کار مالی 
اروپایی را  مورد حمایت قرار داده اند و وزیر 
اقتصاد بریتانیــا تاکید کرد که در بلند مدت 
هدف  اصلی این طرح اضافه شدن طرف های 
دیگر تجاری ایران به سیستم پرداخت مالی 
اســت به این معنا که نه تنها این سه کشور 
اروپایی بلکه کشــورهای اروپایی و اسیایی 
دیگر هم به استفاده از این ســازو کار مالی 

روی خواهند آورد.
 شــبکه خبری فرانــس 24 در ایــن مورد 
نوشــت: اروپا با اجرای این طرح نشان داد 
که می تواند مستقل از امریکا تصمیم گیری 
کند. اروپا مــی  خواهــد از توافقی که برای 
حصول ان بیش از ده سال زمان صرف شده 
اســت حمایت کند و مخالفت های رییس 
جمهوری امریکا بــا این طرح بــرای اروپا 

اهمیتی ندارد.
واشــنگتن پســت راه اندازی این ساز و کار 
مالی را به معنای تقابل عیان سیاســتهای 
اروپا با امریکا دانست و نوشــت: رابطه اروپا 
و امریکا از ابتدای ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ سرد شــده اســت و این سردی در 
روابط سیاسی  در مساله ایران خود را بیشتر 
نمایان کرد. اژانس بین  المللی انرژی اتمی 
13 بار تایید کرده اســت که ایران به توافق 
هسته ای پایبند بوده است ولی امریکا بدون 
هیچ دلیل منطقی با این توافق مخالفت کرد 
و از آن خارج شــد. اروپا پایبنــدی ایران به 
توافق را مهمترین دســتاورد ان می دانست 
و زمانیکه از همراهی با امریکا  نا امید شــد، 

سیاستی مستقل در پیش گرفت.
 این نشــریه ادامه داد: امریکا بدون حمایت  
اروپا نمی تواند در تحریم ایران موفق شود. 

این تحریم ها زمانی نتیجه مطلوب امریکا را 
در بر خواهد داشــت که با همکاری شرکای 
اقتصادی و سیاســی  امریکا باشد. ولی هم 

اکنون این همراهی وجود ندارد.
نیویورک تایمز  در گــزارش دیگری در این 
مورد نوشــت: کاهش همکاری های اروپا و 
امریکا در سالهای اخیر بسیار مشهود بود و  
ترامپ هم در دامن زدن به این فرایند تاثیر 
زیادی داشت.   طرح اروپا برای ایجاد ناتوی 
اروپایی، سخن از راه اندازی ساز و کار مالی 
مســتقل در اروپا و ادامه تعامل اقتصادی با 
ایران علیرغــم تمایل امریــکا از مهمترین 
نشــانه ها اســت. اروپا دیگر بــه امریکا و 
سیاســتهایش اعتماد دارد و مــی خواهد 
نقشی مستقل از امریکا در بازار داشته باشد.

با وجود اینکه مقامات ایــران اعالم کردند 
برای اجرایی شدن این طرح و نتیجه بخش 
بودن آن باید گام های دیگری برداشته شود 
ولی اکثر رســانه های غربــی از  راه اندازی 
instex به عنوان موفقیــت  ایران در عرصه 
تعامل با غرب و پایبندی به توافق هســته ای 
نام برده انــد. موفقیتی که با اضافه شــدن 
کشورهای دیگر به نظام تعامالت مالی اروپا 
با ایران تکمیل می شــود و می تواند از فشار 

مشکالت مالی و اقتصادی بر ایران بکاهد.

منفعت اقتصادی سازوکار اروپا برای 
ايران چیست؟

 SPV اروپا ســازوکار مالی ویژه موسوم به 
را راه اندازی کــرد و با عملیاتی شــدن این 
ســازوکار، منافــع اقتصادی بــرای ایران 
ایجاد خواهد شــد که همکاری شرکت های 

کوچک و متوســط با ایران بخش مهمی از 
آن است.

اروپایی ها پس از خــروج آمریکا از برجام بر 
پایبندی به مفاد این قــرارداد تاکید کرده 
و بارها برجام را به عنــوان تنها گزینه ایجاد 

امنیت در منطقه خواندند.
ایران از ابتدای ســال جــاری تحت تحریم 
آمریکا قرار گرفت و همین امر ســبب شــد 
اقداماتی که ایران پس از برجــام برای کار 
مشترک با شرکت های بزرگ اروپایی انجام 
داده بود، نیمه تمام بماند و این شرکت ها از 
ترس جریمه های ســنگین آمریکا بار دیگر 

ایران را ترک کنند.
این امــر منافع اقتصادی ایجادشــده برای 
ایران از طریق برجام را تقریبــاً از بین برده 
بود که با فشــارهای ایران به اروپا، تصمیم 
بر آن شــد تا ســازوکار مالی ویژه ای برای 
تســهیل تجارت ایران و اروپا ایجاد شود که 
این سازوکار قرار اســت، شرکت هایی را که 
می خواهند با ایران کار کنند را بدون نگرانی 
از سرنوشت پول شــان و مشکالت عدم کار 

کردن بانک ها با ایران نجات دهد.
اروپا از همان زمان درصدد ایجاد این کانال 
مالی برآمــد، اما در این میان مشــکالتی از 
قبیل چگونگــی کار کردن این ســازوکار، 
میزبانــی، مدیریت و برخی مــوارد دیگر به 
وجود آمد تا اروپا نتواند پای قولی که از نظر 

زمانی به ایران داده بود، بماند.
با تعلل اروپا برای راه اندازی این ســازوکار، 
ایران با افزایش فشــارها به اروپا هشدار داد 
که در صورتی که ایــران از منافع اقتصادی 
برجام منتفع نشــود، ضرورتی به ماندن در 

ایران وجود نخواهد داشت.
در نهایــت طی روزهــای گذشــته، اروپا 
اقدامات عملی برای راه انــدازی این کانال 
مالی را اجرایی کرد و شــب گذشته، وزرای 
خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، 
ثبت و راه انــدازی این کانــال مالی را اعالم 

کردند.
ایــن کشــورها هرکــدام مســئولیتی در 
این ســازوکار دارنــد؛ به طوریکه فرانســه 
میزبانی، آلمان مدیریــت و انگلیس وظیفه 

حسابرسی این سازوکار را بر عهده گرفتند.
این اقــدام اروپا در حالی اســت که پیش از 
این با جدی شدن راه اندازی SPV یک مقام 
ارشــد دولت آمریکا گفته بود که واشنگتن 
به دنبال اجرای کامــل تحریم ها علیه ایران 
است و با هر فرد یا شــرکت تضعیف کننده 

تحریم ها برخورد می کند.
تام کاتن، ســناتور آمریکایی نیــز، در این 
باره گفته بــود که انتخاب بــرای مراودات 
اقتصــادی، انتخــاب بین ایران یــا ایاالت 
متحده اســت و امیــدوارم کــه متحدان 

اروپایی ما عاقالنه انتخاب کنند.
به این ترتیب به نظر می رسد که اروپایی ها 
این بار متحد شــده اند تا اجــازه ندهند که 
آمریکا ایــن بار برای آن هــا تصمیم بگیرد، 
چنانکــه وزیــر خارجــه آلمــان در زمان 
رونمایی از این سازوکار گفت که این گامی 
است که روشــن می کند که ما در اتحادیه 
اروپــا می توانیــم حتی وقتی کــه دیگران 
دیدگاه متفاوتی دارند، متحد با یکدیگر راه 

خود را برویم.
ایران نیــز از این موضوع اســتقبال کرده و 

در عین حال تاکید کرده اســت که خواهان 
اجرایی شــدن کامل تمام تعهدات اتحادیه 

اروپا در کوتاه ترین زمان ممکن است.
البته ســفارت آمریکا در برلین اعالم کرده 
که ایجاد این سازوکار تأثیری بر اعمال فشار 
حداکثری آمریکا بر این ســازوکار ندارد و 
تمامی کسانی که برای دورزدن تحریم های 
آمریکا اقدام کنند، مشــمول مجازات های 

سنگین خواهند شد.
به نظر می رســد که اروپایی ها با این اقدام 
عالوه بر پایبندی به برجــام اهداف دیگری 
از جمله اتحاد در برابر زورگویی های آمریکا 
و اســتفاده از منافع اقتصادی ایران را نیز در 
برنامه دارند، به طوریکــه وزیر امور خارجه 
اتریش گفت: اینطور نیســت که چین بعد 
از خروج اروپایی هــا از ایران به جای توتال و 
شرکت های خودروســازی وارد شود و ما پا 

پس بکشیم.
اما مهم تــر از همه این اقدامــات، تأثیراتی 
اســت که این ســازوکار می تواند بر اقتصاد 
ایران داشــته باشــد که یکی از مهم ترین 
آن هــا، ارتبــاط شــرکت های کوچــک و 

متوسط اروپایی با ایران است.
بــا ایجــاد ایــن ســازوکار ممکن اســت 
شــرکت های بزرگ اروپایی که سهامداران 
آمریکایی بزرگــی دارند یا مــرودات مالی 
زیادی با آمریــکا دارند، نتواننــد دوباره به 
ایران بازگردند، اما این سازوکار مسیر ورود 
شرکت های کوچک و متوسط اروپایی را که 
با آمریکا مراودات مالی یا ســهامی زیادی 
ندارند را می تواند به ســوی ایران بکشــاند 
تا بــدون واهمه از پیدا کــردن بانکی که در 
این مسائل بخواهد با آن ها کار کند، فعالیت 

اقتصادی خود را با ایران انجام دهند.
از ســوی دیگر تســویه مالی کشــورهای 
اروپایــی کــه از تحریم های نفتــی ایران 
معافیت گرفته انــد، با این اقــدام می تواند 
راحت تر انجام شــود و ایران به منابع مالی 
خود راحت تر دســت پیدا کــرده و بتواند از 
همان طریق واردات خــود از اروپا را انجام 

دهد.
عالوه بر این ها، هر معامله ای که بر پایه دالر 
انجام بگیرد تا پیش از این از کانال سوئیفت 
انجام می شــد و آمریکا از این معامله مطلع 
می شــد، اما با این ســازوکار شرکت های 
اروپایی می توانند بدون آنکه آمریکا متوجه 
شــود، مراودات مالی خود را ایــران انجام 

دهند.
البته ایــن اقدامــات در شــرایطی اتفاق 
می افتد که اروپا بخواهد این ســازوکار را با 
تعهدات کامل اجرایی کرده و مشــکلی در 

مسیر اجرای آن به وجود نیاورد.

خريدار اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران 
گفت: انتظار مــی رود قیمت ارز ایران تحت 
تاثیر برقــراری کانال مالی ایــران و اروپا با 

ریزش روبرو شود.
کانال مالی ایــران و اروپا بایــد ارز را ارزان 
کند. این نتیجه گیری تنها در صحبت های 
آلبرت بغزیان به چشم نمی خورد ، بسیاری 
از کارشناســان معتقدند با برقراری کانال 
مالی ایران و اروپــا، ابتکار عمل برای تقویت 
بنیان های اقتصادی برابر تحریم های شدید 

امریکا در اختیار ایران قرار گرفت.
 بغزیــان در ایــن خصوص گفــت: صفحه 
سیاســت ایــران در نظــام بیــن المللی 
صفحه ای پویــا و در حال تغییر اســت، اگر 
با خروج ترامــپ از برجام در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری ابتکار عمل در اختیار این 
کشــور ناراضی از برجام قرار گرفت، امروز با 
برقراری کانال مالی ایــران و اروپا، بار دیگر 

توپ وارد زمین ایران شد.
ایــن اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهــران در 

خصوص کارایی ایــن کانــال مالی گفت: 
طبیعتا ایــن کانال مالی مــراودات ایران با 
جهان را امکان پذیر کــرده و نه تنها واردات 
کاالهای اساســی چــون دارو و دیگر اقالم 
مــورد نیــاز را در مرحله اول امــکان پذیر 
می کند بلکه شرایط را برای صادرات کاال از 
ایران نیز مهیا خواهد کرد که این به معنای 

ورود ارز به کشور است.

شرط اروپا چیست؟
او با تاکید بر اینکه شــرط اروپا برای برقرار 
مانــدن این کانــال مالی باید مــورد توجه 
سیاســتگذار و حاکمیت قرار گیرد، گفت: 
اروپایی ها انظتار دارند ایران روند پیوســتن 
به اف ای تــی اف را طی کند، طبیعی اســت 
اگر بحث ها در این زمینه تداوم یابد و ایران 
نتواند این شرط را اجرایی کند نباید انتظار 

داشت این کانال برقرار باقی بماند .
وی با اشــاره به اینکــه ایران بایــد هر چه 
ســریع تر موضع خود را در قبال این شروط 

مشــخص کند، گفت: واکنش آمریکایی ها 
شــفاف بود، آنها متناســب با تغییرات رخ 
داده در صدد تغییر شــرایط خود هستند، 
بدان معنی کــه احتماال از طریــق اعمال 
تحریم های تازه اروپا، چین و روسیه را تحت 
فشــار قرار دهند اما نکته مهم و اساسی این 
اســت که ما با اقدامی اثرگــذار می توانیم 
بــازی را بار دیگــر به نفع خودمــان تغییر 

بدهیم .

 بغزیان گفت: پیوستن به اف ای تی اف نه در 
شرایط کنونی تحریم بلکه حتی پس از لغو 
تحریم ها ضرورتــی انکارناپذیر برای ایران 
اســت چرا که مراوده مالی ایــران و جهان 
بدون توجه به تحریم ها، مســتلزم رعایت 

این شروط است.
در بیانیــه اتحادیــه اروپا نیز تاکید شــده 
است:در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه 
 )AML/CFT( با تامین مالی تروریســم
و انطبــاق با تحریم هــای اتحادیــه اروپا و 
سازمان ملل، INSTEXT تحت باالترین 
معیارهای بین المللی عمل خواهد کرد. در 
این راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار 
دارند همه عناصــر برنامه اقدام اف ای تی اف 
خود را ســریعا اجــرا کنــد.وی گفت:عدم 
اجرای عناصر برنامه اف ای تی اف حتی پس 
از لغو تحریم ها مانعی برای مراودات ایران و 

جهان می شود .
 او با اشــاره به اینکه ایران باید به رایزنی ها 
برای برقراری کانال های موازی با اروپا اقدام 

کند، گفت: این امر اجرای همان پیش شرط 
یعنی اجرای عناصر برنامــه اف ای تی اف را 

طلب می کند.

 پديده چسبندگی قیمت
 او به چســبندگی قیمت ها در بازار اشــاره 
کرد و گفت: انتظار معقــول ریزش قیمت 
ها در بازار ارز اســت، از پس خروج آمریکا 
از برجام، اتفاق بزرگــی رخ داده و ایران بار 
دیگــر توانســته موقعیت خــود را در بازار 
جهانی تثبیت کند، اینکه ایــران بتواند 5 
کشور بزرگ جهان را مجاب به حفظ برجام 
کند دســتاورد کمی نیســت اما باید توجه 
کنیم نااطمینانی ها بــه آینده ،ترس از عدم 
تصویب پالرمو و همچنین بالتکلیف ماندن 
سایر لوایح مرتبط با اف ای تی اف هنوز بازار 
را تحت تاثیــر خود قرار مــی دهد و برخی 
با موج ســواری بر این مســائل می توانند 
بازار ارز را از واکنش منطقــی به این اتفاق 

بازدارند.

۳ هدف مهم اقتصادی دولت
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سایه سرد زمستان بر بورس تهران
 کاهش نقدینگی در پایان ســال، ابهامات در افزایش ســرمایه برخی 
از شرکت ها در کنار افزایش ریسک های سیســتماتیک بازار سرمایه، 

زمستان کسالت باری را برای بورس تهران رقم زده است.
با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، عرضه ها در بورس و فرابورس 
ایران مانند سال های گذشته بیشــتر شده و بازار ســرمایه در کمبود 

نقدینگی به سر می برد.
در این مدت تعداد زیادی از ســهام داران عمده اقدام به فروش می کنند 
و تقاضا از طرف آنها نســبتاً کاهش می یابد؛ این موضوع به شــدت کفه 
عرضه را نسبت به تقاضا ســنگین تر می کند.در این هفته شاهد کاهش 
قیمت ها در بیشــتر گروه های بــزرگ بودیم و بازار بــر پایه گروه های 
کوچــک از جمله قندی هــا و ســیمانی ها چرخید؛ به طــوری که در 

روزهایی شاخص کل هم وزن بر خالف نماگر اصلی بازار حرکت کرد.
در این مدت موضوع افزایش سرمایه شرکت ها از طریق تجدید ارزیابی 
دارایی ها اخباری اســت که گه گاه به گوش ســهام داران می رسد، اما 
همچنان به وقوع پیوستن این افزایش سرمایه ها با اما و اگرهایی روبرو 

است.
در پنج روز کاری هفته جاری در بورس تهران شاخص کل 2646 واحد 
کاهش یافت و از تراز 162 هــزار و 941 واحدی تا رقم 160 هزار و 295 
واحدی افت کرد و در نتیجه کاهش 1.6 درصدی را رقم زد. این شاخص 
از ابتدای سال جاری رشد 64 هزار واحدی را نشان می دهد که علت این 

رشد به افزایش قیمت ارزهای خارجی برمی گردد.
در سوم بهمن ماه سال جاری شاخص آزاد شناور در تراز 178 هزار و 52 
واحدی قرار داشت که تا پایان روز معامالتی این هفته 2466 واحد افت 
کرد و رقم 175 هزار و 586 واحدی را تجربه کرد. با این حساب شاخص 

آزاد شناور در پنج روز کاری افت 1.4 درصدی را نشان می دهد.
شاخص بازار اول نیز در هفته اخیر کاهشی بود و در نهایت 20 هزار و 48 
واحد کاهش یافت همچنین شــاخص بازار دوم به افت 4809 واحدی 
روبرو شد.در این مدت شــاخص صنعت با 2520 واحد کاهش در تراز 
143 هزار و 138 واحدی قرار گرفت و شاخص 50 شرکت فعال تر 144 

واحد افت کرد.

کیش و قشم از پروازهای چارتری جدا می شوند
 رییس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد این که فروش بلیت پروازها 
به صورت چارتری تخلف است، تصریح کرد: نمی توانیم شبکه چارتری 
را به صورت کامل قطع کنیم، چراکــه در حال حاضر 20 درصد پروازها 
چارتری هستند اما مسیرهای کیش و قشم را از پروازهای چارتری جدا 

می کنیم.
علی عابدزاده در حاشــیه مراسم ویژه گرامیداشت ســالروز ورود امام 
خمینی )ره( به کشــور که 12 بهمن در فرودگاه مهرآباد برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران و در پاسخ به صحبت های مطرح شده توسط وزیر راه 
و شهرسازی مبنی بر این که فروش بلیت پروازهای برنامه ای به صورت 
چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی با متخلفان برخورد می کند، 
اظهار کرد: اصوالً نمی توانیم شبکه چارتری را به طور کامل قطع کنیم 
و بخشی از مسافرت ها به صورت گردشــگری انجام می شود که باید به 

صورت چارتری باقی بماند و این مساله در دنیا تعریف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در تالش هســتیم شرکت هایی که توانایی 
بیشتری دارند را به شرکت هایی که ســاختار ضعیف تری دارند کمک 
کنند و زیرســاخت ها در این رابطه ایجاد شــود تا کل شبکه فروش به 

صورت سیستمی پیش برود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: چند شرکت هواپیمایی 
ســاختار توزیع و فروش بلیت به صورت سیســتمی را ندارند و باید به 

ایرالین ها فرصت دهیم فروش چارتری خود را به حداقل برسانند.
عابدزاده در پاســخ به این که چند درصد بلیت ها بــه صورت چارتری 
فروخته می شود؟ اعالم کرد: در حال حاضر 20 درصد پروازها چارتری 
هستند که باید به ســمت برنامه تعریف شــده حرکت و در این رابطه 

کیش و قشم را جدا کنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری در پاسخ به این که علت جدا کردن 
کیش و قشم به دلیل سودده بودن این مســاله است، اظهار کرد: بحث 
سودده تر شــدن نیســت و صنعت هواپیمایی در ایران سود نمی برد و 
در کشــور ما نیز همین روال وجود دارد. کیش و قشم به دلیل مسائلی 
همچون اسکان، شــرایط ویژه ای دارند و معموالً مردم سعی می کنند 
که از قبل شرایط اسکان خود را در نظر بگیرند و مسئوالن خواستار این 
هستند که بلیت ها به صورت چارتری ارائه شــود، اما مردم باید در این 

رابطه برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
وی ادامه داد: ما به ســمت عرضــه و تقاضا حرکت می کنیم و شــاهد 
هســتیم که در برخی مسیرها که تقاضا باالســت، نرخ ها کاهش یافته 

است و مقاصدی همچون کیش و مشهد مقدس از این دست هستند.
عابدزاده با بیان این که قیمت های بلیت را خود شرکت های هواپیمایی 
تعیین می کنند و حداکثر نرخ مشــخص اســت، اظهار کرد: اگر کسی 
باالتر از نرخ تعیین شــده بلیت بفروشد و این مســاله منعکس شود، با 
آن برخورد می شــود و در این زمینه ســازمان هواپیمایی کشــوری 
بازرســی هایی الزم را انجام می دهد. امــا به مردم توصیــه می کنیم 

قیمت های مربوطه را از طریق سایت شرکت ها مالحظه کنند.

صادرات ۲۱۰ میلیون دالری فرش دستباف
 مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی های فرش دســتباف می گوید 
برای آن که صادرات فرش ایران رونق بگیرد بایــد تحریم های داخلی 
را برداریم و صادرات فرش را آزاد کنیم تا صادرکننده با اطمینان کامل 

فرش دستباف را صادر کند.
عبداله بهرامی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: کل صادرات فرش در 
طول سال بیش از 400 میلیون دالر است و به جایی برنمی خورد که اگر 
صادرات فرش را آزاد کنیم تا صادرکننده بی دغدغه و با اطمینان کامل 

فرش دستباف ایرانی را صادر کند.
وی حجم صادرات فرش در شش ماهه نخست سال را 210 میلیون دالر 
ذکر کرد و گفت: بــه دلیل اعمال تحریم ها صــادرات فرش کمی دچار 
مشکل شد و متأسفانه تحریم دوم، تحریم داخلی بود که بانک مرکزی 
و مسئوالن صادرکننده را مجاب کردند ظرف مدت معینی، ارز حاصل 

از فروش را به سامانه نیما برگردانند.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش دســتباف، افــزود: این اقدام 
برای فرش جواب نمی دهد چون اکثر صادرکننــدگان فرش مبلغی را 
می گیرند، یک مبلغ در طول دو ســه ماه پرداخت می شود و مقداری از 
فرش ها به شکل امانی نگهداری می شــود که همین امر برگشت پول را 

سخت کرده و به ترمزی برای صادرات فرش تبدیل شده است.
بهرامی با بیان اینکه 80 درصد فرش دســتباف ایرانی صادر می شــود 
که 30 درصد صــادرات آن به آمریــکا صورت می گیرد، گفت: ســال 
گذشــته حدود 400 میلیون دالر صادرات فرش داشتیم و از این محل 

درآمدزایی و ارزآوری بسیاری نصیب کشور می شود.
وی در پایان بــا بیان اینکه تعــداد کل بافندگان فرش دســتباف یک 
میلیون نفر است، گفت: در حال حاضر 113 کارگاه فرش زیرمجموعه 
اتحادیه هســتند که در قالب 3500 تعاونی شــهری روستایی فعالیت 
می کنند و ما تا بهره مندی کامل همه قالیبافان و بافندگان فرش از بیمه 

تأمین اجتماعی تمام اهتمام خود را به کار می گیریم.
به گزارش ایسنا، برابر آمارها ارزش ســاالنه صادرات فرش ایران حدود 
400 میلیون دالر اســت که 120 میلیــون دالر آن بــه آمریکا صادر 
می شود. کاهش تقاضا، مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی ناشی از 
تحریم ها و اجرای پیمان ســپاری ارزی از جمله عوامل کاهش صادرات 

فرش ایران به شمار می رود.

میز خبر

وزیر راه و شهرسازی به فعاالن اقتصادی توصیه کرد که 
با کاهش وابســتگی خود به ارز، موجبات افزایش سهم 
ایران در بازارهای جهانی و نیز پایداری اقتصاد و تولید 
را رقم بزنند.محمد اســالمی در حاشــیه مراسم ویژه 
گرامیداشت ســالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توصیه و درخواســتی 
که از فعاالن اقتصادی دارم این است که وابستگی خود 
را به ارز کاهش دهند تا با آرامــش و روند مطمئن تری 
مســیرهای اقتصادی پیش رود و مردم نقش بیشتری 
را در این زمینه ایفا کنند و ســهم بازار ایــران در دنیا 

افزایش یابد و اقتصاد و تولید پایدار شود.
وی در مورد سازوکار مالی ایران و اروپا نیز خاطر نشان 
کرد: این ســازوکار به منظور ایجاد مصونیت در قبال 
تحریم آمریکایی هاســت و نکته اصلی این اســت که 
شــرکت های مختلف که قصد دارند با ایران همکاری 

و فعالیت کنند دچار آسیب نشوند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که همواره 

مردم باعث شدند نقشه دشمنان نقش برآب 
شــود، اظهار کرد: در طول 40 سال انقالب 
اســالمی انواع توطئه ها چیده شد، اما دولت 
و ملت واحد هستند و در شــرایط گوناگون 
مردم با ایستادگی و دولت با تالش و پشتکار 
موجب شدند خللی در امور زندگی مردم وارد 
نشود؛ هرچند بعضاً شاهد نوساناتی بودیم که 

به طور مثال می توان به اتفاقات چند وقت اخیر اشــاره 
کرد که اگر تمهیدات الزم اندیشــیده نمی شــد، آثار 

زیان باری به جامعه روا می کرد.
وی ادامه داد: امیدوار هســتیم فعالیت های مختلف با 
یکپارچگی پیش برود و برنامه های ســازندگی بتواند 
مســیر خود را طی کند. در حال حاضر به سمت اهداف 
توسعه برنامه ریزی شــده در حرکت هســتیم و تراز 
اقتصادی توان تولیدی و عدم وابستگی به ارز نسبت به 

سال های قبل قابل مقایسه نیست.
همچنیــن وزیــر راه و شهرســازی در مراســم ویژه 

گرامیداشــت ســالروز ورود امــام خمینی 
)ره( به میهن با اشــاره به این که هر ساله این 
لحظات را جشن می گیریم و خاطرات را مرور 
می کنیم، گفت: ما در ایــن روز با آرمان های 
امام راحل پیمان می بندیم و اعالم می کنیم 
که راه ایشــان ادامه دارد. اساس جمهوری 
اسالمی و انقالب اســالمی ایران بر تقواست 
و آنچه به تقوا بنا نهاده شــده باشــد ابدی خواهد بود و 
ما همواره باید خود را در پیشــگاه الهی ببینیم و برای 

اهداف جمهوری اسالمی ایران تالش کنیم.
وی ادامه داد: دشــمن از بدو پیروزی انقالب اسالمی، 
توطئه های ریز و درشــتی را مدنظر قرار داده و اجماع 
جهانی و شــبه جهانی انقالب را به وجود آورده اســت. 
امام خمینی )ره( با ســلطه مقابله کرد و هدف انقالب 
اسالمی ایران سلطه ســتیزی بود؛ بنابراین اگر بنا بود 
سلطه پذیر باشــیم نیازی به انقالب احساس نمی شد و 

دلیلی برای تقدیم هزاران شهید نبود.

اسالمی با بیان این که کشور در شرایطی قرار گرفته که 
آخرین توطئه های جنگ اقتصادی را به خود می بیند، 
اظهار کرد: دشمنان قصد دارند از طریق کاهش ارزش 
پول ملی و نیز تهدیدات مختلف و تسلط بر جریان های 
مالی دنیا به نظام جمهوری اسالمی ایران صدمه بزنند 
و این در حالی است که ما زیرســاخت ها و تراز تجاری 
بسیار مستحکمی داریم، چرا که کشور ما درون زا بوده 
و از ثروت های باالیی برخوردار است و مردم را به عنوان 
پشــتوانه در کنار خود می بیند.وزیر راه و شهرســازی 
گفت: تمام تالش دشــمنان این اســت که کشــور بر 
تکنولوژی های پیشــرفته دســت پیدا نکند، چراکه 
آنها معتقد هســتند اگر ایران به عنوان کشوری دارای 
ذخایر طبیعــی، ایدئولوژی و پشــتوانه مردمی بتواند 
به تکنولوژی های پیشرفته مســلط شود کسی یارای 
مقابله بــا آن نخواهد بود، اما ما تاکید می کنیم کســی 
نمی تواند برای ملــت ایران تصمیم بگیــرد و همواره 

مردم برای خود تصمیم گیرنده بوده اند.

راه

خريدار  مذاکرات افزایش دســتمزد 98 
در حالی بــه زودی آغاز می شــود که وزیر 
کار کاهش شــکاف »حداقل دســتمزد« 
تا »هزینه معیشــت« طی چند ســال را از 

سیاست های خود اعالم کرده است.
مذاکرات برای تعیین دستمزد 98 با حضور 
نمایندگان کارگــری، کارفرمایی و وزارت 
کار به عنوان نماینده دولــت به زودی آغاز 
می شــود تا در فاصله حدود 50 روز آینده تا 
پیش از پایان اســفند در خصوص دستمزد 

سال 98 تعیین تکلیف شود.
مذاکرات مزدی در شــورای عالــی کار به 
عنوان عالی ترین مرجع تعیین دســتمزد 
مشموالن قانون کار و کارگران، در شرایطی 
طی روزهای آینده آغاز می شود که بر اساس 
ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، 
فاصله »حداقل دستمزد« تا »معیشت« به 

87 درصد رسیده است!
به گفتــه فرامــرز توفیقی رئیــس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار، 
تا پایان ســال 91 فاصله حداقل دســتمزد 
کارگران تا هزینه معیشــت 57 درصد بود 
که طی این ســال ها با اقداماتی که در جهت 
تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف 
حدود 10تــا 12 درصد کاهــش یافت اما 
متاسفانه با شــرایطی که در سال 97 پیش 
آمد، شکاف دســتمزد تا معیشِت حداقلی، 

دوباره افزایش یافت و به 87 درصد رسید. 
همچنیــن به اعتقــاد علی خدایــی، دیگر 
عضو کارگری شــورای عالی کار، بر اساس 
محاســبات صــورت گرفتــه در هفته اول 
آذرماه و با بررســی گزارش هــای مراجع 
رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی 
در یکماه به 3 میلیــون و 980 هزار تومان 
رسیده است. این در حالی است که به گفته 
توفیقی، در به روزرســانی هزینه های سبد 
معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به 4 
میلیون و 100 هزار تومان نیز افزایش پیدا 

کرده است.
امــا هر ســاله دســتمزد کارگــران بدون 
استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از 
تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته 
شــورای عالی کار، در  نهایت با »چانه زنی« 
تعیین می شــود. هر چند در ماده 41 قانون 
کار دو معیــار »تورم« و »تامین معیشــت 
کارگران« بایــد مبنای تعیین دســتمزد 
باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس 
شورای عالی کار بدون اســتراتژی خاصی، 
نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات 
کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد 

افزایش دستمزد بازی می کند.
در یک ضلع شــورای عالی کار، نمایندگان 
کارگری با اســتناد به آمار مراجع رســمی، 
میزان افزایش هزینه های ســبد معیشــت 
را اســتخراج می کنند و در شــورای عالی 
کار گزارش می دهند تا بلکــه قدرت چانه 

زنی خود را افزایش دهنــد. در ضلع دیگر، 
نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای 
هزینه های ســربار تولید و خدمات عنوان 
می کنند تا این گروه نیز با چانه زنی بتوانند 
از افزایش دســتمزد مدنظــر نمایندگان 

کارگری بکاهند.
با این حــال شــورای عالی کار بــه عنوان 
مرجع تصمیم گیری بــرای تعیین تکلیف 
دســتمزد حدود 14 میلیون مشمول قانون 
کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ 
استراتژی مشــخصی برای تعیین دستمزد 
ندارد. طی دو ســال گذشــته نمایندگان 
کارگری پیشنهاد دادند تا عالوه بر تصویب 
افزایش دســتمزد در شــورای عالــی کار، 
ســازوکار مشــخصی در شــورا به تصویب 
برســد تا طی بازه زمانی 3 تا 5 ساله فاصله 
دستمزد تا معیشــت برابر شود. نمایندگان 
کارگری البته معتقدند قطعا اینکه دستمزد 

به یکباره به هزینه معیشــت برسد، انتظار 
نابجایی  است اما باید این شکاف با راهکاری 
مشخص پر شــود تا هر سال شــاهد بیشتر 

شدن این شکاف نباشیم.
اما محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چند روز پس از کســب رای 
اعتماد از مجلــس در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره سیاســت وی برای کاهــش فاصله 
دســتمزد تا معیشــت گفت: »اینکه بتوان 
در یک نشســت شــورای عالی کار فورا در 
خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت 
تصمیم گیــری کرد قطعا مقدور نیســت و 
باید در نشست های ســه جانبه این شوراراه 
حل های متنوع بــرای افزایش قدرت خرید 

جامعه کارگری پیدا کنیم.«
اکنون در آستانه تشــکیل جلسات مزدی 
شورای عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری 
به عنوان وزیر کار و رئیس شورای عالی کار 

نباید صرفا ادامه ســبک »چانه زنِی« ِصرف 
باشــد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه 
های معیشت نیازمند اســتراتژی جدید و 
تعریف ســازوکارهایی چون الــزام برابری 
دستمزد و معیشــت در یک بازه چندساله 

است.
در همین زمینــه فرامرز توفیقــی با تاکید 
بر اینکه ما باید معیشــت کارگران را تامین 
کنیم، گفــت: »در 10 ماه گذشــته به طور 
سرسام آوری جهش قیمتی داشتیم که این 

جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.«
رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالی 
شوراهای اســالمی کار با بیان اینکه با یک 
پایش میدانی روند افزایــش قیمت ها قابل 
مشاهده اســت، افزود: در شرایطی که ترمز 
افزایش قیمت ها کشیده نشده، تنها چیزی 

که ثابت مانده حقوق کارگران است.
این فعــال کارگــری همچنیــن گفت: در 
استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت 
کارگر شد، اکنون که شــاهد فاصله معنادار 
دستمزد تا معیشت هســتیم، هزینه های 
زندگــی کارگران چــرا از ســوی مجلس 
مطالبه نمی شــود؟ مگر پس از اســتیضاح 
وزیر کار قبلــی اتفاقی در زمینــه افزایش 

قدرت خرید کارگران رخ داد؟ 
وی ادامه داد: متاســفانه صاحبان سرمایه و 
کارفرمایان به دلیل داشــتن حاشیه امن از 
سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه ای 
برای دســتمزد کارگر ندارند و ما تمام توان 
خود را در جلســات و مذاکرات دستمزد به 
کار می گیریم تا نگرش به تعیین دســتمزد 
با توجه به افزایش هزینه ها در ســال جاری 
اتفاق  افتد.رئیس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار تاکید کرد: 
باید بپذیریم که امسال ســالی خاص برای 
کارگران بوده و دولــت باید نگرش جدیدی 
برای افزایش دســتمزد کارگران داشــته 

باشد.

توصیه وزیر راه به فعاالن اقتصادی

قیر از بورس کاال خارج می شود؟

احیای رانت به بهانه تحریم
عرفانه تاجیکی  وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی درحالی خواهان خــروج قیر از 
بورس کاال است که تحقق آن، زمینه داللی 

و سودجویی را تشدید می کند.
گرچه انتقادهایی بر ســازوکار عرضه قیر و 
سایر محصوالت در بورس کاال وارد است اما 
برخی بجای برطرف کردن این نقاط ضعف 
و اصالح فرآیند و معامالت، سعی در حذف 
بورس کاال دارند که در صــورت تحقق این 
امر، معامالت در فضایــی دالل گونه و غیر 
شــفاف صورت خواهد گرفــت و رانت های 
کالنی را برای عده ای محدود ایجاد می کند.

دور شــدن از فضای شــفاف بورس کاال که 
البته راه های دور زدن آن نیــز وجود دارد، 
فروش حوالــه ای را در پــی دارد که تجربه 
تاریخی نشان داده اســت فروش حواله ای 
موجــب فســادهای بزرگی می شــود و به 
حبابی تر شــدن قیمت ها منجر خواهد شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از 
لزوم خروج قیر از بورس کاال اصرار دارد که 
یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
نفــت یعنی شــرکت نفــت پاســارگاد - 
زیرمجموعه شســتا- طی سال های اخیر با 

حواشی بسیاری مواجه بوده است.
شــریعتمداری بــورس کاال را مانعی برای 
دور زدن تحریم هــا می دانــد در حالی که 
دولت دوازدهــم از ابزار بورس بــرای دور 
زدن تحریم هــای نفتی بهــره می گیرد و 
هنوز مشــخص نیست اســتدالل روشن و 
دقیق شــریعتمداری برای نامه اخیر خود 
به وزیر نفت مبنــی بر عدم عرضــه قیردر 
بورس چیست.معامله قیر و وکیوم باتوم که 

خوراک واحدهای قیرســازی است، یکی از 
گلوگاه های مهم اقتصادی کشــور در حوزه 
انرژی محسوب می شود و با توجه به میزان 
مصرف آن در پروژه های عمرانی و راه سازی، 
مولد جریان های رانت خوار و فســادزا بوده 
است. در اردیبهشت 1389 برای نظام مند 
کردن معامالت قیر، سازمان توسعه تجارت، 
گمرک ایران و بــورس کاال مصوب کردند تا 
قیر در بورس کاال عرضه شــده و معامالت با 
شفافیت همراه شــود. از آن روز به بعد همه 
محموله های قیــر در بورس معامله شــد 
هرچند که برخی »قیر سازها« با روش های 
مختلف، توانستند بخشی از سودهای سابق 

خود را احیاء کنند.

چند و چون عرضه قیر در بورس
قیرهای عرضه شده در بورس، در دو رینگ 
صادراتی و مصرف داخلی معامله می شوند. 
قیرهایی کــه به منظور مصــرف در داخل 
عرضه می شوند خود دارای دو نوع هستند؛ 
نوع اول برای معامله با شرکت های خواستار 
قیر و دیگری برای تهاتر بــا ارگان هایی که 
در قانون بودجه هرســال قیر ســهمیه ای 

دریافت می کنند.
شــرکت های قیرســاز خــوراک خــود 
یعنی وکیوم باتــوم را باقیمتی مشــخص 
که ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان تعیین کرده اســت، از 
پاالیشــگاه ها خریداری کرده و با ســودی 
مشــخص قیر تولیــدی خــود را در بورس 
عرضــه می کنند و بازه قیمتــی بورس کاال 

کامال مشخص  است.

اما نوع دوم عرضــه داخلی مربوط به تکلیف 
بودجه ای اســت که به قیر تهاتری شناخته 
می شــود. بر مبنای بنــد »ه« تبصره یک 
قانون بودجه، چهار نهاد شــامل وزارت راه و 
شهرسازی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، 
سازمان دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان 
نوســازی مدارس از ایــن قیر بهــره مند 
می شوند. ســهم هر یک از این نهادها از قیر 
تهاتری هم به ترتیب 65 درصد، 17 درصد، 

13 درصد و 5 درصد است. 
طبق قانــون بودجــه و تا چند مــاه پیش، 
شــرکت ملی نفت موظف بود وکیوم باتوم 
را در اختیــار این ارگان ها قــرار دهد تا این 
نهادها بــا تحویل آن بــه قیر ســازها، قیر 
دریافت کــرده و در ازای آن حق الزحمه ای 
به شــرکت های قیرســاز پرداخت کنند. 
تا چندی پیــش، قیمت وکیــوم باتوم این 
نهادها، در قانون بودجه تعیین می شــد اما 
وزارت نفت در نیمه نخســت ســال جاری، 
با برقراری قیمتی بیشــتر از بــورس کاال بر 
وکیوم باتوم، قیمت را افزایش داد و شرکت 

پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی نیز در 
مرحله بعدی از اعالم قیمت صرف نظر کرد 
تا انجمن های صنفی قیمت را تعیین کنند. 

نتیجــه این تصمیمــات آن بود کــه بهای 
وکیوم باتوم در بــازار دو برابر شــده و این 
بهتریــن فرصت بــرای صادرکنندگان بود 
که با بهره گیری از این شرایط، وکیوم باتوم 
و قیرها را از بازار جمــع آوری کرده و صادر 
کنند.این روزها دو پاالیشــگاه امام خمینی 
شازند و آبادان از عرضه وکیوم باتوم خود در 
بورس کاال خودداری می کنند و درخواست 
وزیر رفاه، کار و امــور اجتماعی برای خروج 
قیــر از بــورس کاال از جذابیــت خاصــی 

برخوردار شده است.

رينگ صادراتی و گلوگاه رانت
جدای از رینــگ داخلی که بــرای مصرف 
داخل و نهادها معامالت را پذیرش می کند، 
رینــگ صادراتــی محل انجــام معامالتی 
است که شــرکت ها خارجی برای خرید قیر 

می توانند معامله انجام دهند. 
منظور از شرکت های خارجی شرکت هایی 
هســتند که درجایی جز ایران ثبت  شــده  
و از پرداخــت مالیات در جریــان معامالت 
معاف هســتند. به همین دلیل بســیاری 
از شــرکت های ایرانی شــرکت هایی را در 
کشــورهای گرجســتان، ترکیــه، عمان، 
امارات و ... ثبت کرده و از این شرایط به نحو 

احسن استفاده می کنند.
صــادق حســن زاده، کارشــناس حــوزه 
انــرژی در گفتگو با مهر با بیــان اینکه یکی 
از ویژگی هــای بــورس کاال این اســت که 

اجازه نمی دهد قیمت ها به شــدت کاهش 
یــا افزایــش یابنــد و تمامی معامــالت را 
به طور شــفاف اعالم می کند، گفت: تأکید 
شــریعتمداری و یکی از قیر ســازها برای 
خروج قیر از بورس به دلیــل نظارت دقیق 
بــورس کاال بر قیمت و معامالت اســت که 
شاید عالقه ای نداشته باشند در این فضای 
شفاف به کار مشغول باشــند. در نامه وزیر 
رفاه قیدشده است که با توجه به تحریم های 
آمریکا، اگر شــرکت خارجی در بورس کاال 
معامله کنند به ســرعت شناسایی شــده و 
تحریم می شود بنابراین باید قیر را از بورس 

خارج کرد. 
وی ادامه داد: این ادعا در شــرایطی مطرح 
می شــود که حتی در برجــام و غیربرجام 
نیز چنین موضوعی صادق نبوده و ســابقه 
معامالت هم نشــان می دهد این استدالل 
تنها یــک ادعاســت. بورس کاال شــرایط 
مشخص و ثابتی دارد که این  شرایط، عرصه 
را بر دالالن و رانت خواران تنگ کرده است 
وعده ای قصد دارند با فضاســازی، نظر خود 
را بر بیش از 40 قیرساز کشور تحمیل کنند.

این کارشــناس انرژی ادامــه داد: جریان 
معامالت بورس کاال مشــخص اســت که  
چه میزان وکیوم باتوم فروخته شــده، چه 
میــزان آن تبدیل به قیر شــده و چه میزان 
قیر صادر و چه میزان مصرف شده است که 
در صورت به هم خوردن این قاعده، باید در 
انتظار هرج ومرج بازار قیر بود. در این صورت 
هر شــرکت می تواند با تنظیم قراردادهای 
صوری، به حســاب ســازی و ارائه آمارهای 

غلط مشغول شود.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

وشیمی ایالم بهار 9۸ راه اندازی می شود واحد شیرین سازی پتر

در چهلمین بهار انقالب به ثمر می نشیند

ح توسعه ای صنعت پاالیش ایران  ۲۰ طر

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 جزئیات ساخت واحد الفین در پتروشیمی 
بندر امام

 مدیرعامل پتروشــیمی بندر امام ضمن تشریح جزئیات واحد الفین در 
این پتروشیمی، از ارزآوری 750 میلیون دالری پتروشیمی بندر امام تا 
کنون خبر داد و گفت: پیش بینی می شود طی دو ماه پایانی سال حدود 

85 میلیون دالر دیگر برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
حمیدرضا رستمی در گفت وگو با ایسنا، از صادرات حدود یک میلیون 
و 200 هزار تن محصول از ابتدای سال تاکنون در پتروشیمی بندر امام 
خبر داد و افزود: این محصوالت که شامل انواع آروماتیک ها تا انواع پلی 
الفین ها می شــود حدود 750 میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته 
است. شرایطی که بر روابط اقتصادی کشور حاکم شده، کمی شرایط را 
سخت کرده است. اما تاکنون توانســتیم به روند تولید و صادرات ادامه 

دهیم و مشکل خاصی نداشتیم.
وی ادامه داد: پیش بینی می شــود طی دو ماه پایانی ســال حدود 85 
میلیون دالر دیگر برای کشــور ارزآوری داشته باشــیم. تاکنون طبق 
دستورالعمل بانک مرکزی ارز خود را به سامانه نیما وارد کرده ایم و این 

روند با هماهنگی هلدینگخلیج فارس ادامه دارد.
مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام در ادامه از ســاخت یک واحد الفین 
در این پتروشــیمی خبر داد و افزود: الفین یکــی از پروژه های اصلی ما 
در راســتای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش اســت. در 
این راســتا خودمان از واحدهایی مانند یاداوران در حــال احداث که 
مجموعه ای برای جمع آوری گازهای همراه منطقه جفیر هستند پیش 
خرید خوراک را انجام داده ایم تا منابع مورد نیــاز آن ها را تأمین کنیم. 
برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خودمان هم از طریق صندوق توسعه 
و بانک ها دنبال این هســتیم که فاینانسری را داشــته باشیم که الفین 
راه اندازی شود.به گفته رستمی، برای راه اندازی این واحد حدود 550 

میلیون دالر مورد نیاز است.
وی در مورد زمان راه اندازی ایــن واحد نیز توضیــح داد: پروژه را پنج 
قسمت تقسیم بندی کرده ایم که متناســب با منابع در اختیار بتوانیم 
طی پنج مرحله به نتیجه برسانیم. زمان اجرا هنوز مشخص نیست، اما 

ظرفیت آن یک میلیون تن است.

انتقال دومین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲4 به میدان 
گازی پارس جنوبی

 مجری طرح توســعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از انتقال دومین 
سکوی این طرح به موقعیت میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس 
خبر داد.فرهاد ایزدجو اعالم کرد: سکوی اقماری ۲۴A، دومین سکوی 
فاز نخست طرح توســعه فازهای 22 تا 24 میدان گازی مشترک پارس 
جنوبی صبح امروز )پنجشــنبه، 11 بهمن ماه(، از یارد شرکت صنعتی 
دریایی ایران توسط شــناور FLB۱۲۴ حمل و راهی موقعیت میدان 

پارس جنوبی شد.
وی با اشــاره به اجرای مراحل مهندسی، ســاخت، نصب و راه اندازی 
ســکوی ۲۴A از ســوی متخصصان ایرانی، افزود: درصورت شــرایط 

مساعد آب و هوایی، این سازه 2300 تنی،  به زودی نصب می شود.
با نصب و بهره برداری از این ســکو، روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز 
شــیرین )14.2 میلیون متر مکعب( معادل نیمی از یک فاز استاندارد 

گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده می شود.

 آغاز طرح های شرکت گاز خراسان رضوی
 با هزینه ۵4۰ میلیارد تومان

پروژه های گازرسانی خطوط انتقال گاز استان خراسان رضوی با هزینه 
بیش از 540 میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

همزمان بــا چهلمین ســالروز پیــروزی انقالب اســالمی پروژه های 
گازرسانی شرکت گاز خراسان رضوی افتتاح می شود.

گازرســانی به شهر ســمیع آباد، گازرســانی به 113 روســتا، احداث 
ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت 5 هزار و 10 هزار مترمکعب، گازرسانی 
به 171 واحد تولیــدی و صنعتی و احداث خط انتقــال 16 اینچ تربت 
حیدریه کاشــمر طرح هایی هســتند که با هزینه 220 هــزار و 860 

میلیارد تومان افتتاح می شوند.
مراسم کلنگ زنی گازرســانی به 92 روستا، گازرســانی به 934 واحد 
تولیدی و صنعتی و 12 ایســتگاه تقلیل فشــار، احداث خط انتقال گاز 
30 اینچ دیزباد - تربت حیدریه نیز با اعتبــار 319 هزار و 700 میلیارد 

تومان برگزار می شود.
شرکت گاز استان خراسان رضوی اکنون 2 میلیون و 241 هزار و 495 
مشــترک دارد که با احداث 31 هــزار و 633 کیلومتر شــبکه تغذیه و 
توزیع گاز و نصب 930 هزار و 682 انشعاب موفق به گازرسانی برای 75 

شهر و یک هزار و 910 روستا شده است.

نمایشگاه عکس »نفت در 4۰ سال اخیر«
روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران به مناســبت چهلمین سالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، نمایشــگاه عکسی با عنوان 
نفت در 40 ســال اخیر را با بیش از 50 قطعه عکــس صنعتی- تاریخی 

برگزار می کند.
در این نمایشــگاه عکس که 10 بهمن ماه در باشگاه شماره یک صنعت 
نفت آغاز به کار کرد، تالش شــده تا دستاوردهای 40 ساله صنعت نفت 
در بخش های تولیدی و توســعه ای به ویژه در میدان مشــترک گازی 
پارس جنوبی و تمدن نفتی غرب کارون که با تالش عکاســان صنعت 

نفت ثبت شده است، نمایش داده شود.
برگزاری ایــن نمایشــگاه، گام مهمی در یــادآوری تالش های مردان 
صنعت نفــت در جبهه تولید و توســعه این صنعت معظم از 40 ســال 
گذشته تاکنون است. این نمایشگاه، بینندگان عکس ها را به قلب تاریخ 
معاصر صنعت نفت می برد و آنان را با رویدادهایی که در این چهار دهه، 

صنعت را تحت تأثیر قرار داده است همراه می کند.
رخدادهای توســعه ای در پارس جنوبی، اقتدار ایران در گســتره آبی 
خلیج همیشــه پارس و فعالیت شبانه روزی ســکوهای نفتی، گازی و 
دکل های حفــاری، فرآیند صــادرات نفت از جزیره خــارک، عملیات 
توسعه در غرب کارون و دشت آزادگان و مجموعه ای از تصاویر فعالیت 
مخدومــان و زحمتکشــان صنعت بالنده نفــت، مخاطبــان را با نگاه 
عکاســان همراه می کند تا بینندگان با دیدگان خود در آنچه عکاسان 

دیده اند سهیم شوند.
بی گمان، مجموعه سترگ صنعت نفت ایران در قاب این 50 تابلو عکس 
نمی گنجد و این تصاویر تنها گوشــه ای از عظمت صنعت پرافتخار نفت 
این سرزمین پرگوهر را به تصویر می کشد، اما این تصاویر نمونه روشنی 
از بزرگی صنعت نفت و تالش بزرگمردان و شیرزنان ایران زمین در این 

عرصه از جبهه اقتصادی این مرز و بوم است.
در این نمایشــگاه که همزمان با نمایــش فیلم های برگزیده ســی و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر برپا شده اســت، آثار عکاسی سید نواب 
حسینی، ســید مصطفی حسینی، عبدالرضا محســنی، محمدحسن 
دامی تام، علی شــکاری، ســید احمد ریزه کار، مجتبی محسنی، سید 
حسن حســینی، حامد نوری، حمیدرضا نوروزی، مجتبی محمدقلی، 
رضا رستمی، علی ســلیمانی، علی پارســی، محمد پنهان، امیرعباس 
نوید، وحید رضانژاد، مهدی فخری و پویان شــاملی به نمایش گذاشته 

شده است.
عالقه مندان می توانند تا 22 بهمن، هر روزه از ساعت 17 تا 23 با حضور 
در مجموعه فرهنگی ورزشــی باشگاه شــماره یک صنعت نفت از این 

نمایشگاه بازدید کنند.

میز خبر

خط لولــه انتقال گاز تربــت حیدریه - کاشــمر 6 ماه 
زودتر از موعد و با حضور علیرضا رزم حسینی استاندار 
خراســان رضوی، حســن منتظر تربتــی مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران و دیگر مسئوالن کشوری افتتاح 

شد.
مهدی فالح تفتی درباره افتتــاح پروژه خط انتقال گاز 
تربت حیدریه - کاشــمر به شــانا گفت: طول این خط 
77 کیلومتر و قطر آن 16 اینچ است که بر اساس برنامه 
زمانبندی قرارداد، بایــد در مدت 15 مــاه به مرحله 
افتتاح می رسید، اما تامین به موقع کاالهای مورد نیاز 
سبب شد تا6 ماه زودتر از موعد مقرر آن را افتتاح کنیم.

وی افزود: شهر کاشمر در زمستان های سرد سال های 
اخیر از آنجا که تنها با یک خط لولــه 12 اینچ قدیمی 
تغذیه می شــد با افت یا قطع فشــار گاز روبه رو بود، اما 
با افتتاح خط انتقــال گاز تربت حیدریه - کاشــمر از 
امسال دیگر مشــکل قطع گاز در کاشمر و روستاهای 

آن نخواهیم داشت.
مجــری طرح خطــوط لولــه اصلی و فرعی شــرکت 

مهندسی و توســعه گاز با بیان اینکه صنایع 
وابســته نیز از این گاز بهره مند شــده اند، 
اظهار کرد: این خط در ابتدای آذرماه تزریق 
گاز شد  و افتتاح آن برای زمستان امسال در 
منطقه کاشمر بسیار حیاتی بود تا مردم دیگر 
نگران فصل ســرما و مشــکالت آن نباشند.

فالح تفتی درباره ســرعت اجرای طرح های 
این شرکت تصریح کرد: سرعت در اجرای طرح ها تاثیر 
منفی روی کیفیت پروژه ها نمی گذارد، ما نهایت دقت 
و کیفیت را در اجرای هر طرح کوچک و بزرگ صنعت 

گاز به کار می گیریم.
وی افزود: تامین کاال در اجرای هــر پروژه  به یک دوره 
زمانی نیاز دارد، برای نمونه مطابــق برنامه زمانبندی 
پیمانکار طرح تربت حیدریه -کاشمر، سفارش گذاری 
و آماده ســازی کاالها و شــیرآالت این خط بین 6 تا 8 
ماه به طول می انجامــد بنابراین ما روش جدیدی را در 
پیش گرفتیم و آن را برای نخستین بار اجرایی کردیم 
به این ترتیب که شیرهای اتوماتیک زمینی )AOV( را 

با اســتفاده از توانمندی یکی از شرکت های 
ایرانی به شــیر های عمل کننــده خودکار 

زمینی )LBV( تبدیل کردیم.
مجری طرح خطــوط لوله اصلــی و فرعی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ادامه داد: این 
9 شیر 16 اینچ، سالهای زیادی در انبار بدون 
استفاده کنار گذاشته شده بودند، اما ما آنها را 
تغییر کاربری دادیم و در پروژه استفاده کردیم تا زمانی 
که پیمانکار شــیرهای اصلی سفارشی خود را تحویل 

گیرد و به انبار شرکت ملی گاز برگرداند.
وی با بیان اینکه در این خط از هیچ تجهیزات خارجی 
استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: اگر می خواستیم 
شیرها و قطعات را از خارج از کشــور تهیه کنیم برای 
ما مقرون بــه صرفه نبود امــا اکنون که با اســتفاده از 
کاالهای ایرانی و توانمندی شرکت های داخلی طرح را 
اجرا کرده ایم حدود 60 درصد در هزینه های مان صرفه 

جویی شده است.
به گفته فالح تفتــی، خط تربت حیدریه - کاشــمر با 

هزینه 57 میلیارد تومانی آماده افتتاح شــده است که 
شهر کاشــمر، برخی مناطق صنعتی و 4 روستای بین 

راهی را پوشش دهی می کند.
مجری طرح خطوط لوله اصلی و فرعی شرکت مهندسی 
و توســعه گاز در آیین کلنگ زنی خط انتقال گاز دیزباد 
- تربت حیدریه به شــانا گفت: قطر ایــن خط 30 اینچ و 
طول آن 64 کیلومتر اســت و هزینه ی یک هزار و 600 
میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شــده اســت.فالح 
تفتی افــزود: مطابق قرارداد 15 ماه زمــان برای اجرای 
این طرح مورد نیاز اســت.به گفتــه وی، این خط انتقال 
شامل یک ایستگاه ارسال کننده،  7 شیر بین راهی و دو 
ایستگاه حفاظت کاتدیک است و تقاطع با جاده و راه آهن 
از جمله موانع خط به شمار می آید.مجری طرح خطوط 
لوله اصلی و فرعی شرکت مهندســی و توسعه گاز ایران 
تأکید کرد: در این پــروژه نیز در نظــر داریم مانند خط 
تربت حیدریه- کاشــمر از امکانــات داخلی و موجودی 
انبار شرکت ملی گاز ایران استفاده کنیم تا آن را زودتر از 

موعد مقرر به پایان برسانیم.

گاز

خريدار  همزمان با چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی بیش از 20 طرح 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی بــه ارزش تقریبی 35 هــزار میلیارد 
ریــال و 861 میلیون یورو بــه بهره برداری 

می رسد.
فاز ســوم پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس، طرح افزایــش ظرفیت تولید 
و ارتقای کیفیــت بنزین پاالیشــگاه نفت 
بندرعبــاس، گوگردزدایــی از نفــت گاز 
پاالیشــگاه نفت تبریز، تامین آب مصرفی 
مورد نیــاز پاالیشــگاه آبــادان از رودخانه 
بهمنشــیر و همچنین طرح ســاماندهی 
بندر صادراتی ماهشهر بخشی از مهم ترین 
طرح های آماده بهره بــرداری در دهه  فجر 

امسال هستند.
طرح ســاخت خط لوله 20 اینــچ نایین - 
کاشــان - ری و احــداث خط لولــه آبادان 
- اهــواز - اراک - تهــران و پــروژه تقطیر 
سوم و گاز مایع پاالیشــگاه اصفهان از دیگر 
طرح هــای پاالیشــی آمــاده بهره برداری 
همزمان بــا چهلمیــن ســالروز پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی است.

بهره برداری از فاز سوم پااليشگاه 
ستاره خلیج فارس

با بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس، 12 میلیون لیتر 
به آمار تولیــد بنزین یورو 5 کشــور افزوده 
شــده و بنزین تولیدی در این پاالیشــگاه  
هم اکنون وارد چرخه توزیع سوخت کشور 
شده است. افزایش یک میلیون و 100 هزار 
لیتری تولید نفت ســفید، 4 میلیون لیتری 
نفت گاز و 840 مترمکعبی گاز مایع از دیگر 
دســتاوردهای بهره برداری از فاز سوم این 

پاالیشگاه است.

خط لوله 20 اينچ نايین - کاشان- ری 
در آستانه بهره برداری

پروژه احداث خــط لوله 20 اینــچ نایین- 

کاشــان- ری بــا 430 کیلومتــر طــول و 
20 اینچ قطر در ســال 1391 آغاز شــد و با 
بهره بــرداری از آن، فرآورده هــای تولیدی 
در پاالیشــگاه های ســتاره خلیج فارس و 
بندرعباس و نیــز فرآورده هــای وارداتی 
به مرکز و شــمال کشــور منتقل می شود. 
افزایش ظرفیت انتقــال فرآورده های نفتی 
به میزان 150 هزار بشــکه در روز و انتقال 
فرآورده های وارداتی به میــزان 200 هزار 
بشکه در روز از مهم ترین دستاوردهای این 

طرح است.

افزايش 40 میلیون تنی ظرفیت 
صادراتی - بندری کشور

 طرح ســاماندهی بندر صادراتی ماهشهر 
به منظور افزایش 40 میلیون تنی ظرفیت 
صادراتی بندری کشور، بازسازی و نوسازی 
تأسیســات موجــود در بنــدر صادراتی 
ماهشــهر بر پایه   ضوابط و اســتانداردهای 
قابــل قبــول پایانه هــای دنیا بــه  منظور 

بهره گیری از این بندر   اســتثنایی به منظور 
و  گازوئیــل   ،MTBE بنزیــن،  واردات 
صادرات نفت کوره، نفت ســفید، میعانات 
گازی، گازوئیل، بنزین و... در ســال 1386 

آغاز به کار کرد.
الیروبی و قابلیت پهلودهی کشتی های 80 
هزار تنی، ایجاد تســهیالت سوخت گیری 
کشــتی ها )بانکرینگ(، بازســازی شــش 
اسکله موجود و تجهیز اســکله های جدید 
به سیســتم های کنترل پیشرفته، نوسازی 
و افزایش ظرفیت مخــازن ذخیره، افزایش 
بازوهــای بارگیــری از 32 بــه 49 عدد و 
تغییر سیســتم house pipe به سیســتم 
ذخیره ســازی  افزایــش  هیدرولیکــی، 
فرآورده های نفتــی به میــزان 4 میلیون 
بشکه، تغییر سیستم اطفای حریق از حالت 
غیراتوماتیک به سیســتم اتوماتیک با آب و 
فوم و مکانیــزه  کردن همه سیســتم های 
کنترلی از مهم ترین دستاوردهای این طرح 

است.

طرح افزايش ظرفیت تولید و ارتقای 
کیفیت بنزين پااليشگاه بندرعباس

این طرح بــه عنــوان یکــی از مهم ترین 
طرح های صنعت پاالیش کشــور با هدف 
خودکفایــی در تامین بنزین مــورد نیاز 
کشور که هزینه ریالی اجرای آن 11 هزار و 
85 میلیون ریال ورقم ارزی 313 میلیون 
یورو اعالم شــده است، شــامل پروژه های 
واحد تصفیه هیدروژنــی نفت گاز، تصفیه 
نفتای ســبک، ایزومریزاســیون، تصفیه 
گاز ترش بــا آمیــن، تصفیــه آب ترش، 
بازیافت گوگرد، احداث 17 دستگاه مخزن 
اســتوانه ای و کروی ذخیره ســازی مواد 
نفتی، دانه بندی گوگرد، تولید آب شیرین 
از دریــا، تولید ازت صنعتــی، تولید برق با 
اســتفاده از توربین گازی می شود، اجرای 
این طرح از ســال 1386 آغاز و واحدهای 
مختلف آن به تدریج راه اندازی شــده است 
و در دهه فجر امسال به بهره برداری کامل 

می رسد.

 طرح های توسعه ای پااليشگاه 
نفت اصفهان

 پروژه های تقطیر سوم و گاز مایع پاالیشگاه 
نفت اصفهان با هدف برطرف کردن کسری 
خــوراک واحدهای بنزین ســازی، تثبیت 
ظرفیت پاالیش روزانه 360 هزار بشکه ای، 
بهبود فعالیت تصفیه خانه ایســتگاه پمپاژ 
این پاالیشــگاه با هدف صرفه جویی 150 
مترمکعب آب در ســاعت و تامین آب شرب 

18 هزار نفر از سال 1395 آغاز شد.

گوگرد زدايی از نفت گاز پااليشگاه 
نفت تبريز

طــرح گوگردزدایی از نفت گاز پاالیشــگاه 
تبریز بــه منظــور کیفی ســازی و کاهش 
آالینده های زیست محیطی از اسفندماه 93 
آغاز شده است، با اجرای این طرح روزانه 30 
هزار بشکه نفت گاز با اســتاندارد یورو 4 و 5 

در پاالیشگاه تبریز تولید می شود.

خط لوله آبادان - اهواز - اراک - تهران
 پروژه احــداث خط لولــه آبــادان - اهواز 
- اراک - تهران بــه منظور انتقــال روزانه 
240 هزار بشــکه فرآورده های نفتی شامل 
بنزیــن، گازوئیــل و نفت ســفید تولیدی 
پاالیشــگاه های آبادان، اراک و کرمانشــاه 
برای مصارف شــهرهای مرکزی کشــور از 
سال 1389 آغاز شد، تکمیل و بهره برداری 
از ایــن خط لولــه ســبب جلوگیــری از 
تردد روزانه حداقــل 2 هــزار تانکر حمل 
فرآورده  های نفتی در مســیر آبادان – اهواز 

می شود.
این پــروژه در قالب 2 طرح شــامل احداث 
خط لوله جدید آبادان به اهــواز به قطر 26 
اینچ و به طــول تقریبــی 135 کیلومتر و 
احداث خط لوله جدیــد اراک به ری به قطر 
26 اینچ و به طول تقریبــی 290 کیلومتر و 
با بهره گیری از 150 نفر ســرمایه انسانی از 
سال 89 آغاز شــد و در دهه فجر امسال به 

بهره برداری می رسد.

خريدار مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در بازدیــد از پتروشــیمی 
ایالم ابراز امیــدواری کرد کــه واحدهای 
شیرین ســازی و الفین این مجتمع در نیمه 

نخست سال 98 راه اندازی شوند.
بهزاد محمدی پــس از بازدیــد از واحدها 
و پروژه هــای در حال احــداث هیدروژن، 
شیرین ســازی، مشــعل و الفین مجتمع 
پتروشــیمی ایالم گفت: سرزندگی و انرژی 
سرشــار در پروژ ه های مجتمع پتروشیمی 

ایالم حکمفرماست.
وی با بیان اینکه مجتمع پتروشــیمی ایالم 
در حفــظ زنجیره  ارزش ســرآمد اســت، 
افزود: این مجتمع از لحاظ زیست محیطی 

صنعت سبز در کشور به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به فرآیند دریافت خوراک از پاالیشــگاه گاز 
ایالم از طریق سه خط لوله اشاره کرد و ادامه 
داد: با راه اندازی واحــد گوگردزدایی، واحد 
پلی پروپیلن چرخه  تولیــد در این مجتمع 
تکمیل خواهد شد.محمدی ادامه داد: یکی 
از شاخصه های پتروشــیمی ایالم استفاده 
از تیم جوان و بومی در کنــار تیم مجرب و 
متخصص است و در این راستا از مدیرعامل 
پتروشــیمی ایالم در به کارگیری و راهبری 

این تیم کاری تشکر می کنم.
محمدی ادامه داد: با رعایت نکات بهداشت، 
ایمنــی و محیــط زیســت )اچ اس یــی( 

امیدواریم بهار سال 98 واحد شیرین سازی 
و تابســتان 98 واحــد الفیــن بــه مرحله  

راه اندازی پایدار و تولید محصول برسند .

تکمیل زنجیره تولید در پتروشیمی ايالم
رسول اشرف زاده، مدیرعامل شرکت گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( 
هم در این نشســت گفت: اولویت این گروه 
رفع مشکالت پیش روی شرکت پتروشیمی 
ایالم اســت.وی تصریح کرد: از ســال 92 
که هلدینگ خلیــج فــارس وارد مجتمع 
پتروشــیمی ایالم شــد تالش های مستمر 
و قابل توجهی برای تکمیــل پروژه  الفین و 
گوگردزدایی آغاز شــد.مدیرعامل پترول 
ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها پتروشــیمی 
ایــالم در بلندمدت خوراک مــورد نیاز را از 

پاالیشگاه گاز ایالم دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در عین حال برنامه های 
کوتاه مدتــی نیز بــرای تامیــن خوراک 
پتروشیمی ایالم طراحی شده است، افزود: 
اراده  و انگیــزه  الزم برای تکمیــل زنجیره  
تولید در پتروشــیمی ایالم بــا راه اندازی 
پروژه های در حال اجرای این شرکت شکل 

گرفته است.

پتروشیمی ايالم در تالش برای معرفی 
مجدد به عنوان صنعت سبز

شــاپور تقی پــور، مدیرعامــل شــرکت 

پتروشــیمی ایالم نیز در این نشست گفت: 
پتروشــیمی اایالم اکنون در دو فاز تولید و 
پروژه قرار دارد و پروژ های مشعل، هیدروژن 
و شیرین ســازی با 96 درصــد در مراحل 

بهره برداری و راه اندازی هستند.
وی با اشــاره بــه اینکه ســفارش گذاری 
تجهیزات و قطعات مورد نیــاز پروژه الفین 
پایان یافته است و همه  تجهیزات در گمرک 
یا در مسیر انتقال به ســایت هستند، افزود: 
نصب و تکمیل مشــعل واحد گوگردز دایی 
و واحد هیدروژن بــا تکیه بر توان و تخصص 
نیروهای بومی کشور و اســتان در کمتر از 
سه ماه انجام و در آســتانه  بهره برداری قرار 

گرفته است.
تقی پور به دریافت گواهینامه ها و ایزوهای 
معتبر از شــرکت های بزرگ دنیا توســط 
کنترل کیفیت شــرکت پتروشیمی ایالم 

اشــاره کرد و افزود: این شرکت در سال 96 
برای توجه ویژه به مســائل زیست محیطی 
به عنوان صنعت ســبز در کشور معرفی شد 
و تالش بر این است در ســال 97 نیز به این 

مهم دست یابد.

بازديد معاون وزير نفت از طرح 
کاتالیستی پتروشیمی لرستان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در ســفر به استان لرســتان در آستانه دهه 
فجــر، از رونــد اجرایی طرح کاتالیســتی 
پتروشیمی لرستان بازدید کرد و در جریان 

پیشرفت های این پروژه قرار گرفت.
بهزاد محمــدی در جریــان بازدید از طرح 
کاتالیســتی پتروشیمی لرســتان گفت: 
شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی 
قراردادهای خوبی با صنعت امضا کرده و در 
حوزه دانش فنی تولید کاتالیست به سمت 

تجاری سازی حرکت کرده است.
به گفته وی، در بخش دانش فنی فرآیندها 
و مواد شیمیایی شاهد اقدام های ارزنده ای 

بوده ایم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در بازدیدهــای خــود از مراکز پژوهشــی 
صنعت پتروشــیمی اظهار امیدواری کرده 
اســت که صنعــت پتروشــیمی بتواند در 
ســال های آینده بخش قابــل مالحظه ای 
از نیازهای خود را از طریق همین شــرکت 

پژوهش و فناوری پتروشیمی برطرف کند 
و کمک حال صنعت باشد.

براســاس گزارش ارائه شــده، پروژه انجام 
مهندســی اصولی تولید کاتالیســت های 
بــرای   ،IRSAC۵۳۰ و   IRSAC۵۱۸
ســاخت یک کارخانه تولید کاتالیست های 
فوق به ظرفیت 100 تن در ســال در محل 
ســایت شــرکت پتروشیمی لرســتان در 
شــهر خرم آباد قراردادی در ســال 1392 
بین شرکت پتروشــیمی لرستان و شرکت 

پژوهش و فناوری امضا شد.
این قرارداد شــامل دو بخش عمده اعطای 
دانش فنی تولید دو نوع کاتالیســت و انجام 
مهندسی فرایند و ارسال مدارک مهندسی 

پایه بخش فرایند در قالب 6 پکیج است.
به موازات تکمیل و تحویل مدارک بســته 
طراحی مهندسی پایه در سال های 1394 
تا 1395، شــرکت پتروشــیمی لرســتان 
قراردادهــای تکمیل مدارک مهندســی، 
خرید، ســاخت و نصب تجهیــزات را امضا 
کرد.هم اکنون واحد تولید کاتالیســت های 
IRSAC۵۱۸ و IRSAC۵۳۰ در مرحلــه 
نهایی تامین تجهیزات باقی مانده و تکمیل 
نصب است که پیش بینی می شود با تکمیل 
این فاز و انجــام مراحــل پیش راه اندازی و 
راه انــدازی در ابتدای ســال 1398 تولید 
کاتالیست های یادشده از سه ماه دوم سال 

98  آغاز شود.

خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر افتتاح شد
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 سهمیه بندی بنزین؛ کالف سردرگم 
در اقتصاد ایران

موضوع بنزین و ســهمیه بندی آن و احیای دوباره کارت های سوخت 
به یکی از موضوعات داغ این روزهای افکار عمومی تبدیل شــده است. 
مقوله مهمی که در حوزه اقتصادی اهمیــت و تاثیری فراوانی دارد و به 
همین علت مسووالن مربوطه بایستی با نگاهی کارشناسانه و هدفمند 
در جهت مدیریت حوزه ســوخت حرکت کنند تا جامعــه به التهاب و 

سردرگمی دچار نشود.
نقش اثرگذار و غیرقابل انکار بنزین در زندگی و معیشــت مردم سبب 
شده اســت تا قیمت و میزان مصرف آن در کشــور یکی از مهم ترین و 
اساســی ترین موضوعات اقتصــادی خانوارها و دولت ها محســوب 
شود. افزایش نرخ دالر، تفاوت فاحش نرخ ســوخت در ایران نسبت به 
کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و مصرف بنزین از جمله مواردی به 
شمار می رود که دولت و مجلس را برای ســهمیه بندی بنزین ترغیب 
کرده اما موانع و مشکالت موجود در عرصه اقتصادی امکان اجرای این 

مقوله را با بن بست روبرو کرده است.

تاريخچه سهمیه بندی سوخت در ايران
نخســتین بار موضوع هدفمند شدن ســوخت و ارایه کارت سوخت در 
1386 خورشیدی مطرح شد و به مدت هشت سال در کشور به اجرا در 
آمد اما پس از تک نرخی شدن بنزین استفاده از کارت سوخت در عمل 

متوقف شد و مردم تنها از کارت سوخت های جایگاه استفاده کردند.
در این میان اواخر پاییز امســال بود که شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در اطالعیه ای اعالم کرد به زودی استفاده از کارت 
سوخت خودرو در هنگام سوخت گیری الزامی خواهد بود و افرادی که 

فاقد کارت سوخت هستند، باید نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

دلیل بازگشت کارت سوخت به جايگاه های بنزين 
پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز و ثابت ماندن قیمت ســوخت، پدیده  
ای با عنوان قاچاق بنزین بیش از پیش خود را نشــان داد. قاچاقچیان با 
خرید بنزین ارزان در داخل کشور و سوءاستفاده از تفاوت قیمت در آن 
سوی مرزها به ویژه پاکســتان، حجم زیادی از این منابع ملی را هدف 
ســودجویی خود قرار دادند. به گونه ای که دولــت در جدیدترین آمار 
خود، قاچاق روزانه  بنزیــن و گازوئیل را 20 تــا 40 میلیون لیتر اعالم 
کرده که نسبت به ادعاهای پیشین یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی 

مجلس، افزایشی 2 برابری داشته است.
مقایسه  قیمت بنزین در ایران با دیگر کشــورهای جهان، ما را از لحاظ 
قیمت پس از ونزوئال در رتبه دوم ارزان ترین بنزین جهان قرار می دهد. 
در نتیجه این تفاوت قیمت، ســودی حدود 2 هــزار و 400 درصدی را 

برای قاچاقچیان به همراه دارد.

طرح جديد سهمیه بندی بنزين 
متن کامل طرح سهمیه بندی بنزین که در 30 دی 1394 خورشیدی 
به مجلس تحویل داده شــد، به شرح زیر اســت: یکی از اهداف اجرای 
قانون هدفمندی یارانه، تحقق عدالت در توزیــع یارانه بین مردم بوده 
و هست اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه بندی آن به شکل 
فعلی گر چه از یک ســو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت 
)به دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور( یک ضرورت 
غیر قابل اغماض اســت و اما نحوه اجرای فعلی آن هر چند در مدیریت 
مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود اما در توزیع عادالنه آن موفق نبود؛ چرا 
که اختصاص سهمیه بنزین یارانه ای به وســایل نقلیه اقشار ضعیف که 
بیشتر فاقد خودرو هســتند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر 
محروم می کند و خانواده های ثروتمند با داشــتن خودروهای شخصی 
متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند، بیشترین یارانه 
را دریافت می کنند. جهت رفع این نقیصــه در اجرای طرح هدفمندی 
و تخصیص ســهمیه به افراد )نه خودروها( و صرف نظر از این که مالک 
ماشــین باشــند یا نه و امکان فروش ســهمیه خود در واقع عدالت نیز 
تحقق می یابــد و بنابراین طرح مذکــور جهت نیل به اهــداف اجرای 

عدالت طرح موصوف ارائه می شود.«
در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه به 
هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود، ارایه کرده اند. بر این پایه 
قرار است سامانه ای ویژه این کار راه اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن 
به خرید و فروش برسد. در مورد جایگاه های سی ان جی هم مصوبه ای 
مطرح شده اســت مبنی بر اینکه ســوخت گیری خودرو های سرویس 

عمومی، تاکسی و وانت بار ها باید در اولویت باشند.
اگر چه هنوز در خصوص جزبیات این طرح اطالعاتی منتشــر نشــده 
اســت اما به نظر می رســد اگر این طرح تصویب شود، ســهمیه بنزین 
یارانه ای به صــورت »ماهانه 30 لیتر بنزیــن 1000 تومانی به ازای هر 
فرد« در نظر گرفته خواهد شــد و این ســهمیه با کد ملی به سرپرست 
خانوار تخصیــص می یابد. نرخ مصارف مازاد بر ســهمیه نیز)نرخ آزاد( 
در بازاری که میان مردم برای خرید و فروش ســهمیه شکل می گیرد، 
تعیین می شــود.در این طرح افرادی هم که مصرف بنزین ندارند یا کم  
مصرف هستند، می توانند با فروش ســهمیه خود در بازاری متشکل از 
ســاز وکارهای نرم افزاری از مابه التفاوت نــرخ آزاد و یارانه ای بنزین به 

صورت مستقیم منتفع شوند.

وضعیت مصرف سوخت در ايران 
در شــرایط فعلی مصرف بنزین در ایران حدود 91 میلیون لیتر در روز 
اســت و اگر ســخنان عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی را مبنا 
قرار دهیم که 24 فروردین ســال جاری در جلســه شورای حمل ونقل 
و مســکن اســتان همدان گفت، در کشــور حدود 19 میلیون خودرو 
و 12 میلیون موتورســیکلت داریم، این یعنی هر خودرو در کشــور ما 
روزانه بیش از چهار لیتر بنزین مصرف می کنــد، این عدد در ماه بیش 
از 120 لیتر خواهد بود.پس می توان نتیجه گرفت این میزان ســهمیه 
بنزین )روزانه یــک لیتر به ازای هر کد ملی( بــرای خانوار هایی که یک 
خودرو دارند کافی خواهد بود اما در خانوار هایی که بیش از یک خودرو 
دارند، این میزان سهمیه کفاف نمی دهد و این افراد مجبور خواهند بود، 
ســهمیه مازاد را از بازار آزاد تهیه کنند که این مهم با توجه به شــرایط 

اقتصادی فعلی هزینه مضاعفی را بر افراد تحمیل خواهد کرد.

طرح سهمیه بندی جديد و منافع دولت و مردم 
اکنون وضعیت این چنین اســت که دولت ســوخت مورد نیاز مصرف 
روزانه مردم را با یارانه دولتی، یعنی بــا پرداخت از ذخایر بیت المال که 
باید صرف آبادانی کشور شــود، در ایران تولید و توزیع می کند. بخش 
قابل توجهی از این ســوخت که یارانه پنهان دولتی به  جای اســتفاده 
داخل کشــور به خارج از مرزهای ایران قاچاق و در عمل یارانه ای که از 
بیت المال برای سوخت برداشت می شودتا قیمت عرضه سوخت پایین 
بماند، در خارج از کشور مصرف می شود و سودی که باید به جیب مردم 

ایران واریز شود، از جیب دالالن و قاچاقچیان سر درمی آورد.
اگر تولید فعلی بنزین را 105 میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، دولت 
روزانه 25 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخت و 

بخشی از این مازاد تولید را صادر خواهد کرد.
در نتیجه با فرض اختالف قیمت 2 هزار تومانی نرخ فروش آزاد نســبت 
به نرخ ســهمیه، دولت روزانه 50 میلیارد تومان و ســالیانه حدود 18 
هزار میلیارد تومان افزایش درآمد نســبت به وضعیــت فعلی خواهد 
داشــت. این درآمد به طور کامل می تواند برای ارتقای زیرســاخت ها، 
تقویت حمل ونقل عمومی، حمایت از سوخت های جایگزین و بهسازی 

راه های روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کمیســیون انرژی مخالف سهمیه بندی سوخت 
خودروها اســت، گفــت: بنزین در ســال آینده گران 

نمی شود.
فریدون حسنوند در جلسه شورای اداری در ساختمان 
کوثر فرمانداری اندیمشــک عنوان کرد: دشــمنان با 
ایجاد تحریم و برگزاری جلســات با کشورها با تطمیع 
و تهدید به زم خود قصد توقف در فروش نفت کشــور 

را داشتند.
وی افزود: یک گــروه تنــدرو در امریکا بــا همکاری 
روباه پیر و برخی کشــورهای مرتجع بــه دنبال ایجاد 
تحصن، اعتــراض، ناامیدی و اقدامات تروریســتی در 

کشــور بودند که با تدبیر رهبر فرزانه انقالب 
و ایثار ملت بزرگوار ناکام و نقشــه های آنان 
شکســت خورد.نماینده مردم اندیمشــک 
در مجلس شــورای اســالمی بــا تاکید بر 
لزوم پاســخگویی به مطالبات شــهروندان 
تصریح کــرد: با مدیریت جهــادی و انقالبی 
هم چون ســال های ابتدایی انقالب و دوران 

دفاع مقدس باید مســیر توســعه کشــور را پیگیری 
و برنامه ریــزی شــود.وی، اشــتغال را اولویــت اول 
شهرستان، استان و کشــور نامید و افزود: تمام مدیران 
و مســئوالن در نظام بایــد از ظرفیت هــای قانونی و 
استعداد کشــور در تمام زمینه ها برای توسعه، عمران 

و اشتغالزایی استفاده شود.
حسنوند گفت: مسئوالن دستگاه های اداری 
باید به عنــوان مدیران انقالبی بــا اطالع از 
قوانین فرصت را برای خدمت، پاســخگویی 
به مطالبات، ایجاد اشتغال و سازندگی کشور 
از طریق کار جهادی شــتاب گیرد و در این 
زمینه از مدیران انقالبــی حمایت خواهیم 
کرد.رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه کمیســیون انرژی مخالف سهمیه بندی 
ســوخت خودروها در سال آینده اســت، گفت: بنزین 
در ســال آینده گران نمی شود.حســنوند اظهار کرد: 
صحبت های انجــام شــده در ارتباط با نحــوه توزیع 

سوخت، ســهمیه بندی و افزایش بهای بنزین صحت 
نداشته و هرگونه گمانه زنی و بحث در این زمینه شایعه 
اســت.وی گفت: قیمت بنزین و سوخت به بهانه اعمال  
تحریم های آمریکا افزایش نخواهد داشــت و ســطح 
تولید بنزین در کشور به حدی اســت که توان مقابله با 

تحریم ها را داریم.
نماینده مردم اندیمشــک در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه راه مدیریت مصرف ســوخت و مقابله با 
قاچاق ســوخت، سهمیه بندی ســوخت نیست، بیان 
کرد: بهترین راه مقابله با قاچاق سوخت برخورد قاطع 
با عامــالن و برای مدیریت مصرف ســوخت خودروها 

فرهنگ سازی در کشور است.

سوخت

محسن محروقی  مساله سهمیه بندی و 
توزیع عادالنه بنزین و آزادسازی قیمت آن، 
به عنوان موضوعاتی جدال برانگیزی، دارای 
ابعاد و الیه های پیچیــده ای بوده و هر گونه 
اقدامی در این زمینه با توجه به پیشــینه و 
تجربیات گذشــته، نیازمند بررســی های 

دقیق و کارشناسی است.
افزایش نرخ ارز و معنادار شدن تفاوت قیمت 
بنزین داخلی با نرخ جهانی، قاچاق سوخت، 
مصرف باال و میزان زیاد یارانه سوخت، تکرار 
سناریو ســهمیه بندی و آزادسازی قیمت 
آن را در جامعه و در میان مسوولین موجب 

شده است. 
مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف 
سوخت گفته است که در ایران سالیانه 45 
میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می شود. 
ضمن اینکه 50 درصد یارانه انرژی به ســه 
دهــک ثروتمند جامعه می رســد که بهای 
سوخت آنها ســه درصد از هزینه هایشان را 

تشکیل می دهد.
در حال حاضر قیمــت بنزین در فوب خلیج 
فارس حدود 40 ســنت در هر لیتر اســت 
که براساس نرخ ارز در ســامانه نیما حدود 
3400 تومان ارزش گذاری می  شود. از این 
رو در ایــران در حال حاضر هــر لیتر بنزین 
با یارانه ای حدود 2400 تومــان به فروش 
می رســد. براســاس الیحه بودجه ســال 
1398، مبلغ 10 هــزار و 789 میلیارد ریال 
درآمد از محــل افزایش 20 درصدی قیمت 
هر لیتر گازوییل در نظر گرفته شده است که 
در صورت موافقت مجلــس با این افزایش و 
تبدیل شدن به قانون، دولت مجاز به افزایش 
قیمت آن خواهد بود.این در حالی است که 
در الیحه بودجه ســال آینده، پیشــنهادی 

برای افزایش بهای بنزین ارایه نشده است.
پیــش از ایــن محمدباقر نوبخــت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور در تشریح 
جزئیات الیحــه بودجه ســال آینده گفته 
اســت: در این الیحه قیمــت بنزین 1000 
تومان دیده شــده و برنامه ای برای افزایش 

قیمت حامل های انرژی نداریم.
طبق نظر برخی از کارشناسان، مساله آزاد 
ســازی نرخ بنزین با توجه به ضروریات یاد 
شده، امری ضروری در همین حال پیچیده 
بوده و نیازمند فراهم بودن بسترسازی الزم 
اســت چرا که این اقدام تبعات و پیامدهای 
جدی را بــرای اقتصاد جامعه و معیشــت 
خانواده هــا در بر خواهد داشــت که بخش 
مهمــی از آن از جملــه بارتورمی اش کامال 

قابل پیش بینی نیست.
براســاس گزارش های منتشــر شد، دولت 
و مجلــس در پی ارائه راه حلی هســتند که 
سیاستگذاری در مورد قیمت بنزین طوری 
انجام شــود که هم اقتصاد خانــوار تامین 
شــود، هم جلوی قاچاق بنزین گرفته شود 
و هم قیمت بنزین متناســب ســازی شود. 
صاحبنظران معتقدند که این اهداف گرچه 
به نوعی قابل جمع است، ولی رسیدن به آنها 
نیازمند اخذ تصمیماتی بنیادی و به مراتب 
سخت تر از سهمیه بندی، دو نرخی کردن، 
آزادســازی قیمت بنزین و یــا ›اختصاص 

سهمیه بنزین به همه ایرانیان‹ است.
در مورد موضوع بنزیــن و چرایی ضرورت 
ســهمیه بنــدی و آزادســازی قیمت آن، 
»کاظم جاللی« نماینــده مجلس و رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگویی 
با بیــان اینکه اگــر از مصرف بیــش از حد 
بنزین در داخل کشــور پیشگیری نکنیم از 
ســال 1399 مجددا واردکننده بنزین می 
شویم، گفته اســت: این اتفاق به این دلیل 
رخ می دهد که بخشــی از بنزین ما قاچاق 
می شود و بخشی از آن هم از این جهت است 
که قیمت حامل های انرژی برای اقشار مرفه 
ما کم است و بنابراین مصرف آنان به همین 
میزان هم باالســت، پس ما یک منطقی را 
باید در کشــور طی بکنیم و آن این است که 
هرکس به هر میزانی که در کشــور مصرف 
می کنیم و می خواهد رفاه داشته باشد باید 

هزینه آن را هم پرداخت کند.
وی در ادامه افزود: دو راه برای این کار وجود 
دارد، یکی اینکه سهمیه ای برای خودروها 

در نظر گرفته شود و فراتر از آن آزاد محاسبه 
شود، یکی هم این اســت که ما برای مردم 
یعنی برای تعداد ایرانی ها یک ســهمیه ای 
در نظر بگیریــم، مثال بگوییم بــه ازای هر 
ایرانی بیســت لیتر بنزین هــزار تومانی در 
اختیارشــان قــرار می گیرد و فراتــر از آن 

قیمتش گران تر می شود.

بررسی تاريخی موضوع 
هر چنــد نکات تــازه ای همچــون اعطای 
ســهمیه بنزین به افراد به جای خودرو در 
پیشنهادهای مطرح شده وجود دارد اما این 
پیشنهادات با اندکی تفاوت در سال 1386 

نیز اجرا شده است .
بررسی سیاست های اعمال شــده در بازار 
مصرف بنزین نشــان می دهــد که اجرای 
این سیاســت ها معموالً در قالب بودجه های 
ســنواتی و برنامه های توســعه پنج ساله 
بوده است. در ســال های اخیر جهت گیری 
عمده سیاســت ها در بازار بنزین بر افزایش 
تدریجی قیمت ها در ابتدای هر سال استوار 
بوده و در کنار آن برای توســعه حمل و نقل 

عمومی نیز اقداماتی انجام شده است.
در قانون بودجه ســال 1383، بــا توجه به 
عمیق شــدن مشــکل واردات بنزین و به 
منظور مدیریت تقاضای بنزین، مقرر شده 
بود که از نیمه دوم این ســال سوخت گیری 
با استفاده از کارت هوشمند انجام شود. اما 
به دلیل فراهــم نبودن زیرســاخت ها این 

موضوع تا سال 1386 به تعویق افتاد.
اهمیت موضــوع حمــل و نقل و نــگاه به 
مســاله بنزین از ابتدای مجلــس هفتم به 
طور جدی تــری مورد توجه قــرار گرفت. 
در فاصله ســالهای 1384 تا 1386 تصویب 
قوانینی چون توســعه حمل و نقل عمومی 
و مدیریت مصــرف ســوخت و حمایت از 
ســامانه حمل و نقل ریلی شــهری و حومه 
بیانگر اهتمام جــدی حاکمیت به موضوع 
بنزین بود. همزمان با تصویــب این قوانین 
طبق بند »و« تبصــره »13« قانون بودجه 
ســال 1386دولت موظف شــد حداکثر از 
ابتدای خرداد ماه 1386 بنزین را با استفاده 
از کارت هوشــمند و به صورت سهمیه ای 
توزیــع کند.اکنون بعد از گذشــت بیش از 
یک دهه، جامعه هم تجربه سهمیه بندی و 
آزادسازی قیمت بنزین و اعطای یارانه ها را 

دارد و هم پیامدها و تبعات آن را به چشــم 
دیده است.کارشناسان معتقدند اگر اعمال 
این سیاست ها درســت بود نباید بعد از یک 
دهه مجبور بــه تکرار آن می شــدیم. البته 
برخی بــر این باورند که ممکن اســت خود 
سیاست درست باشــد اما ناهماهنگی سایر 
بخش ها و عدم پذیرش و یا اعمال تغییرات 
الزم در آنها موجب شــده اســت که مساله 

بنزین همچنان غیر قابل حل باقی بماند.
به گفته آنها، افزایش مصرف بنزین در کشور 
صرف نظر از مســاله قاچاق سوخت، از یک 
طرف به افزایش شــمار خودروهــا، میزان 
مصرف سوخت خودروها خصوصا تولیدات 
داخلی و گســتره حمل و نقل عمومی و نیز 
به فرهنگ اســتفاده از خودرو شــخصی به 
جای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی 
برمی گردد. طبق نظر کارشناسان، در طی 
سال های گذشته از یک طرف سیاست های 
توسعه ای در حوزه صنعت داخلی خودرو با 
افزایش تولید ساالنه خودروهایی که برخی 
از آنها از نظر میزان مصرف به مراتب باالتر از 
اســتاندار خودروهای روز جهانی بودند، به 
شدت شمار خودرو در کشور را افزایش داد، 
و از ســوی دیگر عدم توجــه کافی به حمل 
و نقــل عمومی )چــه داخل شــهری و چه 
بین شــهری( زمینه را برای گرایش بیشتر 
خانواده ها به اســتفاده از خودرو شــخصی 

فراهم کرده است. 
از طرف دیگر، خــودرو عالوه بــر رفع نیاز 
حمل و نقل، بیــش از پیش به وســیله ای 
برای تعیین خاستگاه طبقاتی افراد نیز بدل 
شــده و امروزه نقش بالمنازعی در پرستیژ 

اجتماعی خانواده ها بازی می کند.
بنابر این می توان گفت کــه مصرف بنزین 
روز به روز از موضوعی صرفا اقتصادی دورتر 
شــده و امروزه ابعاد و الیه هــای فرهنگی و 
اجتماعــی نیز پیــدا کرده اســت. به گفته 
صاحبنظران،اگر چاشــنی سیاسی بودن را 
نیز بدان بیافزاییم معجون کم نظیری از کار 
در می آید که کام خیلی ها تلخ خواهد کرد، 
ضمن اینکه کسی نمی تواند منکر آن شود 

که شاید به مذاق اندکی نیز خوش بیاید.

نرخ واقعی و خودروهای خوش اشتها
طبق آمار تا ســال 1376 خودروســازان 
داخلی ســاالنه تنهــا 165 هــزار خودرو 

تولید می کردنــد. از 1376 تا 1386 تعداد 
خودروهای شــماره گذاری شده در کشور 
ســاالنه حدود 60 درصد رشد داشته است. 
در ســال 1385 رکورد تولید یک میلیون 

خودرو در سال شکسته شد.
کارشناســان معتقدنــد کــه بــا افزایش 
خودروهای تولید شــده در کشــور از اوایل 
دهه 1380، شــرکت های خودروسازی که 
تا قبل از آن با صف خریداران مواجه بودند با 
کمبود تقاضا روبه رو شــده و به ناچار با ارائه 
تســهیالت مالی برای ،تعداد خانواده های 
مالک خودرو شــخصی رو به گسترش نهاد 
و فرهنگ خانواده ها از اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی به خودرو شخصی تغییر یافت. 
همین امر باعث شــد تا مصــرف بنزین در 
فاصله ســالهای یاد شــده به طور متوسط 
ســاالنه 12 درصــد افزایش یابــد. اکنون 
آمارها از وجود بیســت میلیــون خودرو و 
مصرف حدود 90 میلیون لیتر بنزین در روز 

حکایت دارند.
کارشناســان در پیدایــش وضعیت کنونی 
بنزین )قاچاق و مصرف بــاال( چند موضوع 
را مورد توجــه قرار می دهنــد . یکی اینکه 
قاچاق بنزین ارتباط مستقیمی با نوسانات 
نرخ ارز دارد. بنابــر این یکی از راه حل اصلی 
جلوگیــری از قاچــاق ســوخت، کنترل و 
پایین آوردن نــرخ ارز و افزایش ارزش پول 
ملی است. زیرا جلوگیری از قاچاق از طریق 
افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمت 
جهانی یا همان فــوب خلیج فارس تا زمانی 
کارســاز خواهد بود که نرخ ارز ثابت بماند. 
چنانچه نرخ ارز به صورت جهشــی افزایش 
یابد دوبــاره فاصله قیمــت داخلی و قیمت 
فوب خلیج فارس بیشــتر شــده و مشکل 

قاچاق نیز باز خواهد گشت.
دوم، صنعــت خودروســازی داخلی، طی 
سالها گذشته، میلیون ها خودرو پرمصرف 
)در مقایســه با میانگین جهانی( و بعضا بی 
کیفیت، را راهــی جاده هــا و خیابان های 
کشــور کرده اســت. بنابر این بخش قابل 
توجهی از مصرف ســوخت ناشــی از به روز 
نبودن خودروهای داخلی است. پس بخشی 
از کاهش مصرف بنزین نه با افزایش قیمت 
که بــا حل موضــوع ســوخت خودروهای 
داخلی و به طور کلی عرضه خودروهای کم 

مصرف به بازار اتفاق خواهد افتاد.

براســاس آمارهای منتشر شــده ،در ایران 
برای بــه ازای هــر 100 کیلومتــر به طور 
متوســط 7.8 لیتر بنزین مصرف می شود 
در حالی که میانگیــن آن در اروپا 5.5 لیتر 
اســت که برای کاهش آن بــه 4 لیتر برنامه 
ریزی کرده اند.سومین مورد به حمل و نقل 
عمومی باز می گردد. در مقایســه با اهداف 
برنامه های توســعه )از جملــه برنامه های 
چهارم و پنجم( کشور پیشرفت مناسبی در 
حوزه توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی 
نداشته اســت.بنابر این، ناوگان حمل و نقل 
عمومی از یک طرف مردم را به اســتفاده از 
خودرو شــخصی ســوق می دهد و از طرف 
دیگر خود نیز یکی از پرمصرف های سوخت 
به شمار می رود. حال ســؤال این است که 
سهمیه بندی و آزادســازی قیمت بنزین تا 
چه حد می تواند در حذف علــل باال موفق 
بوده و به دنبال آن حــذف قاچاق و کاهش 

مصرف را نیز در پی داشته باشد.

خودروهای گران 
طبق بررسی های انجام شده، قیمت خودرو 
در بســیاری از کشــورها )با توجه به قیمت 
ارز و ســطح درآمدها( در مقایســه با کشور 
ما ارزان تر، ولــی قیمت ســوخت در اکثر 

کشورها گرانتر است.
اما بر اساس برخی از طرح های پیشنهادی، 
آزاد شدن بهای بنزین در کشور متناسب با 
بهای جهانی و بدون توجه به قیمت جهانی 
خودروهای روز دنیا صورت می گیرد و این 
وضعیت بــدون تردید ســطح رفاه مصرف 

کنندکان را کاهش می دهد. 
بنابر این طبق نظر برخی از کارشناســان، 
همانطور که قانون دولت را موظف به برنامه 
ریزی برای حــذف یارانه ها کرده اســت، 
وظایفی را در مورد وضعیت تولید و واردات 
خودرو با کیفیت، ارزان قیمت و کم مصرف 

تعیین کرده است. 
براســاس نتایج مطالعات معتبر انجام شده، 
آزاد ســازی قیمت بنزین متناسب با قیمت 
جهانی )فــوب خلیج فــارس(، باید همراه 
با تولیــد و واردات خودروهای کم مصرف و 
رقابتی باشــد. به زبان ساده، فروش بنزین و 
خودرو باید هم زمان و متناســب با کالس 
جهانی باشــد. نمی توان از یــک طرف به 
مصرف کننده گفت که بنزیــن را به قیمت 
جهانی و خودرو وارداتی را به قیمتی بسیار 
باالتر از قیمت جهانی و یــا خودرو داخلی با 
مصرف به مراتب باالتر از استاندارد جهانی، 
خریــداری کنــد. در صورتی کــه خودرو 
داخلــی دارای مصرف اســتاندارد روز دنیا 
بوده و خودرو وارداتی بــه قیمت جهانی در 
بازار عرضه شود بنزین 6000 تومانی برای 
جامعه قابل قبول تر بــوده و کمترین آثار را 

در بر خواهد داشت.
طبق نظر کارشناســان، جامعه به طور کل و 
اقتصاد به طور خاص سیستم و نظامی است 
که از اجزای مختلف مرتبط با هم تشــکیل 
شده اســت. تغییر در هر جزء باید با تغییر در 
سایر اجزاء هماهنگ باشد. نمی توان از تغییر 
قیمت و آزادســازی قیمت ســوخت سخن 
گفت اما خــودرو را که جــزء جدایی ناپذیر 
سوخت است، گسترش حمل و نقل عمومی و 
افزایش سطح درآمدها را نادیده گرفت. بدون 
تردید خودرو و بنزین یک جزء جدایی ناپذیر 
دیگر هم دارند که حمل و نقل عمومی است. 
درواقع عرضه خــودرو باکیفیت، کم مصرف 
و ارزان قیمــت در کنار توســعه حمل و نقل 
عمومی متناســب با نیازهــای جامعه پیش 
شرط های اصلی آزادســازی قیمت بنزین 
هســتند. هر گونــه فرهنگ ســازی در این 
زمینه نیز به دنبال موارد یاد شده امکان پذیر 
اســت.در صورت عدم توجه به بسترسازی 
های الزم، ســناریویی کــه در 1386 اتفاق 
افتاد و اکنون در حال تکرار اســت دوباره در 
آینده نه چندان دور تکرار خواهد شــد. پس 
سهمیه بندی و آزادسازی قیمت نمی تواند 
به تنهایی راه حلی ریشه ای برای حل مساله 
بنزین باشد. ضمن اینکه کارشناسان نسبت 
به آثار مستقیم و غیر مستقیم تورمی آن نیز 

هشدارهای جدی می دهند.

بنزین گران نمی شود
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گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه اعالم شد
گزارش تســهیالت اعطایی بانک رفاه در بخش های مختلف اقتصادی، 
بنگاه های کوچک و متوســط، ضمانتنامه های صــادره ریالی و قرض 

الحسنه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی ســال های 
95، 96 و ده ماهه نخســت ســالجاری، بالغ بر 12.815 میلیارد ریال 
تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت 

کرده است.
همچنین بانک رفاه در ده ماهه نخســت ســال جاری، در بخش های 
کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و 

متفرقه بالغ بر 235.441 میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک ســال 96 و ده ماهه نخست ســال 97، تعداد 24.512 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشــتغال زایی و کارفرمایان 
طرح های مدد جویی به مبلغ بیــش از 2.797 میلیارد ریال به معرفی 
شــدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیستی و وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
بانک رفاه همچنین در مقطع ده ماهه نخســت سال جاری، مبلغ بیش 
از 1.900 میلیارد ریال تســهیالت از محل منابع قراردادهای ســپرده 

گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.
این گزارش حاکی اســت، بانک رفــاه در مقطع ده ماهه ابتدای ســال 
جاری، بالغ بــر 33.370 میلیارد ریال انــواع ضمانتنامه های ریالی به 

تعداد 36.873 فقره صادر کرده است.
همچنین شعب این بانک از محل ســپرده های قرض الحسنه نزد خود 
و در ده ماهه نخســت ســال جاری، تعداد 52.141 فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلــغ 8.057 میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.

امضاي تفاهم نامه احراز هویت الکترونیکی 
مشتریان بین بانک ایران زمین و بانک آینده

در دومین روز از هشــتمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت تفاهم نامه ای در بســتر شاکیلید با موضوع احراز 
هویت دیجیتالی مشــتریان مبتنی بر فناوری بــالک چین بین بانک 

ایران زمین و بانک آینده منعقد شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: این قرارداد بین بانک ایران 

زمین وبانک آینده با همکاری شرکتهای دانش بنیان امضاء شد. 
فرهاد اینالوئی معاون فناوری واطالعات بانک ایران زمین، پس از امضاء 
تفاهم نامه گفت: این قرارداد برمبنای ارائه محصولی بر اســاس بالک 
چین و نیاز بانکها در راستای احراز هویت الکترونیکی می باشد که یکی 
ازاقدامات بســیارمهم خدمات الکترونیکی در مسیر توسعه بانکداری 

دیجیتالی و رضایتمندی مشتریان است.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن قرارداد ما می توانیم با همکاری سایر 
بانکها، مشتری های بانک را احراز هویت نماییم و این دقیقا در راستای 
توسعه ی بانکداری دیجیتال وارائه سرویس های ارزش افزوده فناوری 

بالک چین است.
هسته اصلی ســامانه کیلید، امضای دیجیتال اســت؛ در واقع سامانه 
کیلید ابزاری برای شناسایی مشتری و سپس امضای دیجیتال است و از 

تلفن همراه به عنوان توکن استفاده می کند.
مدیرعامل آدانیک درباره تعداد بانک هایی که شــاکیلید و همین طور 
محصول کیلید در آنها راه اندازی شده است، گفت: »شاکیلید در مرحله 
پایلوت خود در دو بانک راه اندازی شــد و در حــال مذاکره با بانک های 
دیگر نیز هستیم. محصول کیلید نیز در بانک های آینده، شهر، پارسیان 

و در حد پایلوت در بانک ایران زمین راه اندازی شده است.«
وی در ادامه گفت: از مزیت های شــاکیلید می تــوان به خدمت دهی 
ســاده و احراز هویت با کیفیت بــاال و کاهش اتالف وقت اشــاره کرد و 
همچنین بانک های زیادی می توانند در این شــبکه فعالیت کنند و از 
طریق این پلتفرم به هم متصل شــوند. این شــبکه توسعه پذیر است و 
می تواند به شبکه های بانکی در سراسر جهان نیز وصل شود و تعامالتی 
داشته باشــند. این شــبکه محدود به احراز هویت نیســت و امضای 

دیجیتال انواع اسناد و قراردادها در آن امکان پذیر است.«

تقدیر از 25 رییس شعبه موفق بانک ملی ایران
 نهمین گردهمایی روسای موفق شــعب بانک های کشور با شعار بهره 
وری شعب با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران 

عالی بانک های کشور به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد .
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران، در این همایش که مدیران 
و کارشناسان  تمامی بانک ها و موسســات مالی کشور از جمله محمد 
رضایی و بهرام واقفی روسای ادارات کل ســرمایه انسانی و تحقیقات و 
نوآوری بانک ملی ایران حضور داشــتند ، تعداد 25 نفر از روسای شعب 

موفق بانک ملی ایران جوایز و  لوح های تقدیر خود را دریافت کردند.
وی با تاکید بــر آمادگی نظام بانکــی برای تامین ســرمایه در گردش 
کارخانجات تولیدی افزود: اولویت و سیاســت دولــت و بانک مرکزی 

حفظ اشتغال و تولید است .
در ابتدای این مراســم، فرشاد حیدری رئیس موسســه عالی آموزش 
بانکداری ایران بــا تعریف زوایایی مختلف بهــره وری گفت : اگر اصول 
بهره وری در یک موسســه رعایت شــود، موجب ســود آوری بیشتر و 
کاهش هزینه هــا و در نهایت رضایتمندی مشــتریان و ســهامداران 

خواهد شد .
در پایان این همایش که با هدف ایجاد بســتر و فرصت مناســب برای 
تعامل و انتقال تجربه و دســتاورد های بین روسای موفق شعب و دیگر 
مدیران شــبکه بانکی کشــور برگزار شد، ســیروس مرندی، هومان 
حافظی و پرویز شریفی به نمایندگی از سایر روسای شعب موفق بانک 

ملی ایران ،لوح های تقدیر خود را دریافت کردند

بانک صادرات ایران برگزیده هشتمین جشنواره 
دکتر نوربخش شد

ســامانه تحلیل هزینه و فایده مشــتریان بانک صــادرات ایران، رتبه 
برتر بخش سامانه های درون بانکی هشــتمین جشنواره مرحوم دکتر 

نوربخش را به دست آورد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراســم اختتامیه 
هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که با 
حضور عبدالناصــر همتی رییس کل بانک مرکــزی، علی دیواندری 
رییس پژوهشــکده پولی و بانکی و صاحبنظران و کارشناسان نظام 
بانکی برگزار شــد، لوح تقدیر جایزه دکتر نوربخش به دلیل استقرار 
سامانه تحلیل هزینه و فایده مشــتریان به بانک صادرات ایران اهدا 

شد.
 برگزیدگان جشــنواره مرحوم دکتر نوربخش در حاشــیه هشتمین 
همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظام هــای پرداخت در 

بخش های مختلف معرفی شدند.
در این جشنواره 46 طرح از بانک ها و شرکت های فعال حوزه بانکداری 
الکترونیک در 6 گروه شامل: سامانه های ملی و حاکمیتی، درون بانکی، 
سخت افزار و تجهیزات بانکی، امنیت و شــبکه و زیرساخت، مشتریان 
و پلتفرم های نرم افزاری به رقابــت پرداختند و برگزیدگان با نظر و رای 

هیات داوران انتخاب شدند. 
بانک صادرات ایران به منظــور افزایش رضایت منــدی و خلق ارزش 
افزوده بیشتر برای مشتریان و همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه 

آنها نسبت به ایجاد سامانه تحلیل هزینه و فایده کرده است.

میز خبر

 مدیر عامل موسســه اعتبــاری ملل گفت: ســامانه 
»دیتامیت« یکی از نوآوری های موسسه ملل در زمینه 
بانکداری الکترونیک شــامل فرآیندهای خرد بانکی، 

شرکتی و تجاری است.
سید امین جوادی با بیان اینکه موسسه ملل تا به امروز 
از لحاظ شاخص هایی مانند کفایت سرمایه در وضعیت 
مناسبی قرار دارد، افزود: این موسسه تاکنون زیانی را 

تجربه نکرده است. 
وی ادامــه داد: بانــک مرکزی برخی مســوولیت ها را 
به این موسســه سپرده اســت که همکاران ما در صف 

وستاد به خوبی از عهده آن برآمده اند. 

مدیر عامل موسســه اعتبــاری ملل تصریح 
کرد: ســاماندهی تعاونی اعتبــاری وحدت 
با حدود 400 هزار ســپرده گذار، مساله ای 
بود که به موسســه ملل واگذار شد و این بار 
سنگین در حال حاضر تقریبا کامل از دوش 

نظام بانکی برداشته شده است. 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر کمتــر از 

یک درصــد ســپرده های تعاونــی منحلــه وحدت 
باقی مانده اســت. البته برخی از افراد بــرای دریافت 

حساب های خود مراجعه نکرده اند. 
جوادی با بیان اینکه موسســه اعتباری ملل در تامین 

بنگاه های تولیــد داخلی کارنامــه موفقی 
داشته اســت، اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
دغدغه های ما در موسســه ملل اطمینان از 

تزریق تسهیالت به بخش تولید است. 
وی گفت: در حال حاضر موسســه اعتباری 
ملل در زمینه توسعه همه ابزارهای بانکداری 
الکترونیک مرســوم و نوآوری در این زمینه 
فعالیت دارد و همپا با بانک های بزرگ کشــور خدمات 

مالی و پولی الکترونیکی ارائه می دهد. 
وی ادامه داد: دیتا میت شامل فرآیندهای خرد بانکی، 
شرکتی وتجاری است. این ســامانه امکان تبادل ارز، 

ضمانت نامه بانکــی و عقودی ماننــد مضاربه، صدور 
اعتبار اسنادی، مشارکت و وکالت را فراهم می کند. 

وی افزود: موسســه ملل در زمینه تحقــق بانکداری 
الکترونیک گام هــای زیادی برداشــته و ما در تالش 
هســتیم تا همگام با توســعه خدمات الکترونیکی در 
بانکداری جهانی این خدمات را برای شهروندان ایرانی 

به بهترین شکل فراهم کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه موسســه اعتباری ملل در زمینه 
سالمت بانکی در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اظهار 
کرد: ما در حال حاضر مکانیزم اعتبارسنجی دقیقی در 

موسسه پیاده کرده ایم.

مدیر عامــل بانک صنعت و معدن تأکیــد کرد: راهکار 
رونق اقتصــادی، درآمدزایی و رفع مشــکل بیکاری 
حمایت از تولید داخلی اســت؛ از آنجایی که رشــد و 
توسعه اقتصادی کشور به بقای واحدهای تولیدی گره 
خورده است، باید به تأمین مالی بخش صنعت و معدن 
کشور ســرعت بدهیم و حمایت های الزم از آن انجام 

شود.
حســین مهری که به اتفاق هیأت همراه در آســتانه 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
به استان مازندران ســفر کرده بود در جمع صنعتگران 

این استان با اشــاره به دســتاوردهای این 
بانک در حوزه تولید و اشــتغال کشور، افزود: 
این بانک در طول چهار دهه انقالب اسالمی 
همواره در کنــار تولیدکنندگان حضور مؤثر 
داشــته و امروز با توجه به شــرایطی که در 
کشور حاکم شده حفظ سطح تولید و حیات 
واحدهــای صنعتی نوعی جهــاد اقتصادی 

است و این بانک از تمام ظرفیت های خود برای نیل به 
این مقصود استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن عنــوان کرد: یکی از 

مهمترین مشکالتی که با فوریت باید مرتفع 
شود و اولویت نخست ماســت مسأله تأمین 
اعتبار واحدها برای خرید مــواد اولیه مورد 
نیاز اســت تا خطوط تولید بــا تمام ظرفیت 
بــه فعالیت ادامــه دهند و شــاهد تعطیلی 
واحدهای صنعتی یا بخشی از خطوط تولید 

آنها نباشیم.
مهری با توجه به اینکه مازندران یک استان صنعتی 
بوده و واحدهای بسیاری با ســرمایه بانک صنعت و 
معدن در این استان در دســت احداث است افزود: 

اولویت دیگــر این بانــک اتمام واحدهــای ناتمام 
است که هر چه ســریع تر به چرخه تولید وارد شوند 
و بتوانیــم هزینه فرصــت اقتصادی را بــه حداقل 

برسانیم.
مهری در جریان بازدیــد از طرح هــای تأمین اعتبار 
شده از ســوی بانک صنعت و معدن بیان کرد: وضعیت 
واحدهای تولیدی نشــان می دهد کــه علیرغم همه 
مشــکالت و کمبودها صنعتگران ما بــه فعالیت خود 
ادامه می دهند که این امر رســالت ســنگینی جهت 

حمایت از آنها بر دوش ما می گذارد.

موسسه اعتباری

بانک

خريدار  شرکت بیمه ایران از ارکان مهم 
نظام بیمه ای کشــور به شــمار می رود و با 
تکیه بر مدیران باتجربه،حرفه ای و باتدبیر، 
می توانــد تحوالت مهم تــری را در صنعت 

بیمه رقم بزند.
دکتــر غالمرضــا ســلیمانی در بازدید از 
بخش های گوناگون شــرکت سهامی بیمه 
ایران ضمن اعــالم این مطلب افــزود: در 
بحث ملی شــرکت بیمه ایران از مجموعه 
بیمه مرکزی جدا نیســت و به همین خاطر 
بایــد هویت و الگوســازی خــود را بیش از 
پیش تقویت کند.رئیــس کل بیمه مرکزی 
با تبریک طلوع دهه فجر انقالب اســالمی 
ابراز امیدواری کرد در ســال بلوغ جمهوری 
اســالمی تمامی مدیــران کشــور در امر 
خدمات رســانی به مردم شــریف ایران به 

موفقیت های بیشتری دست پیدا کنند.
وی افزود: شــرکت بیمه ایران باید به نوعی 
راهبری بازار بیمه را بر عهده داشته باشد که 
با توجه به تجارب و توانمندی کارشناســان 
این شــرکت در نهایت به نفع شرکت های 

خصوصی بیمه ای نیز خواهد بود.
رییس شــورای عالی بیمه تاکید کرد: ارائه 
نرخ و شــرایط غیر واقعی از ســوی برخی 
شرکت های بیمه شرایط نامطلوبی را برای 
صنعت بیمه پدید مــی آورد و بیمه مرکزی 
با اینگونه رقابت هــای غیر منطقی برخورد 

خواهد کرد.
دکتر سلیمانی سود عملیات بیمه گری در 
کشــور را رضایت بخش ندانست و تصریح 
کرد: تمامــی ارکان صنعت بیمه باید کمک 

کنند تا با تســویه حســاب های گذشته و 
دریافت بدهی های معوق و وصول مطالبات 

پایه های این صنعت مستحکم تر شود.
ایشان با ابراز این نکته که آینده صنعت بیمه 
با توسعه استارت آپ ها و تکنولوژی های نوین 
گره خورده اســت، گفت: بیمه ایران باید در 
زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید و نرم 
افزارهای به روز و ابزار دیجیتالی نظیر فین 
تک ها و نظایر آن، پرچــم دار صنعت بیمه 
باشد و مدیران برای پیشتازی در این عرصه 
باید تالش بیشــتری از خود نشــان دهند.

وی خاطرنشــان کرد: شــرکت های بیمه 
می توانند با رصد شــرایط بیمه گذاران در 
سامانه سنهاب از وضعیت حساب های آنان 
مطلع شوند و در خصوص صدور پوشش های 
بیمه ای برای مشــتریان بدحساب بیشتر 

دقت کنند.
رییــس کل بیمــه مرکــزی در بخــش 
دیگری از ســخنان خود با تشــریح آخرین 
وضعیت مالی شــرکت های بیمه، تصریح 
کرد: اصــالح ســاختار مالی بــه معنای 
مدیریت ســرمایه ها و کنترل خســارت 

اســت و می توان با برنامه ریــزی صحیح، 
شــرایط اقتصادی شــرکت هــای بیمه را 
بهبود بخشــید.وی افزود: افزایش ضریب 
نفوذ بیمــه های زندگی در کشــور در گرو 
برنامه ریــزی کارشناســان و صاحبنظران 
حرفه ای این رشته بیمه اســت و امیدوارم 
شــرکت بزرگ ایران با روش های جدید و با 
تمرکز بیشتر در این حوزه به موفقیت های 

بیشتری دست پیدا کند.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به تهدیدها 
و فرصتهای تحریم های ظالمانه علیه کشور 

ما اظهار داشــت: صنعت بیمــه در بخش 
اتکایی می تواند ســودآوری چشــمگیری 
داشته باشد و عالوه بر شکستن تهدیدهای 
تحریم می تواند ســرمایه های صنعت بیمه 

را نیز افزایش دهد.
رئیس کل بیمه مرکــزی تاکید مقام معظم 
رهبری بر دولتی ماندن شرکت بیمه ایران 
را نشــانه آشــکاری برای ضرورت پشتوانه 
سازی این شرکت برای پوشش های بزرگ 
ریســک ها در کشــور ارزیابی کرد و افزود: 
شرکت بیمه ایران با اتکا به اعتماد عمومی و 
وفاداری سازمانی کارکنان خود از برندهای 
موفق صنعــت بیمه به حســاب می آید که 
تقریبا یک ســوم از پرتفوی صنعت بیمه را 
در اختیار دارد.وی تاکید کرد: صنعت بیمه 
دو بخش دارد کــه بخــش اول آن نظارت 
و قســمت دوم در اجراســت کــه در حوزه 
اجرایی نقش بیمه ایران بسیار مهم و تعیین 

کننده به نظر می رسد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت 
توسعه شــبکه های ارزیابی وافکارسنجی و 
پاسخگویی در شرکتهای بیمه گفت: میزان 
رضایتمندی مردم از عملکرد صنعت بیمه 
برای مجموعــه بیمه مرکــزی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و ایــن امر زمینه 
ارتقای ســطح اعتماد عمومی را فراهم 
می آورد.وی در پایان در خصوص ضرورت 
اصالح بازده سرمایه گذاری شرکت سهامی 
بیمه ایران و ســامان دهی سرمایه های این 
شــرکت، رهنمودهای را بــه مدیرعامل و 

اعضای هیئت مدیره ارائه داد.

ونیک نوآوری موسسه ملل در زمینه بانکداری الکتر

ونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری حمایت از تولید داخلی، راهکار ر

با حضور حجت اله صیدی در مشهد مقدس برگزار شد

هفتمین یادواره شهدای بانک صادرات ایران 

مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد

وت و رفاه در آینده ایران  سرمایه های انسانی مهمترین تکیه گاه تولید ثر

خريدار  مدیرعامــل بانک صادرات ایران 
با بیان اینکه سخت ترین انتخاب هر انسان 
انتخاب بین حق و باطل است، افزود: شهدا با 
بصیرت کامل راه حق را سرافرازانه انتخاب 
کردند و به برکت خون آنهاســت که امروز 
نقالب را جشــن  لگرد ا چهلمیــن ســا

می گیریم.
حجت اله صیدی در مراسم هفتمین یادواره 
شهدای این بانک در مشــهد مقدس که با 
حضور مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در امور ایثارگــران، نماینده ولــی فقیه در 
بسیج سازمان ها و ادارات، عضو هیات مدیره 
و فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهدای 
بانک صادرات ایران، بســیجیان، ایثارگران 
و خانواده های شــهدای بانک در محل تاالر 
اجتماعات بصیــرت بانک در سرپرســتی 
خراســان رضوی برگزار شــد، افزود: مرز 
تشــخیص حق و باطل باریک و شــکننده 
است و بصیرت هنرمندانه شهدا با سرافرازی 

مسیر را برای نسل آینده روشن کرده است.
 صیدی با بیان اینکه مسلمان ایرانی در گذر 
تاریخ تا بــه امروز با مفهوم ایثار و شــهادت 
زندگی کرده، افزود: باید این فرهنگ را زنده 

نگه داریم و پیام شهدا را منتشر کنیم.
وی گفت: به برکت خون شهدا و با زحماتی 
که امــام راحل)ره(، مقــام معظم رهبری و 
سایر کارگزاران نظام کشــیده اند ما امروز 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 

اسالمی ایران را جشن می گیریم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با 
اشاره به تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی 
از ســوی رهبر معظم انقــالب تأکید کرد: 
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی باید 
به بهــره وری، مردم نهاد بــودن، تعامل با 
جهان، توجــه به اقتصــاد درون زا و تکیه بر 

اقتصاد داخلی توجه ویژه داشت.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی کشور 
پس از انقالب یادآوری کرد درســت ترین 

کاری که مردم سرافراز ایران می توانستند 
انجام دهنــد رقم زدن انقالب اســالمی در 

بهمن 57 بود.
در این مراســم همچنین حجت االســالم 
ثقفی مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب و دفاع 
مقدس را گرامی داشــته و افزود: برگزاری 
مراسم یادواره شهدای بانک صادرات ایران 

جلسه تکریم دین و تکلیف والیت است.
وی با تاکید بر اینکه اولین کســی که از اهل 
جهان تکریم کرده خداوند بوده است افزود: 
تنها چیزی کــه ضامن حفــظ و بقای این 

کشور همین نگاه ایثارگری و جهادی است.
رضا صدیق عضــو هیات مدیــره و فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک صادرات 
ایران هم در وصف و تکریــم فرهنگ ایثار و 
شــهادت گفت: فرهنگ شــهادت طلبی و 
ایثارگری رمــز پیروزی و ســربلندی ملت 
ماست و امروز به کوری چشم دشمنان نهال 
انقالب اســالمی ایران در چهلمین سالگرد 
پیروزی خود به درختی تنومند و ابرقدرتی 

در منطقه تبدیل شده است.
نماینده ولی فقیه در بســیج ســازمان ها و 
ادارات نیز در جمع ایثارگران بانک صادرات 
ایران و خانواده های شــهدا گفت: یاد شهدا 
جامعــه را زنــده می کند.حجت االســالم 
شاهانی افزود: شــهدا حیات معنوی باالیی 

دارند اتصال به شــهدا آثار معنوی بیشتری 
در جامعه بر جای می گذارد.

ســردار دقیقی، از فرماندهــان دوران دفاع 
مقدس ضمن تشــکر از دســت اندرکاران 
برگــزاری هفتمین یادواره شــهدای بانک 
صادرات ایران، گفت: برگزاری ایم مراســم 
ارزشــمندتر از ســایر یادواره هــای دیگر 
اســت، چرا که بانک صــادرات ایــران  به 
عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشــور و 
با بیشترین آمار شــهدا و ایثارگر متولی آن 
اســت. این بانک با وجود کارکنان و مدیران 
انقالبی خود، نوید یک پیشــرفت و حرکت 
جدی در مسیر بانکداری اسالمی برای نظام 
اسالمی ما دارد.وی با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران قدرتــی تاثیرگــذاری در 
منطقه و جهان اســت افزود: امیــد داریم 
که ایــن انقــالب آرمان هــای محرومین 
و مســتضعفین را نه تنها در ایــران بلکه در 

منطقه وجهان  حفظ و جامه عمل بپوشاند.

خريــدار دکتــر پرویزیان در مراســم 
رونمایــی ازشــبکه عرضه توکن بر بســتر 
بالک چیــن گفت: نیــروی فکــری و توان 
و ظرفیت های اندیشــه ای بســیار خوبی 
درکشــور وجود دارد که به رشــد و توسعه 
اقتصادی کشــور کمک می کند و این بستر 

نیز حاصل این ظرفیت علمی است.
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری پول 
مجازی ققنوس که با حضــور رییس مرکز 
آمــار و فنــاوری اطالعات قــوه قضاییه در 
هتل اســپیناس پالس تهران و به میزبانی 
چهار بانک ایرانی بــه منظور عرضه توکن با 

پشتوانه طال بر بســتر بالک چین رونمایی 
شــد، دکتر کورش پرویزیان گفت: ما باید 
روندهای تغییر در اقتصاد فعلی دنیا را بهتر 
درک کرده و به آن ســمت حرکت کنیم و 
در این زمینه الزم اســت که اندیشمندان و 
همکاران شــبکه بانکی و همکاران حوزه 

آی تی و شــرکت هایی کــه در این زمینه 
در حال فعالیت هســتند، پیشگام حرکت 
جدید شبکه ققنوس و رشد بانکداری نوین 
برای اثرگذاری بهتر بر آینده شبکه بانکی و 

صنعت بانکداری کشور باشند.
وی ادامه داد: برای تولید ثروت دیگر نمی توان به 

منابع قدیمی و ســنتی اتکا داشت و در کنار 
آنها الزم اســت که برای تولید ثروت و رفاه، 
به ظرفیت باالی سرمایه انســانی و نیروی 
فکری که در جامعه وجود دارد  توجه کنیم 
و بایــد این ظرفیــت را جســتجو کنیم و 

آینده ای بهتر از گذشته داشته باشیم.
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سه هزار هکتار گلخانه در کشور دایر شد
قزوين - ايرنا : وزیر جهاد کشــاورزی گفت: ســه هزار هکتار گلخانه 
سال جاری در کشور دایر و ساخته شد که در نوع خود رکورد به حساب 

می آید.
محمود حجتی در آیین آغاز ساخت شــهرک گلخانه ای 17 هکتاری 
بویین زهرای اســتان قزوین افزود: 15 هزار هکتار گلخانه در کشــور 
وجود دارد که ســه هزار هکتار معادل 20 درصد آن سال 97 اجرا شده 
است. وی تاکید کرد: البته در حوزه ایجاد گلخانه نسبت به ظرفیت های 
کشور عقب هستیم و با شتاب باید شاهد توســعه فضاهای گلخانه ای 

باشیم. 
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به اشــتغال قابل توجه بخش گلخانه، 
همچنین گفــت: محصوالت گلخانــه ای از بازار صادراتــی خوبی نیز 
برخوردار هستند و در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از مشتریان 

زیادی برخوردار هستند. 
وی با بیان اینکه دولت از توسعه گلخانه ها به شکل ویژه حمایت می کند، 
اظهار داشت: تسهیالت خوب و ارزان قیمتی در این حوزه به کشاورزان 
در حال ارایه اســت. در جریان سفر وزیر جهاد کشــاورزی به قزوین به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بهره برداری از 120 

طرح کشاورزی آغاز شد. 

 مسیر کویر مرنجاب در حوزه وزارت راه 
قرار می گیرد

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به ضرورت ســاماندهی مسیر منطقه 
گردشــگری کویر مرنجــاب گفت: این جــاده در حــوزه راه های این 

وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
محمد اسالمی در نشست بررســی مشــکالت راه های آران و بیدگل 
افزود: در نتیجه هماهنگی ها، قرار شد تا در ابتدا با محوریت فرمانداری 
این شهرســتان و همکاری معــدن داران منطقه، این مســیر به جاده 

گردشگری تبدیل شود.
وی بیان کرد: پس از ساخت جاده گردشــگری مرنجاب، این مسیر در 
چارچوب وزارت راه و شهرســازی قرار خواهد گرفت تا اقدام های آتی 
از ســوی این وزارتخانه صورت گیرد. وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد 
: پیگیری هایی صورت گرفته اســت تا فوریت های پزشکی هم در این 
مسیر مستقر شــود تا در نهایت یک جاده غیر آســفالته و ایمن ساخته 
شود چرا که تکمیل جاده مرنجاب موجب کاهش تلفات انسانی و حتی 
فرهنگی خواهد شــد و عبور و مرور خودروها هــم بهتر صورت خواهد 
گرفت.وی تصریح کــرد : منطقه کویر مرنجــاب دارای جاذبه های بی 
مانندی است که ظرفیتی برای جذب گردشــگران ایجاد کرده که باید 

پیوست فرهنگی داشته تا فرصت آفرین باشد.
اســالمی به وضعیت طرح ملی جاده آران و بیدگل به گرمســار اشاره و 
اضافه کرد : این جاده بین سه اســتان اصفهان، قم و تهران قرار دارد و به 
زودی مطالعات ترکیبی و مفصل تری در رابطه با این طرح انجام خواهد 
شــد.وی اولویت وزارت راه را تکمیل طرح های نیمه تمام برشــمرد و 
افزود: همه تالش ما این است تا طرح های در دست اجرا و نیمه تمام به 

سرانجام برسد.
وزیر راه و شهرســازی گســترش زمینه حضور خیریــن در امور راه و 
شهر سازی کشــور را ضروری دانســت و تاکید کرد: پیوند بین مردم و 
مســووالن موجب محرومیت زدایی و عمران و آبادانی هر چه بیشــتر 
کشور می شود.منطقه نمونه گردشگری مرنجاب در شمال شهرستان 
آران و بیدگل جزو بکرترین و زیباترین کویرهای کشــور اســت که از 
شمال به دریاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، دریاچه حوض سلطان و 

حوض مره و از شرق به پارک ملی کویر منتهی می شود.
مرنجاب با برخــورداری از ظرفیت فعالیت هایی ماننــد کویرنوردی، 
آفرود، موتورسواری، سافاری، شترســواری و اسکی روی شن و ماسه، 

ساالنه میزبان دهها هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی است.

 پست زیرزمینی جی آی اس در مشهد
 بهره برداری شد

برای نخستین بار در کشور پســت 20/132 کیلوولت جی آی اس با نام 
»شهدا« در ژرفای 16 متری زمین شامگاه پنجشنبه در آیینی با حضور 

وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی در مشهد بهره برداری شد.
وزیر نیرو در این آیین گفت: این پست برای نخســتین بار در کشور در 
مشهد اجرایی شــده و می تواند الگوی موفقی برای سایر کالنشهرهای 

ایران باشد. 
رضا اردکانیان همچنین اظهار داشــت: امروز و فردا طرح های بزرگی 
در حوزه برق در شهرستان های ســبزوار، تربت حیدریه و همچنین در 
ارتباط با موضوع جمع آوری و تسطیح فاضالب برای استفاده صنعتی و 

سایر مصارف در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد. 
وی هزینه اجرای این طرح ها را 110 میلیــارد تومان اعالم و بیان کرد: 
افزون بر این، عملیات اجرایــی طرح های جدید بــا هزینه چهار هزار 

میلیارد تومان در خراسان رضوی آغاز می شود. 
وزیر نیرو افزود: اکنون 458 طرح در حوزه آب، برق و فاضالب روستایی 

با پیشرفت اجرایی 40 درصد در خراسان رضوی در دست اجرا است. 
وی ادامه داد: طرحهایی که در حوزه برق و آب در خراسان رضوی و سایر 
استانهای کشور اجرایی شده اند به لحاظ کیفی قابل رقابت با کشورهای 
منطقه و حتی جهان می باشند اما باید برای توسعه بیشتر این صنعت و 

ورود به بازارهای بین المللی برنامه ریزی کنیم. 
اردکانیان گفت: هم اینک ارتباط ایران با کشــورهای همسایه در حوزه 
برق برقرار است لذا باید ظرفیتهای مدیریتی و بخش خصوصی کشور را 

بیشتر معطوف به سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی نمود. 
وی افزود: هم اینک وزارت نیرو همکاری خود را با فدراســیون روسیه، 
کشــورهای عراق و ســوریه در حوزه برق آغاز کرده و طی هفته جاری 

تفاهمنامه ای برای بازسازی سوریه در حوزه برق به امضا رسید. 
وزیر نیرو ادامه داد: کشــور اکنون دارای ظرفیتهــای فراوانی در حوزه 
مدیریت و پژوهش برق است، به ویژه منطقه خراسان در حوزه صنعت و 

فناوری برق رشد زیادی داشته است. 
وی همچنین اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از ظرفیتهای موجود و 
شتاب در اجرای پروژه های حوزه برق در تابستان 1398 شرایط تولید 

برق در خراسان توام با آرامش و بدون قطعی باشد. 
سرپرست شــرکت برق منطقه ای خراســان نیز در این مراسم هزینه 
اجرای پروژه پســت 20/132 کیلوولت جی.آی.اس شــهدای مشهد 
را 200 میلیــارد ریال اعــالم و بیان کــرد: ظرفیت فعلی این پســت 
100 مگاولت آمپــر، ظرفیت نهایــی آن 200 مگاولت آمپــر، تعداد 
ترانسفورماتور دو دســتگاه و تعداد خروجی فیدرهای 20 کیلوولت در 
مرحله نخســت 10 فیدر و تعداد خروجی خط 132 کیلوولت شامل دو 

فیدر و مساحت زمین پست هزار و 110 متر مربع است. 
رضا ریاحی افزود: این پست نخستین پست فوق توزیع برق در عمق 16 
متری از سطح زمین در ایران است و نخستین طرح پست برق اجرا شده 
به صورت طبقاتی می باشــد که با رعایت کامل مبلمان شهری و اصول 

پدافند غیرعامل ساخته شده است. 
وی ادامه داد: تامین برق مطمئن مشــترکان در هســته مرکزی شهر 
مشــهد، تامین برق طرح توسعه میدان شــهدای این شهر، تامین برق 
خط دوم و سوم قطار شهری مشــهد، کاهش بار پستهای رضوی، ملک، 
دروازه قوچان و بازار رضــا، کاهش بار کابلهــای 63 کیلوولت، کاهش 
تلفات در شبکه فشار متوســط و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق از 

مزایای افتتاح پست جی.آی.اس هستند. 

میز خبر

وزیر نیرو گفت: 52 هزار و 200 روســتای کشــور در 
40 سال بعد از پیروزی انقالب اســالمی از نعمت برق 

برخوردار شده اند.
رضا اردکانیان در ســفر به اســتان خراسان رضوی در 
نشست بررسی مسایل و مشــکالت صنعت آب و برق 
شهرستان گناباد این اســتان افزود: در ابتدای پیروزی 
انقالب کمتر از چهار هزار و 400 روســتا از نعمت برق 
برخوردار بودند که این تعداد اکنون به بیش از 57 هزار 
روســتا افزایش یافته و تمام روســتاهای بیش از 10 

خانوار برق دار شده اند.
وی اظهار داشــت: ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر 
کشــور از یک هزار مگاوات فعلی به چهار هزار مگاوات 
در پایان دولت دوازدهم و 6 هزار مگاوات تا پایان برنامه 

ششم توسعه افزایش می یابد.
وی ظرفیت نیروگاههای بادی کشــور را 30 
هزار مــگاوات ذکر کرد و گفــت: با مدیریت 
صحیح و پاسخگویی مناســب به تقاضاهای 
جدید با این ظرفیت تا 50 درصد از انژری باد 

برای تولید برق استفاده می شود.
وزیر نیرو افزود: سدهای بهره برداری شده 

پس از انقالب در کنترل سیالب نقش مهم داشته و 
سدهای بزرگ در خوزستان مانند سد کرخه تا 11 
هزار مترمکعب در ثانیه ورودی دارد که با مدیریت 
صحیح ظرفیت خروجــی آن تا چند صد مترمکعب 

در ثانیه کنترل شده است.
وی اظهار داشــت: به برکت انقالب اسالمی صددرصد 

جمعیــت شــهری و 75 درصــد جمیعت 
روســتایی از نعمت آب شــرب بهداشــتی 
برخوردار شــده اند و در دولت تدبیر و امید از 
سال 1392 بیش از 9 هزار روستا با 6 میلیون 
نفر جمیعت از مزایای این طرحها برخوردار 

شده اند.
وی گفت: تعداد روســتاهای دارای آب سالم 
بهداشــتی در کشــور از 12 درصد در ابتدای پیروزی 

انقالب به 75 درصد افزایش یافته است.
وزیر نیرو افزود: 50 درصد جمیعت کشــور زیرپوشش 
شــبکه های فاضالب قــرار دارند و تعــداد تصفیه 
خانه های فاضالب شــهری از چهــار تصفیه خانه به 
216 مورد افزایش یافته و بیــش از 40 طرح بزرگ آب 

و فاضالب تا پایان ســال در اســتانهای مختلف به 
بهره برداری می رسد.

رئیس مجمــع نمایندگان اســتان خراســان رضوی 
در مجلس شــورای اســالمی هم در این مراسم گفت: 
طرحهای بســیار خوبی به برکت انقالب اســالمی در 
صنعت آب و برق کشور اجرا شــده که باید قدردان این 

خدمات باشیم.
حمید بنایی افــزود: گنابــاد بعد از مشــهد دارای 
طوالنی ترین خط انتقال آب است و احداث مخزن 10 

هزار مترمکعبی این شهرستان پیشرفت اندک دارد. 
وی با اشــاره به تنگناهای متعدد در حــوزه های آب و 
برق گناباد خواستار توجه بیشــتر به رفع این تنگناها 

شد.

و نیر

مازيار شريف کیان اســتقبال مردم از 
استارت آپ ها در ســال های اخیر افزایش 
چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین 
این نوع شــرکت های نوپا، تاکســی های 
اینترنتی محســوب می شــوند که با وجود 
رقبای سرسخت توانستند جایگاهی درخور 
توجه به دســت آورند. در این میان آنها باید 
با خالقیت و ارایــه ســرویس های بهتر از 
انحصارطلبی جلوگیری کنند چون این امر 
نتیجه ای جز متضرر شــدن مصرف کننده  

نهایی نخواهد داشت.
ظهور گوشی های هوشمند و رواج استفاده 
از آنها میان مردم در ســال های اخیر باعث 
پیدایش و بومی شدن استارتاپ های تازه ای در 
ایران شده است که کسب و کار نسبتا خوب 
و موفقی دارنــد و مردم هم از وجودشــان 
رضایت دارند. از اواســط ســال 93 بود که 
دارندگان گوشی های هوشمند در پایتخت 
متوجه شــدند که می تواننــد بدون تماس 
تلفنی و پیداکردن شماره آژانس و یا گرفتن 
و چانه زدن با تاکســی ها، برای رفت و آمد 
خود وسیله ای تهیه کنند. خودروهایی که 
عموما تمیز و شــیک بودند و رانندگان آن با 
برخورد و رفتاری مناســب حاضر می شدند 
با قیمتی بســیار پایین تــر ازآژانس ها و 
دربستی ها به جابجایی مســافران از مبدا 
مورد نظر به مقصد دلخواه مبادرت بورزند. 
اینجا بود که استفاده تاکسی های اینترنتی 
روز به روز بیشــتر شــد و بازار شرکت های 
موسس این تاکســی یاب ها هم باال گرفت. 
در این گزارش ســعی شــده به هر آنچه که 
وضعیت این تاکســی یاب های اینترنتی را 
مشخص می کند پرداخته شود و اطالعات 
کاملی از ابتدا و مسیر شکل گیری تا چالش ها 

و مزیت های آن ارایه شود. 

 تاريخچه تاکسی های اينترنتی 
در ايران 

فضای تاکســی اینترنتی در ایــران تنها در 
یک ســال اخیر دچار تحوالت گسترده ای 
شــده اســت. از مخالفت هــای ابتدایی با 
نخســتین بازیگران این عرصــه گرفته تا 
تمایل زیاد به راه اندازی کســب و کارهای 
مشــابه حاال همه را در مقابل تعــداد قابل 
توجه برندهای تاکســی اینترنتی در فضای 
حمل و نقل شــهری قرار داده است. اشباع 
بازار تاکسی اینترنتی؟ »کارپینو« نخستین 
شرکتی بود که از سازمان تاکسیرانی مجوز 
ارائه خدمات در زمینه تاکسی آنالین گرفت 
و »کابین« همین چنــد روز پیش به عنوان 
دومین شرکت در این حوزه با مجوز سازمان 
تاکســیرانی معرفی شده اســت. حاال نیز 
سومین تاکســی آنالین با مجوز رسمی از 

سازمان تاکسیرانی با عنوان »آی تاکسی« 
فعالیت خود را آغاز کرده است. 

کارپینو که نخستین شرکت با مجوز رسمی 
از تاکسیرانی بوده است هنوز نتوانسته رشد 
قابل توجهی نشــان دهد در حالی که شاهد 
حضور رانندگان تاکســی در سرویس های 
اینترنتــی رقیبش هســتیم. چندی پیش 
در همین راستا شــاهد تبلیغات گسترده از 
سوی یک تاکسی اینترنتی به نام »دینگ« 
در ســطح شــهر بودیم که علی دایی را در 
حال خواندن روزنامه ای به همین نام نشان 
می داد. در این میان کم نبودند شرکت هایی 
از این دســت که در یکی دو سال اخیر یکی 
پس از دیگری ظهــور کردند و هنوز آن طور 
که باید در جذب مشتری و رشد کسب وکار 
خود موفق نشــده اند. شرکت »ماکسیم« از 
این دست بود که گفته شده بود صاحبان آن 
روسی هســتند و بدون هیچ گونه حمایتی 
وارد بازار تاکسی اینترنتی ایران شده است. 
به طور کلــی حدود 22 تاکســی آنالین در 
تهران در حال فعالیت هستند که روز به روز 

بر تعدادشان هم افزوده می شود. 
بیشتر این شرکت ها در برخی شهرستان ها 
نیز مشغول فعالیت هســتند. البته بعضی 
شهر ها تاکسی آنالین ویژه خود را دارند که 
مستقال در شهر خودشان فعالیت می کند؛ 
مانند »تاچ سی« که فقط در مشهد فعالیت 
دارد و »قونقا« که تاکسی آنالین ویژه تبریز 
است. اما در این میان بازیگران ابتدایی بازار 
تاکســی های آنالین اسنپ و تپسی هستند 
که همچنان بیشــترین راننــده را به خود 
اختصاص داده اند. شــاید یکی از مهم ترین 
دالیل این امر زیرساخت هایی است که این 

شــرکت ها به تبعیــت از نمونه های جهانی 
ایجاد کرده و مدلی را الگو قــرار داده اند که 
در ســایر نقاط جهان موفق بوده اســت در 
حالی که اغلب دیگر شرکت هایی که در این 
حوزه ظهور و به راه اندازی یک اپلیکیشن با 
اســتفاده از امکانات و تکنولوژی های اولیه 

اکتفا کرده اند. 
در ایــن بــازار با وجــود حضــور بازیگران 
جدید شــاهد فاصله قابل توجه با کســب 
وکارهایی هستیم که زودتر به راه افتاده اند 
و بیش از دیگران به رشد رسیده اند. البته که 
نخستین بودن ســختی ها و هزینه هایی را 
به همراه دارد از قبیل فرهنگ ســازی برای 
استفاده از راه جدیدی برای تاکسی گرفتن 
و ایجاد حــس امنیت و اطمینــان در بین 
مشتریان که حاضر باشند آژانس مطمئنی 
را که سال ها مشــترک آن هستند رها کنند 
و به یک سیســتم آنالین اعتمــاد کنند. با 
این حــال جلب اعتماد به یک کســب وکار 
مانند تاکسی اینترنتی طی زمان و با صرف 
هزینه زیاد رخ می دهــد و بازیگران جدید 
هرچنــد دیگر نیاز به فرهنگســازی ندارند 
اما باید بتوانند مزیت های تازه  ای را نســبت 
به رقبای موجود به بازار نشان دهند. بازیگر 
متعدد خوب است؟ همواره حضور بازیگران 
متعدد در یک بازار به رقابتی بودن آن تعبیر 
می شــود اما برخی کارشناســان معتقدند 
بازیگرانــی به رشــد بــازار رقابــت کمک 

می کنند که قواعد بازی را بلد باشند. 

مقايسه کیفی و کمی اپلیکیشن های 
تاکسی اينترنتی 

آنچه سبب می شود مسافران برای سفرهای 

درون شــهری خود، یــک اپلیکیشــن را 
نسبت به اپلیکیشــن دیگری ترجیح دهند 
بــه عواملی چــون کارایی و راحتــی کار با 
اپلیکیشن، در دســترس بودن ماشین های 
متعدد، رعایت احترام به حقوق مســافر و از 

همه مهم تر قیمت مناسب، بستگی دارد. 
طبیعی اســت مســافرانی کــه از خدمات 
این شرکت ها اســتفاده می کنند به دنبال 
سرویسی با کیفیت تر و البته قیمت پایین تر 
باشــند؛ از آن طرف اپلیکیشن های تاکسی 
اینترنتی ســعی می کنند تــا قیمت خود را 
نســبت به رقبا پایین  نگه دارند تا مسافران 

بیشتری نصیبشان شود. 
البته باید توجه داشــت هزینه سفر در همه 
این اپلیکیشن ها بسته به ساعات روز، میزان 
ترافیک، حجــم درخواســت ها، وضعیت 
آب و هوا و تعداد ماشــین ها در هر منطقه، 
تغییر می کند؛ در نتیجه قیمت ها همیشــه 
در نوســانند و ثابــت نیســتند. همچنین 
سرویس های تاکســی  اینترنتی دیگری نیز 
وجود دارند که به نســبت ارزان تر هستند 
ولی به همان اندازه تعداد ماشین های فعال 
آنها در سطح شهر نیز کم و محدود است به 
همین خاطر احتمال زیادی وجود دارد که 
درخواست سفر از سوی رانندگان پذیرفته 

نشود و وقت  زیادی هدر برود. 

مقايسه تاکسی های اينترنتی ايرانی 
با نمونه های جهانی 

یکی از معروف ترین تاکسی های اینترنتی 
شرکت اوبر Uber است که نزدیک به 9 سال 
از زمانی که اولین تاکســی اوبر مسافر خود 
را به مقصد رســاند می گذرد. این شــرکت 

تاکســی اینترنتی در بیش از 67 کشور دنیا 
در حال فعالیــت اســت و همچنین به 78 
شهر در آســیا – اقیانوســیه نیز خدمات 
ارائه می دهند، سرویس های تاکسی رانی 
شرکت Uber در بخش های مختلف تقسیم 

می شود که هر کدام به شرح زیر هستند: 
UberX:  نــوع اول این خدمات اســت که 
بسیار ارزان و مرقوم به صرفه بوده و در آن از 

خودروهای معمولی استفاده می شود. 
Uber Black:  دومین نــوع از خدمات این 
شرکت تاکســیرانی اســت که از رانندگان 
حرفه  ای  تر و ماشــین  های با کالس باالتر 
استفاده می شود، البته در این نوع نسبت به 
UberX شاهد افزایش قیمت نیز هستیم؛ 
و این موضوع بسته انتظارات مشتری دارد. 

Uber SUV:  سومین نوع خدمات شرکت 
تاکســی رانی Uber همان طور کــه از نام 
آن پیداســت خودروهای SUV و بزرگ را 

شامل می شود. 
Uber LUX:  نوع چهــارم نیز خودروهای 
لوکس و گــران قیمت هســتند که به طبع 
هزینه انتخاب این ســرویس هم به نبست 

بقیه موارد گرانتر است. 
یکی دیگر از شــرکت های تاکســی های 
اینترنتی که بسیار معروف می باشد شرکت 
Lyft اســت که در بیش از 60 شهر ایاالت 
متحده در حال فعالیت اســت و دارای رابط 
کاربری بســیار حرفه ای و امکانات بســیار 
باالیی می باشــد، که از جمله آنها می  توان 
به ارائه مشخصات کامل راننده به مسافران 
نام برد. این شــرکت امکان سفر به صورت 
تکی یا در قالب گروه  های حداکثر 6 نفره را 

فراهم می سازد. 
همچنین این امکان وجود دارد تا سفر خود 
را با افراد دیگری که همان مسیر را انتخاب 
کرده  انــد بپیمایید که در این حالت ســفر 

بسیار ارزان  تر محاسبه خواهد شد. 

معايب تاکسی های اينترنتی 
کافی اســت کمی هوا ســرد شــود یا چند 
قطره باران ببــارد، دیگر همه ماشــین ها، 
حتی تاکســی های آنالین هــم کم یاب 
می شوند. تازه اگر موفق شوید یک تاکسی 
آنالین گیــر بیاورید گاهی فاصله تاکســی 
آن قدر زیاد اســت که راننده حاضر به طی 
این مســافت برای رســیدن به شما نیست 
و ســفر را هم خودش لغو نمی کند تا امتیاز 
منفی نگیرد. در این حالت مســافر مجبور 
اســت خودش ســفر را لغو کند تا تکلیفش 
مشخص شود. متاسفانه در این گونه موارد 
تماس با پشتیبانی هم تاثیری ندارد. مشکل 
دیگر تاکســی های آنالین به نداشتن بیمه 

سرنشین بر می گردد. 

وستا پس از انقالب برق دار شدند 52 هزار ر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

شبکه بزرگراهی کشور بعد از انقالب به 17 هزار کیلومتر رسید
خريدار رئیس ســازمان راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای گفت: اکنون 17 هزار 
کیلومتر شــبکه بزرگراهی در کشور وجود 
دارد کــه قبل از انقالب زیــر 100 کیلومتر 

بوده است.
عبدالهاشم حســن نیا در جمع خبرنگاران 
افزود: وضعیــت کنونی طــول بزرگراه ها 
و آزادراه های کشــور قابل قیــاس با قبل از 

پیروزی انقالب اسالمی نیست. 
وی گفــت: در حــال حاضر حــدود 600 
کیلومتر آزادراه در کشــور وجــود دارد که 
قبل انقالب کمتر از 50 کیلومتر بوده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همزمان 
با دهه فجر امســال پروژه های مختلفی در 
وزارت راه و شهرســازی بــه بهره برداری 
می رسد که در حوزه حمل و نقل و راهداری 
حدود 700 میلیارد تومان پروژه افتتاح می 

شود. 
وی گفت: برای ارتقــای ایمنی در جاده ها و 
کاهش تصادفات ســال آینده نصب 2 هزار 
دوربین کنترل ســرعت به ویژه در راه های 

شریانی، یکهزار و 500 نیوجرسی و تعدادی 
پلیس راه در جاده های کشور در دستور کار 

قرار دارد. 
حســن نیا بیان کــرد: هفت ماه گذشــته 
تصادفات جاده ای کشــور 6 درصد افزایش 
یافت اما در چهار ماه منتهی به پایان ســال 

روند کاهشی دارد. 
وی گفت: امید اســت با نصب دوربین های 
کنترل ســرعت، ارتقای ایمنــی جاده ها و 
حمایت دستگاه های مرتبط بتوانیم جلوی 
افزایش تصادفات را بگیریم یا شاهد شتاب 

در جهت کاهش تصادفات باشیم. 
رئیس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اظهار داشــت: در حال حاضر 90 
درصد از حمل و نقل بار و مســافر از طریق 

جاده های کشور انجام می شود. 
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره میزان 
مطالبــات پیمانــکاران گفت: بخشــی از 
مطالبات پیمانکاران ســال جاری پرداخت 
شده و بخشــی نیز از پتانسیل قانون بودجه 
سال 97 استفاده و پرداخت خواهد شد که 

امیدواریم بیش از این شرمنده پیمانکاران 
نشــویم. حســن نیا در ارتباط با خراسان 
جنوبی هم گفــت: این اســتان در کریدور 
شرق به غرب و شــمال به جنوب کشور قرار 
دارد و بخش عمده ای از ترانزیت کشــور از 

این محور انجام می شود. 
وی افــزود: همچنین این اســتان به دلیل 
همجواری با کشور افغانســتان و دارا بودن 
پایانه مــرزی ماهیرود، یکــی از پایانه های 

صادراتی مهم کشور محسوب می شود. 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با اشــاره به بهبود کمی و کیفی گلوگاه های 
استان گفت: یکی از اهداف سفر به خراسان 
جنوبی پیگیری وضعیت جــاده های پایانه 
مرزی و برگزاری نشســتی بــا انجمن های 
صنفی رانندگان و شرکت های حمل و نقل 

بار و مسافر بود. 
وی بیــان کرد: در این ســفر مشــکالت و 
حساسیت های مربوط به جاده های استان 
همچنین وضعیت ترانزیت این محور مورد 
رصد و بررسی قرار گرفت و سال آینده برای 
بهبود وضعیت آن برنامه هایی در دســتور 

کار قرار می گیرد. 
حسن نیا یادآور شــد: پروژه های مختلفی 
در قالب بهســازی جاده ها، باند دوم راه ها، 
ســاخت پلیس راه، ارتقــای ایمنی و نصب 
دوربین های کنترل ســرعت در جاده های 

خراسان جنوبی انجام شده است. 
وی با بیان اینکه طول راه های اصلی استان 
نسب به 40 سال گذشــته تغییر چشمگیر 
داشــته اســت گفت: اقداماتی به ویژه در 

کریدور شــمال به جنوبی محور کرمان به 
مشــهد و زاهدان - زابل و بیرجند - قاین در 
دستور کار وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
راهداری و اداره حمل و نقل استان قرار دارد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری 
کــرد: مجموعه اقدامــات در جــاده های 
خراسان جنوبی تا پایان دولت دوازدهم انجام 
شود و بتوان این بزرگراه ها را چهارخطه کرد. 
وی گفت: در جلســه ای که امروز در استان 
برگزار شد مقرر شد حدود 100 کیلومتر از 
جاده بیرجند - قاین و بیرجند - نهبندان تا 
شب عید زیر بار ترافیک برود البته بخشی با 
کمبود اعتبار مواجه اســت که با هم افزایی 
راهــداری و شــرکت ســاخت، رفع و 

بهره برداری می شود. 
حســن نیا تاکید کرد: تمام ســعی و تالش 
ما این اســت بهبــود کریدورهای اســتان 
خراســان جنوبی با تالش مضاعف تسریع 
یابد چراکه بهره برداری از این کریدورها به 
نفع ترانزیت و حمل و نقل بار و مسافر کشور 

خواهد بود.
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مدیرعامل زیرساخت خبرداد

آزادسازی تارهای نوری شبکه زیرساخت 

معصومه بخشــی پور  مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت از تصمیم برای آزادسازی 
تارهای نوری بالاستفاده )فیبرتاریک( در شبکه 
فیبرنوری زیرســاخت ارتباطی خبــر داد و آن را 
تصمیمی بــرای بهبود کیفیــت اینترنت داخلی 

عنوان کرد.
صادق عباســی شــاهکوه از ابالغ مصوبه جدید 
کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطــات برای 
واگــذاری »فیبرتاریــک« شــبکه ارتباطــات 
زیرساخت کشــور خبر داد و گفت: این پیشنهاد 
از سمت شــرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی ارائه شــد 
و هفته گذشــته در کمیســیون تنظیم مقررات 

ارتباطات، به تصویب رسید.
وی بــا توضیح اینکــه واگذاری فیبــر تاریک به 
اپراتورهای ارتباطی به معنای آزادسازی تارهای 
نوری در کابل هایی اســت که در شبکه ارتباطی 
زیرساخت بالاســتفاده مانده اند، گفت: طبق این 
مصوبه دو ســر کابل نوری از سوی زیرساخت در 
اختیار اپراتــور قرارمی گیرد و اپراتــور می تواند 
سیســتم انتقال پهنای باند اینترنت را روی این 

فیبرها پیاده سازی کند.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت اجرای 
این مصوبه را یکــی از راه حل های کمک به بهبود 
کیفیت شبکه ملی اطالعات و خدماتی عنوان کرد 
که از طریق اپراتورها بــه کاربران اینترنت داخلی 

ارائه می شود.
عباسی شــاهکوه گفت: تا پیش از این استفاده از 
ظرفیت شبکه فیبرنوری کشــور تنها در اختیار 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت بود و اپراتورهای 
ارتباطی برای اســتفاده از ظرفیت شبکه انتقال 
ناگزیر بــه پرداخت هزینــه باال بــوده و یا اینکه 
مجبور بودند که در داخل شهرها فیبرکشی کنند 
که با توجه به لزوم سرمایه گذاری باال، از این اقدام 

منصرف می شدند.
وی افــزود: اما هم اکنــون با مصوبه آزادســازی 
ظرفیت های بال استفاده شبکه فیبرنوری کشور، 

دو سر فیبر در داخل هر استان در اختیار اپراتورها 
قرار می گیــرد و اپراتورها نیازمند کابل کشــی و 

صرف هزینه نخواهند بود.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت با بیان 
 )core( اینکه هر فیبرنوری شامل 48 و یا 24 کر
فیبر اســت که تنها تعداد کمی از اینها اســتفاده 
شده و مابقی قابل واگذاری است، ادامه داد: برخی 
تارهای داخل کابل های نوری که مورد اســتفاده 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت نبوده و در داخل 
اســتانها قابلیت اســتفاده دارد، بــه اپراتورهای 

متقاضی واگذار می شود.
وی با اشــاره به اســتفاده BTS های بین راهی و 
جاده ای متعلق به شبکه های موبایل از سرویس 
ارتباطات رادیویی، خاطرنشــان کرد: ســرویس 
های رادیویی در صورت ظرفیت باال، با مشــکل 
مواجه می شوند و اســتفاده از فیبر بهترین روش 
برای برقراری ارتباطات جاده ای محســوب می 

شود.
عباســی شــاهکوه با بیان اینکه طبــق قانون، 
واگذاری شــبکه فیبرنوری بین استانی غیرمجاز 
اســت و بایــد در انحصــار شــرکت ارتباطات 
زیرساخت باشــد ، افزود: اما واگذاری فیبرتاریک 
در داخل استان ها، مجاز است. به این ترتیب با این 
اقدام، هزینه اپراتورها در شبکه انتقال زیرساخت 
کاهش می یابد و اپراتورها مــی توانند با کیفیت 
بهتری شبکه سازی کنند و منتظر توسعه شرکت 
زیرســاخت و مخابرات نباشــند تــا ظرفیت در 

اختیارشان قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه حدود 70 هــزار کیلومتر 
فیبرنوری در حــدود 400 شــهر و چندین هزار 
روستا در کشــور کشیده شده و ســرمایه ملی به 
حســاب می آید، گفــت: اپراتورهــای ارتباطی 
که مطابق مجــوز فعالیــت خود اجازه شــبکه 
  FCP ،سازی دارند و شــامل اپراتورهای موبایل
و مخابرات می شــوند، می توانند نسبت به خرید 
فیبرتاریک از شــرکت زیرســاخت برای شبکه 
انتقال روستایی ، شــهرهای کوچک، ارتباط بین 

شــهری و داخل اســتان و نیز آنتن های موبایل 
اقدام کنند.

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت با بیان 
اینکه فیبرکشی نیازمند ســرمایه گذاری کالن 
اســت و قابلیت واگذاری بخش تاریک از 20 هزار 
کیلومتر از شبکه فیبرنوری کشــور وجود دارد، 
اضافه کرد: در این صورت و با توجه به عدم سرمایه 
گذاری کالن توسط اپراتورها، شاهد ارتباط بهتر 
و یا برای روستاها، کیفیت بهبودیافته در خدمات 

اینترنت خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه اینکــه در این مصوبــه هدف، 
درآمدزایی برای شــرکت زیرســاخت نبوده اما 
به هرحال ســبب کســب درآمد می شود، گفت: 
اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از این ظرفیت 
شــبکه ارتباطی زیرســاخت، باید تقاضای خود 
را تحویل دهد تا شــروط مدنظــر از جمله اینکه 
از ظرفیت فیبر تنها برای ارتباطات بین اســتان 

استفاده شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.
عباسی شــاهکوه درمورد مبنای قیمت گذاری 
استفاده از فیبرتاریک گفت: قیمت گذاری طبق 
مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر 
مبنای هر متر تعیین شــده که به صورت پلکانی 
محاسبه می شود؛ به این معنی که برای متراژهای 
پایین قیمــت باالتر و به صورت کاهشــی قیمت 
تعیین شــده اســت،؛ برای مثال به ازای هر یک 
کیلومتر فیبر زیر 20 کیلومتر، 200 هزار تومان، 
برای 20 تا 40 کیلومتر بــه ازای هر یک کیلومتر 
125 هزار تومان و برای باالی 40 کیلومتر هم به 
ازای هر کیلومتر متری 100 هــزار تومان درنظر 
گرفته شــد.وی تاکید کرد: مقایســه قیمتی در 
استفاده از ظرفیت شبکه انتقال توسط اپراتورها 
نشان می دهد که هزینه اســتفاده از فیبرتاریک 
یک مســیر 40 کیلومتری ماهانــه 12 میلیون 
تومان محاسبه می شود که معادل قیمت ظرفیت 
stm 4 است. با این تفاوت که فیبر تاریک ظرفیت 
بسیار باالتری دارد و این مساله کیفیت سرویس 

را افزایش می دهد.

آنالین

هوش مصنوعی

وزارت ارتباطات اعــالم کرد که 
پیاده ســازی طرح کالن توسعه 
»اینترنت اشــیا« را در کشور در 

دستور کار قرار داده است.
بــه گــزارش وزارت ارتباطات، 
پیاده سازی و توســعه اینترنت 
اشیا یکی از برنامه های راهبردی 
ســت  ا ت  طا تبا ر ا ت  ر ا ز و
ی کالنــی را  ح هــــا که طر
در این زمینه در دستور کار دارد 
و البته تحقــق آن یقینا نیازمند 
فعال شــدن تمام بازیگران این 
عرصه از جملــه اپراتورها، بخش 
خصوصی، بخش هــای تولیدی، 

صنایع و محققان است.

Inter� اشیا  )اینترنت 
 )net of Things
 IOT کــه به اختصــار
شــود  می  شــناخته 
مبحــث جدیــد و نــا 
آشــنایی نیست، چون 
اولین نمونه اســتفاده 

از ایــن تکنولــوژی در تولیــد و 
رونمایــی از توســتر متصــل به 
اینترنت توسط یک کمپانی طی 
یک کنفرانس در سال 1989 به 

کار گرفته شد.
در کل، مفهــوم اینترنت اشــیا 
اتصال دســتگاه های مختلف به 
یکدیگر از طریق اینترنت اســت. 

به کمک اینترنت اشیا 
برنامه ها و دستگاه های 
مختلف مــی توانند از 
اینترنت  اتصال  طریق 
بــا یکدیگــر و حتــی 
انسان تعامل و صحبت 

کنند.
 بــرای نمونــه مــی تــوان به 
یخچــال های هوشــمند که به 
اینترنــت متصل هســتند و ما را 
از موجودی و تاریــخ انقضا مواد 
خوراکی داخل یخچــال با خبر 

می سازند، اشاره کرد.
 در واقــع، اینترنــت اشــیا ما را 
قادر مــی ســازد تا اشــیا مورد 

اســتفاده خــود را از راه دور و به 
کمک زیرساخت های اینترنتی 

مدیریت و کنترل کنیم.
اینترنت اشیا فرصت هایی ایجاد 
می کند بــرای ادغام مســتقیم 
دنیای فیزیکی و سیســتم های 
مبتنی بر کامپیوتر، سیستم هایی 
مانند خودروهای هوشمند، لوازم 
خانگی و خانه های هوشمند که 
این روزهــا در مباحث و مجالس 
مختلفی به آن ها اشاره می شود. 

براساس پیش بینی ها، پنج سال 
آینده، اینترنت اشــیا تحولی را 
برای مصرف کنندگان، شرکت ها 
و دولت ها به دنبال خواهد داشت. 

 به نظر می رســد کــه فیس بوک 
و گوگل قصد دارنــد با همکاری 
یکدیگر به توسعه فناوری هوش 
مصنوعــی و محصــوالت جدید 

مبتنی بر آن بپردازند.
با توجــه به گســترش روزافزون 
فناوری هــای نوینــی همچون 
 artificial( هــوش مصنوعــی
یادگیــری  و   )intelligence
machine learn� )ماشــینی 
ing(  در صنایــع و حوزه هــای 

مختلف تکنولوژی 
و غیره، بسیاری از 
فعال  شرکت های 
در ایــن صنعــت 

به سمت و ســوی توسعه و تولید 
ســرویس های  و  محصــوالت 
جدیدی که بر پایــه این فناوری 

است، کشانده و جذب شده اند.
حــاال بــر اســاس تازه تریــن 
گزارش های منتشــر شــده در 
وب ســایت زد دی نــت، به نظر 

می رســد کــه دو 
تکنولوژی  غــول 
یعنی  آمریکایــی 
فیس بوک و گوگل 
تصمیم گرفته اند که با همکاری 
یکدیگــر، بــه توســعه هــوش 
مصنوعــی بپردازند تــا بتوانند 
از این فنــاوری در محصوالت و 
بهره برداری  حوزه های مختلفی 

کنند.
متخصصان و کارشناســان فعال 

در حــوزه هــوش مصنوعی در 
سراسر جهان به ارائه نظریه های 
جدیدی درباره تکامــل و نحوه 
پیشرفت این فناوری پرداخته اند 
بنابراین بــه نظر می رســد که 
ایــن فنــاوری در آینــده ای نه 
چنــدان دور تبدیل بــه یکی از 
پرطرفدارتریــن تکنولــوژی در 
عصر حاضر خواهد شد که صنایع 
و حوزه های گوناگونی را متحول 

خواهد کرد.

ح کالن توسعه »اینترنت اشیا« در دستور کار قرار گرفت پیاده سازی طر

فیس بوک و گوگل به توسعه هوش مصنوعی می پردازند

کاربران آیفون مراقب شنود مکالمات شان باشند!
 گزارش های متعددی از سوی کارشناســان و کاربران محصوالت اپل 
منتشر شده که نشــان می دهد وجود یک باگ جدید در پلتفرم تماس 
ویدیویی فیس تایم، امکان شــنود صدای پیرامون کاربــران را به افراد 

غریبه و هکرها می دهد.
با توجه به اهمیت روزافزون امنیت ســایبری و حفاظــت از اطالعات 
شــخصی کاربران رد فضای مجازی، هر از گاهی گزارش های متعددی 
از سوی کارشناسان و متخصصان امنیتی منتشــر می شود تا عالوه بر 
هشدار دادن به کاربران در استفاده از برنامه و اپلیکیشن های مختلف، 
شــرکت های توســعه دهنده و تولیدکننده آنها را نیز از وجود آسیب 
پذیری هایی که اطالعات شــخصی و حریم خصوصی کاربران را نقض 
می کنند، مطلع کرده و آنها را وادار به برطرف کردن مشــکالت مربوطه 

کنند.
حاال به تازگی گزارش های جدیدی منتشــر شــده اســت که نشــان 
می دهد باگ و آسیب پذیری جدیدی در پلتفرم تماس ویدئویی فیس 
تایم اپل وجود دارد که به افراد غریبه و هکرهــا این امکان را می دهد با 
برقراری یک تماس ویدئویی از طریق پلتفرم فیــس تایم با مخاطب و 
کاربر موردنظر، حتی بدون اینکه وی جواب تلفن خود را بدهد و تماس 
برقرار شود، قادر خواهند بود صدای محیط پیرامون مخاطب موردنظر 
را از طریق میکروفون موجود در گوشــی آیفون شنود کرده و از تمامی 

مکالمات خصوصی آنها به صورت مخفیانه آگاه و مطلع شوند.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از سخنگویان اپل در این خصوص خطاب 
به کاربران و کارشناســان اعالم کرده اســت که اپل از این موضوع آگاه 
است و کارشناســان فعال در آن نیز درصدد هســتند تا هرچه سریع تر 
باگ و مشــکل مربوطه را برطرف کنند. ما قصد داریم که این مشــکل 
امنیتی را از طریق یک به روزرســانی نرم افزاری کــه احتماالً در هفته 

آینده منتشر می شود، در اختیار کاربرانمان قرار دهیم.
بســیاری از کارشناســان امنیتی بر ایــن باورند این تنهــا در صورتی 
امکان پذیر اســت که هر دو از سیستم عامل نســخه iOS 12.1.2 در 

گوشی های آیفون خود استفاده کنند.

قیمت آیفون در برخی کشورها ارزان تر می شود؟
 به نظر می رســد که اپل قصد دارد به منظور جلوگیــری از کاهش نرخ 
فروش آیفــون، تغییرات جدیــدی در اســتراتژی های قیمت گذاری 

گوشی های آیفون ایجاد کند.
تیم کوک، مدیرعامل شــرکت اپل به تازگی در گفتگو با رویترز، اعالم 
کرده است که قیمت گوشی های آیفون در برخی از کشورها تحت تأثیر 
تقویت نرخ دالر بیشتر از سایر نقاط جهان شــده است بنابراین به نظر 
می رسد که باید اپل اســتراتژی های قیمت گذاری خود را در خصوص 

فروش گوشی های آیفون در برخی از کشورها تغییر دهد.
با توجه به آنکه میزان فروش گوشی های آیفون در بسیاری از کشورهای 
جهان با روندی کاهشــی مواجه شــده اســت و این غــول تکنولوژی 
آمریکایی را با مشــکالت و چالش های متعــددی از جمله کاهش نرخ 

سودآوری و درآمدزایی مواجه ساخته است.
تیم کوک در تازه ترین اظهارات خود خاطرنشــان کرده است از آنجایی 
که بسیاری از ارزهای جهانی در مقایسه با دالر تضعیف شده و در مقابل، 
نرخ دالر آمریکا با تقویت قابل توجهی مواجه شــده است، قیمت خرید 
گوشی های آیفون در این کشورها بسیار بیشــتر از سایر کشورها شده 
و بنابراین کاربــران و عالقمنــدان باید برای خریــداری آیفون، مبلغ 
 ،phonearena بیشتری پرداخت کنند.بر اســاس گزارش وب سایت
بدین ترتیب به نظر می رســد که اپل قصد دارد اســتراتژی های قیمت 
گذاری خود را تغییر دهــد و در برخی از کشــورهای مذکور، تصمیم 
گرفته اســت که تفاوت نرخ دالر با ارزهای دیگر را در نظــر گرفته و با 
توجه به همین تفاوت ها، قیمت فروش محصوالت و گوشی های آیفون 
را تعیین و اعــالم کند.اپل هنوز در مورد اینکه در چه کشــورهایی این 

استراتژی تغییر قیمت اعالم می شود، خبری منتشر نکرده است.

6T گله و شکایت کاربران از باتری گوشی وان پالس
 کاربران گوشــی وان پالس 6 تی )6T One Plus( از مشــکل جدی 

باتری و زمان بسیار کوتاه شارژدهی این دستگاه خبر داده اند.
با اینکه بسیاری از گوشی های هوشمند این روزها کمتر از 24 ساعت به 
کاربران شــارژ می دهند و باتری آنها همواره عملکرد قابل قبولی ندارد، 
اما به تازگی گزارش های جدیدی از ســوی کاربران در فضای مجازی 
منتشر شده است که نشــان می دهد باتری گوشــی وان پالس 6 تی با 
مشــکالت و چالش های جدی روبرو شده اســت و کاربران آنها عنوان 
کرده اند که شارژ باتری گوشی هوشــمند آنها به سرعت خالی می شود 

به گونه ای که شارژ دهی آن حتی چند ساعت نیز دوام پیدا نکند.
یکی از این کاربران در شــبکه اجتماعی ردیت )reddit( نوشته است: 
روز گذشته شارژ باتری گوشی من 80 درصد بود که ناگهان دقت کردم 
و دیدم با هر دقیقه ای که می گذرد، به سرعت باتری آن در حال خالی و 
کم شدن است. این در حالیست که من هیچ برنامه ای را بر روی گوشی 

اجرا نمی کردم و برنامه های پس زمینه نیز محدود شده بودند.
وی در ادامه ســخنان خود گفت: من برای برطرف کردن این مشــکل، 
به سرعت گوشی هوشــمند خود را به روزرســانی نرم افزاری کردم اما 

متأسفانه این مشکل حل نشد.
وی پس از مطرح کــردن آن در فضای مجازی به این نتیجه رســید که 
خیل عظیمی از کاربران گوشــی وان پالس 6 تیبا همین مشکل مواجه 
شده اند و از شرکت تولیدکننده آن درخواست دارند که هر چه سریع تر 
به برطرف کردن مشکل باتری این گوشی و همچنین تشریح علت این 

واقعه بپردازد.

وعده سامسونگ به استفاده از مواد قابل بازیافت
سامســونگ الکترونیکس به تازگی اعالم کرده اســت که قصد دارد تا 
سال 2020 میالدی بسته بندی و تولید محصوالت خود را با استفاده از 
مواد دوستدار محیط زیست انجام دهد تا بدین ترتیب به حامیان زمین 

و محیط زیست بپیوندد.
با توجه به اهمیت روزافــزون حفاظت از محیط زیســت و تالش برای 
جلوگیری از آلودگی هوا، زمین و اکوسیســتم های طبیعی موجود در 
کره زمین، بســیاری از شــرکت های بزرگ و غول های تکنولوژی هر 
کدام به ســهم خود از برنامه های خود به منظور تــالش برای کاهش 
آلودگی محیط زیست سخن گفته اند. چندی پیش بود که شرکت های 
آمریکایی گــوگل و اپل اعــالم کرده بودنــد که قصد دارنــد تمامی 
انرژی های موردنیــاز کارخانه های خود را که در آن به تولید و توســعه 
محصوالت تکنولوژی می پردازند، از انرژی های پاک و دوستدار محیط 
زیســت همچون انرژی خورشــیدی و بادی تأمیــن خواهند کرد که 
بدین ترتیب می توان گفت که نقش شــرکت های بزرگ فعال در زمینه 
فناوری و خودروسازی بســیار بزرگ تر و پررنگ تر از حد تصور ماست 
بنابراین آنها نیز در تالشــند تا برای حفاظت از محیط زیست، گام های 
بلند و مؤثری برداشته و اقدامات مفید و ســودمندی را در همین راستا 

به انجام برسانند.
حاال به تازگی شرکت کره ای سامســونگ نیز که هم اکنون بزرگترین 
و نخستین تولیدکننده گوشی هوشــمند در جهان محسوب می شود، 
اعالم کرده اســت که تا ســال 2020 میالدی در بســته بندی و تولید 
محصوالت خود از مواد بازگشــت پذیر، قابل بازیافت و دوستدار محیط 
زیســت اســتفاده خواهد کرد تا بدین ترتیب به جمــع حامیان زمین 

بپیوندد.

گوشی
آلودگی میلیون ها دستگاه با بدافزار ایرانی

 مرکز مدیریت امــداد و هماهنگــی عملیات رخدادهــای رایانه ای با 
بررسی خانواده بدافزارهای ایرانی »پوشفا«، اعالم کرد: چندین میلیون 

دستگاه متعلق به کاربران ایرانی به این بدافزار آلوده شدند.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با بررسی 
بدافزارهای »پوشفا« به عنوان باسابقه ترین خانواده  بدافزار اندرویدی 
ایرانی، اعالم کرد: چندین میلیون دستگاه کاربران ایرانی به این بدافزار 

آلوده شده اند.
این مرکز توضیح داد: بدافزارهای دســته »پوشــفا« را شــاید بتوان از 
جمله قدیمی ترین و پرانتشــارترین  بدافزارهای اندرویدی ایرانی تا به 
امروز دانست. براســاس مشاهدات انجام شده، نخســتین بدافزارهای 
این دسته از مردادماه 96 در پیام رســان تلگرام منتشر شده است. این 
درحالی اســت که در همان زمان، تلگرام در بیــن ایرانیان محبوبیت 

بیشتری پیدا کرده بود.
متاســفانه آمار دقیقی از میزان آلودگی به این بدافزارها در دســترس 
نیست؛ اما با توجه به فعالیت مستمر این بدافزار و انتشار روزانه حداقل 
1 نســخه از بدافزار در صدها کانال تلگرامی طی 17 ماه گذشته، انتظار 
می رود چندین میلیون از دستگاه های اندرویدی ایرانی به بدافزارهای 
»پوشفا« آلوده شده باشــند.تاکنون بیش از 200 نمونه از این بدافزار 

توسط مرکز ماهر شناسایی شده است.
از آنجا که بسیاری از بدافزارهای »پوشــفا«، پس از نصب مخفی شده و 
یا آیکون خود را با آیکون برنامه ای مجاز و شــناخته شده )مانند گوگل 
پلی، جی میل، گوگل کروم و گوگل مپ( جایگزیــن می کنند، درصد 
زیادی از کاربران قادر به شناســایی و حذف بدافزارهــا نخواهند بود و 

بدافزار روی دستگاه باقی خواهد ماند.
همچنین برخی از بدافزارهای »پوشــفا« از کاربر درخواســت مجوز 
مدیریتی می کنند، کــه در صورت موافقت کاربر، حــذف بدافزار برای 
کاربران عادی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و احتمال آلوده ماندن 

دستگاه بیش از پیش خواهد شد.
این بدافــزار با نامهــای مختلفی، از جملــه نام برنامه هــای محبوب، 
موضوعات روز و یا عناوین مستهجن منتشــر شده است. در بین صدها 
بدافزار منتشر شــده، بخش اعظمی از بدافزارها »موبوگرام«  نام دارند. 
همچنین اغلب بدافزارهای این دســته پس از نصــب، بدافزار دیگری 
به نام »بازار« را دانلود و نصب می کنند که آیکونی مشــابه با فروشــگاه 

اندرویدی ایرانی »کافه بازار« دارد و پس از نصب مخفی می شود.
هدف اصلی بدافزارهای »پوشفا«، کسب درآمد از راه تبلیغات است. در 
ابتدای فعالیت این بدافزار، فروش عضو به کانالهای تلگرامی و تبلیغات 
از این دست رواج زیادی داشــت. به همین دلیل در نسل های اولیه این 

بدافزار، محور اصلی تبلیغات، تبلیغات تلگرامی بود. 

ایران در افغانستان نمایشگاه ICT برگزار می کند
 نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات افغانستان 
با مشارکت وزارت ارتباطات و ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و با 

هدف جذب بازار ICT این کشور در شهر کابل برگزار می شود.
نمایشگاه ArianaICT با مجوز وزارت تجارت و صنایع افغانستان، 27 
تا 30 فروردین ماه 98 با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در شهر کابل برگزار می شود.
رسول سرائیان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشست 
مشــترک اعضای این ســازمان با وزیر ارتباطات افغانســتان، گفت: 
مجوزهای الزم برای برگزاری نمایشــگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در افغانســتان اخذ شــده و این رویداد 27 تا 30 فروردین ماه در کابل 
برگزار می شود؛ این نمایشگاه می تواند فصل جدیدی در همکاری های 

مشترک میان شرکت های ایرانی و افغانستانی باشد.
 شهزاد گل آریوبی، وزیر ارتباطات افغانســتان نیز گفت: تفاهم نامه ای 
با ایران برای برگزاری اولین نمایشــگاه بین المللی فناوری اطالعات و 
ارتباطات در افغانســتان منعقد شــده و ما آماده هر نوع حمایتی برای 

همکاری در این زمینه هستیم.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری بسته های حمایتی برای حضور شــرکت های ایرانی در این 
رویداد در نظر گرفته اند. با توافق انجام شــده، اعضای ســازمان نظام 
صنفی رایانــه ای می توانند با 15 درصــد تخفیف در این نمایشــگاه 
غرفه های خود را خریداری کنند. همچنین اعضای ســندیکای صنعت 
مخابرات ایــران نیز با می توانند بــا 15 درصد تخفیــف در این رویداد 

شرکت کنند.
زیرساخت های ارتباطی در افغانستان در ســال های اخیر توسعه قابل 
توجهی داشــته و اکنون 23.7 میلیــون نفر از جمعیــت 36 میلیونی 
این کشور موبایل داشــته و شــمار کاربران اینترنت نیز نزدیک به 10 
میلیون نفر است. این در حالی اســت که افزایش دسترسی به اینترنت، 
یکی از برنامه های محوری دولت و وزارت ارتباطات افغانســتان است. 
شــبکه فیبرنوری در 25 اســتان این کشور مستقر شــده و تا دو سال 
دیگر قرار است در 9 اســتان باقی مانده نیز گســترش یابد. همچنین 
دولت افغانستان برنامه های وســیعی برای توسعه دولت همراه و دولت 

الکترونیکی دارد.
وجــود زبان و فرهنگ مشــترک، قوانین ســرمایه گذاری مناســب و 
دسترسی مناســب ایرانی ها به بازار افغانســتان، از ویژگی های مهمی 
 ICT است که می تواند حضور در بازار این کشــور را برای شرکت های

ایرانی جذاب کند.

آموزش مستقیم فناوری اطالعات به یک هزار 
سرباز آغاز می شود

رئیس دانشکده مخابرات گفت: آموزش مســتقیم فناوری اطالعات و 
ارتباطات به یکهزار سرباز قبل از پایان سال 97 آغاز می شود.

وحید یزدانیان با اشــاره به تفاهــم نامه وزارت ارتباطات و ســتاد کل 
نیروهای مسلح از آماده شــدن 150 مربی ماهر برای آموزش سربازان 
نیروهای مســلح خبر داد و درباره مراحل اجرای این تفاهم نامه، گفت: 
ســاالنه درحدود 500 هزار نفر دوره ســربازی را طی می کنند که این 
تفاهم نامه می تواند برای ارتقای مهارت سربازان در این دوران اهمیت 

بسیاری داشته باشد.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه آموزش ســربازان در اسفند ماه سال 
گذشــته، افزود: در نخســتین قدم برای اجرای این تفاهــم نامه 14 
ســرفصل مهارتی حوزه ICT  با ویژگی ســرعت جذب در بازار  توسط 
صاحبنظران و کارشناســان این حوزه تهیه و تدوین شد. برای تقویت 
زیرســاخت های آموزشــی و اســتمرار آموزش در نیروهای مسلح، 
معیارهایی برای انتخاب مربیان و آموزش آنها توســط دانشکده پست 
و مخابرات تعیین شد و بر اســاس آن در مهرماه سال جاری حدود 800 

پایور برای دوره آموزش مربی اعالم آمادگی کردند.
یزدانیان افزود: با برگزاری آزمون در 6 ماده تخصصی و تعیین سطح 
از بین این تعــداد، 300 نفر و بعد از انجام مصاحبــه حدود 150 نفر 
برای گذراندن دوره هــای ویژه مربی گری در حــوزه ICT  انتخاب 

شدند.
رئیس دانشــکده پســت و مخابرات با اشــاره به برگزاری کالس های 
آموزش مربی گری در چند هفته گذشــته، گفت: عالوه بر این دوره ها، 
کالس های تخصصی در حوزه اینترنت اشــیا، امنیت، برنامه نویســی، 
تجارت الکترونیک و شــبکه های رایانه ای و موبایل نیز برای متقاضیان 
مربی گری برگزار شــد و هم اکنون 150 نفر مربی ماهر با دانش روش های 
تدریس در کل کشــور برای انجام فرآیند آموزش در نیروهای مســلح 

وجود دارد.

ارتباطات


