
پاشه آشیل تامین کاالهای اساسی
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( خبر داد

 تحویل  فاز ۴  فاز  پارس جنوبی
 تا یک ماه  آینده

راهکار تامین سبد معیشت کارگران چیست؟

بانک مرکزی ابالغ کرد

تعیین منطقه ای 
حداقل دستمزد

مشوق های جدید 
برای بازگردانندگان 

ارز صادراتی

توپ در زمین 
دولت ماند

 قطار یارانه نقدی ِکی
 به مسیر باز می گردد؟

وزنامـه اقتصادی ر

شنبه      27 بهمن 1397     شماره 271     8 صفحه    1000 تومان

K  H  A  R  I  D  A  A  R  D  A  I  L Y
روزنامه اقتصادی صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

خ ارز در هفته های آینده چشم انداز کاهش نر

بازار متشکل ارزی و چهار مساله مهم

آنچه به عنــوان بازار متشــکل ارزی از آن نام برده می شــود، آیا می تواند 
وضعیت قیمت گذاری ارز را سامان بخشــد؟ اگر این گونه است، در اجرای 
آن باید چه مواردی در نظر گرفته شود؟امکان سنجی بازار متشکل ارزی 
از چهار جنبه می توانــد ظرفیت این بازار در راهبری نرخ ارز را مشــخص 
نماید.نخست اینکه دو رکن این بازار در سمت عرضه و تقاضا کدام است؟ 
آیا بازیگران ایــن بازار محدود به صرافی ها، بانک ها و در ســطح معامالت 
عمده اند یا قرار اســت بازیگران ُخرد نیز در آن مشارکت نمایند؟ در بحث 
تقاضا نیز باید واکاوی کرد که آیا تقاضاهای احتیاطی، ســرمایه گذاری و 
حتی سفته بازی نیز در سطوح بازیگران خرد برای این بازار در نظر گرفته 
می شود یا خیر؟دوم اینکه بازار قرار است چه خدماتی با چه کیفیتی ارائه 
دهد و مکانیزم قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟ آیا قرار اســت هجینگ 
)پوشش ریسک( اتفاق بیفتد و آیا یک واردکننده می تواند ریسک واردات 
خود در ماه های آتی را پوشــش دهد یا خیر؟ در صورت هجینگ، آیا باید 

منتظر سرنوشت بازار آتی سکه برای این بازار فردایی هم بود یا خیر؟
الزم است مشــخص شــود بانک مرکزی که اکنون از طریق صرافی های 
بانکی بازارســازی می کند، نحوه مداخله )CB Intervention( خود را 
چگونه در تعیین قیمت معامالت بازار متشکل ارزی تعریف کرده است. آیا 
می خواهد بر اساس واقعیت های بنیادین )Fundamental(  و به صورت 
ارگانیک نرخ گذاری صورت گیرد یا باید بر اســاس »نیازهای بازارســاز« 
این سیاست گذاری اتفاق بیفتد؟! نحوه تحویل ارز به صورت نقدی چگونه 
خواهد بود؟ به حساب ارزی قابل برداشت واریز می شود یا امکان برداشت 
وجود نــدارد؟ مدت زمان تحویل چقدر اســت و آیا قرار اســت محدوده 
سودی برای معامالت در نظر گرفته شود؟ محدودیت سقف تراکنش های 
بانکی در این بازار چگونه تدبیر می شــود به نحوی که بازیگران از سرعت و 
نوسان به بهترین شکل استفاده نمایند؟در بخش سوم این امکان سنجی، 
باید دید در کجا و با چــه مکانیزمی معامالت صــورت می پذیرد؟ میزان 
منابع از حیث تجهیزات و تعداد نیروی انســانی مورد نظر در این راســتا 
چقدر اســت؟ نتیجه این بخش، آیا ســنجش توان اپراتوری بازارســاز با 
میزان حجم معامالت در نظر گرفته شده اســت؟ آیا به شبکه کارگزاری 

نیاز خواهد بود یا این سامانه در حد تعامالت نیما باقی خواهد ماند؟
در نهایت نیز باید به هزینه-فایده این بازار متشــکل پرداخت. الزم است 
نقاط ضعف و قوت این بازار را با پاســخ به ســؤاالت فــوق دریافت نمود و 
مدنظر داشت که تهدیدات بازارهای دیگر همچون سکه و سرنوشت آتی 
سکه چگونه قرار است در این بازار مدیریت شود. ارجح است در مطالعات 
تطبیقی با بازارهای مشــابه در ســایر نقاط دنیا، به بهبود ساختار در نظر 
گرفته شده برای آن اندیشیده شود.آنچه مسلم است، هر کدام از سؤاالت 
فوق چنانچه پاســخی مبتنی بر ذات و ماهیت بازار »غیرمتشکل« ارزی 
نداشته باشد، منجر به شکســت این طرح خواهد شد. در مهم ترین بخش 
آن، چنانچه بازارساز چاره ای برای تقاضاهای احتیاطی، سرمایه گذاری و 
حتی سفته بازی در بازار اسکناس نیندیشد، وجود بازار متشکل ارزی فقط 
باعث خواهد شد یک نرخ ارز دیگر به سایر طبقه بندی نرخ ها افزوده شود: 
نرخ ارز کاالهای اساسی، نرخ بودجه، نرخ سامانه نیما، )نرخ بازار متشکل 
ارزی(، نرخ صرافی های بانکی، نرخ بازار آزاد و ... .برای پوشش انواع تقاضا 
در این بازار، می توان سیستم کارت های هدیه ارزی را به پشتوانه ارزهای 
موجود در خارج از کشور نزد بانک مرکزی یا کارگزاران صرافی ها، طراحی 
کرد، به طوری که این کارت هــا قابلیت خرید و فروش در بازار متشــکل 

ارزی را داشته باشند تا بتوان تأثیر این بازار را جدی تر و کاربردی تر کرد.

سرمقاله

جواد ذاکری دانا
کارشناس بازار ارز

نشتی تامین و توزیع گوشت و مرغ و ... در بازار کجاست؟

مونا مشهدی رجبی  بزرگی 
تولید ناخالص داخلی کشورهای 
مختلف شاخصی اســت که هر 
ساله مورد بررسی و مطالعه قرار 
می گیــرد و رده بنــدی بزرگی 
اقتصاد کشورها بر مبنای تولید 
ناخالص داخلی انجام میشــود. 
صنــدوق بین المللــی پول هم 
هر ســاله این شــاخص  را برای 
کشــورهای مختلف محاســبه 

می کند.
 statistic times وب ســایت
در گزارش اخیر خــود بر مبنای 
داده های صنــدوق بین المللی 
پول ۵۰ اقتصاد بــزرگ دنیا در 
ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ میالدی 
را معرفــی کرده اســت . در این 
گزارش امریکا و چین در ســال 
۲۰۱۸ بزرگتریــن  اقتصادهای 
دنیا بودنــد ولی فاصلــه ارزش 
تولیــد ناخالص داخلی اســمی 
آنها تا سال ۲۰۲۳ کمتر خواهد 
شد که می تواند نشــان دهنده 
این مســاله باشــد که چین به 
تدریج در حــال تصاحب جایگاه 
اول اقتصاد دنیا اســت. باید در 
نظر داشــت که از سال ۲۰۱۴ تا 
کنون چین توانسته است عنوان 
بزرگترین اقتصاد دنیا بر مبنای 
برابری قدرت خرید را از آن خود 
کند ولــی از نظــر ارزش تولید 
ناخالص داخلی اســمی هنوز 
در جایگاه پایین تری نســبت 

به امریکا قرار دارد.
 طبــق این گــزارش در ســال 
۲۰۱۸ میــالدی ایران بیســت 
و نهمین اقتصاد بــزرگ دنیا بر 
مبنای تولید ناخالــص داخلی 
اسمی بود. ارزش تولید ناخالص 
داخلی اســمی این کشــور در 
ســال ۲۰۱۸ برابر بــا ۴۱۸.۸۸ 
میلیارد دالر اعالم شد که مشابه 
کشــورهای امارات و نروژ است 
ولی سرانه تولید ناخالص داخلی 
این کشور با دو کشــور نام برده 
فاصله زیادی دارد.ســرانه تولید 
ناخالص داخلی اسمی ایران در 
ســال ۲۰۱۸ برابر با ۵۰۸۶ دالر 

اعالم شد و این کشور در رده بندی 
کشــورهای دنیا از نظر بزرگی 
ســرانه تولید ناخالــص داخلی 
اســمی جایــگاه ۱۰۲ در میان 
۲۰۰ کشور را داشــت . از طرف 
دیگــر ســرانه تولیــد ناخالص 
داخلی کشــور نروژ در این سال 
برابر با ۸۲هــزار و ۷۱۱ دالر بود 
و این کشور در رده بندی جهانی 
جایگاه ۵ را داشت و سرانه تولید 
ناخالص داخلی امــارات برابر با 
۳۹ هزار و ۴۸۴ دالر بود و در رده 
بندی جهانی جایگاه ۲۶ را از آن 

خود کرد.
 در ســال ۲۰۲۳ میالدی ارزش 
تولیــد ناخالص داخلی اســمی 
ایــران برابر بــا ۴۷۲.۳ میلیارد 
دالر خواهد بو د و این کشــور با 
هفت پله کاهش رتبه نبســت به 
سال ۲۰۱۸، جایگاه سی و ششم 
را در دنیــا از ان خود می کند. در 
این ســال امارات جایگاه ســی 
و دوم را در اقتصاد دنیا کســب 
می کنــد و ارزش تولید ناخالص 
داخلــی اش از ۴۱۱.۸۳ میلیارد  
دالر در ســال ۲۰۱۸ به ۵۱۵.۴ 
میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۳ 

می رسد.
ارزش تولیــد ناخالــص داخلی 
ایران بر مبنــای برابری قدرت 
خریــد در ســال ۲۰۱۸ برابر با 
۱۷۴۹ میلیارد دالر بود  و انتظار 
مــی رود تا ســال ۲۰۲۳ به مرز 
۲۳۵۶ میلیارد دالر برســد. در 
سال گذشــته ایران هجدهمین 
اقتصاد دنیا  در ایــن رده بندی 
بود ولی در سال ۲۰۲۳ میالدی 
به جایگاه پانزدهــم دنیا خواهد 

رسید.
وضعیت ایــران از  نظــر ارزش 
تولید ناخالص داخلی اســمی بر 
مبنای برابری قــدرت خرید در 
سال ۲۰۱۸ مشــابه کشورهای 
کانادا و عربســتان بوده اســت 
و هر دو  کشــور در سال ۲۰۲۳ 
میالدی در جایــگاه پایین تری 
نســبت به ایران قــرار خواهند 

گرفت.

بزرگ  اقتصاد  پانزدهمین   ایران 
می شود جهان 

اقتصاد 
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تعدادی هواپیمای جدید وارد کشور می شود
 وزیر راه و شهرســازی گفت: در حال خرید تعدادی هواپیما هستیم که 

هواپیماهای خوبی هستند و وارد آسمان کشور می شوند.
محمد اســالمی در گفت وگو با مهر در مورد راه حل رفع مشــکالت و 
برخی رانت هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید اجازه 
دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ســاختمانی 
داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می شود، قیر 

را هم تأمین کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از بورس کاال موافق 
هســتید؟ گفت: من وارد این موضوع نمی شــوم. بحث من این اســت 
که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شــود. به این صورت که مســتقیما از 
پاالیشــگاه خریداری کرده و به مصرف برســانند. ما وضع موجود را 

نمی پسندیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه حمل و نقل 
هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از سوی مدیرعامل ایران ایر 

اعالم شد، تصریح کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم.
وی در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر که آیا هواپیماهای در حال ورود 
به کشور، دست دوم هســتند؟ گفت: نو و دست دوم ندارد؛ هواپیماهای 

خیلی خوبی هستند.

 دولت مشوق های صادراتی را در بودجه 98 
لحاظ کرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اعمال مشوق های صادراتی 
یکی از خواسته های تجار و صادرکنندگان است و دولت در بودجه ۹۸ 

مشوق های صادراتی قابل توجهی را لحاظ کرده است .
عباس تابش در جلســه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اردبیل افزود: دولت تدبیر و امید حمایــت از صادرکنندگان را با هدف 
رونق اقتصادی در دســتور کار دارد و یکی از کار های مهمی که وزارت 
صنعت ،معدن و تجارت پیگیری می کند اجرای دقیق مصوبات است تا 

بخشی از مشکالت موجود صادرکنندگان برطرف شود .
وی اظهار داشت: مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
بسیار کار ساز اســت چرا که در این شــورا عالوه بر بررسی مشکالت و 
موانع پیــش رو ، راهکارهای الزم برای رونق تولید و تســهیل صادرات 
ارایه می شــود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت:بانک های 
عامل تسهیالت ســرمایه در گردش را باید به موقع به تولیدکنندگان 

پرداخت و موانع پیش رو را برطرف کنند .
تابش با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل 
ارز است، افزود:تجار و بازرگانان مشکالت عمده ای در این ارتباط دارند 
ولی دولت تدابیری اتخاذ کرده که بر اساس این تدابیر تجار و بازرگانان 

تا سقف یک میلیون دالر از پیمان سپاری ارزی معاف شدند .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت از مراکز تجاری خارجی با 
اعمال مشوق های صادراتی را یادآور شــد و گفت: در مورد صادرات به 
ریال در استان های مرزی رایزنی های الزم صورت گرفته که امید است 
به نتیجه خوبی منجر شود.وی واردات دام زنده و گوشت از آسیای میانه 
به اردبیل را ضروری دانســت و اعالم کرد: واردات دام زنده از آســیای 
میانه به کشــتارگاه اردبیل تصویب شــده که می توان از این ظرفیت 

بصورت بهینه استفاده کرد .

 پیش بینی ۴۲۰ میلیارد تومان برای طرح  هادی
 در کشور

 غالمرضا تاجگردون گفت: ۴۲۰ میلیارد تومان در ســال ۹۸ برای طرح 
هادی در روستاهای کشور پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی در آئین بهره برداری 
از طرح هادی روستای رودبالگچســاران گفت: برای اجرای طرح های 

عمران روستایی کشور امسال ۲۰ هزار میلیارد اعتبار اختصاص یافت.
تاجگردون بیان کرد: از این میزان اعتبار اختصــاص یافته بیش از ۵۰ 

درصد تاکنون جذب شده است.
وی افــزود: ۴۲۰ میلیــارد تومان در ســال ۹۸ برای طــرح هادی در 
روستاهای کشور پیش بینی شده اســت.همچنین محمد رضا شاملو 

افزود: دولت توجه ویژه ای به عمران و آبادانی روستاها دارد.
وی بیــان کرد: بــه برکت نظام مقــدس جمهوری اســالمی خدمات 

بسیاری در روستاهای سراسر کشور اجرا شده است.
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن انقالب اســالمی کشور تصریح 
کرد: ۹۷ درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار بالغ بر ۳۸ هزار روستا در 
کشور دارای طرح هادی مصوب هستند.شاملو عنوان کرد: در دهه فجر 

امسال طرح هادی بیش از ۹۹۵ روستای کشور به بهره برداری رسید.
وی گفت: برای اجرای فاز اول این طرح ها بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شد.
همچنین حســین جنتی، مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طرح هادی روســتایرودبال با اعتباری 

بیش از ۹ میلیارد ریال هم اکنون به بهره برداری رسیده است.
جنتــی اضافه کــرد: در این طــرح ۴۵۰۰ متــر مربع در این روســتا 

ساماندهی از جمله سنگ فرش انجام شده است.
طرح هادی روســتای رودبال با حضور معاون عمران روســتایی بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی، رئیس کمیســیون تلفیق مجلس شورای 

اسالمی و مسئوالن استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه در تهران

وزیر نیــرو از توافق دو کشــور ایران و روســیه در برگــزاری اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در آخرین هفته 
خرداد سال ۹۸ در تهران خبر داد.رضا اردکانیان در حاشیه نشست یک 
روزه سوچی روســیه در گفت و گوی زنده با بخش خبری ساعت ۲۱ با 
اشــاره به برگزاری مالقات های دوجانبه رئیس جمهور اسالمی ایران و 
رئیس فدراسیون روسیه در این ســفر افزود: در این مالقات دو جانبه، 
گزارش فعالیت ها و پیشــرفت های حاصل شده توســط وزرای نیرو و 
انرژی ایران و روســیه به عنوان روسای کمیسیون مشترک همکاری های 

اقتصادی دو کشور، به روسای جمهور ارائه شد.
وی ادامه داد: در این سفر همچنین سایر زمینه های همکاری در بخش های 

مختلف اقتصادی، توریسم و ... مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.
وزیر نیرو ضمن اظهار امیدواری از پیوســتن جمهوری اســالمی ایران 
به اتحادیــه اقتصادی اوراســیا با تصویب مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: بــا الحاق جمهــوری اســالمی ایران بــه اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، گشــایش قابل توجهی از حیث اشــتغال و بازار کار 
برای محصوالت صنوف مختلف ایران در کشــورهای عضو این اتحادیه 

اقتصادی فراهم خواهد شد.

امسال 1۲6 هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اســالمی گفت : از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۱۲۶ هزار تن گوشــت قرمز وارد کشور شده که در 

مقایسه با سال قبل شاهد افزایش واردات این کاالی اساسی بوده ایم.
 احمدعلی کیخــا در گفت و گو با ایرنا افزود: امســال ارز مورد نیاز برای 
واردات ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز تخصیص داده شده که ۲۰۰ هزار تن 

ارز تاکنون تامین شده است. 
وی تصریح کرد: ســاالنه یک میلیون تن گوشــت در کشور مصرف 

می شود که ۱۰ درصد این میزان را از خارج تامین می شد. 

میز خبر

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تالش 
می کنیم حقوق  اســفند را از نیمــه دوم آن پرداخت 
کنیم، گفت: یارانه اســفند ماه نیز زودتر از موعد مقرر 

پرداخت می شود.
محمدباقر نوبخت در حاشیه هیأت دولت درباره واریز 
عیدی کارمندان و بازنشستگان اظهار کرد: تخصیص 
عیــدی همه افــرادی که مشــمول دریافــت عیدی 
می شوند قبل از ۲۲ بهمن داده شــده است، خزانه هم 
مبالغ آن را آماده کرده اســت. هر دستگاهی که لیست 
کارکنان خود را تهیــه کرده و درخواســت وجه داده 

است، این مبلغ را دریافت کرده است.
وی ادامه داد: روز یکشــنبه ۲۱ بهمن من به یک وزیر 
ســه بار تماس گرفتم که عیدی آنها آماده است و برای 

دریافت آن اقدام کنند امــا آنها اظهار کردند 
مشــکلی در تهیه لیســت کارمنــدان خود 
دارند. به هر حــال عیدی همه دســتگاه ها 
آماده اســت و االن خزانه هم دنبال این است 

که دستگاه ها وجه خود را دریافت کنند.
وی تاکید کــرد: اکنــون دیگر عــذر هیچ 
دستگاهی موجه نخواهد بود که لیست خود 

را تهیه نکند و به خزانه ندهد. این قصور مربوط به خود 
دستگاه های اجرایی است زیرا عیدی ها آماده است.

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامــه داد: تالش 
می کنیم یارانه بهمن ماه تا ۲۶ این ماه و یارانه اســفند 
را هم قبل از ۲۶ اسفند پرداخت کنیم. همچنین تالش 

می کنیم حقوق ها را از نیمه دوم اسفند پرداخت کنیم.

به گفتــه وی در این هفتــه ۵,۰۰۰ میلیارد 
تومــان برای طرح هــای عمرانــی تخفیف 

مضاعف داده می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این 
سازمان با وجود همه ی مضایق فعالیت های 
خود را به گونه ای تنظیم کرده اســت تا همه 
مطالبات بخش های مختلف را پرداخت کند.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد اصالح ساختار بودجه 
خاطر نشان کرد: ویرایش دوم بودجه بر اساس نظرات 
رهبری انجام شــد تا در هزینه ها صرفه جویی شود. ما 
۴۳۷ هزار میلیارد تومان از منابــع عمومی را به ۴۰۷ 
هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. اما مجلس لطف کرد 
و این رقم را کمی افزایش داد، نظر رهبری این اســت 

که اصالحی در ســاختار منابع و مصالــح انجام دهیم. 
در تبصره ۲۱ الیحه بودجه ایــن اصالح را با هماهنگی 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش بینی کردیم 
که فعاًل کمیسیون تلفیق تشــخیص داده است که آن 
را حذف کند. به هر حال ما برای اصالح ساختار بودجه 

آمادگی داریم و برنامه ریزی هم کرده ایم.
نوبخت با اشاره به این که برنامه ما برای اصالح ساختار 
بودجه آماده اســت تصریح کرد: گفتن اصالح ساختار 
بودجه ساده، ولی اجرای آن سخت بوده و مثل شیری 
است که بخواهیم آن را خالکوبی کنیم، زیرا دستگاه ها 
به همین وضــع عادی عادت کردند و اصالح ســاختار 
بودجه شاید موجب کاهش دریافتی آنها شود، بنابراین 

آنها برای تحول آماده نیستند.

دولت

سمیه رسولی در حالیکه دولت تصمیم 
داشت ســال ۹۸ اصالح صف یارانه بگیران 
را به استانداران بســپارد که چند روزپیش 
کمیســیون تلفیق بااین موضوع مخالفت 
کرد و همچون سالهای گذشــته توپ را به 

زمین دولت بازگرداند.
یارانــه نقدی که دیگــر تبدیل بــه یکی از 
بندهای مهم نظام اقتصادی کشــور شــده 
است، ســال های زیادی اســت که در صف 
اصالح از ســوی متولیان امر قــرار گرفته 
اســت؛ چه از زمان دولت دهــم که اجرای 
قانون هدفمنــدی یارانه ها کلیــد خورد، 
چه در دولــت یازدهم و دوازدهــم که هر 
ســاله شــعار اصالح این قانون ســر داده 
شد.درواقع با گذشــت نزدیک به ۸ سال از 
اجرای این قانون مهم، هنوز هم ســازوکار 
اصالح پرداخت یارانه نقدی و حذف اقشــار 
پردرآمد مشخص نیســت و دولت و مجلس 
با پاسکاری های پی در پی اصالح قانون را به 
تعویق می اندازند. این در حالی است که به 
اذعان کارشناسان اقتصادی و حتی اعضای 
دولت و مجلس، روال کنونی پرداخت یارانه 
نقدی به هیچ عنوان منطق اقتصادی ندارد 
و نوعی چالش نیز محسوب می شود چراکه 
واریز پول به حساب بیش از ۷۸ میلیون نفر 
از جمعیــت نزدیک بــه ۸۲ میلیون نفری 
کشور، موجب شده طی ســال های اخیر 
سهم قانونی بخش »بهداشــت و درمان« و 
»صنعت و تولید« از هدفمنــدی یارانه ها، 
نادیده گرفته شــود و قانون از مسیر و هدف 
اصلی خود خارج شود.از ســوی دیگر نیز، 
با توجه به عدم تغییر مبلــغ یارانه نقدی با 
وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر و کاهش 
ارزش پایه پولی طی ســال های گذشــته، 
نمی توان گفــت که واریز ماهانــه ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان توانســته اســت گــره ای از 
مشکالت معیشــتی مردم باز کند بلکه تنها 
موجب شــده ســاالنه مبلغی در حدود ۴۲ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان از بیت المال 

مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به مهر 
می گوید: وضعیــت توزیع یارانه های نقدی 
در کشــور به هیچ وجه منطقی نیست. روند 
ل  واریز یارانه باید اصالح شــود زیــرا در حا
ز  ا معــه  جا د  ا فــر ا همــه  ضــر  حا
ی مختلف درآمــدی در صف  دهک هــا

مشموالن دریافت یارانه نقدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه اصالح نحــوه واریز یارانه 
نقدی ضروری است، ادامه می دهد: از سال 
۸۹ که هدفمندی یارانه هــا کلید خورد تا 
ســال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای 
این بخش هزینه کــرد ۲ برابر بودجه طرح های 
عمرانــی بوده اســت؛ تخصیــص کمتر از 
۵۰ درصد بودجه طــرح های عمرانی هم به 
بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه 
این حوزه نیاز به بیــش از ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بســیار 
طوالنی کرده است.پازوکی می گوید: برای 
اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشــور، باید 
یارانه های نقــدی به درســتی هدفمند و 
تعیین تکلیف شــود در غیــر این صورت نه 
تنها از بار مشکالت کاســته نمی شود بلکه 

تشدید نیز خواهد شد.

 سرنوشت تکراری یارانه نقدی
 در سال 98

بر این اســاس، دولت در بودجه ســال ۹۸ 
که از فــردا در صحن علنــی مجلس مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد داده 
بود که اســتانداران بنا بر اطالعات موجود 
در استانها، حذف سه دهک باالی درآمدی 
را کلیــد بزنند.دولــت پیش بینــی کرده 
بود که در صــورت حذف اقشــار پردرآمد، 
مبلغ باقی مانده صــرف تکمیل طرح های 

عمرانی هر استان شــود تا از این طریق هم 
نظام پرداخت یارانه نقدی اصالح شــود هم 
تا حدودی طــرح های عمرانی، به ســمت 

تکمیل شدن پیش روند.
با این حال کمیســیون تلفیــق مجلس که 
وظیفه رســیدگی به الیحه بودجه را دارد، 
طی بررســی هایی که انجام داد اعالم کرد 
که با این پیشــنهاد دولــت مخالف بوده 
و نمی تواند موضوع حذف اقشــار پردرآمد 
را به استانداران بســپارد و دولت باید خود 
اقدام به حذف ســه دهک بــاالی درآمدی 
جامعه کند.این تصمیم کمیســیون تلفیق 
نه تنها تصمیم جدیدی نیست بلکه هر ساله 
در بودجه گنجانده می شود و هر ساله نیز به 
اجرا در نمی آید؛ به گونه ای که این مســاله 
تبدیل به یکی از مباحث دائمی بودجه طی 
سنوات گذشته شــده اســت و صرفا روی 
کاغذ نوشته می شــود بی آنکه قدم موثری 

در راستای اجرای آن برداشته شود.
مجلس باید به این موضــوع بپردازد که راه 
حلی اساســی، دقیق و کارشناســی برای 

اصالح نظام واریز یارانه نقدی پیدا کند.
قطعــا نمایندگان مجلــس و اعضای دولت 
در پی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور 
و بهبود ســطح رفاه جامعه هستند اما اینکه 
توجه »عملی« و »دقیق« بــه اصالح نظام 
توزیع یارانــه نقدی نمی کننــد، جای نقد 

دارد.دورریــز منابع مالی کشــور آن هم در 
شــرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار به 
قشر کم درآمد جامعه، فاقد هر گونه منطق و 

ادله کارشناسی است.

تاریخچه پاسکاری اصالح یارانه میان 
دولت و مجلس

 در ادامه نگاهی بــه روند تصمیمات دولت و 
مجلس طی سال های گذشته برای اصالح 

نظام توزیع یارانه نقدی می کنیم.
 متولیان دولــت دهم تصمیم داشــتند با 
خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان 
را مشــخص  و بر آن اســاس مشــمولین 
دریافــت یارانه را مشــخص کننــد اما این 
سیاســت نتیجه ای نــداد و دولــت هر ماه 
مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون 
ایرانی واریز کرد.در نهایت دولت دهم بدون 
اتخاذ سیاستی مناســب، با پرداخت ساالنه 
حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، 
پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت 
یازدهم تحویــل داد.با آغاز بــه کار دولت 
یازدهم و وعده متولیان جهــت غربالگری 
یارانه بگیــران، امیدها برای ســاماندهی 
قانــون هدفمندی قوت گرفــت.در همین 
بحبوحــه دولت تصمیــم گرفــت که در 
فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را 
کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست 

یارانه بگیران را ســامان دهد، اما در نهایت 
طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفــر برای دریافت 
یارانه متقاضی شدند و به این ترتیب بود که 
دولت نتوانســت از طریق بازیابی اطالعات 
مردم، صف یارانه بگیــران را چندان خلوت 
کند، البته حذف خارج نشــینان در اسفند 
سال ۹۳ نکته مثبتی به شــمار می آمد که 
طبق برآوردها موجب شــد در مجموع ۵۰ 
هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف 

شوند.
آغاز ســال ۹۴ همزمان با الــزام بودجه ای 
دولت مبنی بر حذف افــراد غیرنیازمند از 
لیســت یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ 
توضیحــی، ۴ میلیون نفــر از یارانه بگیران 
را حــذف کرد که ایــن مســاله اعتراضات 
گسترده ای را در پی داشــت به گونه ای که 
دولت در خرداد سال ۹۴ سامانه ای را برای 
بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه )در 
صــورت تاییــد وزارت کار( راه اندازی کرد 
و به این ترتیــب، یک میلیون نفــر دوباره 
مشمول دریافت یارانه شدند.با ورود به سال 
۹۵، مجلس دولت را به حــذف ۲۴ میلیون 
متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش 
گروه درآمدی مشــخص و سه دهک باالیی 
جامعه  که درآمد باالی ســه میلیون تومان 
داشــتند، ملزم کرد و در حالــی که وظیفه 
قانونی دولت سامان بخشیدن به مشموالن 
دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال 
از این مســاله اعالم کرد که توان حذف این 
تعداد یارانــه بگیر را نــدارد و در نهایت نیز، 
طبق آمــار کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس طی ســال ۹۵، تعــداد۶۹۰ هزار و 
۶۹۰ نفر حذف شدند.بر این اساس؛ با پایان 
یافتن عمر دولــت یازدهم و شــروع به کار 
دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار 
می کردند کــه با توجه به شــرایط موجود، 
قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف 
یارانه بگیران خواهیــم بود. در نهایت نیز در 
الیحه بودجه پیشنهادی، دولت اعالم کرد 
که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را 
نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برســاند که این کاهش 
بودجه، منجر به حــذف ۳۴ میلیون نفر یارانه 
بگیر می شــد، اما مجلس در جلسات بررسی 
الیحه بودجه ۹۷، با این بنــد از الیحه موافقت 
نکرد و با ایــن مخالفت، لیســت یارانه بگیران 

همچون گذشته بدون تغییر ماند.

خریــدار بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران مصوبه ای را برای تشــویق 
صادرکنندگانــی صــادر کرد کــه مطابق 
دســتورالعمل های ابالغ شــده نسبت به 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات خود اقدام 

کرده اند.
کمیته سیاســتگذاری نحوه بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات عصر چهارشنبه مشوق های 

جدید را برای چهار گروه اعالم کرد.
بر پایه ایــن مصوبــه، صادرکننــدگان با 
عملکــرد بیــش از ۶۰ درصد کــه کمتر از 
یک میلیون یورو به کشــور بازگردانده اند 
می توانند ارز خــود را به صــورت حواله یا 
اسکناس به صرافی ها بفروشند و همچنین 
در مقابــل صــادرات خود/غیر نســبت به 

واردات اقدام کنند.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا ســه 
میلیون یورو ارز، اجازه فروش تا ســقف یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا 
اسکناس به صرافی ها و عرضه ۴۰ درص آن 
در ســامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن 
را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر 

استفاده کنند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز 
سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز 
فروش تا سقف ۲ میلیون یورو به طور حواله 

یا اسکناس به صرافی ها، فروش ۴۰ درصد 
در ســامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات 
در مقابل صادرات خود/غیر اعطا شده است.

در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو 
ارز نیز اجازه داده شده است صادرکنندگان 
تا سقف چهار میلیون یورو به صورت حواله 
یا اســکناس به صرافی ها و۷۰ درصد آن را 
در سامانه نیما عرضه کنند. آنان می توانند 
بقیه این مبلــغ را بــرای واردات در مقابل 

صادرات خود/غیر استفاده کنند.

 صادرکنندگان با عملکرد
 30 تا 60 درصد

این صادرکنندگان منــوط به تفاهم با بانک 
مرکزی می توانند از مزایایی بهره مند شوند.

در این گروه برای افرادی کــه کمتر از یک 
میلیون یورو به کشــور بازگردانده اند مجوز 
فروش بــه صــورت حواله یا اســکناس به 
صرافی ها و واردات در مقابل صادرات خود/

غیر در نظر گرفته شده است.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا ســه 
میلیون یــورو، اجازه فروش تا ســقف یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا 
اسکناس به صرافی ها و عرضه ۴۵ درصد آن 
در ســامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن 
را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر 

استفاده کنند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز 
سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز 
فروش تا ســقف یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، 
فروش ۵۵ درصد در ســامانه نیما و مصرف 
بقیه بــرای واردات در مقابل صادرات خود/

غیر اعطا شده است.
بانک مرکــزی در ازای بازگرداندن بیش از 
۱۰ میلیون یورو ارز نیز بــه صادرکنندگان 
اجازه داده است تا ســقف ۲ میلیون یورو به 
صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و ۸۰ 

درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. 
یکی دیگــر از تفاوت ها بــرای این گروه آن 
اســت که آنان می توانند بقیــه این مبلغ را 

»فقط« بــرای واردات در مقابــل صادرات 
خود استفاده کنند.

 صادرکنندگان با عملکرد کمتر
 از 30 درصد

این صادرکنندگان مطابق با دســتورالعمل 
شماره ۲۹۹۸۷۴ / ۹۷ مورخ بیست و هفتم 
آبان مــاه ۱۳۹۷ مشــمول مزایای زیر 

می شوند:
در این گــروه همانند ۲ گــروه دیگر، برای 
افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور 
بازگردانده اند مجوز فروش به صورت حواله 
یا اسکناس به صرافی ها و واردات در مقابل 

صادرات خود/غیر در نظر گرفته شده است.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا ســه 
میلیــون یورو، اجــازه دارند تا ســقف یک 
میلیون یورو را به صورت حواله یا اسکناس 
به صرافی ها بفروشــند و ۵۰ درصد آن را در 
ســامانه نیما عرضه کنند. آنــان همچنین 
می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل 

صادرات خود/غیر اختصاص دهند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز 
سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز 
فروش تا ســقف یک میلیون یــورو به طور 
حواله یا اســکناس به صرافی ها و عرضه ۷۰ 
درصد در سامانه نیما پیش بینی شده است.

صادرکنندگان مشــمول در این گروه نیز 
می توانند بقیه این مبلــغ را »فقط« برای 
واردات در مقابــل صادرات خود اســتفاده 

کنند. 
صادرکننــدگان در ازای بازگرداندن بیش 
از ۱۰ میلیون یورو ارز نیــز از بانک مرکزی 
اجازه دارند تا ســقف یک میلیــون یورو را 
به طــور حواله یا اســکناس بــه صرافی ها 
بفروشــند و ۹۰ درصد آن را در سامانه نیما 
عرضه کنند. به این افراد نیز این مجوز داده 
شــده اســت که بقیه مبلغ را »فقط« برای 
واردات در مقابــل صادرات خود اســتفاده 
کنند.بانک مرکزی اعالم کــرد اعتبار این 
مصوبه و ضوابط اعالم شــده در آن تا پایان 
سال ۱۳۹۷ است. همچنین همه مفاد سایر 
مصوبات مرتبط همچنان به قوت خود باقی 
می ماند.از ســوی دیگر، رفع تعهد بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، منــوط به ثبت همه 
اطالعات توسط بانک و صرافی های مجاز در 

سامانه نیما و سنا حسب مورد است.
همچنیــن صادرکنندگانــی کــه بیش از 
۶۰ درصــد ارز حاصل از صــادرات خود را 
مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی 
بازگردانده اند، عالوه بر موارد باال در صورت 
نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک 

مرکزی قرار می گیرند.

تالش برای پرداخت حقوق  اسفند از نیمه دوم ماه
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 خودروسازان حق گران کردن خودروهای 
پیش فروش را ندارند

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: خودروســازان موظف به 
عرضه خودروهای پیش فروش شــده با نرخ توافقی هستند و حق گران 

کردن قیمت آنها را ندارند.
 عباس تابش در آئیــن معارفه رییس صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اردبیل افزود: تولید خودروســازهای داخلی در ۲ شرکت ایران خودرو 
و ســایپا از یک هــزار و ۵۰۰ خودرو نیز فراتــر رفته و بــرای تعدیل و 

مناسب سازی قیمت ها تصمیمات مورد نظر اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: بر اساس توافق بعمل آمده ۲۰ درصد تولید خودروسازها 
به صورت فروش فوری به متقاضیان واگذار خواهد شد البته امکان دارد 

در برخی از شرکت های خودروساز این تعداد متفاوت باشد.
تابش حمایت از ســرمایه گذاران و بستر ســازی کارآفرینی در کشور 
را مورد تاکیــد قرار داد و گفــت: دولت تدبیر و امید در حوزه اشــتغال 
تسهیل گری را مد نظر قرار داده و ضرروی است در کارآفرینی و سرمایه گذاری 
از کار شکنی ها پرهیز شــود.او با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیازمند 
برنامه ریزی و برخورداری از اتحاد و عقالنیت مناســب هستیم، افزود: 

برای تبدیل تهدید ها به فرصت باید اقدام موثری صورت گیرد.
تابش افزود: در چنین شــرایطی باید مســئوالن تمام ظرفیت خود را 
برای برطرف شدن مشــکالت بکار گیرند تا شاهد رونق تولید و اشتغال 
در کشــور باشــیم .عباس کریمی معاون اقتصادی و توسعه مدیریت 
اســتاندار اردبیل هم در این آیین گفت: افزایــش ۹۹ درصدی ارزش 
ریالی صادرات و ۱۱۱ درصدی ارزش وزنی محصوالت از ابتدای ســال 

جاری نشان دهنده تحول مناسب درصادرات استان است.
وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه های دولت توجه به رفع مشــکالت 
بیکاری و ســرمایه گذاری بوده و برای رسیدن به این اصل نباید از حوزه 

صادرات و تجارت محصوالت تولیدی استان غفلت کرد.
به گفته وی، دســتیابی اهداف تبیین شــده در سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی نیازمند توســعه اقتصادی و متوازن بوده و با همدلی و تالش 

مسئوالن استانی در این خصوص می توان گام های ارزنده ای برداشت.
کریمی به موقعیت خاص جغرافیایی استان اردبیل که به عنوان دروازه 
ورود به کشورهای همســایه حوزه قفقاز محسوب می شود اشاره کرد و 
افزود: ایجاد ۱۶ ناحیه صنعتی در استان که در حال طی کردن مراحل 
نهایی خود اســت زمینه ســاز ایجاد تحول بزرگی در منطقه شده و با 
بهره مندی مناسب از این امکان می توان شکوفایی اقتصادی و صنعتی 
استان را شاهد شد.در این مراسم از خدمات سید حامد عاملی قدردانی 
و رامین صادقی بعنوان سرپرســت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت 

استان اردبیل معرفی شد.

پاسخگویی به سرمایه گذاران باید حداکثر 
ظرف 3 روز صورت گیرد

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: باید نیاز 
و خواسته های ســرمایه گذاران را تامین و روند اداری را تسهیل کنیم 
بگونه ای که پاسخگویی به سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۳ روز صورت 
گیرد.مرتضی بانک در حاشیه مراســم افتتاح هتل چهار ستاره لیلیوم 
کیش افزود: مشکالت و موانع صنعت گردشگری را باید از میان برداریم 

و امکانات الزم را برای رشد و تقویت این حوزه فراهم کنیم .
وی اظهار کرد: گردشگری یکی از حوزه های فعال در جزیره کیش است 
که باید به آن توجه شود تا از نظر امکانات، تجهیزات و زنجیره خدمات، 

قابل رقابت با کشورهای منطقه باشد. 
وی با تاکید بر ضرورت اصــالح برخی مقررات، تقویت زیر ســاختها و 
تکمیل زنجیره گردشــگری در کیش افزود: کامل بــودن زنجیره ارائه 
خدمات گردشــگری در حوزه حمل و نقــل، اقامت، اطالع رســانی، 
احساس امنیت و آرامش و ارائه خدمات فروشگاهی و صنفی، در تقویت 

بخش گردشگری نقشی مهم و اثر گذار دارد. 
بانک، با اشــاره به شرایط مناسب حوزه گردشــگری کیش و تخصصی 
بودن صنعت گردشــگری گفــت: زنجیره های مختلف ســفر راحت و 
جذاب برای گردشــگر از اولین اقدام یعنی تهیه بلیط تا پایان سفر باید 
فراهم و ضمن نیاز سنجی برای اقشار و سنین مختلف بسته های جامع 
گردشگری تعریف شود. وی افزود: کشور و نظام و دولت هم باید وظیفه 
خود را انجام دهند یکی از این وظایف تامین امنیت و مالی و کاری است 

تا سفر به جزیره کیش از ۳ روز فعلی به حداقل ۵ روز افزایش یابد. 
دبیرشورای عالی مناطق در ادامه سخنان خود، روند تغییرات در جزیره 
کیش را شــگرف و رو به جلو ارزیابی کرد و افزود: عمــده این اقدامات 
و تغییرات حاصــل تالش بخش خصوصی اســت، در واقع شــالوده و 
خمیرمایه ساختاری کیش بی تعارف بخش خصوصی است که پویایی 
این منطقه را رقم زده اســت. وی تاکید کرد: باید نیاز و خواســته های 
ســرمایه گذاران را تامین و روند اداری را تســهیل کنیم بگونه ای که 

پاسخگویی به سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۳ روز صورت گیرد.
وی، توجه به تجارت فروشــگاهی و اهمیت و حراســت از قانون خروج 
کاالی همراه مسافر، بهادادن به اقتصاد فروشــگاهی و اولویت دادن به 

صنعت سبز از برنامه های منطقه آزاد کیش بیان کرد. 

 واردات 1۰ هزار رأس دام زنده از فرودگاه پیام 
با هواپیمای قطری

 مدیر عملیات فرودگاهی فرودگاه بیــن المللی پیام البرز از آغاز واردات 
۱۰ هزار رأس دام زنده از رومانی، قرقیزستان و بلغارستان از هفته آینده 
از طریق این فرودگاه خبر داد.تقوی در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: 
طی روزهای گذشته هیچ دام زنده ای از طریق فرودگاه پیام وارد کشور 
نشده و قرار است از هفته آینده واردات دام زنده را از فرودگاه پیام داشته 
باشــیم.وی ادامه داد: دام هایی که قرار است هفته آینده از رومانی وارد 
فرودگاه پیام شــوند، با اســتفاده از هواپیمای بــاری قطرایرویز حمل 

خواهند شد. تعداد آنها ۱۰ هزار رأس است. 
این مقام مسئول در فرودگاه پیام البرز افزود: پروازهای واردات دام زنده 
از طریق این فرودگاه از هفته آینده آغاز می شــود که بخشــی از آنها از 

رومانی و بخشی هم از قرقیزستان و بلغارستان خواهد بود.

خودروهای با ثبت سفارش جعلی تحویل سازمان 
اموال تملیکی می شود

مرکز مبارزه با جرائم ســازمان یافته گمرک ایران در بخشــنامه ای به 
گمرکات سراسر کشــور اعالم کرد: خودروهای در گمرک مانده با ثبت 

سفارش های جعلی تحویل سازمان اموال تملیکی می شود.
 به گزارش گمرک ایران، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۴۷/۲۴۸۷/۱۰۹/۶ 
مورخ ۲۴ مرداد این مرکز و با توجه به مصوبات هیات محترم وزیران به 
شــماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۷ و بخشنامه شماره 
۱۴۰۲۶۶۵/۹۷ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه در ارتباط بــا ترخیص خودروهای ســواری موجود در گمرکات 
اجرایی، بدین وســیله مراتب ذیل جهت آگاهــی و اقدام مقتضی ابالغ 

می شود:
پرونده قاچاق خودروهای ثبت ســفارش تایید نشــده توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه ۲۸ )کارکنان دولت( تهران تحت رســیدگی قرار دارد 
به هیچ عنوان مشــمول مصوبات فــوق الذکر هیات محتــرم وزیران و 
دستورالعمل بند ۷ مصوبه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۹ بهمن وزارت 

صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.

میز خبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: فروشــگاه های 
زنجیره ای مکان های مناســبی برای توزیع کاالست 
و انتظار می رود این فروشــگاه ها که تاکنون همکاری 
خوبی داشته اند، در شــب عید به افزایش همکاری ها 

بپردازند.
رضا رحمانی در حاشیه بازدید از فروشگاه های زنجیره 
ای رفاه یادآوری کرد: این وزارتخانه مسئول نظارت بر 
همه اصناف کشور است و در جلسه ستاد تنظیم بازار بر 

تشدید نظارت ها تاکید شد.
به گفته وی، برنامه ریزی برای تامین نیازهای شب عید 
از چند ماه پیش آغاز و این تمهیــدات موجب کاهش 

قیمت هــا و کنترل بازار شــد. در مورد مواد 
غذایی بیشــتر بحث روی گوشت قرمز، مرغ 

و برنج است و در تامین برنج مشکلی نداریم.
رحمانی در مورد تامین میوه شب عید گفت: 
جهاد کشــاورزی ذخیره میوه شب عید را به 

خوبی انجام داده است. 
وی افزود: در مورد تامیــن مرغ نگرانی هایی 

وجود داشــت که صادرات آن را ممنوع کردیم و اجازه 
دادیم در صــورت افزایش قیمت هــا، واردات افزایش 

پیدا کند. 
به گفته رحمانــی، آرد صنفی- صنعتــی یکی دیگر از 

موارد مورد بحث اســت که با مصوبه ای که 
از دولت گرفتیم موانع رفع شد تا برای تامین 
برخی از اقالم مثل شــیرینی مشکلی پیش 

نیاید. 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت اضافه کرد: به 
همان اندازه کــه وزارت صنعت در برخورد با 
متخلفان و احقاق حقوق مردم جدی است، 
از مردم نیز توقع داریم مراعات کنند. همچنین امسال 

طرح جدید نظارت اجرایی می شود.
این طرح با همکاری گشــت های مشــترک سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان 

اتاق های اصناف، بازرســان وزارت صنعت و تعزیرات 
حکومتی انجام می شود.

رحمانی همچنیــن از تشــدید نظارت هــا در وجوه 
مختلف یعنی عرضه فروشــگاهی، عمده فروشــی و 

فرایند تامین حتی از مبادی تولید و واردات خبر داد.
وی تاکیــد کرد: در جلســه هیــات دولــت برپایه 
گزارش های وزارت صنعت و وزارت جهاد کشــاورزی 
تصمیماتی اتخاذ شــد تا در ۲ هفته آینــده بازار بطور 
کامل کنترل می شــود.  تالش ما این اســت که مردم 
برای شــب عید و ماه مبارک رمضان مشکلی نداشته 

باشند.

رئیــس کل بانک مرکــزی گفت: افزایش نــرخ ارز در 
اوایل امسال، شوک جدی در تورم ایجاد کرد و موجب 
افزایش قیمت ها شــد، به طوری کــه برخی برآورد 
می کردند نقدینگی و تورم به شــدت افزایش یافته و 
»ابر تورم« را خواهیم داشــت؛ اما امروز همه این موارد 

کنترل شده است.
عبدالناصر همتی در خاتمه جلســه هیات وزیران در 
جمع خبرنگاران افزود: بحث نقدینگــی و کنترل آن 
به عواملی مرتبط اســت که باید بطور دقیق شناسایی 

شوند.

همتی با بیان اینکه منکر گرانی ها نیستیم، 
یادآور شــد: عالوه بر گرانی، گران فروشــی 
هم وجود دارد و واقعیت اینکه شوک بوجود 
آمده، نتیجه یک جنــگ اقتصادی تمام عیار 

علیه ملت ایران بوده، اما کنترل شده است.
وی تاکید کــرد: هدف دولت این اســت که 
بتدریج این کنترل ها را بیشتر کرده و موجب 

شود شیب تورم و گرانی ها کاهش پیدا کند؛ به طوری 
که تورم دی ماه به ۱,۸ درصد رســیده که نســبت به 
شهریورماه که بیش از ۶ تا هفت درصد بوده، حرکت به 

سمت ثبات اقتصادی را نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: 
رشــد نقدینگی در ۹ ماهه امسال نسبت به 
پایان سال گذشــته ۱۵,۶ درصد و همچون 
ســال های گذشــته بوده؛ بنابراین در رشد 

نقدینگی اتفاق خاصی رخ نداده است.
به گفته وی، شوک تورمی هم ناشی از عرضه 

وجود داشت که آن هم در حال تعدیل است.
همتی اضافه کــرد: کاالهایی که بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد شده مشــکل جدی وجود دارد، زیرا کاالها با این 

قیمت به دست مردم نمی رسد.
وی اضافه کرد: سیستم توزیع کشور اشکال جدی دارد 
و عده ای به سوء استفاده از شــرایط پرداخته اند؛ با این 
حال برنامه ها و تصمیماتی اخذ شــده تا آثار این سوء 
اســتفاده ها را به حداقل رســانده و بتدریج مشکالت 

مردم را برطرف کنیم.
همتی گفت: تامین کاالهای اساســی مــردم یکی از 
موارد اصلی مطرح شــده در جلسه امروز هیات وزیران 
بود تا چگونه بتوان رفاه و معیشــت مــردم را با قدرت 

تامین کرد.

وشگاه  فر

ارز

خریدار کاالهای اساســی در شــرایطی 
گران تر از قیمت واقعی به دســت مردم می 
رسد که این بازار نه مشــمول تحریم های 
جدید شــده و نه با کمبود ارز دولتی مواجه 
اســت. بســیاری معتقدند در حال حاضر 
مشــکل کمبود کاالهای اساســی از جمله 
گوشــت قرمز و مرغ و ... وجود سودجویان 
در سیســتم تامین و توزیع و غیاب نظارت 
کارآمد اســت.در حالی که بارها مسووالن 
از تربیون هــای مختلف از جملــه وزارت 
کشــور، وزارت کشــاورزی، صمت، صحن 
مجلس، ســازمان برنامه وبودجه و ... اعالم 
می کنند که مشــکلی برای تامین کاالهای 
اساســی وجود ندارد اما واقعیت بازار نشان 
می دهد که کمبود عرضــه در اقالمی مانند 
گوشت قرمز و گوشت مرغ و ... باعث افزاش 
قیمت آن ها شده است؛ اقالمی که علی رغم 
اختصاص ارز دولتی و خارج بودن از لیست 
تحریم ها، با مشکل عرضه در بازار مواجهند. 
هر چند که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده اما 
هنوز قیمت برخی از اقالم از جمله تعدادی 
از کاالهای اساســی با نوســان قیمتی قابل 
توجهی مواجه اســت. گفته می شود مهم 
ترین عامل افزایش قیمت مســتمر در این 
کاالها که از جمله کاالهــای پرمصرف هم 
محسوب می شــود، وجود اشــکاالتی در 

سیستم عرضه یعنی تامین و توزیع است. 
با وجود اینکــه در تامین بخش قابل توجهی 
از کاالهای اساســی به خودکفایی رســیده 
ایم و عالوه بر تامین نیاز داخل، توانســته ایم 
صادر کننده این محصــوالت و تولیدات به 
کشورهای دور و نزدیک باشیم اما هنوز هم در 
برآورده کردن یک ســری از نیاز های داخلی 
وابســته به بازارهای خارجی هستیم که این 
وابستگی در تمام کشــورها دیده می شود و 
هیچ کشوری نیســت که تامین کننده تمام 
نیازهای داخلی باشد. مشکل از آنجایی شروع 
می شود که عده ای به دنبال سوء استفاده از 
این شــرایط غبارآلود اقتصادی هستند و در 
نبود سیســتم نظارت کارآمــد عامل ایجاد 

اختالل در بازار شده اند که این اختالل محل 
درآمدزایی برای عده ای محسوب می شود. 
از ســوی دیگر، کوچک تریــن اختالل در 
ذخایر استراتژیک و تامین کاالهای اساسی 
می تواند باعث تشــویش اذهــان عمومی و 

ایجاد نگرانی در سطح جامعه شود. 
در این میان، زمزمه هایــی از کاهش ذخایر 
کاالهای اساسی شنیده می شود که مسووالن 
تاکید دارند که این گفته ها شــایعاتی بیش 
نیســت و هدف افراد از شــیوع این شایعات 
سلب اعتماد بین مردم است. اما از سوی دیگر 
فعاالن اقتصادی بر این باورند که باید تنظیم 
بازار را جدی گرفت و در شرایط اقتصادی حال 
حاضر کشــور نظارت کارآمدتــری در حوزه 

تامین کاالهای اساسی اعمال کرد. 

اختالل در بازار نتیجه بی توجهی به 
بخش بازرگانی است 

یحیی آل اســحاق، وزیــر بازرگانی دولت 
ششــم در گفت وگو بــا ایرنا با بیــان اینکه 

بخشی از مشــکالت بازار به مستقل نبودن 
دستگاه های مسوول در امور بازرگانی برمی 
گردد، گفــت: باید بدانیم کــه چهره جنگ 
نظامی تغییــر کرده و به جنــگ اقتصادی 
تبدیل شده اســت. حال در شرایطی که در 
جنگ تجاری و اقتصادی هســتیم از مهم 
ترین اصــل تجارت و اقتصاد کــه بازرگانی 

محسوب می شود، غافل مانده ایم. 
وی ادامــه داد: باید بپذیریم کــه در تحقق 
اهداف برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی 
و صنایع و معادن به نتیجه ای نرســیده ایم 
و راه حمایت از صنعــت هم از طریق تقویت 
بازرگانی ممکن اســت. آل اســحاق درباره 
افزایش قیمــت کاالهای اساســی به ویژه 
گوشت قرمز و گوشت مرغ که اختالالتی در 
بازار ایجاد کرده اســت، اظهار داشت: دولت 
یک میلیارد دالر به تامین گوشت اختصاص 
داده است از سوی دیگر گوشت جزو لیست 
تحریم نیست بنابراین منعی در واردات آن نه  
در حوزه تامین اعتبارات و نه محدودیت های ورود 

نداریم. همچنین در سراسر دنیا بازارهایی 
هســتند که بخواهند به ایران گوشت صادر 
کنند. بنابرایــن نباید مشــکلی در تامین 

گوشت وجود داشته باشد. 
به گفتــه رئیس پیشــین اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، در هر 
حال حاضر نیاز بــازار برای مصرف کاالهای 
اساســی مانند گوشــت مشــخص است، 
اعتبــارات دولتی هم تخصیص داده شــده 
اســت، واردات کنندگان این مــواد تعیین 
شده اند و شــرکت ها و تعاونی هایی هم که 
باید این محموله ها به آن ها تحویل شــود، 
معلوم هســتند. اما چرا باید در این میان با 
کمبود مواجه باشیم و کاال بسیار گران تر از 
قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد؟ 
وزیر پیشــین وزارت بازرگانی تاکید کرد: 
معتقدم مشــکل در این اســت که وظایف 
نهادهــای مختلف در این سیســتم تامین 
وعرضه لوث شــده اســت و نظــام عرضه 
معیوب اســت و از هر نهادی مشکل را جویا 

می شــویم اشــکال را در حوزه دیگری 
می دانــد. آل اســحاق با بیــان اینکه اگر 
سیســتم نظارت کارآمدی وجود داشــت، 
گوشــت ۶۰ درصد گران تر از قیمت واقعی 
به مــردم فروخته نمی شــد، گفت: رییس 
جمهوری هم اعالم کرده است که ۵۰ درصد 
ارز دولتی برای تامین کاالهای اساســی در 
محل دیگری مصرف شده اســت بنابراین 
این به معنای نبود سیســتم نظارت کارآمد 
در این پروســه اســت. وی افزود: معتقدم 
حوزه بازرگانی باید تفکیک شــود تا بتواند 
به وظایف خــود عمل کند از ســوی دیگر 
نهادهای نظارتی اجازه ســوء استفاده از این 
شرایط را به ســودجویان ندهند و قاطعانه با 
این افراد برخورد کنند تا کشور با نبود امنیت 

در تامین کاالهای اساسی مواجه نباشد. 

بازار ناآرام در حضور نهادهای نظارتی 
بی شمار 

سیســتم ســهمیه بندی خاطرات خوبی را 
از خود برای مردم به جا نگذاشــته است. هر 
چند که فیزیک کوپن از میان رفته است اما 
نظام سهمیه بندی خاطرات کمبود کاال در 
ســال های جنگ و صف های طویل عریض 
برای دریافــت کاالهای پرمصــرف را برای 
مردم زنده می کند. هر چند که شــرایط آن 
ســال ها بر اقتصاد کشــور حاکم نیست اما 
وقتی حرف از تسهیالتی مانند ارایه گوشت 
براساس مدارک شناسایی و... زده می شود 
واهمه برگشــت بــه آن دوران را برای مردم 
زنده می کند ولو این اقدامات در جهت توزیع 
عادالنه کاالها و جلوگیری از اختالل در بازار 
باشــد و نه کمبود در ذخایر. اما موضوع این 
است، در شــرایطی مهم ترین مشکل بازار 
کاالهای اساســی را وجود ســودجویان در 
سیســتم تامین و عرضه عنوان می کنند که 
در کشــورمان چندین نهاد نظارتی فعالند و 
هر کدام به صورت جداگانه باید در هر یک از 
مراحل تامین کاال چه از داخل و چه خارج از 

کشور نظارت داشته باشد. 

وشگاه های زنجیره ای در توزیع کاالی شب عید وم همکاری بیشتر فر لز

رشد تورم و نقدینگی کنترل شده است

راهکار تامین سبد معیشت کارگران چیست؟

تعیین منطقه ای حداقل دستمزد
محمد جندقی هزینه هــای زندگی در 
نقاط مختلف کشــور متفاوت است و تعیین 
حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، 
موجب می شــود تا در حــق کارگران ظلم 
شود.براین اساس الزم است حداقل حقوق 

به صورت منطقه ای تعیین شود.
در پی نوسانات ارز در سال جاری و افزایش 
تورم، قیمــت کاال و مســکن بــا افزایش 
چشــمگیری همراه بود که موجب شــد، 
قدرت خریــد اقشــار ضعیــف جامعه به 
خصوص کارگــران به شــدت کاهش پیدا 
کنــد. از آنجا که حقــوق دریافتی کارگران 
در طول ســال جــاری ثابت بــود و تالش 
نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد ســال 
۹۷ به علت تأخیر زیاد در تشــکیل جلسات 
شورای عالی کار بی نتیجه باقی ماند، فشار 
زیادی بــر جامعــه کارگری بــرای تأمین 

معاش وارد شد.
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال و 
تشکیل دوباره جلسات شــورای عالی کار 

با محوریــت تعیین حداقل مــزد کارگران 
برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان 
حقوق کارگران به ســبد معیشت به یکی از 
دغدغه های اصلی کارگــران و نمایندگان 

کارگری تبدیل شده است.

تالش برای افزایش قدرت خرید 
کارگران

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دســتمزد 
شــورای عالی کار پیش از ایــن گفته بود: 
»تصمیم گیــری درباره اصالح یــا افزایش 
دستمزدها در جلســات شورای عالی کار به 
اکثریت آراء نیازمند اســت و در شــرایطی 
که بزرگ ترین کارفرمای کشــور )دولت( 
تمایلــی بــه افزایــش دســتمزدها ندارد 
مســیر این جلســات به افزایش مزد ختم 

نمی شود«.
همچنین فتــح اهلل بیات رئیــس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی تالش ها برای 
ارتقای قــدرت خرید کارگــران را این گونه 

بیان کــرده بود: »نماینــدگان کارگران در 
شــورای عالی کار با تمام تــوان و تالش به 
دنبــال این هســتند که فاصله بین ســبد 
معیشت و نرخ تورم ایجاد شــده را کاهش 
دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند 
اما این که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای 
قدرت خرید و معیشــت کارگــران تالش 
می شود بهانه تراشی می کنند و تعدیل نیرو 

را وسط می کشند منصفانه نیست.«

مرکز آمار چه می گوید؟
با توجه به گزارشــی که مرکز آمــار ایران، 
از هزینه هــای زندگــی در نقــاط مختلف 
کشور منتشــر کرده اســت، هزینه زندگی 
در اســتان های مختلف بــا یکدیگر تفاوت 
بســیاری دارد، در چنین شــرایطی تعیین 
یک حداقل مزد برای کل کشــور نمی تواند 
راهکار مناســبی برای تأمین سبد معیشت 
کارگران باشــد، به طور مثال هزینه مسکن 
که حدود ۳۵ درصد ســبد معیشت را در بر 
می گیرد در مناطق روســتایی بــا مناطق 
شهری و کالن شــهرها تفاوت چشمگیری 
دارد.نادیــده گرفتــن ایــن تفاوت هــا و 
تعیین یک حداقــل مزد برای کل کشــور 
باعث می شــود فشار بیشــتری به کارگران 
کالن شهرها و شــهرهای بزرگ وارد شود. 
چرا که شــورای عالی کار هنگامی که برای 
کل کشــور یک حداقل مزد تعیین می کند 
ناچار اســت، میانگیــن هزینه های زندگی 
نقاط مختلف را لحاظ کند. در این شــرایط 

نمی تواند ســبد معیشت شــهرهای بزرگ 
و کالن شــهرها را معیار تعیین حداقل مزد 
قرار دهد. نــه نماینــدگان کارفرمایی این 
عدد را می پذیرنــد و نه ایــن کار عاقالنه به 
نظر می آید چرا که الزام همه کارفرمایان به 
افزایش زیاد حداقــل مزد، حتی در مناطقی 
که هزینه زندگی پایین تــری دارد، موجب 
تحمیل هزینه ای اضافی به کارفرمایان شده 

و موجبات اخراج کارگران را فراهم می کند.

اجرای صحیح ماده۴1 قانون کار؛ راه 
حل برون رفت از مشکل

روشن اســت که در شــرایط کنونی کشور 
الزام واحدهای تولیدی به افزایش شــدید 
دســتمزدها می تواند منجر به بدتر شــدن 
وضعیت تولید و حتــی تعطیلی واحدهای 
تولیــدی شــود. لذا بــرای تأمیــن معاش 
کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه های 
اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهکار 

اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. 
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تحویل فاز ۴ فاز پارس جنوبی تا یک ماه آینده

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rشنبه        27 بهمن 1397    شماره 271

 واحد آمونیاک پتروشیمی مسجدسلیمان 
سال 98 راه اندازی می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی اظهار امیــدواری کرد که واحد 
آمونیاک پتروشیمی مسجدسلیمان در ســال ۹۸ راه اندازی شود و در 

سال ۹۹ به تولید پایدار برسد.
بهزاد محمدی پس از بازدید از طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک مسجد 
ســلیمان گفت: این طرح ماه های پایانی خود را طــی می کند و حضور 
ســرمایه انســانی ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در روز نشــان دهنده تالش باالی 

همکاران این پروژه برای تکمیل و راه اندازی است.
وی با ابراز رضایت از عملکرد ۱۴ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در 
طرح اوره و آمونیاک مسجدسلیمان افزود: امیدوارم در این ۶ ماه پایانی 

دوره پیش راه اندازی ایمن انجام شود و این پروژه را به پایان برسد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی درباره استفاده از نیروهای جوان 
آموزش دیــده و نیروهای مجرب در کنار هم گفت: این ترکیب بســیار 
سازنده است و باید این الگو به مجتمع های پتروشیمی  دیگر نیز منتقل 

شود.
طرح اوره وآمونیاک مســجد سلیمان در اســفند ۱۳۹۳ با هدف تولید 
ســاالنه ۶۶۰ هزار تن آمونیاک و ۱۰۷۳ هزار تــن اوره با مصرف ۸۶۱ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ســال به عنوان خــوراک، در زمینی 
به مساحت ۵۰ هکتار در منطقه هفت شهیدان مسجد سلیمان استان 

خوزستان آغاز به کار کرد.
شــرکت کازاله ســوئیس تامین کننده دانش فنی واحــد آمونیاک و 
شرکت تویو ژاپن تامین کننده دانش فنی واحد اوره بوده و ووهان چین 
فعالیت های مهندســی تفصیلی، تدارکات و ســاخت و نصب پروژه را 

به عهده دارد.
تازه ترین برآورد ســرمایه گذاری طرح اوره و آمونیاک مسجدسلیمان 
معادل ۴۰۸۴ میلیــون یوان و ۱۲۲۳۹ میلیارد ریال اســت و کل مبلغ 
هزینه شــده تا پایان دی مــاه ۹۷ در ایــن فاز ۲۵۷۲۶ میلیــارد ریال 
اعالم شده است. این طرح با پشــتیبانی و حمایت شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی موفق به اســتفاده از تســهیالت خط اعتباری چین شده 

است.
پیشرفت کلی فیزیکی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷ برابر ۹۲,۷۳ درصد واقعی 
در برابر ۹۶.۱۱ درصد برنامه ای بوده و پیشرفت واقعی بخش مهندسی 
۹۹.۹ درصد، تــدارکات ۹۹.۷۶ درصد و ســاختمان ونصب تجهیزات 

۰۱/۸۰ درصد است.
مجوزهای محیط زیســت، تامین آب خام، ســوخت و خوراک دریافت 

شده است و یوتیلیتی مورد نیاز توسط طرح یادشده تولید خواهد شد.

افزایش تولید روزانه1۴/۲میلیون مترمکعب گاز 
در کشور

دومین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال 
به دریا، عصر روز گذشته در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد که 
با بهره برداری از این ســکو، روزانه ۱۴.۲ میلیون متر مکعب معادل یک 
دوم یک فاز اســتاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشــور 

افزوده می شود.
شناور HL۵۰۰۰ عملیات نصب ســکوی اقماری ۲۴A با وزنی معادل 
۲۳۰۰ تن را در دریا تکمیل کرد و پس از پایان مراحل نصب ســازه های 
پل و مشــعل با توجه به شــرایط جــوی حداکثر در مــدت دو هفته، 

بهره برداری و برداشت گاز ترش غنی از این سکو آغاز می شود.
با بهره برداری از این ســکو، روزانه ۱۴.۲ میلیون متر مکعب معادل یک 
دوم یک فاز اســتاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشــور 

افزوده می شود.
ماه گذشــته نیز، ســکوی اصلی فاز ۲۲ پارس جنوبی با همین میزان 
ظرفیت، به تولید رســید و گاز آن به پاالیشــگاه این طرح گازی ارسال 

شد.
فرهاد ایزدجو، مجری طرح توســعه فازهای ۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبی 
اظهار کرد: ســکوی ۲۴A در بخش راه اندازی دارای بیشــترین مقدار 
پیشرفت در بین سکوهایی است که تاکنون برای نصب در میدان پارس 

جنوبی به دریا منتقل شده است.
وی با اشــاره به انجام بیــش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ســاعت کار 
اجرایی در عملیات ســاخت، درباره مشــخصات فنی سکوی ۲۴A به 
شــرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: در این ســکو حدود ۳۱ هزار اینچ 
- قطر عملیات لوله کشــی، بالغ بر ۹۰ کیلومتر کابل کشــی برق و ابزار 

دقیق و ۳۰۷۷ متر عملیات تیوبینگ انجام شده است.
مجری طرح توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبــی اعالم کرد: همه 
مراحل مهندسی، ســاخت، نصب و راه اندازی ســکوی A ۲۴، از سوی 
متخصصان ایرانی انجام شــده و بخش عمــده ای از کاالها و تجهیزات 

مورد نیاز این سازه از منابع تولید کننده داخلی تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی برای 
تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید 
روزانه ۵۰ میلیون متر مکعــب گاز متان، ۲۹۰۰ تــن گاز مایع )ال پی 
جی(، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ هزار بشــکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد 

طراحی شده است.
به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت فازهای ۱۳و ۲۲_۲۴قرار است در آینده 

نزدیک توسط رئیس جمهور افتتاح شوند.

گران فروشی نفت تحریمی توسط چینی ها
تحریم های دولــت ترامپ که واردات نفت ونزوئال بــه آمریکا را متوقف 
کرده اســت، جهش قیمت نفت در هزاران کیلومتر دورتر در چین را به 

دنبال داشته است.
طبق سندی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، غول انرژی دولتی 
پتروچاینا نفت مــری )Merey( ونزوئال را حدود ۵ دالر در هر بشــکه 
گران تر از نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا می فروشد. این گرید 
پیش از اعالم تحریم ها از ســوی دولت ترامپ در اواخر ژانویه، ارزان تر 

بود.
تحریم هــای آمریکا گمانه زنی هــا درباره توانایــی ونزوئال برای حفظ 
صادرات نفت سنگین حاوی ســولوفور باال را در پی داشته است. در این 
بین، پاالیشگاه های آمریکایی در جست و جوی منابع جایگزینی برای 
نفت ونزوئال هستند که کمبود تأمین گریدهای نفتی مشابه در سراسر 
جهان را تشــدید کرده اســت. رونق تقاضا برای زیرســاخت در چین، 
چنین گریدهایی را در این کشور آسیایی ارزشــمند ساخته زیرا نفت 

سنگین برای تولید قیر مناسب است.
طبق آمار کشتیرانی که توســط بلومبرگ گردآوری شده است، چین 
واردات نفت از ونزوئال را در ژانویه نســبت به ماه پیــش از آن دو برابر 
کرد. این به معنای آن است که شــرکت های دولتی تأمین کننده این 
نفت به دلیل ابهامات پیرامون گریدهای نفتی ترش و سنگین در بازار 
جهان، اکنون قیمت باالتری را مطالبه می کنند. آمار نشــان می دهد 
گرید مری ۸۰ درصد از صادرات ونزوئال به چین را در ســال گذشــته 

تشکیل داد.
بنا بر اسنادی که توسط بلومبرگ مشــاهده شده، پتروچاینا نفت مری 
ونزوئال را ۵.۰۲۷۲ دالر در هر بشکه گران تر از وست تگزاس اینترمدیت 
برای تحویل در فوریه به فروش می رساند و ۲.۷۰ دالر به ازای هر بشکه 
نیز هزینه واسطه است. این شــرکت گرید مذکور را در ژانویه سه دالر 

باالتر از شاخص قیمت نفت آمریکا عرضه می کرد.
گریدهای نفت ســنگین در سراســر جهان نیز قیمت گذاری باالتری 

نسبت به نفت های سبک تر پیدا کرده اند.

میز خبر

قرارگاه ســازندگی  خریدار فرمانــده 
خاتم االنبیــاء )ص( با اشــاره بــه اینکه از 
کشورهای خارجی برای ساخت کشتی های 
غول پیکر سفارش داریم، گفت: فاز چهارم 
ستاره خلیج فارس را ظرف ۱۸ ماه آینده به 

ثمر خواهیم رساند.
ســعید محمــد در ســخنرانی پیــش از 
خطبه های نماز جمعه دیروز تهران، ضمن 
محکــوم کردن عملیــات تروریســتی در 
سیستان و بلوچستان اظهار داشت: قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( ســال ۶۸ بر اساس اصل 
۱۴۷ قانون اساســی که به نیروهای مسلح 
اجازه می دهد در زمان صلــح، از توان خود 
برای توسعه کشور استفاده کنند، تأسیس 
شــد و با کوله باری از تجربــه دفاع مقدس، 

توان خود را در اختیار کشور گذاشت.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
با بیان اینکه توســعه زیرساخت های کشور 
بعد از خرابی های جنگ بود، افزود: قرارگاه 
بازوی امیــن، مقتدر و کارآمد بــرای تمام 
ادوار دولت ها در کنــار دولت ها قرار گرفت 
و جای خالی پیمانکاران خارجی را پر کرد و 
توسعه و الگوسازی برای صنعت ساخت در 
کشور و همراهی نزدیک با صنعت ساخت را 

در رأس برنامه های خود قرار داد.
وی ادامه داد: امروز که استکبار جهانی بعد 
از ناامیدی از جنگ، به جنگ اقتصادی روی 
آورده و معیشــت مردم را هدف قرار داده، 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی بر خود 
واجب می داند که در هر عرصه ای که کشور 

تهدید می شود، در خط مقدم قرار گیرد.
ســعید محمد افزود: با زحماتی که از سال 
۶۸ تاکنون توســط قــرارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( انجام شــده، شــاهد تحقق شعار »ما 
می توانیــم«، »ایجاد روحیــه خودباوری 
و بومی ســازی« و »اســتفاده از ظرفیــت 

نخبگان و نیروهای جوان« بوده ایم.

تسطیح 60 هزار هکتار زمین 
کشاورزی 

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
تصریــح کــرد: امــروز قــرارگاه، ۱۳ هزار 

ماشین آالت مختلف در حوزه های مختلف 
دریایــی، دســتگاه های تونــل حفــاری، 
دســتگاه های حفاری در دریا و خشــکی، 
جرثقیل های سنگین و ... دارد. همچنین ما 
۲۰۰ هزار نیروی انسانی و ۵۰۰۰ پیمانکار 

در داخل کشور داریم.
وی با بیان اینکــه ارتباط با بخش خصوصی 
و جامعــه صنعــت، تولید و شــرکت های 
دانش بنیان، از دستاوردهای ما است، گفت: 
در ۳۰ ســال اخیر، ۶۲ ســد با مخزن حجم 
بیش از ۲۵ میلیــارد مترمکعب، احداث ۱۱ 
هزار خطوط انتقال نفــت، گاز و آب، ۲۶۰۰ 
کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلی، ۳۹۰۰ 
کیلومتر راه آهــن، ۲۵۰ کیلومتر مترو و ۲۵ 

هزار کیلومتر فیبر نوری داشته ایم.
سعید محمد اظهار داشت: افزایش ظرفیت 
کنســانتره مس را به ۲۵۰ هزار تن در سال،  
افزایش ۱.۶ میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 
به کشــور، افزایش ظرفیت تولیــد بنزین 
)یورو ۵( به ۳۷ میلیون لیتر در روز و افزایش 
۱۵۰ میلیــون مترمکعب گاز شــیرین، از 

دیگر اقدامات قرارگاه بوده است.

فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( به محرومیت زدایی نیز اشــاره کرد و 
گفت: در اطراف پروژه های در حال احداث 
در مناطق کمتــر برخوردار، با شناســایی 
نقاط ضعف در روســتاها، ۱۰ هزار برنامه به 
ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال از منابع ســپاه 

تعریف کرده ایم.
وی افزود: همچنین در بخش کشاورزی نیز 
طی تفاهمی که با دولت داشتیم، مقرر شد 
۵۰۰ هزار هکتار را در دستور کار قرار دهیم 
که تاکنــون ۶۰ هزار هکتــار در قالب ۱۰۲ 
شرکت تعاونی، تســطیح و تأمین آب شده 
و برای ۱۸ هزار نفر نیز فعالیت برقرار است. 
با توجه به میزان اشتغالزایی این برنامه، در 
تالش هستیم هر چه سریعتر این ۵۰۰ هزار 

هکتار را به سرانجام برسانیم.
سعید محمد به حضور قرارگاه خاتم االنبیاء 
در بحران های طبیعی اشاره کرد و افزود: با 
توجه به گســتردگی قرارگاه در کل کشور، 
به طــور میانگین در بحران هــای طبیعی، 
اولین مجموعه امدادی هستیم که اقدام به 
فعالیت می کنیم. به عنــوان مثال در زلزله 

کرمانشــاه، ۸۳۵۰ کانکس ظــرف ۳۵ روز 
توسط قرارگاه در اختیار مردم قرار گرفت.

 بهره برداری از فاز ۴ ستاره
 خلیج فارس تا 18 ماه آینده

فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( با اشــاره به تــوان ایــن مجموعه در 
عرصه های فنی و مهندسی گفت: امروزه در 
تمام عرصه های فنی و مهندسی به قله های 
خودکفایی دست یافتیم و در هیچ حوزه ای، 
به شرکت و توان خارجی نیاز نداریم. قرارگاه 
با تکیه بر تــوان نیروهای ایرانــی، در تمام 
بخش ها تالش کرده خودکفایی را در کشور 

نهادینه کند.
وی افزود: امروز آمــاده صدور خدمات فنی 
و مهندسی به سایر کشــورها نیز هستیم؛ 
کما اینکه در برخی کشــورهای دوســت و 

همسایه چنین اقدامی انجام می شود.
ســعید محمد در ادامه با اشــاره بــه پروژه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اظهار داشت: 
در دوره تحریم اول، شــرکت های خارجی 
فعال، این پروژه را رهــا کرده و رفتند. از این 

رو با اعتمادی که به قرارگاه شــد، این پروژه 
به ما واگذار شــد و امروز شــاهد بزرگترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی با ظرفیت ۳۰۵ 
هزار بشــکه در روز هســتیم. همچنین در 
این پاالیشگاه شــاهد ۶۷ درصد مهندسی 
ایرانی، ۷۰ درصد کاالی ایرانی و صد درصد 

اجرای ایرانی هستیم.
فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( ادامه داد: هفته آینده فاز ســوم پروژه 
ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد 
و فاز چهــارم را نیز ظرف ۱۸ مــاه آینده به 
ثمر خواهیم رســاند؛ این پروژه صد درصد 
ایرانی به چرخه تولید محصوالت گاز، نفت 

و بنزین کشور کمک خواهد کرد.

 تحویل فاز ۴ فاز پارس جنوبی
 تا یک ماه آینده

وی بــه پارس جنوبــی نیز اشــاره کرد و 
گفت: قطــر ســال ها از حوزه مشــترک 
پــارس جنوبی، بیشــترین برداشــت را 
می کــرد و شــرکت های خارجــی نیــز 
همچون توتــال و ِشــل، هرازگاهی بعد 
از تحریم هــا، مــا را رهــا می کردنــد؛ با 
اعتمادی کــه به قرارگاه شــد، قرارگاه ۶ 
فاز از پارس جنوبی را بــر عهده گرفت که 
۲ فاز آماده شــد و ۴ فاز نیــز طی یک ماه 

آینده تحویل می شود. 
با این ۶ فــاز، ۱۵۰ میلیــون مترمکعب گاز 
شیرین به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد. 
این مسئله کمک می کند ما در این پروژه از 

قطر پیشی بگیریم.
ســعید محمد با بیان اینکه پــروژه پارس 
جنوبی بســیار های تِک است، تصریح کرد: 
در بخش دریا ۱۰ ســکو با توناژ ۳۰۰۰ تن 
در جزیره صدرا قرارگاه، احداث و به منطقه 
اعزام و در پــارس جنوبی تعبیه شــد. این 
فعالیت ها قباًل توسط شرکت های خارجی 

انجام می شد.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
ادامــه داد: ۴۵۰ کیلومتــر خــط لوله ۳۲ 
اینچی نیز در زیــر آب برای انتقــال گاز به 

خشکی احداث شد.

معــاون وزیــر نفت 
در امور گاز با اشــاره 
به اینکه گازرســانی 
بسیار  روســتاها  به 
دشوار اســت، اظهار 
ابتــدای  از  کــرد: 
تاکنــون  امســال 

۳ هــزار روســتا از نعمت گاز 
شده اند.حســن  بهره منــد 
منتظر تربتی، در آیین افتتاح 
رسمی ۲۵ پروژه گازرسانی به 
۱۷۴روستای استان خوزستان 
که با حضور فریدون حسنوند، 
رئیــس کمیســیون انــرژی 
مجلس شــورای اســالمی و 
نماینده مردم شهر اندیمشک 
در مجلس، پیمان جهانگیری 
فرماندار اندیمشــک، عبداهلل 
ابول پور، مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان خوزســتان بــه 
صــورت ویدئــو کنفرانس در 
فرمانداری اندیمشــک برگزار 
شــد، با تبریک چهل سالگی 
پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
کرد: آغاز گازرسانی در ایران با 
تأسیس پاالیشگاه بیدبلند در 
استان خوزســتان بود که گاز 
فرآورش شــده در آن از سوی 
یک خط تنها به اتحاد جماهیر 
شوروی ســابق می رفت و در 
این مسیر فقط به ۸ شهر کشور 
گازرسانی شده بود.وی افزود: 
این درحالی است که امروز در 
یک مرحله توان گازرســانی به 
۱۷۴ روســتا را داریم و تعداد 
روســتاهای گازدار کشور هم 
اکنــون ۲۷ هزار روستاســت.

معاون وزیر نفــت در امور گاز 
با بیان اینکه پــس از پیروزی 
انقالب سیاســت کشور بر این 
قرار گرفت که از نفت به عنوان 
کاالی صادراتی استفاده شود، 
گفت: بر ایــن اســاس گاز به 
عنــوان جایگزینی مناســب 
برای نفت مورد اســتفاده قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: اکنــون ما در 
شــرایطی قرار داریم که روزانه 
۸۰۰ میلیون متــر مکعب گاز 

تولیــد می کنیم که 
این رقم معــادل ۵ 
میلیون بشــکه نفت 
اســت و این موضوع 
می دهــد  نشــان 
جایگاه گاز در کشور 
بســیار ویژه است و 
در واقع اگــر گاز نبود نفتی هم 

برای صادرات وجود نداشت.
تربتی با تشــکر از پشــتیبانی 
مجلس شورای اسالمی به ویژه 
انرژی  کمیســیون  اعضــای 
مجلس شــورای اسالمی برای 
توسعه گازرســانی روستایی و 
شهری، تصریح کرد: مهمتر از 
پشــتیبانی اعضای کمسیون 
انرژی، تصویب قانون بند »ق« 
تبصــره ۲ بودجه ســال ۹۳ از 
سوی مجلس شورای اسالمی 
بود که به جــرأت می توان آن 
را مترقی ترین قانون در بخش 

زیرساخت های کشور نامید.
وی اظهار کــرد: ایــن قانون 
بعدها به تصویــب قانون رفع 
موانع تولیــد منجر شــد که 
این قانــون عمــال منابع مالی 
پروژه هــای گازرســانی را از 
محل صرفه جویی محصوالت 

جایگزین شده تأمین می کرد.
معــاون وزیــر نفــت در امور 
گاز گفت: ایــن موضوع بدین 
معنا نیســت کــه وقتــی به 
نقطه ای گازرســانی می شود، 
ســوخت های گران تــر مانند 
گازوئیــل، نفــت ســفید و.... 
می توانند صادر شوند و هزینه 
دیگر پروژه های گازرســانی را 
تأمین کنند و این مهمترین و 
مترقی ترین قانون در توســعه 
گازرسانی از گذشــته تاکنون 
شــرکت  اســت.مدیرعامل 
ملی گاز ایــران گفت: با تالش 
همکارانمــان در صنعت نفت 
امروز دیگر در زمســتان هیچ 
مشــکلی به لحاظ افت فشار یا 
قطعی گاز نداریم، این در حالی 
اســت که همزمــان صادرات 
گاز به کشــورهای همسایه نیز 

انجام می شود.

وستا امسال از نعمت گاز  ۳ هزار ر
شدند بهره مند 

گاز



منظور از اصالح ساختار بودجه چیست؟

در انتظار بهبود فضای کسب و کار 

صنعت
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نظارت بر برنامه 1۰گانه بهبود وضعیت 
خودروسازان کلید خورد

نظارت بر اجرای برنامه هــای ۱۰ گانه بهبود وضعیت خودروســازان 
با حضور معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت به طور 

هفتگی کلید خورد.
 معاون وزیر صنعت با حضور در شــرکت  های ایران خودرو و ســایپا و 
نشست مشترک با مدیران و مســئوالن اجرایی این ۲ خودروساز بزرگ 
بر اجرای برنامه ۱۰ گانه تاکید کرد و تدوین برنامه زمان بندی مشخص 
برای توسعه کیفی و کمی تولید خودرو تا پایان سال ۹۸ را خواستار شد.

فرشــاد مقیمی تصریح کرد: در شــرایط کنونی و با توجــه به افزایش 
مشتریان، خودروســازان باید ارتقای کیفیت خودرو را در کنار افزایش 

تولید تولید در نظر گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به ســهم ایــن صنعت در تولیــد ناخالص ملی و 
اشتغال صنعتی، توسعه خودروســازی از برنامه های اصلی وزارتخانه 
اســت و تالش می شــود با رفع موانع پیش رو، فضا را به سمت کاهش 

نارضایتی و افزایش اعتماد عمومی سوق دهیم.
این مســوول اجرای برنامه های ۱۰ گانه را در همین راســتا برشمرد و 
گفت: افزایش کیفیت، میزان تولید، توسعه عمق ساخت داخل و برنامه 
ریزی برای خصوصی ســازی ایــن صنعت از جمله برنامــه های طرح 

ساماندهی صنعت خودرو است.
»خواست عمومی این اســت که خودروســازان برنامه های عملیاتی 
خود را برای اجرای این سیاســت هــا تدوین کرده و نخســتین گام را 
برای اعتمادســازی و کاهش نگرانی مــردم بردارند«.مقیمی، عمل به 
همه تعهدات به مشــتریان در تحویل خودروها، واگــذاری اموال غیر 
مولد، تعیین قیمــت محصوالت تولیدی و بازنگــری قراردادهای بین 

خودروسازان و قطعه سازان را از اولویت های این طرح برشمرد.
افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروساز و قطعه ساز، تامین ۸۴۴ 
میلیون دالر منابــع ارزی، تامین چهار هزار میلیارد تومان تســهیالت 
نقدینگی و امکان گشایش ال.ســی داخلی برای قطعه سازان، از دیگر 

برنامه های ۱۰گانه برای بهبود وضعیت این صنعت است.
این مسئول تصریح کرد: در شرایطی که دشمن صنعت خودرو و قطعه 
سازی کشور را هدفگذاری کرده اســت، باید با تالش در افزایش عمق 
ســاخت داخل بویژه در صنعت قطعه ســازی بتوانیم وابســتگی این 

صنعت به خارج را کاهش دهیم.
وی ارائه برنامه عملیاتی ۲ خودروســاز بزرگ کشور برای داخلی سازی 
قطعات خودرو را خواستار شد و گفت: تولیدکنندگان باید با شناسایی 
توانمندی های قطعه ســازان به برنامه ریزی برای توســعه تولید این 

قطعات اقدام کنند.
معاون وزیــر صنعــت برنامه ریــزی برای رفــع مشــکل نقدینگی 
خودروسازان و پیگیری برای تسریع تخصیص اعتبارات به این صنعت 
را مهم برشمرد و اختصاص این تســهیالت را راهی برای افزایش تولید 
خودرو و بهبود کیفی این صنعت عنوان کرد تا در ایام پایانی سال شاهد 

بهبود وضعیت این صنعت و کاهش نارضایتی ها باشیم.
وی موانع گمرکی را از دیگر مشــکالت این صنعت دانســت و گفت: با 
همکاری گمرک ترخیص قطعات تســهیل شده اســت و به زودی این 
مشــکل رفع می شــود.ارائه آمار روزانه از وضعیت تولیــد و تحویل به 

مشتریان از دیگر خواسته های مقیمی بود.
در این نشست خودروســازان کمبود نقدینگی و روند طوالنی ترخیص 
محموله ها از گمرک را از مهمتریــن چالش های خود و افزایش تولید و 
تســریع در عمل به تعهدات خود به مردم را مستلزم تزریق نقدینگی به 

این صنعت اعالم کردند.
در هفته های گذشــته چهــار هزار میلیــارد تومان اعتبــار برای این 
۲ خودروســاز اختصاص یافته اســت. برای سایر خودروســازان نیز با 
هماهنگی به عمل آمده با رئیس جمهوری توسط وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، تسهیالتی اختصاص می یابد.

 بیش از 81 درصد اعضای اتاق تهران
 »کارت بازرگانی« دارند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهــران آمارهای مربوط به 
صدور کارت بازرگانــی و عضویت را در دوره فروردیــن ۱۳۹۴ تا نیمه 
بهمن ماه امسال منتشــر کرد که براساس آن بیش از ۸۱ درصد اعضای 

این اتاق از کارت بازرگانی برخوردارند.
هدف اتاق تهران از این گزارش ارائه عملکرد در قالب انتشــار سلســله 
گزارش هایی مبتنی بر آمار و تحلیل مرتبط، نقــاط قوت و ضعف خود 

و نیز فراز و فرودهای اقدامات و فعالیت ها در چهار سال گذشته است.
ترســیم تصویر روشــنی از مسیر طی شــده در چهار ســال گذشته و 
پیش بینی نقشه راه چهار ســاله آینده و جزییات آن از دیگر اهداف این 

گزارش به شمار می رود.
در همین پیوند، دبیــرکل اتاق بازرگانــی تهران دربــاره روند صدور 
کارت های بازرگانی و عضویت در چهار سال گذشــته اعالم کرد: برابر 
آخرین آمار از ابتدای فروردیــن ۱۳۹۴ تا پانزدهم بهمن ماه امســال 
تعداد اعضای اتاق تهــران، یعنی دارنــدگان کارت هــای بازرگانی و 
عضویت اعم از حقیقی و حقوقــی، به ۱۸ هزار و ۲۵۸ عضو رســید که 
در مقایســه با ۱۴ هزار و ۶۴ عضو آغاز دوره، افزایشــی برابر چهار هزار 
و ۱۹۴ عضو داشته اســت.این اعداد گویای رشد حدود ۳۰ درصدی در 
خالل دوره هشــتم هیات نمایندگان اتاق تهران است که هنوز با شمار 
اعضای پارلمان حقیقی بخش خصوصی فاصله دارد اما نمایانگر رشــد 

قابل توجهی در تعداد اعضای این اتاق است.
به گفته وی، هنگام شــروع به کار دوره هشــتم هیات نمایندگان اتاق 
تهران )در ابتدای فروردین مــاه ۱۳۹۴( تعداد کل کارت های عضویت 
و بازرگانی صادر شده توســط اتاق تهران ۱۴ هزار و ۶۴ کارت با ترکیب 
کارت های بازرگانی ۱۱ هــزار و ۶۴۵، عضویت حقوقی یک هزار و ۲۳۸ 
و عضویت حقیقی یک هزار و ۱۸۱ بود.بهمن عشقی افزود: این اتاق در 
چهار سال گذشته برای تسهیل فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی 
از ابزار و فناوری های نوین مانند ثبت نام برخط، بارگذاری مدارک بدون 
نیاز به مراجعــه حضوری و برپایی کالس های برخط آموزشــی الزامی 

برای دریافت کارت بازرگانی استفاده کرده است.
همچنین برگــزاری آزمــون اینترنتی، دریافت گواهــی موضوع ماده 
۱۸۶ مالیاتی و تامین اجتماعی به صورت برخط، نظام پرداخت آنالین، 
پاســخگویی اینترنتی و تلفنی با راه اندازی مرکز تماس ۱۸۶۶ و غیره 
با هدف رشد و توسعه اتاق تهران اجرا شــده و جذب حداکثری فعاالن 
اقتصادی حرفه ای و شناســنامه دار بویژه جوانان مشتاق به راه اندازی 

کسب وکارهای نوین در دستور کار بوده است.
دبیرکل اتاق تهران گفت: بر اساس طراحی برنامه های متنوع با رویکرد 
معرفی اتاق و توســعه موضوع خدمت به اعضا، تعــداد کل کارت های 
بازرگانی و عضویت در فروردین ماه ۱۳۹۶ با ۱۳,۷ درصد رشــد نسبت 
به زمان مشــابه فروردین ۹۵، به ۱۶ هزار و ۲۱۰ کارت رســید. در این 
تاریخ تعداد کارت های بازرگانی ۱۳ هزار و ۴۲۲ بود که یک هزار و ۴۲۶ 
عضو حقوقی و یک هــزار و ۳۶۲ عضو حقیقی داشــت.وی توضیح داد 
خدمات اتاق تهران به اعضا در سال ۱۳۹۶ شــامل توسعه مرکز تماس 
۱۸۶۶ و شکلگیری واحد خدمات مشتریان در اتاق تهران، ارائه خدمات 
بیمه تکمیلی درمــان برای کارکنــان بنگاه های کوچک و متوســط 

براساس توافق با بیمه آسیا و توسعه خدمات میز ثبت شرکت ها بود.
عشــقی گفت: فروردین ماه ۱۳۹۷ تعداد اعضای اتاق تهران با رشد ۱۳,۸ 
درصدی نســبت به پارسال به ۱۸ هزار و ۴۵۹ عضو رســید و در این زمان 
تعداد کارت هــای بازرگانی نیز به ۱۵ هزار و ۵۷ عــدد، اعضای حقوقی به 

یک هزار و ۷۴۸ عضو و افراد حقیقی به یک هزار و ۶۵۴ عضو افزایش یافت.

میز خبر

خریدار  طبق نظر شماری از کارشناسان، 
اصــالح ســاختار بودجه از ضــرورت های 
انکارناپذیر در شــرایط کنونی بوده و نحوه و 
چگونگی عملیاتی شــدن آن پرسشی است 
که ذهــن صاحبنظران را به خود مشــغول 

کرده است.
طبق نظر کارشناســان، بودجــه چراغ راه 
نهادهای مختلف در عملیاتی کردن ساالنه 
برنامه هایی در جهت توســعه کشور است و 
مبنای بودجه را منابــع درآمدی و هزینه ها 
تشــکیل می دهد. در واقع دومــی تابعی از 
اولی اســت. وقتی منابع افزایش یا کاهش 
پیدا کند هزینه ها نیز متناســب با آن تغییر 
خواهد کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری 
اســت که افزایش منابع به معنای ریخت و 
پاش بیشتر نیســت. در هر حالت باید نظام 
بودجه کشور به معنای واقعی کلمه منضبط 
و پیرو قواعــد و مقررات خاصی باشــد. بی 
انضباطــی در بودجــه به آشــفتگی های 

اقتصادی دامن می زند. 
بنابر این، به گفتــه صاحبنظران اقتصادی 
ســاختار کلی بودجه و همچنین جزئیات 
آن، از یــک طرف باید در چارچوب اســناد 
باالدســتی و از جمله قانون برنامه پنج ساله 
توسعه تنظیم شــود. و از طرف دیگر نباید 
این نکته را از نظر دور داشت که بودجه باید 
متناســب با شــرایط روز اقتصاد و سیاست 

کشور بوده و متناسب با شرایط تغییر کند.
کارشناســان بر مبنای همین اســتدالل 
معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط 
اقتصادی عادی قرار ندارد و به خاطر تحریم ها 
و در نتیجه کاهش فــروش نفت بخش قابل 
توجهی از درآمد کشــور کــه از این منبع 
تأمین می شــد از میان رفته است. بنابر این 
باید دولت بودجه سال ۱۳۹۸ را به اصطالح 
انقباضی ببنــدد. این بدان معنا اســت که 

هزینه های اضافی حذف شود. 
اما مهم تر از آن بودجــه نیازمند اصالحات 
ســاختاری اســت. یعنی صــرف کاهش و 
یا حذف هزینه هــا نمی توانــد جوابگوی 
نیازهای کنونی کشــور باشــد. بــه همین 
خاطر مقام معظم رهبری دستور اصالحات 

ساختاری در خصوص بودجه را داده اند. 

بودجه کشور و ضرورت اصالح 
ساختارها

علــی الریجانــی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی که پیش تر در شــهر قم از دستور 
مقام معظــم رهبری برای اصالح ســاختار 
کشــور طی چهار مــاه خبر داده بــود، روز 
پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه در اراک در این مورد 
توضیحات بیشتری به خبرنگاران ارائه کرد. 
وی گفت: موضوع اصالح ساختار کشور در 
رابطه با بحث بودجه است. قبال بحث هایی 
درخصوص بودجه ســال ۹۸ انجام شده بود 
که رهبر معظم انقالب نظری را به سران قوا 
منعکس کردند که بودجه سال ۹۸ متناسب 
با شــرایط تحریمی تغییرات الزم را داشته 

باشد.
برای رسانه ها و افکار عمومی مهم است که 
معنا و مفهوم تغییرات ســاختار در بودجه 
روشن شود. از این طریق مردم و مسوولین 
بهتر می تواننــد خود را با شــرایط کنونی 
تطبیق دهند. در این مــورد بهروز نعمتی، 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی نیز در توضیحاتــی تکمیلی به 
رســانه ها گفت: آنچــه که مدنظــر آقای 

الریجانی رئیــس مجلس درباره ســاختار 
بودجه کشــور است، شــامل چابک سازی 
دولت، بهبود فضای کســب و کار و افزایش 

ضریب افزایش اشتغال و تولید است. 
به طــور کل، وقتی صحبت از ســاختار می 
شــود، یعنی ما با یک کل متشکل از اجزائی 
روبه رو هستیم که بین آنها ارتباط متقابلی 
وجود دارد. ایــن روابــط از الگویی خاص 
پیروی می کند. بنابر این، ســاختار عبارت 
اســت از الگوی حاکم بر روابط بین اجزای 

این کل. 
حال اگر بودجه را بــه عنوان یک کل در نظر 
بگیریم، کل بودجه از اجزائی تشــکیل شده 
و روابط بین ایــن اجزاء از الگــوی خاصی 
پیروی می کند. درواقع، آنچه باید در اصالح 
ســاختاری تغییر کند، همین الگو است. در 
نظام بودجه کشور، دولت و سایر سازمان ها 
و نهادها قرار دارند. ارتباط بین آنها بر مبنای 
مقدار پولی اســت که بینشــان رد و بدل 
می شــود. این پول شــامل درآمدها و 
هزینه ها اســت. یعنی دولت از یک طرف 
از منابعی درآمد کســب می کند و از طرف 
دیگر آنها را هزینه می کند. برای مثال یکی 

از منابع درآمدی دولت مالیاتی اســت که از 
افراد و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی 
دریافت می کند. همچنین نفت نیز از اصلی 

ترین منابع درآمدی دولت است. 
حال در ایــن ارتباط ممکن اســت برخی 
نهادها و یا افراد به دولت مالیات ندهند و به 
اصالح فرار مالیاتی داشته باشند. همچنین 
ممکن اســت نهادهایی باشــند که بودجه 
اضافی از دولــت دریافت کننــد و یا حتی 
نهادهایی باشند که نباید بودجه بگیرند ولی 
هرسال نامشــان در ردیف بودجه بگیران 
می آید. بنابر این در اصالحات ســاختاری 

باید به این موارد رسیدگی شود.
همچنین، تاکنون الگوی حاکم بر ســاختار 
بودجه کشــور به این صورت بوده است که 
هرســال انواع مختلف نهادها و سازمان ها 
مقدار مشــخصی بودجه دریافت و ســپس 
برای هزینه کرد آن برنامه ریزی می کردند. 
بعالوه هر ســازمانی هر ســال متناسب با 
نرخ تورم بودجه بیشــتری نســبت به سال 
قبل دریافت مــی کرد. بنابر ایــن در قالب 
این الگو عملکرد ســازمان ها مبنای تعیین 
بودجه نبود بلکه بودجه تعیین شده مبنای 

عملکرد آنها قرار می گرفت. به همین خاطر 
دولت ســعی می کرد مدیران سازمان های 
مختلف را تشویق کند که کمتر هزینه کنند 
و مقــداری از بودجه را برگرداننــد. اما این 
سازو کار دیگر کارساز نیســت. برای اینکه 
انضباطی همیشــگی بر بودجه حاکم شود 
طرحی نو الزم است. اصالح ساختار بودجه 

اکنون ضرورتی انکار ناپذیر است.

بهبود فضای کسب و کار 
همانطور که گفته شــد یکی از موارد مورد 
نظــر در اصالح ســاختاری بهبــود فضای 
کسب و کار اســت. این امر از اهمیت زیادی 
چــه در دوران تحریم و چه در شــرایط غیر 

تحریمی برخوردار است. 
شــاخص کلی فضای کســب وکار متشکل 
از ۱۰ شــاخص کوچکتــر، از جملــه آغاز 
کســب وکار، کســب مجوز، ثبت داراییها، 
ز  ا یــت  حما ت،  ا ر عتبــا ا کســب 
ری، مالیات، تجارت، اجرای  یه گذا ما سر
قراردادها و ورشکســتگی و دریافت انرژی 
برق است. این شاخص نشان می دهد که در 
یک کشور تا چه حد فضا برای فعالیت های 
اقتصادی آسان و مناسب است. کشورهایی 
که نمره بیشــتری بگیرند از شرایط بهتری 

برای کسب وکار برخوردار هستند.
بانک جهانــی در تازه ترین گــزارش خود 
با عنــوان »گــزارش فضای کســب وکار 
۲۰۱۹« به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر 
ســهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت 
فضای کسب وکار آنها پرداخته است. طبق 
این گزارش که بر اســاس آمــار مربوط به 
یک ساله منتهی به خرداد تهیه شده فضای 
کسب وکار کشــور ایران نسبت به سال قبل 
بهبود یافته اســت. ایران در شــاخص کلی 
فضای کســب وکار نمره ۵۶,۹۸ را کســب 
کرده اســت که نسبت به ســال قبل ۲,۳۴ 

واحد افزایش را نشان می دهد. 
هرچند بر اســاس گزارش یاد شده وضعیت 
فضای کسب و کار نســبت به سال گذشته 
بهبود پیــدا کــرده امــا در کل طبق نظر 
کارشناســان در شــرایط فعلــی محیط 

کسب وکار وضعیت مناسبی ندارد.

نایــب رئیــس اتاق 
ایــران  بازرگانــی 
گفت: بــرای ترمیم 
شــکاف اقتصــادی 
باید بــار کارآفرینی 
از بخش های دولتی 
و غیرعمومی دولتی 

به بخــش خصوصــی منتقل 
شود.

پدرام ســلطانی در جشنواره 
بین المللــی تجربیــات برتر 
کارآفرینی در بوشهر افزود: در 
کارآفرینی باید پایداری ایجاد 
شــود تا بتــوان آن را به عنوان 
موتور حرکت رشــد و توسعه 
اقتصادی کشور مورد استفاده 

قرار داد. 
وی بیان کرد: این مهم تضادی 
با آرمان های ما در اقتصاد ندارد 
و بایــد بتوانیم با یــک تعریف 
صحیح از کارآفرینی به عنوان 
بهترین و شاید آخرین فرصت 
یکبار برای همیشه بار اقتصاد 
کشور روی دوش کار آفرینی با 

مفهوم درست آن بگذاریم. 
ســلطانی ادامه داد: این کشور 
برای رســیدن بــه رتبه های 
نخست اقتصاد دنیا چیزی کم 
ندارد و باید با یک سری تغییر 
ســاختاری اقتصاد را به مسیر 

درست خود رهنمون کرد. 
وی افزود: از تحوالت صنعتی و 
مفاهیم اقتصادی و کارآفرینی 
در دنیا عقب ماندیــم که این 
عقب ماندگــی باید بــه نحو 

مطلوبی جبران شود. 
ســلطانی اظهار داشت: اکنون 
۸۰ درصد اشــتغال کشور در 
بخش خصوصــی و مابقی آن 
دولتی اســت که بجز کسری 
کوچک همه آن ۸۰ درصد در 
اقتصــاد معیشــتی زندگی 

می کنند. 
نایب رئیــس اتــاق بازرگانی 
ایــران ادامــه داد: عــالوه بر 
کارآفرینی  مفاهیــم  انحراف 
در کشــور خود کارآفرینی نیز 
با انحراف هایی مواجه شــده 

است. 
وی افــزود: به جای 
درکارآفرینی  اینکه 
رویکرد ما به ســمت 
ارائــه خدمــات به 
جامعــه و توســعه 
اقتصادی باشــد در 
اقتصادی که حجــم یارانه آن 
بــزرگ اســت به ســمتی 
می رویم که عده ای به دنبال 

رانت هستند. 
ســلطانی ادامه داد: گســتره 
اقتصاد مبتنی بر نوآوری اکنون 
یک شهر و اســتان نیست بلکه 
همــه جامعه جهانی بــا ایجاد 
ارتباطات گسترده این اقتصاد 
را شــکل می دهند. وی افزود: 
یکی از مشکالت اصلی جامعه 
مــا ســوتفاهم در روش پیاده 
کردن اســت که در همه حوزه ها 
و بویــژه اقتصاد بــه آن دچار 

هستیم. 
ســلطانی اظهار داشت: معنی 
اقتصاد ســال ها در دنیا با رشد 
فناوری و دانش بشــری مرتب 
تغییــر و بلوغ بیشــتری پیدا 

کرده است. 
امــور  هماهنگــی  معــاون 
اقتصــادی و توســعه منابــع 
اســتانداری بوشــهر گفــت: 
کارمنــد تنهــا بــه شــرایط 
موجود خــود فکر مــی کند 
ولی کارآفرین بــا زاویه دیدی 
متفاوت تر به شــرایط فراتر از 
شرایط موجود فکر می اندیشد. 
ســعید زرین فر اظهار داشت: 
یــک کارآفرین آینــده نگر و 
آینده نگار است و کاری را امروز 
آغاز می کند ولــی نگاهش به 
آینده است تا شرایط متناسب 

با آن را فراهم کند. 
وی ادامــه داد: امروز درجامعه 
نگاه به بحث اشــتغال اســت 
که الزمه ایجــاد و پایداری این 
اشــتغال ایجاد شــده ارزش 
آفرینی اســت که این مهم در 
حــوزه کارآفرینی بخوبی قابل 

تحقق است.

کارآفرینی  انتقال  با  اقتصادی  شکاف 
به بخش خصوصی ترمیم می شود

اتاق
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 اعطای تسهیالت ارزان با شرایط آسان 
در بانک آینده

»جشنواره بهارانه« بانک آینده آغاز شد.
هموطنان عزیزی که از تاریخ  ۱۵ بهمن ماه سال جاری تا پایان روز ۱۵ 
فروردین ماه سال ۱۳۹۸، نسبت به افتتاح حســاب جدید در قالب هر 
یک از انواع ســپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در یکی از شعب بانک 
آینده اقدام کرده و یا اقدام نمایند، می توانند؛ به پشــتوانه سپرده خود 
و توثیق اصل ســپرده، از امتیازات مختلف، من جمله، اخذ تســهیالت 
ارزان با شــرایط آسان، در قالب شرایط »جشــنواره بهارانه«، بهره مند 

شوند.
بر اســاس امتیاز ویژه »جشــنواره بهارانه«، نرخ ســود علی الحساب 
برای حداکثر تســهیالت تا میزان ۷۰ )هفتاد( درصد مبلغ سپرده، ۱۶ 
)شانزده( درصد، برای حداکثر تســهیالت تا میزان۵۰ )پنجاه( درصد 
مبلغ ســپرده، ۱۴ )چهارده( درصد و برای حداکثر تسهیالت تا میزان 
۲۵ )بیست و پنج( درصد مبلغ سپرده، ۸ )هشــت( درصد، اعالم شده 
است.حداکثر تعداد اقساط ماهیانه تســهیالت اعطایی در »جشنواره 
بهارانه« ۱۲ )دوازده( ماه است و نرخ سود سپرده مطابق با نرخ مقرر در 

نظام بانکی است.
برای کســب اطالعات بیشــتر، از هموطنان عزیز دعوت شده است؛ به 

شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

وین کارت سامان، هم سود می دهد هم جایزه
ویــن کارت، یــک کارت بانکی اســت که دارنــدگان آن مــی توانند 
ضمن کســب ســود بابت مانده موجودی خود از طریق انجام هریک از 
فعالیت های بانکی مثل خرید های روزانه، خرید شارژ، پرداخت قبض، 
انتقال وجه و غیره امتیاز کســب کنند و هر فصل در قرعه کشــی ۴۴۴ 

جایزه نقدی شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ســامان هر فصــل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تومان جایزه نقدی بین همه کسانی که با اســتفاده از کارت خود برای 
کارهای روزمره مالی و بانکی حداقل ۱۰۰ امتیاز کســب کرده باشــند 

قرعه کشی خواهد شد.
این گزارش حاکی است همه عالقه مندان به استفاده از یک کارت برای 
کسب سود و شــرکت در قرعه کشی می توانند به شــعب بانک سامان 
مراجعه کنند و ضمن افتتاح حســاب و انجام کارهــای روزمره بانکی 

شانس خود را برای بهره مندی از جوایز وین باالتر ببرند.
گفتنی اســت در هر فصل ۴۴۴ جایزه نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال 
مشــتمل بر ۴ جایزه هر یک به مبلغ ۱ میلیارد ریالــی، ۴۰ جایزه ۱۰۰ 
میلیون ریالــی و ۴۰۰ جایــزه ۱۰ میلیون ریالی بیــن دارندگان وین 
کارت قرعه کشی خواهد شــد.اطالعات بیشتر را در سایت بانک سامان 

بخوانید یا با ۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرید.

قرعه کشی هشتواره پایانه های فروشگاهی بانک 
گردشگری برگزار شد

 قرعه کشــی هشــتواره پایانه های فروشــگاهی بانک گردشگری روز 
چهارشــنبه ۲۴ بهمن ماه در غرفه بانک گردشــگری در دوازدهمین 

نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری این جشــنواره که با هدف 
تقویت و بهبود عملکرد مشــتریان دارای پایانه های فروشگاهی متصل 
به حسابهای بانک با نام »هشتواره پایانه های فروشگاهی« از تاریخ ۲۰ 
تیرماه ۹۷ الی ۳۱ شهریور ۹۷ برگزار شد؛ مشــتمل بر مشتریان فعلی 
بانک و مشــتریان جدیدی بود که طی دوره مذکور از بانک گردشگری 

پایانه های فروشگاهی دریافت کرده بودند.
این گزارش حاکی است جوایز این جشنواره شامل یک دستگاه خودرو 
ساندرو اســتپ وی، ۸ بســته ســفر به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال برای 
مشــتریان طالیی، ۸۸ جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی برای مشتریان 
نقره ای و ۸۸۸ جایزه نقــدی ۲ میلیون ریالی برای مشــتریان برنزی 
بود که دراین قرعه کشی برندگان آن مشخص شــدند و جایزه خود را 

دریافت نمودند.
گفتنی اســت بانک گردشــگری با رویکرد خدمات رســانی مناسب 
به مشــتریان، گســترش خدمات بانکداری الکترونیــک و تقویت امر 
مشــتری مداری تاکنون جشــنواره های مختلفی را برگزار کرده است 
که جشنواره هشتواره پایانه های فروشــگاهی بانک گردشگری نیز در 

همین راستا اجرایی و برگزار شد.

 تاکید رییس کل بانک مرکزی بر حمایت بانک ها
 از واحد های تولیدی

در جلســه ماهانه مدیران عامل بانــک ها با رئیــس کل بانک مرکزی 
موضوع ضرورت تأمین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی بررسی 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلســه رئیس کل بانک 
مرکزی با برخی پیشــنهادات مدیــران بانک ها بــرای تقویت قدرت 
اعتباردهی بانک ها و نیز تسهیل ضوابط و نحوه اخذ تسهیالت سرمایه 

درگردش توسط واحدهای تولیدی فعال و خوش حساب موافقت کرد.
دکتر همتی در این جلســه ابراز امیدواری کرد مدیران بانک ها با توجه 
ویژه به واحدهای تولیدی نســبت به رفع نیاز نقدینگی آنها همت کنند 
و در صورت کمبود منابــع، موارد را به بانک مرکــزی منعکس کنند تا 

درمورد آن اتخاذ تصمیم شود.

خدمات جدید سامانه بانکداری اینترنتی بانک 
رفاه ارائه شد

بانک رفاه در راســتای بروز رسانی و تکمیل ســبد خدمات بانکداری 
الکترونیکی، خدمات جدیدی در ســامانه بانکداری اینترنتی خود ارائه 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، امکان مشــاهده وضعیت 
چک های واگذار شــده، امکان مشاهده فهرست تســهیالت و جدول 
اقساط توسط تســهیالت گیرندگان و ضامنین، امکان پرداخت اقساط 
و نمایش شــماره کارت مبدا و مقصد در صورتحســاب تراکنش های 
انتقال وجه کارت به کارت، از جمله خدمات جدیدی است که در سامانه 

بانکداری اینترنتی بانک رفاه آماده بهره برداری است.

آخرین اقدامات بانک سینا در زمینه فروش امالک
بانک سینا در راســتای کمک به ایجاد جریان نقدینگی و تزریق منابع 
به واحدهای تولیدی، ۲۷۲ واحد از امالک خود را در سال ۹۷ به فروش 
رسانده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک به منظور 
چابک سازی ســاختارهای مالی تا پایان آذر ماه ســال ۹۷ تعداد ۲۷۲ 
واحد از امالک بانک را جمعا بــه ارزش بیــش از ۹۲۰ میلیارد ریال به 

فروش رسانده است و این روند کماکان ادامه دارد.
طبق این گزارش، از جمله اولویت های بانک ســینا در سال های اخیر، 
حمایت از طرح های اشــتغالزا و مولد به ویژه در مناطق روستایی بوده 
که تبدیل دارایی ها و سرمایه گذاری های راکد به مولد و فروش امالک 
خود در همین راســتا صورت مــی گیرد. تســهیل در فرایند واگذاری 
امالک به صورت نقد و اقســاط، تفویض اختیار به مناطق جهت تعیین 
تکلیف امالک و سیاست گذاری هایی از این دست را می توان نام برد که 

حاکی از اهمیت تعیین تکلیف امالک در بانک سینا است.

میز خبر

زیر ساخت های الکترونیکی خدمات بانکی از ضرورت های امروز 
نظام بانکداری کشور است و به گفته روح اله خدارحمی 
رییس هیأت مدیــره و مدیرعامل بانک کشــاورزی، 
ایجاد این زیرساخت ها از گذشته مورد توجه این بانک 
قرار گرفته و از دو دهه پیش به طــور ویژه مورد توجه 

مدیران بانک کشاورزی بوده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی 
درجلســه ای که با حضــور دکترعبــاس معمارنژاد، 
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اموراقتصادی و دارایی وکیامرز قاســمی زانیانی، عضو 

هیئت مدیره این بانک  که در محل شــرکت 
گســترش فناوری های نوین برگزار شد، با 
اعالم مطلب فوق قابلیت هــا و ظرفیت های 
ســامانه ها و زیرســاخت های الکترونیک 
این بانک را تبیین و تشــریح کرد. وی بانک 
کشــاورزی را جــزو ۳ بانک بزرگ کشــور 
که ســامانه آنالین بانکــداری الکترونیک 

را بــه کار گرفته اســت معرفی و اعالم کــرد: از لحاظ 
کارایی و جامعیت زیر ســاخت هــای الکترونیکی این 
بانک بی نظیر و مطمئن اســت. خدارحمی با اشاره به 

وضعیت مناســب تراکنش های موفق بانک 
کشــاورزی، میزان تراکنش هــای ناموفق 
این بانــک را نزدیــک به صفر اعــالم کرد و 
افزود: طی ۴ سال گذشــته هیچ اختاللی در 
تراکنش های بانک کشــاورزی ایجاد نشده 
اســت و این بانک از نظر تعــداد تراکنش در 
جایگاه چهارم کشــور قرار دارد. وی با تأکید 
بر امنیت، ســرعت و دقت زیرساخت های الکترونیکی 
بانک کشاورزی به سامانه های کاربردی مورد استفاده 
در این بانک از جمله، مهر گســتر،اعتبارات، مبارزه با 

پولشــویی، بــازارگاه محصوالت کشــاورزی، وصول 
مطالبات و .... اشــاره کرد و افزود: نرم افزارها و سخت 
افزارهای طراحی شــده برای ارائه خدمات بانکداری 
الکترونیک در ایــن بانک ارتقای اساســی یافته اند  و  
برای چند سال آینده از بعد سخت افزاری و نرم افزاری 
مشــکلی نداریم. خدارحمی با یادآوری این نکته که نرم 
افزار مهرگستر بانک کشــاورزی با رعایت استانداردها، 
بومی سازی شده است افزود: باتوجه به تعداد سامانه های 
ایجاد شده، بازمهندسی و بازنگری این سامانه ها با هدف 

کاهش هزینه ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در بازدید از 
شعب و دوایر ستاد استان اصفهان از رشد ۴۰ درصدی 
منابع قرض الحسنه و پرداخت بیش از یک میلیون ۱۶ 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه طی ۱۱ ماه گذشته 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، 
دکتر مرتضــی اکبری به منظــور ارزیابــی عملکرد 
مدیریت شعب اســتان اصفهان در تحقق برنامه های 
تدوین شــده و اعالم راهبردهای مناسب برای رسیدن 
به اهداف ترســیمی در فرصت باقی مانده از ســال به 

این استان ســفر کرد.بررسی عملکرد شعب 
و دوایر ســتادی اســتان اصفهان، ارزیابی 
شــاخص های مدیریت منابــع و مصارف، 
بررســی وضعیت مطالبات و نحوه پیگیری 
شــعب در وصــول معوقــات، مطالعــه در 
خصوص پتانســیل های موجــود و عملکرد 
این مدیریت در جذب منابع پایدار از اهداف 

ایــن بازدید هــا بود.مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهرایران در بازدید از شــعب اســتان اصفهان با اشاره 
به رشــد ۴۰ درصدی منابع جذب شده در سال جاری، 

بیان داشــت: با توجه به شــرایط اقتصادی 
فعلــی، این بانک توانســته اســت به همت 
کارکنان جوان خود نســبت به پایان ســال 

گذشته، ۴۰ درصد رشد منابع داشته باشد.
وی افزود: خوشــبختانه بانک قرض الحسنه 
مهرایران گام های موثر و شایســته ای را در 
مســیر پیشــرفت و ارائه خدمات مطلوب به 
هموطنان برداشته است و همکاران ما باید تالش کنند 

تا این تعالی و رشد ادامه دار باشد.
دکتر اکبری تصریح کرد: این بانــک در طول فعالیت 

خود بیــش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به نیازمندان واقعــی جامعه پرداخت 
کرده اســت که ۷۵۲ هزار فقره آن در ســال گذشته و 
بیش از یک میلیون و ۱۶ هزار فقره آن در ســال جاری 

پرداخت شده است.
وی از همکاران خواست تا در سالی آتی نیز با سرلوحه 
قرار دادن اهداف و برنامه های راهبردی برای پیشرفت 
و شکوفایی بانک تالش کنند و با ارائه خدمات بیشتر به 
اقشار ضعیف و متوســط جامعه به توانمندسازی و رفع 

مایحتاج ضروری آنان کمک کنند.

ونیک بانکداری الکتر

قرض الحسنه

محبوبه فکوری  بانک مرکــزی با ارایه 
مشــوق هایی به صادرکنندگان، راه را برای 
فروش اسکناس دالر و یورو به صرافی ها باز 
گذاشته و بر این اساس پیش بینی می شود 
با افزایش عرضه طی روزهای آینده،قیمت 

در بازار تعدیل شود.
حرکــت هدفمنــد بانــک مرکــزی برای 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات اگرچه 
در برخــی مــوارد بــا ســختی هایی برای 
صادرکنندگان همراه بوده اما نشان می دهد 
کــه سیاســتگذار ارزی کشــور، در حوزه 
مدیریت تمامی منابع ارزی مصمم اســت و 
با اعتقادی که صادرکنندگان شناسنامه دار 
نســبت به بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
دارند، تالش می کند تا کمتر به ذخایر ارزی 
کشور دســت اندازی کرده و بیشتر بر روی 

مدیریت منابع تمرکز داشته باشد.
از ابتدای امســال که مدیریت بــازار ارز، با 
چالش های جدی مواجه شــد، اقداماتی در 
حوزه مدیریت بازار ارز صــورت گرفت که 
بعضا متضاد و متناقض با هــم بود و کار را به 
جایی رساند که فعاالن اقتصادی حداقل در 
نیمه اول امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و 
نقیض در حوزه ارز و تجارت خارجی مواجه 
شــدند که البته این روند خوشــبختانه در 
نیمه دوم ســال جاری، تقریبا متوقف شد و 

اکنون بازار هم به ثبات نسبی رسیده است.
امــا در حــوزه بازگشــت ارز حاصــل از 
صادرات، رئیس کل بانک مرکزی شــخصا 
وارد عمل شــده و بر این باور اســت که اگر 
صادرکننده ای، از امکانات کشور برای تولید 
یــک کاالی صادراتی بهره مند می شــود، 
حتما بایــد ارز حاصل از صــادرات خود را 
هم به اقتصاد ایــران بازگرداند و بنابراین در 
آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که از زمان 
روی کار آمدن خود به عنوان سکاندار بانک 

مرکزی، صادر کرده اســت همواره تاکید بر 
این داشــته که ارز حاصل از صــادرات باید 
حتما به کشور برگردد و اگر صادراتی ارزآور 
نیست، باید متوقف شــود و انجام آن به نفع 

کشور نیست.
حال هــم در آخریــن روز هفتــه جاری، 
بخشــنامه جدیدی ابالغ شــده است که بر 
مبنای آن، مشــوق هایی برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات از ســوی صادرکنندگان 
در نظر گرفته شــده و هر صادرکننده ای که 
ارز بیشــتری به چرخه اقتصــادی تحویل 
داده اســت، طبق جــدول تعیین شــده از 
سوی بانک مرکزی مشوق بیشتری دریافت 
می کند و در نهایــت، فرصتــی در اختیار 
صادرکنندگان قرار داده شــده که تا پایان 
ســال ۹۷، بتوانند از این مشوق ها بهره مند 

شوند.
امــا نکته حائــز اهمیــت این بخشــنامه، 
نوع نگاهی اســت کــه بانک مرکــزی به 
صادرکنندگانی داشــته اســت که تاکنون 
ارز حاصــل از صــادرات خــود را به چرخه 
اقتصــادی برنگردانده اند و بایــد مجازات 
این عملکرد خــود را هم ببیننــد. اما به هر 
حال بانک مرکزی از ارایه این مشــوق ها به 
صادرکنندگان، هدفی را دنبال می کند که 
آن عرضه ارز بیشتر به بازار و تامین نیازهای 
کشــور برای خریدهای خارجی اســت که 

جزو اولویت های کشور به شمار می رود.

هدف بانک مرکزی از ارایه مشوق های 
جدید به صادرکنندگان چیست؟

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو 

با مهر گفت: بانک مرکزی این بخشــنامه 
را صادر کرده تا بتواند مدیریت بیشــتری 
بــر منابــع ارزی صادرکنندگان داشــته 
باشد و البته هدف این بخشــنامه، عمدتا 
صادرکننــدگان مقیــاس بزرگ اســت؛ 
چراکه بر اســاس آمارهای ارایه شــده از 
ســوی بانــک مرکــزی، صادرکنندگان 
کوچک مقیــاس به دلیل مشــوقی که از 
بانــک مرکزی بــه منظور عــدم ارایه ارز 
حاصل از صــادرات خود در ســامانه نیما 
دارنــد، می تواننــد ارز را بــه صرافی ها 

بفروشند.
وی افزود: به نظر می رســد که بانک مرکزی 
با مشــوقی که در این بخشــنامه اخیر خود 
به صادرکنندگان مقیــاس بزرگ ارایه داده 
اســت، ارایه اسکناس بیشــتر به بازار ارز را 

دنبال می کند تا بتواند بخشی از تقاضاهای 
موثر در بــازار را به خصــوص در ایام پایانی 
ســال که تقاضا بــرای ســفرهای خارجی 

افزایش می یابد، پوشش دهد.
این مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است 
که با این سیاســت بانک مرکــزی، ورودی 
اسکناس افزایش یافته و بنابراین قیمت در 

بازار رو به کاهش خواهد گذاشت.

قیمت اسکناس در هفته های آینده 
کاهش می یابد

محمدالهوتی، عضــو کمیتــه ارزی اتاق 
بازرگانــی هــم در گفتگو با خبرنــگار مهر 
گفت: در بخشــنامه جدید با توجه به اینکه 
بانک مرکزی تا آخر امســال را مبنای عمل 
قرار داده، هدف این اســت کــه عرضه ارز 
صادراتــی، هــم بتواند تقاضاهــای داخل 
نیما را پاســخ دهد و هم بخشــی از آن، به 
صرافی ها رفته و ورودی اســکناس به آنها را 
افزایش دهد؛ به این ترتیــب فضایی فراهم 
شــده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل 
از صــادرات را در بازار ارایــه کنند تا قیمت 

اسکناس هم کاهش یابد.
وی افزود: هر دو هدف بانک مرکزی در این 
بخشــنامه، در حوزه تنظیــم و تعدیل نرخ 
اسکناس در بازار است؛ ولی به نظر می رسد 
این بخشنامه بیشــتر برای صادرکنندگان 
بــزرگ می تواند جذابیت داشــته باشــد؛ 
چراکه این مشــوق ها برای آنها تعریف شده 
اســت؛ ضمن اینکــه این بخشــنامه برای 
صادرکنندگانی که مــواد اولیه خود را با ارز 
نیمایی تهیه کرده اند مشــوق خوبی است؛ 
ولی برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده 
و ارز مورد نیاز آنها بــا ارز غیرنیمایی و بازار 
آزاد تهیه شده است، تاثیر چندانی نخواهد 

داشت.

ونیکی بانک کشاورزی بی نظیر و مطمئن است کارایی زیرساخت های الکتر

رشد 40 درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران طی 11 ماه

طی تفاهم نامه ای صورت گرفت

آغاز همکاری مشترک »بنیاد ملی نخبگان« با بیمه سامان
خریــدار بیمــه ســامان بــا امضای 
تفاهم نامه ای، بیمه درمــان تکمیلی بنیاد 

ملی نخبگان را بر عهده گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت بیمه 
ســامان، تفاهم نامه این پوشــش بیمه ای 
با حداکثــر تعهدات برای نخبگان سراســر 
کشــور، باحضور احمدرضــا ضرابیه، مدیر 
عامل و دکتر داود الماســی، معاون اجرایی 
شرکت بیمه ســامان در کنار محمد صالح 
ترکستانی، معاون توسعه مدیریت و منابع و 
حسن ساالریه، معاون آتی سازان بنیاد ملی 

نخبگان به امضا رسید.
معاون توســعه مدیریت و منابع بنیاد ملی 
نخبگان در مراسم امضای این تفاهم نامه با 
اعالم آغاز همکاری مشــترک رسمی بنیاد 
ملی نخبگان بــا بیمه ســامان گفت: یکی 
از حمایت هــای مهم بنیاد کــه با همکاری 
صنعــت بیمه بــه نخبگان ارائه می شــود، 
بیمه درمــان تکمیلی بــا حداکثر تعهدات 
برای به حداقل رســاندن نگرانی نخبگان و 
اســتعدادهای برتر جامعه در مواقعی است 
که به هر دلیل با مشــکل ســالمتی مواجه 
می شــوند. در ســال آینده نیــز بنیاد ملی 
نخبــگان علیرغــم همــه محدودیت های 
بودجه ای کــه به آن تحمیل می شــود این 

مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
محمد صالح ترکستانی، با اشاره به اینکه این 
تفاهم نامه آغاز همکاری بین دو نهاد است، 
گفت: بنیاد ملی نخبگان نهادی حمایتی و 
سیاست گذار اســت که یکی از رسالت های 

اصلی آن حمایت از جامعۀ نخبگانی است.
وی افــزود: اجتماع نخبگانــی در رده های 
مختلف از حمایت هــای بنیاد ملی نخبگان 
برخوردار اســت؛ یکی از ایــن حمایت ها، 
اعطای تســهیالت بیمــه تکمیلی به مدت 
یکسال است که به برگزیدگان جایزۀ عالمه  
طباطبایی، مشموالن آئین نامه های شهید 
کاظمی آشــتیانی، شــهید چمران، شهید 
احمدی روشــن و همچنین دانشــجویان 
مشــمول آئین نامه های جایــزۀ تحصیلی 
اعطا می شود.ترکستانی ادامه داد: این بنیاد 
یکی از حمایت های خــود را بر پایۀ صنعت 
بیمه اســتوار کرده اســت و در این زمینه با 
همکاری شرکت بیمه ســامان با بیشترین 
تعهــدات بیمه درمــان تکمیلــی را برای 

مخاطبان خود ارائه می کند.
وی تصریح کرد: شرکت بیمه سامان عالوه 
بر همۀ فعالیت ها و رویکردهای مالی خود، 
خوشــبختانه دغدغه های ایفای مسئولیت 
اجتماعی هــم دارد که همیــن دغدغه ها 

ســبب شــد بتواند با بنیاد ملی نخبگان به 
توافق برســد. خاصه اینکــه مخاطبان این 
بیمه نیروی انســانی نخبه و مســتعد برتر 
هســتند که در واقع بزرگترین سرمایه های 

اجتماعی کشورند.
ترکســتانی اظهار داشــت: امید است این 
تفاهم نامه آغاز همــکاری و تعامل دو نهاد 
باشــد و در آینده ایــن بیمه نیــز بتواند از 
ظرفیت های مســتعدان برتر بــرای بهبود 
کیفیــت خدمات و پیشــرفت بیشــتر در 
صنعت بیمه بهره ببرد چراکــه امروزه تنها 
راه موفقیت در صنعت  مالی بکارگیری ایده 
و طرح نخبگانی و تجاری ســازی کردن آن 

است.

در ایــن نشســت احمدرضــا ضرابیــه؛ 
مدیرعامل شرکت بیمه سامان نیز با تشریح 
فعالیت های مجموعه ســامان اعم از بیمه و 
بانک و ســایر بخش های دیگر این مجموعه 
مالی، گفت: امید اســت امضاء تفاهم نامه با 
بنیاد ملی نخبگان عالوه بر خدمت رسانی به 
جامعۀ نخبگانی کشور، زمینه ساز همکاری 
و تعامل نیروی انســانی نخبه و ایده پرداز و 

خالق کشور با این مجموعه شود.
وی افزود: مجموعه ســامان آمادگی دارد از 
ایده ها و طرح های نخبگانی برای توســعۀ 
فضای کســب وکار و کارآفرینی در صنعت 
مالی حمایت کند. توســعۀ اســتارت آپ ها 
و اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در 
شــرکت های نوپا و دانش بنیان، از بهترین 

راه های تحقق این هدف است.
ضرابیه تصریح کرد: امروز وقت آن رســیده 
است که مدل کسب وکار شرکت  های مالی 
تغییر کند و باتوجه به مقتضیات و نیازهای 
روز اصالح شــود. در واقع امــروزه خدمات 
بیمه ای در شــرکت های مختلــف تقریباً 
یکسان اســت بنابراین شــرکتی می تواند 
در فضــای رقابت از دیگران پیشــی بگیرد 
کــه بهترین بهــره را از تفکر، ایــده و طرح 
نخبگانی ببرد. ارتباط ســهل با بخش های 

درمانی و همچنین ایجاد زیرســاخت های 
الکترونیکی از این دست نیازها است.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان اضافه کرد: 
این شرکت قصد دارد در بستر استارت آپ با 
شتاب فزاینده به سمت توسعه حرکت کند؛ 
به همین دلیل آمادگی الزم برای همکاری 
با اجتماع نخبگان، تجاری ســازی ایده های 
آنان در حوزه هــای مربوطــه و همچنین 
حمایــت از این افراد را بــرای خود ضروری 
می داند.حسن ساالریه معاون آینده سازان 
بنیاد بیــان کرد: انعقاد تفام نامه با شــرکت 
بیمه سامان عالوه بر پشتیبانی از نخبگان، 
مخترعــان زمینه ســاز همکاری بیشــتر 
نخبگان با صنعت بیمه و تزریق تفکر و ایده 

و در نهایت بهبود خدمات این صنعت شود.
الماســی معاون اجرایی بیمه سامان گفت: 
خدمت رســانی مطلــوب و متمایز، دغدغه 
مشتریان شــرکت های بیمه اســت و بیمه 
ســامان عالوه بر داشــتن رتبه مطلوب در 
بیمه های زندگی، یک شــرکت پیشرو در 
زمینــه بیمه درمــان خانواده نیز هســت.
شــرکت خدمات رســان درمانت به عنوان 
زیرمجموعه بیمه ســامان، خدمات کامال 
تخصصی در حوزه بیمه هــای درمان ارائه 

می دهد.
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1۴۰هزار خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل 
خارج شود

 معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور با 
اشاره به فعالیت ۳۵۰ هزار خودرو جمعی گفت: از این تعداد ۱۴۰ هزار 
دستگاه فرسوده وجود دارد که باید از بخش حمل و نقل عمومی خارج 

شود.
به گزارش ایرنا، مهران باقری روز پنجشــنبه در نشســت خبری یکی 
از بزرگترین چالش های حمــل و نقلی را وجود نــاوگان های اضافه و 
فرسوده در کشــور دانســت و افزود: در حال حاضر ۲۰۰ هزار دستگاه 

خودرو جمعی برای حمل و نقل کشور کافی است. 
این مقام مسوول با بیان اینکه ۷۶ هزار پایانه خصوصی و دولتی و ۵۸۳ 
پایانه مسافری در کشور وجود دارد اظهار داشــت: ۱۲ پایانه مسافری 
جدید در حال ساخت اســت و استفاده از سیســتم های هوشمند در 

دستور کار قرار گرفته است. 
وی تعداد رانندگان باری دارای کارت هوشمند در سال گذشته را ۴۸۰ 
هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعــداد ۳۳۰ هزار نفر در حال خدمت 

رسانی هستند و در این مدت ۴۲۷ میلیون تن بار جا به جا شده است. 
مشاور وزیر راه و شــهر سازی ابراز داشــت: چهار هزار و ۳۰۰ شرکت و 
موسســه و ۳۲۹ تشــکل صنفی در بخش حمل و نقل جاده ای کشور 
فعالیت دارند که هرمزگان با ســهم ۲۴ درصدی توانست رتبه برتر در 

بخش ترانزیت کاال را به خود اختصاص دهد. 
باقری، نصب برچســب ایمنی )لیبل( در اتوبوس ها، راه اندازی سامانه 
اینترنتی آنالین برای نظرســنجی مســافران، پخش برنامه ســیمای 
راهبران به صورت روزانه بــا حضور متخصصین حــوزه حمل و نقل و 
اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای خط کشی و نصب نکات ایمنی جاده 

های کشور از برنامه های نوروز ۹۸ عنوان کرد. 
معاون حمل و نقل ســازمان راهــداری و حمل و نقل جاده ای کشــور 
هرمزگان را دروازه اصلی ورود و خروج بار در کشــور دانســت و اظهار 
داشت: استان هرمزگان با کسب رتبه برتر جا به جایی بار و ترانزیت کاال 
از اهمیت زیادی برخوردار است و ســازمان حمل و نقل آماده هرگونه 

حمایت می باشد. 
باقری مزایای شهرک حمل و نقل بندرعباس را نزدیکی به بنادر شهید 
رجایی و باهنر و خط ریلی دانست و خاطر نشــان کرد: شهرک حمل و 
نقل بندرعباس با مساحت ۱۵۰ هکتار با سه مرحله در بهترین مکان جا 

نمایی شده است که مرحله اول آن با ۱۰۰ هکتار به اتمام رسیده است. 
وی بیان داشت: ۵۵ شــرکت حمل و نقلی در این شــهرک مشغول به 
فعالیت هستند و ۴۸ شرکت موفق به صدور بارنامه هستند و ۷ شرکت 

دیگر آماده بهره برداری است. 
این مقام مســوول اضافه کرد: تالش می شــود در برنامــه میان مدت، 
شــهرک حمل و نقل بندرعباس را به جایگاه واقعی خود برســانیم که 
مرحله های دو و سه این شهرک نیز با حمایت های سازمان حمل و نقل 

و وزارت راه توسعه داده شود.

 جابجایی بیش از سه میلیون نفر 
از فرودگاه های کشور

روابط عمومی شــرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی اعــالم کرد: در دی 
ماه ســال جاری در مجموع ۳ میلیــون و ۴۵۲ هزار مســافر از طریق 

فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت جابجا شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، این تعداد 
مســافر با انجام ۲۹ هــزار و ۴۰۱ نشســت و برخاســت هواپیما در 
فرودگاه های به همراه حــدود ۳۳ میلیون کیلوگرم بار و مرســوالت 

پستی در مسیرهای مختلفی جابه جا شدند.
در دی ماه سال جاری، فرودگاه مهرآباد با انجام ۱۰ هزار و ۳۳۲ نشست 
و برخاســت، هواپیما بیشــترین میزان جابجایی مســافران را به خود 
اختصاص داد و با جابه جایــی حدود یک میلیون و ۲۰۷ هزار مســافر 

پرترافیک ترین فرودگاه کشور بود.
فرودگاه مشهد با انجام ۳ هزار و ۸۸۳ نشست و برخاست هواپیما و اعزام 
و پذیرش حدود ۵۶۶ هزار مســافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و 
فرودگاه امام خمینی )ره( با ۲۹۹۲ فروند نشســت و برخاســت و اعزام 
و پذیرش بیش از ۴۴۱ هزار مســافر در جایگاه ســومین فرودگاه های 

کشور قرار گرفت.
در حوزه حمل بار و مرســوالت فرودگاه امام خمینی )ره( با ارســال و 
پذیرش حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلوگرم بار در رتبه نخســت قرار 
دارد و پس از آن مهرآباد با ارســال و پذیرش حدود ۸میلیون کیلوگرم 
بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از ۵میلیون کیلوگرم بار در 

رتبه های بعدی قرار گرفتند.

افتتاح چهار پروژه فضای سبز در شهر قدس
 شــهردار قدس با تأکید بر ضرورت توجه به توسعه و بهسازی فضاهای 
سبز شهری، به چهار پروژه فضای سبز شهری هدف گذاری شده جهت 

افتتاح در ایام اهلل دهه فجر اشاره کرد.
مســعود مختاری با اشــاره به جایگاه فضاهای ســبز در شهر اظهار 
داشــت: فضاهای ســبز شــهری به عنوان بخشــی از کاربری های 
عمومی همــواره یکــی از ضروریــات جامعه شــهری و زندگی 
شهروندی محســوب می شــوند که دارای کارکردهای مختلفی 
از جمله کارکرد زیســت محیطی، کارکرد زیباشــناختی، کارکرد 

ترافیکی هستند.
شــهردار قدس، افزود: احداث فضاهای ســبز و پارکهای محله ای در 
شهر از یک سو با تأثیر بر ســالمت روانی شهروندان با تلطیف روحیات و 
آرامش روحی، تامین اوقات فراغت شهروندان منجر به توسعه نشاط و 
پویایی اجتماعی شهروندان می شود و از سوی دیگر زیباسازی سیما و 

منظر شهری را به دنبال دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این مســئله این شهرداری پروژه هایی 
نظیر فاز نخست بوستان مسافر، فاز اول بوستان حنانه، فاز اول بوستان 
بانوان و ســاماندهی و بازسازی فاز نخست بوســتان آزادگان در دست 
اجرا دارد که در چهلمین فجر انقالب اسالمی شاهد بهره برداری از آنها 

خواهیم بود.
مختاری با اشــاره به احداث فاز نخســت بوستان مســافر، گفت: این 
بوستان با مســاحت ۵/۲ هکتار در انتهای بلوار ۴۵ متری کلهر تقاطع 
محور چیتگر شــامل فضــاي ورزشــي، پارکینگ، برکه، ســرویس 
بهداشــتي، نمازخانه در حال احداث می باشــد کــه اقدامات عمرانی 
چون خاکبرداری و زیرســازی مســیر و تعریض، اجرای دیوار حائل، 
جدولگذاری، محوطه ســازي )معبر با مخلوط ریزی و زیرسازی پیاده 
روها، پیاده روســازی و کفپوش پیاده روها و آالچیــق( و خاک ریزی 

فضای سبز در این پروژه در حال انجام است.
شــهردار قدس، با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش بانــوان در جامعه 
ادامه داد: عملیات عمرانی و اجرایی احداث بوســتان بانوان شهر قدس 
به عنوان یکــی از مطالبات بانوان با وجود محدودیت اراضی این شــهر 
در زمینی به مساحت ۲ هکتار در ضلع شــرقی »پارک زیتون« در ۴۵ 
متری کلهر پشــت دانشــگاه آزاد در حال احداث می باشــد که در فاز 
نخست احداث این پارک، اقداماتی نظیر دیوار کشی، کف سازی، پیاده 
روسازی، جدول کشــی، فضای سبز، آالچیق، ســاخت آبنما، محوطه 

فضای بازی کودکان اجرایی می شود.
مســعود مختاری، در خاتمه با بیان اینکه چهارمین پروژه فضای سبز 
شهر، ســاماندهی فاز نخست بوستان آزادگان اســت، گفت: بازسازی 
و ســاماندهی این بوســتان با اقداماتی نظیر جدولگذاری، زیرسازی و 

اجرای کفپوش، تعمیرات و اصالح هندسی صورت می گیرد .

میز خبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در نشســت با مدیران 
برندهای برتر کشور با بیان اینکه مدیران برندهای برتر 
جزو افتخارات کشور هستند، گفت: مدیران این برندها 

بهترین جمع فکری برای توسعه صادرات است.
دکتر رضا رحمانی در گردهمایی برترین های کشــور 
که وزیر اســبق صنعت نیز در آن حضور داشت با اشاره 
به نکته کلیدی رشــد صنعتی اظهار کــرد: فناوری و 
صادرات دو بال شکوفایی صنعت هستند که باید هر دو 

بال را فعال نگه داریم تا سقوط نکنیم. 
وی با اشاره به بازدیدهای اســتانی خود از کارخانجات 
تولیدی افزود: وقتی توسعه واحدهای برند برتر کشور 

را در اســتان ها می بینیم بــه آینده صنعت 
امیدوار می شــویم. وزیر صنعت با تاکید بر 
اهمیت بخش خصوصی در توســعه متوازن 
صنعتی و خطرات تحریم خاطرنشــان کرد: 
الزامات عبــور از تحریم باور بخش خصوصی 
است و ما این باور را در وزارت صنعت نهادینه 

می کنیم. 
رحمانی بخش خصوصی را ســربازان و سرداران جبهه 
جنگ اقتصادی برشمرد و خطاب به مدیران واحدهای 
تولیدی حاضر در نشست خاطرنشان کرد: اولویت اول 
ما در کشور حفظ وضع موجود واحدهای صنعتی است 

و هرکس در هــر جایگاهی به ایــن امر مهم 
لطمه بزند از ما نیست. 

وی در ادامه ســخنان مهم خــود در جمع 
مدیران واحدهــای صادرات محــور افزود: 
ما درصــدد هســتیم از فرصــت صادراتی 
۱۵ کشور همســایه برای افزایش صادرات 
استفاده کنیم و در این راســتا در مذاکرات 
بین المللی با سفرای این کشورها، تسهیل روابط تجار 
را با کشورهای همســایه در برنامه داریم و این موضوع 

دغدغه جدی و مشترک ما و بخش خصوصی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این راستا به مذاکرات 

اخیر خود با سفیر قطر اشــاره کرد و گفت : در خصوص 
تامین مایحتاج تدارک جام جهانی مذاکراتی با قطری ها 
داشتیم که هیاتی تجاری برای پوشش این امر تجاری 

به این کشور اعزام می کنیم.
رحمانی عنوان کــرد: تصمیم داریــم از وزرای قبلی 
که ســال ها دارای تجربه هســتند و افراد شــاخص و 
شــخصیت های ملی و بین المللی در راهبری پروژه های 
بزرگ بین المللی استفاده کنیم. وی تاکید کرد: بخش 
خصوصی، فرصت افغانســتان و عراق را جدی بگیرند 
و هرجا حضور دولت الزم شــد ما این تســهیل گری 

دوجانبه را برای تجار فراهم می کنیم.

برند

لیال جودی  مالیات بر دســتمزد با اینکه 
فقط حدود چهار درصــد از کل درآمدهای 
مالیاتی را شامل می شــود اما در سال های 
اخیر به دلیل اثرگــذاری در تحقق عدالت 
مالیاتی، به یکــی از بندهای مهــم قوانین 
بودجه تبدیل شــده اســت تا کســانی که 
حقوق کمتری دریافت می کننــد را از تور 

مالیاتی خارج کند.
یکی از مهمتریــن پایه هــای مالیاتی که 
درآمد پایداری را بــرای تامین هزینه های 
عمومی کشــور ایجاد می کنــد، مالیات بر 

حقوق است. 
براســاس تعریف قانونگــذار، درآمدی که 
شــخص حقیقی در خدمت شــخص دیگر 
)اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تســلیم 
نیــروی کار خود بابــت اشــتغال در ایران 
برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد 
یا غیرنقد تحصیل می کند، مشمول مالیات 

بر درآمد حقوق است.
قانونگذار البتــه در هنــگام تدوین قوانین 
مربوط به مالیات بــر حقوق، موضوع عدالت 
مالیاتــی را نیز در نظر داشــته و تمهیداتی 
اندیشیده است تا کسانی که حقوق بیشتری 
دریافت می کنند مالیات بیشتری بپردازند 
و دارنــدگان حقوق هــای کمتر نیــز یا از 
پرداخت این نــوع از مالیات معــاف اند و یا 
مالیــات حقــه را با نرخ هــای کمتری 
مــی پردازند. بــه همین دلیل هر ســاله 
در قانون بودجه ســنواتی میــزان معافیت 
مالیاتــی تدویــن و تصویــب و مالیات بر 
درآمد حقوق افراد نیز در هر سال بر مبنای 
معافیت تصویب شــده در قانــون بودجه 

همان سال محاسبه می شود.
براساس همین روال، امسال نیز نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی رقم ۲۷۶ میلیون 
ریال را به عنوان ســقف معافیــت مالیاتی 
حقوق ســالیانه کارکنان در نظر گرفته اند 
یعنی حقــوق ماهیانه ۲۳ میلیــون ریال از 

مالیات معاف است.
در الیحه بودجه سال آینده، سقف معافیت 
مالیاتی کارکنان دولتــی و غیردولتی مبلغ 
۲۷۶ میلیون ریال در ســال تعیین شــده 
است اما کمیســیون تلفیق بودجه مجلس، 
این میزان معافیــت را به ۳۳۰ میلیون ریال 
افزایش داده اســت که ســبب می شود از 
میزان درآمدهای پیش بینی شده دولت از 

این محل کاسته شود.
براســاس مصوبه های این کمیسیون و در 
صورت تصویب نهایی مجلس، »نرخ مالیات 
بر کل درآمد کارکنــان دولتی و غیردولتی 
اعم از حقوق و مزایای فــوق العاده و کارانه 

)به اســتثنای تبصره های ۱ و ۲ و ماده ۸۶ 
قانون مالیــات های مســتقیم و اصالحات 
بعــدی آن و با رعایت مــاده ۵ قانون اصالح 
پاره ای از مقررات مربوطه به اعضای هیات 
علمی مصوب ۱۶ اســفند ۶۸ با اصالحات و 
الحاقات بعدی( مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱,۵ 
برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۱۰ درصد و 
نسبت به مازاد ۱,۵ تا ۲,۵ برابر آن مشمول 
مالیات ســاالنه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 
۲,۵ و ۴ برابر آن مشــمول مالیات ســاالنه 
۲۰ درصد و نســبت به مازاد ۴ برابر مشمول 

مالیات ۲۵ درصد است.
اعضای این کمیســیون مقرر کردند میزان 
معافیت مالیاتی موضوع مــواد ۵۷ و ۱۰۱ 
قانون مالیات های مستقیم یعنی کسانی که 
هیچ درآمدی ندارند و یاکسانی که در موعد 
مقرر اظهارنامــه مالیاتی ارایه می کنند، نیز 

ساالنه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین شود.

آخرین وضعیت درآمد دولت از مالیات 
بر دستمزدها

با این حال نگاهی به عملکرد بودجه امسال 
دولت گویای آن اســت که تــا پایان آذرماه 
امســال دولــت از محل مالیــات بر حقوق 
کارکنــان اعــم از دولتــی و غیردولتی در 
مجموع ۷۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال درآمد 
کســب کرده در حالی که طبق پیش بینی ها 
باید در این مدت ۸۹ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال به خزانه دولت واریز می شــد و تا پایان 
ســال این رقم به ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان می رسید.

طبق آمار بانک مرکزی، از رقم محقق شده 
مربوط بــه مالیات بر حقــوق کارکنان، ۳۸ 
هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به کارکنان بخش 
عمومی و ۴۰ هــزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به 
کارکنان بخش خصوصــی اختصاص دارد 
که به ترتیب نســبت به پارسال ۵,۶ درصد 

و ۱۷,۴ درصد رشد داشته اند.
همچنین نگاهــی به الیحه بودجه ســال 
آینده نشــان می دهد که پیش بینی دولت 
از درآمدهــای مالیاتــی کارکنــان بخش 
عمومی بیــش از ۶۹ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال و از بخش خصوصــی ۶۴ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد ریال اســت تا در مجموع ۱۳۳ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد ریال درآمــد از این محلس 
کســب کند.بنابرایــن می تــوان گفت که 
مالیات بر دســتمزد حدود ۱۰ درصد از کل 
مالیات های مســتقیم و حدود ۴ درصد از 
کل درآمدهــای مالیاتی دولــت را به خود 

اختصاص می دهد.

ابزاری برای گسترش عدالت مالیاتی
با اینکه در ســال های گذشــته در قوانین 
بودجه ســقف معافیت مالیاتی دستمزدها 
تعییــن می شــد، چندســالی اســت که 
مجلســی ها قصد دارند بــا افزایش پلکانی 
ضرایب، میزان اخذ مالیات را از کســانی که 
دستمزدهای باال دریافت می کنند، بیشتر 

کنند.
اما پاســخ اینکه چــرا این ردیــف درآمد 
مالیاتی برای دولــت و مجلس اهمیت دارد، 
بسیار ساده اســت؛ دولت درآمد حاصل از 

مالیات بر دســتمزدها را سهل الوصول 
می داند که بــه راحتی قابل احصا و دریافت 
است و در مقایسه با دیگر ردیف های »مالیات 
بر درآمد« همچون مالیات بر مشاغل، یکی 
از کم دردســرترین درآمدهــای مالیاتی 
اســت.با این حال مجلسی ها به این موضوع 
همانند ابزاری برای برقراری عدالت مالیاتی 
می دانند و بر این باورند که باید از کســانی 
کــه درآمدهای بیشــتری دارنــد، مالیات 
بیشــتری به صورت پلکانی اخذ کرد تا بار 
ناشی از تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به 
دوش کارگران و کارمندان قرار نگیرد که در 

سطوح پایین دستمزدها قرار می گیرند.
همچنین بــه باور کارشناســان اقتصادی، 
در شــرایط تورمی، افزایــش معافیت های 
مالیاتــی در بخــش درآمدها بــه منزله 
کمک های غیرمســتقیم و حتی یارانه ای 
دولت به اقشار متوسط اســت که در کوران 
رشــد قیمت ها بتوانند ســبد معیشــتی 

خانواده خود را حفظ کنند.

مالیات بر درآمد حقوق چگونه 
محاسبه می شود؟

ســازمان مالیاتی به تازگی روش محاسبه 
مالیات بر درآمد حقوق در ســال ۹۷ را برای 
تنویر افکار عمومی مشخص کرده و نوشته 
است: در محاســبه مالیات بر درآمد حقوق، 
عالوه بر در نظــر گرفتن میــزان معافیت 
مشــخص شــده در قانون بودجه، دو هفتم 
حق بیمــه پرداختی بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی نیز براساس بخشــنامه سازمان 

امــور مالیاتی کشــور از مالیات بــر درآمد 
حقوق معاف اســت و در هنگام محاســبه 

مالیات این معافیت نیز لحاظ می شود. 
براساس این بخشــنامه، اگر حقوق بگیران 
بیمه شــده ســازمان خدمات درمانی و یا 
سایر موسسه های بیمه گر ایرانی باشند کل 
سهم بیمه پرداختی آنها از مالیات بر درآمد 

حقوق معاف است.
براســاس آنچه در بودجــه ۱۳۹۷ تصویب 
شــده، مازاد بر ایــن مبلغ تا ســه برابر آن 
مشــمول مالیات ســاالنه ۱۰ درصد است. 
یعنی کســی که حقوق کمتر از ۹۲ میلیون 
ریال دریافت می کند، مشــمول پرداخت 
مالیات بــر درآمد حقوق با نــرخ ۱۰ درصد 

می شود. 
با این اوصاف کســی کــه ۹۲ میلیون ریال 
حقــوق ماهیانــه دریافت می کنــد، ۲۳ 
میلیون ریال از حقوق فرد یادشده از مالیات 
معاف خواهد بود و بــرای ۶۹ میلیون ریال 
باقیمانده باید ۶ میلیــون و ۹۰۰ هزار ریال 
مالیات بپردازد؛ در ایــن مثال ها، مالیات بر 
درآمد حقوق بدون در نظر گرفتن معافیت های 
مربوط بــه حق بیمــه پرداختی از ســوی 

حقوق بگیران محاسبه شده است.
در بودجــه امســال، نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی تصویب کردند حقوق 
مازاد بر ســه برابر تا چهار برابر سقف تعیین 
شده، مشــمول نرخ ۱۵ درصد خواهد بود. 
فرض کنیــد کســی ۱۱۵ میلیــون ریال 
حقوق ماهیانه دریافت مــی کند؛ وی برای 
۲۳ میلیون ریال از حقــوق ماهیانه خود از 
پرداخت مالیات معاف اســت. مازاد بر سه 
برابر آن، یعنی ۶۹ میلیــون ریال از حقوق 
وی نیز مشــمول مالیات با نــرخ ۱۰ درصد 
اســت و برای این بخــش بایــد ۶ میلیون 
و ۹۰۰ هزار ریال مالیات بپــردازد. مازاد بر 
چهار برابــر حقوق وی، یعنــی ۲۳ میلیون 
ریال باقیمانده نیز مشــمول نرخ ۱۵ درصد 
خواهد شــد و ۳ میلیــون و ۴۵۰ هزار ریال 

مالیات بر این بخش تعلق می گیرد. 
این بدان معناســت که کســی کــه ۱۱۵ 
میلیون ریــال حقوق دریافــت می کند در 
مجموع باید ۱۰ میلیــون و ۳۵۰ هزار ریال 

به عنوان مالیات بر درآمد حقوق بپردازد.
نرخ مالیات برای حقــوق مازاد بر ۴ تا ۶ برابر 
سقف تصویب شــده ۲۵ درصد تعیین شده 
است. یعنی اگر کســی ۱۶۱ میلیون ریال 
حقوق ماهیانه دریافت می کند، مالیاتی که 
باید برای ۱۱۵ میلیون ریــال آن پرداخت 
می کند همــان ۱۰ میلیــون و ۳۵۰ هزار 

ریالی است که در بند قبلی محاسبه شد. 

وزیر صنعت: برند، امپراطور دیپلماسی اقتصادی است

رئیس سازمان اموال تملیکی:

وهای دپو شده تعیین تکلیف نشده است بخش زیادی از خودر
خریدار مدیرعامل ســازمان جمع آوری 
و فروش امــوال تملیکی گفت: بــا توجه به 
ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
سی ســی که حدود سه ســال از دپوی آنها 
در انبار می گذرد، ۵۰۰ دســتگاه در اختیار 
توانمندســازی محصالن واحدهای فنی و 
حرفه ای قرار گرفت و تکلیف بقیه خودروها 

هنوز روشن نشده است.
جمشید قســوریان جهرمی در گفت و گو با 
ایرنا، اظهار داشت: خودروهای متروکه پس 
از اعالم از ســوی گمرک جمهوری اسالمی 
به ســازمان امــوال تملیکی و اخــذ مجوز 
فروش توسط حاکم شرع در فرآیند تعیین 
تکلیف قرار می گیرد که در صورت داشــتن 
مجوزهــای الزم در مزایده عمومی مطرح و 

به فروش می رسد. 
وی افزود: خودروهایی که ورود آنها به کشور 
مجاز نباشد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در 
انبارهای ســازمان نگهداری می شود. مدیر 
عامل ســازمان اموال تملیکی اظهارداشت: 
حاصل فروش این اموال پس از کسر هزینه 
های موضــوع ماده ۳۴ که شــامل حقوق و 
عوارض گمرک و مالیات است، به صاحبان 

کاال عودت داده می شود. 
به گفته وی بیشــتر خودروهــای متروکه 
در بنادر اســتان های هرمزگان و بوشــهر 
وجود دارد. قسوریان جهرمی با بیان اینکه 
خودروهــای متروکه موجــود در انبارهای 
ســازمان امــوال تملیکی بیشــتر به دلیل 
موانع مقرراتی و نداشــتن مجوزهای الزم 
در انبارها دپو شــده اند، افزود: امسال بیش 
از ۵۰۰ دســتگاه از خودروهایــی که مجوز 
فروش برای تردد در کشــور را نداشته اند، 
جهت توانمند ســازی محصلین واحدهای 
فنی و حرفه ای و کســب تجربه فنی به این 
ســازمان تحت قوانین و مقــررات مربوطه 

واگذار شده است. 

آخرین وضعیت تعیین تکلیف 
کاالهای متروکه

مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی در مورد 
آخریــن وضعیت تعیین تکلیــف کاالهای 
متروکه گفت: هم اکنون ســازمان بر اساس 
تفاهم نامــه با گمرک جمهوری اســالمی 
درباره تبادل الکترونیکی اطالعات پرونده های 

متروکه اقدام کرده است. 

قســوریان جهرمی افزود: بیشترین حجم 
پرونده های متروکه در بنادر اســتان های 
هرمزگان و بوشهر است و با استقرار تیم های 
ویژه در گمرک شــهید رجایی برنامه ریزی 
و اقدام الزم بــرای تســریع در روند تعیین 
تکلیف این نوع کاالها در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی ادامــه داد: فروش کاالهــای متروکه با 
توجه به اینکه صاحب کاالی آن ذینفع است 
و بیشتر مشمول کاالهای سرمایه ای است، 
فرآیند خاصی دارد که پس از اعالم گمرک 
مبنی بر متروکه بودن شــروع می شــود و 

ســازمان در این خصــوص رعایت حقوق 
دولت و شهروندان را می کند.

از اواخر تیرماه پارسال ثبت سفارش خودرو 
متوقف شــد.  این ممنوعیت اواخر دی ماه 
همان سال با ابالغ آیین نامه جدید واردات 
خودرو، برطرف و واردات خودروها از ســر 
گرفته شــد، اما با تغییر سیاست های ارزی 
دولت در ســال ۹۷ و نیز خــروج آمریکا از 
برجام، دولت تصمیم گرفت واردات برخی 
کاالهای غیرضــروری از جمله خودرو را بار 

دیگر متوقف کند.
در این دوران با احتســاب ۶ هــزار و ۴۲۸ 
خودرویی که بدون ثبت سفارش به صورت 
غیرقانونی وارد گمرک شد، ۱۳ هزار خودرو 

در گمرک باقی مانده بود.
برای حل این مشکل، هیات دولت ۹ دی ماه 
مصوبه ای داشــت که امکان ثبت سفارش و 
ترخیص این دسته از خودروها را فراهم می 
کرد؛ براساس این مصوبه ثبت سفارش برای 
واردات خودروهای ســواری )بدون رعایت 
سال ساخت( که تا تاریخ ابالغ تصویب نامه 
)۱۶ دی مــاه( دارای قبــض انبــار اماکن 
گمرکی، مناطــق آزاد تجــاری - صنعتی 

یا مناطق ویژه اقتصادی باشــند، به صورت 
بدون انتقــال ارز و از محــل ارز متقاضی با 
اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی مجاز است 
و همه ثبت سفارشــات قبلی خودرو )اعم از 
بانکی و غیربانکی( لغو می  شــود.این بند از 
مصوبه هیات وزیــران مخالفت رئیس کل 
بانک مرکزی را در پی داشــت؛ »عبدالناصر 
همتی« بــا ترخیص خودروهــای وارداتی 
که فقط دارای قبض انبار باشــند مخالفت 
کرد؛ وی معتقد بود نباید دولت اجازه ورود 
خودروهای وارد شــده که بــه روش بدون 
انتقال ارز بعد از ۱۵ مرداد ماه به گمرک وارد 
شده اند را بدهد.ســرانجام هیات وزیران در 
جلسه بیست و ســوم دی ماه مصوبه قبلی 
خود را اصالح کرد؛ به این ترتیب که در بند 
یک ایــن مصوبه زمان ترخیــص خودروها 
از شــانزدهم دی ماه پنج ماه کاهش یافت 
و به ۱۶ مرداد ماه تغییر کرد.رئیس گمرک 
جمهوری اســالمی چهاردهم بهمن ماه در 
نشســت خبری خود دربــاره خودروهای 
انبار شده در گمرک گفت: ۱۳ هزار دستگاه 
خودرو در گمرکات متوقف شده که بیشتر 

آنها در گمرک مناطق آزاد انبار شده است.



 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
چاپ: شاخه سبز

 نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دائمی
 کوچه خورشید،پالک ۳۸، طبقه سوم
 تلفن:  ۸۸۹۱۶۹۵۶    نمابر: ۸۸۹۱۶۹۵۷
سازمان آگهی ها:  تلفن:  ۶۶۵۶۷۷۶۳

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
شنبه        27 بهمن 1397    شماره 271

فناوری
روزنامه اقتصادی صبح ایران

W  W  W  .  K  H  A  R  I  D  A  A  R   .  I   R

kharidaar.ir@gmail.com

1۰ ترفند طالیی که به رشد کسب وکار شما کمک خواهد کرد

 مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرید

مازیار شریف کیان هر کسب و کار تازه ای که 
راه می افتد، با دنیایی از امید همراه اســت؛ امید 
برای موفقیت و روی روال افتادن کارها؛ اما چطور 
است که بعضی کســب و کارها موفق و بعضی ها از 

دور خارج می شوند؟
واقعیت این اســت که روش هایی وجود دارد که 
به بهبود مشــاغل کمک می کند. عــده ای از این 
روش ها باخبر هســتند و آن ها را به کار می گیرند 
و عده ای هم زیاد جدی شــان نمی گیرند. دسته 
اول معموال موفق تر از دســته دوم عمل می کنند. 
برای اینکه شما هم در دسته اول قرار بگیرید، این 

مقاله کمک تان خواهد کرد.

1-مطلع باشید
اگر میانه خوبــی با اخبار نداریــد و فکر می کنید 
بی خبری، خوش خبری اســت؛ بهتر اســت این 
رویکرد را عوض کنید. سعی کنید تمام اطالعات 
و اخبار مربوط به حیطه کاری تان را مطالعه کنید 
و در جریــان تغییرات قرار بگیرید. کســانی که با 
جریان اطالعات حرکت می کننــد، افراد موفقی 
هســتند که نمی گذارند بی خبری آن ها را از رشد 

در کسب و کارشان بازدارد.

2-مهارت یاد بگیرید
چه با شرکت در کالس ها، همایش ها و کارگاه ها و 
چه با خواندن بهترین کتاب های بازاریابی، فروش 
و تبلیغات مهارت های مربوط به کسب وکارتان را 
افزایش دهید. دنیای امروز دنیای تغییرات سریع 
است و اگر بخواهید به روشــی که تا امروز جواب 
داده اکتفا کنید؛ ممکن اســت از روش های فردا 
و روزهای بعد جا بمانید و کســب وکارتان دچار 
مشکل شــود. بنابراین یادگیری را جدی بگیرید 

تا از قافله عقب نمانید.  

3-خوش قول بمانید
خیلی ها فکــر می کننــد گول زدن مشــتری و 
دســت به ســر کردن او هنری اســت که باعث 
موفقیت شــان خواهد شــد؛ غافل از اینکه شاید 
این دســت به ســر کردن به طور موقت مشــکل 
را برطــرف کند؛ اما در طوالنی مــدت باعث عدم 
وفاداری مشتری و از دســت دادن او خواهد شد. 
ســعی کنید مشــتری مداری را در راس کدهای 
کاری خود قرار دهید و اگر حرفی می زنید، ســر 
آن بمانید. خوش قولی یکــی از مهم ترین اصول 
خوش حســابی و داشتن یک کســب و کار موفق 

است.

۴-اهمیت برنامه ریزی و نظم
اگر نتوانیــد به ذهن تــان نظم بدهیــد و برنامه 

منظمی برای رســیدگی به کارها بچینید، خیلی 
زود از مســئولیت ها عقب می مانید و به دنبال آن 
مشتریان تان را از دســت می دهید. چیدن برنامه 
زمانــی درســت و واقع بینانه و مشــخص کردن 
مرحله به مرحلــه مســئولیت ها می تواند اقدام 
بســیار مهمی در رســیدن به اهداف شغلی شما 

بردارد.

۵-استفاده درست از شبکه های اجتماعی
تقریبا هــر کســب و کار موفقی که ایــن روزها 
هنوز در بازار فعالیت دارد؛ اســتفاده درســت از 
شــبکه های اجتماعی را بلد اســت. این کسب و 
کارها می داننــد تبلیغات چطــور در ارائه تصویر 
برندشان موفق عمل می کند و تا چه اندازه اهمیت 
دارد. کســب وکارهای موفق برای کسب درآمد 
ازطریق اینستاگرام روش هایی که در اینجا وجود 
دارد را دنبال می کنند، اهمیت عکاســی خوب، 
نوشتن کپشــن هایی با اطالعات دقیق و درست و 
پاســخگویی منظم را می دانند و همین موارد هم 
باعث می شــود بتوانند روزبه روز موفق تر از قبل 
عمل کنند؛ این مــوارد تنها به اینســتا محدود 
نمی شود و شامل هر شبکه اجتماعی دیگری هم 

خواهد شد.

6-یاد بدهید
کافی است ســری به شــرکت های موفق بزنید و 
رفتارهای نیروی انســانی را با هم مطالعه کنید تا 
متوجه شوید در این شرکت ها تمام نیروی انسانی 
مرتب در حــال رد و بدل کردن اطالعــات تازه و 
مهارت های جدیدی هســتند که یاد گرفته اند. 
نیروی انســانی در این شــرکت ها به خوبی با هم 
ارتباط دارند و می دانند رشد مجموعه باعث رشد 
فردی آن ها هم خواهد شــد. نکته مهم این است 
که شــما باید این اطمینان را به آن هــا بدهید تا 
گمان نکنند با یاد دادن چیزی که بلد هســتند، 

ممکن است شخص دیگری جایشان را بگیرد.

7-اهمیت به نیروی انسانی
مطالعــه کتاب های مرتبــط به حیطــه کاری 
شــما از جمله خواندن کتــاب راه انداختن یک 
کســب و کار جدید برای کســانی که به دنبال راه 
انداختن استارتاپ هســتند، تنها بخشی از مسیر 
موفقیت اســت. بخش دیگر به مطالعه مدیریت 
منابع انسانی و سایر رفتارهای مدیریتی بستگی 
دارد. انتخــاب و گزینش نیروی کار مهم اســت؛ 
اما نه به اندازه نگهداشــت آن و برای نگهداشــت 
نیروی انســانی باید بتوانید امنیت و احترام آن  ها 
را فراهم کنید. به خاطر داشــته باشــید نیروی 
انســانی مهم ترین بخش کسب و کار شما هستند 

کــه به طور مســتقیم روی نتایج حرفه ای شــما 
تأثیرگذار خواهند بود.

8-روی مزیت رقابتی کار کنید
برای کارتان مزیت رقابتی مشخص کنید؛ یعنی با 
خودتان بگویید که با وجود رقبای دیگر در همین 
حرفه، قرار اســت چه خدمات و امکاناتی را ارائه 
دهید تا جایگاه شما از ســایرین را متفاوت کند؟ 
جواب این سؤال یکی از مهم ترین بخش های کار 
شماست. اگر بتوانید مزیت رقابتی درستی تعریف 
کنید، بخــش بزرگــی از راه را رفته  ایــد. مزیت 
رقابتی باید تازگی داشــته باشــد و تضمین شده 

باشد.

9-مسئولیت اجتماعی دارید؟
در هر کشــور پیشرفته ای شــرکت ها مسئولیت 
اجتماعی خاص خودشــان را تعریــف می کنند 
و از این طریــق نه تنها دین خود را بــه جامعه ادا 
می کنند؛ بلکــه برای خود وجهــه اجتماعی هم 

می سازند. 
بهتر اســت شــما هم برای کســب و کارتان یک 
مسئولیت اجتماعی تعریف کنید؛ مثال اگر کسب 
و کارتان در رابطه با مواد غذایی اســت، می توانید 
مبارزه با گرسنگی را به بخشی از اهدافتان تبدیل 
کنید. با این کار هم قدم مثبتی در جهت کمک به 
مردم برمی دارید و هم تصویری از شرکتتان ارائه 
می کنید که ورای اهداف مادی تعیین شده است. 
همین بهبود وجهه درنهایــت منجر به بهبود کار 

شما هم خواهد شد.

10-محیط را شاد کنید
شــاید برایتان جالب باشــد بدانید مواردی مثل 
نور، صــدا و موســیقی می توانــد روی وضعیت 
روحی کارمندان و در نتیجه وضعیت کاری شــان 
تاثیر بگذارد. برای بهبــود وضعیت روحی افراد به 
وضعیت تهویه هوای محیــط کار، ترکیب نور زرد 
و ســفید، ارگونومیک بودن میزهــا و صندلی ها، 
استفاده از رنگ ها شاد و حفظ آرامش محیط کار 

دقت کنید. 
عالوه بر این موارد فیزیکی، برگزاری جشــن های 
کوچک دوستانه و ایجاد محیطی شاد برای نیروی 
انسانی هم وفاداری این نیرو نسبت به شرکت شما 
را باال خواهد برد و هم باعث باال رفتن راندمان کار 

خواهد شد. 
به خاطر داشته باشــید شما برای جذب و آموزش 
نیروی انســانی هزینــه می کنید و اگــر نتوانید 
او را نســبت به محیط کارش عالقمند کنید، در 
حقیقت در حال از دست دادن سرمایه ای هستید 

که از اول برای شرکت تان هزینه کرده بودید. 

1۷ هزار اپلیکیشن اندروید اطالعات کاربران را 
جمع آوری می کنند

 یک تحقیق جدید نشــان داده ۱۷ هزار اپلیکیشــن اندروید اطالعات 
کاربران را جمع آوری و برای تبلیغات هدفمند استفاده می کنند و یک 

سابقه دائم از فعالیت های کاربران به وجود می آورند.
طبق تحقیقی که »انســتیتو بین المللی علوم رایانه« انجام داده حدود 
۱۷ هزار اپلیکیشن اندروید اطالعات کارابران را جمع آوری می کنند و 

یک سابقه دائم از فعالیت های دستگاه کاربر به وجود می آورند.
فعالیت جمع آوری اطالعات برخالف سیاست های گوگل است زیرا از 

این اطالعات برای هدف گیری کاربران جهت تبلیغات استفاده می شود.
بین اپلیکیشــن هایی که در این تحقیق شناسایی شــده اند می توان 
 ،Flipboard به برخی برنامه های مشــهور مانند اپلیکیشــن خبری
 Angry ،)متعلــق به شــرکت آئودیبل( Audiobooks اپلیکیشــن
 Clean Master ۶۱۲ و اپلیکیشن آنتی ویروس B و   Birds Classic

اشاره کرد.
به طور کلی بسیاری از اپلیکیشــن ها فعالیت های تلفن هوشمند کاربر 
و اینکه از چه اپلیکیشــن هایی اســتفاده می کند را رصــد می کنند و 
در مرحله بعد اطالعات به دســت آمــده را در اختیار شــرکت ها و 
تبلیغ کنندگان قرار می دهند تا آنها بتوانند تبلیغاتی هدفمند را برای 

کاربران اجرا کنند.
آنها به وســیله یک ID تبلیغاتی یگانه )Advertising ID( این کار را 
انجام می دهند. هریک از ID های مذکور به یک دستگاه تلفن هوشمند 
تعلق دارد و می توانند اپلیکیشن های روی دستگاه را رصد کنند. البته 

کاربران می توانند ID تبلیغاتی خود را دوباره تنظیم کنند.
اما تحقیقات این انستیتو نشــان داده اپلیکیشن های اندروید ID های 
تبلیغاتی کاربران را با شناسه هایی پایدارتر روی دستگاه ها مرتبط می کنند. این 
ID ها شامل آدرس های MAC، شناسه اندروید و IMEI  هستند که 

نمی توان تنظیمات آنها را دوباره تعیین کرد.
به همین دلیل کارشناســان امنیتی این کشف را بسیار نگران کننده 
می دانند زیرا این اپلیکیشن ها به وسیله شناسه هایی پایدار کاربران را 

رصد می کنند که نمی توان آنها را در دستگاه تغییر داد.
»سرژ ایگلمن« رهبر این تحقیق می گوید: هنگامی که اپلیکیشن های 
مذکور این شناسه های پایدار را جمع آوری می کنند، در حقیقت حریم 
شــخصی کاربران را از بین می برد.  او و تیمش نتایج تحقیق خود را در 

ماه سپتامبر به گوگل گزارش کرده اند.

 باگ عجیب فالوئرهای اینستاگرام را
 حذف می کند

 اینســتاگرام متوجه وجود باگی عجیب شــده که به کاهش ناگهانی و 
چند میلیونی تعداد فالوئرهای حساب های کاربری افراد در این پلتفرم 

منجر شده است.
اینستاگرام تایید کرد یک باگ عجیب سبب شده حساب های کاربری 

افراد مشهور با کاهش ناگهانی و چند میلیونی فالوئرها روبرو شود.
اینستاگرام روز گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد مشــغول بررسی این 
مشکل است و در اســرع وقت آن را برطرف خواهد کرد. اینستاگرام در 
توئیتر  نوشته است: ما متوجه شدیم مشکلی سبب تغییراتی در حساب 
کاربری افراد  و تعداد فالوئرهای آنها شــده اســت. ما مشغول حل این 
مشکل در اسرع وقت هستیم.بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی از 

حذف فالوئرهای خود گله داشتند.
حال آنکه بسیاری از افراد تصور می کردند این مشکل در نتیجه  حذف 
حساب های کاربری رباتیک در اینستاگرام است. اینستاگرام، توئیتر و 
شبکه های اجتماعی دیگر به طور فعال حساب های کاربری را که تصور 

می شود ربات هستند، غیر فعال می کنند.

 دایرکت زدن از طریق سایت اینستاگرام 
ممکن می شود

 در حالی که تا به حال ارسال پیام مستقیم یا دایرکت در اینستاگرام تنها 
از طریق اپلیکیشن تلفن همراه آن ممکن بوده، به زودی کاربران سایت 

اینستاگرام هم قادر به چنین کاری خواهند بود.
مارک زاکربــرگ، مدیرعامل فیس بــوک که مالک اینســتاگرام نیز 
محسوب می شــود، به دنبال یکپارچه ســازی پیام رسان های فیس 
بوک، واتس اپ و اینســتاگرام است و به نظر می رســد اقدام اخیر وی 
با همین هدف صورت مــی گیرد.بنا بر اعالم فیس بــوک کاربرانی که 
از طریق مرورگرهای وب رایانه های شــخصی به ســایت اینستاگرام 
مراجعه می کنند هم خواهند توانست برای دوستان خود در این شبکه 

اجتماعی پیام مستقیم یا دایرکت بفرستند.
اگر چه اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان 
است، اما در اصل برای استفاده کاربران تلفن همراه و به اشتراک گذاری 
عکس طراحی شده و لذا بســیاری از امکانات اپلیکیشن اینستاگرام از 

طریق مرورگرهای اینترنتی رایانه های شخصی در دسترس نیست.
کارشناسان می گویند هدف فیس بوک از اقداماتی از این دست افزایش 
محبوبیت اینستاگرام برای کاربران رایانه های شخصی نیز هست و این 
در حالی است که ارسال عکس در حساب های کاربری اینستاگرام تنها 
از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه آن ممکن است و انجام چنین کاری از 
طریق وب به سادگی ممکن نیست. زمان افزوده شدن خدمات دایرکت 

به نسخه تحت وب اینستاگرام هنوز مشخص نشده است.

عرضه اطالعات 61۷ میلیون حساب کاربری برای 
فروش در وب تاریک

 مجرمان ســایبری ۶۱۷ میلیون حســاب کاربری هک شده را در وب 
تاریک برای فروش عرضه کرده اند. این حســاب هــای کاربری در ۱۶ 

عملیات جداگانه نشت اطالعات فاش شده اند.
مجرمان ســایبری ۶۱۷ میلیون حساب کاربری هک شــده را در وب 
تاریک برای فروش عرضه کرده اند. این حساب های کاربری مربوط به 

۱۶ عملیات جداگانه نشت اطالعات است.
 مخازن اطالعاتی فهرست شــده در  Dream Market در وب تاریک 
عرضه شــده اند. در این بــازار اینترنتی مــواد مخدر، اســلحه و مواد 
غیرقانونی دیگر نیز به فروش می رسد.  حساب های کاربری هک شده 
   MyFitnessPal ، MyHeritage به وب سایت های مختلف از جمله

و Animoto  تعلق دارند که نشت اطالعات آنها اعالم شده است.

از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید!
 مایکروســافت برای چندمین بار از کاربران ویندوز خواسته است که به 

هیچ عنوان از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنند.
ممکن است تعجب کنید که هنوز کاربران از مرورگر اینترنتی اینترنت 
اکسپلورر برای انجام کارهای موردنیاز خود استفاده می کنند اما جالب 
است بدانید که هنوز بسیاری از کاربران طرفدار استفاده از این مرورگر 

منسوخ شده و کم سرعت و قدیمی هستند.
این مرورگر که زمانی یکی از نخســتین، محبوب ترین و پرکاربردترین 
مرورگرهای اینترنتی در جهان به شــمار می رفت، حاال به نظر می رسد 
که طی چند سال اخیر به شدت عملکردی رو به افول داشته و در رقابت 
با سایر مرورگرهای اینترنتی هم چون موزیال فایرفاکس و گوگل کروم 
کم آورده اســت؛ همین امر نیز موجب شــده که در ســال های اخیر 
کاربران رایانه و دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز به سمت و 

سوی سایر مرورگرهای اینترنتی کوچ کرده و تمایل پیدا کنند.

آنالین
برنامه وزیر ارتباطات برای جوانگرایی

 وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای جوانگرایی در وزارت ارتباطات خبر 
داد و گفت: تاکنون به ۳۰۰ مدیر جوان میدان عمل داده شده است.

محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: رکن مهم گام دوم انقالب، 
جوانان هســتند و اکنون زمان میدان دادن به آنها است، این موضوعی 

است که با قانون هم حل نشده است.
وی با طرح این ســؤال که چه برنامه ای برای جوانگرایی و نه ژن خوب 
گرایی داریم، گفت: وزارت ارتباطات تاکنون به ۳۰۰ مدیر جوان میدان 
عمل داده و نتیجه هم گرفته است.آذری جهرمی با درج هشتگ آینده 

روشن تأکید کرد: راهبرد را عملی کنیم تا پیشرفت را ببینیم.

افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور
 مدیرعامل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از فیبرکشــی ۱۴ هزار 
کیلومتری در کل کشــور با هدف افزایش ظرفیت ارتباطات خبر داد و 
گفت: با اجرای این پروژه، ظرفیت شبکه فیبرنوری به ۸۴ هزار کیلومتر 

می رسد.
صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با مهر، با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ هزار 
کیلومتر فیبرنوری در کشور نصب و راه اندازی شده است، اظهار داشت: 
پروژه افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور، در دست انجام است که 
بر مبنای آن، تا کمتر از ۲ ماه آینده، ۱۴ هزار کیلومتر به ظرفیت شبکه 

فعلی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه فیبرکشــی ۱۴ هزار کیلومتر از جاده ها و شــهرهای 
کشور رو به اتمام است، ادامه داد: تنها کمتر از هزار کیلومتر از این پروژه 

باقی مانده است که امید می رود تا اردیبهشت ماه نهایی شود.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت هدف از اجرای این پروژه را 
افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات به اپراتورهای 
اینترنتی عنوان کرد و گفت: در کنار افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری، 
ظرفیت شبکه انتقال پهنای باند و نیز شبکه IP داخلی نیز افزایش پیدا 

کرده است.
وی با اشــاره به افتتاح این دو پروژه گفت: با اقدامات انجام شــده طی 
۱۰ ماه، موفق شدیم ظرفیت شــبکه اینترنت داخلی )IP( را به ۳ برابر 
افزایش دهیم که این اقدام در جهت افزایش ظرفیت های شــبکه ملی 

اطالعات انجام گرفت.
عباســی شــاهکوه، بهبود قابل توجه کیفیت و افزایــش ظرفیت های 
زیرساختی به اپراتورها را از جمله اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و 
ادامه داد: با بهره برداری از ظرفیت های شبکه IP ، کمبودی در امکانات 
زیرســاختی وجود ندارد و اپراتورها ادعایی مبنی بر اینکه زیرســاخت 
امکانات در اختیارشان نمی گذارد، ندارند. درهمین حال بحث کیفیت 

شبکه ارتباطی کشور نیز به مراتب بهبود قابل توجهی داشته است.
وی تاکید کرد: با بهره بــرداری از ظرفیت ۱۴ هزار کیلومتری شــبکه 
فیبرنوری کشور نیز شــاهد افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت ارتباطی 

کشور خواهیم بود.

دسترسی به نسل پنجم موبایل در سال 98
 وزیر ارتباطات از دسترســی به نســل پنجم ارتباطات همراه )۵G (  و 
توســعه فناوری اینترنت اشــیاء )IOT(  به عنوان برنامه های سال ۹۸ 

نام برد.
  ۵G محمدجواد آذری جهرمی در اینســتاگرام نوشت: »پیش به سوی
هدفی است که در کنار توســعه اینترنت اشــیاء برای سال ۹۸ درنظر 
داریم.وی ادامــه داد: هم اکنون تمامی شــهرها و بیــش از ۶۶ درصد 
روستاها دارای پوشش نسل سوم )G ۳( و نسل چهارم )۴G(  ارتباطات 
همراه هســتند که در ســال آینده با وجود مانع بودن تحریم ها، تالش 

بیشتری برای گسترش دسترسی همگانی انجام خواهیم داد.
وزیر ارتباطات گفت: نسل جدید ارتباطات منتظر ما است.

سرانه ایرانی ها از شبکه های اجتماعی
 ســرانه روزانه اســتفاده ایرانی ها از شــبکه های اجتماعی حدود یک 
ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه ها از 

تلگرام استفاده می کنند.
آماری که اخیراً مرکز آمــار از وضعیت فرهنگی رفتــاری خانوارهای 
ایرانی در سال ۱۳۹۶ منتشــر کرده نشان می دهد که ۴۷ درصد از افراد 
۱۵ ساله و بیشتر در شــبکه های اجتماعی عضو بوده اند و ۵۳ درصد نیز 

در این شبکه ها عضویتی ندارند.
این در حالی است که از افرادی که در شبکه های اجتماعی عضو هستند 
۹۴.۵ درصد از تلگرام، ۴۳.۱ اینستاگرام، ۲۴.۳ واتس آپ و ۱۵.۴ درصد 

در سایر شبکه ها فعال هستند.
در رابطه بــا وضعیت گــوش دادن به موســیقی در افراد ۱۵ ســاله و 
بیشــتر نیز آمار از این حکایــت دارد که ۶۸ درصــد ایرانی های در این 
سن موســیقی گوش می کنند و ۳۲ درصد باقی مانده موسیقی گوش 
نمی دهند.ســرانه هفتگی گوش کردن به موسیقی در کشور دو ساعت 
و ۲۹ دقیقه است، اما نوع موسیقی که گوش داده می شود ۷۱.۱ درصد 
سهم موسیقی پاپ ایرانی، ۴۹.۲ سنتی، ۳۶.۸ محلی ایرانی، ۱۲.۲ رپ، 
کالسیک غربی ۹.۳، غیرفارسی ۷.۳ و ۱.۶ نیز برای سایر انواع موسیقی 

است.
در مورد وضعیت مطالعه کتاب های غیردرســی در افراد ۱۵ ســاله و یا 
بیشتر باسواد آمار نشان می دهد که سرانه ماهانه مطالعه در این بخش 
هفت ســاعت و ۴۱ دقیقه اســت که در بین جمعیت حدود ۵۸ درصد 

مطالعه کتاب غیردرسی نداشته و ۴۲ درصد مطالعه دارند.
موضوعات مــورد مطالعه این افراد نیز از این قرار اســت که ۸۱.۶ قرآن 
و کتب ادعیه، ۳۳ درصد رمان و داســتان کوتــاه، ۲۵.۲ دینی، ۱۵.۹ 
روانشناســی و تربیتی، ۱۲.۳ کتب شــعر، ۱۲ درصد اجتماعی، ۴۴.۶ 

درصد سایر کتب را مطالعه می کنند.
اما ســرانه روزانه ورزش در ایــران ۲۷ دقیقه اســت و وضعیت ورزش 
کردن افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشــان می دهد که ۵۱ درصد اصاًل ورزش 

نمی کنند و ۴۹ درصد هستند که ورزش انجام می دهند.
رشته های ورزشــی افرادی که ورزش می کنند نیز از این قرار است که 
۶۲.۴ درصد نرمش و پیاده روی، ۱۵.۱ فوتبال، ۱۴.۸ آمادگی جسمانی 
و ایروبیــک، ۱۰.۴ والیبال، ۹.۶ پــرورش اندام، ۷.۷ شــنا، ۳.۶ درصد 

کوهنوردی و ۱۶.۳ درصد سایر ورزش ها را انجام می دهند.

ارتباطات

بازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان کرمان گفــت: پنجمین 
دوره جشــنواره ملی بازی های 
رایانه ای - جــام خلیج فارس - از 
۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه بــه میزبانی 

شهر کرمان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان کرمان،  
محمدرضا علیــزاده اظهار کرد: 
در ایــن دوره از بازی ها؛ اســتان 
کرمان میزبان ۲۵۶ نفر منتخب 
به همراه ۳۲ نفر دعوت شــده از 

سراسر کشور است.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان بیان 
کــرد: ایــن دوره جشــنواره با 
رویکردی جدید و اضافه شــدن 
ماننــد  مختلــف  بخش هــای 
مســابقات ویژه مدارس و دانش 

جشــنواره  آمــوزان؛ 
ایرانــی؛  بازی هــای 
جنبش ملی ســاخت 
ابنیه های ایران زمین 
و برنامه هــای متنــوع 
دیگر از ۲۴ تا ۲۶ بهمن 
ماه به میزبانی شهر کرمان 

برگزار می شــود برگــزار خواهد 
شد. علیزاده اظهار کرد: ظرفیت 
باال و وجــود نیروهــای توانمند 
در سطح اســتان کرمان یکی از 
دالیل اســت که مرکــز فناوری 
دیجیتال و اطالع رســانی وزارت 
ارشــاد قبول کردنــد پنجمین 
ی  ی هــا ز جشــنواره ملــی با
رس  ی خلیــج فــا نــه ا یا ا ر
در اســتان کرمان برگزار شــود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان تصریح کرد: امروز 

بازی هــای رایانــه ای 
در کشــورهای توسعه 
یافته به یــک صنعت 
پول ســاز تبدیل شده 
و نقش ایــن بازی ها در 
افزایش تولید ناخالص 
حدی  بــه  کشــورها 
رســیده کــه برنامه هــای ملی 
برای تولید بازی هــای رایانه ای 
در کشــورها وجــود دارد.دراین 
دوره از مســابقات بخــش ویژه 
دانــش آمــوزی در رشــته های 
FIFA و PES در نظــر گرفتــه 
شده اســت، شــرکت کنندگان 
در مســابقات عــالوه بــر بخش 
آزاد )بــدون محدودیت ســنی( 
می توانند در بخــش دانش آموزی 
نیز شــرکت کننــد منــوط به 
این نکته که در زمــان برگزاری 

مسابقات محصل بوده و در هنگام 
برگزاری مســابقات کارت دانش 
آموزی ارائه دهند.جشنواره ملی 
بازی های رایانه ای خلیج فارس؛ 
همایشی ملی در حوزه بازی های 
رایانه ای است که هر ساله توسط 
مرکز توســعه فناوی اطالعات و 
رسانه های دیجیتال؛ شبکه ملی 
فرهنگ و بنیاد ملــی بازی های 

رایانه ای برگزار می شود.
در پنجمیــن دوره مرکز توســعه 
فنــاوری اطالعات و رســانه های 
دیجیتال به عنــوان حامی و مالک 
برند جشنواره؛ بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای به عنوان ناظر و تأیید کننده 
مسابقات جشــنواره و شبکه ملی 
فرهنگ به عنوان برگزار کننده در 
جهت نیل به اهداف تعریف شــده 

حضور خواهند داشت.

کرمان، میزبان پنجمین دوره جشنواره ملی بازی های رایانه ای کشور


