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خريدار  رییــس جمهوری در دفــاع از وزیر 
پیشــنهادی بهداشــت و درمان گفت: حرکت 
و مسیرانقاب اســامی ما را به هدف رسانده و 
وقتی وضعیت پزشکی و ســامت کشور را با 40 
سال قبل مقایسه می کنیم ، پیشرفتهای کشور 

قابل ماحظه بوده است.
حجت االســام و المســلمین حســن روحانی 
دیروز در مراســم اخذ رای اعتماد بــرای دکتر 
حسن نمکی وزیر پیشــنهادی بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی افزود: همه ما مــی دانیم که 
بخش ســامت بهداشت و مســئله رسیدگی به 
بیماران،هزینه سامت، پیشــگیری از بیماری 
ها، اســتقال در این زمینه و توریســم سامت 
چقدر برای مــا اهمیــت دارد.وی تصریح کرد: 
انقاب بزرگ اسامی ره آوردی فراوان در بخش 
های مختلف خدمات اجتماعی بــرای مردم ما 
به ارمغان آورد که یک بخش آن ســامت بود. با 
نگاه به آمارهای اولیه کاما روشن است که نظام 
جمهوری اسامی ایران در این 40 سال چه گام 

های بلندی در راه سامت مردم برداشته است.
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: در سال های 
56 و 57 قبــل از پیروزی انقاب اســامی، کل 
پزشــکانی که در کشــور خدمت می کردند 14 
هزار 700 نفر بودند که از این تعداد شــش هزار 
نفر آن پزشکان خارجی بودند.عاوه بر این نیمی 
از بهداشت و سامت و درمان ما در بخش پزشک 
عمومی یا تخصصی وابســته به پزشکان خارجی 
بود.روحانی ادامــه داد: در تخصص های مختلف 
بجز هشت رشــته تخصصی پزشکی که در ایران 
بود ، بقیه موارد نیازمند به دانشگاه های خارج از 

کشور بودیم.
وی یادآور شــد: امــروز این اســتقال بزرگ را 
انقاب اســامی برای ما به ارمغان آورده اســت 
که به جای 14 هزار پزشــک امــروز 140 هزار 
پزشــک در این کشــور خدمت می کننــد و به 
جای 600 دانشــجوی ورودی در رشته پزشکی 
در سال 57 امروز شــش هزار و 100 نفر ورودی 
پزشکی داریم. رییس جمهوری اضافه کرد: با این 
که جمعیت کشــور ما کمی بیش از دو برابر شده 
است و از 36 میلیون ما به هشتاد و دو میلیون نفر 
رســیده ایم 128 درصد افزایش ما داریم،اما در 
بخش بهداشــت و درمان به هر کجا نگاه می کنیم 
آمار را دو برابر نمی بینیــم 10برابر 15 برابر 12 

برابر 130 درصد می بینیم.
روحانی خاطرنشان کرد: حرکت ما در این زمینه 
حرکت صحیح و درستی بوده است و مسیری که 
انقاب اسامی در این زمینه انتخاب کرده است 

مسیری بوده که ما را به هدف رسانده است.
وی ادامه داد: البتــه به این معنا نیســت که در 
بخش ســامت ما امروز هیچ اشــکال و ایرادی 
نداریــم، قاعدتا ضعف و اشــکال هــم داریم اما 
وقتی با 40 ســال پیش مقایسه می کنیم با سایر 
کشورها پیشــرفت کشور بســیار قابل ماحظه 
اســت. پزشــکان فداکار، ایثارگر و مخلص که 
ما بســیاری از آنها را در دوران هشت سال دفاع 

مقدس در بیمارســتان های خط مقــدم آنها را 
مشاهده کردیم.

رییس جمهوری اضافه کــرد: در عملیات هایی 
بود که فاصله خط مقدم تا پزشــک جراح و اتاق 
جراحی ما بیــش از هفت کیلومتــر نبود یعنی 
بیمارستان ما در جایی مســتقر بود حتی گلوله 
خمپاره می توانســت به آنجا اصابت کند.در زیر 
انفجارهــای توپخانه های مهیــب ادوات حتی 
بمباران هواپیماها که یکی از بیمارستانهای ما در 
یکی از عملیات مورد حمله قرار گرفت پزشکان و 

پرستاران ما باشهامت در خط مقدم بودند.
روحانی با بیان این که امروز هم پزشکان مخلص 
مومن و ایثار گر کم نداریــم، افزود: البته در میان 
همه اقشار ممکن است افراد کمی هم داشته باشیم 
که همه ویژگی هایشــان مطلوب جامعه نباشد اما 
این قشــر همواره مومن فداکار ایثــار گر و مورد 

احترام جامعه بوده است.
روحانی ادامه داد: همیشه از رسم ما این بوده که 
به عالمان دانشمندان و از جمله پزشکان همیشه 
احترام می کردیم این یکی از اخاقهای شایسته 

و درست مردم عزیز و بزرگ این سرزمین هست.
روحانــی در بخش دیگــری از ســخنان خود از 
رییس مجلس شورای اســامی، هیات رییسه و 
نمایندگان به خاطر تصویب چهار الیحه مهمی 
که علیه پولشــویی و تروریســم وجود داشت و 
مجلس شــورای اســامی کردتصویب کردند، 
قدردانی کرد.وی تاکید کــرد: تصویب این چهار 
الیحه به عنوان یک اقدام مهم از ســوی مجلس 
و دولــت در تاریخ کشــور خواهد شــد چون ما 
همیشه پیشتاز مبارزه با تروریسم بودیم و نباید 
اجازه دهیم قدرت ها و ابرقدرت ها که دستشان 
به خون مردم آلوده اســت و ترورهای مختلف را 
در طول تاریخ انجام دادنــد، مدعی مبارزه مالی 
با تروریزم باشند.رییس جمهوری با بیان این که 
نباید بهانه ای به آنها بدهیم که بتوانند به ما اهانت 
کنند، اضافه کرد: امیدوارم با توجه به این که دو 
الیحه از چهار الیحه نهایی شده است، دو الیحه 

دیگر هم در مراحل بعدی نهایی شود.
وی افزود: ما تکمله ای هم بــه عنوان دو فوریت 
تقدیم مجلس شورای اسامی کردیم که انشاهلل 
آن هم به دست شــما نمایندگان تصویب شود تا 
ما بتوانیم برای روان ســازی مبادالت خارجی، 

مالی و بانکی دست مسئولین را بازتر کنیم.

در طرح تحول سالمت، بهداشت را به 
منزل مردم نزديک تر کرديم

رییس جمهوری گفت: در تبلیغــات انتخاباتی 
خود درباره سامت مردم، تجهیز بخش سامت 
و در دســترس قرار دادن داروهای مــورد نیاز و 
همچنین کاهش مخــارج بیماران قــول داده 
بودم. دراوایــل انقاب اســامی 55هزار تخت 
بیمارستان داشــتی، اما امروز 129هزار و 600 
تخت بیمارستانی در کشــور داریم؛ یک برنامه 
بســیار بزرگ و یک تحول بســیار بزرگ تدوین 
کردیم؛ 131 درصد افزایش تخت بیمارســتانی 

در این طرح بزرگ انجام گرفت.
روحانی اظهارداشت: برای ساخت 24هزار تخت 
جدید برای بازسازی 44 هزار تخت اقدام کردیم؛ 
در کنار تجهیزات و تســهیات برای مردم، قدم 
های خوبی در این چند ســال برداشتیم ؛ مخارج 
پزشکی برای بیماران بســتری به زیر 10 درصد 
و حتی در روســتاها تا زیر 5 درصد هم رســیده 
است.وی افزود: در طرح تحول سامت، سامت 
و بهداشــت را به منزل مردم نزدیک و نزدیک تر 
کردیم، در آغاز انقاب 1500 خانه بهداشــت در 
کشور داشــتیم اما امروز 12 برابر یعنی 18 هزار 
خانه بهداشت در کشور فعالیت می کنند.رییس 
قوه مجریه بیان کرد: اگر پزشــکان متخصص ما 
در گذشته فقط در شــهرهای بزرگ بودند امروز 
تا مناطق مرزی هم نزدیک شــده اند، بسیاری از 
شهرهای کوچک و روســتاییان با فاصله کمی به 
پزشک متخصص دسترســی دارند. این کار یک 

تحول بزرگ در حوزه سامت و پزشکی است.
روحانی خاطرنشــان کرد: بســیاری از ســران 
کشــورهای جهان در ماقات هایــی که داریم 
نســبت به طرح تحول ســامت دچار شگفتی 
هســتند و ســوال می کنند که چگونه این طرح 
با این عظمت در ایران اســامی اجرایی و پیاده 
شده است؛ بســیاری از کشــورهای صنعتی و 
بزرگ هنوز در اجرای چنیــن طرحی به خوبی 
موفق نبوده اند این طرح یکی از افتخارات بزرگ 
نظام جمهوری اســامی ایران است.وی گفت: 
پیش از انقاب در بســیاری از بیماری ها و عمل 
های جراحی نیازمند این بودیــم که بیماران به 
خارج از کشور بروند، امروز تقریباً این نیاز به طور 
کامل مرتفع شــده و برعکس نیز شده است؛ ما 
گردشگری سامت داریم، تعداد زیادی از مردم 
کشورهای همســایه ها ، ایرانی هایی که در اروپا 
ساکن و آمریکا ساکن هستند برای عمل جراحی 
به ایران می آیند و عمل جراحی انجام می دهند 
نه اینکــه چون در ایــران ارزانتر اســت بلکه به 
خاطر پزشــکان متخصص و خدمات مناســب 

بیمارستانی به ایران می آیند.
رییس جمهوری تاکید کرد: در یک بیمارستان 
تمام بخش ها باید دســت به دســت هم بدهند 
تا بیمار به ســامت از بیمارســتان خارج شود و 

زندگی خود را دوباره آغاز کند.

 95 درصد دارو در داخل تولید می شود
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
در اوایل سال 92 مســئله دارو یکی از مشکاتی 
بود که مــردم بــا آن مواجه بودند ؛ بســیاری از 
داروها نایاب بود و یا بســیار گران بود، ما تاش 
کردیم مشکل دارو حل شد، ما امروز افتخار می 
کنیم که اگر در آغاز پیروزی انقاب اســامی از 
لحاظ عددی 25 درصد داروها را در داخل تولید 
می شــد و 75 درصد از خارج تامین می کردیم 
امروز 95 درصد دارو در داخل تولید می شــود و 

فقط 5 درصد از داروها را از خارج وارد می کنیم.
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تورم بخش صنعت 47/3 درصد شد
 نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل 
پاییز سال 97 نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل 

پاییز سال قبل معادل 47.3 درصد افزایش یافت.
به گزارش مرکــز آمار ایــران، شــاخص قیمــت تولیدکننده بخش 
صنعت)نرخ تورم( در فصل پاییز 1397 به عدد 420.4 رسید که نسبت 
به شــاخص فصل قبل )340.3(، 23.5 درصد و شــاخص فصل مشابه 
سال قبل )242.7(، 73.2 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات 
متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 
سال 1397 نسبت به متوسط شــاخص در چهار فصل منتهی به فصل 
پاییز سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت( معادل 47.3 
درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 

1397 )32.9 درصد(، افزایش داشته -است.
شــاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش »صنایع تولید زغال سنگ- 
پاالیشــگاه های نفت« با 47.5 درصد افزایش نســبت به فصل قبل از 
عدد 324.0 به 478.0 رسید و بیشــترین تاثیر در افزایش شاخص کل 
فصل پاییز را داشته است. شــاخص قیمت تولیدکننده »تولید وسایل 
نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر« بــا 14.7 درصد، »صنایع محصوالت 
شــیمیایی« با 26.5 درصد، »صنایع مواد غذایی و آشامیدنی« با 11.7 
درصد، »تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی« با 14.2 درصد، »تولید 
ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشــده در جای دیگر« با 30.0 
درصد و »ماشین آالت و دستگاه های مولد وانتقال برق« با 20.7 درصد 
افزایش نســبت به فصل قبل، بیشــترین تاثیر را در افزایش شــاخص 

صنعت داشته اند. 

 آغاز پرداخت وام 4 هزار میلیارد تومانی 
به خودروسازان

 با اعام دولت مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد تومان به دو خودروساز 
بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه ســازان به نظام بانکی جهت دریافت 

وام آغاز شد.
یک مقام مســئول در وزارت صنعت، معدن و تجــارت در گفتگو با مهر 
از آغاز اعطای 4 هــزار میلیارد تومان وام از ســوی نظــام بانکی به دو 
خودروساز بزرگ کشــور ، ایران خودرو و ســایپا خبر داد و گفت: این 
رقم جهت پرداخت مطالباتی که قطعه ســازان از خودروسازان دارند، 
پرداخت می شود.وی افزود: بر این اســاس، هر یک از خودروسازان 2 
هزار میلیارد تومان از نظــام بانکی وام دریافت مــی کنند که مطابق با 
اعام مدیران شرکت های خودروســاز، بالغ بر 80 درصد این رقم بابت 

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: قطعه ســازان مدارک مثبته خود را به خودروساز ارائه 
خواهند کرد و بر اساس آن، معرفی نامه ای از خودروساز دریافت کرده و 

به بانک مراجعه می کنند.

ورود خودرو و موتورسیکلت ورزشی به مناطق 
آزاد و ويژه مجاز شد

 ورود خودرو و موتورســیکلت های مخصوص مســابقات ورزشــی به 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مجاز شد.

تصویب نامه هیــات وزیران درخصــوص مجاز بــودن ورود خودرو و 
موتورســیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی از ســوی معاون اول 

رئیس جمهور اباغ شد.
بر اســاس این مصوبه، ورود خودرو و موتور ســیکلت های مخصوص 
مسابقات ورزشــی صرفا جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات 
ورزشی و همچنین تجهیزات و دستگاه های مربوط فقط جهت استفاده 
در محدوده منطقــه ویژه اقتصــادی زرندیه و مناطــق آزاد تجاری - 
صنعتی دارای پروژه های مشابه با رعایت ســایر مقررات مربوط مجاز 
است.همچنین قرار است مصادیق و تعداد خودروها، موتورسیکلت ها، تجهیزات و 
دستگاه های مربوط توسط کارگروهی متشــکل از نمایندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، ســازمان برنامه و بودجه، گمرک ایران و دبیرخانه شورای 

عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین شود.

 ۵۰۰۰ میلیارد اعتبار برای عیدی
 يک میلیونی کارکنان

 آنطور کــه رئیس ســازمان برنامه و بودجــه اعام کــرد، دولت برای 
پرداخت عیدی کارکنــان خود حداقل 5,000 میلیــارد تومان هزینه 

خواهد کرد.
مصوبه اخیر هیأت دولت نشــان از رقم حدود یک میلیون تومانی برای 
عیدی کارکنان داشت و این در شرایطی بود که پیش از این رقم حدود 

932 هزار و همچنین 898 هزارتومانی از سوی دولت مطرح شده بود.
اما محمدباقر نوبخت - رئیس ســازمان برنامه و بودجه - در پاســخ به 
سوال ایســنا، درباره تغییر مبلغ عیدی کارکنان و اعتبار الزم برای آن 
اعام کرد که »رقم عیدی کارکنان با اســتفاده از ظرفیت قانونی به یک 
میلیون تومان رســیده اســت«.وی توضیح داد که »اعتبار الزم برای 
پرداخت عیدی یک میلیونی حداقل 5,000 میلیــارد تومان بوده که 
برای کارکنان دولت است و در مورد کارگران از بخش دیگری پرداخت 
خواهد شد. البته کارگران بخش دولتی را دولت پرداخت خواهد کرد و 

سایر کارگران را بخش های مربوطه تأمین می کنند«.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که »عیدی کارکنان با حقوق 

بهمن ماه به حساب آنها واریز می شود«.
گفتنی اســت؛ طبق مصوبه دولت، دســتگاه های اجرای موضوع ماده 
)5( مدیریت خدمات کشــوری و ماده )5( قانون محاســبات عمومی، 
نیروهای مســلح، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ســایر دســتگاه های 
اجرایی مشــمول قوانین خاص مجاز هســتند به کارمندان خود اعم از 
رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به 
طور تمام وقت اشــتغال به کار دارند، مبلغ ثابت یک میلیون تومان به 
نســبت مدت خدمت تمام وقت در ســال 1397 به عنوان پاداش آخر 

سال )عیدی( پرداخت کنند.

 تعهدات خودروسازان بزرگ تا خرداد آينده
 اجرا می شود

 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شــورای اسامی با اشاره به جلسات 
این کمیسیون با مدیران دو شــرکت بزرگ خودروسازی داخلی گفت  
که طبق اعام این شــرکت ها تعهدات ایران خودرو و ســایپا در مورد 
خودروهای پیش فروش شــده نهایتاً تا پایان خرداد ســال 98 محقق 

خواهد شد.
داوود محمــدی اظهــار کرد: بــه دنبال جلســاتی که ما بــا مدیران 
شرکت های بزرگ خودروســازی ایران خودرو و سایپا داشتیم قرار شد 
که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشــان در زمینــه خودروهای پیش 
فروش شــده را اعام کنند، اما گفتند تاش می کنند تــا پایان خرداد 

سال 98 کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
وی اضافه کرد: بر این اساس خودروســازان می توانند 20 درصد پیش 
فروش جدید داشــته باشــند و مابقی را باید به ایفــای تعهدات قبلی 

بپردازند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی یادآور شد: در جلساتی 
که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا 

دی ماه منعقد کرده اند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. 

میز خبر

خريــدار   شــماری از نماینــدگان و 
منتقدان دولت دوازدهــم در حالی از امضا 
نشــدن قراردادهای نفتی با شــرکت های 
روســی و چینی انتقاد می کننــد که خود 
این شــرکت ها به دلیل فشــارهای آمریکا 
از توســعه همکاری ها با ایران طفــره می روند، 
اما گویا دلواپســان حاضر بــه پذیرش این 
واقعیــت نیستند.روســیه و چیــن جزو 
شرکای اقتصادی ایران هستند و مسئوالن 
کشــورمان بارها بر لــزوم توســعه روابط 
عزتمندانه با آنها با هدف مقابله با فشارهای 

آمریکا و متحدانش تاکید کرده اند.
براین اساس در بخش های مختلف اقتصادی 
از جمله صنعت نفت، همکاری های گسترده ای 
میان ایران و شــرکت های روسی و چینی 
برقرار شــده و حتی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم توســعه بیشتری نیز یافته است.

امــا در این میــان، شــماری از منتقدان و 
دلواپســان که به هر بهانه ای بر طبل انتقاد 
از دولت می کوبنــد، همچنان مدعی اند که 
دولت دوازدهم در پی توســعه همکاری با 
شرکت های اروپایی است و به همین دلیل 
به افزایش روابط با شــرکت هــای چینی و 
روسی بی اعتنا بوده و به آنها کم لطفی کرده 

است.
این منتقدان گاهی در اظهارات و موضع گیری های 
خود چنان ســنگ شــرکت های چینی و 
 روسی را بر سینه می زنند که خود این شرکت ها 
نیز اینگونــه اقدام نمی کننــد؛ ضمن آنکه 
شــماری از این شرکتها در شــرایط کنونی 
به دلیل تحریم هــا، تمایلی به گســترش 
همکاری ها بــا ایــران ندارند.نکته جالب 
اینکه با وجود کنار کشــیدن شماری از 
شرکتهای چینی و روسی از پروژه های نفتی 
کشــورمان به دلیل تحریم ها و فشــارهای 
آمریکا، این منتقدان چنان به دولت و وزارت 
نفت فشار می آورند که گویا دولت باید به این 
شرکت ها التماس کند تا آنها به هر طریقی که 

شده با ایران همکاری کنند.

گاليه از کم توجهی به شرکت های روسی 
و چینی در نامه 72 نماينده مجلس

در نامه 72 نماینده مجلس که در نهم بهمن 
امسال خطاب به ســران سه قوه منتشر شد 
ادعاها و اتهاماتی علیــه دولت و وزارت نفت 
مطرح شــده اســت.در بخش هایی از این 
نامــه از وزارت نفت به دلیل عــدم امضای 
قراردادهــای جدید نفتی با شــرکت های 
چینی و روسی انتقاد شده است در حالی که 
در بسیاری از پروژه ها، با وجود تمایل ایران، 
شــرکت های چینی و روسی کنار کشیده و 
یا مذاکرات را به دلیل فشــارهای آمریکا به 

حالت تعلیق درآورده اند.

 ناراحتی از عدم استقبال باشکوه 
از چینی ها

در نامه این نمایندگان آمده است: »در سال 
1394 رئیس جمهوری چین به ایران سفر 
کرد و از قصد دولت این کشور برای افزایش 
ســطح تجارت با ایران تا مبلغ چشــمگیر 

600 میلیارد دالر در 10 ســال، ســخن به 
میــان آورد. در مقابل، امــا برخاف عرف 
دیپلماتیک با هیات بلندپایه چینی برخورد 
شد، تا جایی که مقام های این کشور به این 
نتیجه رســیدند ایران تمایلی به همکاری 

گسترده با چین ندارد.«
»در همان ایام، استقبال باشکوه از مقامات 
چینی توســط عربســتان و انعقاد قرارداد 
50 میلیارد دالری نفتی با چین، اســکورت 
هواپیمــای رئیس جمهوری چین توســط 
جت هــای جنگنده تا مرز های عربســتان، 
حضور مشــترک رئیس جمهــوری چین و 
شاه عربستان در مراســم افتتاح پاالیشگاه 
چینی-عربســتانی، تنها نمونه ای از درک 
جایگاه چیــن در نظام بین الملل توســط 
عربســتان به عنوان یکی از رقبــای ایران 
بود.«اجرای مراسم اســتقبال و تشریفات 
از مقــام هــای خارجــی براســاس 
پروتکل های بیــن المللی از طرف دولت 
ایران به طور کامل اجرا می شود و مشخص 
نیســت که منظور امضاکنندگان این نامه 
از عدم رعایت عــرف دیپلماتیک در مقابل 

هیات بلند پایه چینی چیست؟
امضاکنندگان این نامه به گونه ای به موضوع 
اســتقبال عربســتانی ها از هیات چینی و 
اســکورت هواپیماهای آنها پرداخته اند که 
گویا انتظار دارند مســئوالن کشــورمان نیز 
این چنین از حضور چینی ها ذوق زده شده و 
کارهایی انجام دهند تا شاید دل مقامهای چینی 
را به دست آورند. رفتار دولت سرسپرده ای مانند 
عربســتان که حیات خود را در وابستگی به 
قدرت های بزرگ می بیند، قرار نیست الگوی 
ملت انقابی ایران باشد.مقام های عربستانی 
که پایگاه مردمی در این کشــور ندارند یک 
روز حفظ قدرت خــود را در گره زدن منافع 
خود به آمریکا و ترامپ مــی بینند و روزی 
دیگر برای جلــب نظر دولتمــردان چین 
به هر کاری دســت می زننــد؛ فردا نیز 
شاید ســراغ یک کشــور دیگر بروند و برای 

آنها فرش قرمز پهن کنند.

گاليه از اخراج چینی های کم کار 
در بخــش دیگــری از نامــه 72 نماینــده 
مجلس آمده اســت: »قبل از ســال 1392 
ایران قــرارداد تولید و صــادرات روزانه یک 
 میلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک 
با عراق در غرب کارون را با شــرکت سی.ان.

پی.ســی )CNPC( چین منعقــد و طرف 
چینی عملیــات اجرایی خــود را آغاز کرده 
بود؛ در حالی کــه رئیس جمهــوری و وزیر 
نفت برای توجیــه آغاز مذاکره بــا آمریکا 
بر جذب ســرمایه  گذاری خارجی در حوزه 
نفتی و گازی تأکید می کردنــد آقای زنگنه 
در بــدو ورود خود، قرارداد ســرمایه گذاری 
با طرف چینــی را به  صــورت یک جانبه لغو 
و شــرکت چینی را از عملیات در این پروژه 
خلع ید کرد«. در ادامه این نامه تصریح شده 
اســت:»این اقدام وزیر نفت عاوه بر اینکه 
فرصت ســرمایه گذاری و فروش تضمینی 
روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین 
برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش 
خرید نفت از ایران شــد«.نکته مهم در این 
مطالب نمایندگان اینکه در حالی به حمایت 
از امضای قراداد با چینی ها پرداخته و درباره 
شرکت سی.ان.پی.سی مظلوم نمایی شده 

که اصل ماجرا چیز دیگری است.
واقعیت این اســت که این شــرکت چینی، 
به مدت چند ســال بــا دادن وعــده های 
مختلــف، باعث عقــب ماندگی ایــران در 
توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران )میدان 
آزادگان( شــد که با عراق مشترک است؛ در 
حالی که عراق به سرعت در حال توسعه این 
میدان بود.پس از وقت کشــی چندین ساله 
و اخطــار و تعیین ضرب االجــل و ادامه بی 
توجهی شرکت چینی، در نهایت حکم خلع 
ید شرکت سی.ان.پی.ســی در اردیبهشت 

ماه 1393 صادر شد.
چینی هــا در مدت قرارداد توســعه میدان 
آزادگان جنوبــی قرار بــود 185 چاه در فاز 
نخســت حفر کننــد در حالی کــه پس از 
گذشته چند سال، فقط هفت چاه حفر شد؛ 

همچنین بجای 25 دکل حفاری، یک دکل 
را در این میدان نفتی مستقر کردند.

نکتــه قابل توجــه اینکه بافاصلــه پس از 
اخراج این شــرکت چینــی، پیمانکاران و 
متخصصان ایران با پول کمتــر، جایگزین 
شدند و با بســیج امکانات و اعزام دکل های 
حفاری جدید تــاش کردند کــم کاری و 

عقب ماندگی چینی ها را جبران کنند. 
خودداری چینی ها از همکاری برای توسعه 
میدان های نفتــی ایران بــه اینجا ختم 
نمی شود و حتی اعام شــده است که آنها 
به تازگی به دلیل تحریم های آمریکا تمایلی 
برای امضای قرارداد توسعه فاز 2 میدان نفتی 
یادآوران را نیز ندارند.وزیر نفت هفته گذشته 
)10 بهمــن( گفت: در فاز2 »یــادآوران« با 
چینی هــا در حــال مذاکره بودیــم اما آنها 
اکنون حاضر نیستند هیچ مذاکره ای با ایران 

را به مرحله قرارداد برسانند.«

کنار کشیدن مسکو از سواپ نفت ايران
در نامه این نمایندگان مجلس آمده اســت: 
»با وجود ابراز تمایل روس ها در حوزه تولید 
و صادرات مشــترک نفت و گاز بــا ایران و 
همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران 
در سطح 500 هزار بشکه در روز که در سفر 
آقای رئیس جمهوری به این کشــور منعقد 
شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعام اینکه در 
طرف روســی تمایلی برای اجرای این طرح 
نمی بیند، اقدامی برای عملیاتی شدن توافق 
مذکور به عمل نیاورد. این در حالی اســت 
که روس ها و برخی مقامات سیاســی ایران 
از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد 

هرگونه قرارداد با روس ها خبر می دهند.«
در حالی که شــرکت های روســی به دلیل 
نگرانــی از تحریم هــا و فشــارهای آمریکا 
از ســواپ نفت ایــران کنار کشــیده اند، 
امضاکنندگان این نامه چگونه انتظار دارند 

وزارت نفت سواپ نفت را عملیاتی کند؟
در واقع این اظهارات نمایندگان نشان می دهد 
که آنها از اصل ماجرا هیــچ اطاعی ندارند 

و فقط براساس شــنیده ها، اقدام به امضای 
این نامه کرده اند.

عالقه برای شراکت با روس ها در 
صادرات گاز 

ادعای دیگر مطرح شــده در ایــن نامه این 
است که »با توجه به عدم کفایت گاز روسیه 
برای تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده 
است با هزینه خود نســبت به احداث خط 
لولــه گاز ایران به روســیه با هــدف تامین 
کسری گاز اروپا اقدام کند تا بدینسان ایران 
بتواند از طریق خط لوله روســیه بخشی از 

گاز اروپا را تامین کند.«
این ادعــا در حالــی مطرح شــده که خود 
روس هــا از دادن چنیــن پیشــنهادهای 
سخاوتمندانه ای به ایران خبر ندارند و آنچه 
که بیان شــده فقط در حد تعــارف و حرف 
بوده و هیچگاه روس ها این موضوع را بطور 

جدی پیگیری نکرده اند.
کارشناســان بازار جهانی انرژی می دانند 
که روســیه هیچگاه تمایلی بــرای انتقال 
گاز ایران به اروپا نــدارد زیرا به رقیب گازی 

مسکو در بازار اروپا تبدیل می شود.
حتی چنــدی پیش یــک مقــام مطلع در 
وزارت نفت در گفت وگو با ایرنا گفت: روس ها 
پس از اجرای برجام و جدی شــدن توسعه 
تعامات گازی ایران با اروپا، با نگرانی اخبار 
و مذاکرات مربوط به صــادرات گاز ایران به 
غرب را دنبال می کردند زیــرا نگرانند که با 
صادرات گاز ایران به اروپا، ســهم بزرگ این 

کشور در بازار قاره سبز محدود شود.

ماجرای ساخت خط لوله صادرات گاز 
به هند توسط روس ها

»عدم پیگیری پیشــنهاد دولت هند برای 
اجرای خط لوله صــادرات گاز ایران از بندر 
چابهار به هند با مشــارکت کشور روسیه« 
ادعای دیگری است که در نامه 72 نماینده 

مجلس به آن پرداخته شده است.
روســیه پیش از ایــن، تمایل خــود برای 
ســاخت خط لوله صادرات گاز ایران به هند 
را مطرح کــرد و حتی »الکســاندر نواک« 
وزیر انرژی روسیه پارسال با اعام این خبر 
گفت: شرکت روســی گازپروم در این پروژه 

مشارکت دارد.
این مقام روســی حتــی گفته بــود: عاوه 
بر روســیه و ایران، شــرکت های هندی و 
پاکســتانی نیز در اجرای طــرح خط لوله 
گاز مشــارکت دارند. اما با گذشــت زمان، 
هیچ اقــدام جدی از ســوی روســیه برای 
ســاخت این خط لوله انجام نشد که ناشی 
از تشــدید فشــارهای آمریــکا و تمایل 
نداشتن شرکت های روســی برای مقابله 

با محدودیت های واشنگتن بود.
در مجموع اطاعات و خواسته های مطرح 
شــده در نمایه 72 نماینده نشان می دهد، 
امضاکننــدگان از اقدامات شــرکت های 
روســی و چینی اطاعی ندارنــد یا اینکه 
نمی خواهند باورکنند طرف های خارجی 

حاضر به خطر انداختن منافع خود نیستند.

خريــدار    هرچند ایــن ابزار نشــان از 
پایبنــدی اروپا به برجــام و وعده های خود 
اســت اما نباید از کاستی های ساختاری آن 
غافل شد، همچنین راه اندازی قطعی آن نیز 
زمانبر است و این خود دلیلی است تا ایران به 
دنبال راه های دیگر برای اقتصاد خود باشد و 
از گذاشتن همه تخم مرغ ها این بار در سبد 

اینستکس و اتحادیه اروپا خودداری کند.
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از همان 
کمپیــن مبارزاتی خود موضعی شــفاف و 
روشــن در قبال ایران و بویژه توافق برجام 
داشــت که حاصل ســال ها کــش و قوس 
میان ایران و پنج کشــور بزرگ جهان بود. 
او همــواره این توافــق را به زیــان آمریکا 
می دانســت و از همین روی پس از پیروزی 
نیز مواضع خود در این مــورد را ادامه داد تا 
اینکه در اردیبهشــت امســال رسما خروج 
آمریکا از برجام را اعام و اعمال تحریم های 
اقتصادی جدید علیه ایران را در دستور کار 

قرار داد.
این تحریم ها در شــرایطی اعمال می شــد 
که اقتصاد ایــران تازه در حــال ترمیم آثار 
تحریم هــای پیش از برجام بود و بســیاری 
از شــرکت های خارجی مانند توتال حاضر 
به ســرمایه گذاری در خاک طاخیز ایران 
شــده بودند. بنابرایــن تحریم های جدید 
اقتصادی  که گویا با شــدت بیشتر نسبت به 
تحریم های پیشین در دستور کار قرار دارد 
در دو مرحله اعمال شــد که دور دوم آن از 
13 آبان یا 4 نوامبر آغاز می شــد که فروش 
نفت، مبادالت پولی و سیســتم بانکی ایران 

را نشانه گرفته است.

این تحریم ها در شرایطی اتخاذ شد که 
اتحادیه اروپا از همــان ابتدا پایبندی 
به ایــن توافق را اعام و حتــی در برابر 
شــریک راهبردی خود نیز ایستادگی 
کرد یا به عبــارت دیگر برجام بســتر 
اختاف در ترانــس آتانتیک را فراهم 

کرد.
در این میان یکــی از بخش های مهم و 
حیاتی که در تجارت مــراودات بانکی 
و جابجایی های پول نقش کانونی دارد 
پیام رســان سوئیفت اســت که تحت 

تحریم آمریکا قرار گرفت تا امکان جابجایی 
پول برای بخش عمومی و خصوصی ایران را 
دچار مشکل کند. اما برای مقابله با تاثیرات 
این تحریم اتحادیه اروپا وعــده  راه اندازی 
کانال مالی مســتقل را داد کــه SPV نام 
داشــت. البته راه اندازی SPV مشــکاتی 
ماننــد محل اســتقرار بــه دلیل تــرس از 
مجازات آمریکا را داشت که با گذشت زمان 
این سیگنال  به ایران صادر می شد مبنی بر 
اینکه گویا اتحادیه اروپا در اجرای آن جدی 
نیست و به نوعی به دنبال خرید زمان است 
که این تاخیر موجبــات نارضایتی ایران را 

فراهم کرد.
تا اینکــه در روزهای اخیر راه انــدازی ابزار 
پشــتیبانی از تبادل مالی )اینســتکس( به 
عنوان  نقطه عطفی در زنــده ماندن برجام 
اعام شــد، این ابزار در نوع خــود بی همتا 
اســت و مبادالت تجــاری در زمینه های 
کاالهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی را 
تســهیل می کند. این کانال در فرانسه و با 

مدیریت آلمان خواهد بود.

البته نباید غافل شــد که اتحادیه اروپا نیز از 
این رهگذر به دنبال حداکثر کرد منافع خود 
است یعنی اروپا با محاسبه سود و زیان این 

تصمیم مبادرت به ایجاد آن کرده است.
جمشــید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا در 
مورد این کانال مالی گفــت: این وظیفه ای 
بود که اروپا در قبال پایبندی ایران به برجام 
می باید انجام مــی داد، راه اندازی این کانال 
قدم مثبــت  اما حداقلی اســت که می توان 
آن را تقویت کرد و به نظر می رســد که نیاز 
به پیوســتن ســایر کشــورها به این کانال 
احساس می شــود. برای نمونه هندوستانی 
که بدهکار ایران اســت می توانــد در قبال 
خریدهای خود از اتحادیــه اروپا مبلغ آن را 

به حساب ایران در این صندوق واریز کند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر این موضوع 
چندجانبه باشد و کشورهای دیگر خارج از 
اتحادیه اروپایی به آن ملحق شوند عملکرد 
موثرتــری خواهد داشــت امــا نباید غافل 
شــد که اتحادیه اروپا می تواند هر زمان که 
بخواهد برای فشــار مضاعــف روی ایران 
این کانال را مســدود کند بنابراین این ابزار 

می تواند به  عنــوان تیغ دولبه باشــد 
یعنی هم ابزاری برای تسهیل مراودات 
تجاری است و هم اهرم فشار در دست 

اروپا.
عدالتیان تاکیــد کرد:  بایــد عاوه بر 
کاالهای اساســی که محــور این ابزار 
اســت نیاز وارداتی به  ماشین آالت از 
طریــق آن برطرف شــود و آن در گرو 
تقویت این ســازوکار است. البته تداوم 
این کانال بســتگی به حوادث سیاسی 
در آینده دارد و فعــا  اروپا می خواهد 
با اســتفاده از این کانال در برابر  نفوذ آمریکا 
ایســتادگی کنــد بنابراین ایــن تنها برای 
اســتفاده ایران نیســت و می تواند برای هر 
کشوری که بعدا با امریکا اختاف نظر دارد 

استفاده شود.
این کارشــناس اقتصاد بین الملل تصریح 
کــرد: به نوعــی اتحادیــه اروپا بــه دنبال 
تقویت خود و تضعیف دالر اســت و زمانی 
کــه اتحادیه اروپا بــا آمریکا زاویه داشــته 
باشد می تواند از آن استفاده کند تا از سلطه 
دالر خارج شــود، در کل خود اروپا به نوعی 
عاقه مند به داشتن چنین کانالی بود چه با 
ایران چه غیر ایران.اما برخی از اقتصاددانان 
با برشــمردن نقاط ضعف آن تاکید داشتند 
که از تکیه بیش از اندازه بــه آن خودداری 
شــود؛ یکی از این اقتصاددانان پروفســور 
محسن مسرت است.مســرت در گفت وگو 
با ایلنا ضمن برشــمردن نقــاط ضعف این 
ابزار گفت: اتحادیه اروپا بــا این اقدام خود 
حداقل اثبات کرد کــه در اجرای وعده های 
خود به ایران کوشاست و حاضر است آمریکا 

را هــم به چالش بکشــد. لذا می تــوان این 
حرکت را در کل مثبت دانســت، حتی اگر 
نقش سمبلیک آن پررنگ تر از نقش عملی 
آن برای حمایت از ایران باشد. الزم است به 
این واقعیت توجه داشته باشیم که اتحادیه 
اروپا برای اولین بار است که بطور علنی علیه 
سیاســت های ســلطه گرانه جهانی ایاالت 

متحده مقابله می کند.
این استاد دانشگاه با اشــاره به نقاط ضعف 
این ابــزار گفــت: علیرغم ایــن واقعیت ها 
نهاد تاسیس شــده از ضعف های جدی نیز 
برخوردار اســت اول اینکه ایــن نهاد از نظر 
حقوقی زیر چتــر وزارت خانه های خارجی 
این سه کشــور اســت و نه زیر چتر وزرات 
خانه های اقتصــاد و یا مالی این کشــورها؛ 
این امر نشــان می دهد که مسئولین واقعی 
سیاســت های اقتصادی این ســه کشور از 
ترس آمریکا حاضــر به قبول مســئولیت 
نبوده اند.مســرت افــزود: دوم اینکــه به 
احتمال قوی فقــط بنگاه هــای کوچک و 
متوســط اروپائی که حجم معامات شــان 
با ایران بیشــتر از حجم معامات با آمریکا 
است تمایل به اســتفاده از این کانال مالی 
خواهند داشت و لذا راه برای معامات کان 
با شرکت های بزرگ اروپائی کماکان بسته 
است. سوم اینکه واردات نفت وگاز اتحادیه 
اروپا  از ایران فقط 5,2 درصــد کل مصرف را 
تشــکیل می دهد و ایــن در حالیســت که 
صادرات نفتی ایران به اروپا کمتر از 20 درصد 
کل صادرات نفت ایران می باشــد. لذا حجم 
صادرات اتحادیه اروپا بــه ایران و کل تجارت 

اتحادیه اروپا با ایران محدود خواهد ماند.



معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح كرد

تمهیدات دولت برای بازار شب عید

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه        16 بهمن 1397    شماره 267

قیمت سکه باز هم افزايشی شد
 دیروز نیز مانند روز یکشنبه بازار طا و سکه ایران وضعیتی معکوس با 

بازار جهانی را تجربه کرد.
اگر روز یکشنبه قیمت طا در بازارهای جهانی نتوانست زمینه افزایش 
قیمت در بازار داخلی را فراهم بیــاورد، دیروز به رغم کاهش قیمت طا 
در بازارهای جهانی، که در ایران گران شــد. افزایش نرخ ارز مهمترین 
دلیل رشد قیمت ها در بازار طا و ســکه بود. دیروز در بازار قیمت سکه 
تمام بهار آزادی در بازار تهران به 4 میلیــون و 200 هزار تومان افزایش 
یافت. ســکه طرح قدیم نیز به قیمت 4 میلیون و 50 هزار تومان معامله 
 شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم ســکه بهار آزادی 2 میلیون و 270 هزار 
تومان، ربع ســکه یک میلیون و  360 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 
755 هزار تومان فروخته  شــد. هر گرم طای 18عیــار هم 367 هزار 
تومان ارزش گذاری شد، ضمن آنکه هر اونس طا در بازارهای جهانی با 

قیمت 1312 دالر معامله  شد.
در حالی که یکشــنبه صرافی ها دالر را از مردم بــه قیمتی کمتر از 11 
هزار تومان می خریدند دیروز بهای خرید دالر را 11 هزار و 350 تومان 

اعام کردند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانک هــا، 13 هزار و 500 تومان 
اعام شد که نسبت به روز قبل 250 تومان افزایش داشت. قیمت خرید 

یورو  نیز در این صرافی ها 13 هزار و 400 تومان است.

 کمبودهای بازار کامپیوتر به زودی
 برطرف می شود

 رئیس اتحادیه صنــف فناوران رایانه تهران گفــت: انتقال فرآیند ثبت 
ســفارش واردات از وزارتخانه به ســازمان صنعت، معدن و تجارت هر 
اســتان و همچنین همکاری گمرک باعث بهبود وضــع بازار کامپیوتر 

شده و مشکات این بازار در آینده خیلی نزدیک برطرف خواهد شد.
مهدی میرمهدی با تایید اینکه بخــش کامپیوتر با کمبود برخی کاالها 
مواجه اســت، گفت: اما با انتقال فرآیند ثبت ســفارش از وزارتخانه به 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان ها کارها به نحو خوبی 

در حال انجام است .
وی افزود: سازمان صمت استان ها اتحادیه ها را در فرآیند ثبت سفارش 
درگیر کرده و واردکننده باید نامه ای از اتحادیه برای ســازمان ببرد.به 
گفته میرمهدی حدود دو ماه است که واردکنندگان ثبت سفارش کاال 
را در سازمان صمت هر اســتان انجام می دهند و سازمان برای بررسی 

مدارک و تایید آن ها، نامه ای از اتحادیه مربوطه درخواست می کند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهــران همچنین درباره فواید روند 
جدید ثبت سفارش واردات کاال، گفت: اولین حسن این شیوه این است 
که فقط کســانی که در این صنف فعالیت می کنند می توانند از اتحادیه 
نامه بگیرند. همچنین میزان و انواع کاالی وارداتی مدیریت می شود تا 
کمبودی ایجاد نشود و کاالی ضروری که مصرف کننده به آن نیاز دارد 

تامین شود.
 وی در ادامه با اشــاره به تاثیر این روند در کاهش قاچــاق کاال، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه پروفرما )پیش فاکتور( در سازمان و اتحادیه ثبت 
می شــود، اگر کاال از طریق فرد دیگری به بازار تزریق شود حتماً قاچاق 
است و با آن برخورد می شــود.میرمهدی با بیان اینکه روند جدید ثبت 
سفارش منجر به مدیریت بازار، واردکننده و ارز شده است، تصریح کرد: 
در حال حاضر سابقه واردکننده و شرکت وارداتی در اتحادیه وجود دارد 
و اگر هم سابقه واردکننده ای در دسترس نباشــد نمونه کاال و مدارک 

واردات های قبلی او باید برای بررسی به اتحادیه ارائه شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از حل مشکل کمبود 
کاال در بازار کامپیوتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با وجود همکاری 

گمرک ترخیص کاالهایی وارد شده بیش از یک هفته طول نمی کشد.
وی افزود: از طرف دیگر برخی واردکننــدگان نیز در مرحله حمل کاال 
هستند که از مبدا کشورهای همســایه کاالهایی وارد کنند؛ بنابراین با 

توجه به کوتاه بودن مسافت مشکل این بازار به زودی حل خواهد شد.
میرمهدی در پایان خاطرنشان کرد که در صورت ادامه روند جدید ثبت 

سفارش در آینده با مشکل کمبود و قاچاق مواجه نخواهیم بود.

خودرو در آستانه ارزانی است؟
 نگرانی نســبت به آغاز دور جدید تحریم ها در سال جاری شرایط ویژه 
ای را در اقتصاد رقم زد به گونه ای که آثار تحریم در اقتصاد کشور پیش 
خور شد و شاهد افزایش قیمت طا و ارز بودیم که سایر بازارها از جمله 

بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داد.
در واقع خروج آمریکا از برجــام و انتظار آغاز دور جدیــد تحریم ها در 
کنار تصمیمات و سیاســت های داخلی اتفاقاتــی را رقم زد که موجب 
شــد تامین قطعات وواردات خودرو با موانعی رو به رو شود که در نهایت 
رشد قیمت ها و نارضایتی خریداران خودرو را در پی داشت و موجب شد 
بســیاری از خریداران در بازار خودرو منتظر کاهش قیمت ها باشند و 

برای خرید خودرو دست نگه دارند.   
اگر چه با گذشت ســه ماه از آغاز تحریم های جدید شاهد ثبات نرخ ارز 
در کانال 11 هزار تومان هستیم، اما تاثیر روانی افزایش نرخ ارز موجب 

شد که بازار خودرو با افت تقاضا روبه رو شود .
 اما طبق روال سال های گذشته، با نزدیکتر شدن به ماه های پایانی سال 
و روند همیشگی افزایش نرخ ارز و سکه با توجه به افزایش تقاضا، مردم 
نیم نگاهی نیز به بازار خودرو دارند و به نظر می رســد افزایش قیمت ها 
در بازار شب عید سال جاری همانند سال های پیش برقرار باشد و حتی 
اگر خودروسازها به صورت دستوری قیمت قبلی و به کام دالالن بازار، 
خودرو را به مشــتریان نهایی تحویل دهند باز هم شاهد رشد قیمت ها 
در بازار خودرو خواهیم بود. به عبارت دیگر بــازار خودرو طی روزهای 
گذشته پس از اباغ ممنوعیت افزایش قیمت ها، باز هم تصاعدی بود و 
رشد محسوسی را تجربه کرده است که دلیل این امر را می توان نزدیک 

شدن به شب عید و افزایش تقاضا دانست.
به نظر می رسد سرمایه ها به تدریج وارد بازار خودرو شود و قیمت ها را تحت 
تاثیر قرار دهد. مسلم این است که شرایط اقتصاد کشور،  تاثیر تحریم ها، رشد سه 
برابری نرخ ارز و ممنوعیت های صورت گرفته در زمینه واردات، شرایط 
را به گونه ای رقم زده که افزایش قیمت خودرواجتناب ناپذیر است و به 
نظر می رسد که متقاضیان بازار بهتر اســت زودتر برای تامین نیاز خود 

دست به کار شوند.

جزيیات آغاز پیش فروش خودرو 
 شــرکت ایران خودرو هم زمــان با فرارســیدن ایام دهــه فجر طرح 
پیش فروش ویژه محصوالت خود را از روز دوشــنبه پانزدهم بهمن ماه 
آغاز کرد.این شــرکت خودروســاز، شــرایط پیش فــروش برخی از 
محصوالت پر تقاضای خود را به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی را 

تنظیم کرده که اجرای آن از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه آغاز کرد.
براین اساس، خودروهای پژو 405 ، سمند ، 206 ، وانت آریسان ، 207 
دستی ، پارس ، هایما اس 7 و هایما اس 5 و دنا محصوالتی هستند که در 
این طرح پیش فروش عرضه خواهند شد. موعد تحویل خودروها از دی 

ماه 98 و بعد از آن پیش بینی شده است.
متقاضیان می توانند صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران 
خودرو به نشــانیesale.ikco.ir و یا مراجعه به نمایندگی های مجاز 

سراسر کشور نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
همچنین شــرایط پیش فــروش اینترنتــی انواع محصــوالت گروه 

خودروسازی سایپا به مناسبت دهه مبارک فجر اعام شد.
پیش فروش اینترنتــی انواع محصوالت گروه خودروســازی ســایپا 

به مناسبت دهه مبارک فجر از ساعت 10 صبح دیروز آغاز  شد. 

میز خبر

معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت: درآمد شــرکت 
عمران شهرهای جدید در ســال جاری نسبت به سال 
گذشــته 2 برابر افزایش یافت که سبب افزایش قدرت 
عملیاتی این شــرکت شــد.به گزارش شرکت عمران 
شهرهای جدید، حبیب اهلل طاهرخانی در جلسه هم اندیشی 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت عمران 
شــهرهای جدید گفت: با توجه به اهداف وزارت راه و 
شهرســازی مبنی بر تولید 400 هزار مســکن تا سال 
1400 از این تعداد عرضه 200 هزار واحد به مجموعه 
شهرهای جدید محول شــده که امسال 67 هزار واحد 

را تعریف کرده ایم و به هــدف 60 هزار واحد 
دست پیدا می کنیم.

وی افزود: شــهرهای جدید در این طرح باید 
پیشگام باشــد؛ چراکه ابزار دست خودمان 
اســت. واحدهایی که عرضه خواهد شــد با 
توجه به نگاه ســرمایه گذاران با واحدهای 
فاقد متقاضی مواجه نمی شویم؛ زیرا تجربه 

نشان داده بخش خصوصی بازده سرمایه را در نظر می  گیرد و 
وارد پروژه ای که ســودی در آن متصور نیست نخواهد 
شــد.طاهرخانی درباره جذب ســرمایه گذاری برای 

شــهرهای جدید گفت: در ســال 1397 
برنامه ریزی برای جذب هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری را در دســتور کار قرار داده 
بودیم که تــا کنون بخش عمــده آن محقق 
شده است. امســال نسبت به ســال گذشته، 
درآمد شرکت عمران شهرهای جدید به بیش 
از دو برابر افزایــش پیدا کرد که بــه ما قدرت 
عملیاتی داد.معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
لزوم فعال سازی پروژه های راکد تصریح کرد: غیرفعال 
بودن پروژه هــا دو اثر منفی دارد؛ یکی اینکه ســرمایه 

خوابیده اســت و دوم اثرات اجتماعی این مساله است. 
به همین دلیل طبق آخرین گزارش تا شــهریور حدود 
16 پروژه راکد را افتتاح کردیم و فعال ســازی ســایر 
پروژه ها را بــا جدیت خاصی دنبال مــی کنیم.بخش 
عمده طرح مسکن مهر امسال به پایان می رسد و تعداد 
اندک باقی مانده نیز در ســال آینده به سرانجام خواهد 
رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اهلیت 
پیمانکار در پروژه تولید و عرضه 200 هزار مسکن بسیار 
مهم اســت افزود: در مســکن مهر جاهایی به مشکل 

برخوردیم که کارها را به افراد فاقد صاحیت سپردیم. 

یک کارشناس حوزه کار گفت: تکلیف تعیین دستمزد 
ســال آینده کارگران را مــاده 41 قانون کار روشــن 
می کند. وی پیش بینی کرد کــه حداقل مزد کارگران 

در سال آینده 25 درصد افزایش داشته باشد.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
اعام افزایش 20 درصدی حداقل دســتمزد کارگران 
در ســال آینده، اظهار کرد: در اینکه مداخات دولت 
در تعیین دســتمزد بیــش از اندازه اســت تردیدی 
نیســت و این یک نقص بزرگ برای شــورای عالی کار 
است که برداشــت دولت این است که شورای عالی کار 
حاکمیتی است و نقشی فراتر از کارفرمایان و کارگران 

در تعیین مزد دارد.

وی ادامه داد: اینکه حداقل دســتمزد سال 
آینده کارگران 20 درصد پیش بینی شــده 
خاف مــاده 41 قانون کار اســت، چون بر 
اســاس ماده 41، نرخ تورم و سبد معیشتی 
ماک تعیین دســتمزد کارگران اســت و ما 
نمی توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را 
برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار 

را زیر سوال ببریم.
این کارشناس حوزه کار با توجه به فشارهای متعددی 
که کارگران طی یکســال گذشــته تحت تأثیر نرخ ارز 
متحمل شدند، پیش بینی کرد: حداقل مزد سال آینده 
کارگران بیش از 25 درصد افزایــش یابد و کمتر از این 

میزان اجحاف جدی در حق کارگران اســت 
و قدرت خرید کارگران را به شــدت کاهش 

می دهد.
حاج اسماعیلی درعین حال با بیان اینکه 
در کنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی 
کار باید به ســمت اختصاص بســته های 
حمایتــی برود، گفــت: از دولــت انتظار 
داریم که کاالهای اساســی و مورد نیاز کارگران را 
به صورت ماهانــه و غیرنقدی در اختیــار کارگران 

بگذارد.
وی تاکید کرد: دولــت باید نقش نظارتــی خود را در 
حمایتی هایی که جدا از تعییــن مزد صورت می دهد، 

ایفا کند و وام های ودیعه اجاره مسکن به کارگران را در 
سال آینده در دستور کار قرار بدهد.

به گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه کار، نمایندگان 
کارگری در شــورای عالی کار باید با جدیت مطالبات 
کارگران را دنبــال کنند در غیر این صورت در ســال 
آینــده بحران های اجتماعی ناشــی از عــدم حمایت 
از خانوارهای کارگری را شــاهد خواهیــم بود و هزینه 

بسیاری را متحمل خواهیم شد.
وی گفت: اگر شــورای عالی کار در تعیین دستمزد از 
یک مکانیســم ســه جانبه تبعیت کند به سود دولت و 
گروه های کارگری و کارفرمایی اســت و منافع ملی را 

بیش تر تأمین می کند.

عمران

دستمزد

خريــدار  معــاون بازرگانــی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت از ذخیره 
25 هزارتن گوشــت قرمز به عنوان ذخیره 
احتیاطی شــب عید خبر داد کــه به گفته 
او، این حجــم حدود 10 هزارتن بیشــتر از 

ذخیره سالهای گذشته است.
عباس قبادی با اشــاره به برگزاری جلســه 
ستاد تنظیم بازار با ریاســت وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: در جلســه روز 
سه شنبه نهم بهمن ماه، بازار مواد پروتئینی 
از ســوی اعضاء بررســی شــد و در نهایت 
مصوب شد برای کنترل بازار، صادرات مرغ 

تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شود.
وی افــزود: در بخشــی از جلســه، درباره 
تولید و واردات گوشــت مرغ بحث شد که 
واحدهای مرغــداری، جوجه ریــزی را از 
90 میلیون بــه 125 میلیون قطعه افزایش 
دهند و همچنین با توجــه به مباحثی که از 
ســوی تولیدکنندگان مرغ درباره افزایش 
هزینه های تولید مطرح شــده اســت، در 

قیمت گذاری این محصول بازنگری شود.
معاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه به وزارت جهاد 
کشــاورزی برای واردات جوجــه یکروزه تا 
10 میلیــون قطعه مجوز داده شــد. گفت: 
با این اقدام، تولید مــرغ افزایش می یابد که 
البته این را هم در نظر گرفتیــم، اگر تولید 
پیش بینی شــده محقق شــود، شــرکت 
پشتیبانی امور دام مرغ مازاد را برای تنظیم 

بازار جمع آوری کند.
وی همچنین درباره تصمیمات اتخاذ شده 
در جلسه ســتاد تنظیم بازار درباره گوشت 
قرمــز، اظهار کــرد، جلوگیــری از قاچاق 
دام و ترمیم تولید داخــل از طریق واردات 
دام مولد وکشــتاری مــورد تأکیــد اعضا 
بود که بــا توجه به اقدامات وزارت کشــور، 
نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشــاورزی 

امیدواریم شرایط بهتر از گذشته شود.

واردات گوشت گرم و منجمد برای 
تنظیم بازار

قبادی با اشــاره به تصمیم اعضاء بر تسهیل 
واردات گوشــت گرم و منجمد، گفت: اعضا 
تأکیــد کردند که وزارت جهاد کشــاورزی 
واردات دام زنده به عنوان برنامه کوتاه مدت 
و دام مولد برای بلند مدت را در دســتور کار 
قرار بدهد.وی از ذخیره بیش از 25 هزارتن 
گوشــت گاوی منجمد به عنــوان ذخیره 
احتیاطی شــب عید خبر داد کــه به گفته 
او، این حجــم حدود 10 هزارتن بیشــتر از 
ذخیره سالهای گذشته و عاوه بر 100 تنی 
است که روزانه در تهران و شهرهای اطراف 

توزیع می شود، می باشد.
به گفته معــاون بازرگانی داخلــی وزارت 

صنعت، معــدن وتجارت، گســترش چتر 
نظارت بر فروشــگاه های عرضــه کننده، 
تصویب نظــارت بر عرضه گوشــت قرمز از 
ســوی دســتگاه های نظارتی و تحویل این 
محصول به کارکنان دولــت و تعاونی های 
مصــرف، از دیگر تأکیدات جلســه ســتاد 
تنظیم بــازار بود.قبادی از تصمیم ســتاد 
تنظیــم بــازار بــرای واردات یــک تا دو 
میلیون دام زنده خبــر داد و گفت: با توجه 
به شــرایطی مانند تأمیــن ارز، حمل و نقل 
و ضوابطــی همچــون قرنطینه و شــرایط 
بهداشــتی، نیاز به گوشــت از کشورهای 
همســایه از طریق ریلــی یــا کامیونهای 
ســنگین و یا از طریق هواپیما می بایســت 
تأمین شــود.وی تأکید کرد: با تاشــهای 
وزارت جهاد کشــاورزی و افزایش واردات 
دام کشور، می بایست گوشت مورد نیاز بازار 

برای دو مقطع پرمصرف، ایام پایانی سال و 
ماه مبارک رمضان بطور کامل تأمین شود و 
این کار نیازمند اقدام جهادی دستگاه های 
متولی مانند ســازمان دامپزشکی، شرکت 
پشــتیبانی امــور دام و بخــش خصوصی 

می باشد.

 گسترش نظارت برای برخورد
 با سودجويان

معاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت دربــاره برخــورد بــا 
ســودجویی ها در عرضه گوشت قرمز گفت: 
این مشــکل به دلیل اختاف قیمت است، 
هر چند براســاس گزارش هایی که از سوی 
جهاد کشــاورزی ارائه شــده، بیش از 85 
درصد گوشت های توزیعی به مصرف کننده 
واقعی رســیده اســت، اما طبیعتــاً برخی 

افراد از این اختاف قیمت ســوء اســتفاده 
می کنند که ایــن موضوع نظارت بیشــتر 
را می طلبــد و ما نیــز از اصناف و ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درخواســت کردیم که نظارت را گسترش 
دهند.قبادی افزود: همچنین تاش کردیم 
توزیع را به مراکزی همچون فروشــگاه های 
زنجیره ای یا میادین میــوه و تره بار بدهیم 

که عوامل نظارتی دارند.
او درباره چرایی مشــکل در تأمین گوشت 
قرمز در ماه های گذشــته گفــت: به دلیل 
قاچاق دام زنده و کاهش تولید کشتارگاه ها، 
مشــکاتی در تأمین گوشــت قرمز پیش 
آمد که با اقدامات دولت نیاز کشــور تأمین 
می شــود و مردم اطمینان داشته باشند که 

شرایط بهتر خواهد شد.

نگرانی بابت تأمین میوه شب عید نداريم
معاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره خرید و دپوی پرتقال از ســوی دولت 
اعام کرد: به دلیل ســال آور بودن و حجم 
باالی تولیــد بــا ذخیره ســازی پرتقال از 
محل داخل ضمن حمایــت از تولید داخل 
میوه شــب عید نیز مدیریت خواهد شــد، 
هر چنــد 30 هزار تن در بــازار یک میلیون 
تنی مرکبات عددی قابل توجهی نیســت 
و موجــب افزایــش قیمــت در فصــل 
خرید نمی شــود که حتی ایــن اتفاق نیز 
رخ دهد، به دلیل اینکه قیمت ســر باغ باال 
می رود حمایت از تولید اســت و انشاء اهلل با 
عرضه این ذخایر در پایان ســال از افزایش 
غیرمتعارف ناشــی از تقاضای متورم شده 

خارج از فصل برداشت جلوگیری می شود.
وی افزود: اما شــرایط تولید به شکلی است 
که ما نگرانی بابت تأمین و عرضه میوه شب 

عید نداشته باشیم.

افزايش ۱۰۰ درصدی درآمد شهرهای جديد

احتمال افزايش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۸

بررسی وضعیت بازارهای مهم در روزهای باقیمانده سال

ونق می گیرد مسکن راکد می شود، سکه و بورس ر
خريدار  حاال کمتر از دو ماه به پایان سال 
باقی مانده اســت و از پس موج تورمی 97، 
این ســئوال بیش از پیش به گوش می رسد 
که بازارهــای مهم به کدامین ســو حرکت 

خواهند کرد؟
در حالی که بازارهای مهم کشــور در سال 
جاری روزهای پرتاطم و پرنوسانی را پشت 
سر گذاشتند، به نظر می رسد دوره ای تازه 

پیش رو قرار  گرفته است .
 بررســی ها نشــان می دهد بازار مسکن از 
پس رشــدی نزدیک به صد در صد حاال به 
کنج عزلت خزیده و اتفاقــا بار دیگر رکود را 

میهمان کرده است .
 بازار مســکن این روزها با کاهش شــدید 
معامات روبروســت و به دلیل رشد باالی 
قیمت و عدم افزایش توان خرید، واحدهای 
کوچک در  جای جای شــهری چون تهران 

خریدار دارد.
 اتفاقا افزایش تقاضا برای این دست واحدها 
ســبب شــده اســت آپارتمان هایی که در 
محدوده 50 متری قرار دارنــد، به ازای هر 
متر مربع قیمتی باالتر از واحدهای بزرگتر 

همپای خود داشته باشند.
 بــا این حــال پیش بینی اعضــای اتحادیه 
مشــاوران اماک که خود فعــال این حوزه 
صنفی محسوب می شــوند نشان می دهد 
قیمت واحدهای لوکس در مرحله ابتدایی 
و قیمت دیگر واحدهای مسکونی در مرحله 
دوم کاهــش یابــد. برخی کاهــش قیمت 

مسکن تا 25 درصد را محتمل می دانند.

طال و سکه
 طا و ســکه از بازارهای مهمی است که به 
دلیل نقدشوندگی باالیشــان با توجه ویژه 

مردم روبرو هستند.
 بازار طا و ســکه اما در روزهای پایاین سال 
به ســنت موقعیت فصلی به نظر می رســد 
رونق مناســبی را همراه داشــته باشــند . 
قیمت طا و ســکه که از پــس افزایش نرخ 
دالر در دو هفته پیشین با افزایش روبرو بود، 
در هفته جاری به کاهش رضایت داده است 
اما تحلیل این بازار نشان می دهد همچنان 
سکه درگیر حبابی قابل توجه است و تقاضا 
بر این بازار فشــاری مضاعف نسبت به دیگر 

بازارها وارد می کند.
 قیمت جهانی طا نیز طبق ســیگنال های 
ارائه شده از سوی تحلیلگران بین المللی در 
حال افزایش است از این رو به نظر می رسد 
بازار طا و ســکه روزهایی متفــاوت از بازار 
مسکن را در روزهای باقیمانده از سال تورم 

زده 97 در پیش داشته باشد.
 محدودیت هــای اعمالی بر بــازار ارز البته 
تاثیر خود را در بازار سکه نشان داده و سبب 
شده است بخشــی از تقاضایی که پیش تر 
وارد بازار ارز می شــد، به این بــازار متمایل 

شــود.طا اما به دلیل رشــد قیمت و مزد 
ســاخت همچنان در گزینه سرمایه گذاران 
خرد نیست و ســکه و طای آب شده برای 

خرید ارجحیت دارند. 

بازار مبهم ارز
 بازار ارز هر چنــد مورد توجه ویــژه افکار 
عمومی اســت اما وضعیتی متفاوت از دیگر 
بازارها دارد . خرید و فروش ارز دســتخوش 
محدودیت هایی جدی شده است و به لحاظ 
قانونی ، امکان خریــد و فروش ارزهای رایج 
فراهم نیست از این رو ریسک این بازار باالتر 
از ســایر بازارهاســت . دالالنی که اقدامات 
غیرقانونــی را در حوزه خریــد و فروش ارز 
انجام می دهنــد نیز چندان قابــل اعتماد 
نیســتند چرا کــه ممکن اســت دالرهای 
تقلبی را با ریال های واقعــی تاخت بزنند تا 
حسرت از دست رفتن ســرمایه در کام 

سرمایه گذاران در این بازار باقی بماند.
 در عین حال برقراری کانال مالی اروپا برای 
ایران اگر با مقدمات اعام شده در خصوص 
»اف ای تی اف« همراه شود، می تواند تاثیری 

به ســزا بر این بازار به جای بگــذارد چرا که 
امکان ورود ارز به کشور تسهیل می شود .

 فعاالن بازار معتقدند با این وجود بازار ارز به 
دلیل نظارت و دخالت بانک مرکزی چندان 
قابل پیش بینی نیست هر چند در سال های 
گذشــته قیمت ارز در  این مقطع زمانی به 
دلیل آغاز مســافرت های نــوروزی از نیمه 

اسفند ، افزایشی را تجربه می کرد.

 و اما بورس
 بورس آینه اقتصاد کشورهاست. مشکات 
اقتصادی خود را در قامت بورس به نمایش 
می گذارد. ایــن روزها اما چنــد اتفاق مهم 

بورس را مستعد رشد کرده است.
 اول محدود شدن ســود بانکی به ماه شمار 
به جای روزشــمار و دیگری تاکید بر ثبات 
نرخ سود بانکی در محدوده 15 درصد برای 
ســپرده های بلند مدت.یــن دو بورس را 
مستعد رشد کرده است . بی تردید بخشی از 
سرمایه هایی که پیش تر در سبد سپرده ها 
بود ، حــاال به ســمت بازار ســهام حرکت 

خواهد کرد .



تمدن صنعتی در عسلویه چگونه پا گرفت؟

 پارس جنوبی؛ شاهکار انقالب اسالمی

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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پیشتازی صنعت نفت در مسیر تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه کاهش 
اتکا بــه درآمدهای نفتی هــدف اصلی اقتصاد مقاومتی اســت، گفت: 
صنعت نفت در ســال های گذشــته در زمینه حرکت به سمت اقتصاد 

مقاومتی و دانش بنیان پیشتاز بوده است.
فریدون حسنوند در گفت وگو با شانا، با بیان اینکه باید با توان، ظرفیت 
داخلی و اســتفاده از فناوری های روزآمد در میدان های مشترک نفتی 
از ظرفیت های شغلی در این بخش اســتفاده کرد، گفت: هر ایرانی باید 
گامی در مســیر تولید ثروت ملی بر دارد تا شاید گام کوچکی در تحقق 

اقتصاد مقاومتی باشد.
وی با اشــاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اســتفاده از امکانات، 
مدیریت و نیروهای خوب و متخصص اســت، افــزود: اقتصاد مقاومتی 
یعنی ایســتادگی محکم و اســتوار در برابر نوســان های سیاســی و 
اقتصادی دنیا، برطرف کردن نیازهای داخلی و افزایش صادرات است، 
همچنین رویکــرد اقتصاد مقاومتی بر 6 عنصــر درونزایی، برونگرایی، 

مردمی بودن، عدالت، دانش بنیانی و جهادمحوری استوار است.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی با یادآوری اینکه 
اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیســت، تصریح کرد: با تقویت تولید 
داخل و افزایش صادرات غیرنفتی امکان بهره مندی از اقتصادی بدون 

نفت خام فراهم می شود.
حســنوند گفت: افزایش بهره وری، اعمال سیاســت های پولی و ارزی 
مناسب، شفاف سازی و سالم ســازی اقتصاد و افزایش ارزش افزوده در 

فعالیت های اقتصادی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشــاره به اقدام های وزارت نفت برای شــکل گیری صنعت نفتی 
دانش بنیان عنوان کرد: صنعت نفت در ســال های گذشــته با امضای 
قراردادهایی در بخش های باالدست و پایین دست با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور در زمینه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان پیشتاز 
بوده اســت و امیدوارم این اقدام ها بتواند گامی موثر در حداکثرسازی 

تامین منافع ملی باشد.

چهارمین شرکت ژاپنی واردات نفت از ايران را 
آغاز کرد

 ) JXTG Nippon Oil & Energy ( پاالیشــگاه ِجی ایکس تی جی
به دنبال اقدام سه شرکت قبلی ژاپنی برای خرید نفت ایران، از دوشنبه 

واردات نفت از ایران را از سر گرفت.
 پایگاه خبر انرژی »اس اند پی گلوبال« آمریکا به نقل از ســخنگوی این 
شرکت نفتی اعام کرد که این شــرکت اولین محموله نفتی خود را به 
وسیله نفتکش »وی ال ســی ســی انوس بریز« از جزیره خارک ایران 

بارگیری کرد.
وی بدون اشــاره به حجم بارگیری این نفتکش، گفت که این شرکت به 
عنوان چهارمین پاالیشگاه بزرگ ژاپن طبق برنامه امروز بعد از سه ماه 
از اخذ معافیت ها از آمریکا برای انجام معامله با ایران، این تصمیم قبلی 

خود را عملی می کند تا نیاز به انرژی در داخل ژاپن را برطرف سازد.
بر اساس این گزارش، پاالیشگاه ِجی ایکس تی جی ژاپن بعد از شرکت های 
شوا شــل، فوجی اویل و کوســمو اویل که واردات نفت از ایران را در ماه 
قبل )ژانویه( آغاز کردند، چهارمین شرکت نفتی این کشور است که در 

ماه فوریه اقدام به این کار کرده است.
با واردات نفتی این شــرکت از ایران، ژاپن طی چهار ماه گذشــته 4،9 

میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
با برنامه ریزی که دیگر پاالیشــگاه های ژاپن برای ادامه واردات نفت از 
ایران گرفته اند، انتظار می رود ژاپــن بتواند طی ماه های ژانویه و فوریه 
14 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کند.این حجم به طور میانگین برابر 
با 78 هزار بشکه نفت در روز خواهد بود که در مقایسه با واردات ماه های 
مه تا اکتبر )اردیبهشت تا مهر( یعی 153 بشکه در روز 49 درصد کاهش 
داشته اســت. این گزارش به نقل از منابع وزارت صنعت ژاپن اعام کرد 
که شــرکت های ژاپنی احتماال در پایان ماه مــارس )10 فروردین( به 
ســبب پایان یافتن مهلت بیمه دولتی نفت کش ها نتواند از ایران نفت 
وارد کند مگر اینکه آنها بتوانند از اول ماه آوریــل این بیمه را به هر نحو 

ممکن تمدید کنند.
ژاپن جز هشت کشوری است که آمریکا برای آنها برای انجام معامات 
اقتصادی با ایران تخفیف قائل شده است، اما برخی از این کشورها برای 
انجام این معامات با مشکل بیمه حمل کاال و نیز مشکات تبادل پول 

با ایران از طریق سیستم بین المللی بانکی روبرو هستند.

مديريت شبکه گاز کشور به بخش خصوصی 
واگذار می شود

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران با تاکیــد بر لزوم ارتقــای قوانین 
برون سپاری، گفت: مدیریت شــبکه گاز کشور باید به بخش خصوصی 

واگذار شود.
به گزارش شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، حسن منتظر تربتی، 
در بازدید از واحدهای عملیاتی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با بیان 
اینکه نگاه ما در آینده بحث مدیریت تامین گاز کشور است، از واگذاری 
مدیریت شــبکه گاز کشــور به بخش خصوصی خبر داد و افزود: ما در 
چارچوب مدیریت تامین انرژی پــاک و مطمئن برای مردم، باید روابط 
و قوانین برون ســپاری را ارتقا دهیم تا در آینده نزدیک، بهره برداری از 
پاالیشــگاه ها، بهره برداری خطوط لوله و توزیع گاز در شهرها به بخش 

خصوصی واگذار شود.
وی بــا بیان اینکــه صنعــت گاز، انقابی ترین صنعت خدمت رســان 
در 40 ســالگی انقاب اســامی به هموطنان اســت، گفت: تا پیش از 
پیروزی انقاب اســامی تنها یک روستا به شــبکه گاز متصل بود اما 
امروز 27 هزار روســتا از نعمت گاز برخوردار شده است و اکنون مطابق 
برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران در هر روز 10 روستا را به شبکه گاز 

متصل می کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز بــا تاکید بر اینکه شــرکت ملی گاز ایران 
درصدد اســت هر ســال حدود 3 هزار روســتا را از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار کند، اظهار کرد: روســتاهایی که قابلیت گاز رسانی دارند تا 

سه سال آینده به شبکه گاز کشور متصل می شوند.
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران، مجمــوع گاز شــیرین تولیدی 
پاالیشگاه های گازی کشــور را حدود 800 میلیون متر مکعب در روز 
اعام کرد که به لحاظ ارزش حرارتی معادل 5 میلیون بشــکه نفت خام 
است و ادامه داد: اکنون حدود 37 هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی 
در سطح کشور داریم که از مجموع پاالیشگاه های گازی کشور، انرژی 
پاک گاز طبیعی را به ورودی شهرها منتقل می کنند، همچنین حدود 
350 هزار کیلومتر خطوط لوله در شبکه های شهری و روستایی، گاز را 

به مبادی منازل برای تامین گاز هموطنان می رسانند.
تربتی با اشاره به نقش پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در حوزه تامین 
انرژی، اظهار کرد: هر چند شبکه خطوط لوله به گونه ای طراحی و اجرا 
شده که همه خطوط به هم وصل هستند، اما پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد 
به لحاظ اینکه تنها تامین کننده انرژی در منطقه شــمال و شمال شرق 
کشور است و گاز استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی ازسوی 
این مجتمع تامین می شود از اهمیت ویژه ای به  ویژه در فصل زمستان و 

زمان اوج مصرف برخوردار است.
وی تصریح کرد: در آغاز این هفته، 113 روســتا در اســتان خراســان 
رضوی به شبکه گاز کشور متصل شــد و عملیات اجرایی گازرسانی به 

90 روستا با اعتباری بیش از 500 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

میز خبر

خريدار  اگرچه جهانیــان انقاب مردم 
ایــران را درابتــدای پیروزی تنهــا تحولی 
فرهنگــی و اجتماعی می پنداشــتند اما با 
استقرار نظام جمهوری اسامی پیشرفت ها با 
تکیه بر نیروهای داخلی درهمه عرصه ها آغاز 
و کشــور به دروازه تمدنی وارد شد که نماد 
اقتصادی آن طرح توســعه پــارس جنوبی 

درعسلویه است.
تا پیش از پیروزی انقاب اســامی منطقه 
عســلویه بیابان برهوتی بود کــه تنها آب 
انبار هــای قدیمی متعدد گنبدی شــکل 
درآن خودنمایی می کرد و مردم این منطقه 
با وجود سکونت و اســتقرار برگنج و ثروت 
عظیم از ابتدایی ترین زیرســاخت ها شامل 
آب، برق و غیره محــروم بودند و در گرمای 
باالی 50 درجه در ســخت ترین شــرایط 

بدون امکانات زندگی می کردند. 
عسلویه که تا سال 1376 روستایی کوچک 
در بیابانی برهوت قرار داشت، اکنون کانون 
اقتصادی ایران است و ساالنه ده ها  میلیارد 
دالر درآمد ارزی از آن منطقه اســتراتژیک 
برای کشــور تامیــن می شــود و آوازه آن 
به  عنوان پایتخــت انرژی و صنعــت گاز و 

پتروشیمی ایران درجهان پیچیده است. 
هم اکنون بیشــتر فازهــای 24 گانه طرح 
توســعه میــدان گازی پــارس جنوبی به 
بهره برداری رسیده و تولیدات آنها عاوه بر 
دمیدن روح و خون تازه در رگ های اقتصاد 
کشــور گرمابخش خانه ها و روشنی بخش 
نیروگاه های برق و خوراک پتروشیمی های 

کشور شده است. 
همچنین پارس جنوبی کشور را در شرایط 
سخت تحریم، از توطئه و بحران کمبود ارز 
تا حدی رهانیده است طوریکه اگر تحوالت 
عســلویه در حوزه گاز و پتروشــیمی نبود، 
احتمال تحقق بخشــی از اهداف دشمنان 

علیه نظام اسامی وجود داشت. 
عاوه براین پارس جنوبی باعث شــکوفایی 
توانمندی هــای متخصصان و نــوآوری ها و 
خاقیت نیروهــای جــوان تحصیل کرده 
داخلــی بویــژه در شــرایط تحریــم های 
اســتکباری علیه ملت و نظــام جمهوری 
اسامی در زمینه ســاخت و تکمیل فازها، 
پاالیشــگاه ها و ســکوهای طرح توســعه 
میــدان گازی پارس جنوبــی و تولید بیش 
از 80 درصد قطعــات و تجهیزات مورد نیاز 
تاسیســات و طرح های نفت و گاز در کشور 
شــد. همچنین پــارس جنوبــی اکنون 
فرصت های شــغلی زیادی بــرای جوانان 
کشور فراهم کرده طوریکه بیش از 60 هزار 
نفر در این منطقه مشــغول به کار هســتند 
و عســلویه و مناطق اطراف آن بــه کانون 
فعالیت و تاش بــرای توســعه صنعتی و 
تولید بیش از 70 درصد گاز مصرفی کشور و 

پایتخت انرژی ایران تبدیل شده است. 

 تاسیس منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس 

منطقه گازی پارس جنوبی حوزه مشترکی 
است با کشــور ســاحلی قطر که جمهوری 
اسامی ایران در ســال 2002 بهره برداری 
از این مخزن بزرگ گازی را آغاز و برای 
بهره بــرداری از بزرگتریــن مخزن گازی 
دنیا که حدود 9درصد گاز جهان را در خود 

ذخیره کرده است، 28 فاز طراحی کرد. 
منطقــه ویژه اقتصــادی انــرژی پارس در 
حاشــیه خلیج فارس و در محدوده 46 هزار 
هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که 
مشــتمل بر ســه منطقه پارس یک )پارس 
جنوبی( بــا 14 هزار هکتار که شهرســتان 
عسلویه را در بر می گیرد، پارس 2 ) کنگان( 
در محدوده 16 هزار هکتاری در شهرستان 
کنگان واقع است و پارس3 ) پارس شمالی( 
شامل 16 هزار هکتار از محدوده شهرستان های 
دیر، دشــتی، تنگستان و بوشــهر را در بر 
می گیرد. منطقه پارس جنوبی گســترده 
ترین میدان گازی جهــان را در خود جای 
داده اســت و به عنــوان بزرگترین منطقه 
صادراتی میعانات گازی کشــور شناخته 
می شــود. در بخــش ایرانی ایــن میدان، 
ذخیره گاز 14 تریلیــون مترمکعب گاز به 
همــراه 18 میلیارد بشــکه میعانات گازی 
است که هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک به 

نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود. 

 درآمدزايی 250 میلیارد دالری
 پارس جنوبی برای کشور 

در مجمــوع 24 فاز پاالیشــگاهی )معادل 
28 فــاز( در منطقه ویژه اقتصــادی انرژی 
پارس وجــود دارد، طبق اســتانداردهای 
موجود به طور میانگین بــه ازای هر فاز یک 
ســکو و حدود 10 حلقه چاه فعــال در دریا 
گاز و میعانات گازی موجود در مخزن پارس 
جنوبی را به همراه آب شور از طریق خطوط 
لولــه 36 اینچی به منطقه ویــژه اقتصادی 

انرژی پارس وارد می کند. 
روزانه به هــر فاز حدود یــک میلیارد فوت 
مکعب گاز معادل 28,6 میلیون متر مکعب 

وارد و بطور متوسط 25 میلیون متر مکعب 
گاز شیرین سازی می شود. 

همچنین هر فــاز در روز معــادل 40 هزار 
بشــکه میعانات گازی و 200 تــن گوگرد 
تولید می کنــد و در فاز 4 و 5 عــاوه بر این 
محصوالت، عملیات استحصال اتان و بوتان 

و پروپان بصورت مایع انجام می شود. 
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس گفت: 
تاکنون 80 میلیارد دالر برای توسعه فازهای 
مختلف پارس جنوبی سرمایه گذاری شده اما 
با احتســاب قیمت های کنونی نفت و گاز، 
از زمان راه انــدازی در اوایل دهه هشــتاد 
تاکنون حــدود 250 میلیــارد دالر درآمد 

کسب شده است. 
محمد مشــکین فــام افزود: میــزان تولید 
تجمعی میدان گازی پارس جنوبی از زمان 
راه اندازی تاکنون بــه بیش از یکهزار و 300 
میلیارد مترمکعب رسیده است. مدیرعامل 
نفت و گاز پــارس با بیان اینکــه همه منابع 
مالــی مورد نیاز توســعه فازهــای مختلف 
پارس جنوبی تامین شــده است، گفت: قرار 
بود برای فازهــای 13، 22، 23 و 24 پارس 
جنوبی از طریق صندوق توســعه ملی چهار 
میلیارد دالر تامین مالی انجام شود که طبق 

برنامه پیش می رود و مشکلی وجود ندارد. 

 پايان کار توسعه پارس جنوبی 
در سال 98 

مشــکین فام با بیــان اینکه میــزان منابع 
میدان گازی پارس جنوبــی 673 تریلیون 
فوت مکعب اســت، گفت: بجز فاز 11، کار 
توسعه همه فازهای این میدان گازی انجام 

شده و یا در دست اجراست. 
وی با بیــان اینکه 70 درصد گاز کشــور از 
پارس جنوبی تامین می شود، افزود: تا پایان 
امسال ســه میلیارد فوت مکعب به ظرفیت 

تولید گاز از پارس جنوبی افزوده می شود. 
مشــکین فام ادامه داد: میــزان تولید گاز 
پارس جنوبی در ســال 1392 روزانه 285 
میلیون مترمکعب بود کــه اکنون به 580 
میلیون مترمکعب رسیده است. مدیرعامل 
نفت و گاز پارس ادامه داد: چهار مخزن 500 
هزار بشــکه ای نیز برای ذخیــره میعانات 

گازی پارس جنوبی ساخته شده است. 
وی گفــت: 13 پاالیشــگاه گازی در پارس 
جنوبــی برنامه ریزی شــده بــود که بجز 
پاالیشــگاه فاز 14، همه آنهــا تحویل داده 
شــده و یا مراحل پایان راه انــدازی آنها در 
دســت انجام اســت. مدیرعامل نفت و گاز 
پارس اضافه کرد: پاالیشــگاه فاز 14 نیز تا 

پایان سال 98 راه اندازی خواهد شد. 

تولید گاز از پارس جنوبی با قطر 
يکسان شد 

با وجودی که قطــری ها 12ســال زودتر 
از ایــران بهره بــرداری را شــروع کردند، 
کارشناسان و متخصصان ایرانی با سرعتی 
بی نظیر و تاشی شــگرف توانستند میزان 

بهره برداری ایران را با قطر برابر کنند. 
طرح توســعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با ســرعت ادامه دارد و امید می رود 
این منطقه بخش عظیمــی از نیاز داخلی و 

صادرات گاز ایران را تامین کند. 
مشکین فام گفت: ایران کار توسعه فازهای 
پارس جنوبی را همزمان بــا قطر آغاز کرد و 
میزان تولید از ســال 1381 تا سال 1386 
فاصله زیادی نداشــت اما بتدریج قطری ها 

پیشــی گرفتند. مدیرعامل 
نفت و گاز پــارس افزود: اما 
امســال میزان تولید گاز از 
این میدان بــه روزانه 600 
میلیون مترمکعب می رسد 

که با قطر برابر خواهد بود. 

افزايش 372 میلیون 
مترمکعبی تولید گاز از 

سال 1392 تاکنون 
مدیرعامل نفت و گاز پارس 

گفت: در فاصله ســال های 1384 تا 1391 
پنج ســکو و از ســال 91 تاکنون 21 سکو 
در طرح های توســعه میــدان گازی پارس 
جنوبی ساخت، نصب و وارد مدار شده است. 
مشــکین فام ادامه داد: در فاصله سال های 
1384 تــا 1391 حــدود 141 میلیــون 
مترمکعــب به تولیــد گاز پــارس جنوبی 
افزوده شد، اما در دولت های 11 و 12 میزان 
افزایش تولید بــه 372 میلیون مترمکعب 
رسید. وی یادآور شــد: طبق برنامه، امسال 

6 سکو در پارس جنوبی نصب خواهد شد. 

 مذاکره با شرکت های ايرانی 
برای توسعه اليه نفتی پارس جنوبی 

الیه های نفتــی پارس جنوبــی در فاصله 
تقریبی 100 کیلومتری ســاحل ایران در 
خلیج فارس در مجاورت مرز مشــترک آبی 
ایران و قطر قرار دارد قرارداد توسعه الیه های 
نفتی پارس جنوبی میان شــرکت ملی نفت 
ایران و شرکت توســعه پترو ایران به عنوان 
پیمانکار در اســفند 1383 امضا شده است. 
این شــرکت، اجرای این طرح را در 2 فاز در 
دســت اجرا دارد که برای فاز نخســت این 
طرح با ظرفیت تولید روزانه 35 هزار بشکه 
نفت 213میلیون دالر سرمایه گذاری شده 
اســت و در فاز دوم این طرح، پس از بررسی 
رفتار میــدان در صورت توجیــه اقتصادی 
آن، برای تولید 54 هزار بشــکه در روز اجرا 
خواهد شد. فاز نخست این طرح با حفاری 6 
چاه افقی جدید آغاز شد که 3 چاه به صورت 

تک شاخه ای است. 
مدیرعامل نفت و گاز پارس درباره توســعه 
الیه نفتی پارس جنوبی نیــز گفت: به علت 
خریداری شرکت »مرسک« توسط توتال، 
مذاکره با این شــرکت برای توسعه این الیه 
نفتی منتفی شده و اکنون در حال مذاکره با 

شرکت های ایرانی هستیم. 

ايران در يک قدمی ثبت رکورد تولید 
از بزرگ ترين میدان گاز جهان 

مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس از 
افزایــش روزانــه 56 میلیــون مترمکعبی 
برداشت گاز از میدان پارس جنوبی تا پایان 
امســال خبر داد و گفت: با دستیابی به این 
ظرفیت، رکورد تــازه ای در تولید از بزرگ 

ترین میدان گازی جهان ثبت می شود. 
مشــکین فام افزود: اکنون ایــران از میدان 
مشترک پارس جنوبی، روزانه 580 میلیون 
مترمکعب گاز برداشت می کند که با تحقق 
برنامه های توســعه ای، این رقم تــا پایان 

امسال افزایش قابل توجهی می یابد. 
وی اضافه کرد: با بهره بــرداری از هر یک از 
فازهای پارس جنوبی تولید ناخالص ملی به 
میزان یک درصد افزایش می یابد، در حالی 
که هیچ یک از حوزه های اقتصادی در سطح 
ملی چنین تاثیــری را در بهبود شــاخص 

اقتصادی کشور ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس 
یادآوری کرد: در فصل زمســتان و ضرورت 
تامین پایدار و مســتمر نیاز گازی کشــور، 
بهره بــرداری از فازهــای در حال توســعه 
پارس جنوبی شتاب بیشتری به خود گرفته 
است. وی گفت: شــرکت نفت و گاز پارس 
همواره در مســیر حمایــت از پیمانکاران 
داخلی و رونق فضای کسب وکار برای حضور 
فراگیر و مشــارکت بخــش خصوصی گام 

برداشته است. 

شتاب توسعه پارس جنوبی با 
آزادسازی تجهیزات توقیفی در برجام 
تحریــم هزینه های فنی و مالــی زیادی به 
صنعت نفت ایــران تحمیل کــرد و افزون 
بر اینکــه هزینه اجــرای پروژه هــا و زمان 
آن را افزایــش داد، صنعت نفــت ایران را از 

دستیابی به فناوری  محروم ساخت. 
آزادســازی تجهیزات توقیف شده صنعت 
نفــت در دوران پــس از توافق هســته ای 
برجام، سرعت توسعه فازهای پارس جنوبی 
و ساخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس 
بزرگتریــن طرح بنزین ســازی کشــور را 

افزایش داد. 
توافق هســته  ای برجــام )برنامــه جامع 
اقدام مشترک( بیست و ســوم تیرماه سال 
1394 )چهاردهم ژوئیــه 2015( در وین 
بین نمایندگان جمهوری اســامی ایران، 
اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شــامل انگلیس، 
فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا 
شد. با اجرای برجام از دی ماه 1394، مقام های 
ایرانی بارها به کارشــکنی های طرف مقابل 
بویژه آمریکا برای اموری مانند ارتباط های 

مالی و تجاری اعتراض کردند. 
»دونالد ترامپ« که از بهمن سال 1395 به 
عنوان رییس جمهوری آمریکا بر ســر کار 
آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه 

خروج از برجام را اعام کرد. 
نفــت،  وزارت  تارنمــای  گــزارش  بــه 
دســتاوردهای توافق هســته ای در همین 
مدت کوتاه، ســبب خشــم آمریکا شد که 
آزادســازی تجهیزات صنعت نفت شــاید 
یکی از آنها باشــد. دولت یازدهم که سرکار 
آمــد، تولیــد از میــدان گازی مشــترک 
پارس جنوبی در دســتور کار قرار گرفت و 
با توجه به محدودیت منابع، توســعه فازها 

اولویت بندی شد. 
پیش از اجرای برجام با بهره برداری فازهای 
12، 15 و 16 پارس جنوبــی که اجرای آن 
9 سال به درازا کشــید، تولید از این میدان 
مشترک به 400 میلیون مترمکعب در روز 
رســید. از دی ماه 1394 با اجــرای برجام 
شــرکت های بزرگ بین المللی به ســوی 
ایران رو آوردند. زیمنس آلمان پس از برجام 
تجهیزات سفارش شــده ایران برای توسعه 
پارس جنوبی و پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
فارس را که به دلیل تحریم مســدود کرده 

بود، آزاد کرد. 
کمپرســورهای تبریدی، کمپرســورهای 
تثبیت میعانات گازی، الکترو کمپرسورها و 
مبدل های حراراتی برخی از این تجهیزات 
بود. با آزادســازی تجهیــزات، روند کار در 
پارس جنوبی سرعت گرفت و فروردین ماه 
1396 با بهره برداری از 6 فاز متعارف پارس 
جنوبــی )17 و 18، 19، 20 و 21( تولیــد 
گاز از ایــن میدان به بیــش از 550 میلیون 
مترمکعب رســید. با افزایش تولید از پارس 
جنوبی نه تنها برداشــت ایــران از میدان 

پارس جنوبی با قطر برابر شد.
 افزایش تولید گاز همچنین ســبب شــد 
رکورد تازه ای در گازرســانی روستایی ثبت 
شود و مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها 
از 43 درصد ســال 1392 به زیر 10 درصد 

برسد. 
آزادســازی تجهیزات پس از برجام، افزون 
بر سرعت بخشــیدن به اجرای طرح ها در 
پارس جنوبی، ســبب تحرک در پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس شــد طوریکه اجرای 
این پاالیشــگاه که از آن به  
عنوان یک نمونــه ناکارآمد 
در مدیریت پروژه )کیفیت، 
زمان، هزینه( پیش از آغاز به 
کار دولت یازدهم یاد می شد 
با گشایش های پسا برجامی 
و تزریق منابع سرعت گرفت 
و فاز نخست آن اردیبهشت 
ماه پارســال وارد مدار تولید 
شــد و فاز دوم آن امســال 

بهره برداری شد. 

با راه اندازی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس، 
عاوه بر افزایش تولید بنزین، از خام فروشی 

میعانات گازی نیز جلوگیری به عمل آمد. 

صنايع پتروشیمی پارس جنوبی 
در کنار فازهای عظیم پاالیشگاهی، احداث 
صنایع پتروشــیمی در 1400 هکتار زمین 
در نظر گرفته شــده تا در 2 فاز بــا فراوری 
محصــوالت اولیه فــاز هــا، ارزش افزوده 

بیشتری نصیب کشور شود. 
تولید مقادیر قابل توجهــی اتان، گاز مایع، 
میعانــات گازی، گوگــرد و گاز طبیعی از 
میدان عظیم گازی پارس جنوبی، توســط 
پاالیشــگاه های احداث شــده در منطقه 
پارس، مــی تواند به عنوان یکــی از عوامل 
رشــد و توســعه صنایــع پتروشــیمی در 
کشــور عمل کند، به همین منظور ساخت 
25 مجتمــع عظیم پتروشــیمی به همراه 
تاسیســات جانبی مــورد نیاز در دســتور 
کار شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
قرار دارد. از این شــمار اکنون 11 مجتمع 
پتروشــیمی احداث شــده کــه در این 
مجتمع ها 17 طرح به بهره برداری رسیده 

است. 

طرح فراگیر پااليشی سیراف 
طرح فراگیر پاالیشی سیراف به عنوان یکی 
از مهمترین طرح های دولــت تدبیر و امید 
به منظور بسترســازی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در صنعت نفــت با هدف 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بطور جدی 

در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. 
طرح پاالیشی ســیراف که با هدف احداث 
هشت پاالیشــگاه میعانات گازی در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با ظرفیت 480 
هزار بشــکه میعانات گاز ) هر پاالیشگاه 60 
هزار بشکه( اجرا شــده، دارای یک شرکت 
تاسیســات جانبی )یوتیلیتی( و پشتیبانی 

است. 

مجتمع بندری پارس 
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای ارائه 
خدمــات بندری بــه شــناورهای ورودی 
حامل کاالهای پــروژه ای پاالیشــگاه ها 
و پتروشــیمی ها و ســایر صنایع وابسته، 
محصوالت تولیدی صادراتی و شناورهای 
خدماتی نســبت بــه طراحی و ســاخت 
مجتمع بنــدری پارس، مشــتمل بر بندر 
خدماتی و بندر پتروشیمی پارس و گوی های 
شناور SBM اقدام کرده اســت که دارای 
25 پست اسکله و 2 گوی شناور است بندر 
خدماتی پارس دارای 10 پســت اســکله، 
دو موج شــکن غربی و شــرقی به ترتیب با 
طول 2280 و 1002 متــر، حوضچه ای به 
مسـاحت 96,5 هکتار با پسکـرانه ی 150 

هکـتار است. 
مجتمع بنــدری پارس به عنوان شــاهرگ 
اصلی واردات و صادرات کاال در منطقه یکی 
از عوامل مهم جذب سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی است. 
بندر پتروشــیمی پارس با 15 پست اسکله 
)6 اسکله مایعات، 2 اســکله مایعات گازی 
و 7 اســکله جامدات( با آبخور 15 تا 32 متر 
و ظریفت کل 35 میلیــون تن ) 29 میلیون 
تن مایعــات گازی و 6 میلیون تن جامدات( 
با قابلیت پهاودهی کشــتی تا ظرفیت 70 
هزارتن و ظرفیت تخلیــه و بارگیری 170 
2250 تــن در ســاعت در 2 فاز به  تــا
بهره برداری رســیده اســت و ســاالنه 
1200فروند کشــتی در این بندر تردد 

می کنند. 

فرودگاه بین المللی خلیج فارس 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
برای ایجاد زیر ســاخت های اساسی الزم ، 
نیل به اهداف تعیین شــده، پاســخگویی 
بــه نیازمندی هــا، تامین پیــش نیاز های 
اجرای هرچه ســریع تر پروژهــای متعدد 
و عظیم صنایع گاز و پتروشــیمی و توسعه 
اجتماعی واقتصــادی منطقه ویژه به عنوان 
قطب صنعت گاز و پتروشــیمی کشــور در 
ســال1381 احداث یک فــرودگاه جدید 
در منطقه عســلویه را ضروری و در دستور 
کار قرار داد کــه در فروردین 1385 
به بهره برداری رسید. فرودگاه بین المللی 
خلیج فارس در جنوب شرقی استان بوشهر 
و در ارتفاع 21 پا از ســطح دریــا در زمینی 
به مساحت 700 هکتار در ســال 1385 با 
ماموریت ارایه خدمات فرودگاهی، ناوبری 
وهوانوردی بــرای پذیرش پــرواز های 
داخلــی و بین المللی توســط ســازمان 
منطقه ویژه به منظور حمل و نقل مســافر 

و بار طراحی و احداث شده است. 
این فرودگاه با داشــتن 6 هزار پرواز داخلی، 
ورودی و خروجی و جابه جایی بیش از یک 
میلیون مسافر در ســال از نظر شمار پرواز 
و تجهیــزات ناوبری از جایــگاه ویژه ای در 

سطح کشور برخوردار است.
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نیروگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شــرکت توانیر می گوید: واگذاری 
نیروگاه ها تاکنون با روح سیاست های اصل 44 همخوانی نداشته و در 

عمل نیروگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است.
 علی اصغر اسماعیل نیا افزود: فقط یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شــد و در عمل بیشــتر نیــروگاه ها توســط بخش های 
غیردولتی خریداری شده اســت.وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری ها 
نیاز به اصاح دارد، گفت: با واگــذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی که 
در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی های های مربوط به احداث آنها برای 
صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به 
خریدار انجام شد؛ در حالی که باید این واگذاری ها در قالب شرکت و با 

انتقال بدهی به خریدار انجام می شد.
اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه ها نیز در 
قالب رد دیون به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید واگذار 
شد که هیچ کدام با روح سیاست های اصل 44 که تاکید بر بازشدن فضا 

برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.
وی یادآور شــد: با واگذاری نیروگاه ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی 
دســت صنعت را نگرفت بلکه چون این نیروگاه ها به صورت دارایی به 

فروش رفت، همه بدهی های آن برای وزارت نیرو باقی ماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییرات نرخ ارز هزینه های 

تامین قطعات و تعمیر و نگهداری را در صنعت برق افزایش داده است.
معاون توانیر اظهار داشت: در شــرایطی که هزینه های سرمایه گذاری 
در صنعت برق افزایش یافته و هزینه های نگهداری آن هم تغییر کرده 
است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می یابد.اسماعیل نیا با اشاره به 
این که مشــکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است، 
تصریح کرد: این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت 
تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شــده و واگذاری نیروگاه ها به بخش 

خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.
معاون هماهنگی و مالی پشــتیبانی توانیر با اشــاره به این که صنعت 
برق نیازمند حمایت اســت، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به 
اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام 
شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست های اجرایی اصل 44 و 

قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

صندوق کارآفرينی امید ۲۱ هزار طرح اقتصادی 
اجرا می کند

معاون ساماندهی و توانمندســازی صندوق کارآفرینی امید گفت: 21 
هزار طرح اقتصادی زیر حمایت این صندوق در مناطق مختلف کشــور 
در حال اجرا است که شمار چشمگیری از آنها دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
علــی اصحابــی در آییــن رونمایی از طــرح های حمایتــی صندوق 
کارآفرینی امید در شهرستان نیر به ایرنا افزود: با راه اندازی این طرح ها 

برای 53 هزار نفر زمینه اشتغال فراهم می شود.
وی بیان کرد: برای اجرای این طرح ها 10 هزار میلیارد ریال از ســوی 
صندوق کارآفرینی امید به صورت تسهیات ارزان قیمت به متقاضیان 
در بخش های گردشــگری، صنایع معادن، صنایع دســتی، کشاورزی 
پرداخت شده است.اصحابی گفت: این طرح ها از مجموع 30 هزار طرح 

بررسی شده منجر به قرارداد و اجرایی شده است. 
معاون ســاماندهی و توانمندســازی صندوق کارآفرینی امید درباره 
اســتراتژی صندوق در اجرای این طرح ها افزود: طرح های مذکور در 
بخش های کشاورزی و صنایع پایین دســتی، بخش خدماتی، صنعت 
و معــدن بویژه معــادن کوچک، فنــاوری اطاعات، صنایع دســتی، 
گردشــگری و بوم گردی بوده و با نگاه › هر روســتا یــک محصول‹ و 
›روستای بدون بیکار‹ و صندوق های خرد و محلی، مشاغل روستایی و 

توانمندسازی زنان روستایی دنبال شده و به نتیجه رسیده است.
وی اظهار داشت: در راســتای اجرای این طرح توجه به مناطق مرزی و 
روســتاها دارای اهمیت بوده و بیش از 6هزار و 250 طرح از بین بیش از 
20 هزار طرح مصوب مربوط به مناطق مرزی بــوده و بیش از 14 هزار 

طرح نیز به روستاها و مناطق غیر مرزی اختصاص یافته است.
اصحابی گفت: در تقســیم بندی طرح های بررسی شــده که توانسته 
اند مصوب شــوند بیش از 10 هزار طرح در بخش کشــاورزی و صنایع 
تبدیلی و پایین دستی، 6200 طرح در بخش صنعت و 3400 طرح هم 
در بخش خدمات بوده که سرجمع بیش از 20 هزار طرح مورد حمایت 

صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته اند.
او اضافه کرد: تا آبان ماه گذشــته از مجموع منابــع 1,5 میلیارد دالری 
صندوق توســعه ملی، 50 درصد به چهار موسســه عامل مجری طرح 
اشتغال روستایی یعنی بانک کشــاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق 

کارآفرینی امید و پست بانک اختصاص یافته بود.
وی بیان کرد: مراحل ســوم و چهارم اعطای تســهیات اشــتغالزایی 
این صندوق آغاز شــده و این فرصت مناســبی برای دانش آموختگان 
دانشگاهی است تا ایده ها و طرح های کســب و کار خود را برای اعطای 

تسهیات اشتغالزایی به صندوق ارائه دهند.
او درباره ســهم این صندوق از اعتبــارات جدید اشــتغال گفت: برای 
مرحله ســوم و چهارم حمایت از طرح های اشــتغالزایی سهم صندوق 
16 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی می باشد و انتظار می رود 

بزودی اختصاص یافته و از اواخر امسال و سال 98 پرداخت شود.
معاون ســاماندهی و توانمندســازی صندوق کارآفرینی امید با بیان 
اینکه در استان اردبیل ازمحل تسهیات صندوق کارآفرینی امید برای 
973 نفر فرصت شغلی ایجاد شــده، گفت: در استان 170 میلیارد ریال 

تسهیات به متقاضیان پرداخت شده است.

 4۰ درصد منابع بانکی بايد به صنعت
 اختصاص يابد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اســکو در مجلس شورای اسامی گفت: 
طبق قانون بانک ها موظف هســتند 40 درصد از منابع خود را به حوزه 
صنعت اختصاص دهند.محمدحســین فرهنگی در نشســت بررسی 
وضعیت صنعتی و معدنی آذربایجان شــرقی و در جمع کارشناســان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی و مدیران 
انجمن های تخصصــی صنعتی، افزود: عملکرد بانــک ها در این زمینه 
قابل بررسی و البته ارزیابی است. وی با اشــاره به فشارها و تحریم های 
ظالمانه اســتکبار آمریکا بعد از پیروزی انقاب اســامی، اظهار کرد: 
اکنون با وجود فشارها و تحریم های ظالمانه، جمهوری اسامی ایران در 
منطقه و جهان جایگاه تاثیرگذاری دارد و روز به روز به قدرت خود می افزاید. 
فرهنگی اضافه کرد: برای رفع مشکات اقتصادی کشور، ایجاد کارگروه 
توسعه سرمایه گذاری و پیشــرفت با هدف ریشه یابی مشکات و یافتن 

راه حل و غلبه بر بحران ها از سوی مسئوالن اجرایی ضروری است.
وی به ظرفیت های فراوان و وسیع معدنی آذربایجان شرقی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به ماده 43 قانون برنامه ششــم توســعه، گردش مالی 

مرتبط با ذخایرمعدنی هر استان باید در همان محل انجام شود. 
فرهنگی از مسئوالن اســتانی خواســت تا تمهیدات و مقدمات الزم و 

کافی برای بهره مندی از منابع و گردش مالی معادن را فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، معاون امور صنایع ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی نیز در این نشست با اشــاره به وجود یکهزار و 500 
طرح صنعتی در دست اجرای استان با پیشرفت  های فیزیکی متفاوت، 
مهمترین چالش ســرمایه گذاری صنعتی در این خطه را تامین برق در 

شهرک های صنعتی و محل طرح ها بیان کرد.

میز خبر

رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی کشور گفت: 
ایران کشوری اســت که مبانی حقوقی اداره جامعه را 
از ابتدای انقاب دارا بود. ما قانون اساســی را داریم که 
تکالیف و وظایف دســتگاه  های مختلف را مشــخص 
کرده اســت و بــر همین مبنا مــی توانیم بــه مفهوم 

کاربردی نظریه دولت بپردازیم.
جمشید انصاری در پنل »واکاوی نظریه های دولت از 
منظر تئوری و عمل«، دومیــن کنفرانس حکمرانی و 
سیاستگذاری عمومی گفت: جمهوری اسامی نظامی 
حاکمیتی با ویژگــی  هایی خود اســت و دارای مبانی 
نظری اســت که آن را اداره می  کند. در این نظام فقه و 

سیاست موثر است. 
وی افزود: پیش از انقاب، دولــت و حکومت در ایران 
به لحاظ تاریخی بر اساس الگوی متمرکز و زورمدارانه 
اجرا می شــد و دالیلی چون ســیطره فرهنگ عشیره 
 ای بر فرهنگ سیاسی کشــور باعث می شد تا 50 سال 
گذشته نظام عشــیره  ای کشــور را اداره کند. انصاری 
با بیــان اینکه مفهــوم نظریه دولت بحثــی جدی در 
حکمرانی اســت، عنوان کرد: نظریه  هــای دولت در 
حوزه علوم سیاســی مورد بحث قرار می  گیرد و در علم 
مدیریت از آن استفاده می شــود زیرا به تنظیم قدرت 
در جامعه می پردازد. معاون رئیــس جمهوری افزود: 
درمفهوم کنونــی، مجموعه رهبری، قــوای مجریه، 
مقننه، قضاییــه، نیروهای مســلح، نهادهای عمومی 
غیردولتی، شــهرداری ها و شــورای های اسامی نیز 

جزء تعریف دولت قرار می گیرند. 
به بیان وی، الگوی رفتاری و ساختاری حاکم 
بر روابط دولت با مردم همواره بر یک ســری 
مبنای نظری استوار اســت که نظریه دولت 
دولت نامیده می شــود. در این مفهوم حدود 
اختیار، وظایف و مســئولیت هــای دولت و 
مســائلی چون حدود مداخله دولت در اداره 

جامعه، میزان مشــارکت و نقش مردم در اداره امور و 
چگونگی روابط مردم، سازمان های دولتی و نهادهای 

مدنی مورد بحث قرار می گیرند. 
به گفته وی، نظام جمهوری اســامی وظیفه اداره 80 
میلیون نفر را بر عهده دارد بنابرایــن باید روی مفهوم 
کاربردی دولت متمرکز شد. از طرفی تکلیف دستگاه  ها در 

کشور به خوبی تعریف شده است. 
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره 
به اینکه قانون اساســی در کشــور باید مبنا قرار گیرد 
تأکید کرد: برخی از مطالبات مــردم با مبناهای علمی 
ســازگاری ندارد. وی گسســت تاریخی میان مردم و 
حاکمان را از تبعات الگوی متمرکز و زومدارانه دانست 
و افزود: حاکمان همیشه با اتکا به نظام سلسله  مراتبی 
نوکران بر کشور حکومت می  کردند و در برابر مردم به 

نهادهای خارج از دولت بیشتر نزدیک بودند. 
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ادامه 
از ضرورت ارائه یــک مفهوم کاربردی ســخن گفت و 
افــزود: از ویژگی های امــوری که در حوزه اندیشــه 

سیاسی مورد اجماع و تفاهم واقع می شوند 
غلبــه وجــوه غیرکاربــردی و حاکمیت 
دیدگاه های صرفا تئوریک در آن ها اســت. 
از این رو دســتیابی به برداشــتی کاربردی 
از مفهــوم دولت متناســب بــا ویژگی های 
فرهنگی و کاســتن از مناقشات نظری کاما 
ضروری است. برای ارائه این مفهوم کاربردی 
باید از مستندات و مبانی حقوقی رسمی که از رسمیت 

بیشتری برخوردارند، استفاده شود. 
انصاری در ادامه نیز به مبانی و مســتنداتی در رابطه با 
دولت چون قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، 
تکالیف و وظایف قوا و سازمان های دولتی، رویکردهای 
علمــی، روندهــای جهانــی در تطور نقــش دولت و 

مطالبات منطقی از حاکمیت اشاره کرد. 
معاون رئیس جمهوری در بیان مشــخصات تاریخی 
دولت در ایران تا پیروزی انقاب اسامی، بیان داشت: 
ضعف مشــارکت های اجتماعی و نهادهــای مدنی، 
فقدان یا ضعــف نهادهای مدنی و اتکا بــه درآمدهای 
حاصل از نفت از ویژگی های دولت پیش از انقاب بود. 

وی همچنین در بیان ویژگی های دولت در جمهوری 
اســامی ایران نیز گفت: گســترش بی رویه مداخل 
دولــت در تصدی امــور، تمرکز بیش از حــد در نظام 
تصمیم گیری و اجــرا، پایین بــودن کارآمدی دولت 
و کنــدی ارائه خدمات بــه مردم، پاییــن بودن نقش 
و مشــارکت بخش غیردولتی در اداره امــور، تداخل 

و ناهماهنگــی میان قــوا و ارکان موثر کشــور،ضعف 
پاســخگویی دولت و حکومت به مــردم، بی اعتمادی 
عمومی به ســامت و بی طرفی نظام اداری، باالبردن 
و عدم امکان تامین هزینه های دولت و غلبه تصمیمات 
سیاســی بر نگاه هزینه - منفعت در اداره امور کشور از 
جمله ویژگی های دولت جمهوری اسامی ایران است. 
معاون رئیس جمهوری با پیشنهاد برخی اصول حاکم 
بر وظایف و مسئولیت های دولت کارآمد، تصریح کرد: 
رشد اخاق، حاکمیت قانون و تحکیم مبانی اعتقادی 
مردم، محول نمودن تمامی اموری کــه انجام آن ها از 
عهده مردم ساخته اســت توسط مردم و منحصر شدن 
اقدامات دولت به اموری که نیاز کشــور اســت، توزیع 
منطقی قدرت بین دولت و حاکمیت و نهادهای مدنی 

از جمله اصول الزم در دولت های کارآمد است. 
انصاری چنین گفــت: تامین منافــع عمومی و زمینه 
ســازی برای تامین حداقل های پیش بینی شــده در 
قانون اساس، تامین امکان و زمینه مشارکت و فعالیت 
مردم در کلیــه امور اقتصادی، حمایــت موثر از تحقق 
برنامه های توســعه کشــور و تامین اجرای قوانین و 
مقــررات و تقویت قانون مــداری در کشــور از جمله 
وظایف و مسئولیت های دولت کارآمد به شمار می رود. 
وی تأکید کرد: مردم ایران گرایــش عجیبی به انجام 
تمامی امور توسط دولت دارند، مانند آسفالت خانه  ها 
تا کنترل و تنظیم بازار در حالــی که دولت  ها برآمده از 

اراده مردم هستند. 

نشست

خريدار معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 
گفت: هربار نرخ اعام شده بازار غیر رسمی 
شکل گرفت و تنها در مواردی اعام نرخ ارز 
موفق بود که در اوایل دهه 80 این نرخ بانک 
مرکــزی از تمامی نرخ هــای کاذب باالتر و 
می توان گفت دوران طایــی کنترل بازار 

ارز بود.
مینو کیانی راد در پنل تخصصی »سیاست 
هــای ارزی و تجاری: چالش های شــرایط 
تحریم« در دومین روز کنفرانس حکمرانی 
و سیاســت گذاری عمومــی با اشــاره به 
نوسانات ارزی چند ساله کشور، اظهار کرد: 
چهار تجربه تکراری در تک نرخی کردن در 
دولت های مختلف وجود داشــته است در 
سال 71 اول نرخ 120 تومان در اوایل سال 
80 که 750 تومان بود و سال 90 به 1226 
تومان رسید و در حال حاضر 4200 تومان 
اســت.وی با اشــاره به نرخ های فوق گفت: 
مســئله ای که تجربه شده کشــور دوباره 
تجربه می کنــد و آنچه که قبــا آثار منفی 
خود را در اقتصاد گذاشــته فاصله بین بازار 
آزاد و رســمی در دولت های مختلف به جز 
در دوره ی 9 ســاله دهه اوایل 80 است و در 
بقیه دولت ها منجر به واگرایی بازار رسمی 

و غیر رسمی شده است.
کیانی راد گفت: در سال 97 سه نرخ رسمی 
توســط بانک مرکزی اعام شده است. نرخ 
نیمایی نرخ 4200 و نرخ بــازار آزاد در واقع 
ســه نرخی بود .معاون ارزی اســبق بانک 
مرکزی عنوان کــرد: باید مراقــب نرخ ارز 
باشیم بعضی ها می گویند حتی اگر نرخ ارز 
به 20 هزار تومان هم برســد فقط دو درصد 
بازار )بازار آزاد( اســت اما باید بگویم زمانی 
که مرز حیاتی و خط قرمز رد شود و قیمت و 
نرخ ارز به این قیمت برسد تصحیح شرایط 

بسیار سخت می شود.
کیانــی راد اظهار کــرد: عبدالناصر همتی 
رئیــس کل بانک مرکــزی به دلیــل نگاه 
اقتصادی که دارد بسیار صحیح عمل کرده 
اســت. اما طرح نرخ چهــار و 200 کودکی 
الغر است که چارچوب اصلی آن به درستی 
ایجاد شــده امــا جــای کار دارد و باید به 

درستی اجرا شود.
به اعتقــاد وی در بحــث حکمرانی اقتصاد 
شــاخه تجــارت و ارز بســیار مهم اســت 
و سیاســت های ایــن دو موضــوع نیاز به 

حکمرانی دارد.
کیانــی راد ادامه داد: تصمیمات کشــور به 
خصوص در شــاخه ارز به گونه ای بوده که 
ابتدا تصمیم گیری می شود و سپس به ابعاد 
تصمیم گیری فکر و نتایج تصمیم را اصاح 
می کنیــم. در فرآیند تصمیــم  گیری ابتدا 
تمرکز روی بازیگران رســمی و غیر رسمی 
اســت و مصوبات دولت برای گروه خاصی 

نیست بلکه همه را شامل می شود. 
معاون ارزی اســبق بانک مرکــزی گفت: 
توسعه پایدار جایی اســت که اعمال قدرت 
سیاســی، اقتصادی و اداری برای مدیریت 
امور اداری در تمام سطوح تعریف می شود. 
اشــکالی که در نظام تصمیــم گیری وجود 
دارد به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی 
تغییر می کند و در اولین اقدام با مدیر عامل 
بانک ها جلسه گذاشــته و از آنها می پرسد 
که چه کار کنم، در جلســه بعدی با صرافی ها 
جلســه می گذارد در هیچ جای دنیا بانک 
مرکزی این چنین رفتار نمی کند بلکه بانک 
مرکزی مجموعه ای از تصمیم گیری ها را در 
تک  تک بخش ها اباغ و مقــررات را تدوین 

می کند. نه اینکه از بقیه برای اقدامات خود 
سوال کند.

وی ادامه داد: در تمامی بخش ها تضاد منافع 
وجود دارد و ممکن اســت در این جلسات 
اباغیه ی صادر شــده صرافی منافع خود را 
نبیند اما منافع بانک ها در آن وجود داشته 
باشــد. بانک مرکزی به عنوان یک رئیس و 
دستور دهنده بدون مشورت از هیچ ارگانی 

خود تصمیم بگیرد و اباغ کند .
کیانــی راد در ادامه توضیــح داد: تصمیم 
گیری هایی که همراه با مشــورت اصناف و 
ارگان ها است به دلیل نبود رئیس با کفایت 
در بانک مرکزی اســت. رئیــس کل بانک 
مرکزی باید نــگاه بانکــداری و حاکمیتی 
داشته باشــد اگر رویکرد و سابقه و ذهنیت 
بانکداری تجاری داشته باشد، اتفاقات حال 
حاضر تکرار خواهد شد. در حکمرانی خوب 
دولت، بخش خصوصــی و جامعه مدنی در 
یک مثلث هستند و حکرانی بین آنها تعامل 
ایجاد می کنــد و منجر به توســعه پایدار 

می شود.
وی در خصوص مشــخصه های حکمرانی 
خوب گفــت: تک تک مــوارد در چارچوب 
تعریف مشارکت پذیری، علم گرایی، قانون 
محوری، مسئولیت پذیری، عدالت جویی، 
پاســخگویی، کارایی، اثربخشی و شفافیت 
همه مشــخصه های مبتنی بــر حکمرانی 

خوب می شوند.
وی در ادامه اظهار کرد: اما حکمرانی باز که 
نسخه به روز شده ی حکمرانی خوب است، 
مشارکت هرچه بیشــتر ذینفعان و صاحب  
نظران و تصمیماتی که مستلزم صرف وقت 
بیشتری اســت را بازگو می کند و در زمان 
اجرا به سرعت عملیاتی می  شود. بسیاری از 
اوقات تصمیمی که گرفته می شود به دلیل 
اینکه قبل از آن زمانــی برای تصمیم گیری 
گذاشته نشــده اصاح نتایج و تبعات و حل 
مشــکات نیز زمان زیاد تری می خواهد و 

شاید اصاح نیز نشود.
معاون ارزی اســبق بانک مرکزی با اشــاره 
به اینکه در کشــور ما عمومــا همه در مورد 
همه چیز بدون علم نظر مــی دهند، افزود: 
به عنوان مثال بانــک مرکزی اعام می کند 
سیاســت کاری ما حمایت از صادر کننده 

است و همه به این طرح حمله می کنند.
کیانی راد افزود: سیاســت های جانشینی 
واردات، توسعه صادرات و تلفیقی از این ها در 
بحث های تجاری وجــود دارد اما با یکدیگر 

هماهنگی نــدارد. منتهی بانــک مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت در تاش 
هســتند این طرح ها را به نوعی هماهنگ با 
هم پیش ببرند اما به دلیل نبود برنامه ریزی 
تضاد منافع ایجاد می شــود و اعتراض بر 

می انگیزد.
وی با بیــان اینکه حکمرانی خــوب تضاد 
منافع را از بین می برد، گفت: انواع سیاست 
گذاری های تجاری و ارزی مستلزم شناخت 
بســتر حکمرانی است تا شــرایط مشخص 
نباشــد اعمال سیاست به درســت یا غلط 
شرایط را بدتر می کند. خیلی اوقات شرایط 
را نمی شناســیم یا اینکه به شرایط اعتنا 

نمی کنیم و تصمیم کان می گیریم.
معاون ارزی اســبق بانــک مرکزی تصریح 
کرد: مســائل اقتصادی به راحتی به وجود 
نیامده بلکه تحت تاثیــر عوامل مختلف به 
وجود می آیند و به سختی نیز حل می شوند. 
بنابراین باید شناخت نســبت به آن وجود 
داشته باشد، باید در نظر گرفت سیاست  گذاری 
حاکمیتی در کشور ما در شرایطی است که 
تمام سیاســت گذاری های مختلف ارزی و 
پولی، نظام بودجه  ریزی و بازار ســرمایه در 

شرایط تحریم ها قرار دارند.
وی ادامــه داد: در تمامی سیاســت ها باید 
نگاهی به بحث تحریم ها وجود داشته باشد 
و مطابق با شــرایط تصمیم  گیری شود. در 
چنین شــرایطی وارد کننده و صادر کننده 
به سیستم حمایتی نیاز دارد. یکسان سازی 
نرخ ارز ایده  آل همه کشــور است و مطلوب 
اســت بحث حمایتی در ایــن راهبردها یا 
ترکیبی از نظام صــادرات و واردات حمایت 
شــده را برای برون رفت از مشــکل ارزی 

داشته باشیم.
کیانی راد اظهار کرد: شــرایط حکمرانی در 
شــرایط جنگ اقتصادی علیه ایران است. 
در برنامــه توســعه پنجم خدمــات دولت 
الکترونیک به بحث شــفافیت مالی کمک 
می کند و کاهش وابستگی به درآمد نفت یا 
ایران  کد تماما به شفافیت سازی اشاره دارد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در خصوص 
برنامه ششــم گفت: برنامه ششم که تحقق 
اقتصاد مقاومتی، ارتقای شــفافیت ارزی و 
مالی، کیفیت و رقابت پذیر ســاختن کاالی 
تولید داخلی بــرای صادرات جــزء برنامه 
توســعه ششــم بوده و در صورت عملیاتی 
شدن به شــرایط ارزی حال حاضر کمک 

می کند.

به گفته کیانی راد ، واردارت ایران از ســال 
57 تا 97 طبق برنامه های توسعه  ای و آنچه 
که در اقتصاد وجود داشته نشان دهنده آن 
اســت که صادرات نفــت و گاز و غیرنفتی 
رابطه معکــوس دارند. صــادرات غیرنفتی 
توانســته ســطح خود را به واردات نزدیک 
کند بنابرایــن واردات مورد نیاز کشــور به 
ســمت تقاضای ارز رفته و از طریق صادرات 

غیرنفتی ارز جبران می شود.
معــاون ارزی اســبق بانک مرکــزی ادامه 
داد: در سیســتم حکمرانی بــاز همه باعث 
ایجاد شرایط و نتیجه می شوند. هم اکنون 
در ســامانه پورتــال ارزی بانــک مرکزی 
صادرکنندگان و واردکنندگان اسامی خود 
را می نویســند و اگر وارد کننده نیاز ارزی 
داشته باشــد به یکدیگر تحویل می دهند و 
شفافیت مالی وجود دارد زیرا بانک مرکزی 
هویت افراد را می شناســد و باعث شفافیت 
می شــود. اما مشــخصات افراد بــه دلیل 
اعمال تحریم ها مشــخص نمی شود و طرح 
مناسبی برای رفع نیاز ارزی صادر کنندگان 
و واردکننــدگان و بازگشــت ارز به چرخه 

اقتصادی است.

برخورد با مردم در سیاستگذاری 
ارزی تاثیر دارد

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
ادامه در خصــوص نوســانات ارزی، گفت: 
کشور 12 ماه ارزی بســیار بد داشته است. 
نظام در یادگیری ضعیف اســت و تمرکز بر 
سیاســت ندارد.احمد توکلی در خصوص 
طرح بســته سیاســت ارزی خــود که در 
فروردین ماه به معاون اول رئیس جمهوری 
تحویل داده است، اظهار کرد: این طرح برای 
مســتضعفین اســت و تاکید بر تک نرخی 
شــدن رز و برخورد قاطع با بازار آزاد را دارد. 
زیرا ارز تک نرخی باعــث تضمین اداری 
می شــود.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد: تخصیص اداری ارز برای 
طرف تقاضا و ثابت نگه داشــتن نرخ )فقط 
یک نرخ ارز تا 3 سال با امتیازات تام کنترل 
ارزی به بانــک مرکزی( به احیــای اعتماد 
مردم و مبارزه با فســاد از دستاوردهای این 

طرح است.
توکلی ادامه داد: باید یــک نرخ ارزی وجود 
داشته باشــد و اجازه معامله با نرخ ها وجود 
نداشته باشــد و عدد تک نرخی ارز توسط 

کارشناسان تعیین شود.

وی در خصوص مقابله با بازار ســیاه گفت: 
برای مقابله با بازار ســیاه نیــز بهترین راه 
قانون اســت که با این افــراد برخورد کند. 
البته همه راه حل ها مشــکل دارد و نیاز به 
نظریه های کارشناســی دارد.توکلی با بیان 
اینکه مســئولین باید با مردم همسو شوند، 
افزود: وقتی تصمیمی گرفته می شــود اگر 
مسئولین ســالم بوده و مردم به آنها اعتماد 

داشته باشند، با طرح همسو می شوند.
وی ادامــه داد: مدیــر بانک مرکــزی باید 
شخص دانا و سالم باشد تا مردم به آن اعتماد 
کنند. این طرح راه حل ناگزیر و خوب است 
و باید به این نتیجه برســیم که برای اجرایی 

شدن این طرح نهادها چه نقشی ایفا کنند. 
دبیر کل دیده بان شــفافیت و عدالت گفت: 
اگر سیاســت گذار صادقانه با مــردم رفتار 
کند، مردم تمایل بیشــتری برای همکاری 
نشــان می دهند و برخورد با مردم بسیار در 

حکمرانی و سیاستگذاری ارزی تاثیر دارد.

بازار سیاه بسیار قدرتمند است
مجید شــاکری کارشــناس دیگر این پنل 
تخصصی در مــورد تعیین نــرخ ارز گفت: 
سیاســت گذاری هــای ارزی در ســطح 
کان نباید قیمت مشــخص کند بلکه باید 
تعیین کند نرخ به چه شــکل تولید شده و 

تاثیرگذاری می کند. 
این کارشــناس ارزی و تجاری گفت: زمانی 
که فشارهای بیرونی کم است و شرایط تنش 
ارزی وجود ندارد فاصله ارز دولتی و بازار آزاد 
کم می شــود اما در زمان تنش قیمت  گذاری 
رج می شــود  لت ها خا ز کنترل دو ا
و فاصله قیمت هــا زیاد و نرخ هــا متفاوت 
اســت اما زمانی این اتفاق مــی افتد که 
سیاست گذاری وجود ندارد و در کشور ما 

نیز سیاست گذاری نیست.
وی ادامــه داد: در بحــث ارزی ارتبــاط با 
کشورهای اروپایی مهم نیست بلکه ارتباط 
با کشــورهایی مثل چین و امــارات برای 
تامین ارز حائز اهمیت اســت. یک جلســه 
تجاری با کشــور چین بســیار روی کاهش 

قیمت ارز تاثیر می گذارد.
شــاکری در ادامه اظهار کرد: بحران ارزی 
ترکیه از کشــور بیشــتر بود و ترکیه بدهی 
داشت اما توانست انتظارات مردم را برآورده 
کند به همین دلیل بحران ارزی در کشــور 
فاحش نشد. در کشور ما برنامه ای برای ارز 
وجود دارد اما اخیرا بانک مرکزی سیاســت 
مداخله عقانی را انجــام داد و قیمت پایین 
آمد. در زمان ســیف و عراقچی فقط فروش 

ارز داشتیم که باعث بزرگی بحران شد.
وی در خصوص نهادهای دخیل در موضوع 
ارز گفت: بــه غیر از بانــک مرکزی معاونت 
اقتصادی وزارت امور خارجه نیز باید دارای 
اســتراتژی باشــد. باید خود کشور قیمت 
ســازی کند نباید برای مهم باشــد که در 
حال حاضر قیمت چقدر اســت و ما فقط به 
قیمت اعتنا کرده ایم. این کارشــناس ارزی 
و تجاری تصریح کــرد: طرح دالر چهار هزار 
و 200 تومان بسیار بد اجرا شد و استراتژی 
در آن وجود ندارد.شاکری در خصوص اداره 
بازار سیاه گفت: بازار سیاه را نمی توان حتی 
با زور قانــون و نیروی انتظامــی نمی توان 
کنترل کرد. زیرا راه های مختلفی برای کار 
خود دارند. و در پاسخ به این سوال که آیا 
می شود حکومت حکمرانی کنترل قاچاق 
ارز را به دســت بگیــرد؟ باید بگویــم بازار 

قاچاق بسیار قدرت دارد.

قانون اساسی مبنای مناسب به کارگیری نظريه دولت است



رئیس كل بیمه مركزی خبر داد

بخشودگی جرايم بیمه ای به مناسبت دهه فجر

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تجهیز ۱۰۰ کالس به سیستم گرمايشی عیدانه 
بیمه البرز به سیستان و بلوچستان

 همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اســامی و در شصتمین 
ســال فعالیت شــرکت بیمه البرز، این شــرکت در قالب طرح چهل- 
شصت، 100 کاس مدارس استان سیســتان و بلوچستان را مجهز به 

سیستم گرمایشی ایمن کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمــه البرز، پس از حادثه تلخ آتش ســوزی 
در یکی از مدارس زاهدان،  بیمه البرز در راســتای تحقق مســوولیت 
پذیری اجتماعی و با هدف کمک به نوسازی و بازسازی مدارس استان 
سیستان و بلوچســتان، بودجه تخصیصی انتشــار و توزیع سر رسید،  
تقویم و هدایای نوروزی ســال 1398 خود را در قالــب تجهیز یکصد 
کاس مدارس استان سیســتان و بلوچستان به سیســتم گرمایشی 

تابشی مدرن به هال احمر جمهوری اسامی ایران اهدا کرد.
بنا بر این گزارش، طی چند ســال متوالی گذشته شــرکت بیمه البرز 
با هدف حمایــت از خانواده های کم بضاعت تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستی، بودجه تخصیصی انتشــار و توزیع سررسید، تقویم وهدایای 
نوروزی را به خانواده های دارای فرزند معلول تحت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی در اســتان تهران و همچنین خانواده های کم بضاعت در 
استان های محروم کشــور اهدا  کرد. بر این اساس، شــرکت بیمه البرز 
سال گذشــته نیز در پی زلزله منطقه غرب کشــور با هدف حمایت از 
آســیب دیدگان این منطقه بودجه هدایای نوروزی خود را به سازمان 

داوطلبان جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران اهداء کرد.

پرداخت خسارت آتش سوزی شرکت صنايع 
پالستیک پوشینه

 خسارت انبار شرکت صنایع پاستیک پوشینه که به علت حادثه آتش 
سوزی متحمل خسارت های عمده ای شــده بود، توسط شرکت بیمه 

پاسارگاد پرداخت شد.
خســارت آتش ســوزی یکی از انبارهای محصوالت تولیدی کارخانه 
شرکت صنایع پاستیک پوشــینه در جاده ترانزیت تاکستان-ابهر به 
مبلغ 111 میلیارد و 107 میلیون و 731 هزار ریال در کوتاه ترین زمان 

ممکن توسط شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت شد.
بر اســاس گزارش های دریافتی، با پیگیری هــای مدیریت بیمه های 
آتش سوزی و کارشناسان رســمی دادگستری شــامل بررسی علت 
حریق، ارزیابی فیزیکی خســارت و حسابرسی های به عمل آمده مبلغ 
خسارت ارزیابی و طی دو مرحله علی الحســاب و قطعی از محل بیمه 

نامه آتش سوزی به شرکت صنایع پاستیک پوشینه پرداخت شد.
در پی وقوع آتش سوزی با شــدت و ابعاد بسیار گســترده، انبار اصلی 
شرکت صنایع پاستیک پوشینه در شهرســتان ابهر، در روز 17مرداد 
ماه دچار حریق شــد و موجب از بین رفتن کلیه محصوالت موجود در 
انبار این شرکت و آوار کلی سوله به مساحت 2300 متر مربع شد. سوله 
و محصوالت پاســتیکی BOPP موجود در آن که تولید این محصول 
برای اولین بار در کشور توسط این شــرکت انجام شده و جهت مصارف 
بسته بندی کاربرد دارد، همچنین ســایر محصوالت تولیدی و مواد در 
جریان تولید به خاکســتر تبدیل شد. خوشــبختانه این حادثه تلفات 

جانی و مصدوم نداشت.
شرکت صنایع پاســتیک پوشــینه در ســال 1376 با بهره گیری از 
تکنولوژی مدرن دنیا تأســیس شــد. زمینه فعالیت این شرکت تولید 
فیلم پاستیکی BOPP برای اولین بار در ایران ، تولید فیلم پاستیکی 
CAST FILM، تولید فیلم متاالیز و چاپ فیلم و کلیشــه سازی و… 

در زمینه صنایع چاپ و بسته بندی است.

پرداخت ۲۰ هزار وام اشتغالزايی توسط بانک رفاه 
در دولت تدبیر و امید

بانک رفاه با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم )1397-1392( تاکنون 20 هزار و 399 فقره تســهیات 
قرض الحسنه اشــتغالزایی از طریق نهادهای حمایتی به مبلغ 2 هزار و 

101 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک رفاه برای ســاخت و 
یا مشارکت در احداث 15 باب مدرســه با تخصیص بیش از 30 میلیارد 
ریال تسهیات مشارکت داشته است.این بانک همچنین بیش از 177 
هزار فقره تسهیات قرض الحسنه به ارزش 2 هزار و 752 میلیارد ریال 

به مستمری بگیران پرداخت کرده است.
براساس این گزارش، اعطای هشــت هزار و 239 فقره تسهیات کمک 
برای حوادث غیرمترقبه مســکن )ســیل، زلزله و ...( بــه ارزش 641 
میلیارد ریال از جمله اقدامات این بانک در راســتای مســوولیت های 
اجتماعی بوده اســت.با هدف بهسازی و نوســازی بافت های فرسوده 
شهری نیز برای 2 هزار و 902 واحد مســکونی تسهیات به مبلغ یک 

هزار و 758 میلیارد ریال پرداخت شده است. 
حمایت از ساخت 28 هزار و 425 مسکن روستایی از طریق تسهیات 
بانک رفاه به مبلغ ســه هزار و 444 میلیارد ریال و نیز حمایت از ساخت 
970 واحد مسکن مهر از طریق اعطای تسهیات به مبلغ 338 میلیارد 

ریال از دیگر اقدام های انجام شده در این بخش به شمار می رود.
همچنین بانک رفاه، 45 دســتگاه آمبوالنس به ارزش 99 میلیارد ریال 

را خریداری و به دانشگاه های علوم پزشکی اهدا کرده است.
رهایی یک هزار و 459 زندانی نیازمنــد با تخصیص مبلغ 382 میلیارد 
ریال از دیگر اقدامات انجام شــده در بخش مســوولیت های اجتماعی 
بوده است.همچنین کمک به سازمان های مختلف به ارزش حدود 38 
میلیارد ریال، تکمیل 12 باب مدرسه و مسجد از طریق اهدای کمک به 
ارزش 18 میلیارد ریال و نیز خرید و ساخت مسکن برای 9 هزار و 119 
نفر از خانواده های شــهدا و جانبازان از طریق اعطای تسهیات به مبلغ 

پنج هزار و 332 میلیارد ریال از دیگر اقدام های بانک رفاه بوده است.
حمایت گســترده در عرصه هــای علمی، فرهنگی و هنری و توســعه 
فرهنگ ورزش به ویــژه ورزش کارگری از دیگر اقدامات انجام شــده 

توسط بانک رفاه در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

پرداخت وام ارزان قیمت برای نوسازی مسکن 
روستايیان توسط بانک قرض الحسنه مهر ايران

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راســتای ایجاد رونق و اقتصاد پویا در 
روستاها، اقدام به اجرای فعالیت های جهادگونه کرده است. در این راه، 
بانک با بنیاد مسکن انقاب اســامی و بنیاد برکت که وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( است به منظور حمایت از تولید داخلی و اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه هایی را منعقد کرده است.
در فاز اول بانک قرض الحســنه مهر ایران در تفاهم نامه با بنیاد مسکن 
انقاب اسامی نسبت به تامین مسکن روستایی و بازسازی بافت های 
فرســوده برای روســتاییانی که تاکنون از امکانات این بنیاد استفاده 

نکرده اند اقدام کرده است.
تاکنون بیش از 7 هزار و 800 خانواده روســتایی از تســهیات قرض 
الحسنه بانک برای احداث و نوســازی خانه های خود استفاده کرده اند 
و با معرفی بنیاد مسکن انقاب اســامی به شعب این بانک بالغ بر 405 
میلیارد ریال وام ارزان قیمت با کارمزد 3 تا 4 درصد به متقاضیان دارای 

شرایط پرداخت شده است.
در فاز دوم با انعقاد تفاهم نامه با بنیاد برکت وابســته به ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، بانک قرض الحســنه مهر ایران برای رونق اقتصادی و 

ایجاد اشتغال اقدام کرده است. 

میز خبر

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران بیان داشت: 
این بانک طی یازده ســال فعالیت مطلــوب در حوزه 
قرض الحســنه بالغ بــر 4 میلیون و 190 هــزار فقره 
تسهیات قرض الحســنه به ارزش بیش از 328 هزار 
میلیــارد ریال پرداخــت نموده کــه 42 درصد تعداد 
پرداختی در دو سال اخیر، شــامل 752 هزار فقره در 
ســال 96 و نزدیک به یک میلیون فقره از ابتدای سال 

97 تا کنون صورت گرفته شده است.
مرتضی اکبــری در ادامه افــزود: همچنین 57 درصد 
مبالغ پرداختــی در 2 ســال اخیر، شــامل 82 هزار 
میلیارد ریال در ســال 96 و 105 هزار میلیارد ریال از 

ابتدای سال تاکنون انجام شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران با 
تاکید بر استقبال مردم از خدمات این بانک 
به ویژه در ســال های اخیر اظهارداشــت: از 
ابتدای تاســیس تا کنون بیش از 6 میلیون 
و 150 هزار سپرده گذار جذب شده که سهم 
آن در ســال های 96 و 97 جمعاً به میزان 2 
میلیون و 350 هزار نفر معادل 38 درصد است.

وی تصریــح کرد: مانــده منابع بانک قرض الحســنه 
مهرایران در پایان ســال 95 بالغ بر 60 هــزار میلیارد 
ریال بوده که طی 2 ســال اخیر با رشد 245 درصدی 

مواجه و در حــال حاضر بالغ بــر 154 هزار 
میلیارد ریال می باشد.

دکتر اکبری با اشــاره به پایین بودن میزان 
مطالبات این بانک به عنوان یکی از شاخص 
های برتــر آن، خاطرنشــان کرد: نســبت 
مطالبــات بانک از ابتدای تاســیس تا کنون 
حدوداً یک درصــد بوده که این نســبت در 

شبکه بانکی استثناء است.
مرتضی اکبری با اشــاره به مقبولیــت عملکرد بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در میان اهل سنت نیز بیان 
داشت: تنها در استان سیســتان و بلوچستان نزدیک 

به 45 درصد از منابع بانک متعلق به عزیزان اهل سنت 
می باشد.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران خاطرنشان 
کرد: ایــــن بانــک بــــا انعقــــاد تفاهنامه هــای 
حمایتــی بــا نهادهایــی ماننــد وزارت بهداشــت، 
ســازمان بهزیســتی، ســازمان زندانهــا، کمیتــه 
امــــداد خمینــــی )ره( ، بنیاد برکت، بنیاد مسکن 
انقاب اسامی، شورای عالی مناطق آزاد و ... نقــــش 
بســزایی را در تقویــــت و توانمند ســازی اقشــار 
آســیب پذیــــر جامعــــه، حمایت از کارآفرینی و 

اشتغالزایی ایفــا نمــوده اســت.

تسهیالت

خريدار  رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با 
هدف کاهش ضریب خسارت در رشته بیمه 
تکمیلی درمان، نرخ های کف و سقف برای 

آن تعیین می شود.
غامرضــا ســلیمانی در نشســتی خبری 
بــه مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقاب اسامی، درباره برنامه بیمه مرکزی 
برای بهبود 2 رشــته زیانده شخص ثالث و 
تکمیلــی درمان اظهــار داشــت: ضریب 
خســارت در رشــته درمان باالتــر از حد 
معمول )نرمال( است هرچند که میزان آن 

در شرکت های مختلف فرق می کند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بیمه تکمیلی 
درمان باید اصاح شــود، اظهار داشت: نرخ ها 
باید به گونه ای باشــد که هم وقتی مردم به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند، پوشــش 
مناســبی دریافت کنند و هم شرکت های 
بیمــه در پرداخت خســارت ها با مشــکل 
مواجــه نشــوند.رئیس کل بیمــه مرکزی 
تصریح کرد: متاســفانه برخی شرکت های 
بیمه نرخ های خیلی پایینی برای بیمه های 
درمان به بیمه گذاران می دهند تا پرتفوی 
بیمه تکمیلی درمان را بگیرند؛ این در حالی 
است که نرخ پایین دادن و در مناقصه برنده 
شدن برای شرکت های بیمه گر خبر خوبی 
نیســت و به طور حتم در زمــان پرداخت 

خسارت با مشکل مواجه می شوند.
وی تاکید کــرد: اکنون بیمــه مرکزی کار 
کارشناسی در این رشــته را در دستور کار 
قرار داده و در حال تهیه بســته ای اســت تا 
شرکت ها، حداقل ها را در این رشته رعایت 
کنند؛ البته ســقف نرخ هــا را هم تعریف 

می کنیم.

نرخ بیمه شخص ثالث بايد واقعی شود
رئیس کل بیمه مرکزی درباره تغییر نرخ های 
بیمه شخص ثالث برای ســال آینده با توجه 
به افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: نرخ های 
بیمه شــخص ثالث اســفند ماه امسال در 
شورای عالی بیمه بررسی می شود و با توجه 
به شــرایط پیش آمده، نرخ هــا را تصویب 
خواهیــم کرد.ســلیمانی با اعــام اینکه 
ضریب خسارت در رشته شخص ثالث باالی 
100 درصد اســت که باید رفع شود، گفت: 
این رشته باید کنترل شــود تا شرکت ها در 
پرداخت خسارت با مشــکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکــزی افزود: برای اصاح 
این رشــته، نرخ های بیمه شخص ثالث هم 

باید واقعی شــود که این موضوع در شورای 
عالی بیمه بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه گفته 
شده 2 هزار میلیارد تومان از خسارت های 
بیمه شــخص ثالث واقعی نیست، توضیح 
داد: با بررســی اولیه بیمــه مرکزی حدود 
20 درصد از خســارت هایی کــه پرداخت 
می شود بر اساس مســتندات کافی نیست 
و برخی موارد ســوانح ســاختگی نیست و 

کنترلی در این بخش وجود ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در کشورهای 
مختلف بــا پرداخــت های غیرمســتمر و 
پرداخت هایی که بر اســاس تصادف های 
ســاختگی بوجود می اید مواجه هســتیم؛ 
بنابراین بایــد تاش کنیم کــه این میزان 
کم شــود.وی با تاکید بر راننده محور شدن 
بیمه نامه شــخص ثالث گفــت: این یکی 
از روش هایی است که خســارت ها را کم 
می کند. ســلیمانی در پاســخ به ســوالی 
درباره احتمال ادغام بیمه نامه های نظامی 
توضیــح داد: ایــن کار وظیفه ما نیســت 
وظیفه ما صیانت از بیمه گذاران اســت؛ این 
سهامداران هستند که برای ادغام و گسترش 

شرکت های خود برنامه ریزی می کنند.
وی افزود: اگــر نظــر مــا را بخواهند نظر 
مشورتی خود را می دهیم ولی تصمیمگیر 
نیســتیم.خبرنگاری درباره اصاح آیین نامه 
ســرمایه گــذاری در صنعت بیمه ســوال 

کرد که رئیس کل بیمــه مرکزی گفت: کار 
مطالعاتی اصــاح این آیین نامــه در بیمه 
مرکزی انجام شــده و پیش نویــس آن به 
شــورای عالی بیمه ارسال شــده و تاکنون 

بندهایی از آن به تصویب رسیده است.
وی افزود: به دلیل تورم، اینکه شرکت های 
بیمه ای و بیمه گران بخواهند فقط پول را در 
بانک بگذارند، بازدهــی آن مبلغ با اهمیتی 
نخواهد بــود، بنابر این شــرکت های بیمه 
گر در زمان پرداخت خســارت با مشــکل 

نقدینگی روبرو می شوند.
وی با بیــان اینکه با اصاح ایــن آیین نامه 
بخشی از مشــکات رفع شــود، افزود: این 
اصاح باید با توجه به رشــته های بیمه ای 
که نیاز به نقدینگی دارند یــا تعهدات آتی 
هستند، انجام شود.رئیس کل بیمه مرکزی 
در پاسخ به ســوالی درباره اســتقرار گروه 
ویژه بازرســی در بیمه ایران برای بررســی 
زیان انباشته در این شــرکت اظهار داشت: 
یکی از وظایف بیمه مرکزی نظارت بر همه 
شرکتهاســت و اکنون اطاعات زیادی را از 
شــرکت های بیمه گر می گیریم و بررسی 
می کنیم.ســلیمانی با بیــان اینکه گاهی 
به صورت گــروه های بازرســی به صورت 
میدانی در شــرکت ها حاضر می شــویم، 
افزود: طبیعی اســت که ســازمان بازرسی و 
گروه های دیگر بازرســی هــم طبق قانون 
مجوز دارند بررســی های خود را داشــته 

باشند؛ این موضوع عادی است که در مورد 
بیمه ایران انجام شــد.وی یادآور شد: بیمه 
ایران شرکت بزرگی اســت که 33 درصد از 
پرتفوی صنعت بیمــه را در اختیار دارد که 
البته 100 درصد دولتی است.ســلیمانی 
افزود: برنامه هایی برای برون رفت از زیان 
انباشــته بیمه ایران دارد و قرار است برنامه 

مدون خود را به بیمه مرکزی ارایه کنند.
رییس کل بیمه مرکزی در پاســخ به سوال 
دیگری درباره اینکه آیــا نهادهای نظارتی 
از دیگر شــرکت ها هم بازرسی می کنند؟ و 
آیا نظارت بیمه مرکزی کافی نبوده اســت؟ 
پاســخ داد: ارتباط ما با نهادهای رســمی 
نظارتی ارتباط خوب و تنگاتنگی اســت و 
برخی گزارش هایی که ما تهیه می کنیم را 
از ما می خواهند ولی این حق سازمان های 
نظارتی اســت که هر گاه الزم دیدند ورود 
کنند و بررســی کنند.وی افزود: البته این 
نهادهای نظارتی در حوزه هــای دیگر هم 
ورود می کنند و این حــق قانونی و نظارت 
آنهاست.ســلیمانی اظهــار داشــت: بیمه 
مرکزی نظارت میدانی بر صنعت بیمه دارد 

البته موارد تخلف هم پیش می آید.
وی با یادآوری اینکه از 36 میلیون وســیله 
نقلیه موتوری در کشور 90 درصد بیمه نامه 
دارند، گفت: طبیعی اســت که اتفاقاتی هم 
رخ دهد، اما تاش می کنیــم این تخلف ها 

کمتر شود.

 همکاری 13 شرکت بیمه بین المللی 
با ايران

ســلیمانی در ادامه درباره وضعیت بیمه های 
اتکایی نیز توضیح داد: پس از خروج آمریکا 
از برجام برخی شرکت های بیمه ای قراردادهای 
خــود را لغو کردنــد که این موارد توســط 
شرکت های داخلی پوشــش داده شد.وی 
با اعام اینکه مشکلی در ارایه پوشش های 
اتکایی نداریم، گفت: شرکت های خارجی 
که بــا دولت آمریــکا همکاری نداشــتند 
همچنان با ایران همــکاری دارند که اکنون 
به 13 شرکت رسیده اســت و اینها مربوط 
به یک کشور نیست و از کشورهای مختلف 
است.سلیمانی با اعام اینکه بازار ایران بازار 
جذابی بــرای بیمه های اتکایی به شــمار 
می رود، گفت: در این زمینه، افزایش اعتبار 
مورد نیاز پوشــش های اتکایی را به ســتاد 
مبارزه با تحریم ارایه کــرده ایم که هنوز به 

تصویب نرسیده است.
وی افزود: پیش از این، اعتباری یک میلیارد 
دالری در ســتاد مبارزه بــا تحریم مصوب 
شــده بود که اکنون درخواســت کرده ایم 

200 میلیون دالر به آن افزوده شود.
رییس کل بیمه مرکزی دربــاره بیمه بدنه 
خودرو نیز گفت: مصوبه شورای عالی بیمه 
تاکید دارد که میزان خسارت هایی که برای 
خودروها ایجاد می شــود، باید به نســبت 
نرخ رســمی محاسبه شــود نه بر اساس 

قیمت هایی که در بازار مطرح است.

بخشودگی جرايم بیمه ای به مناسبت 
دهه فجر

رییس کل بیمــه مرکزی از اجــرای طرح 
بخشــودگی جرایــم بیمه شــخص ثالث 
دارندگان وســایل نقلیه موتــوری در دهه 
فجر خبــر داد.تا 30 بهمن مــاه، دارندگان 
وســایل نقلیه ای که فاقد بیمه نامه هستند 
می توانند با خرید بیمه نامه از بخشــودگی 
مربوط به تاخیر در تهیه بیمه نامه برخوردار 
شوند.این بخشودگی برای دارندگان موتور 
سیکلت ها و ادوات کشاورزی به مدت 6 ماه 
ادامه دارد.به مناسبت دهه فجر بیمه گذاران 
می تواننــد از طریق ســامانه گویای تلفنی 
12342 از نرخ حق بیمه نامه شخص ثالث 
خودروی خــود با خبر شــوند.در ادامه این 
مراسم و با حضور هیات عامل بیمه مرکزی 
از تمبــر یادبود چهلمین ســالگرد پیروزی 

انقاب اسامی رونمایی شد.

پرداخت بیش از 4 میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان

تورم ۵ درصدی تاوان چاپ 9۰۰۰میلیارد پول پرقدرت

ود؟ دست دولت دوباره به جیب بانک مرکزی می ر
محبوبه فکوري  اخذ مالیــات از خرید 
و فروش ارز کــه یک فوریــت آن دیروز در 
مجلس به تصویب رســید منجــر به چاپ 
9000 میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون 
پشــتوانه و ایجاد یک تــورم 5 درصدی 

می شود.
رفــت  و آمدهــای عبدالناصــر همتــی، 
رئیس کل بانــک مرکزی به بهارســتان و 
ارائــه توضیحات کارشناســی درباره قصد 
مجلس بــرای وضــع مالیات بــر خرید و 
فروش ارز توســط بانــک مرکــزی، افاقه 
نکرد و باالخره مجلس دیــروز یک فوریت 
طرحی را به تصویب رســاند که بر اســاس 
آن، بانک مرکزی مکلف خواهد شــد برای 
خرید و فروش ارز، مالیات بپــردازد. براین 
اســاس، بانک مرکزی ناچار خواهد شــد 
برای پرداخت این مالیــات، حداقل 9000 
میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه 

چاپ کند.

آيا خط قرمز چاپ پول بدون پشتوانه 
زير پا گذاشته می شود؟

موضوع چاپ پــول بدون پشــتوانه از ابتدا 
یکــی از خــط قرمزهــای اقتصاددانان در 
تصمیم گیری های بانک مرکزی بوده است؛ 
چرا که بار تورمی آن می تواند اقتصاد ایران 
را به شدت تحت الشــعاع قرار دهد؛ ویژه در 

شرایط فعلی که نوسانات ارزی و به تبع آن، 
افزایش قیمت کاالها و مواد اولیه مورد نیاز 
تولید، تورمی بــاالی 40 درصد را به برخی 
اقام تحمیل کرده اســت و اگر قرار باشــد 
با همین روند، وارد ســال 98 شویم به طور 
قطع باید منتظر اعداد و ارقام ســنگین تری 
برای تورم باشیم.با این شرایط، اگر مجلس 
شورای اسامی طرح مذکور را صحن علنی 
تصویب کند ، بانک مرکــزی ناچار خواهد 
شد حداقل 9 هزارمیلیارد تومان پول بدون 
پشــتوانه که اصطاحا به آن پول پرقدرت 
گفته می شــود، منتشــر کند و انتشار این 
حجم پول بدون پشتوانه، تورم را حداقل 5 

درصد افزایش خواهد داد.
بر اســاس ماده 4 قانون الحــاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی 
دولت، تمــام شــرکت های دولتی موضوع 
ماده 5 قانــون خدمات کشــوری و بانک ها 
موظف بــه واریــز مالیات علی الحســاب و 
سود ســهام علی الحســاب بودجه مصوب 
به صورت یک دوازدهم در هر ماه هســتند 
که در مقطــع زمانی تنظیــم الیحه بودجه 
سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه 
کارشناسان ســازمان برنامه و بودجه، سود 
ویژه ســاالنه بانک مرکزی را هم پیش بینی 
و پس از اباغ قانون بودجــه مصوب، بانک 
مرکزی به صــورت ماهانه نســبت به واریز 

علی الحساب مالیات و سود سهام دولت، به 
حساب خزانه اقدام می کند.

نگاهــی به مــاده 4 قانــون الحــاق برخی 
مواد به قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت، نشــان می دهد کــه این ماده 
قانونی ناظر بر درآمدها و ســود قابل تحقق 
شرکت های دولتی و بانک ها از جمله بانک 
مرکزی بوده که بانک مرکــزی نیز مطابق 
با انتظار و برآوردهای انجام شــده نســبت 
به تکالیــف خود در این زمینــه اقدام کرده 
اســت و این موضــوع در ســال 97 رعایت 
شــده و بانک مرکزی حسب الزامات قانونی 
و هماهنگی های به عمل آمده با ســازمان 
برنامه و بودجه نســبت به واریز منظم مبالغ 
یاد شده تا پایان دی ماه ســال جاری اقدام 

کرده است.

حال نماینــدگان مجلس بــرای اولین بار 
در قانون بودجه ســال 97 بــدون توجه به 
تحقق پذیری نســبت به اضافه کردن مبلغ 
181.6 هزار میلیــارد ریــال بابت خالص 
مابه التفــاوت نــرخ خرید و فــروش ارز به 
درآمدهای بانــک مرکزی اقــدام کرده اند 
درحالی که ایــن جزء درآمــدی در قوانین 
بودجه پیشین، جزء سایر درآمدهای دولت 
منظور شــده کــه در عین حال نســبت به 

تحقق آن، اطمینان باالیی وجود نداشت.

تورم 5 درصد افزايش می يابد
یــک مقــام مســئول در نظــام بانکی در 
گفت وگــو با مهــر گفــت: بنــد 3 بخش 
شــانزدهم تغییرات متفرقــه قانون بودجه 
ســال 97 که رســماً در 5 خرداد از ســوی 
ســازمان برنامه و بودجه بــه بانک مرکزی 
اباغ شــده، نشــان می دهد مبالــغ اضافه 
شده به مالیات و سود ســهام بانک مرکزی، 

مشمول این حکم از قانون نیست.
وی تصریح کرد: بــا توجه به عــدم تحقق 
درآمدهای مذکور و بدهــکار بودن خالص 
نرخ خرید و فروش ارز در ســطح قابل توجه 
29.5 هزار میلیــارد ریال، اصرار بر پرداخت 
مالیات و سود ســهام دولت از این محل در 
حکم اســتقراض مســتقیم دولــت تلقی 
می شــود که آثار نامطلوب پولــی به همراه 

خواهد داشت.
این مقــام مســئول در نظام بانکــی اظهار 
داشــت: بر اســاس برآوردهــای موجود، 
پرداخت حداقل 75 درصــد از مبلغ تعیین 
شده بابت مالیات و سود ســهم دولت، پایه 
پولی را به میــزان 136.2 هزار میلیارد ریال 
افزایش خواهد یافت و این بدان معنا اســت 
که تصویــب اخذ مالیــات از خرید و فروش 
نرخ ارز، منجــر به افزایش حــدود 5 واحد 
درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد 

آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب پذیر است.
وی خاطرنشــان کرد: آخرین اطاعات در 
حوزه تراز بانک مرکزی نشــان دهنده تراز 
منفی به میــزان 29.5 هــزار میلیارد ریال 
است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در 
ابتدای ســال جاری مبنی بر یکسان سازی 
نــرخ ارز در قیمت 4200 تومانــی به ازای 
هر دالر و تداوم این سیاســت تا نیمه مرداد 
سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش قابل 
توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات 
کاالهای اساسی با همین نرخ، عمًا از محل 
فروش ارز دولت، مابه التفاوت قابل توجهی 
حاصل نشده اســت ضمن اینکه مداخات 
بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار 
در مواقع لزوم، موجب شــد عمًا حســاب  
مابه التفاوت نــرخ ارز با بدهــی 29.5 هزار 

میلیاردی مواجه شود.
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 برخورد قضايی با صادرکنندگان 
و سوء استفاده کنندگان کارت بازرگانی

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر راه اندازی 
سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی، گفت: 
از این پس هر مورد کارت بازرگانی که برخــاف قوانین مربوطه صادر 
شود، مراتب به دادســتان قوه قضاییه و انقاب شهرستان های مربوطه 

اعام می شود.
به گزارش ســازمان امور مالیاتی، حســین تاجمیر ریاحی گفت: ســو 
استفاده از کارت های بازرگانی تاکنون مشــکات فروانی را برای نظام 

اقتصادی و مالیاتی کشور به دنبال داشته است. 
وی تاکید کرد: برای پیشــگیری از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص 
فاقد صاحیت و جلوگیری از فرار مالیاتی باید نظام اعتبارســنجی و 

رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی به سرعت اجرایی شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه در بسیاری 
از موارد برخاف شــرایط مندرج در قانون مقــررات صادرات و واردات 
و آیین نامه اجرایی آن برای افراد فاقد شــرایط )بی ســواد، فاقد تمکن 
مالــی، فاقد صاحیــت( کارت بازرگانــی صادر می شــود که موجب 

سوءاستفاده های گسترده و عدم پرداخت مالیات می شود.
ریاحی اظهارداشــت: پرونده هــای متعددی در اجرای مــاده 2 قانون 
تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختاس و کاهبرداری و ســایر 
مقررات مربوطه برای سوء اســتفاده کنندگان از این کارت ها به منظور 

وصول مالیات های متعلقه در مراجع قضایی درحال پیگیری است.
وی گفت: با تاکیــدات مقامات قوه قضاییه و برگزاری جلســات متعدد 
مقرر شد برای پیشــگیری از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد 
شرایط و جلوگیری از قاچاق کاال و ارز، ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی 
و رتبه بندی اعتبــاری برای تجارت داخلی و خارجــی با همکاری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، ســتاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و اتاق تعــاون مرکزی ایجاد و صــدور، تمدید و ابطال 

کارت بازرگانی از طریق این سامانه ساماندهی شود.
ریاحی با انتقــاد از همکاری نکردن دســتگاه های مربوطه به منظور 
راه اندازی این سامانه، اظهارداشت: با توجه به اینکه در طول یک سال 
گذشته سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی 
ایجاد نشده است، همکاری نکردن درخصوص راه اندازی این سامانه از 

طریق مراجع نظارتی و قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به مســئولیت اتاق بازرگانی در صدور این 
گونه کارت ها، اتاق مذکور در خصوص راه اندازی سامانه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی کارت های بازرگانی همکاری الزم را با دســتگاه های ذیربط 

انجام دهد.
محمد صادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران سی ام دی ماه در نشســت هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مســوول صدور کارت های بازرگانی است اما همیشه از 

اتاق در این باره سوال می شود.
این در حالی است که عدنان موســی پور، دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق، یک هفته قبل از این نشســت به ایرنا گفت کــه برخی اتاق های 
بازرگانی اســتان ها، از یک ســال پیش به صــورت غیرقانونی اقدام به 
صدور کارت های عضویت و بازرگانی کــرده اند تا امروز در انتخابات 

اتاق های استانی از آنها استفاده کنند.
به گفته موســی پور، کل کارت های صادر شــده در یکــی از اتاق های 
بازرگانی استان ها در 40 سال گذشــته، 60 عدد بود اما این اتاق در یک 

ماه برای شرکت در انتخابات، 600 کارت صادر کرده است.

ماده ۱۸قانون بهبود فضای کسب وکار سه سال 
معطل امضای وزير

رئیس انجمن کارگران ســاختمانی با اشاره به معطلی 3ساله آیین نامه 
اجرایی ماده18قانون بهبود فضای کســب و کار برای امضای وزیر کار، 
از اشــغال 30درصد بازار کار ساختمان توسط اســتادکاران غیرایرانی 

خبرداد.
اکبر شوکت در گفتگو با مهر، با اشــاره به تدوین آیین نامه اجرایی ماده 
18 قانون بهبود مســتمر فضای کســب و کار گفت: در این ماده وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، 
شفاف سازی و شــکل گیری بازار کار در زیربخشــهای مختلف بخش 
ساختمان و ایجاد ســهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار، زمینه 
شکل گیری تشــکلهای صنفی شاغان در بخش ســاختمان را فراهم 

کند.
وی ادامه داد: بر اســاس ماده مذکور، این تشکلها باید مسئولیت تعیین 
هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، 
معرفی کارگران و اســتادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور 
بیمه درمان، بازنشســتگی و امور رفاهی شاغان در بخش ساختمان را 

بر عهده بگیرند. 
رئیس هیئت مدیره کانــون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی 
کشــور افزود: آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مذکور در ســال 94 با 
دستور نهاوندیان مسئول دفتر وقت رئیس جمهور با مساعدت مرحوم 
نوربخش، رئیس وقت ســازمان تامین اجتماعی توسط موسسه عالی 
پژوهش ســازمان تامین اجتماعی بــا همکاری کارشناســان وزارت 
کار، وزارت راه و شهرســازی، ســازمان تامین اجتماعی و کانون های 
کارفرمایی و کارگری تدوین و به وزارت کار ارسال شد اما اکنون پس از 

سه سال همچنان در این وزارتخانه خاک می خورد.
شوکت با تشریح مزایای آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار گفت: یکی از مهمترین مشکات در مشاغل مربوط 
به ساخت و ساز، فعالیت تعداد زیادی از کارگران و استادکاران غیرماهر 
اتباع بیگانه در این حوزه اســت به طوریکه اســتادکاران غیرایرانی در 
صنعت ســاختمان 30درصد از  نیــروی کار را این بخش را تشــکیل 

می دهند.
وی، نبود امنیــت شــغلی را یکــی از مهمترین معضــات کارگران 
ســاختمانی عنوان کرد و گفت: امنیت شــغلی این کارگران با اجرایی 
شــدن این آیین نامه افزایش می یابد و قراردادهــای این کارگران نیز 
شــفاف می شــود. عاوه بر این نحوه به کارگیری نیرو در ساخت و ساز 
سیستمی می شــود؛ به این نحو که حتی رزومه گچ کار و سیمان کار در 
سامانه ثبت خواهد شد و کارفرمایان و استادکاران می توانند نیروهای 

ماهر را برای افزایش کیفیت ساختمان جذب کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ســاختمانی کشــور، همچنین درباره 
پیگیری های صورت گرفته از وزارت کار بــرای نهایی کردن آیین نامه 
اجرایی مــاده 18 قانون بهبود مســتمر فضای کســب و کار ادامه داد: 
پیگیری های متعددی در این حوزه صورت گرفته اما پاســخ مشخصی 
دریافت نکردیم. ضمن اینکه اجرایی شــدن آن نیازمند دستور صریح 

شخص وزیر است که از سه سال پیش همچنان معطل مانده است.
وی با بیان اینکه اتباع بیگانه متاســفانه به دلیل ارزان بودن دســتمزد 
نسبت به کارگران ایرانی، بیشتر مورد اســتقبال قرار می گیرند، گفت: 
این در حالی است که بسیاری از کارگران غیرایرانی فاقد کارت مهارت 
هستند. شوکت افزود: آمار رسمی از تعداد حضور اتباع بیگانه در کشور 
وجود ندارد، به این دلیــل که تعدادی از آنها به صــورت غیرمجاز وارد 
کشور می شــوند؛ اتباع خارجی از زمان آغاز ساخت مسکن مهر و رونق 
در ساختمان سازی، از حرفه های مختلف به ساخت و ساز هجوم آوردند 
اما به دلیل از دســت دادن مشــاغل قبلی خود حتی با وجود خروج از 
دوران رونق مسکن، در این صنعت ماندگار شدند و با نصف قیمت نسبت 

به کارگر ایرانی به فعالیت خود ادامه دادند.

میز خبر

  ادامه از صفحه يک
وی تصریح کرد: به لحاظ عــددی از آغاز پیروزی انقاب 
اسامی 25 درصد داروها در داخل تولید و 75 درصد در 
خارج تهیه می شــده اســت . امروز 95 درصد داروها در 
داخل تولید می شــود و 5 درصد از خارج وارد می کنیم. 
می توانیم تسهیات بیشتری در این زمینه فراهم کنیم 

تا صادر کننده دارو در منطقه باشیم. 
روحانی ادامه داد: در برخی بخش ها نسبت به کشورهای 
همسایه و حتی غیرهمســایه و حتی اروپا صادر کننده 
بخشــی از داروها هســتیم. فناوری های پیشــرفته ای 
که امــروز در بیوتکنولوژی، ژنتیک، ســلولهای بنیادی 
وجود دارد، تحول بســیار بزرگی را در بخش سامت به 
وجود آورده اســت.وی با تاکید براین که وزارت بهداشت 

وزارتخانه ای است که به بسیاری از وزارتخانه های دیگر 
متصل اســت، خاطرنشــان کرد: امیدوارم این مجلس، 
تجارت را از وزارتخانه صنعت و معدن جدا کند که اصرار 
من اســت. می دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل 
صادرات و واردات و تنظیم بازار حل نمی شود. در ابتدای 
دولت دوازدهم، الیحه دوفوریتی خدمت شما فرستادم و 
خواســتم این وزارت بازرگانی را جدا کنید. به وزارتخانه 
عظیم و بزرگی کــه صنعت معمولی، صنایع ســنگین و 
معادن وزارتخانه بازرگانــی را اضافه کردیم و بازرگانی را 
تقسیم کردیم و بخشی را به جهاد کشــاورزی دادیم. ما 

نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. 
وی ادامــه داد: اگــر مــی خواهیــد مردم بــرای خرید 
اجناسشــان کمتر معطل شــوند و اطمینانشان بیشتر 

شــود به عنوان مســئول دولت عرض می کنم راهی جز 
جدایی وزارت بازرگانی وجود ندارد و گرنه این مشــکل 
ادامه پیدا می کند. این مشــکل برای همه ملت است نه 
من. به عنوان نمایندگان مردم مــی خواهم در این زمینه 
کمک کنید تا وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد.
ربیس جمهوری اظهار داشت: این وزارتخانه با وزارتخانه 
های صنعت و بهداشت کار دارد. اگر مواد غذایی پروتئین، 
کیفیت و سامت الزم را نداشته باشد همین مواد غذایی 
منجر به بیماری می شود به جای این که این توانایی را به 
افراد برای مقابل بیماری را می دهد.روحانی یادآور شد: به 
وزیر سابق بهداشت، آقای هاشمی چند بار تاکید کردم بر 
روی آب درون بطری ها که مردم می خرند و استفاده می 
کنند دقت کنید چون گزارش های متعددی در این زمینه 

رسیده بود. رفتند و بررســی کردند و یکی از این آب هایی 
که خیلی معروف اســت و در ادارات استفاده می شود. آن 
آب کیفیتش به مراتب از آب شیر تهران پایین تر بود. وی 
افزود: وزارت بهداشــت رده بندی کند و به مردم رده آب 
های الف با ب و ج را مشخص کند تا مردم بدانند در روغن 
هم هیمنطور و ســایر مواد غذایی همینطور، مسئولیت 
مهمی همزمان با بخش کشــاورزی و صنعت داردرییس 
دولت دوازدهم در ادامه با اشاره به ارتباط وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی با سایر وزارتخانه ها اظهارداشت: 
اگر می خواهیم توریســم سامت داشــته باشیم بخش 
سامت ما با بخش گردشــگری باید رابطه بسیار نزدیک 
داشــته باشــد و وزیر بهداشــت باید ذوفنون باشد و از 

بخش های دیگر هم اطاع داشته باشد.

خريــدار بانــک مرکــزی با انتشــار 
پیش نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد 
دارد از منظر سیاســت گذاری پولی به این 
فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده 
در این پیش نویس، ناظر به مبادالت هستند 
و محدودیت هایــی بــرای کســب وکارها 
به همراه دارند. گامی برای ســر و ســامان 
گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟بانک 
مرکزی به عنوان محور سیاستگذاری پولی 
در کشــور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با 
انتشار پیش نویســی، خط  مشی های خود 
در این زمینه را مشخص کرده است. بر این 
اساس، ســه رمز ارز جهان روا، منطقه ای و 
ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای 
جهان روا به عنوان ابــزار پرداخت در داخل 

کشور، مجاز نیست.
همچنیــن از پنج نوع توکن بر اســاس نوع 
پشتوانه نام برده شده اســت که تنها توکن 
با پشتوانه ریال، امکان استفاده به عنوان ابزار 
پرداخت را دارد و توکن های با پشتوانه طا، 
فلزات گران بها، ارز، دارایی های مشــهود و 
غیر مشــهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در 

گروه ممنوعه های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانــک مرکــزی قانونگــذاری در زمینــه 
استخراج رمزارزهای جهان روا و توکن های 
بدون پشــتوانه را به ترتیب به بخش صنعت 
و بورس محول کــرده و این فعالیت را خارج 
از محدوده وظایف و مســئولیت های خود 

می داند.

 قانون  متمرکز برای فناوری
 غیر متمرکز؟

رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای 
باک چین شــکل می گیرند و شاید در نگاه 
اول، انتشــار پیش نویس سیاست نامه بانک 
مرکزی برای قانونگــذاری و تنظیم گری در 
این حوزه، در تضاد با اصــل تمرکززدایی به 
نظر برســد. محمد محرابیون، کارشــناس 
کســب وکارهای الکترونیکی در این رابطه 
به خبرنگار ایرناپاس گفــت: این قضاوت، 
بســتگی بــه تعریف مــا از کارکــرد بانک 
مرکزی دارد.محرابیون در ادامه با اشــاره به 
باوری که به عقیده او بهتر اســت تغییر کند 
گفت: مســئولیت بانک مرکــزی، فقط در 
موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف 
بانک های مرکزی در یک کشور، سوق دادن 
دارایی های رسوب شــده یا راکد به ســمت 
دارایی های قابل معامله است، یعنی جریانی 
که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می شود. 
به همین علت است که بانک مرکزی باید به 
دو زمینه که رسالت های اصلی آن محسوب 

می شود، وارد شود.

بالک چین، کنار بانک مرکزی يا مقابل 
بانک مرکزی؟

وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی 
از طریق بازارهــای پولی و مالــی و زمینه 
دوم را به حرکــت انداختن چــرخ فعالیت 
کســب وکارها با قانونگذاری می داند. با این 
حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا 
ورود فناوری باک چیــن به عنوان فناوری 
تمرکززدا، آثار ســوئی بر فعالیت بانک های 

مرکزی خواهد داشت؟
محرابیــون در این رابطــه می گوید: نحوه 
اثرگذاری، وابســته به تعریف کارکرد بانک 
مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی 
برای حفظ ارزش پول ملی باشــد، پاســخ 
مثبت اســت؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول 
قانونگــذاری در قبال تبدیــل دارایی های 
رسوب شــده به دارایی های قابــل معامله 
از طریق کســب وکارها باشــد، باک چین 
به عنوان ابزاری مکمل و کمک رسان به نفع 

بانک مرکزی عمل می کند.
وی بــا تأکید بــر اینکــه نمی تــوان تأثیر 
باک چیــن بر قــدرت و حاکمیــت بانک 
مرکزی را نادیده گرفــت، ادامه می دهد: با 
این فنــاوری، مدل های کســب وکار تغییر 
می کننــد ولی منطــق کســب وکار تغییر 
نمی کند چــون این منطق بر اســاس یک 

ساختار، فلســفه و نگاه شــکل گرفته و به 
نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به ســمت 
توسعه کسب وکارها از طریق بستر فناوری 

باک چین باشد.

جای خالی نهادها در حوزه بالک چین 
و رمزارزها

همان طور که در پیش نویس قانون منتشــر 
شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی 
حوزه ها به عنوان صنعت شناســایی شده  و 
برخی حوزه ها نیز بــه همفکری بورس نیاز 
دارد. محرابیــون در این زمینــه می گوید: 
بی ا نصافی اســت که همــه موضوعات را به 
عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی 

مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای باالدســتی مانند 
مجلس می گوید و ادامه می دهد: کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و 
این پیش نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار 
تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن  ها باید 

پررنگ تر باشد.

 تضادهای موجود در پیش نويس
 بانک مرکزی

کارشــناس  و  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
کســب وکارهای الکترونیکی با وارد کردن 
انتقاداتــی بــه پیش نویس بانــک مرکزی 
می گوید: فرض من این اســت که استفاده 
از فناوری باک چیــن در صنعت بانکداری، 
تنها در حــوزه تبادالت مالی تعریف شــده 
که معطوف به تبــادالت مالی، به خصوص 
حواله  ها و اعتبارات اســنادی اســت که با 
توجه به تحریم هــا در انجام آن ها به موانعی 

برخورده ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در 
زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود ســلب 
مســئولیت کرده، اما در جای دیگری از این 
قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز 
صرافی ها را معرفــی می کند. قرار دادن این 
دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد 
می کند و از طرف دیگر، انتشــار فهرســت 
رمزارزها و صرافی های مورد تأیید با ماهیت 

یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را ســازوکار انتقال 
ریسک به ســرمایه گذار می داند و می گوید: 
این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است 
که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت 
ماهیت حقیقی حرکــت می کند، اما درباره 
پیش نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود 
دارد. ایــن قانون می گوید ســرمایه گذار با 
شــرایطی که تعیین می شود وارد این حوزه 
شود و این شرایط، شفافیت را از بین می برد 
و در واقــع شــفافیت و غیرمتمرکــز بودن 
فناوری، زیر ســؤال می رود و ایــن به مرور 

زمان، فساد ایجاد می کند.

با از بین بردن انحصارهای موجود، 
انحصار جديد ايجاد نکنیم

نقد دیگــر محرابیون به ایــن پیش نویس، 

زمینه های ایجــاد رانت و انحصار اســت و 
توضیح می دهــد: اینکه رمــزارزی تعریف 
شــود و افراد ملزم به اســتفاده از آن شوند، 
رانت ایجــاد می کند و با مفهوم شــفافیت 
نیز تضــاد دارد. در واقع ما یــک انحصار را 
از بیــن برده ایم و می خواهیــم به جای آن، 

انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مــورد دیگــر از نظــر ایــن کارشــناس 
نادیــده  الکترونیکــی،  کســب وکارهای 
گرفتن بحــث پرداخت و عدم اســتفاده از 
توکن ها به عنوان ابزار پرداخت اســت. وی 
در ریشه یابی این تصمیم می گوید: ابزارهای 
پرداخت متعددی در بازار وجــود دارد که 
هزینه های آن ها برای کشــور کم تر است، 
اما وقتی یک توکن تعریف می شــود نیاز به 
ماینینگ داریــم که مصرف بــرق و هزینه 
باالیی دارد. اما با نوشــتن یــک جمله که 
توکن ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت 

مسئله پاک می شود.

چالشی که قانون برای کسب وکارها 
ايجاد می کند

محرابیون با اشــاره به جدا بــودن صنعت 
بانکی و صنعــت پرداخت می گویــد: باید 
قبــول کنیــم ایــن دو حــوزه  مکمل هم 
هستند. همان طور که گفتیم بانک مرکزی 
باید به قوانیــن پیش  روی کســب وکارها 
توجه کند و یکی از مســائل کســب وکارها 
بحث پرداخت هایشــان اســت که فناوری 

باک چین به آن کمک می کند.
زمینــه  در  باک چیــن  می گویــد  وی 
نتیجــه،  در  و  قراردادهــای هوشــمند 
پرداخت های شفاف تر و ســهل تر ابزارهای 
پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطاعات 
به کمک کســب وکارها می آیــد. اما وقتی 
می گوییم توکــن ابزار پرداخت نیســت، 
کســب وکارها را با چالش مواجه می کنیم. 

اما اساساً چرا توکن ها وجود دارند؟

رويکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون دربــاره توکن ها توضیح می  دهد 
که تأمین سرمایه  یک کســب وکار جدید، 
لزوماً از سمت ســهامداران اتفاق نمی افتد 
و می تواند از طریق توکن ها، جذب سرمایه 
کند و در واقع، دارایی های راکد را به سمت 
دارایی هــای ارزش گــذار و قابــل معامله 
ببرد و این، همان فرآیندی اســت که چرخ 
اقتصــادی بنــگاه و جامعه را بــه حرکت 

درمی آورد.
وی ادامه می دهــد: اگر بگوییــم توکن ها 
ابزار پرداخت نیســتند، عمًا این اجازه را به 
کسب وکارها نمی دهیم دارایی های راکد را 
به دارایی های قابل معامله تبدیل کنند که 
باز هم دچار تناقض می شویم. از یک طرف 
می خواهیــم از فنــاوری غیرمتمرکز برای 
رونق کســب وکارهایمان اســتفاده کنیم، 
ولی زمانی که بســیاری از کســب وکارها 
می خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه 
اولیه، تأمین ســرمایه کنند بــا منع قانونی 

مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی 
در پیش نویس اضافه شده  است؟

مسئله بانک مرکزی با توکن ها
محرابیون هزینه انــرژی و احتمال تضعیف 
ریال را دالیــل اصلی نپذیرفتــن  توکن ها 
به عنوان ابــزار پرداخت می دانــد و توضیح 
می دهــد: توکن هــا در مقایســه با ســایر 
روش هــای پرداخت هزینه باالیــی دارند، 
همچنین نیاز بــه قانون گــذاری در بحث 
انرژی داریم.مسئله دیگر، احتمال تضعیف 
ریال اســت و چون بانک مرکزی نقش خود 
را حفظ کارکرد پولی می بیند، نمی خواهد 
ارزش ریال تضعیف شــود، اما آیــا توکن با 
پشــتوانه ریال هم می تواند تضعیف ارزش 

ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و 
توضیح می دهد: فقط بحــث تضعیف ریال 
مطرح نیست و بحث شــفافیت فرآیندهای 
پرداخــت هم وجــود دارد. بــا محدودیت 
ابزار پرداخت، هزینه های دسترســی افراد 
افزایش پیدا می کند که این محدودیت، به 
عرضه کننده قــدرت می دهد و ارزش ایجاد 
می کند. در حالی که اگر ابــزار پرداخت در 
اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی 
شفاف می شود و شاید این اتفاق به نفع همه 

بازیگران این عرصه نباشد.

 نبايد در آغاز از مسیر درست 
خارج شويم

وی دلیل ســوم نپذیرفتن توکــن به عنوان 
ابزار پرداخــت را بحث امنیــت می داند و 
می گوید: اگــر بخواهیم توکــن را به عنوان 
ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شــبکه 
برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم 
افراد شــبکه خود را در اختیار این معامات 
قرار دهند. در چنین شــرایطی، ناتوانی در 
تأمین امنیت شــبکه و امنیــت اطاعات 
کاربران، یکی از دالیــل عدم پذیرش توکن 
به عنوان ابزار پرداخت اســت.به اعتقاد این 
کارشناس کسب وکارهای الکترونیکی این 
عدم پذیرش، نوعی بدعت اســت که باید در 
آینده در قبال آن پاســخگو باشیم و بگوییم 
در شــرایطی کــه توکن ها ابــزار پرداخت 
نیستند، آینده کســب وکارهایی که توکن 
تعریف کرده اند و بــازاری که برای آن تقاضا 

دارد، چه خواهد شد؟

با قانون جلوی سفته بازی را بگیريم
وی بــار دیگر به نپذیرفتــن توکن به عنوان 
ابزار پرداخت اشــاره می کنــد و می گوید: 
بانــک مرکزی یــک واحد پولــی خاص را 
که قابل تهیــه از یک صرافی معین باشــد، 
معرفی کرده اســت؟ چنیــن تعریفی چه 
تفاوتی با دالر یا هر ارز دیگری دارد؟ تاش 
بانک مرکزی بــرای انجام وظیفــه خود و 
حفظ ارزش پولــی قابل تقدیر اســت، اما 
زمانی می توانیــم ارزش پولی ملی را حفظ 
کنیم که امکان مدیریــت عرضه و تقاضای 

بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یــک واحد پولــی را که فقــط قابل 
مبادلــه اســت از روی یــک صرافی خاص 
تهیه کنیم، یعنــی در کنار ســایر ارزهای 
قابل ســرمایه گذاری، بازار دیگری تعریف 
کرده ایم. پس مانند ســایر ارزها مثل دالر، 
صرفاً بســتری بــرای تبدیل پــول ملی به 
یک ارز دیگر، برای ســرمایه گذاری ایجاد 
می شود و باز هم جریان ســفته بازی شکل 
می گیرد و راهکاری بــرای تبدیل پول های 

راکد به مولد ارائه نمی شود.

اقتصاددان ها در حوزه رمزارزها 
عقب نشینی نکنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن های 
بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این 
پیش نویس اســت، اقدام مثبتی برای ورود 
اقتصاددانــان به حوزه رمزارزهــا می داند و 
می گوید: الزم است بازارهای سرمایه هم در 

این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانــان فعالیــت در حــوزه فناوری 
باک چیــن را کنــار گذاشــته  اند و عمده 
مباحث، فنــی اســت. در حالی کــه الزم 
اســت اقتصاددان ها هم به این فناوری وارد 
شــوند، زیرا غیاب آن ها مشکات زیادی را 
به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع 
به سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله 
اقتصاددان هــا از حــوزه رمزارزها و حضور 

پررنگ تر آن ها خواهد شد.

بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه 
فناوری تنها نگذاريم

محرابیــون عــاوه بــر نیــاز بــه حضور 
اقتصاددانان، بــار دیگر بر ضــرورت ورود 
ســایر نهادها تأکید می کند و می گوید: ما 
Sandbox�  نیاز به مطالعات آزمایشگاهی

ing داریم که وظیفه آن هــا آزمون و خطا و 
بررسی تأثیرات فناوری باک چین است. با 
توجه به اینکه معموالً سرعت کسب وکارها 
از بانک  مرکزی و قانونگذاران بیشــتر است، 
به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج 
داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما 
انتظار می رود تا یک ســال آینده، وضعیت 

صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگــذاری در بحث فناوری  
را مطرح می کند و می گویــد: اگر ماینینگ 
را به عنوان صنعت در کشــور معرفی کنیم، 
با مســئله انرژی مواجه می شویم که مسئله 
کوچکی نیســت و بایــد بدانیــم در زمینه 
انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. 
بحث دیگر مسئولیت حمات امنیتی است 
و به نظرم وظیفــه بانک مرکزی در این فضا، 
فراهم کردن بســتری برای کسب و کارهای 
نوپا اســت که البته نمی تواند صرفاً بر عهده 

بانک مرکزی باشد.
مســائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری 
فناوری قــرار می گیرند کــه در بحث های 
مرتبط با RegTech بــه آن ها می پردازیم، 
اما ســؤال اینجاســت که برای این منظور، 
چه فضایــی در کشــور پیش بینی شــده 
اســت؟ در بحث قانونگذاری فنــاوری باید 
دانشگاه هایی که رشــته حقوق دارند نیز در 

این زمینه فعال شوند.

پیشنهادهايی برای بانک مرکزی
محرابیــون در پایــان، راهکارهایی را برای 
بهبود ایــن پیش نویــس ارائــه می دهد و 
می گوید: بهتر اســت درباره ابزار پرداخت 
بودن توکن هــا بازنگری شــود. همچنین 
بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید 
اصالت رمزارزها نیز مــورد تجدید نظر قرار 
گیرد.بحث قراردادهای هوشــمند، احراز 
هویت و امضای دیجیتال در این پیش نویس 
مغفول مانده  که الزم اســت با بسترسازی 
برای آن ها، گامی بــرای ورود فناوری های 
Hy�  تسهیل کننده  توسعه  باک چین نظیر
perledger به فضای باک چینی کشــور 
برداشته شــود که با توجه به متن باز بودن، 

عرضه و مبادله توکن ها را تسهیل می کنند.

روحاني در مجلس:

راهی جز جدايی  وزارت بازرگانی نیست
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تعداد مشتركان تلفن همراه هم چنان در حال رشد است 

چند درصد از مردم ايران اينترنت دارند؟

فائزه طاهری تعداد مشــترکان اینترنت در 
ایران طی ســال های اخیر به بیش از 71 میلیون 
رســیده که ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از 86 

درصد رسانده است.
تعداد مشــترکین اینترنت پهن باند طبق آخرین 
آمار منتشرشــده در ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی تا پایان شــهریورماه ســال 
جاری، 71 میلیــون و 249 هزار و 601 اســت 
که شــامل 10 میلیون و 35 هــزار و 272 هزار 
مشــترک اینترنت پهن باند ثابــت و 61 میلیون 
و 214 هــزار و 329 مشــترک اینترنت پهن باند 
ســیار می شــود.از طرفی ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند مطابق آخرین آمار تا پایان شــهریورماه 
سال جاری، 86.80 درصد است که شامل 12.23 
درصــد اینترنت پهن باند ثابــت و 74.58 درصد 

ضریب نفوذ پهن باند سیار می شود.
هم چنین بر اســاس گــزارش ســالیانه پایش 
جامعــه اطاعاتی که همزمان با شــانزدهمین 
ســمپوزیوم جهانــی نشــانگرهای مخابراتی 
)WTIS-2018( رونمایی شــده است، ضریب 
نفــوذ جهانی اینترنــت در پایان ســال 2018 
حدود 51 درصد معادل ســه میلیــارد و 900 
میلیون نفر از جمعیت جهان اســت؛ این ضریب 
در کشورهای توسعهافته 80 درصد )نزدیک به 

وضعیت اشباع(، در کشــورهای در حال توسعه 
45 درصد و در ســایر کشــورهای کمتر توسعه 
یافته 20 درصد است.بر مبنای پایش انجام شده 
و گزارش ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی، تمامی نشانگرهای دسترسی ارتباطی 
و فناوری اطاعات بــه جز تلفن ثابــت، در دهه 
گذشته رشد پایداری داشــته که البته رشد این 
نشانگرها در کشورهایی که دارای ضریب نفوذ باال 
بوده اند، کاهش یافته اســت.در بخش دسترسی 
به تلفن، تلفن همراه به عنوان یک ســرویس پایه، 
سرویس غالب شــده اســت و در حالی که تعداد 
مشــترکین تلفن ثابت رو به کاهش است، تعداد 
مشــترکین تلفن همراه هم چنان در حال رشــد 
است و رشــد دسترســی باند پهن نیز به صورت 
پایدار ادامه دارد. بیش تر مشــترکین تلفن ثابت 
دارای حداقل سرعت دانلود دو مگابیت هستند، 
نرخ رشــد پهن باند ثابت بدون کاهش ادامه دارد.

اما در حوزه دسترســی بــه اینترنت نیــز نتایج 
پایش نشــان می دهد تقریباً 60 درصد خانوارها 
در ســال 2018 به اینترنت خانگی دسترســی 
داشــته اند، در حالی که این رقم در ســال 2005 
کمتر از 20 درصد بوده اســت.بر اساس گزارش 
ســالیانه پایش جامعــه اطاعاتی، ایــران با یک 
میلیــارد و 848 میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

در ســال 2016 در حــوزه ارتباطــات بعــد از 
کشــورهای ترکیه، مالزی و امارات از نظر حجم 
ســرمایه گذاری در جایگاه 23 جهان قرار گرفته 
است. باالترین میزان ســرمایه گذاری مربوط 
به کشورهای آمریکا )86405 میلیون دالر(، 
چین )66256 میلیون دالر(، هند )27891 
میلیون دالر(، ژاپــن )11949 میلیون دالر( 
و فرانســه )9825 میلیــون دالر( اختصاص 
دارد.هم چنین ایران در سال 2017 در زیر سبد 
تلفن همراه با ســهم 34 درصدی از سرانه درآمد 
ناخالص ملی )با ماهی 14.53 دالر درآمد معادل 
برابری قدرت خرید 4.26 دالر( بعد از ســریانکا، 
فناند و آلمــان در جایگاه پانزدهــم جهان قرار 
گرفته اســت. این در حالی اســت کــه به لحاظ 
مقایسه ای بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، 
ایران بعد از ســریانکا در جایگاه دوم ارزان ترین 

زیر سبد تلفن همراه در جهان قرار گرفته است.
ایران، ســریانکا، بوتــان و میانمار کــه دارای 
درآمدهای نســبتاً پاییــن هســتند، در زمینه 
قیمت های موبایــل باند پهن مبتنی بر گوشــی 
به عنوان قیمت های بســیار پایین دســته بندی 
شــده و به عنــوان کشــورهای دارای مقــرون 
به صرفه ترین نرخ خدمات موبایل باند پهن از آنان 

یاد شده است. 

گوشی جديد سونی با دوربین ۵۲ مگاپیکسلی
 شرکت سونی با عرضه یک گوشــی جدید به نام اکس پریا ایکس زد 4 
قصد دارد بازگشتی موفق به دنیای گوشی های هوشمند داشته باشد، 

به خصوص که تولیدات جدید این شرکت موفق نبوده اند.
به گزارش اسلش گیر، ســونی قصد دارد این گوشــی تازه را در کنگره 

جهانی موبایل در معرض دید عاقمندان قرار دهد.
نقطه قوت Xperia XZ۴ که احتماال تا اواخر ســال جاری میادی در 
دسترس عموم قرار می گیرد، دوربین های قدرتمند آن است. در پشت 
این گوشی از سه دوربین برای عکاسی اســتفاده شده که ترکیب آنها با 
یکدیگر گرفتن عکس هایی با دقت بی ســابقه 52 مگاپیکسل را ممکن 

می کند.
 Honor View در حال حاضر قدرتمندترین دوربین گوشی متعلق به 
20 است که دقت آن به 48 مگاپیکسل می رسد. دوربین های سه گانه 
گوشــی ســونی به طور عمودی در کنار هم قرار گرفته اند. قیمت این 
گوشی هنوز اعام نشــده، اما پیش بینی می شــود عاقمندان مجبور 

شوند برای خرید آن حداقل 900 دالر پرداخت کنند.
نمایشــگر 6.5 اینچی تخت با نســبت بصری 21 به 9 و دقت 1440 در 
Xpe�  .2880 پیکسل از جمله دیگر ویژگی های گوشی یادشده است
ria XZ۴ فاقد پورت هدفون بوده و ابعاد آن به 166.9 در 72.4 در 8.2 
میلیمتر می رسد. پردازنده ان نیز از نوع اسنپ دراگون 855 اعام شده 

است.

احتمال عرضه آيفون اس ای ۲ توسط اپل
 گوشــی آیفون اس ای از جمله تلفن های همراه محبوب شــرکت اپل 
است که به علت ابعاد کوچک و قیمت مناسب مورد استقبال قرار گرفت 

و گفته می شود مدل تازه ای از آن در راه است.
به گزارش آسین ایج، اگر چه اپل فعا تولید این گوشی را متوقف کرده 
و بر روی تولید مدل های تازه تر متمرکز شــده است، اما گفته می شود 
برای جلب نظر مجــدد کاربرانی که از اســتفاده از آیفون اس ای راضی 

بوده اند، برنامه هایی دارد.
در شرایطی که امکان نصب سیستم عامل جدید iOS 13  بر روی مدل های 
قدیمی تر آیفون وجود نــدارد، منابع مطلع می گوینــد اپل قصد دارد 
گوشی جدیدی به نام آیفون اس ای 2 را تولید کند. احتمال می رود این 

گوشی در سال جاری میادی روانه بازار شود.
گفته می شود آیفون اس ای 2 از فناوری تشخیص هویت فیس آی دی 
پشتیبانی می کند و به جای نمایشگر 4 اینچی دارای نمایشگر بزرگتر 
4.7 اینچی خواهد بود. گوشی یادشــده همچنین دارای دوربین های 
قوی تری خواهد بود. اپل خود اخبار منتشر شــده در این زمینه را رد یا 

تایید نکرده است.

معرفي گلکسی A۹۰ با دوربین پاپ آپ و بدون 
بريدگی باالی نمايشگر 

براساس آخرین شایعه های منتشرشــده، گلکسی A90 سامسونگ با 
دوربین پاپ آپ و بدون بریدگی باالی نمایشــگر به بازار عرضه خواهد 

شد.
 ،Ice Universe براساس آخرین اخبار غیررســمی فاش شده ازطریق 
به نظر می رسد گلکسی A90، یکی از اولین گوشی های هوشمند غول 

فناوری کره ای باشد که از دوربین سلفی پاپ آپ بهره می برد.
Ice univers در توییتــی اعام کرد که گلکســی A90 با نمایشــگر 
تمام صفحه و بدون بریدگی رونمایی خواهد شــد. همچنین در توییت 
منتشر شده اعام شده است که گلکسی A90، اولین گوشی هوشمند 

سامسونگ با دوربین سلفی پاپ  آپ خواهد بود.
در ماه های اخیر، شاهد گوشی های هوشــمند چینی از برندهای ویوو 
و اوپو با دوربین پاپ آپ بوده ایم. البته، آذرماه امســال ویوو نکس دوال 
دیســپلی با نمایشــگر دوگانه و حذف دوربین پاپ آپ رونمایی شد. از 
ســوی دیگر، Oppo Find X با طراحی تمام  صفحه و دوربین کشویی 
خودکار پنل جلویی و پشتی برای فناوری مشــابه فیس آیدی معرفی 
شــد. باوجودی که طول عمــر و دوام چنین سیســتم مکانیکی برای 
دوربین هنوز به اثبات نرســیده اســت؛ اما عجیب هم به نظر نمی رسد 
سامسونگ بخواهد از طراحی مشــابهی در گوشی های هوشمند بعدی 

خود استفاده کند.
سامســونگ پیش تر اعام کرده بود که قصد دارد گوشی های هوشمند 
خود را با نمایشــگر اینفینیتی با حداقل حاشــیه به بــازار عرضه کند. 
همچنین غول فناوری کره ای گفته بود قصد دارد ویژگی های جدیدی 
همچون دوربین سه گانه را قبل از توســعه روی گوشی های پرچم دار، 
ابتدا روی دستگاه های میان رده خود پیاده ســازی کند. باتوجه به این 
رویکرد، تست دوربین پاپ آپ روی گوشــی های نسل بعدی گلکسی 
A معنی پیدا می کند. البته باید صبر کنیم و ببینیم درنهایت کره ای ها 
چنیــن برنامه ای را برای گلکســی A دنبــال خواهند کــرد یا در حد 
شایعه مطرح شده است. براســاس آخرین اخبار غیررسمی به اشتراک 
گذاشته شــده، تنها اطاعاتی کــه در مورد گلکســی A90 داریم آن 
اســت که به رنگ های نقره ای، مشکی و ســفید با حافظه داخلی 128 

گیگابایتی به بازار عرضه خواهد شد.

 گلکسی E S۱۰ سامسونگ به عنوان رقیب
 آيفون XR می آيد

به تازگی تصاویری از یک گوشــی جدید با نام گلکسی S10E منتشر 
 S10 شــده اســت که انتظار مــی رود نمونــه ارزان قیمت گلکســی

سامسونگ باشد.
 فقط چند هفته مانده به رونمایی از نســل بعدی گوشــی های ســری 
گلکسی سامسونگ، تصاویری منتشر شده که نمونه ای ارزان قیمت از 
WinFu� را به نمایش می کشد. وبسایت آلمانی S10گوشی گلکســی 
ture روز جمعه تصاویر و مشــخصاتی را از این گوشی منتشر کرده که 

انتظار می رود Galaxy S10E نام گذاری شده باشد.
این تصاویر قســمت های جلویی، پشــتی و کناری گوشــی را نشــان 
می دهد. گلکســی S10E دارای لبه هایی باریک در کنار صفحه است 
که به آیفون XR شباهت زیادی دارد، ولی از بریدگی صفحه نمایش در 
Infin�باالی صفحه خبری نیســت. همچنین حفره دوربین سلفی که 
ity-O نامیده می شود، روی صفحه مشــخص است. در قسمت پشتی 
گوشی نیز دو دوربین قابل مشاهده هســتند که با شایعات قبلی مبنی 
بر استفاده از دوربین ســه گانه در گلکسی S10 و Plus S10 هم خوانی 

ندارد.
عاوه بر تصاویر، مشــخصاتی نیز از این گوشــی منتشــر شده است. 
گلکسی S10E مانند آیفون XR از صفحه نمایش 5.8 اینچی استفاده 
می کند و حسگر اثر انگشــت آن کنار گوشــی و روی دکمه خاموش و 
روشن قرار گرفته اســت. باتری این دســتگاه نیز در مقایسه با گلکسی 
S10 و Plus S10 کوچک تــر خواهد بود. ظرفیت باتری این گوشــی 
۳٫100 میلی آمپر ساعت ذکر شده اســت. سامسونگ همچنین برای 
این گوشــی 6 گیگابایــت رم و 128 گیگابایت حافظــه داخلی درنظر 

گرفته است.
 گفته می شود گوشی هوشمند گلکســی S10E سامسونگ قیمتی در 
حدود 860 دالر داشــته باشــد. اگرچه این قیمت در مقایسه با قیمت 
999 دالری گلکسی S10 ارزان تر است؛ ولی بازهم نمی توان آن را یک 

گوشی ارزان قیمت و اقتصادی به حساب آورد. 
به نظر می رسد سامسونگ رویکردی مشــابه با آیفون XR اپل در پیش 
گرفته و قصد دارد نســخه ای ارزان قیمت تر از گوشی خود را با امکانات 

کمتر عرضه نماید.

گوشی
اسکايپ کالسیک به پايان عمر خود رسید!

 به نظر می رسد سرانجام گمانه زنی هایی که درباره اپلیکیشن اسکایپ 
کاســیک در فضای مجازی به گوش می رسید، درست از آب درآمده و 
مایکروسافت آن متوقف کرده اســت.همانطور که از اواخر سال گذشته 
میادی زمزمه هایی مبنی بر توقف اپلیکیشــن اســکایپ کاســیک 
از سوی مایکروسافت به گوش می رســید، حاال به نظر می رسد که این 
شرکت به عنوان توسعه دهنده اپلیکیشن مذکور، تصمیم گرفته است 
که فعالیت این برنامه کاربردی را متوقف اعام کرده و به حیات آن پایان 
ببخشد.کاربران نسخه کاسیک این اپلیکیشــن )نسخه 7.4( با پیغام 
جدیدی مبنی بر توقف برنامه مذکور مواجه شــدند کــه در آن به آنها 
گفته شده باید به روزرسانی به نسخه 8 اســکایپ کاسیک را دریافت 
کنند در غیر این صورت این برنامه از دســترس آنها خارج خواهد شــد 
بنابراین به نظر می رسد که کاربران اســکایپ کاسیک هیچ راهکار و 
چاره دیگری به جز آپدیت و به روزرسانی به نسخه جدید نداشته باشند.

بر اســاس گزارش بتانیوز، به نظر می رســد که مایکروسافت همچون 
سیســتم عامل ویندوز که اعام کــرده بود نســخه های قدیمی تر از 
دســترس خارج شــده و دیگر به روزرســانی های جدید نرم افزاری و 
امنیتی را دریافت نخواهند کرد، حاال می خواهد اســکایپ کاسیک را 
نیز به سرنوشتی مشابه دچار کرده و بدین ترتیب می خواهد کاربرانش 
را به سمت و ســوی نســخه های جدیدتری که عاری از هرگونه آسیب 

پذیری و ضعف امنیتی هستند، سوق دهد.
اسکایپ یک نرم افزار کاربردی اســت که از سوی شرکت مایکروسافت 
به منظور برقراری تماس ویدئویی و صوتی میان کاربران و ارتباط هرچه 
بهتر و سریع تر آنها با یکدیگر توسعه داده شــده و در دسترس کاربران 

قرار گرفته است.

شنود مکالمات کاربران اپل منتفی شد
اپل با انتشــار پیامی ضمن عذرخواهی از کاربران در خصوص شــنود 
مکالمات آنها در ســرویس فیس تایم نصب شده بر محصوالتش، اعام 

کرده که این باگ برطرف شده است.
هفته گذشــته بود که اخبار و گزارش های متعددی در فضای مجازی 
و رسانه ها منتشــر شد که نشان می داد باگ و آســیب پذیری جدیدی 
در پلتفرم تماس ویدئویی فیس تایم اپل وجــود دارد که به افراد غریبه 
و هکرها این امکان را می دهد با برقــراری یک تماس ویدئویی از طریق 
پلتفرم فیس تایم بــا مخاطب و کاربر موردنظر، حتــی بدون اینکه وی 
جواب تلفن خود را بدهد و تماس برقرار شــود، قادر خواهند بود صدای 
محیط پیرامون مخاطــب موردنظر را از طریــق میکروفون موجود در 
گوشی آیفون شنود کرده و از تمامی مکالمات خصوصی آنها به صورت 

مخفیانه آگاه و مطلع شوند.
بافاصله بعد از انتشار این خبر، یکی از سخنگویان اپل در این خصوص 
خطاب به کاربران و کارشناســان اعام کرد که اپل از این موضوع آگاه 
است و کارشناسان مربوطه نیز درصدد هستند تا هرچه سریع تر باگ و 
مشکل مربوطه را برطرف کنند. ما قصد داریم که این مشکل امنیتی را 
از طریق یک به روزرسانی نرم افزاری که احتماالً در هفته آینده منتشر 

می شود، در اختیار کاربرانمان قرار دهیم.
بر اســاس گزارش وب ســایت phonearena، حاال به نظر می رسد که 
اپل با انتشار بیانیه و پیامی جدید، ضمن عرض پوزش از کاربران پلتفرم 
تماس ویدئویی فیس تایم، اعام کرده اســت که نســخه به روزسانی و 
آپدیت جدیدی را در هفته جاری منتشر خواهد کرد تا کاربران بتوانند 
با خیال راحت و آسوده به تماس ویدئویی در این پلتفرم بپردازند و هیچ 

مشکل امنیتی نیز برای آنها بوجود نیاید.
انتظار می رود در هفتــه جاری کاربران بتوانند بــا دریافت جدیدترین 
نسخه از سیســتم عامل آی او اس، این آسیب پذیری و ضعف امنیتی را 

رفع کرده و امنیت سایبری دستگاه خود را افزایش دهند.

 تضمین عکاسی در اينستاگرام با يک
 اپلیکیشن جديد

 یک اپلیکیشــن جدید مشــکل ژســت گرفتن در عکاســی را برای 
اینستاگرام حل کرد.

به گزارش ورج، اپلیکیشــن SOVS که مخفف عبارت یک فرد خیلی 
خاص یا SomeOne Very Special اســت، نرم افزاری کره ای است 
که به شــما کمک می کند در زمان عکس گرفتن با گوشــی به عکاس 

بفهمانید دقیقا دوست دارید با چه ژستی از شما عکس گرفته شود.
نحوه کار با این نرم افزار بسیار ساده است. ابتدا باید از منو ژست مد نظر 
خود را برای عکاسی انتخاب کنید و سپس گوشــی را به دست عکاس 
بدهید تا آواتــار برنامه را بر روی شــما بیندازد. با ایــن کار قاب بندی 

مناسب و عکاسی با ژست مد نظر شما ممکن می شود.
همچنین در این نرم افزار قاب بندی های متنوعی در دسترس است که 
از جمله آنها می توان بــه قاب بندی 3 در 4 برای اینســتاگرام یا 
قاب بندی مربعی اشــاره کرد. برنامه یادشده فعا تنها با سیستم عامل 

iOS سازگاری دارد و در دو نسخه متفاوت عرضه شده است.
نسخه خاص این برنامه که 99 سنت قیمت دارد برای عکاسی تک نفره 
طراحی شده و نســخه دیگر که SOVS۲ نامیده می شود به رایگان در 
دسترس بوده و برای تهیه عکس های گروهی در نظر گرفته شده است. 

این نرم افزار از قابلیت خرید درون برنامه ای هم برخوردار است.

مذاکره اسپاتیفای برای خريد شرکت محبوب 
Gimlet تولید پادکست

گزارش های مختلف حاکی از آن است که ســرویس استریم موسیقی 
اســپاتیفای قصد دارد شرکت تولید پادکســت Gimlet Media را با 

مبلغی بیش از 200 میلیون دالر خریداری کند.
 ،9to5mac و به نقل از Recode براســاس گزارشــی از وب ســایت 
مذاکرات اســپاتیفای برای خرید شرکت Gimlet، ســازنده برخی از 
پادکســت های محبوب، تا مراحل خوبی پیش رفته اســت. طبق این 

گزارش، معامله مذکور دارای ارزشی بیش از 200 میلیون دالر است.
پس از شکست اسپاتیفای در بخش ویدئو، این شرکت بلندپروازی خود 
را درزمینه پادکست نشان داده است. تصاحب Gimlet، نخستین اقدام 
اســپاتیفای برای خرید یک شــرکت تولید محتوا، و البته بزرگ ترین 

خرید در صنعت پادکست به شمار می رود.
»اســپاتیفای که در ورود به  عرصه ویدئو ناموفق بوده اســت، در چند 
ماه اخیر آشــکار شــده که قصد دارد بلندپــروازی خــود را در زمینه 
پادکست نشــان بدهد. این شرکت تبلیغ پادکســت هایش را درمیان 
200 میلیون کاربر خود آغاز کرده اســت و همچنین قراردادهایی را با 
برخی سلبریتی ها همچون امی شومر )Amy Schumer(  برای تولید 

پادکست های اختصاصی خودش انجام داده است.«
زمان اعام این قرارداد هنوز مشخص نیســت؛ اما گفته می شود که دو 
طرف قرارداد تا مراحل خوبی پیش  رفته اند. اســپاتیفای همچنین در 
هفته بعد میزان درآمد سه ماهه آخر سال 2018 خود را منتشر خواهد 
کرد.برای کسانی که با Gimlet آشــنایی ندارند، می توان گفت که این 
 Reply All شرکت تعدادی از پادکســت های بســیار محبوب مانند
Home� را تولید کرده است. نمایش The Pitch و   ،Homecoming

coming درابتدا به صورت پادکست متنی شــروع به کار کرد اما بعدها 
به سریالی در ســرویس اســتریم تلویزیون آمازون، با هنرنمایی جولیا 
رابرتز تبدیل شد. هم اکنون پادکست های Gimlet به طورگسترده در 
تمامی پلتفرم ها در دسترس هستند؛ اما اگر اسپاتیفای موفق به خرید 

Gimlet شود، ممکن است همه چیز تغییر کند.

آنالين


