
پارلمان اقتصادی عليه پارلمان سياسی
رئیس کل گمرک:

کمبود کاالهای اساسی 
نداریم

عقب گرد بازار مسكن در بخش تقاضا

 با توجه به ناتوانی خودروسازان
 در انجام تعهدات قبلی

تعادل بازار 
خانه های کوچک 

به هم خورد

وش های  آیا پيش فر
و  جدید خودر
قانونی است؟

پيامدهای 
یك تصميم

اقتصاددانان درباره تخصیص دالر ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساسی اختالف نظر دارند

خريدار  رییس کل گمرک ایران با بیان 
اینکه امریکا در پی متوقف کردن تجارت 
ایران بــود، گفت: خوشــبختانه تجارت 
ایران به روال گذشته در حال انجام است 
و در زمینه کاالهای اساسی نیز هیچ گونه 

کمبودی نداریم.
مهدی میراشرفی در نشست خبری خود 
با خبرنگاران که در حال برگزاری اســت، 
اظهار داشــت: در حوزه تحریم ها، امریکا 
این بار بدون همراهــی دنیا، تحریم های 
ظالمانه و یک جانبه ای را علیه ایران اجرا 
کرد و این مساله می طلبد ما نیز شرایط را 

متناسب با این وضعیت تغییر دهیم.
رییس کل گمــرک ایران با بیــان اینکه 
تجارت خارجی نقش بســزایی در ایجاد 
دولت رفاه دارد، افزود: ما چنانچه در بحث 
تامین نیازهای جامعه که قســمت عمده 
این نیازها وابســته به صادرات و واردات 
کشور است، تسهیل ایجاد کنیم، درواقع 
به ایجــاد رفاه در جامعــه کمک خواهیم 

کرد.
وی ادامه داد: در ۱۰ ماه سال جاری ۳۶.۳ 
میلیارد دالر صادرات و ۳۵.۶ میلیارد دالر 
واردات داشــته ایم که شاهد یک میلیارد 
دالر تراز مثبت تجاری هســتیم؛ این در 
حالی اســت که امریکا در صــدد متوقف 
کردن صادرات و ایجاد مضیقه در مســیر 

واردات بود.
وی افزود: با این حال نه تنها تجارت ایران 
متوقف نشــد بلکه به صورت ماهانه یک 
میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی نیز 
داشــتیم که این عدد تقریبا برابر با سال 

گذشته است.
میراشــرفی گفت: هیچ گونه کمبودی در 
زمینه دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های 
دامی و سایر کاالهای اساسی نداریم و اگر 
در برخی موارد کمبــودی وجود دارد به  

دلیل دامن زدن به شایعات است.
وی علــت کاهش واردات را نیز ناشــی از 
ایجاد ســهمیه هــای ارزی و ممنوعیت 

واردات ۱۳۳۹ قلم کاال عنوان کرد.

۱۰۰ میلیون دالر خودروی دپو شده، 
۱۰ هزار شاکی دارد

میراشــرفی در خصوص خودروهای دپو 
شده در گمرکات کشور، گفت: با توجه به 

اینکه خودروها عمدتا در اماکن گمرکی 
مناطــق آزاد هســتند از ایــن رو برآورد 
گمرک این اســت که نزدیک به ۱۳ هزار 
خودرو در گمرکات متوقف شــده است 
کــه تخلفات ثبــت ســفارش مربوط به 
۲ هــزار خــودرو در محاکــم قضایی در 
حال رسیدگی اســت و قرار شد ۱۱ هزار 
خودروی دیگر)زیر ۲۵۰۰ سی سی( نیز 
که تا نهم آذرماه ســال جاری به گمرکات 
وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با 

ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند.
رییس کل گمــرک ایران ادامــه داد: در 
خصوص خودروهای دپو شده در گمرک 

۱۰ هزار شاکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه طبــق برآوردها، ارزش 
این کاالها ۱۰۰ میلیون دالر است، گفت: 
باید ضوابط ترخیص خودروها به گمرک 
ابالغ شــود اما شــواهد نشــان می دهد 
تاریخ مصوبــه را به عقــب برگردانند که 
این موضوع موجب می شود خودروهای 

کمتری مشمول ترخیص شوند.

مصوبه اصالح شد، تعداد خودروهای 
قابل ترخیص کمتر می شود

وی تصریح کرد: احتمــاال زمان ترخیص 
خودروها به برج ۵ یا ۶ برگردانده شود که 
در این صورت تعداد زیــادی از خودروها 
را شامل نخواهد شــد و همچنین ممکن 

اســت تعــدادی از خودروها 
استاندارد الزم را برای ترخیص 

کسب نکنند.
میراشــرفی افــزود: در این 
صــورت خودروهایــی کــه 
مشــمول ترخیص نشــوند، یا 
متروکه و یا مرجوع به خارج از 

کشور خواهند شد.
وی در ادامــه با بیــان اینکه 
مصوبه هیات دولــت مانع از 
اقدامات قضایی علیه خودروها 
نمی شود، گفت: خودروهای 
دپو شده در گمرک، توسط دو 
گروه »نمایندگی ها« و »غیر 
از نمایندگی ها« وارد شــده 
اســت. به هر حــال خودروها 
اول باید تعییــن تکلیف و بعد 

با بخش نامه ترخیص شوند.

واردات ۱۳۳۹ قلم کاال از مناطق آزاد 
ممنوع است

میراشرفی در ادامه در خصوص اختالف 
بانک مرکــزی و گمرک بــرای واردات 
کاالهــای گروه چهــار اظهارداشــت: 
ممنوعیتی که در رابطه با واردات ۱۳۳۹ 
قلم کاال اتفاق افتــاد، در ابتدا به صورت 
کلی بود امــا گمرک در راســتای ماده 
۱۱ قانون صــادرات و واردات مقرر کرد 
که صرفا یکســری از کاالهایی که وارد 
مناطق آزاد می شــوند، ترخیص شوند 
اما بانک مرکزی در این موضوع تشکیک 
ایجاد کرد و گفــت که مصوبه ممنوعیت 
گروه چهار شــامل مناطق آزاد هم می 
شــود. در هر صورت در حــال حاضر با 
این فلســفه که اگر در مناطــق آزاد این 
ممنوعیت وجود نداشــته باشد، ناقض 
سیاســت های حمایتــی بانک مرکزی 
از تقویت پول ملی می شــود، همچنان 
واردات ۱۳۳۹ قلــم کاال از مناطق آزاد 

نیز ممنوع است.
وی تصریح کرد: سیاســت درست بانک 
مرکزی در چند ماه گذشته باعث شد که 
تالطم نرخ ارز تا حدودی کنترل شــود 
و استنباط بر این اســت که اگر واردات 
۱۳۳۹ قلــم کاال در مناطــق آزاد و ویژه 
آزاد شــود، با توجه به اینکه بدون انتقال 
ارز خواهد بود، تقاضا در بازار ارز افزایش 

یابد و مجدد به بازار شوک وارد شود.

واردات به مناطق آزاد نیازمند ثبت 
سفارش است

میراشــرفی یادآور شــد: به طور کلی در 
حال حاضر ثبت سفارش مشمول مناطق 

آزاد هم می شود.
رئیس کل گمــرک ایــران در خصوص 
گمــرکات  خــروج  درب  مشــکالت 
اظهارداشت: درب خروج یکی از ابزارهای 
کنترلی گمرک است اما مشکالت زیادی 

در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: برای حــوزه تولید به دنبال این 
هســتیم که درب خروج را تسهیل کنیم 
و درب خروج دیگر اجازه ورود به ماهیت 
بحث نخواهد داشت و کنترل ها به صورت 

کنترل مقداری خواهد بود.
میراشــرفی در رابطه با بخشــنامه های 
متعددی کــه صادر می شــود نیز گفت: 
صدور بخشــنامه های متعــدد به نوعی 
خودتحریمی اســت، البته این مســئله 
ناشــی از این می شــود که ۲۲ سازمان با 
گمرک همجوار بوده و از ســوی دیگر ۴۵ 
قانون در تجارت داریــم و همچنین عضو 
۱۵ کنوانســیون بین المللی هستیم. این 
مســئله موجب پیچیده شدن تجارت در 

ایران شده است.

بخشنامه های متناقض 
ادامه دارد

رئیــس کل گمــرک ایــران 
تصریــح کــرد: بــه عنــوان 
مثــال مــاه گذشــته یکی 
از وزارتخانه ها دو بخشــنامه 
متناقض برای ما صــادر کرد و 
تاریخ غیرمجاز بودن صادرات 
یک محصــول را پیش از زمان 
حاضــر اعالم کــرد، در حالی 
که باید از شــش ماه قبل این 

مباحث اعالم شود.

اظهار نظر درباره تخلف 
ال جی و سامسونگ در 
صالحیت گمرک نیست

میراشــرفی در رابطــه بــا 
تخلفات مربوط بــه ال جی و 

سامســونگ نیز گفت: در قواعد عمومی 
قاعده ۲الف بر این مبنا اســت که چنانچه 
کاالیی به صورت CKD وارد کشور شود 
در ردیــف کاالی کامل اســت. گمرک با 
حسابرســی پس از ترخیص بــه تخلف 
بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی رسید و پس 
از اعالم مراجع قضایــی، مراجع حقوقی 
اعالم کردند که این مســئله در صالحیت 
گمرک نیســت و وزارت صنعت باید این 

موضوع را پیگیری کند.
وی در خصوص وضعیت استقرار گمرک 
در مبــادی ورودی اظهارداشــت: هیات 
دولت در سال ۹۴ مصوب کرد که گمرک 
در مبادی ورودی مناطق آزاد مستقر شود 
که در این رابطه مقاومت های زیادی شد 
و اعالم کردند که ایــن موضوع جذابیت 

مناطق آزاد را می گیرد.
میراشــرفی افزود: مصوبه سال ۹۴ دولت 
خالف قانــون اســت اما تاکنــون مورد 
اشــکال اداره مقررات قرار نگرفته است و 
با توجه به اینکه این مصوبه هنوز در دولت 
رد نشــده اســت، ما موظف به اجرای آن 

هستیم.
وی در رابطه با کشــف ۱۱۲۸ کانتینر 
کاالی قاچــاق نیــز گفت: ایــن میزان 
کاالی قاچاق توسط ســامانه ها کشف 
شــده و رأی بدوی نیز بــرای آنها صادر 
شــده اســت. به هر حــال ســامانه ها 
کارشان را به درســتی انجام داده اند و 
باید مابقــی ماجــرا را از وزارت صنعت 

پیگیری کنید.

رشد ۱۹۰ درصدی واردات گوشت گرم
رئیــس کل گمرک ایــران همچنین در 
رابطه با واردات گوشــت افزود: واردات 
گوشت قرمز گرم دام سبک ۱۸۸ درصد 
افزایش داشته اســت اما با توجه به سیاه 
نمایی هایــی که صورت گرفته، ســرانه 
مصرف گوشت قرمز در کشور با افزایش 
مواجه بوده است؛ چرا که به صورت غلط 
اعالم می کنند کــه دو میلیون رأس دام 
از کشور قاچاق شده اســت و مردم را از 
کمبود گوشــت می ترســانند، این در 
حالی است که کشــورهای حوزه خلیج 
فارس اصال این حجم از مصرف گوشــت 

را ندارند.

وزنامـه اقتصادی ر
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وزی وش بليت قطارهای نور جزئيات پيش فر

حذف پلکانی یارانه های کور

هدفمند کــردن یارانه ها در واقع تخیصص و توزیع درآمدها به شــیوه ای 
عادالنه برای کمک به دهک های پائین جامعه است. دولت ها در این شیوه 
به دنبال کاهش نابرابری و کاهش آسیب پذیری اقشار کم درآمد هستند. 
اما اگر این یارانه ها هیچ کمکی به این اقشــار نکند و حتی این دهک ها در 
برابر نقدینگی که عمدتا در میان دهک های ثروتمند در چرخش اســت، 

آسیب پذیرتر شوند، تداوم این هدفمندی چه عایدی دارد؟
این وضعیت هنگامی که یارانه ها  بین دهک های باال هم توزیع شــود در 
تعارض با هدفمندی بودن قرار می گیرد. متاسفانه در ایران از سال ۱۳۸۹ 
تاکنون این رویه  که در واقع ضد هدفمندی اســت وجــود دارد. پرداخت 
ماهیانــه ۴۵۵۰۰ پول نقد به  هــر فرد در وضعیت اقتصــادی کنونی چه 
تاثیری بر رفاه و درآمد خانوارهای نیازمند دارد؟ چه اینکه در ســال های 
اخیر نه تنها ســطح عمومی قیمت ها پایین نگه داشته نشد بلکه با افزایش 
آن ها بیشترین فشار بر دهک های پایین جامعه وارد شده است. سوالی که 
در اینجا نمود پیدا می کند این اســت که توزیع یارانه بین ســه دهک اول 
جامعه که حدود ۲۴ میلیون نفر می باشند و ساالنه حدود ۱۳ هزار میلیارد 
دالر یارانه را به خود اختصاص می دهنــد،در برابر میزان درآمد باالیی که 
دارند، چه تاثیری بر زندگی آن ها دارد؟ از این روکامال مشــخص است که  

این وضعیت رویه ای ناعادالنه است.
متاســفانه دهک های باالی جامعه  همچنان مانند دوران قبل از اجرایی 
شدن این قانون، از بیشــترین یارانه ها بهره می برند. از این رو بحث اصراف 
و اتالف منابع و توزیع ناعادالنه ثروت در کشورهمچنان پابرجاست، با این 
تفاوت کــه در دوره اجرای این قانون، این اتالف در حد گســترده صورت 
می گیرد. چرا که این یارانه ها جامعه هدف فراگیری دارد و با قانون مربوطه 
در تعارض است و شکوفایی اقتصادی و ســرمایه گذاری را تضعیف کرده 
است.اما گفتنی است که کشورهای زیادی برنامه هدفمند کردن یارانه ها 
را دنبال کرده اند و در این زمینه توفیقاتی با اجرای درســت آن داشته اند. 
در لهســتان، اندونزی و چین اجرای این قانون ضمن کاهش تورم، بدهی 
عمومی را نیز کاهش داد و توان دولت برای ســرمایه گذاری در بخش های 

مختلف را افزایش داد.
البته این موضوع بعضا در مســیر اجرا با ناکارآمدی هایی مواجه بوده است 
و در کوتاه مدت نرخ تورم را افزایش داده است. این ناکارآمدی نیز ناشی از 
اجرای ناقص قانون های مربوطه  بوده است. در هر حال به نظر می رسد  عیب 
بزرگ  قانون هدفمندی یارانه ها  در کشور مادر بر گرفتن  طبقات ثروتمند 
جامعه باشد.آنچه ضروری اســت این اســت که دولت یارانه دهک های 
بی نیاز جامعه را به نفع طبقات ضعیف حذف کند. روشــن است که  عدم 
تخصیص یارانه برای دهک های بــاالی جامعه که حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود زمینه سرمایه گذاری برای افزایش اشتغال و توسعه 
زیرســاخت ها برای عموم جامعه را فراهم می کند. وقتــی این موارد در 
سطح جامعه نمود عینی بیابد و سایر اقشــار متوجه تاثیر واقعی یارانه ها 
در زندگی خود شوند؛ دست دولت برای سیاستگذاری های اقتصادی و از 
سوی دیگر همراهی بیشتر مردم فراهم تر خواهد شد. دولت در گام بعدی  
می تواند با اعتماد به نفس بیشتری اقدام به حذف دهک های میانی جامعه 
نماید. با حذف تقریبا ســه دهک دیگر  منابعی در حدود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان آزاد می شــود و همین منابع می تواند دست دولت را برای سرمایه 
گذاری در حوزه های بهداشتی، عمرانی بازتر نماید. به این ترتیب با خذف 
یارانه های کور رســالت اصلی هدفمندی یارانه ها که حمایت از طبقات 

پایین جامعه، حذف هر گونه سوبسیدهای دولتی است؛ محقق می شود.

سرمقاله
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محمدجواد سلطانی
تحلیلگر اقتصادی

برخی فعاالن اقتصادی به دخالت مجلس در امور تجاری اعتراض کردند



حجتی : 8 تخلف در صید گونه های نایاب دریای عمان به دادگاه اعالم شد

کارت زرد نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی

اقتصاددانان درباره تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی اختالف نظر دارند

پيامدهای یك تصميم
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ادعای 9 نماینده درباره واریز نشدن درآمد گاز 
طبيعی به حساب خزانه 

۹ نماینده مجلس در نامــه ای به رییس جمهوری ایــن ادعا را مطرح 
کردند که ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش گاز طبیعی به حساب 
خزانه واریز نشده است ، آنها خواســتار رسیدگی جدی به این موضوع و 

بازگرداندن اموال به بیت المال شدند.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز نســخه ای از نامه این ۹ نماینده را در 

حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در اختیار خبرنگاران قرار داد.
در این نامه خطــاب به رییس جمهوری آمده اســت: گــزارش تفریغ 
بودجه سال ۹۶ که توسط رییس دیوان محاسبات در صحن مجلس در 
چهارم بهمن ماه ۹7 قرائت شــد، اذعان می دارد مبلغ ۱۶ هزار میلیارد 
تومان از محل فروش داخلی گاز طبیعی به حســاب خزانه واریز نشده و 
نیز مبلغ یک میلیارد و ۱77 میلیــون دالر منابع حاصل از فروش نفت و 

گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
آنان در این نامه خواستار رســیدگی رییس جمهوری شدند و افزودند: 
هر چند پرونده این تخلف در دیوان محاســبات علیه رییس ســازمان 
برنامه و بودجه تشکیل شده و یک نســخه از آن جهت رسیدگی به قوه 
قضاییه ارجاع شده است، با این حال ضروری است جنابعالی در عمل به 
سوگندی که یاد کرده اید برای پاســداری از منافع ملت ایران نسبت به 

رسیدگی جدی و بازگرداندن اموال ملت به بیت المال اقدام کنید.
احمد ســالک نماینده اصفهان، احمد علیرضا بیگــی نماینده تبریز، 
محمد دهقــان نماینــده طرقبه، محمــود صادقی نماینــده تهران، 
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، محمد حسینی نماینده تفرش، 
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، اسداهلل عباسی نماینده املش و 

علیرضا سلیمی نماینده محالت این نامه را امضا کرده اند.

 بخش خصوصی مکلف به همکاری با دولت 
در شرایط اضطراری شد

نمایندگان مجلس شورای اســالمی، بخش های خصوصی و تعاونی را 
مکلف به همکاری با دولت در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران کردند.

درجلســه علنی دیروز مجلس شورای اســالمی نمایندگان در جریان 
بررســی الیحه مدیریت حوادث غیرم مترقبه کشــور با مــاده ۱۵ این 
الیحه با ۱7۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ 

نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس این ماده، در شــرایط اضطراری در پاســخ به بحران چنانچه 
خدمات و امکانات دســتگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی 
به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان بر بــوده به نحوی که احتمال 
وقوع خســارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی 
و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس 
ستاد ارائه دهند.در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و 
در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده 

پرداخت می شود.

 ۲۵ هزار ميليارد تومان معوقه مالياتی 
در کارت های بازرگانی

معاون وزیر اقتصاد تاکیــد کرد: در حوزه کارت بازرگانی هشــت هزار 
میلیارد تومان معوقات داریم که با جرایم آن بالــغ بر ۲۵ هزار میلیارد 

تومان می شود.
ســید کامل تقوی  نژاد، رییس کل ســازمان امــور مالیاتی در اجالس 
سراسری مالیاتی گفـت: مهمترین مطالبه من از همکاران سازمان این 

است که در دو ماه باقی مانده سال تالش شان را مضاعف کنند.
وی افزود: در پرونده های رســیدگی شــده به ویــژه در مرحله ای که 
باید روســای مالیاتی کار را انجام دهند و همینطور در هیأت های حل 
اختالف، باید سرعت کار را باال ببریم.رییس سازمان مالیاتی ادامه داد: 
رسیدگی و قطعی  سازی ۲۰۰ پرونده بزرگ ارزش افزوده و هزار پرونده 
بزرگ مالیات های مســتقیم بیش از ۸۰ درصــد وصولی مان را محقق 
می کند.تقوی نژاد با بیان اینکه وصول معوقــات و مبارزه با فرار مالیاتی 
و شناســایی مودیان جدید از دیگــر برنامه های جدی مــا در ماه های 
باقیمانده سال است، اظهار داشت: تنها در حوزه کارت بازرگانی حدود 
هشــت هزار میلیارد تومان معوقات داریم که با جرایم آن بالغ بر حدود 
۲۵ هزار میلیارد تومان می شــود که تمرکز بر این بدهی  ها، بســیاری 

ضروری است.

پکيج ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد 
اقتصاد مقاومتی رسيد

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت تاکید کرد: با هــدف حمایت از 
خودروسازان برای عبور از شرایط بحرانی موجود، پکیج ساماندهی بازار 
خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشــور به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور رسیده است.
فرشــاد مقیمی درخصوص تمهیــدات این وزارتخانه بــرای کمک به 
خودروسازان، به منظور عبور از بحران تحریم  ها گفت: با هدف حمایت 
از خودروسازان برای عبور از شــرایط بحرانی موجود، پکیج ساماندهی 
بازار خودرو به تصویب ســتاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست معاون 
اول رئیس  جمهور رســید.وی افزود: این پکیج دارای چند ســرفصل و 
محور اصلی اســت که از آن جمله می توان به تامین سرمایه در گردش 
خودروســازان در بخش ارزی و ریالی، با هدف بازگشت به سقف تولید 
قبلی، واگــذاری دارایی      های غیرمولد خودروســازان تا ســقف هزار 
میلیارد تومان، داخلی ســازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی 

ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت ضمــن تاکید بر زمان  بر بــودن تحویل خودروهای 
معوق به دلیل نیاز بــه دور زدن تحریم  ها اظهار داشــت: در هر صورت، 
شــرایط تحریم وجود دارد؛ ولی آنچه که در شــرایط کنونی از اهمیت 
ویژه  ای برخوردار بوده این اســت کــه مکانیزم  هایی را بــرای دور زدن 
تحریم  ها بــا هدف واردات قطعــات مورد نیاز خودروســازان به منظور 
حفظ و ادامه چرخه تولید، با جدیت دنبــال کنیم.مقیمی ادامه داد: اگر 
دشمنان ما به تحریم  های هوشمندانه اشاره می   کنند، ما نیز راهکارهای 
هوشمندانه برای مقابله با این تحریم  ها داریم که هدف اصلی آن، حفظ 

تولید و بازگشت خودروسازان به سطح تولید گذشته است.
وی درخصــوص لزوم اعالم زمــان تحویل خودروهای معوق توســط 
خودروســازان به مشــتریان تصریح کرد: این مســئله، جزو تکالیف 
خودروســازان بوده و الزم است شــرکت   های خودروســاز، با در نظر 
گرفتن راهکارهای عبور از تحریم   ها، زمــان تولید خودروهای معوق را 
برای مشتریان مشــخص کنند که وزارت صنعت نیز، این موضوع را به 

خودروسازان تکلیف کرده است.

قرارداد 9.۵ ميليون یورویی ساخت ۴ فروند شناور
 معاون وزیر راه و شهرســازی ارزش قرارداد با وزارت دفاع برای ساخت 
۴ فروند شــناور عملیاتی این ســازمان را ۹.۵ میلیون یورو اعالم کرد و 

گفت:این رقم از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر تامین می شود.
محمد راستاد در مراســم امضای تفاهم نامه واگذاری ساخت ۴ فروند 
شناور عملیاتی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان صنایع 
دریایی گفت: امروز شــاهد امضای تفاهم نامه ســاخت شــناورهای 
عملیاتی ســازمان بنادر و دریانوردی از سوی ســازمان صنایع دریایی 
وزارت دفاع هســتیم که شــامل شــناورهای یدک کش، جمع آوری 
آالینده های نفتی، جســتجو و نجات دریایی و انتقال افســران کنترل 

ایمنی کشتی ها است.

ميز خبر

»میشائیل توکوس« عضو ارشــد اتاق بازرگانی آلمان 
و ایران در گفت و گو با نشــریه اقتصادی »ویرتشافتس 
ووخه« آلمان ، با ابراز خوش بینی در مورد کارآیی کانال 
مالی ویژه اروپا با ایران، هــراس افکنی طرف آمریکایی 
در مورد شکست این ســاز و کار را بیهوده دانست.عضو 
ارشــد اتاق بازرگانی مشــترک آلمان و ایــران گفت: 
کانال مالی ویژه ایران و اروپا موســوم به اینستکس به 
شــرکت های اروپایی امکان می دهد که به مبادله کاال 
با ایران بپردازند. وی راه اندازی کانال مالی موســوم به 
اینســتکس را امیدوار کننده خواند و گفت: این دیدگاه 
که مبادالت با ایران متوقف خواهد شــد، اشتباه است. 

به گفتــه این فعال اقتصــادی آلمان در حال 
حاضر تنها شرکت های بزرگ آلمانی به دلیل 
تحریم های آمریکا مــراودات خود با ایران را 
مسکوت گذاشــته اند و این در حالی است که 
آلمانی ها بــه طور ماهانه بیــن ۲۰۰ تا ۲۵۰ 

میلیون یورو کاال به ایران صادر می کنند. 
توکوس تاکید کــرد: آمریکایی ها نمی دانند 

که به عنوان مثال فالن شرکت تولید ماشین های بسته 
بندی از منطقه »شوارتزوالد« آلمان به ایران کاال صادر 

می کند. آنها تصوری در این مورد ندارند. 
وی افزود: برآورد ما این اســت که بین ۵ هزار تا 7 هزار 

شرکت متوســط و کوچک آلمانی همچنان 
خواهان ادامــه تجارت با ایران هســتند. این 
در حالی اســت که تمرکز آمریکایی ها روی 
شــرکت های صاحب نام و بزرگ اســت که 
مبادالت آنهــا از طریق بانک هــای ایرانی در 
آلمان و یــا خطوط کشــتیرانی ایران انجام 
می گیرد. مدیر اجرایــی اتاق بازرگانی آلمان 
و ایران در ادامه خاطرنشــان کــرد: از این رو تالش 
آمریکایی ها بر این اســت که از طریــق ایجاد هراس 
و بدگمانی، شــرکت های مذکور را از تجــارت با ایران 
بازدارند. وی یادآور شــد: آمریکایی ها می کوشــند با 

فشــارآوردن به شــرکت های آلمانی آنها را به انتخاب 
تجارت بین آمریکا و یا ایــران وادارند، این همان پیامی 
است که بسیاری از رسانه ها در حال انتشارش هستند. 
گاهی برخی از فعاالن اقتصادی آلمانی که با ایران داد و 
ستد می کنند، با من تماس می گیرند و می پرسند آیا 
در صورت سفر به آمریکا بازداشت و یا محاکمه خواهند 
شد؟ پاسخ من این است: نه، خطری آنها را تهدید نمی 
کند. از این منظر تنها شــرکت هایی که همکاران و یا 
سهامداران آمریکایی داشــته و یا سرمایه آمریکایی را 
در فعالیت خود به کار گرفته انــد مانند صندوق های 

اعتباری، مشمول تحریم های آمریکا می شوند. 

تجارت

توحید ورســتان التهابات و تالطمات 
نــرخ ارز بــه دلیــل تاثیرگذاری بر ســایر 
متغیرهــای اقتصــادی موجــب نگرانی 
سیاســتگذاران، کنشــگران اقتصــادی و 
خانوارها شــد. از همین روی دولت تصمیم 
گرفت بــرای حمایت از طبقات متوســط 
و فرودســت جامعه به بخشــی از کاالهای 
وارداتــی نــرخ ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی 
تخصیص دهد که این مســاله موجب انتقاد 

جمع دیگری از اقتصاددانان شد.
از اواخر ســال گذشــته و اوایل سال جاری 
التهابات بازار ارز باعث شــد تا نــرخ ارز در 
برهــه ای  حتی تا بیســت هــزار تومان در 
بازار آزاد نیــز افزایــش یابــد، التهابات و 
تالطمات نرخ ارز به دلیــل تاثیرگذاری بر 
ســایر متغیرهای  اقتصادی موجب نگرانی 
سیاســتگذاران، کنشــگران اقتصــادی و 
خانوارها شــد. از همین روی دولت تصمیم 
گرفت بــرای حمایت از طبقات متوســط و 
فرودست جامعه بخشی از کاالهای وارداتی 
را با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص 
دهد. این میزان ۱۴ میلیارد دالر در ســال 
اعالم شد که دامنه شمول این کاالها از دارو 

تا نهاده های کشاورزی را دربر می گیرد.
البته این تخصیص در کنار تاثیرات مثبتی 
کــه در زمینه کنترل تورم داشــته اســت 
همیشه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان 
بود؛ چون باور داشــتند که بــه دلیل عدم 
نظارت کافــی و نبود نهادهای پشــتیبان 
ایــن تخصیص ها بــه اهداف تعیین شــده 
اصابت نمی کند و بــه دلیل اختالف قیمتی 
با نرخ بازار آزاد زمینه رانت و فساد را فراهم 

می کند.
از همین روی در روزهای اخیر و با انتشــار 
گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس  
زمزمه هایی به گــوش می رســد مبنی بر 
اینکه نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۸ هزار 
تومان افزایــش یابد تا از  این فســاد و رانت 

ایجاد شده جلوگیری شود.
بطوریکه شــورای پــول و اعتبــار نیز در 
گزارشــی ضمن اعالم تاثیــرات مثبت این 
سیاســت بر کنترل تورم امکان جایگزینی 
این سیاســت بــا سیاســت های حمایتی 
دیگر را اعالم می کنــد. در این گزارش آمده 
اســت »در عین حال باید توجه داشت که 
سیاســت تخصیص ارز حمایتی، یک روش 

کوتاه مدت به منظــور جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی در زمان بروز شوک 
منفی عرضه ناشــی از تحریــم و حمایت از 
گروه های کم درآمد و اقشــار آســیب پذیر 
جامعه اســت و انتظار می رود در میان مدت 
به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختالل 
در مکانیزم قیمت ها و همچنین جلوگیری 
از آسیب به ســاختارهای تجاری و تولیدی 
کشــور، عالوه بر تقویت اثربخش تر کردن 
سیاســت های نظارتــی، به تدریج ســایر 
سیاســت های حمایتی، جایگزین سیاست 

تبعیض قیمتی در عرضه کاالها گردد«.
بنابرای پیامدهای اعمال این سیاســت در 
میان کارشناســان اقتصادی محل اختالف 
اســت. عباس عرب مازار، اســتاد دانشگاه، 
در گفت وگــو با ایلنا با تاکید بــر اجرای این 
سیاست در سال آینده و تشدید کانال های 
نظارتی گفــت: به نظر من سیاســت دولت 
در ســال آینده در مورد تخصیص  ارز برای 
کاالهای اساسی تداوم سیاست فعلی باشد 
و به نظر می رسد اگر بتوانیم مجاری انتقال 
کاالها با اقشــار هدف را ســامان ببخشیم 
مشکالت مربوط به آن را حل کرده ایم و این 

سیاست به نفع ما خواهد بود.
وی ادامه   داد: اینکه در روند این سیاســت 
فســاد بوجود آید طبیعی است چون وقتی 

یک مســیر ایجاد می شــود که نســبت به 
مســیرهای دیگر قیمت پایینی دارد، این 
فساد مشاهده  می شود از همین روی دولت 
بایــد کانال هــای کنترلی خــود را تقویت 
کند. برای نمونه بانک مرکــزی بارها اعالم 
کرده که باید در مــورد تخصیص  ارز، ورود 
کاالها، میــزان کاالهــا و تخصیص  کاالها 
کنترل و نظارت وجود داشــته باشد وگرنه 
این سیاست تاثیری نخواهد داشت و فساد 
و سایر مشــکالت اقتصادی را در پی خواهد 
داشــت.این اقتصاددان در مــورد احتمال 
افزایش تورم انــدک در صورت افزایش نرخ 
ارز ترجیحــی گفت: البته این سیاســت را 
باید در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
ارزیابی کنیم اما اینکه افزایش آن چه میزان 
تورم را افزایش می دهد نمی توان به صورت 
دقیق بیــان کرد امــا یقینا ســبد مصرفی 

خانوارها را متاثر می کند.
اما برخــی از اقتصاددانان همســو با مرکز 
پژوهش های مجلــس ضمــن موافقت با 
افزایش نرخ ترجیحــی آن را موجب کاهش 
کســری بودجه دوات و تورم مــی دانند از 
جملــه این اقتصــاددان علی ســعدوندی 
کارشناس اقتصادی و بانکداری است. وی به 
ایلنا گفت: وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است 
گفته شــود رانتی، بــه کاالهایی تخصیص 

داده می شــود قیمت آن کاالها در بازار آزاد 
به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شــد یعنی این 
چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
به کاالهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کاال 
در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. 
در واقع دولت بــا تعیین نــرخ ارز دولتی یا 
ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع 
رانت میان واســطه ها شده اســت. در واقع 
این سیاســت تاثیری در رفاه عامه نداشته 

بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.
وی ادمــه داد: اگر ارز ترجیحــی از ۴۲۰۰ 
تومان بــه ۸ هزار تومــان افزایــش یابد با 
توجه به اینکه تخصیــص ارز در نرخ ۸ هزار 
تومان ادامه خواهد داشــت موجب افزایش 
نرخ تعادلی ارز نخواهد شــد به دلیل آنکه، 
افزایــش نــرخ ارز در بلندمدت ناشــی از 
افزایش نقدینگی اســت که آن نیز مرتبط با 

کسری بودجه دولت است.
بنابراین اگر نرخ دولتــی از ۴۲۰۰ تومان به 
۸ هزار تومان افزایــش یابد کمک می کند تا 
کســری بودجه دولت کاهش یابد و از این 
طریق نقدینگی کنترل و نــرخ تعادلی ارز 

کاهش یابد.
سعدوندی تصریح کرد: این نوع سیاست ها 
که در ظاهر سیاست های تورم زا هستند اگر 
به پیچیدگی های اقتصادی آن دقت شــود 

در واقع ضد تورمی هســتند، سیاست هایی 
کــه در کوتاه مدت موجــب افزایش قیمت 
کاالها و خدمات دولتی می شــوند به شرط 
جلوگیری از بریز و بپاش ها، موجب کاهش 

تورم در بلندمدت می شود.
اما این گــزارش مخالفان جــدی دارد که 
مســتقیما مرکز پژوهش هــای مجلس را 
برای انتشــار این گزارش و این پیشــنهاد 
مورد انتقاد شــدید قرار داده اند. یکی از این 

اقتصاددان حسین راغفر است.
وی معتقد است: افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ 
تومان بــه ۸۰۰۰ تومان تــورم باالیی را به 
جامعه تحمیل می کند کــه قربانیان اصلی 
آن طبقات متوسط و فرودســتان جامعه و 
تولیدکنندگان هســتند و جالب آنکه برای 
خالی نبــودن عریضــه از تولید هــم دفاع 
می کنند و می گویند که افزایش ۴۲۰۰ به ۸ 
هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید 

است.
 اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان 
افزایش پیدا کند فکــر می کنند همه چیز 
ثابت اســت در حالی کــه قیمت ها افزایش 
می یابــد که یکــی از آنها افزایــش نرخ ارز 
حداقل به ۱۵ هزار تومان است و اینکه تورم 

باال نخواهد بود حرف کامل بی ربطی است.
راغفر متذکر شــد: در صورت اتخاذ چنین 
سیاســت هایی قطعا تورم تشدید می شود و 
تولیدکنندگان نابود می شــوند اولین اتفاق 
این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه های 
تولیدی که به شــدت به تســهیالت بانکی 
وابسته هســتند دو برابر می شود. با افزایش 
نــرخ ارز یا عمــال فعالیت شــان را متوقف 
می کند یــا آن را کاهش می دهنــد که آثار 
ســوء برای تولید دارد. ایــن برنامه در واقع 
با هدف توســعه و تشــویق واردات صورت 

می گیرد.
بنابرایــن ایــن تصمیم مانند هــر تصمیم 
دیگری در امر سیاست گذاری شامل هزینه 
و فایده مخصوص خود اســت و این وظیفه 
سیاســت گذار اقتصادی است که با سبک و 
سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ 
و اعمال آن کنــد تا در شــرایط تحریمی و 
حساس کنونی کمترین آســیب به اقتصاد 
کشور بویژه اقشــار فرودســت جامعه که 
تحمل فشــارهای بیش از این را ندارند وارد 

آید.

خريدار   وزیــر جهادکشــاورزی دیروز 
نتوانســت مجلس را درمورد ایجاد اختالل 
در صیادی در آب های دریــای عمان قانع 
کند اما درپاسخ به ســوال نماینده رودسر 
محصــوالت  ســاماندهی  درخصــوص 

کشاورزی این نماینده را قانع کرد.
محمود حجتی برای پاسخ به سوال فاطمه 
ذوالقدر و ۳۹ نماینده دیگــر در مورد علت 
ایجاد اختــالل در فعالیت و زندگی صیادان 
ایرانی در آب های دریای عمان به واســطه 
قرارداد رسمی بلند مدت سازمان شیالت با 
کشتی های چینی برای صید در عمق ۲۰۰ 
متری دریای عمان در جلســه علنی دیروز 

مجلس شورای اسالمی حضور یافت. 
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال 
گفت: فانوس ماهی هــا در دریای عمان به 
وفور وجود دارند، ایــن ماهی ها برای تولید 
پــودر ماهی صید می شــوند، ایــن ماهی 
نورگریز اســت که در عمــق ۲۰۰ تا ۴۰۰ 

متری زیر سطح آب زندگی می کند. 
حجتی با بیــان اینکه ذخایــر این ماهی در 
دریای عمان چند میلیون تن اســت که در 
طول ســال تخم ریزی می کند، ادامه داد: 
حداقل ظرفیت برداشــت این نوع ماهی که 
به ذخایر آسیبب نزند، حدود ۳۰۰ هزار تن 

در سال است.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه میزان 
صیدی که ما امــروز در آب های ســاحلی 
تحت عنوان صید سنتی داریم حدود 7۰۰ 
هزار تن است، افزود: میزان برداشت فانوس 

ماهی در سال گذشــته، ناچیز و حدود ۱7 
هزار تن بود.

حجتی بــا یادآوری اینکه میــزان پروتئین 
این ماهی 7۳ درصد اســت که ۲ برابر سویا 
پروتئیــن دارد، اضافه کرد: بــه دلیل اینکه 
صید فانوس ماهــی تکنیــک خاصی می 
خواهد صید این نوع ماهی در ســال ۱۳۸7 

به کمترین میزان رسید.
وی با بیان اینکه از ســال ۸7 آرام آرام صید 
این ماهــی افزایش یافته اســت، ادامه داد: 
باید روشی را اعمال کنیم که صید این گونه 
ماهی که فوق العاده اهمیت دارد در تعارض 

با منافع صیادان بومی و محلی نباشد
وزیر جهاد کشــاورزی با خاطر نشان کردن 
اینکه اگر دســتورالعمل هــا و نظارت ها به 
خوبــی رعایــت و کنترل شــود قطعا هیچ 
تعارضی نباید رخ دهد، گفت: گروه بازرسی 
بــه منطقه صید اعــزام کردیم کــه پس از 
بررســی اعالم کردند متاســفانه بخشی از 
بهره برداران صید، چارچوب ها و مقررات را 
رعایت نکرده اند. وی اظهار داشت: به دلیل 
مشــکالت، یک تعلیق دو ماهه ای را در آن 
منطقه داشتیم، دستورالعمل ها را اصالح و 

اقداماتی را انجام دادیم. 
حجتی با بیان اینکــه اگر گونه نایاب را صید 
کرده باشند تخلف اســت، افزود: حداقل در 
طول سال ۹7، هشت مورد تخلف به دادگاه 
معرفی شده، تمهیداتی نیز برای برخورد با 

این موضوع در نظر گرفته شده است. 
وی اضافه کرد: با دادستان استان هرمزگان 

هماهنگی هایی انجام شده تا واحد ویژه ای 
برای برخورد با تخلفــات احتمالی در صید 

ماهی در آن بخش ایجاد شود. 
وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: اگر صیادان 
محلی عالقمند به صید فانوس ماهی باشند 
مشــکلی وجود ندارد و بــرای آن ها مجوز 
صادر می شــود. وی تصریح کرد: مشکالتی 
دربــاره محدودیت ناظران شــیالت وجود 
داشــت که با بازنگری در دستورالعمل ها از 

بین رفت تا اشراف اطالعاتی بیشتر شود. 

 کشاورزی زنجیره ای و قراردادی 
در دستور کار است 

وزیر جهاد کشــاورزی همچنین در جلسه 
علنی دیروز مجلس برای پاســخ به ســوال 
اســداهلل عباســی نماینده املش در مورد 
اینکه چرا محصوالت کشاورزی ساماندهی 
نمی شــود و نقش وزیر جهاد کشــاورزی و 
معاونانش در شرکت های اقماری چیست؟ 

در مجلس حضور یافت. 
حجتــی در پاســخ بــه این ســوال گفت: 
زمانی که کشــاورزی از تولید معیشتی به 
تولید انبوه می رسد نوع کشــاورزی یا باید 
قراردادی باشــد و یا به صــورت زنجیره ای 
انجام شــود. وی با بیان اینکه کشــاورزی 
زنجیره ای و قراردادی در دستور کار وزارت 
جهاد کشــاورزی قرار دارد، اظهار داشــت: 
امروز هر دو نوع کشاورزی محور کار وزارت 
کشاورزی اســت، اما سال ها طول می کشد 

تا این ساختار ایجاد شود.
حجتی اضافه کــرد: امروز در بســیاری از 
بخش ها، کشاورزی قراردادی در حال شکل 
گرفتن است به عنوان مثال در زمینه چغندر 
قند، کشاورز با یک کارخانه قرارداد می بندد 
و کارخانه متعهد می شود که محصول آن را 
بخرد یا در محصولی نظیر زعفران، کشاورز 
با کارخانه قــرارداد می بنــدد و کارخانه، 
محصول را تحــت ضوابطــی دریافت و به 

بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند. 
وزیر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکه 
کشــاورزی زنجیره ای به ویژه شکل تعاونی 
بهترین شــیوه کشــاورزی اســت، افزود: 
کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی 
تولید محصوالتشــان به صورت زنجیره ای 
و در چارچوب تعاونی اســت یعنی کشاورز، 
دولت و تولید کننده، خودشان هسته های 

اقتصادی و مدیریتی را ایجاد می کنند.
حجتی ادامه داد: بدین شــکل، کشــاورز 
متناســب با بازار و شــرایط زمانی و مکانی 

محصول را تولیــد می کند و خریــدار نیز 
نهاده ها را در اختیار کشــاورز قــرار داده و 
محصوالت آن را منصفانه خریــداری و به 
بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضه 
می کند، این کاری اســت که باید در کشور 
ما نیز انجام شــود.وزیر جهاد کشــاورزی با 
بیان اینکه توســعه این نوع کشــاورزی در 
دســتور کار وزارتخانه اســت، گفت: امروز 
۳۵ درصد تولید تخم مرغ نیز به این شــیوه 
انجام می شود؛ مزیت این نوع کشاورزی این 
است که واسطه ها از میان رفته و مرغدارها 
از لحاظ دریافت نهاده ها و نیز از لحاظ خرید 

محصولشان ایمنی خواهند داشت.
وی اظهار داشــت: این نوع کشــاورزی نیاز 
به فرهنگ ســازی، تأمین منابع اقتصادی 
و توانمند کردن بنیادهــای اقتصادی این 

زنجیره ها دارد. 
وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت نشدن 
حقوق و حق بیمه ناظــران بخش چای در 
پنج ماه گذشــته نیز افزود: ایــن ناظران در 
زمان عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر 
کیفیت درجه برگ چای را دارند تا اجحافی 
در حق کشاورزان نشود؛ در اصل یک برون 
ســپاری در وزارت جهاد کشــاورزی انجام 

شده و آنها با وزارتخانه قراردادی ندارند.
وی اظهار داشــت: طرف قــرارداد آنها یک 
شرکت اســت و تنها در دوره خاصی موظف 
هستند که نقش نظارتی داشته باشند؛ اگر 
نیاز به استخدام آنها باشد، این اختیار نیز به 

مجلس شورای اسالمی باز می گردد.

بين 5 تا 7 هزار شرکت آلمانی خواهان داد و ستد با ایران هستند
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بورس ریخت!
در معامالت دیروز بــورس و فرابورس ایران حجــم عرضه ها بر تقاضا 
در گروه هــای مختلف چنان پیشــی گرفت که قیمت هــا با اصالحی 
شدید مواجه شــدند. بســیاری از تحلیلگران بازار ســرمایه معتقدند 
نبود نقدینگی و ابهام از آینده از جمله دالیــل کاهش قیمت ها در این 

روزهاست.
در حالی به هفته های پایانی سال ۱۳۹7 نزدیک می شویم که از ابتدای 
سال، چهار شــرکت در بورس تهران عرضه اولیه شدند. همین چند روز 
پیش بود که شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار دوم بورس 

عرضه شد.
در این روزها صحبت ها از عرضه چند شــرکت دیگر از جمله یک تأمین 
سرمایه است. تعدادی معتقدند برای خرید این عرضه های اولیه منابع 
جدید به بازار تزریق نمی شود بلکه سهام داران برای تأمین منابع مورد 
نیاز برای خرید عرضه اولیه، بخشی از سهام خود را در بازار می فروشند 
و از این منابع برای عرضه اولیه اســتفاده می کنــد، در نتیجه افزایش 
عرضه های اولیه علیرغم اینکه می تواند نقدینگی تازه را به بازار بیاورند 

در شرایط خاص فعلی سبب می شود نقدینگی از بازار خارج شود.
دیروز بازار ســهام شاهد کاهش شدید قیمت ها نســبت به روز گذشته 
بود. بســیاری از تحلیلگران بازار علــت این موضوع را بــه عرضه های 
ســنگین در گروه های مختلــف در کنار نبودن نقدینگــی برای جمع 

کردن سهم های عرضه شده می دانند.
در عین حال برخی به افزایش ریســک های سیســتماتیک بازار اشاره 
می کنند و معتقدند ســهام داران نگران آینده اقتصادی و بازار سرمایه 
هستند و همین انتظارات از آینده بخشی از بازار را تحت تأثیر قرار داده 

است.
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال و نیاز به نقدینگی، بسیاری از 
ســهام داران حقوقی نه تنها انگیزه ای برای جمع کردن سهم ها ندارند، 
بلکه برخی از آنها کفه عرضه را سنگین می کنند؛ به طوری که دیروز در 

بسیاری از گروه ها شاهد عرضه های شدید بودیم.
دیروز از ابتدای ســاعت معامالتی بورس، شــاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی با شیب تقریباً خطی کاهش پیدا کرد و در نهایت با ۲۵۰۰ واحد 
افت به رقم ۱۵7 هزار و ۳۵۵ واحدی رســید. همچنین شاخص کل هم 

وزن با ۴۸۵ واحد کاهش در تراز ۲۹ هزار و ۳۰۵ واحدی نشست.
شاخص آزاد شناور نیز ۲۹۴۸ واحد کاهش یافت و عدد ۱7۲ هزار و ۲۹ 
واحدی را تجربه کرد. شــاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۹۳۹ 
و ۴۵۱۶ واحد افت کردند. در بازار سراســر قرمز دیــروز فوالد مبارکه 

اصفهان بیشترین تأثیر کاهنده را روی شاخص های بازار گذاشت.
پس از نماِد فوالد، شــرکت های گســترش نفت و گاز پارسیان، بانک 
ملت، پاالیش نفــت بندرعباس و معدنی و صنعتی گل گهر بیشــترین 
تأثیر کاهنده را روی شاخص های بازار داشتند. همچنین تعداد کمی از 
نمادها همچون پتروشیمی فناوران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
و خدمات انفورماتیک تأثیر بســیار اندک و افزاینده ای روی شاخص ها 

بازار داشتند.
تاالر شیشــه ای دیروز در گروه محصوالت شــیمیایی شــاهد کاهش 
قیمت ها بود. در این گروه 77 میلیون سهم به ارزش حدود ۳۶ میلیارد 

و 7۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفته شد.
در گروه نفــت و فرآورده های نفتی نیز قیمت پایانی تمام ســهم ها یک 
دســت با کاهش مواجه شــد. همچنین در گروه بانک ها و مؤسســات 
اعتباری عرضه هــا به مراتــب از تقاضا پیشــی گرفــت و قیمت ها با 
افت فزاینده ای رو به رو بــود، به طوری که تابلو این گروه یک دســت 

قرمزپوش شد.
حتی در گروه کوچک همچون سیمان که در برخی از روزهای گذشته 
سعی داشــتند شــاخص را در ســطح باالتری نگه دارند دیروز شاهد 

صف های فروش و افت قیمت فزاینده بیش از چهار درصد بودیم.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۴۴۲ میلیارد تومان رســید که این 
رقم ناشی از دست به دســت شــدن بیش از ۱.7 میلیارد سهم و اوراق 

بهادر شد. همچنین تعداد معامالت به رقم ۱۶۶ هزار و ۹7۵ رسید.
 آیفکس نیز با ۳۱ واحد کاهش تا رقــم ۱۹۰۹ واحد پایین رفت. ارزش 
معامالت فرابورس به رقم ۴۰۹ میلیارد ســهم اوراق مالی رسید. حجم 
معامالت این بازار نیز عــدد ۸۲۵ میلیون ســهم و اوراق مالی را تجربه 

کرد.

 هشدار نسبت به تزریق 9 هزار ميليارد تومان
 پول پرقدرت

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تزریق ۹ هزار میلیارد تومان 
پول پرقدرت به اقتصاد ایران در صورت تصویب پرداخت ســود تحقق 

نیافته خرید و فروش ارز، گفت: با چاپ پول مخالفیم.
همتی، رئیس کل بانک مرکزی بــار دیگر اعالم کرد: در صورت تصویب 
طرح یک فوریتی که امروز در مجلس مطرح می شــود حداقل افزایش 

۹۰هزار میلیارد ریال پول پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
وی تاکید کرد: اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید 
و فروش ارز مندرج در بودجه سال ۹7 این بانک، صرفا چاپ پول است و 

موجب افزایش تورم خواهد شد.
همتی مخالفت بانک مرکزی را با این طرح مجددا مورد تاکید قرار داد.

ایران چک های جدید از 1۵بهمن توزیع می شود
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که از دوشنبه پانزدهم 
بهمن ماه امســال، ایران چک های جدید را در بانک های عامل توزیع 

می کند.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، توزیع ایران چک به میزان نیاز 
مبادالت مردم در روزهای پایانی سال به صورت روزانه و تا ۲۹ اسفندماه 
ادامه خواهــد یافت.ایران چک های کنونی همچنــان معتبر بوده و در 

چرخه مبادالت باقی خواهند ماند.
به گزارش ایرنا، اســکناس جدید ۵۰۰ هزار ریالی با فناوری پیچیده ای 

تولید شده و امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. 
این فناوری در سال ۲۰۱۳ روی اســکناس یورو اعمال شد و پس از آن 
کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از 

این ویژگی امنیتی روی اسکناس های خود شده اند.
نوار درخشان، چاپ نوری - مغناطیســی متغیر و نخ امنیتی با قابلیت 

تغییر رنگ از مختصات ایران چک جدید است.
یازدهم دی ماه امسال نخستین نســخه نسل تازه ایران چک ۵۰۰ هزار 
ریالی در حالی رونمایی شد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، »از این 
پس بتدریج همه اســکناس های بانک مرکزی بر مبنای مشخصه های 

امنیتی جدید تولید می شود«.

سکه طرح جدید ۴ ميليون و ۵۳ هزار تومان 
 قیمت هر قطعه ســکه تمــام بهــار آزادی طرح جدید، دیروز شــنبه 

۱۳بهمن ۹7 به ۴ میلیون و ۵۳ هزار تومان کاهش یافت.
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دیــروز به ۴ میلیون و ۵۳ 
هزار تومــان کاهش یافت. قیمت هر قطعه ســکه طــرح جدید در روز 

پنجشنبه )۱۱ بهمن ۹7( در محدوده ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان بود.
دیروز همچنیــن قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح قدیم 
۳میلیون و ۹۳۰هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان، ربع 
سکه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی 7۰۳هزار تومان 

معامله شد.
هر اونس طــال در بازارهای جهانــی ۱۳۱7 دالر و۶۵ ســنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار نیز ۳۶۵ هزار و ۴۶۰تومان قیمتگذاری شد.

ميز خبر

 رئیس مرکز آمــار از تائید نهایی قانــون جدید آمار در 
کمیسیون تخصصی آمار خبر داد.

دیروز مرکز آمار میزبان خبرنــگاران بود و مدیران این 
مجموعه با گذری بر عملکرد ۴۰ ســاله توضیحاتی در 
این باره و سایر حوزه های فعالیت این مرکز ارائه کردند.

امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار در این نشست با اشاره 
به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار 
به تأیید نهایی رسیده است، اعالم کرد که قانون جدید 
برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد 
شد.وی ادامه داد: تضعیف غیرکارشناسانه به آمارهای 
رســمی، تردیدآفرینی مبتنــی بر بدبینــی، اغراض 

سیاســی، ناآگاهی از روش های تولید آمار و 
تفســیرهای غلط از اعداد، مسائلی است که 

نظام آماری کشور را تهدید می کند.
پارســا گفت: از نقدهای عالمانه و بی رحمانه 
اســتقبال می کنیم اما نقدهای بدبینانه و از 

روی جهل را نمی پذیریم.
در ادامه این نشســت حســین زاده، معاون 

اقتصادی مرکز آمــار با بیان اینکه در اســتفاده از آمار 
تورم باید دقت داشــت کــه گاهاً اشــتباهاتی صورت 
می گیرد، گفت: با مراجعه به 7۹ مغازه و ۶۰۰۰ خانوار 
و دریافت قیمت از حدود ۴7۵ قلم کاال که حدود ۴۲۰ 

هزار قیمت در کل کشــور اســت، نرخ تورم 
محاسبه می شــود. البته سبد شهرنشینان با 
روستانشینان متفاوت است که خود موجب 
اختالف در آمار تورم شــهری و روســتایی 

خواهد شد.
وی همچنین در مــورد اثرگذاری نرخ ارز در 
تورم گفت: نرخ ارز مستقیم در سبد مصرفی 

خانوار محاسبه نمی شود اما اثر غیر مستقیم دارد.
حسین زاده همچنین در مورد تغییرات رشد اقتصادی 
گفت که این شــاخص عمدتاً به گروه صنعت شــامل 
نفت، معدن، ســاختمان و آب و برق و گاز بر می گردد 

که بازهم عمده به گروه نفت مربوط می شود. همچنین 
در بخش صنعت رشد اقتصادی به کارگاه های بزرگ و 

اشتغال در کارگاه های کوچک و متوسط بر می گردد.
اما رئیس مرکز آمار در ادامه به جریان آمار اشــاره کرد 
و گفت در هر حــال هر آماری که منتشــر کنیم نوعی 
برداشــت با خود به همراه دارد و یکســری خوش شان 
می آید و یکســری نه. اما ما نه از بهتر شــدن آمار ذوق 
می کنیم و نه از بد شدن آن غش می کنیم؛ مستقل آمار 

را محاسبه و منتشر می کنیم.
پارســا اظهار کرد: برداشــت غلط و نیات سیاسی در 

برخورد با آمار وجود دارد که نباید این گونه باشد.

 اعالم رقم یک میلیون تومانی برای عیدی کارکنان در 
ســال جاری ابهاماتی ایجاد کرد که بی پاسخ ماند. این 
در حالی است که پیش از این، ارقام حدود ۹۳۲ هزار و 

۸۹۸ هزار تومانی در این رابطه اعالم شده بود.
هیأت وزیران اخیراً مصوبه ای داشــت کــه در آن رقم 
یک میلیــون تومانی را بــرای عیدی کارکنــان ثبت و 
دســتگاه های اجرایی را موظــف به پرداخــت در این 
چارچوب کــرد. گرچه ســازمان برنامــه و بودجه در 
بخشنامه بودجه سال جاری به دســتگاه ها تاکید کرده 

بود که عیدی را ۹۳۲ هــزار و ۲۵۰ تومان در 
نظر بگیرند اما اخیراً اعــالم کرد که با توجه به 
ضریب مصوبه حقوق به میــزان ۱7۹7 مبلغ 
عیدی کارکنان به ۸۹۸ هــزار و ۵۰۰ تومان 
می رســد.در حالی این ارقام در نهایت باید به 
تصویب هیأت وزیران می رســید که مصوبه 
هیأت وزیــران در رابطه با عیــدی کارکنان 

با رقم یــک میلیــون تومانی همــراه بود کــه باالتر از 
پیش بینی های قبلی است.در این مصوبه تاکید شده که 

دستگاه های اجرای موضوع ماده )۵( مدیریت 
خدمات کشوری و ماده )۵( قانون محاسبات 
عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه 
قضائیه و سایر دســتگاه های اجرایی مشمول 
قوانین خاص مجاز هســتند بــه کارمندان 
خــود اعم از رســمی، ثابت، پیمانــی، خرید 
خدمت، قراردادی و موقــت و اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 
و قضات که بــه طور تمام وقت اشــتغال بــه کار دارند 

مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نســبت مدت خدمت 
تمام وقت در ســال ۱۳۹7 به عنوان پاداش آخر ســال 
)عیدی( پرداخت کنند. بر این اســاس عیدی کارکنان 
در بهمن ماه از محل بودجه مصوبه دســتگاه ها پرداخت 
می شود.گرچه پیگیری از دستگاه های مربوطه در مورد 
تغییر رقم عیدی با پاســخی همراه نبود اما از رقم ثابت 
یک میلیــون تومانی که در مصوبه هیــأت وزیران ثبت 
شــده این گونه برمی آید که دولت تصمیــم به افزایش 
مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.

آمار

دستمزد

خريدار   معاون مســافری راه آهن ضمن 
اعالم جزییات پیش فروش توزیع قطارهای 
نوروزی اعــالم کرد کــه قیمــت بلیت ها 

افزایشی نخواهد داشت.
سید حسن موســوی در نشستی خبری که 
به منظور اعــالم جزئیات پیش فروش بلیت 
قطارهــای نــوروزی در محل ســاختمان 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، 
اظهار کــرد: پیش فروش بلیــت قطارهای 
نــوروزی از تاریــخ شــانزدهم و هفدهــم 

بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.
وی ادامــه داد: در شــانزدهم بهمن مــاه 
طی ســه مرحله و بــه صــورت اینترنتی 
پیش فروش ۵۰ درصد ظرفیت ها از ساعت 
هفت صبح در همه مســیرها به جز مقصد 
مشهد شــروع خواهد شــد و از ساعت ۱۲ 
همان روز بلیت سفر به مشهد به جز تهران – 
مشهد مدنظر قرار خواهد گرفت و از ساعت 
۱7 همان روز صرفاً بلیت ســفر قطار تهران 

– مشهد به متقاضیان اعالم می شود.
بــه گفتــه وی در هفدهم بهمن ماه ســال 
جاری نیز پیش فــروش بلیت هــا در کلیه 
مسیرها از ســاعت هشــت صبح از طریق 

۱7۰۰ مرکز مجاز عرضه می شود.
معاون مســافری راه آهن با اشاره به این که 
در دوره پیــش رو و از تاریخ ۲۴ اســفندماه 
ســال ۱۳۹7 تــا ۱۶ فروردین ماه ســال 
۱۳۹۸ دو میلیون و ۱۰ هــزار نفر ظرفیت 
صندلی ایجاد شــده اســت که نســبت به 
مشــابه ســال قبل، افزایش ۱۵ درصدی را 

نشان می دهد، گفت: از سال ۱۳۹۴ تا سال 
۱۳۹7 هیچ گونه افزایش قیمتی نداشــتیم 
و در تیرماه سال جاری شــاهد افزایش ۱۰ 
درصدی قیمت ها با مجوز کارگروه ســتاد 
تنظیم بــازار بودیــم، بنابرایــن باید اعالم 
کرد کــه در دوره ایام نوروز شــاهد افزایش 

قیمت ها نخواهیم بود.
موسوی با بیان این که مســافران می توانند 
ظرف امروز و فردا به سایت راه آهن مراجعه و 
از کیفیت قطارها و ساعت حرکت آنها مطلع 

شــوند، اظهار کرد: برای اولین بار در ســال 
جاری رتبه بنــدی قطارها عملیاتی شــده 
است تا تمام واگن های مســافری به لحاظ 
فنی، تجهیزاتی و راهبری مورد بررسی قرار 
گرفتند و واگن ها بر اســاس معیار به پنج، 
چهار، سه و دو ستاره تقســیم بندی شدند 
و مســافران برای اولین بــار در برگه بلیت 
خود از رتبه بندی قطارها مطلع می شوند و 

نسبت به حقوق خود آگاه خواهند شد.
وی ادامه داد: در کلیه ایستگاه های مسافری 

عملیات بهســازی و بازســازی مدنظر قرار 
گرفته اســت و کلیه ایســتگاه ها به لحاظ 
تجهیزات در پیک زمانی پاســخگو خواهند 
بود.معاون مســافری راه آهــن همچنین 
با بیان این که مســیر ریلی قزوین – رشت 
توسط عالی ترین مقام کشور افتتاح خواهد 
شــد، گفت: امسال مسیر کرمانشــاه را نیز 
خواهیم داشــت و در مورد قطــار تهران – 
رشت باید خاطر نشان کرد که بلیت تهران 
– رشــت، تهران – ارومیه، ارومیه – مشهد 

و رشت – مشــهد در نوروز امسال به فروش 
خواهد رسید.

به گفتــه موســوی، ۶7 واگن بازســازی 
و نوســازی شــده در ایام نوروز در دســت 
بهره برداری خواهد بود که شــش رام ریل 
باس بــرای قطارهای حومه ای اســت و ۲۶ 
ســالن قطارهای چهار تخته نوسازی شدند 
و در مجموع ۵۱7۰ رام قطار در مســیرهای 

مختلف پیش بینی کرده ایم.
وی ادامه داد: در مورد مسیر رشت – تهران 
بنابر این اســت که ترانســت در نظر گرفته 
شــود و بلیت های رشــت – تهران – مشهد 
را به صورت اینترنتی ارائــه خواهیم کرد تا 
مــردم بتوانند هم به تهران و هم به مشــهد 

سفر کنند.
موسوی همچنین یادآور شد که قطارهای 
چهار تخته در درجه های ســه، چهار و پنج 
ستاره، قطارهای شش تخته در درجه های 
دو و ســه ســتاره و نیز قطارهای اتوبوسی 
در درجه هــای دو، ســه و چهــار ســتاره 
تقسیم بندی شــدند و در این بین قطارهای 
اختصاصی پنج ســتاره نیز پیش بینی شده 
است که به طور مثال در مورد پرترددترین 

مسیر یعنی تهران – مشهد خواهد بود.
معاون مسافری راه آهن همچنین در پایان 
تاکید کرد که مسافران می توانند در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف با اطالع به نهادهای 
نظارتی تعیین شــده موضــوع را به صورت 
شــبانه روزی گزارش کنند تا بــا متخلفان 

برخورد شود.

قانون جدید آمار تائيد شد

چرخش عيدی کارکنان در مدار یک ميليونی

با توجه به ناتوانی خودروسازان در انجام تعهدات قبلی

و قانونی است؟ وش های جدید خودر آیا پيش فر

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

برنامه ریزی برای توزیع گسترده کاالهای اساسی تا پایان ماه رمضان

خريدار   در حالی که برخی خودروسازان 
نتوانسته اند تعهدات پیش فروش قبلی خود 
را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام 
به پیش فروش جدید کرده اند. ســوال این 
اســت که آیا این کار آنها قانونی است و چرا 
با توجــه به بدعهدی خودروســازان، مردم 
باز هم بــرای پیش خرید خــودرو ثبت نام 

می کنند؟
در این زمینــه امیرحســین کاکایی، عضو 
هیأت علمی دانشــکده مهندســی خودرو 
دانشــگاه علم و صنعت در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کــرد: اولین نکته حائــز اهمیت این 
است که اوضاع صنعت خودرو به شدت بهم 
ریخته اســت. از طرف دیگر قوانین موجود 
برای شــرایط عادی تعریف شــده و این در 
حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت 
غیرعادی بوده و خودروســاز و ســایرین را 

گرفتار کرده است.
وی افزود: پیش فــروش خودروها در ظاهر 
منع قانونی ندارد و شــرکت ها در شــرایط 
شــفاف شــرایط خود را اعــالم می کنند و 
متعهد می شــوند که در تاریخ مشــخص و 
با قیمت روز خــودروی ثبت نامی را تحویل 
می دهند؛ لذا به لحــاظ قانونی هیچ عملی 
خالف آن صــورت نمی گیرد. امــا در حال 
حاضر بزرگتریــن معضل مــا در جامعه از 
همین نقطه آغاز می شــود که بســیاری از 
اتفاقاتی که به لحاظ اقتصــادی در جامعه 
رخ می دهــد، در ظاهــر قانونی اســت اما 
اثرات آن موجب اختالل در نظام اقتصادی 
کشــور می شــود.این کارشــناس صنعت 
خودرو با اشــاره بــه اینکه این مســئله دو 
جنبه مختلف دارد، گفت: مســئله اول این 
اســت که پیش فروش خــودرو غیرقانونی 

اســت یا خیر و اینکه آیا می توان جلوی آن 
را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز 
به ســبب تعهدات مالی متعددی که دارند، 
نمی تواننــد از پیش فــروش خودروهــای 
تولیــدی خــود جلوگیــری کننــد، لذا 
پیش بینی می کنند که بتوانند تا سال آینده 

تنش های امســال را مدیریت کــرده و در 
موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.

کاکایی با یــادآوری اینکه در ســوی دیگر 
دولت و نهادهای نظارتی مطرح هســتند، 
تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای 
نظارتی وارد عمل شــده و شرایط را کنترل 
کنند. البته حقیقت این اســت که وضعیت 
فعلی خــاص و غیرقابــل پیش بینی بوده و 
هیچکس انتظار نداشت که تحریم ها چنین 
پیش روند.وی با تاکید بر اینکه اوضاع فعلی 
صنعت خودرو ناشــی از مسائل کالن است، 
افزود: ضروری است که دولت به این مسئله 
ورود کرده و اوضاع را کنتــرل کند که قرار 
است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه 
خودروســازان پیش فــروش می کنند، آیا 
قادر به انجام تعهدات خود هســتند یا خیر 
و اگر توان انجام ایــن کار را ندارند، پس چرا 

نهادهــای متولــی مانع پیش فــروش آنها 
نمی شوند؟

عضــو هیأت علمی دانشــکده مهندســی 
خودرو دانشــگاه علــم و صنعــت تصریح 
کرد: البته در حال حاضــر دولت و مجلس 
چنان درگیر مســائل روزمره شــده اند که 
متوجه نیستند بســیاری از موارد در آینده 
دردسرســاز خواهد شــد.وی اظهار کرد: 
نباید به صورت احساســی بــا برنامه های 
خودروســازان برخورد کرد، بلکــه باید به 
آنها کمک کرد تــا بتواننــد برنامه تحویل 
خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ 
اما نمی توان به طور دقیــق پیش بینی کرد 
که آیا برای آینــده می توانند ضمن رعایت 
قوانیــن ظرفیتی )پیش فــروش ۲۰ تا ۳۰ 
درصــد محصوالت تولیــدی( پیش فروش 

داشته باشند یا خیر.

خريدار   معاون وزیر جهاد کشــاورزی از 
برنامه ریزی برای توزیع کاالهای اساســی 
خبــر داد و گفت: ایــن توزیع تــا پایان ماه 

مبارک رمضان ادامه خواهد یافت.
یزدان ســیف در نشســتی خبــری خود، 
درباره اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار 
کاالهای اساسی اظهارداشــت: ما در حوزه 
کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر 
مشکلی نداریم چرا که بحث تامین و توزیع 

این محصوالت به خوبی انجام شده است.
وی دربــاره مباحث مطرح شــده مبنی بر 
افزایش قیمت برنج در بــازار گفت: نرخ این 
کاال در بازار طی دو ســه هفتــه اخیر روند 

کاهشی به خود گرفته است.
ســیف با بیان اینکه طی ده ماهه امســال 
میزان تولید روغن کشور ۱7 درصد افزایش 
داشــته، افزود: همچنین میزان توزیع این 
کاال در کشــور با رشــد ۱۵ درصدی همراه 

بوده اســت.مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی ایــران ادامه داد: ما توزیــع برنج را از 
مهرماه برای تنظیم بــازار به صورت ماهانه 
با ۱۰ هزار تن آغاز کردیم که قرار است این 
میزان را بــرای کنترل شــرایط به ۲۰ هزار 
تن افزایش دهیم که ایــن توزیع تا پایان ماه 
مبارک رمضان ادامه مــی یابد. ضمن اینکه 
 A قیمت هر کیلوگرم برنــج تایلندی گرید
 ۴۶۰۰ B ۵۹۰۰ تومان و برنج تایلندی گرید

تومان است.وی اضافه کرد: در حوزه روغن 
بر اســاس توافقی که بــا کارخانجات انجام 
شده قرار اســت ماهیانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تن روغن خام در اختیار آنهــا قرار بگیرد تا 
بر این اساس بتوانند نیاز بازار را پاسخ دهند. 
همچنین از مهرماه ماهیانه توزیع ۱۰ هزار 
تن شکر را آغاز کرده ایم و این محصول را در 
اختیار کارگروه های تنظیم بازار اســتان ها 

قرار داده ایم تا شرایط تحت کنترل باشد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به 
بارندگی های اخیر در اســتان خوزســتان 
گفــت: بارندگی ها باعث شــده برداشــت 
نیشــکر مقداری به تاخیر بیفتــد که البته 
جای نگرانی نیست.ســیف گفــت: ما ۶۵۰ 
هزار تن شکر نیشکری،  ۳۰۰ هزار تن شکر 
چغندری و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر 
در انبارها داریــم. بنابراین مشــکلی برای 

تامین شکر در کشور نخواهیم داشت.



مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

اگر از ظرفيت های داخلی غفلت شد مطالبه کنيد

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ایران را به جمع صادرکنندگان بنزین اضافه کرد

خودکفایی در توليد بنزین دستاورد ارزشمند انقالب

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
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 لوله گذاری دریایی طرح توسعه فاز ١3
 پارس جنوبی تکميل شد

جانشــین مدیر پروژه خطوط لولــه دریایی فاز ۱۳ پــارس جنوبی از 
اتمام عملیات لوله گذاری دومین خــط درون میدانی انتقال گاز ترش 
عرشه اقماری ۱۳C به سکوی اصلی ۱۳A خبر داد و گفت: با پایان این 

عملیات، لوله گذاری دریایی طرح توسعه فاز ۱۳ تکمیل شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محســن عزیزی اظهار کرد: به این 
ترتیب طول خطوط لوله دریایی انتقال گاز تــرش در پارس جنوبی به 

بیش از ۳ هزار کیلومتر رسید.
وی به آغاز این عملیــات از پنجم بهمن ماه در بســتر خلیج فارس 
اشــاره کرد و گفت: لوله گذاری خط فرعی درون میدانی این بخش 
به طول ۶ کیلومتر و در شرایط ســخت دریایی پس از ۹ شبانه روز با 
رعایت دستورعمل های زیست محیطی و عملیاتی با موفقیت پایان 

یافت.
جانشــین مدیر پروژه خطوط لوله دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی هدف 
از احداث این خط لوله را تکمیل زنجیره انتقــال گاز ترش از مخزن تا 
پاالیشــگاه فاز ۱۳ عنوان کرد و گفت: با پایان لوله گذاری این بخش، 
کل خطوط لوله دریایی فاز ۱۳ به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر تکمیل 

شد.
به گفته عزیزی، به منظور کاهش ریســک احتمالی آســیب دیدگی یا 
شکســتن لوله ها در حین بهره برداری، نظارت و بازرسی فنی مستقیم 
بر کل خطوط لوله دریایی این طرح، مطابق با تازه ترین دستورعمل ها و 

رویه های استاندارد انجام شد.
وی ضمن قدردانــی از تیم کارفرمــا و پیمانکاران این طــرح افزود: با 
بهره برداری کامل از خطــوط لوله دریایی فــاز ۱۳، روزانه ۵۶ میلیون 
مترمکعب گاز برای فرآورش و شیرین سازی به تاسیسات خشکی طرح 

ارسال می شود.
طرح توســعه فاز ۱۳با هــدف تولید روزانــه ۵۶ میلیــون مترمکعب 
گاز غنی، 7۵ هزار بشــکه میعانــات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و ســاالنه 
یک میلیــون و ۱۰۰ هزارتن گاز مایــع و یک میلیون تــن گاز اتان به 

بهره برداری خواهد رسید.

فعاليت های توسعه ای صنعت نفت ایران 
توقف پذیر نيست

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
صنعت نفت ایران در طول سال ها و دهه های گذشته باوجود تحریم ها 
روند توسعه ای خود را ادامه داده است، گفت: توقف صادرات نفت ایران 
بیشتر به یک جوک شبیه است، ما مشــتری های خود را داریم و توسعه 

این صنعت هیچگاه متوقف نمی شود.
اسداهلل قره خانی در گفت وگو با شانا، با اشاره به اینکه صنعت نفت ایران 
در طول حیات انقالب اســالمی فراز و نشــیب های مختلفی را تجربه 
کرده است، گفت: در طول این ســال ها، حتی در زمان جنگ تحمیلی، 
توسعه و صادرات نفت ایران متوقف نشد و این صنعت امروز بدون شک 

یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه سیاســت های تحریمی آمریکا پس از انقالب اسالمی 
علیه صنعت نفت ایران، همیشــه محکوم به شکست بوده است، افزود: 
مــا تحریم هــا را در ادوار مختلف تجربــه کرده ایم، اما ایــن دوره نگاه 
آمریکایی ها به تحریم نگاه جدیدی اســت و ما نیز سناریو های مختلفی 

برای این نوع نگاه خواهیم داشت.
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
صادرات نفــت ما به صفر نخواهد رســید، کما اینکه مشــاهده کردیم 
چگونه رئیس جمهوری آمریکا با معافیت هشــت کشــور موافقت و به 

نوعی از اظهارات پیشین خود عقب نشینی کرد. 
قره خانی با بیان اینکه ســهم گاز در ســبد انرژی کشــور در ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی تنها یک درصــد بود، عنوان کــرد: امروز 
بســیاری از شــهرها و روســتاهای دورافتاده کشــور از نعمت گاز 
برخوردار هستند و حتی این مقوله به اشــتغال زایی و توسعه کشور 

نیز کمک کرده است.
وی تاکید کرد: معتقدم تحریم ها آنقدر تاثیرگذار نیســت که ما نتوانیم 
به اهدافمان برســیم، کما اینکه در طول این چهل ســال موفقیت های 
بزرگی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بدست آمده و آمریکایی ها هم 
فکر نمی کردند صنعت نفت ایران به موقعیتی دست یابد که آنها نتوانند 

آن را از فضای بین المللی حذف کنند.

اتصال ۳ هزار روستا به شبکه گاز تا پایان 9۷
مدیرعامل شــرکت ملی گاز پیش بینی کرد که تا پایان امســال ۳ هزار 
روستا به شبکه گاز متصل شوند و این رقم انقالبی در گازرسانی به شمار 

می آید که تاکنون بی سابقه بوده است.
حســن منتظر تربتی در آیین بهره برداری از خط لوله انتقال گاز تربت 
حیدریه - کاشــمر گفت: ۴۰ ســالگی، سن تکریم اســت، یعنی دیگر 
نمی توان اشــتباه خود را به پای بی تجربگی گذاشــت، بنابراین اکنون 

باید با تدبیر و اندیشه حرکت کنیم.
وی افزود: پیش از آنکه گاز به دســت هر خانوار برســد در هر سال ۲ 
هزار لیتر نفت ســفید از ســوی هر خانواده مصرف می شود که قیمت 
جهانی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان اســت، اما پس از رســیدن 
گاز به دســت هر خانوار، مصرف گاز به میزان ۲ هزار ۵۰۰ مترمکعب 
در سال می رسد که قیمت جهانی آن ۵ میلیون تومان است، یعنی هر 
خانوار در هزینه های ساالنه خود ۵ میلیون تومان صرفه جویی  خواهد 

داشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: استفاده از بند )ق( تبصره ۲ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ زمینه ساز آن شد تا با رسیدن گاز به صنایع و 
خانواده ها از گازوئیل و نفت ســفید صرفه جویی شده استفاده کنیم و از 
محل فروش آنها روستاها و صنایع بعدی را گازرسانی کنیم که این کار 

همان درایت ۴۰ سالگی پیروزی انقالب اسالمی است.
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره گازرســانی به شــهر نســر عنوان 
کرد: »نسر« در لغت به جایی اطالق می شــود که واقعا سرد است. من 
خوشــحالم که امروز منطقه ای را گازرســانی کردیم که به گرمای گاز 
نیاز داشت؛ شرکت ملی گاز ایران افتخار دارد که در ۴۰ سالگی پیروزی 
انقالب اســالمی مراحل نهایی گازرســانی شهری و روســتایی را طی 

می کند.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان امســال ۳ هزار روســتا به شبکه 
گاز متصل شوند که این رقم انقالب گازرسانی است و تاکنون بی سابقه 

بوده است.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکــه امیدواریم که با تدابیر 
خوب نمایندگان مجلس شورای اســالمی بتوانیم خدمات مطلوبی را 
به مردم ارائه دهیــم، گفت: صنعت گاز انقالبی ترین صنعت اســت که 

مردمی ترین خدمات را ارائه می کند.
آیین بهره برداری رسمی از خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر، 
آغاز عملیــات اجرایی خط لوله انتقــال گاز دیزبــاد - تربت حیدریه، 
بهره برداری رسمی از گازرســانی به شهر سمیع آباد، ۱۱۳ روستا، ۱7۱ 
واحد تولیدی و صنعتی و دو ایســتگاه تقلیل فشــار گاز و آغاز عملیات 
اجرایی گازرســانی به ۹۲ روســتا، ۹۳۴ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۲ 
ایستگاه تقلیل فشار گاز هم اکنون در شهر نسر از توابع تربت حیدریه با 
حضور حســن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، علیرضا 
رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، محمدرضا عصمتی، امام جمعه 
تربت حیدریه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن 

استان خراسان رضوی برگزار شد.

ميز خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشــنهاد مشخص ما 
در خصوص مصرف سوخت این است که بنزین با نرخ ۵ 
هزار تومان به فروش برسد و ما به التفاوت ۴ هزار تومان 
در قالب یارانه نقدی پرداخت شود.مســعود خوانساری 
در نشست بررسی یارانه ها در همایش بررسی حکمرانی 
با بیــان اینکه طرح افزایش قیمت حامــل های انرژی و 
تخصیص سهمیه ســوخت به فرد به جای وسایل نقلیه 
در اتاق بازرگانی بررسی شده بود، گفت: در حال حاضر 
دهک دهــم ۲۳ برابر دهــک اول از یارانه بنزین ســود 
می برد اما اگر قرار باشــد سهمیه ســوخت به خودروها 
به جای فرد داده شــود، غیرعادالنه خواهــد بود. ما هم 

در اتاق بازرگانی به دولت اعــالم کردیم تا از 
اجرای این کار جلوگیری شــود.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع،  معادن و کشــاورزی تهران 
با بیان اینکه به جز سال ۹۵ که رشد اقتصادی 
مثبت شد، رشــد اقتصادی کشــور در دهه 
۹۰ منفی بوده ادامه داد: ســؤال این است که 
با اجــرای روش فعلی یارانه ها قرار  اســت به 

چه هدفی دســت یابیم.وی افزود: پیش بینی می شود 
در ایران ســاالنه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
بنزین پرداخت می شود، این در حالی است که هر خط 
متروی تهران با 7 هزار میلیارد تومان ســاخته خواهد 

شد، بنابراین با این رقم باالی یارانه بنزین می 
توانیم ظرف دو تا سه سال کل خطوط متروی 
تهران را تکمیل و اتوبوسرانی شهر را نوسازی 
کنیم.رئیس اتاق تهران تصریح کرد: دو سال 
است که درباره FATF بحث می کنیم، آخر 
هم زیر بار آن می رویم، ولی به قیمت از دست 
دادن مزایای آن؛ در بخش آب هم سالهاست 
که تمام کارشناســان اعالم می کنند این روش استفاده 
از آب در مصارف کشــاورزی و صنعــت و خانگی ایجاد 
مشــکل خواهد کرد اما هیچ تصمیم عملیاتی گرفته 
نمی شــود.به گفته این فعال بخش خصوصی، هفته ای 

نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، 
روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند،  سال گذشته 
از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل 
شــده اند.وی ادامه داد: در ایران روزانه ۹۰ میلیون لیتر 
بنزین سوزانده می شود، نیمی از خانوارهای ما خودرو یا 
موتورسیکلت دارند و بنزین بی رویه مصرف می شود، در 
حالی که در اروپا روزانه یــک کیلومتر پیاده روی به طور 
میانگین از سوی هر فرد برای رسیدن به ایستگاه حمل 
و نقل عمومی انجام می شــود اما در ایران این اتفاق رخ 
نمی دهد و عــالوه بر اینکه مردم رغبتی به اســتفاده از 

حمل و نقل عمومی ندارند.

سوخت

فاطمه حســینی  بهمــن ۹7 در چهل 
سالگی انقالب اسالمی شاهد رشد و توسعه 
در بخش های مختلف کشــور بــه ویژه در 
حوزه صنعت نفت هســتیم و به برکت این 
انقالب، پرونــده واردات بنزیــن در ایران 
اسالمی بسته شد و کشور به خودکفایی در 

تولید بنزین دست یافته است.
خودکفایی در تولید بنزیــن و قرار گرفتن 
در صــف صادرکنندگان و قطع وابســتگی 
بــه خــارج یکــی از دســتاورهای انقالب 
اسالمی است که امســال با راه اندازی کامل 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس محقق شد.
این موفقیت در شــرایطی حاصل شده که 
کشــور در جنگ اقتصادی اســت و دشمن 
تمام تالش خــود را بــرای ایجــاد یاس و 
ناامیدی در میان مــردم و جوانان این مرز و 
بوم به کار بسته اســت.اما به برکت پیروزی 
انقالب اسالمی و در آســتانه چهل سالگی 
این انقالب بزرگ شــاهد خودکفایی کشور 
در تولید بنزین هستیم که با اعتماد به توان و 
تخصص نیروی های داخلی و با بهره برداری 
از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس محقق 
شــده اســت.هر چند از ابتدای صنعت 
نفت تالش هایی در زمینه تولید ســوخت 
و توســعه این صنعــت در کشــور صورت 
گرفت، اما شتاب این توســعه در طول ۴۰ 
ساله انقالب با احداث پاالیشگاه های بزرگ 
در کشــور به ویژه در اســتان هرمزگان دو 
چندان شــد و امروز پیش از آن که دشمن 
بخواهد از این مســیر ما را زیر فشــار قرار 
دهد، ایران اســالمی نه تنها در تولید بنزین 
به خودکفایی رســید، بلکه امکان صادرات 

بنزین تولیدی نیز فراهم شده است.

نگاهی به پااليشگاه ستاره خلیج فارس
بر اســاس آمارها میانگین مصرف بنزین در 
ســال ۱۳۹۵ روزانه نزدیک به 7۴ میلیون و 
۶۰۰ هزار لیتر بود که ۱۲ میلیون لیتر آن از 
محل واردات تامین می شد و این به معنای 
تحمیل مبالغ هنگفــت بابت واردات بنزین 
به اقتصاد کشــور بود که امروز با خودکفایی 
در تولید بنزین دیگر خبــری از صرف این 

هزینه های هنگفت نیست.
بر اســاس برنامه ریزی ها، قرار بود در ســه 
ماه نخست امسال به طور میانگین روزانه ۹ 
میلیون لیتر بنزین وارد شــود اما این میزان 
به پنج میلیــون و 7۰۰ هــزار لیتر کاهش 
یافت که نشــان دهنــده ۳۶ درصد واردات 

کمتر از برنامه پیش بینی شده است.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که با بهره برداری 
از آن کشــور بــه خودکفایــی در تولیــد 
بنزین دســت یافته، به عنوان بزرگ ترین 

پاالیشــگاه میعانات گازی جهان شناخته 
می شود، که ۳۰ درصد بنزین کشور در این 

پاالیشگاه تولید می شود.
قرارداد ســاخت این پاالیشــگاه در اواسط 
دهه ۱۳۸۰ به امضا رسید و قرار بود در چهار 
ســال، با افزایش تولید بنزین و خودکفایی 
کشــور در این فرآورده نفتــی مهم هر چه 
زودتر ساخته شود اما به دلیل تحریم و سوء 
مدیریت طبق برنامه پیــش نرفت و بارها به 

تاخیر افتاد.
اما دولت تدبیــر و امید با نگاه ویــژه به این 
طرح ملی و برنامه ریزی و مدیریت صحیح، 
اجرای آن را شتاب بخشــید و مرحله های 
نخســت، دوم و ســوم آن در دولــت های 

یازدهم و دوازدهم به بهره برداری رسید.
هزینه ساخت این پاالیشــگاه حدود چهار 
میلیارد دالر اســت که به طور کامل از محل 

منابع داخلی تامین شده است.
سه مرحله این پاالیشــگاه از ظرفیت تولید 
روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین و ۱۴ میلیون 
لیتر گازوییل با اســتاندارد یورو ۴اتحادیه 

اروپا برخوردار است.
در کنار ایــن دو فرآورده راهبــردی نفتی، 
محصوالت دیگری مانند دو هزار تن در روز 
گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت هواپیما و 

۱۳۰ تن گوگرد نیز تولید و عرضه می شود.
ایــن پاالیشــگاه در ۲۵ کیلومتــری غرب 
بندرعبــاس در زمینی به مســاحت 7۰۰ 
هکتار احداث شــده و اکنون روزانه حدود 
۱۵ میلیــون دالر تنهــا از بابت تولید ســه 
فــرآورده بنزیــن، نفــت گاز و گاز مایع آن 
در کشــور ارز ذخیره می شود.پاالیشــگاه 

میعانات گازی ستاره خلیج فارس به منظور 
حفظ و استمرار کار برداشــت گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی و همچنین کاهش 
آالیندگی های محیط زیستی و خودکفایی 
کشــور در تامین فرآورده هــای راهبردی 
انرژی ایجاد شده و در کنار توجه به صادرات 
محصوالت تولیدی، ایجاد اشــتغال پایدار و 
استفاده از نیروهای کارآمد بومی در استان 

هرمزگان را نیز مدنظر قرار داده است.

پااليشگاه ستاره خلیج فارس نقطه 
قوت کشور

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییس 
جمهــوری چنــدی پیــش در خصــوص 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس گفت: این 
پاالیشگاه با توجه به ایجاد زمینه برای ورود 
ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین، قطع 
واردات بنزین، ایجاد ارزش افزوده و افزایش 
کیفیت بنزین داخل بــه عنوان طرح ملی و 

نقطه قوت کشور محسوب می شود.

پااليشگاه ستاره خلیج فارس ايران را 
به جمع صادرکنندگان بنزين اضافه کرد

معــاون وزیر نفت اواســط دی امســال در 
نشســتی خبــری گفت که بــا توجه به 
راه اندازی فاز ۳ پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس، طرح های صادرات و ذخیره ســازی 
بنزین مازاد را در دستور کار داریم و می توان از 

ظرفیت بورس انرژی استفاده کرد.
علیرضا صادق آبــادی افــزود: کمیته ای 
برای بررسی قیمت فرآورده های صادراتی 
از جمله بنزین در بازارهای هدف تشــکیل 

شده است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی گفت: در ســال 
۱۳۹۶ میانگین تولید بنزین کشــور روزانه 
۶7 میلیون و ۲۰۰ هزار لیتــر در روز بود اما 
این میزان از ابتدای امســال تــا ۱۸ آبان به 
روزانه ۸7 میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر افزایش 
یافت، البته ظرفیــت تولید بنزین تا پیش از 
راه اندازی فاز ســوم خلیج فارس حدود ۹۵ 
میلیون لیتر بــود.وی ادامــه داد: ظرفیت 
تولید بنزین کشــور با راه اندازی فاز سه به 
بیــش از ۱۰۵ میلیون لیتــر افزایش یافته 
اســت.به گفته وی، حدود 7۰ درصد بخش 
های مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

با استفاده از توان داخل ساخته شده است.

 پیشگیری از خروج بیش
 از پنج میلیارد دالر ارز 

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی تیرماه امســال نیز اعالم 
کرده بود: این پاالیشگاه از زمان افتتاح مرحله 
نخســت آن تا ابتدای تیرماه ســال جاری، 
۳ میلیارد و 7۰۰ میلیون لیتــر بنزین،  یک 
میلیارد و 7۰۰ میلیــون لیتر نفت  گاز، ۵۰۰ 
میلیون لیتر گاز مایع و ۹ میلیارد لیتر ســایر 
فــرآورده را تولید کرده اســت.به گفته وی، 
مجموع این تولیدها، حــدود پنج میلیارد و 
۴۰۰ میلیــون دالر ارزش دارد که به همین 

میزان، از خروج ارز جلوگیری شده است.

راه اندازی پااليشگاه ستاره خلیج فارس 
مصداق واقعی تحقق اقتصاد مقاومتی

اســتاندار هرمزگان راه اندازی پاالیشــگاه 

ستاره خلیج فارس را نمونه و مصداق واقعی 
تحقق اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید 
دانست.فریدون همتی در آیین بهره برداری 
از مرحلــه دوم ایــن پاالیشــگاه در تیرماه 
امسال، اظهار کرد: این پاالیشگاه طرحی کم 
نظیر و ارزشمند در جهان است که به دست 
مهندسان و نیروهای توانمند ایرانی ساخته 

شده و افتخاری بزرگ برای کشور است.
مدیــر برنامه  ریزی و کنترل طرح شــرکت 
نفت ســتاره خلیــج فارس نیــز گفت: این 
پاالیشگاه با حجم بزرگ تولیدات فرآورده های 
نفتی توانســته اراده و عزم ملی ایران را در 
توسعه صادرات و نقش آفرینی در بازارهای 

جهانی به نمایش بگذارد.
احمد شریعتمداری با بیان این که صادرات 
فرآورده های نفتی موجب جلوگیری از خام 
فروشی می  شود، توســعه تجارت خارجی 
به  ویژه صادرات را از عوامل موثر در توســعه 
اقتصادی کشورها دانســت.وی ادامه داد: 
صادرات می  تواند افزون بر رشد اقتصادی، 
موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها 
در عرصه های منطقه  ای و بین المللی شود. 

به گفته مدیر برنامه  ریــزی و کنترل طرح 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، توجه 
ویژه به صادرات عالوه بر حرکت در راستای 
اهداف و برنامه  های کلی نظام، گام موثری 
در مســیر تحقق اقتصــاد مقاومتی خواهد 
بود. شریعتمداری یاد آور شــد: پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس عالوه بر 
خودکفایی در تولید فــرآورده های نفتی، 
جمهوری اســالمی ایران را برای نخستین 
بار از وارد کننــده به صادر کننــده بنزین 

تبدیل کرده است.

آغاز ساخت مرحله چهارم پااليشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس

مدیــر برنامه  ریزی و کنترل طرح شــرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس با اشــاره به آغاز 
عملیــات ســاخت مرحلــه چهــارم این 
پاالیشــگاه از آذرماه امســال، گفت: ستاره 
خلیج فــارس با گشــایش زنجیــره تولید 
فرآورده های نفتی منطبق بر استانداردهای 
روزآمد جهانــی افزون بر تامیــن نیازهای 
داخلــی، ایــران را در جمــع باشــگاه 
صادرکنندگان این محصــوالت به رقیبی 

پایدار تبدیل کرده است.
احمد شــریعتمداری آذر امســال در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: عملیات این مرحله 
با توجه به روند افزایشــی تولیــد میعانات 
گازی ناشــی از بــه بهره برداری رســیدن 
فازهای پارس جنوبی و بــه منظور مقابله با 

تحریم های احتمالی آغاز شده است.

خريــدار   مدیرعامــل شــرکت متن، 
بهره منــدی حداکثــری از ظرفیت هــای 
داخلی را سیاســت اولویت دار وزارت نفت 
و شــرکت های تابعه این وزارتخانه خواند و 
گفت: هر جا شاهد غفلت صنعت نفت از این 
ظرفیت بودید، مطالبه کنید؛ ما باید در این 

زمینه پاسخگو باشیم.
توســعه در غرب کارون از ابتــدای دولت 
یازدهم با تاکید بیشــتری دنبال شده است 
و در نتیجه این تاکید، طرح توســعه میدان 
یاران شمالی، فاز نخســت میدان آزادگان 
شــمالی و فاز نخســت میدان یادآوران در 
سال ۹۵ به بهره برداری رســید و برداشت 
نفت از میدان یاران جنوبی نیز از پارســال 
آغاز شــد. همچنین به دنبال حاصل نشدن 
پیشرفت در توسعه میدان آزادگان جنوبی 
 ،)CNPC( از سوی شرکت ملی نفت چین
این شرکت در سال ۹۳ از کار در این میدان 
مشترک خلع ید شد و توســعه این میدان 
به طور مســتقیم در دستور کار شرکت متن 
و پیمانکاران ایرانی قــرار گرفت؛ تصمیمی 
که منطق و درستی آن با افزایش مرحله ای 
تولید در آزادگان جنوبی تایید شــد. تولید 
نفت این میدان مشــترک که در زمان خلع 

ید شــرکت چینی، کمتر از ۳۰ هزار بشکه 
در روز بود، اما این میــدان اکنون با ظرفیت 
تولید روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشــکه نفت 
فعال اســت. تــورج دهقانــی، مدیرعامل 
شرکت متن می گوید: »این رقم به زودی به 

حدود ۱۴۰ هزار بشکه می رسد«.
وی درباره افزایش تولید به برنامه راه اندازی 
واحد فرآورش ســیار نفــت در این میدان 
اشاره می کند: »همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، این واحد فرآورشی 
به بهره برداری می رســد و بــه این ترتیب، 
ظرفیت تولید نفت میدان آزادگان جنوبی 

افزایش می یابد«.  
بدون تردید افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه ای 
ظرفیت تولید نفت در میدانی که سال های 
ســال، تولیدش از ۵۰ هزار بشــکه تجاوز 

نکرده بود، کار کوچکی نیست. 
دهقانی توســعه در غرب کارون را از حیث 
اشــتغال زایی و درآمدزایــی حائز اهمیت 
برمی شــمارد و می گویــد: »افزایــش ۵۰ 
هزار بشــکه ای تولید در آزادگان جنوبی با 
احتســاب قیمت ۶۰ دالر برای هر بشکه، به 
مثابه یک میلیارد دالر درآمدزایی ســاالنه 

است«.

نکته مهــم دیگری که از ســوی مدیرعامل 
شــرکت متن مورد تاکید اســت، افزایش 
ظرفیــت تولیــد نفت همــگام بــا احیای 
هورالعظیــم اســت: »گاهی اســتحصال 
هیدروکربور به قیمت آسیب زدن به محیط 
زیســت صورت می گیرد، اما کار بزرگی که 
در آزادگان جنوبــی انجام شــده، افزایش 
تولید نفت در شــرایطی اســت که بیش از 
۸۰ درصد هورالعظیم نیز آبگیری شده و از 
توجه به محیط زیست منطقه غفلت نشده 

است«.
حفاظــت از محیــط زیســت همــگام با 
فعالیت های توســعه ای یک اصل اســت، 

امــا رعایت این اصل کار آســانی نیســت. 
کافی اســت بارش های فصلی آغاز شود تا 
روند اجــرای فلوالین هــا و ترانک الین ها 
و دسترســی به چاه های تولیــدی به دلیل 
تخریب جاده های اصلــی و جاده های پدها 
مختل شــود. آبگرفتگی میــدان و زیرآب 
رفتن مستحدثات اعم از پدها و منیفولدها و 
گاسپ ها نیز با باال آمدن آب در سطح منطقه 
اجتناب ناپذیــر اســت. با ایــن  همه تالش 
توأمان برای توســعه صنعــت نفت و حفظ 

محیط زیست در غرب کارون ادامه دارد.
در شرکت متن تا به حال چند مورد فرآیند 
ســفارش کاالهای خارجی به دلیل امکان 
اســتفاده از نمونه های داخلــی متوقف و با 
سفارش به شــرکت های ســازنده داخلی 
جایگزین شده است. مدیرعامل این شرکت 
می گوید: »نه تنها در متن، بلکه سیاســت 
کلــی وزارت نفت مبتنــی بر اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی است. ما تالش می کنیم 
تا جایی که امکان دارد این سیاســت پیاده 
شــود، شــرکت های داخلی هم در صورتی 
که مشاهده کردند در جایی، بدون دلیل، از 
ظرفیت داخلی غفلت و به امکانات خارجی 
رجوع شده، حتما مطالبه کنند. ما پیگیری 

می کنیــم و بایــد در این زمینه پاســخگو 
باشیم«. 

دهقانی با تاکید بر اســتفاده از پیمانکاران 
بومی، از برنامه ایجاد زیرســاخت هایی در 
منطقه عملیاتــی غرب کارون بــه منظور 
اســتقرار کارگاه هــای خدمــات فنی هم 
خبر می دهد و ابراز امیــدواری می کند در 
آینده ای نزدیک، صنعت نفت شاهد فعالیت 
شرکت های خدمات فنی کوچک و متوسط 
در جوار این منطقه عملیاتی باشــد تا مسیر 
اســتفاده از ظرفیت  این شرکت ها هموارتر 

شود.
توســعه در غرب کارون ادامه دارد، هرچند 
بدیهی است تحت تاثیر تحریم ها از سرعت 
انجــام فعالیت هــا و همچنیــن مذاکرات 
قراردادی کاســته شده اســت. دهقانی در 
پاسخ به وضعیت فعلی طرح های توسعه ای 
این منطقــه عملیاتــی، به ایــن جمالت 
بســنده می کند: »از حضور شــرکت های 
خارجی استقبال می کنیم، اما فرصت های 
داخلــی را معطل خارجی هــا نمی گذاریم. 
البته فراموش نکنید، بــه برخی چالش ها و 
فرصت های صنعت نفــت باید در چارچوب 

سیاست های کالن نظام نگاه کرد«.

پيشنهاد رئيس اتاق بازرگانی تهران برای بنزین ۵ هزار تومانی 
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توسعه توليد ملی راهکار اصلی حل مشکالت 
کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه تولید ملی و توجه به داشته ها، 
راهکار اصلی حل مشکالت اقتصادی کشور است.

 رضا رحمانی در حاشــیه گشــایش نمایشگاه دســتاوردهای انقالب 
اســالمی اســتان البرز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: برای توسعه 
خدمات در حوزه های تولید، صنعت و کشــاورزی به عنوان بخش های 
مولد کشور باید بر روی این حوزه ها بیشــتر سرمایه گذاری کرد تا بقیه 
بخش ها نیز فعال شوند.وی اضافه کرد: راه حل معضالت امروز کشور از 
جمله بیکاری و فقر توجه به تولید ملی اســت و اگر به دنبال آباد کردن 

کشور هستیم باید از کانال تولید ملی به این مهم دست یابیم.
رحمانی با اشــاره به گام های بلنــد و خدمات ارزنده نظام اســالمی، 
خاطرنشــان کرد: امروز ایران به برکت پیروزی انقالب اسالمی در تمام 
عرصه ها از جمله صنعتی و علمی توانســته به شــعار استقالل، آزادی 
و جمهوری اســالمی جامعه عمل بپوشــاند.وی ادامه داد: اکنون نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در بسیاری از عرصه ها در دنیا جزء ۱۰ یا ۲۰ 

کشور اول است و حرف های زیادی برای گفتن دارد.
نمایشگاه دستاوردهای انقالب استان البرز با بیش از ۱۳۰ غرفه فعالیت 
خود را با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، اســتاندار البرز و ســایر 
مســئوالن محلی آغاز کرد.در این نمایشــگاه ، توانمندی های علمی، 

اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی به نمایش گذاشته شده است.

1۳0هزار ميليارد تومان به واحدهای صنعتی 
پرداخت می شود

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از پرداخت ۱۳۰ هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی به واحدهای تولیدی کشــور طی سال جاری 
خبر داد. محســن صالحی نیا در ایالم در نشســتی خبــری افزود: این 
میزان تسهیالت بانکی امسال به عنوان ســرمایه گردش و نقدینگی به 

واحدهای تولیدی کشور پرداخت شده است.
وی افزود: طبق بررسی های انجام شده این میزان تسهیالت ۲۸ درصد 
کل تسهیالت پرداخت توســط بانک ها بوده که باید این میزان حداقل 
۳7 درصد باشد.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: حدود 
۱۱ هزار واحد صنعتی راکد در کشــور داریم که بعضی از آنها با کمتر از 
ظرفیت مشــغول به کار هستند.مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران گفت: تقویت زیرساخت های شهرک های 

صنعتی مناطق محروم در دستور کار وزارت صنایع قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازو کار جذب سرمایه گذار و تقویت زیرساخت های 
شهرک های صنعتی مناطق محروم یکی از مهمترین برنامه هایی است 

که بزودی در شورای معاونان وزارت صنعت مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت های متعدد صنعتی در استان ایالم و مرز مهران 
گفت: مشــوق ها و مزیت هــای مختلفی در مناطق محروم کشــور از 
جمله ایالم برای سرمایه گذاری فراهم شــده است.معاون وزیر صنعت 
از بخشودگی مالیاتی، سود کمتر تســهیالت بانکی و صندوق توسعه، 
ارائه خدماتــی در زمینه تخفیف بهای زمین های ارائه شــده به عنوان 
برخی از مزیت ها ومشوق های موجود سر مایه گذاری در شهرک های 
صنعتی مناطق محروم کشــور نام برد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: برای دهه فجر بیش از ۳7۰ طرح صنعتی در کشور به 

بهره برداری می رسد که سهم استان ایالم ۱۱ طرح است.
صالحی نیا با اشاره به اینکه اســتان ایالم دارای ظرفیت های خوبی در 
بخش نفت و گاز است، گفت: توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
در این استان در دستور کار قرار دارد.رییس هیئت مدیره و مدیر عامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: ۱۵ شهرک و 
ناحیه صنعتی مصوب در ایالم وجود دارد که یک و نیم درصد کل ۹۸۰ 

شهرک صنعتی کشور است.

1۴هزار ميليارد ریال تسهيالت کارآفرینی 
پرداخت شد

معاون تســهیالت صندوق کارآفرینی امیدگفت: این صندوق در سال 
جاری ۱۴هزار میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایی در سراسر کشور 
پرداخت کرده اســت. امین خلیلــی در گفت وگو با ایرنا افــزود: از این 
مجموع پنج هزار میلیارد ریال ازمحل صندوق توسعه ملی اختصاص و 

پنج هزار میلیارد ریال نیز از صندوق کار آفرینی پرداخت شد. 
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه رســالت صندوق کار آفرینی امید ایجاد 
اشتغال و رفع بیکاری اســت حدود ۴۰ درصد از مازاد پول خود را قبل 
از اینکه صندوق توسعه ملی وجهی اختصاص دهد در این بخش اضافه 
کرد. معاون تسهیالت صندوق کارآفرینی امید کشور گفت: درحالی که 
سرانه اشتغال مدنظر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده 
به ازای هر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال یک نفر ایجاد شغل است اما 
طرح هایی از جمله در بندر گناوه وجود داشــته که متقاضی با دریافت 
پنج میلیاردریال تسهیالت، پنج نفر بصورت مستقیم و ۱۰ نفر بصورت 
غیرمستقیم شغل فراهم شده شــد. وی اظهارداشت: طرح هایی هم در 
کشور وجود دارد که یک میلیاردریال تسهیالت پرداخت شده و ۱۰ نفر 
مشغول بکار شــدند. خلیلی گفت: این صندوق در بحث اشتغال نقش 
بسزایی ایفا کرده و در پرداخت تسهیالت که شغل ایجاد کند هیچگونه 
مشــکلی ندارد اما بعضی وقت ها انحرافاتی که بوجود می آید بحث وام 
با مشــکل مواجه می شــود. وی بیان کرد: صندوق کارآفرینی بدنبال 
پرداخت تسهیالت و وصول قسط و سود نیســت بلکه ایجاد اشتغال و 
ریشه کن کردن بیکاری بویژه در روستاهای کشــور که قابلیت خوبی 
دارند، اســت. معاون تســهیالت صندوق کارآفرینی امید کشور گفت: 
استان بوشهر از اســتان های خوب در بحث توســعه روستایی است و 
پیگیری خوبی در زمینه طرح های اشتغالزایی و پرداخت داشته است. 

وی افزود: باتوجه به عملکرد خوب اســتان بوشهر به دیگر استان ها ۲۰ 
تا ۳۰ درصد اعتبار بیشتر داده شد اما برای این استان ۴۰ درصد درنظر 

گرفته شد و در مراحل بعد نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
خلیلی بیان کرد: صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر در سال جاری 

۳۱۰ میلیارد ریال درقالب اشتغال روستایی پرداخت کرده است. 
باحضور معاون تســهیالت صندوق کارآفرینی امید کشــور یک طرح 
اشــتغالزایی کارگاه تولیدی پوشــاک با اعتبار پنــج میلیاردریال در 

روستای مال قاید گناوه به بهره برداری رسید. 

 رشد ۲۲ درصدی توليد کنسانتره سنگ آهن 
در 9 ماهه امسال

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعالم 
کرد: تولید کنســانتره سنگ آهن شــرکت های بزرگ از آغاز امسال تا 
پایان آذرماه با رشــد ۲۲ درصدی به ۳۴ میلیــون و ۳۰۶ هزار و ۸7۴ 
تن کنسانتره سنگ آهن رســید.به گزارش ایمیدرو، این رقم در مدت 

مشابه پارسال، ۲۸ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۱۰ تن بود.
از این میزان، شــرکت هــای »گل گهــر« ۱۱ میلیــون و ۸۸۸ هزار و 
۴۸۶ تــن، »چادرملو« ۶ میلیون و 7۳۹ هزار و ۲۶۳ تن، »ســنگ آهن 
مرکزی« چهــار میلیون و ۲۵ تن، »توســعه معــادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه« ســه میلیون و ۸۶۴ هــزار و ۱۱۸ تن، »گهر زمین« ســه 
میلیون و ۲۶7 هزار و ۳۳۲ تن، »اپال پارســیان ســنگان« ۲ میلیون و 
۱۹۹ هــزار و ۴۸۶ تن، »صنعتی و معدنی توســعه ملی« یک میلیون و 
7۶ هزار و ۴۲۹ تن، »صبا نور« ۸۹۳ هزار و ۶۰۲ تن و »جالل آباد« ۳7۸ 

هزار و ۱۳۳ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

ميز خبر

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعــی گفت: پرداخت پول 
تحت عنوان ایجاد اشــتغال کاری آسان است اما ایجاد 
اشــتغال به عنوان یک عامل مهم که برون داد اقتصاد 
کشور است نیازمند هماهنگی مجموعه های مختلف 

است.
محمد شــریعتمداری، در ادامه ســفر ۲ روزه خود به 
فارس در حاشــیه کارگروه اشتغال این استان در جمع 
خبرنگاران افزود: بخش قابل مالحظه ای از اشــتغال 
کشور از محل توســعه مهارت افزایی به دست می آید 
و اگر به زیرساخت ها توجه نکنیم و فکر کنیم که بدون 
توجه به آنها می شود اشتغال فراگیر ایجاد کرد اشتباه 

می کنیم. 
وی گفت : لذا امروز در جریــان تصویب بودجه مجلس 
باید منابع الزم برای توســعه مهارت افزایی با استفاده 
از شــرکای اجتماعی و بخش خصوصی فراهم شود و 
اگر مجلس به تصویب برســاند و ابالغ کنــد ما با ایجاد 

مهارت بیشــتر، در زمینه ایجاد اشتغال گام 
برخواهیم داشت. 

شــریعتمداری ضمن تاکید بر لــزوم فراهم 
کردن شرایط برای حضور ســرمایه گذاران 
در کشــور گفت:در یک دوره که به سمت 
حرکت های اطمینان ســاز و ایجاد پایداری 
در اوضاع اقتصادی پیــش می رفتیم، برخی 

به خاطر همت بلندی که نسبت به کشور، اسالم و مردم 
داشتند حاضر شدند با ریسک های باال وارد کار شوند. 
وزیر کار افزود: البته چنین رفتــاری عمومیت ندارد و 
باید شرایط را برای حضور ســرمایه گذار فراهم کنیم 

تا به هدف اصلی خود که ایجاد اشتغال است برسیم. 
او گفت: قطعا در این راه موانع و مشــکالتی را ایجاد می 
کنند که ما نیز در مقابل آنها ســاکت نخواهیم نشست 
و با همت و تالش همگانــی از این گردنه ســخت نیز 
عبور خواهیم کرد. وی افزود: در چنین شــرایطی ما به 

همکاری های مشــترکی نیاز داریم که خود 
تحریمی نکنیم. شــریعتمداری، با اشاره به 
برخی موضع گیری ها پیرامــون گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( افزود: این قانونی است 
که توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسیده و شــورای نگهبان آن را تایید کرده و 

باید در مورد آن تصمیم گیری شود. 
وی ادامــه داد: برخی موضــع گیری هــا و رفتارها در 
حقیقت نوعی خــود تحریمی اســت و نباید در چنین 

شرایطی ما نیز دست به خود تحریمی بزنیم. 
وزیر کار درباره واگذاری برخی امور و مســئولیت ها به 
استان ها گفت: قطعا اگر بشود برخی تصمیم گیری ها 
به استان ها تفویض شــود ما هیچ اصراری بر پیگیری و 

تصمیم گیری در مورد آنها در مرکز نداریم. 
شریعتمداری اضافه کرد: تعهد کرده ام که هرچه که از 
اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگروه 

اشتغال استان و اداره کل اســتانی این وزارتخانه قابل 
انتقال باشد بدون تردید تفویض شود. 

وی گفت: موانــع پیش روی انتقال کارخانه ســیمان 
شیراز به شهرستان خرامه را بررســی و نسبت به رفع 
آنها اقدام خواهیم کرد. این پروژه هم اینک ۴۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد کــه با حضور در شهرســتان 
خرامه از نزدیک مســائل و مشــکالت آن را بررســی 
خواهیم کــرد. وی ادامه داد: همچنیــن بحث اجرای 
پروژه ساخت بیمارســتان جدید تامین اجتماعی در 
غرب شیراز راکه نیاز به پیگیری جدی تری دارد دنبال 

خواهیم کرد تا کار با سرعت بیشتری پیش رود. 
او اظهــار داشــت: مانع اصلــی در اجرای ایــن پروژه 
بیمارســتانی که با سرمایه گذاری مشــترک داخلی 
و خارجی بنا بود اجرا شــود، کنار رفتن ســرمایه گذار 
خارجی با توجه به بحث تحریم ها بوده که بنا است این 

پروژه توسط سرمایه گذاری داخلی ساخته شود.

کار

خريدار اعضای کمیســیون تســهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران به ورود 
مجلس شورای اسالمی به امر سیاستگذاری 
واردات و صادرات در بررســی الیحه بودجه 

۹۸ انتقاد کردند.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتــاق تهران در بیســت و دومین 
نشســت خود ظرفیت ها و موانع تجارت با 
کشورهای همســایه را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند.یک عضو کمیســیون تســهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتــاق تهران در 
این نشســت دلیل عمــده کاهش صادرات 
را نوع سیاســتگذاری های داخلی دانست 
و گفت: نتایج منفی سیاســت ها، خود را در 
کاهش صادرات نشان داده اما دولت نسبت 
به تداوم این سیاست ها و تصمیماتش مصر 
اســت و به نظر بخش خصوصــی توجهی 

نمی شود.
محمد الهوتــی موضوع رایزن هــا و حجم 
تجارت ایران در منطقه را بیشــتر به مسایل 
سیاســی مربوط اعالم کرد و افــزود: ما به 
عنوان کمیســیون تســهیل تجارت اتاق 
تهران، شــاهد بدعت های جدیدی در وضع 

سیاست ها و مقررات تجاری هستیم. 
وی ادامه داد: تصمیم گیری در حوزه تجارت 
به مجلس واگذار شده و مصداق این بدعت، 
تصمیماتی اســت که مجلس باید در قالب 
الیحه بودجه برای بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات بگیرد. ما می دانیم اصالح مصوبات 
دولت به مراتب آســان تر اســت اما اگر این 
تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، 

تغییر آن به سال ها زمان نیاز دارد.
این عضــو کمیســیون تســهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران اضافه کرد: اینکه 
مجلس به موضــوع افزایش اقــالم ممنوع 
وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود 
پیدا می کند، در هیچ دوره ای سابقه نداشته 
و عقب گرد بــه دهه ۶۰ اســت. در واقع این 
نوع تصمیمات، صادرکننــدگان واقعی را از 

میدان به در می کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتــاق تهران نیز 
گفت طرح مباحثی چــون محاکمه قضایی 
صادرکننــدگان در مجلس و دولت نشــان 
دهنده آن است که ارتباط بخش خصوصی 

با سکانداران کشور خوب نیست. 
ویافــزود: دولــت نباید وظایف خــود را به 
مجلس واگذار کند و به نظر می رســد اتاق 
باید در برابر تصمیم هــای مجلس در مورد 

صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.

مراودات با کشور های همسايه روشی 
راهبردی برای ارتقای سطح مناسبات 

تجاری است
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران در این نشســت گفت: 
ایــن پیش بینی وجــود دارد که بــا اعمال 
تحریم ها و موانع ایجاد شــده در مسیر نقل 
و انتقال پول، شــیب کاهش حجم تجارت 
خارجی کشــور، در ماه های پایانی ســال 
تندتر شــود. در چنین شــرایطی، یکی از 
راهکارهایی کــه می تواند از تشــدید افت 
تجارت خارجی جلوگیری کنــد، افزایش 

مبادالت با کشورهای همسایه است.
محســن بهرامی ارض اقدس افزود: اکنون 
ســهم ایران از واردات یک هــزار میلیارد 
دالری کشورهای همسایه کمتر از ۲ درصد 
اســت و توســعه مراودات با این کشــور ها 
از طریق ســازوکارهایی چــون توافق های 
منطقــه ای و تعیین ترجیحــات تعرفه ای 
قابل حصول است.وی توســعه مراودات با 
کشور های همسایه را روشی راهبردی برای 

ارتقای سطح مناسبات تجاری دانست.
بهرامی با بیان اینکه ۸۰ درصد گردشگران 
خارجی در کشور، اتباع کشور های همسایه 
هستند، عنوان کرد می توان از ظرفیت های 

کشور در حوزه گردشــگری سالمت برای 
جذب این نوع گردشگران بهره گرفت.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران یــادآوری کرد : ترکیه 
۲۰ رایزن بازرگانی در عراق مســتقر کرده 
اســت؛ در حالی که ایران، فقط یک رایزن 
بازرگانی ایران در عراق دارد که مشــکالتی 

برای فعالیت وی ایجاد شده است.
به گفته وی، اتاق تهــران برای همکاری در 
مورد اعزام رایزنــان بازرگانی اعالم آمادگی 
کرده اســت امــا گفته می شــود آیین نامه 
مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین 
رایزنان مشــخص کرده و فعاالن اقتصادی 
نمی توانند بــه عنــوان رایــزن بازرگانی 

برگزیده شوند. 
وی تاکید کرد »آیین نامــه که وحی منزل 
نیســت و اصالح آن می تواند کمک کننده 

باشد«.
بهرامــی تســهیل تشــریفات تجــاری را 
خواستار شد و گفت حدود ۵۰ هزار کانتینر 
در گمرک هــا در انتظار ترخیص اســت و 
چنانچه شــرایط حمل و نقــل در ماه های 
پایانی سال دشوار تر شــود، کمبود برخی 

کاالها محتمل است.

سیاست های تجاری، مانع توسعه 
مراودات با کشورهای همسايه است

معاون بررســی های اقتصادی اتاق تهران 
در این جلســه توضیحاتی درباره وضعیت 
تجارت ایران با کشور های همجوار ارائه کرد. 
این معاونت در ســال های گذشته، ظرفیت 
تجاری کشور های همسایه از جمله امارات، 
عراق، افغانستان، پاکســتان، آذربایجان و 
عمان را مورد بررســی قرار داد و نتایج این 
بررســی ها را در سلسله نشســت هایی در 
اختیار فعاالن اقتصادی قرار داده اســت. در 
عین حال، این گزارش هــا روی درگاه اتاق 
تهران در دسترس کاربران قرار گرفته است.

مریم خزاعی گفت: خــالف آمارهایی که از 
سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور 
منتشر می شــود، وضعیت مراودات به ویژه 
با کشورهای همسایه مطلوب نیست. دلیل 
این مســاله را باید در سیاست های تجاری 
کشــور نه در نوع فعالیــت صادرکنندگان 
جســت و جو کرد.خزاعی تــرس از تجارت 

آزاد را مانع توســعه تجارت با 
همسایگان دانســت و افزود: 
توسعه صادرات بدون تسهیل 
و  نیســت  ممکــن  واردات 
سیاست های منسجم تجاری 
می تواند بــه تجارت کشــور 
رونــق ببخشــد.وی از فقدان 
آمار صحیــح در حوزه تجارت 
انتقاد کــرد و گفــت: این امر، 
مانــع انتشــار تحلیل هــای 
صحیح می شود و متعاقب آن، 
تصمیمات مناسبی بر مبنای 

این تحلیل ها اتخاذ نمی شود.

فهرست های ممنوع وارداتی، مانع 
توسعه تجارت است

مدیرکل دفتر امور نمایندگی ها و سرپرست 
دفتــر امــور بین الملــل و ســازمان های 
تخصصی ســازمان توســعه تجارت ایران 
یادآوری کــرد از ابتــدای ســال ۱۳۹7، 
پــروژه ای بــرای ارتقــای ارزش و تنــوع 
محصوالت صادراتی به کشورهای همسایه 

تعریف شده است.
حمید زادبوم توضیح داد: از میان ۱۳ کشور 
همسایه که در مورد آنها هدفگذاری صورت 
گرفته است، صادرات در ۹ ماهه امسال به ۹ 

کشور رو به افزایش بود.
به گفتــه وی، بخشــی از مخالفت ها برای 

تجارت آزاد از بخش تولید برمی خیزد.
وی ادامه داد: تنها کشــوری که ایران با آن 
موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقــد کرده، 
سوریه اســت. اگر بخش تولید نپذیرد که ما 
با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن 
به ایران محدود اســت، تجارت آزاد داشته 
باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشورها به هیچ 

وجه ممکن نخواهد بود.
زادبوم سپس به مشــکالت برقراری تعرفه 
ترجیحی با دیگر کشور ها پرداخت و گفت: 
با هر کشــوری که وارد مذاکره می شــویم، 
می گویند ایران فهرســت ممنــوع واردات 
دارد که برقراری تجــارت ترجیحی با دیگر 

کشورها را با مانع مواجه می کند.
وی گفت: ایران در ۱۱ کشور رایزن بازرگانی 
مستقر دارد؛ سازمان توسعه تجارت درصدد 
افزایش تعداد رایزنان است اما کمبود منابع 
دارد. در ایــن میــان، هند و چیــن برای ما 
اهمیت دارند که پس از بازگشت رایزنان آنها 
به کشور، هنوز نتوانسته ایم جایگزینی برای 
آنها اعــزام کنیم.زادبوم از برنامه ســازمان 
توسعه تجارت برای ورود به پیمان گمرکی 
کشورهای واقع در منطقه اوراسیا خبر داد و 
گفت: از اتحادیه گمرکی اوراسیا، فهرستی 
برای دســتیابی به تجارت ترجیحی در سه 
ســال دریافت کرده ایم که در دست بررسی 
اســت و به دنبال آنیم که ظرف ۱۰ ســال 
تجارت آزاد میان ایران و کشور های منطقه 

اوراسیا برقرار شود.

سیاست های بازرگانی خارجی 
بازنگری شود

محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون تسهیل 
تجارت و توســعه صــادرات اتــاق تهران، 
همســایگی بــا ۱۵ کشــور را یــک ثروت 
بی پایان دانســت و بهره گیــری از ظرفیت 
اتاق ها و اتاق های مشــترک بــرای ایجاد 

وابستگی تجاری را خواستار شد.
وی با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی 
در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت های 
بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد 

رایزنان ما با کاهش روبه رو شده است؟
به گفته وی، باید در سیاست های بازرگانی 
خارجــی بازنگری و یک دید بــان در حوزه 

تجارت خارجی ایجاد شود.
وی در این باره توضیح داد: این دید بان باید 
از جنس تجارت و بخش خصوصی باشــد و 

دولت نیز نقش نظارت را بر عهده بگیرد.

 توسعه صادرات در گرو ثبات
 مقررات است

یــک عضو کمیســیون تســهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتــاق تهران نیز توســعه 
صادرات را نیازمند ثبات در سیاســتگذاری 
و قوانیــن و مقــررات دانســت و افــزود: 
هدفگذاری هــا برای توســعه صــادرات، 
ایده آل گرایانه است اما عملکرد ها خالف این 
هدفگذاری است. در عین حال، مقرراتی که 
وضع می شود، چنان قابل تفسیر است که به 

منشا رانت تبدیل می شود.
عباس آرگون تاکید کرد با اعمال محدودیت 
بــرای واردات، تجارت ترجیحــی معنایی 
ندارد.وی افزود: اگر سیاســت های تجاری 
پیش بینی پذیر نباشــد، فعاالن اقتصادی 

قادر به تصمیم گیری نخواهند بود.

معاونت مختص صادرات زير نظر 
ريیس جمهوری ايجاد شود 

نایــب رییــس ایــن کمیســیون نیــز به 
شــرکت های مدیریت صادرات که سازمان 
توســعه تجارت پیگیر ایجاد آنها بود، اشاره 
کرد و گفــت: ما در حــال از دســت دادن 
بازارها به دلیل فقدان سیاســتگذاری واحد 
در حوزه تجارتیم. از این رو شایســته است 
یــک معاونت مختــص صــادرات زیر نظر 
رییس جمهوری ایجاد شــود 
که بانک توســعه صــادرات و 
صندوق ضمانــت صادرات نیز 

زیر نظر این معاونت درآیند.
»مهدی شــریفی نیک نفس« 
درباره کاهــش ۵7 درصدی 
در  پتروشــیمی  صــادرات 
آذرمــاه نســبت به آبــان ماه 
گفــت: اگــر بانک توســعه 
صادرات خــط اعتباری ایجاد 
کند، اطمینان داشــته باشید 
می توانیــم بازارهای منطقه را 

در بخش پلیمر فتح کنیم. شــرایط کنونی 
صادرکنندگان مانند کســی اســت که با 

دست های بسته باید در اقیانوس شنا کند.

ضرورت تاسیس بانک مشترک میان 
ايران و عراق

علیرضــا کالهــی صمــدی، دیگــر عضو 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران گفت: چند ســال است پیشنهاد 
ایجاد بانک مشترک ایران و عراق را پیشنهاد 
کرده ایم و راه اندازی این بانک برای صادرات 
خدمات فنی و مهندســی به عراق بســیار 
راهگشــا خواهد بود اما این پیشنهاد هنوز 
اجرایی نشــده اســت. عجیب آنکه ایران با 
ونزوئال بانک مشترک تاســیس کرده و در 
مورد عراق که شریک عمده تجاری ماست 

چنین امکانی فراهم نشده است.
اتحادیــه  رییــس  احمدیــان،  حســن 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان مبلمان 
ایران، نیز معماری دوباره ســازمان توسعه 

تجارت را خواستار شد.
نرگس باقری، کارشــناس دفتــر مقررات 
صادرات و واردات ســازمان توسعه تجارت، 
توضیــح داد: به دنبال صــدور مصوبه ای از 
ســوی هیات وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین 
مــاه ثبــت ســفارش کاالها با مشــکالت 
بســیاری مواجه شــد و ســازمان توسعه 
تجارت با افزایش تعــداد ارباب رجوع روبرو 

شد.
وی ادامــه داد: در نهایت چهــارم دی ماه، 
اصالحیه ای صادر شــد که بــه موجب آن 
می توانیم کارت های بازرگانی را رتبه بندی 
کنیم و بخــش بزرگی از مشــکالت با این 
رتبه بندی حل می شــود. باقری تاکید کرد 
»ســامانه ای برای ایــن رتبه بندی طراحی 
شده که مراحل تست نهایی را طی می کند. 
ما ســعی داریم مشــکالت ثبت سفارش را 
حل کنیم اما مســایل اصلی به سامانه نیما 

و سیستم بانکی بازمی گردد«.

اورژانس رسیدگی به مشکالت 
صادرات و واردات راه اندازی شود

در پایان این نشســت، محسن بهرامی ارض 
اقــدس جمع بندی کــرد: اتــاق بازرگانی 
تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه 
این مصوبه به شــورای نگهبان ارجاع شود، 
اعتراض کند. همچنین درخواســت جدی 
ما از دولت آن اســت کــه از بی ثبات کردن 
مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و 
به آنچه تحریم های داخلی خوانده می شود، 

پایان دهد.
وی به ضرورت بازمهندســی سازمان های 
متولی امر تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از 
راهکارها این اســت که وزارتی تحت عنوان 
تجارت خارجــی ایجاد شــود؛ درآمدهای 
نفتی رو به افول اســت و ایران به توســعه 
صادرات غیرنفتی نیــاز دارد. همچنین باید 
اتاق های مشــترک و شــوراهای مشترک 
برای افزایش تجارت با همسایگان تشکیل 

شود. 
به گفته وی، اتــاق تهران آمادگــی دارد با 
اصالح آیین نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، 
نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت 

به عنوان رایزن بازرگانی کشور اقدام کند.
تشکیل بانک های مشــترک با کشورهای 
همسایه، تسهیل واردات در قبال صادرات و 
تجدید نظر در مقررات ارز حاصل از صادرات 
از جمله مطالباتی بود که رییس کمیسیون 
تســهیل تجارت و توســعه صــادرات اتاق 

تهران خطاب به دولت مطرح کرد.
وی از دولت خواست ســتاد رصد و پایش و 
تماس مستقیم در حوزه تجارت ایجاد کند؛ 
مانند یک واحــد اورژانس کــه اعضای آن 
اختیارات ویژه ای دارند تا مشکالت واردات 
و صادرات را به صــورت روزانه پایش و حل 

کنند.

ایجاد اشتغال نيازمند هماهنگی مجموعه های مختلف است
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تجدید بيعت مدیران و کارکنان بانک صادرات 
ایران با آرمان های امام راحل)ره( 

 مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران در آستانه فرا رسیدن چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی و ایام اهلل دهه مبارک فجر، با حضور 
در مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اســالمی 
ایران، با آرمان های بلند آن رهبر فرزانه و شــهدا تجدید میثاق کرده و 

بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تاکید کردند.
مدیرعامل، اعضای هیات مدیــره، معاونان، مشــاوران، مدیران امور، 
روســای ادارات و شــعب مناطق تهران و کارکنان بخش های مختلف 
صف و ســتاد، با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی )ره(، ضمن 
تجدید میثاق بــا آرمان و ارزش  های انقالب اســالمی، یــاد و خاطره 
شــهدای انقالب، جنگ تحمیلی، شــهدای حرم و شهدای عرصه های 

مختلف انقالب را گرامی داشتند.
در این مراســم، مدیرعامل بانک صــادرات ایران، چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی را به آحاد ملت که در تمام صحنه های انقالب 
اسالمی حضوری پرشور داشــتند، تبریک گفت و بر آمادگی مدیران و 
کارکنان این بانک برای تحقق اهداف و آرمان های امام و انقالب تأکید 

کرد.
حجت اله صیدی با اشــاره بــه نقش برجســته این بانــک در تحقق 
دستاوردهای بزرگ اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته، گفت: 
تقویت و توســعه زیرســاخت ها و اجرای پروژه های بزرگ ملی نیاز به 
منابع مالی باالیی دارد که این بانک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی 

کشور، نقش مهمی در تأمین مالی آن ها داشته است.  
وی در تشریح جایگاه آینده بانک صادرات ایران در اقتصاد کشور تأکید 
کرد: این بانک همچون گذشــته در کنار مســئوالن و سیاست گذاران 
کشور خواهد بود و آمادگی دارد در راستای توسعه طرح ها و پروژه های 
بزرگ ملی و افزایش بهره وری و بهبود فضای کســب و کار در واحدهای 
تولیدی کوچک و متوســط، با تالش و همت مدیــران و کارکنان بانک 

صادرات ایران به خوبی ایفا کند.

 خبرخوش بانک رفاه برای مستمری بگيران 
و بازنشستگان تأمين اجتماعی

 بانک رفاه با هــدف تســهیل ارائه خدمــات به مســتمری بگیران و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، امکان دریافت فیش حقوقی این 

طیف از مشتریان را از پایانه های خودپرداز بانک فراهم کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، مســتمری بگیران و 
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی می توانند با وارد کردن کارت 
بانک رفاه خود بر روی خودپردازهای این بانک، از منوی سایر خدمات، 
فیش حقوقی بازنشستگان را انتخاب و پس از وارد کردن ۴ رقم سال و ۲ 

رقم ماه، فیش حقوقی خود را دریافت کنند.
برای دریافت فیش حقوقی داشــتن همراه کارت بانــک رفاه ضروری 
است و در حال حاضر تنها اطالعات حقوق شهریور ماه به عنوان پایلوت 
اجرای طرح از سازمان تأمین اجتماعی دریافت و بارگذاری شده است 
و به مجرد وصول اطالعات فیــش حقوقی دیگر ماه های ســال، قابل 

دریافت از خودپردازهای بانک رفاه خواهد بود.

بيش از ۳00 درصد رشد در درآمدهای عملياتی 
بانک تجارت

 بانک تجارت بر خالف بســیاری از بانک ها گــزارش مثبتی از فعالیت 
آذرماه خود منتشر که سبب امیدواری ســهامداران به این بانک شده 
است این بانک در آذرماه ۱۲۶7 میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده های 
خود داشته اســت .در نهایت تراز عملیاتی بانک با رقم قابل توجه ۶۸۶ 
میلیارد تومــان مثبت و یکی از بهترین علمکردهــای بانکی را رقم زده 

است.
بانک تجارت در عملکرد تجمیعی ۹ ماهه با درآمد تســهیالت دهی به 
میزان ۱۰۴۵۹ میلیاردی و ســود پرداختی سپرده های ۱۰7۳۵ و تراز 
عملیاتی منفی تنها ۲7۶ میلیاردی مواجه اســت . با توجه به عملکرد 
بســیار عالی آبان ماه و تراز مثبت ۶۸۶ میلیاردی تا پایان سال به سود 
تراز عملیاتی بسیار خوبی خواهد رســید که این امر تحولی نو در بانک 
تجارت بوده و حاال عالوه بر پتانســیل هایی نظیر افزایش ســرمایه از 
تجدید ارزیابی دارایی ها و تســعیر ســود دارایی های ارزی پتانسیل 

بزرگی به نام تراز عملیاتی مثبت هم به این بانک اضافه شده است .
بانک تجارت بخش عمده ای از درآمد های خود را از طریق سود سپرده 
گذاری و ســرمایه گذاری ها حاصل می کند طبق گــزارش اخیر بانک 
برای ســال ۹7 پیش بینی درآمد بیــش از ۱۲۰7 میلیــاردی را برای 
امسال دارد که در نیمه اول سال به ۲۴۴ میلیارد از این درآمد ها دست 
یافته به عبارتی دیگر در نیمه دوم ســال بانک پیش بینی درآمد ۹۶۳ 
میلیاردی از این طریــق را دارد به عبارتی این ســرفصل بانک در نیمه 
دوم سال متحول و تاثیرات بسزایی بر رشد درامدهای خالص بانک دارد 
.مثبت شدن درآمد های بانک در حالی به وقوغ پیوسته که هزینه های بانک 
تنها ۴ درصد رشد داشته و بانک به شدت هزینه های خود را کنترل و از 

سوی دیگر با شتاب در حال رشد درآمد های خود می باشد
در کنار همه موارد یادشــده توقف اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 
و اســتقراض به ســایر بانک ها در بازار بین بانکی می تواند نوید بخش 

روزهای بهتری برای سهامداران بانک تجارت باشد .

رتبه نخست بانک صنعت و معدن در اعطای 
تسهيالت رونق توليد به صنایع مازندران

حســین مهری گفت: بانــک صنعت و معــدن رتبه نخســت اعطای 
تسهیالت در میان سایر بانکهای استان را دارد و ۵۳ درصد اعتبارات در 

قالب طرح رونق تولید را پرداخت کرده است.
مدیر عامل بانک صنعــت و معدن که به اتفاق هیأت همراه در آســتانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به استان مازندران سفر کرده 
بود در ادامه این سفر در دفتر اســتاندار مازندران حضور یافت و تصریح 
کرد: شرایط کنونی کشــور به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا دچار 
مشکالت عدیده ای همچون نوسانات قیمت ارز و افزایش سطح عمومی 
قیمت ها شــده و به تبع آن واحدهای تولیدی را برای تهیه مواد اولیه، 
تجهیزات و گشــایش اعتبارات اســنادی با معضالت بسیاری مواجه 
ساخته است، این بانک به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی، خود را 
موظف به حفظ سطح اشتغال و تولید می داند و برای رفع این معضالت 

در کنار صنعتگران مشارکت مستمر دارد.
وی به پرداخت ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک صنعت و معدن از 
سال ۹۲ به ۱۳ طرح استان خبر داد و گفت: تعداد ۱۰ طرح از این طرح ها به 

بهره برداری رسیده و ۳ طرح نیز در حال تکمیل است.
مهری همچنین در جمع کارکنان شــعب این استان ضمن تبریک فرا 
رسیدن ایام شــکوهمند پیروزی انقالب اســالمی از تالش های آنان 
قدردانی کرد و عنوان داشــت: موفقیت یک بنــگاه تولیدی، موفقیت 
بانک است، بنابراین تمامی تالش ما بر این است که نگذاریم واحدهای 
موجود دچار بحران شــوند و از طرف دیگر از واحدهای در حال احداث 
نیز حمایت کنیم تا در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.مدیر 
عامل بانک صنعت و معدن افزود: بحث شناســایی و اهلیت متقاضیان 
دریافت تسهیالت در تخصیص اعتبارات بســیار حایز اهمیت است تا 
منابع بانک به سمت پروژه هایی که توجیه اقتصادی و فنی باالیی دارد، 
هدایت شود.بازگشــت منابع و وصول مطالبات نیز موضوع بسیار قابل 
توجهی است؛ باید تمهیدات ویژه ای برای مذاکره با مشتریانی که دچار 

مشکل شده اند داشته باشیم و حتی المقدور از آنان حمایت کنیم.

ميز خبر

حجت اهلل مهدیــان، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون بالغ بر ۲۹۰ 

هزار میلیارد ریال تسهیالت اعتباری پرداخت کرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون که 
به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی در جمع مدیران و کارکنان این بانک 
سخن می گفت با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: یکی 
از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی توسعه کمی 
و کیفی فعالیت دســتگاه های اجرائی و خدمات رسانی 
با تکیه بر ظرفیت و قابلیت های موجــود مردمی بوده 
اســت و دراین باره افزود: مجموعــه خدمات این بانک 
در زمان فعالیت صندوق تعاون کشــور و دوره فعالیت 
بعد از تأسیس و راه اندازی آن بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد 
ریال بوده که ســهم صندوق تعاون کشور بالغ بر بیست 
هزار میلیارد ریال بوده و مابقی این تسهیالت از ابتدای 
تأسیس بانک تا پایان دی ماه ســال جاری بالغ بر ۲7۰ 
هزار میلیارد ریال از طریق شــعب این بانک به جامعه 

هدف پرداخت شده است.
مهدیان بابیان اینکه بانک توســعه تعاون بر اســاس 
ردیــف ۵ بند ب سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی ابالغی توســط مقام معظم رهبری و به موجب 
بند )و( ماده )۹( قانون اصالح مــوادی از قانون برنامه 
چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 

جمهــوری اســالمی ایــران در اجــرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با 
ســرمایه اولیه ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل 
حساب ذخیره ارزی تأسیس و اساسنامه آن 
بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون 
و امور اقتصادی و دارائی بــه تصویب هیئت 
محترم وزیران رســید که پس از تائید نهائی 

شورای محترم نگهبان در مورخه ۱۳۸۸/۵/۱۳ توسط 
ریاســت محترم جمهوری به منظور اجرا ابالغ گردید، 
گفت: این بانک خوشــبختانه از شروع فعالیت تاکنون 
از روند رو به رشــدی برخوردار بوده است به نحوی که 
مجموعه اقدامات و فعالیت بانک توسعه تعاون از نیمه 
مرداد سال ۸۸ تا پایان دی ماه ســال جاری که قریب 
به ده سال می باشــد در قیاس با دوره فعالیت صندوق 
تعاون کشور از رشد چشــمگیری برخوردار بوده است 
به نحوی کــه تعداد تســهیالت پرداختــی و امهالی و 
تمدیدی این بانک ۹7۰ هزار فقره پرونده اعتباری بوده 
است که بی تردید فرایند تشکیل، تکمیل، کارشناسی، 
اعتبار سنجی و بررســی مالئت، اهلیت و توجیه فنی و 
اقتصــادی و پولی و مالی طرح ها و نظــارت قبل، حین 
و بعد از پرداخت تســهیالت اعتباری مســتلزم صرف 

ساعت های متمادی نفر ساعت کارشناسی بوده است.
وی در خصوص ســهم هر بخش اقتصــادی از مجموع 

تســهیالت پرداختی بانک توســعه تعاون 
طی مــدت فعالیت قریب به ده ســاله گفت: 
سهم بخش کشــاورزی از مجموع تسهیالت 
پرداختی این بانک بــه تعداد ۱۶7 هزار فقره 
پرونده به میــزان بیش از ۳۴ هــزار میلیارد 
ریال با ســهم ۱۸ درصد از کل بوده اســت و 
همچنین ســهم بخش صنعــت و معدن از 
تســهیالت تخصیصی ایــن بانک طی مــدت مذکور 
به تعــداد ۱۳۲ هزار فقــره پرونده اعتبــاری با رقمی 
نزدیک به 77 هزار میلیارد ریال با ســهم ۴۰ درصد از 
کل و همچنین سهم بخش مسکن و عمران از مجموع 
اعتبارات پرداختی این بانک به تعداد قریب به ۵۰ هزار 
فقره پرونده به میزان نزدیــک به ۱۲ هزار میلیارد ریال 
با سهم ۶ درصد از کل و ســهم بخش خدمات از جمع 
تســهیالت اعتباری پرداختی به تعداد ۳۲۵ هزار فقره 
پرونده به میــزان نزدیک به ۵۰ هزار میلیــارد ریال با 
سهم ۲۵ درصد از کل و سهم بخش بازرگانی با قریب به 
۱۳۰ هزار فقره پرونده اعتباری با مبلغی نزدیک به ۲۲ 
هزار میلیارد ریال با سهم ۱۱ درصدی از کل بوده است.

مهدیان اهــم فعالیت هــای بانک را برابر اساســنامه 
مصوب به سه دســته تقســیم کرد و دراین باره اظهار 
داشت:بخشــی از فعالیت این بانک را عملیات پولی و 
بانکی تشــکیل می دهدکه شــامل: افتتاح و نگهداری 

انواع حســاب های ریالــی و ارزی، نقل وانتقال وجوه، 
انجام کلیــه معامــالت ارزی، افتتاح اعتبــار و ابالغ 
اعتبارنامــه، صــدور اعتبارنامه و انــواع چک، صدور 
هرگونه تعهدنامــه و ضمانت نامه، پذیــرش عاملیت 
انتشار اوراق مشــارکت، پذیره نویســی و انجام کلیه 
عملیات مربوط به آن، اعطای انواع تسهیالت اعتباری، 
تجهیز منابــع مالی و اعتبــارات ریالــی و ارزی، اخذ 
عاملیت وجوه اداره شــده و کمک های فنی و اعتباری 
می باشد و بخش دیگر فعالیت بانک را اهداف تخصصی 
و توسعه ای بخش تعاونکه شامل به کارگیری امکانات 
بانکی در راســتای ارتقاء و بهبود سهم بخش تعاون در 
اقتصاد ملی، جذب کمک های دولتی به منظور حمایت 
مالی و ایجــاد خط اعتبــاری در گســترش فن آوری 
اطالعات و ارتباطــات در بخش تعاون، مشــارکت در 
ایجاد نهادهای مالی، فنی و حقوقــی موردنیاز بخش 
تعاون، ارائه محصوالت و خدمات در بخش مســکن و 
ســاختمان با اولویت بخش تعاون، دریافت کمک های 
بالعوض دولت و یا سایر سازمان ها یادکرد و همچنین 
بخش دیگری از اهم فعالیت های بانک را شــامل ایجاد 
صندوق امانــات، ارائه خدمات مدیریــت نقدی، ارائه 
خدمات برنامه ریزی کســب وکار، ایجاد و حفظ رابطه 
کارگــزاری با بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری، 

تأسیس و گسترش شبکه بانک قلمداد کرد.

نشست

محبوبــه فکــوری بخشــنامه  بانک 
مرکزی در توقف ظهرنویســی چک ها، راه 
را بر سفته بازی ها مســدود کرده؛ اما برخی 
شــعب بانکی اجرای بخشــنامه مربوط را 
برای مشــتریان خاص خود، دور می زنند و 

می گویند متن الزام آور نیست.
بعد از ابالغ بخشــنامه بانــک مرکزی برای 
ســاماندهی تراکنش ها، بانکها باز هم طبق 
روال گذشــته، دســتورالعمل های بانــک 
مرکزی را دور می زنند، بخشــنامه هایی که 
اجرایی شدن آنها، راه را بر سفته بازی و انجام 
عملیــات داللی در بازارهایــی همچون ارز 
بسته اســت؛ اما اکنون بررسی های میدانی 
خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بانک ها 
بی اعتنا به اجرای مصوبــات بانک مرکزی، 
اجرای آنهــا را متوقف کرده یــا به صورت 

ناقص انجام می دهند.
ماجرا از آنجا شروع شــد که پس از انتقادات 
فــراوان اقتصاددانان از عملکرد ســال های 
اخیر بانک مرکزی و مدتی پــس از ناتوانی 
در مدیریــت بــازار ارز از ســوی مجموعه 
مدیریتــی قبلی بانک مرکزی، بــا روی کار 
آمدن عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس کل 
جدیــد بانک مرکزی، اصالحــات در برخی 
رویه ها و سیاســت های این نهاد مهم آغاز و 
در کوتاه مدت، نتایج قابل قبولی به خصوص 

در بازار ارز و سکه از آن به جای ماند.

از سقف گذاشتن بر روی تراکنش های 
کارت خوان تا اصالح چک های تضمینی

اولیــن اقدام مهــم بانک مرکــزی، صدور 
بخشــنامه ای برای اعمــال محدودیت بر 
تراکنش هــای کارت های بانکــی از طریق 
دســتگاه های کارت خوان بود. بر اســاس 
این بخشــنامه، تراکنش هــای روزانه هر 
کارت بانکی تــا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال 
محدود شــد. بعد از این اقــدام، دالالن که 
دیگر نمی توانســتند آزادانه و بدون سقف، 
به  وســیله کارت خوان معامــالت پرحجم 
و پرتکــرار انجام دهند و به  وســیله آن بازار 
ملتهب کنند، اقدام به افتتاح حســاب های 
متعدد به  منظور سوءاستفاده از کارت های 
بانکی کردند. به همین دلیل، بانک مرکزی 
در واکنش به این اقدام، ابتدا حســاب های 

دارای کارت بانکــی را به کــد ملی متصل و 
ســقف تراکنش خرید کارتی بــرای هر کد 
ملی در ۲۴ ساعت را، حداکثر ۱۰۰ میلیون 

تومان اعالم کرد.
در نهایت بانک مرکزی در گام بعدی، ســاز 
و کارهای مربوط به چک هــای تضمینی را 
اصالح و ظهرنویســی چک های تضمینی را 
حذف و نوشتن مشــخصات ذینفع بر روی 

چک را ضروری اعالم کرد.
اما با توجه بــه تجربه گذشــته بانک ها در 
عدم پایبندی به دســتورات بانک مرکزی 
به خصوص در طرح کاهش نرخ سود بانکی، 
اکنون موضوع مهم، پایــش عملکرد نظام 
بانکی و شــعب آنها در اجرایی شــدن این 
بخشــنامه ها و تمرکز بر روی رعایت بند به 

بند آن است.
بررســی های میدانی خبرنگار مهر حکایت 
از آن دارد که به دلیل وجود یک سیســتم 
یکپارچه برای اعمال محدودیت بر ســقف 
تراکنش، در همه موارد این اقدام با موفقیت 
اجرایی شــده و مواردی بــرای نقض آن در 
شعب بانکی مشاهده نمی شود؛ اگرچه این 
مســاله بیشــتر به دلیل محدودیت شدید 
سیســتمی بوده و تقریباً برای هــر یک از 

صاحبان کارت  بانکــی، انجام هر گونه اقدام 
بر خالف این دستورالعمل، ناممکن است.

دور زدن محدوديت های چک 
تضمینی برای نورچشمی های شعب!

واقعیت آن اســت که هر یک از شعب نظام 
بانکی، برای خود مشــتریان خاصی دارند. 
مشــتریانی که با متصدیان شعب یا رئیس 
شــعبه ارتباط نزدیکــی دارند و بــه قولی، 
نورچشــمی شــعبه به حســاب می آیند. 
اینجا اســت کــه اجــرای قانــون، معنای 
دیگری می یابــد و  اجرای هر بخشــنامه و 
دستورالعملی به گونه ای انجام می شود که 
راه فراری را برای آنها باز بگذارد. نکته ای که 
چند نفر از مسئوالن شعب در گفتگو با مهر 
به آن اشــاره می کنند. آنها اعالم می کنند 
که برای برخی از مشــتریان آشنا، قدیمی و 
معتبر خود این الزام بانــک مرکزی را انجام 
نمی دهند؛ یعنی کد ملــی ذی نفع را ثبت 
نمی کنند.یعنی برای این گروه از مشتریان 
چک های تضمین شــده، نیازی به پر کردن 
بخش »در وجه« و واردکــردن »کد ملی« 

ذی نفع نیست!
یکی از متصدیان شــعب بانکــی در گفتگو 

بــا مهــر یــک روش جالــب از دور زدن 
بخشــنامه های بانــک مرکــزی را بازگو 
می کند که بر مبنای آن، چک در وجه خود 
صاحب چک صادر می شــود؛ بــه این معنا 
که این امکان دیگری در راســتای رسالت 
مشــتری مــداری! در تعاریف ایــن گونه 
بانکها به شــمار می رود و مطابق با آن، چک 
تضمین شده می تواند در وجه خود شخص 
صاحب حساب، صادر شــود؛ به  شرط آنکه 
برای ادامه فعالیت بانکی، به همین شــعبه 

مراجعه گردد.
نکته جالب تر این اســت که یکی از بانک ها 
ادعا می کند که اساســاً دســتوری مبنی بر 
الزام واردکردن مشخصات هویتی ذی نفع، 
در چک هــای تضمینی به ایــن بانک ابالغ 
نشده اســت و لذا، محدودیت قانونی  برای 

این کار وجود ندارد.

 گزينه »بابت« در ساتنا و پايا 
اختیاری است!

یکی دیگر از موارد الزامی شــده از ســوی 
بانک مرکزی، به نوشــتن گزینه »بابت« در 
تراکنش ها مربوط می شــد، که در این مورد 
نیز، بررســی های میدانی خبرنــگار مهر از 

شعب معروف بانکهای کشور نتیجه یکسانی 
بدســت داد؛ یعنی گزینه »بابت« که نشان 
می دهد عملیات بانکــی برای چه فردی و یا 
چه مقصدی تعریف شــده، در سامانه های 
ســاتنا و پایا کاماًل اختیاری اســت و هیچ 

الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد.
نکته ای که در این رابطه به چشم می خورد 
آن اســت که بانک ها، از ابالغ این بخشنامه، 
در رابطــه با گزینه »بابــت« تلقی نصیحت 

دارند نه دستور الزم االجرا!

نظارت بانک مرکزی موجب افزايش 
انگیزه بانک های متعهد است

روســای شــعب بانک های مختلف کشور 
در گفتگو با مهر، یکــی از دغدغه ها و درد و 
دل هــای اصلی خود را عــدم وجود نظارت 
کافی در اجــرای مصوبات، دســتورات یا 
بخشــنامه های بانک مرکزی دانســته و به 
ســابقه تخلفات متعدد بانک هــا در اجرای 
کامل این دستورات اشــاره می کنند. آنها 
معتقدند که به دلیل وجود تبعات احتمالی 
مثل خروج ســپرده ها از بانــک در اجرای 

فوری دستورات، دچار تردید هستند.
 تجربــه گذشــته بانک هــا به خصوص در 
مواردی همچون کاهش نرخ ســود بانکی 
در سال های گذشــته و خروج سپرده های 
بانکی به دلیل تصمیم زودهنگام در اجرای 
این طرح، موجب شــده اســت تا در اجرای 
دستورات و بخشنامه های آتی بانک مرکزی 
نیز محتاطانه عمل کنند. در حقیقت بعد از 
تجربه تلخ خروج عظیم سپرده های بانکی، 
برخی از مدیران شــعب تصمیــم گرفتند 
تا اولین بانکی نباشــند که این دستورات را 
سخت گیرانه و با دقت اجرا می کند؛ بنابراین 
همیشه چشمشان به عملکرد بانک همسایه 

است تا مبادا اشتباه گذشته را تکرار کنند.
به نظر می رســد الزم اســت بانک مرکزی 
بعد از ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های 
خــود، از طــرق مختلف میــزان پایبندی  
بانک ها به اجرای این بخشــنامه ها را رصد 
کند تا ضمن برخــورد با بانک ها و شــعب 
متخلــف، انگیــزه کافی بــرای بانک های 
قانون منــد در اجرای بخشــنامه ها وجود 

داشته باشد.

بانک توسعه تعاون بالغ بر ۲90 هزار ميليارد ریال تسهيالت اعتباری پرداخت کرد

سامانه انتخاب مشاوران بانكی راه اندازی مي شود

احتمال تبانی بانک ها با برخی مشتریان در عدم بازگشت وام ها
خريدار یک مســئول در نظــام بانکی از 
راه اندازی ســامانه انتخاب مشاوران بانکی 
خبر داد و گفت: تنهــا ۵ درصد از طرح های 
نظام بانکــی از طریق مشــاوران بی طرف 
اعتبارسنجی می شــود که حجم آن ۴ هزار 

میلیارد تومان است.
حمیدرضا حقیقت پژوه در نشســت خود با 
خبرنگاران از طراحی ســامانه ای به منظور 
انتخاب مشــاوران اجباری بانکها خبر داد 
و گفــت: کانــون مشــاوران اعتباری و 
ســرمایه گذاری بانکها بــا توجه به فضای 
کنونی اقتصاد ایران و مشکالتی که به لحاظ 
کمبــود نقدینگی پیــش روی بخش های 
مختلف اقتصادی و ســرمایه گذاری کشور 
وجود دارد ســامانه انتخاب مشاور )سام( را 
راه اندازی کرده تا بر مبنای آن بتوان اصالح 
نظام رتبه بندی، شــاخص هــا و امتیازات 
بخش های متقاضی دریافت وام از بانکها را 

صورت داد.
رئیس شــورای عالــی کانون مشــاوران 

اعتباری و ســرمایه گذاری بانکــی افزود: 
در گذشــته ۶ بخش در نظــام رتبه بندی، 
شــاخص ها و امتیازات آن وجود داشــت 
که شامل »ساختمان، مســکن و عمران«، 
»کشــاورزی و صنایع تبدیلــی، خدمات، 
فلزات و معادن«، »انــرژی های نفت و گاز و 
مصنوعات صنعتی« بود کــه اکنون از روی 
طبقه »آیســیک« برای مشــاوران به ۱۵ 
بخش افزایش یافته است.وی تصریح کرد: 
بر این اســاس می توان طرح ها را به صورت 
تخصصی رتبه بندی کرده تا بتوان از ناحیه 
مشــاور و متقاضی به یک جمع بندی رسید 
و ویژگی های اختصاصی هر طرح را با دقت 

برای اعتبارسنجی مد نظر قرار داشت.
حقیقت پژوه از ایجاد رســته های جدید در 
کانون مشــاوران اعتباری بانکهــا خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: بخــش هایی همچون 
عارضه یابــی، ارزیابی، خدمات کســب و 
کار و مطالعات بــازار از جمله رســته های 
جدیــدی هســتند که ایجــاد شــده و بر 

اســاس آن ضوابطی تدوین شده که مشاور 
اعتبارسنجی و متقاضی دریافت وام از نظام 
بانکی ارتباطی با هم نداشته باشند تا توجیه 
پذیری یک طرح بدون اعمال نفوذ و فشــار 

ارزیابی شود.
وی با بیان اینکه امکان ســنجی جایگزین 
طــرح توجیحــی دربررســی و ارزیابی 
طرح های متقاضــی دریافت وام شــده، 
خاطرنشــان کرد: باید در تمامی زمینه ها 

مشخص شود که به صورت واقعی یک طرح 
قابلیت اجرا به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی 
را دارد که بر این اساس، این فرایند با حضور 
بانک عامل حوزه صنعت و معدن هم اکنون 
عملیاتی شــده اســت و تقاضای ما از سایر 
بانکها آن است که هر چه ســریع تر به این 

سامانه بپیوندند.
این مقــام مســئول در کانون مشــاوران 
اعتباری و ســرمایه گذاری بانکی در پاسخ 
به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دلیل عدم 
اســتقبال بانکهای کشــور از اعتبارسنجی 
مشــتریان خود علیرغم تمامــی مطالبات 
مشکوک الوصول و الوصول در نظام بانکی 
گفت: یکــی از بزرگترین دالیــل این نگاه 
بانکــی را می تــوان عدم آگاهــی از مزیت 
اســتفاده از مشــاوران اعتباری دانست و 
این در حالی اســت که مطابق قانون تمامی 
بانکها ملزم به استفاده از مشاوران در امکان 
سنجی طرح های خود هستند و در بدبینانه 
ترین حالت می توان این عدم اقدام را ناشی 

از تبانی بانکها و مشتریان خود برای خروج 
منابع از نظام بانکی و برنامه ریزی برای عدم 

بازگشت آن دانست.
وی بــا توجه بــه اینکه هم اکنــون معضل 
نقدینگی در تمامی بانکها کشــور به چشم 
می خورد، ادامــه داد: بازوی کارشناســی 
مقتدری در کانون مشــاوران بانکی شکل 
گرفته که نظام بانکی می تواند با بهره گیری 
از آن شــرایطی را فراهم کند که منابع ارائه 
شده به طرح ها، مجدد بازپرداخت شده و به 

نظام بانکی برگردد.
حقیقت پــژوه افزود: امروز فضــای اقتصاد 
و ســرمایه گذاری اجازه هدررفــت منابع 
را نمی دهــد و بنابراین باید پیــش از انکه 
منابع محــدود بانکی الوصول شــود آنها را 

اعتبارسنجی الزم کرد.
وی گفت: تنها ۵ درصــد از طرح های نظام 
بانکی با اســتفاده از مشاوران امکان سنجی 
شــده اند که بر اســاس آن درصد خطا در 

بازگشت منابع صدم درصد بوده است.
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تعاونی های مسکن یک ميليون واحد مسکونی 
ساخته اند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:ســاخت و تولید مســکن برای 
محرومان پس از انقالب رشــد چشــمگیری داشته اســت و فقط یک 
میلیون واحد مســکونی توسط تعاونی های مســکن در کشور ساخته 

شده است.
 محمد شــریعتمداری، در آیین بهــره برداری از پــروژه ۵۱۲ واحدی 
تعاونی مسکن فرهنگیان در شیراز، با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
زمینه تامین مســکن محرومان و نیازمندان افزود: دولت تدبیر و امید 
نیز در این زمینه و از جمله تکمیل واحدهای نیمه تمام مســکن مهر 

گام های خوبی برداشته است. 
شــریعتمداری، با اشــاره به بروز برخــی مشــکالت در تعدادی از 
تعاونی های مسکن در کشــور اضافه کرد: بروز این مشکالت که تعداد 
کمی از تعاونی ها را شامل می شود ســبب شده که اعتبار تعاونی ها زیر 

سوال رود که باید با نظارت بیشتر مانع بروز چنین مشکالتی شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: ایــن وزارتخانه یکی از 
راهکارهای جذب منابع خرد را تشــکیل تعاونی های اعتبار می داند و 

این موضوع را به عنوان یک اولویت دنبال می کند. 
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســالمی هم، با اشاره به فرا 
رسیدن چهلمین سال پیروزی انقالب اســالمی گفت: مردم از ابتدای 
انقالب تاکنون در عرصه ها و صحنه های مختلف و هرکجا که نیاز شده 
حضور داشته اند و هیچ کوتاهی نکردند و انتظار دارند که انقالب هم در 

مقابل به آنها خدمت کند. 
مسعود رضایی افزود: امروز مردم با مشــکالت و گرفتاری هایی مواجه 
شده و دچار رنجش هایی شــده اند که باید با کوشش و اهتمام بیشتری 

برای رفع آنها گام برداشته شود. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، تعداد تعاونی های مســکن 
فعال در این اســتان )به جز تعاونی های مســکن مهر( را ۴۴۲ تعاونی 
برشمرد و افزود: هم اینک یک هزار و ۸۶۲ واحد مسکن مهر نیمه تمام 
در استان وجود دارد که پیشــرفت فیزیکی یک هزار واحد آن افزون بر 

7۰ درصد است. 
ســهراب مختاری افزود: برای تکمیل این یک هزار واحــد نیمه تمام 
اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریالی الزم اســت که در صــورت تامین این اعتبار 

پرونده این واحدها به سرعت بسته خواهد شد. 

ریيس جمهور دستور اجرای راه آهن گرگان - 
مشهد را صادر کرد

استاندار گلستان گفت که رییس جمهوری چند روز پیش دستور آغاز 
اجرای راه آهن گرگان - گنبد - مشــهد را به عنوان مطالبه جدی مردم 

این استان، توسط وزارت راه و شهرسازی صادر کرده است.
 سیدمناف هاشمی در آیین متمرکز راه اندازی و آغاز اجرای ۴۰۲ طرح 
عمرانی، تولیدی و اقتصادی گنبــدکاووس افزود: این طرح بزرگ ملی 
که هم جنبه مســافربری و هم جنبه باری خواهد داشت، با ۱۵ درصد 
ســهم دولت و ۸۵ درصد فاینانس پس از انجام مراحل اداری، اجرایی 

می شود. 
وی اضافه کرد: با اجرایی شــدن این طرح عالوه بر مردم گلستان، مردم 
استان های خراسان شــمالی و رضوی نیز از مزایای آن بهره مند شده و 

خطوط ریلی استان ما به کریدور شمال - جنوب وصل می شود.
هاشمی با یادآوری سفر ۲۴ و ۲۵ دی امسال ریاست جمهوری و هیات 
دولت به گلســتان گفت: این ســفر برکات زیادی برای استان به همراه 
داشــت که اختصاص افزون بر ۳۰ هزار میلیارد ریــال اعتبار عمرانی 

معادل ۵ تا ۶ برابر سال های گذشته، بخشی از این برکات است.
وی تصریح کرد: عالوه بر طرح های تصویب شده درجریان سفر ریاست 
جمهوری، اجــرای ۱۰ طرح دیگر نیز پس از انجام ســفر با رایزنی های 
انجام شــده به تصویب رســید که در دو ســال آینده مردم گلستان از 

ثمرات آن بهره مند می شوند.
استاندار گلســتان دربخش دیگری از ســخنان خود به ایجاد ۴۰ هزار 
فرصت شغلی در دو سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: برخی ها 
در محافل خصوصی و عامه مردم برای کسب رای در زمین دشمن بازی 

می کنند و این آمار را زیرسوال می برند.
هاشــمی افزود: این افراد می گویند که ایجاد این تعداد فرصت شغلی 
قابل لمس نیســت اما آنان می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که این تعداد شغل در سامانه آنان ثبت شده و قابل 

راستی آزمایی نیز است، به حقیقت موضوع دست یابند.
وی اضافه کرد: البته ما هم دلمان می خواست به جای ۴۰ هزار شغل ۸۰ 
هزار شــغل که مطالبه و دغدغه امروز خانواده ها و جوانان است، ایجاد 

کنیم اما مسائل و مشکالت کشور را نیز نباید نادیده گرفت.
هاشمی تصریح کرد: امروز همه مســئوالن وظیفه دارند با کار و تالش 
مضاعف و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، فرصت های 

شغلی بیشتری را برای جوانان گلستان فراهم کنیم.

 ۳09  قرارداد سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در بنادر کشور امضا شد

مدیرکل مناطــق ویژه بندری و ســرمایه گــذاری ســازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: تاکنون ۳۰۹ قرارداد سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

در بنادر شمالی و جنوبی کشور امضا شده است.
 حســین صادقی نژاد افزود: از تعداد ۳۰۹ قرارداد سرمایه گذاری امضا 
شده ۵۹ قرارداد از اواخر سال گذشــته و در دوره های زمانی ۱۰، ۱۲ و 
۱۵ ساله به مرحله نهایی رسیده و به بهره بردار و یا شرکت سرمایه گذار 

واگذار شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر بــا توجه به تحریم هــای ظالمانه آمریکا 
باید بدانیم شرایط اقتصادی مناسب نیست اما با توجه به اینکه سازمان 
بنــادر و دریانوردی از جمله ســازمان های پیشــرو در حوزه جذب 
ســرمایه گذاری اســت، لذا تمهیدات مختلفی را برای بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور اندیشیده است.
به گفته صادقی نژاد، در یکسال گذشــته و به ویژه چند ماه اخیر ۹ فقره 
قرارداد ســرمایه گذاری با اعتباری نزدیک بــه ۵۰۰ میلیارد تومان در 
زمینه احداث پایانــه های صادراتی، ترانزیتــی، کارخانه های تولیدی 
و نیز ترمینال های مــواد معدنی، نفتی و ســیلوی غــالت و انبار با 
سرمایه گذاران امضا شــده است.این مقام مســئول در سازمان بنادر 
با بیان اینکه هم اکنون هشــت فقــره قرارداد در زمینــه ارائه خدمات 
تکمیلی بنادر به ارزش ۳۶۰ میلیــارد تومان در مرحله تایید قرار گرفته 
اســت، گفت: تقریبا ۶ قرارداد نیز به ارزش ۱۲۰ میلیــارد تومان برای 

سرمایه گذاری در بنادر کشور در دست بررسی قرار دارد.
وی یادآورشــد: بندرشــهید رجایــی مرکــز کانتینری و بنــدر امام 
خمینی)ره( قطب غالت کشور است و این ۲ بندر جزو بزرگ ترین بنادر 
کشور هســتند که همواره توجه به آنها در اولویت ســازمان بنادر قرار 
دارد، همچنین با توجه به اقدامات انجام شــده در خصوص تاسیسات 
زیربنایی، سیاست ها و برنامه های توســعه ای مدنظر در مورد سواحل 
مکران، در بندر شهید بهشــتی چابهار اقدامات مناسبی در زمینه ورود 
تجهیزات، احداث اسکله ها و قرارداد اپراتوری هندی ها صورت گرفته 
است.وی بیان کرد: در حال حاضر ۲ درخواست شــفاف در مورد بندر 
شهید بهشتی چابهار مطرح شده که در مورد اول قرار بر این است تا ۲۰ 
درصد کاالهای اساسی که در بنادر دیگر تخلیه می شود در بندر شهید 
بهشتی چابهار تخلیه شده و بر این اســاس ۲۰ درصد بار ترافیکی بنادر 

دیگر در بخش کاالهای اساسی به بندرشهید بهشتی منتقل شود.

ميز خبر

 دبیر سندیکای شرکت های ســاختمانی گفت: حجم 
گسترده ای از شرکت های پیمانکاری جوان در کشور 
داریم که برای آنها پروژه عمرانی وجــود ندارد تا وارد 
فعالیــت شــوند.ایرج گالبتونچی در مراســم گرامی 
داشــت هفتادمین سال تأســیس این تشــکل غیر 
دولتی گفت: تعداد پیمانکاران تأیید صالحیت شــده 
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه ۴۲ هزار و ۵۳۱ 
شــرکت پیمانکار و ۲ هزار و ۹۰7 شرکت مشاور است 
که این تعداد پیمانکار در ۶۹ هزار و ۲۴۱ رشــته رتبه 
بندی شــده اند. باالترین ســقف پیمانکاری در رشته 
ساختمان اســت که ۲۳ هزار و ۵۵۸ رشته شرکت در 
حوزه ســاختمان و ۱۳ هزار و ۹۴۵ شرکت پیمانکاری 

در رشته راه فعال هستند.
وی افزود: بیشترین حجم پیمانکاری کشور به ترتیب 
در حوزه ساختمان، راه و ترابری، آب، تأسیسات و نیرو 

است به عبارت دیگر شرکت های پیمانکاری 
ایرانی به کار در رشته ســاختمان، راه و آب 
گرایش دارند. این در حالی است که کشوری 
نفتی هســتیم امــا در حوزه نفــت، صنعت، 
ارتباطات و کاوش های زمینی شــرکت های 
پیمانکاری ما قوی نیستند و فعالیت چندانی 

ندارند.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران ادامه داد: 
اگر بخواهیم شــرکت های پیمانکاری را بر اساس رتبه 
تقســیم بندی کنیم اولین نکته ای کــه می بینیم این 
اســت که تجمع عجیبی در رتبه ۵ داریم که نشان می 
دهد حجم عظیمی از شــرکت های پیمانکاری جوان 
در کشــور وجود دارد و اگر برای آنها کار ایجاد نشود با 
بحران بزرگی اجتماعی اقتصادی در حوزه مهندســی 
روبه رو خواهیم شد. چراکه از ۶۵ هزار شرکت فعال در 

بخش پیمانکاری، حدود ۵7 هزار شرکت در 
۶ گرایش رتبه ۵ قــرار دارند. به عبارت دیگر 
باید بــرای جوانانی که شــرکت پیمانکاری 
تاســیس می کنند فکر عاجل و برای آنها کار 

ایجاد کنیم.
گالبتونچی تصریــح کرد: ظرفیــت ریالی 
پیمانکاری کشور حدود یک میلیون میلیارد 
تومان یا به عبارتی ۱۱۵ میلیارد دالر حجم پیمانکاری 
ما اســت که باید بــرای آن کار ایجاد کرد؛ بــا توجه به 
شرایط کشور ما و بودجه ای که روز به روز کم می شود 
این حجم پیمانکاری با این سقف ریالی را کجا باید کار 
بدهیم و اجازه دهیم درآمد داشــته باشــند؟ به تعبیر 
دیگر ما حجم ریالی وســیعی در محدوده پیمانکاری 

داریم ولی در داخل کشور برای آنها کار نیست.
بهمن دادمان، رئیس هیئت مدیره ســندیکای شرکت های 

ســاختمانی نیز در این مراســم عمــده ترین تالش 
ســندیکا را تالش برای اصالح نحوه پرداخت مطالبات 
پیمانکاران از ســوی دولت از جمله پرداخت با اســناد 
خزانه و اوراق مشــارکت به جای پول تعهد شــده در 
قراردادهای پیمان عنوان و اظهار کــرد: به نظر هیات 
مدیره ســندیکا، اصالح این وضعیت مهم ترین معضل 
صنف محســوب می شــود.وی افزود: برای پیگیری 
اصالح این وضعیــت در کنار مکاتبــات و مذاکرات و 
انتشار مقاالت، بررسی های مرتبط نیز توسط سندیکا 
در این مورد با همراهی و اتحاد عمل با سایر تشکل ها 

را مستمرا پیگیری کرده ایم.
دادمان یادآور شد: سندیکای شــرکتهای ساختمانی 
با اتکا بــه ظرفیت گفتگوی دولــت و بخش خصوصی 
در اتاق ایران مراحل متعــددی را در جهت اصالح بازه 
زمانی و نرخ قدرت خرید اوراق مذکور پیش برده است.

ساخت و ساز

مجید انتظاري  رشــد لجام گســیخته 
قیمت خانه با یک عقب گرد در بخش تقاضا 
همراه شــده و افزایش معامالت واحدهای 
۴۰ تــا ۵۰ متر مربــع را به دنبال داشــته 
است؛ از آن سو طی سال های اخیر به دلیل 
سودآوری پایین واحدهای کم متراژ، تولید 
و عرضه آنها کمتر از آپارتمان های لوکس و 

بزرگ متراژ بوده است.
آمارهــای اخیــر نشــان می دهــد پس از 
ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که با رشد توان 
طرف تقاضا نسبت به قیمت مسکن مواجه 
بودیم و خروجی آن به تمایــل برای خرید 
واحدهای با متــراژ ۶۰ به باال همــراه بود، 
بازار مســکن روند معکوس به خود گرفته 
و همانند ســال های قبــل از ۱۳۹۵ مجدداً 
خرید واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع نسبت 
به کل معامالت افزایش یافته اســت. اما با 
توجه به این که عرضه در ایــن نوع واحدها 
جوابگوی فشــار تقاضا نیست، رشد قیمت 
آنها بعضاً بیشتر از متوسط رشد شهر تهران 

به ثبت رسیده است.
کوچ برخی متقاضیان بازارهای طال و ارز به 
سمت بازار ملک منجر به افزایش معامالت 
واحدهای کوچک و قدیمی ســاز از یک سو 
و واحدهای لوکس و بزرگ متراژ در مناطق 
شــمالی پایتخت از طرف دیگر منجر شده 
که به باال رفتن میانگین قیمت شهر تهران 
در دو ماه اخیر با وجود کند شدن روند کلی 
رشد قیمت انجامیده است. تعداد معامالت 
واحدهای مسکونی بیش از ۲۰۰ متر مربع 
از ۲.۶ درصد ســال قبل به ســه درصد در 

دی ماه ۱۳۹7 رسیده است.
همچنین امســال در واحدهای پایین متراژ 
با افزایش تقاضا همراه بودیم بین سال های 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹7 ســهم واحدهای مسکونی 
۴۰ تا ۵۰ متر مربع از معامالت شــهر تهران 
به ترتیــب ۱۵، ۱۰، ۸، 7 و ۱۱ درصد بوده 
اســت. همان طور که آمار نشان می دهد در 
دو مقطع جهشــی ۱۳۹۳ و ۱۳۹7 شــاهد 

رشد فروش واحدهای کم متراژ بوده ایم.
اما نبض خرید و فروش مســکن در مناطق 
شــمالی پایتخــت بســیار کنــد می زند. 
آمارهــا از معامالت دی ماه نشــان می دهد 
در مناطق یک تا ۵، ۸ و ۱۴ بیشــترین افت 

خرید و فروش اتفاق افتاده است. در منطقه 
۲ معامالت نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
7۱ درصد کاهش یافته اســت. در منطقه ۴ 
نیز شــاهد افت 7۰ درصدی خرید و فروس 
مسکن بوده ایم. از ســوی دیگر بجز منطقه 
یک در ســایر مناطق واقع در نیمه شمالی 
تهران ســرعت رشــد قیمت کاهش یافته 
اســت. در منطقه یک با این که معامالت ۶۳ 
درصد پایین آمده، میانگیــن قیمت ها در 
دی ماه امســال به متری ۲۳ میلیون و ۱۰۵ 
هزار تومان رســیده که نســبت به دی ماه 
سال قبل رشــد ۱۰۶ درصد نشان می دهد 
که باالترین میزان رشــد بعــد از منطقه ۹ 

محسوب می شود.
از ســوی دیگر جهش قیمت مســکن شهر 
تهران متقاضیــان را به ســمت خانه های 
کوچک متراژ و قدیمی ساز واقع در مناطق 
جنوبی شهر تهران ســوق داده و به همین 
دلیل در هر ســه ویژگی با افزایش نســبی 
قیمــت در چند مــاه اخیر مواجــه بودیم. 
متوســط قیمت مســکن شــهر تهران در 
دی ماه ۱۳۹7 به متــری ۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۹۱ درصد رشد نشــان می دهد. 

کارشناسان می گویند که این رشد میانگین 
دو نتیجه ی افزایــش تقاضا برای واحدهای 
کوچک و قدیمی به منظور ســکونت و رشد 
خرید واحدهای نوســاز و بــزرگ متراژ به 

منظور سرمایه گذاری را در پی داشته است.
یکی دیگــر از اتفاقاتی که طی یک ســال 
اخیر رخ داده، جابه جایــی تدریجی تقاضا 
از آپارتمان های نوســاز به سمت واحدهای 
میانسال اســت. با افزایش شدید قیمت ها، 
خریداران مجبورند به انتخاب اولویت های 
دوم و ســوم هســتند. متقاضیــان تالش 
می کننــد حتی المقــدور واحدهای کمتر 
از ۱۵ ســال ســاخت با توجه به استطاعت 
مالی خــود تهیه کننــد. به همیــن دلیل 
مشاوران امالک می گویند رشد تقاضا برای 
واحدهای شش تا ۱۵ سال منجر به افزایش 
قیمت در این نوع واحدها شــده اســت. در 
حالی که سال گذشــته قیمت این واحدها 
نسبت به نوسازها مناســب ارزیابی می شد. 
در حال حاضر ۳۰ درصد از معامالت مسکن 
شهر تهران به آپارتمان های شش تا ۱۵ سال 
تعلق دارد. دی ماه ۱۳۹۶ نیز این ســهم ۲۹ 
درصد و هم چنین ســال ۱۳۹۲ واحدهای 
مذکور ۳۰ درصد خریــد و فروش را به خود 

اختصاص می دادند.حداقل به چهار دلیل، 
بازار مسکن هم اکنون به طور کامل ظرفیت 
خود را در بخش فروش از دســت داده و این 
روند در ســال آینده نیز ادامه پیدا می کند. 
برخی گزارش های میدانی حاکی از آن است 
که در روزهــای اخیر برخی فروشــندگان 
به تدریــج قیمت هــای پیشــنهادی را به 
نــرخ قطعی معامــالت نزدیــک کرده اند. 
کارشناســان معتقدند اگر افزایشی در سال 
آینده اتفاق بیفتد در بخش اســمی خواهد 
بود و رشــد قیمت مســکن در سال ۱۳۹۸ 
پایین تر از نرخ تــورم عمومی قرار می گیرد. 
اما به دلیل آنکه در ســال جاری رشد اجاره 
بها کمتر از یک چهارم رشــد فروش بوده، 
انتظار می رود بخشــی از این فاصله قیمتی 

در سال آینده پر شود. 
گزاره محتمل این است که اجاره نشین ها به 
مناطق پایین شهرها، حاشیه ها، واحدهای 
قدیمــی تــر و کوچک تــر روی بیاورند و 
فضا بــرای ثبــات قیمت های فــروش در 
مناطق متوســط به باال فراهم شود.سلمان 
خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار 
کرد: در ماه های پیش رو بعید اســت که از 
طریق تقاضای سفته بازی یا سرمایه گذاری 

منابعی وارد بازار مسکن شود. از سوی دیگر 
تقاضای مصرفی به دلیل افــت ارزش پول 
ملی و افت تــوان خریداران اتفــاق افتاده و 
این جریان نمی تواند مسیر خود را پرقدرت 
ادامه دهد. در این شــرایط خریداران ناچاراً 
به سمت واحدهای متوسط و کوچک متراژ 
می روند. همچنین شــاهد کوچ به مناطق 
پایین تر و شــهرک های اطراف کالنشهرها 
خواهم بود. بخصوص کســانی که مستأجر 
هستند و توان مالی شأن متناسب با افزایش 
قیمت ها، رشــد نکرده مجبور هســتند به 

سمت واحدهای در استطاعت بروند.
هم چنیــن رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امالک استان تهران با اشــاره به افزایش 
۹۲ درصدی قیمت مســکن شهر تهران 
در آذرماه ۱۳۹7 بر اســاس آمار توســط 
بانک مرکــزی، در خصــوص ارزیابی از 
وضعیــت قیمــت در ماه هــای پیش رو 
گفت: انتظار داریم تا پایان ســال جاری 
شاهد ثبات بازار مســکن باشیم که افت 
معامالت، کاهش ســرعت رشد قیمت را 
محتمل کرده اســت. پیش بینی می شود 
از تــورم ماهیانه قیمت مســکن به طور 

چشمگیری کاسته شود.
مصطفی قلی خســروی ادامه داد: در سال 
آینده نیز انتظار ایجاد ظرفیت جهشــی در 
بازار مسکن نداریم. ممکن است متغیرهایی 
همچون تورم عمومی، افزایــش احتمالی 
قیمت حامل هــای انــرژی و افزایش نرخ 
دستمزد، تأثیر اندکی بر بازار مسکن ایجاد 
کند اما بعید اســت در ســال ۱۳۹۸ شاهد 
نوسان مجددی همانند سال ۱۳۹7 در بازار 
مسکن باشیم و رشد قیمت ها با نرخ تورم در 

حالت تعادل قرار می گیرد.
واحد رســید که نســبت به ماه قبــل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ 
درصد کاهش را نشان می دهد. هم چنین در 
ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متــر مربع زیــر بنای واحد مســکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شــهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان بود که نســبت به ماه گذشــته ۲.۵ 
درصد و ماه مشابه ســال قبل ۹۰.۸ درصد 

افزایش یافته است.

بيکاری پيمانکاران با وجود حجم وسيع شرکت های پيمانکاری

رشد قیمت تمام شده مسكن در گیرودار مجوزهای بی پایان است

عملکرد جزیره ای سازمان ها در ساخت و ساز
خريدار ساخت و ساز مســکن در ایران 
مجوزهای بی شــماری را از ســازمان نظام 
مهندســی گرفته تا شــهرداری می طلبد؛ 
مجوزهایی که در مــواردی صدور آنها حتی 
تا یکســال زمان می برد و در نهایت به دلیل 
هزینه های باالیی که به افزایش قیمت تمام 
شــده مســکن می انجامد، خریدار نهایی 

مجبور به پرداخت آن است.
افرادی که به نوعی با ســاخت و ساز مسکن 
ســر و کار دارند می دانند گرفتن مجوزهای 
بی پایــان در مراحل مختلف تــا پایان کار 
ساخت، ســرعت گیر اســت؛ عالوه بر آنکه 
وقت زیــادی را از ســازندگان می گیرد در 
بسیاری از موارد هزینه های باالیی به دنبال 

دارد.
عــالوه بر تعــدد مجوزهــا، ســازمان ها و 
نهادهایی که این مجوزها را صادر می کنند 
نیز پراکنده اند؛ مجوزهایــی که بدون آنها، 

پایان کار ساختمان صادر نمی شود. 
شهرداری، ســازمان نظام مهندسی، آتش 
نشــانی و زیر مجموعه هــای وزارت راه و 
شهرسازی هر کدام قوانین و استانداردهای 
متنوعی دارند که گاهــی راضی کردن همه 
آنها مانند گذشــتن از هفت خوان رســتم 
اســت. در همین زمینه ســعید سعیدیان، 
عضو اصلــی هیات مدیره نظام مهندســی 
ســاختمان تهران در گفت و گو بــا ایرنا، بر 

لزوم ایجاد انســجام در قوانین ساخت و ساز 
تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به این مهم 
به اراده ملی نیاز داریم و به نظر می رسد نظام 

مهندسی می تواند اینکار را انجام دهد. 
وی ادامــه داد: بخش هایــی از این موضوع 
ماننــد شــیوه ســاخت و ســاز و قوانین، 
بحث های حاکمیتی کشــور است که باید 
باقی بماند تا به ساختمان سازی به انحراف 
نرود اما درمجموع، کلیــت کار باید به خود 
این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در 

کشور حرفه ای باشد.
ســعیدیان یکــی از مشــکالت کشــور را 
جزیره ای عمل کردن دانست و گفت: کمتر 
پیش آمده که سه متولی اصلی ساخت و ساز 
در کشــور یعنی نظام مهندسی ساختمان، 
شــهرداری   و  شهرســازی  و  راه  وزارت 

هماهنگ و در یک راستا حرکت کنند. 

قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست
برخــی مســئوالن عقیــده دارنــد ایــن 
اســتانداردها و قوانین پراکنده نیست و هر 
بخش مســئولیت یکی از مراحل ساخت را 
برعهده گرفته است، بنابراین انسجام در این 

قوانین موضوعیت ندارد. 
علی اعطا، سخنگوی شــورای شهر تهران 
در گفت و گو بــا ایرنا، با تاکید بــر اینکه هر 
دستگاهی در حوزه ساخت و ساز، کار خود 

را انجام می دهــد و چندگانگی وجود ندارد، 
گفت: بخشی از مراحل ساخت را شهرداری 
و بخشــی دیگر را ســازمان نظام مهندسی 
کنترل می کند اما معنای این امر چندگانه 
بودن اســتانداردها نیســت. وی ادامه داد: 
قوانین ساختمان ســازی شامل تولید، اجرا 
و نظارت اســت و هــر کدام از ایــن قوانین 
بحث های جداگانه ای بــا متولی خودش را 

دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.

 قوانین بی شمار در ارتقا کیفی
 اثر ندارد

در مقابل ایــن دیــدگاه، صاحبنظرانی نیز 
وجــود دارند که علــت عدم تجمیــع را نه 
تفکیک عملکرد نهادها بلکه فقدان شــرح 
وظایف درست در این ســازمان ها می دانند 

که باعث شــده رســیدن به انسجام محقق 
نشود. منوچهر بهرویان، کارشناس مسکن 
در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: خط فکری 
و سیاســی نهادها در حوزه ساخت و ساز به 
حدی منفک و جداســت که باید در تعریف 

وظایف بازتعریف انجام شود.
وی افزود: بعید می دانم این انسجام پیش بیاید 
زیرا هر کدام از این ســازمان ها به دنبال منافع 
خود هســتند و همین امر سبب شــده تا این 
قوانین بی شمار در ارتقا کیفی ساخت و سازها 
تاثیرگذار نباشــد. وی با بیان اینکه هر کدام از 
این سازمان ها شرح وظیفه دارند اما عمل نمی 
کنند، ادامه داد: با تعریف دوباره و درست شرح 
وظایف می توان امیدوار بود کارها به ســامان 
برسد. بهرویان، وظیفه وزارت راه و شهرسازی 
را تدویــن مقــررات ملی و نظارت بر حســن 
اجرای آن دانســت و افزود: نظام مهندسی نیز 
باید بر حسن انجام کار نظارت کرده و به دنبال 
تدوین دســتورالعمل ها، آمــوزش و ارتقای 

علمی باشند. 
به گفته وی، شــهرداری نیز بایــد بر اصول 
شهرســازی نظارت کند اما در قوانینی که 
تصویب می شود، بهم ریختگی وحشتناکی 

وجود دارد که مردم را سردرگم می کند. 
وی تاکید کرد: اگر شرح وظایف انجام شود، 
بهتر اســت هر کدام کار خود را انجام دهند 

زیرا نمی توانند کنار هم منسجم باشند. 

 افزايش قیمت تمام شده مسکن
 در سايه مجوزهای بی پايان 

با این حال، سازندگان مسکن از مجوزهای 
تمام نشــدنی گالیه دارند و می گویند، در 
فضای کنونی بــازار مســکن، گرفتن این 
مجوزها باعــث افزایش قیمت تمام شــده 
می شــود. فرشــید پورحاجت، دبیر کانون 
سراســری انبوه سازان کشــور نیز در گفت 
وگو با ایرنا اظهار داشت: یکی از آسیب های 
جدی در تولید و عرضه مسکن کشور، بحث 
پیچیدگی صــدور مجوزهایی اســت که از 

سازمان های مختلف صورت می گیرد.
وی ادامــه داد: بــا وجود آنکــه دولت های 
مختلف بر بهبود فضای کســب و کار تاکید 
می کنند اما فقــط در مقــام واژگان به آن 
پرداختــه  شــده و در حوزه اجــرا اقدامات 
الزم انجام نمی شــود. پورحاجــت با بیان 
اینکه امــروز صنعت ســاختمان کشــور 
فضای مناســبی ندارد و هیچکس اقدامی 
برای اصــالح شــرایط نمی کنــد، افزود: 
یکی از معضــالت اساســی که بــه دلیل 
سیاست های ۱۲ ســال اخیر به وجود آمده 
اینکه »همه سازمان ها، ارگان ها و نهادهای 
متولی با توجه به فرابخشــی بودن مسکن، 
می خواهنــد از این صنعــت هزینه هایی را 
دریافــت کنند کــه تاثیر منفــی بر قیمت 

تمام شده مسکن داشته است.«
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پیگیري یک وعده

تکليف اینترنت ۲0 مگابيتی چه شد؟

 فائزه طاهری  اگرچــه هنوز هم اینترنت ۱۲۸ 
کیلوبیتی در برخی از ســرویس ها وجود دارد، اما 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف شــده 
دسترســی خانوارها به اینترنت با ســرعت ۲۰ 
مگابیت بر ثانیه را فراهم کنــد. البته این موضوع 
مستلزم توســعه  فناوری های جدید از جمله فیبر 

نوری است.
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سیاست 
اتصال همه روســتاهای ایران به فیبر نوری دنبال 
می شــود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، 
مکلف شــده اســت که ۸۰ درصد خانوارها را به 
اینترنت با ســرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی 
دهد. در این باره، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات پیش از این درباره 
برنامه های این وزارتخانه برای افزایش ســرعت 
اینترنــت بیان کرده بــود که شــرکت ها را برای 
استفاده از ظرفیت بورس و جذب سرمایه خارجی 
جهت سرمایه گذاری در این حوزه تشویق کرده و 
امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹7 بیش از دو میلیون 

پورت پرسرعت سرویس دهد.
با ایــن اوصاف، برخــی کارشناســان می گویند 
هنوز در بخش اینترنت ثابت نتوانســتیم آنطور 
 ADSL که باید توسعه پیدا کنیم زیرا هنوز روی
هســتیم، در حالی که این فنــاوری در دنیا رو به 
انقراض اســت و مفهــوم ۲۰ مگ این اســت که 
باید تکنولوژی تغییر کند و به ســمت VDSL یا 
FTTH حرکت کنیم. فیبر نوری بســتر انتقالی 
اســت که امکان انتقال دیتای پرسرعت باالتر از 
گیگابیــت در آن وجود دارد. یعنــی اگر تاکنون 

اینترنت نهایتاً ۲۰ مگابیت بر ثانیه سرعت داشت، 
با فیبر نوری این امکان وجود دارد که ســرعت تا 
۱۰۰۰ مگابیت یــا یک گیگابیت بــر ثانیه هم به 

مشتری تحویل داده شود.
بنابرایــن اگرچه تا چند ســال پیــش، برخی از 
مســؤوالن معتقد بودنــد فنــاوری اطالعات و 
اینترنت، جزو کاالهای لوکس اســت و اینترنت 
۱۲۸ کیلوبیتــی برای دسترســی مــردم کافی 
اســت، اما طی سال های گذشــته، روند استفاده 
از اینترنت از ســرعت های کیلوبیتی در اینترنت 
دایــال آپ ، رفته رفته جــای خود را بــه فناوری

ADSL  داد کــه ســرعتی به مراتــب بیش تر 
داشــته و حتی ۱۶ مگابیت را هم پوشش می داد 
و اکنون نوبت به فیبر نوری است که سرعت هایی 
به مراتب باالتر را برای کاربران بــه ارمغان آورد.

اینترنت دایال آپ در دهه ۸۰ در ایران، بیش ترین 
استفاده را داشــت و کاربران با خرید کارت های 
اینترنتی به شــبکه جهانی وصل می شدند. پس 
از دایال آپ، دسترســی به فناوری ای دی اس ال 
فراهم شد که البته در ابتدا برای همه کاربران قابل 
اســتفاده نبود اما به تدریج، به طور کلی جایگزین 
دایال آپ شــد و در کنار آن هم، اینترنت بی سیم 
از جمله وایمکس مورد استفاده قرار گرفت. فیبر 
نوری با ســرعت های چند ده مگابیتی و باالتر هم 
جدیدترین فناوری است که اگرچه هنوز در ایران 
فراگیر نشــده اما کاربرانی دارد.محدودیت های 
اینترنت ADSL این اســت که ســرعت دانلود 
کمتر از ۲۴ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود کمتر 
از دو مگابیــت دارد. اینترنــتVDSL  ماننــد 

ADSL روی بسترهای کابل های شبکه است با 
این تفاوت که از خطوط تلفن ثابت شــهری برای 
انتقال اطالعات استفاده نمی کند. سرعت دانلود 
روی اینترنت VDSL نزدیک به پنج برابر سرعت 
دانلود ADSL است و ســرعت آپلود آن نیز ۱۰ 
برابر ADSL است.از سوی دیگر اما اینترنت فیبر 
نوری )FTTx( مبتنی بر کابل هــای فیبر نوری 
است و از کابل های مسی یا خطوط تلفن استفاده 
نمی کنــد و کابل های فیبرنــوری انتقال دهنده 
اطالعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر 
نوری از ســیگنال های نوری، کیفیت و ســرعت 
بیش تری نســبت بــه ADSL و VDSL دارد و 
می تواند یک کیفیت و ســرعت را بــدون در نظر 
گرفتن فاصله کاربر تا ســرویس دهنده ارائه دهد. 
فیبر نوری می تواند ســرعت های دانلود و آپلودی 

بالغ بر یک گیگابیت ارائه دهد.
اخیراً برخی مدیــران مخابراتی با تاکیــد بر لزوم 
حرکت به سمت جایگزینی فیبر نوری با کابل های 
مسی اعالم کرده بودند تا سال ۲۰۲۰ تمام روستاها 
و شهرهای کشور همانند یک تار عصبی گسترده، 
تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهد گرفت. 
کابل های قدیمی که امــروزه در منازل برای انتقال 
داده های اینترنتی مورد اســتفاده قرار می گیرند، 
ظرفیت الزم را برای انتقال با ســرعت باال ندارند و 
اگرچه شاید به زعم برخی، کاربران عادی اینترنت 
نیازی به اینترنت با ســرعت های چند ده مگابیتی 
نداشته باشند، اما گســترش فناوری به مرور به این 
ســمت حرکت خواهد کرد و همیــن موضوع لزوم 

حرکت به سمت فیبر نوری را آشکار می کند.

نانو

اینترنت

 دبیر ستاد توســعه فناوری نانو 
گفت: محصــوالت نانو روز به روز 
در حال افزایش است و بر اساس 
آماری که داریم ماهانه ۱۲ تا ۱۵ 
محصول نانو توســط شرکتهای 

دانش بنیان تولید می شود.
دکتر ســعید ســرکار در گفتگو 
با مهر با تاکید بــر اینکه همواره 
تولیــد محصــوالت نانــو رو به 
افزایش اســت، اظهار کرد: کشور 
مــا در ابتدای انقــالب محصول 
نانویی نداشت و تولیدات در این 

زمینه از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
دبیر ستاد توســعه فناوری نانو با 
تاکید بر اینکــه محصوالت نانو از 
همان ابتدا بــا تمرکز در طراحی 
و ســاخت تجهیــزات نانویی به 
تولید رســیده اند، بیان کرد: در 
زمان انقالب، ایــران رتبه ای در 
ســطح دنیا نداشــت و ما از رتبه 

۵7 دنیا شــروع کردیم 
که مربوط بــه ۲۰۰۱ 

میالدی بوده است.
ســرکار در خصــوص 
تولیــد  میــزان 
محصــوالت نانــو در 
کشــور گفت: در حال 

حاضر تقریبا به صــورت ماهانه  
۱۲ تا ۱۵ محصول جدید به سبد 
محصوالت نانو اضافه می شود که 
همه این محصوالت با تایید ستاد 

نانو هستند.
دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو 
با اشــاره به میزان تولیــد مقاله 
و جایگاه ایران نســبت به قبل از 
انقــالب گفت: در ســال ۲۰۰۱، 
کال ۱۰ مقالــه از کشــور مــا در 
زمینــه فناوری نانو تولید شــده  
اما اکنون در جایگاهی هســتیم 
که روزی ۱۰ مقالــه از محققان 

ایرانــی داریــم و این  
قابل مقایســه نیست.

وی با بیان اینکه میزان 
تولیــد مقالــه و تولید 
محصوالت یک انفجار 
علمــی در حــوزه نانو 
بوده اســت، بیان کرد: 
همه  محصوالتی که در زمینه نانو 
به تولید می رسند در حوزه های 
آب، دارو، ســاختمان، نساجی، 
خودرو، پوشــاک، ابزار آموزشی، 
کاالهــای صنعتــی، خدمــات 
صنعتی و ... هســتند.وی با بیان 
اینکــه تمام محصوالتــی که در 
حوزه نانو به تولید می رســند در 
شــرکتهای دانش بنیان یر نظر 
ستاد توسه فناوری نانو هستند، 
گفت: سرعت پیشرفت در توسعه 
نانوی کشور زیاد است.وی تاکید 
کرد: محصوالت نانو ماه به ماه به 

سبد نانو اضافه شــده و به بازار 
وارد می شــوددبیر ستاد توسعه 
فناوری نانو با بیــان اینکه نیروی 
انسانی قوی،  فندانسیون حرکت 
در مســیر های علمی است، بیان 
کــرد: تمرکز مــا روی توســعه 
منابع انسانی بود تا منابع انسانی 
متخصص به خوبی تربیت شود؛ 
با تربیت نیــروی انســانی قوی، 
توســعه علمی، توســعه فناوری، 
توسعه محصول و رسوخ در صنعت 
دیده می شــود؛ همچنین طی آن 
توسعه صنعتی بازار اتفاق می افتد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون باید 
نیــم راهــی بــرای بازار  بتوا
بیــن المللــی باز کنیــم و وارد 
عرصه فروش بین المللی شــویم 
که تا حدودی ایــن موضوع هم 
اتفاق افتاده اســت و به ۴۰ کشور 

دنیا صادرات داریم.

 معاون وزیــر ارتباطــات با بیان 
اینکــه اوج مصــرف اینترنت از 
طریق شــبکه ملــی اطالعات به 
هزار گیگابیت رســید، گفت: در 
ابتدای امســال میــزان مصرف 
اینترنــت در شــبکه ملی ۳۰۰ 

گیگ بود.
حمید فتاحی در گفت وگو با مهر 
با اشاره به روند پرســرعت رو به 
رشد اســتفاده از ترافیک داخلی 
از طریق شــبکه ملی اطالعات، 
اظهار داشت: اوج مصرف کاربران 
در شــبکه ملی اطالعات به هزار 
گیگابیت رســید که این عدد در 

ابتدای امســال کمتر 
از ۳۰۰ گیگ بود و این 
موضوع نشان می دهد 
که طی ســال گذشته 
مصــرف اســتفاده از 
ســایت هــای داخلی 
بیــش از ســه برابــر 
افزایش پیدا کرده است.

رئیس هیئــت مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت با اشــاره 
به اینکه یکی از اهداف توســعه 
شــبکه ملی اطالعات، رساندن 
ترافیــک ارتباطــی داخلــی به 
ترافیــک اینترنت بیــن الملل 

است، گفت: هم اکنون 
اوج مصــرف اینترنت 
۱۴۰۰ گیگابیــت بــر 
ثانیه برآورد می شود که 
رسیدن ترافیک شبکه 
ملی اطالعات این عدد 
دور از ذهن نیســت و 

فاصله کمی با این هدف داریم.
وی بر لــزوم پایــداری و کیفیت 
ارائــه خدمــات در شــبکه ملی 
اطالعات تاکید کــرد و گفت: در 
یک سال گذشته ظرفیت شبکه 
انتقال اینترنت نیز بیش از دو برابر 
افزایش یافته اســت و با توجه به 

رشــد اســتفاده از اینترنــت در 
شــبکه ملی اطالعات و افزایش 
ترافیک مستقل داخلی توانسته 
ایم طی یک ســال گذشــته به 
کاربران ســرویس بهتری دهیم 
و به اهــداف خــود در این حوزه 

دست یابیم.
معاون وزیر ارتباطــات ظرفیت 
ترانزیت ارتباطــات بین الملل را 
که سال گذشــته ۲۵۰ گیگابیت 
بر ثانیه بــود  در حال حاضر ۵۰۰ 
گیگابیت بر ثانیه عنــوان کرد و 
گفت: ایــن رقم تاپایان ســال به 

یک ترابیت بر ثانیه می رسد.

توليد ماهانه 1۵محصول نانویی در کشور

ج مصرف اینترنت در شبکه ملی اطالعات ۳ برابر شد او

 هواوی از موبایل تاشو با فناوری ۵ جی
ونمایی می کند  ر

 شــرکت هواوی اعالم کــرده در کنگــره جهانی موبایــل از یک تلفن 
هوشمند تاشو با استاندارد اینترنت »۵ جی« رونمایی می کند.

به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، شــرکت هــواوی قصد دارد در ماه 
جاری از یک موبایل تاشو رونمایی کند.

بخش موبایل این شرکت در توئیتر اعالم کرده در ۲۴ فوریه و در کنگره 
جهانی موبایل رویداد »Connecting the Future« را برگزار می کند. 
تصویری که همراه این توئیت منتشر شــده به یک موبایل با نمایشگر 

تاشو تعلق دارد.
این رویداد در حالی اعالم می شود که »ریچارد یو« مدیر ارشد اجرایی 

هواوی  ارائه موبایل تاشو را تایید کرده است.
 او در یک جلســه ســرمایه گذاری در پکــن گفت:  در مــاه فوریه و در 
بارسلونا منتظر شــما هســتیم. در آنجا از نخســتین موبایل جهان با 

استاندارد 5G و نمایشگر تاشو رونمایی می کنیم.
حال آنکه چند روز قبل از برگزاری رویداد هواوی، شرکت سامسونگ از 

موبایل تاشوGalaxy X رونمایی می کند.

کاربران به سيستم  عامل گوشی خود خيانت 
نمی کنند!

 نتایج تحقیقات موسســه تحقیقاتی و اطالعاتی CIRP نشان می دهد 
که کاربران پس از چندسال استفاده از یک سیستم عامل گوشی، دیگر 

تمایلی به تعویض آن ندارند و می خواهند به آن وفادار بمانند.
به گزارش ایسنا، دو سیســتم عامل اندروید و iOS  که هم اکنون تنها 
سیســتم عامل های موبایلی در جهان به شــمار می رونــد، در رقابتی 
تنگاتنگ از سوی دو شرکت توسعه دهنده خود یعنی گوگل و اپل به سر 
می برند و هر یک با افزودن قابلیت هایی جدید و منحصر بفرد قصد دارند 

که در جلب نظر، توجه و رضایت کاربران خود بکوشند.
حاال تازه ترین نظرســنجی و تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد 
که کاربران بعد از گذشــت چندســال اســتفاده از گوشــی هوشمند 
مبتنی بر یک سیســتم عامل دیگر تمایلی برای تغییــر و تعویض آن با 
سیســتم عامل دیگری ندارند. به عنوان مثال در صورتی که کاربران به 
مدت طوالنی از گوشــی های آیفون مبتنی بر سیستم عامل آی او اس 
اســتفاده کرده باشــند، در صورتی که بخواهند گوشی خود را تعویض 
کرده و یک دستگاه جدید تهیه و خریداری کنند، باز هم تمایل دارند که 

گوشی جدیدشان نیز از سیستم عامل آی او اس بهره بگیرد.
کارشناســان همچنین صحت عکس ایــن ماجرا را نیــز تأیید کرده و 
گفته اند این برای کاربران گوشــی های هوشــمند مبتنی بر سیستم 
عامل اندروید نیز صادق اســت و آنها بعد از چندســال استفاده از یک 
گوشی اندرویدی، سعی دارند باز هم یک دستگاه اندرویدی خریداری 

و استفاده کنند.
این کارشناســان از پژوهش های انجام شــده نتیجه گیری کردند که 
کاربران گوشــی های هوشــمند بعد از یک مدت تقریباً طوالنی تمایل 
دارند که در بهره گیری از سیســتم عامل های موبایل وفــادار بمانند و 
همچنان از همان سیستم عاملی که همواره استفاده کرده و با آن راحت 

بوده اند، اکتفا کنند.
به گفته آنها، این امر نشان می دهد که کاربران گوشی های هوشمند نیز 
بعد از مدتی به سیستم عامل گوشــی خود خیانت نکرده و سعی دارند 
همواره تمامی کار و فعالیت های موردنیاز خــود را از طریق همان یک 

سیستم عامل انجام دهند.

وش آیفون کمتر می شود فر
 بسیاری از تحلیل گران برآورد کرده اند که وضعیت فروش گوشی های 
آیفون حداقل تا ســال آینده میالدی به حالت عادی و قابل قبول برای 

اپل درنخواهد آمد.
از آنجایی بازارهای جهانی موبایل در چندســال اخیر تحت تأثیر اشباع 
فناوری های گوشی و همچنین افزایش بحران های اقتصادی در جهان 
در مرحله رکود به ســر می برد، بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران 
وضعیــت را برای گوشــی های آیفــون اپل بســیار بغرنج تر از ســایر 

گوشی های برندهای دیگر برآورد کرده اند.
phoneare�حاال در تازه ترین گزارش های منتشــر شده در وب سایت 

na، تحلیلگــران و کارشناســان فعــال در حوزه فنــاوری پیش بینی 
کرده اند که وضعیت میزان فروش گوشــی های آیفون تا نیمه دوم سال 

جاری میالدی به وضعیت نرمال و عادی بازنخواهد گشت.
این در حالیســت که برخــی دیگــر از تحلیلگران فعال در مؤسســه 
تحقیقاتی و آماری UBS میزان فروش گوشــی های آیفون را بســیار 
نامســاعدتر و منفی گرایانه تر از این پیش بینی کرده اند به گونه ای که 
گوشی های آیفون تا ســال ۲۰۲۰ میالدی قادر نخواهند بود به میزان 

فروش مطلوب خود در بازارهای جهانی دست پیدا کنند.
آنها بر این باورند که اپل به اصطــالح با یک دیوار و مانع بزرگ در فروش 
جهانی برخــورد کرده اســت و از دالیل اصلی آن می توان به تشــدید 
تنش های سیاســی و جنــگ تجاری میــان چین و آمریــکا، افزایش 

بحران های اقتصادی در کنار کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد.
گوشی های جدید آیفون علی رغم تالش اپل برای افزودن قابلیت های 
جدید و منحصربفرد، تاکنون نتوانســته اســت به میزان فروش قابل 
قبولی دست یابد و سودآوری و درآمدزایی موردنظر را برای شرکت اپل 

به ارمغان بیاورد.

قيمت احتمالی تمام نسخه های گلکسی اس 10 
فاش شد

به نظر می رسد که گران قیمت ترین نسخه گلکسی اس ۱۰ پالس با ۱۲ 
گیگابایت رم و یک ترابایت حافظــه، قیمتی معادل ۱۴۹۹ یورو خواهد 

داشت.
 کمتر از یک ماه تا رونمایی کهکشــانی های جدید سامسونگ در تاریخ 
یک اسفند در شهر سانفرانسیسکو باقی مانده و از این رو، بازار شایعات 
و گمانی زنی ها در خصوص جدیدتریــن محصوالت غول کره ای دنیای 
موبایل، داغ تر از هر زمان دیگری است. جدیدترین گزارش منتشر شده 
درباره گلکســی اس ۱۰، قیمت منتسب به تمامی نســخه های آن را 

مشخص می کند.
براساس پستی که Ishan Agarwal، فاش کننده  جوان دنیای فناوری 
در صفحه  توییتر خود منتشر کرده است. اگر اطالعات فاش شده صحت 
داشته باشند، به نظر می رســد که کره ای ها نسل جدید کهکشانی خود 
را در هر دو نســخه عادی و پالس با ۵۰ یورو افزایــش قیمت در اختیار 

کاربران قرار خواهند داد.
ارزان قیمت ترین نســخه گلکســی اس ۱۰ که با نام Galaxy S۱0e و 
نمایشــگر تخت از راه خواهد رســید، از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه ذخیره سازی بهره می برد و کره ای ها برچسب قیمتی 
7۴۹ یورویــی را در بازار اروپا بــرای آن در نظر گرفته انــد تا گزینه ای 
مناسب برای رقابت با آیفون XR باشد. نســخه اقتصادی گلکسی اس 
۱۰ ابتدا در رنگ های زرد، مشکی، سبز و ســفید قابل سفارش خواهد 

بود؛ اما بعدها نسخه آبی آن نیز عرضه خواهد شد.
نسخه میانی با نام گلکســی اس ۱۰، در دو نسخه  به ترتیب با حافظه رم 
۶ یا ۸ گیگابایتی در کنار ۱۲۸ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره ســازی 
داخلی عرضه خواهد شد و سامسونگ برای آن ها برچسب قیمتی ۸۹۹ 
و ۱۱۴۹ یورو را مدنظر دارد و آن ها را در رنگ های مشکی، سبز، سفید و 

آبی روانه بازار خواهد کرد.

گوشی
وید را  گوگل ۲9 برنامه سارق و کالهبردار اندر

حذف کرد
 نبرد گوگل با برنامه های آلوده و مخرب اندروید در فروشــگاه مجازی 
این شــرکت ادامه دارد و به تازگــی ۲۹ برنامه مخرب دیگــر از این اپ 

استور حذف شده اند.
به گزارش یاهونیوز، علیرغم پیشرفت فناوری های امنیتی هنوز برخی 
از برنامه های آلوده می توانند با فریب گوگل در فروشگاه آن عرضه شده 

و امنیت و حریم شخصی کاربران را به خطر بیندازند.
برنامه های مخربی که به تازگی شناسایی شده اند برای ویرایش عکس 
و ارتقای قابلیت های دوربین های گوشــی های هوشمند طراحی شده 
اند. اما در عمل آگهی هــای تبلیغاتی متعــددی را نمایش می دهند و 
بدین شــیوه برای کاربران مزاحمــت ایجاد می کنند. ایــن برنامه ها 

همچنین برای سرقت اطالعات خصوصی کاربران اقدام می کنند.
برخی از این برنامــه ها آگهی های خود را به طــور تمام صفحه نمایش 
می دهند. محتوای نامناسب و هرزه نگارانه برخی از این آگهی ها باعث 

اعتراض کاربران در شبکه های اجتماعی نیز شده است.
بر اساس بررســی های انجام شــده تعدادی از این آگهی ها با طراحی 
کالهبرداری های فیشــینگ تــالش می کنند اطالعــات خصوصی 
کاربران را سرقت کنند. برخی از این برنامه ها نیز که قرار است در ظاهر 
عکس های کاربران را زیبــا کنند، در عمل عکس های ارســالی آنها را 
ســرقت کرده و تنها یک تصویر جعلــی را در اختیار کاربــران قرار می 

دهند.
سه برنامه از این مجموعه برنامه بیش از یک میلیون بار بارگذاری شده 
و ۱۱ برنامــه دیگر نیز بیش از ۱۰۰ هــزار بار بارگذاری شــده اند و لذا 

قربانیان زیادی داشته اند.

گوگل پالس ۲ آوریل تعطيل می شود
 گوگل اعالم کرد ۲ آوریل محتویات سرویس »گوگل پالس« را حذف و 

این سرویس را تعطیل می کند.
به گزارش ســی نت، محتویات Google +  از ۲ آوریل ۲۰۱۹ میالدی 

حذف خواهد شد.
پس از آنکه در ماه اکتبر مشخص شد اطالعات ۵۰۰ هزار نفر از کاربران 
گوگل پالس فاش شــده است، شــرکت گوگل تصمیم گرفت قسمت 

خدمات مشتری این شبکه اجتماعی را تعطیل کند. 
در اصل گوگل اعالم کرده بود این سرویس در آگوست ۲۰۱۹ میالدی 
تعطیل می شود اما  ماه قبل اعالم کرد کشــف باگ جدید شکاف های 
امنیتی بیشتری را در این پلتفرم آشکار کرد و در نتیجه تاریخ تعطیلی 

آن را تسریع کرد.
از چهارم فوریه ۲۰۱۹ افراد نمی توانند پروفایل جدید در گوگل پالس 
ایجاد کنند. همچنین با اعالم تاریخ دقیق تعطیلی این سرویس کاربران 

می توانند تصاویر یا ویدئوهای خود را ذخیره کنند.
طبق اعالم گوگل، این شرکت حســاب های کاربری گوگل پالس را از 
تاریخ ۲ آوریــل تعطیل و صفحات، تصاویر، ویدئــو و محتویات دیگر را 

حذف می کند.

اپل باگ امنيتی فيس تایم را رفع کرد
براساس اعالم اپل، باگ استراق ســمع فیس تایم برای کاربران آیفون، 

آیپد و سیستم مک، با به روزرسانی نرم افزاری برطرف شده است.
 چند روز پیش خبری منتشــر شــد که باگ جدید فیس  تایم شنیدن 
صدای طرف مقابــل را قبل از برقراری تماس ممکــن می کند. به دلیل 
بروز این باگ، حتی قبل از آنکه با دریافت کننــده تماس ارتباط برقرار 
شــود و او تماس دریافتی را تأیید کند، امکان استراق ســمع و شنیدن 
صدا برای طرف مقابل وجود داشت. این باگ امنیتی از سوی اپل تأیید 
شد و کوپرتینونشین ها اعالم کردند با انتشار به روزرسانی نرم افزاری به 
مشکل رســیدگی خواهند کرد؛ اما در همین فاصله، شکایتی علیه اپل 
به دلیل نقض حریم خصوصی تنظیم شــد و ظاهرا باگ استراق ســمع 

فیس تایم، اپل را به دادگاه می کشاند. 
بعد از بروز بــاگ فیس تایــم، اپــل Group FaceTime را غیرفعال 
کرد و مشــخص شــد قصد دارد با به روزرســانی نرم افزاری به مشکل 
رســیدگی کند. به نظر می رسد کوپرتینونشــین ها به وعده خود عمل 
کردند و به روزرســانی به کاربــران آیفون، آیپدو سیســتم های مک 
اجازه می دهد مجــددا Group FaceTime را فعال کنند و همچنین 
باگ استراق سمع نیز برطرف شده اســت. خبر باگ امنیتی فیس تایم 
به صورت گسترده در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد؛ 
البته اپل ۴ روز بعد از رسانه ای شدن ماجرا و حداقل دو هفته بعد از اینکه 
موضوع برای اولین بار مطرح شــد، دســت به اقدام زد. در فاصله زمانی 
فاش شدن باگ تا به روز رسانی نرم افزاری، تنها کاری که اپل انجام داد، 
غیرفعال کردن Group FaceTime بود. در نظر داشــته باشید باگ 

استراق سمع فیس تایم در تماس های تصویری نیز وجود داشت.  
در تاریخ ۱۹ ژانویه، پسر ۱۴ ســاله آریزونایی در حین برقراری تماس 
با Group FaceTime متوجه بروز باگ استراق ســمع شــد. ظاهرا 
مادر این پســر بارها و بارها با اپل تماس گرفته و موضوع را اطالع رسانی 
کرده بود؛ ولی شرکت واکنش خاصی نشان نداده و به سرعت به موضوع 

رسیدگی نکرده بود. روز جمعه سخنگوی اپل اعالم کرد:
ما می خواهیم بــه کاربران اپل اطمینان بدهیم کــه به محض آنکه تیم 
 Group FaceTime  ،مهندسی ما نسبت به بروز باگ اطالع پیدا کرد
را ســریع غیرفعال کرد تا به بررســی جزییات باگ بپردازد و به سرعت 
کار رسیدگی به باگ رخ داده را در دســتور کار خود قرار داد. ما متعهد 
هســتیم تا فرآیندهای رســیدگی به چنیــن گزارش هایــی را بهبود 
ببخشــیم تا در ســریع ترین زمان ممکن بتوانیم به درخواســت  های 

کاربران مان پاسخ بدهیم.

فيسبوک زیرساخت واتساپ، اینستاگرام و 
مسنجر را امسال ادغام نمی کند

با آنکه انتظار می رفت زیرســاخت پیام رسان های واتساپ، اینستاگرام 
و مسنجر ادغام شــود؛ ولی ظاهرا این اتفاق در سال جاری میالدی رخ 

نخواهد داد. 
 چند روز قبل خبری در مورد ادغام زیرســاخت پیام رســان واتساپ، 
اینستاگرام و مسنجر فیســبوک منتشر شــد. ظاهرا براساس آخرین 
اخبار، انتظار نمی رود این یکپارچه ســازی به  این ســرعت و به زودی 

اتفاق بیفتد. 
مارک زاکربــرگ، مدیرعامل فیســبوک اعالم کرد که پــروژه ادغام 
زیرســاخت های پیام رســا ن های مختلف به نتیجه خواهد رسید؛ ولی 
احتماال تا ســال ۲۰۲۰ و حتی بعد از آن شــاهد این یکپارچه ســازی 
نخواهیم بود. زاکربرگ در جریان اعالم درآمد فصل چهارم فیســبوک 
گفت: ما به پروژه ادغام پیام رسان های مختلف فکر می کنیم؛ ولی واقعا 
در ابتدای مسیر هستیم و باید کار بیشتری روی این موضوع انجام شود. 
 زاکربرگ در مورد جزییات برنامه ادغام زیرساخت های پیام رسان های 
واتساپ،  اینستاگرام و مســنجر فیســبوک توضیحات بیشتری ارائه 
نداده است؛ اما چنین رویکردی باعث می شود کاربران پیام رسان های 
مختلف بتوانند به راحتــی با یکدیگــر ارتباط برقــرار کنند. پیش تر 
زاکربرگ اعالم کرده بود که انجام چنیــن کاری پیچیدگی های خاص 
خود را دارد. در گزارش منتشرشده دیگری از سوی نیویورک تایمز، به 
موضوع رمزگذاری نقطه به نقطه  برای ادغام هر ســه پیام رسان تاحدی 
پرداخته شــد. زاکربرگ در همان گزارش اشــاره کرده بــود: من فکر 
می کنم این پروژه مسیری اســت که در آینده نیز بدان نیازمندیم و باید 

مسیر محقق شدن آن را هموار کنیم. 

آنالین


